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شـــــجــرتـنـا
مسباراألمل نجاح ُي ِله ُم األجيال
ُي ْع َت َبر نجاح مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ «مسبار األمل» بمثابة محطة مضيئة في سجل إنجازات دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،التي تميزت بها منذ إعالن االتحاد في مختلف القطاعات ،ويأتي لتتويج رحلة امتدت
ً
ً
لخمسين عاما من التأسيس والبناء والتمكين ،واإلنجازات الرائدة لدولة اإلمارات ،وتعد أيضا بداية لخمسين
ً
عاما أخرى من النجاحات ،القائمة على العلم واملعرفة واالبتكار في ظل قيادتنا الحكيمة التي قدمت للعالم
ً
درسا بأنه ال �ضيء مستحيل مع القوة واإلرادة والعزيمة الصادقة وتكاتف الجهود والعقول.
ً
“مسباراألمل” هوإنجازتاريخي ُي َت ِو ُج املسيرة التنموية والعلمية الرائدة لدولة اإلمارات على مدى خمسين عاما،
ويعكس حجم الطموح واإلرادة الوطنية ،واإلصرار على تحقيق هذا اإلنجاز كأول مهمة فضائية على مستوى
العالم العربي تصل إلى املريخ ،وبدعم وثقة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف وصنع املستقبل
بأيدي أبناء وبنات اإلمارات الذين نقشوا حروف التفوق واالزدهار.
ّ
إن وصول مسبار األمل بنجاح في أول مهمة عربية الستكشاف املريخ ُي َم ِث ُل محطة فارقة في مسيرة اإلنجازات
ُ
النوعية التي باتت ترتبط باسم دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وإنجاز ت ِض ُيف ُه اإلمارات إلى صفحات التاريخ،
إلعالء شأن دولتنا في املحافل الدولية ،كما يؤكد رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة بتعزيزاالعتماد على الكوادر
والكفاءات الوطنية ،وحرصهم على االستثمارفي قدراتهم وإمكاناتهم ودعمهم للمشاركة في صناعة املستقبل،
ووضع بصماتهم املتميزة في مسيرة الحضارة اإلنسانية .وإن دولة اإلمارات العربية املتحدة بنجاحها في مشروع
“مسباراألمل” تدشن قفزة نوعية ببرنامجها الستكشاف الفضاء ،وتتبوأ مكانتها ضمن منجزات الكبارفي برامج
الفضاء.
ً
ً
ً
ُوي ْع َت َب ُر مشروع مسباراألمل باإلضافة إلى كونه يحمل رسالة أمل وفخرعربية ،إال أنه أيضا ُي َع ُّد مشروعا علميا
له غاياته وأهــدافــه ،ومنها تأهيل الخبرات وتعزيز الـقــدرات العربية في قطاع الفضاء الحيوي ،باإلضافة إلى
تعزيز اقتصاد املعرفة في دولة اإلمــارات العربية املتحدةُ ،ويسهم في توسيع بيئة األعمال الهادفة إلى التنمية
املستدامة بكفاءة عالية ،إلــى جانب تعزيز الـقــدرات التنافسية للدولة في مختلف القطاعات االقتصادية،
والسيما في مجاالت االبتكارات والتكنولوجيا والعلوم املتقدمة.
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كـلمتنــا
 2021السنة الدولية للفواكه والخضروات
أعلنت الجمعية العامة لأمم املتحدة في دورتها الرابعة والسبعين ،عام  2021السنة الدولية للفواكه
والخضروات .والتي تهدف إلى التوعية بالدور الهام الذي تضطلع به الفواكه والخضروات بالنسبة
ً
إلى تغذية اإلنسان واألمن الغذائي والصحة العامة ،باعتبارها جزءا من نمط غذائي وأسلوب حياة
ُ
ّ
متنوع ومتوازن وصحي ،مع التركيزعلى أهمية الحد من الفاقد واملهدرمن األغذية ضمن هذه املنتجات
القابلة للتلف السريع .وبحسب منظمة “الفاو” من شأن خفض الفاقد واملهدرمن األغذية أن ّ
يحسن
ويحد من انبعاثات غا ات االحتباس الحراري ّ
األمن الغذائي والتغذية ّ
ويخفض الضغط على املوارد
ز
من األرا�ضي واملياه ،كما من شأنه أن يزيد اإلنتاجية ويحقق النمو االقتصادي.
ّ
يمكن لزراعة الفواكه والخضروات أن تساهم في تحسين جودة حياة املزارعين ومجتمعاتهم املحلية .فهي تولد
الدخل وتستحدث سبل العيش ،وتعزز القدرة على الصمود من خالل املــوارد املحلية التي تتم إدارتها على
نحومستدام ،وزيادة ّ
التنوع البيولوجي الزراعي ،من أجل تعزيزاالستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ّ
صحية مـتـعـ ّـددة ،بما يشمل تقوية الجهاز املـنــاعــي ،وهــي منافع صحية
للفواكه والـخـضــروات منافع
ضرورية ملكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله والوقاية الشاملة من األمراض غيراملعدية .ولكي تكون
ً
حياتنا تستند إلى نمط غذائي متنوع ينبغي استهالك كميات كافية من الفواكه والخضروات يوميا
متنوع ّ
كجزء من نمط غذائي ّ
وصحي.
وبهذه املناسبة ،وصــف “شــو دونيو” املدير العام للفاو املـبــادرة بأنها “فرصة فريدة من نوعها إلذ ـكـاء
ً
الوعي العالمي” ،مشيرا إلى ّأن جائحة كوفيد -19انطوت على تحديات كثيرة لكي يستكشف األشخاص
ً
ُسبال جديدة ملكافحة الجوع وسوء التغذية .واعتبر ّأن السنة الدولية للفواكه والخضروات سوف
ّ
تسلط الضوء على دور التكنولوجيات الرقمية في تحسين التغذية والفرص في األسواق .وقال دونيو
ً
“في ّ
ظل األزمــة الصحية الراهنة التي نعاني منها في مختلف أرجــاء العالم ،من املجدي تماما تشجيع
األنماط الغذائية الصحية لتقوية نظم مناعتنا”.
ً
ً
ويأتي اختيار األمــم املتحدة لهذا العام  2021عاما دوليا للفواكه والـخـضــروات ،ضمن رؤيــة شاملة
لسالسل اإلمداد ،فقد أبرزت حائجة كوفيد -19مدى أهمية سالسل القيمة القصيرة والشاملة  -بما
يشمل الفواكه والخضروات  -كطريقة إلتاحة فرص تسويقية أفضل للمزارعين األسريين في املناطق
الحضرية وشبه الحضرية على مستوى العالم.
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التكنولوجيات واالبتكارات واملمارسات الخضراء
في القطاع الزراعي
دور تـ ـكـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـيـ ـ ـ ــا «الـتـنـبـ ـ ــؤ اإلح ـص ــائ ــي» ودراسـ ـ ــات «االق ـت ـصــاد
القيا�سي» في تطويرأداء مزارع النخيل وإنتاج التمور
تثمين النواتج الثانوية لنخيل التمر من مخلفات إلى ألياف عالية
األداء (بالم ِفل)
تكنولوجيا األجواء املعدلة ودورها في مكافحة أهم اآلفات الحشرية
التي تصيب التمور في املخازن
التجارة الدولية ستعيد ترتيب أولويات السلع املتداولة بعد جائحة
كورونا
البعد االقتصادي للتمور في الوطن العربي

دور اإلدارة االسـتــراتـيـجـيــة فــي رف ــع ك ـفــاءة قـطــاع وإدارات مكافحة
سوسة النخيل الحمراء
أثــر إضــافــة بعض العناصر الغذائية على تقليل ظــاهــرة «شيص»
الثمار وجودتها على صنف «البرحي» تحت ظروف الخرطوم
بـعــض األضـ ــرار الـتــي تــالحــظ عـلــى ثـمــار الـنـخـيــل أث ـنــاء مــراحــل النمو
والتطور

التكنولوجيات واالبتكارات
والممارسات الخضراء في القطاع الزراعي

ُ
ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺴـاﻥ
ﺍﺯﺩﻫـﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ
ُ

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لـغــربــي
آسيا ،األمم املتحدة ،األسكوا ،بيروت

تواجه املنطقة العربية الكثير من
ُ

التحديات من ندرة المياه الشديدة ،إلى
ارتفاع عدد السكان ،وزيادة تدهور األرا�ضي،
والجفاف،واالستهالك غيراملستدام للطاقة،
وانعدام األمن الغذائي ،والنقص في إدارة
النفايات .ومن املتوقع أن تتفاقم هذه
التحديات بفعل ّ
تغير املناخ وآثاره السلبية،
واألزمات الطويلة التي تواجهها املنطقة،
وأنماط االستهالك السريعة ّ
التغير.
ولكن التصدي لبعض هذه التحديات ال
ً
يزال ممكنا إذا ما استخدمت التكنولوجيات
واملمارسات واألفكار املبتكرة على نحو مالئم
ّ
وفعال يتيح تحويل املوارد املستنفدة أو
ُ
املهدرة أو حتى غير املستثمرة إلى فرص
جديدة لتوليد اإليرادات وتحسين سبل
العيش وضمان استدامة املوارد .واالبتكار
والتكنولوجيا هما املحركان الرئيسيان
ّ
للنمو االقتصادي
والتحول املجتمعي،
فهما يساهمان في تعزيز الكفاءة واالتصال
وإمكانية الحصول على املوارد والخدمات.
لكن نماذج النمو الحالية أدت إلى تدهور

البيئة واستنفاد املوارد الطبيعية.
وهذه التكنولوجيات واالبتكارات البيئية يمكن
أن تف�ضي إلى اعتماد ما يعرف «بالتكنولوجيات
أو املمارسات الخضراء» أو «التكنولوجيات
النظيفة» .وقد تساعد هذه التكنولوجيات
واالبتكارات على سد الفجوة بين النمو
واالستدامة ألنها تقلل من اآلثارالضارة بالبيئة،
وتحسن اإلنتاجية والكفاءة واألداء التشغيلي.
لقد حان الوقت كي تعطي املنطقة األولوية
ً
لهذا املنحى الرائد انطالقا من املبادرات العربية
القائمة.ويمكناعتمادالتكنولوجياتالخضراء
على مستوى الفرد أو الشركات أو املجتمعات
املحلية أو البلد ،وهي أداة رئيسية القتصاد
أخضر يساهم في تحسين سبل العيش دون
املساس برفاه األجيال املقبلة.
وتساهم التكنولوجيات الخضراء في زيادة
الكفاءة في استخدام املوارد ،واالستفادة من
املوارد املتجددة ،والحفاظ على املوارد غير
املتجددة ،من هنا دورها الهام في دعم النمو
االقتصادي وتعزيزه ،وخفض تكاليف اإلنتاج،
وبناء املنعة ،إلى جانب التصدي للتحديات
البيئية .وتشمل تطبيقاتها حلول الطاقة
ّ
املتجددة ،واألجهزة املوفرة للمياه والطاقة،

ومكافحة ّ
تلوث الهواء ،واملمارسات الزراعية
املستدامة .وتهدف هذه التكنولوجيات إلى
تحسين الكفاءة في استخدام املوارد واملساهمة
في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وتشهد التكنولوجيات الخضراء ّ
تطورات
ً
عاملية ،وهي تنتشرفي املنطقة تدريجيا .وينبغي
اختيارالتكنولوجيات األنسب للسياق املحلي
مع أخذ املفاضالت وأوجه التآزر في االعتبار.
ً
وال بد من التنبه أيضا إلى أن التكنولوجيا
ّ
تتطور بسرعة ،وما يعتبر اليوم تكنولوجيا
خضراء ،قد ال يعود كذلك في املستقبل.
والهدف الرئي�ضي من صحيفة الوقائع هذه
هو عرض عدد من التكنولوجيات واالبتكارات
واملمارسات الخضراء التي يمكن اعتمادها
وتطبيقها في جميع أنحاء املنطقة العربية.
وتشجع صحيفة الوقائع الجهات املعنية
ّ
التعمق في استكشاف هذه
وجميع القراء إلى
الحلول ومواصلة االبتكار فيها .وتتناول صحيفة
الوقائع عشرتكنولوجيات وابتكارات وممارسات
للتصدي لبعض القضايا والتحديات املشتركة.
واملعلومات املقدمة ليست شاملة ولكن يؤمل
أن ّ
تحفز املزيد من االبتكار وتشجع على اعتماد
مبادرات مماثلة.

تتضمن صحيفة الوقائع  10حلول خضراء أعدها فريق من قسم سياسات الغذاء والبيئة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا).
ّ
وتولت إعداد البحوث سمرمرقص ،متدربة في اإلسكوا ،بإشراف وتوجيه من ريم النجداوي ،وفيديل بيريينغيرو ،والرا جدع.
واستفادت صحيفة الوقائع في جميع مراحل إعدادها وصياغتها من مراجعة ريتا وهبه واملدخالت ّ
القيمة التي قدمها هــادي جعفر ،الجامعة األمريكية
ّ
الجميل ،كومبوست بلدي؛ ندى غانم ( )Douda Vermiculture Solutionsأتل؛ إيدالند وديونيسيا أنجيليكي ليرا ،املركز الدولي للزراعة
في بيروت؛ الرا
امللحية؛ رواد نصروراني األشقر ،املركزاللبناني لحفظ الطاقة؛ مريم الشيخ عي�ضى ()Urban Farming؛ وعلي أميرلطيفي.)Evergreen Farms( ،
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ال ـط ـيــن ال ـس ــائ ــل امل ـت ـنــاهــي ال ـص ـغــر (Liquid
 )NanoClayهــو تكنولوجيا جــديــدة يتم من
خــاللـهــا تـحــويــل ال ـتــربــة الــرمـلـيــة الـصـحـراويــة
وال ـج ــاف ــة إلـ ــى ت ــرب ــة خ ـص ـبــة .وي ـغ ـطــي الـطـيــن
ً
الـســائــل املتناهي الصغر ميكانيكيا جزيئات
ال ــرم ــل ب ـط ـب ـقــة م ــن ال ـط ـي ــن ،ف ـي ـح ـ ّـول رم ــال
الصحراء إلى حوض أشبه باسفنجة تحفظ
بـشـكــل أف ـضــل الــرطــوبــة وامل ـغ ــذي ــات .وي ــدوم
تــأثـيــره حــوالــي س ـنــوات ،ويـمـكــن أن يساعد
على التوفير بنسبة  % 0 - 0في مياه الري.
ّ
ويتكون
وهــو ال يحتوي على مــواد كيميائية،
فـقــط مــن امل ـيــاه وال ـهــواء وال ـط ـيــن .ول ـكــن من
ال ـق ـيــود الــرئـيـسـيــة ال ـتــي يــواجـهـهــا اسـتـخــدام
هذه التكنولوجيا عدم هطول األمطاربسبب
ّ
تغير املناخ .ومع ذلك ،فإن هذا الحل الواعد
واملبتكر يساهم فــي التوفير فــي املـيــاه ،وزيــادة
كفاءة الكتلة األحيائية ،ومكافحة ّ
تغيراملناخ
والتهديدات التي يواجهها األمن الغذائي.
الوصف
يـحـضــرالـطـيــن ال ـســائــل املـتـنــاهــي الـصـغــرعبر
خلط املياه مع الطين باعتماد عملية مبتكرة.
وت ـج ــري عـمـلـيــة ال ـخ ـلــط ف ــي امل ــوق ــع ،ث ــم ي ــوزع

الخليط على التربة الرملية باستخدام معدات
ُ
ال ــري التقليدية مـثــل املــرشــات .وت ــرش التربة
ح ـتــى تـتـشـبــع بــال ـخ ـل ـيــط إلـ ــى أع ـم ــق ال ـج ــذور،
وهــي عملية تستغرق مــا يصل إلــى ساعات،
ّ
يمكن بعدها نثر البذور كاملعتاد .وتغلف هذه
الـتـقـنـيــة ج ـزي ـئــات ال ــرم ــال بـطـبـقــة ذات بنية
متناهية الصغرمن الطين ّ
تحسن الخصائص
ال ـف ـي ـزيــائ ـيــة ل ـل ـت ـربــة .ول ـك ــن ذلـ ــك ال ُي ـغ ـنــي عــن
اس ـت ـخــدام األس ـم ــدة كــامل ـع ـتــاد .وي ـزي ــد الـطـيــن
السائل املتناهي الصغرمن قدرة التربة الرملية
عـلــى االح ـت ـفــاظ بــامل ـيــاه بـشـكــل كـبـيــرويـخـفــف
مـسـتــويــات مـلــوحــة الـتـربــة الـسـطـحـيــة ،ويـزيــد
نسبة البوتاسيوم واملواد العضوية في التربة.
الكلفة
بـ ّـي ـنــت إحـ ــدى ال ــدراس ــات وف ـ ــورات ف ــي امل ـيــاه
تراوحت بين  %40و  % 0نتيجة استخدام
ه ــذه الـتـقـنـيــة فــي حــديـقــة بـلــديــة فــي اإلم ــارات
ً
الـعــربـيــة املـتـحــدة ،ون ـمــوا أفـضــل للعشب في
ً
ملعب للغولف مقارنة باألساليب التقليدية
وذلـ ــك بــاس ـت ـخــدام ن ـصــف كـمـيــة م ـيــاه ال ــري
فـقــط .وتـشـيــر الـتـقــاريــر إلــى عــائــدات استثمار
مرتفعة (.)1
الفوائد
ت ـح ـس ـي ــن قـ ـ ـ ــدرة ال ـ ـتـ ــربـ ــة ال ــرمـ ـلـ ـي ــة ع ـلــى
االحتفاظ باملياه.
توفيربنسبة تصل إلى  % 0 - 0من املياه.
زيادة كفاءة الكتلة األحيائية؛
ت ـحــويــل األرا�ضـ ـ ــي ال ـص ـح ـراويــة وال ـجــافــة
إلى أراض زراعية؛ تعزيز األمــن الغذائي؛

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ً
اسـ ـتـ ـخـ ــدام ح ـ ــل ط ـب ـي ـع ــي تـ ـم ــام ــا ي ـق ــوم
ع ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـ ـ ـ ــواد امل ـ ـع ـ ــدن ـ ـي ـ ــة وال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة
ملـعــالـجــة األرا�ضـ ــي الــزراعـيــة واملـســاحــات
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـراء ال ـ ـ ـت ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة؛
وقــف ّ
توسع املناطق الصحراوية والحد
من العواصف الرملية.
دراسة حالة
تم اختبار الطين السائل املتناهي الصغر على
مساحة  00متر في مزرعة قائمة في صحراء
العين ،أبوظبي .وقسمت املساحة إلى قطعتين
خـضـعــت إحــداه ـمــا ملـعــالـجــة بــالـطـيــن الـســائــل
املتناهي الصغر واعتمدت في األخــرى تقنيات
الــزراعــة التقليدية .وقــد أظـهــرت الـنـتــائــج أن
متوسط وزن الـغــالل مــن القرنبيط والبامية
والفلفل الحلو والـجــزر التي تــم حصادها من
الجزء املعالج بالطين السائل املتناهي الصغر
كان أعلى بنسب  %64 ،%18 ،% 109و % 1
على التوالي منه في الجزء الــذي اعتمدت فيه
الــزراعــة التقليدية .وق ــدرت نسبة التوفير في
مياه الــري بحوالي  . %40النتيجة :توفير هائل
في املـيــاه ،محاصيل أكبر وصحية أكثر في بيئة
صحراوية مفتوحة (.)2
1. https://www.thenational.ae/uae/environment/nordic-know-how-set-toreap-rewardsfor-uae-farmers-1.877647
2. https://static1.squarespace.com/static/595955913a041144867e8268/t/5c7c0a
53e2c4834c1a33aa68/15516333018267/
Desert+Control+Whitepaper+ORIGINAL.pdf

املصدر :السيد هادي جعفر.

ُ
تستخدم تقنية الري الذكي لخفض البصمة
املــائـيــة فـهــي تـقــوم عـلــى وح ــدات تحكم ذكية
تساهم في تحقيق الكفاءة في استهالك املياه.
وت ـس ـت ـخــدم وح ـ ــدات ال ـت ـح ـكــم ال ـقــائ ـمــة عـلــى
أجهزة االستشعار قياسات آنية ترصد عدة
عوامل محلية ،فتنظم توقيت الــري .ويمكن
ُ
ض ـبــط وح ـ ــدات ال ـت ـح ـكــم ب ــاس ـت ـخ ــدام نـظــم
محوسبة ،بما فيها إنترنت األشـيــاء ،لتسهيل
الـتـشـغـيــل اآللـ ــي .وتـشـمــل ال ـعــوامــل ال ـتــي يتم
رص ــده ــا درجـ ــة الـ ـحـ ـرارة ،وه ـط ــول األم ـط ــار،
وال ــرط ــوب ــة ،واإلشـ ـع ــاع ال ـش ـمــ�ضــي ،ورط ــوب ــة
التربة .وعادة ما تتضمن ُّ
النظم القائمة على
أج ـه ــزة االس ـت ـش ـعــار م ـع ـلــومــات تــاري ـخ ـيــة عن
ُ
الطقس فــي املــواقــع املبرمجة فيها ،تستخدم
لتعديل كمية املياه ّ
املزودة للحقل.
الوصف
نظام الري القائم على أجهزة االستشعاريتألف
ً
عادة من أجهزة استشعارلجمع القياسات من
التربة والطقس واملحاصيل؛ وبرنامج لتحليل
البياناتوإصدارالتوصيات؛ونظامآليموصول
بشبكة املياه للتحكم في جدولة الــري .وهناك
ثــالثــة أنـ ــواع رئـيـسـيــة م ــن أج ـه ــزة االسـتـشـعــار:

أكبرها أجـهــزة االستشعار القائمة على التربة،
الـتــي تكشف إج ـهــاد الـنـبــات مــن خ ــالل قياس
رطوبة التربة ،وملوحتها ،وموصليتها ،وغيرذلك؛
تليها أجـهــزة االسـتـشـعــار القائمة على الطقس
الـتــي تكشف عــن الـتـغـ ّـي ـرات فــي البيئة املحلية
مــن خــالل جمع بيانات عــن التبخروالطقس؛
ثم أجهزة استشعار تثبت على النبات وتقيس
ً
ّ
التغيرات داخلها ولكن العمل ال يزال جاريا على
تطويرها .ويرصد نظام الري الذكي ما إذا كانت
املياه تتدفق أم ال ،ومــا إذا كانت األنابيب غير
ُ
مـســدودة أو تسرب املـيــاه .ويمكن التحكم فيه
مــن خــالل تطبيق على الهاتف الــذ ـكـي .ويحدد
النظام أفضل وقــت للري ،ومــدة الــري ،وكمية
املياه الالزمة.
الكلفة
ُ
تتراوح كلفة نظم التحكم ملساحة 100,000
ً
قدم مربع بين  ,000و  12,000دوالرسنويا.
ُ
وتـبـلــغ كلفة نـظــم ال ــري بالتنقيط للمساحة
نفسها حوالي  1 ,000دوالر(.)1
الـكـفــاءة فــي اسـتـخــدام امل ـيــاه وف ــي ال ــري أعلى
في ُنظم الــري اآللية منها في ُّ
النظم التقليدية
ً
لـلـتـحـكــم ب ــال ــري .فــوفـقــا إلح ــدى ال ــدراس ــات،
بلغت قيم الكفاءة  1.64و  1.37كيلوغرام/
متر مكعب للقمح عند تطبيق نظام ري آلي،
مـقــابــل  1.47و  1.21كـيـلــوغـرام/مـتــر مكعب
عند تطبيق ُنظم تقليدية للتحكم بالري(.)2
الفوائد
الـ ـ ـح ـ ــد م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـه ـ ــالك املـ ـ ـي ـ ــاه ن ـت ـي ـج ــة

استخدامها بكفاءة وبالكميات املطلوبة؛
ال ـت ــوف ـي ــرامل ــال ــي ف ــي ك ـل ـفــة ال ـك ـم ـي ــات غـيــر
الضرورية ألن النظام يمنع فقدان املياه
ويخفف استهالكها؛
الحد من املوارد البشرية بسبب التشغيل
اآللي باستخدام إنترنت األشياء؛
ُ
جدولة الــري باستخدام نظم استشعار
الرطوبة ،مع تقصير املدة أو إطالتها وفق
الحاجة؛
التقليل من رشح األسمدة نتيجة خفض
جريان املياه إلى أدنى حد.
دراسة حالة
تـلـقــت الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة فــي ب ـيــروت منحة
في برنامج مصمم ( )Google.orgتمويل من
ً
خصيصا ملراعاة االحتياجات املحلية في إطار
منصة (Google Developers Launchpad
 )Acceleratorلدعم تطوير املشاريعُ .ويعنى
امل ـش ــروع بـتـطـبـيــق تـعـلـيــم اآلل ــة عـلــى بـيــانــات
الـطـقــس وال ــزراع ــة ب ـهــدف تـحـسـيــن عمليات
ًّ
ّ
الري لدى املزارعين الذين يواجهون
شحا في
املوارد في أفريقيا والشرق األوسط(.)3
1. https://www.facilitiesnet.com/green/
article/Smart-Irrigation-Systems-Rainwater
Collection-Are-Cost-Effective---13436
2. http://www.scielo.org.za/pdf/wsa/
v43n2/18.pdf
3. https://services.google.com/fh/files/misc/
accelerating_social_good_with_artificialintelligence_google_ai_impact_challenge.pdf
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يـفـتــرض أن ت ـكــون املـ ــوارد امل ـت ـجـ ّـددة مـتــوفــرة
ً
دائما .وفي الزراعة ،يمكن استخدام الطاقة
املـ ـتـ ـج ــددة ألغ ـ ـ ـراض م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـهــا تــول ـيــد
الطاقة ،والتجفيف ،والعديد من العمليات
األخرى في املزارع.
وت ـســاعــد ال ـطــاقــة امل ـت ـجــددة ع ـلــى مـكــافـحــة
تـغـ ّـيــر امل ـنــاخ مــن خ ــالل ال ـحــد مــن انـبـعــاثــات
غ ـ ــازات الــدف ـي ـئــة ،وه ــي ت ــوف ــر ف ــرص بــديـلــة
لــإن ـســان ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـطــاقــة ال سـيـمــا
فــي املـنــاطــق الـنــائـيــة .كـمــا أن الـنـمــو الـســريــع
لتكنولوجيات الطاقة الشمسية املتجددة
ً
ساهم في خفض كلفتها ،فأصبحت متاحة
بــأس ـعــار م ـع ـقــولــة ي ـم ـكــن ل ـل ـب ـلــدان ال ـف ـق ـيــرة
ت ـح ـم ـل ـه ــا .والـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة م ـج ــان ـي ــة،
ولكن عمليات جمعها وتحويلها وتخزينها ال
تزال مكلفة.
الوصف
ي ـم ـكــن االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة
ب ـت ـحــويــل أش ـع ــة ال ـش ـمــس إل ــى ط ــاق ــة قــابـلــة
لـ ــالس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـ ــن خ ـ ـ ــالل ث ـ ـ ــالث ت ـق ـن ـي ــات
ُ
رئـيـسـيــة :نـظــم الـطــاقــة الـشـمـسـيــة الـفــولــط

ضــوئـيــة (وه ــي تـتـكــون مــن أش ـبــاه مــوصــالت
داخ ـ ــل خ ــالي ــا فــوتــوف ـل ـط ـيــة ت ـل ـت ـقــط أش ـعــة
ال ـ ـش ـ ـمـ ــس لـ ـت ــولـ ـي ــد ال ـ ـك ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء)؛ الـ ـط ــاق ــة
ّ
ال ـش ـم ـس ـي ــة امل ـ ــرك ـ ــزة (ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أش ـع ــة
الـ ـشـ ـم ــس ل ـت ـس ـخ ـي ــن أحـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــوائ ـ ــل ،ثــم
ُ
استخدام البخار لتوليد الكهرباء)؛ أو نظم
شـمـسـيــة لـلـتــدفـئــة وال ـت ـبــريــد (ج ـمــع الـطــاقــة
الحرارية من أشعة الشمس لتسخين املياه
أو لتدفئة املساحات أو تبريدها).

الفوائد
إنـتــاج طــاقــة خالية مــن انبعاثات غــازات
الدفيئة الناجمة عن الوقود األحفوري
والحد من بعض أنواع ّ
تلوث الهواء؛
إمكانية التوفيراملالي في املزارع؛
تنويع إمدادات الطاقة؛
خفض االعتماد على الوقود املستورد؛

وي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة مــن
أجل:
تـجـفـيــف املـحــاصـيــل أو تــدفـئــة املـســاكــن
والحظائروالبيوت الزراعية؛
توفير املـيــاه الساخنة لعمليات التجهيز
والعمليات األخرى في املزارع واملنازل؛
توليد الطاقة لتشغيل املعدات الزراعية
ومضخات املياه؛
اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ،وتـ ــوف ـ ـيـ ــرال ـ ـطـ ــاقـ ــة لـ ــأسـ ــوار
الكهربائية.
الكلفة
تـشـيــرال ـب ـيــانــات املـتـعـلـقــة بــات ـفــاق ـيــات ش ـراء
ً
ال ـطــاقــة وأس ـع ــارامل ـنــاق ـصــات حــال ـيــا إل ــى أنــه
بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ــام  ، 2020س ـي ـن ـخ ـف ــض س ـعــر
ُ
الكهرباء املولدة من نظم الطاقة الشمسية
ال ـفــولــط ضــوئ ـيــة إل ــى ح ــوال ــي  0.048دوالر/
كيلوواط ساعة(.)1

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

تعزيز التنمية االقتصادية وتوليد فرص
ال ـع ـمــل ف ــي م ـج ــاالت ع ــدة م ـثــل الـتـصـنـيــع
والتركيب.
دراسة حالة
فــي ع ــام  ،201تــم تــرك ـيــب  11ن ـظــام ضــخ
ي ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ال ـفــول ــط
ض ــوئ ـي ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق ات ـح ــاد
ب ـلــديــات بـعـلـبــك ف ــي ال ـب ـق ــاع ،ل ـب ـنــان .وتـبـلــغ
ال ـس ـع ــة اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـل ـن ـظــام  1.43م ـل ـيــون
مـيـغــاواط فــي ذروتــه .ويــوفــر الـنـظــام الطاقة
ملـجـمــوع  11مـضـخــة م ـيــاه غــاطـســة فــي آبــار
مـخـتـلـفــة ت ــوف ــر إمـ ـ ــدادات امل ـي ــاه ال ـصــال ـحــة
لـلـشــرب لـلـسـكــان املـقـيـمـيــن فــي املـنـطـقــة التي
يغطيها املشروع.
1. https://www.irena.org/-/media/Files/
IRENA/Agency/Publication/2019/May/
IRENA_Renewable-Power-Generations
Costs-in-2018.pdf

املصدر :السيد علي أميرلطيفي.

الــزراعــة العمودية هــي نـظــام إلنـتــاج األغــذيــة
ً
ً
ف ــي ط ـب ـقــات م ــرص ــوف ــة عـ ـم ــودي ــا .وهـ ــي عـ ــادة
زراعـ ـ ــة داخ ـل ـي ــة ف ــي ب ـي ـئــة خــاض ـعــة لـلـتـحـكــم
ً
تتيح تحسين نمو النبات ،وغالبا بدون تربة.
وهــي تشمل الــزراعــة املائية (على املــاء) (hy-
 )droponicsوالــزراعــة االحيومائية (الجمع
بين تربية األحـيــاء املــائـيــة والــزراعــة املــائـيــة)،
( ،)aquaponicsوالـ ــزراعـ ــة ال ـهــوائ ـيــة (مــن
دون أي وس ــط) ( .)aeroponicsوتستخدم
ً
الزراعة العمودية أيضا في البيوت الزراعية
ولكن في معظم األحيان في املباني أوالحاويات
أو األنفاق تحت األرض أو املناجم القديمة.
ُ
وي ـم ـك ــن لـ ـل ــزراع ــة ال ـع ـم ــودي ــة أن ت ـن ـت ــج 10
أض ـعــاف مــا تـنـتـجــه ال ــزراع ــة الـتـقـلـيــديــة إذا
اس ـت ـك ـم ـل ــت ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات
املتقدمة األخــرى مثل اإلض ــاءة .كما أن هذه
ً
الـتـقـنـيــة مـنــاسـبــة ج ــدا لــزراعــة الـخـضــروات
مثل الطماطم والفلفل والخياروالخس.
الوصف
سيتم الـتــركـيــز فيما يـلــي عـلــى الــزراعــة املائية
الـتــي تعني زراع ــة الـنـبــاتــات فــي مـحـلــول سائل

ً
بــدون تــربــة .وللنباتات األرضـيــة ،تــذاب عــادة
ُ
مـغــذيــات معدنية فــي املـيــاه وتـغـمــر الـجــذور في
هــذا املحلول املـغــذي فقط .وتستخدم ُّنظم
الــزراعــة املــائـيــة النشطة مـضـخــات لتحريك
املحلول املغذي ،في حين تعتمد نظم الزراعة
املائية غير النشطة على الخاصية الشعرية
للنبات.
ُ
ال تـثـ َّـبــت ج ــذور الـنـبــات بــأيــة رك ـيــزة صـلـبــة في
حالة الزراعة املائية في محلول مائيّ ،أمــا في
ُ
حالة الزراعة املائية في بيئة مثبتة فتستخدم
ركيزة صلبة ال مفعول لها لتثبيت الجذور.
هـنــاك الـعــديــد مــن نظم الــزراعــة املــائـيــة التي
تـمـ َّـيــز أو تـصـ َّـنــف حـســب التقنية املستخدمة
(نظام ثابت ،تدفق متواصل ،مياه عميقة،
ص ــرف الـ ـزائ ــد ،تـنـقـيــط ،ن ـظــام دوار ،وغـيــر
ذلك)؛ والركيزة الصلبة املستخدمة (الطين،
األحـجــار الــزراعـيــة ،قـشــور األرز ،البيراليت،
الـفـيــرمـيـكــولـيــت ،ال ـحــ�ضــى الــرم ـلــي ،الـصــوف
الـصـخــري ،البوليسترين الــرغــوي ،وغـيــرهــا)؛
وامل ـ ـغـ ــذيـ ــات (الـ ـعـ ـض ــوي ــة ،غ ـي ــرال ـع ـض ــوي ــة،
اإلضافات ،مزيج من املغذيات ،وغيرها).
الكلفة
كلفة الــزراعــة العمودية أو فــي بيوت زراعية
أعلى بثالث أو خمس مرات من كلفة الزراعة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة .يـ ـت ــرواح س ـعــرال ـت ـجــزئــة لــوحــدة
الــزراعــات العمودية أو فــي البيوت الزراعية
بين  2و  3دوالر ،في حين ال يتعدى سعرالخس
ً
ً
املزروع بطريقة تقليدية دوالرا واحدا(.)1

الفوائد
انخفاض تكاليف اليد العاملة واملساحة
ب ـس ـب ــب ط ـب ـي ـع ــة ال ـط ـب ـق ــات امل ــرص ــوف ــة
ً
عموديا لهذه ُّ
النظم؛
زيادة املحاصيل جراء كفاءة النظام؛
زي ـ ــادة ال ـك ـفــاءة ف ــي اس ـت ـخــدام امل ـي ــاه ،إذ
يمكن االسـتـفــادة مــن املـيــاه املتبخرة من
خالل التكثيف وإعادتها إلى نظام الري؛
زيادة اإلنتاج لكل وحدة مساحة؛
إم ـك ــان ـي ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ف ــي م ـن ــاط ــق ال ي ـتــوفــر
فيها الـطـقــس والـتــربــة املــؤاتـيــان ألن هــذه
ً
الزراعة تجري غالبا في الداخل؛
ال حاج ــة الس ــتخدام مبي ــدات اآلف ــات
واألعش ــاب.
دراسة حالة
( )Grow360نـظـ ٌ
ـام يـصــل طــولــه إلــى  30متر
يتألف من وحدات و  10مستويات .وتحتوي
املستويات العشرة على  1,000وحــدة .وتبلغ
ال ـغ ـل ــة ال ـس ـن ــوي ــة ل ـك ــل م ـس ـت ــوى 9 2,000
كيلوغرام .ويمكن لهذا النظام أن ينتج حوالي
ً
 9, 20,000كيلوغرام سنويا (.)2
ويمكن اسـتـخــدام هــذا الـنـظــام إلنـتــاج أنــواع
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ـف ــواك ــه والـ ـخـ ـض ــروات مـثــل
الفراولة والخس ،الخ.
1. https://agfundernews.com/the-economics-of-local-vertical-and-greenhouse-farming-are-getting-competitive.html
2. https://www.unescwa.org/sites/www.
unescwa.org/files/events/files/s4-5.pdf
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ُ
ن ـظ ــم اإلنـ ـت ــاج امل ـت ـكــام ـلــة ه ــي م ــن ال ـن ـمــاذج
ال ــزراع ـي ــة امل ـس ـتــدامــة ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـتــي تــالئــم
األرا�ض ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـه ــامـ ـشـ ـي ــة ،وال ـ ـت ـ ــي ي ـم ـك ــن أن
تــولــد مـنـتـجــات مـتـنــوعــة وم ـص ــادر مـتـعــددة
ل ـل ــدخ ــل ف ــي امل ـج ـت ـم ـعــات ال ــري ـف ـي ــة .وت ـج ـمــع
ه ــذه الـ ُّـن ـظــم بـيــن امل ـحــاصـيــل ،وال ـحـيــوانــات
األل ـي ـفــة ،واألن ـ ــواع املــائ ـيــة .وه ــي تـسـتـخــدم
الوصف

تــربــة ومــوارد مــائـيــة منخفضة الـجــودة مثل
امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة امل ــال ـح ــة أو م ـي ــاه ال ـصــرف
ُ
أو األرا�ض ـ ــي امل ـتــأثــرة ب ــاألم ــالح .وت ـن ـتــج هــذه
ال ـ ُّـنـ ـظ ــم تـ ـف ــاع ــالت إي ـج ــاب ـي ــة إذ ت ـس ـت ـخــدم
( )1روث ال ـح ـيــوانــات لـتـسـمـيــد املــزروعــات
واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواض؛ ( )2امل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات الـ ـث ــان ــوي ــة
للمحاصيل لتغذية الحيوانات واألسماك؛
( )3رواس ـ ــب األحـ ـ ــواض ك ــأس ـم ــدة؛ و ()4
مياه تربية األحياء املائية ألغراض الري.
الكلفة
يمكن أن يكون لأسماك دورتــان تكوينيتان
فــي الـسـنــة ،مــا يــوفــر فــرصــة اقـتـصــاديــة كبيرة
ل ـل ـم ـزارع ـي ــن امل ـح ـل ـي ـي ــن وص ـ ـغـ ــارامل ـ ـزارع ـ ـيـ ــن.
تنخفض في هذه ُّ
النظم كلفة علف األسماك،
ب ـف ـع ــل ت ـق ـل ـيــص اح ـت ـي ــاج ــات األس ـ ـم ـ ــاك إل ــى

الـعـلــف مــن  2إلــى  1.1كـيـلــوغـرام مــن العلف
لكل  1كيلوغرام من األسماك(.)1
الفوائد
تحسين دخــل املـزارعـيــن مــن خــالل تـنـ ّـوع
اإلنتاج؛
ت ـح ـس ـيــن اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فـ ــي امل ـ ـ ـ ـزارع بـكـلـفــة
منخفضة؛
استخدام املياه املحالة واملياه املنخفضة
الجودة؛
تحقيق اإلنتاج الزراعي األمثل؛
تربية األنواع املائية؛
تحسين التغذية لصغاراملزارعين.
دراسة حالة
حقق املركز الدولي للزراعة امللحية إحدى
أعـلــى كثافات (أو زيــادات) الكتلة الحيوية
ألس ـمــاك الـبـلـطــي بــاسـتـخــدام امل ـيــاه األجــاج
(أو املـ ـي ــاه الـ ـع ــادم ــة) ال ـن ــات ـج ــة م ــن تـحـلـيــة
امل ـ ـي ـ ــاه ،وه ـ ــي  30كـ ـيـ ـل ــوغ ــرام/مـ ـت ــر م ـك ـعــب
مقارنة مع  10كيلوغرام/متر مكعب.
1. https://www.biosaline.org/news/20180 -0 - 0
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تتطلب معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة
ً
اس ـت ـخــدام ـهــا ،امل ـع ــروف ــة أي ـض ــا بــاســم امل ـيــاه
ً
املـسـتـصـلـحــة ،أنــواعــا مختلفة مــن املعالجة
وذلــك حـســب مـصــدرهــا ووجـهــة استخدامها
وتكاليفها .وقد تحتوي مياه الصرف الصحي
ع ـلــى م ـغ ــذي ــات ق ــد ت ـف ـيــد ال ـق ـط ــاع ال ــزراع ــي.
ويقت�ضي االسـتـخــدام السليم ملـيــاه الصرف
الصحي مراعاة بعض االعتبارات مثل التوافر
فــي املـسـتـقـبــل ،وســالمــة إعـ ــادة االس ـت ـخــدام،
ومرافق التخزين ،وغيرها.
وإع ــادة اسـتـخــدام مـيــاه الـصــرف الصحي هي
مــن ال ـح ـلــول املـمـكـنــة لـلـتـكـ ّـيــف مــع آث ــارتـغـ ّـيــر
ً
ً
ً
املـنــاخ ألنـهــا تــوفــر م ــوردا مــائـيــا جــديــدا يمكن
اس ـت ـخــدامــه فــي ال ــزراع ــة ،والـ ــري الـحـضــري،
وال ـع ـم ـل ـيــات ال ـص ـنــاع ـيــة ،وت ـجــديــد أح ــواض
املياه الجوفية.
()1
الوصف
جـمــع مـيــاه الـصــرف الـصـحــي :تـتــم عملية
ال ـن ـقــل ف ــي ظ ـ ــروف ص ـح ـيــة ت ـف ــرض عـلــى
العاملين ارتداء مالبس واقية ،وأن تكون
األنابيب مانعة للتسرب؛

التحكم في الرائحة :يجب تحديد مصادر
الرائحة ومعالجتها للقضاء عليها؛
الـفـحــص :إزالــة الــرواســب الـكـبـيــرة التي
قـ ــد ت ـض ــر بـ ــامل ـ ـعـ ــدات .ويـ ـت ــم ال ـت ـخ ـلــص
ُ
م ــن ال ـن ـفــايــات ال ـص ـل ـبــة ال ـتــي تـسـتـخــرج
م ــن م ـي ــاه ال ـص ــرف ال ـص ـحــي ف ــي مـطــامــر
النفايات؛
املـعــالـجــة األول ـي ــة :فـصــل امل ــواد الصلبة
الـبـيــولــوجـيــة عــن مـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي.
وتـزال النفايات الصلبة التي تستقر على
سـطــح ال ـخ ـزان وتـنـقــل لتخضع ملــزيــد من
املعالجة .ثم تضخ املياه املتبقية ملعالجة
ثانوية؛
املـعــالـجــة الـثــانــويــة :املـعــالـجــة باستخدام
عملية الرواسب الطينية املنشطة؛
مـعــالـجــة املـ ــواد الـصـلـبــة ال ـح ـيــويــة :نقل
امل ـ ـ ــواد ال ـص ـل ـب ــة ال ـن ــات ـج ــة ع ــن مــرح ـل ـتــي
املعالجة األولـيــة والثانوية إلــى هاضمات
ُ
ت ـع ــال ــج ف ـي ـهــا ال ـن ـف ــاي ــات ملـ ــدة ش ـهــرتـحــت
الهضم الالهوائي؛
املـعــالـجــة الـثــالـثــة :إزال ــة مــا يـصــل إلــى 99
فــي املــائــة مــن الـشــوائــب؛  2دقـيـقــة على
األقـ ــل بــاس ـت ـخــدام ال ـك ـلــور • -الـتـطـهـيــر:
ت ـت ــم ال ـع ـم ـل ـيــة مل ـ ــدة  20وه ـي ـبــوك ـلــوريــت
الصوديوم؛
مـعــالـجــة الــرواســب الـطـيـنـيــة (الـحـمــأة):
تـ ـخـ ـض ــع ال ـ ـح ـ ـم ـ ــأة ل ـع ـم ـل ـي ـت ــي ت ـك ـث ـي ــف
وتـخـثــر .وقــد تـسـتـغــرق هــذه الـعـمـلـيــة ما
يـصــل إلــى  24ســاعــة ،فـيـتــم جـمــع املـيــاه
املتبقية ومعالجة الحمأة وإعادتها إلى
الطبيعة.

الكلفة
ُ
تـقــدر الـكـلـفــة اإلجـمــالـيــة لـكــل مـتــر مكعب
من املياه املعالجة بقيمة  0.35دوالر/م
 3وقــد تختلف هــذه القيمة حـســب نــوع
األج ـ ـهـ ــزة امل ـس ـت ـخ ــدم ــة ،وح ـج ــم مـحـطــة
معالجة
()2
مـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي ،وعـمــرامل ـراف ــق
مـعــالـجــة م ـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي وإع ــادة
استخدامها
الفوائد
توفيرفي املياه؛
تحسين اإلنتاج الغذائي؛
تخفيف ّ
التلوث البيئي؛
مكافحة األمراض؛
إنتاج الطاقة.
دراسة حالة
أنشئت في قرية دير ميماس في جنوب لبنان
م ـح ـطــة مل ـعــال ـجــة م ـي ــاه ال ـص ــرف ال ـص ـحــي فــي
ع ــام  2004وأع ـي ــد تــأهـيـلـهــا ف ــي ع ــام 201
بتمويل من الكتيبة اإلسبانية التابعة لقوة
ُ
األمــم املتحدة املؤقتة في لبنان .وتعتبر مياه
الصرف الصحي التي تصب في نهر الليطاني
مـ ــن م ـح ـط ــة امل ـع ــال ـج ــة م ـق ـبــول ــة مـ ــن حـيــث
املواصفات.
1. https://www.conserve-energy-future.
com/process-of-wastewater-treatment.php
2. https://www.mdpi.com/20734441/11/3/423
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ي ـع ـمــل ال ـع ـل ـم ــاء ع ـل ــى ت ـط ــوي ــرأصـ ـن ــاف ب ــذور
عــالـيــة اإلن ـتــاج ،أغـنــى بــاملـغــذيــات وأكـثــرقــدرة
ع ـل ــى ال ـت ـك ـ ّـي ــف مـ ــع الـ ـجـ ـف ــاف وتـ ـغ ـ ّـي ــرامل ـن ــاخ
وبالتالي مواجهة التحديات البيئية .وهناك
أنــواع مختلفة مــن الـبــذور املـحـ ّـسـنــة :الـبــذور
املفتوحة التلقيح ،والبذور الهجينة ،والبذور
ً
املعدلة جينيا.
ُ
ت ـن ـت ــج ال ـ ـبـ ــذور امل ـف ـتــوح ــة ال ـت ـل ـق ـيــح بـطــريـقــة
طبيعية من خالل التلقيح العشوائي.
ُ
وتنتج البذور الهجينة من خالل تهجين اثنين
م ــن ال ـن ـب ــات ــات ال ـرئ ـي ـس ـيــة ذات ال ـخ ـصــائــص
امل ـط ـل ــوب ــة .ل ـك ــن ه ـ ــذه الـ ـبـ ــذور ت ـح ــاف ــظ عـلــى
إمكاناتها العالية اإلنتاج في العام األول فقط،
ثم تفقد فعاليتها في الجيل الثاني .لذا ،يحتاج
املزارعون إلى شراء بذور جديدة كل عام.
ً
ُ
وتـنـتــج الـبــذور املـعــدلــة جينيا مــن خــالل نقل
جين واحــد أو اثنين من الجينات التي تحمل
ً
الصفات املطلوبة ،من نباتات حية مباشرة
إلى مجين النبات اآلخر .ولكن البذور املعدلة
ً
جينيا ال تحظى بالكثير من القبول إذ ُيعتقد
أنها تنطوي على مخاطرصحية كبيرة.

