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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي

قوة االبتكار لخري البرشية



لقد تركت الجائحة الدولية لفيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( آثاراً كبيرة وخال وقت قصير على منظومة 
اإلنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وزادت من املخاوف والتحديات الغذائية املرتبطة بهما. ما استدعى 
الحكومات إلى إعــادة ترتيب األولــويــات لديها وبناء تحالفات غذائية جديدة من شأنها استمرارية األعمال في 

سلسلة االمداد. واتخاذ القرارات التي من شأنها ردم الهوة الغذائية بين ما كان قائماً وبين ما هو مأمول. 
وعلى الرغم من التراجع الواضح في معدالت النمو االقتصادي جراء األزمات الصحية والسياسية واالقتصادية 
املتأصلة في بعض الدول، إال أن الوضع القائم أبرز أهمية إحراز تقدم ملموس في العديد من البلدان للقضـــــاء 
على الجوع بحلول عام 2030، مع التفاوت الكبير بين البلدان. حيث ال تزال النزاعات واألزمات املحرك الرئيســــــي 
لنقص التغذية والجوع، وهذا يؤكد على أهمية إحال السام العادل والشامل والتعاون بين الدول في البرامج 
واملشاريع واملبادرات املوجهة ملنح األولوية للقضـاء على آفة الجوع في جميع دول العالم التزاماً بأهداف التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة 2030. 
إن دعــم القيادة الرشيدة بدولة اإلمـــارات العربية املتحدة ومتابعتها وتوجيهاتها الدائمة تمثل حافزًا رئيسيًا 
لفريق العمل لتحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، و وفــرت بيئة عمل محفزة استطعنا من خالها بحث 
تحديات هذا القطاع الحيوي والعمل مع املعنيين داخل وخارج الدولة، لتحويلها إلى فرص وحلول تسهم في 
تحقيق أهدافنا املتمثلة بزيادة اإلنتاج الغذائي والزراعي الوطني القائم على االبتكار، وضمان سامة الغذاء 
وإشـــراك املجتمع في منظومة  وتنويع مصادر استيراد الــغــذاء،  وتحسين نظم التغذية، واالستثمار الخارجي، 

األمن الغذائي وتحويل ثقافة الغذاء إلى نهج مجتمعي.
نحن اليوم، نعتز ونفتخر أننا نملك رؤية واضحة، نسير بكل عزٍم وتصميم، على النهج الرشيد، ملؤسس دولة 
اإلمـــارات العربية املتحدة، املغفور له الــوالــد، الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، رحمه هللا: وهــو الــذي أر�ضــى 
في ربــوع اإلمــارات، دعائم نهضة زراعية ناجحة، اهتم فيها بالشجرة املباركة على وجه الخصوص، وقد سار 
على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه هللا”، كما عّبر عن ذلك النهج 
صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان “حفظه هللا” ولــي عهد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى للقوات 

املسلحة عندما قال “ال تشلون هم، الغذاء والدواء متوفر إ�ى ما ال نهاية”. 
كما حظي ملف الزراعة واألمن الغذائي باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء، وزيـــر شـــؤون الــرئــاســة، الــداعــم األول لــزراعــة النخيل وإنــتــاج الــتــمــور، حيث أصبحت دولــة 
اإلمارات العربية املتحدة بفضل قيادتها الرشيدة مركزاً عاملياً رائداً، وقامت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي بدور محوري بهذا الخصوص، حيث ساهمت في تلبية رؤية القيادة وتعزيز ريادة اإلمارات في 

تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم.

شـــــجــرتـنـا
“ال تشّلون هم”

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس األمناء



انــطــاقــًا مــن حــرص األمــانــة الــعــامــة لــجــائــزة خليفة الــدولــيــة لنخيل 
التمر واالبــتــكــار الــزراعــي على نشر الــوعــي وتــوطــيــن املــعــرفــة العلمية 
املــتــخــصــصــيــة فـــي مــجــال االبـــتــــكــار الــــزراعــــي وزراعــــــة الــنــخــيــل وإنــتــاج 
الــتــمــور فــي كــافــة األوســــاط املعنية حــول الــعــالــم فإننا نــدعــو اإلخــوة 
األـكــاديـــمـــيـــيـــن والـــبـــاحـــثـــيـــن املــخــتــصــيــن واملــنــتــجــيــن ومـــحـــبـــي الــشــجــرة 
املــبــاركــة املــســاهــمــة باللغتين الــعــربــيــة واالنــكــلــيــزيــة فــي الــشــؤون ذات 
الصلة بــاالبــتــكــار الــزراعــي وشــجــرة نخيل التمر مــن حيث ) زراعـــة، 
وقاية، رعاية، خدمات، أمراض، مكافحة، تقنيات، جني املحصول، 
إرشادات صناعات تراثية، صناعات غذائية، تسويق . . . ( على أن 

تكون املواد مطابقة ملعايير النشر الواردة باملجلة .

شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة

ــــواد الــعــلــمــيــة بـــاســـم مـــديـــر الــتــحــريــر عــبــر الــبــريــد  لــلــتــواصــل تـــرســـل املــ
magazine@kiaai.ae  :االلكتروني التا�ي

دعوة للباحثين والكتاب
واملهتمين بزراعة النخيل



ُيبِرز الوضع القائم في أغلب دول العالم عقب الجائحة التي خلفها فيروس كورنا املستجد “كوفيد19-” 
ضرورة إحراز تقدم ملموس في مجال األمن الغذائي والقضاء على الجوع، كما ُيظهر التفاوت الكبير 
األزمـــات الدولية بمختلف أنواعها التي تشكل  بين البلدان فــي استعدادها ملواجهة التحديات جــراء 
املسبب الرئي�ضي للجوع، حيث أدت القيود العاملية على العمل الزراعي والحركة التجارية املرتبطة 
بوباء كورونا إلى إثارة مخاوف كثيرة حول األمن الغذائي. فبسبب الوباء تعثر القطاع الزراعي وسلسلة 
االمـــداد. كما وجــدوا أن املناطق الريفية أكثر تــضــررًا من املناطق الحضرية، وهــذا يؤكد على أهمية 

البرامج واملبادرات املوجهة واملتضافرة للقضاء على آفة الجوع في جميع البلدان.

ورغم التحسينات الكبيرة في مستوى اإلنتاج الزراعي في العديد من البلدان، وما تم احرازه من تقدم 
ملحوظ من قبل املنظمات الدولية والحكومات الوطنية للحد من التفاوت في معدالت اإلنتاج الزراعي 
حول العالم، إال أنه ال تزال هناك ضرورة إلحراز تقدم ملموس للقضاء على الجوع، وفجوة كبيرة يجب 
سدها كشرط لتحقيق مقصد هدف التنمية املستدامة املتمثل في جميع أشكال سوء التغذية بحلول 
عام 2030.  إن تداعيات فيروس كورونا “كوفيد19-” املستجد على قطاع األمن الغذائي توجب علينا 
أن نظهر الــتــضــامــن بــيــن الــحــكــومــات والــــدول وضــمــن مجتمعاتنا املحلية وذلـــك حــتــى يتسنى للسكان 

واملزارعين واملنتجين االستمرار في الزراعة والحصاد والنقل والبيع للغذاء.

كما تؤكد النتائج مجتمعة على أهمية إجراء حوارات تتميز بالشفافية وتعاون الحكومات مع القطاع 
الخاص واملجتمعات املحلية واملجتمع املدني واملؤسسات البحثية والشركاء الدوليين للتصدي للمخاطر 
الناشئة عن هذه الجائحة غير املسبوقة، فنحن بحاجة للبناء على اآلليات العاملية املوجودة بالفعل 
مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( ولجنة األمن الغذائي العالمي وغيرها ملواجهة ومنع 
أزمــات التغذية. إن مثل هذه الكيانات توفر منابر للنقاش ومكانًا لتحديد األدوات اإلرشــاديــة وتعزيز 
االستقرار والشفافية وتقوية آليات الحماية االجتماعية لحماية املزارعين وسكان األرياف األكثر ضعفًا. 
دعونا نساعد بعضنا البعض للتغلب على هذه األزمــة، علمًا أنه قبل بداية تف�ضي هذه الجائحة دعا 
2021 بهدف تعزيز  األمين العام لألمم املتحدة انتونيو غوتيرس لعقد قمة األنظمة الغذائية في سنة 

األمن الغذائي واالستدامة البيئية.

كـلمتنــا
تحديات األمن الغذائي عقب جائحة “كورونا”

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي - املشرف العام
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معايير النشر باملجلة
أن يـــــكـــــون املــــــقــــــال أو الــــبــــحــــث جــــديــــد، . 1

ومخصص ملجلة الشجرة املباركة.
االلتزام بمعايير الكتابة وفق منهج علمي . 2

ــــدد كــلــمــات  مـــوثـــق بــــاملــــصــــادر. وال يـــقـــل عـ
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Digital-High resolution صورة
ــا يـــصـــلـــهـــا مــن . 	 ــ املـــجـــلـــة غـــيـــر مـــلـــزمـــة بـــــإعـــــادة مـ

مقاالت، أل�حابها سواء نشرت أم لم تنشر.
يــرســل الــكــاتــب مــع املـــادة العلمية صــورة . 	
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االلكتروني وصندوق البريد.
املقاالت املنشورة باملجلة تعبر بالضرورة . 	

عن آراء الكاتب وال تلزم إدارة الجائزة.
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يخضع العتبارات فنية.
صفحات املجلة مفتوحة لجميع محبي . 	

النخلة واالبتكار الزراعي بالعالم لتوطين 
املعرفة وبناء مجتمع مستدام.
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 اقرأ يف هذا
العدد

ـــــا  تـــحـــديـــات إدارة آفـــــات الــنــخــيــل ملـــا بــعـــــد جـــــائــحـــــة فـــيـــــــروس كـــــورونـــ
املستجد ) كوفيد - 19 (

الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا في مجاالت نخيل التمر
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

االبتكار الرقمي للنهوض بالثورة 
الزراعية الرابعة )الزراعة 4.0(

يف إقليم الرشق األدىن 
وشامل أفريقيا

 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي

للرشق األدىن
الدورة الخامسة والثالثون

مسقط، سلطنة ُعامن 2-4 مارس/آذار 2020

موجز

يــواجــه إقليم الــشــرق األدنـــى وشــمــال أفريقيا 
ــــن الــــتــــحــــديــــات املـــتـــصـــلـــة بــــاألمــــن  ــلـــة مــ ــلـــسـ سـ
الغذائي والتغذية وبتدهور موارده الطبيعية 
الــشــحــيــحــة أصـــــًا. وتــتــفــاقــم تــلــك الــتــحــديــات 
جّراء النزاعات والهجرة وتغير املناخ. وال يمكن 
لاتجاهات الحالية أن تستمر، وفي حال لم 
تــتــم معالجتها بالشكل املــائــم فــهــي ستفاقم 
املـــشـــاكـــل الـــســـابـــق ذكـــرهـــا وســتــعــيــق تحقيق 
أهــــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة. وهــنــاك حاجة 

إلــــى نــهــج انــمــائــيــة جـــديـــدة ومــبــتــكــرة ملــواجــهــة 
ــيـــة  ــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــحـــدق بـــالـــنـــظـــم الـــزراعـ الـ
الــغــذائــيــة والـــتـــحـــول الـــريـــفـــي، عــلــى أن تجمع 
والعمليات  والتكنولوجيات  السياسات  بين 
واملــمــارســات التنظيمية املبتكرة واستخدام 
ــيــــره مــــن أنـــــــواع االبـــتـــكـــار  االبـــتـــكـــار الـــرقـــمـــي وغــ
لــتــحــســيــن نــظــم الــــزراعــــة واألغــــذيــــة فـــي ســيــاق 
الــــثــــورة الــــزراعــــيــــة الـــرابـــعـــة )الـــــزراعـــــة 4.0(. 
ويتطلب تطوير تكنولوجيات االبتكار الرقمي 
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ــتــــمــــادهــــا وتـــعـــزيـــزهـــا أن يــتــمــتــع أ�ـــحـــاب  واعــ
املصلحة وصانعو الــقــرارات بــقــدرة أكــبــر على 
ــــارات تـــأثـــيـــر هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  ــــســ فـــهـــم مــ
ومــخــاطــرهــا ومــنــافــعــهــا فــضــًا عــن الــشــراكــات 
الـــــجـــــديـــــدة ونـــــــمـــــــاذج األعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي تــشــمــل 
الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص واملــجــتــمــع املــدنــي 

ومنظمات املزارعين.

ــا مـــــن جـــانـــب  ــتــــرح اتــــخــــاذهــ اإلجـــــــــــــراءات املــــقــ
املؤتمر اإلقليمي

األعضاء مدعوون إلى القيام بما يلي:

ــانـــات الــتــي 	  ــكـ اإلقـــــــرار بــأهــمــيــة تــســخــيــر اإلمـ
يـــنـــطـــوي عــلــيــهــا االبــــتــــكــــار الـــرقـــمـــي لــتــعــزيــز 
الـــثـــورة الــزراعــيــة الــرابــعــة )4.0( وفــرص 
ــيـــرة الــتــحــول  عــمــل الـــشـــبـــاب، وتـــســـريـــع وتـ

الريفي في اإلقليم؛

ــكــــار الـــرقـــمـــي، 	  ــتــ تــمــكــيــن ظــــهــــور ودمـــــــج االبــ
ــــم  ــائـ ــ ــقـ ــ واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والــــــســــــيــــــاســــــاتــــــي الـ
ــيـــا الـــحـــديـــثـــة  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــلــــوم والـ عـــلـــى الــــعــ
ــكـــار  ــتـ واملـــنـــظـــمـــات الـــريـــفـــيـــة الـــقـــويـــة واالبـ
اإليكولوجي الزراعي، وهي كلها أمور تعمل 
ســــويــــًا عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــثـــيـــف املـــســـتـــدام 
وتدعيم إنتاجية النظم الزراعية لصغار 

املزارعين وقدرتهم على الصمود؛

توفير إطار سياساتي من أجل االستفادة 	 
ـــاص  ــ ــخـ ــ ــاع الــ ــ ــ ـــــطـ ـــقــ ــ مــــــــن اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــ
ــــة الـــرقـــمـــيـــة، كــي  ــــزراعـ ــــارات فــــي الـ ــــكـ ــتـ ــ واالبـ
تـــّتـــســـع مـــنـــافـــع الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة 
ــــن واملـــــزارعـــــيـــــن  ــيــ ــ ــــزارعــ ــار املــ ــ ــغـ ــ ــتـــشـــمـــل صـ لـ
األسريين. ومن شأن هذا اإلطار أن يشمل 
التوعية وعرض التكنولوجيات الرقمية 

ــًا فــــي املــنــاطــق  ــيـ ــالـ ــيـــرًا حـ ــثـ غـــيـــر املــــعــــروفــــة كـ
والتدابير التنظيمية التي تركز  الريفية، 
بـــصـــورة خـــاصـــة عــلــى حــوكــمــة الــبــيــانــات 
ــــرة رقــمــنــة  ــيـ ــ ــتـــســـريـــع وتـ وإطـــــــــار الــــحــــوافــــز لـ

الزراعة وتيسير الوصول إلى األسواق؛

زيــادة االستثمارات في البحوث والتنمية 	 
مـــن أجــــل تــطــويــر الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة الــتــي 
تــلــت مــطــالــب جميع الــجــهــات الــفــاعــلــة في 
الــنــظــام الــــزراعــــي الـــغـــذائـــي، وتــهــيــئــة بيئة 
تــنــظــيــمــيــة تـــعـــزز تــطــبــيــق الــتــكــنــولــوجــيــات 
الرقمية وتحد من املخاطر املرتبطة بها؛ 

اتخاذ املنظمة إجراءات متماسكة لدعم 	 
الــــدول األعـــضـــاء فــي وضـــع اســتــراتــيــجــيــات 
ــلـــدان  ــبـ ــيـــــة رقـــمـــيـــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا فــــي الـ زراعـــ

املعنية في اإلقليم؛

ــــم وتـــيـــســـيـــر الــــنــــقــــاش بـــشـــكـــل مــســتــمــر 	  دعــ
بـــشـــأن اعـــتـــمـــاد واســــتــــخــــدام تــكــنــولــوجــيــا 
وتبادل املعرفة  املعلومات واالتــصــاالت، 
حــول االبتكار والتكنولوجيات واملــهــارات 
والـــقـــدرات فــي اإلقــلــيــم مــن خــال جماعة 
املمارسين املعنيين بالزراعة اإللكترونية 
التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، ضمن 
الــنــطــاق الــشــامــل لـــبـــادرة الــعــمــل يــــدًا بيد 

للمنظمة؛

اإلقـــرار بالنتائج املبينة في البيان النهائي 	 
للمنتدى العالمي لألغذية والزراعة لعام 
والــتــي حققتها املنظمة ومنظمات   2019
ــيــــــــة أخــــــــــــرى بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك املــــــذكــــــرة  دولــــــ
املنصة  املفاهيمية التي ُوضــعــت إلنــشــاء 
الــــدولــــيــــة لــــألغــــذيــــة والـــــــزراعـــــــة الـــرقـــمـــيـــة 
ــاء هـــذه  ــ ــــشـ ــي إنـ ــ ودعــــــــم جــــهــــود املـــنـــظـــمـــة فـ

املنصة باعتبارها منتدى شامًا وشفافًا 
ــنـــاقـــشـــة أفــــضــــل املـــــمـــــارســـــات املــتــصــلــة  ملـ
بتطبيق الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة وآلــيــة 
تنسيق تعّزز التفاعل بين البلدان وسائر 

أ�حاب املصلحة في اإلقليم؛

ــلـــزراعـــة 	  ــيـــمـــي لـ ــلـ ــــم تــنــمــيــة املــــركــــز اإلقـ دعــ
الــرقــمــيــة واالبـــتـــكـــار، بــاعــتــبــار أنــــه يشكل 
بيئة حاضنة لابتكار الرقمي واالجتماعي 
والسياساتي والتجارب في إقليم الشرق 
األدنـــــى وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن أجـــل تقوية 
تـــنـــمـــيـــة املــــــــهــــــــارات، ومـــــشـــــاركـــــة الـــشـــبـــاب 
والنساء، وزيادة التعّلم الرقمي، وتدريب 
املـــزارعـــيـــن أ�ـــحـــاب الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة 
وغيرهم مــن الجهات الفاعلة فــي النظام 
ـــي عــــلــــى مــــحــــو األمـــــّيـــــة  ــــذائـــ ــغــ ــ الــــــــزراعــــــــي الــ

الرقمية.

أوال - مقدمة:

تقدم هذه الوثيقة ملحة عامة عن إمكانية . 1
ــــي  ــــزراعـ ــــي الــــقــــطــــاع الـ الــــتــــحــــّول الــــرقــــمــــي فـ
والغذائي في إقليم الشرق األدنى وشمال 
ــــي املـــــــبـــــــادرات الـــعـــامـــة  أفــــريــــقــــيــــا. وتـــنـــظـــر فـ
والخاصة التي تستخدم التكنولوجيات 
الــرقــمــيــة لـــلـــزراعـــة، وتــلــقــي الـــضـــوء على 
الفرص املتاحة أمام الجهات الفاعلة في 
الــنــظــام الـــزراعـــي والــغــذائــي لتعميم هــذه 
التكنولوجيات. وتستند هذه الوثيقة إلى 
ملخص لسبع وثائق معلومات أساسية 
تــم إعـــدادهـــا للمنتدى الـــدولـــي حــول   )1(
ــــة  ــيـ ــ ــــزراعـ االبـــــتـــــكـــــار قــــــي نــــظــــم األغـــــــذيـــــــة الـ
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد 
تم إعــداد جميع الوثائق من خال املزج 
بــيــن االســـتـــعـــراض املــكــتــبــي، واملــــشــــاورات 
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مـــع الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة املــعــنــيــة بــاألغــذيــة 
والــــزراعــــة الــرقــمــيــة، فــضــًا عـــن الــخــبــراء 
من القطاعين العام والخاص في اإلقليم.

وقـــــــــــد أعـــــــطـــــــت الــــــــــثــــــــــورة الــــــــخــــــــضــــــــراء فـــي . 2
الستينات والسبعينات الزخم الضروري 
لـــضـــمـــان األمــــــن الــــغــــذائــــي عـــلـــى الــصــعــيــد 
العالمي، رغم أن الزراعة لدى أ�حاب 
ــيـــم الـــشـــرق  ــلـ ــيـــرة فــــي إقـ الــــحــــيــــازات الـــصـــغـ
األدنــــى وشــمــال أفــريــقــيــا لــم تستفد فعًا 
ــــال هـــذه  ــ ــــرز. وخـ ــحـ ــ مــــن هـــــذا الـــتـــقـــدم املـ
الــفــتــرة، أفــ�ضــى إدخــــال أصــنــاف جــديــدة 
عــالــيــة الـــغـــألت مـــن الــــبــــذور، واســتــخــدام 
األســمــدة الكيميائية واملـــواد الكيميائية 
الـــزراعـــيـــة ومـــراقـــبـــة اإلمــــــداد بـــاملـــيـــاه، إلــى 
زيــادة غــآت املحاصيل من حــول العالم. 
وبعد نجاح الثورة الخضراء، عّزز ظهور 
التعديل الوراثي القدرة على زيادة إنتاج 
األغــــذيــــة. وفــــي حــيــن أن الــنــمــو الــســكــانــي، 
وتغّير املناخ واملــوارد الطبيعية املتضائلة 
تــبــرز الحاجة  تــحــّدد مــشــاكــل املستقبل، 
إلـــى ثــــورة جــديــدة مــع تــحــّول فــي الــنــمــوذج 
املــتــبــع نــحــو االســـتـــدامـــة. وتــــوّفــــر األغـــذيـــة 
ــبـــر  ـــة املــــســــتــــدامــــة الــــنــــطــــاق األكـ ــ ـــــزراعــ والــ

لاختال الضروري.
والــــــزراعــــــة الـــرقـــمـــيـــة هــــي نــتــيــجــة الــــثــــورة . 3

ــاعــــة 0.	(  ــنــ )الــــصــ ــــة  ــــعـ ــــرابـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ
وتشير الثورة الصناعية إلــى ابجاه نا�ضئ 
باتجاه األتمتمة، واستخدام تكنولوجيا 
املــعــلــومــات مــن أجــل الــربــط بين الجهات 
ــغــــال الـــبـــيـــانـــات لــتــوفــيــر  ــتــ ــلـــة واســ الـــفـــاعـ
ــال. وتـــشـــمـــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيـــمـــة ملــــؤســــســــات األعـ ــقـ الـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــتــــي تـــســـاهـــم ف هـــذه 
ــــة،  ــاديــ ــ ــــورة الـــنـــظـــم الـــحـــاســـوبـــيـــة واملــ ــثــ ــ الــ
والحوسبة السحابية،  وإنترنت األشياء، 
ــاء  ــ ــــذكــ وتـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات الـــــكـــــبـــــرى، والــ

االصــطــنــاعــي والــتــعــّلــم اآللـــي والتطبيقات 
الجوالة.

وتــحــدر اإلشــــارة إلـــى أن الـــزراعـــة الرقمية . 	
)الــــثــــورة الـــزراعـــيـــة الـــرابـــعـــة( ال تقتصر 
فقط على تحسين املمارسات الزراعية. 
بل هي ترتبط أيًضا بعمل سلسلة قيمة 
ــنـــظـــام الـــــزراعـــــي الـــغـــذائـــي بــكــامــلــهــا مــن  الـ
ــلـــزراعـــة، إلــى  تـــزويـــد املــــدخــــات الــــازمــــة لـ
إنتاج املحاصيل وتوزيع الحصاد وتجهيزه 
وبيعه بالتجزئة من أجل تحسين تجربة 

املستهلك النهائي.

ثانيا - االتجاهات والتحديات أمام الزراعة 
الــصــغــيــرة الــنــطــاق فــي إقــلــيــم الــشــرق األدنـــى 

وشمال أفريقيا

قـــام إطــــار “مـــؤشـــرات الــتــنــمــيــة الــعــاملــيــة” . 	
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ ــــاتـ ــــــوجـــــــز لـ مـــــــــؤخـــــــــرًا بــــــــعــــــــرٍض مـ
واألخــــطــــار والــــفــــرص الــرئــيــســيــة املــتــعــلــقــة 
بــالــنــظــم الــزراعــيــة الــغــذائــيــة )3-2(. وفــي 
إقـــلـــيـــم الــــشــــرق األدنـــــــى وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
تــشــكــل املــســائــل الــديــمــوغــرافــي املــحــركــات 
الــرئــيــســيــة لــتــلــك االتـــجـــاهـــات إذ تــمــارس 
الــضــغــط عــلــى املـــــوارد الــطــبــيــعــيــة وتحفز 
الــتــحــضــر والـــفـــقـــر فــــي الــــريــــف، والــبــطــالــة 
والــعــمــالــة غــيــر املــســتــقــرة، وتــبــاعــد الــهــوة 
بــيــن األريــــــاف واملـــــدن فـــتـــؤدي إلــــى الــنــزوح 
وهناك  بسبب ضيق األحـــوال املعيشية. 
عــدد من البلدان في اإلقليم التي تشمل 
ــيــــة  ــــر الــــعــــربــ ــــصـ الــــــجــــــزائــــــر وجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـ
واألردن وليبيا وعــمــان واململكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة، قـــــد يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الـــعـــائـــد 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي حــيــث أن حــصــة الــســكــان 
فـــي ســـن الــعــمــل أكــبــر مـــن حــصــة الــســكــان 
مــمــن هـــم فـــي غــيــر ســـن الــعــمــل. وفــيــمــا أن 

ســـّن نــصــف ســكــان اإلقــلــيــم تــقــريــبــًا تقل 
عن 	2 عامًا، فإن إمكانات تحقيق النمو 
االقتصادي والتغيير االجتماعي، ال سيما 
في املناطق الريفية، تبلغ اليوم حًدا غير 
ولكن ال يمكن لهذه اإلمكانات  مسبوق. 
أن تــتــحــقــق إال إذا صــيــغــت الــســيــاســات 
الازمة لضمان التحول الريفي، وإدماج 
الشباب واستحداث فرص للعمل الائق 

في املناطق الريفية.
ــيــــن فــي . 	 ومـــــا زال صــــغــــار املــــزارعــــيــــن األســــريــ

ــــود الــــفــــقــــري  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــم يــــشــــكــــلــــون الــ ــيــ ــ ــلــ ــ اإلقــ
لــلــمــجــتــمــعــات الــريــفــيــة فـــي إقــلــيــم الــشــرق 
األدنى وشمال أفريقيا فهم يحققون أكثر 
من 80 في املائة من اإلنتاج الزراعي على 
		 إلى 		 في املائة من األرا�ضي الزراعية 

التي يملكونها. إال أن األولــويــات الوطنية 
فــــــي مـــعـــظـــم الـــــبـــــلـــــدان ال تــــــراعــــــي دورهــــــــم 
الــهــام ومــســاهــمــاتــهــم املــمــكــنــة فــي التنمية 
ــبـــلـــدان.  ــــة لـــلـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـ
وللمناطق الريفية بنية تحتية غير كافية 
ــــارنـــــة بـــاملـــنـــاطـــق  ــــقـ ــيـــفـــة مـ ــــات ضـــعـ ــ ــــدمـ ــ وخـ
الــحــضــريــة، زد عــلــى أن غــالــبــيــة الــفــقــراء 

يعيشون في املناطق الريفية.
ــاه تــفــاقــم . 	 ــ ــيــ ــ كـــمـــا أن نــــــــدرة األرا�ضــــــــــــي واملــ

الــتــحــديــات الــزراعــيــة فــي ظــل تــغــيــر املــنــاخ 
الــجــاري فــي إقليم الــشــرق األدنـــى وشمال 
عائقًا  ويشكل تغّير املناخ أصــًا  أفريقيا. 
جــديــًا ومــن املتوقع أن يفاقم التحديات 
ــهـــا نــــــــدرة املـــــيـــــاه واســــتــــدامــــة  الــــتــــي تـــطـــرحـ
الــــــــــزراعــــــــــة والــــــبــــــيــــــئــــــة. وســــــــــــوف تـــحـــصـــل 
انــخــفــاضــات كــبــيــرة فـــي تــســاقــط األمـــطـــار 
فــي مناطق عــديــدة فضًا عــن تــزايــد عدم 
الـــيـــقـــيـــن بــــشــــأن تـــوقـــيـــت مــــواســــم هــطــول 
األمــطــار وتــواتــرهــا. ومــن املتوقع استمرار 
ــــرارة فـــــي اإلقــــلــــيــــم،  ــ ــحـ ــ ــ ارتــــــفــــــاع درجــــــــــات الـ
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اآلخذة في االرتفاع أصاء حتى نهاية هذا 
القرن. وستشهد الزراعة ارتفاعًا أكبر في 
درجـــــات الــــحــــرارة خــــال مــوســم الـــزراعـــة 
وموجات حر أشد وأكثر تواترًا يمتد أثرها 

إلى ثلث مساحة األرا�ضي.
ــــه تــغــيــر . 	 ــعــــزى هـــشـــاشـــة اإلقـــلـــيـــم فــــي وجـ ــ وُت

