


للتمور  “سيوة” فعاليات املهرجان املرصي  الواحات  التوايل تشهد مدينة  الثاين عىل  للعام 
املرصية مبكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شؤون الرئاسة وتنفيذ األمانة العامة لجائزة خليفة الدويلة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي التزامًا 
منها يف تحقق أهدافها االسرتاتيجية يف نرش الثقافة والعناية يف تنمية قطاع نخيل التمر عىل 
املستوى العريب والدويل، حيث تجىل ذلك يف أكرث من مكان حول العامل أبرزها ما شهدته 
واحة سيوة يف بجمهورية مرص العربية، زراعة وإنتاجًا وتسويقًا، حيث جسد املهرجان الثاين 
للتمور املرصية محطة فاصلة يف حياة أبناء الواحة ونقطة تحول عززت ثقة املزارع املرصي 
يف انتاجه من التمور الفاخرة وتسويقها محليًا ودوليًا من خالل إعادة تأهيل مصنع سيوة للتمور 
بعد توقف دام عرش سنوات حيث بلغت قيمة إعادة تأهيل املصنع خمسة ماليني جنيه مرصي 
وعملت األمانة العامة للجائزة عىل توفري الخرباء الدوليني واملستشارين إلعادة تأهيل املصنع، 
ما كان له كثري األثر يف حياة أبناء الواحات واملنطقة بحيث أتاحت لهم الفرصة لتجويد مخرجات 

تلك الزراعة والصناعة والعاملني فيها. 
العربية املتحدة وتقدمه من دعم فني وتقني ومايل  ولو نظرنا اىل ما تقوم به دولة االمارات 
ومعريف ملختلف دول العامل ويف مختلف القطاعات ما هو إال ترجمة للرؤية الحكيمة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله ورعاه( ومتابعة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة واهتامم 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يف دعم 
األخوة األشقاء يف جمهورية مرص العربية واستمرار طبيعي للموقف السامي للمغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباين دولة االمارات الذي مل يألو جهدًا يف دعم 

االشقاء العرب خصوصًا يف قضايا التنمية املستدامة من أجل خري االنسان وسعادته.
تحقيق  عن  املسؤول  بعطاءها  الذيك  بعطاءها  النابض  العرب  قلب  تعترب  اإلم��ارات  فدولة 
التنمية املستدامة عىل كافة الصعد مبا يقارب ويفوق يف تلبية احتياجات املجتمع املحيل 
يف املنطقة العربية، حيث نجد القطاع الزراعي عمومًا ونخيل التمر خصوصًا سواء باإلمارات 
أو باملنطقة العربية يحتل حيزًا هامًا يف تفكري صاحب السمو رئيس الدولة )حفظه الله( ونال 
قيايس  زمن  يف  كبرية  أشواطًا  يقطع  الحيوي  القطاع  هذا  جعل  مام  جهوده  من  وافرًا  نصيبًا 
رغم حجم التحديات التي ليس أقلها قساوة الطبيعة فقد اعتمدت االسرتاتيجية التنموية التي 
وضعها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عىل مبدأ التوازن وتفعيل كل اإلمكانيات 
التي عرفها  التكنولوجي الذيك  التطور والتحول  املتوافرة كام أخذت عىل عاتقها مواكبة حركة 

االقتصاد العاملي.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية املعرفة

رئيس مجلس األمناء

اإلمارات تنبض بعطائها الذيك

شجـــــــرتنـا



دعوة للباحثين والكتاب 

والمهتمين بزراعة النخيل

انطالقًا من حرص األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي على نشر الوعي وتوطين المعرفة العلمية المتخصصة 

في مجال االبتكار الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور في كافة األوساط 
 المعنية حول العالم.

فإننا ندعو اإلخوة األكاديميين والباحثين المختصين والمنتجين ومحبي 

الشجرة المباركة المساهمة باللغتين العربية واالنكليزية في الشؤون 

ذات الصلة باالبتكار الزراعي وشجرة نخيل التمر من حيث )زراعة، وقاية، 

رعاية، خدمات، أمراض، مكافحة، تقنيات، جني المحصول، إرشادات، 

 صناعات تراثية، صناعات غذائية، تسويق.....(

على أن تكون المواد مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة.

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الجائزة.

للتواصل ترسل المواد العلمية باسم مدير التحرير

   magazine@kiaai.ae   عبر البريد االلكتروني التالي



شؤون  وزير  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ودعم  بتوجيهات 
الرئاسة بدولة االمارات العربية املتحدة، وتأكيدًا عىل العالقات املتينة التي تربط بني دولة االمارات 
الريادي  الدور  وإبراز  املشرتك  التعاون  ألوارص  وتعزيزًا  العربية،  مرص  وجمهورية  املتحدة  العربية 
لدولة اإلمارات يف دعم القطاع الزراعي، وتأكيدًا عىل مكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 

الزراعي ودورها البناء يف تطوير قطاع نخيل التمر واالرتقاء به عىل املستوى العريب والدويل.
أن توايل دعمها للجهود  الزراعي  التمر واالبتكار  لنخيل  الدولية  العامة لجائزة خليفة  األمانة  تترشف 
الوطنية للنهوض بالتمور املرصية عقب النجاح الكبري الذي حققه مهرجان التمور املرصية بواحة 

سيوة بنسخته األوىل 8 – 10 اكتوبر 2016 
حيث أصدر معايل املهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مبرص، القرار رقم 56 لسنة 2016 
تاريخ 24 يناير 2016 يقيض بتشكيل اللجنة القومية للنهوض بقطاع التمور املرصية بعضوية كل 
)الفاو(، ومنظمة  الزراعي، ومنظمة األغذية والزراعة  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  من جائزة خليفة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، وجمعية متور مرص، ووزارة الزراعة واستصالح األرايض، 
قومية  خطة  ووضع  تنفيذها  يتم  التي  واملبادرات  املجهودات  لحرص  والصناعة.  التجارة  ووزارة 

للنهوض بقطاع النخيل والتمور املرصية وزيادة القدرة التنافسية ملنتجاته.
حيث قام مكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( بجمهورية مرص العربية بالتعاون مع 
األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بإعداد اسرتاتيجية وطنية لتطوير 

قطاع النخيل والتمور يف جمهورية مرص العربية.
وتركز االسرتاتيجية املقرتحة عىل الكيفية التي ُيكُن معها منح التمور املرصية قيمًة ُمضافة من 
أجل الوصول إىل مكانٍة أفضل يف األسواق العاملية؛ وحاليًا ال يتم بيع أي منتج ألنه فقط ذو نوعية 
جيدة، ولكن أيضًا بسبب تعرُّف املستهلك عليه، إذ أن املستهلك ال يشرتي امُلنَتج فقط بسبب 
املستهلكني.  وحاجات  توافقه  يضمن  بنظاٍم  مدعومًا  امُلنَتج  كان  إذا  أيضًا  بل  امُلفرتضة،  جودته 
واالعداد األفضل للُمْنَتج وإدخال الخدمات التي تضمُن متور ُمالمئة لألسواق املستهدفة يوفر الكثري 

من الجهد الذي غالبًا ما يضيع يف استكشاف السوق.
ٌه  ما يكن استنتاجه أن قطاع التمور يف مرص عند مستويات اإلنتاج، والتعبئة، والنقل والتسويق موجَّ
بصفٍة رئيسيٍة نحو السوق املحيل والذي اعترب كقاعدٍة لتنمية القطاع حتى تاريخ اليوم. ولكن النمو 
ف يف فائض اإلنتاج املتوقع، ويكُمن  ع يف اإلنتاج يثري مشكلة كيفية الترصُّ الكبري املسجل واملتوقَّ

الحل الذي ال مناَص منه يف تصدير التمور ومنتجاتها.
ويظل السوق املحيل أهم بوابة لتسويق التمور ولكن التوجه اىل تطوير التصدير لألسواق خاصة 
اتباع  البيع املحيل. وإذا تم  القطاع بأكمله وعىل  ايجابيا عىل  الكبري من شأنه أن يؤثر  ذات الطلب 
التمور  فإن  لتطوير كل مرحلة  االسرتاتيجية  لهذه  التنفيذية  الخطة  وتنفيذ املشاريع املقرتحة يف 
الجودة  ذات  التمور  من  مشابهة  اصناف  وتنافس  تستحقها  التي  املكانة  تأخذ  أن  يكن  املرصية 

العالية من جميع أنحاء العامل من أجل إرضاء املستهلك
واألكادييني  القرار  أصحاب  يدي  بني  االسرتاتيجية  هذه  تضع  أن  للجائزة  العامة  األمانة  تترشف 

والباحثني واملختصني واملنتجني والصناعيني ومحبي الشجرة املباركة بجمهورية مرص العربية.

أ.د. عبد الوهاب زايد 
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املرشف العام

كلنا رشكاء باملسؤولية

كــــلمتنــــا



معايير النشر بالمجلة

ولم  • جــديــدًا،  البحث  أو  المقال  يكون   أن 

يسبق نشره في أي وسيله إعالمية.

الحاسب  • على  مطبوعًا  المقال  يكون   أن 

االنكليزية،  أو  العربية  باللغة  سواء  اآللي 

مذيالً بالمصادر والمراجع المختصة.

 تدعيم البحوث والدراسات بالصور العلمية  •

 Digital-High الالزمة ذات الجودة العالية

resolution

بالبريد  • والصور  والبحوث  المقاالت    ترسل 

اإللكتروني للمجلة، أو ترسل ضمن قرص 

مطبوعة  ورقية  نسخة  مع   )C.D( مدمج 

على عنوان المجلة.

إلى  • الــمــواد  بــإعــادة  ملزمة  غير    المجلة 

أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

  لــلــجــائــزة حــق الــتــصــرف بــصــور الــمــقــاالت  •

المنشورة في أي عدد.

الكاتب صورة شخصية مع سيرته  •  يرسل 

ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا  الذاتية 

الــهــاتــف والــبــريــد االلــكــتــرونــي وصــنــدوق 

البنكي  حسابه  رقم  إلى  باإلضافة  البريد. 

المالية في حال  المكافأة  للحصول على 

به  المعمول  المالي  النظام  وفق  النشر، 

في إدارة المجلة.

 المقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة  •

عن آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     

 ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع  •

العتبارات فنية.

محبي  • لجميع  مفتوحة  المجلة   صفحات 

النخلة حول العالم بما يساهم في نشر 

المعرفة وبناء مجتمع مستدام.
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االستثمارات في رؤية شاملة لمدينة الواحات الجديدة لها دور حاسم في 
تحسين سبل العيش في األراضي الجافة بمواجهة التغيير المناخي

موسم حصاد التمور في سلطنة عمان )القيظ(

تصنيف فحول نخيل التمر من حيث خصوبتها 
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي 6

االستثمارات في رؤية شاملة لمدينة الواحات 
الجديدة لها دور حاسم في تحسين سبل العيش 

في األراضي الجافة بمواجهة التغيير المناخي

تانا الال-بريتشارد
منسق االتصاالت العاملية، برنامج » أبحاث 
أنظمة األرايض الجافة لتجمع مراكز البحوث 

”)CGIAR(الزراعية الدولية

عرض   ،)COP22( املناخ  حول  مراكش 
التكييف  عللى  الجديد«للقدرة  الربنامج 
تأقلم  والريفية،  الحرضية  املناطق  يف 
متامًا   ”)URAROOC(الواحات مللدن 
بني  الالزمني  واالستثامر  الرشاكة  وكأنه 
سبل  لتأمني  والخاص  العام  القطاعني 
مبواجهة  املللوارد  والدارة  للعيش  أفضل 
األرايض  مجتمعات  يف  املناخي  التغري 
الجافة عى امتداد منطقة الرشق األوسط 
تحديات  تللواجلله  الللتللي  أفللريللقللبللا  وشلللامل 
االجتامعي  االسللتللقللرار  عللى  تللؤثللر  هائلة 
–االقلللتلللصلللادي والللسلليللايس فللضللاًل عن 
التي تحركها  الهجرة  نحو  املتنامي  التوجه 

الرصاعات.

الجافة  األرايض  يف  وخاصة  الزراعة،  تعد 
ملنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 
أجل  من  للعمل  الحساسة  املجاالت  أحد 
اتفاقية  دخلت  أن  بعد  املناخي  التغري 

باريس لتغري املناخ حيز التنفيذ.
ومع ذلك، يبقى السؤال عن مدى امكانية 
املتعدد  بللالللتللعللاون  االرتلللقلللاء  يف  الللنللجللاح 
االخللتللصللاصللات والللتللمللويللل لللدعللم بعض 
يف  مناخيًا  والذكية  املبتكرة  املللبللادرات 
مختلف القطاعات هناك، شاملة األبحاث 
والقطاع األكادميي والقطاع الخاص وصناع 
السياسات واملجتمع املدين واملجتمعات 

املحلية ووكاالت التنمية. 
مللؤمتللر  ويف  امللللللللايض،  اللللشلللهلللر  تللللم 

شراكة بين القطاعين العام والخاص تقود التفكير والتنمية من أجل الغذاء والتغذية واألمن 
البيئي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ما بعد اتفاقية باريس حول المناخ

6
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قللللال الللسلليللد تلللوملللاس تلللرشوسلللزكلللو، 
معاهدة  لتنفيذ  الفرعية  الهيئة  رئلليللس 
األمللللللم امللللتلللحلللدة االطلللللاريلللللة للللللتللغللري 
املناخي)UNFCCC( ، بأن “برنامج القدرة 
الحرضية  املللنللاطللق  يف  التكييف  عللى 
مثال  هو  الواحات”  مدن  تأقلم  والريفية، 
اآلثللار  تخفيف  أجللل  من  التحرك  عن  جيد 

والتكييف مبوجب اتفاقية باريس”.

قبل  من  أكللرب  ملشاركة  املناخي  للتغري 
الفاعلني غري الحكوميني فان برنامج مدن 
متنوع  فريقًا  سللويللة  سيجمع  الللواحللات 
لدراسة  يسعى  االختصاصات  ومتعدد 
–االقتصادية  االجتامعية  النواحي  وتقييم 
واألريلللاف  الللواحللات  بينمدن  لالرتباطات 
ومستدامًا  شاماًل  حاًل  ويقدم  لها  التابعة 
بلدًا بعد   40 ميكن تعميمه عى أكرث من 
اختباره يف مشاريع تجريبية يف أربعة مدن 
)املغرب(  مراكش  تتضمن  صحراوية، 
وواحة سيوة )مرص( وواحة نزوى )عامن( 

وواحة ليوا )االمارات العربية املتحدة(.
اىل  خللاص  اهللتللامم  ايللالء  مللع  بتصميمه 
مختلف مواد اتفاقية باريس لتغري املناخ 
ونقل  وتطوير  اآلثللار  بتخفيف  واملتعلقة 
ثقافة  ونللرش  الللقللدرات  وبناء  التكنولوجيا 
للتنمية  الرئيسية  املناخ مع أخذ األهداف 
االعتبار، فان مهمة هذا  املستدامة بعني 
اسرتاتيجيات  وضع  هي  الجديد  الربنامج 
ضمن  العيشللمقيمني  لكسب  بديلة 
عى  الحفاظ  مع  البيئية  الواحات  أنظمة 
الثقافية  املعارف  وصون  الحيوي  التنوع 

والتقاليد لألجيال القادمة.
ملدينة  جللديللدة  رؤيلللة  الللربنللامللج  »يقدم 
اللللواحلللات ملللن خلللالل تللبللنللي الللتللطللورات 
الزراعة  يف  املتطورة  واالبتكارات  املثرية 
احياء  مع  املدينية  والعامرة  والتكنولوجيا 
بها«.  املعارف والتقاليد املحلية واالرتقاء 
جاء ذلك يف كلمة افتتاحية بهذه املناسبة 
األمني  زايللد،  الوهاب  عبد  القاهاالدكتور 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العام 
لحسنة  النوايا  وسفري  الزراعي  واالبتكار 
العربية  االمللللارات  اىل  »فاو«  ملنظمة 

املتحدة.
الواحات  مللدن  برنامج  من  القصيد  بيت 
قابلة  اسرتاتيجيات  وطلللرح  تحديد  هللو 
للحياة لكسب الرزق والرشوع يف أنشطة 
ونقل  تطوير  خالل  من  جديدة  اقتصادية 
محلية  ومهارات  قدرات  وبناء  التكنولوجيا 
اجتامعية- روابللط  تطوير  ودعللم  وتحديد 

واألريللاف  الواحات  بني  أفضل  اقتصادية 
التابعة لها.

ويف هذا السياق، تابع الدكتور زايد برشح 
البيئية  فللوائللده  حيث  مللن  الواحة«  »أثر 

متنوع  بيئي  نظام  ال��واح��ة: 
زراعي  مجتمع  قبل  من  يدار 
للمياه  طبيعية  مصادر  حول 
ضمن صحاري حارة وجافة. 

قد  الللتللوازن  هللذا  مبثل  مللسللاس  أي  ان 
يعرض نظام الواحة ككل للخطر اىل األبد 
معلومات  اضافة  علينا  أنه  أعتقد  )تانا، 
نخرسه  ما  هو  ذلك  ألن  »التوازن«  حول 

يف جميع األنظمة البيئية(.
باريس  اتفاقية  باالستجابة مبارشة لدعوة 
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أن  عللى  وحللث  واالجتامعية-االقتصادية 
التنمية الشاملة لألنظمة البيئية للواحات 
أوسللع  نطاق  عللى  تساعد  أن  لها  ميكن 
للتغري  السلبية  اآلثللار  من  التخفيف  عى 
املناخي وتدهور املوارد بسبب األنشطة 
يؤثر  التي  الجافة  املناطق  يف  البرشية 
100 بلد و1.5  فيها التصحر عى أكرث من 
مليار من الناس الذين يعتمدون عى هذه 

األرايض.
بعض  عى  آخرين  بارزين  متحدثني  أكد 
بالنسبة  الحاحًا  والفرص  التحديات  أكرث 
ملللجللتللمللعللات الللواحللاتللوكلليللفلليللة ابللالغللهللم 
الجديد  الللربنللامللج  عمل  وخطة  بفلسفة 
يف  التكييف  عللى  والطموح«للقدرة 
مدن  تأقلم  والريفية،  الحرضية  املناطق 

الواحات«.
تروت،  كريس  قام  السياق  هذا  وضمن 
ورشكللاه،  فوسرت  لللدى  االستدامة  رئيس 
بلللرسلللم صللللللورة مللللديلللنلللة املللسللتللقللبللل 
املستدامة والقادرة عى التكيف يف حني 
املهندسة  بييسيك،  ساندرا  الدكتورة  أن 
املعامرية والباحثة لدى نفس املؤسسة، 
معارف  دمللج  كيفية  بللرشح  اسللتللطللردت 
السكان األصليني ونقل التكنولوجيا ضمن 

لخلق  الللربنللامللج  يف  النخيل  ورق  عللامرة 
عى  القادرة  الواحات  ملدينة  جديدة  رؤية 

التكيف.
أكلللللدت اللللدكلللتلللورة بلليلليللسلليك علللى دور 
بني  وتطويرالرشاكة  واألبحاث  »االبتكار 
تطوير  يف  والللخللاص  الللعللام  القطاعني 
مالمئة  عللى  مللركللزة  التكنولوجيا،  ونقل 
مع  التقليدية  واملللللوارد  التكنولوجيات 
واملتوسطة  األساسية  املراحل  مختلف 
تلبية  مللع  للتكنولوجيات  واملللتللقللدمللة 
للمجتمعات  االجللتللامعلليللة  الللطللمللوحللات 

الريفية والحرضية«.
مدير«  توماس،  ريتشارد  الدكتور  تحدث 
الجافة  األرايض  أنظمة  أبللحللاث  برنامج 
الدولية  الزراعية  البحوث  مراكز  لتجمع 
مع  الللتللواصللل  أهمية   “ عللن   ”)CGIAR(

الللشللبللاب، والللنللسللاء مللنللهللم علللى وجلله 
الخصوص، وارشاكهم ودعمهم من خالل 
التكنولوجيا  التدريب وتنمية املهارات يف 
والحصول عى  األعللامل  وريللادة  والللزراعللة 

التمويل ...الخ”.
أبدى الدكتور محمد بن صالح، من املركز 
املناطق  يف  الللزراعلليللة  للبحوث  اللللدويل 
الجافة »ايكاردا« بأن األبحاث قد بينت بأن 

النظام  يف  حيوية  »نبتة  هو  التمر  نخيل 
مصدرًا  وتؤمن  الصحراوية  للواحة  البيئي 
والدخل  والتغذية  للغذاء  وهامًا  حساسًا 
من  أكللرث  هناك  الريفية«.  للمجتمعات 
العامل  التمر يف  نخيل  3000 صنف من 

غريها  مللن  أكلللرث  املللعللروفللة  فلليللهللا  )مبا 

برعي،  زهللدي،  مجهول،  نللور،  دجلة  مثل 
للمعرفة  ان  بلد.   46 يف  تللزرع  خالص( 
حساسيتهام  املللتللخللصللصللة  والللعللاملللة 
وتطوير  الللتللمللر  نخيل  لللزراعللة  بالنسبة 
وعى  املستدامة،  للواحة  البيئي  النظام 
التغري املناخي.  وجه الخصوص مبواجهة 
التنوع  آثار خطرية عى  للتغري املناخي   «
عى  والقضاء  البيئية  والسالمة  الحيوي 
االجتامعي-السيايس  واالستقرار  الفقر 
الواحات  مناطق  يف  املستدامة  والتنمية 
وكذلك عى مستوى العامل. من املتوقع 
أن يتعاظم الطلب عى انتاج نخيل التمر 
الجافة  واألرايض  الواحات  مجتمعات  يف 
والطلب  السكان  ازديللاد  مع  عللام  بشكل 
أخرى  ضغوط  بفعل  وتفاقمه  الغذاء  عى 
ذلك  قللال  املوارد”.  وتآكل  املياه  كشح 
الفني  املدير  الدين،  صللالح  زيللد  الدكتور 

لشمروع نخيل التمر يف مراكش.
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نخيل  ملللرشوع  انللشللاء  تللم  السبب  لللهللذا 
التمر يف مراكش مع تكنولوجياته ومخربه 
وتكاثره  التمر  نخيل  يف  للوراثة  املتطور 
وزيادة تنوع أصنافه لتلبية الطلب الداخيل 
للخطة الوطنية الخرضاء للمغرب وكذلك 
الطلب الخارجي لنوعيات عالية الجودة من 
األطول  املدى  عى  كوسيلة  التمر  نخيل 
يف  املزمنني  والفقر  الجوع  عى  للقضاء 
التونع  عى  الحفاظ  مع  الجافة  األرايض 
نخيل  مللرشوع  يهدف  وتعزيزه.  الحيوي 
التمر يف مراكش اىل انتاج 100000 نبتة 
االنتاج  مضافة  بهدف  سنويًا  متر  نخيل 

خالل خمسة سنوات.
قسم  رئيس  ذكري،  سليم  الدكتور  حدد 
قابوس  السلطان  جامعة  يف  االقتصاد 
عى  تللؤثللر  الللتللي  االقللتللصللاديللة  »الجوانب 
املياه  ادارة  سياق  ضمن  الواحات  تنمية 
والتدابري الهادفة اىل زيادة ريعية الواحات 

واالصالحات ضمن اطار السياسات«. 
ومن ناحية أخرى، طرح السيد سيباستيان 
ريد  وجني  لوز  ستيفاين  مع  بالتعاون  النج 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  من 
متايش  كيفية   )UN-Habitat( البرشية 
العاملي  الهدف  مع  الواحات  مدن  برنامج 
أجل  من  املدينية-الريفية  الروابط  لتعزيز 
جدول األعامل املديني الجديد. تبنى جدول 
األعامل املديني الجديد الدول األعضاء يف 
بللاالكللوادور يف  األمللم املتحدة يف كويتو 
الجدول  هللذا  يحدد   .2016 األول  ترشين 
التنمية  يف  لللالنللجللازات  عاملية  معايري 
ورسالته  قادمة  سنة   20 خالل  املدينية 
)أو  “عدم ترك أي شخص  الرئيسية هي 
النج  السيد  وأبللدى  الوراء”  يف  حيز(  أي 
الواحات  مدن  لربنامج  الناجح  التنفيذ  بأن 
األعلللامل املديني  مللع جلللدول  بللالللتللاميش 
اىل  الوصول  عى  أيضًا  سيساعد  الجديد 
وخاصة  املستدامة  للتنمية  أهللداف  عدة 
الللهللدف الللحللادي عللرش الللذي ينص عى 
االقتصادية  االيللجللابلليللة  الللروابللط  دعللم   “
ماقبل  املناطق  بني  والبيئية  واالجتامعية 
خالل  من  الريفية  مع  واملدينية  املدينية 
تعزيز التخطيط للتنمية وطنيًا واقليميًا”. 

الواحات  مللدن  برنامج  فللان  الللواقللع،  ويف 

وقللامئللة  نللاجللحللة  ملللبلللادرات  عللى  يعتمد 
البيئية  تازيري  قرية  مثل  الخاص  للقطاع 
حازت  والتي  سيوة  واحة  يف  املستدامة 
املستدامة  »املدن  جللائللزة  عللى  مللؤخللرًا 
املنتدى  يف  البرشية«  املستوطنات 
للمستوطنات  عللرش  الللحللادي  الللعللاملللي 
أول  ترشين  شهر  االكللوادور  يف  البرشية 

املايض.
املكان  زاروا  ممن  العديد  وصفها  وكللام 
بل«جنة عى األرض«، تجسد قرية تازيري 
بعينه  االستدامة  مفهوم  سيوة  واحة  يف 
وبتشجيعها  والناس  للطبيعة  »باحرتامها 
للفنون املحلية والطهي والتقاليد الروحية 
واحللتللفللاء  لتمتع  وبللضللامنللهللا  والللثللقللافلليللة 
اننا  أيضًا.  النواحي  بهذه  املستقبل  أجيال 
فخورون جدًا بكوننا جزء من هذا املرشوع 
مع  وتجربتنا  معرفتنا  وبتبادل  الطموح 
كام  لتقليدها«،  يسعون  الذين  اآلخرين 
أفاد السيد طه شعبي مؤسس املرشوع 

ومديره العام.
دينامييك  نقاش  املتحدثني  كلامت  تبع 
اسلللتلللقلللى خلللاللللله بلللعلللض الللحللضللور 
واملتحدثني سوية اجابات لألسئلة التالية:
عى  الواحات  مدن  مساعدة  ميكننا  كيف 
الالزمة  مناخيًا  الذكية  االستثامرات  جذب 

للتنفيذ؟
التعاون  ميكنها  أخللرى  مللدن  هناك  هللل 
“رشيكة يف  الواحات يك تصبح  مع مدن 
املعرفة” وتستفيد من التعلم املشرتك؟

كيف ميكن لألنظمة البيئية ملدن الواحات 
الواحات  مللدن  استدامة  يف  تساهم  أن 

مبواجهة التغري املناخي؟
ما هي أفضل الخيارات واألدوات واآلليات 
من  استغاللها  الواحات  ملدن  ميكن  التي 

أجل تبادل أفضل للخربات فيام بينها؟ 
عنهام  عرب  الللذي  واالهتامم  الحامس  ان 
واملجتمع  الوطنية  الحكومات  ممثلوا 
ملدين والقطاع الخاص يف منطقة الرشق 
دون  مشجع  أفريقيا  وشلللامل  األوسلللط 
البلدان  من  العديد  بدأت  لقد  شك.  أدىن 
والجهات الفاعلة باتخاذ خطوات من تلقاء 
نفسها وبالسعي للتعاون والرشاكة لوضع 
املحيل  املستويني  عى  للعمل  أرضية 
ستكون  الللقللادمللة  واألشلللهلللر  والللوطللنللي 
حساسة من أجل تفعيل هيكيلية التمويل 
التكييف  عى  القدرة  برنامج  يف  للرشوع 
ملدن  والريفية  الحرضية  املناطق  يف 

الواحات.
الزراعية  للبحوث  الللدويل  املركز  سيتابع 
وبرنامج  )ايكاردا(  الجافة  املناطق  يف 
لتجمع  الجافة  األرايض  أنظمة  أبللحللاث 
 )CGIAR(الدولية الزراعية  البحوث  مراكز 
البحثية  األدلة  من  مجموعة  وتوفري  اعداد 
القدرة عى  برنامج  الرشكاء يف  ملساعدة 
والريفية  الحرضية  املناطق  يف  التكييف 
مللللدن اللللواحلللات عللى احللللراز تللقللدم يف 
أجل  من  الطموحة  أهدافهم  مجموعة 
دعم تنفيذ زراعة مبتكرة وذكية مناخيا يف 
أفريقيا  وشامل  األوسللط  الرشق  منطقة 
كسب  سبل  لتحسني  مهمتها  من  كجزء 

العيش يف مجتمعات األرايض الجافة.
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موسم حصاد التمور
في سلطنة عمان )القيظ(

املباركة،  الطيبة  الشجرة  تلك  النخلة 
العريقة، ثابتة الجذور، ذات األصل الثابت، 
كل  عللى  املتوجة  الللسللامء،  يف  والللفللرع 
األشللجللار، رمللز اإلبلللاء الللعللريب، واألصللالللة 
يف  ُخلللللدت  األجلليللال،  أسللطللورة  العربية، 
للشعوب،  القديم  واألدب  األسللاطللري، 
إذ  العربية،  املنطقة  استوطنت  الللتللي 
اليومية  الحياة  يف  كبرية  أهمية  تكتسب 
التي  املقدسة  الشجرة  فهى  العربية؛ 
ارتللبللطللت بللاإلنللسللان الللعللريب وتللاريللخلله، 
الخري والعطاء والربكة،  وتشرتك معه يف 
ما  إذا  متللوت  فالنخلة  املللوت  يف  وحتى 

الساموية  الديانات  ويف  رأسها.  قطعت 
نجد  العبادات،  من  غريها  ويف  الللثللالث، 
لهذه الشجرة قدسيتها، ومكانتها الخاصة 
من  والشعائرية،  الدينية  الطقوس  يف 
ومعتقداتهم،  كتبهم  يف  جللاء  ما  خللالل 
وذكرت النخلة يف القرآن الكريم واإلنجيل 
التمر  اسللم  اليهود  واستعمل  والللتللوراة، 
عى  وتطلق  بالعربية   Tamar )تامار 
بناتهم،  لحسان  مًعا(  والللتللمللر  النخيل 
الجامل،  عن  كناية  بخصوبتهن،  وللتيمن 
شجرة  مُتثل  والنخلة  القوام.  واعللتللدال 
عشية  بيت  كل  يف  توضع  التي  امليالد، 

د. عيل عفيفي عيل غازي
صحفي وأكادميي مرصي

afifyhistory@hotmail.com
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ذكرى ميالد املسيح عليه السالم، وتزين 
بالشموع واألضواء، التي ترمز إىل األجرام 
الساموية املنرية. وارتبطت النخلة ارتباًطا 
واستخدمت  اإلسالمية،  بالحضارة  قوًيا 
والبيوت  الزخرفية باملساجد  الرسوم  يف 

وعى صفحات املخطوطات
أساليب  من  بالعديد  ُعامن  سلطنة  تزخر 
ل  ُتشكِّ كللانللت  الللتللي  التقليدية،  الللزراعللة 
فيها  النخيل  زراعة  وتعترب  الحياة،  أساس 
من أهم الزراعات تعداًدا وانتشاًرا ونظاًما 
زراعة  حرفة  ومُتثل  متكاماًل،  وزراعًيا  بيئيا 
الذين  للعامنيني،  أساسًيا  مللورًدا  النخيل 
منذ  واستهالكه  النخيل  بللزراعللة  ارتبطوا 
القدم، فكان وال يزال للنخلة أهمية كبرية 
العصور،  مر  وعللى  العامنيني،  حياة  يف 
حلليللث اهللتللمللوا واعللتللنللوا بلللزراعلللة أشللجللار 
النخيل، ووصلت أشجاره ألكرث من مثانية 
ماليني نخلة، تنتج حوايل 137 ألف طن من 
عى  فرتبو  النخيل  أصنا  عدد  أما  التمور، 
239 صنًفا يختلف كل نوع حسب جودته 

وموسم حصاده. واستخلصوا من مثارها 
عدًدا من املنتوجات، واستفادوا من جميع 
واقرتنت  متعددة،  صناعات  يف  أجزائها 
وهناك  واالجتامعية.  االقتصادية  بحياتهم 
بالسلطنة،  النخيل  لزراعة  رئيسة  مناطق 
معني  صنف  بزراعة  منطقة  كل  وتتميز 
املناطق  بقية  عن  به  تشتهر  التمور  من 
يزيد  ما  الباطنة  منطقة  وتنتج  األخلللرى، 
عى ثلث إنتاج التمور يف السلطنة، تليها 
وتأيت  الظاهرة،  ثم  الرشقية،  املنطقة 
يف املرتبة التالية منطقة مسقط. ويعود 
سبب منو ونجاح هذه الزراعة إىل العوامل 
بارتفاع  السلطنة  مناخ  يتميز  إذ  املناخية 
الطويل  وصيفها  الرطوبة  وقلة  الللحللرارة 

واعتدال شتائها.
رعاية  يف  يعمل  اللللذي  املللللزارع  ُيسمى 
بستان النخيل يف سلطنة ُعامن بالبيدار، 
البيدرة باتفاق ورشوط،  أو الخديم، وتتّم 
موسم  مللن  االنللتللهللاء  ملللدة  معه  ويتفق 
الحصاد، وُيعطى من التمر وفق ما يقوم 
ويعتني  النخيل،  يللروي  إذ  أعللامل؛  من  به 
عى  يحصل  أن  نظري  التمر،  ويجني  به، 
اإلستمرار  حالة  ويف  املحصول،  من  جزء 

خنيزي  نخله  كل  من  له  فإن  كامل  لعام 
عللذًقللا، ولللله ثللالثللة نللخللالت يف املللوسللم 
الذي  العذق  ُيحدد  ال  البعض  وعند  كاماًل، 
أي  من  وإمنللا  فقط؛  الخنيزي  من  يأخذه 
عى  كللذلللك  ويحصل  يحصدها،  نخله 
ُيعطى  أن  ومُيكن   . التمر  جرابات  بعض 
مقداًرا من املال كبديل عن التمر ؛ إذا مل 
االتفاق  يتّم  أن  ومُيكن  أخذه.  يف  يرغب 
طريق  عن  والبيدار  املزرعة  صاحب  بني 
عى  أكرث  أو  بيدار  يريد  بأنه  القبيلة  رشيد 
حسب مساحة املزرعة، وإن أخلوا بيشء 
من واجباتهم فإن صاحب املزرعة ُيخطر 
التفاهم  يللتللوىل  اللللذي  رشلليللدهللم، وهللو 
معهم، وُيعاقبهم إن لزم األمر، وهي من 

العادات والتقاليد املنقرضة.
بعد  والنساء،  والرجال  األطفال،  ينطلق 
وهم  تقريًبا،  أشهر  بأربعة  النخيل  تلقيح 
الجبة.  أو  املخرافة  أو  الزنبيل  يحملون 
“يا  تقول:  تغاريد  تجوالهم  يف  وينشدون 
إخواين ناغولنا غول توه”. وهم يلتقطون 
حبات الخالل ثم الربعم أو الرطب وأخرًيا 
للحيوانات،  يعلفه  فبعضهم  الللتللمللر، 
يجمعه  من  ومنهم  للبيع،  ُيجففه  وآخللر 
جني  مللوسللم  يحني  وعندما  للغرضني. 
الللحللصللاد يخرج  الللرطللب وهلللو مللوسللم 
هيئة  عى  النخيل  بساتني  إىل  العامنيون 
طيًبا  وقًتا  ويقضون  للتنزه،  مجموعات 
الطازج  الرطب  بأكل  ويستمتعون  بها، 
املمتعة  القروية  البيئة  تلك  اللذيذ وسط 
ينفرد  املللزروعللات  كللل  وبللني  واملسلية. 
العامنيني،  لللدى  األوىل  باملكانة  التمر 
محصول  وفشل  طيًبا.  دخاًل  منه  ويجنون 

التمر يتسبب يف كارثة وبالء كبري.