الوصف
يشمل التعديل الجيني للنباتات أو البذور
إضــافــة ج ــزء م ـحــدد مــن الـحـمــض ال ـنــووي
إلــى مـجـيــن الـنـبــات ،يـضـفــي عليها خصائص
ج ــدي ــدة م ـثــل الـ ـق ــدرة ع ـلــى م ـق ــاوم ــة مــرض
ّ
معين .وتتطلب املرحلة األولى نقل الحمض
الـ ـن ــووي إل ــى ال ـخ ـل ـيــة ال ـن ـبــات ـيــة بــاس ـت ـخــدام
إحــدى الطريقتين التاليتين .تـقــ�ضــي األولــى
بوضع الجزء املطلوب من الحمض النووي
عـ ـل ــى سـ ـط ــح أحـ ـ ــد ال ـج ـس ـي ـم ــات امل ـع ــدن ـي ــة
الصغيرة ،ثم حقنه في الخاليا النباتية.
وت ـق ــوم ال ـثــان ـيــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام أح ــد أن ــواع
البكتيريا أوالفيروسات ألن معظمها قادرعلى
نـقــل الـحـمــض الـنــووي إلــى الخلية املضيفة،
َ
ً
ُ
وأك ـثــرهــا اس ـت ـخــدامــا ه ــي بـكـتـيــريــا األ ْج ـ َـر ِع ـ َّـي ــة
املور َمة (.)Agrobacterium tumefaciens
ِ
وفـ ـ ــور ن ـق ــل ال ـج ـي ــن املـ ـطـ ـل ــوب إل ـ ــى ال ـخ ــالي ــا
ال ـن ـب ــات ـي ــة ،ي ـن ـب ـغــي ن ـق ــل ال ـح ـم ــض الـ ـن ــووي
ال ـجــديــد إل ــى ج ـي ـنــوم ال ـخــاليــا ال ـن ـبــات ـيــة .ثــم
ُتــزرع الخاليا النباتية التي نجحت في ّ
تقبل
الـحـمــض الـنــووي املـنـقــول إلـيـهــا لتوفير نبتة
جديدة.
الكلفة
أج ــري ــت ت ـج ــارب م ـيــدان ـيــة أول ـي ــة ف ــي املـحـطــة
الـتـجــريـبـيــة لـلـمــركــز ال ــدول ــي ل ـلــزراعــة امللحية
ّبينت ما يلي:
يبلغ مجموع إيرادات إنتاج الساليكورنيا
( Salicornia( 36,894دوالر/هـ ـكـ ـت ــار
بكلفة قدرها  10, 9دوالر/هكتار(.)1
يبلغ سعرالكيلوغرام الواحد  4.73دوالر(.)2

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

الفوائد
نظافة البذور؛
نقاء األصناف؛
ضمان الجودة؛
جينات جديدة؛
استخدام ُمن ِتج ملياه الصرف (أو استثمار
مياه الصرف) في توليد منتجات ثانوية ذات
قيمة مضافة تزيد من دخل املزارعين.
دراسة حالة
ن ـب ـتــة ســال ـي ـكــورن ـيــا ب ـي ـغ ـلــوفــي (Salicornia
 )bigeloviiه ــي م ــن األن ـ ــواع امل ـل ـح ـيــة مـثــل
ال ـخ ــردل وال ـك ـي ـنــوا ال ـتــي يـمـكــن االس ـت ـفــادة
م ـن ـهــا ل ـع ــدة أغ ـ ــراض .وت ـج ــري دراس ـ ــة هــذه
ً
ال ـن ـب ـت ــة نـ ـظ ــرا ل ـق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـن ـم ــو وس ــط
م ـس ـت ــوي ــات م ـلــوح ــة ع ــال ـي ــة .وقـ ــد ت ـب ـ ّـي ــن أن
نباتات (  )Sporobolusو (Distichlis spi-
 )cataو ( )NyPaو ( )virginicusهــي مــن
األعالف التي تعيش في وسط ملحي.
1. https://www.biosaline.org/sites/default/
files/project_brief_integrated_aqua-agriculture_for_enhanced_v4-eng-web.pdf
2. Robertson S.M., Lyra D.A., Mateo-Sagasta
J., Ismail S., Akhtar M.J.U. )2019( Financial
Analysis of Halophyte Cultivation in a Desert
Environment Using Different Saline Water
Resources for Irrigation. In: Hasanuzzaman
M., Nahar K., Öztürk .M. )eds( Ecophysiology,
Abiotic Stress Responses and Utilization of
Halophytes. Springer, Singapore
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ال ـن ـف ــاي ــات ال ـع ـض ــوي ــة غ ـن ـيــة بـ ـم ــواد عـضــويــة
ّ
ومغذياتتجعلهامناسبةإلعادةالتدويروإعادة
االس ـت ـخ ــدام ف ــي الـ ــزراعـ ــة .وت ـش ـمــل الـنـفــايــات
ال ـع ـضــويــة ال ـن ـف ــاي ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة ،وال ـن ـفــايــات
الخضراء الناجمة عن تنسيق الحدائق وتقليم
ّ
األشجار ،والــورق املتسخ بالطعام ،والنفايات
الـخـشـبـيــة .وع ـنــد ت ــرك ه ــذه الـنـفــايــات تتحلل
ُ
وحدها في ظــروف الهوائية تنتج امليثان ،وهو
مــن غ ــازات الدفيئة ولـكــن بمفعول أق ــوى من
ثاني أكسيد الكربون بمقدار  20مرة.
إن إع ـ ــادة اس ـت ـخــدام ه ــذه ال ـن ـفــايــات أو إع ــادة
ُ
ً
تدويرها تقلل من االنبعاثات ،وهي تعتمد عادة في
املجتمعات الريفية للتوفيرفي األعالف الحيوانية
أوفي مصادرالطاقة الصلبة (باستخدام الفحم
املضغوط) أوالغازية (باستخدام الغازالحيوي)
أوفي عمليات تحسين التربة مثل التسميد لزيادة
إنتاجية األرض .وتشمل التقنيات األخرى إلعادة
استخدام النفايات العضوية عمليات التحويل
إلــى غــاز ،واسـتـخــدام ألــواح األلـيــاف ،واالنـحــالل
الـحـراري ،ويمكن الجمع بين التقنيات املذكورة
ّ
إلعادةتدويراملخلفاتالزراعيةبنسبة.% 100
عملية التسميد
ّ
 .1جمعالنفاياتواملخلفاتالغذائيةالعضوية.
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اختيارحاويةتسميد(بصنعحاويةأوبشرائها).
رصـ ــف ط ـب ـقــة م ــن امل ـ ــواد ال ـب ـن ـيــة داخ ــل
الـحــاويــة (تـبــدأ فــي أواخــر الربيع/الصيف
ً
ع ـن ــدم ــا ي ـك ــون ال ـط ـق ــس ح ـ ـ ــارا) وت ــوض ــع
ّ
املـخــلـفــات البنية (األغ ـصــان وال ـقــش) في
القعرألنها تساعد على تصريف املياه.
إض ــاف ــة طـب ـقــات مـتـنــاوبــة م ــن الـنـفــايــات
الـ ـخـ ـضـ ـراء وال ـب ـن ـي ــة ال ــرطـ ـب ــة وال ـج ــاف ــة
(طبقات رقيقة).
الحفاظ على كومة سماد رطبة ومغطاة
ومرصوفة بشكل جيد.
إضـ ــافـ ــة الـ ـسـ ـم ــاد األخ ـ ـضـ ــروال ـن ـف ــاي ــات
الخضراء لتوفير النيتروجين (قصاصات
العشب ،الحنطة الـســوداء ،البرسيم)..
عند عشرة إنشات ( )inchesمن الجزء
العلوي من الكومة.
عندما يصبح لــون املــواد فــي قعر الكومة
ً
ً
ب ـن ـيــا داك ـ ـنـ ــا ،ي ـك ــون ال ـس ـم ــاد ق ــد أص ـبــح
ً
جاهزا لالستعمال.

الكلفة
ً
وفقا لدراسة ملعهد الحوكمة املحلية ،توفر
املدينة خدمة جمع القمامة وتصدر للعمالء
فــوات ـيــرعــن جـمـيــع ال ـخــدمــات .وتـبـلــغ الـكـلـفــة
املفصلة على فاتورة العمالء إلعادة التدوير
ً
 6.74دوالرشهريا لكل أسرة ،ولجمع النفايات
ً
الخضراء  9.88دوالرشهريا ،ولجمع النفايات
 44.48دوالرلكل حاوية بسعة  48غالون(.)1
وت ـ ـت ـ ـراوح ك ـل ـف ــة الـ ـسـ ـم ــاد الـ ـعـ ـض ــوي امل ـن ـتــج
ب ـيــن  95.98و  766.56دوالر/ط ـ ـ ــن ،حسب
أساليب التشغيل وسعاته(.)2

الفوائد
إع ــادة اس ــتخدام النفاي ــات العضوي ــة
هــي طريقــة مســتدامة وصديقــة للبيئــة فــي
إدارة النفاي ــات؛
السماد العضوي يساعد على الحفاظ على
الرطوبة ومنع األمراض واآلفات النباتية؛
الس ــماد العض ــوي ّ
يحس ــن الخصائ ــص
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة،
التــيتفيــدالنباتــاتوتــؤديإلــىزيــادةإنتاجيتهــا؛
ُ
قوال ــب الفح ــم املضغ ــوط تغن ــي ع ــن
اس ــتخدام أنــواع الوق ــود التقليدي ــة؛
أفضل مصدر ّ
متجدد للوقود والطاقة؛
ّ
أفضلطريقةللتخلصمناملخلفاتالزراعية؛
ّ
التسبب بانبعاثات الكبريت أوالغاز
عدم
غيراآلمن.
دراسة حالة
حـ ــاويـ ــة ت ـس ـم ـيــد الـ ـت ــرب ــة هـ ــي نـ ـظ ــام تـسـمـيــد
مصمم إلدارة النفايات العضوية في املناطق
الحضرية .وهــو نظام محكم اإلغــالق إلبعاد
خطر جذب اآلفات وانتشارها .وتصل سعته
إل ــى  20كـي ـلــوغ ـرام مــن امل ــدخ ــالت اإلجـمــالـيــة
ّ
ً
يــوم ـيــا .ويـقـبــل ال ـن ـظــام امل ـخــل ـفــات الـنـبــاتـيــة،
والـ ـطـ ـع ــام املـ ـطـ ـب ــوخ ،والـ ـلـ ـح ــوم ،وم ـن ـت ـجــات
األلبان ،والورق(.)3
1. https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/
file-attachments/case_story_snapshot_compilation_final_0.pdf
2.https://www.ecomena.org/solid-waste-middle-east
3. https://www.compostbaladi.com/project
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الزراعة الحضرية هي زراعة النباتات وتربية
الحيوانات في املدن ومحيطها .وهي جزء من
الـنـظــام اإلي ـكــولــوجــي الـحـضــري وم ــن الـنـظــام
الـ ـغ ــذائ ــي ال ـح ـض ــري امل ــرت ـب ــط بــال ـس ـيــاســات
والخطط الحضرية.
ويمكن إنشاء وحــدات اإلنتاج داخــل املدينة
أو فــي املـنــاطــق شـبــه الـحـضــريــة املـحـيـطــة بـهــا.
وق ــد تـنـطــوي ال ــزراع ــة الـحـضــريــة عـلــى إنـتــاج
املحاصيل (الـحـبــوب ،واملحاصيل الجذرية،
وال س ـي ـمــا ال ـف ــواك ــه وال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات) وتــرب ـيــة
ال ـح ـيــوانــات (ال ــدواج ــن واألغ ـن ــام والـخـنــازيــر
واألسـمــاك والنحل) واملنتجات غير الغذائية
(األعشاب العطرية ونباتات الزينة ،وغيرها).
ول ـل ــزراع ــة ال ـح ـضــريــة آثـ ــارإي ـجــاب ـيــة مــرتـبـطــة
بـ ـتـ ـح ـ ّـول امل ــديـ ـن ــة إل ـ ــى م ـن ــاط ــق خ ـ ـض ـ ـراء ،مــا
يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على املناخ فيها
ويساهم في تجميل أسطح املباني.
الوصف
تسهل املــديـنــة الــزراعــة الحضرية مــن خالل
تخصيص مساحة ّ
معينة مثل قطع األرا�ضي
ُ
الـشــاغــرة أو مـنــاطــق الـتـخـضـيــر .وتـطـلــق هــذه

ً
املـشــاريــع ع ــادة على مستوى املجتمع املحلي
ً
وت ـض ــم عـ ـ ــددا م ــن امل ـش ــارك ـي ــن ال ـعــام ـل ـيــن فــي
ال ــزراع ــة ،فيحصل كــل شـخــص عـلــى قطعة
أرض فـ ــي نـ ـط ــاق امل ـ ـش ـ ــروع أو ي ـس ـت ــأج ــره ــا.
ً
وي ـت ـشــارك أص ـحــاب األرا�ض ـ ــي ع ــادة األدوات
وامل ـ ــوارد م ـثــل ال ـس ـمــاد ال ـع ـض ــوي ،وال ـغ ـطــاء
ً
ال ـع ـض ــوي ،واألوت ـ ـ ــاد ،والـ ـبـ ــذور ،ف ـض ــال عــن
ً
أنـشـطــة بـنــاء ال ـق ــدرات .ويـمـكــن أي ـضــا إنـشــاء
الحدائق في الباحات الخاصة أو على أسطح
امل ـبــانــي .وت ـضــم م ـشــاريــع ال ــزراع ــة الـحـضــريــة
ً
عادة أسواق املزارعين التي تسمح للمنتجين
ً
بـبـيــع منتجاتهم مـبــاشــرة إلــى املـسـتـهـلـكـيــن ،ما
ي ـخ ـفــف م ــن ال ـت ـكــال ـيــف وامل ـخ ــاط ــراملــرتـبـطــة
بسلسلة اإلمدادات الغذائية العادية.
الكلفة
أنشئت حديقة حضرية مستدامة على سطح
مـبـنــى ف ــي مـخـيــم ب ــرج ال ـب ـراج ـنــة بـلـغــت كلفتها
امل ـبــاشــرة حــوال ــي  21,000دوالر وق ــد مـ ّـولـتـهــا
الـسـفــارة الـنــرويـجـيــة( .)1ولـكــن هــذه الكلفة ال
تشمل تكاليف املوارد البشرية.
الفوائد
تـعــزيــزاألم ــن الـغــذائــي مــن خ ــالل اإلنـتــاج
لالستهالك املباشرأو لتوليد الدخل؛
ت ــرس ـي ــخ ال ـش ـع ــور ب ــاالن ـت ـم ــاء م ــن خ ــالل
الـ ـسـ ـم ــاح ل ـس ـك ــان املـ ـن ــاط ــق ال ـح ـضــريــة
باملشاركة في األنشطة الزراعية؛
إنـتــاج غــذاء صحي إذ يمكن ألي شخص
االنخراط في البستنة الحضرية والتحكم
بمدخالت عملية اإلنتاج الزراعي؛
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إتاحة فــرص التعلم للمهتمين بالزراعة
وليس لديهم الخبرة ،من خــالل ممارسة
مثل هذه األنشطة؛
اس ـت ـخ ــدام األرا�ض ـ ـ ــي ب ـك ـفــاءة م ــن خــالل
ً
استثمار قطع األرض الـشــاغــرة ،إضــافــة
إلى تحسين البيئة الحضرية.
دراسة حالة
تــديــر مجموعة مــن الــالجـئــات الفلسطينيات
شركة (سفرة) إلعــداد الطعام ،في مخيم برج
البراجنة ،لبنان ،فيزرعن حديقة عضوية على
سطح أحــد املباني إلنـتــاج املنتجات الطازجة
التي تحتاج إليها الشركة ،مما يشجع الزراعة
الحضرية املـسـتــدامــة .وتــرعــى جمعية البرامج
النسائية هذه الشركة .وتتضمن الحديقة ما
ً
ً
يصل إلــى  2, 00نبتة و  1نــوعــا مختلفا من
الخضروات ،ويلبي في املائة من املنتجات
متطلبات (سفرة) وتزرع الخضروات في ألواح
بالستيكية معاد تــدويــرهــا ،وتستخدم فــي ّريها
مياه تجمع من ّ
مكيفات الهواء في املبنى والبالغ
عددها عشرة ّ
مكيفات .وقد أنشأت الجمعية
ّ
ً
أيـضــا وح ــدة تسميد للتخلص مــن املخلفات
ً
الغذائية الستخدامها الحقا كأسمدة طبيعية
في األلواح اإليكولوجية(.)2
1. https://medium.com/land-and-ladle/7-stepsto-an-easy-urban-garden-.4b1d25b5c2b1
2. https://www.dailystar.com.lb/News/
Lebanon-News/2018/Oct-26/467539-ecorooftop-garden-sprouts-in-palestinian-refugee-camp.ashx

املصدر :السيدة ندى غانم.

ال ـت ـس ـم ـيــد ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ــدي ـ ــدان أو ال ـس ـم ــاد
ّ
الــدودي ،هو عملية تحويل مخلفات املطبخ
والـنـفــايــات الـخـضـراء إلــى تــربــة داكـنــة برائحة
ترابية .وتستخدم هذه التقنية بشكل أسا�ضي
س ـمــاد ال ــدي ــدان ال ـصــافــي امل ـع ــروف بـفــوائــده
للتربة .فهو غني باملغذيات وبالكائنات الحية
الــدقـيـقــة الـتــي تــوفــر تــربــة صحية وتـســاهــم في
الحفاظ عليها.
وه ـ ــو ي ـس ـت ـخ ــدم ل ـت ـس ـم ـيــد س ـط ــح ال ـت ــرب ــة أو
إل ــى جــانــب ال ـن ـبــاتــات .وي ـســاهــم خـلــط سـمــاد
الــديــدان مــع السماد الـعــادي فــي تعزيز التربة
في الحديقة.
وتتغذى الديدان من امليكروبات التي تبعث
الـ ـك ــرب ــون ف ــي الـ ـت ــرب ــة ،م ـم ــا ي ـق ـلــل م ــن كـمـيــة
االنبعاثات في الغالف الجوي.

العملية
 .1توضع صينية تحت الحاوية.
 .2إض ــاف ــة امل ـ ــاء إل ــى ال ـط ـب ـقــة امل ـض ـغــوطــة
ح ـتــى تـتـفـتــت وي ـص ـبــح مـلـمـسـهــا ـكـالـتــربــة
العادية.
 .3إضافة الديدان إلى الحاوية.
 .4رش املياه إذا لزم األمر.
ّ
 .إض ــاف ــة امل ـخ ــل ـف ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة إل ـ ــى أح ــد
الجانبين ،من دون اإلكثار في الكميات،
أي بما ال يتجاوز مستوى سم.
 .تغطية الحاوية بالفوطة.
 .ف ـت ــح ال ـغ ـط ــاء ال ـع ـل ــوي ع ـن ــدم ــا ت ـت ـجــاوز
الحرارة  30درجة مئوية للسماح بالتهوية
املناسبة.
 .إغالق الحاوية.
 .9ال ي ـن ـب ـغ ــي إط ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدان :الـ ــزيـ ــت
وال ـل ـحــوم وال ــدج ــاج واألس ـم ــاك والـبـصــل
وال ـثــوم والـخــل والـحـمـضـيــات والــوجـبــات
املطبوخة .الحاوية.
الكلفة
ً
الـتـسـمـيــد بــواس ـطــة ال ــدي ــدان ل ـيــس ُم ـك ـل ـفــا.
وت ـق ـت ـصــرك ـل ـف ـتــه ف ـقــط ع ـلــى ث ـمــن ال ــدي ــدان
والحاوية.

تصبح الحاوية جاهزة لالستعمال في غضون
ً
أسابيع إلى  12أسبوعا.
الفوائد
يحتــوي ســماد الديــدان علــى نســبة أعلــى
ً
من املغذيات الكلية والدقيقة مقارنة مع
ســماد الحديقــة؛
يعزز نمو النبات؛
يزيــد مســامية التربــة والنشــاط امليكروبــي
فيها؛
يقي من األمراض النباتية؛
يقلص الحاجة إلى األسمدة الكيميائية؛
يحسن احتباس املياه والتهوية؛
ُ
يقل ــص كمي ــة النفاي ــات الت ــي تنق ــل إل ــى
املطا م ــر.
دراسة حالة
م ـشــروع دودة لـلـتـسـمـيــد (Douda Vermi-
 )culture Solutionsف ــي لـبـنــان ه ــو مـصــدر
هــام للتسميد بــواسـطــة الــديــدان .وهــو يوفر
ً
ً
ح ـ ــال م ـس ـت ــدام ــا وط ــريـ ـق ــة س ــري ـع ــة بـسـيـطــة
وعديمة الرائحة ملعالجة النفايات العضوية
م ــن املـ ـص ــدر .وي ـه ــدف املـ ـش ــروع إل ــى تـحـقـيــق
االس ـت ــدام ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ــزراعـ ـي ــة م ــن خــالل
تشجيع التسميد كممارسة زراعـيــة مجددة
لـلـتــربــة تـســاهــم فــي اس ـت ـعــادة جــودتـهــا وتـعــزيــز
األمن الغذائي في املنطقة(.)1
1. https://www.doudavermiculture.com
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دور « الـتـنـبـــؤ اإلحصـائـــي »
ودراسات «االقتصاد القيايس»
يف تطوير أداء مزارع النخيل
د .نورالدين جوادي
كﻠﻴﺔ اﻟعﻠوم اﻻقﺘصﺎديﺔ
ﺟﺎمعﺔ اﻟوادي (اﻟجﺰاﺋﺮ)

noureddine-djouadi@univ-eloued.dz

امللخص:
عــال ـجــت الـ ــدراسـ ــة دور ت ـك ـنــولــوج ـيــا الـتـنـبــؤ
اإلح ـص ــائ ــي ف ــي ت ـطــويــر أداء مـ ـ ـزارع الـنـخـيــل،
ً
ان ـطــالقــا مــن األهـمـيــة الـقـصــوى ال ـتــي أضـحــى
ي ـل ـع ـب ـهــا “االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـق ـي ــا�ض ــي” ف ــي تـحـسـيــن
ك ـف ــاءة امل ــؤس ـس ــات االق ـت ـص ــادي ــة ،وت ـطــويــر
ً
ً
أداء اإلنتاجي (كـمــا ونــوعــا) مــن خــالل تحليل
“دالـ ــة اإلن ـت ــاج” لـلـمــزرعــة مــن خ ــالل دراس ــة
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قياسية لبيانات مزرعة (افتراضية) لزراعة
النخيل خالل الفترة ما بين  1990إلى 2020
ب ــاس ـت ـع ـم ــال ب ــرن ــام ــج ال ـت ـح ـل ـي ــل االح ـص ــائ ــي
( )10EViewsوط ــري ـق ــة “االن ـ ـح ـ ــدار ال ــذات ــي
لـلـفـجــوات الــزمـنـيــة املــوزعــة” ( ..)ARDLوقــد
أث ـب ـتــت ال ــدراس ــة أن ه ـنــالــك ع ــالق ــة طــرديــة
وقــويــة بين االسـتـئـنــاس بــاالسـتـشــارة العلمية
وبـيــن تـحـســن “ال ـك ـفــاءة االق ـت ـصــاديــة” مل ـزارع
الـنـخـيــل مــن نــاحـيــة ،وعــالقــة طــرديــة وقــويــة

بين اعتماد “االقـتـصــاد الـقـيــا�ضــي” فــي تحليل
دالة اإلنتاج الزرعي ملزارع النخيل وبين تطور
أداءها وكفاءتها االقتصادية من ناحية ثانية.

دالة اإلنتاج الزرعي ملزارع النخيل وبين تطور
أداءهـ ــا وكـفــاءتـهــا االق ـت ـصــاديــة مـثـلـمــا أثبتته
الكثيرمن الدراسات والتجارب الدولية.

تمهيد

ً
أوال :اإلطارالنظري والدراسات السابقة

تعتبر قطاع زراعــة النخيل وتحسن كفاءته
اإلنـتــاجـيــة قـضـيــة راه ـنــة بــالـنـسـبــة لـلـجـزائــر،
وأصبح االستعانة باألدوات العلمية الحديثة
لـتـطــويــره ضـ ــرورة حـتـمـيــة ملــواج ـهــة تـحــديــات
الـ ـس ــوق وت ــذل ـي ـل ـه ــا ،وه ـ ــو م ــا ف ـ ــرض ض ـ ــرورة
ابتكار ،استحضار ،واستعمال طــرق علمية
وأدوات تحليلية أكثرفاعلية في تسييرالقطاع
والفاعلين فيه ليواكب الـتـطــورات الحديثة
وتتوافق مخرجاته مع املعايير العاملية إلنتاج
للتمور.
وت ـع ـت ـب ــر “ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات ال ـت ـح ـل ـيــل وال ـت ـن ـبــؤ
اإلح ـصــائــي” مــن بـيــن أح ــدث وأن ـجــع األدوات
العلمية التي أصبحت من أساسيات البحث
االقـ ـتـ ـص ــادي ،ك ـمــا وأض ـح ــت ال ـي ــوم عـصــب
عـمـلـيــة ات ـخــاذ ال ـق ـرار ،وبــرمـجــت الـسـيــاســات
ال ـت ـن ـمــويــة ال ـن ــاج ـع ــة ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن ال ـك ـلــي
وال ـجــزئــي ،وفـيـمــا تـعـلــق بــالــدولــة أو املــؤسـســة
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة .ف ـك ـي ــف تـ ـس ــاه ــم دراسـ ـ ـ ــات
“االق ـت ـصــاد ال ـق ـيــا�ضــي” فــي تـطــويــر أداء م ـزارع
ال ـن ـخ ـيــل؟ وم ــا ه ــو ات ـج ــاه وح ـج ــم ال ـت ــأثــربـيــن
استعمال أدوات التحليل والتنبؤ االحصائي
وبين تطور أداء مزرعة النخيل؟ خاصة وأن
هنالك ضعف عــام فــي أداء م ـزارع النخيل في
ال ـج ـزائــر؛ وأن تـحـلـيــل “دالـ ــة اإلن ـت ــاج” مل ـزارع
ً
ً
ً
ال ـن ـخ ـيــل ُي ـع ــد م ـن ـه ـجــا ع ـل ـم ـيــا ح ــدي ـث ــا يــدعــم
س ـي ــاس ــات ت ـطــويــرأدائـ ـه ــا وت ـح ـس ـيــن كـفــاءتـهــا
االقتصادية؛ وأن هنالك عالقة طردية وقوية
بـيــن اعـتـمــاد الـقـيــاس االق ـت ـصــادي فــي تحليل

يرى ( )Frisch R. , 1933, p. 2أنه هناك عديد
الجوانب التي تتضمنها املقاربة الكمية ،وهي
جــوانــب وإن عــولـجــت مـنـفــردة فــال يـمـكــن أن
نربطها بعلم “االقتصاد القيا�ضي” ،وبالتالي،
ف ــإن “االق ـت ـص ــاد ال ـق ـيــا�ضــي” لـيــس مـنـحـصـ ًـرا
فــي علم “اإلح ـصــاء االقـتـصــادي” ،كما أنــه ال
يمثل فقط ما نسميه “النظرية االقتصادية
الـعــامــة” عـلــى الــرغــم مــن أن ج ـ ً
ـزءا كـبـيـ ًـرا من
هــذه الـنـظــريــة لــه طــابــع كـمــي ،كـمــا وال ينبغي
أن ي ــؤخ ــذ “االق ـتـ ـص ــاد ال ـق ـي ــا�ض ــي” ع ـلــى أنــه
مـ ـرادف لعملية اس ـقــاط “الــريــاض ـيــات” على
“االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد” ،ف ـل ـقــد أظـ ـه ــرت ال ـت ـج ــرب ــة أن
ك ــل م ــن ه ــذه ال ـجــوان ــب ال ـث ــالث “اإلح ـص ــاء”
و”ال ـن ـظ ــري ــة االق ـت ـص ــادي ــة” و”ال ــري ــاض ـي ــات”
وبرغم أهميتها ،إال أنها منفصلة ليست كافية
ل ـفـهــم دق ـي ــق وش ــام ــل ل ـل ـعــالقــات ال ـك ـم ـيــة فــي
الـحـيــاة االقـتـصــاديــة الـحــديـثــة ،ولـكــن الدمج
الـعـمـيــق بـيـنـهــم هــل ال ــذي يـمـكـنـنــا مــن ذلــك،
وه ـ ــذا ال ــدم ــج ه ــو ال ـ ــذي ي ـش ـكــل “االق ـت ـص ــاد
ال ـق ـيــا�ضــي” .وك ـمــا أسـلـفـنــا ال ــذك ــر ،ف ــإن هــذا
التعريف وكـمــا يـقــول ()Bruce, 2018, p. 1
ً
ال ي ـزال قائما إلــى غــايــة الـيــوم على الــرغــم من
أن بـعــض املـصـطـلـحــات قــد ت ـطــورت إل ــى حد
ما في استخدامها .وأن “االقتصاد القيا�ضي”
كـعـلــم أص ـب ــح يـتـضـمــن ع ــدة أق ـس ــام فــرعـيــة
وتخصصات.
وأول ظهور لعلم “االقتصاد القيا�ضي” ،كان
مــع تــأسـيــس “جـمـعـيــة االق ـت ـصــاد الـقـيــا�ضــي”

الـ ـع ــام  ،1930وإصـ ـ ـ ــدار الـ ـع ــدد األول مــن
مـجـلــة “إيـكــونــومـتــريـكــا” الـعــام  ،1933والــذي
ُ
ورد فــي مقدمته شــرح للهدف الــذي أ ِسـســت
م ــن أج ـلــه الـجـمـعـيــة ،وه ــو ال ـه ــدف الـ ــذي ال
يـزال يعتبره االقتصاديين التعريف الدقيق
ل ـع ـلــم “االق ـت ـص ــاد ال ـق ـي ــا�ض ــي” :أن “جـمـعـيــة
االقتصاد القيا�ضي” هي كيان دولــي للنهوض
بــال ـن ـظــريــة االق ـت ـص ــادي ــة م ــن خ ــالل عــالقـتـهــا
بعلمي “اإلحـصــاء” و”الرياضيات” ،وأنها (أي
الجمعية) هيئة علمية بعيدة كــل البعد أي
تـحـيــز سـيــا�ضــي أو اجـتـمــاعــي أو مــالــي أو قــومــي،
وهدفها األسا�ضي هو تشجيع الدراسات التي
تهدف توحيد املنهج (النظري/الكمي) واملنهج
(ال ـت ـج ــري ـب ــي/ال ـك ـم ــي) فـ ــي دراس ـ ـ ــة “امل ـش ــاك ــل
االقتصادية” (.)Frisch R. , 1933, p. 1
وه ـنــالــك ع ــدة أه ــداف يـتـيـحـهــا “االق ـت ـصــاد
القيا�ضي” ()Maddala, 1992, p. 5(: )01
ت ـب ـس ـيــط ع ـم ـل ـيــة إن ـ ـتـ ــاج ال ـت ـم ــور فـ ــي شـكــل
ري ــا�ض ــي قــابــل ل ـل ـق ـيــاس وال ـت ـن ـبــؤ م ــن خــالل
ت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى م ـع ــادل ــة ش ـق ـهــا األول مـتـغـيــر
تابع (إنتاج التمور)؛ وعلى الضفة املقابلة
املتغيرات التي تم اختيارها لتفسير ذلك أي
املتغيرات املستقلة (مساحة املزرعة ،عدد
األشجار ،أسعار التمور ،الكمية املصدرة،
كمية السماد…الخ) )02( .اختبار نظريات
ت ـح ـس ـي ــن “األداء اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــي” م ـ ــن خ ــالل
تحويلها إلــى نـمــاذج تتكون مــن قيم عددية
الخ ـت ـب ــاره ــا ف ــي ظ ــل ت ـغ ـيــر الـ ــزمـ ــان واملـ ـك ــان.
( )03ت ـس ـه ـيــل رسـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات املــالئ ـمــة
لتحقيق “الكفاءة االقتصادية” للمزرعة:
ع ـبــر ت ـحــديــد ال ـق ـيــم ال ـع ــددي ــة ال ـت ــي تــربـيــط
املـتـغـيـرات املتحكمة فــي العملية اإلنتاجية
لـلـمــزرعــة؛ وال شــك أن مـعــرفــة تلكم القيم
ً
مفيد جدا في عمليات اتخاذ القرارباملزرعة
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من حيث :تحديد كميات املدخالت املثلى،
تحديد مسارات التوزيع والتسويق املثلى،
اخ ـت ـيــار أف ـضــل وســائــل الــدعــم واالش ـه ــار…
ال ــخ )04( .الـتـنـبــؤ ب ـس ـلــوك امل ـت ـغ ـي ـرات الـتــي
ت ــأث ــر ف ــي عـمـلـيــة إن ـت ــاج ال ـت ـم ــور :لـلـتـخـطـيــط
بعدة املــدى مــن أجــل تحقيق كـفــاءة عالية
فــي التأقلم مــع البيئة الـخــارجـيــة وتقلباتها؛
ً
وم ـع ــرف ــة اح ـت ـي ــاج ــات امل ــزرع ــة م ـس ـت ـق ـبــال؛
التـخــاذ الـقـرار وتقيم أثــاره .وهنالك الكثير
بـحــاجــة إل ــى نـتــائــج بـحــوث الـتـنـبــؤ فــي املـجــال
الزراعي” ،منهم وكما يعتقد (Allen, 1994,
 :)p. 85املزارعون ،الصحفيين الزراعيين،
مؤسسات الصناعات الغذائية ،الحكومة،
االقتصاديون الزراعيون.
وتـبــدأ عملية بـنــاء الـنـمــوذج وتـحــديــد الشكل
الريا�ضي لدالة إنتاج التمور من خالل تحديد
املتغيرات محل دراسة العالقة بينها ،فعملية
إنـتــاج التمور تتفاعل ضمنها عــدة متغيرات.

وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة ،أن ت ـحــديــد امل ـت ـغ ـي ـرات يتم
ً
م ــن خـ ـ ــالل :أوال ،ال ـن ـظ ــري ــة االق ـت ـص ــادي ــة،
ُ
ً
ً
فمثال سبق نظريا أن طرحت “دالــة اإلنتاج”
كموروث نظري لنمذجة عملية إنتاج التمور.
ً
ثــانـيــا ،بــاالعـتـمــاد عـلــى دراس ــات ســابـقــة بينت
أثـبـتــت مـتـغـيـرات أخ ــرى تفسر إنـتــاج الـتـمــور.
ً
وثــال ـثــا ،مــن خ ــالل املـعـلــومــات املـتــاحــة حــول
املــرح ـلــة امل ـ ـراد دراس ـت ـهــا بــوجــه خـ ــاص ،ومــن
خــالل الـظــاهــرة نفسها (أي زراع ــة النخيل)
بشكل عام.
ً
وعلميا ال يمكن اإلملام بكل املتغيرات املفسرة
للظاهرة كمثل “إنتاج التمور” ،وهــو ما تنبه
له علماء االحـصــاء ،وأدرجــوا ضمن املعادلة
الــريــاض ـيــة م ــا ي ـعــرف بـ ـ “امل ـت ـغ ـيــرال ـع ـشــوائــي”
( )eوال ــذي يـفـتــرض أنــه ق ــادر عـلــى امتصاص
النقص الناجم عن إهمال املتغيرات التي لها
دور في تفسير ظاهرة إنتاج التمور ولم تدرج
في املعادلة.

وم ــن أج ــل ال ـب ــداي ــة ف ــي امل ـعــال ـجــة الـقـيــاسـيــة
لهذه املتغيرات ،يجب وكخطوة ثانية تحديد
الـشـكــل الــريــا�ضــي لـلــدالــة ،وال ــذي يـقـصــد به
عدد املعادالت التي يحتوي عليها (وقد تكون
م ـعــادلــة واحـ ــدة أو ع ــدة مـ ـع ــادالت) ،ودرج ــة
خـطـيــة ال ـن ـمــوذج (ف ـقــد ي ـكــون ن ـمــوذج خطي
أو غـيــر خ ـطــي) ،ودرجـ ــة تـجــانــس كــل مـعــادلــة
(فـقــد تـكــون غـيــر متجانسة أو متجانسة من
أي درجة).
ً
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :ال ـط ــري ـق ــة واألدوات وامل ـع ـط ـي ــات
املجمعة
اعتمدت الــدراســة على القياس االقتصادي
من خالل دراســة بيانات مزرعة (افتراضية)
للنخيل لـلـفـتــرة ( 1990سـنــة بــدايــة اإلنـتــاج)
إلى ( 2020أحدث سنة للبيانات) باستعمال
بــرنــامــج ( )10EViewsوطــري ـقــة “االنـ ـح ــدار
الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة” (.)ARDL

الجدول ( :)01تحديد متغيرات النموذج (الرمز ،الشرح ،وحدة القياس)
الشرح
املتغير
كمية التمور التي انتجتها املزرعة ،بغض النظرعن نوعية التمور أو عمرالنخلة أو غيره.
كمية اإلنتاج
الجزء من مساحة املزرعة الذي ينبت عليه النخيل املثمر ،والتي تمت زراعتها بغرض التجارة بغلتها.
الرقعة املزروعة
عدد أشجارالنخيل املثمرة والتي تم غرسها بنية بيع غلتها..
عدد األشجار
أسعارالتمور
املتوسط الحسابي لأسعارالتمور خالل سنة كاملة.
املتوسط السنوي الستهالك الفرد من التمور بغض النظرعن جودتها أو نوعيتها.
استهالك الفرد
متوسط كمية األسمدة التي استعملها املزارع في تغذية األشجاراملثمرة للتمور املوجهة للتجارة.
كمية السماد
إجمالي الكميات من تمور املزرعة التي تم تصديرها إلى الخارج.
التمور املصدرة

الوحدة
كلغ
هكتار
نخلة
دينار
كلغ
كلغ
كلغ

املصدر :من إعداد الباحث.

وب ـ ـن ـ ـ ًـاء م ـم ــا سـ ـب ــق ،ي ـم ـك ــن ت ـح ــدي ــد ال ـش ـكــل
الريا�ضي للنموذج كاآلتي:

( Q= f ) A RE , T RE , P, I C , FE Z , E X

أي:

Q t = a α . A RE α 1 T RE α 2 P α 3 I C α 4
FE Z α 5 E X α 6 ε μ

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

 :aαهومعامل «الكفاءة» الذي يعكس التغير
ف ــي اإلن ـت ــاج ب ـص ــورة مـسـتـقـلــة ع ــن ال ـت ـغ ـيــرفــي
املتغيرات املستقلة.

الجدول ( :)02تحديد رموز متغيرات النموذج
الرمز
املتغير
Q
كمية اإلنتاج
ARE
الرقعة املزروعة
TRE
عدد األشجار
أسعارالتمور
P
IC
استهالك الفرد
FEZ
كمية السماد
EX
التمور املصدرة

( .)EViews10وقـ ـب ــل ذل ـ ــك س ـ ــوف ن ـق ــوم
بالتحويل الريا�ضي لـ “دالة اإلنتاج” باعتبارها
دالة غير خطية إلى عالقة خطية ،وذلك من
خالل اللوغاريتم (.)Log

املصدراألجنبي لإلختصار
Quantity
Area
Tree
Price
Individual Consumption
Fertilizer
Export

LogQ t = Loga α + LogA RE α 1
+ LogT RE α 2 + LogP α 3 + LogI C α 4
+ LogFE Z α 5 + LogEX α 6 + ε μ

املصدر :من إعداد الباحث.

 :εμم ـق ــدار ال ـخ ـط ــأ ،وال ـ ــذي ي ـع ـبــر ع ــن بـقـيــة
امل ـ ــؤش ـ ـرات م ــن غ ـي ــرامل ـت ـغ ـي ـرات املـ ــدرجـ ــة فــي
النموذج ،والتي تؤثرفي عملية إنتاج التمور.
 :α1……6هي معلمات النموذج.
ً
أوال :تـجـمـيــع ال ـب ـيــانــات ال ـخ ــاص ــة بـعـمـلـيــة
إنتاج التمور:
الـبـيــانــات الـتــي يلخصها الـجــدول ( )03تظهر
ً
أن كمية إنـتــاج املــزرعــة ( )Qشـهــدت تـطــورا
مـضـطــردا خــالل فـتــرة الـقـيــاس ،بــرغــم وجــود

ب ـع ــض االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات والـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــرع ــادي ــة،
ً
خاصة وأن قطاع الزراعة عموما تنتابه مثل
تلك التذبذبات في اإلنتاج بسبب العديد من
العوامل الطبيعية والبشرية وغيرها .فمثال
العام  1993تراجع اإلنتاج بحوالي  10أطنان
عما ـكـان عليه الـعــام  19 0( 1992كلغ)
ثم عاد لتزايد من جديد.
ً
ثانيا :االختبارات القياسية للنموذج:
س ــوف ن ـقــوم بــاخ ـت ـبــارال ـن ـمــوذج بــاسـتـخــدام

أ .اختبار “التوزيع الطبيعي”:
لـكــل مــن (  ،)Jarque & Bera, 19والــذي
وم ــن خ ــالل ال ـش ـكــل ( )01نــالحــظ أن قـيـمــة
احتماليته ( )Probability=0.485وهي أكبر
مــن مستوى املعنوية املفترض ( )0.05فإننا
ن ـق ـبــل الـ ـف ــرض ( )H0ال ـ ــذي ي ــؤك ــد ال ـت ــوزي ــع
الطبيعي للبواقي.
ب .اختبار “جذرالوحدة”:
تتسم غالبية “السالسل الزمنية” باحتوائها
“جـ ـ ــذر ال ـ ــوح ـ ــدة”Nelson & Plosser,( ،
 )19 2و ( ،)Peter, 1986وتجاهل اختباره
قد يؤدي إلى ظهور االنحدارالزائف (Grang-

الشكل ( :)01اختبارالتوزيع الطبيعي
9

Series: Residuals
Sample 3 32
Observations 30
-4.44e-15
-0.002288
0.152436
-0.121635
0.059567
0.510403
3.337973

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

1.445338
0.485455

Jarque-Bera
Probability

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10
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الجدول ( :)03قيم متغيرات النموذج ( 1990إلى )2020
( )nالسنوات كمية اإلنتاج املساحة املزروعة عدد أشجار الصادرات متوسط السعر استهالك الفرد كمية السماد
(كلغ)
(كلغ)
(دج)
النخيل املثمر (كلغ)
(هكتار)
(كلم)
()t
355260
9.52
89.97
1000
0
1 0
1 0120
1990
01
362150
9.21
99.65
1000
0
1 0
1 0 0
1991
02
361280
10.33
101.00
1010
0
1 0
1 21 0
1992
03
370250
9.56
108.23
1 10
10
1 0
19 0
1993
04
382350
11.25
87.25
12 0
20
1 0
1 00
1994
0
401250
7.25
106.30
1 20
6984
1 0
200110
199
0
401660
7.65
91.17
4250
0
200
276940
199
0
452360
7.36
98.52
4220
0
200
29 120
199
0
470260
8.54
97.78
4890
8864
200
29 0
199
09
503690
8.01
120.13
190
910
200
2 990
1999
10
00 0
8.02
146.25
120
9 0
200
2 9 90
2000
11
506440
7.99
165.23
4580
9
200
2 0 0
2001
12
109 0
6.99
146.25
0
900
200
317180
2002
13
1 990
6.85
138.59
0
900
200
2 1 0
2003
14
20 20
7.01
144.56
0
91
210
360640
2004
1
535110
6.22
144.52
00
91 0
210
345890
200
1
530330
5.87
140.21
1 0
9200
210
382990
200
1
538110
7.68
146.29
6130
9200
210
387320
200
1
537830
7.82
148.26
910
9200
210
441220
200
19
530550
8.65
150.58
0
9210
210
365660
2009
20
542270
7.39
154.92
0
9210
210
437440
2010
21
552640
8.49
171.68
11030
9300
210
418280
2011
22
0110
7.91
166.43
102 0
9390
210
422530
2012
23
1 0
5.77
181.70
10540
9390
210
442600
2013
24
541210
6.79
180.18
112 0
9400
210
516230
2014
2
543870
7.55
193.72
12330
10000
220
492120
201
2
562321
7.68
213.65
13350
101 0
220
9 0
201
2
594250
7.24
282.33
100 0
10653
220
0
201
2
603410
7.61
311.46
9 0
11000
22
00 10
201
29
603550
7.96
319.31
13250
11000
22
644760
2019
30
605440
8.01
319.29
12 0
11000
22
694990
2020
31
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 ،)er & Newbold, 1974وهو ما يجعل من
نتائج التحليل ضعيفة .ومــن خــالل الجدول
( )04نــالحــظ أنــه عـنــد املـسـتــوى ()At Level
كــل املـتـغـيـرات غـيــر مـعـنــويــة ،باستثناء معدل

االسـتـهــالك ( ،)ICفقد كانت قيمة احتمالية
اخ ـت ـب ــاره ( )Prob=0.0318, 0.0766أقــل
حــد مـسـتــوى املـعـنــويــة (  %أو  )% 10عند
اخـتـبــاره فــي الـنـمــوذج املـحـتــوي عـلــى الـثــابــت،

الجدول ( :)04اختبار «جذرالوحدة» ( )ADFعند املستوى
TRE

P

Q

IC

FEZ

At Level
EX

ARE

-1.9667 -1.4428 -2.0423 -3.1678 -2.4610 -1.7355 -2.1863
0.2150

0.4042

0.1347

0.0318

0.2682

0.5476

0.2992

n0

n0

n0

**

n0

n0

n0

-1.5022 -3.0034 -0.2914 -3.3527 -4.7233 -3.9253 -1.8415
0.6591

وامل ـح ـتــوي عـلــى الـثــابــت واالت ـج ــاه ال ـعــام على
الـتــرتـيــب .وه ــو االسـتـثـنــاء ال ــذي لــن يــؤثــرعن
النتيجة اإلحصائية بكون السلسلة الزمنية
غيرساكنة عند املستوى.

t-Statistic
Prob.
t-Statistic
Prob.

0.0228

0.0038

0.0766

0.9873

0.1502

0.8071

n0

**

***

*

n0

n0

n0

0.5126

0.9207

0.7893 -0.6726 1.1459

1.1794

0.6185

t-Statistic

0.8208

0.9004

0.9306

0.4175

0.8784

0.9348

0.8446

Prob.

n0

n0

n0

n0

n0

n0

n0

With Constant

With Constant & Trend

Without Constant & Trend

مالحظة )*( :معنوي عند % 10؛ (**) معنوي عند 5%؛ (***) معنوي عند  )n0( ،% 1غيرمعنوي.
املصدر :برنامج (.2020 ،)EViews10

أم ـ ــا ال ـ ـجـ ــدول (  )0ال ـ ــذي ي ــوض ــح ن ـتــائــج
اخ ـت ـبــار االس ـت ـقــرار ع ـنــد ال ـفــرق األول (At
 ،)First Differenceف ـت ـش ـيــر إلـ ــى رف ــض
الـ ـ ـف ـ ــرض (  ،)H0ونـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـف ـ ــرض ( )H1
ال ـ ـقـ ــا�ضـ ــي ب ـ ـعـ ــدم وج ـ ـ ــود جـ ـ ــذر الـ ــوح ـ ــدة،
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
ب ــرغ ــم ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـح ــرج ــة مل ـع ـن ــوي ــة كـمـيــة
السماد ( )FEZباعتبار احتمالية اختباره
( )Prob=0.247, 0.306ت ـ ـجـ ــاوزت حــد
مستوى املعنوية ( )% 10عند االختبارين
الفرعيين بــالـثــابــت ،وبــالـثــابــت واتـجــاه عام
ً
ع ـل ــى ال ـت ــرت ـي ــب ،إال أن ـ ــه إح ـص ــائ ـي ــا يـمـكــن
استثنائها ،خاصة وأن احتمالية اختباره
( )Prob=0.026ـكـانــت مـعـنــويــة عـنــد حــد

مـسـتــوى املـعـنــويــة ( )% 10أثـنــاء اخـتـبــارهــا
بدون ثابت وبدون اتجاه عام.
ومـ ــن خـ ــالل ال ـ ـجـ ــداول  4و ي ـت ــأك ــد رف ــض
الفرض ( ،)H0ويتأكد أن السلسلة ساكنة
ً
عـنــد الـفــرق األول .وقـيــاسـيــا ،هــذه النتيجة
تـبـيــن أن أفـضــل طــريـقــة لـلـتـقــديــر هــي طريقة
“االنـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدار الـ ـ ــذاتـ ـ ــي لـ ـلـ ـفـ ـج ــوات ال ــزم ـن ـي ــة
املوزعة” ( ،)ARDLوالتي تمتاز بإمكانية أن
تجمع مـتـغـيـرات غـيــر مستقرة عـنــد املستوى
ب ــأخ ــرى م ـس ـت ـق ــرة ع ـن ــد الـ ـف ــرق األول ،وال
ً
تشترط أن تكون جميعا مستقرة عند نفس
امل ـس ـتــوى ،كـمــا هــو ال ـحــال بــالـنـسـبــة طــريـقــة
“املربعات الصغرى”.

ج .اختبار “التكامل املشترك” وتحديد األثر
طويل املدى للمتغيرات:
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أس ـ ـل ـ ــوب “اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارال ـ ـح ـ ــدود”
( )F-Bounds Testاملطور من طــرف (Pesa-
 .)ran, Shin, & Smith, 2001ومن الجدول
(  )0ت ـظ ـهــر ال ـق ـي ـمــة امل ـح ـســوبــة (F-statis-
 )tic=8.58أكـبــر مــن القيمة الـجــدولـيــة للحد
األع ـلــى ( )I)1(=3.28عـنــد مـسـتــويــي الــداللــة
( )Signif=5%, 10%مــا يعني رفــض الفرض
( )H0ال ـقــائــل ب ـعــدم وج ــود تـكــامــل مـشـتــرك،
وق ـب ــول ال ـف ــرض ال ـب ــدي ــل ( )H1ال ـ ــذي يــؤكــد
وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج،
ب ـمــا م ـع ـنــاه وجـ ــود عــالقــة طــوي ـلــة املـ ــدى بـيــن
املتغيرات التي يتكون منها النموذج.
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الجدول (  :)0اختبار “جذرالوحدة” ( )ADFعند الفرق األول
At First Difference
(d)ARE( d)EX( d)FEZ( d)IC
(d)P
(d)Q( d)TRE
-4.4603 -6.5722 -2.0950 -8.0709 -3.6664 -5.3201 -2.8966
0.0576

0.0001

0.0108

0.0000

0.2479

0.0000

0.0014

*

***

**

***

n0

***

***

-4.6920 -6.5979 -2.5451 -8.0134 -2.8660 -5.0252 -3.0235
0.1427

0.0017

0.1882

0.0000

0.3060

0.0000

0.0039

n0

***

n0

***

n0

***

***

-4.4472 -5.7650 -2.2370 -8.1911 -3.4121 -5.0885 -2.9806
0.0042

0.0000

0.0014

0.0000

0.0266

0.0000

0.0001

***

***

***

***

**

***

***

t-Statistic
Prob.
t-Statistic
Prob.
t-Statistic
Prob.

With Constant

With Constant & Trend

Without Constant & Trend

مالحظة )*( :معنوي عند % 10؛ (**) معنوي عند 5%؛ (***) معنوي عند  )n0( ،% 1غيرمعنوي.
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الجدول (  :)0اختبار «التكامل املشترك» ()F-Bounds Test
(I)1

(I)0

Signif.

Value

Test Statistic

2.94

1.99

10 %

8.587725

F-statistic

2.27

5%

3.28

k
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د .االختبارات التشخيصية:
وأول ـ ـهـ ــا م ـش ـك ــل االرت ـ ـب ـ ــاط الـ ــذاتـ ــي وال ـ ــذي
يـ ـمـ ـك ــن الـ ـكـ ـش ــف م ـ ــن خ ـ ـ ــالل “مـ ـض ــاع ــف

الغــرانــج” ()LM Test؛ وبالنظر فــي الجدول
(  )0نــالحــظ أن قـيـمــة احـتـمــالـيــة االخـتـبــار
( )Prob. F)2,17(=0.3996غير معنوية عند

الجدول (  :)0اختبار «االرتباط الذاتي» ()LM
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
0.968646
(Prob. F)2.17
0.3996
3.069010
(Prob. Chi-Square)1
0.2156

(  ،)%م ــا ي ـع ـن ــي قـ ـب ــول الـ ـف ــرض ال ـع ــدم
(  )H0الـقــائــل بـعــدم وجــود مشكل االرتـبــاط
الذاتي.

F-statistic
Obs*R-squared
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أم ــا ،اخـتـبــار عــدم تـجــانــس الـتـبــايـنــات (Het-
 ،)eroskedasticity Test: ARCHفـمــن
ال ـ ـج ـ ــدول (  )0ن ــالح ــظ أن ق ـي ـم ــة (Prob.

 )F)10,19(=0.7724أكبرمن ( )0.05أي أنها غير
معنوية ،ما يعني قبول الفرض ( )H1القائل
بوجود تجانس بين التباينات.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

أم ــا ،اخ ـت ـبــار االس ـت ـق ـرار الـهـيـكـلــي لـلـنـمــوذج
( ،)CUSUMوال ـ ــذي ي ـت ـح ـقــق ع ـنــدمــا يـقــع
ال ـش ـكــل ال ـب ـيــانــي إلح ـصــائ ـيــة ك ــل م ــن (CU-

الجدول (  :)0اختبار «عدم التجانس» ()ARCH
Heteroskedasticity Test: ARCH
0.628104
(Prob. F)10,19
0.7724
7.453455
(Prob. Chi-Square)1
0.9673

F-statistic
Obs*R-squared
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الشكل ( :)02اختباراملجموع التراكمي للبواقي ( )CUSUMعند مستوى املعنوية ( )%
10.0

1.6

7.5
1.2

5.0
2.5

0.8

0.0
0.4

-2.5
-5.0

0.0

-7.5
-10.0
2017

2016

2015

2014
5% Significance

2013

2012

2011

2010

CUSUM

2009

-0.4
2017

2016

2015

5% Significance

2014

2013

2012

2011

2010

2009

CUSUM of Squares
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 )SUMو( )CUSUMSQداخ ـ ــل ال ـح ــدود
ال ـح ــرج ــة ع ـن ــد م ـس ـت ــوى امل ـع ـن ــوي ــة ( .)%
وب ــال ـن ـظ ــر ل ـل ـش ـكــل ( )02ي ـت ــأك ــد اس ـت ـق ـرار
مـتـغـي ـرات ال ــدراس ــة وان ـس ـجــام فــي الـنـمــوذج
بين نتائج تصحيح الخطأ في املدى القصير
وال ـ ـط ـ ــوي ـ ــل ،حـ ـي ــث وقـ ـ ــع الـ ـشـ ـك ــل ال ـب ـي ــان ــي
إلح ـصــاء االخ ـت ـبــاريــن ل ـهــذا ال ـن ـمــوذج داخــل

الـ ـح ــدود ال ـح ــرج ــة ع ـنــد م ـس ـتــوى امل ـع ـنــويــة
املفترض ( .)%
ً
وأخـي ـرا ،اختبار ( ،)Ramsey RESETفمن
خ ــالل ال ـج ــدول ( )09أن قـيـمــة احـتـمــالـيــة
االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــار ( )Prob=0.3420أك ـ ـبـ ــر مــن
م ـس ـتــوى امل ـع ـنــويــة (  ،)%م ــا يـعـنــي قـبــول

ال ـ ـفـ ــرض (  )H0الـ ـق ــائ ــل ب ـ ـكـ ــون الـ ـنـ ـم ــوذج
مــوصــف بـشـكــل جـيــد (أي مــالئـمــة الصيغة
الخطية لبيانات الدراسة).
وف ـي ـمــا ت ـع ـلــق ،ب ـم ـعــامــل ت ـص ـح ـيــح الـخـطــأ
( ،)ECMفـ ـم ــن خـ ـ ــالل الـ ـ ـج ـ ــدول ()10
يـمـكــن مــالحـظــة أن قيمته (Coefficient

الجدول ( :)09اختبارمالئمة تصميم النموذج للشكل الدالي ()RESET
Ramsey RESET Test
Value
df
Probability
0.3420
0.3420

1
()1,18

0.975988
0.952553

t-statistic
F-statistic
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الجدول ( :)10معامل تصحيح الخطأ ()ECM
Prob
0.0000

Coefficient
- 0.820603

*(CointEq)-1
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 ،)= - 0.820603وه ــي قـيـمــة مـسـتــوفـيــة
لـلـشــروط (ســالـبــة وأص ـغــر مــن الــواحــد)،
ومـ ـعـ ـن ــوي ( )Prob=0.0000أقـ ـ ــل مــن
مـسـتــوى املـعـنــويــة ( .)5%ولـلـحـصــول على
عــدد الـسـنــوات الـتــي يــرجــح أن يـعــود فيها
ال ـن ـمــوذج لــالسـتـقــرار فــي حـيــن اخـتــل أحــد
املتغيرات املستقلة ،نقوم بقسمة العدد
( )1على القيمة املطلقة للمعامل ،ليظهر
لنا أن النموذج محل الــدراســة يرجع إلى
وض ـع ـي ــة ال ـ ـتـ ــوازن ع ـل ــى األق ـ ــل ف ــي حــوال ــي
سنة و 3أشهر ،وهي نتيجة منطقية جدا
في حالة زراعة النخيل.