املـــــــنـــــــاخ بــــشــــكــــل أســــــــا�ضــــــــي إلــــــــــى مـــوقـــعـــهـــا 
الـــجـــغـــرافـــي الــــــذي يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لـــنـــدرة 
املــيــاه وتــراجــع اإلنــتــاج الـــزراعـــي، وتــدهــور 
األرا�ضي، والتصحر والفيضانات وارتفاع 
مــســتــوى الــبــحــر. وبــالــنــســبــة إلـــى اإلقــلــيــم، 
ــــوف يـــتـــســـم الـــتـــكـــيـــف مــــع تـــغـــيـــر املـــنـــاخ  ســ
بأهمية أســاســيــة ألي بــرنــامــج أو سياسة 
حــول التنمية املستدامة. كما أن تنفيذ 
برامج التكيف مع تغير املناخ والتخفيف 
مــن وطــأتــه ســوف يتطلب تــحــواًل كبيرًا في 
قــطــاعــات األغــــذيــــة، والــــزراعــــة والــطــاقــة 
إنــمــا أيـــضـــًا مـــن خــــال تــدابــيــر عــلــى نــطــاق 
االقـــتـــصـــاد بــاالســتــنــاد إلــــى اســتــراتــيــجــيــات 
وخــطــط عمل قطاعية يــجــري تصميمها 
مـــن بــيــن أمـــــور أخـــــرى، ملـــجـــاالت الــتــدخــل 
الــتــالــيــة: الــــزراعــــة، واملــــيــــاه، والــنــفــايــات، 
والـــــــــغـــــــــابـــــــــات، والــــــــطــــــــاقــــــــة، والـــــصـــــنـــــاعـــــة 
ويتطلب التصّدي للتحديات  واإلسكان. 
الــعــديــدة فــي مــجــال تغير املــنــاخ وآثـــار نــدرة 
ــيــــاه عـــلـــى الـــــزراعـــــة الـــصـــغـــيـــرة الــنــطــاق  املــ
وضــع أطــر شاملة للسياسات االبتكارية 
مـــــن أجــــــل حـــفـــز اإلجــــــــــــــراءات الـــجـــمـــاعـــيـــة 
لـــلـــمـــزارعـــيـــن الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــمــكــيــنــهــم مــن 
ــــوق وتــحــقــيــق  ــــسـ ــــول إلــــــى فــــــرص الـ ــــوصــ الــ
ــــوب مـــــــع صـــــــــون املـــــــــــوارد  ــلــ ــ ــــطــ ــــم املــ ــجـ ــ ــــحـ الـ

الطبيعية.
ــحــــصــــول . 9 ــيـــة الــــــــقــــــــدرات والــ ــنـــمـ ــكــــل تـ وتــــشــ

على املــعــرفــة الــزراعــيــة قــيــودًا كبيرة على 
ــــة الـــصـــغـــيـــرة الـــنـــطـــاق. وغـــالـــبـــًا مــا  ــــزراعـ الـ

تحظى خــدمــات اإلرشــــاد التقليدية التي 
تـــقـــدمـــهـــا الــــــوـكـــــاالت الـــحـــكـــومـــيـــة بــتــمــويــل 
ضئيل وتتم إدارتها بشكل �ضيء مما يدفع 
املزارعين إلى االعتماد على أشكال أخرى 
من املشورة الفنية، أو ال يعتمدون على 
ــــاق. وبــــصــــورة عــامــة،  ــ أي مــنــهــا عــلــى اإلطـ
ال تــكــون أعــــداد مــوظــفــي اإلرشــــاد كافية؛ 
ففي بلدان عديدة، تفتقر أغلبية عّمال 
ــاد إلـــى املــعــرفــة والــــقــــدرات املــائــمــة  ــ اإلرشــ
ـــة  ــ ــذيـ ــ ــــم األغــ ــــظـ ــيــــد فـــــــي نـ ــقــ ــتــــعــ ملــــعــــالــــجــــة الــ
ــيــــة الـــحـــالـــيـــة والـــنـــاشـــئـــة. وســــوف  الــــزراعــ
ــتـــرك الـــحـــصـــول عـــلـــى املـــعـــرفـــة املــنــاســبــة  يـ
فــي الــوقــت املــنــاســب مــن خـــال الــوســائــل 
ــــى ســـبـــل  ــلـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــــة آثــــــــــــــــارًا إيـ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ املـ
ــــدى املــــزارعــــيــــن مــــن أ�ـــحـــاب  املـــعـــيـــشـــة لــ
الحيازات الصغيرة. ومع األخذ في االعتبار 
الــتــحــديــات اإلقــلــيــمــيــة فــي مــجــال اإلرشــــاد 
ــتــــاحــــة لــتــحــســيــن  الــــــزراعــــــي والــــفــــرصــــة املــ
ونطاق التكنولوجيات  الربط بالشبكة، 
الــرقــمــيــة، تــبــدو رقــمــنــة اإلرشـــــاد الـــزراعـــي 
لـــدعـــم األعــــــــداد املــتــضــائــلــة لــلــعــامــلــيــن فــي 
ــاد الـــطـــريـــق لــلــمــ�ضــي قـــدمـــًا.  ــ ــ مـــجـــال اإلرشـ
ــي مـــجـــال  ــ ــعــــرفــــة فـ وقــــــد تـــشـــكـــل رقـــمـــنـــة املــ
ــاد الـــزراعـــي الــخــطــوة األولــــى إلطــاق  اإلرشــ

عجلة هذا التحّول.
ــــى الــتــمــويــل . 10 كــــذلــــك، يـــشـــكـــل الـــــوصـــــول إلــ

ــًا لــلــتــنــمــيــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ واألســــــــــــــــواق شــــــرطــــــًا أســ
ــــة فــــــي اإلقـــــلـــــيـــــم. وال  ــيـ ــ ــــفـ ــــريـ الــــــزراعــــــيــــــة والـ
يحصل املزارعون من أ�حاب الحيازات 
ــلــــبــــات  الـــــصـــــغـــــيـــــرة بــــســــهــــولــــة عـــــلـــــى املــــتــــطــ
ــمـــــويـــــل لـــضـــمـــان  ــثـــــل الـــــتـــ األســـــــاســـــــيـــــــة، مـــ
الحصول على املدخات، ومرافق النقل 
ويمكن أن  واآلالت الصغيرة.  والتخزين، 
يــكــون الحصول على الــقــروض الصغيرة 
واملـــعـــرفـــة املــنــاســبــة مـــفـــيـــدًا بــالــنــســبــة إلــى 

ــازات الـــــصـــــغـــــيـــــرة، وأن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــاب الـ ــ ــحـ ــ ــ أ�ـ
يحّسن سبل معيشتهم إلى حٌد كبير. وقد 
تراجعت مؤخرًا نسبة إجمالي االئتمانات 
املقّدمة للزراعة في شمال أفريقيا، األمر 
الــــــذي وّلــــــد مـــســـتـــوى مـــعـــيـــنـــًا مــــن الــطــلــب 
غــيــر املــســتــغــل عــلــى االئــتــمــانــات الــزراعــيــة 
ــيـــم، ســيــمــا أن االئـــتـــمـــانـــات غــيــر  فــــي اإلقـــلـ
الــــرســــمــــيــــة لــــــم تـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــتـــعـــويـــض 
بالكامل عن خفض االئتمانات الرسمية. 
ــــر عــــدد مـــن األســـبـــاب لـــهـــذا الــخــفــض  وذكـ
بــمــا فــي ذلــــك: )1( االعــتــقــاد بـــأن الــزراعــة 
مــحــفــوفــة بـــاملـــخـــاطـــر وعــــــدم تـــوفـــر آلـــيـــات 
للتخفيف من املخاطر؛ )2( افتقار صغار 
املنتجين إلــى الــقــدرة على توفير ضمانات 
الــــقــــروض املـــطـــلـــوبـــة؛ )3( ضـــعـــف قــــدرة 
الــتــعــاونــيــات الــزراعــيــة عــلــى الــقــيــام بـــدوٍر 
فــي منح الــقــروض وجــمــع املــبــالــغ الــواجــب 
تـــــوفـــــر فــــــــرص أقــــــــل فــي  ــا؛ )	(  ــ ــــدهـ ــــديـ ــــسـ تـ
الــحــصــول على االئــتــمــانــات غير الرسمية 
ـــات  مــــــن مـــــــــــــوّردي املــــــــدخــــــــات، ومــــؤســــسـ
ــيــــة والـــجـــهـــات املــشــتــريــة  األعــــمــــال الــــزراعــ
األخــــــرى؛ )	( اإلطـــــار الــتــشــريــعــي الـــــذي ال 
يشجع عــلــى ظــهــور قــطــاع فــرعــي للتمويل 
وغــيــاب استراتيجية حــول   )	( األصــغــر؛ 
ــــة إلــــــــى االحــــتــــيــــاجــــات  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ كـــيـــفـــيـــة االسـ
املالية للمزارعين من أ�حاب الحيازات 

الصغيرة.

ثـــالـــثـــا - حـــالـــة الـــــزراعـــــة الـــرقـــمـــيـــة فــــي إقــلــيــم 
الشرق األدنى وشمال أفريقيا

تــقــّدم تــكــنــولــوجــيــات مختلفة اقــتــراحــات . 11
ــنــــوعــــة مـــتـــصـــلـــة بــــالــــقــــيــــمــــة فــي  ــتــ وآثــــــــــــــــارًا مــ
سلسلة قــيــمــة نــظــام األغـــذيـــة الــزراعــيــة. 
وتـــــوخـــــيـــــًا لـــــلـــــوضـــــوح؛ يـــمـــكـــن جــــمــــع هــــذه 
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الــتــكــنــولــوجــيــات ضــمــن الــفــئــات الــتــالــيــة: 
الــحــلــول الــرقــمــيــة الــقــائــمــة عــلــى شــبــكــات 
الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــتــــطــــبــــيــــقــــات 
الــجــّوالــة؛ الــحــلــول املــوّجــهــة باالستشعار 
ــبـــرى والــتــحــلــيــل  عــــن بـــعـــد؛ الـــبـــيـــانـــات الـــكـ
السحابي ونمذجة املحاصيل؛ تطبيقات 
ــاء  ــيــ ــتــــرنــــت األشــ ــاعــــي؛ إنــ ــنــ ــــاء االصــــطــ ــــذكــ الــ
ــــان  ؛ اإلنـــــسـ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والــــــــزراعــــــــة املـــتـــصـــلـــة رقـ
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اآللـــي والــطــائــرات مــن دون طــّيــار واألتمتة 
الــذكــيــة؛ وتــقــنــيــة دفــتــر األســـتـــاذ “املــــوزع” 

مثل تقنية السجات املغلقة )	(. 
يــشــهــد اإلقــلــيــم تــبــايــنــًا مـــن حــيــث الــقــدرة . 12

على االبتكار والبنية التحتية. على سبيل 
ـــال، يـــخـــتـــلـــف تـــرتـــيـــب بـــــلـــــدان إقــلــيــم  ــ ــثـ ــ املــ
الشرق األدنــى وشمال أفريقيا في مؤشر 
ــــّد كــبــيــر بــيــن  ــكـــار الـــعـــالـــمـــي )	( إلـــــى حـ ــتـ االبـ

املـــرتـــبـــة الـــســـادســـة والـــثـــاثـــيـــن )اإلمـــــــارات 
ــــة الـــتـــاســـعـــة  ــبـ ــ ــــرتـ ــــحـــــدة( واملـ ــتـ ــ الــــعــــربــــيــــة املـ
والــعــشــريــن بــعــد املـــائـــة )الـــيـــمـــن( مـــن بين 
البلدان املائة والثاثين في الترتيب لعام 
2019 )الشكل1( وبصورة عامة، تشغل 
بــلــدان مجلس الــتــعــاون الخليجي مراتب 
أفــــضــــل، يــتــبــعــهــا إقـــلـــيـــم شـــمـــال أفــريــقــيــا 

وإقليم املشرق.

يــتــســم تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــواعــــدة . 	1
ــتــــكــــارات بــأهــمــيــة حــاســمــة مـــن أجــل  واالبــ
تفادي العودة إلى نقطة البداية. واملنتدى 
الــــدولــــي حـــــول االبـــتـــكـــار فــــي نـــظـــم األغـــذيـــة 
الـــــزراعـــــيـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 
ــــة الــــــــــذي ـكـــــــان مــــــن املــــفــــتــــرض  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ املـ
أن ُيــعــقــد فـــي الــــريــــاض، املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، مــن 15 إلـــى 17 مـــــارس/آذار 
2020 إنما تم تأجيله بسبب كوفيد19-، 
يرمي إلى أن يكون بمثابة محطة ملعالجة 
املسائل التي تستوجب حلواًل وللنظر في 
الــفــرص املتاحة القائمة على االبتكار في 

ــّمــم  الـــزراعـــة والــنــظــم الــغــذائــيــة. وقـــد صُّ
هذا الحدث ليكون منتدى تفاعليًا يجمع 
بين مختلف أ�حاب املصلحة من شتى 
القطاعات ليتشاطروا خبراتهم املتعلقة 
بــاالبــتــكــار ألجــــل نــظــم األغــــذيــــة الـــزراعـــيـــة 
املستدامة، ولكي يتعمقوا في فهم أهميته 
وأهمية تشجيع االبتكار الزراعي. وسوف 
ُتــحــّدد املواعيد الجديدة للمنتدى حاملا 
ُيرفع الحظر الدولي على السفر على ضوء 

أزمة كوفيد - 19 .
وتضم قصص النجاح املختارة في مجال . 14

االبــتــكــار فــي إقليم الــشــرق األدنـــى وشمال 

أفـــريـــقـــيـــا الــــتــــي مــــن املـــفـــتـــرض عـــرضـــهـــا فــي 
ــــدان فــي  ــلــ ــ بــ ــــن 10  ــــة مــ ــالـ ــ ــتـــــدى 	1 حـ ــ ــنـ ــ املـ
االقـــلـــيـــم. ويــــرد جــــدول مــلــخــص لقصص 

النجاح في امللحق )1(.
ــــار اإلنـــــتـــــرنـــــت فــي . 15 ــتـــــشـ ــ ــيــــن يـــــــــــزداد انـ وفــــــــي حــ

كــافــة أنــحــاء الــعــالــم، تــكــبــر أيــضــًا بسرعة 
الــهــوة الرقمية بين الجنسين فــي البلدان 
النامية. وُيبّين )الشكل 2( معدل انتشار 
اإلنـــتـــرنـــت لــلــرجــال والـــنـــســـاء عــــام 2019، 
وفقًا لاتحاد الدولي لاتصاالت. وسوف 
تــــكــــون االنــــعــــكــــاســــات هـــائـــلـــة عـــلـــى تــنــمــيــة 
الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة لـــلـــزراعـــة والــحــفــاظ 

الشكل 1: ترتيب بلدان الشرق األدنى وشمال أفريقيا في مؤشر االبتكار العالمي 2019
املصدر: املنظمة العاملية للملكية الفكرية 2019. مؤشر االبتكار العالمي: إقامة حياة �حية- مستقبل االبتكار الطبي. جنيف
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الشكل 2: معدل انتشار اإلنترنت بالنسبة إلى الرجال والنساء 2019
املصدر: االتحاد الدولي لإلتصاالت 2019. وقائع وأرقام. جنيف

عــلــيــهــا ســيــمــا أن دور املـــــــرأة فــــي الــــزراعــــة 
مــوثــق جــيــدًا وفـــي الــــدول الــعــربــيــة، 91 في 

ــائــــة مــــن الـــســـكـــان مـــشـــمـــولـــون بــشــبــكــة  املــ
ـــر، وهـــي  ــبــ ــ ــاد أو بـــشـــبـــكـــة أكـ ــ ــعــ ــ ثـــاثـــيـــة األبــ

تغطية ال تضمن الحصول املتكافئ على 
املعلومات والخدمات للنساء.

)أ( حالة الزراعة الرقمية في شمال أفريقيا

تقّدم األقسام التالية أمثلة محّددة عن . 	1
املــبــادرات االبتكارية في الــزراعــة الرقمية 
فــي بــلــدان هــمــال أفــريــقــيــا وال سيما مصر 

واملغرب وتونس.

الزراعة الدقيقة
ــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة، تــنــتــشــر . 17 ــمــ ــــي جــ فــ

املـــــبـــــادرات املــتــصــلــة بــــالــــزراعــــة الــدقــيــقــة 

فــــي مــــجــــاالت الـــــــــرّي، والـــــثـــــروة الــحــيــوانــيــة 
ومصايد األسماك. وهي تأت من القطاع 
الــــــــخــــــــاص و )بــــــخــــــاصــــــة مــــــــن الـــــشـــــرـكــــات 
الــنــاشــئــة( والــتــدخــات الــعــامــة. توماتيكي 
ــــزز  ــعـ ــ تـ نــــــاشــــــئــــــة  شــــــــركــــــــة   )Tomatiki(
الــــحــــلــــول الــــذكــــيــــة لـــــلـــــرّي. وتـــــطـــــّور شــركــة 
ســــــــــــــــــوالريــــــــــــــــــس)Solarise(  نـــــظـــــامـــــًا ذكــــيــــًا 
لــلــزراعــة املائية لنشره فــي املـــزارع املحلية 
بــاســتــخــدام تكنولوجيا إنــتــرنــت األشــيــاء، 
وأجهزة املراقبة واالستشعار ملراقبة نظام 

الــزراعــة املائية. ويــرمــي النظام إلــى تعزيز 
ــــزارع والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مـــن خــــال رصــد  ــ املـ
ــــاء واتـــخـــاذ  ــتـــيـــاجـــات مـ نـــمـــو الـــنـــبـــاتـــات واحـ
اإلجراءات والتعديات املائمة الضرورية 
ــائــــي كـــــذلـــــك تــــضــــمــــن شـــركـــة  ــلــــقــ بــــشــــكــــل تــ
ســلــســلــة  إدارة   )AbuErdan( أبـــــــــــوإردان 
قيمة الدجاج باستخدام إنترنت األشياء 
والــــذـكـــاء االصـــطـــنـــاعـــي وتــقــنــيــة الــحــوســبــة 
الـــســـحـــابـــيـــة وتـــقـــنـــيـــة الـــســـجـــات املــغــلــقــة. 
وتشمل خدمات هــذه الشركات الناشئة 
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نظامًا كامًا للتتبع وقياس أداء املفاقس 
ومــراحــل التربية والــدجــاج البالغ والتنبؤ 
وفـــي قــطــاع  وإدارة املــســالــخ.  بــهــذا األداء؛ 
مـــصـــايـــد األســـــمـــــاك تـــنـــتـــج شــــركــــة نــاشــئــة 
أجـــهـــزة   )Innovation( بــــاســــم  مـــصـــريـــة 

مؤقتة واسعة النطاق لتغذية السمك.
18 . )CISCO( وفي املغرب توْفر فروع شركتي

وخـــــدمـــــات  مــــنــــصــــات   )Microsoft( و 
الناشئة  للشركات  السحابية  الحوسبة 
مـــن أجــــل تــطــويــر املــنــتــجــات الــرقــمــيــة بما 
ــــي ذلــــــك لــــلــــزراعــــة الــــدقــــيــــقــــة. ومــــــن بــيــن  فـ
توفر شركة  الشركات الناشئة القائمة، 
)AGROAM ( نظامًا متكامًا يشمل )1( 
جــمــع الــبــيــانــات مــن خـــال شبكة إنترنت 
ــاء بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــحـــطـــة األرصــــــــاد  ــ ــيــ ــ األشــ
الجوية وأجهزة االستشعار ومعمل صغير 
ــيــــاه؛ )2( مــعــالــجــة الــبــيــانــات  ملــعــالــجــة املــ
إلدارة املــزرعــة  وتطبيقًا   )3( السحابية؛ 
)يمكن الــوصــول إلــيــه مــن خــال الهاتف 
الذكي وشبكة اإلنترنت وتخطيط املوارد 

في املؤسسات الصناعية(.
ورغـــم أن تكنولوجيا الـــزراعـــة الدقيقة . 19

مــا زالـــت فــي بــدايــاتــهــا فــي تــونــس فقد جرى 
تــعــزيــزهــا واســتــخــدامــهــا مـــن جـــانـــب عــدد 
و   )Seabex( و   )Ifarming( مـــن  صــغــيــر 
الــــشــــركــــات    )Moome( و   )Ezzayra(
الناشئة مثل وتضم أيضًا مبادرة قائمة 
عـــلـــى الــــطــــائــــرات مــــن دون طــــيــــار تـــديـــرهـــا 
 Société Nationale de Protection(
التي   )Ifarming( وأمـــا    )des Vegetaux

ــــام 2015  هــــي شــــركــــة نـــاشـــئـــة أنـــشـــئـــت عــ
وشــاركــت فــي عــام 2019 فــي برنامج سريع 
 ،)Station F(  فــي فــرنــســا مــعــروف بــاســم
ــنــــاقــــشــــات لــتــلــّقــي  ــًا املــ ــيــ ــالــ فــــهــــي تــــجــــرى حــ

رؤوس األموال املشتركة الدولية. 

اإلرشاد الزراعي ونشر املعرفة
والزراعـــة . 20 األغذيـــة  منظمـــة  ُتجـــري 

مبـــادرة رائـــدة فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
مـــن أجـــل نشـــر تطبيـــق جـــوال للزراعـــة 
املعلومـــات  “خدمـــات  اســـم  تحـــت 
واالتصـــاالت الريفيـــة الشـــاملة مـــن أجـــل 
األســـرية  والزراعـــة  الزراعـــي  االبتـــكار 
القـــادرة علـــى الصمـــود فـــي إقليـــم الشـــرق 
الوقـــت  وفـــي  أفريقيـــا”.  وشـــمال  األدنـــى 
الحاضـــر تفتقـــر الخدمـــات االستشـــارية 
واإلرشادية الريفية في مصر إلى الفعالية 
والتوعيـــة بفعـــل وجـــود عـــدد غيـــر كاٍف 
مـــن العامليـــن فـــي مجـــال اإلرشـــاد وعـــدم 
إلـــى  إضافـــًة  الكافيـــة.  بالقـــدرة  تمتعهـــم 
الكبيـــرة قـــي  ذلـــك رغـــم مشـــاركة النســـاء 
العمليـــات الزراعيـــة مـــن غيـــر املرجـــح أن 
تحصـــل علـــى هـــذه الخدمـــات. لـــذا يمكـــن 
أن تكـــون التكنولوجيـــات الرقميـــة مثـــل 
الهواتـــف  علـــى  القائمـــة  االستشـــارات 
فـــي هـــذه الحـــاالت.  الجّوالـــة مفيـــدة جـــدًا 

21 . )AGRIDATA( و فــي املــغــرب تمثل شــركــة
وتـــقـــوم هــــذه الـــشـــركـــة بــتــطــويــر مــنــتــجــات 
ــّيــــف مــع  رقــــمــــيــــة جـــــديـــــدة وتــــــحــــــاول الــــتــــكــ
احــتــيــاجــات صــغــار املنتجين وتــمــثــل جهًة 
ــــي الــــــزراعــــــة الـــرقـــمـــيـــة فــي  ــــر املـــــــــــوارد فـ ــــوّفـ تـ
املغرب. وأما شركة فهي مبادرة مشتركة 
بــيــن وزارة الــــزراعــــة ومـــصـــايـــد األســـمـــاك 
والتنمية الريفية واملياه والغابات ومكتب 
مجموعة ترمي إلى توفير املعرفة املتصلة 
بــخــصــوبــة الــتــربــة؛ والــتــوصــيــات الــخــاصــة 
بـــاألمـــدة املــخــصــصــة والــفــعــالــة مـــن حيث 
الكلفة الــتــي تستند إلــى خريطة خصوية 
الــتــربــة وأخــــذ عــّيــنــات مـــن الــتــربــة. وبــحــري 
املـــــبـــــادرة عـــلـــى مــنــصــة لــنــظــم املـــعـــلـــومـــات 
الـــجـــغـــرافـــيـــة يــمــكــن الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا عــلــى 

وفـــي املستقبل يمكن أن تناح  اإلنــتــرنــت. 
من خال تطبيق على الهواتف الذكية.

اســـتـــشـــاريـــة . 22 ــــات  ــــدمـ خـ ــــي  هـ  )Plantix( و 
ــــواتــــــف  ــهــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ ــــة عــ ــمــ ــ ــائــ ــ لــــلــــمــــحــــاصــــيــــل قــ
 Deutsche( وإذ تــقــوم شــركــة  الـــجـــّوالـــة. 
 Gesellschaft fur international

)الــوكــالــة األملانية   )  Zusammenarbeit

لــلــتــعــاون الـــدولـــي( فـــي تــونــس بــتــنــفــيــذ هــذا 
الــتــطــبــيــق الـــــجـــــّوال يـــمـــكـــن أن يــشــّخــص 
هذا التطبيق األمــراض واآلفــات النباتية 
ــتــــي تــــؤثــــر عــلــى  ــــي املــــغــــذيــــات الــ والــــنــــقــــص فـ
املـــحـــاصـــيـــل. وإطــــــــاق هـــــذه املـــــبـــــادرة مــن 
ــيــــن الــــعــــام  ــاعــ ـــقــــطــ خــــــــال شـــــركـــــة بــــيــــن الـ
والـــخـــاص بــيــن الــوكــالــة األملــانــيــة للتعاون 
فـــهـــي شــبــكــة مــن   ،)Plantmed( الـــــــدول 
الشباب،  النبات الرجال والنساء  أطباء 
ــــرًا )بـــمـــشـــاركـــة قـــويـــة مــن  تـــأّســـســـت مـــــؤخـ
طــبــيــبــات الــنــبــات فـــي الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة( 
بما في ذلك إقامة منتدى للتبادل باللغة 

العربية مع أكثر من 8000 تحميل.

الخدمات املالية
مــبــادرة التمويل اإللــكــتــرونــي هــي املــبــادرة . 23

ــتـــخـــدام  ــاع الـــــعـــــام بـــاسـ ــقــــطــ األبــــــــــرز فـــــي الــ
الــحــلــول الــرقــمــيــة للتنمية االقــتــصــاديــة 
فــــــــي جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــصـــــر الــــــعــــــربــــــيــــــة. وقـــــد 
تـــأســـســـت هــــــذه الــــشــــركــــة املـــمـــلـــوكـــة مــن 
الـــدولـــة عــــام 2005 بــاعــتــبــارهــا الــشــركــة 
ــــي مــصــر  ــيــــة فـ ــالــ األولـــــــــى لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــ
لــبــنــاء وتــشــغــيــل وإدارة املـــركـــز الــحــكــومــي 
للمدفوعات املالية، الدفع والتحصيل، 
ومن أجل أتمتة جميع وحدات املحاسبة 
ــنــــصــــة مـــــوحـــــدة  الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــــي إطـــــــــــار مــ
ــــاســـــم الــــحــــســــابــــات املـــــوحـــــدة  مــــعــــروفــــة بـ
لـــلـــخـــزيـــنـــة. وفـــــي قــــطــــاع الـــــزراعـــــة أقـــامـــت 
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مــــــبــــــادرة الــــتــــمــــويــــل االلــــكــــتــــرونــــي مــنــصــة 
إلــكــتــرونــيــة  مـــنـــصـــة  وهـــــي   ،)AgriMisr(
ــيـــن واملــــصــــارف وتــجــار  تـــربـــط بــيــن املـــزارعـ
ــــدخـــــات الــــزراعــــيــــة لـــتـــوفـــيـــر مـــدخـــات  املـ
مدعومة للمزارعين. وقد تعاونت مبادرة 
التمويل اإللكتروني مع املصرف الزراعي 
في مصر إلنشاء البطاقة الرقمية الذكية 
لــــلــــمــــزارعــــيــــن الـــــتـــــي تــــــخــــــّرن املــــعــــلــــومــــات، 
ــــم تــحــديــد  بــمــا فـــي ذلــــك اســــم املــــــزارع ورقـ
ــــي الــزراعــيــة  هــويــتــه وحــيــازاتــه مــن األرا�ضـ
وتــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الــــبــــطــــاقــــة مــــــن أجــــل 
ــيـــة املـــدعـــومـــة؛  تـــوزيـــع املــــدخــــات الـــزراعـ
وجمع البيانات بشأن حــيــازات األرا�ضـــي 
ــــواع املــحــاصــيــل املـــزروعـــة مــمــا ســوف  وأنـ
يساعد فــي التخطيط الــزراعــي وتصميم 

االستثمارات.
ويقوم في املغرب قطاع مالي رائد في القارة . 	2

األفريقية. سبعة وخمسون في املائة من 
الــســكــان يملكون حــســابــًا مــصــرفــيــًا )رغــم 
أن هـــذا املـــعـــدل يــبــلــغ فــقــط 20 فـــي املــائــة 
قي بعض املناطق الريفية(. ولطاملا عمل 
ــــي فــــي املـــغـــرب  مـــصـــرف الــتــســلــيــف الـــــزراعـ
على برنامج رقمي منذ عام 2011. ووضع 
على الهاتف الذكي يتيح للزبائن  تطبيقًا 
ــــراء عــمــلــيــات مــصــرفــيــة عــلــى اإلنــتــرنــت  إجـ
ــيــــك،  ـــالــــشــ مـــــثـــــل الــــــحــــــســــــاب املــــــصــــــرفــــــي بـ
وتــحــويــل األمــــــوال وتــســديــد املـــدفـــوعـــات. 
ــًا “املــــحــــطــــات الـــرقـــمـــيـــة”  وقـــــد أنـــشـــأ أيــــضــ
ــنــــاطــــق الــــريــــفــــيــــة الــــنــــائــــيــــة لــتــقــديــم  فـــــي املــ
الـــخـــدمـــات املــالــيــة فــضــًا عـــن الــخــدمــات 
االســتــشــاريــة حـــول املــــّدخــــرات، والــتــأمــيــن 
الصحي والتأمين على الحياة باستخدام 
اتصال بصري عبر الشاشة بين املستشار 
املــــــالــــــي والـــــــــزبـــــــــون. ومــــــصــــــرف الـــتـــســـلـــيـــف 
الــــزراعــــي يــمــثــل حـــالـــيـــًا املـــؤســـســـة املــالــيــة 

ــبـــدي  األكــــثــــر ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة فــــي املـــــغـــــرب، ويـ
فــي الحلول الرقمية بما في  قــويــًا  اهتمامًا 
ذلك النظام القائم على التشغيل البيني 
لــلــمــدفــوعــات اإللــكــتــرونــيــة؛ واســتــخــدام 
ــيـــانـــات الـــكـــبـــرى لــــقــــروض املــحــاصــيــل  ــبـ الـ
املــرتــبــطــة بــخــطــط الــتــأمــيــن املــســتــنــدة إلــى 

مؤشرات الطقس.
ــيــــة الـــرقـــمـــيـــة املـــقـــدمـــة . 	2 ــالــ والـــــخـــــدمـــــات املــ

لــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــة مــــــحــــــدودة فـــــي تــــونــــس. 
Enda/( إنــمــا تــوّفــر مــبــادرة هــامــة تنفذها
مـــنـــصـــة  عـــــلـــــى  الـــــــــقـــــــــروض   )Tamweel

رقــمــيــة وتــنــوي تــمــويــل الـــزراعـــة الدقيقة 
والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة. وال ُســتــخــدم حــالــيــًا 
أي تكنولوجيات رقمية لتحسين مامح 
االئتمانات وإزالــة املخاطر عن اإلقــراض 

الزراعي في تونس.