عللامن،  سلطنة  يف  التمر،  عللى  ُيطلق 
“البرس”،  مسمى  الثمرة  نضج  بللدء  عند 
من  جزء  ترطيب  وهو  “الرطب”،  دور  ثم 
البرس، ثم يتحول إىل متر، حينها، عندما 
يللرى املللزارعللون تللحللول الللرطللب إىل متر 
“إذ أقسموا  يقومون برصمه، قال تعاىل: 
القلم:  )سورة  مصبحني”  ليرصمنها 
التمر  عللذوق  قطع  هو  والللرصام   .)19 أية 
لهم  العامنيون  واملللزارعللون  النخيل،  من 
رصام  يف  الشعبية  التقليدية  طرقهم 
التمور. وحاملا يكتمل نضوج الثمرة تؤكل 
عصارة  وأوفلللر  طعاًم  ألللذ  وهللي  طللازجللة، 
ماهرة  العامنية  البيت  وربة  تغذية.   وأكرث 
الطعام  أطباق  من  العديد  تحضري  يف 
الشهي املصنوع بالتمر، واملطهي بطرق 
مختلفة سواء كان نيَئا أخرض، أو جاًفا، أو 
باللحم  ممزوًجا  أو  مغلًيا،  أو  مسحوًقا، 
هذه  تؤكل  حيث  اللنب،  أو  بالسمك،  أو 

األطباق يف مواسم مختلفة.
ُيستخرج من التمر رشاًبا ُيسمى “الدبس”، 
ألغللراض  األكلللل  يف  يستخدم  مللا  غللالللًبللا 
التحلية بعد األكل، أما ُلب الطلع األخرض 
فيؤكل طعاًما لذيًذا طيب املذاق، وحينام 
ُيطلق  حلًوا  سائاًل  منه  ُيستخرج  ُيقطر 
يف  ُيستخدم  ما  غالًبا  “قارا”  اسم  عليه 
إىل  تحويله  وباإلمكان  الرشبات،  صناعة 
سكر يف حالة توافر املهارة الالزمة لذلك. 
وترتفع النخلة ارتفاًعا شاهًقا يبلغ خمسني 
السعف  أكرث، تعلوها مظلة من  أو  قدًما 
املتموج املنتصب، وميتلئ طلعها بآالف 
األزهار، ويتدىل مثرها يف عناقيد ذهبية، 
ومنظرها بديع خالب يرس الناظرين. وإىل 
جانب عطاء النخلة الغزير من الثمر الوفري 

يا جداد لن طاح مريادكيا جداد أخدم عىل عيالك

وأيًضا:

حد راقد وحد تعباينهيبالين هيبالين هيبالين 

لعرق سوى خيالينحد صائم شهر رمضاين 

أهلك من شيب وطفالينوأهلك مازر الذرعاين 

وأيًضا:

يبيك الحبيب عيل يبي شيله ويديله.سالمة عذبتني وأنا فوق املسيلة



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي 14

أيًضا  توفر  فإنها  البرشي؛  للغذاء  الصالح 
لالستخدامات  الصالحة  املواد  من  الكثري 
األكرث  املنتوج  تعترب  فهي  لللذا  املنزلية، 
وبركة  نعمة  فهي  النبات.  عامل  يف  نفًعا 

يف األرايض الصحراوية املنتجة للتمر.
الجوية  األحللوال  عى  النضج  دور  يتوقف 
الللسللائللدة، وعلللى الللصللنللف، وعلللى رغبة 
املستهلك، وال تنضج مثار العذق الواحد 
واحد خالل املوسم، وقد  بوقت  جميعها 
ما  املبكرة  األصناف  يف  النضج  يتكامل 
املتآخرة  ويف  أسابيع،  أربعة  أو  ثالثة  بني 
موسم  ويبدأ  ثالثة.  أو  شهرين  تصل  قد 
جني التمور يف سلطنة عامن خالل فرتة 
الفرتة  هللذه  وتعرف  التدريجي،  النضوج 
بالبشارة، وهي بداية عملية جني الرطب، 
وتستمر  الربيع،  فصل  يف  عللادة  وتكون 
األصللنللاف،  بعض  يف  الللشللتللاء  فللرتة  إىل 
مثار  جني  عملية  تبدأ  التمر  نضج  وبعد 
يطلقون  والللتللي  نضجها،  بعد  النخيل 
مجموعات  شكل  عى  “الجداد”،  عليها 
عائلية ، أو بشكل أوسع مبشاركة الجريان 
حيث  ؛  أحيانا  واملستأجرين  واملللعللارف 
جني  يف  ليتعاونوا  امللللزارعلللون  يجتمع 
مثار  بقطع  “الجّداد”  يقوم  حيث  الثامر، 
النخيل؛  ليتم جمعها يف “السًمه” املعدة 
التمور  بجمع  اآلخرون  يقوم  بينام   ، لذلك 
وتتّم  “الرقاط”،  ُيسمى  فيام   ، املتناثرة 
هذه العملية وسط جو إجتامعي وترفيهي 
أعى  إىل  “الجّداد”  يصعد  .وحني  وغنايئ 
النخلة تبدأ املجموعة التي بأسفل النخلة 
مثل  الشعرية  األبلليللات  بعض  ترديد  يف 

قولهم:
تتنوع أصناف الرطب العامنية إال أن صنف 
الرطب األحمر الداكن هو أفضلها جميًعا، 
بينام يخلو صنف الرطب الطويل األصفر 
وله  النوى،  من  يبدو  ما  عى  الذهبي  أو 
نكهة حلوة وهو طعام شهي لذيذ الطعم 
وطيب املذاق، وتتعدد أصناف النخيل يف 
الظروف  الختالف  نتيجة  عللامن  سلطنة 
خالل  نضجها  مواعيد  وتتباين  املناخية، 
سلطنة  يف  املللعللروف  الحصاد  موسم 
هذا  ميتد  حيث  »القيظ«،  باسم  عللامن 
يزيد عن ستة آشهر من  املوسم إىل ما 
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أكتوبر،  شهر  بداية  إىل  مايو  شهر  نهاية 
مواسم  أطللول  هللي  الللفللرتة  هللذه  وتعترب 
زراعللة  يتم  التي  بللالللدول  مقارنة  »قيظ« 

التبسيل، وتتّم  النخيل فيها. تبدأ مبراحل 
إجتامعية  مناسبة  وهللي  يوليو  شهر  يف 
الللقللريللة،  أو  األرسة  أبللنللاء  فيها  يللشللرتك 
والعمل  اإلجتامعي  للتعاون  صورة  ومتثل 

املشرتك.
النخيل  حللصللاد  مللوسللم  تقسيم  مُيللكللن 
ثالث  إىل  عللامن  سلطنة  يف  »القيظ« 
نضج  يللتللّم  بعدما  األوىل  متتد  فلللرتات: 
قوام،  ذا  متامسًكا  ا  متللرً وُتصبح  الثامر، 
من بداية شهر يونيو وتستمر إىل نهايته، 
التي  النضج  املبكرة  األصناف  عدد  ويبلغ 
منها:  نوًعا   24 الفرتة  هللذه  خللالل  ُتجنى 
قللش بللطللاش، وهللو مللن أكللرث األصللنللاف 
الللرطللب،  مرحلة  يف  ويستهلك  تبكرًيا 
ونغال، قدمي، منحي، خمري، وتستخدم 
الحاجة.  عى  الزائد  القليل  إال  رطًبا  لألكل 
شهر  بداية  من  فتمتد  الثانية  الفرتة  أمللا 
األصناف  عللدد  ويبلغ  نهايته،  حتى  يوليو 
ُتجنى خالل هذه  التي  النضج  املتوسطة 
أهمها: هيثمي، فرض،  نوًعا،   123 الفرتة 
مهلبي، برين، أبو الدعن، وُتستخدم رطًبا 
من  فتمتد  الثالثة  الفرتة  أما  وبرًسا.  ومتًرا 
بداية شهر أغسطس وتستمر حتى شهر 
بعض  الللفللرتة  هللذه  يف  وتنضج  أكتوبر، 
أنواع النخيل املتأخرة النضج، وهي قليلة 
خالص  خصاب،  زبد،  أهمها:  ومن  نسبًيا 

عامن، هاليل عامن، مرزبان 
أي  بللدون  النخلة  مثللار  جني  عملية  تتّم 
أي  »عضيدة«،  النخلة  دامللت  ما  صعوبة 
جذعها يف متناول اليد، أما إذا ما أصبحت 
ال  فعندئذ  الطول،  يف  زادت  أو  »نشوة«، 
مُيكن قطف مثرتها حتى ُترتقى، وتختلف 
يرتقي  كان  فقدمًيا  النخلة،  ارتقاء  طرق 
متعاقبني  ويللكللونللون  رجلللال  عللدة  النخلة 
العذوق  يتسّلمون  النخلة  عى طول جذع 
بعد  ا  واحللدً بأيديهم  وميرروها  املجذوذة 
اآلخر حتى يوصلوها إىل األرض، ويتعاون 
يف ذللللك فللالحللو علللدة بللسللاتللني، وهللذه 
صعود  يتّم  كللان  حيث  بدائية،  الطريقة 
النخلة بدون واسطة بأن يعتمد املتسلق 

عى رجليه الحافيتني ويديه الخاويتني، وال 
أنها  الطريقة من مخاطر، كام  تخلو هذه 
لتتّم  الجني  عملية  تطورت  جًدا.  متعبة 
بطريقة املرقاة، وهي عبارة عن مجموعة 
حبال، الرئيس منها متني غليظ حول جذع 
رفيعة  حبال  مجموعة  به  تتصل  النخلة، 
الحبل  نهاية  ويربط  الللجللاين،  ظهر  حللول 
املبتكرات  ومللن  رفيعة.  بحلقة  الغليظ 
النخلة  لصعود  ُتستخدم  التي  الحديثة 
األبراج الرافعة املتحركة إىل أعى وأسفل، 
لجني  ُيستعمل  ما  ومنها  عجالت،  وعى 
يف  نللخللالت  أربلللع  أو  متقابلتني  نخلتني 
بقطعها  العذوق  ويتّم قطف  واحد.  وقت 
ترتاكم  الحامل  يف  وتجميعها  بكاملها، 
هابًطا  الحبل  مير  وبعدها  بعضها،  فوق 
شخص  يستلمها  حتى  بالعذوق  متثاقال 
آخر عى األرض، وأحياًنا ُتستعمل الذنابيل 
والقفف واملنشات، ويف هذه الحالة يعمل 
يف الجني ثالثة أصناف من العامل: الجاين 
الذي يتسلق النخلة، والطواش من يقوم 
بجمع التمر املتساقط حول النخلة، وغالًبا 
وهو  والناقل  األطللفللال،  أو  امللرأة  يكون  ما 
موضعه،  إىل  التمر  ينقل  الذي  الشخص 
بالحرص  ُيفرش  له موضع  حيث ُيخصص 
ذلك  بعد  النخيل،  خوص  من  املصنوعة 
األوعية  يف  التمور  وتصنيف  تجفيف  يتّم 
لبعض األنواع، ثم تفرز وتنقى من التمور 
الفاسدة، ثم تعبأ يف الصناديق التي تنقلها 
الستخراج  املدابس  أو  البيع،  محالت  إىل 
الدبس أو عسل التمر، أو مصانع التصنيع. 
النخلة،  يف  فيرتك  الفرض  نخلة  متر  أما 
بالنسبة  أمللا  وُيحفظ.  ُيجنى  ذلللك  وبعد 
البسور  تكّون  أثناء  ُتحصد  فإنها  للبسور 
أن تصري رطًبا وتجفف وتطبخ، ومن  قبل 

ثم تنقل إىل املصانع.
أمنللاط  مللن  منللًطللا  القيظ  مللوسللم  ُيعترب 
فئات  بني  والللرتابللط  االجتامعي  التكافل 
ُيرشف  إذ  املختلفة،  الُعامين  املجتمع 
صاحب البستان عى عملية جني التمر من 
التمر  من  متوينه  ويضع  بنفسه،  النخيل 
يف سالل، ويحتفظ بها تحت خيمته أو يف 
معه  العاملني  املزرعة  مالك  ومينح  بيته. 
يف موسم الحصاد أجًرا مادًيا أو عينًيا، أي 

وتتوزع  األعللامل،  وتتعدد  الثامر.  من  جللزًءا 
عى أفراد األرسة، فيقوم الرجال مبعظم 
التمر  بقطع  يقومون  إذ  الزراعية،  األعامل 
الناضج، وتصفيف النخلة من حيث قطع 
السعف اليابس وغريه؛ يف حني أن النساء 
بسيطة  مبهات  إليهم  ُيعهد  واألطللفللال 
الثامر  والتقاط  جمع  يف  املشاركة  مثل 
املتناثرة أثناء عملية الحصاد، وانتقاء النوع 
يتوىل  كثرية  أحيان  ويف  الردئ.  من  الجيد 
الحالة  هذه  ويف  »البيدار«،  املهمة  هذه 
النخلة،  تنتجه  الذي  التمر  من  جللزًءا  يأخذ 
ويف  سنوًيا.  مللادًيللا  أجلللًرا  ُيعطى  وأحلليللاًنللا 
املايض كان آالف البدو يأتونها إىل القرى 
يف موسم الجني للعمل والرشاء. ويذكر 
خورشيد باشا يف  كتابه »سياحتنامة« أنه 
يف موسم جني التمر يرتك أفراد العشائر 
منازلهم، ويتجهون إىل األرايض املزروعة 
أي  إغلللارة  مللن  عليها  للحفاظ  بالنخيل، 

عشرية أخرى، ولجني محصول التمر
ُتستخدم اآلالت الحديثة يف تلقيح الثامر 
سلطنة  يف  ضيق  نطاق  عى  وقطفها 
نخيل  بللسللاتللني  إىل  تللحللتللاج  ألنللهللا  ُعلللامن 
واسعة، وأن ال تقل املسافات بني النخلة 
واألخرى عن عرشة أمتار، حتى تتمكن األلة 
من أداء عملها عى أحسن وجه، وملا كانت 
مزارع النخيل يف عامن مزدحمة باألشجار، 
فإن  النخيل،  بني  كافية  مسافة  توجد  وال 

هذه اآلآلت ال ُتستخدم إال قليال.
تيل مرحلة الرصام أو الجداد مرحلة أخرى 
ُتسمى التسطيح، فبعد جني مثار النخيل 
الثامر ألشعة الشمس  يتّم تعريض هذه 
وُيسمى  الللغللرض،  لهذا  مهيأ  مكان  يف 
“الكناز”  عملية  تللأيت  ثم   ،“ “املسطاح 
وهي حفظ التمور يف أواين خزفية ُتسمى 
“الخصف”  يف  تحفظ  أو  “الخرس”، 
واملسمى  النخيل،  سعف  من  املصنوع 
“الجراب”، فيام ُيستفاد من جزء من مثار 
يتّم  واللللذي  “املدلوك”،  لعمل  النخيل 
 ، العرص  أوقللات  خالل  األغلب  يف  صنعه 
لتنقية  بيت  كل  يف  النسوة  تجتمع  حيث 
التمر من الشوائب املصاحبة له ويسمى 
“التفسيخ”، وهذه األكلة تقدم مع القهوة 

العامنية بعدإنتهاء مرحلة الرطب
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حقائق عن تدوير مخلفات النخيل 
MDF لصناعة ألواح خشب الـ

املهندس فؤاد منصور
مهندس كيميايئ استشاري

وأل���واح   WPC البالستيكيه  الخشبيه 
 Cement Fiberاألسمنتية ال��خ��ش��ب 

Board ومنتجات أخرى.

متوسطة  الليفيه  الخشبيه  األل��واح  تعترب 
الكثافه MDF من أهم األخشاب الصناعية 
يتم  وذلك الستخداماتها املتعددة، حيث 
األشجار  من  معني  نوع  من  ع��ادة  انتاجها 
تقطيع  ل��ي��ت��م  ال��غ��رض  ل��ه��ذا  ت��خ��ص��ص 
فك  عمليات  وإج��راء  وأغصانها  جذوعها 
أليافها وإضافة املواد الصمغيه الصناعيه 
لها بنسب معينه ثم كبسها تحت ظروف 
هي  وه��ذه  ال��خ  معينني..  وضغط  ح���راره 
التي أصبحت تستخدم  الطريقه الشائعه 
ألن��ت��اج ه���ذا ال��ن��وع م��ن األل�����واح يف كل 
حول  املنتج  بهذا  املتخصصه  املصانع 
العامل.. ولغرض الحصول عىل منتج عايل 
يستدعي  ذلك  فإن   MDF ال�  من  الجوده 
من  واح��د  ن��وع  وأغصان  ج��ذوع  استخدام 
واستخدامه  مسبقًا  تحديده  يتم  األشجار 
جذوع  استخدام  يجوز  وال  الغرض  لهذا 

ألياف سعف النخيل FIBER منتجة بالتقنية الحديثة

تصنيفها  ميكن  ع��ام  بشكل  األخ��ش��اب 
صناعية.  وأخشاب  طبيعية  أخشاب  اىل 
اىل  أي��ض��ًا  تصنف  الطبيعيه  األخ��ش��اب 
وأخشاب   Hard Wood صلبه  أخشاب 
أصاًل  موجود  وكليهام   Soft Wood لينه 
اختلفت  مهام  أشجار  بشكل  بالطبيعه 
وال��ظ��روف  ت��واج��ده��ا  ومناطق  أشكالها 
الصناعيه  األخشاب  أما  فيها..  تنمو  التي 
ف��ه��ي أن����واع اخ���رى م��ن األخ���ش���اب يتم 
تصنيعها من األخشاب الطبيعية، فجذوع 
ألنتاج  عادة  تستخدم  وأغصانها  األشجار 
املخلفات  وكذلك  الصناعيه  األخ��ش��اب 
هي  أصبحت  فقد  ع��ام  بشكل  الزراعيه 
أما  الغرض،  لهذا  أيضًا  تستخدم  األخرى 
انتاجها  تم  التي  الصناعيه  األخشاب  أنواع 
وكذلك  الطبيعيه  األخ��ش��اب  م��ن  ف��ع��اًل 
العقود  خ��الل  ال��زراع��ي��ه  املخلفات  م��ن 
الليفيه  األلواح  الثالثة املاضيه فكان منها 
الخشب  وأل��واح   MDF الكثافه  متوسطة 
واملنتجات   Particle Board الحبيبي 

eng.fuaad@recyclingconsult.com
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األشجار  أخرى مختلفه من  أنواع  وأغصان 
مكائن  ن��ف��س  يف  بعضها  م��ع  ودم��ج��ه��ا 
استخدام  يتم  أن  فإما   ، األنتاجي  الخط 
أو  الغرض  لهذا  لينه  أخشاب  ذات  أشجار 
إذا  أما  فقط،  صلبه  أخشاب  ذات  أشجار 
من  النوعني  كال  استخدام  من  الب��د  ك��ان 
)بسبب  املنتج  لهذا  أوليه  كامدة  األشجار 
الحصول عىل كميات كافيه مثاًل  صعوبة 
لزامًا  فسيكون  األشجار(  من  نوع  كل  من 
تغيريات  تجري  أن  املنتجه  الجهة  عىل 
األنتاجيه  العمليه  مسار  ع��ىل  جوهريه 
فيها  املستخدمه  التقليديه  والتقنيه 
لضامن الحصول عىل منتج باملواصفات 
اىل  سنتطرق  الحق  مقال  )يف  القياسيه 

تفاصيل ذلك(.
ال  حيث  ع��ام  بشكل  العربيه  ب��الدن��ا  يف   
األخ��ش��اب  ع��ىل  للحصول  غ��اب��ات  ت��وج��د 
غريه  أو   MDF ال�  لتصنيع  منها  الطبيعية 
من هذه املنتجات إال غابات النخيل وألن 
شجرة النخيل ال يستحسن قطعها ألنتاج 
أخشاب صناعيه منها كونها شجرة كرمية 
بثامرها وفيئها ولها قيمة روحية عاليه عند 
هذه  ش��ع��وب  م��ن  وغ��ريه��م  املسلمني 
السعف  من  مخلفاتها  لكن   ، املنطقه 
ثروة  هي  الفارغه  التمر  وعثوق  وال��ك��رب 
األخ��ش��اب  ع��ن  مناسب  وب��دي��ل  حقيقيه 

الطبيعية إلنتاج األلواح الليفية مبواصفات 
من  عقدين  م��ن  اك��ر  فقبل  منها،  عالية 
السنني تم انتاج األلواح الليفيه متوسطة 
سعف  م��ن  ال��ع��راق  يف  فعليًا  ال��ك��ث��اف��ه 
الصناعة  ازده��ار  أي��ام  ذلك  وك��ان  النخيل 
البلد، حيث مل يكن ذلك يسريًا  يف ذلك 
فقد تعرت الجهود يف بداية األمر وكانت 
نوعية األنتاج من ال� MDF رديئه يف حينها 
ال�  لخشب  ل��وح  ت��وض��ح  أع���اله  )الصوره 
سعف  من  ال��ع��راق  يف  انتاجه  تم   MDF

األوىل  التجريبيه  امل��ح��اوالت  يف  النخيل 
لكن  واضح(   بشكل  نوعيته  رداءة  وتظهر 
من  ألكر  استمرت  والتجارب  املحاوالت 
البحث عن األسباب  سنتني متواصله يف 
من  منتج  عىل  الحصول  دون  تحول  التي 
مخلفات  من  عاليه  مبواصفات   MDF ال� 
الصعوبات  تلك  تذليل  تم  حتى  النخيل 
محرر  اليها  توصل  التي  التجارب  بنتائج 
منحه  تم  ضوئها  عىل  والتي  الورقه  هذه 
يف   1816 ال��رق��م  حملت  اخ����راع  ب����راءة 
رسميًا  بإسمه  وسجلت   22/03/1986

وتم تحديثها يف سنة 2002 فكان بعدئذ 
األخ��راع  ب��راءة  تضمنته  ما  تطبيق  تم  أن 
سعف  من   MDF ال�  انتاج  ليتم  املذكوره 
نطاق  ع��ىل  ال��ح��دي��ث��ه  بالتقنية  النخيل 
بدايات  قياسيه حتى  تجاري ومبواصفات 

املصانع  كل  تدمري  تم  حيث   1991 سنة 
الخليج  ح��رب  أث��ن��اء  حينذاك  ال��ع��راق  يف 
وكل  الصناعه  هذه  بعدئذ  لتتوقف  الثانيه 
ذلك  يف  األخ���رى  الصناعية  النشاطات 

البلد . 
أو  ب��اس��ت��خ��دام  النخيل   MDF ان��ت��اج  إن 
يف  املتبعه  التقليديه  التقنيه  استنساخ 
تنتج  والتي  العامل  حول   MDF ال�  مصانع 
الغابات  أشجار  من  األلواح  من  النوع  هذا 
الباحثون  فيه  وقع  الذي  األكرب  الخطأ  هو 
أدى  فقد  كذلك،  ي��زل  مل  البعض  ولعل 
يف  التقليديه  للتقنيه  الباحثني  استخدام 
مخلفات  من  األلواح  هذه  إنتاج  محاوالت 
ال��ك��ث��ري م���ن ج��ه��ود  ال��ن��خ��ي��ل اىل ض��ي��اع 
الصناعه  بهذه  واملهتمني  املستثمرين 
يف  الباحثني  بعض  شكوك  اىل  أدى  بل 
مبواصفات   MDF عىل  الحصول  امكانية 
تعامل  فقد  النخيل،  مخلفات  من  جيده 
النخيل  سعفة  مع  املجال  بهذا  الباحثون 
تشري  حقيقتها  لكن  واحده  مادة  إنها  عىل 
لكل  واح����ده،  م���ادة  م��ن  أك��ر  كونها  اىل 
معها  التعامل  توجب  التي  الخواص  منها 
بتقنية تختلف متامًا عن األخرى وحيث ال 
تتسع هذه الورقه للخوض بتفاصيل هذا 
لخواص  الصحيح  الفهم  فإن  املوضوع 
اختيار  اىل  حتاًم  سيقودنا  النخيل  سعف 

كوم من سعف النخيل
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خشب   MDF النخيل منتج بالطريقة التقليدية )منتج رديء( خشب  MDF النخيل ملون منتج بالطريقة الحديثة مع رقائق السعف 



19الشجرة المباركة  -  مايو  2017   

التقنيه التي بتطبيقها سنتمكن من انتاج هذا 
ما تضمنته  عاليه وهذا  املنتج مبواصفات 
بهذا  آن��ف��اً  اليها  التي أرشن��ا  األخ���راع  ب���راءة 
الخصوص والتي تم تطبيقها عملياً حينذاك 
 MDF �عىل نطاق األنتاج التجاري يف مصنع ال

مبنطقة جرف الصخر يف العراق.
إن من أهم مقومات النجاح ألي مرشوع 
عىل  الحصول  امكانية  مدى  هو  صناعي 
والجدوى  منه  قياسيه  مبواصفات  منتج 
اقامة  إن   . امل���رشوع  لذلك  األقتصاديه 
من   MDF ال�  خشب  أل��واح  ألنتاج  مرشوع 
صعوبات  بالفعل  يواجه  النخيل  مخلفات 
أهمها  ولعل  حقيقيه  اقتصاديه  وتحديات 
نقله  وتكاليف  السعف  تجميع  طريقة 
اىل موقع املرشوع، وألننا أرشنا اىل هذا 
فال  سابق  مقال  يف  بإسهاب  املوضوع 
التطبيقات  بأس أن نوجز هنا فنشري اىل 
التي أجريناها فعليًا يف مزارع مدينة العني 
وقبلها  املتحده  العربيه  األم���ارات  بدولة 
هذه  لتذليل  نجاحها  وأثبتت  ال��ع��راق  يف 
الصعوبات وذلك بأن تقوم إدارة املرشوع 
برشاء سعف النخيل من أصحاب املزارع 
وهو يف مزارعهم، ويكون ذلك بتجميعه 
من قبل صاحب املزرعه عىل هيئة أكوام 
بعدئذ  ليتم  املزرعه  أرض  يف   )Heaps(

اىل  السعف  م��ن  األك����وام  ه��ذه  تحويل 

صغريه  )قطع  السعف  رقائق  من  أك��وام 
مكائن  م��ن  ع���دد  ب��اس��ت��خ��دام   )Chips

 Mobile Chippers املتحركه  التقطيع 
تنشط  والتي  امل��رشوع  إدارة  اىل  العائده 
ميدانيه  بجوالت  بالقيام  السنه  مدار  عىل 
أكوام  أما  املذكور،  للغرض  املزارع  عىل 
موقع  اىل  الحقًا  فتنقل  السعف  رقائق 
النقل  كلفة  اختصار  يتم  وهنا  امل��رشوع 
السعف  نقل  تكاليف  رب��ع  م��ن  أق��ل  اىل 
 Bulk( الكثافه  فرق  بسبب  تقطيعه  قبل 
density( للمر املكعب الواحد من رقائق 

السعف عنها للسعف نفسه.
شأنها  من  التي  املعالجات  بعض  من  إن 
ملرشوع  األقتصاديه  امل��ردودات  تحسني 
انتاج ال� MDF هو إكساء ألواح هذا املنتج 
مبغطيات الديكور كورق امليالمني بألوانه 
الخشب  رق��ائ��ق  أو  املختلفه  وأن���واع���ه 
امل���ردودات  يحسن  ما  وه��ذا   )Veneer(

تتجاوز  قد  بنسبه  للمرشوع  األقتصاديه 
الخط  مكائن  اختيار  موضوع  أم��ا   .  15%

اإلن��ت��اج��ي ب��امل��واص��ف��ات ال��ت��ي ت��ت��الءم 
تلك  رشاء  وس��ع��ر  النخيل  وم��خ��ل��ف��ات 
املؤثرة  العوامل  من  أيضًا  فهو  املكائن 
ملثل  االقتصادية  الجدوى  مدى  عىل  جدًا 
هذا امل��رشوع، وهنا البد من اإلش��ارة اىل 
املتخصصة  األملانية  الرشكات  أشهر  أن 

 MDF �بتصنيع مكائن الخطوط اإلنتاجية لل
وهي رشكة Diefenbacher GmbH فقد 
الصني  يف  مصانع  م��ؤخ��رًا  لها  أن��ش��أت 
مبدينة شنغهاي لتكون قيمة مكائن الخط 
اإلنتاجي املتكامل لديها بحدود )1/3( من 
قيمة تلك املكائن التي كانت تصنعها يف 
نوعية  عن  الرشكة  نفس  وبضامنة  أملانيا 
مرشوعًا  ف��إن  وهنا  وكفاءتها..  املكائن 
ال  وبقيمه  عاليه  كفاءة  ذات  مبكائن  كهذا 
إضافه  سابقًا  املعروفة  بقيمتها  تقارن 
 technical( املعرفه  حيثيات  توفر  اىل 
know-how( عن مخلفات النخيل وكيفية 

وعوامل  الصناعه  هذه  يف  معها  التعامل 
مشجعة أخرى فإنه البد أن يكون مرشوعًا 

ناجحًا والشك يف ذلك.
النخيل،  مخلفات  مفتاحية:  ك��ل��امت 
مخلفات نخيل التمر ، املخلفات الزراعيه 
مخلفات  تدوير   ، الخشبيه  املخلفات   ،
النخيل ، السعف ، سعف النخيل ، األلواح 
منصور  ف��ؤاد   ،  MDF  ، الليفيه  الخشبيه 
 WPC  ، البالستيكيه  الخشبيه  األب��واب   ،

Doors ، Wood plastic doors

ماكنة تقطيع متحركة
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منتجة   ال��ي��اف  م��ع  النخيل   MDF خشب 
بالطريقة  الحديثة
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تصنيف فحول نخيل التمر 
من حيث خصوبتها 

وتقييم فعالية األغاريض الذكرية 
وتعريف اآلفات التي تصيبها

أ.سعود بن عبدالكريم الفدا
مدير عام اإلدارة الزراعية – إدارة أوقاف صالح الراجحي

أ.د.رمزي عبدالرحيم ابوعيانة
مدير الشؤون الفنية باإلدارة الزراعية 

 بإدارة أوقاف صالح الراجحي
اململكة العربية السعودية

ramzy200@hotmail.com

وقد كانت نتائج الدراسة كالتايل :- 
حبوب  ل��ب��ودرة  املنتجة  ال��ف��ح��ول  نسبة 

اللقاح متثل 99%. 
الفحول العقيمة متثل  0.6% .

الفحول الخنثى فكانت نسبتها 0.4% .
إنتاج الفحل من الطلع )األغاريض الذكرية( 
 20 أغريض مبتوسط   28  –  8 ت��راوح من 

أغريض/فحل.
تراوح إنتاج الفحل من بودرة حبوب اللقاح 
جرام  جرام(=600   30 أغ��ري��ض*   20(

تكفي لتلقيح  خمسة عرش نخلة.
اللقاح  حبوب  )خصوبة(  حيوية  تراوحت 
تجميعها  من  الفرة  حسب   98%-89 من 

إىل استخدامها وطرق تخزينها.
متوسط عدد الشامريخ الذكرية باألغريض  
181.6 شمراخ , ومتوسط عدد األزهار بكل 

املنتجات  ])كتاب  زه��رة   52.8 ش��م��راخ  
وأهميتها  للنخيل..أنواعها  ال��ث��ان��وي��ة 
الفدا-رمزي  )سعود  االقتصادية2015م( 

امللخص

نظرا لقلة الدراسات العلمية التي أجريت 
عىل فحول نخيل التمر والسيام من حيث 
وحيث  خصوبتها,  درجة  حسب  تصنيفها 
أن لدى اإلدارة الزراعية بإدارة األوقاف ثالثة 
التمور  وإنتاج  النخيل  لزراعة  مرشوعات 
منها  نخلة   250.000 م��ن  أك��ر  تضم 
لألغاريض  17000فحل نخيل مطلع  عدد 
والتأكد  الفحول  تصنيف  وألهمية  الذكرية 
استمرت  دراسة  إجراء  تم  خصوبتها  من 
عىل  )2011-2012م(   ملواسم  عامني 
املطلعة  الفحول  من  عشوائية  عينات 
حيث  من  الفحول  تلك  تصنيف  بهدف 
ب��ودرة  بها  )منتجة”ألغاريض  خصوبتها  
ألغاريض  عقيمة”منتجة   ,  “ لقاح  حبوب 
خنثى”   , لقاح”  حبوب  ب���ودرة  بها  ليس 
منتجة لثامر صغرية غري اقتصادية وليس 
األغاريض  صفات  إىل  إضافة  نوى”(  بها 

الذكرية واآلفات التي تتعرض لها.
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تصنيف الفحولم
املتوسطموسم 2012مموسم 2011م

%العدد%العدد%العدد
370198.7372599.3371399فحول منتجة ألغاريض بها بودرة حبوب اللقاح

 فحول عقيمة تنتج أغاريض ليس بها بودرة حبوب
270.7170.4220.6اللقاح

 فحول خنثى بها مثار صغرية غري اقتصادية )عدمية
220.680.2150.4النوى(

جدول رقم )1( يوضح تصنيف الفحول من حيث خصوبتها خالل موسمي الدراسة.

أغاريض ذكرية مصابة باالمراض الفطريةأغاريض ذكرية مصابة بالحرشات

جدول رقم )1( يوضح تصنيف الفحول من حيث خصوبتها خالل موسمي الدراسة.

أبو عيانه([.
كام اتضح من الدراسة أن الطلع معرض 

لإلصابة بعدد )4( أربع آفات رئيسة هي:
 Date palm spath( سوسة طلع النخيل
Derelomus sp  االسم العلمي)weevil

)الحمرية(  ال���ص���غ���رى  ال��ب��ل��ح  دودة 
العلمي  االس��م   )Lesser date moth(

Batrachedra amydraule

الطلع(  )دودة  ال��ك��ربى  ال��ب��ل��ح   دودة 
العلمي  االسم   )Greater date moth(

    Arenipses sabella

خياس  أو  الطلع  )خياس  الخامج  مرض 
االسم   )Khamedj disease( النخيل( 

 Meuginiella scaettae العلمي
املقدمة

 Phoenix( ال��ت��م��ر  ن��خ��ل��ة  ت��ع��ت��رب       
dactylifera(  من أشجار الفاكهة املهمة 

وقد شهدت النخلة اهتاممًا علميًا وعمليًا 
محليًا وعامليًا من خالل األبحاث والندوات 

بخصوصها،  عقدت  التي  وامل��ؤمت��رات 
التحويلية  والصناعات  التمور  القت  كام 
خالل  م��ن  متناميًا  إق��ب��ااًل  عليها  القامئة 
لها  أقيمت  التي  واملهرجانات  املعارض 

يف السنوات األخرية.
     ونخلة التمر ثنائية املسكن حيث تحمل 
األزهار املذكرة عىل نبات يعرف بالذكر أو 
عىل  تحمل  املؤنثة  األزه��ار  بينام  الفحل، 
نبات آخر يعرف باألنثى أو النخلة ويتوقف 
وحيوية  التلقيح  عملية  عىل  اإلنتاج  نجاح 

حبوب اللقاح.
     ويختلف العمر الذي تصل فيه الفحول 
الربة،  نوع  باختالف  التزهري  مرحلة  إىل 
الجوية،  وال��ظ��روف  ال��زراع��ي��ة،  ال��خ��دم��ة 
من  أو  ب���ذرة  م��ن  س���واء  اإلك��ث��ار  وطريقة 
5-6سنوات  بعد  تزهر  وع���ادة  فسيلة، 
األزهار  وتوجد  الفسيلة،  غرس  تاريخ  من 
امل��ذك��رة ع��ىل ال��ش��امري��خ داخ���ل ك��ي��زان 
تعرف  قوية  عريضة  مستطيلة  )أكامم( 

منوه  األغريض  يتم  ما  وعند  باألغاريض 
منه  وت��خ��رج  طوليًا  ينشق  فإنه  ونضجه 

الشامريخ حاملة األزهار.
التي  العلمية  الدراسات  لقلة  ونظرًا        
)د.محمد  التمر  نخيل  فحول  عىل  أجريت 
Al-( و   )1998 وآخ������رون  ب��اش��ه  ع���ىل 

فقد   ،  )Khalifah and E Askari 2006

تقييم  لدراسة  عمل  خطة  الباحثان  وضع 
الزراعية  باملرشوعات  التمر  نخيل  فحول 
ال��دراس��ة  تناولت  حيث   ، ل���إلدارة  التابعة 

تصنيف فحول نخيل التمر من حيث:-
خصوبتها.

تقييم األغاريض الذكرية.
اآلفات التي تصيب األغاريض الذكرية .

والدراسة الالحقة بإذن الله سوف تشمل 
اللقاح  حبوب  من  الفحول  إنتاجية  تأثري 
وأج��ري��ت  ال��ت��م��ور،  وج���ودة  إنتاجية  ع��ىل 
17000فحل نخيل متر  الدراسة عىل عدد 
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فحول أغاريض ذكرية مصابة بالصقيع من  للتلقيح  وتصلح  لقاح  حبوب  بودرة  بها  ذكرية  أغاريض 
جيدة خصبة

%6.8من  متثل  الذكرية  لألغاريض  مطلع 
اإلدارة  مب��رشوع��ات  النخيل  ع��دد  إج��اميل 

البالغ عددها 250.000نخلة .

تصميم التجارب وطريقة التنفيذ

الباطن  نخيل  مب��رشوع  التجارب  أجريت 
ال��ت��اب��ع ل����إلدارة ال��زراع��ي��ة ب����إدارة أوق���اف 
ص���ال���ح ال���راج���ح���ي مب��ن��ط��ق��ة ال��ق��ص��ي��م 
باعتباره  ال��س��ع��ودي��ة  العربية  باململكة 
مقر  ويحتوي  الزراعية  املرشوعات  أكرب 
-2011 موسمي  خ��الل  ال��زراع��ي��ة  اإلدارة 
2012م حيث يصل عدد الفحول املطلعة 

لألغاريض الذكرية باملرشوع 15000فحل 
عدد  إج��اميل  م��ن   7.5% متثل  مت��ر  نخيل 
200000نخلة  البالغ  باملرشوع  النخيل 
محافظة  يف  اإلدارة  م���رشوع  وك��ذل��ك   ،
وعدد  50000نخلة  نخيله  وع��دد  رضم��اء 
الفحول يف املرشوع 2000فحل ، ليكون 
إجامل عدد الفحول محل الدراسة 17000 

فح���ل.
بطريقة  ف��ح��ل   3750 ع���دد  ت��ح��دي��د  ت��م 
الفحول  ع��دد  م��ن   25% متثل  عشوائية 
)عمر  ال��ذك��ري��ة  ل��ألغ��اري��ض  امل��ط��ل��ع��ة 

25سنة( لدراسة الجوانب التالية:-

خصوبتها  حيث  م��ن  ال��ف��ح��ول  تصنيف 
)فحول منتجة ألغاريض بها بودرة حبوب 

ليس  أغاريض  تنتج  عقيمة  لقاح- وفحول 
بها بودرة حبوب لقاح- وفحول خنثى تنتج 
مثار صغرية غري اقتصادية عدمية النوى(.

تقييم األغاريض الذكرية للفحول الخصبة 

)عدد األغاريض/فحل – الصفات الشكلية 

باألغريض-  الشامريخ  -وع��دد  لألغاريض 
ب��ودرة  وكمية  ب��ه-  األزه��ار  ع��دد  ومتوسط 

حبوب اللقاح باألغريض(.
اللقاح  حبوب  )خصوبة(  حيوية  تقدير 
)حديثة الجني واملخزنة من العام السابق( 

والتي أجري عليها تحليل مبختربات كلية 
الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم.

)الحرشية واملرضية(  اآلفات  تحديد أهم 
ونسبة  الذكرية  األغ��اري��ض  تصيب  التي 

اإلصابة بكل منها.

النتائج التي تم الحصول 
عليها من خالل الدراسة

أ-تصنيف الفحول من حيث خصوبتها.

يتضح من الجدول رقم )1( اآليت:-

املنتجة  ال��ف��ح��ول  ن��س��ب��ة  1 -  ت���راوح���ت 
من  اللقاح  حبوب  بودرة  بها  ألغاريض 
98.7  إىل 99.3  مبتوسط %99 خالل 

موسمي الدراسة.
2 -  تراوحت نسبة الفحول العقيمة املنتجة 
ألغاريض ليس بها بودرة حبوب اللقاح 
من 0.4 إىل 0.7 مبتوسط %0.6 خالل 

موسمي الدراسة.
3 -  تراوحت نسبة الفحول الخنثى التي بها 
مثار صغرية غري اقتصادية من 0.2 إىل 
موسمي  خالل   0.4% مبتوسط   0.6

2010م(  النصف  الدراسة،)يوسف 

حيث ذكر أنه يوجد فحول خنثى ، بل 
تنتج  الفحول  بعض  يوجد  أنه  وذك��ر 
اللقاح  ح��ب��وب  ب���ودرة  بها  أغ��اري��ض 
غري  مث��ار  بها  أخ��رى  أغاريض  وأيضًا 

اقتصادية )خنثى (.
للفحول  الذكرية  األغ��اري��ض  ب-تقييم 

املنتجة )الخصبة(.
التمر  نخيل  فحول  إنتاج  معدل  يختلف 
عمر  باختالف  ال��ذك��ري��ة  األغ��اري��ض  م��ن 
وعادة  الزراعية،  الخدمة  الفحل،وبرامج 
ينتج الفحل البالغ من العمر25سنة عددًا 
من28-12  تراوح  الذكرية  األغاريض  من 
أغريض/فحل،  مبتوسط20  أغ��ري��ض 
ب��اش��ه وآخ���رون  )محمد ع��ي  وق��د وج��د 
من  الفحل  إن��ت��اج  ي���راوح  بأنه  1998م( 

8-40 أغريض.
وحصاده  نضجه  بعد  األغريض  وزن  تم 
)دون تجفيف( وجد أن وزن األغريض كام 

وزن   = السابق  الجدول  من  بند)5(  يف 
غالف األغريض بند)6( + وزن محتويات 
ذكره  ما  يقارب  وهذا  بند)7(،  األغريض 
أبو عيانه( يف كتاب  الفدا-رمزي  )سعود 

..أنواعها  للنخيل  ال��ث��ان��وي��ة  املنتجات 
إدارة  عن  الصادر  االقتصادية  وأهميتها 
األوىل  الطبعة  الراجحي-  صالح  أوق��اف 

2015م.