ً
ثــال ـثــا :اخ ـت ـبــارمـعـنــويــة ال ـن ـمــوذج ومـعــامــل
االرتباط:

تــم تـقــديــرهــا ،تــم تـحــديــد أفـضــل حــد لإبطاء
كما يوضحه الجدول رقم (.)11

ق ـبــل عـمـلـيــة ال ـت ـقــديــرم ــن امل ـهــم اخ ـت ـيــارفـتــرة
اإلب ـطــاء املـثـلــى لـلـفــروق ،وتــوجــد عــدة معايير
ل ــذل ــك :م ـع ـي ــار خ ـط ــأ ال ـت ـن ـبــؤ ال ـن ـه ــائ ــي ()FPE
للباحث ()Alaike, 1969؛ معيار ( )AICالذي
وضعه ()Alaike, 1973؛ معيار ( )SICالــذي
صـمـمــه ( ،)Schwarz, 1978ومـعـيــار ()HQ
والــذي طــوره كــل مــن الباحثين (& Hannan
… )Quinn, 19 9الــخ .ومــن خــالل التقدير،
وباعتماد معيار ( )AICومن بين  29نموذج

وال ـ ـج ـ ــدول ( )12ي ــوض ــح اخ ـت ـب ــار م ـع ـنــويــة
ال ـنـ ـم ــوذج م ــن خـ ــالل اح ـص ــائ ـي ــة “ف ـي ـشــر”
( ،Prob)F-statisticوذلــك بـمـقــارنــة قيمة
احـتـمــالـيـتــه املـبـيـنــة فــي الـجــدول والـتــي بلغت
( )0.000بـمـسـتــوى امل ـع ـنــويــة ( )0.05وهــي
أقـ ــل ،وبــال ـتــالــي ن ـق ـبــل ال ـف ــرض (  )H1ال ــذي
يــؤكــد أن الـنـمــوذج ذو مـعـنــويــة احـصــائـيــة،
وبــال ـتــالــي ي ـم ـكــن االع ـت ـم ــاد ع ـل ـيــه ف ــي عـمـلـيــة
التحليل.

الجدول ( :)11الحد األمثل من االبطاءات الزمنية ()AIC
TRE
Q
املتغيرات
0
-1
اإلبطاء ()Lag

P
-1

IC
0

FEZ
-2

EX
0

ARE
0
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والخ ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر ا مل ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ــرات
ا مل ـس ـت ـق ـلــة ل ــإن ـت ــاج ا ل ـت ـم ــور ،ن ـق ــرا ق ـي ـمــة
“ م ـ ـع ـ ــا م ـ ــل ا ل ـ ـت ـ ـح ـ ــد ي ـ ــد ا مل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدل” ( )R 2
وا ل ـ ــذي ي ــرم ــز ل ــه ب ــا ل ـع ـب ــارة ( Adjusted
 )R-squaredف ــي ا ل ـج ــدول (  ،)12وا ل ـتــي
بـ ـلـ ـغ ــت (  )0.9594ا مل ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات ا ل ـس ـت ــة
ا ل ـ ـتـ ــي ت ـ ــم ا خ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــا تـ ـفـ ـس ــر م ـ ــا ن ـس ـب ـت ــه
حــوا لــي (  )% 9مــن إ ن ـتــاج ا ل ـت ـمــور لـهــذه
ا ملـ ـ ــزر عـ ـ ــة ،وا لـ ـنـ ـسـ ـب ــة ا ملـ ـتـ ـبـ ـقـ ـي ــة ( )% 4
تـفـســرهــا مـتـغـيــرات أ خــرى لــم تــدرج.
ً
رابعا :تحليل وتفسيرالنتائج

الـ ـ ـج ـ ــدول  13يـ ــوضـ ــح الـ ـتـ ـح ــدي ــد امل ـس ـب ــق
(ال ـ ـفـ ــرض ـ ـيـ ــات) إلشـ ـ ـ ــارة وح ـ ـجـ ــم م ـع ـل ـم ــات
عــالقـتــه بــاملـتـغـي ـرات املـسـتـقـبـلــة الـسـتــة الـتــي
اختيرت لتفسيره.
أ .نتائج تقديرالنموذج على املدى القصير:
مـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ـج ـ ــدول ( )14وعـ ـن ــد م ـس ـتــوى
املعنوية (  ،)%هنالك  4متغيرات مستقلة
ذات داللة احصائية ،وهي :املساحة (،)ARE
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ( ،)Exاألس ـ ـع ـ ــار ( )Pامل ـب ـط ـئــة
بسنة واحــدة ( ،)1-عــدد أشـجــار ( .)TREأما

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

السماد ( )FEZاملبطئة بسنتين ( ،)2-وأسعار
ال ـت ـم ــور ( )Pف ـق ــد ف ــاق ــت ق ـي ــم اح ـت ـمــال ـي ـت ـهــا
مستوى املعنوية (  )%ولكن بقيا ذوا داللة
إح ـصــائ ـيــة ع ـنــد م ـس ـتــوى ( ،)% 10وبــالـتــالــي
يمكن االعتماد على هــذا النموذج فــي عملية
التحليل ،باستثناء مؤشري االستهالك ()IC
ال ــذي ظ ـهــرت احـتـمــالـيـتــه ()Prob=0.1639
أكـبــر مــن مـسـتــوى املـعـنــويــة ( )% 10والكمية
( )Qاملبطئة بسنة واحدة (.)1-
كـمــا أن إش ــارة قـيـمــة احـتـمــالـيــة االسـتـهــالك
( )ICكانت سالبة ( ،)-وهــو مــا يتعارض مع

الجدول ( :)12اختبارمعنوية النموذج ومعامل االرتباط ( )Rعند مستوى ( )%
*Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.1801

1.391587

0.128916

0.179397

(Q)-1

0.0005

4.146488

1.264608

5.243684

ARE

0.0102

2.851266

0.079630

0.227045

EX

0.1520

1.492464

0.699159

1.043469

FEZ

0.3503

-0.957649

0.732698

-0.701668

(FEZ)-1

0.0745

-1.887366

0.683299

-1.289635

(FEZ)-2

0.1639

-1.448122

0.137027

-0.198432

IC

0.0436

2.161289

0.144509

0.312325

P

0.0396

2.209862

0.183717

0.405990

(P)-1

0.0043

-3.238682

0.829542

-2.686623

TRE

3.062325

4.677293

14.32339

C

0.973458

R-squared

0.0064
12.80074

Mean dependent var

0.365633

S.D. dependent var

0.959489

Adjusted R-squared

-2.103983

Akaike info criterion

0.073592

S.E. of regression

-1.590211

Schwarz criterion

0.102900

Sum squared resid

-1.939623

Hannan-Quinn criter.

42.55975

Log likelihood

2.447872

Durbin-Watson stat

69.68588

F-statistic

0.000000

(Prob)F-statistic
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الجدول ( :)13تحديد التوقعات املسبقة للمتغيرات املستقلة للنموذج
الرمز

اإلشارة املتوقعة

01

الرقعة املزروعة

ARE

موجبة ()+

متغيرات النموذج
02

TRE

موجبة ()+

عدد أشجارالنخيل املثمرة
أسعارالتمور في السوق املحلية

P

سالبة ()+

04

متوسط استهالك الفرد للتمور

IC

موجبة ()+

0

كمية السماد املستعملة

FEZ

موجبة ()+

كمية التمور املصدرة

EX

موجبة ()-

03

0
املصدر :من إعداد الباحث

27

الجدول ( :)14اختبارمعنوية متغيرات النموذج عند مستوى معنوية (  )%على املدى القصير
*.Prob

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.1801

1.391587

0.128916

0.179397

(Q)-1

0.0005

4.146488

1.264608

5.243684

ARE

0.0102

2.851266

0.079630

0.227045

EX

0.1520

1.492464

0.699159

1.043469

FEZ

0.3503

-0.957649

0.732698

-0.701668

(FEZ)-1

0.0745

-1.887366

0.683299

-1.289635

(FEZ)-2

0.1639

-1.448122

0.137027

-0.198432

IC

0.0436

2.161289

0.144509

0.312325

P

0.0396

2.209862

0.183717

0.405990

(P)-1

0.0043

-3.238682

0.829542

-2.686623

TRE

0.0064

3.062325

4.677293

14.32339

C
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النظرية االقتصادية التي تفترض العالقة
ال ـ ـطـ ــرديـ ــة بـ ـي ــن ارت ـ ـف ـ ــاع م ـ ـعـ ــدالت ال ـط ـل ــب
وزيادة اإلنتاج على السلعة ،كما وتتعارض
مع املشاهدة الواقعية للظاهرة التي تقوم
ً
على نفس املـبــدأ .واقتصاديا ،يمكن قبول
ً
هذه النتيجة برغم رفضها احصائيا ،ففي
املجتمعات التي يعتبر فيها النخيل موروث
حـ ـض ــاري ي ـك ــون م ـي ــول ش ـ ــراء ال ـت ـم ــور مــن
ً
ال ـس ــوق لــالس ـت ـهــالك ش ـبــه م ـع ــدوم نـسـبـيــا،
ب ــاع ـت ـب ــار عـ ــن الـ ـك ــل ي ـم ـت ـل ــك حـ ــد ال ـك ـف ــاف
م ـن ـهــا أو يـتـح ـصــل ع ـل ـيـهــا م ــن خ ــالل ال ـهــدايــا
والهبات ،وبالتالي ال يدخل كمحدد رئي�ضي
أو مــؤثــر فــي مـعــادلــة اإلن ـتــاج بــالـنـسـبــة ملــزارع
الـنـخـيــل الـتـجــاريــة ،خــاصــة مــع قـلــة كـمـيــات
ً
التمور املصدر للخارج .أما قياسيا ،سوف
ن ـس ـت ـغ ـن ــي ع ـ ــن مـ ــؤشـ ــر االس ـ ـت ـ ـه ـ ــالك (،)IC
ون ـقــوم بـتـقــديــر ال ـن ـمــوذج بـخـمــس مـتـغـيـرات
ً
مستقلة ،أمال في الحصول على دالة إنتاج

اح ـصــائ ـيــة م ـث ـلــى ي ـم ـكــن االس ـت ـع ــان ــة ب ـهــا فــي
عملية التحليل.
أم ـ ــا ك ـم ـي ــة اإلن ـ ـت ـ ــاج ( )Qامل ـب ـط ـئ ــة ب ـس ـنــة
واحــدة ( )1-فالنتيجة منطقية لحد كبير
وتـ ـت ــواف ــق مـ ــع واقـ ـ ــع ح ـ ــال ظ ــاه ــر “إنـ ـت ــاج
الـتـمــور” بــاعـتـبــار أن إنـتــاج الـسـنــة الحالية
ل ـي ـســت ل ــه ع ــالق ــة وط ـي ــدة ب ــإن ـت ــاج ال ـس ـنــة
املاضية.
ً
وم ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ـج ـ ــدول ( )14أي ـ ـضـ ــا ي ـم ـكــن
اس ـت ـخ ـراج م ـع ــادل ــة االن ـ ـحـ ــدار كــاآلت ــي ال ـتــي
ت ــوض ــح الـ ـع ــالق ــة ب ـي ــن إن ـ ـتـ ــاج الـ ـتـ ـم ــور ()Q
وامل ـت ـغ ـي ـرات امل ـف ـســرة ال ـتــي تــم اخ ـيــارهــا عـلــى
املدى القصير:

 Q = 14.32 + 0.312P - 2.686TRE1.289FEZ + 0.227EX + 5.243ARE

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

وأن الحد الثابت  aαوالذي يرمز له برنامج
( )EViews10بــالـحــرف ( )Cوال ــذي يعكس
ال ـت ـغ ـيــر ف ــي ك ـم ـيــة ال ـت ـم ــور امل ـن ـت ـجــة ب ـصــورة
مستقلة عن التغير في املتغيرات املستقلة،
ف ـ ـقـ ــد بـ ـلـ ـغ ــت قـ ـيـ ـم ــة احـ ـتـ ـم ــالـ ـي ــة اخـ ـتـ ـب ــار
معنويته ( )t=0.064وهــي أقــل من مستوى
املعنوية املـفـتــرض ( )0.05أي أنــه دو داللــة
احـصــائـيــة ،وبــالـتــالــي يـمـكــن االع ـت ـمــاد عـلـيــه
في عملية التحليل .كما وتظهر النتيجة أن
قـيـمـتــه بـلـغــت ( )14.323وب ــإش ــارة مــوجـبــة
( ،)+وه ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن تـفـسـيــرهــا
على أن املتغيرات املفسرة التي تم اخيارها
ل ـي ـســت الــوح ـي ــدة ال ـتــي ت ـحــدد ك ـم ـيــة إن ـتــاج
امل ــزرع ــة م ــن ال ـت ـم ــور ،ب ــل ه ـنــالــك عــوامــل
أخرى تعمل ضمن الدالة مما جعل الدالة
ي ـكــون ل ـهــا ح ــد ثــابــت مــوج ـبــة ت ـقــدر بـحــوالــي
ً
ً
 14.323كلغ سـنــويــا .واقـتـصــاديــا ،تتناسب
تلك النتيجة مع النظرية االقتصادية ،من

الجدول (  :)1اختبارمعنوية معلمات النموذج عند مستوى معنوية (  )%على املدى البعيد
*Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0016

3.668952

1.741653

6.390040

ARE

0.0067

3.039580

0.091026

0.276681

EX

0.0474

-2.119679

0.544916

-1.155047

FEZ

0.1951

-1.342919

0.180065

-0.241813

IC

0.0000

5.769267

0.151726

0.875351

P

0.0063

-3.071890

1.065781

-3.273963

TRE

0.0127

2.749711

6.347837

17.45472

C
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نــاحـيــة وم ــع امل ـشــاهــدة الــواق ـع ـيــة لـلـظــاهــرة
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ث ــانـ ـي ــة ،فـ ـشـ ـج ــرة ال ـن ـخ ـل ــة فــي
بـعــض امل ـنــاطــق تـعـتـبــر ن ـبــات أس ــا�ض ــي فــي أي
مــزرعــة كــانــت ،ول ـكــن تـخـتـلــف ال ـن ـظــر إلـيـهــا
باعتبارها غــرســت للزينة أو لــرســم الـحــدود
أو غ ـيــره ول ــم تـخـصــص لـبـيــع غـلـتـهــا ،وه ــو مــا
يـفـســر إنـتــاج املــزرعــة لـحــوالــي  14.323كلغ
ً
سنويا برغم عدم تسجيل نخيل مخصص
لــإنـتــاج الــزراعــي كـعـمـلـيــة اقـتـصــاديــة ،وأن
تـلــك الـكـمـيــة أتــت مــن أش ـجــار نـخـيــل أخــرى
ـكـالـتــي غــرســت لـلــزيـنــة أو لــرســم ال ـحــدود أو
غيره.
ب .نتائج تقديرالنموذج على املدى البعيد:
أما على املدى الطويل ،فالجدول (  )1يقدم
لنا تصورا مجمال حول حالة النموذج .والذي
يتضح مــن خــاللــه أنــه عند مستوى املعنوية
( )5%وعلى املدى البعيد تقريبا كل املتغيرات
لها تأثير على كمية اإلنـتــاج ( ،)Qوهــي نتيجة
جد منطقية .باستثناء مؤشراالستهالك ()IC
الـ ــذي ظ ـهــرت احـتـمــالـيـتــه أك ـبــرم ــن مـسـتــوى
املـعـنــويــة امل ـف ـتــرض (  )%وبــال ـتــالــي ال يمكن

االعتماد على قيمته في التحليل االقتصادي
على املدى البعيد ،إضافة إلى أن إشارة قيمة
احتماليته كانت سالبة ( ،)-وهو ما يتعارض
م ــع ال ـن ـظــريــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ت ـف ـتــرض فــي
عمومها العالقة الطردية بين ارتفاع معدالت
ال ـط ـلــب وزي ـ ــادة اإلن ـت ــاج ع ـلــى ال ـس ـل ـعــة ،كما
وتـتـعــارض مــع املـشــاهــدة الــواقـعـيــة للظاهرة
التي تقوم على نفس املبدأ.
ً
واقتصاديا ،وكما هوالحال بالنسبة للتحليل
على املدى القصيريمكن قبول هذه النتيجة
ً
برغم رفضها احصائيا وبنفس التبرير.
ً
وم ـ ــن خ ـ ــالل ال ـ ـج ـ ــدول (  )1أي ـ ـضـ ــا يـمـكــن
استخراج معادلة االنحداركاآلتي التي توضح
الـعــالقــة بـيــن إن ـتــاج الـتـمــور ( )Qواملـتـغـي ـرات
املفسرة التي تم اخيارها على املدى البعيد:

 Q = 17.454 + 0.875P - 3.273TRE1.155FEZ + 0.276EX + 6.390ARE
ال ـح ــد ال ـثــابــت  aαوال ـ ــذي ي ــرم ــز ل ــه بــرنــامــج
( )EViews10بــالـحــرف ( )Cوال ــذي يعكس

ال ـت ـغ ـيــر ف ــي ك ـم ـيــة ال ـت ـم ــور امل ـن ـت ـجــة ب ـصــورة
مستقلة عن التغير في املتغيرات املستقلة،
والــي قــد بـلـغــت قيميته ( )17.454وبــإشــارة
( ،)+وه ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن تـفـسـيــرهــا
على أن املتغيرات املفسرة التي تم اخيارها
ل ـي ـســت الــوح ـي ــدة ال ـتــي ت ـحــدد ك ـم ـيــة إن ـتــاج
امل ــزرع ــة ل ـل ـت ـمــور ع ـل ــى امل ـ ــدى ال ـب ـع ـي ــد ،بــل
هـنــالــك عــوامــل أخ ــرى تـعـمــل ضـمــن الــدالــة
مـ ـم ــا جـ ـع ــل ال ـ ــدال ـ ــة يـ ـكـ ــون لـ ـه ــا حـ ــد ث ــاب ــت
ً
موجبة تقدر بحوالي  17.5كلغ سنويا.
الخالصة:
 .1يعتبر حجم الرقعة املخصصة لزراعة
ا ل ـت ـخ ـي ــل ( )AREم ــن أهـ ــم امل ـت ـغ ـي ــرات
ال ـت ــي ت ـف ـســر ك ـم ـيــة إ ن ـت ــاج ال ـت ـمــور عـلــى
امل ــدى ال ـب ـع ـيــد ،بــل وارت ـف ـعــت أهـمـيـتـهــا
ب ــارت ـف ــاع ق ـي ـم ـت ـهــا م ــن حـ ــدود ()5.243
عـلــى امل ــدى الـقـصـيــر إلــى ( )6.390عـلــى
املدى البعيد ،كما أن إشارتها موجبة
( )+وه ــو م ــا يــوضــح االت ـج ــاه ال ـطــردي
الـقــوي لـلـعــالقــة ،أي أن زيــادة  1%من
فــي حـجــم املـســاحــة املــزروعــة يــؤدي إ لــى
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زيــادة قــدرهــا حــوا لــي  % 6.4فــي اإلنـتــاج
ع ـلــى امل ــدى ال ـب ـع ـيــد ،أي ل ــو زاد حـجــم
امل ـس ــاح ــة ب ـن ـس ـبــة  % 100ف ــإن إن ـتــاج
املزرعة من التمور على املدى البعيد
س ــوف ي ــزي ــد  ،% 639وه ــذا يـتـنــا ســب
مــع الـنـظــريــة االقـتـصــاديــة ،مــن نــا حـيــة
ومــع املـشــاهــدة ا لــواقـعـيــة لـلـظــاهــرة من
ن ــاح ـي ــة ث ــا ن ـي ــة .وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن صــاحــب
امل ــزرع ــة وفـ ــي ح ـي ــن أراد رفـ ــع اإلن ـت ــاج
فـ ـعـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـس ـ ـعـ ــي لـ ـت ــوسـ ـي ــع املـ ـس ــا ح ــة
امل ـخ ـص ـصــة لـلـنـخـيــل ا ملــوج ـهــة ت ـمــورهــا
للبيع مــن خــالل االسـتـغـنــاء عـلــى بعض
امل ـح ــاص ـي ــل األخ ـ ــرى أو ايـ ـق ــاف ب ـعــض
ا ل ـ ـن ـ ـشـ ــا طـ ــات ا ل ـ ـت ـ ــي ي ـ ـمـ ــارس ـ ـهـ ــا دا خ ـ ــل
املزرعة وتشغل مساحة من أرضها.
 .2ت ــوض ــح ال ـ ــدراس ـ ــة أن أس ـ ـعـ ــار ال ـت ـم ــور
( )Pت ـش ـك ــل ثـ ــانـ ــي أهـ ـ ــم م ـت ـغ ـي ــر م ـف ـســر
لـكـمـيــة اإلن ـت ــاج ع ـلــى املـ ــدى ال ـب ـع ـيــد بــل
وزادت أهـمـيـتـهــا ع ـنــدمــا ارت ـف ــع مـعــامـلــه
م ــن ( )0.312ع ـل ــى امل ـ ــدى ال ـق ـص ـيــر إل ــى
(  ،)0.كـمــا أن إشــارتـهــا مــوجـبــة ()+
وهــو مــا يــوضــح االتـجــاه الـقــوي الـطــردي
ل ـل ـعــالقــة وه ـ ــذا ي ـت ـنــاســب م ــع ال ـن ـظــريــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،مـ ــن ن ــاح ـي ــة وم ـ ــع واقـ ــع
ال ـظ ــاه ــرة م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة ،فـبـطـبـيـعــة
ال ـحــال كـلـمــا ارت ـف ـعــت أس ـعــار ال ـت ـمــور في
الـســوق زادت إيـ ـرادات املــزرعــة خــاصــة
غ ــذا اس ـت ـمــر االرتـ ـف ــاع ل ـف ـت ـرات طــوي ـلــة،
ً
وكــانــت داف ـعــا لــزيــادة اإلن ـتــاج والـتـحــول
ن ـح ــو أفـ ـض ــل ن ــوعـ ـي ــة .وه ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة
ت ـف ــرض ع ـل ــى ص ــاح ــب املـ ــزرعـ ــة دراسـ ــة
ع ـم ـي ـقــة ل ـل ـس ــوق واالسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـخ ـب ـراء
االقتصاد ملعرفة توقعات األسـعــار على
امل ــدى الـبـعـيــد ،كـمــا أن ــه يـنـصــح بــإنـشــاء

غ ــرف ــة ل ـل ـت ـبــريــد ل ـت ـخــزيــن ال ـت ـم ــور وع ــدم
االقبال على بيعها لتفادي تلفها.
 .3مــن نـتــائــج الــدراســة أيـضــا ،أن تـصــد يــر
ا ل ـت ـمــور ( )EXل ــه أث ــر مــوجــب وال بــأس
بـ ــه فـ ــي ت ـح ـس ـي ــن إ ن ـت ــاج ـه ــا ع ـل ــى املـ ــدى
البعيد وبتأثير أكبر من املــدى القصير
بحوالي نقاط مئوية ،وهذا يتناسب
مــع الـنـظــريــة االقـتـصــاديــة ،مــن نــا حـيــة
وم ـ ــع املـ ـش ــاه ــدة ا ل ــواق ـع ـي ــة ل ـل ـظ ــا ه ــرة
مــن نــاحـيــة ثــان ـيــة .ف ـقــد كــانــت إشــارتـهــا
مــوج ـب ــة ( )+وهـ ــو م ــا ي ــوض ــح اال ت ـج ــاه
ال ـ ـ ـطـ ـ ــردي لـ ـلـ ـع ــالق ــة وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ق ـي ـم ـت ـه ــا
(  )0.2وه ــي ق ـي ـمــة م ـم ـت ــازة م ـقــارنــة
ب ـح ـج ــم ال ـك ـم ـي ــة ا مل ـ ـصـ ــدرة ،والـ ـت ــي لــم
ت ـت ـج ــاوز  % 1.م ــن إج ـم ــال ــي ال ـك ـم ـيــة
امل ـن ـت ـج ــة الـ ـت ــي ب ـل ــغ م ـت ــوس ـط ـه ــا خ ــالل
ف ـتــرة ال ـق ـيــاس  373197.74ك ـلــغ كـمــا
ي ـم ـك ــن اس ـت ـن ـت ــاج ذل ـ ــك مـ ــن الـ ـج ــدول
( )03الــذي يـتـضـمــن قـيــم املـتــوسـطــات
ال ـح ـســاب ـيــة مل ـت ـغ ـي ــرات ال ـن ـم ــوذج خــالل
ً
ف ـت ــرة ال ـق ـي ــاس .واح ـص ــائ ـي ــا  ،ي ـع ـنــي أن
زيادة حجم الصادرات بنسبة % 100
عـلــى املــدى الـبـعـيــد فــإن إنـتــاج املــزرعــة
من التمور سوف يزيد  ،% 2 .وهذا
ي ـت ـنــاســب م ــع ال ـن ـظــريــة االق ـت ـص ــادي ــة،
م ــن نــاح ـيــة وم ــع امل ـش ــاه ــدة ا لــواق ـع ـيــة
ل ـل ـظــاهــرة م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة .وبــال ـتــالــي
فــا ملــزارع مطالب بالسعي أكثر الختراق
أ سـ ـ ـ ـ ــواق خ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ،واالقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ع ـل ــى
الـتـسـهـيــالت الـتــي قــد تـقــدمـهــا الـحـكــومــة
لـلـتـصــديــر ،خــاصــة الـشــروط الـخــاصــة
بـ ــإعـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ا ملـ ــزر عـ ــة وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا،
وا ل ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـن ــوع ـي ــة ف ــي الـ ـغ ــرس،
الزراعة ،التسميد ،والتعليب.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

 .4وب ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص ك ـ ــل م ـ ــن ع ـ ـ ــدد أ ش ـ ـجـ ــار
ا لـ ـنـ ـخـ ـي ــل ( )TREوا ل ـ ـس ـ ـم ـ ــاد ()FEZ
وا لــذي أ ظـهــرا نـتــا ئــج ا لــدرا ســة عــال قـتـهــا
ا لـعـكـسـيــة بـكـمـيــة االن ـتــاج ع ـلــى ا ملــدى
ا ل ـب ـع ـيــد ك ـم ــا ك ــان ا ل ـح ــال ع ـل ــى ا مل ــدى
ا لـقـصـيــر ،وهو مــا قــد يـتـعــارض مـبــد ئـيــا
م ـ ــع طـ ـبـ ـيـ ـع ــة ا ل ـ ـظ ـ ــا ه ـ ــرة ،ف ـ ـك ـ ــان م ــن
ا مل ـن ـت ـظــر أن ت ـك ــون ا ل ـن ـت ـي ـجــة ع ـك ـس ـيــة
ً
ت ـم ــا م ــا  ،وا مل ـش ـك ــل أ ن ـه ـمــا وإ ض ــا ف ــة إ لــى
اإلش ـ ـ ــارة ا ل ـس ــا ل ـب ــة ( )-ف ــإ ن ـه ــا ا ل ـق ـي ــم
كـ ــا ن ـ ــت ق ـ ــوي ـ ــة ،وب ـ ــرغ ـ ــم ذ ل ـ ـ ــك ي ـم ـك ــن
ت ـف ـس ـيــر ذ ل ــك (وك ـم ــا س ـب ــق ق ــول ذ ل ــك
عـلــى املدى ا لـقـصـيــر) بأن املزارع يزرع
أ شـجــار ا لـنـخـيــل مـتـقــاربــة جــدا مــا يــؤثــر
عــن ا نـتــا جـيـتـهــا ،أو أ نــه ال يـخـتــار بـشـكــل
ع ـل ـم ــي ود ق ـ ـيـ ــق ا لـ ـفـ ـس ــا ئ ــل ا لـ ـجـ ـي ــدة…
ا لـ ــخ .وع ـل ـي ــه ،وخ ـط ــوة م ـبــد ئ ـيــة ي ـجــب
مــرا ج ـعــة ا مل ــزارع لـتـحـقــق مــن سـيــا ســة
ا ل ـ ـ ـ ــزرع ا ل ـ ـت ـ ــي ا عـ ـتـ ـمـ ــد هـ ــا وإ نـ ـت ــا جـ ـي ــة
األ شـجــار ا ملــزروعــة ،وهــو مــا قــد يــد فــع
ب ـن ــا إ لـ ــى ض ـ ــرورة ت ـق ــد ي ــر نـ ـم ــوذج آ خ ــر
ي ـت ـض ـم ــن ا ن ـت ــا ج ـي ــة ا ملـ ــزر عـ ــة ك ـم ـت ـغ ـيــر
م ـف ـســر مل ـع ــرف ــة م ــدى ت ـف ـس ـيــره إلن ـت ــاج
ا ل ـ ـت ـ ـم ـ ــور ب ـ ــا مل ـ ــزر ع ـ ــة .وك ـ ــذ ل ـ ــك األم ـ ــر
ب ــا لـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـسـ ـم ــاد ( )FEZوا ل ـ ـ ــذي
أ ظـ ـ ـه ـ ــرا ن ـ ـت ـ ــا ئ ـ ــج ا لـ ـ ـ ــدرا سـ ـ ـ ــة ع ــال قـ ـتـ ـه ــا
ا ل ـع ـك ـس ـي ــة ب ـك ـم ـي ــة االن ـ ـت ـ ــاج وب ـق ـي ـم ــة
م ـع ـت ـب ــرة (  ،)1.1وا لـ ـت ــي وب ــرغ ــم أ ن ـهــا
أ قــل مــن ا لـقـيـمــة عـلــى ا ملــدى ا لـقـصـيــر،
فــا لــوا ضــح أن ا ل ـك ـم ـيــات ا مل ـس ـت ـخــد مــة
أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ا مل ـ ـط ـ ـل ـ ــوب ،أو أن ن ــوع ـي ــة
ا لـسـمــاد ا ملـسـتـخــدم غـيــر جـيــدة.
فــي األخ ـي ــر ،مــن خ ــالل ه ــذه ال ــدراس ــة حــول
دور “االق ـت ـصــاد ال ـق ـيــا�ضــي” فــي تـطــويــر أداء

مزارع النخيل ،يمكن القول إنه على مالك
مـ ـ ــزارع ال ـن ـخ ـي ــل ،وبـ ـق ــدر ال ـت ــوج ــه ال ـســريــع
بحو استعمال التقانة واملكننة املتقدمة،
أن ــه ع ـل ـي ـهــم االتـ ـج ــاه ب ـش ـكــل أسـ ــرع وأع ـمــق
تـجــاه اعـتـمــاد الـتـقـنـيــات الـحــديـثــة فــي مجال
ال ـت ـس ـي ـيــر وال ـت ـن ـب ــؤ االقـ ـتـ ـص ــادي مل ــا تـتـيـحــه
ه ــذه الـتـقـنـيــات مــن مــزايــا كـبـيــرة فــي تـحـلـيــل
الوضعية الراهنة للمزرعة ،وتوفير قاعدة
مـتـيـنــة إلع ــداد اسـت ـراتـيـجـيــات لــإن ـتــاج عـلــى
املدى املتوسط والبعيد.
وقـ ـب ــل كـ ــل ذ لـ ـ ــك ،يـ ـج ــب عـ ـل ــى ا مل ــزارعـ ـي ــن
ا لـتــوجــه نـحــو مــأ سـســة ا ملــزارع ،واالهـتـمــام
ب ــإ ع ــداد ق ــوا ع ــد ب ـي ـنــات د ق ـي ـقــة ح ــول كــل
ا ل ـن ـشــا طــات دا خ ـل ـهــا وخ ــارج ـه ــا ،وا ع ـت ـمــاد
ا لـ ـح ــوس ـب ــة فـ ــي ت ـس ـي ـي ــر ا لـ ـعـ ـم ــال وا ملـ ـخ ــزن
وغ ـيــرهــا ،ف ـب ـهــذه ا ل ـقــا عــدة ي ـم ـكــن ا ع ـت ـمــاد
ا لـتـحـلـيــل االحـصــا ئــي وا لـتـنـبــؤ اال قـتـصــادي
ا لـلــذ يــن أ صـبـحــا مــن أ حــدث وأ نـجــع أدوات
ت ـح ـل ـيــل دا لـ ــة اإلنـ ـت ــاج ا ل ــزرا ع ــي ك ـمــد خــل
لتطوير أداء املزرعة ،فالدراسات أثبتت
أن هـ ـن ــا ل ــك عـ ــال قـ ــة طـ ــرد يـ ــة وقـ ــويـ ــة ب ـيــن
االس ـت ـئ ـن ــاس ب ــاالس ـت ـش ــارة ا ل ـع ـل ـم ـيــة وب ـيــن
ت ـح ـس ــن “ا لـ ـكـ ـف ــاءة اال قـ ـتـ ـص ــاد ي ــة” ملـ ــزارع
ا لـ ـنـ ـخـ ـي ــل م ـ ــن نـ ــا ح ـ ـيـ ــة ،وع ـ ــال ق ـ ــة ط ــرد ي ــة
وقــويــة بـيــن ا عـتـمــاد “اال قـتـصــاد ا لـقـيــا�ضــي”
ف ــي ت ـح ـل ـيــل دا ل ـ ــة اإلنـ ـتـ ــاج ا لـ ــزر عـ ــي ملـ ــزارع
ا ل ـن ـخ ـي ــل وبـ ـي ــن تـ ـط ــور أداء ه ـ ـ ــا وك ـف ــاء ت ـه ــا
اال قـتـصــاد يــة مــن نــا حـيــة ثــا نـيــة .
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ملخص
كل عــام يتم فقدان اآلالف من نخيل التمر
ب ـس ـبــب ال ـح ـرائ ــق ف ــي م ـ ـزارع ال ـن ـخ ـيــل ،وه ــذه
املشكلة املستعصية تـقــوض جـهــود التنمية
فــي هــذا الـقـطــاع .السبب الــرئـيــ�ضــي ملثل هذه
الحوادث هو وجود نواتج ثانوية جافة داخل
الحقول أو متدلية من النخيل ،والتي تعمل
كــوقــود ملـثــل هــذه الـحـرائــق .الـهــدف الرئي�ضي
من هذا املقال هو عرض حل مستدام لهذه

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

املشكلة مــن خــالل تثمين املنتجات الثانوية
لـلـنـخـيــل وتـحــوي ـلـهــا إل ــى أل ـي ــاف عــال ـيــة األداء
وال ـتــي تـسـمــى بــالــم ِفــل وال ـتــي مــن شــأنـهــا خلق
قيمة ملزارعي النخيل وتشجيعهم على تقليم
الـنـخـيــل بــان ـت ـظــام وب ـيــع مـنـتـجــاتـهــم الـثــانــويــة
للمصانع لكي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية.
يـقــدم املـقــال ملحة عــامــة عــن ألـيــاف بــالــم ِفل
وتـقـنـيـتـهــا ،وه ــي أول أل ـيــاف نـسـجـيــة وأل ـيــاف

ل ـل ـتــدع ـيــم ف ــي ال ـع ــال ــم ي ـتــم اس ـت ـخــالص ـهــا مــن
املنتجات الثانوية لتقليم نخيل التمر .عالوة
على ذلك يسلط املقال الضوء على مجموعة
فــريــدة مــن املـمـي ـزات والـفــوائــد لـهــذه األلـيــاف
ً
ً
الجديدةً .
مستدامة وقابلة
نظرا ألنها ليست
لـلـتـحـلــل الـبـيــولــوجــي فـحـســب ،بــل إن ـهــا أيـ ً
ـضــا
مـتــوفــربـكـمـيــات هــائ ـلــة واق ـت ـصــاديــة وعــالـيــة
األداء وخـفـيـفــة ال ــوزن وآم ـنــة ومـتــوافـقــة مع
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـغ ــزل وال ـن ـس ـيــج امل ـت ــاح ــة .كـمــا
يناقش ااملـقــال التحديات التقنية املرتبطة
ب ــإس ـت ـخ ــالص األل ـ ـي ـ ــاف ،وك ـي ــف اس ـت ـطــاعــة
تـكـنــولــوجـيــا بــالــم ِف ــل املـبـتـكــرة الـتـغـلــب على
ت ـلــك ال ـت ـحــديــات ،م ــن خ ــالل إزال ـ ــة الـلـجـنـيــن
واس ـت ـخ ــالص األلـ ـي ــاف ال ـس ـل ـي ـلــوزيــة بـشـكــل
فـ ـع ــال ،م ــع م ـق ــارن ــة أهـ ــم خ ـصــائــص أل ـيــاف
بـ ــالـ ــم ِف ـ ــل ب ـخ ـص ــائ ــص األل ـ ـي ـ ــاف ال ـن ـب ــات ـي ــة
ً
ً
موجزا
االخــرى .كما يستعرض املقال تحليال
لأسواق والتطبيقات املحتملة لـألياف بالم
ِف ــل .بـمــا فــي ذل ــك الـتـطـبـيـقــات الـنــاشـئــة مثل
مــرك ـبــات األل ـي ــاف الـطـبـيـعـيــة وألـ ــواح الـعــزل
الـ ـحـ ـراري وأدوات امل ــائ ــدة ال ـقــاب ـلــة لـلـتـحـلــل.
عـ ــالوة ع ـلــى ذلـ ــك ،األسـ ـ ــواق ال ـراس ـخ ــة مـثــل
الطبقات الخلفية الداعمة للسجاد وألــواح
الجبس وال ــورق غير-الخشبي .بــاإلضــافــة إلى
الـتـطـبـيـقــات الـتـقـلـيــديــة مـثــل أجــولــة الخيش
والحبال .كما يؤكد املقال على تأثيرابتكاربالم
ِفــل عـلــى الـبـيـئــة واملـجـتـمــع واالق ـت ـصــاد ،ألنها
تساعد على إعادة اكتشاف املوارد املتجددة
غيراملستغلة ،وتوسيع نطاق املواد الطبيعية
املـسـتــدامــة ،وتـطــويــرالـصـنــاعــات الـخـضـراء،
ودع ـ ــم ال ـت ـن ـم ـيــة امل ـس ـت ــدام ــة ل ـل ـم ـج ـت ـم ـعــات
الــريـفـيــة ،وبـنــاء اقـتـصــاديــات حـيــويــة دائــريــة،
وت ــولـ ـي ــد ف ـ ــرص ع ـم ــل مـ ـس ـت ــدام ــة ،وك ــذل ــك
الـحـفــاظ عـلــى ثـقــافــات املـجـتـمـعــات املـحـلـيــة.
وأخـ ـي ـ ًـرا يــوضــح امل ـق ــال ج ـهــود فــريــق الـبـحــث

فــي توسيع نـطــاق تكنولوجيا ألـيــاف بــالــم ِفل
واالن ـت ـق ــال م ــن ال ـن ـطــاق ش ـبــه ال ـص ـنــاعــي إلــى
النطاق الصناعي الكامل وإنتاج األلياف على
نحو إقتصادي وتسويق التكنولوجيا.
مقدمة
كل عــام يتم فقدان اآلالف من نخيل التمر
ب ـس ـبــب ال ـح ـرائ ــق ف ــي م ـ ـزارع ال ـن ـخ ـيــل ،وه ــذه
املشكلة املستعصية تـقــوض جـهــود التنمية
فــي هــذا الـقـطــاع وتـهــدد أع ــداد النخيل .لعلنا
نتذكر حريق الـراشــدة املــأســاوي الــذي حدث
فــي محافظة ال ــوادي الـجــديــد بمصر فــي شهر
تـشــريــن ع ــام  201والـ ــذي أدى إل ــى خـســارة
أك ـثــر مــن  1 0ف ـ ً
ـدان ــا و 20أل ــف نـخـلــة .لكن
ً
حادثا ً
فريدا ،في الواقع
حريق الراشدة ليس
تتكرر مثل هــذه املــأســاة فــي كــل املـنــاطــق التي
بها كثافات عالية من النخيل ،وهناك قائمة
طويلة من الحوادث املماثلة في جميع أنحاء
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا؛
دلغو  ،2014تبوك  ،201الـجــوف ،2019
صــور  ،2019نـجـران  ،2020ورقـلــة ،2020
تازربو  ،2020والقائمة تطول [.]1
ً
ووفقا آلراء الخبراء فإن السبب الرئي�ضي ملثل
هــذه الـحــوادث هــو وجــود نــواتــج ثانوية جافة
داخــل الحقول أو متدلية من النخيل ،والتي
تـعـمــل ك ــوق ــود مل ـثــل ه ــذه ال ـح ـرائ ــق .وبــالـتــالــي
فــإن الـحــل الــوحـيــد املـسـتــدام لـهــذه املشكلة
هــو اسـتـغــالل وتثمين أو رفــع قيمة املنتجات
ال ـثــانــويــة م ــن خ ــالل تــوجـيـهــاهــا ف ــي تـطـبـيـقــات
صناعية حديثة والـتــي مــن شأنها خلق قيمة
مل ـ ـزارع ـ ــي ال ـن ـخ ـي ــل وت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـل ــى تـقـلـيــم
الـنـخـيــل بــان ـت ـظــام وب ـيــع مـنـتـجــاتـهــم الـثــانــويــة
للمصانع لكي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية.

إن مثل هذه املمارسة من شأنها ً
أيضا تسهيل
عـمـلـيــة إك ـتـشــاف اإلص ــاب ــة بـســوســة النخيل
الحمراء ومن ثم مكافحتها.
لكن مــع األســف لـسـنــوات طويلة ظــل محور
إهـ ـتـ ـم ــام امل ـج ـت ـم ــع ال ـع ـل ـم ــي م ـت ـم ــرك ــزح ــول
امل ـن ـت ـجــات االول ـي ــة لـنـخـيــل ال ـت ـمــر (ال ـث ـم ــار)،
بينما كان هناك اهتمام اقل بكثيرموجه نحو
اإلستفادة من نواتج التقليم الثانوية ،والتي
هــي فــي اغـلــب االحـيــان تعد مخلفات زراعـيــة.
تسمى هذه النواتج باملواد الليجنوسيليلوزية،
ألنها مــواد غنية يالسيليلوزو الليجنين ويعد
السيليلوز املكون االسا�ضي لألياف النباتية
وهو مادة عالية التبلور وكلما زادت نسبته في
األلياف زادت من متانتها (قوة الشد) .ويعتبر
ً
نـخـيــل الـتـمــر م ـصــدرا غـنـ ًـيــا لـلـسـلـيـلــوز ،ولكن
تقتصر معرفتنا بألياف النخيل على الليف
ال ــذي يحيط بـجــزع الـنـخـلــة ،عـلــى الــرغــم من
إمـكــانـيــة إسـتـخــالص أل ـيــاف سـيـلـيـلــوزيــة من
نواتج التقليم األخــرى املختلفة مثل الجريد
والخوص والعرجون [.]2
ال ـط ـلــب امل ـت ــزاي ــد ع ـلــى األلـ ـي ــاف الـطـبـيـعـيــة
املستدامة
يعاني العالم بأسره ً
حاليا من التلوث الناجم
عن إستخدام املواد البالستيكية وبدأت كثير
من البلدان بالفعل في حظراملواد البالستيكية
ذات اإلس ـت ـخ ــدام ال ــواح ــد .ل ـكــن الـبــالسـتـيــك
ل ـيــس م ـجــرد أك ـي ــاس وأغ ـل ـفــة ،ف ــي ال ــواق ــع إنــه
ً
يهيمن ايضا على املنسوجات واأللياف اليومية
فــي حـيــاتـنــا امل ـعــاصــرة .تـعـتـبــر أل ـيــاف البوليستر
مـجــرد مـثــال واحــد على األلـيــاف اإلصطناعية
م ــن مـشـتـقــات الـبــالسـتـيــك ال ـتــي هـيـمـنــت على
صـ ـن ــاع ــات ال ـن ـس ـي ــج واملـ ـ ــالبـ ـ ــس ،حـ ـي ــث ن ـمــى
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اإلستهالك من مليون طن في الثمانينيات إلى
ما يزيد عن  0مليون طن ً
سنويا في يومنا هذا.
ـكـان هــذا التحول الــذي حــدث فــي الثمانينيات
إلــى إنـتــاج األلـيــاف االصطناعية يـهــدف بشكل
أسا�ضي إلى سد الفجوة بين الطلب املتزايد على
األلياف النسجية والعرض املحدود املتاح من
األياف الطبيعية [.]3
اليوم مع الوعي الواسع باالستدامة وظاهرة
املستهلك املهتم بالبيئة ،أصبحت العالمات

الـتـجــاريــة وال ـشــركــات ال ـرائ ــدة تـطــالــب بـمــواد
أكـ ـث ــراسـ ـت ــدام ــة وق ــاب ـل ـي ــة ل ـل ـت ـح ـلــل .ف ــي ه ــذا
ال ـس ـيــاق ت ـب ــرز األلـ ـي ــاف الـطـبـيـعـيــة كـمــرشــح
ممتازلالقتصاد الحيوي الدائري املستقبلي،
ول ـكــن ل ـســوء ال ـحــظ نـعـتـمــد مـنــذ ق ــرون على
مصادر طبيعية محدودة ً
جدا للحصول على
األل ـيــاف س ـ ً
ـواء ـكـانــت مــن الـحـيــوانــات الحية
اواملحاصيل الزراعية .وهذا بدوره يجعل من
الصعب زيادة إنتاج األلياف الطبيعية لتلبية
ال ـط ـلــب امل ـت ـزاي ــد .وبــال ـتــالــي ف ــإن ه ــذا الـطـلــب

املتزايد على األلياف الطبيعية لم يترتب عليه
ســوى زيــادة في القيمة (سعر الــوحــدة) وليس
ً
زيــادة فــي الكمية نـظـرا لإعتماد على مصادر
م ـح ــدودة .كـمــا هــو مـبـيــن فــي شـكــل ( )1حيث
نمى إجمالي قيمة واردات العالم من األلياف
ال ـن ـبــات ـيــة (بــإس ـت ـث ـنــاء ال ـق ـط ــن) م ــن - 2010
 201ب ـم ـعــدل ن ـمــو س ـنــوي مــركــب ،% 4.2
ً
ولكن هذا النمو في القيمة لم يكن مصاحبا
للنمو في الكمية [.]4

شكل ( )1إجمالي قيمة واردات العالم من األلياف النباتية (بإستثناء القطن)  201 - 2010معدل النمو السنوي املركب ]4[ % 4.2

نقص التنوع البيولوجي في محاصيل األلياف
لأسف هناك نقص في التنوع البيولوجي عندما
يـتـعـلــق األم ـ ــربـمـحــاصـيــل األلـ ـي ــاف (بــاسـتـثـنــاء
القطن) .فإن أكثرمن  % 0من أليافنا النباتية
ن ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا م ــن  3م ـحــاص ـيــل ف ـق ــط و هــى

الـجــوت والـكـتــان وجــوز الـهـنــد .وبــاملـثــل نحصل
على  % 0من أليافنا النباتية من  4دول فقط
و هــى بنغالديش والهند وفرنسا وفييتنام كما
هو مبين في شكل ( .)2وبالتالي كان معدل زيادة

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

اإلن ـت ــاج الـعــالـمــي مــن األل ـي ــاف الـنـبــاتـيــة بـطــيء
للغاية على مــدى العقود املاضية حيث وصل
إلــى حــد الـثـبــات بمعدل نمو سـنــوي مــركــب من
عام  201 - 2011لم يتجاوز .] [ % 0.6

شكل ( )2كمية اإلنتاج العالمي من أللياف النباتية بإستثناء القطن في  201وصلت  6.85مليون طن (اليمين) اإلنتاج حسب النوع( ،اليسار) اإلنتاج حسب البلد [ ]

مبادرة الفاو أللياف املستقبل

النواتج الثانوية لتقليم نخيل التمر

لـ ـهـ ــذا ال ـ ـغ ـ ــرض أطـ ـلـ ـق ــت م ـن ـظ ـم ــة األغـ ــذيـ ــة
وال ـ ــزراع ـ ــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة (ال ـ ـفـ ــاو) ف ــي عــام
 2010م ـبــادرة أل ـيــاف املـسـتـقـبــل ،بــدعــم من
وزارة األغــذيــة وال ــزراع ــة وحـمــايــة املستهلك
األملانية ،لتقديم الدعم الالزم إلنتاج ألياف
السيزال واأللـيــاف النباتية الخشنة األخــرى.
ـك ــان الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذا املـ ـش ــروع ه ــو إط ــالق
الــإم ـكــانــات اإلق ـت ـصــاديــة ل ـهــذه األل ـي ــاف فــي
ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة وت ـع ــزي ــزس ــالس ــل الـقـيـمــة
العاملية للتنمية الريفية والتخفيف من حدة
الفقروالحفاظ على البيئة [ ].

يعتبرنخيل التمرمن اهم املحاصيل الزراعية
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط وشـمــال أفريقيا،
كما يعتبرمصدرالــرزق الرئي�ضي لنسبة كبيرة
من السكان في هذه املنطقة .وعلى مرالسنين
كــان هـنــاك اهـتـمــام كبير بــزراعــة نخيل التمر
ً
لــدوره املهم جــدا في تحقيق لأمن الغذائي في

ولكن مع ذلك ظلت املشكلة قائمة  ،حيث ال
يزال التركيزعلى محاصيل األلياف املحدودة؛
السيزال والـجــوت واملانيال وجــوز الهند .ومن
ث ــم كــانــت ه ـنــاك حــاجــة مــاســة السـتـكـشــاف
م ـصــادرجــديــدة لــأل ـيــاف الـنـبــاتـيــة مــن أجــل
زيادة التنوع البيولوجي ملحاصيل األلياف.

الـصـحــاري واألرا�ض ــي القاحلة ،نـظـ ًـرا لتحمله
لـ ـلـ ـظ ــروف ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـق ــاس ـي ــة وق ـ ــدرت ـ ــه عـلــى
التكيف مــع التغيرات املناخية ،ولـهــذا تعتبره
منظمة األغذية والزراعة الفاوأحد أهم موارد
املستقبل .ونتيجة التوسع في هــذا املحصول
نمت املساحة املــزروعــة من  200ألــف هكتار
في الستينيات إلى ما يزيد عن مليون هكتارفي
يومنا هذا كما هو مبين في شكل ( ،)4بإجمالي

شكل ( )4إجمالي املساحة العاملية التي يتم حصادها من نخيل التمرمن  201 - 19 1معدل النموالسنوي املركب ] [ % 2.8
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شكل ( )3مجموعة من األلياف الطبيعية تبين نقص التنوع البيولوجي في مصادراأللياف

عــدد يتجاوز  140مليون نخلة يتمركز أغلبها
فــي دول مثل إي ـران والـعـراق واململكة العربية
السعودية واإلم ــارات العربية املتحدة ومصر
وعمان والجزائر [ ].