الوصول إ�ى األسواق  
فـــــــــــــــي جــــــــــمــــــــــهــــــــــوريــــــــــة مــــــــــصــــــــــر الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة . 	2

)Freshsource( هي شركة ناشئة أنشأت 
منصة ألعمال التجارة االلكترونية تربط 
املــزارعــيــن والبائعين فــي القاهرة بالنسبة 
لــلــمــنــتــجــات الــبــســتــانــيــة الـــطـــازجـــة )انــظــر 
ــــدول املـــخـــتـــصـــر لـــقـــصـــص الـــنـــجـــاح(  ــجــ ــ الــ
هــي شــركــة ناشئة جديدة   )Freshfarm(
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــزراعـــيـــة تــعــمــل كــوســيــط 
بــيــن املــزارعــيــن واملستهلكين الحضريين، 
ــى تــحــفــيــز املــســتــهــلــكــيــن لــلــشــراء  ــ وتــــرمــــي وإلــ
مـــبـــاشـــرة مـــن املــــزرعــــة، بــمــا يــمــســاهــم في 
ــيـــن وأســــعــــار  ــلـــمـــزارعـ ــــل أعــــلــــى لـ ــيـــر دخــ تـــوفـ
ــلـــكـــيـــن. وســــــوف  ــهـ ــتـ ــلـــمـــسـ مــــعــــقــــولــــة أكـــــثـــــر لـ
تساعد أيضًا في مكافحة األغذية السيئة 
ــيــــه املــــزارعــــيــــن  الــــــجــــــودة مـــــن خـــــــال تــــوجــ
 )VerumCode( وتثقيفهم. وتقوم شركة
ــــدام تـــقـــنـــيـــة الــــســــجــــات  ــــخــ ــتــ ــ ــتــــعــــزيــــز اســ بــ

ــابــــة الـــســـريـــعـــة  ــتــــجــ ــلـــقـــة ورمـــــــــوز االســ املـــغـ
ــــدة. وأقــــامــــت  ــّلـ ــ ــقـ ــ ملـــكـــافـــحـــة املـــنـــتـــجـــات املـ
ــيـــات تــضــع رمــــوزًا  هــــذه الــشــركــة خـــوارزمـ
فـــريـــدة لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــديــد املــنــتــجــات 
املغشوشة. وتعزز الشركة الناشئة هذا 
ويمكن  املفهوم لتتّبع األغــذيــة وسامتها. 
ــــن أجـــل  أن ُتـــســـتـــخـــدم هــــــذه الــــخــــدمــــة مـ
الـــربـــط بــيــن املــنــتــجــيــن واملــســتــهــلــكــيــن على 
نحو أفضل فضًا عــن اإلبـــاغ فــي الوقت 
الــفــعــلــي وتــتــّبــع املــنــتــج وتــســلــيــمــه والــتــنــبــؤ 

بالوقت الازم.
ــتـــرونـــيـــة لــلــمــنــتــجــات . 	2 وأمــــــا الــــتــــجــــارة اإللـــكـ

الــزراعــيــة فتكاد تكون غير مــوجــودة إنما 
مــن املحتمل أن تنمو فــي املــغــرب. ويضم 
الــفــاعــلــون املـــوجـــودون فــي قــطــاع الــتــجــارة 
ــبـــــــون ف تـــوســـيـــع  ــــة والـــــــراغـــــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــــكـ اإللـ
نــطــاق الـــزراعـــة اإللــكــتــرونــيــة )Jumia( و 

 .)Hmizate(
2	 . )Herundo( ــــة  ــــركـ ــقـــــدم شـ ــ تـ ــــونـــــس  تـ ــــي  فــ

خـــدمـــات الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة لــلــرابــطــة 
الوطنية ملــصــّدري زيــت الــزيــتــون. وســوف 
ــلــــربــــط بــيــن  ــئ مـــنـــصـــة مـــخـــصـــصـــة لــ ــنــــ�ضــ تــ
مــؤســســات األعــمــال واملستهلك مــن أجل 
الــوصــول إلــى أســـواق فــي كــنــداء والصين، 
ــــاد الــــرو�ضــــي.  ــــحـ ــــاد األوروبـــــــــي واالتـ ــــحـ واالتـ
ــــد يــصــل  ــا، قــ ــ ــهــ ــ ــــواقــ ــًا لـــتـــحـــلـــيـــل أســ ــ ــ ــقـ ــ ــ ووفـ
ســعــر زيـــت الــزيــتــون الــتــونــ�ضــي فـــي الــســوق 
اإللكترونية إلى سعٍر يتراوح بين 20 و 40 
يورو للتر في بلدان االتحاد األوروبي، وبين 
18 و 	3 يورو للتر في روسيا. وفقًا لشركة 
الرئيسية  املــنــافــع  تــشــمــل   ،)Herundo(
الــــنــــاشــــئــــة عـــــن ســـــــوق مـــتـــخـــصـــص كــلــفــة 
الوساطة املخّمضة، ووفــورات الحجم، 
والعامات التجارية وزيــادة عدد الزبائن 

والهوامش.
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ــي إقــلــيــم  ــ )ب( حــــالــــة الــــــزراعــــــة الـــرقـــمـــيـــة فـ
املشرق

بإمكان التحّول الرقمي في قطاع الزراعة . 29
في بلدان التركيز الثاثة- العراق، واألردن 
ولـــبـــنـــان- زيـــــــادة اإلنـــتـــاجـــيـــة واالســـتـــدامـــة 
ــائـــج الــبــيــئــيــة  ــتـ ــنـ ـــة، وتـــحـــســـيـــن الـ ــيــ ــ ــــزراعـ الـ
ــيـــر املــــنــــاخ  ــــك الــــتــــكــــّيــــف مـــــع تـــغـ ــ بــــمــــا فـــــي ذلـ
والتخفيف من آثــاره. ويتم إلقاء الضوء 
عــلــى مــجــمــوعــة مــخــتــارة مـــن الــتــطــبــيــقــات 
كما ُتستخدم اليوم في األقسام التالية، 
ــــة املــــعــــلــــومــــات  ــقـ ــ ــيـ ــ املــــســــتــــخــــرجــــة مـــــــن وثـ
األســـاســـيـــة لــعــام 2020 بــعــنــوان “إعــــادة 
إحــــــيــــــاء قـــــطـــــاع األغـــــــذيـــــــة الــــــزراعــــــيــــــة فــي 
ــــعـــــراق، واألردن  املــــشــــرق: الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـ
ولبنان” التي وضعتها الجامعة األمريكية 
ــــي، ومــنــظــمــة  ــــدولــ ــيـــــروت، والـــبـــنـــك الــ فــــي بـــ
األغذية والــزراعــة، ولجنة األمــم املتحدة 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة لـــغـــرب آســيــا 

ومركز التكامل املتوسطضي

الزراعة الدقيقة
في العراق ثمة أدّلة على اعتماد الزراعة . 0	

ــــزامــــن  ــت الــــدقــــيــــقــــة رغـــــــم أن الـــتـــطـــبـــيـــق املــ
ــيــــر واضـــــح  ــيــــة غــ ــيـــات الــــرقــــمــ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــلـ لـ
وتــشــمــل األمــثــلــة عـــن الــتــقــنــيــات املطبقة 
ــــم اعـــتـــمـــاد  ــــدعـ ــيــــة لـ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــرقــــمــ
النظام الزراعي العديم الحراثة والنظم 
املحصولية للصون فــي األرا�ضــــي الجافة 
شـــمـــال الــــعــــراق والـــــــري بــالــتــنــقــيــط تــحــت 
ســـطـــح األرض مــحــاصــيــل الـــنـــضـــار. وقـــد 
هــمــل الــتــفــتــيــش املـــيـــدانـــي إلنـــتـــاج الـــبـــذور 
ــيــــل االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تـــطـــبـــيـــق  ــلــــمــــحــــاصــ لــ
التكنولوجيات الرقمية من خال إصدار 
شـــهـــادات إلــكــتــرونــيــة. كــمــا أن اســتــخــدام 

الصور الرقمية أو الطائرات من دون طّيار 
فــي الــقــطــاع الــزراعــي الــعــراقــي مقّيد بفعل 
الشواغل األمنية والبيئة التنظيمية ال 
حــالــيــة الــتــي تــتــطــلــب الــحــصــول عــلــى إذن 

قانوني الستخدام هذه الطائرات.
والتكنولوجيات الرقمية موجودة أصًا . 1	

فـــي قـــطـــاع الــــزراعــــة فـــي األردن، وبــخــاصــة 
فــي ســاســل الــقــيــمــة الــخــاصــة بالتصدير 
وتـــســـتـــخـــدم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات االســـتـــشـــعـــار 
عــن ُبــعــد لتقييم النتح التبخري لغرض 
وتتمثل  رصــد استخدام املياه الزراعية. 
ــبــــر مــــن الــتــكــنــولــوجــيــات  ــادة األكــ ــفــ ــتــ االســ
الــرقــمــيــة فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي فـــي األردن 
بتطبيق الــتــكــنــولــوجــيــات املــتــصــلــة بــالــري 
ــيـــرة مــــوّجــــهــــة إلـــى  ــبـ ــــرـكــــات كـ ــانــــب شـ مـــــن جــ
الــتــصــديــر. كـــذلـــك فــــإن الــتــكــنــولــوجــيــات 
امْلــحــّددة، بما في ذلك أجهزة االستشعار 
ــتــــورد عـــــــــادًة مـــــن خـــــارج  ــــســ ــّحـــــات ُت ــ واملـــــضـ
الباد. والتركيز على الرّي معقول نظرًا إلى 
ندرة املياه والكلفة العالية نسبيًا للمياه. 
في  وتـــؤدي التكنولوجيات الرقمية دورًا 
املبادرات العديدة لتطوير الزراعة بدون 
تربة التي توّجهها وزارة الزراعة في األردن. 
ــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــــونـ ــكـ ــ وقـــــــد ّصــــّمــــمــــت املـ
ــبــــة الــــــــــري، والــــتــــســــمــــيــــد، والــــــحــــــرارة  مــــراقــ
والرطوبة. ويجري تنفيذ هذه املشاريع في 

مواقع مختلفة في الباد.
وفي لبنان، ُتستخدم حاليًا تكنولوجيات . 32

الزراعة الدقيقة من جانب عدد صغير 
ــــدًا مــــن املــــزارعــــيــــن الــلــبــنــانــيــيــن، الـــذيـــن  جــ
مــا يعملون على نــطــاق واســـع أو ينتجون 
ــيــــمــــة تــــــبــــــّرر كــلــفــة  ــتــــجــــات عــــالــــيــــة الــــقــ ــنــ مــ
االستثمارات الكبيرة والكلفة التشغيلية 
الــتــي تليها. كــمــا أن صنعة النبيذ هــي من 
بــيــن الــقــطــاعــات الــفــرعــيــة الـــواعـــدة جـــدًا 

ــــدات الــــــزراعــــــة الـــدقـــيـــقـــة،  ــعـ ــ ملـــبـــيـــعـــات مـ
املعّدة لاستخدام في إنتاج الكرمة. وقد 
ُيـــعـــزى هــــذا األمـــــر إلــــى األربـــــــاح الــعــالــيــة في 
الــقــطــاع الــفــرعــي والــتــوّجــه إلـــى التصدير. 
وتستخدم الكروم ومصانع النبيذ بشكل 
نــاشــط الـــزراعـــة الــدقــيــقــة املــعــززة رقميًا 
بما في ذلك تكنولوجيات إنترنت األشياء 
املستندة إلى الطائرات من دون طيار وإلى 
أجهزة االستشعار من أجل تقييم ظروف 
الــنــمــو وأداء الــنــبــيــذ. عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
تـــســـتـــخـــدم مـــصـــانـــع الـــنـــبـــيـــذ تــكــنــولــوجــيــا 
ــائـــرات مـــن دون طـــيـــار لــنــقــل الــصــور  الـــطـ
ــهـــاد  ــــد إجـ ــــل رصــ ــيـــة الــــدقــــة مــــن أجــ ــالـ الـــعـ
املــيــاه وأمــــراض الــخــشــب. كــمــا أن منتجي 
الــبــطــاطــا عــلــى نــطــاق واســـع املــوّجــهــيــن إلــى 
تجهيز األغذية والتصدير استثمروا أيضًا 
في تكنولوجيا الزراعة الدقيقة املتقدمة. 
ويــقــّدم الــعــديــد مــن املــورديــن فــي القطاع 
الــــخــــاص حـــالـــيـــًا تــكــنــولــوجــيــات الــــزراعــــة 
الدقيقة املعززة رقمًيا للسوق في لبنان.

اإلرشاد الزراعي ونشر املعرفة
نفذت مديرية اإلرشاد الزراعي والتدريب . 33

في العراق مشروعًا يستخدم التطبيقات 
الــجــوالــة لــلــتــواصــل مــع املــزارعــيــن ويــقــّدم 
خــمــســة عـــشـــر مــــركــــزًا مـــنـــتـــشـــرًا فــــي الـــبـــاد 
املــعــلــومــات لــلــمــزارعــيــن بـــشـــأن األنــشــطــة 
ويوّفر  الزراعية الرئيسية في املحافظة. 
ــلــــومــــات بــــشــــأن املـــواعـــيـــد  الـــتـــطـــبـــيـــق املــــعــ
ــتـــــلـــــف املـــــــمـــــــارســـــــات  املـــــــــــو�ضـــــــــــى بــــــهــــــا ملـــــخـــ
الزراعية، واستخدام مبيدات األعشاب 
ــــرى لتحسين  والـــحـــشـــرات، وتــقــنــيــات أخـ
اإلنـــتـــاجـــيـــة. ويــمــكــن ملــعــلــومــات الــتــطــبــيــق 
ــيــــن فــــي اســتــبــاق  ـــًا املــــزارعــ أن تـــدعـــم أيــــضـ
تــفــ�ضــي اآلفــــــات واالســـتـــجـــابـــة لــهــا ورداءة 
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املــــحــــاصــــيــــل والـــــتـــــغـــــيـــــرات املــــنــــاخــــيــــة مــن 
خال رسائل تعطي نصائح زراعية آنية 
مستندة إلى أحــوال الطقس. ويتم توفير 
املعلومات عــن األســعــار أيــًضــا للمزارعين 
مــن أجــل تقليص االخــتــاالت فــي السوق 
ــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لــعــمــلــيــات  ومـــســـاعـــدتـــهـــم فـ
اإلنتاج. وتنفذ مديرية العراق للخدمات 
البيطرية مشروعًا منفصًا إلقامة نظام 

للمراقبة والرصد الجغرافي املكاني.
وفي األردن، يمكن أن تستهدف املنصات . 	3

ــنـــشـــر املــــعــــرفــــة بـــشـــكـــل مــفــيــد  الــــرقــــمــــيــــة لـ
األمـــــــراض الــحــيــوانــيــة ومــكــافــحــة اآلفــــات 
وهي مسألة ما زالت تطرح مشكلة ملنتجي 
ــًا  ــيـ ــالـ ــــازجـــــة. وحـ ــهـــة والــــخــــضــــار الـــــطـ ــاكـ ــفـ الـ
يطغى القطاع الخاص على مجال توفير 
املعلومات بشأن مكافحة اآلفات ويدعو 
إلــــى الــــرش بــاعــتــبــارهــا الــوســيــلــة املفضلة 
ــــون  ــــزارعـ ملـــكـــافـــحـــة اآلفـــــــــات. وال يــمــلــك املـ
ــــول املـــنـــاولـــة اآلمـــنـــة  مـــعـــلـــومـــاٍت ـكــافـــيـــة حـ
ملــبــيــدات اآلفــــات واســتــخــدامــهــا ويميلون 
إلــــــــى اســــتــــخــــدامــــهــــا بــــشــــكــــل مــــــفــــــرط. وفــــي 
يمكن تقاسم املعلومات مع  املستقبل، 
ــيــــن لــتــتــّبــع مـــكـــان وجــــــود اآلفــــــات،  املــــزارعــ
وخـــــاصـــــة عــــلــــى أســــــــاس اإلنـــــــــــذار املـــبـــكـــر، 
واطاعهم على التقنيات املثلى في مجال 
املناولة واملعالجة. ومن شأن التحسينات 
في مكافحة اآلفات، قي حال مطابقتها مع 
إمكانية التتّبع ومراجعة الحسابات، أن 

تحّسن سامة األغذية وثقة املستهلك.
ــي . 	3 ــ ــنـ ــ ــــوطـ وفـــــــــــي لــــــبــــــنــــــان، يـــــــجـــــــري املــــــــركــــــــز الـ

لـــــاســـــتـــــشـــــعـــــار عـــــــــن بــــــعــــــد الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
األنشطة في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتــــــصــــــاالت الــــتــــي تــــوّلــــد بـــيـــانـــات يــمــكــن 
للجمهور الــوصــول إليها وقــد تــكــون ذات 
صــلــة بــالــقــطــاع الــــزراعــــي، رغــــم أن مــدى 

اســـتـــخـــدام أ�ـــحـــاب املــصــلــحــة فـــي قــطــاع 
الــــزراعــــة لــهــذه املــعــلــومــات غــيــر مــعــروف. 
ــــون الــلــبــنــانــيــون مـــؤخـــرًا  ــــزارعـ وقــــد بــــدأ املـ
اعتماد التكنولوجيات الرقمية للحصول 
ــتـــرشـــاد بما  عــلــى تــوقــعــات الــطــقــس واالسـ
فــــي خــطــطــهــم اإلنـــتـــاجـــيـــة مـــثـــل الــــزراعــــة، 
ومــعــالــجــات اآلفــــات والــتــخــصــيــب. وينشر 
املــعــهــد الــلــبــنــانــي لــلــبــحــوث الــزراعــيــة منذ 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة  ــــام 2017 مـــعـــلـــومـــاٍت  عـ
عـــن الــطــقــس فــضــًا عـــن اإلنـــــــذارات عبر 
موقعه اإللكتروني، ونظام بث الرسائل 
على الهواتف  النصية القصية وتطبيقًا 
ــــن. وفــــي  ــيــ ــ ــــزارعــ الــــذكــــيــــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى املــ
مناطق أخرى، يتضمن التطبيق الرقمي 
الــذي أطلقته غرفة التجارة   )AgVisor(
والصناعة والزراعة في رحلة عام 2019 
تــبــلــيــغــاٍت لـــلـــمـــزارعـــيـــن بـــشـــأن الـــتـــدخـــات 

ملكافحة آفات وأمراض املحاصيل.

الخدمات املالية وإدارة املخاطر
استخدمت أقلية من العراقيين في عمر . 	3

الخامسة عشرة وما فوق مّمن يعيشون 
ــيـــات  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــيــــة الـ فـــــي املــــنــــاطــــق الــــريــــفــ
ــالــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة  ــلـــة بــ ــتـــصـ الـــرقـــمـــيـــة املـ
أو املــــدفــــوعــــات الـــرقـــمـــيـــة بـــــــدءًا مــــن عـــام 
2017، بـــمـــا يــشــيــر إلـــــى وجــــــود حـــّيـــر كــبــيــر 
للنمو فــي هــذا املــجــال. ويمكن أن تستند 
الــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة املـــقـــدمـــة لــلــمــزارعــيــن 
العراقيين إلى نظام قائم من توزيع النقد 
الــقــائــم عــلــى الــنــظــام الــرقــمــي الـــذي أنــ�ضــئ 
لتوزيع املساعدات االجتماعية، واألجور 

واملعاشات التقاعدية.
يمكن للمزارعين الحصول . 	3 وفــي األردن، 

عــــلــــى الــــتــــســــلــــيــــفــــات مــــــن خــــــــال مــــصــــادر 
عــديــدة، بما فــي ذلــك املــصــارف التجارية 

ومــوردي املدخات. كذلك يوفر القطاع 
الــخــاص- بــمــا فــي ذلـــك مــــوّردي املــدخــات 
الــزراعــيــة والــبــائــعــيــن بــالــجــمــلــة الــقــروض 
ــيـــع  ــبـ لــــلــــمــــزارعــــيــــن عــــلــــى أســــــــــاس طــــــــرق الـ
املــؤجــلــة، األمــــر الــــذي يــــؤدي إلـــى مــعــدالت 
فائدة مرتفعة. وتقوم حاليًا آليات عديدة 
لــلــمــدفــوعــات الــرقــمــيــة، وُتــســتــخــدم على 
نطاق واسع في األردن، رغم أنها ال تقتصر 
ــلـــة أو الــتــطــبــيــقــات  عـــلـــى الــــجــــهــــات الـــفـــاعـ
 Making( فـــي قـــطـــاع الــــزراعــــة. وأنـــشـــأت
مــع  شـــــراكـــــة   )Cents Inetrnational

باستخدام تقنية السجات   )BanQue(
املغلقة إلعــطــاء هــويــة اقــتــصــاديــة رقمية 
لــاجــئــيــن، واملـــهـــاجـــريـــن والـــســـكـــان الــذيــن 
ال يــمــلــكــون أوراقـــــــًا ثــبــوتــيــة ويــعــيــشــون في 
مــنــاطــق نــائــيــة بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة لتقديم 

خدمات اجتماعية، ومالية و�حية.
ــــــي تـــقـــديـــم . 	3 ــــر فـ ــيـ ــ ــــأخـ ـــن تـ ــ ــــان مــ ــنـ ــ ــبـ ــ ويـــــعـــــانـــــي لـ

الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة عــبــر الـــنـــظـــام الــرقــمــي، 
ــي  ــ ــالـ ــ ــــم الــــكــــبــــيــــر لــــلــــقــــطــــاع املـ ــجـ ــ ــــحـ رغـــــــــم الـ
وتــــطــــوره الــنــســبــي. غــيــر أن جــــــزءًا صــغــيــرًا 
إنــمــا مــتــزايــدًا مــن اللبنانيين الــريــفــيــيــن في 
ــا فـــــوق ـكــانـــوا  عـــمـــر الـــخـــامـــســـة عـــشـــر أو مــ
يــســتــخــدمــون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــرقــمــيــة 
املتصلة بالخدمات املالية أو املدفوعات 
الرقمية، مما قد يشكل قاعدة لتوسيع 
نطاق خدمات االئتمان والتأمين ليشمل 
املزارعين اللبنانيين. وعلى غرار ما حصل 
 Making Cents( ــامـــــت  ــ قـ األردن،  ــــي  فــ
بتوسيع   )BanQue( و    )International

اســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا تقنية الــســجــات 
املغلقة إلــى لبنان مــن أجــل إعــطــاء هوية 
اقتصادية رقمية للمجموعات املّهمشة 
بـــهـــدف تــيــســيــر عــمــلــيــة تــقــديــم الــخــدمــات 

االجتماعية.
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الوصول إ�ى األسواق
مـــن . 9	 العديـــد  إدخـــال  تـــم  األردن  فـــي 

اإلنترنـــت  علـــى  القائمـــة  التطبيقـــات 
لدعـــم التســـويق مـــن جانـــب املزارعيـــن 
بشـــأن  املعلومـــات  تقاســـم  طريـــق  عـــن 
الطازجـــة،  والخضـــار  الفاكهـــة  أســـعار 
شـــعبيتها.  التطبيقـــات  هـــذه  وأثبتـــت 
وســـوق الخضـــار والبيـــع بالجملـــة التابـــع 
لبلديـــة عّمـــان الكبـــرى لديـــه موقـــع شـــبكي 
والخضـــار  الفاكهـــة  كميـــات  يعـــرض 
املحليـــة واملســـتوردة واألســـعار املتـــداول 
واألدنـــى  )األعلـــى،  الســـوق  فـــي  بمـــا 
رابطـــة املصدريـــن  أن  كمـــا  واألغلبيـــة(. 
واملنتجيـــن للخضـــار والفاكهـــة فـــي األردن 
تشـــّغل موقعـــًا شـــبكيًا يتضمـــن بيانـــات 
األســـعار، بمـــا قـــي ذلـــك األســـعار املحليـــة 
في بلد املنشـــأ وأســـعار الســـوق في البلدان 
فضـــًا  املســـتوردة للفاكهـــة والخضـــار؛ 
عـــن املعلومـــات التفصيليـــة واملعاييـــر التـــي 

املصـــّدرون. يطلبهـــا 
40 . )AgVisor( لقد أطــلــق التطبيق الرقمي 

ــهــــدف الـــســـمـــاح  بــ ــنـــان عــــــام 2019  ــبـ ــــي لـ فـ
للمزارعين مــقــارنــة األســعــار بين مختلف 
ــيـــل واألســـــــــــــواق. وتـــــوفـــــر املــنــصــة  املـــحـــاصـ
ــــة فـــي  ــلـ ــ ــــاعـ ــــفـ ــهــــات الـ ــجــ ــلــ ــًا فـــــهـــــرســـــًا لــ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
ــــه  ــــواجـ ــــل الـــقـــيـــمـــة الــــــزراعــــــيــــــة. وتـ ســـــاسـ
خــاصــة  الــتــحــديــات،   )AgVisor( مــنــصــة 
تــلــك املــتــصــلــة بــجــمــع وتـــحـــديـــث بــيــانــاتــهــا 
واســـتـــدامـــتـــهـــا املـــالـــيـــة قـــي األجـــــل الــطــويــل. 
عــــــــــــاوًة عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــــي حــــيــــن يـــــبـــــدو أن 
نــشــر  ــي  ــ فــ اآلن  ــتــــى  حــ نــــجــــح   )AgVisor(
املعلومات عن األســعــار، ال تتوفر األدّلــة 
بـــعـــد لــتــحــديــد مــــا إذا يــمــكــن لــلــمــزارعــيــن 
استخدام هذه املعلومات بصورة فعالة 
للحصول على أسعار أعلى فقي السوق.

)ج( حالة الزراعة الرقمية في إقليم مجلس 
التعاون الخليجي

تشكل خدمات اإلرشاد الزراعي املوضوع . 41
مــن بين الحلول الزراعية  األكــثــر شيوعًا 
الرقمية القليلة واملناحة حاليًا في إقليم 
مجلس التعاون الخليجي. ويجري تطوير 
مــــعــــظــــم هــــــــذه الــــتــــطــــبــــيــــقــــات مــــــن جـــانـــب 
وـكــــــــاالت حـــكـــومـــيـــة. عـــلـــى ســـبـــيـــل املــــثــــال، 
يوجد في وزارة البيئة، واملياه والزراعة في 
اململكة العربية السعودية تطبيق واحد 
على الهواتف الجوالة أو املواقع الشبكية 
يسمح باملصول على اإلرشادات، وتوجيه 
طلبات املوافقة وإجراء العمليات. ورغم 
أن هــذا التطبيق ليس بحٌد ذاتــه ابتكاًرا 
في القطاع غير أنه يمّهد الطريق للتغيير. 
كــــذلــــك لــــــدى وزارة الــــــزراعــــــة ومـــصـــايـــد 
األســمــاك فــي ُعــمــان تطبيق يستجيب إلى 
االحتياجات ذاتها للمزارعين الُعمانيين. 
ــــة قــطــر حـــلـــواًل قــائــمــة  وتـــوفـــر حــكــومــة دولـ
على الشبكة إلصدار الشهادات الصحية 
للحيوانات البيطرية، ومعاينة املنتجات 
ــلـــيـــات بــيــن  ــــن الـــعـــمـ ــيــــرهــــا مـ ــــة وغــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ

املزارع والحكومة.
وتشكل الزراعة في ُعمان مثًا عن تطبيق . 2	

اإلرشــــاد الـــزراعـــي طــّورتــه شــركــة خــاصــة. 
ــــذا يـــوّفـــر مــعــلــومــات ثــابــتــة لــلــمــزارعــيــن  وهـ
ــــة  ــــزراعـ الـــعـــمـــانـــيـــيـــن بــــشــــأن مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
مثل الـــرّي، وتفاصيل الــبــذور، ومبيدات 
ــيــــب  ــتــــخــــصــ اآلفــــــــــــــــــــات، واحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الــ
وبروتوكوالت الحصاد لخمسة محاصيل 
رئــيــســيــة- الــطــمــاطــم، واملــــــوز، والــبــطــيــخ، 
ــــح. إنـــــمـــــا ـكـــان  ــمــ ــ ــقــ ــ ـــام الــــحــــلــــو والــ ــ ــمـ ــ ــــشــ والــ

استخدام التطبيق محدوًدا حتى اآلن.
ونخيل التمر هو من بين أشجار الفاكهة . 3	

ــلــــس الــــتــــعــــاون  األقــــــــــــدم فــــــي بــــــلــــــدان مــــجــ

الخليجي واضطلع بــدور رئي�ضي في حياة 
ــتــــم تـــســـويـــق الــتــمــر  ــكــــان اإلقــــلــــيــــم. ويــ ســ
فـــي كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم بــاعــتــبــاره منتجًا 
ــًا  عــــالــــي الـــقـــيـــمـــة، ويـــبـــقـــى مـــحـــصـــواًل هـــامـ
للكفاف في معظم املناطق الصحراوية 
في إقليم مجلس التعاون الخليجي. كما 
أن إدارة املحاصيل الزراعية من خال 
ــار االصـــطـــنـــاعـــيـــة ونـــمـــذجـــة  ــ ــمـ ــ صـــــور األقـ
هــامــًا ملستقبل  املحاصيل تشكل جــائــبــًا 
ــيـــم مــجــلــس  ــلـ ــــي إقـ ــتـــمـــر فـ قــــطــــاع نـــخـــيـــل الـ
التعاون الخليجي. وإذ يصبح تغير املناخ 
ــــزارع نخيل  مــســألــة أســـاســـيـــة، تـــواجـــه مــ
الـــتـــمـــر مــســتــقــبــًا غـــيـــر أكــــيــــد. واملـــشـــاكـــل 
الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا بــــلــــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي فــي مــجــال زراعــــة نــخــيــل التمر 
هي إدارة املــزارع غير املثلى، والوقاية من 
األمــراض واآلفــات وإدارة الــرّي. وبالتالي، 
قــد تــــؤدي الــحــلــول الــرقــمــيــة دورًا هــامــًا. 
ووضــع املــركــز الــدولــي للبحوث الزراعية 
في املناطق الجافة تكنولوجيات رقمية 
ملــســاعــدة املــزارعــيــن فــي اإلدارة الدقيقة 
لــنــخــيــل الـــتـــمـــر. وتــطــبــيــق هــــو مـــثـــل جــيــد 
عــن إمــكــانــيــات تطبيق الــصــور بــاألقــمــار 
االصطناعية. في حين أن الحل فعال من 
زاوية القدرات العلمية، ما زال احتمال 
قبوله من جانب املزارعين متدنيًا نسبيًا 
ألنـــــه م يــــوضــــع بـــالـــصـــوة املـــثـــلـــى لــتــجــربــة 

املستخدم.
وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر يـــبـــدو أن الــحــلــول . 		