ج-تقدير حيوية )خصوبة( حبوب اللقاح.
اللقاح  ح��ب��وب  ب���ودرة  م��ن  عينة  أخ���ذت 
الفحول  من  جمعها  )بعد  الجني  حديثة 
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ويوضح جدول )2( أهم الصفات املرفولوجية لألغاريض الذكرية ومحتوياتها من الشامريخ 
واألزهار وكمية بودرة حبوب اللقاح للفحل.

البياناملواصفاتم

سم71.7متوسط طول األغريض

سم5متوسط عرض قمة األغريض

سم13.2متوسط عرض وسط األغريض

سم6.2متوسط عرض قاعدة األغريض

جم1192متوسط وزن األغريض

جم524متوسط وزن غمد )غالف( األغريض

جم668متوسط وزن محتويات األغريض )الشامريخ- األزهار(

 شمراخ181.6 متوسط عدد الشامريخ/أغريض

زهرة52.7متوسط عدد األزهار/ شمراخ

سم19 متوسط طول الشمراخ

جم30متوسط كمية بودرة حبوب اللقاح/ أغريض

جم600متوسط كمية بودرة حبوب اللقاح/ فحل

والتصلح  لقاح  حبوب  ج��ودة  بها  ليس  )عقيمة(  ذكرية  أغاريض 
للتلقيح من فحول عقيمة

فحول خنثى تنتج مثار غري اقتصادية

ب�24ساعة(، وعينة أخرى من بودرة حبوب 
اللقاح املخزنة )بشامريخها داخل عبوات( 
منذ عام عىل درجة حرارة الغرفة )25(درجة 
مئوية تقريبًا وتم تحليلها مبختربات كلية 
الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، 
يف  )الحيوية(  الخصوبة  نسبة  أن  وج��د 
يف  بينام   98% إىل  تصل  األوىل  العينة 
العينة الثانية تصل إىل %89)ضياء الريس 

2010م(.

 – )الحرشية  اآلف�����ات  أه���م  د-ت��ح��دي��د 
الذكرية  األغاريض  التي تصيب  املرضية( 

ونسبة اإلصابة بكل منها.
تم تسجيل أربع آفات)ثالث آفات حرشية 
األغ��اري��ض  تصيب  مرضية(  وأخ����رى   –
الذكرية منذ خروجها يف أوائل شهر فرباير 
)للفحول املبكرة يف اإلنتاج( وحتى أوائل 

شهر أبريل، )للفحول املتأخرة يف اإلنتاج( 
وفيام يي إلقاء الضوء عىل تلك اآلفات:-

 date palm النخيل   طلع  1 -  س��وس��ة 
باسم  علميًا  تعرف     spath weevil

Derelomus sp  حيث تهاجم الريقات 

وال��ث��امر  األزه���ار  الكاملة  وال��ح��رشات 
اإلصابة  نسبة  وتراوحت  العقد  حديثة 
بهذه اآلفة من صفر إىل %2 مبتوسط 

%0.3 من إجاميل األغاريض الذكرية.

 lesser ) 2 -  دودة البلح الصغرى )الحمرية
date moth        وتعرف علميًا باسم  

حيث     Batrachedra amydraule

والثامر  األزه��ار  عىل  الريقات  تتغذى 
وتراوحت نسبة اإلصابة بهذه اآلفة من 

0.1-%3 مبتوسط 0.8%.

الطلع(  )دودة  ال��ك��ربى  البلح  3 -  دودة 
Greater date moth     وتعرف علميًا 

حيث     Arenipses sabella باسم  
الطلع  أغلفة  ع��ىل  ال��ريق��ات  تتغذى 
الغض،  والسعف  وال��ث��امر  واألزه����ار 
وتراوحت نسبة اإلصابة بهذه اآلفة من 

صفر إىل %1 مبتوسط 0.2% .
النخيل(  طلع  )خياس  الخامج  4 -  مرض 
علميًا  ويعرف      khamedj disease

باسم  Meuginiella scaettae   قد ال 
يتفتح الطلع يف حالة اإلصابة الشديدة 
ويجف  ويتعفن  امل��ريض  باملسبب 
عفنه،  ورائ��ح��ت��ه  وردي  ل��ون��ه  ويصبح 
املرض  بهذا  اإلصابة  نسبة  وتراوحت 
وتكر   ،0.5% مبتوسط   2%-0.1 من 
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PP. 175-187.

2 -  Al-Khalifah NS, Askari E 

(2005) Early detection of 
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palms propagated form 

tissue culture and offshoots 

by DNA fingerprinting In: 

Proc. Proc. IIIrd IC on Date 

Palm Eds: A. Zaid et al. Acta 

Hort 736, ISHS 2007.

سقوط  بعد  الخامج  مب��رض  اإلصابة 
البلح  ب���دودة  األم��ط��ار، أم��ا اإلص��اب��ة 
الصغرى والكربى فقد متتد إىل الثامر 
يتفق  وه��ذا  عقدها،  وبعد  قبل  أيضًا 
عيانه-سلطان  أبو  )رمزي  ذكره  ما  مع 
الثنيان يف كتاب “زراعة وإدارة مشاريع 

النخيل”( عام 2008م.
      ويتم مكافحة هذه اآلفات بإجراء رشة 
خالل  عالجية  وأخ��رى  الحصاد  بعد  وقائية 
الفرة من منتصف يناير إىل نهاية مارس 
والحرشية  الفطرية  املبيدات  باستخدام 
مع  ال��زراع��ة  وزارة  قبل  م��ن  بها  امل��وىص 
مالحظة عدم تكرار استخدام ذات املبيد 

حتى ال تكتسب اآلفة مناعة ضده.

التوصيات

بتصنيف  النخيل  مزارعي  قيام  1 -  أهمية 
الثالث  فئاتها  إىل  مبزارعهم  الفحول 
)خصبة-عقيمة-خنثى( حتى ال يستمر 

والخنثى  العقيمة  الفحول  خدمة  يف 
واإلنفاق عليها دون عائد.

العقيمة  األغ��اري��ض  استخدام  2 -  ع��دم 
تعقد  ال  حتى  التلقيح  يف  والخنثى 
يفقد  وبالتايل  شيص  وتصبح  الثامر 

املحصول.
3 -  متابعة الفحول العقيمة والخنثى لعدة 
وإن  )3-5سنوات(  متتالية  سنوات 
إنتاج  حيث  من  تغيري  عليها  يطرأ  مل 
حبوب  ب��ودرة  بها  اقتصادية  أغاريض 

لقاح فيتم إزالتها.
لتخزين  ال��ج��ي��دة  ال���ظ���روف  4 -  م���راع���اة 
حبوب اللقاح حتى التقل نسبة حيوية 

)خصوبة(حبوب اللقاح بها.

املخزنة  اللقاح  حبوب  استخدام  5 -  عند 
)بنسبة  الكمية  زي��ادة  يراعى  للتلقيح 
حبوب  حيوية  نسبة  النخفاض   )11%
اللقاح  ب��ح��ب��وب  م��ق��ارن��ة  ب��ه��ا  ال��ل��ق��اح 

الطازجة.
للفحول  وق��ائ��ي��ة  رش���ة  إج����راء  6 -  ي��ت��م 
ب��اس��ت��خ��دام خ��ل��ي��ط م��ن امل��ب��ي��دات 
رشة  إج���راء  ث��م  والحرشية  الفطرية 
أخ���رى يف ب��داي��ة ظ��ه��ور األغ��اري��ض 
من  للحد  مختلفة  مببيدات  الذكرية 

األج���زاء  تقطيع  م��ع  ال��ط��ل��ع،  آف���ات 
)مبرض  امل��ص��اب��ة خ��اص��ة امل��ص��اب��ة 

الخامج( والتخلص منها.
7 -  عند إنشاء مزرعة نخيل التمر يؤخذ يف 
ال  بحيث  فحول  فسائل  زراعة  االعتبار 
النخيل  عدد  من   5% عن  نسبتها  تقل 

باملزرعة.
عدد  عىل  ال��دراس��ات  إج��راء  8 -  استكامل 
من  وألك��ر  املثمرة  الفحول  من  أكرب 
إنتاجية  عىل  تأثريها  ملعرفة  موسم 
النسبة  ملعرفة  وأيضًا  الثامر  وج��ودة 
والعقيمة  الخنثى  الفحول  من  املئوية 

واملنتجة لبودرة حبوب اللقاح.

املراجع العربية

1 -  أبو الحسن عطا الله، طه نرص، وحمدي 
نوع  تأثري  الشخص)1980&1981م( 
اإلمثار يف صنف  اللقاح وتخزينه عىل 
األوىل،  النخيل  ندوة  الخرضي،  النخيل 

جامعة امللك فيصل.
-رم��زي  ال��ف��دا  عبدالكريم  ب��ن  2 -  سعود 
املنتجات  ع��ي��ان��ه  أب���و  ال��رح��ي��م  ع��ب��د 
وأهميتها  أنواعها   – للنخيل  الثانوية 
صالح  أوق����اف  إدارة  األق��ت��ص��ادي��ة- 
الراجحي باململكة العربية السعودية- 
الطبعة األوىل 2015م - الطبعة الثانية 

2016م.

نخيل  فحول  سليامن-تقييم  3 -  سعيد 
العدد7  والتمور  النخيل  مجلة   – التمر 

لشهر ذو القعدة- ذو الحجة1433ه�.
عيانه-سلطان  أبو  الرحيم  عبد  4 -  رمزي 
زراع��ة  )2008م(  الثنيان  صالح  ب��ن 
أوقاف  إدارة  النخيل-  مشاريع  وإدارة 
العربية  باململكة  ال��راج��ح��ي  ص��ال��ح 

السعودية.
ات��ص��االت  )2010م(  ال��ري��س  5 -  ض��ي��اء 
ومناقشات حول حيوية حبوب اللقاح.

6 -  محمد سعد الحسيني، نبيل الوصيبي، 
أحمد العمران، حجي العاشور، حاجي 
خورشيد)2011م(  خ��ال��د  ال��ح��اج��ي، 
نخيل  فحول  لبعض  وانتخاب  تقييم 
االحساء  مبنطقة  املستخدمة  التمر 
الثامر-  وج��ودة  إنتاجية  عىل  وتأثريها 

التمر  لنخيل  األول  ال��ع��ريب  امل��ؤمت��ر 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة   –

والتقنية بالرياض.
عبدالله  طه  باشه،  أحمد  عي  7 -  محمد 
ن���رص،ح���م���د ع��ب��دال��رح��ي��م ش��اه��ني 
بإنتاجية  وعالقته  التلقيح  )1998م( 

املنطقة  يف  ال��ب��ل��ح  ن��خ��ي��ل  أش��ج��ار 
الوسطى باململكة العربية السعودية- 
امللك  مدينة  العلمي،  البحث  إدارة 
باململكة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز 

العربية السعودية.
8 -  ف���ت���ح���ي ح����س����ني، م���ح���م���د س��ع��ي��د 
)1979م(  وايل،  يوسف  الفحطاين، 
زراع����ة ال��ن��خ��ي��ل وإن���ت���اج ال��ت��م��ور يف 
العاملني العريب واإلسالمي. القاهرة – 

مطبعة عني شمس.
20102م- 9

نخلتك-ط6 –الكويت.

املراجع االجنبية
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نوى التمر .. 
فوائد متعددة 

واستخدامات هامة
املهندس أمجد قاسم

عضو الرابطة العربية لإلعالميني العلميني

engamjad@gmail.com

وال��ده��ون،  والربوتينات  الكربوهيدارتية 
الصناعات  معظم  عن  ينتج  العادة  ويف 
ال��ق��امئ��ة ع��ى ال��ت��م��ور، ك��م��ي��ات ضخمة 
سنويا،  األط��ن��ان  ب��آالف  تقدر  النوى  من 
وميكن  بها  يستهان  ال  ث��روة  ه��ي  وال��ت��ي 
الصناعات  من  كثري  يف  منها  االستفادة 
املردود  ذات  الهامة  والكيميائية  الغذائية 

االقتصادي الجيد.

النخيل  وأشجار  التمور  مخلفات  تشكل 
يف  تتسبب  كام  هامة،  اقتصادية  قيمة 
حال تراكمها وعدم التخلص منها - بشكل 

صحيح - مبشكلة بيئية معقدة.
وم���ن أه���م م��خ��ل��ف��ات ال��ت��م��ور، ال��ن��وى 
وزنها  يقدر  والتي   Ground Date Seeds

كامل  وزن  م��ن  باملائة   15 إىل   8 ب��ني  م��ا 
الثمرة حسب نوع التمر، وهي غنية باملواد 

26
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مثار  يف  وأس��ايس  هام  جزء  التمر  ونوى 
التمر، وهي تقع يف وسط الثمرة ويرتاوح 
وزنها ما بني نصف غرام إىل أربع غرامات 
ويرتاوح طولها ما بني 12 إىل 36 ملليمرتا، 
ملليمرتا،   14 إىل   6 ب��ني  م��ا  وع��رض��ه��ا 
فيه  طولها  عى  ميتد  حز  فيها  وم��وج��ود 

نسيج أبيض يسمى فتيل.
وع���ى ظ��ه��ر ال��ن��واة ت��وج��د ن��ق��رة صغرية 
ال��ذي  ال��ج��ن��ني  وداخ��ل��ه��ا  ال��ن��ق��ري  تسمى 
مادة  من  تتكون  التي  السويداء  تحيطه 
الصالبة  تكسبها  ال��ت��ي  الهميسلولوز 
تتوفر  وعندما  للجنني،  مخزن  غذاء  وهي 
ورطوبة  ح���رارة  م��ن  املناسبة  ال��ظ��روف 
ينتعش الجنني ويتحول الهميسلولوز اىل 
وهذا  سايتيز،  إنزيم  بواسطة  دكسرتوز 
عى  يساعده  للجنني  غ��ذاء  ال��دك��س��رتوز 

النمو ، ومن النقري تبزغ النبتة.

الرتكيب الكيميايئ لنوى التمر

نوى  ع��ى  ال���دراس���ات  م��ن  أج��ري��ت كثري 
التمر لتحديد تركيبها الكيميايئ لالستفادة 
وكامدة  حياتنا  مناحي  من  كثري  يف  منها 
الصناعات  بعض  يف  منها  يستفاد  أولية 

تحضري  يف  كاستخدامها  واملنتجات، 
استخالص  و  الحيوانية  األع���الف  بعض 
ال��زي��ت م��ن��ه��ا وال����ذي ي��ع��د م��ن ال��زي��وت 
ولصناعة  البرشي  لالستهالك  الصالحة 

الصابون وغريها من الصناعات الهامة.
الكيميايئ  الرتكيب  التايل  الجدول  ويبني 

لنوى التمر:

ماضيها  ال��ت��م��ر  »نخلة  ك��ت��اب  امل��ص��در 
وحارضها، والجديد يف زراعتها وصناعتها 

وتجارتها »، عبد الجبار البكر.
ك��ام ي��ح��ت��وي ن���وى ال��ت��م��ر ع��ى ع���دد من 

لكل  باملليجرام  مقدرة  الغذائية  العنارص 
كيلوغرام ومن أهمها:

بوتاسيوم ) 625 – 750 ( ، كلور ) 160 – 
270 ( ، كالسيوم ) 60 – 68 ( ، فسفور 

) 55 – 76 ( ، مغنيسيوم ) 50 – 60 ( ، 
كربيت ) 43 – 52 ( ، صوديوم ) 4 – 5 ( ، 
حديد ) 1.3 – 3 ( ، نحاس ) 0.15 – 2.3 ( ، 

بورون ) 2.36 – 3.24 (.

االستعامالت التقليدية للنوى

الصحراوية  املناطق  يف  العرب  استفاد 
حيث  متعددة،  ألغ���راض  التمر  ن��وى  م��ن 
كانوا يستخدمون زيت النوى لعالج بعض 
األم���راض ك��ال��روم��ات��زم وال��ن��ق��رس وأالم 
املفاصل وإنارة املصابيح ليال، كذلك فقد 
وغليها  النوى وطحنها  يتم تحميص  كان 
الكى  ألم���راض  ع��الج  لتحرض  امل���اء  يف 
للبول  م���درة  وك���امدة  البولية  وامل��ج��اري 

ولعالج مرض السكري.
تحميصها  بعد  ال��ن��وى  اس��ت��خ��دم��وا  ك��ام 
يستعمل  ال��ن  عن  بديل  إلنتاج  وطحنها 
كرشاب يشبه القهوة بدون كافيني، وهو 
وقد  ع��امن  سلطنة  يف  معروف  رشاب 
بهذا  األجنبية  ال��رشك��ات  إح��دى  اهتمت 
هذا  زال  وما  التقليدية  القهوة  عن  البديل 

املرشوب يف مرحلة الدراسات.
مسحوق  العرب  نساء  استعملت  أيضا 
نوى التمر بعد طحنه وتنعيمه جيدا كبديل 
تقليديا  استخدم  وقد  العينني  كحل  عن 
كمسكن آلالم األسنان، حيث يتم تكسري 
الفم واستحالبها  التمر ووضعها يف  نوى 

نوى التمر جزء هام وأسايس يف مثار التمر

النسبة املئويةاملكونات

6.46 – 7.7الرطوبة

8.49 – 8.8الزيوت

5.22الربوتني

62.51الكربوهيدرات

16.2األلياف

1.12الرماد

1.3أحامض زيتية

الصور والتعليق عليها

27
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الكمية بالجراماملادة

837مادة جافة
43بروتني
56دهون
215ألياف

29رماد
493مواد مستخرجة خالية من النيرتوجني

127سكر
11بروتني قابل للهضم

150مواد عضوية غري قابلة للهضم
600 - 650وحدات نشا

استخدمت نوى التمر لصناعة املسابح والحيل

فتعمل املواد القابضة فيها عى تسكني 
أالم األسنان الشديدة، كام صنعت بعض 
والتي  التمر  الفحم من نوى  أقراص  أنواع 
الجهاز  غ���ازات  الم��ت��ص��اص  استخدمت 
البطن  انتفاخ  ح��االت  ول��ع��الج  الهضمي 

وتخليص الجسم من املواد السامة.

كذلك فقد استخدمت نوى التمر لصياغة 
الحيل التقليدية بعد تلوينها بألوان زاهية، 
أف��ران  يف  كوقود  النوى  استعملت  كام 
تبيض النحاس وإلشعال مواقد الحدادين.

من  ال��ع��ايل  التمر  ن��وى  ملحتوى  ون��ظ��را 
ال��ع��ن��ارص ال��غ��ذائ��ي��ة ك��ال��ك��رب��وه��ي��درات 

وال��ده��ون وال��ربوت��ي��ن��ات واألل��ي��اف، فقد 
استخدمتها بعض الشعوب كغذاء، حيث 
تحمص النوى وتطبخ عى غرار البقوليات 
بحاجته  الجسم  ميد  الغذاء  وهذا  الجافة، 
من العنارص الغذائية الرئيسة كام أنه يقي 
الجسم من اإلصابة بأمراض سوء الهضم 

واإلمساك.
التمر  ن��وى  مطحون  استخدم  وق��د  ه��ذا 
القمح  نخالة  ع��ن  ب��دال  وال��ن��اع��م  الخشن 
إلعداد نوع خاص من الخبز والذي وجد انه 
يشبه الخبز التقليدي املصنوع من نخالة 
تجارب  أجريت  كام  كبري،  حد  إىل  القمح 
الكاكاو  عن  بديل  لتصنيع  التمر  نوى  عى 
التقليدي، حيث خلط مسحوق نوى التمر 
املحمص مع األيس كريم وقد بينت تلك 
أجريت  التي  التذوق  وفحوصات  التجارب 
االستفادة  إمكانية  األشخاص  بعض  عى 

من نوى التمر إلنتاج بديل عن الكاكاو.

نوى التمر وإنتاج العلف الحيواين

الصالحة  وغ��ري  التالفة  التمور  تستخدم 
التمر  ن��وى  وك��ذل��ك  اآلدم���ي  لالستهالك 
إنتاج  وبعض مخلفات أشجار النخيل يف 
عدة أنواع من األعالف الحيوانية سواء يف 
كأعالف  أو  للمجرتات  امل��رك��زة  العالئق 
يسهم  مام  املراعي،  لحيوانات  تكميلية 

يف تعزيز الرثوة الحيوانية.
لنوى  املخربية  التحاليل  نتائج  بينت  وقد 
العنارص  م��ن  ع��دد  ع��ى  اح��ت��واءه��ا  التمر 
استخدامها  ميكن  والتي  الهامة  الغذائية 
يف العالئق، حيث يتم جرشها يف مجارش 
 4 إىل   2 بني  ما  ت��رتاوح  وبأحجام  خاصة 
لالستهالك  مناسب  حجم  وهو  مليمرت 
إىل  املزارعني  بعض  يلجأ  كام  الحيواين، 
تقريبا  ألسبوع  امل��اء  يف  التمر  ن��وى  نقع 
يصبح بعدها طريا ويسهل عى الحيوانات 
امل��واد  التايل  الجدول  ويبني  استهالكه، 
الواحد  الكيلوغرام  يف  املوجودة  الغذائية 

من نوى التمر:
زراعتها،  التمر  نخلة   « ك��ت��اب  امل��ص��در 
د.  العريب«  الوطن  يف  وإنتاجها  رعايتها 

عاطف إبراهيم و د. محمد خليف.
ومن أهم العالئق الحيوانية التي تستخدم 
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النسبة املئويةنوع الحمض الدهني

%0.7حامض الكابريك
%0.5حامض الكابرينيك

%24.2حامض اللوريك
%9.3حامض املرييستيك

%9.9حامض الباملتيك
%25.2حامض األوليك واللينوليك

%3.2حامض السيتاريك

يستفاد من مخلفات نخيل التمر يف كثري من الصناعات الهامة

نوى التمر مادة أولية يف بعض الصناعات واملنتجات

فيها نوى التمر ما ييل:
من  وت��ت��ك��ون  األغ���ن���ام،  لتسمني  ع��الئ��ق 
كسب   15% و  م��ج��روش  مت��ر  ن��وى   85%

مع  املكونات  ه��ذه  وتخلط  السمسم، 
علف أخرض.

من  وت��ت��ك��ون  ال��ع��ج��ول،  لتسمني  ع��الئ��ق 
البرشي  %45 متر غري صالح لالستهالك 

كسب   15% و  شعري   40% و  النوى  مع 
مع  امل��ك��ون��ات  ه��ذه  وتخلط  السمسم 

الربسيم األخرض.
 40% من  وتتكون  الحلوب  لألبقار  عالئق 
مت���ر غ���ري ص��ال��ح ل��الس��ت��ه��الك ال��ب��رشي 
كسب   15% و  شعري   15% و  ال��ن��وى  م��ع 
وه��ذه  القمح  نخالة   30% و  السمسم 

املكونات تخلط مع علف أخرض.
عالئق لتغذية الجاموس، وتتكون من 35% 
مع  البرشي  لالستهالك  صالح  غري  متر 
النوى و %25 بذور القطن و %15 نخالة و 
%15 شعري و %10 كسب السمسم وهذه 

املكونات تخلط مع برسيم اخرض وتن.
 45% من  وتتكون  الخيل،  لتغذية  عالئق 
مت���ر غ���ري ص��ال��ح ل��الس��ت��ه��الك ال��ب��رشي 
كسب   10% و  نخالة   45% و  ال��ن��وى  م��ع 
مع  املكونات  ه��ذه  وتخلط  السمسم، 
ال��دراس��ات  م��ن  كثري  بينت  وق��د  ال��ت��ن، 
كعلف  النخيل  سعف  استخدام  إمكانية 
ال��ت��ن حيث ل��وح��ظ عدم  م��ال��ئ ب��دال م��ن 

وجود اختالفات كبرية بينهام.

زيت نوى التمر

 8% ح��وايل  النوى  يف  الزيت  نسبة  تبلغ 
البرشي  لالستهالك  صالح  زي��ت  وه��و   ،
الصابون  وخصوصا  الصابون  ولصناعة 
مستحرضات  بعض  ولتحضري  الطبي 
له  أن  ك��ام  وح��امي��ت��ه��ا،  ب��ال��ب��رشة  العناية 
الزيت  ه��ذا  ول��ون  متعددة،  استخدامات 
ال���خ���رضة ذي  ب��اه��ت مي��ي��ل إىل  أص��ف��ر 
رائ���ح���ة ط��ي��ب��ة وي��ح��ت��وي ع���ى ع���دد من 
حامض  أهمها  م��ن  الدهنية  األح���امض 
وحامض  اللينوليك  وح��ام��ض  األول��ي��ك 
وحامض  املرييستيك  وحامض  اللوريك 
تحليال  التايل  الجدول  ويبني  الباملتيك، 
نوى  الدهنية يف زيت  كيميائيا لألحامض 
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التمر:
شجرة   ... التمر  »نخلة  كتاب  امل��ص��در: 
الحياة بني املايض والحارض واملستقبل« 

الجزء الثاين، د. فتحي عيل
أما الخصائص الفيزيائية والكيميائية لزيت 
التجاري  املخترب  أجراها  والتي  التمر  نوى 
الجدول  يف  توضيحها  فيمكن  العراق  يف 

التايل :
شجرة   ... التمر  »نخلة  كتاب  امل��ص��در: 
الحياة بني املايض والحارض واملستقبل« 

الجزء الثاين، د. فتحي عيل
عدد  عى  تحتوي  التمر  ن��وى  ف��ان  كذلك 
من األحامض األمينية من أهمها حامض 
ال��ج��ل��وت��ام��ي��ك وح���ام���ض االس��ربت��ي��ك 
وحامض األرجنني، كام توجد نسب قليلة 
كالرتبتوفان  أخ��رى  أمينية  أح��امض  م��ن 

واأليزوليوسني والليسني.
وي���ت���م اس���ت���خ���راج زي�����ت ن�����وى ال��ت��م��ر 
ب���االس���ت���خ���الص م����ن امل�������ادة ال��ج��اف��ة 
امل��ط��ح��ون��ة ب��اس��ت��خ��دام م��ذي��ب األي���رث 
جهاز  يف  املستمر  االستخالص  بطريقة 
تطحن  حيث   ،   Soxhlet السوكليت 
ويضاف  صغرية  دق��ائ��ق  إىل  التمر  ن��وى 
كافية  زمنية  لفرتة  وت��رتك  املذيب  إليها 
املذيب  يبخر  ث��م  ال��زي��ت،  الس��ت��خ��الص 
مختربات  ويف  ال��زي��ت،  ع��ى  للحصول 
األبحاث تكرر هذه العملية لعدة أنواع من 
تعطي  التي  األنواع  أفضل  ملعرفة  التمور 
أكرب كمية من الزيت، ويتم حساب نسبة 
وزن  قسمة  خالل  من  املستخرج  الزيت 
وزن  عى  عليه  الحصول  تم  الذي  الزيت 

النوى املستخدم مرضوبا يف 100 .

إنتاج زيت الفورفورال

من   Furfural الفورفورال  زيت  إنتاج  يعد 
الهامة  االستخدامات  أحد  من  التمر  نوى 
املركبات  إىل  ينتمي  الزيت  وهذا  للنوى، 
الكيميائية األلدهايدية، وهو زيت عضوي 
األصفر  ال��ل��ون  إىل  يتحول  ال��ل��ون  عديم 
ورائحته  للهواء،  مالمسته  عند  الغامق 
ضمن  من  وه��و  اللوز  زي��ت  رائحة  تشبه 
اكتشفت  التي   Furan الفيوران  مركبات 
ألول مرة يف عام 1780، وتتميز بنشاطها 

ينتج عن الصناعات القامئة عى التمور كميات ضخمة من نوى التمر

تشكل نوى التمر قيمة اقتصادية هامة

عىل درجة 15.5 خاصية الزيت
سلسيوس

 20 ع���ىل درج�����ة 
سلسيوس

0.92070.91985الكثافة النسبية عى درجة 15.5 سلسيوس

---1.4580دليل االنكسار عى درجة 40 سلسيوس

58---رقم االنعكاس عى درجة 25 سلسيوس
208.3260رقم التصن

Iodine number 53الرقم اليودي---
Hanus Iodine number 65---الرقم اليودي

1.11.5رقم ريترشت - ميسيل
2.92.5رقم بولنيسيك

0.61.0098رقم الحموضة ) ملليجرام / جرام زيت (
0.50---الحموضة مقدرة كحامض األوليك

0.41.28املادة غري املتصبنة %
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لكنها  املاء،  يف  تذوب  وبالكاد  الكيميايئ 
تذوب بشكل كبري يف عدد من املذيبات 
ك��ال��ك��ل��وروف��ورم واألس��ي��ت��ون وال��ب��ن��زي��ن 

واأليرثات والكحوالت.
طرق  بعدة  الفيوران  مركبات  إنتاج  ويتم 
 Mucic لحامض  ال��ج��اف  التقطري  منها 
بحامض  السكر  معالجة  خالل  ينتج  كام 
املنغنيز،  أكسيد  ثاين  بوجود  الكربيتيك 
ال��والي��ات  يف  ط���ورت   1920 ع���ام  ويف 
إلنتاج  كيميائية  طريقة  األمريكية  املتحدة 
خالل  من  تجاري  نطاق  وعى  الفورفورال 
الشوفان،  لقشور  الحاميض  التحليل 
وعى أثر ذلك، استخدمت كثري من املواد 

البنتوز  عى  تحتوي  التي  التالفة  النباتية 
استخدمت  ح��ي��ث  ال���ف���ورف���ورال،  إلن��ت��اج 
سيقان الذرة الشامية وقشور بذور القطن 
والشوفان واألرز وعباد الشمس والشعري 
أشجار  وج��ذوع  السكر  قصب  ومخلفات 

النخيل وسعفها.
نوى  عى  أجريت  التي  التجارب  وتشري 
التمر، إمكانية استخالص زيت الفورفورال 
كافة  ع��ى  تتفوق  ك��ب��رية  بكميات  منها 
قصب  ففضالت  النباتية،  املخلفات 
فورفورال  وزنها  من   15% تعطي  السكر 
نوى  بينام   8% تعطي  ال���ذرة  ومخلفات 
التمر تعطي %30 من وزنها زيت فورفورال 

مخلفات  بقية  ع��ى  تتفوق  أيضا  وه��ي 
أشجار النخيل.

استخدامات  ال��ف��ورف��ورال  ول��زي��ت  ه��ذا 
يف  يستخدم  حيث  ج��دا،  هامة  صناعية 
والراتنجات،  والنايلون  البالستيك  صناعة 
القاتلة  امل���واد  إن��ت��اج  يف  يستخدم  ك��ام 
التعقيم  م���واد  ب��ع��ض  ويف  ل��ل��ح��رشات 
كام  الصموغ،  أن��واع  بعض  صناعة  ويف 
النباتية  ال��زي��وت  تصفية  يف  يستعمل 
والدهون املنتجة من النفط، ويف صناعة 
تكرير بعض أنواع الوقود، ويف استخالص 
ويف  النفط  غازات  يف  املوجود  البيوتني 
أن��واع  وب��ع��ض  الصناعي  امل��ط��اط  إن��ت��اج 

األقمشة والعقاقري الطبية.

املراجع

التمر  نخلة  ع��يل،  أح��م��د  حسني  فتحي 
للنرش  العربية  ال���دار  ال��ح��ي��اة،  ش��ج��رة   ..
والتوزيع، الطبعة األوىل، 2005 ، القاهرة، 

مرص.
نظيف  محمد  و  إبراهيم  محمد  عاطف 
وزراع��ت��ه��ا،  ال��ت��م��ر  نخلة  خ��ل��ي��ف،  ح��ج��اج 
رع��اي��ت��ه��ا وإن��ت��اج��ه��ا يف ال��وط��ن ال��ع��ريب، 
 ،1997 الثانية،  الطبعة  املعارف،  منشأة 

اإلسكندرية، مرص.
ماضيها  التمر  نخلة  البكر،  الجبار  عبد 
وصناعتها  زراعتها  يف  والجديد  وحارضها 
للموسوعات،  العربية  ال���دار  وتجارتها، 

الطبعة الثانية، 2002، بريوت، لبنان.
يف  العميل  الكتاب  ساهي،  أحمد  عيل 
الصناعات  لطلبة  ال��ت��م��ور  تكنولوجيا 
للطباعة  الكتب  دار  مديرية  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

والنرش، جامعة املوصل، 1986.
املنتجات  عبانه،  أبو  رمزي  و  الفرا  سعود 
وأهمتها  الغذائية  وقيمتها  للنخلة  الثانوية 
، مارس  السابع  1 املجلد  ،العدد  العالجية 

)آذار( 2015، مجلة الشجرة املباركة.
نوى  من  الفورفورال  إنتاج  قاسم،  أمجد 
سبتمرب  األول،  املجلد   3 التمر،العدد 

)أيلول( 2009، مجلة الشجرة املباركة.
محمود سالمة الهايشة، نوى البلح وسيلة 
 ،2007 أكتوبر   ،58 العدد  البيئة،  لحامية 

مجلة التقدم العلمي.

تحميص نوى التمر إلنتاج نوع جديد من القهوة غري التقليدية

لزيت الفورفورال استخدامات صناعية هامة جدا
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تأثير أشعة الميكروويف 
على حيوية حبوب اللقاح 
وعلى عقد وصفات الثمار 

 د.عامر محمد بندر العاين

amer1952@hotmail.com

خالص ولولو( 
معاملة  استبعاد  إىل  النتائج  أش��ارت      
زم���ن ت��ع��ري��ض ح��ب��وب ال��ل��ق��اح ألش��ع��ة 
من  ثانية   60  –  50 والبالغ  امليكروويف 
وإف��راغ  اللقاح  حبوب  النفجار  ال��دراس��ة 
محتواها ، كام أوضحت النتائج وجود تأثري 
حبوب  حيوية  عىل  امليكروويف  ألشعة 
اللقاح حيث زادت الحيوية كلام قلت فرتة 
تعريض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 

شكل ) 1 ( يوضح حيوية حبوب اللقاح قبل وبعد املعاملة بأشعة امليكروويف ألزمنة مختلفة

تأثري معامالت املايكرويف عىل حيوية حبوب اللقاح

قبل

بعد

خالصة البحث التطبيقي 2011

أبحاث  محطة  يف  الدراسة  هذه  أجريت 
للسنوات  الشاملية  املنطقة   / الحمرانية 
هو  الهدف  وك��ان   ) م   2010  –  2009(

اللقاح  حبوب  تعرض  تأثر  م��دى  دراس��ة 
ألشعة امليكروويف   ألزمنة مختلفة  )10  
، 20، 30، 40، 50، 60 ثانية (ومدى تأثري 
ذلك عىل حيوية حبوب اللقاح ونسبة عقد 
والكيميائية  الطبيعية  واملواصفات  الثامر 
لثامر ثالثة أصناف من نخيل التمر )برحي، 
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اللقاح طرديًا  وارتفعت درجة حرارة حبوب 
خلو  ظهر  ك��ام  التعرض  ف��رتة  زي���ادة  م��ع 
والفطريات  البكرتيا  من  اللقاح  حبوب 
ألشعة  امل��ع��رض��ة  امل��ع��ام��الت  لجميع 
قبل  وجودها  ظهر  حني  يف  امليكروويف 
التعريض لألشعة ، كام أثر تعرض حبوب 
نسبة  ع��ىل  امليكروويف  ألشعة  اللقاح 
النسبة كلام قلت فرتة  العقد حيث زادت 

التعرض لألشعة.
بأشعة  اللقاح  حبوب  معاملة  أث��رت      
امليكروويف عىل صفات الثامر الطبيعية 
حيث ازداد حجم الثامر بتناسب عكيس مع 
حجم  زاد  حني  يف  لألشعة  التعرض  فرتة 
التعرض  فرتة  مع  طردي  بتناسب  البذور 
لألشعة وبالتايل زادت نسبة الجزء اللحمي 
تعرض  ف��رتة  قلت  كلام  الثمرة  وزن  إىل 

حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف.
ت��ع��رض حبوب  ب���أن  ال��ن��ت��ائ��ج      أوص���ت 
ثانية   10 لزمن  امليكروويف  اللقاح ألشعة 
حيوية  عىل  التأثري  حيث  من  األفضل  هو 
الطبيعية  والصفات  الثامر  عقد  ونسبة 
للثامر الناتجة لجميع األصناف املدروسة. 
    مل يؤثر تعريض حبوب اللقاح ألشعة 
الكيميائية  املواصفات  عىل  امليكروويف 

لثامر األصناف برحي، خالص ولولو.