مليون طن (وزن جاف) من املنتجات الثانوية
لـلـتـقـلـيــم ف ــي صـ ــورة س ـعــف وع ــرج ــون ولـيــف
كما هــو مبين فــي شكل ( ) و ( ) .وتـعــد هذه
املنتجات الثانوية في الغالب مخلفات زراعية

بــاإلضــافــة لـلـكـمـيــات الـهــائـلــة مــن الـثـمــارالـتــي
تـنـتـجـهــا ه ــذه األع ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة م ــن الـنـخـيــل
ً
ً
س ــان ــوي ــا فــإن ـهــا تـنـتــج أي ـض ــا م ــا يــزيــد ع ــن 4.8

شكل ( ) نواتج التقليم الثانوية لنخيل التمرمثل العرجون والجريد

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ً
ويتم حرقها حرقا مفتوح في الحقول [ ].
مورد غيرمستغل
فــي املــا�ضــي ـكـانــت املـنـتـجــات الـثــانــويــة للنخيل
تـسـتـخــدم فــي كــل جــانــب مــن جــوانــب الـحـيــاة
ال ـي ــوم ـي ــة ،ـك ــان ال ـج ــري ــد ي ـس ـت ـخــدم ف ــي عـمــل
األسقف واألسيجة واألثــاث وقــوارب الصيد
واألقـ ـ ـف ـ ــاص ك ـم ــا هـ ــو م ـب ـي ــن فـ ــي ش ـك ــل ( )،

ال ـبــالس ـت ـي ـك ـيــة واملـ ـ ـ ــواد االص ـط ـن ــاع ـي ــة ادى
إل ــى ان ـه ـيــاركــامــل لــالق ـت ـصــادات والـصـنــاعــات
التقليدية التي كانت قائمة على تلك النواتج
الثانوية .لذلك تحولت هذه النواتج الثانوية
ً
ً
مــن كــونـهــا م ــوردا إضــافـيــا ملـزاعــي الـنـخـيــل إلــى
عــبء عليهم ،ومــن أجــل التخلص منها كانوا
ً
ً
يـقــومــون بحرقها حــرقــا مفتوحا فــي الحقول.
ولذا أصبحت من املصادرالرئيسية لحوادث
ال ـحــريــق وان ـت ـش ــارال ـح ـش ـرات ال ـخ ـط ـيــرة مـثــل
سوسة النخيل الحمراء.
أهداف البحث

شكل ( ) اإلجمالي العالمي لنواتج التقليم الثانوية لنخيل التمر فــي  2001وصــل  4.8مليون طــن وزن جــاف موزعين على
خمس نواتج [ ]

وكــان ال ـخــوص يـضـفــر ويـصـنــع مـنــه الحصير
وال ـ ـسـ ــالل ،ك ـمــا كــان ــت ت ـس ـت ـخــدم ال ـج ــذوع
فـ ــي ال ـت ـس ـق ـي ــف وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء .كــان ــت
ه ـن ــاك ق ــرى بــأكـمـلـهــا

متتخصصة في صنع هذه املنتجات؛ كان كل
أبناء القرية جزء من هذا العمل التجاري.
ول ـكــن االن ـت ـشــارالــواس ــع لـلـمــواد

الـهــدف الــرئـيــ�ضــي مــن هــذا الـبـحــث هــو إعــادة
إك ـت ـش ــاف ال ـن ــوات ــج ال ـث ــان ــوي ــة غ ـيــراملـسـتـغـلــة
لتقليم النخيل من خــالل إستخالص ألياف
عــالـيــة األداء ،والـتــي تسمى ألـيــاف بــالــم ِفــل،
باإلضافة إلــى اهــداف نوعية كما هــو مبين
في شكل ( ).
 .1تــوس ـيــع ن ـط ــاق ت ـك ـنــولــوج ـيــا اس ـت ـخــالص
األل ـي ــاف مــن املـنـتـجــات الـثــانــويــة لنخيل
التمروتسويقها
 .2تـثـمـيــن او رف ــع قـيـمــة املـنـتـجــات الـثــانــويــة
للنخيل وتحويلها إلى ألياف عالية األداء،

شكل ( ) صناعة األقفاص والحصرمن الحرف التقليدية القائمة على نواتج تقليم النخيل
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ملنع حوادث حرائق النخيل
 .3توسيع مصادراأللياف الطبيعية وزيادة
التنوع البيولوجي ملحاصيل األلياف
 .4تزويد الصناعة بمواد خام مستدامة
ج ــد ي ــدة ،مل ـس ــاع ــدت ـه ــا ع ـل ــى أن ت ـص ـبــح

أكـ ـث ــر اخ ـ ـ ـضـ ـ ـ ً
ـرارا ودع ـ ــم الـ ـتـ ـح ــول مــن
األل ـ ـيـ ــاف االص ـط ـن ــاع ـي ــة إل ـ ــى األلـ ـي ــاف
ا لطبيعية
 .دع ــم الـتـنـمـيــة امل ـس ـتــدامــة لـلـمـجـتـمـعــات
الــريـفـيــة مــن خ ــالل بـنــاء اقـتـصــاد حـيــوي

دائ ـ ـ ـ ــري ج ـ ــدي ـ ــد ،وتـ ــول ـ ـيـ ــد ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
مـسـتــدامــة ،وتـحـسـيــن سـبــل الـعـيــش على
أساس املوارد املحلية
 .الـحـفــاظ عـلــى الـثـقــافــات وال ـت ـراث التقني
للمجتمعات املحلية

شكل ( ) األهداف النوعية لتثمين نواتج تقليم النخيل في إنتاج ألياف عالية األداء

ألياف بالم ِفل
ب ــال ــم ِفـ ــل ه ــي اول أل ـي ــاف ن ـس ـج ـيــه وأل ـي ــاف
ل ـل ـت ــدع ـي ــم ع ــال ـي ــة األداء م ـس ـت ـخ ـل ـصــة مــن
الـ ـن ــوات ــج ال ـث ــان ــوي ــة ل ـت ـق ـل ـيــم ن ـخ ـيــل ال ـت ـمــر،
م ـثــل ال ـجــريــد وال ـع ــرج ــون ك ـمــا ه ــو م ـب ـيــن فــي
ُ
شـكــل ( .)9بــالــم ِفــل تـخــلــق قيمة اقتصادية
عــالـيــة مــن ال ـنــواتــج ال ـثــانــويــة غـيــر املـسـتـغـلــة
ً
لـنـخـيــل ال ـت ـمــر ،وال ـت ــي غــال ـبــا م ــا ي ـتــم حــرقـهــا

فــي ال ـح ـقــول! بــالــم ِف ــل تـعــد إضــافــة جــديــدة
ملكتبة األلـيــاف الطبيعية وزيــادة فــي التنوع
الـبـيــولــوجــي ملـحــاصـيــل األل ـي ــاف .مـمــا يـتــرتــب
ع ـل ـيــه إمـ ـ ــدادات أك ـب ــر وأك ـث ــر اس ـت ــدام ــة مــن
األلـيــاف الطبيعية على نحو إقتصادى كما
تـســاعــد فــي حــل مـشـكـلــة ح ــوادث الـحــريــق في
مزارع نخيل التمر [ ].

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

أشكال نسجية متعددة
ب ــال ــم ِفـ ــل م ـت ـع ــددة االس ـت ـخ ــدام ــات ويـمـكــن
تحويلها إلى العديد من األشكال النسجية ،بما
في ذلك الشرائط الغزلية واأللياف القصيرة
والـ ـخـ ـي ــوط املـ ـغ ــزول ــة واملـ ـب ــروم ــة ب ــاإلض ــاف ــة
ُ
للحصر غير املنسوجة واألقـمـشــة املنسوجة
واملمتزجة بالبوليمرواأللياف املفرومة.

شكل ( )9بالم ِفل هي اول ألياف نسجية وألياف للتدعيم عالية األداء مستخلصة من النواتج الثانوية لتقليم نخيل التمر ،مثل الجريد والعرجون

مستدامة وقابلة للتحلل البيولوجي
ألـ ـي ــاف ب ــال ــم ِف ـ ــل ي ـت ــم ال ـح ـص ــول ع ـل ـي ـهــا مــن
م ـصــادر بـيــولــوجـيــة م ـت ـجــددة ،وال تـتـسـبــب في
إزالة الغابات وال تتنافس مع إنتاج املحاصيل
ال ـغ ــذائ ـي ــة .وهـ ــي قــاب ـلــة لـلـتـحـلــل ال ـب ـيــولــوجــي
بـنـسـبــة  ،100٪ولــدي ـهــا ال ـق ــدرة عـلــى التحلل
بشكل طبيعي إلى مكوناتها األساسية والعودة
إل ــى الـبـيـئــة .بــالــم ِف ــل هــى أل ـيــاف سـلـيــولــوزيــه
طبيعية ،على عكس السليلوز املعاد تخليقه
والــذي له بعض األثــار البيئية الضارة نتيجة
ص ـع ــوب ــة إس ـ ـتـ ــرداد امل ــذي ـب ــات امل ـس ـت ـخ ــدة فــي
تصنيعه .ألياف بالم ِفل لها بصمة كربونية
س ــالـ ـب ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى انـ ـه ــا ت ـس ــاع ــد عـلــى
ال ـحــافــظ عـلــى ال ـث ـقــافــات ال ــزراع ـي ــة املـحـلـيــة
والتراث التقني.
وفيرة
ً
يقدر تعداد نخيل التمر عامليا بـ  140مليون
نخلة ،والـتــي تنتج حــوالــي  4.8مليون طــن كل
ع ــام م ــن مـنـتـجــات الـتـقـلـيــم ال ـثــانــويــة .يـقــدر

توافر األلياف من هذه املنتجات الثانوية ب
 1.3مليون طن كل عام ،والتي ستعد من أكثر
األل ـيــاف الـنـبــاتـيــة وف ــرة والـتــي تــأتــي فــي املرتبة
الثالثة بعد القطن والجوت.
إقتصادية
ي ـت ــم الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أل ـ ـيـ ــاف ب ــال ــم ِف ـ ــل مــن
املنتجات الـثــانــويــة لتقليم النخيل ،وبالتالي
ال تـتـطـلــب اي إس ـت ـث ـمــارات إضــاف ـيــة ف ــي امل ــاء
أو األس ـمــدة أو املـبـيــدات الـحـشــريــة أو األرض
الزراعيةً .
وغالبا ما ُينظرإلى منتجات النخيل
الثانوية على أنـهــا مخلفات زراعـيــة وسعرها
ي ـســاوي صـفــرفــي الـح ـقــل .لــذلــك تـثـمـيــن هــذه
امل ـن ـت ـجــات ال ـثــانــويــة يـمـكــن أن يــوفــر مـصــدر
دخل إضافي ملزارعي النخيل ،ويمكن أن يولد
اآلالف مــن الــوظــائــف الــالئـقــة بــاإلضــافــة إلــى
إنشاء سلسلة قيمة كاملة داخل املجتمعات
الريفية.
عالية األداء

أل ـي ــاف ب ــال ــم ِف ــل ل ـهــا ق ــوة ش ــد نــوع ـيــة أعـلــى
بـمـقــدارخـمــس مـ ـرات مــن ال ـف ــوالذ الـهـيـكـلــي،
وه ـ ــي ت ـ ـس ـ ــاوي تـ ـل ــك امل ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي ال ـك ـت ــان
والـقـنــب والـسـي ـزال .بــالــم ِفــل لها قــدرة عالية
عـلــى إمـتـصــاص االه ـت ـزازت كـمــا أن لـهــا قــدرة
عـ ــزل ص ــوت ــي أع ـل ــى م ــن األلـ ـي ــاف الــزجــاج ـيــة
والكربونية باإلضافة إلى كفأة عالية في العزل
الـ ـحـ ـراري وال ـت ــي ت ـفــوق مـثـيـلـتـهــا م ــن األل ـيــاف
الـكــربــونـيــة .تتمتع بــالــم ِفــل بنسبة سيليلوز
عالية تصل إلى  70٪كما أن لها ثبات حراري
يصل إلى  22درجة مئوية.
خفيفة الوزن وآمنة
ألياف بالم ِفل أخف بنسبة  50٪من األلياف
الــزجــاج ـيــة ،وأخ ــف بـنـسـبــة  8٪م ــن الـكـتــان
والقنب .باإلضافة إلى أنها آمنة في بيئة العمل
وال تتطلب مـعــدات حماية شخصية خاصة
أثـ ـن ــاء ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا ،ك ـم ــا أن ـه ــا أم ـن ــة عـلــى
املـعــدات وال تــؤدي إلــى تآكل أج ـزاء املاكينات
وأدوات اإلنتاج.
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متوافقة
تـحـتــوي بــالــم ِفــل عـلــى ألـيــاف دقـيـقــة جانبية
بـ ـ ـ ــارزة ت ـخ ـل ــق ت ـ ــداخ ـ ــالت م ـي ـكــان ـي ـك ـيــة عـنــد
ُ
إس ـت ـخــدم ـهــا ف ــي تــدع ـيــم املـ ـ ــواد امل ــرك ـب ــة مـمــا
ي ـســاعــد ع ـلــى عـمـلـيــة ال ـت ـراب ــط .ك ـمــت يـمـكــن
خلط بالم ِفــل بسهولة مــع األلـيــاف الطويلة
األخ ـ ـ ــرى م ـث ــل ال ـك ـت ــان والـ ـسـ ـيـ ـزال واألبـ ــا ـك ــا،
كـمــا أنــه يمكن تقطيعها وخلطها مــع القنب
والكناف والـجــوت .ألـيــاف بالم ِفــل متوافقة
مع تقنيات الغزل والنسيج املتاحة لألياف
النباتية الخشنة.

يجعل مــن الصعب إستخالص األلـيــاف
النقية دون كسرها أو إتالفها.
 .2األل ـيــاف خشنة ومـجــوفــة (وعــائ ـيــة) ،وال
تتمتع باملرونة الكافية لتتم معالجتها في
أي شكل من األشكال النسجية .تنكسر
األلياف كلما ثنيت أو التويت.
لـ ـ ــذا فـ ـ ــإن كـ ــل امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت الـ ـس ــابـ ـق ــة كــان ــت
م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى ف ــرم أو تـقـطـيــع ال ـس ـعــف إلــى
حبيبات أو رقــائــق خشبية ،ولــم تكن أي من
هذه املحاوالت قــادرة على إستخالص ألياف
نسجية طويلة.

ال ـل ـج ـن ـيــن) ،دون ال ـت ـس ـبــب ف ــي أي تـكـسـيــر او
إت ـ ــالف ل ـل ـس ـي ـل ـي ـلــوز ،م ـمــا ي ـن ـتــج ع ـنــه أل ـيــاف
نـقـيــة طــويـلــة .ع ــالوة عـلــى ذل ــك تـقــوم بفصل
(ال ـش ـع ـي ـرات) األل ـي ــاف الـنـسـجـيــة إل ــى أل ـيــاف
أدق والتخلص من التجويف ،مما ينتج عنه
ألـيــاف نسجية مــرنــة دقيقة كما هــو مبين في
شـكــل ( .)10لـقــد اعـتـمــدت تقنية اسـتـخـراج
بــالــم ِفــل فــي الـبــدايــة على معالجة ميكانيكية
ً
قـلــويــة مـشـتــركــة ،ول ـكــن مــؤخ ـرا تـمـكــن فــريــق
البحث من تحقيق عملية إستخالص خالية
من املواد الكيميائية [.]9

التحديات

تقنية مبتكرة إلستخالص األلياف

كانت هناك عدة محاوالت سابقة الستخالص
األلياف من العرق األوســط لسعف النخيل
(الجريد)  ،ولكن كان هناك تحديين رئيسيين
مرتبطين بهذا؛
 .1األلياف مدمجة داخل السعف وتحيط
ب ـهــا مـ ــادة راب ـط ــة طـبـيـعـيــة م ـع ـقــدة ،مـمــا

تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ب ـ ــال ـ ــم ِف ـ ـ ـ ــل ع ـ ـل ـ ــى تـ ـقـ ـنـ ـي ــة خ ــاص ــة
إلس ـت ـخ ــالص أل ـي ــاف نـسـجـيــة ن ـق ـيــة وطــوي ـلــة
م ــن امل ـن ـت ـجــات ال ـثــانــويــة لـنـخـيــل ال ـت ـمــرمـثــل
ال ـس ـعــف وال ـع ــرج ــون .ت ــزي ــل الـعـمـلـيــة امل ــادة
ال ــالص ـق ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة امل ـع ـق ــدة الـ ـت ــي تــربــط
األلـيــاف االسيلوزية ببعضها البعض (إزالــة

اس ـت ـق ـبــل امل ـج ـت ـمــع ال ـع ـل ـمــي أل ـي ــاف ب ــال ــم ِفــل
ً
بشكل جيد جدا وتم نشر نتائج تطويرعملية
االس ـت ـخــالص وتــوص ـيــف األل ـي ــاف ف ــي إح ــدى
املجالت العلمية املرموقة في هذا املجال ،وهي
«املـحــاصـيــل الصناعية واملـنـتـجــات» التابعة
لــدار النشر العاملية إلسفيير ()Q1، IF4.24
بـعـنــوان «ألـيــاف نسجية طويلة مستخلصة
مــن ال ـعــرق األوس ـط ــي لـسـعــف نـخـيــل الـتـمــر:

شكل ( )10تعتمد بالم ِفل على تقنية خاصة إلستخالص ألياف نسجية نقية وطويلة بدون تكسيراو اتالف األلياف الدقيقة []9
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كما تم اختباراأللياف في مختبرات دوليةمثل
مـخـتـب ـرات مـعـهــد جــرنــوبــل فــي فــرنـســا ومـعـهــد

الخصائص الفيزيوكيميائية واملورفولوجية
وامليكانيكية» [.]9

ً
ليبردج في جمهورية التشيك وفقا لإختبرات
القياسية العاملية كما هومبين في جدول (.)1

جدول ( )1االختبارات القياسية التي تم استخدامها لتوصيف ألياف بالم ِفل
الخصائص

االختبارالقيا�سي

جهازاالختبار

املورفولوجي وشكل املقطع

-

Field emission scanning electron microscope and X-ray

الكثافة املطلقة

ASTM D8171-18

Densometer

نسبة السليلوز

Tappi 203 cm-09

-

نسبة الهيميسيليلوز

Tappi 233 cm-10

-

نسبة الليجنين

Tappi 222 om-11

-

التحليل الكميائي

-

Perkin Elmer FT-IR spectrometer

التحليل الحراري

ASTM E2402-19

Thermogravimetric analyzer

نسبة التبلور

Peak height method

X-ray diffractometer

قوة شد األلياف األحادية (جاف و رطب)

ASTM D 3822 – 01

Tensile tester

computed microtomography

املبتكرة مع ألياف نباتية أخرى عالية األداء.
وكـمــا هــو واضــح مــن الـجــدول فــإن خصائص
ب ــال ــم ِف ــل م ـت ـقــاربــة م ــع مـثـلـيـتـهــا م ــن األل ـي ــاف
الـنـبــاتـيــة ويـ ــرى فــريــق ال ـب ـحــث أن امل ــزي ــد من

خصائص ألياف بالم ِفل
يقارن جــدول ( )2بين الخصائص الفيزيائية
والـكـيـمـيــائـيــة واملـيـكــانـيـكـيــة ألل ـيــاف بــالــم ِفــل

االسـتـثـمــار فــي تـكـنــولــوجـيــا بــالــم ِف ــل سيسمح
بـتـعــزيــزوتـحـسـيــن ه ــذه ال ـخ ـصــائــص .بـعـبــارة
أخ ــرى ،هــذه فـقــط الـبــدايــة ولـيـســت النهاية،
ولدينا قاعدة جيدة ً
جدا لإنطالق منها [.]10

جدول ( )2مقارنة بين خصائص ألياف بالم ِفل واأللياف النباتية األخرى []10
الخصائص الفيزيائية
الكثافة
األلياف
[]gm/cm3

القطر
[]µm

الخصائص الكيميائية

الطول
[]mm

سليلوز
[]wt.%

هميسليلوز
[]wt.%

الخصائص امليكانيكية
ليجنين
[]wt.%

متانة الشد معامل املرونة اإلستطالة
[]%
[]GPa
[]MPa

بالم ِفل

1.32

239

1,000

69.3

15.4

15.3

452

21

2.15

سيزال

1.33

200 -

900

- 47.6

17.8 - 10

14 -

00 - 100

2 - 9.4

3-2

جوت

1.46

200 - 2

120 - 1.5

75.5 - 1

20.4 - 13.6

13 -

00 - 200

- 10

1.8

كتان

1.4

00 - 40

900 -

75.2 - 0

20.6 - 8.6

- 2.2

900 - 345

0-2

1.6 - 1.2

قنب

1.48

00 - 10

-

75.1 - 0

22.4 - 2

- 3.5

00 - 300

0 - 30

1.6
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التطبيقات
امليزات والخصائص الفريدة أللياف بالم ِفل
تجعل منها قاعدة مواد خام مستدامة ممتازة

ملجموعة واسعة من الصناعات .بما في ذلك
التطبيقات الناشئة حديثا مثل ُمركبات األلياف
الطبيعية وألواح العزل الحراري وأدوات املائدة
القابلة للتحلل .عالوة على ذلك األسواق الراسخة

مثل الطبقات الخلفية الداعمة للسجاد
وألواح الجبس والورق غير الخشبي .باإلضافة
إلى التطبيقات التقليدية مثل أجولة الخيش
والحبال كما هومبين في شكل ( )11وجدول (.)3

شكل ( )11التطبيقات الصناعية لألياف النباتية الخشنة

جدول ( )3التطبيقات واألسواق املحتملة أللياف بالم ِفل
حجم السوق في 2019
التطبيق الصناعي
املركب )%( 2010-2019
(مليون دوالر)
12
1200
ُمركبات األلياف الطبيعية
معدل النمو السنوي

العزل الحراري من األلياف النباتية
أدوات املائدة القابلة للتحلل من ألياف
السليلوز
سجاد من ألياف نباتية
الطبقات الخلفية الداعمة للسجاد من
ألياف نباتية
جبس مقوى بألياف نباتية
الورق من االلياف السليلوزية
أجولة الخيش من األلياف النباتية
حبال ودوبارمن الياف نباتية

10

8.4

املصدر
[]11
[]13 ،12

1200

6.5

[]4

0

0.9

[]4

344

3.9

[]4

431
724
249
488

0.8

[]4
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0.5

[]4

-1

[]4

2.7

[]4

التطبيقات الناشئة

التطبيقات الراسخة

التطبيقات التقليدية

تساهم بالم ِفــل فــي االقتصاد الحيوي الــدائــري
بدورة حياة مغلقة من املهد إلى املهد كما هومبين
في شكل ( .)12كما يمكن تعميم تقنية استخالص
األلياف لتشمل املنتجات الثانوية ألنواع النخيل
األخـ ــرى مـثــل نـخـيــل ال ـزي ــت ونـخـيــل ج ــوز الـهـنــد

ونـخـيــل ال ــدوم بــاإلضــافــة إلــى املـنـتـجــات الثانوية
الزراعية مثل سيقان الذرة الرفيعة .هذا يوسع
بشكل كبيرقاعدة ألياف بالم ِفل وستؤدي هذه
املـمــارســة إلــى زي ــادة التنوع البيولوجي ملحاصيل
األلياف من حيث األنواع واملناطق.

االنتقال للنطاق الصناعي
عكف الباحثون على تطوير تقنية بــالــم ِفل
على مــدار السنوات الخمس املاضية ،حيث
خـضـعــت إلث ـبــات امل ـف ـهــوم وت ـطــويــرالـنـمــوذج
األول ـ ـ ــي وه ـ ــي ح ــال ـ ًـي ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـت ـجــري ـب ـيــة
الصناعية .بالم ِفل هومشروع بحث وتطوير
مدعوم ً
ذاتيا ،ويعتمد بالكامل على التمويل
الشخ�ضي للفريق الــذي يدفعه إيـمــان قوي
بـتــأثـيــرهــذا االبـتـكــارعـلــى الـتـنـمـيــة املـسـتــدامــة
للمجتمعات الريفية النامية.
التجارب النصف صناعية

شكل ( )12تساهم بالم ِفل في االقتصاد الحيوي الدائري بدورة مغلقة من املهد إلى املهد

لـقــد أج ــرى الـفــريــق تـجــارب اسـتـخــالص شبه
صناعية أللـيــاف بالم ِفــل على كميات كبيرة
وال ـت ــي ت ــم غ ـزل ـهــا ع ـلــى خ ــط ال ـغ ــزل الـصـنــاعــي
فــي املــركــزالـصـنــاعــي املـصــري لـلـكـتــان كـمــا هو
مبين فــي شكل ( )13و ـكـانــت النتائج مشجعة
ً
جدا حيث وجد الفريق ان االلياف متوافقة
ً
جـ ــدا م ــع خ ـط ــوط ال ـغ ــزل وال ـن ـس ـيــج املـتــاحــة
والذي يعزز امليزة النسبية لهذه األلياف لدى
القطاع الصناعي.

شكل ( )13غزل ألياف بالم ِفل على خط غزل صناعي للكتان
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توسيع النطاق والتسويق
ي ـ ـق ـ ــوم ال ـ ـف ـ ــري ـ ــق ح ـ ــال ـ ـ ًـي ـ ــا بـ ـمـ ـحـ ــاولـ ــة جـ ــذب
املـس ـتـثـمــريــن وج ـم ــع األمـ ـ ــوال ل ــدع ــم تــوسـيــع
نطاق تكنولوجيا ألياف بالم ِفل واالنتقال من
النطاق شبه الصناعي إلــى النطاق الصناعي
الـكــامــل وإنـتــاج األلـيــاف على نحو اقتصادي

وتـســويــق الـتـكـنــولــوجـيــا .لـهــذا ال ـغــرض قــامــوا
بــإعــداد خطة تطوير وعمل مفصلة تتضمن
 10ح ــزم ع ـمــل؛ صـقــل الـتـكـنــولــوجـيــا ،وبـنــاء
الــوحــدة التجريبية ،وتـطــويــر االسـتـخــدامــات
الـنـهــائـيــة ،وتــوسـيــع الـنـطــاق ،وتـطــويــر سلسلة
التوريد ،وتسجيل امللكية الفكرية ،وتطوير
العالمات التجارية للمكونات ،وتقييم دورة

الحياة لألياف ،وإصــدار شـهــادات الـجــودة،
والتسويق.
كما قــام الـفــريــق بــاإلعــالن الـتـجــاري عــن بالم
ِفل وقام بإنشاء موقع إلكتروني تعريفي بهذه
األلـ ـي ــاف ال ـج ــدي ــدي ــة www.palmfil.com
كما هو مبين في شكل ()14

شكل ( )14املوقع اإللكتروني التعريفي بألياف بالم ِفل املبتكرة

الخاتمة
تـمـثــل تـقـنـيــة أل ـيــاف بــالــم ِف ــل فــرصــة لجميع
مـحـبــي نـخـيــل الـتـمــرلـتـغـيـيــرال ـن ـظــرة الـســائــدة

عن النخيل بأنه جــزء من املا�ضي إلــي النظر
إليه على أنــه مــورد كامل لإقتصاد الحيوي
الــدائــري فــي املـسـتـقـبــل .وهــو مــا يـمـثــل فرصة
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لــأج ـيــال ال ـشــابــة ل ـت ـتــالحــم م ــع ت ـراث ـهــا بـفـخــر
واعـتـزاز وتواصل تقاليد استخدام املنتجات
الـ ـث ــان ــوي ــة ل ـل ـت ـق ـل ـيــم ولـ ـك ــن فـ ــي ال ـت ـط ـب ـي ـقــات
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 ع ــالوة عـلــى ذل ــك فإنها.الـصـنــاعـيــة الـحــديـثــة
فرصة إلعــادة توجيه تلك املنتجات الثانوية
،من مساراملخلفات إلى مسارالقيمة املضافة
 مـلـيــار2 بـقـيـمــة ســوقـيــة سـنــويــة ت ـقــدر بـنـحــو
 وبــالـتــالــي حــل مـشـكـلــة حــوادث.دوالر أمــريـكــي
 تـقـنـيــة أل ـيــاف بــالــم ِف ــل هي.ح ـرائــق الـنـخـيــل
 إنها.ابتكار يفيد املجتمع واالقتصاد والبيئة
تساعد في إعــادة اكتشاف مــواردنــا املتجددة
ُ ً
غالبا ما تعتبر مخلفات
 والتي،غير املستغلة
وتــوســع قــاعــدة امل ــواد الـطـبـيـعـيــة املـسـتــدامــة
 عالوة على ذلك.وتزيد من التنوع البيولوجي
،فهى تساعد في تطوير الصناعات الخضراء
وال ـت ـح ــول م ــن امل ـ ــواد ال ـخ ــام امل ـس ـت ـن ـفــدة إلــى
 بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك.املـ ــواد ال ـخــام امل ـت ـجــددة
فهي تــدعــم التنمية املستدامة للمجتمعات
الــري ـف ـيــة وب ـن ــاء اق ـت ـصــاديــات ح ـيــويــة دائــريــة
مــن شــأنـهــا إتــاحــة ف ــرص عـمــل مـسـتــدامــة في
،امل ـن ــاط ــق الــري ـف ـيــة وت ـح ـس ـيــن س ـبــل ال ـع ـيــش
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تكنولوجيا األجواء املعدلة ودورها
يف مكافحة أهم اآلفات الحرشية
التي تصيب التمور يف املخازن
أ.د .محمود أبوالسعد

كﻠﻴﺔ اﻟﺰراﻋﺔ  -ﺟﺎمعﺔ اإلسﻜﻨﺪريﺔ
ﺟﻤهوريﺔ مرص اﻟعﺮﺑﻴﺔ

maboelsaad@gmail.com

ف ــي ظ ــل األزم ـ ـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة ك ــأزم ــة جــائـحــة
كورونا كوفيد -19يطفو على السطح أهم
عـنـصــر مــن عـنــاصــر متطلبات الـحـيــاة وهــو
األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ل ـل ـش ـعــوب وت ـف ـكــرالـعــديــد
من الــدول في ســؤال هــام وجوهري مــاذا لو
تــوقــف اإلسـتـيــراد والـتـصــديــر بـيــن الشعوب
تحت مظلة األزمــات؟ وتحت هذه الظروف
ي ـت ـج ـلــى أه ـم ـي ــة ال ـن ـخ ـي ــل وإن ـ ـت ـ ــاج ال ـت ـم ــور
واملـحــافـظــة عـلــى هــذا املـنـتــج بـكــل مــا أوتـيـنــا
من قــوة وذلــك ملا للتمور من أهمية ضمن
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م ـعــادلــة األم ــن ال ـغــذائــي -وم ــن بـيــن الـطــرق
الهامة للحفاظ على التمور وحمايتها من
اآلفـ ــات بـعــد ح ـصــادهــا ه ــي تـطـبـيــق أح ــدث
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـتــي تـحـقــق ح ـمــايــة ال ـغــذاء
كمنتج ضروري لإلنسان وحماية املستهلك
من اآلثارالضارة التي قد تعود عليه.
ول ـعــل م ــن أه ــم وأخ ـط ــر األص ــاب ــات ال ـتــي قــد
تدمر التمور تلك اآلفــات في املخازن وتكمن
خـطــورتـهــا فــي أنـهــا تصيب املـنـتــج الـنـهــائــي بعد

معاناة لعديد من املراحل الزراعية وبالتالي
فــإن مــرحـلــة الـتـخــزيــن مــرحـلــة هــامــة تتطلب
عناية أهم .ولعل من أهم البدائل الواعدة
مل ـك ــاف ـح ــة آف ـ ــات امل ـ ـخ ـ ــازن هـ ــي ت ـك ـنــولــوج ـيــا
األجــواء املعدلة والتي يقصد بها التحكم في
مكونات الجو املحيط أو الجو الــذي تعيش
فيه اآلفــة وبمعنى أخــر تغيير محتوي الهواء
م ــن امل ـك ــون ــات األس ـي ــاس ـي ــة ال ــالزم ــة لـلـحـيــاة
وال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل األك ـس ـج ـي ــن وال ـن ـي ـت ــروج ـي ــن
وثــانــي أكـسـيــد ال ـكــربــون بـمــا ال يـتـنــاســب مع
ن ـمــو وت ـكــاثــر اآلفـ ــة داخـ ــل ظـ ــروف الـتـخــزيــن
وب ــال ـت ــال ــي ي ـم ـكــن ال ـق ـض ــاء ع ـل ـي ـهــا ك ـل ـيــة دون
ال ـل ـج ــوء إلس ـت ـخ ــدام مـ ــواد ك ـي ـمــاويــة ض ــارة
عـلــى اإلن ـســان أو الـبـيـئــة .ومــن أهــم مـمـيـزات
ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا ع ــدم وج ــود مـتـبـقـيــات،
كما أنها تستخدم في صناعة األغذية بدون
فـتــرة أم ــان بـعــد املـعــامـلــة .وعـلـيــه تــم تطبيق
ث ــالث ــة م ـخــال ـيــط م ــن الـ ـغ ــازات  -م ـخ ـلــوط 1
(ثاني أكسيد الكربون  ،20%نيتروجين 0
 ،%أكـسـيـجـيــن ص ـفــر ،)%مـخـلــوط ( 2ثــانــي
أكسيد الـكــربــون  ،% 20نيتروجين ،%
أكـسـيـجـيــن  ،)%مـخـلــوط ( 3ثــانــي أكسيد
الكربون  ،30%نيتروجين  ،55%أكسيجين
 )15%فــي أطـبــاق بالستيكية خــاصــة بجهاز
تـغـلـيــف األط ـبــاق (tray sealing machine
 )VC999وامل ـح ـتــويــة ع ـلــى ال ـت ـم ــور وأطـ ــوار
م ـخ ـت ـل ـف ــة لـ ـح ـش ــرة دودة الـ ـتـ ـم ــر .ال ـن ـت ــائ ــج
أوضـحــت أن مـخـلــوط  1ـكـان أكـثــر املخاليط
ً
تأثيرا على الحشرة الكاملة مقارنة مخلوط
 2وم ـخ ـلــوط  3حـيــث وج ــد أن نـسـبــه املــوت
ت ــزداد بــزيــادة زمــن الـتـعــريــض لـتـصــل إلــى 0
 % 100 ،% 90 ،%بعد التعريض ملدة ،13
1 ،14ســاعــة على الترتيب ،بينما مخلوط
 2أع ـط ــى ن ـس ـبــة مـ ــوت 84 ،% 63 ،% 53
َ
 ،%ومخلوط  3ـكـان أقــل تأثيرا حيث أعطى

نسبة موت قدرها  % 33 ،% 20 ،% 11عند
نـفــس زم ــن ال ـت ـعــريــض .بــاإلضــافــة لــذلــك تــم
تقدير قيم ( LT 0الزمن الالزم لقتل % 0
مــن الـحـشـرات املعاملة) حيث ـكـانــت ،10,4
 1 , ،10,9ســاعــة لـكــل مــن مـخـلــوط 2 ،1
 3،على الترتيب .على الجانب اآلخر وجد أن
مـخـلــوط  1أكـثــر تــأثـي ـرا عـلــى الـيــرقــات مـقــارنــة
بـمـخـلــوط  3 ،2وال ـتــي كــانــت اق ــل تــأثـيــر عـلــى
الـيــرقــات حيث أعطت نسبة مــوت ،% 100
 % 40 ،% 1 ,على الترتيب بعد  48ساعة
م ــن ال ـت ـعــريــض وكــان ــت ق ـيــم LT50 20,6،
 84,5، 61,5ســاعــة على الـتــرتـيــب .كما وجد
أن نـسـبــة فـقــس الـبـيــض انـخـفـضــت بــزيــادة
زمن التعريض ،حيث أظهرت النتائج أنه ال
يــوجــد فـقــس مــع مـخـلــوط  2بـعــد  20ســاعــة
مــن الـتـعــريــض بينما مـخـلــوط  ،1مـخـلــوط 3
أعطت نسبة فقس  % ،%على الترتيب
ع ـنــد ن ـفــس زم ــن ال ـت ـعــريــض وكــان ــت ق ـيــم ال ـ
 LT 0لكل من مخلوط  3، 2 ،1على البيض
 45,1 ،30,5 ،37,2ساعة على الترتيب بينما
 LT9كانت  112, ،9 ,2 ،1ساعة على
الـتــرتـيــب .وعـلـيــه فــإن مـثــل هــذه الـنـتــائــج على
أطوار فراشة التمر ربما تكون بديل مناسب
لبروميد امليثيل.
املقدمة:
تصاب التمور في املخازن بالعديد من اآلفات
مما يتسبب في فقد الكثير منها يصل إلى 30
 %وم ــن أه ــم ه ــذه اآلف ــات دودة الـتـمــر أو ما
يـطـلــق عـلـيـهــا دودة الـبـلــح ال ـع ـمــري (Ephes-
 )tia cautellaوت ـن ـت ـشــر ه ـ ــذه ال ـح ـش ــرة فــي
العراق ودول الخليج ومصر وليبيا والجزائر
ً
وامل ـغ ــرب كـمــا تـصـيــب أي ـض ــا الــزب ـيــب وال ـلــوز
وتـصـيــب الـيــرقــات ثـمــار الـتـمــر الـنــاضـجــة على

ال ـن ـخ ـي ــل وك ــذل ــك ال ـث ـم ــارامل ـت ـس ــاق ـط ــة عـلــى
األرض وامل ـع ــدة لـلـتـجـفـيــف وك ــذل ــك الـتـمــور
املخزونة .تضع الفراشة البيض على الثمار
وهي مازالت على النخيل وكذلك على التمور
املـتـســاقـطــة وامل ـخــزونــة وكــذلــك عـلــى الـثـمــار
أثـ ـن ــاء ال ـت ـج ـف ـيــف ،وت ـف ـض ــل األنـ ـث ــى ال ـت ـمــور
الـتــي بــدون قمع وخــاصــة الـجــافــة منها .وبعد
الـفـقــس م ـبــاشــرة ت ـبــدأ ال ـيــرقــات فــي الـتـغــذيــة
حيث تعمل ثقب صغير عند قاعدة الثمرة،
أما اليرقات الكبيرة فيمكنها دخول الثمارمن
أي مـكــان آخــر وتـثـقــب فــي لـحــم الـثـمــار وتـفــرز
ال ـي ــرق ــات خ ـي ــوط ح ــري ــري ــة يـلـتـصــق ب ـهــا ب ـراز
الـحـشــرة مـمــا يقلل مــن قيمة الـتـمــور (شكل
ً
 )1وغــالـبــا اإلصــابــة تـكــون شــديــدة فــي التمور
الـتــي فـقــدت أقـمــاعـهــا .وتعتبر هــذه اآلفــة من
أخطر اآلفات التي تصيب التمور في املخازن
وذل ــك بـسـبــب ســرعــة تـكــاثــرهــا ووصــول ـهــا إلــى
الحد اإلقتصادي للضرر مما ينتج عنه فقد
كبير في شكل املحصول قد يصل إلى % 100
وبــالـتــالــي فــإنــه أضـحــى عـلــى امل ـنــوط بـهــم وضــع
ال ـخ ـطــط اإلس ـت ـرات ـي ـج ـيــة وآلـ ـي ــات املـكــافـحــة
املـتـكــامـلــة ل ــآف ــات ف ــي امل ـخ ــازن ب ـمــا يـتـنــاســب
م ــع جــائ ـحــة كــوف ـيــد 19 -ك ــورون ــا ال ـتــي تـهــدد
إق ـت ـصــاديــات ال ـعــالــم فــي شـتــى امل ـج ــاالت وإال
فــإن هــذه اآلفــة ســوف تـهــدد صناعة التمور
ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــربــي .ول ـعــل اإلت ـج ــاه الـعــالـمــي
يــركــز عـلــى إسـتـخــدام بــدائــل املـبـيــدات للبعد
عــن متبقيات املـبـيــدات وآثــارهــا الـضــارة على
ً
صحة اإلنسان وحفاظا على البيئة ومن أهم
هذه الطرق األجواء املعدلة والتي تحقق هذا
الهدف الجوهري باإلضافة إلى أنها ال تحتاج
إل ــى ف ـت ــرة أمـ ــان ب ـعــد ع ـم ـل ـيــات الـتـطـبـيــق بـمــا
ً
يتجنب العامل البشري الــذي غالبا ال يلتزم
باملعايير الــدولـيــة فــي تطبيق فـتــرة األمــان لكل
مـبـيــد وذل ــك بـمــا ي ـت ـعــارض مــع تـحـقـيــق أعـلــى
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س ـعــرملـنـتـجــه ح ـســب ال ـع ــرض وال ـط ـل ــب مــع
غضه للنظرعن فترة األمان.
وعادة يحدث الفقد في التمور بعد حصادها
كـفـقــد ك ـمــي تـخـتـلــف نـسـبـتــه ح ـســب ال ـطــرق
والتقنيات املستخدمة في الزراعة والحصاد
ً
والـتــداول ،وهـنــاك أيـضــا فقد نوعي يتمثل في
انخفاض جودة املنتج بصفة عامة .إن تقليل
ن ـس ـبــة ال ـف ـقــد ف ــي ال ـت ـمــور ب ـعــد ال ـح ـصــاد ولــو
بنسبة بسيطة (  )% 10 -يعادل في جــدواه
االق ـت ـص ــادي ــة اس ـت ـصــالح وزراعـ ـ ــة مـســاحــات

ك ـب ـي ــرة ت ـس ـت ـنــزف ال ـك ـث ـيــرم ــن امل ـ ـ ــوارد املــائ ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ت ـحــت ال ـظ ــروف ال ـعــامل ـيــة مــن
ندرة املياه والحرص على توفيراألمن الغذائي.

درج ـ ــة ال ـ ـحـ ـرارة ع ــن  20م ،°وال يـنـصــح
بتطبيق مثل هذه التكنولوجيا في درجات
الحرارة املنخفضة

العوامل التي تؤثر على نجاح تطبيق الجو
املعدل:

 .2إحكام املكان :كلما ازداد إحكام املخزن
قــل ت ـســرب ال ـغــازمـنــه وبــال ـتــالــي تـتـعــرض
الـحـشـرات إلــى تركيز عــال ومستمر األمــر
ال ـ ــذي ي ـن ـتــج ع ـنــه ال ـح ـص ــول ع ـلــى إبـ ــادة
ً
ـكـامـلــة ،كما يساعد إحـكــام املـكــان كثيرا
ف ــي ال ـه ـبــوط بــال ـجــرعــة ال ــالزم ــة إلح ــداث
التأثير.

 .1درجة الحرارة :يمكن القول إنه في حدود
درج ـ ــات الـ ـحـ ـرارة م ــن  35 - 20م °فــإن
درج ــة الـتــأثـيــروفـعــالـيــة مـخـلــوط الـغــازات
في إحداث التأثير املطلوب تزداد بارتفاع

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

 .3تــوزيــع ال ـغــاز :للحصول عـلــى نـتــائــج فعالة
ً
ي ـج ــب ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــوزي ــع الـ ـغ ــازت ــوزي ـع ــا
ً
متجانسا داخــل املبني وحتى يمكن تجنب
التركيزات العالية في بعض املواضع وتجنب
التركيزات املنخفضة في بعض األخرى.
التوصيات العامة ملكافحة حشرات التمور
في املخازن:
ف ـ ـحـ ــص ال ـ ـت ـ ـم ـ ــور بـ ـشـ ـك ــل دورى ق ـبــل
حـ ـصـ ــادهـ ــا بـ ـفـ ـت ــرة ك ــافـ ـي ــة حـ ـت ــى ي ـم ـكــن
مـكــافـحــة ح ـش ـرات ال ـت ـمــور ال ـتــي تصيبها
ع ـلــى الـنـخـلــة ف ــى ال ــوق ــت امل ـنــاســب ســواء
بتغطية العزوق أو رشها بأحد املبيدات
املناسبة قبل الجمع والنقل إلى املخازن
واملكابس بفترة كافية.
عـدم التأخير فــى جني التمور عــن املوعد
املـنــاســب لتقليل فـتــرة تعرضها لإصابة
الحشرية.
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـت ـمــور امل ـت ـســاق ـطــة عـلــى
األرض وال ـتــي ت ـكــون مـصــابــة ع ــادة بمثل
هــذه الـحـشـرات حـيــث يـســاعــد ذلــك على
تقليل اإلصابة.
عــدم خـلــط الـتـمــور الـجــديــدة مــع التمور
املتساقطة على األرض.
ال ـت ـخ ـل ــص م ـ ــن أن ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـث ـ ـمـ ــاراألخ ـ ــرى
املـتـســاقـطــة بــالـبـسـتــان ـكـالــرمــان والـعـنــب
إن وجدت
ن ـقــل ال ـت ـم ــور إلـ ــى أم ــاك ــن االسـ ـت ــالم فــور
حصادها أو تغطيتها بقطعة من القماش

امل ـع ــام ــل بـمـبـيــد األك ـت ـي ـلــك ب ـم ـعــدل 3,5
سم /3لتر ماء أو أي مبيد آخر مو�ضي به
من قبل وزارة الزراعة.
تـنـقــل ال ـت ـمــور بــوســائــل ن ـقــل نـظـيـفــة إلــى
املخازن أو املكابس.
طــري ـقــة تــأث ـيــرال ـج ــو امل ـع ــدل ع ـلــى ح ـشــرات
امل ـخ ــازن Action of modified atmos-
phere on pests
تدخل مكونات الهواء املعدل جسم الحشرة
ع ــن ط ــري ــق ال ـج ـه ــازال ـت ـن ـفــ�ضــي وع ـب ــرال ـث ـغــور
ال ـت ـن ـف ـس ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـش ـ ـرات إلـ ـ ــى ال ـق ـص ـب ــات
الهوائية ثم إلى القصيبات الشعرية الدقيقة
ح ـيــث تـنـتـشــر ف ــي دم ال ـح ـش ــرة ،وب ـم ـســاعــدة
ال ـحــركــة الـتـنـفـسـيــة لـلـصــدر وال ـب ـطــن تتشبع
أن ـس ـجــة ال ـح ـشــرة ب ــال ـغ ــازات امل ـعــدلــة ال ـتــي ال
تـحـتــوي عـلــى األكـسـجـيــن أو الـتــي تـحـتــوي على
نسبة قليلة منه مع زيادة محتوي ثاني أكسيد
الـكــربــون والـنـيـتــروجـيــن وعـلـيــه فــإن الـحـشــرة
ً
ت ـم ــوت خ ـن ـقــا ع ــن ط ــري ــق مـنـعـهــا م ــن تـمـثـيــل
أو اس ـت ـع ـمــال األك ـس ـج ـيــن ال ـ ــالزم لـلـعـمـلـيــات
الحيوية ،وعلى ذلك فإن تسمم اآلفة يتوقف
على سرعة التنفس أو أي عامل من شأنه أن
يسبب سرعة التنفس ويميل إلى جعل اآلفة
أكـثــر حساسية للفعل الـقــاتــل ملـكــونــات الجو
املعدل.
ً
تربية حشرة دودة التمرمعمليا:
ت ــم ت ــرب ـي ــة ( )Ephestia cautellaب ـن ـجــاح
ً ً
مـعـمـلـيــا ت ـب ـعــا لـلـطــريـقــة امل ـن ـشــورة بــواسـطــة
(Abo-El-Saad et al 2011( ، )Al-Azab
 )200والتي تعتمد على نظام غذائي قيا�ضي

يـتـكــون مــن خـلـيــط مــن  % 0مــن مـسـحــوق
الـتـمــر  % 10 ،مــن الـشـعـيــر % 20 ،عليقة
دواجـ ــن إن ـتــاج ل ـحــم % 20 ،عـلـيـقــة دواج ــن
إنتاج بيض ،وعليه تم خلط النظام الغذائي
املعقم مع  400مل من الجلسرين ،ثم نقلت
ً
ً
ال ـح ـش ـرات ال ـكــام ـلــة ذك ـ ــورا وإن ــاث ــا الـحــديـثــة
ال ـف ـقــس ف ــي ق ـفــص خ ـش ـبــي ت ـت ـكــون جــوان ـبــه
م ــن ش ـبــك م ــن ال ـس ـلــك ،ك ـمــا تــوضــع أسـفــل
الـقـفــص ورق ــة بـيـضــاء ( )A4حـيــث يسقط
عليها بيض الحشرات من داخل القفص من
خــالل شبك السلك وذلــك حتى يسهل جمع
البيض ،ثم يوزع البيض الذي تم جمعه في
أطـبــاق بـتــري بمعدل  1مجم مــن بيض (E.
ً
 )Cautellaبعد فحصها جيدا تحت املجهر
إلزالـ ــة أي بـيــض آف ــات أخ ــرى قــد ت ـكــون من
املـتـطـفــالت أو امل ـف ـتــرســات .بـعــد ال ـتــأكــد من
ن ـقــاوة الـبـيــض يـنـقــل إل ــى وع ــاء زجــاجــي سعة
لتر واحد يحتوي على  200جرام من النظام
الغذائي املعقم .تم تغطية الــوعــاء الزجاجي
بـطـبـقــة م ــن ال ـق ـم ــاش ال ـق ـط ـنــي ووض ـع ـه ــا فــي
حاضنة مع رطوبة نسبية  ،% 0 - 0عند
 1 ± 29درجة مئوية حتى الفقس ليرقات ثم
عذارى ثم حشرة كاملة.
طــريـقــة تـطـبـيــق األج ـ ــواء امل ـعــدلــة كـنـمــوذج
أولي للتطبيق في املخازن:
تــم تـعــريــض األطـ ــواراملـخـتـلـفــة لـ ــدودة الـتـمــر
(ب ـيــض  -يــرقــات -ح ـش ـرات ـكـامـلــة) وف ــي جــود
 00جم تمرنصف جاف لثالثة ملخاليط من
الغازات  -مخلوط ( 1ثاني أكسيد الكربون 20
 ،%نيتروجين  ،% 0أكسيجين صـفــر،)%
م ـخ ـلــوط ( 2ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون ،20%
نيتروجين  ،%أكسيجين  ,)%مخلوط
( 3ثاني أكسيد الكربون  ،30%نيتروجين
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 ،%أكسيجين  )% 1فــي أطـبــاق بالستيكية
خاصة بجهاز تغليف األطباق (Tray sealing
ً
 )machine VC999 TS300Nوذل ــك طبقا
لطريقة ( )Bell and Conyers 2002حيث تم
وضع عشرة يرقات (عمرها ً 1
يوما) وعشرة
من الحشرات الكاملة (يــوم واحــد) وعشرين
بيضة فــي أوعـيــة بالستيكية ( × 1 × 22
 0مم) .تم وضع كل وعاء بالستيكي في جهاز
الـتـغـلـيــف ( )VC999 TS300Nع ــن طــريــق
تغليف الوعاء وغلقة بفيلم بالستيكي ناعم
على طــول حافة الــوعــاء مع تفريغ الـهــواء من
الوعاء ،ثم السماح بخلط الغازات املختارة
وامل ـ ــذك ـ ــورة أع ـ ــاله وذل ـ ــك ف ــي ثـ ــالث م ـك ــررات
لفترات تعريض مختلفة .وعند قياس نسبة
املوت للحشرات املعرضة ملخاليط الغاز ،تم
فـتــح كــل وعــاء مغلق فــي درجــة ح ـرارة الغرفة
وتــرك ـهــا مل ــدة ســاعــات ملـعــرفــة مــا إذا ـكـانــت
الحشرات الكاملة واليرقات ال يتم تخديرها
بــواس ـطــة ال ـغ ــازات الـخــامـلــة املـسـتـخــدمــة في
ال ـت ـجــارب .امل ـك ـرارات غـيــر املـعــامـلــة تستخدم
لـلـمـقــارنــة .تــم حـســاب نـسـبــة امل ــوت لـلـيــرقــات
والحشرات الكاملة وقيم السمية لـ  LC 0و
 LC9على أســاس طريقة (،)Finney 19 1
وفــي حالة البيض ،تــم االحـتـفــاظ باملعامالت
فــي ال ـح ـضــان بـنـفــس ال ـش ــروط امل ــذك ــورة من
ق ـبــل مل ــدة أس ـبــوع ـيــن ،ث ــم ت ــم ح ـســاب نسبة
الفقس.
النتائج واملناقشة
تأثير الجو املعدل من مخاليط الـغــازات ضد
الحشرات الكاملة من ( )E. cautellaحيث تم
استخدام ثالثة مخاليط مختلفة ،مخلوط
 ،1م ـخ ـلــوط  ،2م ـخ ـلــوط  3بـشـكــل منفصل
ضد الحشرات الكاملة من ( )E. cautellaفي