ــعـــاون  ــتـ ــلـــــدان مـــجـــلـــس الـ ــ ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا بـ الــ
 )1( الخليجي للمزارعين تشير إلــى مــا يلي: 
وعــي غير كــاف إلمكانات الحلول الرقمية 
فــي صــفــوف املـــزارعـــيـــن؛ )2( تصميم غير 
كــفــؤ وغـــيـــر مــــرن لــلــحــلــول الــرقــمــيــة حيث 
أنه ال يرتبط باملزارع؛ )3( غياب التحفيز 
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املنهي واملالي ملشاركة الجهات الفاعلة في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص؛ و )	( عــــدم حــمــاســة 
املزارعين في اعتماد مستقبل رقمي، وربها 
بسبب ضغوطات اقتصادية وجنسانية 

ومجتمعية مختلفة.

الزراعة املحمية
في البحرين، تّم اعتماد الزراعة املحمية . 		

فــــــي وزارة الـــــتـــــجـــــارة ومــــحــــطــــة الــــبــــحــــوث 
الزراعية في البديع في أواخر السبعينات، 
حــــيــــث يـــــوجـــــد حــــــوالــــــي 0	 هــــــكــــــتــــــارًا مــن 
وأدرج الـــبـــرنـــامـــج  األرا�ضــــــــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة. 
الــذي  اإلقليمي لشبه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
أطــلــقــه املــركــز الــدولــي للبحوث الــزراعــيــة 
فـــي املـــنـــاطـــق الـــجـــافـــة، الــــزراعــــة املــحــمــيــة 
ــتـــه. وقـــد حــّســن هـــذا الــتــوّســع  ضــمــن واليـ
اعتماد الزراعة املحمية ضمن املمارسة 
في البحوث،  إنما ساعد أيضًا  السائدة، 
والــتــنــمــيــة واملـــصـــادقـــة عــلــى الــتــحــســيــنــات 
مثل اإلدارة املتكاملة لــإلنــتــاج والحماية 
ــــة مــــن دون تــــربــــة، والــتــصــامــيــم  ــــزراعــ والــ
ونظم التبريد األعلى  املحسنة للدفيئة، 
ــفــــاءة والــــحــــد مــــن اســــتــــخــــدام مــبــيــدات  كــ
اآلفات واألسمدة. وإنتاج الدفيئة مكّيف 
للبحرين، ويستفيد املزارعون من غاٍت 
أعــلــى. ومــن خــال اإلنــتــاج فــي الدفيئات، 
تمكن املــزارعــون مــن ادخـــار 50 فــي املائة 
على األقل من مياه الري مقارنة باإلنتاج 
فــي الــحــقــول املــفــتــوحــة. وتــتــأتــى منتوجات 
فــي البحرين من  نصف املــزارعــيــن تقريبًا 
ــلـــى مــســاحــة  ــثــــر مــــن 4000 دفــــيــــئــــة، عـ أكــ
اجــمــالــيــة تــبــلــغ 		 هـــكـــتـــارًا. وقــــد أفــضــت 
قــابــلــيــة االســـتـــمـــراريـــة الــتــجــاريــة لــلــزراعــة 
ــــي الـــدفـــيـــئـــات  ــاء مـــــزارعـ املـــحـــمـــيـــة إلـــــى إنــــشــ

التجارية ملزارع خاصة بهم في الباد

ــاد الــــــزراعــــــة . 		 ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي الـــــكـــــويـــــت، يــــتــــم اعـ
ــبـــــل كـــــــل مـــن  املــــحــــمــــيــــة بـــــســـــرعـــــة وقـــــــــد قـــ
ــــن بـــإنـــتـــاج الــدفــيــئــة  ــيـ ــ ــــزارعـ الـــحـــكـــومـــة واملـ
بــــوصــــفــــه الـــســـبـــيـــل قــــــدمــــــًا. وقـــــــد هـــدفـــت 
الهيئة الــعــامــة لــشــؤون الــزراعــة واملـــوارد 
ــــع 20 فــــي املــــائــــة عــلــى  ــــى وضــ الـــســـمـــكـــيـــة إلــ
األقـــــــل مــــن اجــــمــــالــــي املــــســــاحــــة املــــزروعــــة 
تحت إدارة الدفيئة. وتتضمن الخطوات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة إجــــــــراءات دفــع 
ــثـــل اإلعــــــانــــــات وإجــــــــــــراءات جــــــذب مــثــل  مـ
ــــدوات وغـــيـــرهـــا  ــ ــنـ ــ ــ ــيـــــن، والـ تـــــدريـــــب املـــــزارعـــ
ــــن األنــــشــــطــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. ويـــســـتـــخـــدم  مـ
املــــزارعــــون فـــي الــكــويــت حــالــيــًا الــدفــيــئــات 
بشكل أسا�ضي إلنتاج الفاكهة، والخضار 

املورقة، والدرنات والبقوليات.
في ُعمان اعتمد القطاع الخاص الزراعة . 		

الفجوة في  ا ملحمية فــي الثمانينات لسّد 
وقــد ُقبل إنتاج الدفيئة  إنتاج الخضار. 
منذ ذلــك الحين كطريقة فعالة لزراعة 
املحاصيل العالية القيمة، مثل الخيار، 
والــــفــــلــــفــــل الــــحــــلــــو والــــطــــمــــاطــــم. ويـــتـــجـــّلـــى 
الــقــبــول الــواســع لــهــذا اإلنــتــاج فــي أن أقل 
مــــن نـــصـــف جــمــيــع الـــدفـــيـــئـــات فــــي عــمــان 
ال يتلقى أي إعـــانـــة. ويــتــمــثــل جــانــب آخــر 
ــــة املــحــمــيــة فــي  ــــزراعـ مــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام فــــي الـ
ــّمـــان فـــي نــمــو الــتــكــنــولــوجــيــات مـــن دون  عـ
تربة مثل الــزراعــة املائية. وقــد اعتمدت 
وزارة الــــزراعــــة ومــصــايــد األســـمـــاك أداء 
اإلنــــتــــاج مــــن دون تـــربـــة وأجـــــــرت تــقــيــيــًمــا 
لـــه بــالــتــعــاون مـــع املـــركـــز الـــدولـــي للبحوث 
ــــة. وبـــعـــد  ــافـ ــ ــــجـ الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي املــــنــــاطــــق الـ
تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة وتــكــيــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
لــلــمــتــطــلــبــات املـــحـــلـــيـــة، تــــم إدخــــــــال أكــثــر 
مـــن 200 دفــيــئــة لــلــزراعــة مـــن دون تــربــة 
فــي الــبــاد اإلنــتــاج الــتــجــاري مــن دون تربة 

عــــام إلنـــتـــاج الــطــمــاطــم والــفــلــفــل الــحــلــو. 
وتّم تشييد املنشأة على أكثر من 000.	1 
هكتار وتستخدم الدفيئات التكنولوجيا 

الحديثة واملتطورة جًدا.
فـــُتـــظـــهـــر . 		 ــــام 0	20  ــــعـ وأمـــــــــا رؤيـــــــــة قــــطــــر لـ

اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة وتسعى إلى 
تحقيق درجة عالية من االكتفاء الذاتي 
فــــي األغـــــذيـــــة. وعـــلـــى ضـــــوء هـــــذا الـــهـــدف، 
أدرجــــــت وزارة الــبــلــديــات والــبــيــئــة إنــتــاج 
مــحــاصــيــل الــخــضــار بــاســتــخــدام الــزراعــة 
ــا. وفــــــي الـــوقـــت  ــ ــهـ ــ ــــدافـ املـــحـــمـــيـــة ضـــمـــن أهـ
الـــحـــالـــي، ال تــتــخــطــى املــســاحــة الــخــاضــعــة 
لـــلـــزراعـــة املــحــمــيــة نــســبــة 	2.2 فـــي املــائــة 
مــن إجمالي املساحة املــزروعــة فــي الباد. 
ويـــشـــغـــل الــــخــــيــــار نـــصـــف هــــــذه املـــســـاحـــة 
ــًا وتـــتـــبـــعـــه الــــطــــمــــاطــــم. وقـــــــد تــــرك  ــبــ تــــقــــريــ
الــحــصــار عــــام 2017 آثــــــاًرا إيــجــابــيــة على 
الدفيئات في قطر. وازداد عدد الدفيئات 
بأكثر من 20 في املائة خال املوسم التالي.

تــقــود اململكة العربية الــســعــوديــة بلدان . 49
مجلس التعاون الخليجي بناتج يبلغ أكثر 
من 70 في املائة من إجمالي إنتاج األغذية 
فــي بــلــدان مجلس الــتــعــاون الخليجي. وفي 
ــيـــر مـــن الــــزمــــن؛ تـــم اســتــبــدال  الــعــقــد األخـ
ــتــــاج املــحــلــي لــلــمــحــاصــيــل فـــي املــمــلــكــة  اإلنــ
واقتصر  العربية السعودية بـــالـــواردات. 
ــتـــاج املــحــاصــيــل الــــواســــع الـــنـــطـــاق على  إنـ
الــحــبــوب، والــخــضــار والــبــطــاطــا والــتــمــور. 
وُيـــــــعـــــــزى هــــــــذا األمــــــــــر إلــــــــى حــــــد بــــعــــيــــد إلــــى 
غياب مصادر  حساسية الحكومية إزاء 
ــبـــــاد.  ــ املـــــيـــــاه واألرا�ضـــــــــــــــي الـــخـــصـــبـــة فـــــي الـ
ــيـــــة لــــدعــــم  ــ ــــمـ ــــحـ وُوضـــــــــعـــــــــت الــــــــــزراعــــــــــة املـ
ــيـــة الــقــيــمــة  ــيـــل املــــــزروعــــــة الـــعـــالـ املـــحـــاصـ
نــظــرًا إلـــى قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر غـــات كبيرة 
باستخدام كميات أقــل بكثير مــن املياه. 
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ــعــــديــــد مــن  ومــــنــــذ الــــســــتــــيــــنــــات، أنـــــ�ضـــــئ الــ
مــشــاريــع الــدفــيــئــة فــي كــافــة أنــحــاء الــبــاد. 
وُقــّدر أن الدفيئات تشغل 000.	 هكتار 
ــــة. ولــطــاملــا  ــــذيـ تــنــتــج طــــن تـــقـــريـــبـــًا مــــن األغـ
كانت اململكة العربية السعودية ناشطة 
فـــي أنــشــطــة الــبــحــوث والــتــنــمــيــة فـــي مــجــال 
الزراعة املحمية. وأقامت الحكومة مركز 
الــبــحــوث الـــزراعـــيـــة املــســتــدامــة. ويــهــدف 
ــــراء بــحــوث تطبيقية حــول  املـــركـــز إلـــى إجـ
التقنيات االبــتــكــاريــة لتصميم الدفيئة، 
ــــظـــــروف املـــحـــلـــيـــة )بــمــا  ــتــــاءم مــــع الـ بـــمـــا يــ
فــي ذلـــك كــفــاءة اســتــخــدام املـــيـــاه( وحــول 
تـــطـــبـــيـــق اإلدارة املـــتـــكـــامـــلـــة لـــــآفـــــات مــن 
أجل نوعية األغذية وسامتها في الزراعة 

املحمية.
ــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة فتعتمد . 50 ــا اإلمـ وأمـ

ــلـــى الــــــزراعــــــة املـــحـــمـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  عـ
تلبية الطلبات على األغذية، وتعطي عن 
الباد صــورة أّمــة تقدمية واستشرافية. 
ــــي اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة، تـــوّفـــر  وفـ
ـــة  ــــزراعــ ــلـ ــ الـــــــــزراعـــــــــة املــــحــــمــــيــــة فـــــــرصـــــــًة لـ
الــعــامــوديــة، بما ُيـــدر غــات كبيرة مرفقة 
بكفاءة كبيرة لجهة استخدام املياه. وقد 
أصبحت الــزراعــة الــعــامــوديــة شعبية في 
اإلمــــارات العربية املــتــحــدة حيث أقيمت 
ــــاد لــــزراعــــة  ــبـ ــ ــــي الـ ــتــــجــــاريــــة فـ املــــشــــاريــــع الــ
ــــة، والـــخـــيـــار والــطــمــاطــم  ــــورقـ الـــخـــضـــار املـ
من بين منتجات أخرى. وأثبتت الزراعة 
الـــعـــامـــوديـــة إنــتــاجــيــتــهــا الـــعـــالـــيـــة؛ فـــمـــزارع 
الــزراعــة املائية العامودية للطماطم هي 
مثل على ذلك، األمر الذي يسمح باّدخار 
120 مــتــرا مكعبًا مــن املــيــاه لكل ُطـــّن من 
الــطــمــاطــم الــتــي يــجــري حــصــادهــا مــقــارنــٌة 
بنظم التربة التقليدية. كما أن االهتمام 
الــذي أبدته اإلمــارات العربية املتحدة في 

الزراعة املحمية استقطب االستثمارات 
من حول العالم، فضًا عن االقتراحات 
الســتــكــشــاف أوجــــه الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي مع 
بــلــدان مثل هــولــنــدا- وهــو دلــيــل على قوة 

الزراعة املحمية للنمو املستقبلي.

رابــعــا - الــحــلــول الــرقــمــيــة لــلــثــورة الــزراعــيــة 
فــــي إقـــلـــيـــم الــــشــــرق األدنـــــى   )4.0 ــة  ــ ــــزراعــ )الــ

وشمال أفريقيا

تنتشر التكنولوجيات الرقمية في قطاع . 51
الــزراعــة في إقليم الشرق األدنــى وشمال 
أفــريــقــيــا بــوتــيــرة مــتــســارعــة. ويــرتــبــط زخــم 
هذه التنمية بديناميكية القطاع الخاص 
مــقــرونــة بــطــلــب قـــوي مــن جــمــيــع طبقات 
وبدفع  املجتمعات الحضرية والــريــفــيــة، 
منتشر من التطور التكنولوجي. وال شلك 
في أن االستثمارات الخاصة على أساس 
تــــجــــاري ســـــوف تــــوّجــــه االعـــتـــمـــاد املـــتـــزايـــد 
لتكنولوجيات الزراعة الرقمية وتوسيع 
نــطــاقــهــا فــي اإلقــلــيــم، إنــمــا ســـوف يتطلب 
ــــن حــيــث  ــــات عــــامــــة مـ ــــدخـ ـــًا تـ ــــضــ ذلــــــك أيـ
الــســيــاســات املــائــمــة واألطـــــر التنظيمية 
فضًا عن توفير سلع عامة وشبه عامة.

والــــحــــلــــول الـــرقـــمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي مــن . 2	
املحتمل أن تكون ذات الصلة فــي قطاع 
الـــزراعـــة فـــي اإلقــلــيــم فـــي األجــــل املــتــوســط 
ــا فــي  ــهـ ــفـ ــتـــحـــديـــات الــــــــــوارد وصـ ــالـ تـــتـــعـــّلـــق بـ
الــــقــــســــم األول الــــــــذي يـــشـــمـــل الـــتـــكـــّيـــف 
فـــضـــًا  ــيـــر املـــــنـــــاخ وإدارة املــــــيــــــاه،  ــغـ مـــــع تـ
عـــن الـــحـــصـــول عــلــى املـــعـــرفـــة، والــتــمــويــل 
ــة. وُتـــعـــرض  ــ ــــزراعــ والـــــســـــوق ف مـــجـــال الــ
ــــاه، كما  هـــذه الــحــلــول فــي )الــشــكــل 3( أدنـ
يــرد وصفها فــي القسم أدنـــاه بالنسبة إلى 

اإلقليم بكامله.

التحديات على صعيد التنفيذ
الــحــواجــز مــن جــانــب الــطــلــب. مــن جانب . 3	

ــــة  ــاديـ ــ ــعـ ــ الـــــطـــــلـــــب، تــــنــــطــــبــــق األســــــــبــــــــاب الـ
لاعتماد املحدود للتكنولوجيا الجديدة 
ــيـــة. وتـــتـــضـــمـــن هـــذه  ــلـــول الـــرقـــمـ عـــلـــى الـــحـ
ــــي واملـــعـــرفـــة  ــــوعـ ــيــــاب الـ األســــــبــــــاب: )1( غــ
بالتكنولوجيا الرقمية في صفوف صغار 
املــزارعــيــن املتقدمين فــي الــســن؛ )2( عدم 
وجود استمرارية مالية مثبتة؛ )3( كلفة 
أولــــيــــة عـــالـــيـــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا؛ )	( عـــدم 
الــحــصــول عــلــى مــنــتــجــات مــالــيــة مــائــمــة؛ 
و)	( غياب إطــار الحوافز للمستخدمين 

الريفيين.
ــيـــمـــة. يـــجـــب أن . 		 ــلـ ــانــــات الـــسـ ــيــ ــبــ تـــحـــلـــيـــل الــ

تـــكـــون الـــبـــيـــانـــات قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ لــتــولــيــد 
اآلثــار. فالبيانات املوّثقة التي تم جمعها 
مـــن أجـــهـــزة االســتــشــعــار هـــامـــة، إنــمــا لكى 
ــًا عــلــى  ــيـ ــابـ ــــذه الـــبـــيـــانـــات أثـــــــرًا ِإيـــجـ تــــوّلــــد هـ
ــــزارع الــصــغــيــرة الـــنـــطـــاق، يجب  ــ قـــطـــاع املـ
أن يــتــمــتــع املــــزارعــــون بـــالـــقـــدرة عــلــى فهم 
كيفية العمل على هــذه البيانات بشكل 
فعال- إن كان من خال تحليل البيانات 
بـــأنـــفـــســـهـــم أو تــــلــــقــــي املـــــــشـــــــورة الـــقـــابـــلـــة 
ــــي شـــبـــكـــاتـــهـــم أو  لــلــتــنــفــيــذ مـــــن اآلخـــــريـــــن فـ
الــعــمــل ضــمــن ســاســل الــقــيــمــة الــخــاصــة 
بحم. ويجب أن يعكس تحليل البيانات 
ــتــــي هــي  ــلـــة لــلــتــنــفــيــذ الــ ــابـ ــقـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـ
ذات الـــصـــلـــة بـــاملـــحـــاصـــيـــل املـــــحـــــددة، فــي 
مناطق جغرافية محددة، وتنجز بدرجة 
مـــن الــتــطــّور يــمــكــن أل�ـــحـــاب الــحــيــازات 
ــيــــرة الــــعــــمــــل بـــمـــوجـــبـــهـــا. وفـــــــي حــيــن  الــــصــــغــ
تـــنـــوفـــر بـــعـــض املــــمــــارســــات الــفــضــلــى عــلــى 
ينبغي ترجمتها ونقلها  الصعيد العالمي، 
ــًا لــســيــاقــات  عــلــى الــصــعــيــد املــحــلــي ووفــــقــ
مـــحـــددة. ويــمــكــن أن يــحــّســن الـــدمـــج بين 



219 - 2020املجلد الثاين عرش - العدد

الحلول الرقمية املحتملة

الحلول الرقمية املحتملة

التكنوجيا املالية

القضايا ذات الصلة بالزراعة

الصور املتطورة عبر األقمار 
االصطناعية 

)الرادار/املوجة الصغري( 
لرصد رطوبة التربة وحرارة 

سطح األرض

استخدام االنترنت 
وأجهزة االس�شعار 
ومحطات األرصاد 
لتحسين إدارة الري

 إدارة املياه من خال رصد
 النتح التبخري بواسطة

األقمار االصطناعية

 التكيف مع تغير
 املناخ والحصول على

املياه

 نشر املعرفة القابلة للتطبيق من
 خال األدوات الرقمية )الرسائل

 النصية القصيرة, منصة
 إلكترونية وواجهة برنامج

 التطبيق, واتساب ومواقع شبكية

 معالجة البيانات
 الرقمية لتوليد
 معرفة بالزراعة
قابلة للتطبيق

 إدارة املياه من خال رصد
 النتح التبخري بواسطة

األقمار االصطناعية

 الحصول على
 املعرفة بشأن

الزراعة

 تأمين املحاصيل القائمة
على الطقس

 املدفوعات
اإللكتروني

 استخدام البيانات
 الحغرافية إلزالة املخاطر من

اإلقراض الزراعي

 الحصول على
التمويل

الصور املتطورة عبر األقمار 
االصطناعية 

)الرادار/املوجة الصغري( 
لرصد رطوبة التربة وحرارة 

سطح األرض

استخدام االنترنت 
وأجهزة االس�شعار 
ومحطات األرصاد 
لتحسين إدارة الري

 إدارة املياه من خال رصد
 النتح التبخري بواسطة

األقمار االصطناعية

 التكيف مع تغير
 املناخ والحصول على

املياه

الشكل 3 : الحلول الرقمية ذات الصلة في إقليم الشرق األدنى و شمال أفريقيا

أجهزة استشعار عديدة نطاق وشمولية 
إنما يجب موازنتها بالبساطة  البيانات، 
لــتــولــيــد أفــكــار “جــيــدة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة” 

ترّشد إجراءات العمل.

الــحــصــول عــلــى اإلرشـــــــاد. يــجــب أن تضع . 		
نـــظـــم اإلرشـــــــــاد بــــرامــــج جــــديــــدة بــــأهــــداف 
ومـــــــــجـــــــــاالت تـــــركـــــيـــــز جــــــــديــــــــدة حــــــــــول )1( 
الــبــرامــج الــفــنــيــة الــتــي تــســتــهــدف العاملين 

واألخصائيين في مجال اإلرشــاد املوّجهين 
لــرفــع مــســتــوى الـــوعـــي إزاء الــنــظــم لــدعــم 
القرارات التي توجهها البيانات واألدوات 
الــرقــمــيــة الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــدعــم 
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اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــدريـــب   )2( عـــمـــلـــهـــم؛ 
الــجــديــدة الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــعــامــلــون في 
مجال اإلرشـــاد لــدى إشــراك املزارعين في 
اســتــخــدام الــحــلــول املــوّجــهــة بــالــبــيــانــات؟ 
و)3( تصميم وتقييم أثر الطرق الجديدة 
لتقديم الخدمات االستشارية للمزارعين 
ــثـــًا، الـــخـــدمـــات االســتــشــاريــة املــوّجــهــة  )مـ
والنظر في إمكانية استخدام  بالبيانات( 
ــتــــمــــاعــــي لـــتـــبـــادل  ــــل الــــتــــواصــــل االجــ ــائـ ــ وسـ
املــشــورة واملــعــلــومــات. وقــد يــعــّرز اإلرشــاد 
نــّيــة الــشــبــاب فـــي إقـــامـــة املــشــاريــع إليــجــاد 
الـــحـــلـــول الــرقــمــيــة مـــن خــــال االضـــطـــاع 
بــدور مــزدوج: )1( يمكن تدريب أ�حاب 
املــصــلــحــة لــيــصــبــحــوا أ�ــــحــــاب مــشــاريــع 
ــاذا يــصــبــح اإلنــــســــان صــاحــب  )كـــيـــف ومـــــ
مشروع باستخدام حلول رقمية(؛ و)2( 
تشكيل جسر بين ملزارعين )االحتياجات، 
واملــعــرفــة واملـــهـــارات( ومـــــزّودي الــخــدمــات 

الذين يطورون حلواًل رقمية.
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــمـــويـــل زراعــــــــــي. يــعــتــمــد . 		

ــيـــة  ــنــــولــــوجــــيــــات الـــرقـــمـ ــتــــكــ اســـــتـــــخـــــدام الــ
املــالــي على مجموعة من  لتحسين األداء 
ــيــــة، مــع  ــالــ ــخــــدمــــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــ الــ
إمكانية معالجة الــقــيــود املــفــروضــة على 
الـــحـــصـــول عــلــى االئـــتـــمـــانـــات واملــــدخــــات. 
هي   )Agri- Wallet( عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، 
ــــع تــســتــخــدم تــقــنــيــة  مــنــصــة إقـــــــراض ودفــ
السجات املغلقة لضمان شفافية وأمن 
املعامات بالنسبة إلى جميع الفاعلين في 
سلسلة القيمة )املزارعون؛ واملؤسسات 
املـــالـــيـــة، ومــــــــزّودو املــــدخــــات واملـــشـــتـــرون 
 )Agri- Wallet( فــــفــــي  الــــــتــــــجــــــاريــــــون(. 
املزارعين  تشمل ملعامات العادية شــراء 
ــــراء املــجــّهــزيــن  ــيـــة وشــ لــلــمــدخــات الـــزراعـ

واملجّمعين للمحاصيل املحصودة. 

مــنــصــات الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة لــألغــديــة . 		
والــــزراعــــة. ُتـــعـــّرف الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
بشكل واسع بأنها املعاملة التجارية التي 
يــتــم تــيــســيــرهــا مـــن خــــال مــنــصــة رقــمــيــة. 
وألغــراض الزراعة القائمة على أ�حاب 
ــيــــازات الـــصـــغـــيـــرة، ُوصــــفــــت الـــتـــجـــارة  الــــحــ
اإللكترونية بأنها طريقة لتقديم خدمات 
ــــى املــســتــهــلــك  مــــن مــــؤســــســــات األعـــــمـــــال إلــ
عـــن طــريــق ربــــط املـــزارعـــيـــن مـــن أ�ــحــاب 
الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة بـــمـــزودي املــدخــات 
أو املــــخــــرجــــات فــــي ســلــســلــة الـــقـــيـــمـــة. وفـــي 
ــهـــوم بـــعـــض الــنــجــاح  حـــيـــن القـــــى هـــــذا املـــفـ
فــي األســــواق الــزراعــيــة فــي الــصــيــن والهند 
لــــــم يــــتــــم بــــعــــد تــــحــــديــــد حــــجــــم الــــتــــجــــارة 
اإللكترونية، حسبما يرد تعريفها أعاه، 
في إقليم الشرق األدنــى وشمال أفريقيا. 
ــثـــــــلـــــــة عـــــــن املــــــنــــــصــــــات املـــخـــصـــصـــة  واألمـــــ
للتجارة اإللكترونية للمنتجات الغذائية 
بــالــفــعــل،   )Twiga( ــــة تـــشـــمـــل  ــيـ ــ ــــزراعـ والـ
لـــألغـــذيـــة   )Twiga( مـــنـــصـــة  تــــســــتــــخــــدم 
تــكــنــولــوجــيــا الـــهـــاتـــف الــــجــــّوال لــلــمــواءمــة 
بين العرض والطلب، وتجميع املشاركين 
ــــاد املـــشـــتـــريـــن ملــنــتــجــات  ــــجـ فــــي الــــســــوق وإيـ
املــــزارعــــيــــن فــــي ســـــوق الـــفـــاكـــهـــة والـــخـــضـــار 
فــي أفريقيا. ومنذ  الكبير إنما املــجــزأ جــدًا 
أطــلــقــت مــنــصــة )Twiga( عــمــلــيــاتــهــا عــام 
2014، شـــهـــدت نــــمــــوًا وبــــاتــــت تــعــمــل مــع 
أكــثــر مــن 000 	1 مــــزارع و000	 بــائــع في 
كينيا. وهـــي تنبت أن االســتــخــدام الــذكــي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ونـــمـــاذج األعـــمـــال املــبــتــكــرة 
قـــادر عــن تحسين األســـواق الكبرى وغير 
ــكـــفـــؤة فــــي أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى غــــــرار ســاســل  الـ

اإلمدادات الزراعية.
تكنولوجيات سجل ا حسابات ال موّزع . 		