جدول رقم ) 1  ( يوضح نسبة حيوية حبوب اللقاح قبل وبعد املعاملة باشعة امليكرويف ألزمنة مختلفة 

التلوث بالكائنات الدقيقة املمرضة ) الفطريات (
 درجة حرارة حبوب

اللقاح بعد املعاملة
ْم

 نسبة حيوية
 حبوب اللقاح بعد

املعاملة %

 نسبة حيوية
 حبوب اللقاح

قبل املعاملة %

معامالت 
امليكرويف

خالية من البكرتيا والفطريات  37 90.5 80  10 ثانية

خالية من البكرتيا والفطريات 48 89 82
 20 ثانية

خالية من البكرتيا والفطريات 53 88.5 82.5 30  ثانية

خالية من البكرتيا والفطريات، انخفاض نسبة الحيوية
نتيجة الرتفاع درجة الحرارة  65 70 81 40 ثانية

Asprigllus sp.    وجود تلوث بفطريات األعفان
Rhizoctonia sp. 30 82   بدون معاملة 82 0 ثانية

شكل ) 2 ( تأثري معامالت امليكروويف عىل نسبة العقد ونسبة الجزء اللحمي للصنف برحي

نسبة عقد الثامر ٪ للصنف برحي

نسبة الجزء اللحمي ٪ للصنف برحي
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 Effect of pollen grains exposition

 to microwave irradiation on pollen

 gains vitality, fruit sitting and fruit

properties

 .Bander  A

املقدمة:

النورات  من  لكثري  املبكر  الظهور  ي��ؤدي 
تفتح  قبل  النخيل  أشجار  عىل  األنثوية 
الذكري عىل األفحل   الطلع  عدد كاف من 
األزه��ار  أن  كام   ، اللقاح  حبوب  ن��درة  إىل 
يحتم  األنثوية  لألشجار  الكثيف  املبكر 
الزمني  اإلطار  داخل  اللقاح  حبوب  تخزين 
للتلقيح يف املوسم الواحد )زايد 2005( 
وأشارت الدراسات )الجبوري 2006 وزايد 
الذكرية  2005( إىل وجود واحتواء األزهار 

يتعني  التي  الرطوبة  من  عالية  نسبة  عىل 
بشكل  تستخدم  مل  إذا  رسيعًا  تجفيفها 
م��راع��اة  م��ع  تعفنها،  ملنع  وذل���ك  ف���وري 
حركة  إىل  اللقاح  حبوب  تعرض  تجنب 
حفاظًا  املبارش  الشمس  وض��وء  ال��ه��واء 
التجفيف  عند  اللقاح  حبوب  حيوية  عىل 

جدول رقم )  2 ( يوضح املواصفات الطبيعية والكياموية لثامر الصنف ) برحي(

معامالت 
امليكرويف

نسبة 
العقد 
%

معدل 
وزن 

الثمرة 
غم

معدل 
حجم 
الثمرة 
سم3

معدل    
طول  

الثمرة    
سم

معدل 
عرض 
الثمرة 

سم

معدل       
حجم 
البذرة 
سم3

معدل  
وزن 

البذرة 
غم

معدل
طول 
البذرة
سم

معدل
عرض 
البذرة
سم

نسبة 
وزن 

الجزء 
اللحمي 
إىل وزن 
الثمرة 

%

نسبة 
الرطوبة 

يف 
مرحلة 
البرس 

%

املواد 
الصلبة 
الذائبة 

يف 
مرحلة 

البرس% 

9712.912.53.22.70.70.81.91.0946148 10 ثانية

9612.712.53.12.60.70.71.80.9925845 20 ثانية

309411.412.43.02.60.80.71.70.9906050  ثانية

     40 ثانية
92

     
11.712.32.92.50.80.81.80.9905546

      0 ثانية
    92

     
12.012.43.02.50.80.91.91.0935544

LSD
عىل مستوى 

5%
5.801.610.410.370.330.210.250.270.184.86.56.8

 شكل ) 3 ( تأثري معامالت امليكروويف عىل نسبة العقد ونسبة الجزء اللحمي للصنف خالص

نسبة الجزء اللحمي ٪ للصنف خالص

نسبة عقد الثامر ٪ للصنف خالص
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%49 يف حني بلغت نسبة إنبات املقارنة 

دراسة  أش��ارت  حني  يف   control( 71%(

استخدام  إىل   )2007 )العزب  أخ���رى 
للمبيدات  كبديل  امل��ي��ك��رووي��ف  أش��ع��ة 
التمر حني  نخيل  لثامر  الحرشية املرافقة 
لحرشة  املختلفة  األط���وار  تعريض  ت��م 
فراشة التمر إىل أشعة امليكروويف عىل 
أزمنة مختلفة بني 6 – 20 ثانية وأوضحت 
نتائج الدراسة إىل أن نسبة موت الحرشة 
عند  الحرشة  أط��وار  لجميع   100% بلغت 
زمن 20 ثانية ومل يكن هناك تأثري معنوي 
السكر  نسبة  ع��ىل  امليكروويف  ألشعة 
وكمية الربوتني أو تركيبه مقارنة باملقارنة 

.)control(

بواسطة  يتم  امليكروويف  عمل  إن      
اس��ت��خ��دام م��وج��ات رادي���و ذات ت��رددات 
هريتز  ميجا   2500 ع��ادة  وه��ي  م��ح��ددة 

جدول رقم )  3( يوضح املواصفات الطبيعية والكياموية لثامر الصنف ) خالص (

معامالت 
امليكرويف

نسبة 
العقد
 %

معدل     
وزن 

الثمرة 
غم

معدل    
حجم 
الثمرة 
سم3

معدل   
طول 
الثمرة 

سم

معدل   
عرض 
الثمرة 

سم

معدل    
حجم 
البذرة 
سم3

معدل  
وزن 

البذرة 
غم

معدل
طول 
البذرة 
سم

معدل
عرض 
البذرة 
سم

نسبة 
وزن 

الجزء 
اللحمي 
إىل وزن 
الثمرة 

%

نسبة 
الرطوبة 

يف 
مرحلة 
البرس 

%

املواد 
الصلبة 
الذائبة 

يف 
مرحلة 

البرس%  

9217.817.74.02.60.920.92.10.9956144 10 ثانية

9116.917.64.02.70.920.92.00.8955840 20 ثانية

54.12.60.930.92.20.8945939 .308215.816  ثانية

408517.2174.02.70.941.02.10.9945841 ثانية

5841 8215.9174.02.50.920.92.10.994 0 ثانية

LSD
عىل 

مستوى 
5%

10.513.141.910.300.270.150.130.270.171.503.826.10

وإبراهيم   2005 زايد   ،2006 )الجبوري 
.)1998

الحديثة ركزت عىل معاملة  الدراسات      
عدة  ألغ��راض  باإلشعاعات  اللقاح  حبوب 
ال��ح��رشات  ع��ىل  وال��ق��ض��اء  كالتجفيف 
اح��د هذه  أش���ارت  وق��د  للثامر  امل��راف��ق��ة 
تعريض  إىل   )1982 )غالب  ال��دراس��ات 
الغنامي  التمر  نخيل  فحل  لقاح  حبوب 
ثم   جاما  أشعة  من  مختلفة  جرعات  إىل 
الزهدي  للنخيل  األنثوية  األزه��ار  لقحت 
ال��ع��دد  ان��خ��ف��اض  ال���دراس���ة  واستنتجت 
تركيز  ازداد  كلام  ت��درج��ي��ًا  للثامر  ال��ك��ي 
جرعة األشعة مقارنة بالثامر غري املعاملة 
وازدي��اد  للثامر  الكي  ال��وزن  تباين  وأيضا 
نسبة الثامر غري الناضجة والبذور الصغرية 
املشوهة واملجعدة وخشنة امللمس مع 

ازدياد تركيز األشعة.

    كام أشارت دراسة )حسني 1986( إىل 
اللقاح  حبوب  تخزين  ط��رق  بعض  تأثري 
عىل بعض الصفات الطبيعية والكيميائية 
لثامر بلح الزغلول حيث تم تجفيف حبوب 
تم  وأخ��رى  الغرفة  ظ��روف  تحت  اللقاح 
ملدة  البنفسجية  فوق  لألشعة  تعريضها 
حبوب  أن  ال��دراس��ة  واستنتجت  ساعتني 
اللقاح املعاملة باألشعة فوق البنفسجية 
تلك  من  أع��ىل  ج��ودة  ذات  مث��ارًا  أعطت 
غري املعاملة باألشعة، وعىل خالف ذلك 
 Ehitrangada( دراس���ة  نتائج  أظ��ه��رت 
2001( التي تم فيها تعريض حبوب لقاح 

وأخ��رى  االن��زمي��ات  إىل  الفجل  محصول 
امل��ي��ك��رووي��ف  ب��أش��ع��ة  معاملتها  مت��ت 
زادت  االنزميات  أن  إىل  النتائج  وتوصلت 
نسبة اإلنبات إىل %40 واملعاملة بأشعة 
بلغت  إنبات  نسبة  أعطت  امليكروويف 
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وم���ن خ��ص��ائ��ص ه���ذه امل���وج���ات ب��ه��ذا 
الرتدد أنها متتص بواسطة املاء أو ذرات 
إنتاج حرارة  الدهون وهذا بدوره يؤدي إىل 
خصائص  وم��ن  ال����ذرات،  ح��رك��ة  بسبب 
قبل  م��ن  متتص  ال  أنها  امل��وج��ات  ه��ذه 
السرياميك  أو  الزجاج  أو  البالستيك  مواد 

وتنعكس من قبل الحاويات املعدنية.
إىل  البحث  موضوع  ال��دراس��ة  هدفت      
أفحل  لقاح  حبوب  بتعريض  املعاملة 
ألزمنة  امليكروويف  أشعة  إىل  النخيل 
عىل  األشعة  هذه  تأثري  لدراسة  مختلفة 
يف  العقد  ونسبة  اللقاح  حبوب  حيوية 
والكيميائية  الطبيعية  والصفات  الثامر 
الحبوب  ه��ذه  تلقيح  من  الناتجة  للثامر 
)خالص،  التمر  نخيل  من  أصناف  لثالثة 

لولو وبرحي(

املواد وطرق العمل :

جدول رقم )4( يوضح املواصفات الطبيعية والكياموية لثامر الصنف ) لولو (

معامالت 
امليكرويف

نسبة 
العقد 

معدل     
وزن 

الثمرة 
غم

معدل    
حجم 
الثمرة 
سم3

معدل   
طول 
الثمرة 

سم

معدل   
عرض 
الثمرة 

سم

معدل  
حجم 
البذرة 
سم3

معدل 
وزن 

البذرة 
غم

معدل
طول 
البذرة 
سم

معدل
عرض 
البذرة 
سم

نسبة 
وزن 

الجزء 
اللحمي 
إىل وزن 
الثمرة 

%

نسبة 
الرطوبة 

يف 
مرحلة 
البرس 

%

املواد 
الصلبة 
الذائبة 

يف 
مرحلة 

البرس%  

1008.59.53.02.30.80.81.80.9916144 10 ثانية

1008.89.23.02.30.80.81.90.9915840 20 ثانية

8.89.32.92.30.820.81.91.0915939 30100  ثانية

401008.892.92.20.820.91.91.0885841 ثانية

1009.49.23.02.30.80.81.90.9915741 0 ثانية

LSD
عىل 

مستوى 
5%

---1.200.750.180.130.120.140.120.154.104.505.73
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شكل ) 4 ( تأثري معامالت امليكروويف عىل نسبة العقد ونسبة الجزء اللحمي للصنف لولو

أبحاث  محطة  يف  الدراسة  هذه  أجريت 
للسنوات  الشاملية  املنطقة   / الحمرانية 

) 2009 - 2010 م ( 
هدفت الدراسة اىل معاملة حبوب اللقاح 
بأشعة امليكروويف قبل التلقيح ) التنبيت 
( لفرتات زمنية محددة وتقييم مدى تأثري 
حبوب  وإنبات  حيوية  عىل  األشعة  ه��ذه 
اللقاح وكذلك عىل عقد الثامر ومواصفات 

هذه الثامر الطبيعية والكيميائية .
التنبيت  قبل  اللقاح  حبوب  معاملة  تم 

بأشعة امليكروويف كام يي :
ال��ل��ق��اح ألشعة  ت��ع��ري��ض ح��ب��وب  ع���دم 

امليكروويف  ) املقارنة  0 ثانية (
تعريض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 

لفرتة ) 10 ثانية (

تعريض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 
لفرتة ) 20 ثانية (

تعريض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 
لفرتة ) 30 ثانية (

تعريض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 
لفرتة ) 40 ثانية (

تعريض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 
لفرتة ) 50 ثانية (

تعريض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 
لفرتة ) 60 ثانية (

من  أصناف  ثالثة  عىل  ال��دراس��ة  أجريت 
 ) لولو  و  خ��الص   ، برحي   ( التمر  نخيل 
 ( صنف  لكل  أشجار  ث��الث  واستخدمت 
( حيث تم تلقيح كل عذق  ثالث مكررات 
امل��ذك��ورة  املعامالت  بأحد  الشجرة  يف 

لكل  م��رات  ث��الث  العملية  وتكررت  أع��اله 
صنف من األصناف املذكورة . 

التقدير والقياسات :
التالية  العوامل  وتقدير  قياس  تم          

بالدراسة :
بأستخدام  اللقاح  حبوب  حيوية  نسبة 
املعاملة  وبعد  قبل  األستوكارمني  صبغة 

بأشعة امليكرويف. 
ق��ي��اس درج���ة ح���رارة ح��ب��وب ال��ل��ق��اح بعد 

املعاملة. 
تقدير نسبة اإلصابات الفطرية

تقدير نسبة عقد الثامر بعد التلقيح بعد 21 
يوم من التلقيح. 

 ) TSS ( تقدير نسبة املواد الصلبة الذائبة
ونسبة الرطوبة للثامر.

تقدير املواصفات الطبيعية للثامر وهي :
حجم ووزن الثامر 

حجم ووزن  البذور 
طول وعرض الثامر 
طول وعرض البذور 

الثمرة  وزن  إىل  اللحمي  الجزء  وزن  نسبة 
وحسب املعادلة التالية :

وزن الثمرة الكي –  وزن البذرة
نسبة وزن الجزء اللحمي إىل وزن الثمرة = 

  100 × �����������������������������������������������������
وزن الثمرة الكي 

بطريقة  إح��ص��ائ��ي��ًا  ال��ن��ت��ائ��ج  تحليل  ت��م 
الكامل  ال��ع��ش��وائ��ي��ة  ال��ق��وال��ب  تصميم 

 RCBD Little & Hills 1977

النتائج واملناقشة:

تشري النتائج )جدول 1 شكل 1( إىل حيوية 
)املقارنة(  املعاملة  قبل  اللقاح  حبوب 
وب��ع��د امل��ع��ام��ل��ة ب��أش��ع��ة امل��ي��ك��رووي��ف 
فرتة  بني  عكسية  عالقة  وجود  ظهر  حيث 
وحيوية  لألشعة  اللقاح  حبوب  تعريض 
التعريض  اللقاح فكلام قلت فرتة  حبوب 
حبوب  حيوية  زادت  امليكروويف  ألشعة 
لحبوب  حيوية  نسبة  أعىل  وكانت  اللقاح 
اللقاح املعرضة ألشعة امليكروويف ملدة 
الشكل  يف  كام   90.5% والبالغة  ثانية   10
 70% إىل  الحيوية  ( يف حني وصلت   8  (
األشعة  إىل  تعرضت  التي  اللقاح  لحبوب 

نسبة عقد الثامر ٪ للصنف لولو

نسبة الجزء اللحمي ٪ للصنف لولو
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ملدة 40 ثانية، وقد رافق ارتفاع يف درجة 
م   37ْ بلغت  والتي  اللقاح  حبوب  ح��رارة 
لألشعة  اللقاح  ح��ب��وب  تعرضت  عندما 
 65ْ إىل  ارتفعت  حني  يف  ث��واين   10 ملدة 
امليكروويف  ألشعة  تعرضت  عندما  م 
ان  امل��الح��ظ  م��ن  وك���ان  ثانية   40 مل��دة 
التعرض ألشعة امليكروويف كان له تأثري 
الدقيقة  الكائنات  تلوثات  عىل  تعقيمي 
 Asprigllus مثل  العفن  فطريات  خاصة 
خلت  حيث   .Rhizoctonia sp و   .sp

باألشعة من هذه  املعاملة  اللقاح  حبوب 
)جدول1(  يف  ذل��ك  ويتضح  الفطريات 
دراسة  نتائج  به  جاءت  ما  مع  يتفق  وهذا 
حبوب  تعريض  أث��ر   ،)2007 )العزب 
نسبة  ع��ىل  امليكروويف  ألشعة  اللقاح 

 2 )جدول  وخالص  برحي  لألصناف  العقد 
، 3( حيث ازدادت نسبة العقد للمعامالت 
مبعاملة  مقارنة  لألشعة  تعرضت  التي 
كانت  ح��ني  يف   )3  ،  2 )جدول  املقارنة 
تعرضت  التي  للمعاملة  عقد  نسبة  أعىل 
امليكروويف  ألشعة  اللقاح  حبوب  لها 
وبلغت 97 ، %92 ألصناف برحي وخالص 
عىل التوايل عند تعرض حبوب اللقاح إىل 
)جدول  ثانية   10 ملدة  امليكروويف  أشعة 
بزيادة  الحيوية  نسبة  وتناقصت   )3  ،  2
فرتة التعرض لألشعة ومل يظهر أي تأثري 
ألشعة امليكروويف عىل نسبة عقد الثامر 
العقد  نسبة  الن   )4 )جدول  لولو  للصنف 
باألصناف  مقارنة  الصنف  هذا  يف  عالية 
لقاح  برحي وخالص ورغم تعرض حبوب 

الصنف لولو لجميع معامالت امليكروويف 
 100% والبالغة  الحيوية  نسبة  تتغري  مل 

)جدول 4 وشكل 4(.

الطبيعية  الصفات  إىل  النتائج  أش��ارت 
خالص  برحي،  لألصناف  الناتجة  للثامر 
ولولو )2 ، 3 ، 4( حيث أثر تعريض حبوب 
اللقاح إىل أشعة امليكروويف عىل حجم 
زيادة  بني  عكسية  العالقة  كانت  و  الثمرة 
ألشعة  التعرض  فرتة  وقلة  الثامر  حجم 
امليكروويف حيث بلغ حجم الثامر 12.5 ، 
8.9 سم3 لألصناف برحي، خالص   ، 7.7

حبوب  تعرضت  عندما  التوايل  عىل  ولولو 
اللقاح لفرتة 10 ثانية وأوضحت األشكال 5 
عىل  امليكروويف  ألشعة  التأثري    7 و   6  ،
حجم الثامر لألصناف برحي، خالص ولولو 

عىل التوايل.
أيضًا تأثر حجم البذرة بأشعة امليكروويف 
لجميع  للمقارنة  األكرب  الحجم  كان  حيث 
األصناف مقارنة باملعامالت التي تعرضت 
امليكروويف  ألشعة  اللقاح  حبوب  فيها 
)غالب  وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة 
1982( التي أدى تعرض حبوب لقاح نخيل 

إنتاج  إىل  جاما  أشعة  إىل  غنامي  التمر 
نتائج  أوضحت  وقد  مشوهة  صغرية  بذرة 
حيث  الطردية  العالقة  و4   3  ،  2 الجداول 
تعرض  فرتة  زي��ادة  مع  البذور  حجم  ازداد 
وبلغ  امليكروويف  ألشعة  اللقاح  حبوب 
أعىل حجم للبذرة 0.8 ، 1.0 ، 0.9 سم3 
لألصناف برحي، خالص ولولو عىل التوايل 
عند التعريض لفرتة 40 ثانية )جدول 2 ، 3 

و4( واألشكال )5 ، 6 و7(.
وبزيادة حجم الثمرة ونقصان حجم البذرة 
امليكروويف  الشعة  تعرضها  عند  للثامر 
ظهرت زيادة يف نسبة الجزء اللحمي إىل 
وزن الثمرة كلام قلت الفرتة التي تعرضت 
لها حبوب اللقاح وقد أظهرت الجداول 2 ، 
3 و4 واألشكال 2 ، 3 و4 أعىل نسبة للجزء 
ولولو  خ��الص  برحي،  لألصناف  اللحمي 
عند  التوايل  عىل  و91%   95  ،  94 بلغت 
الجزء  وتناقص  ثانية   10 لفرتة  التعريض 
اللحمي بزيادة فرتة تعرض حبوب اللقاح 

ألشعة امليكروويف لفرتة 40 ثانية.
الصفات  ع��ىل  واض���ح  ت��أث��ري  يظهر  مل 

شكل ) 5 ( يوضح تأثري معامالت امليكروويف عىل حجم الثامر والبذور للصنف برحي

تاثري معامالت املايكرويف عىل حجم الثامر الصنف برحي
م3

س
 / 

رة
ثم

 ال
م

حج
ل 

عد
م

م3
س

 / 
رة

بذ
 ال

م
حج

ل 
عد

م

تاثري معامالت املايكرويف عىل حجم الثامر الصنف برحي

٪

٪



39الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2016   

امليكروويف  أش��ع��ة  إىل  اللقاح  ح��ب��وب 
فرتة  قلت  فكلام  اللقاح،  حبوب  وحيوية 
وقد  اللقاح  حبوب  حيوية  زادت  التعرض 
ألقل  تعرضها  عند   90% الحيوية  بلغت 
بلغت  ح��ني  يف  ثانية   10 والبالغة  ف��رتة 
فرتة  ألع��ىل  تعرضها  عند   70% الحيوية 

والبالغة 40 ثانية.
ارتفعت درجة حرارة حبوب اللقاح وبلغت 
37ْ م عند تعرض حبوب اللقاح إىل أشعة 
مع  وزادت  ثانية   10 مل��دة  امليكروويف 
م   65ْ بلغت  أن  إىل  التعرض  فرتة  ازدي��اد 

عند التعرض لألشعة لفرتة 40 ثانية.
تأثرت نسبة العقد لصنفي برحي وخالص 
لصنفي   92% و   97 إىل  ارتفعت  حيث 
برحي وخالص عىل التوايل عندما تعرضت 
حبوب اللقاح ألشعة امليكرويف لفرتة 10 
ثانية يف حني تناقصت نسبة العقد كلام 
ألشعة  اللقاح  حبوب  تعرض  فرتة  زادت 
 85% و   92 أدىن حد  وبلغت  امليكروويف 
 40 لفرتة  اللقاح  حبوب  تعرضت  عندما 

ثانية ألشعة امليكروويف.
مل تتأثر نسبة العقد للصنف لولو بسبب 
شتى  يف  الصنف  لهذا  الصفة  هذه  قوة 
أعىل  ع��ىل  وح��اف��ظ��ت  البيئية  ال��ظ��روف 
لجميع   100% والبالغة  العقد  من  نسبة 

املعامالت.
أشعة  إىل  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  ت��ع��رض  أث���ر 
إىل  الطبيعية  الصفات  عىل  امليكروويف 
إىل  التعرض  ف��رتة  تناسبت  حيث  الثامر 
وعكسيًا  البذرة  حجم  مع  طرديًا  األشعة 
تناسب  إىل  أدى  م��ام  الثمرة  حجم  م��ع 
عكيس بني فرتة التعرض لألشعة ونسبة 
ازداد  حيث  الثمرة  وزن  إىل  اللحمي  الجزء 
تعرض  ف��رتة  قلت  كلام  اللحمي  ال��ج��زء 
األع��ىل  وك��ان  األش��ع��ة  إىل  اللقاح  حبوب 
عند  واألدىن  ثواين   10 لفرتة  التعرض  عند 
تأثريات  كانت  ثانية.   40 لفرتة  التعرض 
نسبة  ع��ىل  ايجابية  امليكروويف  أشعة 
الثامر  عقد  ونسبة  اللقاح  حبوب  حيوية 
األصناف  لثامر  الفيزياوية  واملواصفات 
 10 برحي ، خالص و لولو عىل مدى فرتة 

ثانية.
يف  فطرية  أو  بكتريية  إصابات  تظهر  مل 

شكل ) 6 ( يوضح تأثري معامالت امليكروويف عىل حجم الثامر والبذور للصنف خالص

تاثري معامالت املايكرويف عىل حجم الثامر الصنف خالص

م3
س

 / 
رة

ثم
 ال

م
حج

ل 
عد

م
م3

س
 / 

رة
بذ

 ال
م

حج
ل 

عد
م

تاثري معامالت املايكرويف عىل حجم الثامر الصنف خالص

الكيميائية ) محتوى السكر والرطوبة( عند 
تعرض حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف 
ولولو  خالص  برحي،  األصناف  جميع  يف 
)جدول 2 ، 3 و4( وهذا يتفق مع الدراسة 

)العزب 2007(.
تعريض  أن  ال��دراس��ة  نتائج  م��ن  يتضح 
ألزمنة  امليكروويف  ألشعة  اللقاح  حبوب 
نسبة  عىل  واض��ح  تأثري  لها  كان  مختلفة 
البكترييا  من  اللقاح  حبوب  وخلو  العقد 
والفطريات وأيضًا كان هناك له تأثري عىل 
لجميع  الناتجة  للثامر  الطبيعية  الصفات 
خ��الص  )برحي،  امل���دروس���ة  األص���ن���اف 
الثامر  حجم  زي��ادة  عىل  أثر  حيث  ولولو( 
نسبة  زيادة  وبالتايل  البذور  حجم  وتقليل 
حني  يف  الثمرة  وزن  إىل  اللحمي  الجزء 
ألشعة  اللقاح  حبوب  تعريض  يؤثر  مل 

الكيميائية  الصفات  ع��ىل  امليكروويف 
وقد  عام.  بشكل  األصناف  لجميع  للثامر 
حبوب  تعريض  زمن  عىل  النتائج  أك��دت 
 10 والبالغ  امليكروويف  أشعة  إىل  اللقاح 
ثانية هو األفضل بالرغم من عدم تفوقه 

احصائيًا عىل بقية املعامالت. 
ثانية   60 و   50 امل��ع��ام��الت  استبعدت 
محتواها  وخ��روج  اللقاح  حبوب  النفجار 
لدرجات  تحملها  وع��دم  السايتوبالزمي 
يف  ك��ام  الزمنية.  ال��ف��رتات  لهذه  ال��ح��رارة 

الشكل ) 9 ( 

االستنتاجات:

تشري النتائج إىل ما ييل:

تعريض  فرتة  بني  عكسية  عالقة  ظهرت 

٪
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تعريض  معامالت  لجميع  اللقاح  حبوب 
حبوب اللقاح ألشعة امليكروويف يف حني 

ظهر وجودها قبل التعريض.
مل يؤثر تعريض حبوب اللقاح إىل أشعة 
الكيميائية  املواصفات  عىل  امليكروويف 

للثامر.

التوصيات:

أكدت النتائج وجود تأثريات ايجابية ألشعة 
امليكروويف عىل حيوية حبوب اللقاح من 
الطبيعية  العقد واملواصفات  حيث نسبة 
برحي وخالص  األصناف  لثامر  والفيزيائية 
وتصبح  ث��واين   10 ف��رتة  م��دى  عىل  ولولو 
حبوب  تعريض  ف��رتة  زي���ادة  م��ع  سلبية 

اللقاح لألشعة.
املزيد  إجراء  برضورة  الدراسة  تويص  لذا 
م���ن ال����دراس����ات مل��ع��رف��ة ت��أث��ري أش��ع��ة 
امليكروويف عىل األصناف األخرى ومدى 
اإلص��اب��ات  م��ن  التخلص  ع��ىل  ت��أث��ريه��ا 
بسبب  الناتج  والتلف  والفطرية  الحرشية 

الظروف البيئية الغري مناسبة.
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نظيف  ومحمد  محمد  عاطف  إبراهيم، 
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) x mag.40 ( حبوب لقاح ذات حيوية عالية بعد معاملتها بأشعة امليكروويف ملدة 10 ثانية ) شكل ) 8

) mag.40x (  انفجار حبوب اللقاح وإفراغ محتواها بعد معاملتها بأشعة امليكروويف ملدة 50 و60 ثانية ) شكل) 9



خالد صالح ملكاوي
باحث وإعالمي من األردن

kmalkawi12@hotmail.com

النخلة في األمثال
واألقوال الشعبية اإلماراتية

املثل كالٌم واضح املعنى، صادق يف التعبري، دقيق يف املالحظة، عفوي يف الصياغة، 
وموجز يف التبليغ، وهو أكرث سريا يف الناس، ودورانا عىل األلسنة من سائر الكالم، ألنه، 
بل  الحديث«.  لُشعوب  وأوسُع  للسمِع،  وآَنُق  للمنطق،  »أوضُح  املقفع  ابن  يقول  كام 
يعتربه العسكري يف جمهرة أمثاله »من أََجلِّ الكالم وأنبله وأرشفه وأفضله لقّلة ألفاظه، 
وكرثة معانيه، ويسري مؤونته عىل املتكلم، مع كبري غايته وجسيم عائدته«. وهو عند ابن 
عبد ربه يف عقده الفريد »أبقى من الشعر، وأرشف من الخطابة، ومل يرس يشء مسريه 

وال عم عمومه حتى قيل أيرس من مثل«. 
ومعناه،  لفظه  يف  والخاصة،  العامة  ترضاه  »ما  بأنه  أدب��ه  دي��وان  يف  الفارايب  ويعّرفه 
حتى ابتذلوه فيام بينهم، وفاهوا به يف الرساء والرضاء، واستدروا به املمتنع من الدر، 
ووصلوا به إىل املطالب القصية، وتفرَّجوا به عن الكرب واملكربة، وهو من أبلغ الحكمة، 
ألن الناس ال يجتمعون عىل ناقص أو مقّص يف الجودة، أو غري مبالغ يف بلوغ املدى 

يف النفاسة«
تجارب  عن  وتعبريا  تناوال  املنطوقة  التعبريية  األشكال  أكرث  من  الشعبية  األمثال  وتعد 
غري  بألفاظ  جاءت  “وإن  العامية  أمثاله  يف  باشا  تيمور  أحمد  يقول  كام  فهي  اإلنسان. 
فصيحة، ال تعدم الطالوة النرثية، والرشاقة اللفظية، التي هي يف األمثال الفصحى”. 
وال تخلو من األمثال الشعبية أمة من األمم، فهي مرآة عاكسة ملشاعر الشعوب عىل 
وتقاليدها  أيضا تجسيد ملختلف تصوراتها وعاداتها  وانتامءاتها، وهي  اختالف طبقاتها 
تبعا  وتتنوع  موضوعاتها  فتتعدد  شاملة،  إنسانية  ودالالت  حية  صور  يف  ومعتقداتها 
الدواعي لذلك. فهي  العقلية الشعبية ّكلام توفرت  إذ تستحرضها  لتداولها بني األفراد، 

مؤونة وزاد يستعان بهام كّلام دعت الرضورة.
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بأمثالهم،  مولعون  أهلها  اإلم��ارات،  ويف 
اصطالحاتهم،  يف  السائر  املثل  وه��ي 
ماله  ل��ك��ل  معرفيا  ت��راك��ا  ب��ه��ا  ينقلون 
قواعد  من  جعلوها  وقد  بحياتهم،  صلة 
السلوك، فاألمثال عندهم غرس الحكمة، 
أو  حديثا،  ون  يقصُّ فقلا  الخربة،  ونبت 
زبدة  فهو  ��دوه مبَثل،  أيَّ إال  أم��را،  يعرضون 
وضع  يف  ولهم  األم��ر،  وجوهر  الحديث 

األمثال يف مواضعها حكمة باهرة.
وملا التصقت النخلة بحياة أهل اإلمارات، 
فقد  اإلن��س��ان،  حياة  عصب  كانت  حيث 
بقسط  عندهم  الشعبية  األمثال  زخ��رت 
بالنخلة  اختصت  التي  األم��ث��ال  من  واف��ر 
ومكوناتها )من متر وسعف وكرب وليف(، 
مترَّس  التي  العميقة  ال��خ��ربات  صت  لخَّ
منهجًا  فغدت  النخلة،  مع  اإلماراتيون  بها 
هذه  تضمنت  كا  النخيل،  لزراعة  علميًا 
األمثال الشعبية غايات تربوية وُخُلقية، مبا 
نبيلة وُمثل عليا، ومبا  إليه من قيم  تدعو 
ترسمه للمرء يف حياته من احتياط لألمور 
وحسن الترصف فيها، ونهي عن السلوك 

اليسء والترصفات املشينة.
وعىل الرغم من قلة املؤلفات التي تعنى 
باألمثال الشعبية يف اإلمارات، إال أن مثة 
محاوالت برزت ضمن أكرث من كتاب، كان 
راشد  الدكتور  محاولة  وأشملها  أحدثها 
األمثال  “موسوعة  يف  امل��زروع��ي  أحمد 
واألقوال الشعبية يف دولة اإلمارات العربية 
الكثري  يف  اتكأنا  عليها  والتي  املتحدة”، 
من األمثال ذات العالقة بالنخلة أو أي من 
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النخلة  ه��ذه  ح��ول  صيغت  إذ  مكوناتها، 
والحكايات  واألساطري  األمثال  من  الكثري 
الشعبية التي تهتم بزراعة النخلة وحياتها 
مترها  وفوائد  عليها،  املحافظة  وط��رق 

وغري ذلك.

1 - إذا صار صاحبك ْحِشِفة، استِو له مترة

- ْحِشِفة: وجمعها َحَشْف، وهي الرطبة أو 
البرسة اليابسة غري الصالحة لألكل.

صار  إذا  أن��ه  الشعبي  املثل  ه��ذا  ومعنى 
صديقك حشفه، أي معاملته جافة معك، 
فرمبا  باملثل،  تعامله  فال  عليك،  بخل  أو 

ن يف املستقبل. يتحسَّ
يرضب هذا املثل الشعبي يف الحّث عىل 
التوافق واملعاملة الحسنة ومقابلة السوء 
الفاضلة.  األخ��الق  من  وه��ذا  باإلحسان، 
ال��زوج��ن  ب��ن  ه���ذا  يستعمل  م��ا  وأك���رث 
كان  إذا  خاصة  الزوجية،  الحياة  الستمرار 

أحد الزوجن صلفًا أو صعبًا.

2 - أّم رخيش يّدت عذج

- أم رخيش: طائر كبري يعيش عىل الجيف 
ويسمى  ال��واح��ات  يف  ال��دج��اج  وخ��ط��ف 
محليًا  وي��س��ّم��ون��ه  رخ���م،  )رخمة(جمع 

»الحوم« كذلك.  
“جّد”  وكلمة  قطعت،  أي  جّدت،  يّدت:   -
تقال دامئًا عند قطع عذق النخلة بالكامل. 

- عذج: عذق النخلة ومثرها.
وحكاية هذا املثل أن النبي سليان عليه 
النخل  إىل  تذهب  أن  الطيور  أمر  السالم 
العصافري  ف��ج��اءت  ال��رط��ب،  ل��ه  لتجني 
وج��اء  رط���ب،  بحبة  ال��ص��غ��رية  وال��ط��ي��ور 
الغراب  الرطب، وجاء  الحام بحبتن من 
رخيش  أم  بينا  ال��رط��ب،  م��ن  بشمروخ 
قطعت لها عذقًا كاماًل من شدة طمعها، 
حّرم  وبذلك  سليان.  للنبي  وأح��رضت��ه 
عليها عليه السالم الرطب، فظّلت تعيش 

عىل أكل الجيف.
يرضب هذا القول الشعبي انتقادًا للطّاع 

الرشه الذي ال يقنع بالقليل.

3 - أنت تأكل، وغريك يعّد الطعام

- الطّعام: نوى التمر.

أي  التمر،  أك��ل  هنا  ب��األك��ل  وامل��ق��ص��ود 
التمر، ولكن هناك من يحسب  أنك تأكل 
مترة  كم  فيعرف  تأكله،  الذي  التمر  نوى 
محسوبة  أعالك  أن  ذلك  ومعنى  أكلت. 
عليك واملجتمع يراقب سلوكك ويقّيمك 
غافلن  الناس  تظن  فال  عملك،  بحسب 

عنك.
يرضب هذا القول الشعبي دعابًة وتسليًة 
عند معرفة أمٍر ما لدى البعض، وقد كان 
الحيطة  ألخ��ذ  تحذيرًا  ي��رضب  ك��ا  رسًا، 
وال���ح���ذر يف ت��رصف��ات��ك وس��ل��وك��ك يف 

املجتمع.

 ، 4 -  إمنا الدنيا كأفٍّ أو كسّفاٍف يسفُّ
أو كخّياٍط يخيط، كلام خاط يكفُّ

- أّف: كناية عن الحرسة.          
سعف  س��ف  يف  يعمل  م��ن  -  س��ّف��اف: 

النخيل، وفعله يسّف.   
الثوب  ح��اف��ة  ثني  تعني  وه��ي  -  ي��ك��ف: 

وخياطتها وينطقونها يچّف.
هذا القول الشعبي عبارة عن حكمة شعبية 
وكأنها  شيئًا،  تسوى  ال  التي  الدنيا  متّثل 
مثل  أج��دادن��ا  شبَّهها  وق��د  ع��ن،  غمضة 
والحرسة،  للتأّسف  تقال  التي  أفٍّ  كلمة 
هذه  عندهم  ت��س��اوي  الواسعة  فالدنيا 
للتأّفف  تستعمل  التي  الصغرية  الكلمة 
الدنيا.  من  يتأّففون  وكأنهم  ال��يء،  من 
يسّف  الذي  باملزارع  يشّبهونها  أنهم  كا 
يخيط  ال��ذي  الخياط  أو  النخيل،  سعف 
الدنيا  ح��ال  فهذه  منه،  فينتهي  القاش 
يوٍم  يف  نهايتها  تأيت  أن  والبد  زائلة  فهي 
ما، واألصل يف التشبيه هي حياة اإلنسان 
نهاية  يف  تنتهي  أن  الب���د  ال��ت��ي  ال��زائ��ل��ة 

املطاف.
بحياة  تذكريًا  الشعبي  القول  هذا  يرضب 
اإلنسان القصرية يف الدنيا واالستهانة بها، 
وعدم االعت�اد عىل الدنيا التي ستزول يف 

النهاية ونرتكها.

5 - باع الِسح واشرتى »مْتَيْندي«

- السح: التمر.    
باللغة  ولكن  التمر،  نفسه  هو  ْمتيْندي:   -
مت��رًا  ب��اع  أن��ه  أي  اإلفريقية.  السواحلية 

واشرتى مترًا، فهو مل يأِت بيٍء جديٍد.
ان��ت��ق��ادًا للشخص  امل��ث��ل  ي���رضب ه���ذا 
فال  واحدة،  والنتيجة  ويشقى  يتعب  الذي 

يستفيد أكرث ما اعتاد عليه.

6 - براد القيظ، تذّريه خوصه

- براد: النسيم العليل.      
- تذريه: متنعه.       

- خوصه: ورقة سعف النخيل.
هذا قول شعبي نابع من البيئة االجتاعية 
الباسقة  بالنخيل  تزخر  التي  وال��واح��ات 
األه���ايل يف  اع��ت��اد  م��ن ك��ل صنف. حيث 
املايض عىل قضاء الصيف أو القيظ -كا 
يسمونه- يف واحات تلك النخيل، لينعموا 
بعض  يف  البارد  العليل  وهوائها  برطبها 
حريصن  كانوا  األه��ايل  أن  ومبا  األحيان. 
النفحات من أي مصدر  التقاط تلك  عىل 
وب���أي ط��ري��ق��ة، ل��ذل��ك ق��ال��وا ه��ذا القول 
العليل،  النسيم  ذل��ك  يف  حّبًا  الشعبي 
حيث يخشون عليه حتى من سعفة النخلة 

أن تحجبه عنهم.
من  يعدُّ  كا  معناه،  يف  القول  هذا  يقال 
الحياة  طريقة  فيصف  امل���ايض  ت���راث 

االجتاعية يف ذلك الزمان.