وعــاء محكم الغلق باستخدام آلــة التغليف
( )VC999لقد بينت النتائج كما هو موضح
بالشكل ( )3أن مخلوط  1ـكـان أكـثــر فاعلية
ضــد ال ـح ـش ـرات الـكــامـلــة م ـقــارنــة مـخـلــوط 2
ومخلوط  .3كما أوضـحــت النتائج أن نسبة
املــوت فــي مخلوط  1ضــد الـحـشـرات الكاملة
ً
تزداد تدريجيا بزيادة فترة التعريض ملخلوط
الغازلتصل إلى  % 0و  % 90و  % 100بعد
التعريض لـفترة زمنية مقدارها 1 ،14 ،13
ساعة ،في حين أن مخلوط  2أعطى  % 53و
 % 63و  ،% 84ووجد مخلوط  3أقل فعالية
ضد الحشرات الكاملة ،حيث تسبب  11٪و
 % 20و  % 33في نفس وقت التعريض .عالوة
على ذلك ،كان متوسط الوقت الفعلي الذي
تسبب فــي مــوت  % 0مــن حـشـرات االختبار
( )LT 0ب ــواس ـط ــة م ـخ ـلــوط  1وم ـخ ـل ــوط 2
وم ـخ ـلــوط  10,4 ،3ســاعــة و 10,9ســاعــة و
 1 ,ساعة (الجدول  )1مع  % 9حدود ثقة
( )9, -11,1و( )12,2 - 9,2و()49,4 - 1 ,9
على التوالي ،بينما  LT9كانت  1 ,2ساعة و
 24,1ساعة و  27,3ساعة مــع  % 9حــدود
ثقة ( )1 ,9 - 14,2و( )45,1 - 19,0و(- 20,0
 )193,6على التوالي.
تأثيرالجواملعدل باستخدام مخاليط الغاز
املختلفة ضد يرقات E. cautella
تـعــرضــت يــرقــات ( )E. cautellaلـجــو ُم ـعـ َّـدل
َ
لنفس مخلوط الغازات املذكزر سابقا تحت
نفس الظروف املذكورة أعاله ،وقد أوضحت
النتائج شدة فاعلية بمخلوط  1على يرقات
دودة التمر ،بينما كل من مخلوط  2و  3كانا
أق ــل فــاعـلـيــة ضــد ال ـيــرقــات .شـكــل ( )4أظـهــر
أن الـنـسـبــة امل ـئــويــة مل ــوت ال ـيــرقــات بــواسـطــة
مـخـلــوط  1تـ ــزداد تــدريـجـيــا مــع زيـ ــادة فـت ـرات

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

التعريض والذي أدى إلى نسبة موت لليرقات
قــد وصـلــت إل ــى  % ,و  % ,و % 100
بعد التعريض ملــدة  48 ،24 ،12ساعة على
ال ـت ــوال ــي ،ف ــي ح ـيــن أن م ـخ ـلــوط  2ت ـس ـبــب فــي
مــوت  % 0و  % 13,3و  1 , %ومـخـلــوط 3
أعطى  % ,و  % 1 ,و  % 40على التوالي.
ـكـانــت قـيـمــة  LT 0لـلـمـخـلــوط  1ومـخـلــوط 2
ومخلوط  3هي  20,ساعة و  84,5ساعة و
 1,ســاعــة (الـجــدول  )1مــع حــدود ثقة 9
 )21, - 19, ( %و ( )436,8 - 53,9و (43,3
  )1 ,على التوالي ،في حين أن  LT9كانت 2 ,1ساعة و  1 ,1ساعة و  1 ,9ساعة
مع  ٪ 9حــدود ثقة ( )31,4 - 2 ,2و (91,1
  )3245,2و ( )1 ,2 - 90,0على التوالي.تأثيرالجواملعدل باستخدام مخاليط الغاز
املختلفة ضد بيض E. cautella
تــم تعريض بيض ( )E. cautellaلجو ُمـعـ َّـدل
بـمـخــالـيــط غ ــازي ــة مـخـتـلـفــة ل ـف ـت ـرات تـعــريــض
مـخـتـلـفــة ،ثــم تــم تـحـضـيـنــه مل ــدة أي ــام حتى
فقس الـبـيــض .يــوضــح الشكل ( ) أن نسبة
الفقس قــد انخفضت بشكل كبير مــع زيــادة
ف ـتــرة ال ـت ـعــريــض .جـمـيــع م ـخــال ـيــط ال ـغ ــاز ،1
ً
ً
 3 ،2قــد أظ ـهــرت تــأث ـي ـرا مـتـشــابـهــا عـلــى بيض
ال ـح ـش ــرة ،ح ـيــث ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ال ـف ـقــس 42
 %و  % 2و  % 34بـعــد الـتـعــريــض ملــدة 48
ســاعــة على الـتــوالــي .بــزيــادة فـت ـرات التعريض
إل ــى  9س ــاع ــة ،كــانــت نـسـبــة ف ـقــس الـبـيــض
 % 20,و  %و  % 9للمخلوط  1ومخلوط
 2ومـخـلــوط  3عـلــى ال ـتــوالــي .لــم يـتــم تسجيل
فـقــس الـبـيــض مــع مـخـلــوط  ،2بـيـنـمــا أعـطــى
مخلوط  1ومـخـلــوط  3نسبة فقس ،%
 %بعد  120ساعة .كانت قيم ال ـ LT50 37,2
 ، 30,5 ، 45,1ســاعــة ملخلوط  3 ،2 ،1على

ال ـتــوالــي (الـ ـج ــدول  )1م ــع حـ ــدود ث ـقــة % 9
(- 40,8( ، )34,7 - 2 ,2( ، )43,2 - 30,9
 ، )48,9بينما ـكـانــت الـ ـ LT95 168، 96,2
 ، 112,6ساعة بحدود ثقة - 141,6( % 9
)103,7-124,1( ، )10 , - ,1( ، )213,6
على التوالي.
من املحتمل أن ُيعزى التفسير املحتمل ملثل
ه ــذه ال ـتــأث ـي ـرات املـخـتـلـفــة ملـخــالـيــط ال ـغــازات
املستخدمة إلــى ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون الــذي
يرتبط بـ  O2الحر الــذي يلعب ً
ً
أساسيا
دورا
في موت الحشرات كما هو موضح في مخلوط
 1ال ــذي ال يـحـتــوي عـلــى  ،O2وبــالـتــالــي يظهر
أعـلــى نـشــاط كـقــاتــل لـلـحـشـرات ضــد األطــوار
املـخـتـلـفــة مــن  .E. cautellaفــي امل ـقــابــل ،ـكـان
املخلوط  2الــذي يحتوي على  %أكسجين
أقل فعالية وبزيادة نسبة األكسجين إلى 1
 %في الخليط  ،3أوضح عن نشاطه اإلبادي
لـلـحـشـرات أق ــل .وبـنــاء عـلــى ذل ــك ،أصـبــح من
ال ــواض ــح أن تــوفــر األك ـس ـج ـيــن يـجـعــل ق ــدرة
ال ـح ـشــرة عـلــى الـتـنـفــس وبــال ـتــالــي اسـتـمـراريــة
الـ ـحـ ـي ــاة .وه ـ ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج تـ ـت ــواف ــق مـ ــع تـلــك
الـتــي أش ــار إلـيـهــا  Leelaja et al 2007والـتــي
أظ ـه ــرت أن ثــانــي أك ـس ـيــد ال ـكــربــون م ـعــروف
منذ فترة طويلة بأنه يعزز التأثيرات القاتلة
ملواد التبخيرعلى الحشرات .في نفس االتجاه
( )Gilberg 1990ذك ـ ــر أن ـ ــه ل ــوح ــظ م ــوت
كامل لجميع مـراحــل تطور اآلفــات املتحفية
الـشــائـعــة بـمــا فــي ذل ـ ــكTineola bisselliella
 ))Hummelو Lasioderma serricorne
 ))Fabricusو Stegobium paniceum )Lin-
 )naeusو )Anthrenus vorax )Linnaeus
عندما يتعرض ألجــواء منخفضة األكسجين
( 0.4٪أكسجين ،توازن النيتروجين) .أظهرت
دراسـ ــة أخ ــرى أن ــه عـنــدمــا ت ـعــرض الـبــالـغــون

( )Castaneumو (Rhyzopertha Domi-
 )nicaللبالغين فــي أجــواء تحتوي على - 2
ُ ،O2 %مـكـمـلــة ب ـ  CO2 % 30 -عـنــد 2
درجــة مئوية و  %رطــوبــة نسبية ملــدة 24
  144ساعة ،مع إضافة  CO2إلى منخفضأسـ ـف ــرت أجـ ـ ــواء  O2ع ــن تــأث ـيــر تـ ـ ــآزري عـلــى
وف ـيــات الـحـشـرات الـكــامـلــة مــن كــال النوعين
( .)Calderon and Navarro,19 0وب ـنـ ًـاء
ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون ه ـ ــذه ال ـن ـتــائــج
ال ـجــديــدة لـلـجــو امل ـعــدل ضــد ()E. cautella
ً
ك ـح ـشــرة رئ ـي ـس ـيــة ف ــي املـ ـخ ــازن ب ــدي ــال م ـم ـتـ ًـازا
لـبــرومـيــد املـيـثـيــل فــي الــوطــن الـعــربــي ملــواجـهــة
وقــف بروميد امليثيل في جميع أنحاء العالم
مـنــذ عــام  201بـمــوجــب ش ــروط بــروتــوكــول
مــون ـتــريــال .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن دراسـ ــة ال ـجــدوى

االق ـت ـص ــادي ــة مل ـث ــل ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج املــرت ـب ـطــة
بالقطاعات الخاصة ضرورية إلنشاء برنامج
م ـن ــاس ــب مل ـك ــاف ـح ــة اآلفـ ـ ــات ال ـح ـش ــري ــة ال ـتــي
تصيب التمور في املخازن.
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53
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1.19
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3.87±0.58

0.089

5.99

3

1.28±0.11
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1.83±0.56
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6.74

3.79
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1.85±0.44
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31.7

3

1.60±0.11

< 0.001
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ارت ـبــط املـصــريــون بــالـنـخـيــل كــأوالدهــم،
ً
اعـتـقــادا منهم بــأن النخلة هــي الداعمة
األس ــاس ـي ــة ل ــه ومل ـس ـت ـق ـب ـلــه ،ت ـش ـهــد عـلــى
تـطــوره ونـمــوه وازده ــاره بـمـقــدار عـمــره،
ً
بـ ــل وت ـ ـكـ ــون إرث ـ ـ ــا ل ـس ــالل ـت ــه مـ ــن ب ـع ــده؛
فـمـتــوســط أع ـمــار الـنـخـيــل يـتـعــدى 200
عام .وهذا االرتباط ليس وليد الساعة
ب ـ ــل يـ ـعـ ــود بـ ـن ــا إلـ ـ ــى ح ـ ـض ـ ــارة الـ ـق ــدم ــاء
مـ ـن ــذ آالف ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات حـ ـي ــن ش ــارك ــت
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الـنـخـلــة ف ــي تــأس ـيــس امل ـن ــازل ،ح ـتــى ب ـعــد أن
ع ــرف األج ـ ــداد ال ـفــراع ـنــة ص ـنــاعــة ال ـطــوب
وال ـب ـن ــاء ب ــه ،ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك غ ـنــى أو بــديــل
عـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام جـ ـ ــذوع ال ـن ـخ ـي ــل وس ـع ـفــه
ف ــي ت ـس ـق ـيــف امل ـ ـنـ ــازل وت ــدع ـي ـم ـه ــا .ك ـم ــا تــم
ال ـع ـث ــور ع ـلــى م ــوم ـي ــاء م ـصــريــة ق ــدي ـم ــة ،فــي
ع ـصــر م ــا ق ـبــل ت ــاري ــخ األس ـ ـ ــرات ،اِ ل ـت ـح ـفــت
ً
ً
ً
حصيرا مصنوعا مــن سعف النخيل لحدا
ً
أخـي ـرا لـهــا ،وصـنـعــت مـنــه سـقــوف املـقــابــر في

األسرة األولى ،فطن املصريون القدماء إلى
خاصيته للتبريد والحفظ مما حدا بهم إلى
استخدام جريد النخل فــي صناعة أوانيهم
وأوع ـي ـت ـه ــم امل ـن ــزل ـي ــة وأدوات االس ـت ـح ـم ــام
الـ ـخ ــاص ــة ب ـح ـي ــات ـه ــم ال ـي ــوم ـي ــة والـ ـلـ ـي ــف فــي
صناعة مكانسهم ،ناهيك عن استخدامه
في التزيين وأعمال الزخرفة إما برسمه على
ال ـجــدران أو زراع ـتــه داخ ــل أفـنـيــة دوره ــم.
وم ــن امل ــا�ض ــي يـمـكــن أن نــرســم املـسـتـقـبــل.
لــذا ج ــاءت م ـبــادرة فـخــامــة الـسـيــد الــرئـيــس
ع ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح ال ـس ـي ــ�ض ــي ب ـ ــزراع ـ ــة خ ـم ـســة
م ـل ـيــون نـخـلــة ف ــي م ـنــاطــق تــوش ـكــى والـ ــوادي
ً
ال ـج ــدي ــد ،ت ـع ــزي ــزا ل ـص ــدارة م ـصــر ف ــي إن ـتــاج
الـتـمــور فهي املصنفة األولــى بــإنـتــاج التمور
بــالـعــالــم حـيــث تـصــل إلــى حــوالــي  1.7مليون
ً
ً
ط ــن س ـن ــوي ــا ،واس ـت ـش ــراف ــا ملـسـتـقـبــل واع ــد
ف ــي أن ت ـت ـبــوأ م ـصــر م ـكــانــة أك ـث ــر ص ـ ــدارة فــي
ً
قــائـمــة ال ــدول األكـثــر تـصــديــرا لـلـتـمــور حــول
الـعــالــم .تــأتــي هــذه املـبــادرة كـخـطــوة داعـمــة
تعكس اهتمام القيادة السياسية املصرية
ً
الــرشـيــدة بـقـطــاع الـتـمــور ب ــدءا مــن الـخـطــة
القومية للنهوض بقطاع الـتـمــور بالتعاون
م ــع ج ــائ ــزة خـلـيـفــة ال ــدول ـي ــة لـنـخـيــل الـتـمــر
واالبـتـكــار الــزراعــي بــدولــة اإلم ــارات الـعــربـيــة
امل ـت ـح ــدة وب ــالـ ـش ــراك ــة م ــع وزارة ال ـت ـج ــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ووزارة ال ـ ــزراع ـ ــة
واسـ ـتـ ـص ــالح األرا�ض ـ ـ ـ ــي امل ـص ــري ــة وم ـن ـظ ـمــة
األغــذيــة والــزراعــة (ال ـفــاو) ومـنـظـمــة األمــم
امل ـت ـحــدة لـلـتـنـمـيــة الـصـنــاعـيــة (ال ـيــون ـيــدو)،
وال ـت ــي دخ ـلــت ح ـيــز الـتـنـفـيــذ ع ــام 201م،
وذلـ ــك وف ــق إس ـت ـرات ـي ـج ـيــة أع ــدت ـه ــا (ال ـف ــاو)
لـلـنـهــوض بــال ـت ـمــور ح ــول ال ـعــالــم .وف ــي هــذا
اإلط ــار ال ــداع ــم تــم إص ــدار أط ـلــس الـنـخـيــل
والتمور في مصرعام 2019م ،بهدف تطوير
سـلـسـلــة ال ـق ـي ـمــة ل ـل ـت ـمــور كــأحــد م ـخــرجــات

خ ـطــة ال ـت ـطــويــر ال ـقــوم ـيــة ،وال ـت ــي ت ـب ــدأ مــن
ع ـم ـل ـيــات زراع ـ ــة وخ ــدم ــة ال ـن ـخ ـيــل وتـنـتـهــي
ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـص ـن ـيــع وال ـت ـع ـب ـئــة وال ـت ـغ ـلـيــف
ً
ً
والتوزيع محليا أو دوليا ،ليأتي عام 2020
ويحمل معه مفاجأة غير متوقعة تكمن فى
اج ـت ـيــاح وب ــاء (ف ـي ــروس كــورونــا
 ،)19وي ــدخ ــل ال ـع ــال ــم فــي
غيابات

الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي ،والـعــزل الــدولــي وتـبــدأ
عجلة التنمية في العديد من الدول تختبر
ك ـفــاءة أنـظـمـتـهــا بـشـكــل عـمـلــي لـتـفــرض عـلــى
ً
العالم خريطة اقتصادية مغايرة تماما ملا
بـعــد اجـتـيــاز الـجــائـحــة .فكيف ـكـان وقــع
ذل ـ ــك ع ـل ــى ق ـطــاع
ال ـ ـت ـ ـمـ ــور فــي
مصر؟
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ي ـصــرح الـخـبـيــر االس ـت ـث ـمــاري وائ ــل أب ــو عيش
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة م ـج ـم ــوع ــة ش ــركــات
“برادايس” وعضو شعبة االستثمار العقاري
وعـ ـض ــو امل ـج ـل ــس الـ ـتـ ـص ــدي ــري ل ـل ـحــاصــالت
الزراعية ملجلة الشجرة املـبــاركــة ”:باملقارنة
بـيــن مــا ح ــدث فــي أمــري ـكــا وأوروب ـ ــا وم ــا حــدث
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا ،يـمـكـنـنــا أن
ن ــدرك أن الــوبــاء اعـتـمــد بـشـكــل مـبــاشــر على
مناعة اإلنسان ،وأثبتت األبحاث أن مناعة
اإلن ـســان تـعـتـمــد فــي امل ـقــام األول عـلــى نـظــام
ح ـي ــاة ص ـحــي واس ـت ـم ـرارال ـن ـشــاط اإلن ـســانــي
والجسدي ســواء بالعمل أو الرياضة بشكل
منتظم ،وربما هــذا األمــر متوفر في العاملين
في قطاع التمور بحكم الخدمة التي يحتاجها
ً
النخيل خــالل املـعــامــالت املختلفة بــدءا من
الــزراعــة وحـتــى عـمـلـيــات التصنيع والتعبئة

وال ـتــوزيــع ،لنستنتج مــن ذلــك خ ــروج نسبة
مــن رؤوس األم ــوال مــن دول أمــريـكــا وأوروب ــا
م ـت ـك ـبــديــن خ ـســائــراق ـت ـص ــادي ــة ،ل ـت ـصــب فــي
صالح املجتمعات التي امتلكت قدرة لتحمل
الـضــربــات اإلقـتـصــاديــة الـعـنـيـفــة واملـفــاجـئــة
املـصــاحـبــة لـظـهــور الـجــائـحــة ،بــأقــل خسائر
م ــادي ــة ،وذل ــك ألن أســواق ـهــا واق ـت ـصــادهــا ال
يعتمد عـلــى الــرفــاهـيــة بـشـكــل كـبـيــر .النقطة
ال ـث ــان ـي ــة ه ــي أن ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة سـتـعـيــد
ترتيب أولويات السلع املتداولة بعد اجتياح
ك ــورون ــا ،وس ـي ـكــون ذل ــك ف ــي ص ــال ــح صـنــاعــة
األدويــة والقطاع الطبي ،يليه قطاع األغذية
ً
وال ـص ـن ــاع ــات ال ـغــذائ ـيــة املــرت ـب ـطــة ب ــه ن ـظ ـرا
إلرتـ ـب ــاط ــه ب ـم ـن ــاع ــة اإلن ـ ـسـ ــان وقـ ــدرتـ ــه عـلــى
ً
مواجهة األمراض الفتاكة ،وذلك عوضا عن
الـسـلــع الـتــي ـكـانــت تـتـصــدرالـقــائـمــة الــدولـيــة
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ف ــي ال ـت ـج ــارة م ـثــل ال ـس ـلــع االس ـت ـهــالك ـيــة الـتــي
ترتبط بنمط الرفاهية في الحياة .وبينما كان
املجتمع األجنبي الغربي يركزعلى جني األرباح
السريعة باإلعتماد على مشروعات تحقق له
هذه النوعية من األرباح ،نجد أن املجتمعات
الـعــربـيــة ـكـانــت تــركــزعـلــى خـطــط اسـتـثـمــاريــة
طــوي ـلــة األجـ ــل وم ـش ــروع ــات ت ـن ـمــويــة تـحـقــق
ً
ً
عــائــدا مـسـتــدامــا ملـجـتـمـعــاتـهــم وه ــي األنـظـمــة
االقـتـصــاديــة الـتــي أثـبـتــت قــوتـهــا فــي التصدي
للخسائرالناجمة عن الجائحة .فمشروعات
االستثمارات العقارية أو أســواق الــذهــب أو
ً
ً
األسهم والسندات تحقق عائدا سريعا ،نعم!
ً
لكنها تسبب خروج رؤوس األموال سريعا عند
ً
حدوث الكوارث أو األزمات ذلك ألنها أسواقا

هشة تتأثرباملستجدات في بيئة العمل ،بينما
ال ي ـحــدث ه ــذا ال ـتــأثــر ف ــي ق ـطــاع مـشــروعــات
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة أو امل ـش ــروع ــات اإلنـتــاجـيــة
طــوي ـلــة األم ـ ــد أو م ـش ــروع ــات ال ـت ـن ـم ـيــة مـثــل
تنمية الـقـطــاع الــزراعــي ،ويـضـيــف أبوعيش
إن مــا يـعــزز قـراءتــي للمشهد االقـتـصــادي ملا
بـعــد جــائـحــة ك ــورون ــا املـسـتـجــد ،هــو الـتــوجــه
الـحـقـيـقــي ل ـلــدولــة امل ـصــريــة لــإس ـت ـفــادة من
مــواردهــا الزراعية خــالل الخمس
س ـنــوات املــاض ـيــة .وبـشـكــل دقـيــق
للجهود املـبــذولــة مــن قبل الــدولــة
في مجال زراعة النخيل كنموذج؛
وع ـل ـي ــه أتـ ــوقـ ــع أن ـ ــه ب ـح ـل ــول ع ــام

 2030م ـ ــع الـ ـخـ ـط ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة
ال ـط ـم ــوح ــة الـ ـت ــى أع ـل ـن ـه ــا س ـ ـيـ ــادة ال ــرئ ـي ــس،
س ـت ـس ـت ـط ـيــع م ـص ــر أن ت ـن ـتــج م ــا يـ ـع ــادل مــن
 50%من إجمالي إنتاج التمور على مستوى
ال ـعــالــم إذا أخــذنــا فــي االع ـت ـبــار مــا ستحققه
مـبــادرة الرئيس بــزراعــة خمس ماليين نخلة
في منطقتي توشكى والوادي الجديد.

م ـمــا اس ـتــدعــى ال ـح ـكــومــة امل ـصــريــة ف ــي ات ـخــاذ
ح ــزم ــة ت ــداب ـي ــروق ــائ ـي ــة وإج ـ ـ ـ ـراءات إح ـت ـرازي ــة
أشــادت بها منظمة الصحة العاملية  -ممثلة
في املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ،حيثت
صادف أن تزيد حاالت اإلصابة في مارس وهو
موسم بــدء زراعــة النخيل فــي مصر ،فكيف
تعامل املزارعين مع هذا األمر؟

كانت جمهورية مصر العربية قد أعلنت عن
أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا املستجد
في الرابع عشرمن فبراير  2020وذلك ملسافر
صيني عقب وصــولــه لـلـبــالد ،ثــم مــا لبثت أن
ازدادت الحاالت املؤكدة إصابتها بالفيروس
في أوائــل مــارس ملصريين مخالطين بأجانب،

يـجـيــب املـهـنــدس ح ـمــدي سـعـيــد ،أح ــد أبـنــاء
عائلة سعيد واملـعــروفــة فــي محافظة الــوادي
ً
الـجــديــد ،وتـحــديــدا بمدينة الــداخـلــة كأحد
كبارمزارعي نخيل التمر ،ورئيس شركة النور
للتمور بالقول للشجرة املباركة“ :نحن نعمل
فــي مـجــال زراع ــة الـتـمــور مـنــذ ع ــام 19 9م،
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لــذلــك لــديـنــا خ ـبــرة كـبـيــرة فــي م ـجــال الـتـعــامــل
م ــع األزم ـ ــات املـخـتـلـفــة ال ـتــي ق ــد ي ـت ـعــرض لها
ال ـن ـخ ـيــل ،أو ق ــد ي ـت ـعــرض ل ـهــا ال ـع ــام ـل ــون فــي
قطاع زراعة وخدمة النخيل ،ومع بدء اتخاذ
اإلج ـراءات الوقائية االحـتـرازيــة قمنا بتنظيم
عـمـلـيــات ال ــزراع ــة بـحـيــث ت ــم اإلع ـت ـمــاد على
امليكنة اآللـيــة بنسبة أكبر عــن االعتماد على
العمالة البشرية بحيث نحقق مبدأ التباعد

وارت ــداء الكمامات ،وقـيــاس درجــات الـحـرارة
بانتظام ،ومنح إجازات للمشتبه في إصابتهم
أو للفئات األكـثــر عــرضــة والـتــي حــددهــا بيان
دول ـ ــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء امل ـص ــري د .مـصـطـفــى
مــدبــولــي ،وقـ ـ ـراره اإلل ـزام ــي ال ـص ــادر لتنظيم
كــافــة ب ـي ـئــات ال ـع ـمــل ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة .وشـهــد
أداؤن ـ ــا خ ــالل ال ـع ـمــل ض ـ ــرورة ال ـح ـفــاظ على
ً
ً
الصحة العامة خالل الجائحة ،فمثال عوضا

نقص األيــدي العاملة عــن األعــوام السابقة
فــي مرحلة الــزراعــة ،لكن مــع تنظيم مواعيد
ال ـع ـمــل واالع ـت ـم ــاد بـشـكــل أك ـبــرع ـلــى املـيـكـنــة
اآللية في عمليات الزراعة ،وتحقيق التكامل
بـيــن اس ـت ـخــدام املـيـكـنــة الــزراع ـيــة والـعـمــالــة
امل ـ ــدرب ـ ــة أم ـك ـن ـن ــا الـ ـقـ ـي ــام ب ـ ــزراع ـ ــة ال ـن ـخ ـيــل
املـطـلــوب فــي الــوقــت امل ـحــدد .املــوســم الـقــادم
لزراعة النخيل هو شهر سبتمبر ،ويأتي ذلك

االج ـت ـمــاعــي ل ـتــأم ـيــن ب ـيـئــة ال ـع ـمــل ،لـكـنـنــا لــم
ً
نرغب في أن يفوتنا موسم الزراعة نظرا ألن
ج ــودة املـحـصــول تـتــأثــر بـشـكــل كـبـيــر بتوقيت
بدء الزراعة والظروف املناخية املرتبطة به،
وشهرمارس في جمهورية مصرالعربية يمتاز
بمناخ مناسب لزراعة التمر من حيث درجة
الـحـرارة ونسبة الرطوبة الجوية ،بما يحقق
جودة في الثمارفيما بعد ،فتم إخضاع جميع
العاملين إلى اإلجراءات االحترازية من تعقيم،

عن تقديم الطعام للعاملين داخــل املطاعم
امل ـغ ـل ـقــة ،أص ـب ــح ال ـط ـع ــام ي ـق ــدم ف ــي وج ـبــات
داخ ـ ــل أوعـ ـي ــة االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ــواح ــد بـحـيــث
تــأتــي الــوجـبــات مغلفة ومعقمة يتم توزيعها
عـلــى الـعـمــال فــي مـنـطـقــة مـفـتــوحــة خصصت
لذلك الغرض ،مع تطبيق التباعد ،وأوقفنا
تــوافــد العمالة الــزراعـيــة مــن خــارج املدينة،
ً
م ـن ـع ــا الن ـت ـش ــار ال ـ ـعـ ــدوى ب ـي ــن املـ ـ ــدن أو بـيــن
العاملين بشكل أكـبــر ،وكــان لــذلــك أثــره على

املوسم بعد اكتسابنا خبرة كبيرة من التعامل
أثناء موسم مارس باإلضافة إلى بدء تخفيف
اإلجراءات اإلحترازية مع الحفاظ على قواعد
التباعد االجتماعي والوقاية والتعقيم.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

تمور تنافسية وسلسلة القيمة
ً
وفقا للدراسة البحثية املنشورة في الدورية
ال ـع ـل ـم ـي ــة ل ــالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي والـ ـعـ ـل ــوم
االجتماعية والصادرة عن جامعة املنصورة،

قدمت الباحثات رحاب عطية وندا الشربيني
ون ــادي ــة م ـهــدي م ــن مــركــزب ـحــوث ال ـص ـح ـراء،
دراسـ ـ ــة ع ـل ـم ـيــة حـ ــول ال ــرؤي ــة اإلق ـت ـصــاديــة
لـصــادرات التمور املصرية ،في عــام 201م،
وح ـ ــددت ال ــدراس ــة ع ــدة ت ـحــديــات مــرتـبـطــة
ب ـجــودة الـتـمــور املـصــريــة املـنـتـجــة بـمــا يحقق
ل ـهــا الـتـنــافـسـيــة ال ـعــامل ـيــة ف ــي أسـ ــواق الـتـمــور
باإلضافة إلــى دراســة لثالثة أســواق لتصدير
الـتـمــور املـصــريــة وه ــي؛ مــالـيــزيــا ،إنــدونـيـسـيــا،
وامل ـغ ــرب .خـلـصــت ال ــدراس ــة إل ــى وج ــود مـيــزة
ت ـن ــاف ـس ـي ــة فـ ــي الـ ـتـ ـم ــور املـ ـص ــري ــة مـ ــن حـيــث
م ـتــوســط س ـعــرامل ـن ـتــج ف ــي األس ـ ــواق الـعــاملـيــة
واملحلية ،كما أظهرت وجود بعض معوقات
لزيادة الصادرات شملت جودة املنتج الخام،
ولجوء بعض املصدرين إلى تصدير املنتجات
املـ ـخ ــزن ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،وم ــوس ـم ـي ــة
ال ـت ـص ــدي ــرف ــي أوق ـ ـ ــات مـ ـح ــددة م ــن ال ـس ـنــة،
ً
وأخيرا عدم كفاءة التصنيع في بعض األحيان
وعدم كفاية الثالجات املخصصة للتخزين،
ويمكن إجمال اإلشارة إلى املعوقات املذكورة
بإعتبارها جزء من مصطلح “سلسلة القيمة
للتمور” .غيرأن الدراسة التي شملت تصدير
التمور من الفترة ما بين  2001وحتى 2014م
رصدت زيادة في معدل نموالصادرات املصرية
في األسواق قيد البحث نذكرمنها التالي :زادت
نسب مـعــدالت النمو لـلـصــادرات املصرية في
إنــدونـيـسـيــا بـحـلــول ع ــام 2014م بـنـسـبــة 1
 ،%وف ــي ال ـســوق امل ـغــربــي بـنـسـبــة  ،34%وفــي
أســواق ماليزيا بنسبة  ،5%وأكــدت الدراسة
على ض ــرورة العمل على حــل هــذه املعوقات
ً
ذل ــك ألن تـلــك األسـ ــواق تـعــد أســواق ــا واع ــدة
ملنتجات التمور املصرية في الخارج .وتكتمل
املسيرة فى عام 201م من خالل استراتيجية
تـطــويــرالـتـمــور املـصــريــة بــالـتـعــاون مــع جــائــزة
خليفة الدولية لنخيل التمرواالبتكارالزراعي

وم ـن ـظ ـم ــة الـ ـف ــاو والـ ـي ــونـ ـي ــدو ،ح ـي ــث ت ـهــدف
الخطة إلــى االرتـقــاء بسلسلة القيمة للتمور
املصرية مما يــؤدي إلــى رفــع التصدير مــن 38
ً
ألــف طــن طبقا إلحصائية عــام 201م ،إلى
 120ألــف طــن بـحـلــول عــام 2022م ،وذلــك
فــي مـقــابــل رف ــع مـتــوســط الـسـعــرالـتـصــديــري
لـلـتـمــور امل ـصــريــة مــن  1000دوالر لـلـطــن إلــى
 1 00دوالرللطن بحلول العام ذاته ،أي بعد

خمس سنوات من بدء دخــول اإلستراتيجية
حيز التنفيذ .وقد قامت منظمة الفاو بتنفيذ
م ـش ـ ـ ــروع ال ـت ـع ـ ــاون ال ـف ـنــي لـتـطــوي ــرسـلـسـ ـلــة
الـقـيـمــة للتمـورعـلى مــدارعــام ـي ــن مــن 201
إل ــى  2019م ،ب ـهــدف إح ــداث نـهـضــة شـاملة
لقطـاع النخيـل والتمـور فــي مـصـر باالعتماد
على تطويـر سريـع ومـسـتــدام ملنظومـة إنتـاج
وتـجـمـي ــع وتـعـبـئ ــة وتـصـنـيــع وتـصــديـ ـرالـتـمــور.
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وق ـ ــد اش ـتـمــل املـش ــروع عـلى امل ـحــاور اآلتـي ـ ــة:
م ـح ــور ت ـن ـظ ـي ـمــي ،م ـح ــور ت ـط ــوي ــري لــإن ـتـ ــاج
والـتـعـبـئ ــة والـتـصـنـي ــع وال ـب ـي ــع ،م ـحــور لـبـنــاء
القـدرات ،ومـحــوري ضمن تحديد األصناف
ً
ً
ذات القابلية للتسـويق محليـا وعامليا وكذلك
حـفــظ أج ــود األص ـنــاف فــي مـجـمـع ــات وراثـيــة
واس ـتـخــدامـهــا فــي تنفيـذ اسـتراتيجية تطويـر
ً
قطاع التمور مســتقبال.
تحديات 2020
ً
ً
ش ـهــدت أسـ ــواق ال ـت ـمــور ان ـخ ـفــاضــا مـلـحــوظــا
خ ـ ــالل ع ـ ــام 2020م ب ـس ـب ــب أزمـ ـ ــة جــائ ـحــة
ف ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا املـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،وخ ـ ــاص ـ ــة فــي
األس ـ ـ ــواق امل ـح ـل ـيــة ح ـي ــث زاد اإلق ـ ـبـ ــال عـلــى
املـنـتـجــات الــزراع ـيــة الـشـهـيــرة بـمـحـتــواهــا من
فـيـتــامـيــن �ضـ ــي ،واس ـت ـخــدام ـهــا ك ـعــالج مـضــاد
لفيروسات اإلنفلونزا والبرد ودورها الطبيعي
في تعزيزاملناعة لدى اإلنسان ،وأثرذلك على
تـجــارة التمور فــي مصر وتوزيعها لـهــذا الـعــام.
لـكــن كــان لـهــذا الـت ـراجــع الـطـفـيــف فــي أســواق
ً
ال ـت ـمــور وال ـ ــذي ب ــات ج ـل ـيــا ف ــي ش ـهــررم ـضــان
ً
املــا�ضــي ،جانبا آخــر أكـثــر إيجابية؛ إذ إلتفت
منتجو الـتـمــور إلــى ض ــرورة التسويق الصحي
لفوائد التمر إلى جانب مزايا املنتج الغذائية
وزيـ ــادة االه ـت ـمــام بـطــرق الـتـصـنـيــع والتعبئة
والتغليف والتوزيع من أجل جذب املزيد من
األس ــواق الـعــاملـيــة األخ ــرى كـتـعــويــض لـلــركــود
املؤقت في السوق املحلي.
د .ع ـمــرو مـسـعــد ،خـبـيــر الـتـغــذيــة الـعــالجـيــة
يــؤكــد للشجرة املـبــاركــة :ال يــوجــد دلـيــل على
دور الـتـمــر فــي الــوقــايــة مــن ف ـيــروس كــورونــا
بالتحديد ،ولكن نصيحة األطباء املستمرة
ب ـت ـقــويــة ج ـهــازامل ـنــاعــة م ــن خ ــالل األطـعـمــة
ال ـغ ـن ـي ــة بــال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات وامل ـ ـع ـ ــادن امل ـه ـمــة

ل ـل ـج ـســم ،خ ــاص ــة ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـح ـت ــوي عـلــى
فيتامينات ( )Aو ( )Bو ( )Cو ( ،)Eباإلضافة
إل ــى امل ـعــادن املـهـمــة مــن الــزنــك والـسـلـيـنـيــوم
وامل ـغ ـن ـس ـي ــوم .وت ـظ ـه ــر ب ـع ــض األب ـ ـحـ ــاث أن
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن ال ـع ــدوى
ب ــأم ـراض ال ـبــرد أو اإلن ـف ـلــون ـزا أو كــوفـيــد 19
بما في ذلــك االلتهاب الــرئــوي ،هم أشخاص
ثـبــت أن لــديـهــم نـقــص فــي فـيـتــامـيـنــات ( )Cو
( )Dلــذلــك يـنـصــح ال ـخ ـب ـراء ب ـض ــرورة تـنــاول
األطـ ـعـ ـم ــة ال ـغ ـن ـي ــة ب ـ ـم ـ ـضـ ــادات األك ـ ـسـ ــدة
وفيتامينات ( )Cو ( )Cو ( )Eو ( )Aو (،)D
ومــن هـنــا تــأتــي فــوائــد الـتـمــر كـتـعــزيــز املناعة
الطبيعية بشكل عــام بسبب احتواء التمر
ع ـلــى مـ ـض ــادات األكـ ـس ــدة ال ـت ــي ت ـح ــارب مــا
يعرف بالجذور الحرة التي تسبب تفاعالت
ض ــارة فــي الـجـســم ،قــد ت ــؤدي إلــى األم ـراض،
وم ــن أق ــوى م ـض ــادات األك ـس ــدة املــوج ــودة
ف ــي ال ـت ـم ــر؛ ال ـف ــالف ـي ـن ــوي ــد ،ال ـك ــاروت ـي ـن ــات،
وحمض الفينول .ومن املعادن املوجودة في
التمر؛ البوتاسيوم ،املغنسيوم ،النحاس،
والحديد ،كما يعد التمر من األغذية املهمة
لتنظيم معدل ضغط الــدم حيث أنــه يمنع
ارت ـف ــاع ض ـغــط الـ ــدم ال ـشــريــانــي وهـ ــذا ألنــه
يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم
وبه نسبة عالية من البوتاسيوم مما يجعل
له تأثير إيجابي على صحة القلب ،وهذا ألن
التمر يمنع تراكم الدهون داخل الشرايين.
هناك معدن آخرفي التمروهو “السيلينيوم”
امل ـعــروف بــأهـمـيـتــه فــي تـقــويــة املـنــاعــة حيث
يـســاعــد أج ـهــزة الـجـســم املـنــاعـيــة ويـعــززهــا
ف ــي م ـحــاربــة األج ـس ــام ال ـغــري ـبــة ال ـتــي تــدخــل
إلــى جـســم اإلن ـســان مـمــا يـحـمــي الـجـســم من
الـتـعــرض إلــى الـفـيــروســات والـبـكـتـيــريــا وهــذا
ب ــدوره يقي مــن األم ـراض املختلفة الـتــي قد
تصيب الجسم.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

اعرف منتجك ..ترسم مستقبلك
ت ـم ـتــازمــدي ـنــة ال ــداخ ـل ــة ب ـم ـحــاف ـظــة الـ ــوادي
الجديد بأنها األكـثــر مــالءمــة لــزراعــة النخيل
بأجود األصناف واملواصفات للثماراملنتجة،
وذلــك بسبب نسبة الرطوبة الجوية املثالية
والتي ال تتجاوز  5%ودرجات الحرارة املثالية
ل ـن ـمــو وزراعـ ـ ــة أص ـن ــاف ال ـن ـخ ـيــل امل ـح ـل ـيــة أو
ال ـع ــامل ـي ــة .ي ـق ــول امل ـه ـن ــدس ح ـم ــدي س ـع ـيــد:
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوادي ال ـ ـجـ ــدي ــد امل ـ ـح ـ ـصـ ــول ال ــرئ ـي ــس
ه ــو ال ـن ـخ ـي ــل ،ه ـن ــا ت ـ ــزرع ج ـم ـيــع األصـ ـن ــاف؛
ً
التقليدية والـعــاملـيــة ،لـكــن األكـثــر شـيــوعــا في
الزراعة هو البلح الصعيدي أو تمرالوادي أو
السلطاني ،وأصـنــاف الداخلة هــي األجــود فى
ً
جمهورية مصر العربية وهــي األكـثــر انتشارا
إذ ي ـت ـراوح م ـقــدار اإلن ـتــاج الـسـنــوي م ــن 1 -
 20الــف طــن ،يسهم فيها بلح ال ــوادي فقط
ً
بـحــوالــي  00 00-طــن سـنــويــا ،وي ـعــرف في
األسـ ــواق بــاســم الـبـلــح الـسـلـطــانــي ،وف ــي عــام
201م حصلت مزرعتنا على جائزة مهرجان
الـتـمــور املـصــريــة ال ــذي تــرعــاه جــائــزة خليفة
الــدولـيــة لنخيل التمر واالبـتـكــار الــزراعــي عن
فـئــة أفـضــل منتج للبلح الـسـيــوي ،إذ يعرف
ً
البلح الصعيدي أحيانا بالبلح السيوي على
ً
ً
الرغم من اختالفهما وراثيا .وكان هذا حافزا
لـنــا ـكـي نـعـمــل عـلــى الـتـغـلــب عـلــى أزم ــة الــركــود
الـتــى قابلتنا فــي أس ــواق الـبـلــح خــالل رمـضــان
امل ـ ــا�ض ـ ــي مـ ــن خ ـ ــالل ال ـت ــوس ــع فـ ــي م ـصــان ـع ـنــا
بتجهيزات عالية مطابقة ملواصفات الجودة،
كـمــا نعمل عـلــى إنـتــاج خـطــوط ثــانــويــة للتمر
م ـثــل دبـ ــس ال ـت ـم ــر ،وخـ ــل ال ـت ـم ــر ،مـسـحــوق
التمر ،وعصير التمر ،وغيرها ،ومــن املتوقع
أن تـصــل طــاقــة املـصـنــع ال ـجــديــد إل ــى 1000
طــن خــالل املــوســم ال ـقــادم لـتــزيــد فــى غضون
األعوام املقبلة إلى ما بين  2000-3000طن،
مع االستمرار برفع كفاءة املصانع املوجودة

لدينا بالفعل ،وبذلك تكتمل عملية الزراعة
بــال ـص ـنــاعــة وال ـت ـس ــوي ــق .م ــن جــان ـبــه أوض ــح
الـسـيــد وائ ــل أب ــو عـيــش رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
مــؤسـســة ب ـراداي ــس :هــدفـنــا هــو املـســاهـمــة في
ج ـلــب الـعـمـلــة الـصـعـبــة لــإق ـت ـصــاد امل ـصــري
م ــن خ ـ ــالل إدخـ ـ ــال اإلبـ ـ ـ ــداع ف ــي االس ـت ـث ـم ــار
وخلق فــرص تنافسية جــديــدة وفتح أســواق
تـصــديــريــة جــديــدة بــاالعـتـمــاد عـلــى األصـنــاف
ً
ذات ال ـجــودة الـعــاملـيــة واملـطـلــوبــة عــاملـيــا مثل
بـلــح املـجـهــول وال ـبــرحــي ،وبـعــد دراس ــة دقيقة
ل ـل ـس ــوق كـ ــان ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد أن ن ـت ـجــه إل ــى
ال ــزراع ــات ذات املـحــاصـيــل الـتـصــديــريــة مما
يجلب العملة الصعبة ،ويساهم فــي توسيع
ال ــرق ـع ــة ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي م ـص ــر ،واالس ـت ـف ــادة
باأليدي العاملة والقوى البشرية ذات الخبرة
القوية والقديمة في السوق املصري ،وبدوري
كــرجــل أعـمــال مقيم بــالـخــارج لفترة  1سنة
ً
تـقــريـبــا فــي دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة،
تكونت لدي مصادر كثيرة تساهم في تسهيل
عملية التصدير ،في الوقت ذاته كان انطالق
مبادرة السيد الرئيس لزراعة مليون نخلة،
ً
متزامنا مع عملنا على زراعة العنب والفراولة
والـفــاصــولـيــا الـبـيـضــاء والـسـمـســم والـبــرتـقــال
امل ـص ــري كـمـحــاصـيــل ت ـصــديــريــة ،وم ــع ذلــك
قــررنــا أن نـشــارك بــاملـبــادرة الرئاسية لزراعة
النخيل والتمور ،إذا أخذنا في االعتبارخبرتنا
السابقة كمصدرين لتمور املجهول دون أن
ن ـكــون مـنـتـجـيــن ل ـهــا ،وبــذلــك تـغـيــرت خــريـطــة
أعمالنا على الرغم من كوفيد  ،19وبالفعل
اسـتـعـنــا بـخـب ـرات املـهـنــدس الـتـنـفـيــذي يــاســر
الــزيـنــي خـبـيــرال ــزراع ــات الـتـصــديــريــة ،وبــدأنــا
بــدراســة أ ـكـاديـمـيــة عـلــى صـنـفـيــن مــن الـتـمــور
ً
ه ـمــا امل ـج ـه ــول وال ـب ــرح ــي ألن ـه ـمــا األع ـل ــى طـلـبــا
ً
عــاملـيــا ،وقمنا بمسح جغرافي ألنسب أماكن
الـ ــزراعـ ــة ب ـه ــدف ال ـت ـص ــدي ــر ،وكــان ــت نـتـيـجــة

الدراسة هي أن تمور البرحي تجود زراعتها في
الــوجــه الـبـحــري مثل طــريــق مصر اسكندرية
الـصـحـراوي واإلسـمــاعـيـلـيــة ولـهــا إنـتــاج غزير
وجـيــد ومــواص ـفــات تـصــديــريــة عــالـيــة ،بينما
تجود زراعة تمور املجهول في صعيد مصر،
ً
بدءا من املنيا وحتى شرق العوينات.
ُجنات النخيل
تساهم مصر بنسبة  20%من إجمالي إنتاج
ال ـع ــال ــم ل ـل ـت ـم ــور ،وي ـس ــاه ــم ال ــوط ــن ال ـعــربــي
بنسبة  80%من إنتاج العالم للتمور ،بينما
تـمـثــل مـصــر نـسـبــة  % 30مــن إج ـمــالــي إنـتــاج
الــوطــن العربي للتمور ،لكن يظل التصدير
الـتـحــدي األك ـبــر فــي الـفـتــرة ال ـقــادمــة .مــع غلق
الـحــدود الجوية إبــان الجائحة الصحية ظل
ً
الشحن البحري مستمرا دون توقف عبرنقل
الحاويات التي تحمل املبردات العمالقة .مما
ً
ً
يجعل من تصديرالتمور أمرا ممكنا ،ال يحده
ســوى املــوروثــات الثقافية املتعلقة بمواسم
ً
معينة في السنة لتجارة التمور بدال عن كونها
سلعة أســاسـيــة يمكن االعـتـمــاد عليها طــوال
العام ،إضافة إلى افتقادنا في معظم األحيان
إلــى الفكر االقـتـصــادي املتكامل وفــن تقديم
ً
الخدمات ،فضال عن االعتماد على التوزيع
وال ـت ـس ــوي ــق ف ــي األسـ ـ ــواق املـ ــوجـ ــودة بــالـفـعــل
دون أخــذ زمــام املـبــادرة بالبحث عــن أســواق
ج ــدي ــدة وط ـ ــرق ت ـســوي ـق ـيــة م ـب ـت ـكــرة لـلـتـمــور.
كــل ه ــذه الـعـنــاصــر مجتمعة قــد تـشـكــل نــواة
ملشروع اقتصادي إبداعي متكامل تلعب فيه
النخلة املباركة دور البطولة ،أو لربما تحقق
ذلك في مشروع ّ
جنات النخيل.
ه ـ ــل س ـم ـع ــت ع ـ ــن مـ ـ ــدن ال ـ ـص ـ ـح ـ ـراء؟ ه ــذه
امل ــدن تـقــوم عـلــى الـتـنـقــل والـتـغـيـيــر وال يمكن
اس ـتــدام ـت ـهــا ،ألن ـهــا غ ـيــر مــؤه ـلــة ل ــذل ــك .بينما

بني مشروع مدينة ّ
جنات النخيل على رؤية
اسـتـبــاقـيــة مل ــدن ال ـص ـح ـراء تـحـمــل ال ـحــداثــة
وتـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة وف ـ ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت
تـمـلــك مـفــاتـيــح االس ـتــدامــة والـتـطــويــرلـقــرون
ً
قــادمــة تـمــاشـيــا مــع عـمــر الـنـخـيــل .خصصت
ل ـل ـم ــدي ـن ــة ق ـط ـع ــة أرض م ـس ــاح ـت ـه ــا خـمـســة
آالف ف ــدان لــزراعــة  320أل ــف نـخـلــة ضمن
مبادرة محافظ الــوادي الجديد اللواء أركان
ح ــرب مـحـمــد ال ــزم ـل ــوط الـ ــذي يـسـتـهــدف بها
أن تـكــون محافظة ال ــوادي الـجــديــد عاصمة
للتمور املـصــريــة .مدينة جـ ّـنــات النخيل تأتي
في إطــار التعاون ما بين شركة برادايس وبين
املـحــافـظــة وامل ـزارع ـيــن ال ـقــدامــى ذوي الـخـبــرة
بــاملـحــافـظــة مــن أج ــل زراع ــة نـخـيــل املـجـهــول
بهدف التصديرللخارج.
املصادر
دراســة بحثية :الــرؤيــة املستقبلية للصادرات
املصرية من التمور201 ،م ،املجلة العلمية
لــالقـتـصــاد ال ــزراع ــي وال ـب ـحــوث االجـتـمــاعـيــة،
جامعة املنصورة ،املجلد السادس العدد .12
أطلس نخيل البلح والتمور في مصر،2019 ،
منظمة األغذية والزراعة “الفاو”.
دراس ــة جــدوى حــول زراع ــة نخيل املجهول،
2020 - 201م دراس ـ ــة بـحـثـيــة أكــادي ـم ـيــة
خاصة بشركة برادايس.
دراسـ ـ ــة وع ـ ــرض ل ــوح ــي ع ــن مـ ـش ــروع ج ـنــات
النخيل ،دراسة خاصة برادايس.
موقع اليوم السابع ،أسعار البلح والتمور في
رمضان -مارس 2020م.
موقع اليوم السابع ،أسعار البلح والتمور في
رمضان -نوفمبر 2019م.
الهيئة العامة لإستعالمات 201 ،م ،مقال
ً
بعنوان التمور املصرية األولــى عامليا ،تحرير
وإعداد علي امللط.
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البعد االقتصادي للتمور يف
الوطن العريب
أ.د .سعيد سعد سليامن