رئيسيًا  للتّتبع. ســوف يــؤدي التتبع دورًا 

ــــادة رســــم مـــامـــح الــنــظــم الــغــذائــيــة  فـــي إعــ
مــــن حـــــول الـــعـــالـــم مــــن خـــــال )1( تــوفــيــر 
عملية جمع للبيانات الشاملة واملتسقة 
على امتداد سلسلة القيمة؛ )2( اعتماد 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات جــــديــــدة تــســمــح بــتــقــاســم 
وتحليلها؛  وتجميعها  بسهولة،  البيانات 
ــــار األغـــــذيـــــة  ــبـ ــ ــتـ ــ إيــــــجــــــاد حـــــلـــــول الخـ و)3( 
ورصــدهــا تــكــون متدنية الــكــلــفــة، وقابلة 
لـــاســـتـــمـــرار تـــجـــاريـــًا وشـــامـــلـــة. وق مــجــال 
تنبع األغــذيــة، تكتسب تقنية السجات 
ــا.  ــ ــزًي ــــزايــــد دوًرا مــــركــ ــت ــلـــقـــة بـــشـــكـــل مــ املـــغـ
وتتمثل إحدى طرق تنفيذ تكنولوجيات 
ــي تـــقـــنـــيـــة  ــ ــ ــــجـــــل الـــــحـــــســـــابـــــات املـــــــــــــوزع فـ سـ
السجات املغلقة، وهو سجل حسابات 
رقــــمــــي، يـــتـــرافـــق بـــالـــامـــركـــزيـــة، والـــثـــبـــات، 
ــاٍل مـــن األمـــــن, والــشــفــافــيــة  ــ وبــمــســتــوى عـ
ــّبـــع  ــتـ ــــري تــــجــــربــــة نــــظــــم الـــتـ ــــجــ والـــــثـــــقـــــة. وتــ
املستندة إلى تقنية السجات املغلقة قي 

العديد من ساسل القيمة الزراعية. 
ــار بــــاألغــــديــــة . 59 ــ ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــيــــات االسـ ــنــــولــــوجــ ــكــ تــ

جـــــودة وســـامـــة األغــــديــــة. بــإمــكــان الــْنــهــج 
ــــرة لــاســتــشــعــار  ــــدّمـ ــيـــر املـ غـــيـــر الـــغـــازيـــة وغـ
بــــاألغــــذيــــة مـــفـــل الــــصــــور فـــــوق الــطــيــفــيــة 
ــــودة  ــيـــل الـــطـــيـــفـــي أن تـــحـــشـــن جـ ــلـ ــتـــحـ والـ
األغـــــــــــذيـــــــــــة وســـــــامـــــــتـــــــهـــــــا. وتـــــــــــحـــــــــــّدد هــــــذه 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات املــــعــــلــــومــــات املـــتـــصـــلـــة 
ميكل املــنــتــج )عــلــى سبيل املـــثـــال، أجــهــزة 
قياس الطيف باألشعة ما دون الحمراء 
الــقــريــبــة تــســتــخــدم الــقــيــاســات املــوقــعــيــة 
لتقييم طــول املوجات املحددة من أجل 
ــيـــن ومــحــتــوى  ــبـــروتـ تــحــلــيــل الــــرطــــوبــــة، والـ
الدهون بسرعة(. ثم يجري تحميل هذه 
املـــعـــلـــومـــات فــــي الـــســـحـــابـــة وتــحــلــيــلــهــا مــن 
خـــال التعلم اآللـــي وخــوارزمــيــات تجهيز 
الــصــورة. وتشمل األمثلة عــن استخدام 
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هذه التكنولوجيات استخدام الصور ما 
فوق الطيفية في االختبارات لجودة لحم 
السمك بما في ذلك السلمون، والتروت، 

وسمك القد، والهلبوت والقاروس.
تقنية السجات املغلقة للعقود الذكية. . 0	

هذه العقود هي بروتوكوالت خاصة معّدة 
العقد  حول  التفاوض  في  للمساهمة 
تنفيذهما.  أو  منهما  التأكد  أو  أدائه،  أو 
تقنية  الذكية  العقود  وتستخدم 
لتكون  وهي مصّممة  املغلقة،  السجات 
ذاتية التنفيذ حاملا ينم استيفاء عدد من 
الشروط املحددة مسبقًا. وفي عقد ذكي إن 

البنود التي ترعى تبادل السلع والخدمات 
اإلجراءات  وتنطلق  الترميز،  في  مترسخة 
بشكل تلقائي حاما ُتستوق  )مثل الدفع( 
وهي  املنتجات(.  تسليم  )مثل  الشروط 

قابلة للتشبع وال رجوع عنها.

ــًا: االبـــتــــكــار الــرقــمــي  خــامــســا - الــســبــيــل قـــدمـ
لتحّول نظم األغذية الزراعية

)أ ( املنافع واملخاطر املحتملة
ــان الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الــــرقــــمــــيــــة أن . 1	 ــكــ ــإمــ بــ

تتِصّدى للتحديات الرئيسية التي سوف 

املنافع املؤسساتية املنافع املؤسساتية

املنافع البيئية املنافع االجتماعية

تحسين التخطيط والسياسات

 تحليل البيانات الكبيرة بما يسمح التنبؤ
بمردود املحاصيل والطقس

 نظام معلومات اإلدارة باستخدام البيانات
الرئيسية في املزرعة في الوقت الحقيقي

تعزيز األدلة لصنع السياسات وإقامة الحوار

 مدفوعات من الحكومة إلى األشخاص تكون
شفافة, وكفؤة وموثوقة

استحداث الوظائف في األرياف

 حاضنة/ تسريع الشركات الناشئة

الشباب أكثر انجذابا للزراعة الرقمية

 نمو مؤسسات األعمال الزراعية الصغيرة
واملتوسطة الحجم

ال�حة

رفع مستوى الجودة وسامة األغية من خال 
تتبع البيانات التسلسلية وتكنلوجيات 

االستشعار باألغية )التحليل فوق الطيفي, 
التحليل الطيفي وتحليل الصور(

تمكين النساء

 زيادة حصول املرأة على الهاتف الجوال/
الهاتف الذكي

تمكين املنتجين

املشورة بشأن اإلرشاد املتخصص أو الخاص باملزرعة

الحد من أوجه عدم التوازن بين املعلومات من خال 
منصات البيانات

استخدام قواعد البيانات التسلسلية "املفتوحة" )غير 
ضرورية في كيان لإلدارة املركزية(

زيادة جاذبية الزراعة

 الحد من املخاطر الطبيعية من خال
التنبؤ باملردود

 الحد من مخاطر السوق من خال
تحليل البيانات الكبيرة

الحد من تكاليف اإلنتاج

زيادة املردود

 زيادة أسعار املنتجين من خال
 التتبع, والعقود الذكية والتجارة

اإللكترونية

 زيادة امكانية حصول صغار املنتجين
على املنتجات املالية والتأمينية

تحسين املحاصيل

إنتاج املحاصيل

االستخدام األمثل للمدخات

 تحسين املمارسات الزراعية من
 خال الحد من التخمين وتوفير

اإلرشاد املتكيف مع الحالة

 زيادة األتمتة
 الحد من الخسائر في الحقل

ومرحلة ما بعد الحصاد

جودة وسامة األغذية

 التتبع من خال قواعد البيانات
التسلسلية

تكنولوجيات االستشعار باألغذية

 تعزيز التكيف مع تغير املناخ
والتخفيف من آثاره

رّي أكثر كفاءة

استخدام الطاقة املتجددة

 املمارسة الزراعية الذكية منخيا
من خا اإلرشاد الرقمي

نزع ملوحة املياه الزراعة املائية

الحّد من اآلثار على البيئة

 استخدام أفضل للموارد
الطبيعية وبخاصة التربة واملياه

 الحد من استخدام املواد
 الكيمياوية الزراعية وسموم

أخرى

 زيادة استخدام مبيدات اآلفات
الحيوية

 الحّد من الهدر في مرحلة ما بعد
الحصاد

تحسين مصايد السمك

تحسين تغذية األسماك

 الذكاء االصطناعي ألغراض تنبؤية
ووقائية

 تحليل البيانات الكبيرة والطائرات
من دون طيار ملصايد األسماك

تحسين ال�روة الحيوانية

زيادة الرفق بالحيوان

الوقاية من املشاكل الصحية

تحسين التغذية

ممارسات حلب أكثر كقاءة

تنويع اإلمدادات الغذائية

الطابع الوراثي للمحاصيل

لبروتينات البديلة

 التجارة االلكترونية التي تسمح
باالستجابة الى الطلب على نحو أفضل

 تحليل البيانات الكبيرة للتنبؤ بالطلب على
الألغذية

تحسين اللوجس�ية

 منصات تقاسم البيانات

 استخدامات قواعد البيانات التسلسلية
وتدريب املدربين

الرصد والتقييم

 استخدام تحليل البيانات الكبيرة والصور
باألقمار االصطناعية

الشكل 	: املنافع املحتملة بالتكنولوجيات الرقمية فالزراعة

تواجهها الزراعة في إقليم الشرق األدنى 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــعـــقـــود الـــقـــادمـــة. 
وتـــشـــمـــل هـــــذه الـــتـــحـــديـــات الــــفــــجــــوات فــي 
إنــتــاج األغــذيــة للفرد الــواحــد، والتكيف 
ــــدرة عـــلـــى الــصــمــود  ــقـ ــ مــــع تـــغـــّيـــر املــــنــــاخ والـ
ــــدة مــتــضــائــلــة مــــن املــــــوارد  ــــاعـ ــــه، وقـ ــامـ ــ أمـ
الطبيعية وبخاصة تلك املتصلة باملياه 
ــيـــة  ــتـــدنـ ــبــــة الــــــعــــــائــــــدات املـ ــلــ والــــــتــــــربــــــة، وغــ
والعالية املخاطر فــي الــزراعــة على نطاق 
صــغــيــر. ومـــن املــرجــح أن الــتــكــنــولــوجــيــات 
الرقمية سوف تساهم في التحسين يقيا 
مــــن خـــــال تـــوفـــيـــر مــجــمــوعــة مــــن املــنــافــع 
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ــيــــة، والــبــيــئــيــة  االقــــتــــصــــاديــــة، واملــــؤســــســ
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة يــــرد تــلــخــيــصــهــا فـــي الــشــكــل 
ــا يـــــــــرد وصـــــــــف تـــفـــصـــيـــلـــي  ــ ــمـ ــ 	 أدنــــــــــــــــاه، كـ
لـــآثـــار املــمــكــنــة وفـــًقـــا لـــلـــكـــفـــاءة، والــبــيــئــة 

واإلنصاف )	(.
املـــخـــاطـــر الـــرئـــيـــســـيـــة املـــتـــصـــلـــة بــالــتــحــول . 2	

الرقمي للزراعة هي التالية:
عــدم التطّرق إلــى الــهــوة الرقمية بصورة 	 

فــعــالــة وعـــدم الــتــمــكــن مــن الـــحـــؤول دون 
اآلثار السلبية لصغار املزارعين؟

ــهـــــة مــــعــــالــــجــــة 	  ــ ــــجـ الــــــفــــــرصــــــة الـــــضـــــائـــــعـــــة لـ
اإلنصاف العالمي، واملشاكل االجتماعية 

والبيئية؛
اإلفــــــراط فـــي تـــركـــز الـــســـوق بــيــن املـــزّوديـــن 	 

)الــكــبــار( فــي الــقــطــاع الــخــاص، بما يــؤدي 
ــــدة وغـــيـــر  ــــوحـ ــلــــول رقـــمـــيـــة مـ إلــــــى وضــــــع حــ

متمايزة بشكل كافي؛
الــــــــتــــــــأثــــــــيــــــــر عــــــــلــــــــى الـــــــــعـــــــــمـــــــــل. ُيــــــــنــــــــظــــــــر إلــــــــى 	 

الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة بـــصـــورة عــامــة 
على أنــمــا “اســتــبــدال للعمل” فــي حين أن 
معظم هــذه التكنولوجيات فــي املمارسة 
تــعــزز الــعــمــل، إنــمــا الــعــروض والــتــجــربــة/
االختبارات ضرورية لتغيير هذا التصّور. 
ويــجــب أيــضــًا أن تــتــم مــوازنــة آثـــار تشريد 
بما يـــؤدي إلى  العمل بنحسين املـــهـــارات، 
ــــودة إلـــــى الـــعـــمـــل؛ مــســتــوى  ــعـ ــ مـــفـــاعـــيـــل الـ
ــتـــعـــاون ومــــن الـــشـــراـكــات  غــيــر ـكـــاف مـــن الـ
بين الحكومات والــقــطــاع الــخــاص بشأن 

التكنولوجيات الرقمية للزراعة؛
جـــــهـــــود غــــيــــر ـكـــافــــيــــة لــــلــــتــــرويــــج لـــلـــبـــحـــوث 	 

الــــعــــامــــة، والــــتــــوعــــيــــة وعـــــــــروض الـــحـــلـــول 
املكّيفة أل�حاب الحيازات الصغيرة في 
الزراعة الرقمية، إنما من دون مكافحة 
الــتــوحــيــد الـــتـــي قـــد تــشــّجــعــهــا مــؤســســات 

األعمال الزراعية الكبيرة؛

رغم تزايد الجهود، هناك خطر التنسيق 	 
غير الكافي لإلجراءات املتصلة بالحصول 
واملــــلــــكــــيــــة  واإلدارة،  ــــات،  ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ الــ ــــى  ــلـ ــ عـ
ــيــــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن أن تــبــطــئ  والــــخــــصــــوصــ

التحّول الرقمي للزراعة.

ــتـــدخـــات الـــعـــامـــة لــ�ــســخــيــر االبــتـــكـار  )2( الـ
الرقمي

يــــقــــوم الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بـــتـــطـــويـــر ونــشــر . 3	
الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة بــشــكــل رئــيــ�ضــي 
ألغــــــــــــراض تـــــجـــــاريـــــة. ويـــســـتـــتـــبـــع ذلــــــــك أن 
مـــــــــزودي الــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة 
سوف يتجهون أواًل إلى األهــداف السهلة 
املنال من وجهة نظر السوق والتي تتمثل 
ــــن الــــكــــبــــار واملـــتـــوســـطـــي  ــيـ ــ ــــزارعـ ــاملـ ــ عـــــامـــــًة بـ
الـــحـــجـــم ف ـكــافـــة أنــــحــــاء الــــعــــالــــم. وحــيــن 
ــــر بـــاالبـــتـــكـــار، يــصــبــح أ�ــحــاب  يــتــعــلــق األمـ
الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة زبـــائـــن أقــــل جــاذبــيــة 
بالنسبة إلى الشركات التجارية سيما أنهم 
يــكــونــون خــاضــعــيــن مــجــمــوعــة مــن القيود 
املذكورة آنًقا والتي تتطلب التدخل العام 
لــتــخــفــيــفــهــا. وتـــهـــدف هــــذه الـــتـــدخـــات إلــى 
توليد بيئة مواتية للعرض والطلب على 

التكنولوجيات الرقمية للزراعة.
ويـــرد وصــف تفصيلي للتدخات العامة . 		

التي من املرجح أن تكون ضرورية لتعزيز 
التحّول الرقمي للزراعة في إقليم شمال 
أفــريــقــيــا. غــيــر أن معظم هـــذه اإلجــــراءات 
تـــنـــطـــبـــق أيــــــضــــــًا عــــلــــى بــــــلــــــدان أخــــــــــرى فــي 
إقــلــيــم الـــشـــرق األدنــــــى وشـــمـــال أفــريــقــيــا. 
ومــكــن أن تّتخذ هــذه الــتــدخــات العامة 
شـــك إجـــــــراءات الـــدفـــع والــــجــــذب، يمكن 

تلخيصها على النحو التالي:   
ــــع لـــلـــزراعـــة 	  ــــدفـ ــــد تـــشـــمـــل إجــــــــــــراءات الـ قـ

ــاد بــيــئــة  ــ ــــجــ ــلــــى إيــ ــيـــع عــ ــتـــشـــجـ ــيــــة الـ ــمــ الــــرقــ

أعمال أكثر ماءمة من خال )1( الحوار 
ــــع أدوات رقــمــيــة  الـــســـيـــاســـاتـــي حـــــول وضـ
لــــلــــزراعــــة يـــمـــكـــن إجــــــــــراؤه عـــلـــى مــســتــوى 
ــــة بــــرّمــــتــــه(،  ــــزراعــ الـــقـــطـــاعـــات )قــــطــــاع الــ
وعـــلـــى املـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي/فـــي املــقــاطــعــة/ 
ــتــــوى ســلــســلــة  ــــوض الــــــــزراعــــــــي؛ مــــســ ــحــ ــ الــ
الــقــيــمــة؛ مــســتــوى الــتــكــنــولــوجــيــا املــحــّدد 
ــتــــرنــــت  (مــــنــــصــــات الــــهــــاتــــف الــــــــجــــــــّوال, وإنــ
ــمــــار االصــطــنــاعــيــة,  ــــور األقــ ــــاء, وصــ ــيـ ــ األشـ
وتــقــنــيــة الــســجــات املــغــلــقــة(؛ )2( تــوفــيــر 
إطـــــــار تـــحـــفـــيـــزي إلقــــامــــة شــــرـكـــات نــاشــئــة 
فــي مــجــال الـــزراعـــة الــرقــمــيــة, بــمــا فــي ذلــك 
تــشــجــيــع الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة مــــن خـــال 
الــتــحــديــات املــرتــبــطــة بــاملــعــرفــة واالبــتــكــار, 
ــــرامــــج الـــســـريـــعـــة ونــمــج  والـــحـــاضـــنـــات والــــب
مجموعة االبتكار؛ )3( تحسين الحصول 
عــلــى املــنــتــجــات املــالــيــة )الـــديـــن, واألســهــم, 
ــــل الــــجــــمــــاعــــي(  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ وشـــــبـــــه األســــــهــــــم والـ
ملنظمات املنتجين, واملؤسسات الصغيرة 
واملــتــوســطــة الحجم والــشــركــات الناشئة 
الــراغــبــة فــي الــقــيــام بــاســتــثــمــارات رقمية؛ 
تـــحـــســـيـــن وتـــنـــظـــيـــم الــــحــــصــــول عــلــى   )	(
البيانات واملعلومات الضرورية لتطبيق 
التعلم اآللي للبيانات الكبرى في الزراعة 
تحسين اإلطــــار التنظيمي   )	( الــرقــمــيــة؛ 
مـــعـــالـــجـــة   )	( ــــة؛  ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــــكـ ــارة اإللـ ــتــــجــ ــلــ لــ
العثرات في البحوث العامة؛ و)	( تنسيق 
التدخات مع جــداول أعمال االقتصاد 

الرقمي )حيثما توفرت(.
قــــد تــشــمــل إجـــــــــراءات الــــجــــذب لـــلـــزراعـــة 	 

الــرقــمــيــة )1( حــمــات الــتــوعــيــة والــتــرويــج 
لــلــزبــائــن واملــســتــهــلــكــيــن املــحــتــمــلــيــن بــشــأن 
ــلـــزراعـــة؛  ــلـــول الـــرقـــمـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـ الـــحـ
)2( أنــشــطــة عـــرض الــحــلــول الــرقــمــيــة في 
مــــراحــــل مــخــتــلــفــة مــــن الـــنـــظـــم الـــغـــذائـــيـــة 



223 - 2020املجلد الثاين عرش - العدد

وألنـــــــــواع مـــتـــنـــوعـــة مــــن الــتــكــنــولــوجــيــات؛ 
)3( الـــتـــدريـــب عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة 
مــن النظام الــغــذائــي وعلى تكنولوجيات 
ــــامـــــة إطـــــــار مــن  ــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة؛ )	( إقـ ــمـ رقـ

امللحق 1: قصص نجاح مختارة في االبتكار في إقليم الشرق األدنى شمال أفريقيا ضمن املنتدى الدولي حول ابتكار في نظم األغذية الزراعية 
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

الحوافز الستخدام واستهاك املنتجات 
الرقمية باالعتماد على اإلعــانــات، ونظم 
 )	( الضريبية؛  والتخفيضات  القسائم 
تــعــزيــز الـــشـــراـكــات بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 

والخاص مع مــوّردي التكنولوجيا؛ و)	( 
تــعــزيــز الـــقـــدرات الــفــنــيــة وروابـــــط الــســوق 
مـــع املـــورديـــن لــاســتــجــابــة بــشــكــل أفــضــل 

إلى طلب السوق.

وصف االبتكار )األثر الحجم وسواهما(املؤسسة#

1
)Fresh Source(

)جمهورية مصر العربية(

)Fresh Source( هي املنصة األولى بين األعمال التجارية لألغذية الزراعية التي تربط املزارعين بمؤسسات 
األعمال وتّوفر حلول امليل األخير. وتقوم املنصة بسّد الفجوات في األمن الغذائي، والتصدي للفاقد في 
األغذية، وتمكين املزارعين من خال ربطهم باألسواق الحديثة. ومنذ يناير/ كانون الثاني 2019، أّثرت 

على حياة 1500 مزارع من أ�حاب الحيازات الصغيرة وباعة املنتجات الزراعية، كما بلغت إرادات 
ضت الشركة الفاقد  الشركة 120 ألف دوالر أمريكي. وازداد دخل املزارعين بنسبة 20 في املائة. وقد خِفّ

من األغذية من خال نظم السلسلة الباردة. 

2
مؤسسة اقتصاد املعرفة
)جمهورية مصر العربية(

“بشائر” هي منصة لنظم املعرفة والتسويق في مؤسسات األعمال الزراعية تجمع بين تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت ونهج شاملة لألعمال. ويركز نموذج “بشائر” على ساسل القيمة ذات اإلمكانات 

األعلى ملؤسسات األعمال الزراعية، وعلى املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم وصغار املزارعين، 
مع شبكات محددة لكل سلسلة قيمة. كما أن نمج األعمال الشامل الذي تدعمه أدوات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، والروابط بين املشترين في السوق التي يتّم تكييفها مع احتياجاتهم من حيث 
العرض، والشراكات مع الوكاالت الحكومية لتقديم خدمات اإلرشاد على الهواتف الجوالة وتعزيز أوجه 

التآزر للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم في مجال األعمال الزراعية من خال إقامة مركز افترا�ضي 
لألعمال الزراعية/مركز الحاضنة: )Agrirawad( واملنصة الرقمية تربط املزارعين باألسواق ومجموعة 

 )https://www.bashaier.net/aboutUs( .من خدمات اإلرشاد

3
 )WorldFish( 

)جمهورية مصر العربية(

وْفرت منظمة )WorldFish( املفاقس من الجيل التاسع من Giant إلى 11 مركزا لتكاثر التفريخ في خمس 
محافظات؛ ثم قامت هذه املراكز بنشر وتحسين الزريعة املختلطة الجنس في 0	1 مفرخًا لسمك البلطي 
 )Giant( زودت 1500 مزرعًة لألسماك بزريعة كلها من الذكور. وتشير نتائج تقييم أثر الجيل التاسع من

في 3	 من مزارع السمك هذه في أربع محافظات مصرية إلى أن استخدام )Giant( في جميع املحافظات 
حقق محاصيل أكبر بشكل ملحوظ من األسماك )أعلى بنسبة 	.12 في املائة إلى 4.	2 في املائة( ونسبة 
أدنى من تحويل العلف تصل إلى 15.7 في املائة. كما أن مستزرعي األسماك الذين َخّزنوا Giant حّققوا 

مبيعات أعلى إلى حّد كبير في مبيعات األسماك )7	5.5 دوالر أمريكي /للهكتار الواحد(مقارنَة بالذين خّزنوا 
ساالٍت تجارية غير محسنة )5.192 دوالر أمريكي /للهكتار الواحد( في جميع املحافظات. وفي هذه األثناء، 

يزيد نظام املجاري املائية في البرك إنتاجية تربية األحياء املائية في البرك املوجودة من خال استزراع  
األسماك في مجاٍر مائية مهواة وإزالة النفايات الصلبة. ويستخدم النظام الدائري املغذيات كأسمدة

للمحاصيل ويتطلب استخدامًا بالحّد األدنى لألدوية واملواد الكيميائية لضمان سامة األغذية.
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وصف االبتكار )األثر الحجم وسواهما(املؤسسة#

	

الوكالة اليابانية 
للتعاون الدولي )اليابان، 
وجمهورية مصر العربية، 

وفلسطين( 

نّقذت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مشاريع للتعاون الفني تدعم املزارعين على نطاق صغير في 
جمهورية مصر العربية وفلسطين. واعتمد املشروعان نهج )SHEP(، الذي نظر في تحفيز املزارعين. ففي 

نهج )SHEP(، يزور املزارعون بأنفسهم األسواق املتاخمة ويجرون مسًحا للسوق. ثم وضع املزارعون 
ا الحتياجات السوق. وقد حّسن املزارعون املستهدفون زراعتهم  رزنامة للمحاصيل أو خطة عمل وفقًّ
بعد أن فهموا احتياجات السوق من قبيل املستوى املطلوب من الجودة، والتوقيت والحجم. وبّدل 

املزارعون عقلّيتهم بشأن التسويق من “الزراعة والبيع” إلى “الزراعة من أجل البيع”. وقد حّقق املزارعون 
املستهدفون مفهوم “الزراعة باعتبارها أعمااًل تجارية” ونتيجًة لذلك، تحّسنت كثيرا سبل عيشهم.

	
طرق للرّي والزراعة 

)األردن(

تحّسن “النّقاطات” املنخفضة الضغط أداء نظم الري في األردن التي هي باد فقيرة باملياه, حيث ُيستخدم 
نصف إمداد املياه في الباد للرّي, وفًما للتقرير الصادر عن وزارة املياه والري في األردن عام 	201 بعنوان 
“االستراتيجية الوطنية للمياه في األردن للفترة 	201-2025”. وفيما يتقدم تنفيذ املشروع، يساعد فهم 
أنواع املحاصيل املستخدمة في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا في توليد تكنولوجيا معّممة من أجل 
ادخار الطاقة، وضمان حاالت انسداد أقل بغض النظر عن نوع املياه املستخدمة )مياه السطح, واملياه 

العادمة املعالجة، وما إلى ذلك.( وتوحيد الجودة. بدأ املشروع عام 2011 في محافظتين )مناطق مهمشة( 
في األردن, وأف�ضى إلى قيام مؤسسات أعمال صغيرة على مستوى املجتمع املحلي.

	

دودة – الحلول بتربية 
الديدان 
)لبنان(

يوْفر برنامج “دودة” حا مستداًما إليجاد طريقة سريعة وبسيطة با رائحة ملعالجة النفايات العضوية عند 
املصدر. ويسعى إلى توسيع نطاق ممارسة صنع سماد الديدان وتعزيز استخدامه )إنه السماد العضوي 

كمنتج نهائي( في الزراعة من أجل الحّد من استخدام األسمدة الكيميائية. وتوّفر الحلول في برنامج “دودة” 
األدوات والطرق الضرورية التي تسمح لألشخاص باستخدام سماد الديدان في حدائقهم، وشققهم، 

ومدارسهم وأماكن عملهم بما يتيح لهم التخّلص من النفايات العضوية وإنتاج األسمدة الخاصة بهم في 
املنزل. وقد شاركت ست وثاثون أسرة في اختبار هذه العملية؛ وكان املشاركون مسرورين بالنتائج.

	

 COSUMAR “ مجمع
”GROUP
)املغرب”

منصة “التأثير” التي صّممتها مجموعة  )COSUMAR( تمثل حًا وضع لتعجيل أداء العمل اليومي الذي 
يقوم به املزارعون وتبسيطه. تتألف هذه املنصة من نظام رقمي لإلدارة اإللكترونية، وترصد العمليات 

الزراعية بدًءا من البذار وصواًل إلى نقل النباتات إلى مصافي السكر في الوقت الحقيقي من خال استخدام 
اآلالت الزراعية املتصلة ببعضها عن طريق النظام العالمي لتحديد املواقع. كذلك، إن الشركاء الزراعيين 

مجّهزون ببطاقات تتيح لهم الحصول على املعلومات املتعلقة بهم في الوقت الحقيقي وبالتالي، تيسير 
جميع العمليات التي كانت تجرى يدويًا في السابق. وفي ديسمبر/كانون األول 2018، اتسع النظام ليشمل 

80.000 مزارع في املناطق الخمسة املنتجة للسكر في املغرب، واملوزعين وموردي الخدمات. 

	

برنامج )EDEMA( للحلول 
العضوية

)اململكة العربية 
السعودية(

ولد برنامج )EDEMA( للحلول العضوية من نهج لاقتصاد الدائري للتصدي لتحديات االستدامة. من 
خال العمل مع الطبيعة واعتماد مج شامل لحّل املشاكل, يعمل برنامج  )EDEMA( على أن تعود جميع 

النفايات العضوية في اململكة العربية السعودية إلى األرض. فاملنتج الرئي�ضي للبرنامج هو التالي: سماد  
الصحراء هو عامل عضوي محّسن للتربة ومصمم خصيصًا لجعل التربة الرملية خصبة قدر الإلمكان. 
وهو يزيد من قدرة احتجاز املياه، ويوّقر املواد العضوية واملغذّيات، ويحّسن هيكل التربة، ويثّبت درجة 

الحموضة وامللوحة، ويغّذي الكائنات العضوية املفيدة في التربة ويعّظم أداء النباتات باستخدام الكمية 
األصغر املمكنة من املياه.
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وصف االبتكار )األثر الحجم وسواهما(املؤسسة#

9

مشروع بوتانا للتنمية 
الريفية املتكاملة 

)الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية/ السودان(

الهدف اإلجمالي للمشروع هو تحسين سبل العيش لدى األسر الريفية الفقيرة في املنطقة املستهدفة 
وتعزيز قدرة املجتمعات املحلية على الصمود في وجه الجفاف. ويستهدف املشروع األسر الرعوية على 
نطاق صغير في مناطق الكثبان الرملية وسهول الطين، واألسر املنخرطة في الزراعة املروية وأ�حاب 

الحيازات الصغيرة الذين يهاجرون موسميا مع قطعاتهم. كذلك، ساعد املشروع في تنمية إنتاج 
املحاصيل واملؤوسسات الصغيرة خارج املزرعة, وبخاصة تجهيز األلبان. بدأ تنفيذ املشروع عام 2011 في 
مجتمعين محليين كتجربة. وحتى عام 2019، كان قد شارك فيه 	1	 مجتمعًا محليًا وتبلغ املنطقة التي 

ا. يغطيها الغور حوالي 14.000 هكتار 7.000 مزارع تقريًّ

10
برنامج “أحميني”

)تونس(

يرمي برنامج “أحميني” إلى تيسير عملية شمل النساء الريفيات في نظام التغطية االجتماعية من خال 
السماح لهن بالتسجيل عن بعد عن طريق الهاتف الجوال من دون الحاجة إلى تحصيل مبلغ االشتراك 

النقدي أو تكّبد عناء االنتقال إلى الصندوق لدفع رسم االشتراك. وتشمل االمتيازات املتأتية عن املشاركة 
في برنامج “أحميني” تغطية خطر حوادث العمل, والتغطية/املعالجة الصحية واملعاش التقاعدي. ومنذ 

مايو/أيار2019, تسّجلت 000 	 امرأة في برنامج “أحميني”

11

املركز الدولي للبحوث 
الزراعية فاملناطق 

الجافة- البرنامج اإلقليمي 
لشبه الجزيرة العربية – 
)اإلمارات العربية املتحدة(

في عام 2017 تم تحويل أكثر من1020 و50	 دفيعة إلى نظام من دون تربة في اإلمارات العربية واملتحدة 
وُعمان على التوالي. وتوّفر تقنيات الزراعة بدون تربة: )أ( إمدادات املياه واملغذيات املثالية لنمو النبات؛ 
)ب( خسارة املياه بالحّد األدنى عن طريق التبخر، بفعل ضيق عرض قنوات الزراعة؛ و)ج( القضاء على 

خسارة مياه الصرف،  سيما أن املياه ُتعاد إلى الخزان لتدويرها )نظام مغلق(.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا البيت الشبكي، فهى تحمي املحاصيل من البيئة القاسية فيما توفر التهوية 

الجيدة لها واملنافع اإلضافية املتأتية عن الحماية من اآلفات واألمراض. وتبّين النتائج أن البيوت 
الشبكية ادخرت حوالي 		 في املائة من املياه, مع زيادة الربحية بنسبة 10 في املائة مقارنًة بالدفيئة 

املبّردة.