7 - البرس يتعّلق، والخشاش يطيح

مبارشًة،  النضج  قبل  البلح  هو  البرس:   -
الحمرة  أو  الصفرة  إىل  مائاًل  صلبًا  ويكون 
نصفه  نضج  ف��إذا  النخلة،  صنف  حسب 
سمي  ك��ل��ه  ن��ض��ج  وإذا  رط���ب���ًا،  س��ّم��ي 
أصبح  حينها  قطفه  تأخر  وإذا  )جارين(، 

مترًا.
- الخشاش: هو الرطب التالف يف العذق، 
فهو ينشف ويجف ويقل وزنه ثم يسقط 

عىل األرض.
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أو  البرس  أن  الشعبي،  املثل  هذا  ومعنى 
الرطب الجيد يبقى يف النخلة، أما الرديء 
الناشف أو الخشاش فيتساقط. ويف اآلية 
الكرمية، }فأما الزبد فيذهب جفاًء وأما ما 
الرعد،  الناس فيمكث يف األرض{،(  ينفع 

.)17

يرضب هذا املثل الشعبي يف الثناء عىل 
األصل والنسب الطّيب والذي ال تغرّي فيه 

الظروف.

لها لألمري، وآخرها للحمري 8 - الُبرَشة أوَّ

يف  األوىل  الرطب  بشارة  هي  ال��ُب��رَشة:   -
ل الصيف. أوَّ

 عادًة ما يكون هذا من صنف نخل محيل 
يف  ويجود  يزرع  “النغال”،  يسمى  ممتاز 
ويكون  فقط،  ع��ان  وسلطنة  اإلم���ارات 
هذه  ويف  بدايته.  يف  ج��دًا  مرتفعًا  سعره 
أو  الرطبات  تلك  عىل  يحصل  ال  الحالة 
الُبرشة إال املقتدرون من التجار أو األمراء، 
وهذا ال يستمر طوياًل حيث بعد ذلك يكرث 

فينخفض  األخ��رى،  األصناف  من  الرطب 
سعره إىل مستوى رخيص، ويتم رشاؤه 

علفًا للحيوانات.
يرضب هذا القول الشعبي حكمًة واقعية 
الجديدة وارتفاع أسعارها  البضائع  يف كل 
سعرها  ينخفض  ثم  عرضها،  بداية  يف 
منه  ويتبن  لكرثتها.  مرغوبة  غري  فتغدو 
قيمة  رف��ع  يف  ال��ن��درة  عنرص  دور  مسألة 
الطلب  زاد  العرض  قل  إذا  وأنه  السلعة، 

وبالتايل زاد الثمن والعكس صحيح.

3 - ْترّبعي والحول عودي

             تسقيك الروايح والرعودي

ترّبعي يا كرميه

             والحول سّوي وضيمه

رّبعك الله بالسيل واألمان

            وسّلمك الله من ضعايف القيامن

موسم  وه��و  املربعانية  م��ن  ترّبعي:   -
يكون يف نهاية فرتة القيظ.    

- الحول: أي السنة القادمة.          
واألم��ط��ار  ال���ري���اح  ال���رواي���ح:  تسقيك   -

الصيفية.      
- الرعودي: أي الرعد.       

- وضيمة: وافر وكثري.        
- السيل: املاء واملطر.    

جمع  وهو  واللصوص،  الغزاة  القيان:   -
الجمع قوم.

كان  التي  الشعبية  الحدوات  إح��دى  هذه 
النخيل،  أصحاب  من  امل��زارع��ون  يرّددها 
بجّد  يقومون  عندما  الصيف،  موسم  يف 
بالتمر  الناضجة  أي قطع عذوقها  النخيل، 
أي  »املربعانية«  ويكون ذلك يف موسم 
للنخلة  ويقولون  القيظ،  موسم  نهاية 
أيتها  ح��ص��ادك  وق��ت  ح��ان  أي  »ترّبعي« 
النخلة الكرمية، وعودي لنا أقوى ما كنت 
يف العام القادم، وندعو لك الله بأن ينزل 
»األمطار  الصيف  روايح  وتسقيك  عليك 
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العذوق.  م��ن  حملك  فيزيد  الصيفية«، 
األقوام  وآمنك، وحرسك من  الله  حاك 
الغزاة »القيان«، الساعن لنهب خرياتك. 
رأس  جبال  يف  القول  ه��ذا  سمعت  وق��د 

الخيمة.
وهو يرضب يف أيام القيظ، وأكل الرطب، 
غري  وه��و  لها،  وت��ك��رمي��ًا  النخلة  يف  حبًا 
مستخدم اآلن، سوى للذكريات والتسلية 

عند أهل الواحات الزراعية يف الجبال.

10 - التمر بالخّص، والعيش بالقّص

م��ث��ل ش��ع��ب��ي ي��خ��ت��ص ب��أش��ه��ر غ��ذاءي��ن 
شعبين رئيسين عند أهل الخليج العريب، 
محليًا  يسمى  ال��ذي  واألرز  التمر  وه��ا 
يف  أهميتها  عىل  داللة  وذلك  »عيش«، 

الحياة كونها غذاًء رئيسًا.
 واملثل معناه أنه عند أكل التمر ال ضري أن 
الصحن  من  الجيدة  التمرة  وتختار  تنتقي 
لتأكلها ومن أي جهٍة منه، بينا تأكل األرز 
ما يليك من املائدة وبدون االنتقاء؛ ألنه 

كافة حبات األرز متشابهة.
األكل، كا  آداب  املثل يف  ويرضب هذا 

أنه يبّن أهمية التمر واألرز يف الحياة.

11 - التمر قناد الدّلة

القهوة  مطّيبات  مسمى  ه��و  القناد:   -
وأشهرها الهيل والزعفران وجوز الطيب.     

القهوة  فيه  تقدم  ال��ذي  اإلب��ري��ق  دّل���ة:   -
املحلية، وهي كناية عن القهوة.

كالهيل  قناد  بها  ليس  التي  القهوة  أن  أي 
مثاًل، تكون أحىل وألذ مع أكل التمر. ويف 
الهيل، وهذا  التمر محّل  يحّل  الحالة  هذه 

داللة عىل ارتباط القهوة بأكل التمر.
تالزم  أهمية  لتبيان  املثل  ه��ذا  ي��رضب 

التمر والقهوة.

12 - التمر مسامري الُرَكْب.

نّفاخ  الركبة،  ساد  التمر  أيضًا:  ويقولون 
الغّزين، أي يجعل الخدين موردين وريانن. 
الغذائية  امل��واد  أفضل  من  التمر  أن  أي 

املفيدة للعظام ولصحة الجسم عامًة.

التمر  لفائدة  تعظيًا  القول  هذا  يرضب 
لصحة اإلنسان.

13 - مترة البيت سهكة

بة. - سهكة: رائحتها غري محبَّ
هي  البيت  يف  امل��وج��ودة  التمرة  أن  أي 
أخ��رى  البحث ع��ن مت���رٍة  ق��دمي��ة، وي��ج��ب 

غريها من مكان آخر. 
للطمع  انتقادًا  يرضب  شعبي  قول  هذا 
وه��ذه  ل��دي��ك،  باملوجود  االقتناع  وع��دم 
غريزة البرش التي تتطلع إىل مال اآلخرين.

14 - ما َحْد يسّوي للِحَشف مكاييل

- الحشف: الرطب الجاف.
يعني أن هذا النوع من الرطب ال يؤكل، فال 

يباع كا تباع باقي األنواع بالكيل.
ي���رضب يف اإلن���س���ان ال����ذي ل��ي��س��ت له 
ُيعد  وال  ر،  ُيَقدَّ ال  فهو  قيمة،  أو  شخصية 

يف ميزان الرجال.

15 - حتى يف »الخالص« ِحَشْف

أصناف  م��ن  ممتاز  صنف  ال��خ��الص:   -
التمور التي تنضج يف منتصف املوسم، 

ويكون رطبها ومترها فاخرًا.        
أو  البرس  ع��ىل  يطلق  م��ا  ه��و  َح��َش��ْف:   -
فيجّف  يفسد  عندما  التمر  أو  ال��رط��ب 
وي��ص��ب��ح ص��ل��ب��ًا، وح��ي��ن��ه��ا ال ي��ؤك��ل، بل 

يستخدم كعلف للحيوان.
يف  حتى  أنه  الشعبي  املثل  هذا  ومعنى 

التمر الجيد نجُد الحشف والتمر الردئ.
استحالة  يف  ترضب  شعبية  كناية  وهذه 

الكال يف كل يشء وخاصة لدى البرش.

16 - حّط فيه من خالٍل وخامل

مرحلة  قبل  ما  النخلة  بلح  هو  خ��الل:   -
النضج.     

نتيجة  املتساقط  األخرض  البلح  خامل:   -
تعرُّضه للشمس والحرارة الزائدة. والخامل 
أيضًا الرطب الناشف الذي يسميه العامة 
الثالثة  األن����واع  فيه  وض��ع  أن��ه  أي  َخمل. 
الرطب الطازج والخالل والخامل، ما نتج 

عنه عدم مصداقية من قام بهذا العمل.
يرضب هذا املثل الشعبي نقدًا للشخص 
حديثه  يف  ويخلط  ك��ث��ريًا،  ث  يتحدَّ ال��ذي 
والخرافة،  والحقيقة  والكذب  الصدق  بن 
له،  اآلخرين  تصديق  ع��دم  يف  فيتسبب 

واالبتعاد عن األخذ بكالمه.

17 - حطبهم سمر، وأكلهم متر

- السمر: شجرة معمرة من أشجار البيئة، 
والسيوح  والوديان  الجبال  يف  تنمو  وهي 
فهو  التمر  أك��ل  أم��ا  والرملية.  الحصوية 
الغذاء املفّضل دامئًا. ومعروف أن حطب 
السمر هو أجود أنواع الوقود للتدفئة، بينا 
التمر من أفضل األغذية الحتوائه عىل أكرث 

العنارص الغذائية املهمة للجسم.
هذا قول شعبي يرضب يف أهمية شجرة 
ك��غ��ذاء،  التمر  وك��ذل��ك  ك��وق��ود،  السمر 
التي  البيئة  أهم معطيات  باعتبارها من 

يستفاد منها.

18 - بقل جّدام البيت، وال فرٍض قفاه

التمر  نخيل  أص��ن��اف  م��ن  صنف  بقل:   -
صنف  أي  عىل  يطلق  ما  وع��ادًة  العادية، 
جديد من النخل ينبت من نواة متٍر سائبة 
بعضها  مت��ر  وي��ك��ون  »نشَوه«،  وتسمى 

جيدًا ويطلقون عليها )ساير(.    
- جدّام: أي أمام. 

- فرض: صنف محيّل قديم وممتاز، وهو 
اإلمارات وسلطنة عان، فها  نخيل  من 
املايض  يف  يعّد  وك��ان  األص��يل،  موطنه 
ومتره  برطبه  وميتاز  األصناف،  أجود  من 

املمتازين.       
- قفاه: خلفه.

الشعبية  األمثال  من  الشعبي  املثل  هذا 
قدميًا.  الزراعية  الواحات  يف  املستخدمة 
األص��ن��اف  م��ن  نخلة  أن  امل��ث��ل  وم��ع��ن��ى 
وتكون  “البقل”،  صنف  مثل  املتواضعة 
قريبًة من أصحابها ومبارشًة أمام البيت، 
ممتاز،  صنفها  نخلة  م��ن  أف��ض��ل  لهي 
جودة  كانت  فمها  البيت،  خلف  وتكون 
وذلك  منها،  يستفاد  ال  فإنه  النخلة،  هذه 
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تلك  بعكس  إل��ي��ه��ا،  ال��وص��ول  لصعوبة 
مبارشًة،  البيت  أم��ام  امل��وج��ودة  النخلة 
مبعنى  املثل  وهذا  املتواضعة.  وجودتها 
وال  ال��ي��د  يف  “عصفور  ي��ق��ول:  آخ��ر  مثل 

عرشة عىل الشجرة”.
ال���يء  لتفضيل  امل��ث��ل  ه���ذا  ي���رضب 
القريب، عىل اليء الصعب املنال حتى 

لو كانت جودته أفضل.

19 - أّم الصوم

الرصوم  وأم  الصغري.  النخل  الرصوم:   -
يقصد بها النخلة عامة.

هذا مصطلح شعبي للجنّية، حيث ميّوه 
األهايل ألطفالهم بأنها تعيش بن النخيل، 
ويستخدمونه  ال��رصوم،  أم  اسمها  وأن 
املظلمة،  الليايل  يف  األطفال  لتخويف 
النخيل  ب��ن  ل��ي��اًل  ال��خ��روج  م��ن  ملنعهم 
املقصود  يدرك  ال  الطفل  ألن  والحواري؛ 
بهذا املصطلح، ولو علم أنهم يقصدون 

به النخلة ملا اكرتث به. 
من  األطفال  لتخويف  أيضًا  يرضب  وهو 
من  عليهم  خ��وف��ًا  النخيل  م���زارع  دخ��ول 

األخطار وتهديدهم بها.

20 - توحة الحابول يف الشتاء

رمي،  أي  توحة  يتوح،  تاح  أصلها  توحة:   -
أو ترْك.

النخل  ليف  م��ن  يصنع  حبل  ال��ح��اب��ول:   -
تسّلق  يف  الستخدامه  نة،  مع�يَّ بطريقة 
يد  متناول  يف  تكون  ال  التي  النخل  جذوع 
الفالح لقطف الرطب منها، أو لتنبيتها يف 
ما  وعادًة  النخلة.  وخدمة  التلقيح  موسم 
الصيف  األداة يف موسم  تستخدم هذه 
فقط، أما يف الشتاء فيرتكونه، ويرمى به 
يف أي مكان، وال يسأل عنه لعدم الحاجة 

إليه. 
ت��رك  ع��ن��د  الشعبي  امل��ث��ل  ه���ذا  ي���رضب 

اليء، وعدم السؤال عنه ونسيانه.

21 - حبالها خوص، وهبوبها كوس

- خوص: أوراق سعف النخيل.     

الصيف  ال��ذي يهب يف  ال��ه��واء  ك��وس:   -
من جهة الجنوب الرشقي، وعادة ما يكون 

لطيفًا ورطبًا.
ومعنى هذا القول الشعبي، أن حبالنا من 
ورق سعف النخيل األخرض، والتي يطلق 
إح��داه��ا خ��وص��ه، وه��ي تشبك معًا  ع��ىل 
وُيصنع منها حبل. وعادًة ما تصنع الحبال 
ألن  خوصها؛  من  وليس  النخلة  ليف  من 
الليف أقوى، ويدوم طوياًل، بعكس  حبل 
حتى  ينشف،  إن  ما  الذي  الخوص،  حبل 
يكون عرضًة للقطع برسعة. وقد أضيفت 
ال��ب��اردة،  الكوس  هبوب  القول  ه��ذا  إىل 
كلات  وتشابه  الجناس  باب  من  وذل��ك 
لفظها  لسهولة  وال��ك��وس  ال��خ��وص، 

ونعومتها.
عدم  عند  وال��دع��اب��ة  للتسلية  وي���رضب 
بااللتزامات،  االرت��ب��اط  وع��دم  التكّلف، 
وحرّية املوقف، وهو نفس القول الشعبي 

الذي يقول: “البساط أحمدي”.

22 - حْزَمة َكرْب

بعض  يف  تلفظ  كا  كرب«،  »ربطة  أو 
املناطق من اإلمارات.

بعد  النخيل  سعف  قواعد  هي  الكرب:   -
قطع السعف اليابس من النخلة، ومفردها 

ما  وع��ادة  الكرفانة.  أيضًا  وتسمى  كربه، 
هذا  بقطع  جذعها  ويسّوى  النخلة  م  تقلَّ
هذه  وتسمى  متناسقة،  بطريقة  الكرب 
الكرب  هذا  جمع  وعند  “تكريب”.  العملية 
قواعده يستعمل كحطب  بعد قطعه من 
للنار والطبخ، أو كعوامات لقراقري وشباك 
خفيفًا  يكون  حيث  مكانها،  لتحديد  الصيد 
عليها  وي��ط��ل��ق  ال��س��ط��ح،  ع��ىل  ي��ط��ف��و 

“الچيبال”.
وكذلك  املتناسق  غ��ري  شكله  وبسبب 
رسعة تناثره، فإن ربطه يكون صعبًا، وإذا 

ك برسعة.  ربط يتفكَّ
املثل،  مجرى  تجري  شعبية  مقولة  هذه 
والضعف  التاسك  ة  قلَّ عن  فيها  ُيكّنى 
يربز  ما  وهو  ك،  والتفكُّ التفرُّق  وسهولة 

الحاجة للتعاون والتعاضد.

23 - ْحشفة عىل ْحشفة ما تلصق

الناشف. وتلفظ  العفن  الرطب  - ْحشفة: 
اْحشفه.

ويعني هذا املثل أنك إذا وضعت حشفة 
أم��ا  تلتصقان،  ال  ف��إن��ه��ا  حشفة  ع��ىل 
فإنها  مت���رة  ع��ىل  حشفة  وض��ع��ت  إذا 
تلتصقان، حيث إن إحداها جافة واألخرى 

رطبة.
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ضمن  وكان  املثل مستخدم قدميًا،  هذا 
العادات والتقاليد يف اختيار أزواج البنات، 
مقتدرًا  الزوجن  أح��د  يكون  أن  وتفضيل 
ماليًا حتى يتمكن من تحمل بعض نفقات 
فتستمر  الزوجية،  بيت  ومتطلبات  الحياة 
حياتها مستورة كرمية، إلنه إن كان الزوج 
ذلك  فسينعكس  كذلك،  والزوجة  معدمًا 

عىل حياتها.

24 - حصاه م الوادي، ومجالع م الليف

- مجالع: أي املقالع، وهو عبارة عن حبل 
من ليف النخل طوله مرت تقريبًا، تربط يف 
آخره حصاه، وكان يستخدم يف املايض 
أو  النفس،  ع��ن  ال��دف��اع  عند  ال��ق��ذف  يف 
املزروعات.  عن  والحيوانات  الطيور  إبعاد 
ومعناه أن الحىص والحبال متوفرة وسهل 
لعمل  تكلفة  مثة  وليس  عليها،  الحصول 

مقالع منها. 
كل  توافر  يف  مبالغًة  املثل  هذا  يرضب 
ورصف  التكلفة  إىل  الحاجة  وعدم  يشء 
باب  من  أيضًا  يقال  كا  الخاصة،  األموال 

النقد يف الرصف الزائد من مال اآلخرين.

25 - َخباطنا يف سّمه

بعصا  أي الرضب  َخَبَط يخبط،  الَخْبط:   -
الشجر  أوراق  إلسقاط  وطويلة  غليظة 
املوسم،  بداية  يف  خرضاء  تكون  عندما 
الستخدمها علفًا لإلبل، والخباط هو الورق 

املتساقط من الشجر.   
- سّمه: حصري كبري يصنع من ورق سعف 
الشجرة  أسفل  أحيانًا  ويوضع  النخيل، 
جمعه،  ليسهل  الخباط  عليه  ليتساقط 
يف  الخيام  تسقيف  يف  يستخدم  ك��ا 
هذا  ومعنى  قدميًا.  والساحل  ال��واح��ات 
املثل الشعبي أن كل ما نجمعه نضعه يف 

سّلٍة واحدة، فكله لنا.
وال��ت��ع��اون  التكافل  ع��ىل  ت��أك��ي��دًا  ي��رضب 

والهدف املشرتك.

26 - الخبز ما عّوض ْخالف لصييل

السّح طّشه والصحني صغريي  

        يل ينهل الخاطر صباح ولييل

- ْخالف: بعد.        
- لصييل: أي األصييل، ويقصد به التمر، 

فهو األصل.    
- السح: التمر.   

-طّشه: أي قلياًل.      
صحن  أي  ص��ح��ن  تصغري  ال��ص��ح��ن:   -

صغري.  
- صغريي: صغري.    

-ينهل: يطعم.   
- الخاطر: الضيف

هذه تغرودة أو حدوة يف الثناء عىل التمر، 
يقولون  فهم  بالخبز،  مقارنته  عند  خاصة 
يكفي  فهو  قلياًل  التمر  ك��ان  مها  إن��ه 
الضيوف ويؤكل يف كل األوقات، بعكس 
من  وغريه  ونارًا  عجينًا  يتطلب  الذي  الخبز 

التحضريات يك يصبح جاهزا لتقدميه.
يف  التمر  أهمية  لبيان  مبالغة  وي��رضب 

الرتاث املحيل.

27 - خبز ودبس أخي�َر يل من زويل مويل

يسيل  م��ا  وه��و  التمر،  عسل  ال��دب��س:   -
وضغطه.  تخزينه  عند  الت�مر  عصري  من 
يف  التمور  منتجات  أشهر  من  وال��دب��س 
ويسمى  األكل،  يف  ويستخدم  املايض، 
أو  امل��زرع��ة  يف  ال��دب��س  استخراج  مكان 

البيت »املدبسة«.      
- أْخرَي: أحسن.     

- زويل: سجاد عجمي.       
اللهجة  م��ن  وه��ي  م��ول  أصلها  م��ويل:   -
أفضل  أو  الت�مي�مة  ومعناها  العامية، 
يشء. أي أن الخبز والدبس أفضل يل من 

اللحاف أو غطاء الربد.
يرضب ندمًا عند فقدان يشء، والحصول 
مستخدم  غري  وهو  غاية.  يف  بديٍل  عىل 

حاليًا.
مثة  إن  تقول  شعبية  قصة  املثل  ولهذا   
الصحراء، وكانت  كانا يعيشان يف  زوجن 
يستخدمانها  الصوف  من  سجادة  لديها 
»زولّية«،  محليًا  وتسمى  ال��ربد،  أيام  يف 

قد  الربد  أن  ظّنا  الربد  عنهم  انحرس  وملا 
بدأ، وكانا بحاجة إىل  الصيف قد  وأن  وىّل 
خبز  ل��رشاء  الزولّية  تلك  فباعا  الطعام، 
حتى  وق��ت،  عليها  ميض  ومل  ودبس. 
الربد،  الربد مرًة أخرى، فأحّسا بشّدة  رجع 
وها  »الزولية«  تلك  بيع  ع��ىل  فتأّسفا 
أْخرَي من  »خبز ودبس  يرّددان:  كانا  اللذان 
شعبيًا  مثاًل  أصبح  وال��ذي  »مويل«  زويل 

متداواًل.
يقول:  ال���ذي  امل��ث��ل  يشبه  امل��ث��ل  وه���ذا 

“السبعن مبّيعات الراعي كافة”.

28 - َحمرانة وغّريتها مريس

- َحمرانة: أي أن بها تخمة.    
اللغة معناها  غّريتها: أي سقيتها، ويف   -
دفع املاء أو املريس دفعًا يف حلقها حتى 

ترشبه.    
أو  امل��اء،  التمر امل��ه��روس يف  -م��ري��س: 
هو عصري التمر. أي أن الناقة أكلت كثريًا 
سقيتها  ذل��ك  وم��ع  التخمة،  فأصابتها 
سوءًا  وازدادت  حالتها  فتفاقمت  مريسًا، 

حتى نفقت. 
يرضب هذا املثل الشعبي انتقادًا ملن أراد 
نتيجة  فجاءت  خاطئة،  بطريقة  اإلص��الح 

جهوده عكسية.

29 - خالله يف منخل

ال��خ��رضاء قبل  البلح  - خ��الل��ه: ه��ي مث��رة 
والجمع  ال��ن��ض��ج،  أو  »البرس«،  مرحلة 

»خالل«.    

- منخل: الغربال. أي أنه مثل الخاللة التي 
نظرًا  تسقط  هي  فال  املنخل،  يف  ت��دور 
لصغر فتحات املنخل، وال هي تستقر يف 

مكان واحد، فرتاها تتحرك ميينًا وشااًل.
ي���رضب ه���ذا امل��ث��ل ال��ش��ع��ب��ي ان��ت��ق��ادًا 
أو غري  له،  رأي  الذي ال  للشخص املرتدد 

مستقٍر عىل رأي واحد. 

30 - خوصة ْبخوصة، 

ورقعة السّمة َخَصْف

وجمعها  النخيل،  سعفة  ورق��ة  خوصة:   -
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خوص.     
- السّمة: الحصري الذي يصنع من خوص 
غطاء  أو  ك��ف��راش،  ويستخدم  النخيل 
بيوت  ب��ه  تغطى  األم��ط��ار  م��ن  للحاية 

السعف.     
وهو  التمر،  فيه  يكنز  وع���اء  َخ��َص��ْف:   -

مصنوع من خوص النخيل.
ومعنى هذا املثل الشعبي أنه عندما تتلف 
فإصالحها  السّمة،  أو  الحصري  من  قطعة 
يكون بقطعة من نفس الخصف املصنوع 
أي  بخوصة  وخوصة  النخل،  سعف  من 
نفس  م��ن  أي  خ��وص��ة،  تبدلها  الخوصة 

املادة.
عىل  ح��ّث��ًا  الشعبي  امل��ث��ل  ه���ذا  ي���رضب 
والتالحم بن األهل واألقارب يف  التعاون 
حّل املشاكل، ويكرث استعال هذا املثل 
األرسة  وبنات  أبناء  بن  ال��زواج  حاالت  يف 
ملساعدة  ال��ف��زع��ة  ح���االت  ويف  نفسها. 
األقارب واألهل ومّد يد العون لهم، بعيدًا 
يرضب  كا  واآلخرين.  الغرباء  تدّخل  عن 
يف بعض األفراد الذين يتآلفون يف الطباع 

والعالقات. 

31 - خوصة بوصة

- خوصة: ورقة سعف النخيل.   
ذات  املعّمرة  النباتات  من  نوع  بوصة:   -
البناء  يف  تستخدم  كانت  مجّوفة  عيدان 

قدميًا.
قولهم:  القدمية  العربية  األم��ث��ال  ويف 

“وقعوا يف حيص بيص”، 

واضطراب.  ح��رية  يف  وق��ع  مل��ن  وت��ق��ال 
وهذه كناية شعبية ترضب وصفًا الختالط 
الناس بعضهم البعض يف الدم والنسب 
أيضا  هي  بوصة«  و«خوصة  كبري.  بشكل 
الخاصة  القدمية  الشعبية  األل��ع��اب  م��ن 
بالفتيات، حيث يرّددن وهن جالسات يف 

حلقة:
خ��وص��ه بوصه يالنبُّوصه

ك�����الك الدود من ح��ن�دود
لي��ن عقارب لي��ن الس����ود

بْنالقي ولد محمد بن سلطان
الدغتنه ع�ق�ربّية شق��رب�ي�ّ�ة

ما يندري هي خيل والَّ مطّيه

32 - ُكل ما طاحت ْنَخَله 

إفتكينا من حتاتها

- إفتكينا: تخلصنا من.    
- حتاتها: لقاطها وما يقع منها.

وك��ان  أم��را  عمل  ال��ذي  باإلنسان  ي��رضب 
يضايقه وتخلص منه، وكان يتحمل أعباءه 

حتى االنتهاء منه. 

الطول طول إنَخَله والعقل عقل ْصَخَله

يف  املتزن  غري  باإلنسان  املثل  ي��رضب 
ترصفاته. 

34 - ِرَخص الَفرض وديَّنوه

- الفرض: نوع من التمر الجيد.      
- دينوه: باعوه باألجل.

إنسان  معاملة  تختلف  عندما  ي��رضب 
إلنسان نتيجة خالف بعد أن كانت تربطهم 
صداقة قوية، وهذا النوع من التمر إذا كرث 
يف السوق رخص مثنه، وبيع باألجل، يف 

حن يكون مرتفع السعر يف بداية مثرته. 

35 - يا رمضان دوْك ْيراَبك

الرياب: جراب التمر.
مدار  عىل  متاعا  جمع  الناس  أحد  إن  يقال 
الكريم،  رم��ض��ان  لشهر  خ��ره  ي��دَّ السنة 
له  صديق  منزله  ب��اب  ط��رق  ي��وم  وذات 
املنزل  صاحبة  فسألت  رم��ض��ان،  يدعى 
فقالت:  رمضان،  فأجاب:  ال��ط��ارق؟  من 
نجمع  الزمن  من  فرتة  لنا  صار  رمضان  يا 
تفضل  بك،  فأهال  الكثري،  املتاع  من  لك 
األغراض  جراب  الصديق  فحمل  وخذها، 
زوجته  س��أل  ال���زوج  ح��رض  ومل��ا  ومىض. 
أعطته لصديقك  بأنها  عن املتاع، فأجابته 
رمضان. فأدرك الزوج أن زوجته مغفلة، وال 

تعرف التن من طرح البوش.
يرضب هذا املثل بالترسع وعدم التحقق 

والتثبت من األمر. 
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مقارنة كفاءتي التمر 
وهرمون »أوكسي توسن«

على النزف الرحمي بعد الوالدة
د. ليىل صالح محمود العيل

أكادميية عراقية متخصصة

laylaalali44@hotmail.com

للقارئ االعتيادي فقد قمت برشح بعض 
التفاصيل اإلحصائية يف مكان ورودها يف 
أماكن  املقال األصيل، كذلك أضفت يف 
لتوضيح  تحتاج  أنها  فيها  شعرت  أخ��رى 
اآلن  ال��ق��ارئ  أم��ام  ال��ذي  أن  أي  رشح.  أو 
ترجمة  وليس  وإعداد  بترصف  ترجمة  هو 

حرفية.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لحث املجاميع 
ويف  ال����والدة  أق��س��ام  يف  املتخصصة 
كليات الطب يف اإلمارات العربية املتحدة 
ويف بالد عربية أخرى إىل إجراء املزيد من 
البحوث يف هذا املجال ألن البحوث فيه 
الذي  الحايل  والبحث  معدومة  تكون  تكاد 
من  أكرث  إىل  للتوسع  مجال  فيه  ترجمته 

عرشة اتجاهات.

مدخل للبحث

من املعلوم يف الوسط الطبي أّن حوايل 
210 مليون إمرأة حول العامل تحمل وتلد 

تعقيدات  أه��م  وم��ن  الواحد.  ال��ع��ام  يف 
الوالدة هي إحتامل النزف الرحمي الشديد 
يف  يعرف  ما  وه��و  املشيمة،  ن��زول  بعد 
وتعاين   .  PPH ب��إس��م  الطبي  ال��وس��ط 
إم��رأة  مليون   14 ح��وايل  النزف  ذل��ك  من 
ح��ول ال��ع��امل، ومت��وت ج��راء ذل��ك حوايل 

مقدمة 

اإلنرتنت عن مصادر  أثناء بحثي من خالل 
التمر  تأثري  ع��ن  إنشائية  ليست  علمية 
والرطب عىل الحامل واملرضع وعىل دوره 
يف تسهيل عملية الوالدة الطبيعية هالني 
ما رأيت من قلة املصادر العلمية يف هذا 
الكثري  وجدت  ذلك  عكس  وعىل  املجال، 
عن  تتحدث  التي  املمتازة  املصادر  من 
السيدة  مخاض  منذ  تاريخيًا  التمر  أهمية 
من  الكثري  كذلك  ووج��دت  العذراء  مريم 
والتمر  النخلة  عن  تتحدث  التي  املصادر 
النبوية  األحاديث  ويف  الكريم  القرآن  يف 
تصفحي  خالل  عرثت  أن  وك��ان  الرشيفة. 
كان  وال���ذي  البحث،  ه��ذا  ع��ىل  اإلن��رتن��ت 
علميًا  يبحث  الذي  صادفني  الذي  الوحيد 
وبطريقة علمية صحيحة عن دور التمر يف 
تقليل النزف الرحمي. وقام بالبحث أطباء 
من كلية الطب يف جامعة مشهد ونرشوه 

عام 2007 يف مجلة دورية العلمية.
علمية  دوري���ة  يف  منشور  البحث  وألن 
ال  كان  فقد  عامة  علمية  مجلة  يف  وليس 
يف  طرقهم  توضيح  أو  رشح  إىل  يتطرق 
أساس  عىل  للبيانات  اإلحصايئ  التعامل 
أنها معروفة للقارئ املتخصص والقارئ 
ال��ع��ل��م��ي ال���ذي ي��ع��رف ع��ل��م اإلح��ص��اء، 
مفهومًا  مكتوب  م��ا  ي��ك��ون  ول��ي  ل��ذل��ك 

50
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الصحة  منظمة  وتعّرف  حالة.  ألف   140

PPH عىل أنه فقدان دم  العاملية النزيف 
 24 خ��الل  مل   500 عن  يزيد  الرحم  من 
أو  متزقات  بسبب  الوضع  بعد  من  ساعة 
هرمون  واستعامل  الرحم.  يف  تشققات 
األوكيس توسن لتقليل النزف الرحمي بدأ 
بشكل تجريبي منذ عام 1930 ، وهو اآلن 
يستعمل حول العامل بأجمعه لهذا الغرض 

إذ ُثبت أنه يقلل النزف مبقدار 40%. 
الدراسة  أصحاب  إختيار  أسباب  وأه��م 

مفعول  م��ع  مفعولها  مل��ق��ارن��ة  للتمور 
ه��رم��ون األوك��س��ي��ت��وس��ن ه��و م��ا تحويه 
التمور من مواد مهمة لها دور معروف يف 
تحويه  ما  وأه��م  النزيف،  عىل  السيطرة 

التمور:
ال��ك��ال��س��ي��وم وأم��ص��ال م��ق��وّي��ة وعفص 

وحمض لينوليك )حمض زيت الكتان(.

أنزميات.  

الكلوكوز مام يجعلها أهم مزود للجسم 

عضالت  لتقوية  طعام  وأفضل  بالطاقة 
الرحم.

لدى  ال���دم  ضغط  خفض  يف  تساهم 
الحوامل مام يجعل الحامل أقل نزفًا أثناء 

الوالدة.
هي ملّي مام يساعد يف تسهيل عملية 

الوضع.

أهداف الدراسة

بي  املقارنة  إىل  ال��دراس��ة  ه��ذه  هدفت 
ك��ف��اءة ال��ت��م��ر وك��ف��اءة ه��رم��ون أوك��يس 
توسن يف التأثري عىل تقليل نزف ما بعد 
الرحمي(.  فالتمور تحتوي  )النزف  الوالدة 
عىل  ذك��رن��ا،  ك��ام  تحتوي،  م��ا  ضمن  م��ن 
وكلوكوز  وأحامض  وأنزميات  الكالسيوم 
وهي جميعها مهمة ولها دور يف السيطرة 
هورمون  فإّن  لذلك  إضافًة  النزيف.  عىل 
القلب  م���رىض  ي��ر  ت��وس��ن  األوك����يس 
وسير الحامل التي تعاين مرض القلب.  
إمرأة   62 عىل  الدراسة  هذه  أجريت  وقد 
تقسيم  ت��م  وق��د  مستشفى.  يف  ول��دن 
منها  ك��ل  تتألف  مجموعتي  إىل  العينة 
أف��راد  أن يكون  إم���رأة وق��د روع��ي   31 م��ن 
العمر  حيث  من  متقاربي  املجموعتي 
حيث  وم��ن   BMI الجسم  كتلة  وم��ؤرش 
املستوى الثقايف واإلجتامعي والوظيفي. 

كذلك روعي التقارب يف كل من: 
عوامل الحمل والوالدة واإلجهاض وكذلك 

عدد الوالدات السابقة.
مقدار الفرتة بي آخر والدة والحمل الحايل. 

وقت متزق الغشاء.
مدة ومقدار إعطاء هرمون أوكيس توسن 
والفرتة بي إعطاء الهرمون ونزول املولود. 
جنس ووزن املولود وبداية رضاعته األوىل 
الطفل  مص  فرتة  وط��ول  األم  صدر  من 

لثدي األم. 

خطوات البجث

إعطاء  تم  م��ب��ارشًة  املشيمة  ن��زول  بعد 
من  غ��رام   50 لتأكل  األوىل  املجموعة 
ذوشكل  متر  )وهو  ن��ور  دقلة  ن��وع  التمر 
طويل ورشيق وقوامه طري نصف جاف 
القش  بلون  تكون  وأل��وان��ه  الطعم  لذيذ 
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الشكل1: مقارنة بيت متوسط النزف يف العينتي خالل الساعات الثالث األوىل

البيانات بطريقتي  النزف يف املجموعتي حسب تحليل  الشكل2: مقارنة بي متوسط 
شولتز ودونكان
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تم  بينام  الفاتح(.  األح��م��ر  أو  العمرب  أو 
مبقدار  عضليًا  الثانية  املجموعة  حقن 
10 وح���دات م��ن ه��رم��ون أوك��يس توسن 
فرش  تم  اللحظة  نفس  ويف  الصناعي. 
األمهات  تحت  وقطن  بالستك  رشاشف 
 pad(( رقيقة  وس��ادة  وضع  مع  الوالدات 
واحدة تحت كل إمرأة ألجل امتصاص الدم 
والسوائل، وكان يتم وزن الوسادة الرقيقة 
بعد إنقضاء كل ساعة من الساعات الثالث 
األوىل بعد عملية الوضع، ويحسب الفرق 
 100 زيادة مبقدار  الوزن وأعتربت كل  يف 
من  حجم  سم3   100 تكافئ  وزن  غ��رام 

الدم.
وك���ان���ت ال���ف���روق���ات واض���ح���ة ج����دًا بي 
خالل  ال��دم  لنزف  بالنسبة  املجموعتي 
الساعة األوىل، فقد بلغ 104 سم مكعب 
التمر(  )مجموعة  األوىل  للمجموعة  فقط 
للمجموعة  مكعب  س��م   141.6 مقابل 
الثانية  الساعة  يف  الفروقات  لكن  الثانية. 
والثالثة بعدها مل تكن كبرية، وقد الحظت 

نزفت  م��ا  مجموع  أّن  البحث  مجموعة 
املجموعة األوىل خالل ثالث ساعات بقّي 
أقل من مجموع ما نزفت املجموعة الثانية 
خالل نفس الفرتة حيث كانت فقط 162.4 
مل   220.7 مقابل  األوىل  للمجموعة  مل 

للمجموعة الثانية.
عند  بها  األخ��ذ  ت��م  التي  املعايري  وأه��م 
بي  األع��امر  تكون  أن  هي  العينة  اختيار 
السابقة  ال����والدات  وع���دد  ع��ام  و35   20

ال��والدات  حدوث  ومواعيد   5 من  أقل  كان 
السابقة كانتت بي األسبوع 38 واألسبوع 
42 من الحمل. كذلك متت مالحظة كون 

املواليد  ون���زول  قيرصية  غ��ري  ال����والدات 
بي  أوزانهم  وت��رتاوح  جيدة  وبصحة  أحياء 
2500 و 4000 غم وأَن األمهات مل َيكّن 

يعاني من أمراض مزمنة ومل تجرى لهن 
سابقًا عمليات يف الرحم ومل يعاني يف 

والداتهن السابقة من نزيف رحمي.
 وقد كان تقسيم العينة عشوايئ، فقد تم 
اختيار األرقام الزوجية ضمن قامئة ال 62 

واألرق��ام   1 رقم  املجموعة  لتشكل  إم��رأة 
الفردية لتشكل املجموعة رقم 2. ويظهر 

الجدول رقم 1 املقارنة بي العينتي. 
الرقيقة  وال��وس��ادة  ال��رشاش��ف  وزن  ت��م 
مب��ي��زاين ب��اس��ك��ال، أح��ده��ام ي���زن لحد 
مرور  عند  1000غم  لحد  واآلخ��ر  100غم 

ساعة واحدة وساعتي وثالث ساعات بعد 
مقداره  وزن  فرق  كل  اعتبار  وتم  الوضع. 
الدم.  من  حجم  من  1سم3  يكافئ  1غم 

بعد  والضغط  النبض  قياس  تم  كذلك 
15 و30 و45 و60 و120 و 180 دقيقة بعد 

الوضع. 