وكﻴﻞ ﺧﺪمﺔ املجﺘﻤع وشئون اﻟبﻴئﺔ
معهﺪ اﻟبحوث واﻟﺪراسﺎت األفﺮيقﻴﺔ
ودول حوض اﻟﻨﻴﻞ  -ﺟﺎمعﺔ أسوان

said_soliman@hotmail.com

بسم هللا الرحمن الرحيم “والنخل باسقات
ً
لها طلع نضيد .رزقا للعباد وأحيينا به بلدة
ً
ميتا كذلك الخروج”
نخيل التمرمن أهم أجناس العائلة النخيلية
ً
ً
ً
ً
الذي يمثل محصوال زراعيا اقتصاديا مرتبطا
ب ـح ـيــاة اإلنـ ـس ــان وان ـت ـش ــاروت ــوط ـي ــن الـجـنــس
البشرى في املناطق القاحلة والجافة والحارة
من العالم حيث أن املحصول ال يمثل فقط
أه ــم مـصــدرلـلـغــذاء والـطــاقــة الـعــالـيــة بــل أنــه
يـمـكــن تـخـزيـنــه ون ـق ـلــه مل ـســافــات طــوي ـلــة عبر
الـصـحـراء واألمــاكــن الــوعــرة والـنــائـيــة ،ونخيل
الـتـمــرمــن أه ــم األج ـنــاس الـنـبــاتـيــة الـتــي تـقــاوم
ال ـظــروف البيئية الـغـيــر مـنــاسـبــة للنمو حيث

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

أن لها ميزات مورفولوجية وتشريحية تميزها
عن غيرها من أشجار الفاكهة األخــرى جعلتها
تـتــالءم مــع البيئات الصحراوية والجافة على
امتداد مساحات شاسعة من الوطن العربي
وهى أحد عوامل التوازن البيئي واالقتصادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـقــاط ـنــي الـ ـصـ ـحـ ـراء( .مـنـظـمــة
األغــذيــة والــزراعــة  .)1994وعلى مر العصور
فـ ــإن اإلنـ ـس ــان س ــاه ــم ب ـط ـري ـقــة أو أخ ـ ــرى فــي
زراع ــة وانـتـشــار النخيل فــي املـنــاطــق املختلفة
من العالم .ويعد النخيل أحد أهم الحاصالت
الـبـسـتــانـيــة فــي ال ـعــالــم ال ـع ـربــي كـمــا أن ــه يحتل
مركز الصدارة في العالم من حيث إنتاج ثمار
التمر بأصنافه املختلفة .ونخلة التمر شجرة
مباركة عرفها العرب منذ القدم و ورد اسمها

فــي العديد مــن اللغات مثل العربية والبابلية
والـســومـريــة واآلرام ـي ــة والـحـبـشـيــة والـفــارسـيــة
واليونانية والهيروغليفية كما ذكرت في الكتب
السماوية ففي القرآن الكريم ذكرت في سبعة
ع ـشــرة صـ ــورة اشـتـمـلــت ع ـلــى اث ـنــى ع ـشــرآيــة
وه ــذا يــدلــل على قيمتها البيئية واالجتماعية
واالقتصادية والغذائية والطبية والجمالية.
ق ــال ت ـعــالــى“ :ومـ ــن ال ـن ـخــل م ــن طـلـعـهــا ق ـنــوان
دان ـي ــة” األن ـع ــام ( )99أي قـريـبــة مــن املـتـنــاول
ويسهل الــوصــول إلـيـهــا .وق ــال تـعــالــى“ :والنخل
ً
باسقات لها طلع نضيد .رزقــا للعباد وأحيينا
ً
ب ــه ب ـلــدة مـيـتــا كــذلــك الـ ـخ ــروج” ق ()11،10
والـنـضـيــد هــو املـت ـراكــم واملـت ـزاحــم بعضه فــوق
ب ـعــض ل ـك ـثــرة ال ـث ـمــارع ـلــى ال ـش ـم ـراخ م ــع كـثــرة
ال ـش ـم ــاري ــخ .وق ـ ــال ت ـع ــال ــى“ :وال ـن ـخ ــل وال ـ ــزرع
ً
مختلفا أكله” األنعام ( .)141واختالف األكل
يظهر في األصناف الكثيرة ذات الطعم واللون
امل ـخ ـت ـلــف والـ ـت ــي ق ــد ت ـصــل إلـ ــى أل ـف ــى صـنــف
تـتـكــاثــروت ــزده ــرعـلــى مــرال ــزم ــان .وق ــال تـعــالــى:
“وم ـ ــن ثـ ـمـ ـرات ال ـن ـخ ـيــل واألع ـ ـن ـ ــاب ت ـت ـخــذون
ً
ً
ً
مـنــه سـك ـرا ورزق ــا حـسـنــا” الـنـحــل ( ) حيث
يستخرج من الثمار السكريات األحــاديــة مثل
الجلكوز والفركتوز والسكريات الثنائية مثل
السكروز والسكريات العديدة مثل السليلوز
وال ـه ـي ـم ـي ـس ـل ـلــوز وه ـ ــذه مـ ــواد ك ـربــوه ـيــدرات ـيــة
تمد الجسم بالطاقة السريعة التي تدخل في
دورة كـربــس إلنـتــاج الـطــاقــة وامل ــواد الحيوية
وقــد تـتـحــول إلــى ده ــون عـنــد زيــادت ـهــا ،وكــذلــك
إنـتــاج الـكـحــول والـخــل واألح ـمــاض العضوية
وال ــده ــون وال ـبــروت ـيــن والـفـيـتــامـيـنــات خــاصــة
فيتامين  A,B1,B2,B3,Cالـهــامــة فــي عمليات
الهدم والبناء والتي تحمى الجسم من الكثير
من األمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية
وكذلك تعمل على تقوية األعـصــاب البصرية

والحفاظ على الجلد من الجفاف وقال تعالى:
“وه ــزي إلـيــك بـجــذع الـنـخـلــة تـســاقــط عليك
ً
ً
ً
رط ـبــا جـنـيــا فـكـلــى وأش ـربــي وق ــرى عـيـنــا” مريم
( )25،26والــرطــب الجنى هــو الــرطــب الناضج
ذات الطعم اللذيذ الغنى بالرطوبة التي تبلغ
أك ـثــرم ــن  % 30ف ــي األص ـن ــاف الــرط ـبــة وتـصــل
النسبة ما بين  % 30 - 20في األصناف النصف
جــافــة وتـصــل إلــى أقــل مــن  % 20فــي األصـنــاف
الجافة والغني بالسكريات التي ذكرت من قبل
واألحماض األمينية مثل التربتوفان والليسين
واألرجنين والفالين والجلوتاميك واألسبارتيك
والجليسين والسيرين التي لها دور في العمليات
الـحـيــويــة بــالـجـســم وامل ـع ــادن مـثــل النتروجين
والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والنحاس
والكالسيوم والكبريت والصوديوم واملغنسيوم
والكلورين وغيره من املعادن الهامة للجسم.
ً
وق ــال تـعــالــى“ :م ـتــاعــا لـكــم وألن ـعــام ـكــم” عبس
( )32أي غذاء للدواب كاإلبل والبقر واألغنام
وكذلك غذاء للدواجن واألسماك.
وفــى األحــاديــث النبوية قــال رســول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم “ال يجوع أهــل بيت عندهم التمر”
رواهمسلم.وقالرسولﷲصلىﷲعليهوسلم
“يا عائشة بيت بالتمرفيه جياع أهله ،يا عائشة
بيت بالتمرفيه جياع أهله ،قالها مرتين أوثالثة”
رواهمسلم.وقالتالسيدةعائشةر�ضىﷲعنها
“كان يمرالهالل تلوالهالل تلوالهالل ثالثة أهلة
وال يوقد في بيت رســول ﷲ نــاروكنا نعيش على
األسودين التمرواملــاء” وهذا يدلل على أن التمر
منجم للمعادن ووجبة غذائية متكاملة تحتوي
على املــواد الكربوهيدراتية والبروتينية واألمــالح
املـعــدنـيــة والـفـيـتــامـيـنــات وال ـه ــرم ــون ــات الــالزمــة
لحياة اإلن ـســان .مما سبق قــد نـعــرج لنكتشف
أكثروأكثرالقيمة الغذائية للتمور ضمن معادلة
األم ــن الـغــذائــي فـهــي تـحـتــوى عـلــى األل ـيــاف التي

تصل نسبتها مــا بين  2إلــى  % 4,15مــن الــوزن
الجاف للكثيرمن التمور وهــي ذات فائدة كبيرة
للمعدة واألمـعــاء حيث تحافظ على االستقرار
الطبيعي للجهاز الهضمي كما يصنع مــن هذه
األل ـيــاف أطـعـمــة لــأطـفــال ذات قيمة غذائية
ودوائـيــة عالية وكذلك احتواء الثمارعلى النشا
وهومن السكريات املعقدة والتي تضفى القوام
في صناعة املربى واملــرمــالد والدبس كما تحتوى
ً
الثمارأيضا على الحموضة التي تعطى التعادل
في الطعم حيث تطغى عليها السكريات بأنواعها
املختلفة فــال يتم الشعور بطعمها إال فــي بعض
ً
أصنافالتمور.أيضاتحتويالثمارعلىالبروتين
الــذى يـت ـراوح مــا بين  1,إلــى  % 3,1وقــد تــزداد
ً
هذه النسبة في النوى حيث تبلغ  % 5,35تقريبا
من الــوزن الـطــازج للنواة أمــا نسبة الدهن فقد
تتراوح ما بين  2,إلى  7,55%من الوزن الجاف
للقشرة حـســب الـصـنــف وت ـ ــزداد ه ــذه النسبة
ً
لتصل إلى  % ,من الوزن الطازج للنواة .أيضا
تحتوى الثمارعلى املواد البكتينية حيث يتراكم
البروتوبكتين عند بداية تراكم السكرويتناقص
كلماتقدمتالثمارفيالعمربينمايتراكمالبكتين
ال ــذائ ــب فــي جميع أطـ ــوارنـمــوالـثـمــرة حـتــى طــور
الــرطــب الــذى يبلغ مستواه إلــى  % 2,واملــواد
البكتينية ذات أهـمـيــة اقـتـصــاديــة فــي صناعة
الدبس حيث أن وجودها يعيق عملية الترشيح
ممايستوجبالتقليلمنآثارهاأوإزالتهابإضافة
أنزيم البكتيزفي صورة مستحضرتجاري يسمى
البكتينول حيث يحلل ذلــك األنزيم البكتين إلى
مركباتأوليةتسهلإزالتها.كذلكتحتويالثمار
عـلــى املـ ــواد املـلــونــة منها ال ـفــالفــون والـفــالفـنــول
املسؤول عن اللون األصفرأما األنثوسيانين فهو
امل ـســؤول عــن الـلــون األحـمــرأمــا الـكــاروتـيــن فهو
املسؤول عن اللون األصفرالبرتقالي وهناك مواد
أخرىمثلالليكوبينوألفكاروتينوبيتاكاروتين
وكل هذه املــواد ذات قيمة غذائية وطبية حيث
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أنها مـضــادات لأكسدة تحمى الجسم وتنقية
مــن الـسـمــوم وكــذلــك تحمى الجسم وتقيه من
األمـ ـ ـراض الـســرطــانـيــة .كـمــا يـحـتــوي الـتـمــرعلى
س ـع ـرات ح ـراري ــة مرتفعة قــد تـصــل مــن 1300
ً
إلــى  1440سـعـرا فــي بعض األصـنــاف مــن التمور
مقارنة ببعض األطعمة واألغــذيــة األخ ــرى .بعد
ما تقدم فإن النخيل وما تحمله من تمور تدخل
ضمن معادلة األمــن الغذائي العربي واألفريقي
والعالمي في ظل جائحة كورونا فتدخل التمور
فيالكثيرمنالصناعاتالتحويليةوغيرهالتكون
ركيزةاستراتيجيةعميقةداخلاألوطانرخيصة
الثمنقليلةالتكاليفإذامااستغلتاالستغالل
األمثل والتقنين االقتصادي بما يكفى حاجيات
املجتمعات السكانية في البدووالحضرفتوجد
صـنــاعــة الـعـجــائــن بمختلف طــرقـهــا وبمختلف
طعمها ففي الـبــاديــة تــوجــد صناعة الفطائرفي
أبسط صورها على الصاج املحمى وعليها لحم
التمرالطريالذيتمتسييحهبقليلمن إشعال
الحطبالبيئيوتوجدمربىالتمرالتيتصنعبغلي
التمرفي أواني من الفخاركما يبلل وينقع التمرفي
حليب اإلبل واملاشية لتكون تلك الوجبات غذاء
صباحى ومسائي ألهــل الـبــاديــة يمدهم بالغذاء
والطاقة والحيوية والـقــوة واملناعة ضد الكثير
مــن األم ـ ـ ـراض ،بينما فــي الـحـضــر تـتــوافــرسبل
التكنولوجيا الـحــديـثــة فيصنع مـعـمــول التمر
بأشكاله وطعومه املختلفة كما يصنع بسكوت
التمروفطائرالتمروكعك التمروكيك ودونــات
التمروغيرها مــن املعجنات املختلفة فــي ألوانها
ونكهاتهاذاتاملذاقالطيب.كمايصنعمنالتمور
دبس التمر (عسل التمر) بالطرق التقليدية في
الباديةوبالطرقالتصنيعيةالحديثةفيالحضر
وهومنتج غذائي عالي القيمة الغذائية وهومن
املنتجاتالتحويليةذاتاالستخداماتالغذائية
املختلفة مثل صناعة أغذية األطفال ومنتجات
األلبان واآليــس كريم والعصائر .كما يصنع من

الثمارالرديئةوالرخيصةالثمنومخلفاتالتمور
السكرالسائل كمادة خام في تحلية املشروبات
الـغــازيــة ودخــولــه ك ـمــادة وسـيـطــة فــي الكثيرمن
الصناعات الغذائية .وكــذلــك صناعة عصائر
ال ـت ـمــور وم ـش ــروب ــات ال ـت ـمــور ال ـغــازيــة وصـنــاعــة
أغــذيــة األطـفــال السريعة مثل الـكــورن فليكس
ومــا شابهه مــن أغــذيــة وصـنــاعــة مـربــات التمور
والـكـمـبــوت وامل ــرم ــالد وصـنــاعــة ال ـب ــودراملتمثل
فــى إنـتــاج مساحيق التمور املجففة مــن التمور
الجافة املتميزة بمحتواها املرتفع من السكروز
ً
حيث تستخدم كمادة خام غنية غذائيا تدخل
في الكثيرمن الصناعات لتميزها بفترة صالحيتها
الـطــويـلــة واإلم ـكــان ـيــات الــواس ـعــة السـتـخــدامـهــا.
ً
أي ـض ــا ان ـت ــاج اإلي ـث ــان ــول وال ـك ـح ــول م ــن الـتـمــور
الرديئة ومخلفاتها (العبد 200م) حيث لهما
العديد من االستخدامات الصناعية والطبية
والصيدالنية ،وكــذلــك إنـتــاج حمض الستريك
ذات االس ـت ـخــدامــات ال ـعــديــدة ف ــي الـصـنــاعــات
الغذائيةكمادةمنكهةومثبتللنكهةفيصناعة
الجبن ونكهات الفاكهة التكميلية في الجيالتين
واملربى والجلي وحشوات الفطائرواملعلبات وفي
صناعةالسجقوحافظللونوالنكهةوالرائحة،
ويدخل في الصناعات الكيميائية والصيدالنية
كمنظم فــي تحضيراألدوي ـ ــة وف ــي تثبيت حمض
األس ـكــورب ـيــك وف ــي إن ـتــاج م ـض ــادات الحموضة
(قاسم 200م) .كما أثبتت العديد من األبحاث
القيمةاالقتصاديةلنوىالتمرحيثيتمطحنه
واستخدامالطحينكعلفلتغذيةاإلبلواملاشية
واألغنام والدواجن ويتم خلطه ببعض األعالف
األخــرى لتكوين عالئق ذات قيمة تغذوية عالية
تزيدمننسبةاللحموإدراراللبنوتقاوماألمراض
السرطانية،كذلكتحويلنوىالتمرإلىمنتجات
غذائية مفيدة لإنسان مثل استخالص زيت
النوى الــذي له استخدامات طبية وصيدالنية
حيثأنهيحتويعلىأوميجا واوميجاsoli-((.9
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ً
man et al 201أيـضــا استخدام طحين النوى
كــألـيــاف غــذائـيــة تــدخــل فــي الكثيرمــن منتجات
املخابزواملعجنات.كماأمكنإنتاجمشروبقهوة
من النوى خالي الكافين بعد حمصه ،كما أثبتت
بعض األبحاث إنتاج الكربون املنشط من نوى
التمور له العديد من االستخدامات الصناعية
كذلك إنتاج بعض املركبات الفينولية املضادة
لأكسدة.
إن تواجد التمور ضمن معادلة األمن الغذائي
أمرتهتم به الكثيرمن الدول املنتجة واملصدرة
للتمور باختالف أصنافها حيث ينتشر نخيل
التمرمن موريتانيا وحتى الخليج العربي حيث
يغطى نحو أكثرمن  % 90من مساحة الوطن
العربي .وتبلغ املساحة املنزرعة بالنخيل 1,2
م ـل ـيــون ه ـك ـتــار ،وي ـب ـلــغ ع ــدد أش ـج ــارالـنـخـيــل
ً
الـعـربــي أكـثــر مــن  90مليون نخلة تقريبا تنتج
إنـتــاج وفـيــرمــن الـتـمــور يصل إلــى أكـثــرمــن 6,4
ً
مليون طن /سنويا وهو يمثل  %من إنتاج
التمور في العالم( .إدارة الدراسات والتخطيط
واالحصاء  2009م).
وللدخول في حقيبة األمن الغذائي من التمور
البــد من دراســة تطور ومـعــدالت النمو لحجم
اإلن ـتــاج وال ـص ــادرات وال ـ ــواردات واالسـتـهــالك
الفعلي ومـتــوســط نصيب الـفــرد مــن التمور،
الـتـعــرف عـلــى الــوضــع ال ـراهــن لحجم الفجوة
الغذائية الظاهرية واملوضوعية إن وجدت في
بعض األقطارولفترات زمنية تشمل املا�ضي
والحاضرواملستقبل مع التعرف على معدالت
االكتفاء الذاتي من التمور ،حساب مؤشرات
نسبة االعتماد على الواردات وعدم االستقرار
ملتغيرات الفجوة الغذائية من التمور ،تقدير
حـجــم امل ـخــزون اإلسـت ـراتـيـجــي ومـعــامــل األمــن
الغذائي من التمور ،تقديرحجم االستثمارات

ال ـ ــالزم ـ ــة لـتـحـقـيــق م ـس ـت ــوي ــات مـخـتـلـفــة مــن
االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي للتمور.
ولتحقيق األمــن الغذائي من التمور البد من
الدخول في سلسلة من املعادالت االقتصادية
ذات ال ـص ـل ــة الـ ـت ــي ت ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى ال ـت ـح ـل ـيــل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـقـ ـي ــا�ض ــي ل ـت ـح ـل ـيــل ودراس ـ ـ ــة
امل ـت ـغ ـي ـرات االق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ـف ـجــوة ال ـغــذائ ـيــة
من التمور ومشتقاتها حيث يتم استخدام
امل ـت ــوس ـط ــات ،وال ـن ـســب امل ـئ ــوي ــة ،وم ـع ــدالت
الـنـمــو  Rate Growthواالن ـح ــدار البسيط
 Multiple Regressionوامل ـت ـعــدد Simple
 Regressionفــي الـصــورتـيــن الـخـطـيــة وغير
الخطية لتقدير الـعــالقــات الــدالـيــة ومعامل
ع ــدم االس ـت ـق ـرار Coefficient Instability
ونـسـبــة االع ـت ـمــاد عـلــى الـ ـ ــواردات ،والـتـقــديــر
القيا�ضي للعوامل املؤثرة على حجم الفجوة
الغذائية من التمور في بعض األقطار حيث
يــرتـكــز ذلــك بصفة أســاسـيــة عـلــى اسـتـخــدام
بعض املعادالت والنماذج التالية:
الفجوة الغذائية = Food Gap
(اإلنتاج املحلي  -االستهالك الفعلي).
الفجوة الغذائية املوضوعية
يتم احتسابها على أساس (الحد املتوسط)
ً
مستوى االستهالك العالمي للفرد سنويا.
نسبة االكتفاء الذاتي (= )Sufficient Self Ratio
اإلنتاج املحلى /االستهالك الفعلي .x 100
مـعــامــل األم ــن ال ـغــذائــي (Food Security
 )Coefficientويمكن تقديره باستخدام
املعادالت االقتصادية التالية:
االستهالك املحلى اليومي =
اجمالي االستهالك املحلى السنوي 365/يوم.
ف ـتــرة كـفــايــة اإلن ـت ــاج لــالسـتـهــالك = اإلن ـتــاج
املحلي السنوي /االستهالك املحلى اليومي.

فـتــرة تغطية الـ ــواردات لــالسـتـهــالك = كمية
الواردات السنوية /االستهالك املحلي اليومي.
مقدارالفائض والعجزفي االستهالك املحلي
أو (حجم املخزون اإلستراتيجي) = [(مجموع
فترتي كفاية اإلنتاج لالستهالك ،وفترة تغطية
ال ــواردات لالستهالك 365 -ي ــوم (االسـتـهــالك
املـحـلــى ال ـيــومــي)  -كـمـيــة ال ـ ـصـ ــادرات] .غــانــم
( .)199
م ـعــامــل األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي = ح ـجــم امل ـخ ــزون
اإلس ـت ـرات ـي ـجــي  /م ـتــوســط االس ـت ـهــالك املـحـلــى
ال ـس ـن ــوي أو م ـح ـص ـلــة ال ـف ــائ ــض وال ـع ـج ــز فــي
االسـ ـتـ ـه ــالك امل ـح ـل ــى /مـ ـت ــوس ــط االس ـت ـه ــالك
املحلي الـسـنــوي .وت ـت ـراوح قيمته بين الصفر
والواحد الصحيح ،فكلما اقتربت قيمته من
الصفر كلما انخفض معامل األمن الغذائي،
وكـلـمــا اقـتــربــت قيمته مــن الــواحــد الصحيح
دل ذلك على أن حجم املخزون اإلستراتيجي
يقترب من حجم االستهالك املحلي وهذا يعني
أنه االستهالك املحلى يكفي تقريبا ملدة عام
وهـ ــذا مــؤشــر ج ـيــد لــأمــن ال ـغــذائــي ( .غــانــم
وقمره .)2010
مـعــامــل ع ــدم االس ـت ـقــرارملـتـغـيــرات الـفـجــوة
 Coefficient Instabilityيقيس هذا املؤشر
التذبذب السنوي في متغير ما لسلعة معينة
حيث ينعكس عدم استقرار املتغير من سنة
إلـ ــى أخ ـ ــرى ع ـلــى عـ ــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـحـقـيــق
مستوى مرتفع من األمن الغذائي.
إن مـنـظــومــة و إسـت ـراتـيـجـيــة ال ـت ـمــور ضمن
م ـعــادلــة األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي أم ــريـتـطـلــب املــزيــد
مــن الــوقــت والجهد واملــال يختلف باختالف
األقـ ـط ــاروق ــدرت ـه ــا االق ـت ـص ــادي ــة واإلن ـتــاج ـيــة
التي تعتمد على املساحة واألع ــداد املنزرعة
واألصـ ـن ــاف وم ـ ــدى تـطـبـيــق الـتـكـنــولــوجـيــات
امل ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي م ـج ــال ال ـن ـخ ـيــل وال ـت ـم ــور كـمــا
أن تـطـبـيــق ال ـن ـظــم وال ـن ـظ ــري ــات واملـ ـع ــادالت

وال ـن ـم ــاذج االق ـت ـصــاديــة يـســاهــم ب ــدور كبير
وف ــاع ــل ف ــي تـحـقـيــق م ـعــادلــة األمـ ــن ال ـغــذائــي
م ــن ال ـت ـم ــور ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي األم ـ ــرال ــذى
يحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل املزارعين
واملهندسين والفنيين واملتخصصين ورجــال
األعـمــال و وزارات الــزراعــة واملـراكــز البحثية
وال ـجــام ـعــات الـعـلـمـيــة واإلدارات والـهـيـئــات
ذات الصلة .وإن لصفات التمور الطبيعية
والـكـيـمـيــائـيــة م ــا يـمـكـنـهــا ب ـقــوة لـلـتـنــافــس مع
الـكـثـيــرم ــن األغ ــذي ــة الـطـبـيـعـيــة والـصـنــاعـيــة
األخ ـ ــرى م ــن ح ـيــث ت ـع ــدد األصـ ـن ــاف وال ـل ــون
وال ـط ـع ــم ومـ ـ ــدة ال ـب ـق ــاء ب ـ ــاألسـ ــواق وال ـن ـقــل
والتخزين والتداول والتصنيع ومن ثم تمكين
ال ـت ـمــور وم ـكــوث ـهــا ب ـق ــوة وب ـك ــل م ــا تـمـلـكــه مــن
مقومات ضمن معادلة األمن الغذائي للوطن
العربي وهذا يؤثر بــدوره في زيــادة دخل الفرد
واملجتمع ومن ثم زيادة الدخل القومي.
التوصيات:
ضـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـح ـس ـي ــن ج ـ ــودة
األصـنــاف الحالية مــن التمور واستنباط
أص ـنــاف جــديــدة مــن الـنـخـيــل وذل ــك عن
طريق االهـتـمــام ببرامج التربية والتهجين
وال ـه ـنــدســة ال ــوراث ـي ــة وزراع ـ ـ ــة األنـسـجــة
إلنـ ـت ــاج ش ـت ــالت ن ـخ ـيــل ذات مــواص ـفــات
جيدة فى إنتاجية ونوعية التمراملثمرمنها.
ال ـع ـمــل ع ـلــى إدخ ـ ــال امل ـي ـك ـنــة ال ــزراع ـي ــة
والـ ـخ ــدم ــة اآللـ ـي ــة ف ــى ج ـم ـيــع ال ـع ـم ـل ـيــات
املـتـعـلـقــة ب ــزراع ــة ال ـن ـخ ـيــل وج ـن ــى ث ـمــاره
وذلك لزيادة كفاءة إنتاجه.
تــوعـيــة زراع الـنـخـيــل بــأهـمـيــة االهـتـمــام
والـ ــرعـ ــايـ ــة ألش ـ ـجـ ــارال ـن ـخ ـي ــل امل ـن ــزرع ــة
وخاصة فيما يتعلق بالعمليات الزراعية
والفنية التي تتطلبها النخلة (حرث ،ري،
تسميد ،تلقيح ،تقليم ،خف.....،إلخ)
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تكثيفالجهودوتنسيقهافىمجالمكافحة
اآلفـ ــات وال ـح ـش ـرات ال ـتــي تـصـيــب النخيل
وعـ ـل ــى األخ ـ ـ ــص حـ ـش ــرة س ــوس ــة الـنـخـيــل
ً
الحمراءالتيتعدحاليامنأخطرالحشرات
املدمرةللنخيلبأنواعهاملختلفة.
االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات ت ـص ـن ـي ــع ال ـت ـم ــور
وتحويلها إلــى منتجات أخــرى فيما يعرف
(بــال ـص ـنــاعــات الـتـحــويـلـيــة) مـثــل صـنــاعــة
ال ــدب ــس وال ـع ـصــائــروال ـع ـجــائــن وال ـح ـلــوى
وامل ـ ـربـ ــى ،وال ـك ـح ــول ل ــأغـ ـراض املـعـمـلـيــة
والصناعية ،والخل والخمائر والجلوكوز
السائل وكذلك السكرالجاف (السكروز).
يـجــب الـعـمــل عـلــى تـشـجـيــع الـصـنــاعــات
الـيــدويــة الـقــائـمــة عـلــى الـنـخـيــل (صـنــاعــة
ال ـ ـخ ـ ـشـ ــب والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة
واألدوات امل ـن ـزل ـيــة) وكــذلــك الـصـنــاعــات
األخرى وذلك لتدعيم االقتصاد القومي.
تـكـثـيــف ال ـج ـهــود اإلع ــالم ـي ــة والــدعــائ ـيــة
لـلـتــرويــج فــى األسـ ــواق الـخــارجـيــة بأهمية
ال ـت ـم ــور ك ـ ـغـ ــذاء آدمـ ـ ــي لـ ــه ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد وذلـ ـ ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل امل ـ ـعـ ــارض
املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق
اإلس ـ ــالم ـ ـي ـ ــة غـ ـي ــرالـ ـع ــربـ ـي ــة وك ـ ــذل ـ ــك فــى
األسواق األفريقية واألوروبية.
زي ـ ـ ـ ــادة االه ـ ـت ـ ـم ـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـع ـب ـئــة
وال ـت ـغ ـل ـيــف وال ـت ـج ـه ـيــزل ـل ـت ـمــور امل ـص ــدرة
بـ ـحـ ـي ــث ت ـ ـت ـ ــالءم م ـ ــع أذواق ورغ ـ ـب ـ ــات
ال ــدول امل ـس ـتــوردة مــن نــاحـيــة ومـطــابـقــة
للمواصفات الصحية والبيئية الدولية
من ناحية أخرى.
ض ـ ــرورة تــرش ـيــد االس ـت ـه ــالك امل ـح ـلــي مــن
ال ـت ـم ــور ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ـرب ــي ،ح ـيــث يـزيــد
مـتــوســط اسـتـهــالك الـفــرد منها عــن مثيله
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم وذل ـ ـ ــك لـتـحـقـيــق
مستويات أعلى ملعامل األمن الغذائي منها.

صورة ( )2أصناف التمور في الوطن العربي

التوسع في اإلنتاج املحلى من خالل زيادة
االستثمارات الالزمة للتوسع في مشاريع
النخيل والتمور من خالل إنشاء مشاريع
جديدة أو التوسع في املشاريع القائمة.
زيادة السعات التخزينية لضمان استمرار
عملية تدفق التمور إلى األســواق ومن ثم
املحافظة على االستقرارالسعري لها.
التوسع في حجم املخزون اإلستراتيجي من
خالل إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في
املشاريع القائمة بهدف االكتفاء الذاتي
واألمن الغذائي من التمور.
إنه باتباع تلك الوسائل واألساليب وغيرها فإنه
ً ً
يمكن أن تلعب التمور دورا بالغا ضمن معادلة
األمــن الغذائي ومن ثم دعم االقتصاد القومي
وتحافظ التمور على مكانتها الالئقة التي ذكرت
فــى ال ـعــديــد مــن الـكـتــب الـسـمــاويــة واألح ــادي ــث
النبوية الشريفة ،ويكون هناك مستقبل واعد
للنخيل والتمور فى الوطن العربي حيث أنه من
املحاصيل اإلستراتيجية التي تحقق االكتفاء
الذاتي واألمن الغذائي اآلمن.
املراجع:
إبراهيمعبدالباسطعوده(.)2009منتاريخ
سيدة الشجر .ندوة النخلة (حياة وحضارة)

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ومعرض منتجاتها .ص  - 34مركزعي�ضى
الثقافي 24- 23-نوفمبرالبحرين.
إب ـراه ـيــم عـبــد ال ـبــاســط ع ــوده (.)2009
واق ــع زراعـ ــة الـنـخـيــل وإن ـت ــاج ال ـت ـمــور في
الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي .نـ ـ ــدوة ال ـن ـخ ـل ــة (ح ـي ــاة
وح ـض ــارة) وم ـعــرض مـنـتـجــاتـهــا .ص 368
  .395مــركــز عـيــ�ضــى الـثـقــافــي 24 - 23 -نوفمبر -البحرين.
إدارة الــدراســات والتخطيط واإلحـصــاء-
وكالة الزراعة لشؤون األبحاث والتنمية
الزراعية )2009( ،تطويرإنتاج التمور في
اململكة العربية السعودية .مجلة الشجرة
املباركة .املجلد  1العدد.44 - 38 :
ال ـس ـبــاعــي ،مـمـتــازن ــاج ــي ،وط ـل ـعــت ،را�ض ــي
توفيق عثمان وعبد الفتاح ،مها إبراهيم
( .)2020البعد االقتصادي لأمن الغذائي
للحومالحمراءباململكةالعربيةالسعودية.
املجلة العلمية لجامعة امللك فيصلVol-. .
)ume.)Online(, Issue.)Online
الـسـبــاعــي ،ممتازنــاجــي ،ومـنـصــور ،حسام
الــديــن حــامــد (  .)201دراس ــة اقتصادية
ل ـت ـقــديــرال ـف ـج ــوة ال ـغ ــذائ ـي ــة م ــن ال ـل ـحــوم
وإم ـكــان ـيــة الـتـنـبــؤب ـهــا ف ــي املـمـلـكــة الـعـربـيــة
السعودية .مجلة اتحاد الجامعات العربية
للعلوم الزراعية.316 29 - )2( 24 ،

العبد ،محمد مصطفى را�ضــي)200 ( .
صـنــاعــات الـتـمــور التحويلية (التقنيات
واالقتصاديات) .دائرة اإلعالم التنموي،
وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـس ـم ـك ـيــة،
سلطنة عمان.
حسين ،بكري حسن ( .)2009مستقبل
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـت ـحــوي ـل ـيــة ل ـل ـت ـمــور .ن ــدوة
الـ ـنـ ـخـ ـل ــة (حـ ـ ـي ـ ــاة وح ـ ـ ـض ـ ـ ــارة) ومـ ـع ــرض
مـنـتـجــاتـهــا .ص .2 - 2 2م ــرك ــز عي�ضى
الثقافي  24 - 23نوفمبر -البحرين.
خـلـيــل ،نظمي أب ــو الـعـطــا مــو�ضــى (.)2009
النخلبيناآلياتالقرآنيةواألحاديثالنبوية
معجزةعلمية.ندوةالنخلة(حياةوحضارة)
ومعرض منتجاتها .ص  .83-مركزعي�ضى
الثقافي  24- 23-نوفمبر -البحرين.
غ ــان ــم ،ع ـ ــادل م ـح ـمــد (  .)199ق ـيــاس
الـتـغـيــرف ــي امل ـخ ــزون اإلس ـت ـرات ـي ـجــي وتــأثـيــر
التوقع االقتصادي املكيف للطلب على
استهالك أهم السلع التموينية فى مصر.
فــي املــؤتـمــر الـخــامــس لالقتصاد والتنمية
في مصر والبالد العربية ،كلية الزراعة،
جــام ـعــة امل ـن ـص ــورة ،امل ـن ـص ــورة ،مـصــر،
. 23-24/04/1996
غــانــم ،عــادل محمد ،وقـمــره ،سحر عبد
املنعم ( )2010دراســة العوامل املحددة
ملـعــامــل األم ــن الـغــذائــي للسكر امل ـكــرر في
م ـص ــر .امل ــؤت ـم ــرال ـع ـل ـمــي ال ـث ــال ــث لـقـســم
االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية ،كلية
الزراعة ،جامعة 29-2 / 2010/07.
قــاســم ،مصطفى عـبــده .200 .التقنية
ال ـح ـي ــوي ــة وص ـن ــاع ــة الـ ـتـ ـم ــور .ف ـص ــل فــي
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دعوة خاصة لكافة األكاديميين واملختصين للمشاركة في مبادرة

ُ
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟ 50 Ơﻛﺘﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟ50 Ơ
ً
عطفا على إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة "حفظه ﷲ" عام  2021في دولة اإلمارات "عام الخمسين"
وذلك احتفاء الذكرى الـ  0لتأسيس الدولة ،وبناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح والتعايش ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمرواالبتكارالزراعي.
تطلق األمانة العامة للجائزة مبادرة (سلسلة الـ  0كتيب في عام الـ  ) 0فيما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكارالزراعي.
وتتشرف بدعوة السادة األكاديميين واملختصين الراغبين في املشاركة ضمن هذه السلسلة ،على النحو التالي:
 .1موضوعات الكتيبات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكارالزراعي (علمية ،فنية ،إرشادية ،قصص نجاح ،بحوث وموضوعات مبتكرة ،توثيق
جهود ،ابتكارزراعي ،ذكاء اصطناعي ،استشراف املستقبل .)...
 .2النطاق الجغرافي للفئات املستهدفة باملبادرة (الدول املنتجة واملصنعة للتمور بالعالم).
 .3اللغة املستخدمة العربية.
 .أال تقل عدد كلمات املادة العلمية عن ( ) 000كلمة ضمن ملف الكتروني بصيغة (.)word
 .تخضع كافة املواد العلمية للمراجعة واالعتماد من قبل اللجنة العلمية للجائزة.
 .ترفق مع املادة العلمية صور أصلية عدد ( )1 - 10صورة بصيغة ( )jpgبجودة عالية حد أدنى
( )1MBللصورة.
 .املادة العلمية والصور من مسؤولية الكاتب وال تتحمل األمانة العامة للجائزة أية مسؤولية
علمية أو قانونية اتجاه اآلخر.
 .يرافق املبادرة حملة إعالمية خاصة ،للتعريف بالكتيب واملؤلف ،عبرقنوات التواصل االجتماعي
للجائزة.
 .9ستكون الكتيبات متاحة للجميع من خالل املكتبة االلكترونية للجائزة (.)ekiaai.com
 .10ترسل املواد العلمية بأقرب وقت إلى املركزاإلعالمي بالجائزة.
املواصفات الفنية للكتيب:
 .1عدد صفحات الكتيب ( ) 0صفحة.
 .2قياس الكتيب ( .)A
مع تحيات األمانة العامة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرواالبتكارالزراعي
ملزيد من املعلومات يرجى التنسيق مع املركزاإلعالمي
009 1 0 9 9
kiaaimedia@gmail.com

مالحظة :سوف تخصص األمانة
العامة للجائزة مكافئة قدرها
( 2000درهم إماراتي) لكل مادة
علمية يتم اعتمادها من قبل
اللجنة العلمية للجائزة.

دور اإلدارة االسرتاتيجية يف رفع
كفاءة قطاع وإدارات مكافحة
سوسة النخيل الحمراء
أ .د .رشيف الرشبايص

مﺪيﺮ املعﻤﻞ املﺮكﺰي ألﺑحﺎث اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟسﺎﺑق
sharabasydates@yahoo.com

تمهيد
منذ اكتشاف حشرة سوسة النخيل الحمراء
فــى بـعــض الـبـلــدان الـعــربـيــه أصـبـحــت سوسة
النخيل الـحـمـراء تـهــدد مـنــاطــق زراع ــة نخيل
البلح والتمور وتتسبب في مخاطر اقتصادية
تتمثل فــي ارتـفــاع تكاليف الوقاية واملكافحة
والـحـجــرال ــزراع ــي وخـســائــركـبـيــرة لـلـمـزارعـيــن
ف ــي ع ــدد ال ـن ـخ ـيــل وك ـم ـيــة ال ـح ـص ــاد وبــال ـتــالــي
إنخفاض في ناتج الدخل الزراعي القومي.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

وبــرغــم إت ـبــاع الـعــديــد مــن ال ـطــرق واألســالـيــب
ل ـل ـحــد م ــن أض ـ ـ ـرارس ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل ال ـح ـم ـراء
واملتبعة في مختلف أماكن تواجدها في العالم.
إال ان ـ ــه ل ـ ــم يـ ـت ــم ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ـ ــى م ـكــاف ـح ـت ـهــا
ب ــأس ـت ـخ ــدام أي م ــن هـ ــذه ال ــوس ــائ ــل بـشـكــل
مـنـفــرد وخــاصــة الـتــي تـعـتـمــد عـلــى أسـتـخــدام
املـبـيــدات الـكـيـمـيــائـيــة وال ـتــي ت ــؤدي إل ــى تـلــوث
البيئة باألضافة الى تكلفتها املرتفعة.

اصـبـحــت ادارات مـكــافـحــه ســوســه الـنـخـيــل
ً
ال ـح ـم ـراء ال ـيــوم تـعـمــل فــي بـيـئــة أكـثــر تـعـقـيــدا
ح ـي ــث انـ ـتـ ـش ــار س ــوس ــه ال ـن ـخ ـي ــل ال ـح ـم ـراء
وت ـفــاقــم االص ــاب ــات وزي ـ ــادة ح ــده وش ـراســة
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،كـ ـمـ ــا ان الـ ـتـ ـغـ ـي ــر املـ ـسـ ـتـ ـم ــر فــي
االفـكــاروالـتـكـنــولــوجـيــا مــع االهـمــال وفـقــدان
االم ـ ـ ــل فـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى س ــوس ــه ال ـن ـخ ـيــل
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـراء وع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــه االداء ت ـع ـت ـب ــر مــن
اكـب ـرالـتـحــديــات الـتــي تــواجــه قـطــاع وإدارات
مكافحه ســوســه النخيل الـحـمـراء ،وملــا كان
االـ ـنـ ـج ــاح واالسـ ـتـ ـمـ ـرا ر م ــن االه ـ ـ ــداف الي
ك ـيــان فــالبــد مــن مــواج ـهــة الـتـغـيـيــر ومــواكـبــة
الـتـقــدم والـتـكـيــف مــع الـبـيـئــة .وتـعـتـب ـراالداره
االسـ ـت ـ ـرا ت ـي ـج ـيــة ه ــي ال ـط ــري ــق ال ـ ــذي ي ـحــدد
ال ـت ــوج ـه ــات ال ـخ ــاص ــة ب ــاالن ـش ـط ــة ملــواج ـهــة
املـشــاكــل والـتـعــامــل مــع املـتـغـيـرات الــداخـلـيــة
والـخــارجـيــة حـيــث أن الـتـحــدي الــرئـيــ�ضــي هو
ال ـت ـح ــدي اإلداري ال ـ ــذي ي ــواج ــه م ــن ي ـقــوم
بعملية اإلدارة في جميع مستوياتها وخاصة
في مستواها األعلى املتمثل في اإلدارة العليا
باعتبارها القيادة اإلستراتيجية التي ينبغي
عليها أن تـكــون عـلــى درجــة عــالـيــة مــن الــوعــي
واإلدراك والـعـلــم واملـعــرفــة العلمية واملـهــارة
الـتـطـبـيـقـيــة فــي إت ـبــاع األســال ـيــب الـعـلـمـيــة في
إدارة ه ــذه ال ـك ـي ــان ــات ،وذل ـ ــك ألن تـحـقـيــق
ال ـن ـج ــاح وال ـت ـف ــوق وال ـت ـم ـيــز واالسـ ـتـ ـمـ ـرار فــي
ظــل ه ــذا الـعـصــر يـتـطـلــب ق ــدرات وك ـفــاءات
إداري ـ ــة عــال ـيــة ذات ف ـكــر اس ـت ـرات ـي ـجــي راس ــخ
ورص ـيــن يـقــوم عـلــى إسـتـراتـيـجـيــة ق ــادرة على
دراس ـ ـ ــة وت ـح ـل ـيــل ال ـب ـي ـئــة وقـ ـ ـ ـراءة تــوق ـعــات
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وهـ ـ ــذا ال ي ـت ــأت ــي إال م ــن خ ــالل
إتباع مدخل اإلدارة الحديثة التي تعبر عنها
اإلدارة اإلستراتيجية بكل مفرداتها وبصورة
متكاملة لتحقيق الكفاءة والفعالية في أداء
هذه املنظمات.

ً
ونظرا لهذه الخسائر ولخطورة هذه الحشرة
أصبح مــن الـضــروري اتـخــاذ كافة االج ـراءات
ال ـت ــي ت ـ ــؤدي إلـ ــى ال ـح ــد م ــن ت ـزاي ــد م ـخــاطــرهــا
والــذي يستلزم إجـراء تغيير فى املنهج االدارى
لــواضـعــى الـبــرنــامــج املـتـكــامــل ملـكــافـحــة حشرة
ســوســة النخيل الـحـمـراء وال ــذي يعتمد على
جميع الـطــرق واألســالـيــب الفنية للمكافحة
امل ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ت ـ ـحـ ــت أش ـ ـ ـ ـ ـ ـراف املـ ـسـ ـئ ــولـ ـي ــن،
األسـتـشــاريـيــن ،الـفـنـيـيــن ،املــرشــديــن ،الـفــرق
املدربه.
مشكلة البحث:
ت ــواج ــه ادارات م ـكــاف ـحــه س ــوس ــه الـنـخـيــل
الـحـمـراء فــي الـعــالــم الـعــربــى تـحــديــات عديدة
ي ــأت ــي ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا ال ـت ـح ــدي اإلداري ال ــذي
يواجه طبقة اإلدارة العليا في هــذا القطاع
 ،ويــزداد الوضع تعقيدا في ظل ازديــاد حده
االص ـ ــاب ـ ــات و خـ ـط ــوره ال ـس ــوس ــه ال ـح ـم ـراء
ال ـ ـتـ ــى وص ـ ـلـ ــت ف ـ ــى بـ ـع ــض املـ ـن ــاط ــق ال ـ ــى حــد
الكوارث و صعوبه القضاء عليها او التقليل
م ــن ان ـت ـش ــاره ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـح ـتــم عـلـىـيـنــا
انـشــاء اداره اقليميه تجمع ال ــدول العربيه
امل ـصــابــه ب ـســوســه ال ـن ـخ ـيــل ال ـح ـم ـراء وه ــذه
االداره االقليميه و االدارات الحاليه لهذه
الكيانات انتهاج أسلوب إداري متقدم حتي
تـسـتـطـيــع ه ــذه ال ـك ـيــانــات ال ـت ـعــامــل بـكـفــاءة
وفعالية مع املتغيرات البيئية واالقتصادية
،والتكنولوجية ،واملعلوماتية ،والتشريعية
 ،واالجتماعية والثقافية...،الخ.
تتركز مشكلة البحث في مدي إمكانية تطبيق
وم ـم ــارس ــة اإلدارة اإلس ـت ـرات ـي ـج ـيــة ف ــي قـطــاع
مكافحه ســوســه النخيل الـحـمـراء فــي العالم
العربى وأثرذلك على كفاءة وفعالية أداء هذا
القطاع الحيوي واملهم لالقتصاد العربى.