12
املركز الدولي للزراعة 

امللحية )اإلمارات العربية 
املتحدة(

يمثل الكينوا محصوال مدرًا للدخل, و مناسبا جًدا للتصدي للتحديات املتصلة بالدخل والبيئة التي 
يواجهها املزارعون من أ�حاب الحيازات الصغيرة في املناطق الهامشية. فالطلب على الكينوا يزداد في 

املغرب وبادر العديد من املزارعين الى زراعة الكينوا في مناطق مختلفة في الباد. إنما شهدت الغّات 
واإلنتاج تباينًا وعدم اتساق، بمتوسط يتراوح بين 	.0 و0.5 طن/هكتار فقط، في حين يمكن أن تصل 

الغّلة القصوى القابلة للتحقيق إلى 1.0 طن/هكتار. وأدخل املركز الدولي للزراعة املحلية األنماط 
الورائية للكينوا األفضل أداًء التي تم تطويرها بعد سنوات من بحوث أجراها العلماء في املركز الدولي 

للزراعة امللحية، ونشرت املمارسات الفضلى في مجال اإلدارة للحصول على الغآت املثلى في ظروف 
زراعية هامشية. بدأ البرنامج عام 2017, بمشاركة 200 مزارع في املرحلة التجريبية وحوالي 1.000 مزارع 

في مرحلة توسيع نطاق البرنامج.
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وصف االبتكار )األثر الحجم وسواهما(املؤسسة#

1	
منظمة األغذية والزراعة 

اليمن

الفكرة االبتكارية ملنظمة األغذية والزراعة لدعم النساء في تأدية دور أكبر، من خال إشراكهن أواًل في 
برنامج شامل لتنمية القدرات ف تسوية النزاعات ثم إشراكهن فعًا في عملية إجمالية لتسوية النزاعات 

والوساطة. كذلك، كان دور املرأة في توعية املجتمع املحلي أساسيا في تعبئة أعضاء املجتمع املحلي 
لاتحاد من أجل إيجاد حّل للنزاع. وقد نجح املشروع في إزالة التوتر وإقامة السام في املجتمع. كذلك, 
دٌر املشروع نقًدا فورًيا لفرص العمل للنساء والشباب على السواء. وهو يّدخر 170.000 3م من املياه 
الضرورية جًدا للرّي واحتياجات الشرب لدى املاشية. نتيجة لذلك, نجحت منظمة األغذية والزراعة 

بحّل النزاعات في أكثر من ثاثين موقًعا في الباد.

هامش:

قائمـــة وثائـــق املعلومـــات األساســـية:)1(   )1(
كيـــف تغيـــر التكنولوجيـــات الرقميـــة الزراعيـــة 
)منظمـــة األغذيـــة  فـــي إقليـــم املغـــرب العربـــي 
والزراعـــة، 2020(؛ )2( إعـــادة إحيـــاء قطـــاع 
التركيـــز علـــى  الزراعـــة الغذائيـــة فـــي املشـــرق: 
األمريكيـــة  )الجامعـــة  واألردن  العـــراق، 
والزراعـــة،  األغذيـــة  منظمـــة  بيـــروت،  فـــي 
املتوســـطي،  التكامـــل  مركـــز  اإلســـكوا، 
2020(؛ )3( التحديـــات الزراعيـــة فـــي بلـــدان 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وإمكانيـــة التحـــول 
الرقمـــي والزراعـــة املحميـــة )منظمـــة األغذيـــة 
والزراعـــة، 2020(؛ )	( االبتـــكارات فـــي النظـــم 
الشـــرق  إقليـــم  حالـــة  والغذائيـــة:  الزراعيـــة 
األدنى وشمال إفريقيا )GKI، منظمة األغذية 
الرقمـــي  االبتـــكار   )	( 2020(؛  والزراعـــة، 
لتعزيز فرص العمل الريفي الائق في الزراعة 
فـــي إقليـــم الشـــرق األدنـــى  للشـــباب والنســـاء 
وشـــمال إفريقيـــا )منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، 
التكنولوجيـــا واالبتـــكار الرقمـــي   )	( 2020(؛ 
مـــن أجـــل تحســـين �حـــة النباتـــات )منظمـــة 
األغذيـــة والزراعـــة، 2020(؛ )	( االبتـــكارات 
االجتماعيـــة واالتجاهـــات فـــي الشـــرق األدنـــى 

األمثلـــة والفـــرص املتاحـــة  وشـــمال أفريقيـــا، 
للعمـــل )منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، 2020(؛ 
)	( وثيقـــة املعلومـــات األساســـية للصنـــدوق 
اإلرشـــاد  حـــول  الزراعيـــة  للتنميـــة  الدولـــي 
الرقمي إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا 
الزراعيـــة،  للتنميـــة  الدولـــي  )الصنـــدوق 

.)2020

)2( Serraj and Pingali, eds. 2019.         
Agriculture & Food Systems to 2050: 
Global Trends, Challenges and Oppor-
tunities. 

)	( Singapore. World Scientific. Ac-

cessed Jan. 2020. https://www.world-

scientific.com/doi/pdf/10.1142/
11212FAO, 2017. The future of food 
and agriculture; http://www.fao.
org/	/a-i	58	e.pdf

)	( يتم استعراض أهمية هذه التكنولوجيات 
بــالــنــســبــة إلـــــى أقــــســــام مــخــتــلــفــة مــــن ســلــســلــة 

قيمة الزراعة في وثائق املعلومات األساسية 
في إطــار املنتدى الدولي حول االبتكار في نظم 
األغــذيــة الــزراعــيــة لتحقيق أهـــداف التنمية 

املستدامة.

)	( كل ســنة، يقــوم مؤشــر االبتــكار العالمــي 
بترتيب أداء االبتكار في حوالي 0	1 اقتصاًدا 
ويتألــف املؤشــر الفرعــي  مــن حــول العالــم. 
ملدخات االبتكار من خمس ركائز للمدخات 
الوطنــي  االقتصــاد  فــي  العناصــر  تضــم 
ابتكاريــة:  بأنشــطة  بالقيــام  تســمح  التــي 
املؤسســات؛ رأس املــال البشــري والبحــوث؛ 
مســتوى تطــور األســواق  التحتيــة؛  البنيــة 
ومســتوى تطــور مؤسســات األعمــال. ويوقــر 
املؤشــر الفرعــي لنواتــج االبتــكار املعلومــات 
األنشــطة  نتيجــة  هــي  التــي  النواتــج  بشــأن 

االبتكاريــة فــي االقتصــاد.

ــيـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة  )	( كــــيــــف تـــغـ
الــزراعــيــة فــي إقليم املــغــرب )منظمة األغــذيــة 

والزراعة، 2020(
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

 الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا
 يف مجاالت نخيل التمر واالبتكار

الزراعي
د. سيد عاشور أحمد

أستاذ بجامعة أسيوط، مرص
s.ashour@gmail.com

تكنولوجيا  ومــنــهــا  التكنولوجية  للتطبيقات 
املــعــلــومــات، مـــدًى واســعــًا مــن االنــتــشــار يتسع 
بوتيرة متسارعة في مختلف مجاالت الحياة، 
نظرًا ملا تلعبه تلك التطبيقات في تغيير شكل 
وأصــبــح العمل  العمل وطريقته ومخرجاته، 
في ظل تلك التكنولوجيا أكثر مرونة وفاعلية 
عـــن ذي قـــبـــل. ونــــظــــرًا لــلــمــســتــجــدات األخـــيـــرة 
الطارئة املتمثلة في تف�ضي فيروس كورونا وما 
فرضه من حجر منزلي للبشر وتبعاته األخرى 
ــــمـــــورة، فـــقـــد أضـــحـــت  ــــعـ بــمــخــتــلــف أرجـــــــــاء املـ
تكنولوجيا املعلومات البديل الحتمي لإلنجاز 

عــن ُبــعــد للعمل والتعليم والــلــقــاءات الهامة 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــذـكــ ــ ــا. ويــــعــــد مـــجـــالـــي الـ ــيــــرهــ وغــ
ــجــــاالت الـــواجـــب  والــتــكــنــولــوجــيــا مــــن أهـــــم املــ
اعتبارها واالستفادة منها في املواجهة العلمية 

لتلك الجائحة.

وتــــؤكــــد مــنــظــمــة األغــــذيــــة والـــــزراعـــــة عـــلـــى أن 
أزمــــة   Covid-19 ــــورونـــــا  جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـ
عــاملــيــة ذات تــأثــيــرات عــريــضــة عــلــى قــطــاعــات 
األغـــذيـــة والـــزراعـــة، مــمــا يتطلب مــعــه اتــخــاذ 
تدابير عاجلة لضمان إبقاء ساسل اإلمــداد 
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الغذائي فاعلة محليًا ودوليًا، للتخفيف من 
خــطــر الـــصـــدمـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي تـــؤثـــر بــشــدة 
على الجميع، السيما الفقراء والفئات األكثر 

ضعفًا ]11[.  

AI Artificial In tel- االصــطــنــاعــي  والــــذكــــاء 

ــــوك وخـــــصـــــائـــــص مـــعـــيـــنـــة  ــلــ ــ ligenceهـــــــــــــــــــــو ســ

ــيــــة تــجــعــلــهــا  ــهــــا الــــبـــــــــرامــــج الــــحــــاســــوبــ تـــتـــســـم بــ
تــحــاكــي الـــقـــدرات الــذهــنــيــة الــبــشــريــة وأنــمــاط 
ــــذه الـــــخـــــواص الــــقــــدرة  ــــم هــ ــــن أهــ عـــمـــلـــهـــا، ومــ
الــفــعــل عــلــى  عـــلـــى الـــتـــعـــّلـــم واالســـتـــنـــتـــاج ورّد 
أوضـــــــــــــــــاع لـــــــــم تــــــبــــــرمــــــج فــــــــــــي اآللــــــــــــة. وُتــــــــــعــــــــــّرِف 
الـــكـــثـــيـــر مــــن املــــؤّلــــفــــات الـــــذـكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي 
عــــــلــــــى أنــــــــــــه »دراســـــــة وتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــم الـــــــعـــــــمـــــــاء 
األذكـــــــيـــــــاء«، والـــــــعـــــــمـــــــيـــــــل الـــــذـكــــي هـــــو نـــــظـــــام 
يــســتــوعــب بــيــئــتــه ويــتــخــذ املـــواقـــف الــتــي تــزيــد 
فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة 
فريقه ]2[. ويعّد الذكاء االصطناعي أحد فروع 
علم الحاسوب، وأحد الركائز األساسية التي 
تقوم عليها صناعة التكنولوجيا فــي العصر 

الحالي.

ومـــــن الـــتـــعـــريـــفـــات األخــــــــرى ملــصــطــلــح الــــذكــــاء 
االصــطــنــاعــي، أنـــه قــــدرة اآلالت والــحــواســيــب 
الـــرقـــمـــّيـــة عــلــى الـــقـــيـــام بــمــهــام مــعــيــنــة ُتــحــاكــي 
وُتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكّية، 
م من التجارب  كالقدرة على التفكير أو التعلُّ
ــتـــي  ــلــــيــــات الـ ــــرهــــا مــــــن الــــعــــمــ ـــ الــــســــابــــقــــة أو غــــيــ
تتطلب عــمــلــيــات ذهــنــيــة، كــمــا يــهــدف الــذكــاء 
االصــطــنــاعــي إلــــى الـــوصـــول إلــــى أنــظــمــة تتمتع 
وتتصرف على النحو الــذي يتصرف  بالذكاء 
ــم والــفــهــم، بحيث  بــه الــبــشــر مــن حــيــث الــتــعــلُّ
ُتــــقــــّدم تـــلـــك األنـــظـــمـــة ملــســتــخــدمــيــهــا خـــدمـــات 
مختلفة من التعليم واإلرشـــاد والتفاعل وما 

إلى ذلك ]12[.

وعلى الــرغــم مــن أن االضــطــرابــات فــي سلسلة 
اإلمــــــــــــدادات الـــغـــذائـــيـــة مــحــتــمــلــة حـــتـــى اآلن، 
ــهـــــرت بـــالـــفـــعـــل تــــحــــديــــات مـــــن حــيــث  ــ فــــقــــد ظـ
اللوجستيات. فالغذاء يحتاج إلى التنقل عبر 
الــحــدود دون قــيــود، واالمــتــثــال ملعايير سامة 
األغــذيــة القائمة. وللتخفيف مــن أثـــار الــوبــاء 
على األغذية والزراعة، تحّث منظمة األغذية 
الـــبـــلـــدان   )FAO( ــتـــحـــدة  ــــة لـــألمـــم املـ ــــزراعــ والــ
ــتـــيـــاجـــات الــغــذائــيــة  الـــنـــامـــيـــة عـــلـــى تــلــبــيــة االحـ
وتعزيز برامجها  الفورية لسكانها الضعفاء، 
للحماية االجتماعية، والحفاظ على استمرار 
تجارة األغذية العاملية، وكذلك الحفاظ على 
حركة سلسلة اإلمـــداد املحلية، ودعــم قــدرة 

صغار املزارعين على زيادة إنتاج الغذاء ]11[.

1. الــــذـكـــاء االصـــطـــنـــاعـــي واالرتـــــقـــــاء بــنــخــيــل 
التمر

في املؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر بدولة 
اإلمارات العربية عام 2018، تم مناقشة نحو 
بحثًا علميًا وورقـــة عمل معنّية بزراعة   180
ــــاج الــــتــــمــــور، قـــدمـــهـــا بـــاحـــثـــون  ــتــ ــ ــيـــل وإنــ ــنـــخـ الـ
ــــة، بــيــنــهــا أبـــحـــاث إمـــاراتـــيـــة تتعلق  مـــن 40 دولــ
باستخدامات الذكاء االصطناعي في اكتشاف 

ســوســة النخيل الــحــمــراء، والــتــحــّكــم فــي طعم 
ورائـــــحـــــة األصـــــنـــــاف املـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــمـــور. كــمــا 
كــان هــنــاك حــضــور واســـع مــن ِقــَبــل املنظمات 
في مقدمتها منظمة األغذية  الدولية املعنّية، 
والــــزراعــــة )FAO(، واملــــركــــز الــــدولــــي لــلــبــحــوث 
 ،)ICARDA( الـــزراعـــيـــة فـــي املـــنـــاطـــق الـــجـــافـــة 

.)ICBA( واملركز الدولي للزراعة امللحية

وكان هذا املؤتمر حلقة في سلسلة ممتدة من 
املــبــادرات التي تطلقها جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبــتــكــار الــزراعــي بالتعاون مع 
الــجــهــات املــخــتــصــة عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، في 
ــاء بـــزراعـــة نــخــيــل الــتــمــر وتــعــزيــز  ــقـ ســبــيــل االرتـ
اإلبــداع واالبتكار في هــذا القطاع الــذي يمثل 
أحـــد مــرتــكــزات األمـــن الــغــذائــي الــرئــيــســة على 

املستوى الوطني والعالمي ]3[.

ــنـــاعـــي وخــــدمــــة الــقــطــاع  ــــذـكــــاء االصـــطـ 2. الـ
الزراعي

تسهم مــبــادرة الــحــزم االستثمارية التحفيزية 
التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي، ضمن 
بــرنــامــج أبــوظــبــي لــلــمــســرعــات الــتــنــمــويــة »غـــدًا 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

فـــــي تــــعــــزيــــز الــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي واألمـــــــن   ،»21
الـــغـــذائـــي، عــبــر تــشــجــيــع االســتــثــمــار وتــوظــيــف 
الـــذـكــاء االصــطــنــاعــي فــي خــدمــة هـــذا الــقــطــاع، 

خصوصًا في البيئات الصحراوية.

ــاء  ــذـكــ ــ ــيـــات الـــحـــديـــثـــة والـ ــنـ ــتـــقـ هــــــذا وتـــثـــبـــت الـ
االصـــطـــنـــاعـــي، نــفــســهــا يـــومـــًا بــعــد يـــــوم، كحل 
ــيــــة  ــــي تـــحـــســـيـــن اإلنــــتــــاجــــيــــة الــــزراعــ ــــوهـــــري فـ جـ
عامليًا، ما أدى إلى التحول التدريجي للمزارعين 
نــحــو الــروبــوتــات وأجــهــزة االســتــشــعــار الــذكــّيــة 
ــّيـــــرة، بـــجـــانـــب االتــــجــــاهــــات  ــ والـــــطـــــائـــــرات املـــــسـ
املتزايدة للزراعة الدقيقة، كل هــذا أدى إلى 
تنشيط حــركــة الــســوق، وزيــــادة الطلب على 
تــوظــيــف الــتــقــنــيــات الـــزراعـــيـــة فـــي دفـــع عجلة 

النمو لتحقيق التنمية املستدامة.

ــــذه املـــــــبـــــــادرة، كــــخــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة  ــ وتـــــأتـــــي هـ
تستشرف مستقبل القطاع الزراعي في دولة 
اإلمارات العربية، كما تأتي في وقت تشهد فيه 
الــدولــة حــضــورًا فــاعــًا ومــؤثــرًا على املستوى 
الدولي، من خال منظمة األغذية والزراعة، 
حـــيـــث اســـتـــضـــافـــت دولــــــــة اإلمــــــــــــارات مــؤتــمــر 
وزراء الــــزراعــــة فـــي الــــــدول املــنــتــجــة لــلــتــمــور، 
ــــع اســتــراتــيــجــيــة إطــــاريــــة ملــكــافــحــة  ــهـــدف وضـ بـ
ســوســة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء، بــجــانــب تقديمها 
مليوني دوالر أمــريــكــي لــدعــم صــنــدوق ائتمان 
الستئصال تلك اآلفة. كما تؤكد هذه املبادرة 
الــــوعــــي بــمــتــطــلــبــات املــســتــقــبــل واحـــتـــيـــاجـــات 
الــتــنــمــيــة، وتــعــكــس االهـــتـــمـــام الــكــبــيــر بــقــطــاع 
الـــزراعـــة، مــن خـــال مساهماتها الــفــاعــلــة في 
تــعــظــيــم دور الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــاملــيــة للتغلب 

على التحديات البيئية واملناخية التي تواجه 
قطاع الزراعة. كذلك فإن العمل على تطوير 
ــفـــاءة اســتــخــدام  ــائـــل مــبــتــكــرة لــتــحــقــيــق كـ وسـ
اتجاهًا عامليًا نظرًا لشح  يعّد  املـــوارد املائية، 
املياه، كما أن البحث عن وسائل لاستفادة 
مــن املــيــاه املــالــحــة بــات ضـــرورة بيئية تساعد 
ــــادة إنــتــاج  عــلــى قــهــر الــتــصــحــر، وتــســهــم فـــي زيــ

املحاصيل الزراعية ودعم األمن الغذائي.

ــبـــــــادرة فـــــي تــــعــــزيــــز األمـــــن  كــــمــــا تـــســـهـــم هـــــــذه املـــــ
ــــة بــيــن  ــــراكـ ــيــــد الـــــشـ ــأكــ ــــي، وتــ ــنـ ــ ــــي الـــــوطـ ــــذائـ ــــغـ الـ
القطاعين الحكومي والخاص، حيث تنسجم 
مــع مــســؤولــيــة حــكــومــة أبــوظــبــي فــي فــتــح آفــاق 
االســـتـــثـــمـــار أمـــــــام الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــوطـــنـــي 
وتــشــجــيــعــه عــلــى إقـــامـــة مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة 
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ــــة، كـــمـــا تــســهــم فــي  ــــزراعــ نـــاجـــحـــة فــــي قـــطـــاع الــ
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة املــســتــدامــة، 
وتــضــاعــف مـــن مــســاهــمــة قـــطـــاع الــــزراعــــة في 

الناتج املحلي اإلجمالي.

ــهــــودًا كــبــيــرة  ــــذا وتــــبــــذل حـــكـــومـــة أبـــوظـــبـــي جــ هـ
لــتــحــفــيــز املـــواطـــنـــيـــن مــــن ُمــــــــّاك املــــــــــزارع عــلــى 
تطوير مزارعهم، وتشجيعهم على تنميتها من 
خال استخدام أحدث التقنيات واألساليب 
الزراعية ذات القدرة على تخفيض استهاك 
ــاءة اإلنــتــاجــيــة، وقــد  املـــيـــاه ورفــــع جــــودة وكـــفـ
حــقــقــت إنــــجــــازات مــلــمــوســة فـــي تــطــويــر قــطــاع 

الزراعة في إمارة أبوظبي ]	[.

3. مذكرات تفاهم مع منظمات دولية
وّقعت األمــانــة العامة لجائزة خليفة لنخيل 
ــي فــــي يـــونـــيـــو 2020  ــ ــــزراعــ الـــتـــمـــر واالبــــتــــكــــار الــ
أربــــــــع مــــــذكــــــرات تــــفــــاهــــم عـــــن ُبــــعــــد مـــــع عــــدد 
مـــن املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والــجــمــعــيــات بــهــدف 
تنمية وتــطــويــر قــطــاع زراعـــة النخيل وإنــتــاج 
التمور في املنطقة العربية، وذلــك بمشاركة 
ــائــــزة مــــع كــــل مــــن مــــديــــر عـــام  ــجــ ــــام الــ ــيــــن عــ أمــ
ــبــــحــــوث الـــــزراعـــــيـــــة فــي  اتـــــحـــــاد مــــؤســــســــات الــ
AARINE- )الــشــرق األدنـــى وشــمــال إفــريــقــيــا  
ورئــيــس مجلس إدارة جمعية التمور   ،)NA

ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة جــمــعــيــة  األردنـــــــيـــــــة، 
فــاحــة ورعـــايـــة الــنــخــيــل الــســودانــيــة، ومــديــر 
عام مجموعة النفيدي الزراعية بجمهورية 
ــــادرة الـــســـاحـــل  ــبــ ــ ــديـــــر عــــــام مــ ــ الـــــــســـــــودان، ومـ

األخضر بجمهورية السنغال.

ــــر  ــ ــى تــــعــــزيــــز أواصـ ــ ــ وتـــــهـــــدف املــــــذكــــــرة األولــــــــــى إلـ
الـــتـــعـــاون فــــي املــــجــــاالت الــبــحــثــيــة والـــتـــدريـــب، 
وإعداد دراسات ومقترحات ملشاريع مشتركة 
فــي مــجــاالت تنمية املجتمع املــحــلــي واإلصـــاح 

الـــــزراعـــــي والـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة عـــلـــى املـــســـتـــوى 
ــيــــر الــــخــــدمــــات  ــــي مــــــع تــــوفــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــي واإلقـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
االســـتـــشـــاريـــة الــفــنــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والـــدعـــم 

التقني في األمور ذات االهتمام املشترك.

ــهــــدف املـــــذكـــــرة الـــثـــانـــيـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز أواصـــــر  وتــ
التعاون في التدريب الزراعي وتبادل الخبرات 
واملـــعـــرفـــة املــتــعــلــقــة بــنــخــيــل الـــتـــمـــر واالبـــتـــكـــار 
الزراعي بين جمعية التمور األردنية وجمعية 
فــاحــة ورعـــايـــة الــنــخــيــل الــســودانــيــة واألمــانــة 
ــــى مــــســــاعــــدة  ــــولـ ــتـ ــ ــيـــــث تـ ــ ــائـــــزة حـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـــــعـــــامـــــة لـ
الـــطـــرفـــيـــن، وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات االســـتـــشـــاريـــة 
الفنية والــدعــم التقني وتعزيز تبادل األفكار 

والخبرات، وتشجيع األنشطة املشتركة.

كما تهدف املــذكــرة الثالثة إلــى التعاون املنهي 
بين مجموعة النفيدي الــزراعــيــة بجمهورية 
الــســودان واألمــانــة العامة للجائزة بما يسهم 
في تطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر 
ــتـــمـــور فــــي جـــمـــهـــوريـــة الــــســــودان،  ــنـــاعـــة الـ وصـ
باإلضافة إلى نقل الخبرة واملعرفة املتخصصة 
ــــاج وتــصــنــيــع  ــتـ ــ فــــي مـــجـــال زراعــــــــة الـــنـــخـــيـــل وإنـ
الــتــمــور الــفــاخــرة، بــمــا يــحــقــق األمــــن الــغــذائــي 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــزراعــــيــــة والـــريـــفـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
ــيــــن والــبــاحــثــيــن  إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــمـــا لـــصـــالـــح املــــزارعــ

واملستهلكين محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وتهدف املذكرة الرابعة إلى التعاون املشترك 
ــاحــــل األخـــــضـــــر بـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــادرة الــــســ ــبــ ــ مـــــع مــ
الــســنــغــال مــن أجـــل تمكين الــقــطــاع الــزراعــي 
مـــن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات االبـــتـــكـــار الــــزراعــــي في 
كفاءة استخدام املـــوارد املائية عبر منظومة 
الــطــاقــات املــتــجــددة، والــتــركــيــز عــلــى الــتــواصــل 
مع املجتمعات املحلية إلعادة التوازن والبناء 

اإليكولوجي باملحيط الحيوي.

ــاهـــم عـــــن ُبـــعـــد  ــفـ ــتـ ــيـــع مـــــذكـــــرات الـ ــأتـــــي تـــوقـ ــ ويـ
ــائــــزة بـــكـــافـــة اإلجـــــــــراءات  ــــزام الــــجــ ــتـ ــ فــــي إطـــــــار الـ
االحــتــرازيــة للحد مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
»كــوفــيــد19«، ودلــيــل جــديــد على املصداقية 
العالية التي حققتها الجائزة في تنمية قطاع 
نخيل التمر على املستوى الوطني واإلقليمي 

والدولي ]1[. 

4. الزراعة الذكّية
نـــظـــرًا ملـــا تــعــانــيــه األرض مـــن تــغــيــرات مناخية 
أّثرت وتؤثر على املحاصيل الزراعية، بجانب 
االزديــــاد املــضــطــرد للسكان، أصــبــح التحدي 
الــراهــن هــو توفير الــغــذاء بطريقة مستحدثة 
تلغي املشاكل القائمة. وتعّد الزراعة الذكية 
من السبل التي يمكنها تحقيق ذلك. والزراعة 
ــمــــاد  ــتــ ــــث أســـــــاســـــــه اعــ ــــديــ ــــام حــ ــــظــ الــــــذكــــــّيــــــة نــ
ــــة بــطــرق  ــــزراعـ الــتــكــنــولــوجــيــا املـــتـــقـــدمـــة فــــي الـ
مختلفة عن تلك التقليدية، كما أنها تساهم 
في ترشيد استخدام املوارد الطبيعية السيما 
املياه، ومــن أبــرز سماتها اعتمادها على نظم 
إدارة وتــحــلــيــل لــلــمــعــلــومــات التــــخــــاذ أفــضــل 
ــأقـــل الــتــكــالــيــف،  قــــــــرارات اإلنــــتــــاج املــمــكــنــة بـ
وكـــذلـــك إجــــــراء الــعــمــلــيــات الـــزراعـــيـــة ـكـالــري 
ومــكــافــحــة اآلفــــــات ومـــراقـــبـــة الـــتـــربـــة ومــراقــبــة 

املحاصيل بطرق آلية.

4. 1. وسائل الزراعة الذكية

الــــزراعــــة الــدقــيــقــة: يــقــصــد بــهــا الــتــحــّكــم في 
املحاصيل من خال تكنولوجيا املعلومات 
ــــاالت وأجــــهــــزة االســـتـــشـــعـــار وأنــظــمــة  واالتـــــصـ
التحكم عن ُبعد، واآلالت ذاتية التشغيل، 
ــــات دقــــيــــقــــة،  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــول عــــلــــى بـ ــــصـ ــحـ ــ بـــــهـــــدف الـ
واستثمار هــذه البيانات فــي توجيه الــزراعــة 
نحو إنــتــاج أكبر بتكلفة أقــل،  دقيقًا  توجيهًا 
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وإنتــــاج محــــاصيــــل ذات جودة عاليــــة. وعلــــى 
االســــــــتــــشــــــــعــــار  أجــهــزة  تتيح  املــثــال  سبيل 
عن ُبعد املوضوعــــة في الحقول للمزارعيــــن 
الحصــــول على خــرائــط تفصيليــــة لكل من 
 عن 

ً
التضــــاريــــــــس واملــــوارد في املنطقة، فضــــا

مثــــــــل الحموضــــة ودرجــــة  املتغيرات  قياس 
كمــــا يمكنهــــــــا أيضًا  حــرارة التربة والرطوبة، 
التنبؤ بأنمــــاط الطقــــــــس أليــــــــام وأســــــــــــــــــــابيــــع 
ــــة. وتــســــــــــــــــــــــــــاعــد الـــزراعـــــــــــــــــــة الـــدقـــيـــقـــة  ــادمــ ــ قــ
 Internet  املــعــتــمــدة عــلــى ) إنــتــرنــت األشـــيـــاء
of Things ( على اتــخــاذ الــقــرارات األفضل 

لتحـــــســـــين اإلنتـــــاج الزراعي، إضافــة لذلك، 
تلعب البيانــــات التــــــــي يتم جمعها وتحليلها 
الزراعيــــة،  اآلفــــــــــــــات  رصــــــــد  فــي  كبيرًا  دورًا 
ـــــد كــمــيــة املـــبـــيـــدات املــطــلــوبــة بــدقــة  ـــ ـــ وتــحــديـــ
لــاســتــخـــــدام املــفـــــرط فــي استعمالها،  تجنبًا 
تــــــســــــاعد عمليـات جمــــــــــــع وتحليـــل  وكذلك 
ـــــتــخــدام الــرشــيــد مليـــــاه  ـــ ـــ ــــــــات فـــي االســـ ـــ ـــ الــبــيــانـــ

الـــــري.