التحليالت اإلحصائية 
وبرمجيات الحاسوب

غري  للبيانات  اإلح��ص��ايئ  التحليل  ت��م 
بإستعامل  الربامرتية(  )غري  القياسية 
القياسية  البيانات  أما  كاي،  مربع  طريقة 
اإلحصايئ  التعامل  تم  فقد  )الرباميرتية( 
تلميذ  يت  اخ��ت��ب��ار   « ب��إس��ت��ع��امل  م��ع��ه��ا 

PVعينة األوكسيتسون، 31 إمرأةعينة التمر، 31 إمرأةاملتغي

غري مؤثر3.9ó25± 4.8±24.4العمر )سنة(

)BMI( غري مؤثر2.8 ±4.825.1 ±26.2مؤرش كتلة الجسم

غري مؤثر1.6 ±2.23.1 ±3.4تردد مرات الحمل

غري مؤثر1.4±2.738.4 ±38.8عدد أسابيع الحمل

غري مؤثر1.8 ±2.62.9 ±2.8تردد مرات الوالدات

غري مؤثر568±5593100±3075وزن املولود )غم(

غري مؤثر82.1±18.03536±536وزن املشيمة

غري مؤثر1.3 ±2.020.1±20.1سطح املشيمة )سم(

غري مؤثر26((2783.8((87رقم شولتز )%(

غري مؤثر14((1745.2((54.8الرقم اإلبيستومي )%(

غري مؤثر8((425.8((12.9متزق درجة 1، 2

جدول رقم 1: مقارنة بي خصائص املجموعتي 1 و2 قيد الدراسة

X±SD ** ، pv< 0.05  يكون مؤثر
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التغايرات  وتحليالت   “  test Student  t
الرياضية  التحليالت  هذه  كل  املتبادله. 
برنامج  من   11 النسخة  بإستعامل  متت 

.SPSS برمجيات الحسابات اإلحصائية
قيايس  غري  مصطلح  يعني  اإلحصاء  يف 
تتبع  ال  البيانات  أن    non-parametric

توزيعات أو هيكيلية معّرفة مسبقًا ولكن 
يجب استنتاج ذلك من البيانات نفسها.

أم����ا ت���وزي���ع���ات اإلح��ت��امل��ي��ة امل��ع��روف��ة 
اإلحصاء  يف  املعروفة  كاي  مربع  بإسم 
 inferential اإلستداليل  أو  اإلستنتاجي 
statistics والتي نرشها عامل الرياضيات 

 1900 اإلن��ك��ل��ي��زي ك���ارل ب��ريس��ون ع���ام 
املجال  هذا  يف  التطبيقات  بعض  ألجل 
كان   χ² كاي  مربع  والتسمية  اإلحصايئ، 
يف  األس��ي��ة  للدالة  ك��إخ��ت��زال  يستعملها 

التوزيع الطبيعي املتعدد التنوع.
إذا  فيام  ملعرفة  يت  اختبار  ويستعمل 
مختلفتي  البيانات  من  مجموعتان  كانت 
عن بعضهام بشكل مؤثر، وقد أدخل هذا 
 1908 عام  اإلحصائية  للتحليالت  اإلختبار 
غوسيت،  وليم  الكيمياء  ع��امل  قبل  من 
الكتابة  إسم  »هو  تلميذ   « اسم  )وكان 

الذي يستعمله عند النرش. وكان غوسيت 
وينصب  روحية،  مرشوبات  لرشكة  يعمل 
اإلحيائية  الكيمياء  إستعمل  عىل  عمله 
والتحليالت اإلحصائية ألجل إنتاج نوعيات 

أفضل(.
بيانات،  ملجموعة  يت  قيمة  نجد  وحاملا 
 )  p-value  ( يب  قيمة  إيجاد  ميكن  فإّنه 
القيمة  وه��ذه  يت،  توزيعات  ج��دول  م��ن 
هي التي تحدد فيام إذا كانت العالقة بي 
كانت  إذا  ال.  أم  تأثري  ذات  عالقة  شيئي 
قيمة  عن  تقل  حسبناها  التي  يب  قيمة 
العتبة التي اخرتناها يف دراستنا إلعتبارات 
كان  إذا  معرفة  ميكن  فإنه  املؤثر  الفرق 
ويف  ال.  أم  مؤثر  املجموعتي  بي  الفرق 
القيمة  فيرش  ال��ع��امل  إق��رتح   1925 ع��ام 
ال  يف   1 الفرصة  قيمة  تجاوز  )أي   0.05

اإلحصايئ.  امل��ؤث��ر  أو  للنأثري  كحد   )20

أن  إحصائيًا  تعني  لبي  الصغرية  والقيمة 
عالقة  وج��ود  تؤكد  أي  م��ؤث��رة،  البيانات 
وتبتعد عن فرضية عدم وجود عالقة. وغالبًا 

ما تستعمل القيمة 0.05 كحد فاصل بي 
ما هو مؤثر وما هو غري مؤثر يف البيانات.

من  للبيانات  اإلح��ص��ايئ  التحليل  ويرينا 
الجدول 1 أنَّ فرق النزف يف الساعة األوىل 
 P=0.02 بعد الوضع يعترب مؤثر ألن قيمة
50( وأنه  1 يف ال  )أي تجاوز قيمة فرصة 
بقي كذلك حتى بعد نهاية الساعات الثالث 
األوىل بعد الوضع، حيث كان مقدار النزف 
162.4 سم3 للمجموعة 1 و220.7 سم3  

مقارنة  يوضح   1 والشكل   ،2 للمجموعة 
للنزف بعد ساعة وساعتي وثالث ساعات 
بعد الوضع. بينام يبي لنا الشكل 2 مقارنة 
املجموعتي  يف  ال��ن��زف  متوسط  ب��ي 
حسب تحليل البيانات بطريقتي شولتز و 

دونكان.
أما حزمة برمجيات SPSS اإلحصائية والتي 
اإلحصائية  التحليالت  ملختلف  تستعمل 
من قبل علامء الطب والصحة واملساحة 
والتسويق والتعليم وآخرين كثريين فشاع 
إستعامله منذ بداية السبعينات من القرن 
يومنا  وحتى  الحي  ذلك  ومنذ  العرشين. 
هذا نراه ما زال يستعمل بكرثة وهو األكرث 
إستعاماًل حول العامل يف مجاالته. وبعد أن 

بيعه وتطويره  IBM حقوق  إشرتت رشكة 
 IBM عام 2009 أصبح اإلسم الرسمي له

. SPSS Statistics

التمر  أن  إىل  البحث  مصادر  أحد  وتطرق 
نوع دقلة نور الطازج يحتوي عىل مركبات 
 )Tannin and its compounds( عفصية
معروف  املركبات  هذه  ودور   1% بنسبة 

يف السيطرة عىل النزيف.
ويف مصدر آخر يذكر أن التمر يحوي عىل 
الكتان(  زيت  )حمض  اللينوليك  حامض 
وبعد  اللينوليك  حمض  أن  وم��ع��روف 
 Prostaglandins عنه  ينتج  تحوالت  عدة 
املعروف عنه الدور اإليجايب يف املساعدة 

يف تقلصات عضالت الرحم. 
ك���ذل���ك ي���ح���وي ال��ت��م��ر ع���ىل أن���زمي���ات 
ال��دور  ذات    Peroxidase enzymes

املؤثر يف السيطرة عىل النزيف.
التمر  أن  عامة  بصورة  اإلستنتاج  ميكن 
لها  ال��ت��ي  امل��غ��ذي��ات  م��ن  الكثري  يحتوي 
ال��ن��زف  تقليل  ميكنها  ع��الج��ي��ة  ص��ف��ات 
ال���رح���م���ي ومي���ك���ن إس��ت��ع��امل��ه ك��ب��دي��ل 

لألوكسيتوسن.
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تحسين بيئة 
رأس النخلة )2-1(

التي  الدرجة  وهي  الخاليا  وانقسام  النمو 
ما  ت���راوح  ال��ص��ف��ر،   درج��ة  عليها  يطلق 
النخلة  من��و  ويستمر   ، ْم   9  –  8.8 ب��ن 
طوال أيام السنة بصورة طبيعية وبشكل 
حتى  الحرارة  درج��ة  معدالت  مع  يتناسب 
ْم،   9 الحرارة  درج��ة  كانت  إذا  الشتاء  يف 
حتى  الحرارة  درجة  زيادة  مع  النمو  وي��زداد 
عندها  يبدأ  التي  الحرارة  درج��ة  إن  ْم.   38

اإلزهار يجب أن التقل عن 18 ْم، وإن عقد 
درجة  إن  ْم.   25 درج��ة  عند  يكون  اإلزه��ار 
تكاد  النمو(  )منطقة  النامية  القمة  حرارة 
اختالف  هناك  ولكن  تقريبَا  ثابتة  تكون 
بالنخلة  املحيط  الهواء  ح��رارة  وبن  بينها 
القمة  مبنطقة  اليومية  الحرارة  فدرجات 
تسري  وه���ي  ْم   9.4 ت��ت��ع��دى  ال  ال��ن��ام��ي��ة 
معكوسة مع حرارة الجو املحيط بها كأن 
رشوق  عند  لها  مستوى  أعىل  يف  تكون 
الساعة  عند  مستوى  وأدىن  الشمس 
وجد  وقد  الظهر،  بعد  الرابعة  اىل  الثانية 
للنخلة  الداخلية  الحرارة  بن  االختالف  أن 
وحرارة الجو املحيط بها حوايل 14.4ْم يف 
الصباح البارد، وتنخفض بحوايل 18ْم عن 

حرارة الجو يف آخر النهار . 
درجة  يف  النسبي  الثبات  سبب  يرجع  قد 

حرارة القمة النامية لآليت:
سميك  بغالف  محاطة  النامية  القمة  إن 

أ.د. عبد الباسط عودة ابراهيم
خبري بستنة النخيل/ املديرية العامة ملرشوع زراعة 

املليون نخلة - مسقط سلطنة عامن

date_basra@yahoo.com

الفاكهة  واشجار  النباتات  من  التمر  نخلة 
بالفرة  يتعلق  فيام    Neutral املحايدة 
انها ليست  ، اي  للتزهري  الالزمة  الضوئية 
من نباتات النهار القصري او الطويل ،وهذا 
يعني ان الرباعم املوجودة يف اباط االوراق  
Bud Inductionدون  ازهار  اىل  تتكشف 
تأثرها بالفرة الضوئية ولكن لكثافة الضوء 
وطول موجاته تأثري كبري عىل عملية البناء 
كبري  بشكل  كفاءتها  تعتمد  التي  الضويئ 
للضوء  املعرضة  الورقية  املساحة  عىل 
السعفة  تكون  ان  يجب  وهنا  امل��ب��ارش 
الشمس املبارش  بكاملها معرضة لضوء 
ان  الدراسات  بينت  وقد  تظليل  اي  دون 
السعف    املعرض للضوء بشكل مبارش 
الركيب  بعملية  القيام  يف  كفاءة  اك��ر 
ونسبة  املضلل  السعف  م��ن  ال��ض��ويئ 

كبرية 
التمر  بتحملها للتغريات  يف  متتاز نخلة 
درجات الحرارة  ، فدرجات الحرارة العظمى 

التي تتحملها تصل اىل
ال���ح���رارة  ودرج�����ات   ، ْم  من50   اك����ر  
2- ْم. وأن أفضل مناطق  املنخفضة إىل 
إنتاج النخيل هي التي يكون معدل درجات

 38  – 35     الحرارة العظمى فيها ما بن 
.وأظهرت  13ْم   –  4 ما بن  والصغرى  ْم، 
عندها  يتوقف  التي  الدرجة  أن  الدراسات 
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عازل مكون من عدد كبري من قواعد األوراق 
وهذه  بها،  املحيط  الليف  ومن  )الكرب( 
عىل  تساعد  املراصة  الكثيفة  الطبقات 
الخارج  إىل  الداخلية  الحرارة  ترسب  منع 

وبالعكس وتشكل عازاًل جيدًا.
القمة  إىل  الجذور  من  الصاعد  النسغ  تيار 
ويجعلها  النامية  القمة  ح��رارة  عىل  يؤثر 
بالجذور  املحيط  امل��اء  ح��رارة  من  قريبة 
إبقاء  عىل  تحافظ  التي  العوامل  ه��ذه   .
حرارة القمة النامية يف شجرة النخيل ثابتة 
مقاومة  عىل  وتساعدها  كبري  تغيري  دون 

التقلبات يف درجة الحرارة.
النخلة  رأس  يف  السعف  النتظام  ان   
وملسافات الزراعة املناسبة اهمية كبرية 
من  املكتسبة  الحرارة  فقدان  تقليل  يف 
الحراري  التشتت  طريق  عن  ليال  الربة 
اعادة  طريق  عن  او   Heat Dissipation

 Reradiation االشعاع
االشعاع  اع��ادة  عىل  تؤثر  السعف  كثافة   
يعمل  حيث  ثانية  مرة  الربة  اىل  الحراري 
السعف كسطح عاكس لإلشعاع الحراري 
ارضار  ح��دوث  ف��رص  من  يقلل  مام  ليال 
يف  ال��ح��رارة  درج��ات  وانخفاض  الصقيع 

املناطق الصحراوية .
وسعة  ق��درة  لها  آخ��ر  نبات  ك��أي  النخلة 
إنتاجية محدودة، واملحصول الثمري فيها 
الخرضاء  املساحة  مبجموع  ارت��ب��اط  ل��ه 

املعرضة لضوء الشمس، وهناك عدد من 
السعف األخرض الرضوري لتغذية العذوق 
نضج  حتى   )Fruit cluster( الثمرية 
الثامر، ويراوح عدد االوراق )السعف (لكل 
عذق ما بن 8 – 10 سعفة للعذق الواحد، 
عملية  إج��راء  عند  مراعاته  يجب  ما  وه��ذا 
املوازنة  لتحقيق  السعف  وإزال��ة  التقليم 
بن املجموع الخرضي واملجموع الثمري 
سنويًا وتعمل كذلك عىل تحسن الصفات 
الثمرية  من خالل توفري التهوية  املناسبة 
الشمس  ألش��ع��ة  تعريضها  و   ل��ل��ث��امر  
)التشجري/ التذليل  عملية  تعمل   بينام 

اسفل  ال��ع��ذوق  جعل   عىل  التقويس(   
للحرارة  التعرض  عن  يبعدها  مام  االوراق 
املرتفعة ويخفض الرطوبة النسبية حولها  
وهذا يقلل من االرضار الفسيولوجية مثل 
اللحم  عن  القرشة  وانفصال  التشطيب 
تعريض  ،   وتساعد عىل  االسود  والذنب 
مع  تشابكها  وعدم  الكايف  للضوء  الثامر 
وريقات السعف مام يسهل عملية قطف 
إىل  املعتدل  الخف  ي��ؤدي  حيث  ال��ث��امر،  
الثامر  نسبة  وزي��ادة  الثامر  نوعية  تحسن 
التي  الدرجة املمتازة مقارنة باألشجار  من 
الخف عىل مثارها، كام  تجرى عملية  مل 
واضح  بشكل  تؤثر  الثامر  خف  عملية  أن 
مواعيد  يف  الزمني  التفاوت  تقليل  عىل 
وكذلك   ، الواحد  العذق  عىل  الثامر  نضج 

ألنها  ال��واح��دة،  النخلة  عىل  ال��ع��ذوق  بن 
تساعد عىل توافر الغذاء الالزم إلمداد هذه 
انتظام اإلمثار  الثامر، ويعمل الخف عىل 

سنويًا والتغلب عىل ظاهرة تبادل الحمل
 ) املعاومة(.

بأن  ينصح  التي  الزراعية  املعامالت  ومن 
تكميم  عملية  هي  النخيل  مزارعو  يتبعها 
إىل  الثامر  وصول  عند  بتغطيتها  العذوق 
مرحلة الخالل )مرحلة تلون الثامر( بأغطية 
من الشباك )ملنع تساقط الثامر الناضجة 
السلك  م��ن  ب��أق��ف��اص  أو  األرض(  ع��ىل 
والحرشات(،  الطيور  من  الثامر  )لحامية 
حيث تؤدي هذه املعاملة إىل املحافظة 
عىل الثامر بحالة جيدة وتسهل من عملية 
بدون  األرض  إىل  العذوق  وإن��زال  القطف 
األرض  ع��ىل  تتساقط  التي  للثامر  فقد 
إج��راء  وإن  ال��ع��ذوق،  قطع  عمليات  أثناء 
 ، للعذوق  األوراق  نسبة  وتحديد  التقليم 
وثيق  ارتباط  لها  املناسب  اللقاح  واختيار 

باملحصول وجودة الثامر.
  االرتباط   كبري و مؤثر  بن عمليات الخدمة 
النخيل   ألش��ج��ار  ت��ج��ري  ال��ت��ي  املختلفة 
مبارشة  عالقة  لها  التي  الثامر  وصفات 
واالس��ت��ه��الك  ل��ل��ت��داول  ال��ث��امر  بصالحية 
والتخزين وان عمليات خدمة راس النخلة  
البيئة املحيطة  دورها   كبري يف تحسن 
عىل  ايجايب  بشكل  ينعكس  ال��ذي  األم��ر 
إنتاجية الثامر وتحسن صفاتها كام ونوعا 

خدمة  و  تحسن  عمليات   وسنستعرض 
راس النخلة   وكام ييل :

)Pruning( التقليم

من  العديد  تشمل   متكاملة   فنية  خدمة 
السعف  إزال��ة  وه��ي  املهمة  العمليات  
السعف  من  وقسم    ) )الجاف  اليابس  
الكرب  وقطع  األش���واك  إزال��ة  و  األخ��رض 
وال��رواك��ي��ب  ال��ل��ي��ف  وإزال����ة  )التكريب( 

)الفسائل الهوائية(.
1. إزالة السعف 

)التعريب(،  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  ت��س��م��ى   
)املعرب  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال���ذي  وال��ش��خ��ص 

والعارب(، 
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إزالة السعف اليابس

 تجري عملية إزالة السعف اليابس سنويًا 
عند بدء نضج الثامر أو يف مرحلة الرطب 
من  العذوق  تنظيف  من  الفالح  ليتمكن 
وتستعمل  واألتربة.  الصالحة  غري  الثامر 
ذات س���الح من  آل���ة  ال��س��ع��ف  إزال����ة  يف 
قبضة  ولها  مسنن  االنحناء  قليل  الحديد 
ويف  )املنجل/املجز(،  تسمى  خشبية 
مناطق أخرى تستعمل سكن ذات نصل 

معقوف)املحش، البلطة ، املنشار(.

إزالة السعف األخرض

بهذه  األخرض  السعف  من  عدد  إزالة  تتم 
العملية يراوح عدده ما بن 10 – 30 سعفة 
الصناعات  يف  منها  لالستفادة  خ��رضاء 
بن  ال��ت��وازن  مراعاة  يجب  ولكن  اليدوية، 
عدد السعف األخرض والعذوق الثمرية   اي 
 Leaf/Punch العذوق  السعف اىل  نسبة 

Ratio   والتي يجب ان ال تقل عن 7.5 

النسبة  ه��ذه  وتختلف  ع��ذق    1: سعفة 
الزراعة  ويفضل  حسب الصنف ومنطقة 
عذق  لكل  خ��رضاء  سعفات   10 ت��رك  أن 
كبري من  عدد  ازال��ة  يجب عدم  لذا  مثري، 
السعف  قطع  ،ويتم  االخ��رض   السعف 
يكون  ان  ع��ىل  االع���ىل  اىل  االس��ف��ل  م��ن 
وذلك  الخارج  نحو  وبانحدار  مائل  القطع 
مل��ن��ع ت��ج��م��ع  م��ي��اه االم��ط��ار ب��ن ق��اع��دة 
موعد  ويختلف  والجذع.  الورقة)الكربة( 
إزالة السعف من منطقة إىل أخرى، ففي 
مع  السعف  يزال  العربية  املناطق  بعض 

جني الثامر أو مع عملية التلقيح.

2. إزالة األشواك 

مناطق  بعض  يف  العملية  ه��ذه  تجري 
التلقيح  عملية  إج��راء  قبل  النخيل  زراع��ة 
الخدمة  وعمليات  التلقيح  إجراء  لتسهيل 
نصل  ذات  سكن  وتستعمل  األخ���رى، 
 –  1 طولها  خشبية  يد  ولها  حادة  معقوف 
عدم  مالحظة  ال��رضوري  ومن  ق��دم،   1.5
إحداث جروح عىل جريد السعف عند إجراء 

العملية.

3. التكريب 

الليف  مع  )الكرب(  السعف  قواعد  إزالة    
من  والغرض  وبداخلها،  بها  يحيط  ال��ذي 
منتظاًم  ال��ج��ذع  جعل  التكريب  عملية 
الكرب   النخلة،  الرتقاء  تسهياًل  ومتدرجًا 
يستعمل  العملية  م��ن  ال��ن��ات��ج  وال��ل��ي��ف 
ك��وق��ود  . إن ب��ق��اء ال��ك��رب وال��ل��ي��ف عىل 
للحرشات،  مأوى  إىل  يحوله  النخلة  جذع 
وعند  )الحفارات(  للجذع  الثاقبة  وخاصة 

إجراء عملية التكريب يجب مراعاة:
لسطح  موازية  بصورة  أفقيًا  الكرب  قطع 

األرض.
ال��ك��رب مام  ال��ج��ذع عند قطع  ع��دم ج��رح 

يعطي فرصة للتعفن ودخول الحرشات.
الجذع  عىل  الرواكيب  ازال��ة  مكان  تعقيم 

بأحد املبيدات الفطرية .
وترك  فقط  الجاف  للكرب  العملية  إجراء 
6 – 7  قواعد أوراق والتي تكون   قريبة من 

السعف األخرض.
من  القريب  الليف  او  الكرب  قطع  يتم  ال 

القمة النامية.
تقليمه  تم  ال��ذي  السعف  قواعد  تكرب   

قبل عام.
وهي  العملية،  لهذه  خاصة  آلة  تستعمل 
عبارة عن سكن ثقيلة ذات سالح حديدي 
ولها  النهاية  )منحني(  معقوف  صلب 
 ، البلطة  )عقفة،  تسمى  قصرية  قبضة 
 4  –  2 كل  مرة  العملية  تجرى  املنشار(. 
سنوات، وحسب قوة منو ونشاط النخلة. 

    4. إزالة الليف

من  الليف  بنزع  امل��زارع��ن  بعض  يقوم 
بن الكرب وذلك لالستفادة منه يف صنع 
الحبال، وتجرى يف النخل الفتي الذي مل 

يكرب وال يزال ليفه قويًا

5. إزالة أغلفة الطلع وبقايا العراجني

   تتم إزالة أغلفة الطلع  وبقايا عراجن من 
وقص  الثامر  جني  بعد  السابق  املوسم 
إزالة  مع  متزامن  بشكل  وتجرى  العذوق 

السعف.

6.  إزالة الرواكيب 

تجري هذه العملية عند قطع السعف،  او 

إجراء عملية تجذير  التكريب، ويفضل  مع 
للرواكيب قبل إزالتها  خاصة يف االصناف 
الفسائل  قليلة  االص���ن���اف  و  ال��ج��ي��دة 

لالستفادة منها وزراعتها.

فوائد عملية التقليم  

)اليابس  الجاف   السعف  من  التخلص 
الفسيولوجية  نهايته  اىل  وص��ل  ال��ذي   )
هذا  بقاء  ألن  التمثيلية،  كفاءته  قلت  و 
ال��ه��واء  ح��رك��ة  إع��اق��ة  إىل  ي���ؤدي  السعف 
ويعيق  الثامر،  الرطوبة حول  وزيادة نسبة 
إجراء عمليات التذليل )التحدير( والتكميم 
السعف  هذا  بقاء  وإن  املحصول،  وجني 
م��أوى  يجعله  ازال���ة  دون  طويلة  ل��ف��رة 

للحرشات وخاصة الحفارات.
إجراء   تسهيل  عىل  تساعد  األش��واك  إزالة 
التلقيح،   ( األخ���رى  ال��خ��دم��ة    عمليات  
وجني   ، والتكميم  وال��ت��دل��ي��ة،  وال��خ��ف، 

املحصول( .
النخلة  تركها عىل جذع  الرواكيب الن  ازالة 
وتنمو وتكرب معها يؤدي اىل ضعف منوها 

ويقلل من انتاجيتها.
االستفادة من مخلفات التقليم يف بعض 
صناعة  ويف  وكوقود،  الريفية،  الصناعات 
واألس��م��دة  وال���ورق  املضغوط  الخشب 

العضوية.
ومنتظام   متدرجًا   الجذع  يجعل  التكريب 
واملنظر  ال��ه��ن��ديس  ال��ش��ك��ل  ويعطيها 
الجميل ويساعد عىل ارتقاء النخلة بشكل 

سهل.
الشمس  ألشعة  وتعريضها  الثامر  تهوية 
املبارشة مام يساعد عىل تحسن صفاتها 

والتبكري يف نضجها.
موعد التقليم

ولكن  سنويًا،  واح��دة  مرة  العملية  تجرى 
أخ��رى،  إىل  منطقة  من  يختلف  املوعد 
إلج��راء  موعد  من  أك��ر  هناك  يكون  وق��د 
هذه العملية. فهي إما تجرى يف الخريف 
عملية  مع  الربيع  يف  أو  الثامر،  جني  بعد 
وكام  التدلية  عملية  مع  صيفًا  أو  التلقيح، 

ييل:

ىف الخريف بعد جمع الثامر مبارشة
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يف الخريف بعد جمع الثامر مبارشة 
يف أوائل الربيع وقت التلقيح

أثناء إجراء عملية التقويس يف الصيف

ىف أوائل الربيع وقت التلقيح

أثناء إجراء عملية التقويس ىف الصيف

)Fruit Thinning( خف الثامر

  عملية مهمة  تتم بإزالة جزء من األزهار 
أو الثامر  او استئصال شامريخ  او تقصري 
ش��امري��خ او ازال���ة ع��ذوق ك��ام��ل��ة   ولهذه 
الن  م��ه��م  اق��ت��ص��ادي  م����ردود  العملية 
زيادة  اىل  يؤدي  الخف  عملية  اجراء  عدم 
املحصول وتخفيض جودته مام يخفض 
من قيمته التسويقية  كام ان املبالغة يف 
الذي  االم��ر  االنتاج  من  يقلل  الخف  اج��راء 
للثامر.   االقتصادي  املردود  عىل  ينعكس 

ان الخف الشديد يسبب زياده حجم الثامر 
الحاصل  كمية  ولكن  النضج  من  وي��رسع 
الخف  اج��راء  ع��دم  حن  يف  قليلة  تكون 
تكون  ال��ث��امر  ولكن  كبريا  حاصال  يعطي 

صغرية الحجم ونضجها متأخر.
ت��وازن بن عدد  لعمل  الخف  إج��راء  يجب  
وعدد  النخلة  رأس  عند  املوجودة  العذوق 
هذه  تتعدى  ال  حيث  األخ���رض  السعف 
النسبة بن العذوق والسعف األخرض من 
ازالة  وتتم  تقدير  10:1 عىل أقىص  أو   8:1
نسبة  والتي  واملكسورة  املصابة  العذوق 
العقد فيها منخفضة ويفضل ازالة العذوق 
)املبكرة(  امل��وس��م  اول  ت��ظ��ه��ر  ال��ت��ي 
وال���ع���ذوق ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر اخ���ر امل��وس��م 

بتقصري  ال��خ��ف  وإج������راء  )املتأخرة(. 
من  الشامريخ  من  عدد  إزالة  او  الشامريخ 
يتم  املجهول  صنف  ويف  العذق،  وسط 
خف الثامرواحدة واحدة من عىل الشمراخ 

الواحد إضافة ملا ذكر.
الخف  ط���رق  م��ن  ط��ري��ق��ة  اي  ات��ب��اع  ان   
يتوقف عىل الصنف وطول الساق الثمري 
الشامريخ  عىل  الثامر  وتزاحم  )العرجون( 
وطول الشامريخ اضافة اىل طبيعة الحمل 
يف  النخلة  ع��ىل  ال��ع��ذوق  وع���دد  وق��وت��ه 

املوسم .

ملاذا تجرى عملية الخف؟ تجرى 
عملية الخف  لعدة اسباب :

-  تحقيق التوازن بن املجموع الخرضي   1
ال��ح��م��ل لغرض  وان��ت��ظ��ام  وال��ث��م��ري 
)تبادل  املعاومة  ظاهرة  من  التقليل 

الحمل( .
الذي  االمر  الكبرية  العذوق  -  تقليل وزن   2
يقلل من فرصة تقصفها )انكسارها(.

العذوق  عىل  الثامر  وحجم  وزن  -  زيادة   3
وتحسن صفاتها.

الثامر  وشكل  حجم  ومتاثل  -  تجانس   4
وتقاربها يف النضج.

والشامريخ  الثامر  بن  التهوية  -  زي��ادة   5
اصابتها  م��ن  ي��ق��ل��ل  م��ام  وال���ع���ذوق 
 ، )التشطيب  الفسيولوجية   باألرضار 

الذنب االسود (والتعفن.
معدل  زيادة  بفعل  الثامر  نضج  -  تبكري   6
امل��ب��ارش ألشعة  وت��ع��رض��ه��ا  من��وه��ا 

الشمس.
االمر  للشجرة  الغذايئ  االجهاد  -  تقليل   7
عملية  يف  االرساع  اىل  ي���ؤدي  ال���ذي 
ال��ت��م��ي��ز ال���زه���ري وي��ب��ك��ر يف ازه���ار 

املوسم الجديد.

طرائق الخف 

 )Bunch Removal(  إزالة العذوق

النخلة،  رأس  من  كاملة  عذوق  إزال��ة  تتم 
االستعامل،  وشائعة  سهلة  عملية  وهي 
العذوق يتناسب مع  بحيث يرك عدد من 
التي  العذوق  إزالة  وتتم  النخلة.  منو  قوة 
تظهر يف أول املوسم،  وتلك التي تظهر 
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يف آخر موسم اإلمثار، كام تزال العذوق 
الضعيفة  ،  والعذوق املصابة بالحرشات 
وخاصة  حفارات  العذوق وحرشة الحمرية، 
الصنف  حسب  عذق   12-8 ترك  ويفضل 
وقوة منو النخلة، ويراعى تأخري إجراء هذه 
عقد  نسبة  حصول  م��ن  للتأكد  العملية 
جيدة، وكذلك معرفة حجم تساقط الثامر 

واإلصابة بحرشة الحمرية. 

)Bunch Thinning( خف العذوق

 يقصد بها إزالة عدد من شامريخ العذوق 
ازالة عدد من األزهار  او  أو تقصري طولها  

او الثامر  . 
اىل  تحتاج  االص��ن��اف  بعض  وان  خاصة 
االمر  العذوق  داخ��ل   الخف   اج��راء عملية 
اجرائه  عند  والوقت  الجهد  يتطلب  ال��ذي 
العملية  ب��ه��ذه  ال��ق��ي��ام  ع��دم  وان  ي��دوي��ا 
الشامريخ  عىل  الثامر  تزاحم  اىل  ي��ؤدي 
ارضار  ح��دوث  اىل  اضافة  حجمها  وصغر 
الهرمونات  استخدمت  لذا  فسيولوجية  
النباتية )منظامت النمو( يف عملية الخف 
نور  دقلة  صنف  عىل   1939 عام  مرة  اول 
وذل��ك  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 

 NAA( Naphthalene( االوكسن  برش 
باملليون   100جزء  Acetic Acidبركيز 

ثم  ايام  بعرشة  التلقيح  عملية  اجراء  بعد 
اعيد الرش ثانية بركيز 200جزء باملليون 
بعد ستة ايام من الرشة االوىل وادى ذلك 
. ، واصبح    50% اىل خفض العقد بنسبة 
طرق  احد  النباتية  الهرمونات  استخدام 
مشجعة  النتائج  وكانت  املعتمدة   الخف 
جزء  50و100  GA3بركيز  استخدام  عند 
باملليون  حيث يتم الرش مع اجراء عملية 
D-2,4بركيز  االوكسن  التلقيح  وكذلك  
بعد  ال��رش   يكون  حيث  باملليون  50جزء 

اسبوعن من اجراء عملية التلقيح

تقصري الشامريخ

النخيل  أص��ن��اف  يف  العملية  ه��ذه  تتبع 
مثل  الزهريةالطويلة  ال��ش��امري��خ   ذات 
والثامر  االزه��ار  والربحي(تكون  )السكري 
بعد اصغر حجام واقل جودة بسبب  فيام 
املواد  عىل  املنافسة  عىل  قدرتها  عدم 
الشامريخ  تقصري  يفضل  ل��ذا   ، الغذائية 
بقطع الجزء الطريف منها  بنسبة    25 – 
30 % من الطول، أو إزالة شامريخ كاملة 

من وسط العذق وبنسبة 25 – 30 % من 
عدد شامريخ العذق 

 ازالة شامريخ

ذات  األص��ن��اف  يف  العملية  ه��ذه  تتبع 
 ،  ، )الخالص  مثل  القصرية  ال��ش��امري��خ 
يالحظ   ) صقعي   ، سيف  ،نبتة  املجهول 
مام  وتزاحمها  بعضها  عىل  الثامر  تجمع 
الرطوبة  م��ن  وي��زي��د  التهوية  م��ن  يقلل 
ويجعلها عرضة لإلصابات الفطرية وتعفن 
10-%15 من  الثامر فيجرى الخف ،  بإزالة 

شامريخ وسط العذق   .

خف االزهار او الثامر

تتبع هذه العملية يف األصناف ذات الثامر 
إزالة  فيفضل  الشامريخ،  عىل  املتزاحمة 
الشمراخ  عىل  الثامر  أو  األزه��ار  من  ع��دد 
واح��دة  ال��ث��امر  ب��إزال��ة  وت��ت��م  تقصري  دون 
،واح������دة  ل��غ��رض ال��ح��ص��ول ع���ىل مث��ار 
تحتاج  العملية  وهذه  الحجم،  متجانسة 
تتبع  وه��ي  عالية  وكلفة  ووق��ت  جهد  إىل 
االقتصادي  العائد  عالية  االص��ن��اف  م��ع 
كلفة  وح��س��ب��ت  )املجهول،السكري( 
العربية  اململكة  يف  الطريقة  هذه  اجراء 
السعودية لنخلة واحدة عليه عرشة عذوق 
فكانت 30ريال ولكن جودة الثامر والطلب 

عليها  وارتفاع سعرها يعوض ذلك. 
وقت  يف  ال��خ��ف    عملية  إج��راء  ويفضل 
يخص  فيام  التلقيح  عملية  أث��ن��اء  مبكر 
أو  الشامريخ،  إزالة  أو  الشامريخ،  تقصري 
للتأكد  العقد  عملية  اكتامل  بعد  إجراؤها 

من حصول نسبة عقد عالية.

استخدام املاء

عملية  وس��ائ��ل  ك��أح��د  امل���اء  يستخدم 
قبل  باملاء  االزه��ار  رش  يتم  حيث  الخف 
عىل  التلقيح  عملية  اج��راء  وبعد  التلقيح 
فرات زمنية محدد وكانت افضل معاملة 
إلجراء الخف بهذه الطريقة وخفضت وزن 
العذق هي رش املاء بعد اربع ساعات من 

التلقيح.

استخدام اللقاح املخفف

التلقيح   تنفيذ عملية  اثناء  اجراء ذلك  يتم 
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ويستخدم خليط من حبوب اللقاح الحية الطازجة وحبوب لقاح 
املعاملة عىل صنف  4:1 وجربت هذه  وبنسبة  ميتة  او  ضعيفة 
الثمرة  حجم  زي��ادة  النتائج  وكانت  الخف  طرق  كأحد  املجهول 

بشكل مساوي للخف اليدوي.
 الرشوط الواجب اتباعها عند تنفيذ عملية الخف    

يف املناطق منخفضة الرطوبة، يفضل إزالة عذوق كاملة ، ويف 
املناطق عالية الرطوبة يفضل إزالة الشامريخ من وسط العذق 

لتسهيل حركة الهواء ومنع تراكم الرطوبة حول الثامر.
إن الشامريخ الخارجية للعذوق تحمل مثارًا أكرب من الداخلية، لذا 

عند إجراء عملية الخف يفضل إزالة الشامريخ الداخلية.
وتحسن  الحجم  زي��ادة  يف  التأثري  كان  مبكرًا  الخف  كان  كلام 

صفات الثامر أفضل.
إن خف العذوق يؤدي إىل التقليل من وزن العذوق ويجعلها أخف 
وزنًا وغري معرضة للكرس مقارنًة بتلك التي مل تجرى لها عملية 

الخف.
إنتاجه  الفتي يف سنوات  النخيل  العذوق يف  إزالة جميع  يفضل 
األوىل لتشجيع تكوين منو خرضي جيد وعدم تركها تحمل مثارًا 

أكر من قابليتها.

اجريت العديد من  معامالت  الخف عىل صنف دقلة 
نور وكانت املعامالت يف احد التجارب كام ييل:

بدون خف

خف العذق بقطع اطراف الشامريخ مع ازالة عدد من الشامريخ  
من وسط العذق ومبا ميثل خف50 %  وذلك اثناء اجراء عملية 

التلقيح
خف العذق بازلة ثلثي مثار الشمراخ  أي بنسبة  %75 من الحاصل  

نفس املعاملة الثالثة ولكن تتم يف شهر حزيران /يونيو
وكانت النتائج للتجربة كام ييل:

الثامر يف املعاملة االوىل بدون خف جميعها صغرية وتقع ضمن 
مثار الدرجة الثالثة لنوعية الثامر.