هدف البحث:
ي ـه ــدف هـ ــذا ال ـب ـح ــث إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق األه ـ ــداف
التالية:
ال ـت ـع ــرف ع ـلــى ام ـكــان ـيــه ت ـط ـب ـيــق اإلدارة
اإلستراتيجية في قطاع و ادارات املكافحه
املتكامله لسوسه النخيل الحمراء.
املساهمة فى كيفية تطويرقطاع و ادارات
امل ـك ــاف ـح ــه امل ـت ـكــام ـلــه ل ـس ــوس ــه الـنـخـيــل
الحمراء من خالل هذا البحث.
ال ـت ـعــرف عـلــى الـتـحــديــات ال ـتــي تــؤثــر على
تطبيق ومـمــارســة اإلدارة اإلسـتـراتـيـجـيــة
ف ــي ق ـطــاع وادارات امل ـكــاف ـحــه املـتـكــامـلــه
لسوسه النخيل الحمراء.
تقديم بعض املقترحات وبعض الهياكل
الـتـنـطـيـمـيــه املـقـتــرحــه ل ـ ــالدارات املـســؤلــه
عن املكافحه املتكامله لسوسه النخيل
الحمراء.
منهجية البحث:
ت ـس ـت ـخــدم ه ــذه ال ــدراس ــة امل ـن ـهــج الــوص ـفــي
ال ـت ـح ـل ـي ـلــي ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــوص ــف ال ـظــواه ــر
واألح ـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ،وك ــذل ــك
يـسـتـخــدم مـنـهــج دراسـ ــة ال ـحــالــة وي ـعــد هــذا
املـ ـنـ ـه ــج مـ ـن ــاس ــب ل ـ ـهـ ــذا الـ ـبـ ـح ــث مل ـ ــا ي ــوف ــره
م ــن ب ـي ــان ــات واض ـح ــة ع ــن ال ـح ــال ــة مــوضــوع
الدراسة وملالئمته الدراسات اإلستراتيجية،
ومـنــاسـبــة لجميع الـكـيــانــات الـعــامـلــه فــى هــذا
املجال.
الفصل األول
االدارة االستراتيجية
تركز االدارة االستراتيجية عــادة على تحليل
املـشـكــالت وال ـفــرص الـتــي تــواجــه االفـ ـرا د في
االدارة العليا ،وتتعلق قراراتها االستراتيجية
بمستقبل القطاع على املدى الطويل.
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أوال  -مفهوم االدارة االستراتيجية:
مفهوم االدارة االسترا تيجية التي تعني طريقة
ف ــي ال ـت ـف ـك ـيــر واسـ ـل ــوب ف ــي االدارة ومـنـهـجـيــة
ف ــي ص ـن ــع ال ـ ـ ـق ـ ـ ـرارارات االس ـت ـرات ـي ـج ـي ــة ،فـهــي
تمثل منظومة مــن العمليات املتكاملة ذات
العالقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية
وص ـيــاغــة اس ـت ـرا تـيـجـيــة مـنــاسـبــة وتـطـبـيـقـهــا
وتقييمها في ضوء تحليل أثراملتغيرات املهمة
عليها وذلــك بـمــا يتضمن تعظيم انـجــازهــا في
انشطة االعمال املختلفة.
بعضالنقاطالتيتمثلاملرتكزاتاألساسيةالتي
تقومعليهااإلدارةاإلستراتيجيةوهيكمايلي:
ً
تتبع اإلدارة اإلستراتيجية منهجا وأسلوبا
شــامــال فــي إدارة ال ـك ـيــان وذل ــك عـلــى غير
ال ـحــال فــي اإلدارة التشغيلية الـتــي تــركــز
على تقسيم الكيان على عده ادارات .
اإلدارة اإلسـ ـتـ ـراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ت ـت ـب ـن ــى خ ـطــط
طــويـلــة االج ــل لــأهــداف الـكـلـيــة للقطاع
واألهـ ـ ـ ـ ــداف ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـك ــل ق ـس ــم مــن
أقسام القطاع.
تقوم اإلدارة اإلستراتيجية على األخــذ في
االعـتـبــاراملــؤث ـرات الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـتـ ـكـ ـي ــف م ـ ــع ه ــذه
العوامل املتغيرة.
ال ـقـرارات اإلستراتيجية ترتبط بــأحــداث
ت ـغ ـي ـي ـرا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي أن ـش ـطــة االداره االم
مل ــواك ـب ــة ال ـت ـغ ـي ـرات فـ ــي ال ـب ـي ـئ ــة ب ـص ــورة
ت ـم ـكــن ال ـق ـط ــاع م ــن ت ـح ـق ـيــق األه ـ ــداف
اإلستراتيجية املحددة.
ثانيا  -اهمية واهداف االدارة االستراتيجية:
ت ــواج ــه ادارات م ـكــاف ـحــه س ــوس ــه الـن ـخـيــل
الحمراء العديد من التهديدات واملخاطروهنا
تــأتــى اهـمـيــة االدارة االسـتـراتـيـجـيــة فــي قدرتها

عـلــى االسـتـجــابــة لـهــذه الـتـحــديــات مــن خــالل
اجراءها التغييرات والتعديالت على خططها
واستراتيجاتها للوصول الى استراتيجيات أكثر
واقـعـيــة بـهــدف تحقيق الـتـفــوق على شراسه
حـشــره ســوســه الـنـخـيــل الـحـمـراء وال ـحــد من
تأثيرها على قطاع التمور وزيــادة وبناء مركز
قــوى ل ــالداره الـعـلـيــا ،وزي ــادة قيمة االدارات
مــن وجـهــة نظر املـزارعـيــن واملجتمع ككل وفي
سـبـيــل ذل ــك ت ـبــرز اهـمـيــه وتـحـقـيــق األه ــداف
اآلتية من خالل:
ً
تهيئة االداره داخليا بإجراء التعديالت في
الهيكل التنظيمي واإلج ـراءات والقواعد
واألنظمة والقوى العاملة بالشكل الذي
يــزيــد مــن قدرتها على التعامل مــع البيئة
بكفاءة وفعالية.
إي ـ ـج ـ ــاد ن ـ ـظـ ــام لـ ـ ـ ـ ــإدارة اإلس ـت ـرات ـي ـج ـي ــة
ي ـس ـت ـخ ــدم األس ــالـ ـي ــب ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي حــل
امل ـشــاكــل ح ـتــى يـشـعــرالـعــامـلـيــن بــأهـمـيــة
املنهج العلمي في حل املشكالت.
تشجيع العاملين على العمل الجماعي مما
يزيد من الـتـزام العاملين لتنفيذ الخطط
التي اشتركوا في مناقشتها ووافـقــوا عليها،
ويقلل من مقاومتهم للتغيير.
ت ــوح ـي ــد وت ـن ـس ـي ــق ج ـم ـي ــع الـ ـجـ ـه ــود بـيــن
اإلدارات ن ـحــو أه ـ ــداف وغ ــاي ــات واح ــدة
واض ـ ـح ـ ــة داخ ـ ـ ــل االداره االم وزي ـ ـ ــادة
فعاليتها تـسـتـخــدم للفصل بـيــن وجـهــات
النظراملختلفة.
تحديداألولوياتواألهميةالنسبيةفيوضع
األهداف طويلة األجل واألهــداف السنوية
وال ـس ـي ــاس ــات وال ـب ـرام ــج وإج ـ ـ ـراء عـمـلـيــات
تخصيص املوارد حسب هذه األولويات.
ت ـج ـم ـي ــع ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ع ـ ــن ن ـ ـق ـ ــاط الـ ـق ــوة
والضعف والفرص والتهديدات وتحليلها
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن ن ـتــائ ـج ـهــا ف ــي اك ـت ـشــاف
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ً
املشاكل قبل وقوعها واألخذ باملبادرة بدال
من أن تكون قرارات االداره هي رد فعل.
اتـخــاذ قـ ـرارات هــامــة ومــؤثــرة بــدرجــة من
الـنـظــام والــرسـمـيــة تعمل على زي ــادة قوه
قطاع التمور وتقوية مركزها ،والسيطرة
عـلــى الـنـشــاطــات وزي ــادة رض ــاء املـزارعـيــن
وتـعـظـيــم امل ـكــاســب لـلـمـزارعـيــن أو قـطــاع
التمور عاما.
زي ـ ـ ــادة ف ــاع ـل ـي ــة وك ـ ـف ـ ــاءة ع ـم ـل ـيــة ات ـخ ــاذ
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـرارات اإلسـ ـتـ ـراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وال ـت ـن ـس ـيــق
والرقابة بين جميع الوحدات الوظيفية
فـ ــي االداره االم واكـ ـتـ ـش ــاف وت ـص ـح ـيــح
االخ ـ ـط ـ ــاء الـ ـت ــي قـ ــد تـ ـح ــدث وال ـ ـحـ ــد مــن
ت ـك ـرارهــا ومـعــالـجـتـهــا قـبــل وقــوعـهــا وذلــك
لوجود معاييرواضحة تتمثل في األهداف
اإلستراتيجية تساعد في تحديد وتقدير
النجاحات املستقبلية وكذلك املشكالت
املتوقعة.
إيـجــاد ااملـعــايـيــر املــوضــوعـيــه للحكم على
كـفــاءة اإلدارة ومـعــرفــة مــدى نجاحها في
تحقيق األهداف املوضوعة.
تحديد املناطق التي سوف يتعامل معها
القطاع واملـنــاطــق التي يجب االنتهاءمنها
مستقبال مع االستخدام األمثل للموارد
املتاحة والعمل على توزيعها وتخصيصها
حسب االولويات والخطوره.
الخطوات األساسية لإلدارة اإلستراتيجية
ت ـت ـك ــون اإلدارة اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــن ثــالثــة
مراحل أساسية
مــرحـلــة الـتـصـمـيــم( :مــرح ـلــة الـتـخـطـيــط
اإلستراتيجي) وتتمثل خصائصها:
 .1وضع الرؤية والرسالة.
 .2تـ ـقـ ـيـ ـي ــم تـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة
والخارجية.
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ت ـحــديــد ال ـف ـج ــوة اإلس ـت ـرات ـي ـج ـيــة ووض ــع
أهداف طويلة األجل.
اخ ـت ـيــار أف ـضــل االس ـت ـرات ـي ـج ـيــات الـكـلـيــة
واالستراتيجيات الوظيفية.
مرحلة التطبيق( :تنفيذ االستراتيجيات)
وتتضمن:
وضع األهداف قصيرة األجل.
رس ـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات وت ـخ ـص ـيــص املـ ـ ــوارد
املادية والبشرية وتوزيعها.
ت ـع ــدي ــل ف ــي ال ـه ـي ـكــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي وإع ـ ــادة
توزيع السلطات واملسؤوليات.
ت ـ ـحـ ــديـ ــد اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات وتـ ـغـ ـيـ ـي ــرم ـف ـه ــوم
األنشطة واهتماماتها.
ت ـ ـحـ ــديـ ــد خ ـ ـصـ ــائـ ــص ال ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة
وتوزيعها وتنميتها.
مرحلة التقييم:
تـجـمـيــع بـيــانــات عــن املـشــاكــل والـحـلــول
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة والـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة حـ ـت ــى ي ـم ـكــن
الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم ل ـل ـح ـك ــم عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى ن ـج ــاح
االستراتيجيات في تحقيق أهدافها.
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـت ـص ـح ـي ـح ـي ــة فــي
االستراتيجيات أولتغيير بعض األنظمة
وه ـي ــاكــل ال ـع ـمــل ال ـت ــي كــان ــت ال ـس ـبــب فــي
ع ــدم تـحـقـيــق األهـ ــداف ال ـتــي اسـتـهــدفـتـهــا
االستراتيجيات.

التحديات اإلستراتيجية التى تواجه قطاع
وادارات املكافحه
ازدي ـ ـ ـ ـ ـ ــاد حـ ـ ـ ــدة االصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــه :ت ـ ـع ـ ــددت
اســال ـيــب اال صــابــه لـتـشـمــل كــل مـكــان
فــى ال ـن ـخــه وان ـت ـشــار االص ــاب ــات فــى عــده
دول وأصـ ـب ــح م ــن ال ـ ـضـ ــروري تـحـقـيــق
رغـ ـب ــات امل ــزارعـ ـي ــن ح ـت ــى ي ـم ـك ــن وض ــع
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـخ ـس ــائ ــر
املتعددة.

تغيرهيكل العمالة :يجب على االدارات ال
تعتمد على العامل الغيرماهرالقادرفقط
ع ـلــى ال ـق ـيــام بــأع ـمــال بـسـيـطــة م ـت ـكــررة،
فـ ـ ـ ــاالدارات ال ـحــدي ـثــه تـسـتـعـيــن يــال ـخ ـب ـراء
والعماله املتخصصة فــي عـلــوم املكافحه
والبستنه والذين يمتلكون املعرفة والخبرة
الـتــي تسهم فــي زي ــادة الفاعليه والسيطره
على سوسه النخيل الحمراء.
ضع ــف الدع ــم والتموي ــل :أصب ــح عل ــى
االدارات وض ــع اإلس ــتراتيجيات الت ــي
تضمن امداد وتوفيراملوارد املالية بالقدر
ال ــالزم وف ــي الوق ــت املناس ــب للمكافح ــه.
االهتم ــام بالبيئ ــة :االهتم ــام بحماي ــة
البيئ ــة م ــن اس ــتخدام املبي ــدات بكثاف ــة
ت ــؤدى ال ــى تل ــوث البيئ ــه مم ــا ق ــد تخ ــل
باملعايي ــر الدولي ــه الس ــتيراد التم ــور.

تعد املبرر لوجودها.
إن الرؤية والرسالة هما األساس في بناء
االمال ووضع األهداف اإلستراتيجية.
ال ـت ـع ـب ـي ــرع ـ ــن الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة اإلس ـت ـرات ـي ـج ـي ــة
وال ــرس ــال ــة ي ـجــب ان ي ـتــم بـشـكــل مـجـمــل
وليس بصورة تفصيلية.
يمثلالهيكلالتنظيميأحدالركائزاألساسية
ل ـت ـن ـف ـيــذ االس ـت ـرات ـي ـج ـي ــة وي ـ ـعـ ــرف الـهـيـكــل
التنظيمي بأنه اإلط ــارأو البناء الــذي يحدد
التركيبالداخليللمنشأة،حيثيوضح:
 .1االقسام والوحدات الفرعية التى تؤدى
م ـخ ـت ـلــف األع ـ ـمـ ــال واألنـ ـشـ ـط ــة ال ــالزم ــة
لتحقيق أهداف املنشأة.
 .2ن ــوع ال ـع ــالق ــات ب ـيــن أق ـســام ـهــا وخ ـطــوط
الصالحيات واملسئوليات.
 .3ت ـح ــدي ــد ش ـب ـك ــات اإلت ـ ـصـ ــال وإن ـس ـيــاب ـيــة
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـي ــن م ـخ ـت ـل ــف امل ـس ـت ــوي ــات
اإلدارية في القطاع.

الفصل الثاني
ق ـطــاع وادارات مـ ـكـافـحــه ســوســه الـنـخـيــل
الحمراء
أوال  -م ـف ـه ــوم قـ ـط ــاع وادارات م ـ ـكـاف ـحــه
سوسه النخيل الحمراء:
مفهوم نجاح قطاع وإدارات مكافحه سوسه
الـنـخـيــل ال ـحـم ـراء فـيـعـنــي بــانــه كـيــان خــدمــي،
يهتم باستخدام كافة املوارد من اجل تحويلها
ال ــى م ـخــرجــات لـتـلـبـيــة مـتـطـلـبــات املـجـتـمــع أو
تقوم بتقديم خدمة من اجل الصالح العام.

ولـ ــذلـ ــك ي ـع ـت ـبــرال ـه ـي ـك ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي وس ـي ـلــة
أساسية وفعالة لتنفيذ اإلستراتيجية ،وعليه
ف ــال يــوجــد هـيـكــل تـنـظـيـمــي يـتـصــف بــالـثـبــات
الــدائــم طيلة الـعـمــر لـلـقـطــاع ،فعندما تتغير
املواقف وتتغير درجــة تأثير عوامل معينة لم
تؤخذ فى اإلعتبارفانه على االداره او القطاع
أن تنتقل إلي هيكل أخر بهدف تحقيق التغير
الفعال.

ثانيا-ابعاد قطاع وادارات مكافحه سوسه
النخيل الحمراء:
ان ال ــرس ــال ــة تـمـثــل ال ـخ ـصــائــص املـمـيــزة
ل ـل ـق ـطــاع وال ـت ــي تـشـكــل ت ـفــردهــا وتـمـيــزهــا
وخصوصيتها.
ت ـ ــوج ـ ــه الـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة كـ ــاف ـ ــة املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات
والـتـصــرفــات الـتــي تـقــوم بـهــا االداره فهي

الفصل الثالث
االدارة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة وم ـس ـت ـق ـبــل ق ـطــاع
وادارات مكافحه سوسه النخيل الحمراء
مـ ــن املـ ــرت ـ ـك ـ ـزات االس ــاسـ ـي ــه الـ ـت ــى ي ـج ــب ان
يـعـتـمــد عـلـيـهــا ال ـق ـطــاع واالدارات املـسـئــولــه
عن مكافحه السوسه الحمراء بعد انتهاجها
لالداره االستراتيجيه هى:
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 .1ان ـش ــاء هـيـكــل تـنـظـيـمــى ل ـق ـطــاع وادارات
مكافحه سوسه النخيل الحمراء.
 .2انـشــاء هيكل تنظيمى على مستوى دولــه
ملكافحة سوسة النخيل الحمراء.
 .3انـ ـش ــاء ه ـي ـكــل ت ـن ـظ ـي ـمــى ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ك ــل اداره مل ـك ــاف ـح ــة س ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل
الحمراء.
وم ــن خــاللــه يـتــم ان ـشــاء فــريــق عـمــل لتنفيذ
ال ـبــرنــامــج امل ـت ـكــامــل ملـكــافـحــة ح ـشــرة ســوســة
النخيل الحمراء كالتالى:
ً
أوال :الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات عـلـمـيــه
عــن ســوســة الـنـخـيــل ال ـح ـمــراء فــي املـنــاطــق
املصابة:
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ه ـ ـ ــى جـ ـ ـم ـ ــع ك ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان ـ ــات
واملـعـلــومــات عــن املـنــاطــق املـصــابــة بـحـشــرة
س ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل ال ـح ـم ــراء وذلـ ــك ل ــدراس ــة
ال ــوض ــع الـ ــراهـ ــن ل ـل ـح ـش ــرة وال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
أفـضــل ال ـطــرق لـلـمـكــافـحــة وال ـتــي يـنـتــج عنها
أه ــم امل ـع ـلــومــات املـسـتـحــدثــة ع ــن الـحـشــرة
ومكافحتها وتتضمن البيانات اآلتية:
حصراملعلومات عن الحشرة ومكافحتها.
دراسة الوضع الراهن.
الوصول إلى أفضل طرق املكافحة.
ً
ثانيا :الوصول إلى نموذج إرشادي للوقاية
ونموذج آخرللمكافحة:
ب ـع ــد ال ـح ـص ــول ع ـل ــى امل ـع ـل ــوم ــات ال ـكــاف ـيــة
والحصر الشامل ألهم طرق املكافحة ،نبدأ
فــي تـصـمـيــم ن ـمــوذج لـلــوقــايــة مــن الـحـشـرات
وذلـ ــك ل ـل ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي لــم
تـصــاب بـعــد وتـصـمـيــم نـمــوذج ألفـضــل طــرق
امل ـك ــاف ـح ــة مل ـح ــاص ــرة ال ـح ـش ــرة ف ــي امل ـنــاطــق
املصابة.

ً
ثالثا :إعداد التشريعات والقوانين الخاصة
باملكافحة والحجرالزراعي للحشرة:
نظ ـ ًـرا ألن الحش ــرة تتمي ــز بخصائ ــص
عديــدة تســاعدها علــى الدخــول واالنتشــار
والتكي ــف ف ــي منا ط ــق جغرافي ــة مختلف ــة
والتغذيــة علــى عوائــل متعــددة ،ممــا يــؤدي
إل ــى االنتش ــار الس ــريع له ــذه الحش ــرة ف ــان
املن ــاخ الزراع ــي الس ــائد ف ــي مناط ــق زراع ــة
النخي ــل والطبيع ــة املورفولوجي ــة الفري ــدة
للنخي ــل باإلضاف ــة زراع ــة النخي ــل ف ــي
مس ــافات عشــوائية أو ضيق ــة كله ــا عوام ــل
أدت ال ــى توف ــر من ــاخ مناس ــب النتش ــار
الحش ــرة.
وهناك عامل اخرمهم كان له دور كبيرفي هذا
االنتشارالواسع للحشرة على مستوى العالم
وهونقل الفسائل والنخيل البالغ من مناطق
مصابة الى مناطق خالية من االصابة.
وبالتالي يجب تفعيل القوانين والتشريعات
ً
ال ـخــاصــة بــالـحـجــرال ــزراع ــي وأي ـض ــا تـطــويــرهــا
وتـحــديـثـهــا ل ـكــي تـتـنــاســب م ــع ح ـجــم اإلصــابــة
ً
وإنـ ـتـ ـش ــاره ،وإيـ ـض ــا ل ـت ـكــون ب ـص ــورة مـمـكـنــه
التنفيذ وتساعد على عدم إنتشار من خالل
تطبيقها وذل ــك بــإحـكــام الــرقــابــة عـلــى حــركــة
ال ـن ـخ ـيــل م ــن ب ـلــد الـ ــى اخ ـ ــرى ومـ ــن مـحــافـظــه
ال ــى اخ ــرى وذل ــك بـتـطـبـيــق اج ـ ـراءات الـحـجــر
الداخلي.
ً
ربعا :أعداد كوادرلإلرشاد والتدريب:
رف ــع ال ــوع ــي ل ــدى املـهـتـمـيــن ف ــي ش ــان الـنـخـلــة
حول اهمية حشرة سوسة النخيل الحمراء
من االمــور الهامة النجاح برنامج املكافحة.
ونـظـرا لـصـعــوبــة اكـتـشــاف الـحـشــرة ،ولـعــدم
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تـ ــواجـ ــد وس ـي ـل ــة رص ـ ــد ف ـع ــال ــة ف ـق ــد أص ـبــح
أع ــداد بـرامــج متخصصه لـتــدريــب اصـحــاب
امل ـ ـ ـزارع ،واملـ ـزارعـ ـي ــن ،وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ب ـرامــج
املـ ـك ــافـ ـح ــة ،واملـ ــرشـ ــديـ ــن ال ــزراعـ ـيـ ـي ــن ،مــن
خ ــالل ال ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة املـكـثـفــه وورش
العمل والـنــدوات حــول سبل فحص ورصد
ال ـح ـشــرة وال ـت ـعــرف عـلــى اع ـ ـراض االصــابــة،
وكيفية أسـتـخــدام طــرق املكافحة املتعددة
عــامــل اس ــا�ض ــي ل ـن ـجــاح ال ـبــرنــامــج بــاألضــافــة
إلى الجهود املبذولة في التقليل من خطورة
الحشرة.
ويعتمد البرنامج على:
 .1أ عــداد ا لـكــوادر اإلرشــاد يــة وا لـتــدريــب
ف ــي ك ــل دول ــه وك ــل م ـحــا ف ـظــه اوا مـ ــاره
ي ـ ـقـ ــومـ ــوا ب ـت ـن ـف ـي ــذ ن ـ ـم ـ ــوذج ا ل ــوق ــا ي ــة
وا مل ـك ــا ف ـح ــة م ــع ا مل ــزارع ـي ـي ــن وي ـك ــونــوا
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى إ س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــداد لـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــة عـ ــن
تـســاؤال تـهــم.
ً
 .2وإيـضــا يتضمن البرنامج تنظيم سلسله
م ــن ال ـت ــدري ــب الـ ـي ــوم ال ـح ـق ـلــي املـسـتـمــر
لتوعية املزارعيين.
 .3االس ـت ـعــانــة بــوســائــل االعـ ــالم املـسـمــوعــه
وامل ــرئ ـي ــة ف ــى ن ـشــرال ــوع ــي ب ـص ــورة دوري ــة
حـ ــول خ ـط ــورة ح ـش ــرة س ــوس ــة الـنـخـيــل
الحمراء وأستخدام االتـصــال والرسائل
ال ـت ـل ـي ـفــون امل ـح ـم ــول امل ـب ــاش ــرة بــأمــاكــن
االصابه.
 .4رفـ ــع ال ــوع ــي م ــن خـ ــالل وس ــائ ــل االرش ـ ــاد
املختلفة كالنشرات وامللصقات ،واملواقع
االلكترونية.
 .وم ــن سـبــل الـتــوعـيــة ايـضــا تـشـكـيــل فــرق
الجمعيات البيئية من كل قرية واشركهم
في البرامج التدريبية حول كيفية ورصد
النخيل املصاب ومكافحته.

ً
خ ــامـ ـس ــا :ف ـح ــص ورصـ ـ ــد حـ ـش ــرة ســوســة
النخيل الحمراء:
ا ل ـ ـف ـ ـحـ ــص وا ل ـ ـ ــرص ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ا مل ـن ـت ـظ ــم
ال شـجــار الـنـخـيــل لـتـحــديــد حــاالت االصــابــة
ً
ب ــال ـح ـش ــرة مـ ـبـ ـك ــرا وه ـ ــي ا ل ــوس ـي ـل ــة األك ـث ــر
فــاع ـل ـيــة ف ــي ت ـق ـل ـيــل ا ل ـت ـك ـل ـفــة االق ـت ـصــاديــة
وامل ـ ــدة ال ــزم ـن ـي ــة ال ــالزم ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ بــرنــامــج
املكافحة.
وحـ ـي ــث ان ج ـ ــزء كـ ـبـ ـي ـ ًـرا مـ ــن دورة ح ـي ــاة
ح ـش ــرة س ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل ال ـح ـم ــراء يـتـمـثــل
فـ ــي ال ـ ـطـ ــور الـ ـي ــرق ــي داخ ـ ــل ج ـ ــذع ا ل ـن ـخ ـلــة
االمــر ا لــذي يـصـعــب مــن اكـتـشــاف االصــابــة
بسهولة.
ف ــأن مـســألــة تـطــويــر ط ــرق االكـتـشــاف املبكر
عامل أسا�ضي في مقاومة الحشرة وذلــك من
خالل من التقنيات الحديثة املتوفرة كنظام
االسـ ـتـ ـشـ ـع ــار عـ ــن ب ـع ــد أو أجـ ـهـ ــزة ال ـف ـحــص
األلكتروني.
ً
وأي ـض ــا يـمـكــن األس ـت ـعــانــة بـطــريـقــة لـتـحــديــد
املواقع وهو يعرف (بالنظام العالمي لتحديد
املواقع).
الـتــي تــؤدي إلــى تحديد الـتــوزيــع الجغرافي
للنخيل.
رصــد حــاالت وأمــاكــن االصــابــة بالحشرة
ب ـ ــدق ـ ــة .واملـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب ع ــالج ـه ــا
والسيطرة عليها.
ً
تجميع البيانات ألكترونيا بحيث يسهل
الوصول اليها.
فـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ت ـف ـي ــد ع ـن ــد ت ـق ـي ـيــم ب ـرام ــج
املكافحة في املناطق املصابة.

ً
أي ـ ـض ـ ــا تـ ـت ــم ع ـم ـل ـي ــة رصـ ـ ــد م ـب ـك ــر ل ـن ـش ــاط
الـ ـحـ ـش ــرة مـ ــن خ ـ ــالل اسـ ـتـ ـخ ــدام امل ـص ــائ ــد
الـفــرمــونـيــة امل ـضــاف إلـيـهــا الـطـعــم الـغــذائــي
وال ـت ــي ت ـج ــذب وت ـج ـمــع ال ـح ـش ــرات ال ـكــام ـلــة
لسوسة النخيل الـحـمــراء ومــن ثــم القضاء
عـلـيـهــا ح ـتــى الي ـح ــدث تـ ــزاوج وت ـس ـت ـمــر دورة
ح ـي ــات ـه ــا ،ب ــاالض ــاف ــه الـ ــى اس ـت ـخ ــام ال ـط ــرق
الحديثه التى مازالت تحت الدراسه وأكثر
فاعلية.
ً
سادسا :العمليات البستانية الوقائية
(املكافحة امليكانيكية):
 .1تـحــديــد الــوقــت امل ـنــاســب إلج ـ ـراء عمليه
الـتـقـلـيــم ف ــى ش ـهــر ديـسـمـبــر اوي ـنــايــر حيث
أعداد الحشرات فيها أقل ما يكون.
 .2إن ـت ـظــام عـمـلـيــة تـقـلـيــم الـنـخـيــل وكــذلــك
ازال ـ ـ ــة ال ـس ـع ــف الـ ـج ــاف ل ـت ـق ـل ـيــل ف ــرص
اختباء الحشرة.
 .3العناية بالتلقيح وإزالة الليف ومخلفات
النخيل.
 .4أزالة بقايا العذوق والجريد.
 .تقليم وتنظيف قواعد األشجار.
 .دهـ ــان أم ــاك ــن الـتـقـلـيــم ب ــأح ــد امل ـب ـيــدات
املوجودة.
 .تغطية أماكن الـجــروح أو القطع بالجير
أو الكيريت.
 .جـمــع الـثـمــار املـصــابــة مــن عـلــى الشماريخ
اواملتساقطه على األرض وحرقها.
 .9فصل الفسائل من حول النخلة وزراعتها
فى االرض املستديمه او بيعها اوزراعتها في
املشتل عندما تصل إلــى العمر املناسب
( 4سنوات) أول بــأول تعمل على تسهيل
الفحص وتحديد االصــابــة بالسوسة في
وقــت مـبـكــرمــع مـعــالـجــة أمــاكــن الـجــروح
ال ـنــات ـجــة ع ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــم وام ــاك ــن

فصل الفسائل برشها باملبيدات املو�ضى
بها.
 .10ت ـن ـظ ـيــف وت ـط ــوي ــش ال ـف ـســائــل الـكـثـيـفــة
حول قاعدة الشجرة.
 .11إزال ـ ــة األشـ ـج ــار ال ـت ــي ال ي ــؤث ــر ب ـهــا ال ـعــالج
وحرقها بالطرق السليمة.
 .12الزراعات بمسافات ال تقل عن متر.
 .13الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــة ل ـل ـب ـس ـت ــان وذل ـ ــك
ال ـت ـخ ـلــص م ــن ال ـح ـش ــائ ــش وال ـحــول ـي ــات
ب ـقــايــا امل ـخ ـل ـفــات ال ـنــات ـجــة ع ــن عـمـلـيــات
خدمة رأس النخلة واعدامها بالحرق او
بتقطيعها الى اجزاء صغيرة.
 .14ان طـ ــري ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـ ــري وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع مـ ـع ــدل
الـ ـ ــرطـ ـ ــوبـ ـ ــة االرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــوام ـ ــل
االساسيه في انتشار االصابة بالحشرة
فـيـجــب إتـبــاع نـظــام الــري بــالـتـنـقـيــط في
توفير احتياجات النخيل من املاء بدال
من الري بالغمر ومع تقنين أحتياجات
النخلة من املياه.
ً
سابعا :املكافحة الكيميائية التي تتم على
اشجاروفسائل النخيل:
 .1املكافحة الكيميائية:
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن أس ـت ـع ـم ــال امل ـب ـي ــدات
الكيميائية س ــواء عــن طــريــق الـحـقــن أو رش
األوراق أو تـعـقـيــم ال ـتــربــةيــؤدي إل ــى تـكــالـيــف
بــاهـظــة ةأس ـت ـخــدامــه بـكـثــرة ي ــؤدي إل ــى تـلــوث
الثماروتلوث البيئة وتلوث املياه.
ولكن يفضل ان تتم املكافحة كالتالي:
ع ـمــل ب ــرن ــام ــج امل ـكــاف ـحــة ال ــوق ــائ ـي ــة رش
اشـجــار النخيل السليم واملـصــاب بأحد
املبيدات السائلة الفعالة واملــو�ضــى بها
وفـقــا لبرنامج املــزرعــة وذلــك مــع مـراعــاة
نشاط الحشرة مع توقف عملية الرش
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فـ ــى ف ـ ـت ـ ـرات ال ـت ـل ـق ـي ــح وإكـ ـتـ ـم ــال ون ـض ــج
الثمار.
برنامج العالج يتم بغلق الثقوب واالنفاق
أوال ـت ـج ــاوي ــف ع ـلــى جـ ــذوع ال ـن ـخ ـيــل بـعــد
تنظيفها.
التعفير ألمــاكــن ج ــروح التقليم وأمــاكــن
إزالة الفسائل والرواكيب.
 .2يـسـتـخــدم ال ـع ــالج الـكـيـمـيــائــي للنخيل
املصاب كالتالي:
وذ ل ـ ــك ب ــوض ــع ا ل ـخ ــرا ط ـي ــم ب ـع ــد اإلص ــا ب ــه
وحـقـنـهــا بــا ملـبـيــد ا لــالزم بــا لـطــرق ا لـتـقـلـيــد يــة
أو األدوات ا ل ـحــد ي ـثــة و ف ــى ب ـعــض األح ـيــان
ي ـس ـت ـخــدم أ ق ــراص فــوس ـف ـيــد األ لــوم ـن ـيــوم
ح ـســب ا ل ـحــا لــة وب ـعــد ا ل ـتــأ كــد م ــن ج ـفــاف
األمـ ـ ــا كـ ـ ــن ا مل ـ ـصـ ــا بـ ــة ي ـ ـتـ ــم رف ـ ـ ــع خ ــرا طـ ـي ــم
ا ل ـح ـقــن وغ ـلــق ا ل ـف ـت ـحــات بــاألس ـم ـنــت ملـنــع
ا لــوصــول مــره أ خــرى أو مـنــع تـســرب ا لـغــاز
ا ملـعــا لــج.
ً
ثامنا :املكافحة الحيوية:
أستخدام املستخلصات النباتية.
بعض الكائنات الدقيقة.
الفرمونات.
الكيرمونات.
ً
تاسعا :املكافحة البيولوجية (الطبيعية):
ي ـم ـك ــن أ سـ ـتـ ـخ ــدام ا لـ ـحـ ـش ــرات ا مل ـم ــرض ــة
لـ ـ ـس ـ ــوس ـ ــة ا ل ـ ـن ـ ـخ ـ ـي ـ ــل ا ل ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ــراء مـ ـ ـث ـ ــل (
ا ل ـ ـن ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ــودا أو ا ل ـ ـف ـ ـطـ ــريـ ــات ا ملـ ـم ــرض ــة
للحشرات ) في برنامج املكافحة املتكاملة
ل ـح ـشــرة س ــوس ــة ا ل ـن ـخ ـيــل ا ل ـح ـم ــراء حـيــث
ي ـ ـسـ ــا هـ ــم ه ـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ف ـ ــي خ ـف ــض
وت ـق ـل ـيــل ن ـس ــب اإلص ــا ب ــة ب ـح ـش ــرة ســوســة
ا لـنـخـيــل ا لـحـمــراء.

وتـسـتـهــدف كــل مــن الـنـيـمــاتــودا والـفـطــريــات
امل ـ ـم ـ ــرض ـ ــة ال ـ ـي ـ ــرق ـ ــات واألط ـ ـ ـ ـ ـ ــوار الـ ـك ــامـ ـل ــة
للحشرة.
وينصح بأستخدامها مع مواقيت ارتفاع نسب
اع ــداد الحش ــرة ومالئمة الظ ــروف البيئية مع
ع ــدم أس ــتخدام املبي ــدات الكيميائي ــة حتى ال
تؤثرعلى الحش ـرات املمرضه.
ً
عاشرا :وحدة التقييم واملتابعة:
وت ـ ـقـ ــوم ه ـ ــذه الـ ــوح ـ ــدة ب ـت ـج ـم ـيــع ال ـب ـي ــان ــات
الكاملة على مــدى الضرر الــواقــع وذلــك من
خ ــالل تـقــريــر عــن ع ــدد اإلص ــاب ــات الـقــديـمــة
وع ــدد اإلص ــاب ــات الـحــديـثــة وع ــدد ال ـحــاالت
ال ـت ــي ت ــم ع ــالج ـه ــا ون ـس ـب ــة اإلصـ ــابـ ــة ون ـس ـبــة
الـعــالج ومــدى الـتـقــدم أو الـتــأخــر وذلــك لكي
نتدارك املوقف بإستمرار وتعديل وتحديث
البرنامج أول بأول.
املراج ــع
ال ـش ــرب ــا�ض ــى ،شــريــف فـتـحــى (»)2012
مدخل للحصول على معلومات علميه
عن سوسة النخيل الحمراء في املناطق
امل ـص ــاب ــة « م ـح ــاض ــره غ ـي ــر م ـن ـش ــورة -
ورشـ ــة ع ـمــل ب ـع ـنــوان «ال ـح ـص ــول عـلــى
م ـع ـلــومــات عـلـمـيــة عــن كـيـفـيــة مـقــاومــة
سـ ــوسـ ــة ال ـن ـخ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـم ـ ــراء» امل ـع ـم ــل
املركزي للنخيل 13مايو.
ال ـش ــرب ــا�ض ــي ،ش ــري ــف ف ـت ـحــى (« )2013
مـقـتــرح بــرنــامــج مـتـكــامــل ملـكــافـحــة حـشــرة
س ــوس ــة ال ـن ـخ ـيــل الـ ـحـ ـمـ ـراء» م ـحــاضــره
غير منشورة  -ورشــة عمل بعنوان «دور
الـجــامـعــات وم ـراكــز الـبـحــوث فــي مكافحة
س ــوسة النخيل الحمراء» املعمل املركزي

للنخيل من .2013/ / -
ت ـ ـب ـ ـيـ ــدي ،مـ ـحـ ـم ــد حـ ـنـ ـف ــي مـ ـحـ ـم ــد نـ ــور
( )2010أثــر اإلدارة اإلسـت ـراتـيـجـيــة على
كـفــاءة وفـعــالـيــة األداء .رســالــة دكـتــوراه
 ج ــام ـع ــة ال ـخ ــرط ــوم ك ـل ـيــة الـ ــدراسـ ــاتالـعـلـيــا ،مــدرســة الـعـلــوم اإلداري ــة ،قسم
إدارة األعمال.
ج ـم ــال ال ــدي ــن م ـح ـمــد امل ــر�ض ــي وآخ ـ ــرون
(2002م) ،الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـي ــر االس ـ ـت ـ ـرات ـ ـي ـ ـجـ ــي
واإلدارة االسـت ـراتـيـجـيــة مــدخــل تطبيقي
(اإلسكندرية ،الدارالجامعية.)،
ع ــوض ،مـحـمــد أحـمــد ( ،)2003اإلدارة
اإلستراتيجية األصــول واألســس العلمية
(اإلسكندرية :الدارالجامعية)
ف ــاو (  .)201االس ـت ـرات ـي ـج ـيــة امل ـت ـعــددة
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات وامل ـ ـت ـ ـع ـ ــددة األقـ ــال ـ ـيـ ــم
امل ـ ـق ـ ـت ـ ــرح ـ ــة إلدارة س ـ ــوس ـ ــة ال ـن ـخ ـي ــل
ال ـح ـم ـراءامل ـش ــاورة الـعـلـمـيــة واالج ـت ـمــاع
الـ ــرفـ ـيـ ــع املـ ـسـ ـتـ ــوى ع ـ ــن إدارة س ــوس ــة
النخيل الـحـمـراء ،رومــا 29-31 ،مــارس/
آذار -- 201منظمة األغــذيــة والــزراعــة
لأمم املتحدة.
ف ــالح ح ـســن ع ـ ــداي ال ـح ـس ـي ـنــي ،اإلدارة
االسـتـراتـيـجـيــة (ع ـمــان :دار وائ ــل للنشر،
2000م).
نـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــل مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد م ـ ـ ـ ــر�ض ـ ـ ـ ــي ( ،)200
واحـ ـم ــد ع ـب ــد الـ ـس ــالم س ـل ـي ــم ،اإلدارة
اإلس ـت ـرات ـي ـج ـيــة (اإلس ـك ـن ــدري ــة :املـكـتــب
العربي الحديث).

79

أثر إضافة بعض العنارص الغذائية
عىل تقليل ظاهرة «شيص» الثامر
وجودتها عىل صنف «الربحي»
تحت ظروف الخرطوم
بروفسري داود حسني داود
د .فاطمة عبد الرؤوف أحمد
dawoudhussien@gmail.com

امللخص
ً
ان ـت ـشــرت م ــؤخ ـرا ظ ــاه ــرة ف ـشــل تـلـقـيــح عــدة
أصناف من إنــاث النخيل في بساتين مناطق
مختلفة من السودان ولذلك تم تصميم هذه
التجربة لعامي (  201و )2019على نخيل تمر
صنف بــرحــي تحت ظــروف جـنــوب الخرطوم
(ب ـت ــري)  45نـخـلــة صـنــف ب ــرح ــي ،مـتـمــاثـلــة في
الحجم وقــوة النمو والعمر (12سـنــة) (ثــالث

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

نخالت في الحوض الواحد مكرر ثالث مرات)
مــزروعــة بـمـســافــات × مـتــر فــي تــربــة قلوية
ثـقـيـلــة وق ــد تـعــرضــت أش ـجــارنـخـيــل الـتـجــربــة
لـعـمـلـيــات الـخــدمــة املــو�ضــى بـهــا مــن الـبـحــوث
الزراعية من ري وتسميد وخالفه باإلضافة
إلــى العمليات الفنية الــروتـيـنـيــة األخ ــرى وتــم
تلقيح أشجارالتجربة بحبوب لقاح من فحل
واح ـ ــد وتـ ــم تــوح ـيــد عـ ــدد س ـعــف ك ــل نـخـيــل
التجربة إلى ( )100سعفة .كما وحدت نسبة

الـعــذوق إلــى الـسـعــف إلــى  1:10عـنــد اإلزه ــار.
كانت املعامالت التي استعملت على النخيل
خـمــس م ـعــامــالت كــاآلت ــي :رش ب ـمــاء صـنـبــور.
رش ب ـم ـح ـل ــول يـ ــوريـ ــا  .1%رش ب ـك ـبــري ـتــات
ال ـبــوتــاس ـيــوم  .1%رش ب ــال ـب ــورون ((HBO3
1 00ج ــزء فــي املـلـيــون .رش بكبريتات الزنك
 300جـ ـ ــزء فـ ــي امل ـ ـل ـ ـيـ ــون .ح ـي ــث تـ ـ ــرش ه ــذه
امل ــرك ـب ــات ال ـغــذائ ـيــة ث ــالث مـ ـ ـرات :ع ـنــد أول
ظهور لأغاريض (قبل تفتحها) ثم في مرحلة
ً
الـكـمــري ( )Kimriوأخ ـي ـرا فــي مــرحـلــة الـخــالل
(( .Kalalأوض ـح ــت ن ـتــائــج ال ـت ـجــربــة لـعــامـيــن
على التوالي آثار معنوية واضحة عند إضافة
بعض املحاليل الغذائية على تقليل ظاهرة
ً
الشيص وتحسين عقد الثماروأيضا تحسين
نوعية الـثـمــار وزي ــادة إنتاجية النخلة/كجم
تــم تحليل متوسطات ال ـق ـراءات واستعمال
دنكن املتعدد املتوسطات لدى .5%
مقدمه وأدبيات البحث
ً
ً
تعتبر زراع ــة نـخـيــل الـتـمــر نـشــاطــا اقـتـصــاديــا
ب ــال ــغ األه ـم ـيــة ف ــى م ـع ـظــم م ـنــاطــق ال ـس ــودان
شماله وغــربــه وشــرقــه ،نسبة ألهمية التمر
الـغــذائـيــة بــاإلضــافــة لــالسـتـعـمــاالت املختلفة
ألج ـ ـزاء الـنـخـلــة ال ـتــي ت ـعــود بــالـنـفــع لــإنـســان
وب ــاإلض ــاف ــة أله ـم ـي ــة ال ـن ـخ ـيــل االق ـت ـص ــادي ــة
ً
يتميز أيضا بأهمية اجتماعية وبيئية بالغة،
ح ـيــث ش ـكــل ع ـلــى م ــرال ـت ــاري ــخ ب ـي ـئــة صــالـحــة
ً
ومـ ـص ــدرا لـلـظــل (لـلـمـحــاصـيــل الـتـحـتـيــة مــن
فــاكـهــة وبـقــولـيــات وخ ـضــر) كـمــا أن ألشـجــار
الـنـخـيــل األث ــر الـبــالــغ فــي الـحـفــاظ عـلــى نسيج
ال ـب ـي ـئــة ودرء م ـخ ــاط ــر ال ـت ـص ـحــر ف ــي م ـنــاطــق
كـثـيــرة مــن ال ـس ــودان .وم ــن أج ــل ذل ــك تعتبر
ً
ً
ً
ن ـخ ـلــة ال ـت ـم ــرإرث ـ ــا ح ـض ــاري ــا م ـق ــدس ــا ل ـكــافــة
ال ـح ـض ــارات وال ـث ـقــافــات اإلن ـســان ـيــة الــ�ضــيء
ال ــذي أوج ــب املـحــافـظــة عـلـيـهــا واالع ـت ـنــاء بها

فــي كــل زمــان ومـكــان .حـيــث تــرتـبــط النخلة في
الـ ـس ــودان ب ـكــل م ـنــاحــي ال ـح ـي ــاة ،ابـ ـت ـ ً
ـداء مــن
ً
ً
زراعتها مــرورا بنموها وحصاد ثمارها وصوال
إلى االستخدامات املختلفة لها وملنتجاتها .ال
سـيـمــا َّ
وأن املـجـتـمــع ال ـســودانــي وبـشـكــل عــام
ً
ً
أي ـض ــا وف ـق ــا ل ـن ـشــاطــه االق ـت ـص ــادي ال ـع ــام،
مجتمع زراعــي  -رعــوي .يعتمد بشكل رئي�ضي
عـلــى زراع ــة أش ـجــار الـنـخـيــل( .داود وفــاطـمــة
)2019
ً
تقليديا يكاثر النخيل في السودان بالفسائل
ً
ول ـكــن مــؤخ ـرا ب ــدأ انـتـشــارالـفـســائــل املـكــاثــره
ً
نـسـيـجـيــا ح ـيــث زرعـ ــت أك ـثــرم ــن م ـل ـيــون مــن
فسائل األصناف املختلفة من التمور الرطبة
(إحصائيات إدارة البساتين االتحادية )201
ً
ون ـم ــت خ ـض ــري ــا ب ـش ـكــل ج ـي ــد ف ــي ك ــل أن ـح ــاء
الـســودان غير أنـهــا واجـهــت فــي مرحلة األثـمــار
والـعـقــد بنسبة عالية مــن فشل العقد وبــدأ
معظم املزارعين بالشكوى من هذه الظاهرة
وبــاملـســح األول ــي عنها فــي م ـزارع النخيل بوالية
الخرطوم (غــرب أمدرمان ومشروع السليت
الشمالي والـجـنــوبــي ومـشــروع سـنــدس وجبل
أول ـ ـي ـ ــاء وم ـ ـش ـ ــروع سـ ــوبـ ــا) ت ـ ـراوح ـ ــت ن ـس ـبــة
الشيص فــي أغـلــب األصـنــاف مــن 30-100%
فــي البستان الــواحــد حيث تباينت األصناف
في نسبة حدوث الشيص حيث كانت أعالها
ف ــي ال ـب ــرح ــي وت ـل ـي ـهــا الـ ـخ ــالص ث ــم ن ـب ـتــة سـيــف
وال ـس ـك ــري وت ـك ــاد ت ـكــون م ـعــدومــة ف ــي صنف
ً
املجهول ،ويمكن تعريف الشيص بأنه عموما
فشل في التلقيح حيث أن أزهــار نخيل التمر
ً
تـحـتــوي طـبـيـعـيــا عـلــى ثــالث مـبــايــض (ك ـرابــل)
تضمر اثنتان منها عند نجاح التلقيح ويبقى
املبيض امللقح ينمو ويكون الثمرة ،وفي حالة
فـشــل الـتـلـقـيــح تـبـقــى ال ـثــالث ك ـرابــل وتـعــرف
ً
بظاهرة (الشيص) وتنمو هذه الكرابل قليال

ولكن ال تصل إلــى حجم الثمرة الطبيعي وال
يمكن أكلها ،وقد تبقى الكرابل على العذوق
وقــد تسقط وذل ــك حـســب الـصـنــف .وزي ــادة
أعداد الكرابل عن العدد الطبيعي ( 3كرابل)
يـعـتـبــرظــاهــرة غـيــرطـبـيـعـيــة فــي نـخـيــل الـتـمــر،
حيث تـراوح عــدد الكرابل التي تم مالحظاتها
على نخيل التمر النسيجي ما بين  4-9كرابل.
(داود حسين وفاطمة غبدالرؤوف )201
ظاهرة الشيص من أكبر املشاكل التي ظهرت
على النخيل في السودان وتتسبب في خسائر
اق ـت ـصــاديــة ك ـب ـيــرة مل ـزارع ــي الـنـخـيــل ح ـيــث ال
ت ـت ـضــح إال ب ـع ــد إزهـ ـ ــار وإثـ ـمـ ــار ال ـن ـخ ـي ــل ،أي
بـعــد الـسـنــة الـرابـعــة أو الـخــامـســة مــن زراعــة
الفسيلة في البستان ومن مالحظتنا الحقلية
فـقــد تـسـتـمــرالـنـخـلــة غـيــرقـ ــادرة عـلــى تـكــويــن
ً
الثمارلسنوات طويلة قبل أن تتحسن نسبيا
أو ق ــد ت ـظــل الـنـخـلــة ع ـلــى ه ــذه ال ـحــالــة دون
ً
تـحـســن .والـنـخـيــل املـتـحـســن غــال ـبــا مــايـكــون
إن ـت ــاج ــه م ــن ال ـت ـم ــور أقـ ــل م ـق ــارن ــة بــالـنـخـيــل
النسيجي السليم أوالنخيل الفسيلي .واتضح
ً
ل ـنــا أي ـض ــا اخ ـت ــالف أش ـج ــارن ـخ ـيــل الـصـنــف
الــواحــد فــي حــدوث هــذه الـظــاهــرة فقد تكون
جـمـيــع أغ ــاري ــض الـشـجــرة مـشـيـصــة (بجميع
االت ـج ــاه ــات) أو ي ـكــون ب ـعــض األغ ــاري ــض أو
عــدد مــن الـشـمــاريــخ عـلــى الـعــذق الــواحــد هي
ال ـتــي ت ـح ـتــوي ع ـلــى ش ـيــص .وك ـمــا ذكـ ــرت مــن
مشاهدتنا تحسن بـعــض األش ـجــار مــن سنة
ً
إلــى األخــرى ولـكــن هــذا التحسن يـكــون بطيئا
وقد يأخذ عدة سنوات مما يزيد من خسارة
ً
املزارع اقتصاديا.
يعتقد كثير مــن املـزارعـيــن بــأن هــذه الظاهرة
لها عالقة مباشرة ومرتبطة بعملية التلقيح
حـيــث ي ـعــزون ذل ــك إل ــى ع ــدم ك ـفــاءة الـعـمــال
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القائمين بالتلقيح أو عــدم توافق اللقاح مع
الـصـنــف أو عــدم حـيــويــة الـلـقــاح املستعمل،
وهناك عــدد من األشـكــال املختلفة للظاهرة
لوحظت أثناء املسح نذكرمنها:
 .1فشل جميع العذوق في تكوين الثمار.
 .2بعض العذوق سليمة وأخرى مشيصة.
 .3وجود بعض الثمار مشيصة على العذق
وأخرى عادية.
سنتطرق في هــذه الــورقــة إلــى ظاهرة تشيص
الثمارفقط وليس للمشاكل الحقلية األخرى
املرتبطة ببعض مظاهر الفسائل النسيجية
م ـثــل ت ـش ــوه ــات ش ـكــل ال ـش ـم ــاري ــخ وال ـع ــذوق
وت ـغ ـي ـرات ش ـكــل ال ـس ـعــف والـ ـخ ــوص وت ـقــزم
الفسائل أو نقص الكلوروفيل على الخوص
بطريقة منتظمة أي أن املسح فقط لظاهرة
ال ـش ـيــص وم ـح ــاول ــة ال ـت ـق ـل ـيــل م ـن ـهــا بــإضــافــة
بـعــض الـعـنــاصــر الـغــذائـيــة رشــا عـلــى املجموع
الخضري والعذوق.
املواد وطرق البحث:
أجــريــت هــذه الــدراســة بواسطة مركز بحوث
امل ـح ــاص ـي ــل ال ـب ـس ـت ــان ـي ــة فـ ــي ب ـس ـت ــان خ ــاص
جـ ـن ــوب الـ ـخ ــرط ــوم (ب ـ ـت ـ ــري) خ ـ ــالل مــوس ـمــي
الـنـمــو (  ،)2019 – 201حـيــث تــم تكليفنا
بدراستها بواسطة بروفسيرأحمد علي قنيف
أم ـي ــن ع ــام جـمـعـيــة ف ــالح ــة ورع ــاي ــة الـنـخـيــل
السودانية في (  )201حيث بدأت مسوحاتنا
ل ــدراس ــة ه ــذه ال ـظــاهــرة حـيــث وق ــع اخـتـيــارنــا
ع ـل ــى ب ـس ـت ــان ن ـخ ـي ــل فـ ــي جـ ـن ــوب ال ـخ ــرط ــوم
(منطقة بـتــري) حـيــث تــم اخـتـيــار ( )45نخلة
صـ ـن ــف بـ ــرحـ ــي (ث ـ ـ ــالث ن ـ ـخـ ــالت ف ـ ــي الـ ـح ــوض
الواحد مكرر ثالث مرات) متماثلة في الحجم
وق ـ ــوة ال ـن ـمــو وال ـع ـم ــر (12س ـ ـنـ ــة) واألش ـج ــار
مــزروعــة على أبـعــاد ( × ) متر فــي تربة قلوية
ثـقـيـلــة وق ــد تـعــرضــت أش ـجــارنـخـيــل الـتـجــربــة

لـعـمـلـيــات الـخــدمــة املــو�ضــى بـهــا مــن الـبـحــوث
الزراعية من ري وتسميد وخالفه باإلضافة
إلــى العمليات الفنية الروتينية األخــرى فقد
تــم تلقيح أشـجــار التجربة بحبوب لـقــاح من
فحل واحد وتم توحيد عدد سعف كل نخيل
التجربة إلى ( )100سعفة .كما وحدت نسبة
العذوق إلــى السعف إلــى ( )1:10عند األزهــار
ً
(توصية بحثية أيـضــا) تمت معاملة أشجار
نخيل التجربة بخمس معامالت رش عناصر
غذائية مختلفة  -كل ثالث أشجار على حدة
ً
وكررت ثالث مرات أيضا:
املعاملة األولى :رش بماء صنبور (معاملة
املقارنة) املشاهدة
املعاملة الثانية :رش بمحلول يوريا 1%
امل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ـث ـ ــال ـ ـث ـ ــة :رش بـ ـكـ ـب ــريـ ـت ــات
البوتاسيوم 1%
املعاملة الرابعة :رش بالبورون ((HBO3
 1 00جزء في املليون
املعاملة الخامسة :رش بكبريتات الزنك
( )300جزء في املليون
تم تطبيق جميع املعامالت بشكل منفصل في
عامي التجربة ( 201و ،)2019وتــم تقسيم
محاليل املغذيات إلى ثالث جرعات متساوية
ورشها على النخيل في مراحل مختلفة:
ً
أوال :عند ظهور اإلغــاريــض (قبل تفتحها)
ً
ثانيا :في مرحلة الكمري ()Kimri
ً
ثالثا :في مرحلة الخالل ((.Kalal
تــم خلط محاليل ااملـعــامــالت بعامل ترطيب
( )Tween-20لتقليل التوتر السطحي وزيادة
زاوية التماس لقطرات املحاليل املختلفة.
جمع البيانات واملالحظات:
بـعــد  30يــومــا مــن التلقيح تــم أخــذ البيانات
اآلتية:

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

 .1نسبة الـثـمــار الشيص (الـتــي يطلق عليها
ً
الصيص محليا والتي نتجت عن الزهور
امل ـل ـق ـح ــة والـ ـت ــي ف ـش ـلــت ف ــي الـتـخ ـصـيــب
وال ـت ـط ــور إل ــى ث ـم ــار) وذل ـ ــك ع ـلــى أس ــاس
العدد الكلي لأزهارعلى الشمروخ.
 .2تــم حـصــاد خـمـسـيــن ثـمــرة ص ـف ـراء كاملة
ال ـلــون مــن كــل ت ـك ـراربـشـكــل عـشــوائــي في
ن ـهــايــة مــرح ـلــة ال ـخ ــالل (ال ـب ـســر) ()bisir
وذل ـ ــك خـ ــالل األسـ ـب ــوع األول م ــن شـهــر
يــونـيــو ،ثــم تعبئتها على الـفــور فــي أكياس
بالستيكية وحفظها مبردة في ثالجة عند
درج ـ ــة حـ ـ ـرارة (  )1 ±درج ـ ــة م ـئــويــة فــي
املختبرلتحديد الخواص الفيزيوكيميائية
(وزن الثمرة ،جم) وذلك ً
بناء على طريقة
( .)AOAC 199
 .3ت ــم أخ ـ ــذ خ ـ ــوص م ــن ال ـس ـع ـفــة ال ـثــال ـثــة
مــن قـلــب الـنـخـلــة بـعــد شـهــريــن مــن آخــر
رشــة بالعناصر الغذائية وذلــك ً
بناء على
توصية  )Reuther etal., 1954( .وذلك
من الثالث مكررات للمعامالت الخمسة
لعامي التجربة .وعند وصولها املعمل تم
غـســل الـعـيـنــات بـعـنــايــة ،وتجفيفها عند
 0- 0درجــة مئوية إلــى ال ــوزن الثابت،
ثــم طحنها وإذابـتـهــا فــي حــامــض الكبرتيك
ب ـ ـن ـ ـ ًـاء عـ ـل ــى ت ــوصـ ـي ــة (Evanhuis, De
 )Waard 19 0وذلــك لتحليل (N, P, K,
 )Ca, Mg, Mn, Zn, Feوتم تحليل الـ ()N
ب ـ ( )micro-kjeldahlوال ـ ( )Pبـنـظــام الـ
()vanadomolybdophosphricاألصفر
ف ــي حــامــض الـنـيـتــريــك وال ـ ـ ( )Kبــواسـطــة
ج ـهــاز الـ ـ (flame photometer - E.E.L
 )modeب ـن ـ ًـاء ع ـلــى تــوص ـيــة (ombrink
وآخ ـ ــرون  .)199والـ ـ ـ ( )Caوالـ ـ ـ ()Mg
وبقية العناصر ( )Mn, Zn, Feبواسطة
جـ ـه ــاز (Perking- Elemer Atomic

absorption spectrophotometer
 )model 2380 ALب ـن ـ ًـاء ع ـلــى تــوصـيــة
( .)Chapman, Pratt 19
النتـائــج واملناقشة:
أوضـ ـح ــت ال ـن ـتــائــج الـ ـ ــواردة ف ــي الـ ـج ــدول ()1
بصفة عامة وجــود زيــادة معنوية نتيجة تأثير
إضافة العناصر الغذائية على النسبة املئوية
للثمار املشيصة والعاقدة ووزن الثمرة بالجم
وحجم الثمر بالسم املكعب ووزن لب الثمرة
بــال ـجــم ث ــم امل ـح ـصــول بــال ـك ـجــم ل ـكــل ش ـجــرة،
خ ــالل املــوسـمـيــن وذل ــك لـنـخـيــل الـبــرحــي الــذي
يعاني من فشل عقد اإلزهار (ظاهرة الشيص)
أوضحت نتائج جدول ( )1أن أعلى نسبة من
الثماراملشيصة أو الـ ( )Un developedكانت
في معاملة الشاهدة أو الكنترول ثم معاملة
إضــافــة الـيــوريــا ،فــي حـيــن أنـتــج ال ـبــورون أقــل
مــن نـسـبــة مــن الـثـمــاراملـشـيـصــة يـلـيـهــا الــزنــك
والبوتاسيوم .أكــدت هــذه النتائج أن أهمية
ع ـن ـصــري ال ـ ـبـ ــورون وال ــزن ــك ف ــي ح ــل ظــاهــرة
ال ـث ـمــاراملـشـيـصــة وذلـ ــك ف ــي عــامــي الـتـجــربــة.
ً
وعلى نفس الصياغ أكــدت أيـضــا النتائج أن
أقل نسبة عقد للثماركانت معاملة املشاهدة
ثــم مـعــامـلــة الـيــوريــا وأعـلــى نـسـبــة عـقــد كانت
نـتـيـجــة إضــافــة ال ـب ــورون ثــم مـعــامـلــة إضــافــة
ال ــزن ــك .ه ــذه ال ـن ـتــائــج ت ــؤك ــد أه ـم ـيــة إضــافــة
مــركـبــات ال ـب ــورون وال ــزن ــك فــي تـقـلـيــل ظــاهــرة
الشيص وزيــادة نسبة العقد ومعالجة هذه
ً
الـ ـظ ــاه ــرة ن ـس ـب ـيــا وت ـت ـف ــق ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج مــع
ن ـتــائــج ((El-Dengawy, El-Sayed 2001
وع ـنــد عـمـلــه عـلــى الـصـنــف حـيــانــي ،واتـفـقــت
ً
ه ــذه الـنـتــائــج أي ـضــا مــع ( Khayyatوآخ ــرون
 )200عند عمله على الصنف شاهيني كما
أوضحت قراءات نفس الجدول أن أعلى وزن

لـلـثـمــار ـكـانــت نتيجة إضــافــة مــركــب الـبــورون
ومــركــب الـبــوتــاسـيــوم ثــم مــركــب الــزنــك وأقــل
وزن للثمرة نتج عن إضافة اليوريا والشاهد
ً
وعـ ــادة ف ــإن إضــافــة الـنـيـتــروجـيــن تــؤثــرسـلـبــا
على وزن وحجم الثمارحيث يزيد عدد الثمار
على حـســاب الــوزن وهــذا يتفق مــع عــدد من
الباحثين ( Dawoudوآخرون .)199
ً
أوضـحــت أيـضــا ق ـراءات جــدول ( )1أن حجم
الـثـمــار حــذا نـفــس حــذو وزن الـثـمــرة حـيــث أن
ً
معاملتي ال ـبــورون والـبــوتــاسـيــوم أعـطـيــا ثـمــارا
ً
ً
أكبر حجما معنويا من بقية املعامالت ويليهما
معاملة الــزنــك .بينما معاملة الشاهد أعطت
ً
ً
ً
ثمارا أقل حجما .كما وجد أيضا أن أعلى الثمار
ً
لبا كان نتيجة املعاملة بالبورون والبوتاسيوم
ً
يليهما الــزنــك بينما أقــل الـثـمــار لـبــا نتجت من
معاملة الشاهد .كما أوضحت نتائج محصول
الثمار/نخلة/الكجم أن إضــافــة الـبــورون قد
حقق أعلى إنتاجية في عامي التجربة ( 201
–  )2019ويـلـيــه الــزنــك والـبــوتــاسـيــوم و ـكـانــت
ال ـش ــاه ــد أقـ ــل امل ـع ــام ــالت ف ــي إن ـت ــاج/ن ـخ ـل ــة /
بالكجم .اتفقت هــذه النتائج مــع العديد من
الباحثين والـعـلـمــاء (El-Sayed El-Badawy,
 ) El-Dengawy2001وذلـ ــك أث ـن ــاء عـمـلـهــم
ً
عـلــى صـنــف الـحـيــانــي واتـفـقــت الـنـتــائــج أيـضــا
م ــع الـعــاملـيـيــن () Dialami, Pejman 2005
ً
عـنــدمــا عـمــال عـلــى زي ــادة وزن الـثـمــار بــإضــافــة
عـنـصــر ال ـب ــورون وذل ــك ب ــزي ــادة حـجــم الخلية
ً
ع ـنــد إض ــاف ــة الـ ـب ــورون لـصـنــف ثـ ــوري أي ـضــا
اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه الباحث
( )Marschner 1986عند إضافته للبورون
ووجــد زيــادة حجم الخاليا بإضافة العناصر
ً
الغذائية واتفقت أيضا مع ( Van Lune, Van
) Goor 1980حيث وجدو أن أضافة حامض
ال ـب ــوري ــك أثـ ـن ــاء ت ـط ــور ال ـث ـم ــارون ـم ــو ال ـخــاليــا

وي ـ ــؤدي إل ــى زي ـ ــادة انـقـســامـهــا وبــال ـتــالــي لــزيــادة
حجم الثماراملعاملة عن الشاهد.
أوض ـح ــت ال ـن ـتــائــج الـ ـ ــواردة ف ــي الـ ـج ــدول ()2
ب ـص ـفــة ع ــام ــة وج ـ ــود زيـ ـ ــادة م ـع ـنــويــة نـتـيـجــة
تأثير إضــافــة العناصر الغذائية على النسبة
امل ـئــويــة ل ـل ـمــواد الـصـلـبــة الــذائ ـبــة وحـمــوضــة
العصير واملــواد السكرية والتانينات الذائبة
والبروتينات الكلية فقد أوضحت نتائج كال
العامين ( 201و )2019أن أعلى نسبة مواد
صلبة ذائـبــة نتجت مــن إضــافــة البوتاسيوم
وال ـ ـ ـبـ ـ ــورون ثـ ــم مـ ــن إضـ ــافـ ــة الـ ــزنـ ــك وكــان ــت
أقلها نتيجة معاملة الـشــاهــد وحــذت املــواد
الـسـكــريــة الـكـلـيــة نـفــس ح ــذو امل ــواد الصلبة
الذائبة في حين أن أعلى فيتامين ج نتج من
إضافة البورون ثم البوتاسيوم وأقلها كانت
ف ــي م ـعــام ـلــة ال ـك ـن ـت ــرول .غ ـيــر أن أ ق ــل نـسـبــة
لحموضة الثمار وجــدت فــي معاملة الـبــورون
وال ـب ــوت ــاس ـي ــوم ح ـيــث أدت إض ــاف ــة ال ـيــوريــا
ملحتوى متوسط من الحمض ولكن معاملة
الشاهد أدت ألعـلــى محتوى مــن الحمض في
عصير ثمار البرحي ،واتفقت هــذه النتائج مع
عدد من الباحثين منهم ( Dawoudوآخرون
 )199وال ــذي ــن عـمـلــوا عـلــى صـنـفــي املـشــرق
ً
ودلـ ـق ــاي واملـ ـش ــرق ود خ ـط ـيــب وأيـ ـض ــا (El-
ً
 Kounyوآخ ـ ــرون  )2004وأي ـض ــا الـبــاحــث
( )El-Assar 2005وذل ــك أث ـنــاء عـمـلـهــم على
ص ـنــف ال ــزغ ـل ــول .ك ـمــا ات ـف ـق ـتــا م ــع ن ـتــائــج ()
 )El-Dengawy )2001و El-Sayed El-Bad-
 awyوذلـ ــك ف ــي أب ـحــاث ـهــم ع ـلــى ص ـنــف الـتـمــر
ً
ال ـح ـيــانــي وأتـ ـف ــق أيـ ـض ــا م ــع م ــا وص ـل ــت إل ـيــه
أب ـح ــاث ( )El-Assar, El -Kouny 2010في
دراساتهم على ثمارالصنف زغلول .أوضحت
ً
أي ـض ــا ق ـ ـ ـراءات ج ـ ــدول ( )2أن أع ـل ــى نـسـبــة
تانينات ذائبة نتجت من إضافة البوتاسيوم

83

ك ـمــا أوض ـح ــت ال ـن ـتــائــج الـ ـ ــواردة ف ــي ال ـجــدول
( )3بـصـفــة عــامــة وج ــود اخ ـتــالفــات معنوية
واض ـح ــة ف ــي م ـس ـتــويــات ال ـع ـنــاصــرال ـغــذائ ـيــة
ف ــي خـ ــوص ال ـص ـنــف ال ـب ــرح ــي نـتـيـجــة إضــافــة
ال ـع ـن ــاص ــر ال ـغ ــذائ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى أو ال ـص ـغ ــرى
ً
املختلفة ،وعموما الحظنا من قراءات جدول
( )3أن ال ـشــاهــد أدى إل ــى أق ــل م ـح ـتــوى مــن
الـعـنــاصــر جـمـيـعـهــا ،أوض ـحــت الـ ـقـ ـراءات أن
أع ـلــى م ـعــدل نـيـتــروجـيــن ف ــي خ ــوص الـصـنــف
البرحي ـكـان نتيجة إضــافــة الـبــورون واليوريا
ثم البوتاسيوم بينما كان أدنى معدل نتيجة
إضافة الزنك .كما أدت إضافة الـبــورون إلى
أعلى مستوى من الفسفور يليه اليوريا بينما
أدت إضافة بقية العناصر املضافة إلــى أقل
مستويات فسفور في خوص الصنف البرحي.

وال ـشــاهــد وأق ــل نـسـبــة ـكـانــت نـتـيـجــة إضــافــة
ال ـ ـيـ ــوريـ ــا وال ـ ــزن ـ ــك أم ـ ــا ال ـ ـب ـ ــورون ف ـق ــد كــان
ً
ً
وسـ ـط ــا .ك ـمــا وج ـ ــدت أي ـض ــا أن أع ـل ــى نـسـبــة
للبروتينات الكلية ـكـانــت مــن إضــافــة عنصر
ال ـيــوريــا وعـنـصــر ال ـب ــورون ثــم يـلـيـهـمــا عنصر
الــزنــك وعنصر البوتاسيوم بينما ـكـانــت أقل
بروتينات كلية في معاملة الشاهد وقد اتفقت
هـ ــذه ال ـن ـتــائــج م ــع ك ــل م ــن (El-Dengawy,
 )Badawy, El-Sayed El 2001فــي عملهم
ً
على ثمار الصنف الحياني وأيضا من تقارير
أبحاثهم في ثمار صنف الزغلول (El-Kouny,
 ،)El-Assar 2010كما توصل لنفس النتائج
كل من ( )Abd El-Zaher2008خالل عمله
عـلــى صـنــف الـبــرحــي (Al-Obeed, Soliman
 )2011وذلك من خالل أبحاثهم على صنفي
الخالص ونبوت سيف.

أوضـ ـح ــت إض ــاف ــة ال ـب ــوت ــاس ـي ــوم أن ـه ــا ت ــؤدي
مباشرة الرتـفــاع مستوى عنصر البوتاسيوم
ف ــي خـ ــوص ال ـص ـنــف ال ـب ــرح ــي ع ـكــس أضــافــة
الـ ـي ــوري ــا وال ـ ـتـ ــي تـ ـ ــؤدي إل ـ ــى أدنـ ـ ــى ن ـس ـبــة مــن
مـعــدالت الـبــوتــاسـيــوم فــي الـخــوص ،كـمــا أدى
إضافة البورون إلى زيادة محتوى الكالسيوم
واملغنسيوم بينما أدت معاملة إضافة الزنك
ً
ألعلى محتوى من الحديد وأيضا اليوريا .كما
وجــد أن معاملة إضــافــة عنصر الــزنــك يــؤدي
ل ــزي ــادة م ـح ـتــوى ال ــزن ــك ف ــي ال ـخ ــوص وتـقـلـيــل
محتوى البوتاسيوم .وجــد أن أعـلــى محتوى
للمانجنيز فــي خــوص الـصـنــف الـبــرحــي نتيجة
إضافة الزنك واليوريا وأدناها نتيجة إضافة
البوتاسيوم كما أوضحت القراءات أن أعلى
محتوى للنحاس عند إضافة البورون ويليه
الزنك .اتفقت هذه النتائج مع كل من
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%
املعاملة
سنوات التجربة

للثماراملشيصة
Un developed

لعقدالثمار

2019 201

2019 201

بدون معامله
الشاهد
يوريا 1%

 HBO3بورون 1 00
جزء في املليون
كبريتات الزنك 300
جزء في املليون

2019 201

2019

201

201

2019

201

2019

11e

22.4c

10.94d 11.15c 11.19c 22.7c

9b

2b

21d

d

2

22.2c

124.2c 119.3c 12.36c 12.33c 11.23c 11.21c 22.7c

c

1c

35c

39c

27.7a

139.3b 130.1b 14.15a 14.12a 13.17a 13.15a 28.1a

e

93a

a

9

26.5a

154.3a 147.1a 14.99a 14.92a 13.19a 13.17a 28.2a

9b

83b

22.5b

142.1b 132.0b 13.45b 13.42b 12.05b 12.03b 23.7b

9a

كبريتات البوتاسيوم
1%

وزن
الثمرة  /غرام

حجم
الثمرة  /سم3

وزن
اللب  /غرام

املحصول
/كجم/النخلة

e

21d

d

e

1

الحروف املتشابهة في كل عمود تدل على عدم وجود فروق معنوبة بين املعامالت عند مستوى اختبار %

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

10.95d

104.3d 89.4d

إلــى ( )7%-5%عنــد أضافــة ( )HBO3بــورون
ً
 1 00جــزء فــي املليــون وأيضــا زادت العقــد مــن
( ) 11% - 8%فــي معاملــة الشــاهد إلــى (93%
ً
  )95%وأيضــا كبريتــات الزنــك  300جــزءفــي املليــون فقــد قللــت ظاهــرة التشــيص مــن
( )92%-89%فــي معاملــة الشــاهد إلــى (21%-
ً
 )17%وأيضــا زاد العقــد مــن ()11% - 8%
فــي معاملــة الشــاهد إلــى ( )83% - 79%عنــد
ً
إضافة مركب الزنك ،وأيضا أوضحت النتائج
أن هذين املركبين أعطيا أعلى إنتاجية للنخلة
/كجــم كمــا حســنا مــن الخصائــص الثمريــة
للثمارولذا أقترح أهمية إضافة هذه العناصر
مــع مزيــد مــن البحــوث فــي هــذا املضمــار.

(Al-Obeed, Soliman 2011(، )Men-
 gel 2002(، )Khayyatوآخ ـ ـ ــرون ،)200
(Pejman, Dialami 2005(، )Marschner
1986(، )Van Lune, Van Goor 1980(،
ً
 ،))El-Assar 2005وأي ـضــا ( Bachaوآخ ــرون
.)199
الخالصة
أوضحــت نتائــج الدراســة أهميــة إضافــة بعــض
ً
املركبــات الغذائيــة رشــا علــى أشــجار النخيــل
النســيجية والتــي تعانــي مــن فشــل فــي اإلخصــاب
ً
بعــد تلقيحهــا والتــي تنتــج ثمــارا (مشــيصة) فقــد
قللــت ظاهــرة التشــيص مــن ()92%-89%

املراجع العربية
 - 1داود حسين داود وفاطمه عبد الــرؤوف
أح ـ ـم ـ ــد 2017/2018/2019،تـقــريــر فـنــي عن
ظ ــاه ــرة ال ـش ـي ــص ف ــي ن ـخ ـيــل ال ـت ـم ــرف ــي والي ــة
ال ـخ ــرط ــوم ،ت ـقــاريــرمــركــزب ـحــوث املـحــاصـيــل
البستانية ،هيئة البحوث الزراعية.
 - 2داود حسين داود وفاطمة عبد الــرؤوف
أحـمــد :2019 ،كـتــاب زراعــة النخيل وإنـتــاج
ال ـت ـمــور ف ــي ج ـم ـهــوريــة الـ ـس ــودان مـطـبــوعــات
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الــزراعــي 1441ه2019/مwww.Kiaai.ae :
sg @kiaai.ae
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%
املعاملة

املواد الصلبة
الذائبة

املواد السكرية
الكلية

فيتامين ج.
ملج100/مل/
عصيرالثمرة

حموضة عصير التانينات الذائبة
الكلية
الثمار

2019 201

2019 201

201

2019

2019 201

2019 201

سنوات التجربة

البروتينات الكلية
2019 201

بدون معاملة
الشاهد

20.2d

20.3d

70.5d

71.0d

7.1e

7.3e

1.90a

1.85a

0.27a

0.25a

1.55c

1.58c

يوريا 1%

21.6c

21.7c

72.2c

74.7c

9.0d

9.0d

1.55b

1.58b

0.15c

0.14c

2.18a

2.15a

كبريتات
البوتاسيوم 1%

25.2

25.5

79.5

79.7

1.25

1.28

0.28

0.27

1.68

1.78

a

a

a

a

b

12.32 12.28
b

c

c

a

a

b

b

 HBO3بورون
 1 00جزء
في املليون

25.0a

25.2a

80.5a

1.40c 12.85a 12.72a 80.7a

1.43c

0.20b

0.21b

2.11a

2.15a

كبريتات الزنك
 300جزء
في املليون

23.0b

23.1b

76.7b

1.58b

1.59b

0.18c

0.19c

1.68b

1.78b

76.8b

10.2c

10.0c
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جزء في املليون

%

املعاملة

نحاس

منجنيز

زنك

2.2d

20c

10.2c

111c

0.18d

1.10c

1.22c

0.14c

2.05c

2.7

31

12.2

138

a

0.41

1.36

1.28

0.24

b

2.32a

1% يوريا

c

a

حديد

b

نيتروجين فسفور بوتاسيوم الكالسيوم مغنسيوم

a

b

c

بدون معاملة الشاهد

2.8c

21c

10.2c

12

b

0.20c

1.30b

1.85a

0.13c

2.23b

1% كبريتات البوتاسيوم

4.2a

23b

12.1b

129b

0.44a

1.45a

1.54b

0.26a

2.32a

 جزء1 00  بورونHBO3
في املليون

3.3b

32a

19.1a
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شماريخ تحتوي علي ثمارمشيصه بنسبة عالية

ظاهرة الشيص ويالحظ عدد قليل من الثمارفي مرحلة البسر

بعض العذوق مشيصة وأخري سليمة

عذوق مشيصة بالكامل

بعض األرضار التي تالحظ عىل
مثار النخيل أثناء مراحل النمو
والتطور
أ.د .عبد الباسط عودة ابراهيم

أﺧصﺎيئ نﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ اﻻسﺘشﺎري (ايﻜﺎردا)
abdulbasit1956@gmail.com

تـتـعــرض ث ـمــارالـنـخـيــل أث ـنــاء الـنـمــو والـتـطــور
إل ــى ال ـعــديــد م ــن األضـ ـ ـرارال ـتــي تـسـبــب تـشــوه
الـثـمــار وتلفها وع ــدم صالحيتها لــأكــل بــل إلــى
ف ـقــدان قـيـمـتـهــا الـتـســويـقـيــة وف ــي ه ــذا املـقــال
ً
اخترت بعض هذه األضرار وهي األكثر شيوعا
ومالحظة لدى املزارعين.
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ً
أوال :تشقق الثماروتعفنها يسمى التشطيب
(الوشم) []Checking
تتشقق الـخــاليــا تحت قـشــرة الـثـمــرة ،ويكون
ذلـ ــك ع ـلــى ش ـكــل خ ـط ــوط طــول ـيــة أو أفـقـيــة
رف ـي ـعــة س ـم ـراء ال ـل ــون ،وي ـك ــون ع ـمــق الـشــق
1وتـسـبــب الـشـقــوق تـصـلــب قـشــرة الـثـمــرة،
وج ـفــاف الـطـبـقــة الـلـحـمـيــة ،وه ــذا ي ــؤدي إلــى
انـخـفــاض نــوعـيــة الـثـمــار وت ـكــون غـيــر صالحة
ل ــالس ـت ـه ــالك ال ـب ـش ــري ،وال ـت ـص ــدي ــر .يــالحــظ

هـ ــذا الـ ـض ــرر ف ــي ث ـم ــاراألصـ ـن ــاف ال ـح ـســاســة
(الـخــالص ،ودقلة نــور ،والحياني ،واملكتوم،
والـ ـ ـح ـ ــالوي ،وبـ ــونـ ــارن ـ ـجـ ــه) ،وي ـع ـت ـب ــرصـنــف
(الخنيزي) من األصناف املقاومة.
املسببات
 .1الــرطــوبــة الـعــالـيــة أثـنــاء تـحــول الـثـمــارمن
مــرح ـلــة ال ـك ـم ــري (امل ــرح ـل ــة ال ـخ ـض ـراء /
الـ ـخ ــالل) إلـ ــى مــرح ـلــة الـ ـخ ــالل (املــرح ـلــة
امللونة/البسر) ،فالرطوبة العالية حول
الـثـمــار فــي هــذه املــرحـلــة وال ـتــي ي ــزداد فيها
حـجــم ووزن الـثـمــار يــرتـفــع فـيـهــا املـحـتــوى
الــرطــوبــي ،تسبب تــوقــف عملية التبخر
م ــن الـ ـثـ ـم ــار ،ي ـراف ـق ــه اسـ ـتـ ـمـ ـراردخ ــول
امل ــاء إل ــى الـثـمــار بـسـبــب ال ــري الـغــزيــر مما
يــؤدي إلــى تضخم وانـتـفــاخ الـخــاليــا تحت
الـقـشــرة .وتشققها بفعل زيــادة الضغط
االنتفاخي فيها.

 .2تـ ـزاح ــم ال ـس ـعــف وال ـظ ــل ال ـك ـث ـيــف عـلــى
الثمار بسبب عدم إجراء عملية التقليم
وتقليل عدد السعف.
 .3ق ـل ــة ال ـ ــري والـ ـجـ ـف ــاف ت ـس ـبــب ان ـك ـمــاش
الـثـمــار وع ــدم تــوســع خــاليــاهــا ولـكــن عند
ال ـق ـيــام بــالــري ال ـغــزيــرامل ـبــاشــربـعــد ذلــك
يسبب تضخم وتوسع الخاليا وانفجارها.
 .4س ـقــوط األم ـط ــارال ـغــزيــرة يـسـبــب جــروح
فــي ال ـث ـمــارت ــؤدي إل ــى تـشـقــق جـلــد الـثـمــرة
ول ـح ـم ـهــا ( )Splittingث ــم ي ـح ـصــل تـبـقــع
ال ـث ـمــار ( )Fruit spotsبـسـبــب اإلصــابــة
ب ــال ـف ـط ــري ــات الـ ـت ــي ت ـش ـج ـع ـهــا ال ــرط ــوب ــة
ال ـع ــال ـي ــة ،ح ـي ــث ت ــالح ــظ ال ـب ـق ــع ال ـب ـن ـيــة
وت ـع ـف ــن قـ ــاعـ ــدة الـ ـتـ ـم ــرة ع ـن ــد مـنـط ـقــة

ات ـصــال ـهــا بــال ـق ـمــع ،وهـ ــذه ت ـحــدث بـنـهــايــة
مرحلة الخالل (البسر).
 .زي ـ ـ ــادة ال ـت ـس ـم ـيــد ب ـع ـن ـصــرال ـبــوتــاس ـيــوم
ب ــاس ـت ـخ ــدام نـ ـتـ ـرات ال ـب ــوت ــاس ـي ــوم أو أي
سماد بوتا�ضي عن النسبة املقررة تؤدي
إل ــى اس ـت ـطــالــه خــاليــا ال ـث ـمــارم ـمــا يـسـبــب
ش ـق ــوق ب ـهــا ث ــم ي ـح ــدث ت ـل ــوث ف ـط ــري أو
بـكـتـيــري بـفـعــل الــرطــوبــة الـعــالـيــة وتـصــل
إلــى املرحلة كما فــي الـصــور وللبوتاسيوم
دور م ـهــم ف ــي عـمـلـيــة ف ـتــح وغ ـلــق الـثـغــور
التي عن طريقها خــروج املــاء من األوراق
بعملة النتح وله دور في مقاومة الجفاف
وال ـ ـ ـب ـ ـ ــرودة واملـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ال ـض ـغــط
األسموزي كما أنه يحسن نوعية وجودة
وزيادة حجم الثمار.
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 .ارتـفــاع نسبة الرطوبة في الـهــواء املحيط
يقلل من فقدان رطوبة الثمار ويؤدي إلى
حــدوث خلل فسيولوجي في تطور الثمار
بـسـبــب صـعــوبــة الـتـخـلــص م ــن الــرطــوبــة
الزائدة داخل الثمرة مما يؤدي إلى طول
مــرحـلــة الــرطــب وتــأخـيــر الـنـضــج الطبيعي
للثمارمما يسبب تساقطها كما هوالحال
في بعض أصناف نخيل التمرفي اإلمارات
العربية املتحدة وسلطنة عمان ،وكذلك
ظ ـهــور األض ـ ـرارالـفـسـيــولــوجـيــة .ونــالحــظ
عـنــد زراعـ ــة صـنــف ال ـعـنـبــرة ف ــي املـنــاطــق
الساحلية وعــدم تنظيم الــري يــؤدي إلى
تشقق الثما وتعفنها.

املعالجات
 .1زراعـ ــة األص ـن ــاف الـحـســاســة عـلــى أبـعــاد
مناسبة بمنا يؤمن عدم تشابك السعف
وتوفيرالجو املكشوف.
 .2إج ـ ـراء عـمـلـيــة الـتـقـلـيــم ب ــإزال ــة الـسـعــف
القديم ،والسعف الـزائــد حــول العذوق
مع عملية تدلية العذوق في شهرحزيران/
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يونيو ،مع تهوية للعذوق بإجراء الخف،
أو وضع حلقات وسط العذق.
 .3عــدم زراع ــة املـحــاصـيــل الصيفية تحت
أشجارالنخيل.
 .4تنظيم عملية الــري بتقليل عــدد الريات
في شهور الصيف بما يتناسب مع مرحلة
الثماروطبيعة املنطقة.

األص ـ ـنـ ــاف ال ـح ـس ــاس ــة ل ـل ــرط ــوب ــة )دق ـل ــة
نــور/الـثـمــارحـســاســة لـلــرطــوبــة ولــأمـطــار
فــي مرحلة النضج ،والصنف غير مقاوم
ل ـلــرطــوبــة ال ـعــال ـيــة وت ـص ــاب ال ـث ـمــارعـنــد
ارتفاع الرطوبة باسوداد الذنب والذبول
وص ـنــف لــولــو/ح ـســاس الرت ـف ــاع درج ــات
الحرارة املفاجئة وارتفاع الرطوبة حيث
تكتسب الثماراللون الغامق.
خـ ـ ـ ــالص ال ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة/ال ـ ـث ـ ـم ـ ــارح ـس ــاس ــة
للرطوبة وكذلك املجهول/ثماره حساسة
ل ـل ــرط ــوب ــة ال ـع ــال ـي ــة .وال ي ـت ـح ـمــل صـنــف
النغال الرطوبة العالية واألمطار.
األص ـ ـنـ ــاف املـ ـق ــاوم ــة الرت ـ ـفـ ــاع ال ــرط ــوب ــة
(شـهــل/مــن األص ـنــاف املـقــاومــة للرطوبة
الـنـسـبـيــة ال ـعــالـيــة ،وأم ال ـس ــالء /الـثـمــار
تتحمل الرطوبة النسبية العالية وكذلك
الخصاب أما صنف الخنيزي فهو مقاوم
ً
للرطوبة الجوية لكن ثماره تصاب أحيانا
بالذبول عند ارتفاع درجة الحرارة وعدم
انـتـظــارال ــري ،هــو م ـقــاوم لـعــاهــة الــوشــم
(التشطيب).

وانـكـمــاش ،ثــم تجف ،وتتحول إلــى حشف ال
يصلح إال كعلف حيواني .ويحدث خالل النهار
ً
طبيعيا بسبب فقدان املاء من سطح الثمرة،
ولـكــن هــذه الـثـمــار تستعيد حالتها الطبيعية
ومحتواها الرطوبي في ساعات الليل الرتفاع
الــرطــوبــة الـنـسـبـيــة ح ــول ال ـث ـمــرة وان ـخ ـفــاض
عملية التبخر ،ولوحظت ظاهرة ذبول الثمار

ً
ثانيا :ذبول الثمار (الحشف ) Shrivel
[]Fruit Wilting
تحدث هــذه الظاهرة في اصناف معينة دون
غـيــرهــا وف ــي م ـراح ــل ت ـطــور ال ـث ـمــارم ــن مــرحـلــة
الجمري (الخالل) إلى البسر (الخالل) والرطب
والتمر ،يظهر الذبول في املرحلة امللونة وقبل
أن تصل الثمرة إلى أق�ضى حجم لها (اكتمال
ال ـن ـم ــو) ،وذروة اح ـتــوائ ـه ــا ع ـلــى ال ـس ـكــريــات
وت ـكــون أنـسـجــة الـثـمــرة الـخــارجـيــة فــي مــرحـلــة
الخالل حساسة للخدوش والجروح والتمزق
بسبب انتفاخ الثمرة وبلوغها مرحلة اكتمال
الحجم ،حيث يظهر على سطح الثمار تجعد

وال ـتــي يـطـلــق عـلـيـهــا (ال ـخ ــدر) عـلــى ث ـمــار بعض
األصناف التي تجنى في مرحلة الرطب ،خاصة
إذا ت ـمــت ه ــذه الـعـمـلـيــة ع ـنــد ارتـ ـف ــاع درج ــة
ال ـ ـح ـ ـرارة .ي ـس ـبــب خ ـس ــارة اق ـت ـصــاديــة كـبـيــرة
فــي امل ـح ـصــول لــأص ـنــاف الـحـســاســة (الـبــرحــي
فــي ال ـع ـراق ،وغ ـرا والــرزيــز فــي اململكة العربية
السعودية وبونارنجه في سلطنة عمان).

أسباب الذبول:

ً
ولوحظ أيضا في مرحلة البسر وعند اكتمال
تـلــون الـثـمــار وبسبب خلل فسيولوجي يسرع
من فقد رطوبة الثمارويؤدي إلى قصرمرحلة
ال ــرط ــب وال ـت ـح ــول إلـ ــى ال ـت ـمــرال ـج ــاف حـيــث
تتجعد الـثـمــار وتنكمش وتـجــف حـتــى تصبح
حشف.

 .1ال ـ ــذب ـ ــول ب ـف ـع ــل اإلص ـ ــاب ـ ــة بـ ـحـ ـف ــارات
العذوق:
مـ ــن ال ـس ـه ــل م ـع ــرف ـت ــه وم ــالح ـظ ـت ــه وت ـس ـبــب
الـحـشـرات ذبــول بعض الـشـمــاريــخ أو العذق
ب ــأكـ ـمـ ـل ــه وح ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـض ـ ــرر ال ـ ـ ـ ــذي ت ـح ــدث ــه
ال ـح ـشــرة .تـهــاجــم ال ـح ـش ـرات الـكــامـلــة عــذوق
النخيل وتتغذى عليها عن طريق حفر انفاق
سطحية عـلــى طــول حــامــل الـعــذوق وتمتص
ال ـع ـصــارة الـنـبــاتـيــة وتـبـقــى مـخـلـفــات تغذيتها
عـلــى شـكــل ال ـيــاف جــافــة مـمــا يـسـبــب ضعف
الـ ـع ــذق وت ـع ــرض ــه لــالن ـك ـســارب ـف ـعــل ال ــري ــاح
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وعــدم قدرته على حمل الثمار وتذبل الثمار
وتنكمش وتتجعد وتتساقط نسبة كبيرة منها
عند اهتزاز العذق باي حركة ،وتهاجم الطلع
ً
وتـتـغــذى عليها مسببة أضـ ـرارا كبيرة لــأزهــار
وتختلف اإلصابة بهذه الحشرة عن الحميرة
حيث تتحول الثماراملصابة إلى اللون األحمر
وتجف وتبقى معلقة على العذق حتى تسقط
إضــافــة إلــى مهاجمتها إلــى الـسـعــف (الـجــريــد)
مما يسبب كسرالسعفة وجفافها ويمكن أن
تتغذى على األجزاء الحية داخل الجذع.

 .2الـ ـ ــذبـ ـ ــول بـ ـفـ ـع ــل ال ـ ـع ـ ــوام ـ ــل ال ـب ـي ـئ ـي ــة
والفسيولوجية ويرتبط بعدة عوامل:
طبيعة الصنف ونمو وتطور الثمار
التغييراملفاجئ في الظروف املناخية
 .1ارتـفــاع درج ــات ال ـح ـرارة املـفــاجــئ وهـبــوب
ريـ ــاح ج ــاف ــة ش ــدي ــدة وامل ـت ـزام ــن م ــع نـمــو
وتطور الثمار وعدم انتظام الري ونقص

املـيــاه خــالل هــذه املرحلة وكــذلــك التغير
في نسبة الرطوبة الجوية وشدة الجفاف
يـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ت ـج ـع ــد وان ـ ـك ـ ـم ـ ــاش ال ـث ـم ــار
()Shrinking of date palm fruits
وص ـغ ــرح ـج ـم ـهــا وتــوق ـف ـهــا ع ــن ال ـن ـمــو فــي
م ــرح ـل ــة م ـب ـك ــرة ث ــم ج ـفــاف ـهــا وس ـقــوط ـهــا
ً
مبكرا قبل النضج.
 .2قرب الثمارمن سطح التربة فتكون تحت
إجـهــاد ح ـراري عالي مــن األعـلــى هــو اشعة
وحرارة الشمس ومن حرارة التربة.

 .3التعرض املباشر ألشـعــة الشمس وعــدم
وجود اي غطاء واقي.
عــدم انتظام الــري من حيث كمية املياه
ووقــت الــري وعــدم حـصــول النخلة على
الـكـمـيــة املـنــاسـبــة مــن امل ـيــاه خ ــالل فـتــرة
نضج الثمار.

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

غـزارة الحمل وكبر حجم العذوق يسبب
كسرأوشرخ في حامل العذق (العرجون)
مما يؤدي إلى ذبول الثمار.
ع ـ ــدم إجـ ـ ـ ـراء ال ـت ـح ــدي ــرب ـش ـك ــل صـحـيــح
واسناد العذق مما يسبب كسرالعرجون
وذب ــول الـثـمــار .إصــابــة ال ـعــذوق الثمرية
بأضرارميكانيكية كحدوث كسرأوالتواء
أو تـمــزق فــي الـحــامــل الـثـمــري (الـعــرجــون)
أثـ ـن ــاء ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ــدي ــروال ـت ـف ــري ــد مـمــا
يـسـبــب إغ ــالق األوع ـيــة الـنــاقـلــة املــوصـلــة
للشماريخ والثمار.

األضرارامليكانيكية
 .1ضــرر ميكانيكي مــن الـعــامــل ال ــذي يقوم
بـعـمـلـيــه الـتـلـقـيــح ل ـعــدم م ـهــارتــه بسحب
وشــد العذق مما يسبب وإتــالف لقاعدة
العرجون فتتلف األوعية الناقلة للغذاء
فيجف ويذبل.
 .2ت ـل ــف األوع ـ ـيـ ــة ال ـن ــاق ـل ــة ل ـل ـغ ــذاء نـتـيـجــة
لــإصــابــة بـيــرقــات دودة الـتـمــر الـكـبــري أو
حشرة حفارالعذوق.
دودة ط ـلــع ال ـن ـخ ـيــل (دودة ال ـت ـمــر ال ـك ـبــرى)
(Greater date moth Arenipses
 ))Aphomia( sabella Hampsonتسمى
ً
ثــاقـبــة الـعـراجـيــن ،تسبب أضـ ـرارا اقتصادية
تـصــل إل ــى  0%وت ـب ــدأ اإلص ــاب ــة بـهــا ف ــي شهر
مـ ــارس/آذار حـيــث تـتـغــذى الـيــرقــات الصغيرة
على قمة الطلع وعلى األزهار والثمار الصغيرة
ال ـعــاقــدة وال ـش ـمــاريــخ امل ـصــابــة تـظـهــرج ــرداء
خــالـيــة مــن الـثـمــارومــن أهــم مـظــاهــراإلصــابــة
وج ــود أن ـفــاق مـمـلــوءة ب ـب ـراز الـحـشــرة وتنسج
اليرقة أثناء تغذيتها خيوط حريرية يعلق بها
برازالحشرة الداكن اللون
 .3مل ــس ث ـم ــارالـ ـع ــذق ف ــي س ــاع ــات ال ـظ ـه ـيــرة
وخاصة لغرض قطف الثمارالناضجة.
إن ملــس الـثـمــار ألي سـبــب وتـحــريـكـهــا فــي هــذا
الــوقــت ي ــؤدي إل ــى تـحـطــم الـطـبـقــة الشمعية
الرقيقة التي تغطي سطح الثمرة مما يــؤدي
إلــى زي ــادة فـقــدان املــاء منها وهــذا يـحــدث عن
طريق الثغور ،حيث لوحظ أن حجم فتحة
ً
ال ـث ـغ ــري ـت ـنــاســب طـ ــرديـ ــا م ــع ش ـ ــدة ال ـض ــوء،
ح ـي ــث يـ ـ ـ ــزداد ح ـج ــم ال ـف ـت ـح ــة فـ ــي مـنـتـصــف
النهار ،مما يسبب زيــادة فقدان املــاء .وتمتاز
أنـسـجــة الـثـمــرة الـخــارجـيــة فــي مــرحـلــة الـخــالل

بـحـســاسـيـتـهــا ال ـشــديــدة ل ـل ـخــدوش وال ـجــروح
والـ ـتـ ـم ــزق ب ـس ـبــب ان ـت ـف ــاخ ال ـث ـم ــرة وب ـلــوغ ـهــا
مــرحـلــة اك ـت ـمــال ال ـح ـجــم ،ولــوح ـظــت ظــاهــرة
ذبــول الثمار والـتــي يطلق عليها (الـخــدر) على
ث ـمــارب ـعــض األص ـن ــاف ال ـتــي تـجـنــى ف ــي مــرحـلــة
الــرطــب ،خــاصــة إذا تمت هــذه العملية عند
ارتفاع درجة الحرارة .حيث لوحظ أن:
أن الفترة الزمنية بين الساعة 12 - 11
هي الفترة الحرجة لإصابة بذبول الثمار
وجود ارتباط موجب بين النسبة املئوية
لــذبــول الثمار وكمية املــاء املفقود وعــدد
ال ـث ـغــور عـلــى سـطــح ال ـث ـمــرة ،فــاألصـنــاف
ذات العدد األكبرمن الثغور كانت نسبة
الــذبــول فيها أعـلــى مــن األص ـنــاف األخــرى
ذات العدد األقل من الثغور.
إن زيــادة عــدد الثغور على سطح الثمرة
يــؤدي إلــى زيــادة كمية املــاء املفقود منها،
وبالتالي زيادة النسبة املئوية للذبول عند
ملسها تحت ظروف حرارة عالية ورطوبة
منخفضة.
 .4سرعة النمو.
تــؤدي سرعة نمو بعض األصـنــاف إلــى سحب
املـيــاه إلــى سـعــف الـقـمــة الـنــامـيــة لـكــي تستمر
فــي الـنـمــو وعـنــد عــدم تــوفــرهــا للقمة النامية
ت ـض ـطــرل ـس ـح ـب ـهــا م ــن ال ـ ـعـ ــذوق وال ـث ـم ــارمـمــا
يسبب ذبولها وصغرحجمها.
 .الذبول الفطري بسبب ارتفاع الرطوبة.
املقاومة واملعالجات.
 .1مكافحة اآلفات الحشرية.
 .2تنظيم عملية الري في فصل الصيف.
 .3إجـراء عملية الخف بــإزالــة عــذوق كاملة
مع تــرك عــدد يتناسب مع عــدد السعف
األخضر ( 1عذق لكل  9سعفات) أوإزالة

ربع شماريخ العذق بعملية خف الثمار.
 .4إج ـ ـراء عـمـلـيــة ال ـتــدل ـيــة لــأص ـنــاف ذات
ال ـع ـراج ـيــن الـطــويـلــة وال ـع ـنــايــة بــالـعــذوق
أثـ ـن ــاء إج ـ ـ ـراء ال ـع ـم ـل ـيــة وت ـج ـن ــب ح ــدوث
التواء أو كسرفيها.
 .طالء العراجين بطالء مكون من محلول
الجير ،وزهرالكبريت ،وملح الطعام
 .تجنب جني الثمار عند الظهيرة ودرجات
الحرارة املرتفعة وينصح إجراء ذلك عند
الصباح الباكروعدم ملس العذوق وجني
الثمارفي ساعات الظهيرة،
ً
ثالثا :لفحة الشمس ()Sun Scald
ارت ـ ـفـ ــاع درجـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـرارة وشـ ـ ــدة ال ـج ـفــاف
وال ـت ـغ ـيــرف ــي نـسـبــة ال ــرط ــوب ــة وه ـب ــوب ال ــري ــاح
ال ـح ــارة وال ـت ـعــرض امل ـبــاشــرألش ـعــة الـشـمــس
خاصة عند الحرارة املرتفعة إلى ( ) 0درجة
مـئــويــة فــي بـعــض امل ـنــاطــق ال ـجــافــة ي ــؤدي إلــى
إصابتها بلفحة الشمس وخاصة جزء الثمرة
املوجهة للشمس حيث تؤثر ح ـرارة الشمس
على الـثـمــار ،فتسبب لها )لسعة الشمس(،
وهــي عبارة عن ظهور بقع بنية جافة جلدية
املـلـمــس خـشـنــة عـلــي سـطــح ال ـث ـمــرة املــواجــه
ألشعة الشمس وهــي مناطق جافة ميتة من
األنسجة تؤثرعلى حجم الثمارأو طعمها ،أما
لحم الثمرة الذي يوجد تحت هذه البقع فإنه
يـتـلــون بـلــون قــاتــم ،ويـنـتــج عــن هــذه اإلصــابــة
سـقــوط الثمار أو تـشــوه شكلها ،وتصبح غير
صالحة للتسويق أن الثمار املعرضة ألشعة
الشمس تكثرفيها اإلصابة عن الثماراملظللة.
لذا يجب إجراء عملية التحديربشكل صحيح
ومحاولة أن تكون الـعــذوق مظلله بالسعف
وغير معرضة بشكل مباشر للشمس ،تغطية
الـ ـع ــذوق ب ــأك ـي ــاس م ـنــاس ـبــة ل ــزراع ــة بـعــض
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املحاصيل الحقلية عريضة األوراق مثل دوار
الشمس في حوض الفسيل.

ً
رابعا :الجروح والخوش بفعل حركة الرياح
تصطدم الثمار بالسعف مما ينتج عنه بقع
س ــوداء عـلــى الـثـمــار خــاصــة عـنــد عــدم تقليم
ال ـس ـعــف وتــدل ـيــة (ت ـح ــدي ــر) ال ـع ــذوق بشكل
جـيــد مـمــا يـسـبــب ان ـك ـســارهــا وت ـضــررهــا كما

أن الــريــاح املحملة باألتربة قد تسبب تراكم
األتربة على املياسم وانخفاض نسبة العقد
وت ـ ــؤدي إل ــى ان ـخ ـفــاض الـقـيـمــة االق ـت ـصــاديــة
ل ـل ـث ـمــارب ـس ـبــب ال ـت ـص ــاق ال ــرم ــال بــال ـث ـمــارفــي
مــرحـلـتــي الــرطــب والـتـمــرنـتـيـجــة الـعــواصــف
الرملية ،وتجعلها غيرصالحة لالستهالك.
إجـ ـراء عملية الـتـحــديــر بــاملــوعــد املناسب
وبالطريقة الصحيحة التي تمنع االحتكاك
إزالة األشواك القريبة على الثمار
تغطية الثمار
ً
خامسا :تخصر الثمار (Constriction of
)fruits
حــالــة مــن الـنـمــو الـغـيــر طـبـيـعــي لـلـثـمــار تسبب
تشوه الثماروضعف قيمتها التسويقية حيث

ﺟﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

ً
يـتــوقــف نـمــو وت ـطــور ال ـث ـمــرة أو ي ـكــون بـطـيـئــا
فــي ط ــرف الـثـمــرة الـقــريــب مــن الـقـمــع بسبب
ال ـت ـعــرض إل ــى ظ ــروف بـيـئـيــة غـيــرمـنــاسـبــة أو
اخ ـتــالالت فسيولوجية تــؤثــر عـلــى نـمــو وتطو
جزء من الثمرة بعدها تأتي مرحلة من النمو
ال ـســريــع مـمــا يـتـسـبــب بــوجــود اخ ـت ـنــاق حــول
ً
الثمرة بما يشبه الخصر ولكن أيضا لوحظ

ظـهــور الـتـخـصــرفــي طــرف الـثـمــرة الـبـعـيــد عن
ال ـق ـمــع ف ــي ث ـمــارأخـ ــرى م ــن الـنـخـيــل وتــالحــظ
فــي مناطق انـتـشــار اإلصــابــة بعنكبوت الغبار
وت ـظ ـهــرع ـلــى األصـ ـن ــاف ال ـح ـســاســة لــإصــابــة
بعنكبوت الغبارأوحلم الغبار (. )Dust Mite

ً
سادسا :االحتراق بالكبريت

ال ـ ـ  10م ـي ـك ــرون ،وه ـن ــاك نـ ــوع آخـ ــر م ـنــه أال
وهــو الكبريت املـيـكــرونــي ويتميز بصغر حجم
ج ــزي ـئ ــات ــه ال ت ـت ـع ــدى ( )1م ـي ـك ــرون .ول ــذل ــك
ً
يستخدم لـلــرش الــورقــي يـكــون معلقا ونسبة
الكبريت فيه تصل إلــى  % 0فيما يستخدم
ال ـن ــوع اآلخـ ــرم ــن ال ـك ـبــريــت ال ــزراع ــي الـســائــل
ً
بطريقة الرش أيضا على األوراق الذي نسبة
ال ـك ـب ــري ــت ف ـي ــه  ،% 38ي ـس ـت ـخــدم ال ـك ـبــريــت
لتعفيرثمارالنخيل أول ظهور اإلصابة حيث
تعفر العذوق بمسحوق زهر الكبريت بمقدار
ً
يتراوح من  1 0 - 100غراما للنخلة الواحدة
ويجب أن ال يستخدم الكبريت عند ارتفاع
درجــات الـحـرارة أكـثــر مــن  35مـئــوي وذلــك ملا
يسببه الكبريت من أض ـرار على الثمار أهمها

ال ـ ـح ـ ــروق وع ـ ــدم ال ـن ـض ــج ل ـل ـث ـم ــاروالـ ــذبـ ــول
وال ـص ــوره تــوضــح اإلصــابــة بــال ـحــروق نتيجه
استخدام الكبريت الزراعي.
ً
س ــاب ـع ــا :أض ـ ــراراس ـت ـخ ــدام امل ـق ــص لـخــف
الشماريخ
تترك معظم الـعــذوق على النخلة ويتم خف
ثـمــارهــا بـنـسـبــة  % 0 - 30عــن طــريــق قطع
أط ـ ـراف ال ـش ـم ــاري ــخ أي تـقـصـيــر ال ـش ـمــاريــخ،
وتتبع هــذه العملية فــي أصـنــاف النخيل ذات
الـشـمــاريــخ الــزهــريــة الـطــويـلــة مـثــل (الـسـكــري
والبرحي) لــذا يفضل تقصير الشماريخ بقطع
ال ـجــزء الـطــرفــي مـنـهــا بـنـسـبــة  % 30 - 2من
ال ـط ــول ،أو إزالـ ــة ش ـمــاريــخ ـكـامـلــة مــن وســط
العذق وبنسبة  % 30 - 2من عدد شماريخ
ال ـع ــذق .وتـسـتـخــدم مـقـصــات الـتـقـلـيــم لـهــذا
الغرض واألمــر يحتاج إلى دقه وعمالة مدربة
ح ـيــث أن االس ـت ـخ ــدام ال ـخ ــاط ــيء ي ـ ــؤدي إلــى
خ ــدوش ال ـث ـمــار وأضـ ـراره ــا ل ــذا ُيـفـضــل قطع
الشماريخ أثناء التلقيح بحيث تخف 20 - 10
 %من الثمار.

ال ـك ـبــريــت  )S( Sulfurه ــو ع ـن ـصــر كـيـمـيــائــي
ال فـلــزي رم ــزه الـكـيـمـيــائــي ( )Sوع ــدده ال ــذري
(  ،)1ول ـ ــون ال ـك ـب ــري ــت أصـ ـف ــر ،وي ــوج ــد فــي
الـطـبـيـعــة بـشـكــل خ ــام يـشـكــل الـكـبــريــت نحو
 0.048%من الغالف الصخري لقشرة الكرة
األرض ـي ــة ويــأتــي تــرتـيـبــه فــي املــرت ـبــة الـخــامـســة
ع ـش ــرة ب ـيــن ع ـنــاصــرالـ ـج ــدول ال ـ ـ ــدوري .مــن
العناصر الكبرى الضرورية للنباتات وخاصة
املثمرة يستخدم في تعفير النباتات باالضافة
إل ــى اس ـت ـخــدامــه كـمـحـســن ل ـخ ـصــوبــة الـتــربــة
ً
فـيـضــاف دائ ـمــا مــع الـتـسـمـيــد األس ــا�ض ــي قبل
الـ ـح ــرث ول ـك ــون ــه اليـ ـ ــذوب ف ــي امل ـ ــاء وي ـتــرســب
اليـصـلــح لـلــرش أح ـجــام جــزيــائـتــه كـبـيــرة فــوق
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