الــطــائــرات املــســّيــرة: وذلــــك لــرصــد املحاصيل 
وتقييمها، وتصوير األرا�ضــي الزراعية ورسم 
الخرائط، وقياس مكونات الهواء، إضافة إلى 
رش املحاصيل بمبيدات اآلفات بشكل سريع 
وآمــــــن، وإرســـــــال الـــبـــيـــانـــات بــشــكــل فـــــوري إلــى 
بــرمــجــيــات تــقــوم بتحليلها وتــوجــيــه املــزارعــيــن 

إلى تنفيذ اإلجراءات األفضل.

الـــــزراعـــــة الــــرأســــيــــة واملـــحـــاصـــيـــل الـــصـــاعـــدة: 
سيؤدي إدخال الزراعة الرأسية والتطورات 
الــحــديــثــة الــتــي ســتــطــرأ عــلــى تقنية اســتــخــدام 
اإلضاءة الصناعية في الزراعة )إضاءة الليد 
LED Lighting(، إلى توسيع نطاق املحاصيل 

الـــتـــي يــمــكــن زراعـــتـــهـــا بـــاتـــبـــاع الــــزراعــــة املــائــيــة 
والـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي املـــائـــي واألنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة 
األخــرى الخاضعة للمراقبة، وستنمو زراعــة 
الــخــضــروات الــورقــيــة والـــخـــضـــروات األخـــرى 
والـــفـــاكـــهـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع بــتــطــبــيــق تــلــك 

التكنولوجيا.

4. 2. الزراعة الذكّية والوطن العربي

تـــعـــانـــي املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن أزمــــــــات بــيــئــيــة 
مثل نقص املــيــاه الصالحة للزراعة،  كبيرة، 
وتــغــيــر املـــنـــاخ، والـــجـــفـــاف، والــتــصــحــر، األمـــر 
الـــذي يــؤثــر ســلــبــًا عــلــى تــوفــيــر الــغــذاء وتحقيق 
األمــن الــغــذائــي. لذلك فاملنطقة العربية من 
أكثر املناطق حاجة لتطبيق تقنيات الزراعة 
ــيـــة. ويــتــطــلــب تــبــنــي ســـيـــاســـات الــــزراعــــة  الـــذكـ
تعزيز العمل العربي املشترك،  الذكية عربيًا 
ــبــــادل املـــعـــرفـــة واألفــــكــــار حــــول تــكــنــولــوجــيــا  وتــ
إنترنت األشياء، وإدراج تكنولوجيا االتصال 
واملعلومات كعامل أسا�ضي للتنمية وللزراعة 
ــا تــــجــــربــــة املـــنـــتـــدى  ــنــ ـــــر هــ ــة. وُيـــــــذكــ ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ املـ
الــذي عقد  اإلقليمي األول للزراعة الذكية، 
في العاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار 
»نـــحـــو تــنــمــيــة زراعــــيــــة مـــســـتـــدامـــة مــــن خـــال 
ــيـــاء واالتـــجـــاهـــات الــتــكــنــولــوجــيــة  إنــتــرنــت األشـ
الــجــديــدة«، ويــعــد هـــذا املــنــتــدى أول محاولة 
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نحو تبني سياسات الــزراعــة الذكية وتبادل 
الــخــبــرات عــلــى املــســتــويــيــن الــعــربــي واإلفــريــقــي 
ــــي فــــي هـــذا  ــعـــاون اإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـ ــتـ وتـــعـــزيـــز الـ
املجال لتنسيق الجهود والتوصل إلــى حلول 

مستدامة ملستقبل القطاع الزراعي.

وتـــعـــد دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة أول دولـــــة في 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة تــتــجــه إلـــى الـــزراعـــة الــذكــيــة 
لــتــعــزيــز جـــهـــود تــحــقــيــق األمـــــن الـــغـــذائـــي، وقــد 
ــــات  ــــزراعــ ــلــ ــ ــتــــخــــصــــص لــ تـــــــم إنـــــــشـــــــاء مــــــركــــــز مــ
املــحــمــّيــة، وذلـــك فــي إطـــار الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
تــطــويــر الــقــطــاع الـــزراعـــي وتــحــويــلــه إلـــى قــطــاع 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ اقــــتــــصــــادي مــــن جـــهـــة وتـــحـــفـــيـــز االسـ
القطاع الزراعي من جهة أخرى. وقد شهدت 
ــيــــة نـــوعـــيـــة بــاســتــخــدام  أبـــوظـــبـــي تـــجـــربـــة زراعــ

تقنية االنــبــعــاث الــضــوئــي، والــتــي تعتمد على 
أســـلـــوب الـــزراعـــة الــرأســيــة مـــن دون تــربــة أو 
استخدام مبيدات زراعــيــة، وتختصر الفترة 
الــزمــنــيــة لــجــنــي املــحــصــول بــنــســبــة كــبــيــرة، إلــى 
جانب نوعيته العالية، من دون أي تغيير في 
خصائصه الــغــذائــيــة، وفـــي الــوقــت ذاتـــه تعّد 
هــذه التقنية صديقة للبيئة لحجم التوفير 
ــادة تـــدويـــر حتى  ــ ــ فـــي الـــطـــاقـــة املــســتــخــدمــة وإعـ
الكمية القليلة من املياه. وتعمل الدولة على 
نقل التكنولوجيا العاملية وتــدريــب املنتجين 
املحليين وبناء قدرات الكوادر على استخدام 
التقنيات الحديثة للوصول إلى أعلى معدالت 
اإلنتاج، عاوة على ترشيد استهاك املياه في 
إمارة أبوظبي، والهدف من هذا كله هو إدخال 
ــتــــاج  مـــفـــهـــوم الــــــزراعــــــة املـــحـــمـــيـــة كـــثـــيـــفـــة اإلنــ

وعالية الكفاءة إلــى نظام الــزراعــة التقليدي 
ــالــــي، األمـــــــر الـــــــذي ســـيـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق  ــحــ الــ
االكتفاء الــذاتــي مــن خــال زيـــادة اإلنــتــاج من 
الخضروات، بما يــوازي االستهاك املحلي في 

الوقت الراهن والتصدير مستقبًا ]10[.

ــهــــة ســــوســــة الــنــخــيــل  5. تـــطـــبـــيـــقـــات ملــــواجــ
الحمراء

بفضل التقدم التكنولوجي، أضحى باإلمكان 
ــيـــــة فـــتـــاكـــة تـــهـــدد لــألمــن  ــ مـــحـــاربـــة آفــــــات زراعـ
الــغــذائــي فــي مــنــاطــق شــتــى مــن الــعــالــم. وتــوفــر 
االبــتــكــارات التقنية حــلــواًل جــديــدة للتصّدي 
آلفــة سوسة النخيل الحمراء، وذلــك بمجرد 
تحميل تطبيق بالهاتف الجوال مهمته األولى 
جمع البيانات األساسية عند فحص أشجار 
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من  وهــذا التطبيق جــزء  النخيل ومعالجتها. 
تــقــنــيــات أخـــرى عــديــدة تــم ابــتــكــارهــا ألهـــداف 
متنوعة، وتشترك جميعها في النهوض باملجال 
الزراعي، من بينها تكنولوجيا تساعد في زيادة 
اإلنتاج، وأخرى تساهم في جعل املياه املالحة 
صــالــحــة لــاســتــخــدامــات الـــزراعـــيـــة، وغــيــرهــا 
كتقنية محاربة اإلجهاد اإلحيائي الناجم عن 

التغيرات املناخية.

ــبـــراء وبـــاحـــثـــون عــلــى ســبــر أغــــوار  وقــــد عــمــل خـ
ق بــال منتجي  تلك املشكلة الــتــي أضــحــت تـــؤّرِ
ــلـــــك اآلفـــــــــــة ومــــعــــالــــجــــة  ــ الــــــتــــــمــــــور، ملـــــواجـــــهـــــة تـ
الـــتـــحـــديـــات الـــنـــاجـــمـــة عــنــهــا عـــلـــى املــســتــويــات 
ــيــــة. وفــــــي هـــذا  ــاملــ ــيـــة والــــعــ ــمـ ــيـ ــلـ ــيـــة واإلقـ ــنـ الـــوطـ
ــــة الــــعــــامــــة لـــجـــائـــزة  ــانــ ــ الــــســــيــــاق، نـــّظـــمـــت األمــ

ــــة لـــنـــخـــيـــل الــــتــــمــــر واالبــــتــــكــــار  ــيـ ــ ــــدولـ خـــلـــيـــفـــة الـ
الزراعي، مؤتمر وزراء الزراعة للدول املنتجة 
لــلــتــمــور فــي أبــوظــبــي، بــغــيــة وضـــع استراتيجية 
إطــاريــة الستئصال ســوســة النخيل الحمراء 
وكــذلــك إنــشــاء صــنــدوق ائتمان لتنفيذ هذه 
االستراتيجية بمساهمة الدول املتضررة من 

تلك اآلفة.

ر مــنــظــمــة األغــــذيــــة والـــــزراعـــــة أدوات  ــّوِ ــ ــــطـ وتـ
لكنها مواكبة للتكنولوجيا وفعالة  بسيطة، 
ملساعدة املزارعين على مراقبة ومجابهة تلك 
اآلفــــــة بــطــريــقــة أفــــضــــل، فــتــطــبــيــق الــســوســة 
الــحــمــراء لــلــهــواتــف الــنــقــالــة ُيــســتــخــدم لجمع 
الــــبــــيــــانــــات األســــاســــيــــة عـــنـــد فـــحـــص أشـــجـــار 
الــنــخــيــل ومــعــالــجــتــهــا. ويــتــم حــالــيــًا بــنــاء منّصة 

عـــاملـــيـــة لــــرســــم خــــرائــــط الـــبـــيـــانـــات املـــيـــدانـــيـــة 
والتحليات من أجــل اتخاذ قـــرارات أفضل، 
ــتــــشــــعــــار عـــــن ُبـــعـــد  ويـــــجـــــري الــــجــــمــــع بــــيــــن االســ
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي لـــرســـم خــرائــط  وتــقــنــيــة الــــذكــ
ـــار الـــنـــخـــيـــل مــــن أجـــــل تــحــســيــن مــراقــبــة  ــجـ أشــ

انتشار تلك اآلفة ]	[.

ــلـــواســـمـــات الــجــزيــئــيــة  ــانـــات لـ ــيـ ــاعــــدة بـ 6. قــ
لنخيل التمر

قاعدة  إنشاء  في  مصري  بحثي  فريق  نجح 
بيانات تعّد األولى من نوعها عامليًا، للواسمات 
الجزيئية Molecular markers لنخيل التمر، 
الصفات  تحديد  طريقها  عن  يسهل  والتي 
ما  ألشجاره،  واملمّيزة  املختلفة  والسمات 
ن الباحثين واملزارعين من تسريع برامج  يمّكِ
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ثماره  أنواع  وتحسين  وتسهيلها،  التربية 
البحث بجائزة  وقد فاز هذا  أقل.  بتكاليف 
أفضل بحث لتطوير زراعات النخيل وتقنيات 
التمور، ضمن قائمة »جائزة خليفة الدولية 
في املهرجان  لنخيل التمر واالبتكار الزراعي«، 
بواحة  ُعقد  الذي  املصرية،  للتمور  الثالث 
 .2017 نوفمبر   15-18 بمصر  سيوة 
وتحتوي قاعدة البيانات على 	.	 مايين من 
الواسمات الجزيئية التي تستهدف التتابعات 
املكّررة البسيطة )SSR(، وكذلك االختافات 
التي تحدث على مستوى نيوكلوتيدة واحدة 
باستخدام  عليها  الحصول  جرى   )SNPs(
النسخة  لتحليل  األحيائية  املعلوماتية 
والتي  الثالثة لتسلسل جينوم نخيل التمر، 
على  االختافات  تحديد  خالها  من  يمكن 
البصمة  تحديد  وكذلك  الجينات،  مستوى 
ما  ألصناف النخيل،  »الباركود«  الوراثية أو 
يجعلها العامل األسا�ضي لنجاح برامج تربيته 
جميع  النخيل  إلكساب  وذلك  وتحسينه، 
الصفات املمّيزة، كشكل ونوع وحجم الثمار، 
وكذلك مقاومته لآفات والظروف املناخية 

املختلفة.

ــــن مـــن  ــيــ ــ ــــوعــ ــــدم الــــــبــــــاحــــــثــــــون نــ ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــد اسـ
االختبارات للتأكد من كفاءة هذه الواسمات 
الــجــزيــئــيــة الــخــاصــة بــتــســلــســل جــيــنــوم نخيل 
الــتــمــر، أولــهــمــا بــاســتــخــدام بـــرامـــج الــحــاســب 
اآللــــــــي )املــــعــــلــــومــــاتــــيــــة األحــــيــــائــــيــــة( عــــلــــى ســتــة 
أصـــنـــاف مـــن نــخــيــل الــتــمــر املــــزروعــــة بــمــصــر، 
هــــــــــي: زغــــــــلــــــــول وحــــــيــــــانــــــي وســــــمــــــانــــــي وســـــيـــــوي 
وبــــرتــــومــــودا وبــــارحــــي. وأظــــهــــرت نــتــائــج كـــل من 
االختبارات املعملية واملعلوماتية األحيائية، 
كفاءة الواسمات الجزيئية التي جرى إنشاء 
قــاعــدة بياناتها فــي رصــد وتحديد االختافات 
والصفات املميزة لنخيل التمر على مستوى 

املـــادة الــوراثــيــة )DNA(. وتــعــد الــقــاعــدة أول 
توثيق معلوماتي للنخيل واألصناف املحلية، 
مـــا يــســهــم فـــي حــفــظ الــتــنــوع الــجــيــنــي املــصــري 
ألصــنــاف نخيل التمر مــن النهب أو السرقة، 
وهي متاحة لجميع الباحثين ومزارعي النخيل 

في العالم دون مقابل.

ــــــت والــــجــــهــــد  ــــوقــ وتـــــــــوّفـــــــــر هــــــــــذه الـــــــقـــــــاعـــــــدة الــــ
والتكاليف على مــربــي نخيل التمر ومزارعيه 
لــتــحــديــد األصـــنـــاف املــمــيــزة املــطــلــوبــة، فــعــادة 
ينتظر الزارعون من أربــع إلى خمس سنوات، 
ــتـــى تـــظـــهـــر الـــســـمـــات  ـــة، حـ ــ ــــزراعــ ــ ــنـــذ وقــــــت الـ مـ
ــــودة الـــثـــمـــرة ولــونــهــا  املـــمـــيـــزة لــلــشــجــرة مـــثـــل جــ
وحجمها ومقاومة النبات لآفات واألمــراض 
والـــظـــروف املــنــاخــيــة وغــيــرهــا. وبــواســطــة هــذه 
القاعدة يستطيع مزارعو التمر معرفة جميع 
الخصائص املميزة، عن طريق أخذ عينة من 
الحمض الــنــووي مــن جــذع النخلة الصغيرة 
الــتــي ال يتعدى عمرها ستة أشــهــر، وتحليلها 
ــــة. وبـــذلـــك  ــــوبـ ــــرغـ لــــرصــــد جـــمـــيـــع الــــســــمــــات املـ
تــــوفــــر الـــطـــريـــقـــة تـــكـــالـــيـــف الـــنـــبـــاتـــات فــــي هـــذه 
الــفــتــرة، مــن خــال استبعاد النباتات الــتــي ال 
تنطبق عليها املواصفات املطلوبة في النخيل 
مــبــكــرًا، مــا ســيــوفــر الــوقــت والــجــهــد وتكاليف 
الزراعة، باإلضافة إلى الوصول إلى املحصول 

املستهدف بأقل التكاليف ]	[. 

7. مشروع »موروث« نخيل التمر
ــيـــذ مــــــشــــــروع »مـــــــــــــــوروث« )جــــيــــنــــوم(  ــنـــفـ تــــــم تـ
نــخــيــل الــتــمــر عـــام 2008 فــي املــمــلــكــة العربية 
ــلـــك فــيــصــل،  الـــســـعـــوديـــة مــمــّثــلــة بــجــامــعــة املـ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع األـكــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم 
مــمــّثــلــة بــمــعــهــد بــكــيــن لــلــمــوروثــيــات، لتحديد 
خريطة املــوروث الجيني لنخيل التمر بغرض 
التعرُّف على خصائص مورثات نخيل التمر 

ووظائفها بشكل علمي دقيق. وقد عمل هذا 
ع وفــك الــشــفــرات الــوراثــيــة  املــشــروع على تتبُّ
ملـــــوروث )تــتــابــع الــحــمــض الــــنــــووي( فـــي بعض 
األصـــنـــاف الــرئــيــســة لــنــخــيــل الــتــمــر. وقـــد أعــد 
فـــريـــق الـــعـــمـــل أول بـــنـــك مــعــلــومــاتــي لــلــنــخــيــل 
وســـوســـة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء. وســعــى املــشــروع 
ــلــــومــــات األســــاســــيــــة لــلــتــحــّكــم  إلــــــى تـــوفـــيـــر املــــعــ
فــــي آفـــــة ســــوســــة الـــنـــخـــيـــل الــــحــــمــــراء وتــغــطــيــة 
النقص املعلوماتي فــي مجال التنوع الــوراثــي 
لــلــنــخــيــل فــــي املـــمـــلـــكـــة، إضــــافــــة إلـــــى اكــتــشــاف 
الجينات املحددة للصفات الوراثية للنخيل 
وتـــعـــريـــفـــهـــا، وتـــطـــويـــع هـــــذه الـــنـــتـــائـــج لــتــحــســيــن 
نوعية الثمار وكميتها، وانتخاب ســاالت من 

النخيل مقاومة للعديد من األمراض ]	[.

8. بحوث علمية واعدة
هــنــاك عــديــد مــن الــبــحــوث العلمية الــواعــدة 
التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ففي 
لـــجـــائـــزة خــلــيــفــة الـــدولـــيـــة   2019 دورة عـــــام 
لــنــخــيــل الـــتـــمـــر واالبــــتــــكــــار الــــــزراعــــــي، تــــم مــنــح 
جـــائـــزة الــبــحــث الــعــلــمــي عـــن فــئــة الــــدراســــات 
ــثـــة لــبــحــوث  ــيـــزة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـ ــتـــمـ املـ
Molecu-  تتعلق بتحديد الواسمة الجزيئية

املرتبطة بالجنس واملستخدمة   lar marker

لــلــتــمــيــيــز بـــيـــن أشـــــجـــــار نـــخـــيـــل الـــتـــمـــر الــــذكــــور 
ــانـــــت هــــــذه املـــشـــكـــلـــة اإلحـــيـــائـــيـــة  واإلنــــــــــــاث. وـكــ
ــــدة خـــــــال الـــعـــقـــد  ــــديــ ـــاوالت عــ ــ ــــحــ ــ ــــوع مـ ــــوضــ مــ
املــــا�ضــــي. وقــــد عــمــل أحــــد تــلــك الــبــحــوث على 
تــطــبــيــق نــهــج جــيــنــي نــســبــي، بـــاســـتـــخـــدام أداة 
ــــي مــع  ــا�ضــ ــ تـــقـــ�ضـــي الـــتـــســـلـــســـل املـــوضـــعـــي األســ
التسلسل الجيني لنخل التمر. كما اكتشف 
البحث إمكانية استخدام التغيرات الفردية 
ــــال لــلــنــيــوكــلــيــوتــيــد املــرتــبــطــة  ــكـ ــ ــتـــعـــددة األشـ مـ
بــالــجــنــس فــي التمييز بــيــن ذكـــور نخيل التمور 
ــادة  وإنـــاثـــهـــا فـــي مــرحــلــة زرع الــــبــــذور بـــهـــدف زيــ



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

التحسين وتمهيد الطريق لزراعة نخيل التمر 
ألغراض تجارية من خال البذور. 

طلقت تقنيات لــزيــادة تحّمل 
ُ
وفــي بحث آخــر أ

املــحــاصــيــل لــلــمــلــوحــة. ومــــن بــيــن اإلســـهـــامـــات 
ــــة لــــخــــفــــض الـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى املـــــيـــــاه  ــ ــــروحـ ــ ــــطـ ــ املـ
الجوفية- ومــن ثــمَّ إبطاء أو إيقاف استنزاف 
هذا املخزون- هو استخدام املياه املالحة في 
الزراعة بداًل من املياه العذبة قدر املستطاع، 
ذلـــك مـــع مـــراعـــاة االســـتـــخـــدام الــرشــيــد للماء 
املالح للحد من أثاره السلبية على بنية التربة 
ومع  والطبقات الصخرية املائية السطحية. 
ذلــــك تـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن الــبــيــئــات الـــتـــي يمكن 
إدارة الـــري بــاملــاء املــالــح فيها بشكل جــيــد، إذ 
يمكن تطوير األنظمة الزراعية املعتمدة على 
املــالــح فــي البيئات الخاضعة للسيطرة،  املـــاء 

كالبيوت الزجاجية.

ومـــعـــروف أن املــحــاصــيــل املــتــحــّمــلــة للملوحة 
مطلوبة من أجل األنظمة الزراعية املعتمدة 
عــلــى املـــــاء املــــالــــح، كــمــا تـــوجـــد فــــرص جــديــدة 
سانحة لتطوير هذه املحاصيل من خال دمج 
عــلــم الــجــيــنــات والــســمــات عــالــيــة اإلنــتــاجــيــة، 
وهــو ما يفتح الباب أمــام الــدراســات الجينية 
وفـــي البرنامج  املــعــالــجــة وتحسين املــحــاصــيــل. 
ــــق، ُتــــطــــّبــــق هـــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات  ــابـ ــ ــــسـ ــي الـ ــثـ ــبـــحـ الـ
لـــزيـــادة قـــدرة املــحــاصــيــل عــلــى تحمل امللوحة 
ــــم(، وتــــســــريــــع  ــــاطــ ــمــ ــ ــــطــ )ـكــــــــــــاألرز والــــشــــعــــيــــر والــ
عملية استزراع النباتات التي تتمتع بالفعل 
بــمــســتــويــات كــبــيــرة مـــن تــحــمــل املـــلـــوحـــة مثل 

نبات الكينوا.

وقد تم استهداف نبات الكينوا بوصفه نباتًا 
يتحمل امللوحة وله إمكانية كبيرة للنجاح في 
الــشــرق األوســـــط، حــيــث ســيــوفــر املــــاء اآلســن 

الفرصة لنمو النباتات  غير املستخدم حاليًا 
بشكل مستقل وبجودة عالية، هذا باإلضافة 
ـــفــــرص لــــلــــزراعــــة االبـــتـــكـــاريـــة فــي  ــاحــــة الـ إلـــــى إتــ
الشرق األوسط. وقد جرى استزراع الكينوا 
ـــي، ولـــكـــن مــــــــازال بـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  بــشــكــل جــــزئـ
السمات التي تحتاج إلى التحسين لتصير من 

املحاصيل الكبرى.

ــــات الـــجـــيـــنـــيـــة، قـــاد  ــــدراســ ــــأســـــاس لــتــلــك الــ وكـ
الــبــاحــث اتـــحـــادًا دولـــيـــًا مــن الــبــاحــثــيــن إلنــتــاج 
أول تــســلــســل عـــالـــي الــــجــــودة لــجــيــن الــكــيــنــوا، 
 Nature ــــي دوريـــــــــة وقــــــد نـــشـــر هــــــذا الـــعـــمـــل فـ
العلمية ذائعة الصيت. ويجري حاليًا تمديد 
هــــذا الــبــحــث بــواســطــة الــــدراســــات املــيــدانــيــة 
ــارات  ــ ــــة اإلمــ املــكــّثــفــة فـــي عــشــر دول، مــنــهــا دولـ
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث يـــوجـــد مــــن ســـالـــة الــكــيــنــوا 
ألــف نــوع يجري استزراعها وتحديد سماتها 
الظاهرة. وتستخدم هذه الدراسات امليدانية 
الطائرات املسّيرة، والتي تلتقط الصور التي 
تــخــضــع لــلــتــحــلــيــل بـــاســـتـــخـــدام خــــوارزمــــيــــات 
االصطناعي.  معقدة تتضمن تقنيات الذكاء 
وقــــد أعـــيـــد تــرتــيــب تــســلــســل الــجــيــن فـــي جميع 
ســـاالت نــبــات الــكــيــنــوا الــتــي ُتــســتــزرع حــالــيــًا، 
األمــر الــذي سيوفر مــوردًا جينيًا غير مسبوق 
من الكينوا عامليًا، وإمكانية إحداث أثر واسع 

على الزراعة في املنطقة ]	[.

8. 1. تجويد أصناف نخيل التمر باستخدام 

التركيب الوراثي

فــي خـــال جــلــســات املــؤتــمــر الـــدولـــي الــســادس 
لــنــخــيــل الــتــمــر »مـــحـــور الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة 
ُعـــرض بــحــث عن  والتكنولوجيا الــحــيــويــة«، 
ــتـــخـــدام جـــزيـــئـــات DNA الـــصـــغـــرى ألخــذ  اسـ
بصمات أصناف نخيل التمر بغرض توحيد 

إجــــــــــــراءات تـــحـــديـــد الــــهــــويــــة. حـــيـــث تــتــطــلــب 
املـــحـــاصـــيـــل الــــتــــي تـــتـــكـــاثـــر بـــتـــطـــابـــق الـــســـالـــة 
كنخيل التمر تحديد أصناف محددة بشكل 
�حيح عند بــدء زراعتها على نطاق واســع، 
ــــة عـــلـــى صــاحــيــة  كـــمـــا أن الـــفـــحـــوص الـــــدوريـ
ــنـــاء انــتــقــالــهــا من  هـــويـــة الــنــســل الــحــقــيــقــي أثـ
خـــــال عــمــلــيــات الـــتـــكـــاثـــر الـــدقـــيـــق والــتــأقــلــم 
والشحن فــي منشآت االنــتــشــار الــتــجــاري أمر 
مهم لنجاح انتشار نخيل التمر. وقد نجحت 
التجارب الحديثة في تحديد تسلسل صنفين 
داخــل جينوم نخيل التمر وهناك إجــراءات 
ــمــــات« أنـــمـــاط  مـــخـــتـــلـــفـــة تـــســـهـــل »أخــــــــذ بــــصــ
جينية مــحــددة. واستخدمت لــوحــات تكرار 
الصغرى   DNA جــزيــئــات  تسلسل بسيطة، 
والتي يمكن الوصول إليها في تفاعل متعدد 
ــــاف نـــخـــيـــل الــتــمــر  ــنـ ــ ــلــــمــــرة، لـــتـــحـــديـــد أصـ ــبــ الــ
بنجاح. وقد تم استخدام أربعة أزواج أولية 
تمثل التسلسل األولـــي  ملضاعفة املـــواضـــع، 
ملــدخــات لنخيل التمر  ممثًا   		 لبصمات 
ألهم األصناف التجارية املتاحة عامليًا، وقد 
خــضــعــت هـــذه املـــدخـــات للتقييم وأظــهــرت 

تعدد أشكال كاف للتمييز بين 		 صنفًا. 

ويــمــكــن بــالــطــريــقــة تــأكــيــد مـــا مــجــمــوعــه 	3 
)33 مــن اإلنـــاث و	 مــن الــذكــور( مــن حيــــث 
هويتها مــن خــال نظام التأكيد الثاثي عن 
والخصائص املورفولوجية،  طريق الخبراء 
أمــــا الــثــمــانــيــة عــشــر صــنــفــًا الــبــاقــيــة املمثلـــة 
فكانـت أصنافًا جديدة ومختلفة. وتبين هذه 
مــن جزيئات  نسبيًا  قليًا  النتـائـج أن عـــددًا 
DNA  الصغرى يمكن أن ُيستخدم لتأكيد 

أعــــداد كــبــيــرة مــن أصــنــاف معينة، وسيوفر 
ذلــــك بــالــتــالــي أداة قــّيــمــة وبـــأســـعـــار مــعــقــولــة 
للتحقق مــن األنــمــاط الجينية فــي االنتــشــار 

الواسع لنخيل التمر ألغراض تجــاريـة [	].
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8. 2. اســتــخــدام الــبــروتــيــنــات لــزيــادة كفاءة 

استفادة النبات من املاء

ــــات بــفــئــة الشخصية املــتــمــيــزة في  فــــازت دراسـ
ــكــــار الــــزراعــــي،  ــتــ ــتـــمـــر واالبــ مـــجـــال الــنــخــيــل والـ
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، تتعلق 
بآليات نقل اإلشــارة واملــســارات التي تتوسط 
ــيــــــائــــــي( فــي  ــهــــــاد الــــبــــيــــئــــة )الــــــاأحــــ ــــة إجــــ ــــاومـ ــقـ ــ مـ
النباتات، والسيما االستجابات الرتفاع ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون والــجــفــاف وإجــهــاد امللوحة 
وإجــهــاد املــعــادن الثقيلة. ويترك هــذا اإلجهاد 
الــاأحــيــائــي تــأثــيــرات سلبية كــبــيــرة ويــقــلــل من 
ــتـــــاج الـــكـــتـــلـــة الـــحـــيـــويـــة عــلــى  نـــمـــو الـــنـــبـــات وإنـــ

الصعيد الــعــالــمــي. ويــعــد هــذا اإلجــهــاد البيئي 
ذا صلة أيــضــًا بتغير املــنــاخ وتوسيع األرا�ضـــي 
الصالحة للزراعة املتاحة لتلبية احتياجات 

الغذاء والطاقة للنمو املتزايد للبشر.