الثامر يف املعامالت االخرى كانت من الدرجة االوىل والثانية من 
حيث النوعية

الخف املتأخر مل يعطي مثارا جيدة كالخف املبكر وقت التلقيح
يف  ي��رسع  ولكنه  اقتصادي  غري  حاصل  اعطى  الشديد  الخف 

النضج
عالقة السعف األخرض بعمليات التقليم وخف الثامر والعمليات 

األخرى وتأثريها عىل إنتاجية النخلة
االعتقاد السائد بن الباحثن هو أنه عند توافر الظروف املالمئة 
لنمو النخلة يتناسب حملها أو إنتاجها مع عدد السعف األخرض 
غري  أنها  )ولو  الثامر  إىل  السعف  نسبة  أن  كام  تحمله،  ال��ذي 
تنخفض عن حد معن،  أن ال  التحديد( يجب  معروفة عىل وجه 
النخلة  عىل  نفسه  بالعمر  سعفتان  توجد  ال  أنه  املعروف  ومن 

الواحدة، ولكن من الرضوري احتفاظ أشجار نخيل التمر بعدد كاٍف 
من  إنتاجية  أق��ىص  عىل  الحصول  لضامن  األخ��رض  السعف  من 
الثامر  إال يف حاالت معينة تدعو إىل إزالة السعف، مثاًل إزالة بعض 
السعف األخرض لخدمة العذوق الثمرية أو قد يكون السعف مصابًا 

مبرض معن أو بدأ بالجفاف.
املاء  وجود  يف  الضويئ  الركيب  بعملية  تقوم  النباتات  أوراق  إن 
واملادة الخرضاء )اليخضور أو الكلوروفيل( وأشعة الشمس وثنايئ 
أوكسيد الكربون، وينتج عن ذلك تكوين السكريات )غذاء النباتات(. 
لذا فإن السكريات تعترب رضورية إلنتاج السعف الجديد والجذور ومنو 
الجذع ونضج الثامر. ففي حالة تصنيع الشجرة للسكريات بكميات 
االستهالك  عن  الزائدة  الكمية  تصل  الستهالكها،  الحاجة  من  أكر 
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االجاملية للمواد الكاربوهيدراتية املتكونة 
بكمية  م��ب��ارشة  ع��الق��ة  ل��ه��ا  النخلة  يف 
 . الشجرة  تحملها  التي  األخ��رض  السعف 
لذا فإنه من الرضوري ترك جميع السعف 
خالل  قطعه  دون  الشجرة  عىل  األخ��رض 
فرة الخريف والشتاء والربيع، عىل أن يتم 
وأوائ��ل  الربيع  أواخ��ر  يف  السعف  تقليم 
عندئذ  كثافته،  يف  الزيادة  بسبب  الصيف 
يقترص التقليم عىل إزالة السعف الكثيف 
تحت عذوق الثامر، حيث إن بقاءه قد يعيق 
رداءة  يف  يتسبب  ق��د  أو  ال��ع��ذوق  خدمة 
الرطوبة  ارت��ف��اع  ألن  وذل��ك  الثامر.  نوعية 
يف بعض املناطق بعد شهرمتوز/ يوليو 
لإلصابة  الثامر  تعرض  زي��ادة  عىل  يساعد 
أو   )Checking( التشطيب  ب��ع��اه��ات 

. )Black Nose( اسوداد الذنب
أوضحت التجارب التي أجريت عىل بعض 
ي��راوح  ال��ذي  البالغ  النخيل  أن  األص��ن��اف 
يحتاج  أكر  أو  سنة   15  –  10 بن  ما  عمره 
من 50 – 90 سعفة خرضاء كحد أقىص و 
40 – 50 سعفة خرضاء كحد أدىن لضامن 

عىل  معتمدًا  ال��ث��امر  م��ن  إنتاجية  أق��ىص 
عن  السعف  زيادة  وأن  وحيويته،  الصنف 
هذه الكمية وإبقاءه عىل النخلة قد يؤدي 
إىل تزاحمها وباألخص يف املنطقة تحت 
اإلصابة  إىل  يعرضها  مام  الثمرية  العذوق 
ببعض األمراض أثناء نضجها وخاصة يف 
فإن  ذلك،  إىل  إضافة  الصيف.  منتصف 
بداية  الحدود  يف  تلك  السعف عن  زيادة 
جني املحصول يؤدي إىل تنافس السعف 
املتوفرة  امل���اء  كميات  ع��ىل  ال��ث��امر  م��ع 
أثناء  اإلرواء،  تقليل  ف��رة  يف  وب��األخ��ص 
هذه  تحت  النخلة  وتنتج  الجني،  موسم 

الظروف مثارًا ذات نوعية رديئة. 
وعليه ينصح برك ما ال يقل عن 40 – 50 
سعفة خرضاء عىل النخلة الواحدة ، يف أي 
وقت مع مراعاة الظروف املناخية ونشاط 
وحيوية النخلة، عىل أن يؤخذ بعن االعتبار 
سعفة   20 يبلغ  النخلة  إنتاج  معدل  أن 
سنويًا، ورضورة إبقاء السعف حتى يصبح 
عمره 5 – 6 سنوات قبل إزالته، وذلك ألن 
عمرها.  باختالف  تختلف  السعفة  فعالية 
فكلام زاد عمر السعفة انخفضت فعاليتها 

تدريجيًا  يتحول  حيث  النخلة،  ج��ذع  إىل 
إىل نشاء. فقد اكتشفت عند إجراء تحليل 
ألنسجة جذوع الشجرة بأن هناك احتياطيًا 
النشوية فيها وبكميات عالية  للمحتويات 
يف أواخر الصيف، إال أنها تأخذ باالنخفاض 
يونيو،  ح���زي���ران/  ب��ن  م��ا  ال��ف��رة  خ���الل 
ومتوز/يوليو، ويعزى ذلك إىل الزيادة يف 
يحدث  أنه  إال  الغذائية.  امل��واد  استهالك 
يف خالل هذه الفرة منو رسيع للسعف 
تحتاج  فقد  لذا  والثامر،  والجذع  الحديث 
بكميات  سكرية  م��واد  إىل  األج���زاء  ه��ذه 
السعف  من  أكر  بنسب  وتستهلك  أكر 
ال��رضوري  من  فإنه  لذلك  وتبعًا  القديم. 

خالل شهور الشتاء وأوائل الربيع أن يزداد 
إنتاج السكريات )االحتفاظ بعدد كاٍف من 
السعف األخرض للقيام بعمليات الركيب 
النقص  ليسد  االستهالك  عن  الضويئ( 
يف هذا االحتياطي من املواد الغذائية. من 
املالحظ أن السعف يكون فعااًل جدًا خالل 
شهور الشتاء عندما يصل تراكم احتياطي 
النخلة  يف  أق��ص��اه  إىل  الغذائية  امل���واد 
ونشاط  فعالية  يوضح  رقم1  والشكل   .

النخلة خالل شهور السنة املختلفة.

الشكل 1رقم. نشاط النخلة خالل 
شهور السنة املختلفة.

الكمية  أن  توقع  إذًا  املنطق  فمن  وعليه 
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السكريات،  وإنتاج  الضويئ  الركيب  يف 
تبلغ  قد  الغذاء  تصنيع  عىل  قدرتها  أن  إال 
سنة  السعفة  عمر  يكون  عندما  ذروت��ه��ا 
السنة  يف  باالنخفاض  تأخذ  ثم  واحدة. 
تصل  حتى  باالنخفاض  وتستمر  الثانية 
تأيت  وهنا  الرابعة،  السنة  يف   %  65 إىل 
أهمية ترك السعف األخرض عىل النخلة، 
وأن تقترص إزالة السعف عىل الذي يتجاوز 
اليابس  والسعف  س��ن��وات  األرب���ع  عمره 
أهمية  السعفة  ملوقع  أن  كام  القديم. 
قريبة  كانت  فكلام  النخلة،  إنتاجية  يف 
)العرجون(  ال��ث��م��ري  ال��س��اق  ق��اع��دة  م��ن 
وأن  اإلنتاجية،  عىل  أوض��ح  تأثري  لها  كان 
ال��س��ع��ف األك���ر ع��م��رًا ه��و األك���ر ب��ع��دًا 
القديم  فالسعف  العراجن.  منشأ  م��ن 
 . النامية  القمة  من  بعدًا  أكر  دامئًا  يكون 
النسبة املالمئة  وهناك محاوالت لتحديد 
وبن  الثمرية  والعذوق  السعف  عدد  بن 
السعف والثامر عىل نخلة التمر. ويساعد 
التغلب  يف  امل��زارع  النسب  ه��ذه  تحديد 
موازنة  طريق  عن  املعاومة  ظاهرة  عىل 
الوحيدة  املشكلة  أن  إال  النخلة،  نشاط 
يف تحديد مثل هذه النسب هي أن كفاءة 
توجد  ال  أنه  كام   . العمر  مع  تقل  السعف 
واحدة،  نخلة  عىل  نفسه  بالعمر  سعفتان 
ومع ذلك فقد أمكن تحديد نسبة )5 – 7 ( 
سعفات للعذق الواحد . وقد تختلف هذه 
عىل  تعتمد  كام  ألخر،  صنف  من  النسبة 

وعمليات خدمة  املحلية  البيئية  الظروف 
 8 ترك   أن  إىل  الدراسات  وتشري  النخلة. 
– 10 سعفات للعذق الواحد يف الظروف 
إنتاجية  إىل تحقيق  يؤدي  البيئية املالمئة 
انخفاض  ع��ىل  ذل��ك  يؤثر  أن  دون  عالية 
يف  النخلة  تحملها  ال��ت��ي  األزه����ار  ع���دد 
بإمكانها  البالغة  النخلة  وأن  الثانية،  السنة 
14  عذقًا دون أن يؤثر   – 10 أن تحمل من 
ذلك عىل انخفاض إنتاجيتها يف املوسم 

الثاين. 

يف صنف الربحي بشكل خاص  

الحمل  وإزال���ة  الخف  عملية  إج��راء  ع��دم 
العذوق يف حال وجود أكر من  الزائد من 
تنظيم  دون  الحالة  وتكرار  ع��ذوق  ع��رشة 
لتوزيع العذوق يف رأس النخلة يؤدي إىل 
ميالن و انحناء رأس النخلة وهذا يضعف 

منوها وامثارها. 

املعالجة

وإزال���ة  للسعف،  تقليم  عملية  إج���راء 
من  حالة  لخلق  امليالن  جهة  من  العذوق 

التوازن.
توزيع العذوق يف رأس النخلة عكس جهة 
االنحناء، خاصة وأن للربحي عرجون طويل 

ميكن التحكم به.
االهتامم بعمليات الخدمة، وخاصة الري، 

والتسميد.

االنحناء،  جهة  عكس  العذوق  توزيع  تكرار 
النخلة  تصبح  أن  إىل  م��واس��م  ول��ع��دة 
قامئة، بعدها يجب توزيع العذوق بصورة 

متساوية يف الجهات األربع.
    وميكن اعتامد طريقة بسيطة تتمثل مبا 

ييل:
و8  املائلة،  النخلة  قلب  سعفات  رب��ط 
بحبل،  لها  القريبة  م��ن  أخ��رى  سعفات 

وترك الباقي من السعف دون ربط.
ربط خشبة عىل الجذع بشكل جيد توضع 
الحبل  بها  يدخل  متحركة  بكرة  قمتها  يف 
القمة  من  القريبة  السعفات  رب��ط  ال��ذي 

النامية، ويدىل الحبل إىل األسفل.
 15 به  الحبل وعاء يوضع  يعلق يف أسفل 

كغ من الرمل لغرض شد امليالن.
إىل  كغ(   3  –  1( الرمل  من  كمية  تضاف 
النخلة،  اعتدال  يتم  حتى  أسبوعيًا  الوعاء 
يوضح   2 رق��م  والشكل  االنحناء.  وزوال 

ذلك.

النخلة  رأس  انحناء  معالجة   )2( الشكل 
لصنف برحي



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي 62

معرفة أصحاب بساتين النخيل 
بعمليات الزراعة والخدمة 
وعالقتها ببعض العوامل

 د.رعد مسلم اسامعيل
استاذ مساعد / كلية الزراعة بغداد

سامر اسامعيل الخزرجي
وزارة الزراعة العراقية

ميثم محمد كاظم
وزارة الزراعة العراقية

الدنيا  وحدوده  درجة   )230( العليا  حدوده 
درجة   )116.64( بلغ  مبعدل  درج��ة   )46(

 ، درجة   )20.62( بلغ  معياري  وبانحراف 
املشكالت  الثالث  الجزء  تضمن  حني  يف 
يف  النخيل  بساتني  أصحاب  تواجه  التي 
البيانات  جمعت  املثنى.وقد  محافظة 
خالل شهري أيلول وترشين األول من عام 
2012 بوساطة استبانه وبطريقة املقابلة 

الشخصية ،آذ شمل مجتمع البحث جميع 
محافظة  يف  النخيل  بساتني  أص��ح��اب 
)4000( ،وأخذت  املثنى والبالغ عددهم 
عينة عشوائية طبقية تناسبية من أصحاب 
بساتني النخيل بنسبة )%2( وبلغت )80( 

مبحوثًا.
     وقد أظهرت نتائج البحث أن مستوى 
بشكل  النخيل  بساتني  أصحاب  معرفة 
عام يوصف بأنه منخفض وأما يف مجايل 
عمليات زراعة وخدمة النخيل يوصف بأنه 
وأظهرت  االنخفاض.   إىل  مييل  متوسط 
نتائج البحث  وجود عالقة ارتباطية معنوية 
موجبة بني املستوى املعريف للمبحوثني 
)العمر  املستقلة  املتغريات  م��ن  وك��ل 
 ، الحيازة  ون��وع   ، التعليمي  واملستوى   ،
 ، اإلرش��ادي��ة  النشاطات  يف  واملشاركة 

امللخص

معرفة  مستوى  تحديد  البحث  استهدف   
بعمليات  ال��ن��خ��ي��ل  ب��س��ات��ني  أص���ح���اب 
مستوى  تحديد  وكذلك  والخدمة،  الزراعة 
امل��ع��رف��ة يف ك��ل م��ن ع��م��ل��ي��ات زراع���ة 
وتحديد   , النخيل  خدمة  وعمليات  النخيل 
معرفة  مستوى  بني  األرتباطية  العالقة 
العوامل  وبعض  النخيل  بساتني  أصحاب 
 ، )العمر  ب��ه��م  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��س��ت��ق��ل��ة 
املستوى التعليمي ، نوع الحيازة ، الخربة 
النشاطات  يف  امل��ش��ارك��ة   ، ال��زراع��ي��ة 
باملعلومات  اإلرشادية ، مصادر االتصال 
املشكالت  ع��ى  اإلرشادية(,والتعرف 
يف  النخيل  بساتني  أصحاب  تواجه  التي 
البحث  ألهداف  املثنى،تحقيقا  محافظة 
أعدت استامرة استبيان يف ضوء األدبيات 
وأُِخذت آراء وموافقة الخرباء املتخصصني 
تضمن   ، أجزاء  ثالثة  من  واملتكونة  عليها 
العوامل املستقلة  منها عى  األول  الجزء 
املذكورة آنفًا ، والجزء الثاين منها تضمن 
بناء مقياس خاميس للمستوى املعريف 
املتكون  النخيل  وخدمة  زراع��ة  بعمليات 
مجالني  ع��ى  ت��وزع��ت  ف��ق��رة  من)46( 
النخيل  زراع����ة  عمليات  1.مجال  ه���ام: 
.بلغت  النخيل  خدمة  عمليات  2.مجال 

62



63الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2016   

اإلرشادية  باملعلومات  االتصال  ومصادر 
الخاصة بالنخيل ( ، وعالقة غري معنوية بني 
املستوى املعريف وعدد سنوات مامرسة 
فيام  أم��ا   ، النخيل  زراع��ة  يف  املبحوثني 
أصحاب  تواجه  التي  املشكالت  يخص 
أن  النتائج  أظهرت  فقد  النخيل   بساتني 
املؤسسايت  ال��ط��اب��ع  ذات  امل��ش��ك��الت 
مخازن  وجود  بعدم  املتمثلة  والتجهيزي 
وقلة   ، املحافظة  يف  التمور  لتسويق 
الحكومة  قبل  من  املقدمة  األسعار  دعم 
باألسمدة  التجهيز  وعدم   ، التمور  لرشاء 
ال��ث��الث  ب��امل��رات��ب  ج���اءت   ، الكيمياويه 
حني  يف  امل��ش��ك��الت،  ب��ني  م��ن  األوىل 
النرشات  إص��دار  يف  قله  مشكلة  ج��اءت 
بالنخيل  الخاصة  اإلرشادية  والبوسرتات 
التي  املشكالت  بني  من  األخرية  باملرتبة 

شخصتها الدراسة. �
    وي���ويص ال��ب��ح��ث ب����رورة االه��ت��امم 
من  النخيل  ب��س��ات��ني  أص��ح��اب  بتوعية 
خ���الل إع����داد ب��رام��ج وأن��ش��ط��ة إرش��ادي��ة 
مبسؤوليتها  يعنى  متخصصة  وتدريبية 
املركز  مستوى  ع��ى  اإلرش���ادي  الجهاز 
للنخيل  العامة  الهيئة  وكذلك  واملحافظة 
وكليات الزراعة، وتوجيه االهتامم بتفعيل 
دور اإلرشاد الزراعي يف مناطق البساتني 
اإلرشادية  النشاطات  وإقامة  الريف  يف 
الخاصة بعمليات زراعة وخدمة النخيل وان 
عى  اإلرشادية  النشاطات  تلك  التقترص 
ماليك بساتني النخيل بل تشمل أبناءهم 
الشباب لتدريبهم بعمليات زراعة وخدمة 
الباحث  ي���ويص  ك��ام   , ال��ن��خ��ي��ل  أش��ج��ار 
مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة  قيام  ب��رورة 
ببناء  املحافظة  يف  املحلية  الحكومة 
األسعار  ودع��م  التمور  لتسويق  مخازن 
التجهيزات  وقيام  التمور  لرشاء  املقدمة 
الزراعية والرشكات الزراعية األخرى بتوفري 
لبساتني  ال��الزم��ة  وامل��ب��ي��دات  األس��م��دة 

النخيل .
املرتكزات  إح��دى  الزراعية  التنمية  تعد   
العامل  بلدان  اقتصاديات  لتنمية  األساس 
القطاع  يحتله  ملا  منها،  النامية  وخاصة 
اقتصادها  يف  مهمة  مكانة  من  الزراعي 
الغذايئ  بأمنها  املبارشة  وصلته  الوطني 

بتطوير  وارتباطه املبارش  فضال عن دوره 
االقتصادية  ال��ت��ح��والت  وتحقيق  ال��ري��ف 
مناطق  يف  وال��ح��ض��اري��ة  واالج��ت��امع��ي��ة 

واسعة من تلك البلدان ) 10(. 
ومنها  العامل  أقطار  معظم  وتسعى      
الوطن العريب نحو زيادة اإلنتاجية واإلنتاج 
الزراعي ، وقد انتهجت هذه الدول أساليب 
وكان   ، وتطويره  لتنميته  ع��دة   ووس��ائ��ل 
الزراعية  التقانات  استخدام  ذلك  بني  من 
لتوفري  والحيواين  النبايت  الحديثة بشقيها 
الغذائية  املحاصيل  من  متنوعة  مصادر 
املشرتكة  الستخداماته  التمور  ومنها 

ألفراد املجتمع كافة )7( .
هو  التمر  لنخلة  العلمي  االس��م  إن      
واالس����م    Phoenix  dactylifera

نخل  أو  نخيل  وج��م��ع��ه��ا  نخلة  ال��ع��ريب 
ال����واح����دة  ال��ف��ل��ق��ة  ذوات  م����ن  وه�����ي 
monocotyledonous وتنتمي إىل عائلة 

 phoenix الجنس  واىل   Arecaceae

النخيل ، يعود  ( نوعا من   12( الذي يضم 
أو  املغطاة  النباتات  ملجموعة  النخيل  
كاسيات البذور)Angiospermae( ، التي 
مبايض  كرابيل  داخ��ل  يف  بذورها  تكون 
 ، عارية  غري  مغطاة  وهي  املؤنثة  األزه��ار 
ون  لذلك تسمى بالنباتات الزهرية ألنها تكَّ
املعمرة  األشجار  من  النخيل  إن  األزهار. 
عى  للحصول  تزرع  والتي  الخرة  دامئة 
العامل  دول  من  العديد  يف  )التمر(  الثامر 
زينة  شجره  مبثابة  أيضا  تستخدم  كام   ،
وعى  والبيوت  العامة  الحدائق  يف  ت��زرع 
التصحر.)6(  الطرق ويف مكافحة  جوانب 
املقدسة  األش��ج��ار  من  التمر  نخلة  تعد 
ال��ق��ران  يف  ذك��ره��ا  ورد  فقد  وامل��ب��ارك��ة 
ورد  وق��د   ، ع��دة  مسميات  تحت  الكريم 
ذكر أشجار النخيل يف ) 17( سوره قرآنيه، 
الذكر  هذا  فيها  ورد  التي  اآليات  عدد  وبلغ 
 ، ع��رش  السبعة  ال��س��ور  يف  آي���ة   )22  (
اٍت  َجنَّ َأنَشأ  الَِّذي  ))َوُهَو  منها قوله تعاىل 
عُروَشاٍت َوَغرَي َمعَروَشاٍت َوالَنخَل َوالَزرَع  مَّ
ُمَتَشابهًا  اَن  َوالرُّمَّ يُتوَن  َوالزَّ ُأُكُلُه  ُمخَتلفًا 
َواُتوْا  َأمَثر  ِإَذا  ِره  مَثَ ِمن  ُكُلوْا  ُمَتَشاِبٍه  َوَغرَيُ 
ُيِحُب  اَل  ُه  ِإنَّ ُترِسُفوا  َواَل  َحَصاِده  َيوَم  ُه  َحقَّ

امُلرِسِفنَي(( )األنعام، 141(.)8(. 

   تعد نخلة التمر يف الوطن العريب  أكرث 
شجرة منتجة للغذاء يف املناطق الزراعية 
فاكهة  مث��اره��ا  وت��س��م��ى  وال��ص��ح��راوي��ة 
الصحراء وهي تنترش يف الواحات ومتثل 
العامل األساس  يف التأقلم مع الظروف 
واس��ت��دام��ة   ال��س��ك��ان  لتوطني  املناسبة 
حياتهم، بل إن انتشار الجنس البرشي يف 
العامل كان  والقاحلة من  الجافة  املناطق 
الشجرة)نخلة  هذه  لوال  محدودًا  سيصبح 
التمر(، فهي متثل ميزة زراعية بيئية هامة 
أفريقيا  وش��امل  األدىن  ال��رشق  ملنطقة 
فضال عن أهميتها االقتصادية سواء عى 
ألنها متثل  ال��دويل،  أو  املحيل  املستوى 
ال��ذي  العالية  الطاقة  ذو  ال��غ��ذاء  مصدر 
ونقله إىل مسافات طويلة  تخزينه  ميكن 
الظل  مصدر  أي��ض��ًا  وه��ي  الصحراء  ع��رب 
والحامية من رياح الصحراء، وعامل التوازن 
لسكان  واالجتامعي  واالقتصادي  البيئي 
العديد  إذ تنمو تحت ظلها  الصحاري)11(. 
األنواع املختلفة من األشجار املثمرة  من 
وهي   ، واألع��الف  الخروات  ومحاصيل 
املصدر الرئيس ملعيشة سكان الواحات  
عصريها  وم��ن   ، يأكلون  مث��ره��ا  فمن   ،
يبنون  وجريدها  جذوعها  ومن   ، يرشبون 
بيوتهم ، ومن سعفها يصنعون ساللهم 
وأطباقهم ومعدات منازلهم ، ومن التمور 

القدمية يعلفون حيواناتهم.
    كام تتميز نخلة التمر بقدرتها عى النمو 
والقاحلة  الصحراوية  البيئات  يف  واإلنتاج 
التأقلم  عى  ق��دره  من  لها  ملا  والغدقة 
مع تلك البيئات ، فجذورها متتد وتنترش 
إىل  تصل  حتى  الرتبة  يف  وأفقيا  عموديا 
عى  منها  تحصل  التي  الرطبة  املناطق 
حاجاتها املائية ،)4(، ونظرًا لهذه األهمية 
العامل  يف  النخيل  زراع���ة  أن��ت��رشت  فقد 
6.4(  طن للهكتار وبنحو   ( وبأنتاجيه نحو 
أما   .  2009 ع��ام  يف  طن  مليون   )7.5  (
 ))%75 بلغ  فقد  للتمور  العريب  اإلن��ت��اج 
-2006 الفرتة  خالل  العاملي  اإلنتاج  من 

الفرتة  ملتوسط  إنتاجه  يعادل  كام   2003

من 2010 - 2008 نحو) 72%( من اإلنتاج 
يف  اإلحصاء  معطيات  (.ان  العاملي.)9 
العراق الذي جرى يف عام 1952 قد اظهر 
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 )32( النخيل قد تجاوز  أن مجموع أشجار 
النخيل  أشجار  ع��دد  وبلغ   ، نخلة  مليون 
املثمر منها أكرث من )31.5( مليون نخلة ، 
فيام بلغ مجموع اإلنتاج )410( ألف طن ، 
ومبعدل إنتاجيه بلغ )20-12( كغم/ نخلة 
للصنف برحي وبلغ عدد النخيل يف العراق 
نخله  مليون   )29.9( بحدود   1968 ع��ام 
)380( ألف طن واستمر  اإلنتاج  فيام بلغ 
كبري  بشكل  النخيل  أع���داد  يف  التدهور 
والثامنينات  السبعينات  عقدي  خالل  جدا 
من  اق��ل  إىل  النخيل  أشجار  ع��دد  ليصل 
)16( مليون نخله ، فيام بلغ اإلنتاج )488( 

ألف طن مبعدل إنتاجية بلغ )33.3( كغم/
نخله عام 1989 )4(.

    أما يف  عام 2001 بلغت أعداد النخيل يف 
محافظة  ويف  نخله  مليون   )9.5( العراق 
عام  ن��خ��ل��ه*،ويف  أل��ف   )  378( املثنى 
محافظة  يف  النخيل  أع��داد  بلغت   2010

املثنى )510( الف نخله** .
النخيل خالل  أع��داد  الزيادة يف      وتعزى 
ال��زراع��ة  وزارة  دور  إىل  ال��س��ن��وات  ه��ذه 
الزراعية  واملبادرة  للنخيل  العامة  والهيئة 
البساتني  ألصحاب  زراعية  ق��روض  مبنح 
ومنها قروض طويلة األمد إلنشاء بساتني 
 ، البستان  أنشاء  إجازة  نخيل جديدة ومنح 
النخيل  بساتني  تأهيل  مرشوع  عن  فضال 
النخيل  بساتني  أصحاب  بتجهيز  املتمثل 
مقابل  مجانا  نخيل  بفسائل  ال��ق��دمي��ة 
حصول الهيئة العامة للنخيل من كل نخله 

عى أربعة فسائل بعد مثان سنوات. 

معرفة أصحاب بساتني النخيل بعمليات 
الزراعة والخدمة يف محافظة املثنى

انخفاض  إىل  أدت  التي  األسباب  وتعود 
الدالئل  حسب  العراق  يف  النخيل  أع��داد 
الحرب  أرضار  إىل  واإلحصائية  التاريخية 
وشحه املياه وارتفاع نسبة امللوحة خاصة 
وأع��امل  الجنوبية  املنطقة  بساتني  يف 
أعداد  وهجرة  الجيدة  لألصناف  التهريب 
كبريه من املنتجني لهذه املهنة واإلهامل 
وال��خ��دم��ة  ال���زراع���ة  عمليات  يف  ال��ك��ب��ري 
أسعار  تدهور  عن  فضال  امللكية  وتفتت 
التسويقية  الخدمات  وجود  وعدم  التمور 

والضعف  املنتجة  للتمور  والتصديرية 
وتصنيع  كبس  لعمليات  والعميل  الفني 
واملربدة  العادية  املخازن  وفقدان  التمور 
، وان��ت��ش��ار األم�����راض وال���ح���رشات يف 
بساتني النخيل ، وضعف الوعي املعريف 
زراعة  بعمليات  النخيل  بساتني  ألصحاب 
قلة  عن  فضاًل   ، النخيل  أشجار  وخدمة 
اإلرشادية  التعليمية  واالنشطه  الربامج 
املقدمة لهم من قبل األجهزة اإلرشادية.

)9 (.إن أصحاب بساتني النخيل يعتمدون 

يف  امل��ب��ارشة  وتجاربهم  خرباتهم  عى 
الطابع  ي��وص��ف  اذ  م��ع��ارف��ه��م،  ت��ط��وي��ر 
حّسية  معارف  بأنها  ملعارفهم  الغالب 
 ، بسهولة  ب��ه��ا  يقتنع  أن  ل��ل��ف��رد  مي��ك��ن 
املتوفرة  املعلومات  بقلة  ويتميزون 
أو  بهم  املحيطة  البيئة  من  سواء  لديهم 
4(. لذا فان تحسني  من العامل الخارجي) 
وزي����ادة امل��س��ت��وى امل��ع��ريف ألص��ح��اب 
تطوير  م��ن  ج���زءًا  يعد  النخيل  بساتني 
املجتمع الريفي من خالل تعليمه عمليات 
زراعة وخدمة النخيل للمساهمة يف زيادة 

إالنتاجية وإالنتاج من التمور العراقية
زي��ادة  يف  وال��ت��وس��ع  نوعيتها  وتحسني 
النخيل   ب��أش��ج��ار  امل��زروع��ة  امل��س��اح��ات 
اإلرش��ادي��ة  األنشطة  تحسني  واستمرار 
الحايل  املعريف  املستوى  يرفع  الزراعية 
عى  ويساعد  النخيل  بساتني  ألصحاب 
أن��ش��اء م��دخ��الت أس����اس ت��س��اه��م يف 
وتدريبية  وتعليمية  إرش��ادي��ة  برامج  بناء 
مستقبلية لتطوير وزيادة الوعي املعريف 

لديهم.

أهداف البحث :

معرفة  مستوى  تحديد  األول:  ال��ه��دف 
الزراعة  النخيل بعمليات  أصحاب بساتني 

والخدمة يف محافظة املثنى.
معرفة  مستوى  تحديد   : الثاين  الهدف 
أصحاب بساتني النخيل بكل من املجاالت 

:
عمليات زراعة النخيل.
عمليات خدمة النخيل.

أالرتباطيه  العالقة  تحديد  الثالث:  الهدف 
بساتني  أص��ح��اب  معرفة  مستوى  ب��ني 

)العمر-  ال��ع��وام��ل  م���ن  وك���ل  ال��ن��خ��ي��ل 
-الخربة  الحيازة  نوع  التعليمي-  املستوى 
ال��ن��ش��اط��ات  ال���زراع���ي���ة- امل��ش��ارك��ة يف 
اإلرشادية – مصادر االتصال باملعلومات 

اإلرشادية (.
التي  املشكالت  تحديد  ال��راب��ع:  ال��ه��دف 

تواجه أصحاب بساتني النخيل.
الفرضيات اإلحصائية:

بني  معنوية  ارتباطيه  عالقة  وج��ود  ع��دم 
النخيل  بساتني  أصحاب  معرفة  مستوى 
املستوى  )العمر،  ال��ع��وام��ل  م��ن  وك��ل 
التعليمي ، نوع الحيازة ، الخربة الزراعية ، 
املشاركة بالنشاطات اإلرشادية ، مصادر 

االتصال باملعلومات اإلرشادية ( . 

 Research :منهجية البحث
  Methodology

إجراء  يف  الوصفي  املنهج  أستخدام  تم 
الواقع  كشف  إىل  يهدف  ال��ذي  البحث 
املدروس عن طريق الوصول إىل البيانات 
ألصحاب  املعريف  املستوى  تحدد  التي 
بساتني النخيل بعمليات الزراعة والخدمة 
. وق���د اس��ت��خ��دم ه���ذا امل��ن��ه��ج ع���دد من 
تحديد  مجال  يف  دراساتهم  يف  الباحثني 

املستوى املعريف 

منطقة أجراء البحث : 
Research Region

محافظات  م��ن  امل��ث��ن��ى  محافظة  ت��ع��د 
متتاز  التي  للعراق  الوسطى  املنطقة 
تزرع  التي  النخيل  من  كبريه  أع��داد  بزراعة 
عى ضفاف نهر الفرات ، آذ شمل البحث 
ضمن  الواقعة  ال��زراع��ي��ة  الشعب  جميع 
)6()الساموه  ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  ح��دوده��ا 
 – املجد   – الخر   – الوركاء   – الرميثه   –

النجمي ( .
مجتمع  يتكون    : وعينته  البحث  مجتمع   
البحث من جميع أصحاب بساتني النخيل 
ع��دده��م  وال��ب��ال��غ  امل��ث��ن��ى  محافظة  يف 
الزراعية  الشعب  عى  موزعني   )4000(

عينه  سحبت  وق���د   ،2013 ل��ع��ام  ك��اف��ة 
 )2%( بنسبة  تناسبية  طبقية  عشوائية 
فكان مقدار حجم  البساتني  أصحاب  من 
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جدول 1: توزيع مجتمع عينة البحث.

جدول 2 : توزيع املحاور وعدد الفقرات لكل مجال.

 عدد أفراد العينة بنسبةأصحاب البساتنيالشعبة الزراعيةت
)%2(

140028الساموة1

3006الرميثة2

2004الخر3

130026الوركاء4

4008املجد5

4008النجمي6

400080املجموع

عدد املحوراملجالت
%الفقرات

عمليات الزراعة1

48.7تخطيط البستان

24.34الحراثة

613.04طرق زراعة الفسائل

عمليات الخدمة2

48.7التكريب

48.7التلقيح

48.7الري

48.7التسميد

48.7خف الثامر

24.34التدليه

1226.08املكافحة

%46100املجموع

يف  م��وض��ح  وك��ام  مبحوثًا   )80( العينة 
الجدول )1(.

 أداة جمع البيانات : 

من  املرجوة  النتائج  إىل  التوصل  لغرض 
لقياس  استبانة  أع��داد  تم  البحث،  إج��راء 
امل��ع��ريف ألص��ح��اب بساتني  امل��س��ت��وى 
وذلك  والخدمة  الزراعة  بعمليات  النخيل 

يف  العلمية  األدب��ي��ات  ع��ى  االط���الع  بعد 
النخيل(  وخدمة  زراع��ة  )عمليات  مجال 
ف���ض���اًل ع���ن االس���ت���ن���ارة ب������آراء ال���خ���رباء 
املتابعة  وب��ع��د  بالنخيل  وامل��خ��ت��ص��ني 
املستهدفة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ي��دان��ي��ة 
االطالع عى األدبيات ذات الصلة ومراجعة 
باملستوى املعريف.  الدراسات املتعلقة 
الجيدة  الوسائل  أح��دى  االستبانة  تعد  آذ 

ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا ال��ح��ص��ول عى 
البيانات املطلوبة لتحقيق أغراض البحث 
ثالثة  من  االستبانة  وتكونت   . العلمي)1( 

أجزاء وكام ييل :
الجزء األول: أشتمل عى عدد من األسئلة 
التي يعتقد أنها تتعلق بخصائص أصحاب 
بساتني النخيل وهي ذات عالقة باملستوى 

املعريف لهم وهذه املتغريات:
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1  - العمر.
2  - املستوى التعليمي.

3  - نوع الحيازة ألرض البستان.
4  - الخربة الزراعية. 

5  - املشاركة يف النشاطات اإلرشادية.
ب��امل��ع��ل��وم��ات  االت���ص���ال  م���ص���ادر   -   6

اإلرشادية.
الجزء الثاين : وضع الباحث مقياسًا لقياس 
عمليات  مجال  يف  املعريف  املستوى 
األدبيات  ضوء  يف  النخيل  وخدمة  زراع��ة 
العلمية وآراء مجموعة من املختصني يف 
قسم البستنة ،واشتمل عى )46( فقرة .
من  مجموعة  عى  أشتمل   : الثالث  الجزء 
بساتني  أصحاب  تواجه  التي  املشكالت 

النخيل .

بناء مقياس املستوى املعريف :

امل��س��ت��وى  م��ق��ي��اس  ب��ن��اء  عملية  م���رت 
تتلخص  املراحل  من  بسلسلة  املعريف 

بااليت:
املستوى  م��ق��ي��اس  ب��ن��اء  م��رح��ل��ة  أوال:   

املحاور  )إعداد  األولية  بصورته  املعريف 
للمستوى  مقياس  أعداد  تم   ) والفقرات 
النخيل  وخدمة  زراع��ة  بعمليات  املعريف 
بصورته األولية ، والذي أشتمل عى )46( 
عى)3(  م��وزع��ة  ف��ق��ره   )12( منها  ف��ق��رة 
النخيل  زراع��ة  عمليات  مجال  يف  محاور 
يف  محاور   )7( عى  موزعه  فقره   )34( و 
يف  وكام   ، النخيل  خدمة  عمليات  مجال 

الجدول)2(.
 ثانيًا: تطوير املقياس: عرضت االستبانة 
بصورتها األولية عى )10( من الخرباء يف 
البستنة,  وقسم  الزراعي  اإلرش��اد  قسم 
لتحديد مستوى موافقتهم عن كل مجال 
ومحور وفقرة ويف ضوء مقياس موافقة 
تكون من ثالثة مستويات هي : )موافق , 
موافق مع إجراء التعديل )يذكر التعديل( , 
)قيمة رقمية( لكل  غري موافق( حدد وزن 
عى  ال��خ��رباء  موافقة  مقياس  يف  عبارة 
يف  املعريف  املستوى  مقياس  مكونات 
مجال عمليات زراعه وخدمة النخيل وعى 

النحو اآليت : 2درجة لعبارة )موافق( , درجة 
 , تعديل(  إجراء  مع  )موافق  لعبارة  واحدة 
صفر لعبارة )غري موافق( ملحق رقم )3(.

إذ حددت نسبة  القطع:  ثالثًا: تحديد عتبة 
ملقياس  العليا  الدرجة  من  فأكرث   )%80(

عى  درجة   )1.6( تساوي  وهي  املوافقة 
بني  االت��ف��اق  درج��ة  كانت  إذا  امل��ق��ي��اس، 
املتخصصني )املحكمني( عالية بحيث ال 
األداة  صدق  معامل  فان   )%75( عن  تقل 
االتفاق  نسبة  قلت  إذا  أما   , مقبواًل  يعد 
فقرات  تعديل  فيجب   )%70( عن  بينهم 

أداة القياس أو إضافة فقرات جديدة )2(.
بصورته  املقياس  راب��ع��ًا:اع��د  بحري  ال 
الثالثة  املرحلة  نتائج  ض��وء  يف  النهائية 
عى  م��وزع��ة  فقره   )46( م��ن  وامل��ت��ك��ون 
جميع  حصلت  آذ  محاور  و)10(  مجالني 
التي  القطع  عتبة  عى  والفقرات  املحاور 
)1.6-2( درجة وهي مساوية  تراوحت بني 
امل��ح��اور  ب��ق��اء  معيار  درج���ة  ع��ن  ت��زي��د  أو 
األوزان  وحددت  املقياس،  يف  والفقرات 

جدول 4 : توزيع أصحاب بساتني النخيل وفقًا للمستوى املعريف بعمليات زراعة النخيل.

جدول 3 : توزيع أصحاب بساتني النخيل وفقا للمستوى املعريف بعمليات الزراعة والخدمة.

درجة املستوى   الفئات
معدل مستوى    % العدد املعريف

S.DN          املعرفة

1174252.5102.38-81قليلة

116.6420.6280
1543341.25126.67-118 متوسطة

19156.25170.2-155 كبرية

80100املجموع

درجة املستوى   الفئات
 معدل مستوى    % العدد املعريف

S.DN          املعرفة

283138.7524.23-15قليلة

31.967.9580
42405034.58-29 متوسطة

56911.2547-43كبرية

80100املجموع
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يف ض����وء م��ق��ي��اس خ����اميس مل��ج��ايل 
حسب  النخيل  وخ��دم��ة  زراع���ة  عمليات 
معرفة  جدًا،  عالية  )معرفة  أملعرفه  درجة 
قليلة  معرفة   ، متوسطة  معرفة   ، عالية 
الدرجات  وأعطيت  جدًا(  قليلة  معرفة   ،

)5،4،3،2،1( درجه،

نتائج الدراسة:

معرفة  مستوى  تحديد  األول:  ال��ه��دف 
الزراعة  النخيل بعمليات  أصحاب بساتني 

والخدمة.
أظهرت نتائج البحث ،أن أعى قيمة رقمية 
أصحاب  عليها  حصل  املعرفة  ملستوى 
بساتني النخيل بعمليات الزراعة والخدمة 
ممكنة  قيمة  أع��ى  من  درج��ة   )191( هي 
رقمية  قيمة  وأوط��أ  درج��ة،   )230( وه��ي 
درجة   )81( هي  كانت  املعرفة  ملستوى 
من أوطأ قيمة ممكنة وهي )46(، ومبعدل 
درج��ة،   )116.64( بلغ  معرفة  مستوى 
وانحراف معياري بلغ )20.62( درجه ، وقد 
ثالث  عى  النخيل  بساتني  أصحاب  وزع 
للمستوى  وفقا  التحليل  ألغ��راض  فئات 
املعريف إىل )قليلة , متوسطة , كبرية(, 

وكام موضح يف جدول )3(.

مبحوثًا   )42( أع����اله،أن  ال��ج��دول  يشري 
والبالغة)52.5%(  نسبة  أع��ى  يشكلون 
جاءت ضمن الفئة القليلة )81-117( درجة 
 )102.38( بلغ  معرفة  مستوى  ومبعدل   ،
نسبة  يشكلون  مبحوثًا   )33( وان  درجة. 
)%41.25(  جاءت ضمن الفئة املتوسطة 

)118-154( درجه ومبعدل مستوى 

من   )5( درجه.وان   )126.67( بلغ  معرفة 
املبحوثني يشكلون النسبة األقل والبالغة  
)%6.25( جاءت ضمن الفئة الكبرية )191-

معرفة  مستوى  ومب��ع��دل   . درج��ة   )155

نصف  من  أك��رث  وأن  درجة.   )170.2( بلغ 
املبحوثني ذي مستوى معرفة قليل مييل 
، وقد يعزى ذلك رمبا إىل  إىل املتوسط 
اإلرش��ادي��ة  وال��ربام��ج  الخدمات  انخفاض 
الكادر  أعداد  مستوى  وضعف  والتعليمية 
بتطوير  االهتامم  لقلة  ورمب��ا  اإلرش��ادي 
،مام  قريب  وق��ت  حتى  النخيل  بساتني 
تنمية هذا  اثر بشكل كبري وملحوظ عى 

النشاط الزراعي املهم يف املحافظة.
معرفة  مستوى  تحديد   : الثاين  الهدف 
من  ك��ل  يف  النخيل  ب��س��ات��ني  أص��ح��اب 

املجاالت :

أ- عمليات زراعة النخيل :

أظهرت نتائج البحث ،أن أعى قيمة رقمية 
أصحاب  عليها  حصل  املعرفة  ملستوى 
ب��س��ات��ني ال��ن��خ��ي��ل يف م��ج��ال امل��ع��رف��ة 
بعمليات زراعة النخيل هي )56( درجة من 
أعى قيمة ممكنة هي )60( درجة، وأوطأ 
 )15( هي  املعرفة  ملستوى  رقمية  قيمة 
 ،)12( هي  ممكنة  قيمة  أوط��أ  من  درج��ة 
 )31.96( بلغ  معرفة  مستوى  ومب��ع��دل 
درجة، وانحراف معياري بلغ )7.95( درجة 
يف  النخيل  بساتني  أصحاب  وزع  وق��د   ،
ثالث  عى  النخيل  زراع��ة  عمليات  مجال 
للمستوى  وفقا  التحليل   إلغ��راض  فئات 
)قليلة , متوسطة , كبرية(  املعريف إىل 

,وكام موضح يف جدول )4(.

مبحوثًا   )40( ،أن  أع��اله  ال��ج��دول  يشري 
جاءت  وهي)50%(  نسبة  أعى  يشكلون 
درجة   )42-29( املتوسطة  الفئة  ضمن 
 )34.58( بلغ  معرفة  مستوى  ومبعدل 
يشكلون  املبحوثني  من   )9( وان   ، درجة 
اقل نسبه والبالغة )%11.25( جاءت ضمن 
ومبعدل  درج��ه   )56-43( الكبرية  الفئة 
مستوى معرفة بلغ  )47( درجة . وان )31( 
من املبحوثني يشكلون نسبة )38.75%( 
)15-28( درجة  القليلة  الفئة  جاءت ضمن 
 )24.23( بلغ  معرفة  مستوى  ومبعدل 
امل��ب��ح��وث��ني       ن��ص��ف  أن    ومب���ا   . درج����ة 
فإن  لذا   ، أملتوسطة  الفئة  ضمن  يقعون 
معدل مستوى املعرفة ألصحاب بساتني 
يوصف  النخيل   زراع��ة  بعمليات  النخيل 
وقد  االنخفاض،  إىل  مييل  متوسط  بأنه 
أصحاب  اهتامم  ضعف  إىل  ذلك  يعزى 
النخيل  زراع��ة  عمليات  بإجراء  البساتني 
اإلرشادية  الخدمات  ضعف  عن  فضاًل   ،
قبل  م��ن  البساتني  ألص��ح��اب  امل��ق��دم��ة 

الدوائر الزراعية اإلرشادية .

ب- عمليات خدمة النخيل :       

قيمة  أع��ى  ،أن  البحث  نتائج  أظ��ه��رت    
عليها  حصل  املعرفة  ملستوى  رقمية 
أصحاب بساتني النخيل يف مجال املعرفة 
درجة   )135( هي  النخيل  خدمة  بعمليات 
درجة،   )170( هي  ممكنة  قيمة  أعى  من 
املعرفة  ملستوى  رقمية  قيمة  وأوط���أ 
ممكنة  قيمة  أوط��أ  من  درج��ة   )55( هي 
بلغ  معرفة  مستوى  ومبعدل   ،)34( هي 
)84.65( درجة. وانحراف معياري )16.02( 

جدول 5 : توزيع أصحاب بساتني النخيل وفقًا للمستوى املعريف بعمليات خدمة النخيل.

درجة املستوى   الفئات
%     العدداملعريف 

 معدل مستوى
 املعرفة

     
        S.DN

813442.570.76-55قليلة

84.6516.0280

1083948.7590.61-82 متوسطة

13578.75118.85-109كبرية

80100املجموع
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النخيل  بساتني  أصحاب  وزع  وقد   ، درجة 
يف مجال عمليات خدمة النخيل عى ثالث 
للمستوى  وفقا  التحليل  ألغ��راض  فئات 
املعريف إىل)قليلة, متوسطة , كبرية (, 

وكام موضح يف جدول)5(.
مبحوثًا   )39( ،أن  أع���اله  ال��ج��دول  يشري 
 )48.75%( وه��ي   نسبة  أع��ى  يشكلون 
 )108-82( جاءت ضمن الفئة املتوسطة 
درجة ومبعدل مستوى معرفة بلغ )90.61( 
يشكلون  املبحوثني  من   )7( وان  درج��ة، 
النسبة األقل وهي)%8.75( جاءت ضمن 
ومبعدل  درج��ة   )135-109( الكبرية  الفئة 
وان  درجة   )118.85( بلغ  معرفة  مستوى 
نسبة  يشكلون  امل��ب��ح��وث��ني  م��ن   )34(

القليلة  الفئة  ضمن  ج���اءت   )42.5%(

معرفة  مستوى  ومبعدل  درجة   )81-55(

معدل  أن  ويستنتج    . درجة   )70.76( بلغ 
بساتني  ألص���ح���اب  امل��ع��رف��ة  م��س��ت��وى 
يوصف  النخيل   خدمة  بعمليات  النخيل 
، وقد  االنخفاض  بأنه متوسط مييل نحو 
النخيل  أن عمليات خدمة  إىل  ذلك  يعزى 
التي  والصعبة  الكثرية   العمليات  تعد من 
كبرية  ومعرفة  خاصة  عناية   إىل  تحتاج 
كونها  بها  املتعلقة  الزراعية  باملعلومات 
تضم مجموعة كبرية من عمليات الخدمة 
إرشادية  وأنشطة  برامج  تتطلب  والتي 
يؤدي  منها  أي  إهامل  وان  عليها  للتوعية 

إىل انخفاض وتدين اإلنتاج واإلنتاجية. 

أالرتباطيه  العالقة  تحديد   الثالث:  الهدف 
بساتني  أص��ح��اب  معرفة  مستوى  ب��ني 
ال��ن��خ��ي��ل ب��ع��م��ل��ي��ات ال���زراع���ة وال��خ��دم��ة 

والعوامل املستقلة اآلتية:

العمر:

عمر  أع��ى  ال��ب��ح��ث،أن  نتائج  أظ��ه��رت     
)69( سنة وأقل عمر هو  للمبحوثني هو 
)45.8( سنة,  )22( سنة ومبتوسط عمر 

 ، درج��ة   )10.93( بلغ  معياري  وبانحراف 
ثالث  إىل  املبحوثني  تصنيف  جرى  وقد 
الجدول  يف  موضح  وك��ام  عمرية،  فئات 

.)6(

من   )42( ،أن  أع�����اله  ال���ج���دول  ي��ش��ري 

الجدول 6: توزيع املبحوثني وفقا ألعامرهم وعالقته مبستوى معرفتهم بعمليات الزراعة والخدمة.

الجدول 7 : توزيع املبحوثني وفقا للمستوى التعليمي وعالقته مبستوى معرفتهم بعمليات الزراعة والخدمة .

  املستوى
 معدل مستوى%العددالتعليمي

 قيمةrTمعامل االرتباط املعرفة
مستوى املعنويةاملحسوبة

2025105.80.333.080.01أمي

2531.25118.5يقرأ ويكتب

N =80

2025113.2ابتدائية

1113.75120.54متوسطة

33.75166.33إعدادية

11.25165معهد

000كلية

80100املجموع

 معدل مستوى%العددالفئات
 املعرفة

معامل االرتباط
r

Tقيمة 
مستوى املعنويةاملحسوبة

22-372025105.10.312.880.01

38-534252.5118.62
  =45.8            

54-691822.5124.83

80املجموع
100S.D =10.93     

     N =80   
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والبالغة  نسبة  أعى  يشكلون  املبحوثني 
سنة   )53-38( الفئة  ضمن   )52.5%(

درجة   )118.62  ( ومبعدل مستوى معرفة 
أقل  املبحوثني يشكلون   )18( من  وان   ،
نسبة هي )22.5 %( ضمن الفئة)69-54 
( سنة ومبعدل مستوى معرفة )124.83( 
)20( من املبحوثني يشكلون  درجة، وان 
نسبة )%25( جاءت ضمن الفئة )37-22( 
سنة ومبعدل مستوى معرفة بلغ )105.1( 

درجة.
معرفة  مستوى  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ولتحديد 
الزراعة  النخيل بعمليات  أصحاب بساتني 
معامل  أس��ت��خ��دم  وال��ع��م��ر،  وال��خ��دم��ة 
)Pearson( الذي بلغت  االرتباط البسيط 
بني  عالقة  عى  يدل  وهو   )0.31( قيمتة  
هذه  معنوية  م��ن  وللتأكد   ، املتغريين 
بلغت  الذي   )t( اختبار   أستخدم  العالقة 
مقارنتها  وعند   )2.88( املحسوبة  قيمته 
مع )t( الجدولية البالغة )1.99( ، وجد أنها 
معنوية عى املستوى االحتاميل )0.01(، 
لذا ترفض الفرضية اإلحصائية التي تنص 
عى عدم وجود عالقة معنوية بني مستوى 
بعمليات  النخيل  معرفة أصحاب بساتني 
الفرضية  وتقبل  والعمر  والخدمة  الزراعة 
بني  عالقة  وجود  عى  تنص  التي  البحثية 
املعريف  املستوى  أن  أي   ، املتغريين 
كلام  ي����زداد  النخيل  ب��س��ات��ني  ألص��ح��اب 
الكتسابهم  وذلك  العمر  سنوات  ازدادت 
زراع��ة  عمليات  يف  وامل��ع��ارف  ال��خ��ربات 

النتيجة  وه��ذه   ، النخيل  بساتني  وخدمة 
 )2004( الدايني  إليه  توصل  ما  مع  تتفق 

وعبد الرزاق )2001(.

املستوى التعليمي : 

املستوى  ،أن  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  أظ��ه��رت 
التعليمي للمبحوثني تراوح بني )أمي ����������� 
وفقًا  املبحوثني  توزيع  تم  وق��د   ، كلية( 
ملستوى تعليمهم عى متدرج مكون من 

)7( درجات ، وكام موضح يف جدول)7(.

نسبة  أع����ى  )8(،أن  ال���ج���دول  ي��ش��ري 
فئة  ضمن   )%  31.25( كانت  للمبحوثني 
معرفة  مستوى  ومبعدل  ويكتب(  يقرأ   (
للمبحوثني  نسبة  وأق��ل   ، درج��ة   )  118.5(

)معهد(  ف��ئ��ة  ض��م��ن   )%  1.25( ك��ان��ت 
 ، درج��ة   )  165( معرفة  مستوى  ومبعدل 
املستوى  انخفاض  ذل��ك  من  ويستنتج 
التعليمي للمبحوثني آذ أن أكرث من )81%( 
)أمي  فئات  ضمن  يقعون  املبحوثني  من 

ويقرا ويكتب وابتدائية(.
معرفة  مستوى  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ولتحديد 
الزراعة  النخيل بعمليات  أصحاب بساتني 
والخدمة واملستوى التعليمي ، أستخدم 
معامل االرتباط ألرتبي )spearman( الذي 
بلغت قيمتة )0.33( وهو يدل عى عالقة 
هذه  معنوية  من  وللتأكد  املتغريين،  بني 
بلغت  الذي   )t( اختبار  أستخدم  العالقة 
مقارنتها  وعند   )3.08( املحسوبة  قيمته 
أنها  وجد   .)1.99( البالغة  الجدولية   )t( مع 

معنوية عى املستوى االحتاميل )0.01( ، 
لذا ترفض الفرضية اإلحصائية التي تنص 
عى عدم وجود عالقة معنوية بني مستوى 
بعمليات  النخيل  معرفة أصحاب بساتني 
التعليمي  واملستوى  والخدمة  ال��زراع��ة 
عى  تنص  التي  البحثية  الفرضية  وتقبل 
يعزى  وق��د  املتغريين،  بني  عالقة  وج��ود 
كلام  ان��ه  إىل  ال��ع��الق��ة  ه��ذه  يف  السبب 
للمبحوثني  التعليمي  املستوى  تحسن 
الزراعية  ومعلوماتهم  معارفهم  ازدادت 
عى  الحصول  يف  مداركهم  وتوسعت 
املعلومات مام يزداد املستوى املعريف 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   . لديهم 

الطالب 2005(( والبدري )2001(.
نوع حيازة ارض البستان :

نسبه  أعى  ،أن  البحث  نتائج  أظهرت      
الفئة  ضمن  كانت  البستان  ارض  لحيازة 
)ملك( ، واقل نسبه ضمن الفئة )إيجار(، 

وقد وزع املبحوثني عى متدرج مكون من 
)3( درجات , وكام موضح يف جدول)8(.

كانت  نسبة  أعى  أع��اله،أن  الجدول  يشري 
)%63.75( ضمن فئة ) ملك ( ، ومبعدل 

 ، درج��ة  مقدراه)113.31(  معرفة  مستوى 
فئة  ضمن   )2.5%  ( كانت  نسبة  أقل  وان 
مقدراه  معرفة  مستوى  ومبعدل  )أيجار(، 

)117.5( درجة.

معرفة  مستوى  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ولتحديد 
ال��زراع��ة  بعمليات  ال��ب��س��ات��ني  أص��ح��اب 
البستان  ارض  ح��ي��ازة  ون���وع  وال��خ��دم��ة 

جدول 8: توزيع املبحوثني وفقا لنوع الحيازة وعالقته مبستوى معرفتهم بعمليات الزراعة والخدمة.

  حيازة ارض
 معدل مستوى%العددالبستان

درجة املعرفة
معامل االرتباط

r
Tقيمة 

مستوى املعنويةاملحسوبة

5163.75113.310.252.280.01ملك

2733.75122.9عقد

22.5117.5إيجار

80املجموع

100     N =80   
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، أس��ت��خ��دم م��ع��ام��ل االرت���ب���اط أل��رت��ب��ي 
 )0.25( بلغت قيمتة  الذي   )spearman(

وهو يدل عى وجود عالقة بني املتغريين، 
أستخدم  العالقة  معنوية  م��ن  وللتأكد 
املحسوبة  قيمته  بلغت  الذي   )t( اختبار 
الجدولية   )t( مع  مقارنتها  وعند   ،  )2.28(

عى  معنوية  أن��ه��ا  وج��د   )1.99( البالغة 
ترفض  لذا   ،)0.01( االحتاميل  املستوى 
الفرضية اإلحصائية التي تنص عى عدم 
معرفة  مستوى  بني  معنوية  عالقة  وجود 
ال��زراع��ة  بعمليات  ال��ب��س��ات��ني  أص��ح��اب 
الفرضية  وتقبل  الحيازة  ون��وع  والخدمة  
بني  عالقة  وجود  عى  تنص  التي  البحثية 
أن  إىل  ذلك  يعزى سبب  املتغريين، وقد 
أصحاب الحيازة )ملك( يحاولون استغالل 
اس��ت��غ��الل  أف��ض��ل  ب��س��ات��ي��ن��ه��م  أرايض 
توصيات  م��ن  جديد  ماهو  ك��ل  وتطبيق 
البحث  يتطلب  وه���ذا   ، ج��دي��دة  علميه 
املعارف  من  املزيد  عن  والتقيص  منهم 
بزراعة  الخاصة  ال��زراع��ي��ة  وامل��ع��ل��وم��ات  
مع  النتيجة  هذه  وتتفق   ، النخيل  بساتني 

والطالب   )2001( النعيمي  إليه  توصل  ما 
 .)2005(

بزراعة  املبحوثني  مامرسة  سنوات  عدد 
النخيل.

أظهرت نتائج البحث ،أن أعى قيمة رقمية 
ل��ع��دد س��ن��وات م��امرس��ة امل��ب��ح��وث يف 
)52( سنة, واقل قيمة  النخيل هي  زراعة 
رقمية كانت )5( سنه ومبتوسط مستوى 
وانحراف  درجة,   )25.45( مقداره  معريف 
وزعت  وقد  درجة,   )9.13( مقداره  معياري 
بزراعة  املبحوثني  مامرسة  سنوات  عدد 
النخيل عى ثالث فئات , وكام موضح يف 

جدول )9(.
لعدد  نسبة  أعى  أع��اله،أن  الجدول  يشري 
سنوات مامرسة املبحوثني لزراعة النخيل 
 )36-21( الفئة  ضمن    )52.5%( كانت 
مقدراه  معرفة  مستوى  ومبعدل   , سنة 
)120.79( درجة . وأقل نسبة هي )12.5%( 

ومب��ع��دل  س��ن��ة   )52-37( ف��ئ��ة  ض��م��ن 
مستوى معرفة مقداره )119.8( درجة.

معرفة  مستوى  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ولتحديد 

ال��زراع��ة  بعمليات  ال��ب��س��ات��ني  أص��ح��اب 
وال���خ���دم���ة وع������دد س����ن����وات م���امرس���ه 
استخدم  ال��ن��خ��ي��ل،  ب��زراع��ة  امل��ب��ح��وث��ني 
معامل االرتباط البسيط )Pearson( الذي 
بلغت قيمتة )0.18( ، وللتأكد من معنوية 
الذي   ،)t( اختبار  أستخدم  العالقة  هذه 
وعند   .)1.62( املحسوبة   قيمته  بلغت 
البالغة  الجدولية   )t( قيمة  مع  مقارنتها 
معنوية  عالقة  وج��ود  ع��دم  وج��د   )1.66(

االحتاميل  املستوى  عند  املتغريين  بني 
االحصائية  الفرضية  تقبل  ل��ذا   ،)0.05(

التي تنص عى عدم وجود عالقة معنوية 
البساتني  أصحاب  معرفة  مستوى  بني 
سنوات  وعدد  والخدمة  الزراعة  بعمليات 
النخيل  ب���زراع���ة  امل��ب��ح��وث��ني  م���امرس���ة 
وترفض الفرضية البحثية التي تنص عى 
هذه  وتتفق  املتغريين،  بني  عالقة  وجود 
النتيجة مع ما توصل اليه الدايني ) 2004  

( واملسعودي )2007( .
التي  اإلرشادية  النشاطات  يف  املشاركة 

تخص النخيل.

جدول 9: توزيع املبحوثني وفقا لعدد سنوات مامرسة املبحوثني بزراعة النخيل وعالقته مبستوى معرفتهم بعمليات الزراعة والخدمة.

جدول 10: توزيع املبحوثني وفقا للمشاركة يف النشاطات اإلرشادية وعالقته مبستوى معرفتهم بعمليات الزراعة والخدمة.

 املشاركة يف
 النشاطات
اإلرشادية

 درجة
املشاركة

 معدل مستوى%العدد
 املعرفة

معامل االرتباط
r

Tقيمة 
املحسوبة

مستوى املعنوية

53341.25113.90.353.300.01-2قليلة
94151.25112.51-6متوسطة

=6.3 1367.5159.83-10كثرية

  80100S.D =2.51املجموع
     N =80   

  عدد سنوات
 املامرسة يف
زراعة النخيل

 معدل مستوى%العدد
 املعرفة

معامل االرتباط
r

Tقيمة 
مستوى املعنويةاملحسوبة

غري معنوي5-202835109.290.181.62

21-364252.5120.79

=25.45 37-521012.5119.8

       80100S.D =9.13املجموع
     N =80   



71الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2016   

قيمة  أعى  أن   ، البحث  نتائج  أظهرت      
رقمية للمشاركة يف النشاطات اإلرشادية 
كانت  رقمية  قيمة  واقل  درجه,   )13( هي 
معريف  مستوى  ومبتوسط   ، درج��ة   )2(

معياري  وان��ح��راف  درج��ة,   )6.3( م��ق��داره 
مقداره )2.51( درجة , وقد وزع املبحوثني 
اإلرشادية  النشاطات  للمشاركة يف  وفقًا 
عى ثالث فئات , وكام موضح يف جدول 

.)10(

  يشري الجدول أعاله،أن )41( من املبحوثني 
 )51.25%( ه��ي  نسبة  أع���ى  يشكلون 
درج��ة   )9-6( املتوسطة  الفئة  ضمن 
 )112.51( ومبعدل مستوى معرفة مقداره 
يشكلون  املبحوثني  من   )6( وان   ، درجة 
أقل نسبة هي )%7.5( ضمن الفئة الكثرية 
معرفة  مستوى  ومبعدل  درج��ه   )13-10(

من   )33( وان   ، درج��ة   )159.83( مقداره 
 )41.25%( نسبة  يشكلون  املبحوثني 
)2-5( درجة ومبعدل  القليلة  الفئة  ضمن 

مستوى معرفة )113.9( درجة .
معرفة  مستوى  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ولتحديد 
ال��زراع��ة  بعمليات  ال��ب��س��ات��ني  أص��ح��اب 
وال��خ��دم��ة وامل��ش��ارك��ة يف ال��ن��ش��اط��ات 
االرت��ب��اط  معامل  استخدم   ، اإلرش��ادي��ة 
قيمتة  بلغت  الذي   )Pearson( البسيط 
بني  عالقة  وج��ود  عى  ي��دل  وه��و   )0.35(

هذه  معنوية  م��ن  وللتأكد   ، املتغريين 
بلغت  ،الذي   )t( اختبار  أستخدم  العالقة 
قيمته املحسوبة )3.30( ، وعند مقارنتها 

مع قيمة )t( الجدولية البالغة )1.99( وجد 
االحتاميل  املستوى  ع��ى  معنوية  أنها 
اإلحصائية  الفرضية  ترفض  لذا   ،)0.01(

التي تنص عى عدم وجود عالقة معنوية 
البساتني  أصحاب  معرفة  مستوى  بني 
واملشاركة  والخدمة  ال��زراع��ة  بعمليات 
الفرضية  وتقبل  اإلرشادية  النشاطات  يف 
عالقة  وج���ود  ع��ى  ت��ن��ص  ال��ت��ي  البحثية 
أن  إىل  ذل��ك  يعزى  وق��د  املتغريين،  بني 
املبحوثني كلام زاد عدد مرات مشاركاتهم 
ال��خ��اص��ة  ال��ن��ش��اط��ات اإلرش����ادي����ة  يف 
زادت  النخيل  وخ��دم��ة  زراع���ة  بعمليات 
معارفهم ومعلوماتهم الزراعية وذلك ملا 
جديدة  زراعية  معلومات  من  لهم  تقدمه 
وحديثه . وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل 

أليه النعيمي )2001( والركايب )2005(.
اإلرشادية  باملعلومات  االتصال  مصادر   

الخاصة بالنخيل.
قيمة  أع��ى  ،أن  البحث  نتائج  أظهرت     
رق��م��ي��ة مل���ص���ادر ات���ص���ال امل��ب��ح��وث��ني 
بالنخيل  الخاصة  اإلرشادية  باملعلومات 
كانت  رقمية  قيمة  واقل  درجه,   )22( هي 
معريف  مستوى  ومبتوسط  درج��ه،   )5(

معياري  وانحراف  درجة,   )12.14( مقداره 
مقداره )3.62( درجة, وقد وزع املبحوثني 
باملعلومات  االت��ص��ال  مل��ص��ادر  وف��ق��ًا 
ثالث  ع��ى  بالنخيل  الخاصة  اإلرش��ادي��ة 

فئات , وكام موضح يف جدول )11(.
يشري الجدول أعاله،أن )45( من املبحوثني 

 )56.25%( ه��ي  نسبة  أع��ى  يشكلون 
درج��ة   )16-11( املتوسطة  الفئة  ضمن 
 )114.51( ومبعدل مستوى معرفة مقداره 
يشكلون  املبحوثني  من   )7( وان   ، درجة 
الفئة  ضمن   )8.75%( ه��ي  نسبة  أق��ل 
مستوى  ومبعدل  درجة   )22-17( الكثرية 
 )28( وان  درج��ة،   )154( م��ق��داره  معرفة 
 )35%( نسبة  يشكلون  املبحوثني  من 
ضمن الفئة القليلة )5-10( درجة ومبعدل 

مستوى معريف بلغ )110.71( درجة .
معرفة  مستوى  ب��ني  العالقة  ولتحديد   
ال��زراع��ة  بعمليات  ال��ب��س��ات��ني  أص��ح��اب 
باملعلومات  االتصال  ومصادر  والخدمة 
استخدم  بالنخيل،  الخاصة  اإلرش��ادي��ة 
 )Pearson( البسيط  االرت��ب��اط  معامل 
)0.42( وهو يدل عى  الذي بلغت قيمتة 
من  وللتأكد  املتغريين،  بني  عالقة  وجود 
 ،)t( معنوية هذه العالقة أستخدم اختبار
املحسوبة)4.09(،  قيمته  بلغت  ال��ذي 
الجدولية   )t( قيمة  م��ع  مقارنتها  وع��ن��د 
عى  معنوية  أن��ه��ا  وج��د   )1.99( البالغة 
ترفض  لذا   ،)0.01( االحتاميل  املستوى 
الفرضية اإلحصائية التي تنص عى عدم 
معرفة  مستوى  بني  معنوية  عالقة  وجود 
ال��زراع��ة  بعمليات  ال��ب��س��ات��ني  أص��ح��اب 
باملعلومات  االتصال  ومصادر  والخدمة 
اإلرشادية الخاصة بالنخيل وتقبل الفرضية 
بني  عالقة  وجود  عى  تنص  التي  البحثية 
التعرض  بأن  ذلك  يعزى  وقد  املتغريين، 

جدول 11: توزيع املبحوثني وفقا ملصادر االتصال باملعلومات اإلرشادية الخاصة بالنخيل وعالقته مبستوى معرفتهم بعمليات الزراعة 
والخدمة.

 مصادر االتصال
 باملعلومات

اإلرشادية

 معدل مستوى%العدددرجة االتصال
 املعرفة

معامل االرتباط
r

Tقيمة 
املحسوبة

 مستوى
املعنوية

102835110.710.424.090.01-5قليلة
164556.25114.51-11 متوسطة

=12.14 2278.75154-17كثرية

 80100S.Dاملجموع
=3.62       
     N 
=80   
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إىل  يؤدي  اإلرشادية  املعلومات  ملصادر 
زيادة املعارف والخربات الالزمة ألصحاب 
بساتني النخيل بعمليات الزراعة والخدمة، 
وتتفق هذه النتيجة مع ما جاء به النعيمي 

)2001( والركايب )2005(.  

التي  املشكالت  تحديد  ال��راب��ع:  ال��ه��دف 
تواجه أصحاب بساتني النخيل .

مشكالت  وج��ود  البحث  نتائج  أظهرت      
يف  النخيل  بساتني  أصحاب  تواجه  ع��دة 
مشكلة  ج��اءت  فقد   , املثنى  محافظة 
يف  التمور  لتسويق  مخازن  وج��ود  )عدم 

حيث  م��ن  األوىل  باملرتبة  املحافظة( 
 )3( لها  املوزون  املعدل  بلغ  ,إذ  األهمية 
األسعار  دع��م  )قلة  مشكلة  تلتها  درج��ة 
املقدمة من قبل الحكومة لرشاء التمور( 
 , درج���ة   )2.98( قيمته  م���وزون  وب��ع��دل 
إصدار  يف  )قله  مشكلة  ج��اءت  حني  يف 
الخاصة  اإلرشادية  والبوسرتات  النرشات 
بالنخيل( باملرتبة األخرية ومبعدل موزون 
يف  موضح  وك��ام   , درج��ة   )2.03( قيمته 

الجدول )12).  
أعاله،أن جميع املشكالت  الجدول   يشري 

تطوير  يف  ج���دًا  مهمة  ذك��ره��ا  ال��س��اب��ق 
املشكالت  تبقى  لكن  النخيل  بساتني 
والتجهيزي  امل��ؤس��س��ايت  ال��ط��اب��ع  ذات 
لتسويق  مخازن  وجود  )عدم  ب�  املتمثلة 
التمور يف املحافظة ، وقلة دعم األسعار 
املقدمة من قبل الحكومة لرشاء التمور ، 
وعدم التجهيز باالسمده الكيمياوية ( هي 
عى  كبري  وبشكل  تؤثر  التي  املشكالت 
أصحاب بساتني النخيل من خالل تسويق 
املحصول إىل محافظات مجاورة ، وهذا 
ألصحاب  ك��ب��رية  م��ادي��ة  تكلفة  يتطلب 
البساتني وما تسببه من تلف للمحصول 
دعم  انخفاض  ع��ن  فضاًل   ، الجني  بعد 
األسعار املقدمة من قبل الدولة وقلة دعم 
الزراعية  بالتجهيزات  وشمولها  البساتني 
يؤثر  م��ام  الكيمياويه  األس��م��دة  وم��ن��ه��ا 
الهامة  االقتصادية  الرثوة  هذه  عى  سلبا 
حني  يف  البلد،  ولهذا  البساتني  ألصحاب 
النرشات  إصدار  يف  )قلة  مشكلة  جاءت 
بالنخيل(  الخاصة  اإلرشادية  والبوسرتات 
باملرتبة األخرية وقد يعزى السبب إىل كون 
املستوى  وصف  املبحوثني  من   )81%(

أن  ل���ذا  منخفض  ب��أن��ه  ل��ه��م  التعليمي 
مشكلة قلة إصدار النرشات والبوسرتات 
اإلرشادية مل تشكل أهمية كبرية بالنسبة 

ألصحاب بساتني النخيل.

االستنتاجات:

إنَّ الطابع العام ملستوى معرفة أصحاب 
بساتني النخيل بعمليات الزراعة والخدمة 

بشكل عام ميكن وصفة بأنه منخفض .
أظهرت نتائج البحث أن مستوى املعرفة 
مبجايل عمليات زراعة وخدمة النخيل كان 

متوسطًا مييل إىل االنخفاض .
هنالك فجوه كبرية بني مستوى معلومات 
الزراعة  النخيل بعمليات  أصحاب بساتني 
ومستوى  املثنى  محافظة  يف  والخدمة 
املحيط  مع  باملقارنة  بساتينهم  إنتاجية 

العريب والدويل.
هنالك حاجة ماسة لربامج إرشادية فعالة 
ل��اله��ت��امم وزي����ادة م��ع��ل��وم��ات أص��ح��اب 

البساتني بعمليات زراعة وخدمة النخيل.
تعد العوامل التي تناولها البحث ذات تأثري 
عى املعرفة وأن أي زيادة يف قيمة هذه 

الجدول 12: توزيع املشكالت وفقًا للمعدل املوزون بالنسبة ألصحاب بساتني النخيل وحسب الرتتيب .

 التسلسل يف
االستبيان

املعدلاملشكلة
املوزون

الرتتيب

31عدم وجود مخازن لتسويق التمور يف املحافظة1

2.982قلة دعم األسعار املقدمة من قبل الحكومة لرشاء التمور2

2.973عدم التجهيز باألسمدة الكيمياوية3

2.934عدم التجهيز باملبيدات ملكافحه آفات النخيل6

2.915عدم التجهيز باملكائن واملعدات لخدمة البساتني7

2.846عدم وجود إلية متبعه الستالم التمور5

2.837ارتفاع أسعار التجهيزات الزراعية4

2.828عدم وجود مرشد زراعي متخصص يف مجال النخيل8
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املعريف  املستوى  م��ن  ي��زي��د  ال��ع��وام��ل 
ألصحاب بساتني النخيل بعمليات الزراعة 

والخدمة.

التوصيات:

معرفة  ملستوى  ال��ع��ام  الطابع  إن  مب��ا 
الزراعة  النخيل بعمليات  أصحاب بساتني 
وال��خ��دم��ة يف م��ح��اف��ظ��ة امل��ث��ن��ى ك��ان 
برورة  نويص  لذا   ، القليلة  الفئة  ضمن 
االهتامم بتوعية وتثقيف أصحاب بساتني 
وأنشطة  برامج  إع��داد  خ��الل  من  النخيل 
تعنى  م��ت��خ��ص��ص��ة  ت��دري��ب��ي��ة  إرش���ادي���ة 
العامة  والهيئة  الزراعة  وزارة  مبسؤوليتها 
ألعامه  والهيئة  الزراعي  والتعاون  لإلرشاد 

للنخيل وبالتنسيق مع كليات الزراعة.
الزراعي  اإلرش���اد  دور  بتفعيل  االه��ت��امم 
إقامة  خ��الل  م��ن  الريفية  امل��ن��اط��ق  يف 
بعمليات  الخاصة  اإلرشادية  النشاطات 
تلك  التقترص  وان  النخيل  وخدمة  زراع��ة 
النشاطات اإلرشادية عى ماليك بساتني 
النخيل بل تشمل أبناءهم الشباب وذلك 
زراعة  لتعليمهم عمليات  بتنظيم دورات 

وخدمة النخيل. 
امل��ؤس��س��ات��ي��ة  امل���ش���ك���الت  إن  مب����ا 
مقدمة املشكالت  يف  جاءت  والتجهيزية 
النخيل  بساتني  أصحاب  منها  يعاين  التي 
لتسويق  مخازن  وج��ود  بعدم  واملتمثلة 
التمور يف املحافظة ، وقلة دعم األسعار 
املقدمة من قبل الحكومة لرشاء التمور ، 
لذا  الكيمياوية،  باألسمدة  التجهيز  وعدم 
نويص برورة قيام وزارة الزراعة بالتعاون 
ببناء  الحكومة املحلية يف املحافظة  مع 
األسعار  ودع��م  التمور  لتسويق  مخازن 
الرشكة  وق��ي��ام  التمور  ل��رشاء  املقدمة 
والرشكات  الزراعية  للتجهيزات  العامة 
الزراعية األخرى بتوفري األسمدة واملبيدات 

الخاصة بالنخيل. 
مجموعة  م��ن  تتألف  فنية  لجنه  تشكل 
مجايل  يف  املتخصصني  املوظفني  من 
مسؤوليتها  ت��ك��ون  واإلرش������اد  ال��ن��خ��ي��ل 
املتعلقة  العمليات  سري  عى  األرشاف 
خدمة  وعمليات  الجديدة  البساتني  بزراعة 
املحصول  جني  وحتى  املنتجة  البساتني 

وتسويقه وتصنيعه.
إيجاد سياسة زراعية واضحة تعد من قبل 
وتطوير  حامية  إىل  تهدف  ال��زراع��ة  وزارة 
النخيل وخاصة لألصناف امللونة  بساتني 
استمرار  مع  النسيجية  بالزراعة  واملنتجة 
العراقية  لألصناف  الورايث  للبنك  الحامية 

من التمور.
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