وفــــي تــلــك الــــدراســــات تـــم اكــتــشــاف بــروتــيــنــات 
مرتبطة بثاني أكسيد الكربون وآليات تتوسط 
ــــاع ثـــانـــي أكــســيــد  ــــفـ ــبـــاتـــات الرتـ ــنـ ــابـــات الـ ــتـــجـ اسـ
الــكــربــون املستمر فــي الــغــاف الــجــوي وتغيرات 
تركيز ثاني أكسيد الكربون في األوراق، ووجد 
أن هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة الســــتــــخــــدام الـــبـــروتـــيـــنـــات 
املرتبطة بثاني أكسيد الكربون لزيادة كفاءة 

استفادة النبات الفورية من املاء ]	[.

8. 3. مقاومة نخيل التمر للملوحة

فــي دراســــة دكـــتـــوراه عــن »اآللـــيـــات الجزيئية 
ودور الــــبــــكــــتــــيــــريــــا املــــحــــّســــنــــة لــــنــــمــــو الــــنــــبــــات 
والــســلــيــكــون فـــي تــعــزيــز مـــقـــاومـــة نـــبـــات نخيل 
ــلـــيـــة الــــعــــلــــوم جـــامـــعـــة  ــتــــمــــر لــــلــــمــــلــــوحــــة« بـــكـ الــ
ــابـــــوس، تــبــيــن أنـــــه بــســبــب عـــدة  ــ الـــســـلـــطـــان قـ
عوامل كارتفاع معدل التبخر وشح الترسيب 
ــتــــخــــدام املــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة،  واإلفـــــــــــراط فــــي اســ
تــأثــرت إنتاجية النخيل فــي السلطنة بشكل 
صــنــفــًا   250 إذ أن هــــنــــاك نـــحـــو  ــلــــحــــوظ،  مــ
مـــن الــنــخــيــل تــمــّثــل نــصــف املـــســـاحـــة الــكــلــيــة 
مــــــن أشــــجــــار  لــــــــألرا�ضــــــــي الــــــزراعــــــيــــــة و80% 
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الفاكهة املزروعة في السلطنة. وكان الهدف 
ــــو دراســـــــــة إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام الــبــكــتــيــريــا  هـ
ــــات وكــــــذلــــــك عــنــصــر  ــبـ ــ ــنـ ــ املــــحــــّســــنــــة لــــنــــمــــو الـ
السيليكون فــي تــعــزيــز مــقــاومــة نــبــات النخيل 
للملوحة. وقد تم التعرُّف على سالتين من 
البكتيريا أحدها منتجة إلنزيم مثبط لهرمون 
ــار بـــالـــنـــبـــات، والـــثـــانـــيـــة منتجة  اإلثــيــلــيــن الـــضـ
لــلــمــركــبــات الــعــضــويــة املــيــكــروبــيــة املــتــطــايــرة 
ــــم قــــــراءة  ــاتــــات، كـــمـــا تـ ــبــ ــنــ واملــــحــــفــــزة لـــنـــمـــو الــ
تسلسل الحمض النووي لسالتي البكتيريا 
بغرض التعرف على املورثات املسؤولة عن 
تحفيز نمو النبات. وقد أثبتت نتائج الدراسة 
أن السيليكون يعزز دور مضادات األكسدة 
ويساعد في طرد مختلف السموم من النبات 
مثل الجزيء األي�ضي السام للخايا املعروف 
بـــ »مثلغليكوسال«، كما أثبتت الــدراســة أن 
ــــــادة مــقــاومــة  هـــنـــاك جـــيـــنـــات تـــســـاعـــد عـــلـــى زيـ

النبات للملوحة ]	[.

8. 4. زراعة أصناف نخيل من خارج بيئتها

نجحت وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة متمّثلة بــمــركــز املكافحة 
الحيوية بالقطيف، في زراعة تسعة أصناف 
مـــن الــنــخــيــل تـــم جــلــبــهــا مـــن خــــارج املــحــافــظــة، 
ــتـــاج تـــمـــور قــابــلــة لــلــتــنــاول  والـــحـــصـــول عــلــى إنـ
ــــداول والـــتـــخـــزيـــن عــلــى نــحــو اقـــتـــصـــادي،  ــتـ ــ والـ
وذلــك بعد تجارب حقلية متواصلة ملــدة 12 
عــامــًا. وتختصر الطريقة مــدة التجفيف من 
عــشــرة أيـــام فــي البساتين التقليدية إلــى ثاثة 
أيـــــام فـــي الـــبـــيـــوت املــحــمــّيــة املـــجـــهـــزة بــصــفــائــح 
ـــ »بـــولـــي كـــربـــونـــات«. وقــــد نــجــحــت الــتــجــارب  الــ
فــي أصــنــاف مــن إنــتــاج املــركــز، بينهما صنفان 
مــحــلــّيــان هــمــا الـــخـــاص والـــخـــنـــيـــزي، إضــافــة 

إلــى أصــنــاف أخــرى سعودية تشمل: صقعي، 
ــــي، عـــمـــبـــرة، كــســبــة،  ــــر�ضــ ثــــــــوري، عــــجــــوة، أشــ
مـــــجـــــهـــــول، دجـــــلـــــة نــــــــــور. وقــــــــد نــــجــــحــــت هــــذه 
ــارًا فــــي حـــقـــل املـــركـــز،  ــ ــمــ ــ األصــــنــــاف زراعـــــــة وإثــ
كما نجحت في بيئة القطيف الرطبة، برغم 
كونها جافة وتصلح كمنتجات تمور ال ُرطب، 
إضافة إلى صنف روثانا الذي نجح كُرطب ال 
تــمــر. وقـــد أو�ضــــى املــركــز بالتخّلي عــن طريقة 
ل إلــى الطريقة  نشر التمر التقليدية والــتــحــوُّ
وقــد حققت التجارب نتائج جيدة  الحديثة. 
في الحصول على تمور تقل نسبة رطوبتها عن 
%20 خال ثاثة أيام، والحفاظ على جودتها 
في اللون والحجم والقوام، كما أثبتت انعدام 
في التمور املجففة  النشاط امليكروبي تمامًا 

بهذه التقنية ]9[.

املراجع
1. شبكة بيئة أبوظبي. 2020. جائزة خليفة 
لــنــخــيــل الــتــمــر واالبـــتـــكـــار الــــزراعــــي تـــوقـــع أربـــع 
مـــــــذكـــــــرات تــــفــــاهــــم عــــــن ُبـــــعـــــد مــــــع عــــــــدد مــن 
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والــجــمــعــيــات. 21 يــونــيــو 

:2020
https://bawabaa.org/news/	8	589

ذـكــــــاء   .2020 ــــا.  ــــديـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــكـ ويـ ــــة  ــــوعــ ــــوســ مــ  .2
https://cutt.us/8O	AC  :اصطناعي

الــــذكــــاء   .2018 مــــوقــــع اإلمـــــــــــارات الـــــيـــــوم.   .3
االصـــطـــنـــاعـــي لــحــمــايــة الــنــخــيــل والـــتـــحـــّكـــم فــي 

طعم التمر. أشرف جمال. 	1 مارس 
h t t p s : / / w w w . e m a r a t a l y o u m .
c o m / l o c a l - s e c t i o n /

other/2018-0	-1	-1.1079	48
	. موقع البيان االقتصادي. 2019. توظيف 
الذكاء االصطناعي في خدمة القطاع الزراعي. 

أبوظبي. 12 مارس 2019:

https://www.albayan.ae/economy/
local-market/2019-0	-12-1.	509494

	. موقع العرب. 2019. التكنولوجيا في خدمة 
األمـــــن الـــغـــذائـــي: تــطــبــيــقــات ملـــحـــاربـــة ســوســة 
الـــنـــخـــيـــل الــــحــــمــــراء: جــــائــــزة خــلــيــفــة لــلــنــخــيــل 
واالبـــتـــكـــار الـــزراعـــي تــســاهــم فـــي جــــودة املــنــتــج، 
ــلـــواًل لـــزيـــادة املــحــاصــيــل.  وابـــتـــكـــارات تـــقـــدم حـ
https://  2019 2 مارس	محمد التفراوتي. 

cutt.us/71hdJ
	. موقع أنوار. 2020. كيف يقاوم نبات نخيل 
https://cutt.  :2020 التمر امللوحة. 19 مايو

us/NEuAx
	. مــوقــع بــيــان الــيــوم. 2018. أبــحــاث علمية 
رائدة تعرض باملؤتمر الدولي السادس لنخيل 
ــتـــفـــراوتـــي. 2 إبـــريـــل 2018 :   الـــتـــمـــر. مــحــمــد الـ

https://cutt.us/kxh55
	. موقع ساينتيفيك أِمريكان. 2017. إنشاء 
أول قــــاعــــدة بـــيـــانـــات لـــلـــواســـمـــات الــجــزيــئــيــة 
لنخيل التمر. محمد السيد علي. 	2 ديسمبر 

https://cutt.us/gsLV4  :2017
9. مــوقــع عـــكـــاظ. 2018. »الــبــيــئــة« تــنــجــح في 
زراعــة تسعة أصناف نخيل من خارج بيئتها. 

12 سبتمبر 2018:
https://www.okaz.com.sa/economy/

na/1	70928
10. مــوقــع عـــمـــران. 2020. الـــزراعـــة الــذكــيــة 
ــــي:  ــــذائـ ــغـ ــ ثــــــــــورة خــــــضــــــراء لـــتـــحـــقـــيـــق األمــــــــــن الـ
اإلمـــارات العربية نموذجًا. عائشة الخالدي. 
https://cutt.us/F9vZW  :2020 14 يوليو

 FAO. 11. مــوقــع منظمة األغـــذيـــة والـــزراعـــة
2020. فيروس كورونا املستجد )كوفيد-١٩(:

/http://www.fao.org/2019-ncov/ar
تــعــريــف الــذـكـاء  12. مــوقــع مـــوضـــوع. 2020. 

https://cutt.us/OOAFu  :االصطناعي



239 - 2020املجلد الثاين عرش - العدد



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

ملا  النخيل  آفات  إدارة  تحديات 
بعـد جـائحـة فيـروس كـورونــا 

املستجد ) كوفيد - 19 (
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مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور
جامعة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية

elshafie62@yahoo.com

مقدمة

ــتـــمـــور ذات أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  تــعــتــبــر الـ
ضمان األمــن الغذائي لــلــدول املنتجة ويقدر 
اإلنتاج العالمي بحوالي 	 مليون طن سنويًا، 
يـــنـــتـــج مـــنـــهـــا حــــوالــــي %77 فــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
)الخليج والــشــرق األوســط وشمال أفريقيا(. 
يصاب النخيل بالعديد من اآلفات الحشرية، 
ــــات، الــــنــــيــــمــــاتــــودا  ــــــويــــ ــــرخــ األـكـــــــــــاروســــــــــــات، الــــ
والفقاريات مثل الطيور والفئران والوطاويط 
وغيرها والتي تؤدي إلى إحداث ضرر بالنخلة 

وفـــقـــد فـــي املـــحـــصـــول. تـــحـــدث آفـــــات الــنــخــيــل 
ــــرارًا اقــتــصــاديــة فــادحــة لــألشــجــار الكبيرة  أضـ
ــمــــور قـــبـــل وبـــعـــد  ــتــ ــائــــل وملــــحــــصــــول الــ والــــفــــســ
الحصاد وقد تتراوح نسبة الضرر ما بين 10 - 
%0	 اعتمادًا على الظروف البيئية السائدة 
وفعالية تطبيق العمليات املختلفة ملكافحة 
اآلفات. قد ترتفع نسبة اإلصابة في حالة عدم 
ــــراءات وقــائــيــة أو عــاجــيــة. فــإذا  اتــخــاذ أي إجـ
أخذنا متوسط نسبة الضرر )20 %(، يصبح 
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الفاقد في إنتاج التمور سنويًا حوالي مليون 
ــًا إلــى  ونـــصـــف طـــن وقــــد يــصــل الـــفـــاقـــد أحـــيـــانـ
%40 أو أكثر في التمور املخزونة إذا لم تتخذ 
إجراءات املكافحة املطلوبة بالطرق السليمة 
وفـــي الـــزمـــن املــنــاســب. كــغــيــره مـــن الــقــطــاعــات 
املنتجة تأثر قطاع النخيل والتمور بتداعيات 
كــوفــيــد19- وعــلــيــه البـــد مــن إيــجــاد سياسات 
زراعـــيـــة مــبــتــكــرة لتخفيف أثـــر الــجــائــحــة على 
صــغــار املــزارعــيــن واملنتجين والــــدول املنتجة، 
كما يجب رسم خارطة طريق ملستقبل قطاع 
النخيل والــتــمــور فــي فــتــرة مــا بعد كــوفــيــد19-. 
بما أن عمليات إدارة اآلفـــات تعتبر مــن أهم 
املـــمـــارســـات الـــزراعـــيـــة الــجــيــدة والـــتـــي تــرتــبــط 
ارتــبــاطــًا وثــيــقــًا بــالــعــمــلــيــات الـــزراعـــة األخــــرى، 
ســـوف نــتــنــاول فــي هـــذا املــقــال تــحــديــات إدارة 
اآلفات ملا بعد كورونا والسناريوهات املتوقعة 
للحد من أضرار آفات النخيل والتمور وتعزيز 
ــــدرات الــقــطــاع لــلــمــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر األمـــن  قــ

الـــغـــذائـــي وتــنــمــيــة اقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــدان املــنــتــجــة 
وتفادي حدوث املجاعات. قد تصبح جائحة 
كورونا هي املحرك األسا�ضي إلحــداث تغيرات 
أســـاســـيـــة وجــــذريــــة فـــي نـــظـــام زراعــــــة الــنــخــيــل 
ــــحـــــال مــع  ــا هـــــو الـ ــــي املـــســـتـــقـــبـــل كـــمـ ــمــــور فـ ــتــ والــ
القطاعات املنتجة األخــرى. وفي ختام املقال 
سنقدم بعض التوصيات لصانعي الــقــرار في 
البلدان املنتجة للتمور والتي قد تساعدهم 
في اتخاذ قرارات من شانها الحد من تداعيات 
ــيــــر وتـــحـــســـيـــن  الــــجــــائــــحــــة عــــلــــى املــــــــــدى الــــقــــصــ
مرونة نظام إدارة آفــات النخيل للتأقلم مع 
التغيرات املناخية واألزمـــات املستقبلية على 

املدى الطويل )شكل رقم2،1(. 

تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا عــلــى إدارة آفــات 
النخيل

تمتاز معظم زراعة النخيل في الدول العربية 
ــتــــاج تــقــلــيــدي يــعــتــمــد عـــلـــى األيـــــدي  بـــنـــظـــام إنــ

العاملة والعمالة املوسمية للقيام باألعمال 
املــخــتــلــفــة فــــي حـــقـــول الــنــخــيــل ويـــســـتـــخـــدم فــي 
ذلـــــك اآلالت الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وقـــلـــيـــل مــــن اآلالت 
الــحــديــثــة. لـــذلـــك تــعــد نـــــدرة الــعــمــالــة املـــاهـــرة 

شكل رقم )2( عملية تلقيح النخيل

 Pachnoda  ( الـــــــــذرة  ــنـــفـــســـاء  ــــة خـ ـــابـ إصــ  )1( شـــكـــل رقــــــم 
interrupta( على ثمار صنف البرحي
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املـــــدربـــــة مـــــن أهــــــم تــــحــــديــــات قــــطــــاع الــنــخــيــل 
والــتــمــور لــفــتــرة مــا بــعــد كـــورونـــا وكــذلــك عــدم 
تـــوفـــر قـــنـــوات الــتــســويــق لــلــتــمــور ومــنــتــجــاتــهــا. 
ــــإن مــكــافــحــة  فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــــــــإدارة اآلفــــــــات فــ
ســوســة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء عــلــى ســبــيــل املــثــال 
تتطلب عمالة كثيفة labor intensive(( من 
أعــمــال وقــائــيــة أو عــاجــيــة كــعــمــلــيــات تطبيق 
املــبــيــدات ومــعــالــجــة وإزالــــة األشــجــار املصابة 
ــلـــيـــات الـــنـــظـــافـــة وخـــدمـــة  بــــاإلضــــافــــة إلــــــى عـــمـ
املــصــائــد الــفــيــرومــونــيــة وغــيــرهــا مـــن األعـــمـــال 
األخـــــــرى. مـــن عــمــلــيــات الــنــخــيــل الـــتـــي تتطلب 
توفير العمالة املدربة هي خدمة رأس النخلة 
)الــتــلــقــيــح-الــخــف-الــتــقــويــس-إزالــة األشــــواك-
الــــتــــقــــلــــيــــم-الــــتــــكــــريــــب-الــــتــــكــــمــــيــــم والـــــــصـــــــرام( 
وكــلــهــا تــرتــبــط ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــمــكــافــحــة آفــات 
الــنــخــيــل. وكـــذلـــك عــمــلــيــات مـــا بــعــد الــحــصــاد 
مثل التنظيف والتجفيف والتبخير والتبريد 
والـــتـــعـــبـــئـــة والـــتـــغـــلـــيـــف. الــتــقــلــيــم والـــــــذي يــتــم 
ــــة الـــســـعـــف الــــجــــاف وكــــذلــــك الــتــكــريــب  ــإزالـ ــ بـ
إلزالة قواعد السعف يتطلبان عمالة ماهرة 
ــــى املــــزيــــد مــــن الـــوقـــت  ــــة ويـــحـــتـــاجـــان إلــ ــــدربـ ومـ
هاتان العمليتان تساهمان إلــى حد  والجهد. 
كبير في مكافحة العديد من اآلفــات الرئيسة 
للنخيل مثل الحشرات القشرية، حفار ساق 
النخيل ذو القرون الطويلة، حفار العذوق، 
ســوســة الــنــخــيــل الــحــمــراء، الـــدوبـــاس وغيرها 
مــــن اآلفــــــــات. يـــقـــوم بــــإجــــراء عــمــلــيــة الــتــقــلــيــم 
عــمــال مـــدربـــون وتــتــم فــقــط للسعف الــجــاف 
حــيــث تــســتــخــدم آلــــة حــــادة وتــقــطــع السعفة 
بــتــرك حــوالــي 10ســــم مــن قــاعــدة الــكــرب وأن 
يكون القطع من أسفل إلى أعلى بحيث يكون 
ــــارج حـــتـــى ال  ــــخـ ســـطـــح الـــقـــطـــع مــــنــــحــــدرًا إلـــــى الـ
تتجمع مياه األمطار بين الكرب وجذع النخلة 
مــمــا يشجع نــمــو األمــــراض وتــكــاثــر الــحــشــرات. 
كذلك يحد التكميم من انتشار حلم الغبار 

وأضــــرار الــطــيــور املختلفة خــاصــة فــي مرحلتي 
الــرطــب والــتــمــر، كما يساعد التكميم أيضًا 
في الحد من ديدان وخنافس الثمار املختلفة 
الــتــي تــحــدث أضــــرارًا فــادحــة للمحصول قبل 

وبعد النضج )شكل رقم3(.

كوفيد19- املستجد. في ظل هذه التداعيات 
والتعقيد تظل عامة التمور وضمان الجودة 
للمنتج وتطبيق املمارسات الزراعية الجيدة 
هــــي الـــتـــحـــدي األكــــبــــر فــــي ظــــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا. 
كـــــذلـــــك يـــعـــتـــبـــر الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى املـــــواصـــــفـــــات 
القياسية العاملية لضمان األســـواق العاملية 

تحدى آخر )شكل رقم	(. 

اإلدارة املستدامة آلفات النخيل 
تــبــحــث الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم عـــن الــتــمــور 
ــيــــدات وبـــالـــتـــالـــي  ــبــ ــيـــة مــــن مـــتـــبـــقـــيـــات املــ ــالـ الـــخـ
ــــة لــــآفــــات  ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ــــه إلــــــــى اإلدارة املـ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
والــزراعــة العضوية والتقليل مــن استخدام 
املبيدات املصنعة يزيد من فــرص التصدير 
للتمور وإيجاد أسواقًا جديدة عامليًا وإقليميًا 
ــيــــن بـــخـــطـــورة  ــنــ ــيــــًا. زيــــــــــادة وعـــــــي املــــواطــ ومــــحــــلــ
ــيــــدات يــجــعــلــهــم يـــتـــجـــهـــون إلــــــى اســـتـــهـــاك  ــبــ املــ
الــتــمــور املــنــتــجــة عــضــويــًا. كــذلــك إنــتــاج تمور 
خــالــيــة مــن اآلفــــات الــحــشــريــة ومـــن متبقيات 
املــــبــــيــــدات يـــزيـــد مــــن فـــــرص تــســويــقــهــا عــاملــيــًا 
ــعـــديـــد مــــن الــــبــــلــــدان حـــول  نــســبــة لـــتـــخـــوف الـ
ــــن دخـــــــــول اآلفـــــــــــات الـــــغـــــازيـــــة مــثــل  الــــعــــالــــم مــ
بــعــض ذبــــاب الــفــاكــهــة إلــــى أراضـــيـــهـــا. مـــن أهــم 
أهــــــداف اإلدارة املـــســـتـــدامـــة آلفـــــات الــنــخــيــل 
هــو املــحــافــظــة عــلــى �ــحــة النخلة والفسائل 
ورفع اإلنتاج )كمًا ونوعًا( واإلنتاجية وتقليل 
الفاقد من التمور قبل وبعد الحصاد وتعزير 
املـــردود االقتصادي لقطاع النخيل والتمور 
واملــحــافــظــة عــلــى ســامــة والــبــيــئــة واســتــدامــة 
الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي الــــــزراعــــــي لـــلـــنـــخـــيـــل. تــشــتــرك 
ــــة  ــــزراعــ ــــع الــ ــــات مــ ــــآفــ اإلدارة املــــســــتــــدامــــة لــ
املــســتــدامــة فـــي املـــكـــونـــات األربـــعـــة املــهــمــة وهــي 
ــتـــاج، الــفــعــالــيــة، االســـتـــدامـــة، االســتــقــرار  اإلنـ
واملرونة. كما تشترك معها أيضًا في خصائص 
فلسفية وبيئية وتطبيقية. كما تهدف اإلدارة 

شكل رقم )3( إصابة يرقات حفار ساق النخيل ذو القرون 
الطويلة على جمارة او قلب النخلة

أدت اإلجراءات االحترازية من تباعد اجتماعي 
وحجر صحي وقيود على السفر والحركة التي 
تــم تنفيذها بــواســطــة معظم الــــدول املنتجة 
للتمور إلى ندرة في العمالة وهذا يمثل التحدي 
األكـــبـــر لــقــطــاع الــنــخــيــل والـــتـــمـــور خــــال وبــعــد 
الـــجـــائـــحـــة. مـــن الـــتـــحـــديـــات األخــــــرى لــلــجــائــحــة 
هو الحد من حركة وسفر العمالة املوسمية 
ــيــــة املــخــتــلــفــة  الـــتـــي تـــقـــوم بــالــعــمــلــيــات الــــزراعــ
لــلــنــخــيــل وكـــذلـــك الــتــأثــيــر املـــبـــاشـــر عــلــى �حة 
الــعــمــال واملــزارعــيــن نتيجة لــإلصــابــة بفيروس 
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ــــادة فــعــالــيــة  ــًا إلــــى زيــ املــســتــدامــة لـــآفـــات أيـــضـ
املــدخــات الــزراعــيــة )الــتــربــة، املــــاء، الــطــاقــة، 
ــالــــة، الـــجـــيـــنـــات واملـــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة(  الــــعــــمــ
ــتـــاج  ــانــــت هــــــذه املـــــدخـــــات لــتــحــقــيــق إنـ إذا كــ
مستدام أو تقليل الفاقد في اإلنتاج وبالتالي 
منع إهــدار وفقدان املــوارد الطبيعية النادرة 
غير املــتــجــددة وكــذلــك تحقق اســتــقــرار األداء 

الزراعي عبر املواسم )شكل رقم	(. 

تبنى اإلدارة املــســتــدامــة لــآفــات عــلــى مفهوم 
الــنــظــام الــكــلــي والــتــعــامــل مـــع الــنــظــام البيئي 
الزراعي كبقية األنظمة املختلفة بما في ذلك 
نظام جسم اإلنسان ومكافحة اآلفات عبارة 
عـــن مــحــاولــة للتخلص مـــن بــعــض املــتــغــيــرات 
غير املرغوبة في هذا النظام. التدخل العاجي 
لــحــل مــشــكــلــة اآلفــــــات بـــاســـتـــخـــدام املــبــيــدات 
فــقــط يــعــتــبــر حـــل وقـــتـــي عــلــى املـــــدى الــقــصــيــر. 
لـــذلـــك يـــجـــب الـــتـــوجـــه نـــحـــو تـــطـــويـــر عــمــلــيــات 
زراعية مائمة للنظام البيئي تحد من زيادة 
ــي تـــحـــدث  ــتــ أعـــــــــداد اآلفــــــــة إلــــــى املــــســــتــــويــــات الــ
أضرارًا اقتصادية وبالتالي يمكن الحفاظ على 
قدرة النظام البيئي في تحييد فعالية الطرق 
غــيــر الــســلــيــمــة بــيــئــيــًا املــســتــخــدمــة فــي مكافحة 
اآلفـــــــات وكــــذلــــك مــصــفــوفــة الــــقــــوة املــــوروثــــة 
لــلــنــظــام الـــتـــي يــمــكــنــهــا الــســيــطــرة عــلــى اآلفــــات 
إذا استطاع القائمون  فــي الــحــدود املطلوبة. 
على إدارة اآلفات فهم النظام البيئي للنخيل 
جــيــدًا وعــمــلــوا فــي تناغم مــعــه، حينها يمكنهم 
االستمتاع باستراتيجيات مستدامة ومربحة 
إلدارة اآلفـــات تــعــود بالنفع على كــل مكونات 

النظام البيئي بما فيها اإلنسان.

تتفاعل مــكــونــات الــنــظــام البيئي الــزراعــي مع 
ــتـــغـــذيـــة الـــراجـــعـــة  ــــال الـ ــبـــعـــض خــ بــعــضــهــا الـ
لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــــتـــــوازن فــــي حـــــــدود وظــيــفــيــة 

شكل رقم )	( عملية التخلص من النخيل املصاب بسوسة النخيل الحمراء

شكل رقم )	( برنامج اإلدارة املستدامة آلفات النخيل



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

ــيـــرة. يــــواجــــه الـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــي فــــي هـــذا  مـــتـــغـ
النظام بواسطة تحركات مرتدة تحيد فعالية 
هذه التدخات ويعتبر هذا هو األساس األولي 
لـــعـــلـــم الـــبـــيـــئـــة ولــــكــــن لــــألســــف ال أحــــــد يـــأخـــذ 
بــهــذا عــنــد مــحــاولــة تطبيق عمليات مكافحة 
اآلفـــات الــزراعــيــة. فهم وإدارة النظام البيئي 
الــزراعــي لنخيل التمر مهم للغاية ويعتبر هو 
األساس والقاعدة التي تصمم وتبنى عليها كل 
االســتــراتــيــجــيــات الــزراعــيــة بــمــا فــي ذلـــك إدارة 

اآلفات.

البيئة واملحصول واآلفة واإلنسان هي األوجه 
)املتكاملة(  املكونة لرباعي اإلدارة املستدامة 
املــســتــمــد   )Pest Tetrahedron( لـــــآفـــــات 
ــــروف الــــــــذي يــتــكــون  ــعــ ــ ــــن مـــثـــلـــث املــــــــرض املــ مـ
مـــن الــبــيــئــة واملـــحـــصـــول واآلفــــــة بــعــد إضــافــة 
اإلنـــســـان الــيــه لــيــعــطــي أبـــعـــادًا أخــــرى لــوقــايــة 
ــــرًا مـــبـــاشـــرًا  ــــان يـــؤثـــر تــــأثــــي الــــنــــبــــات، ألن اإلنـــــسـ
عـــلـــى نــــظــــام الـــعـــاقـــة بـــيـــن املــــكــــونــــات الـــثـــاثـــة 
األخـــــرى لــلــربــاعــي. ال يــقــتــصــر دور اإلنـــســـان في 
هــذا الرباعي على املزارعين فقط، بل يشمل 
مجتمعات املزارعين، الشبكات االجتماعية، 
املـــورديـــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا، أ�ـــحـــاب املصلحة 
املرشدين  الباحثين،  في السلسلة الغذائية، 
ــــقـــــرار والــســيــاســيــيــن.  ــيــــن، صـــانـــعـــي الـ الــــزراعــــيــ
البيئة تشمل الجوانب الفيزيائية والكيميائية 
الطبيعية  والبيولوجية بما فــي ذلــك األعــــداء 
لــــــآفــــــات. املــــحــــصــــول يـــشـــمـــل كـــــل مــتــعــلــقــات 
فسيولوجيا  األصناف املختلفة،  املحصول، 
ــــحـــــصـــــول، الــــكــــثــــافــــة الـــنـــبـــاتـــيـــة والـــتـــركـــيـــبـــة  املـ
الشكلية للمحصول. اآلفات تشمل مسببات 
األمــــــراض، الــحــشــرات ونـــاقـــات املـــــراض بكل 
كــذلــك تــقــوم اإلدارة املستدامة  خصائصها. 
لآفات على أربعة أسس هي التنوع الحيوي، 
مــقــاومــة الــعــائــل لــآفــات )الــعــمــود الــرئــيــ�ضــي(، 

تــركــيــب وتــنــســيــق املــكــان والــــذي يشتمل على 
حــقــول زراعــيــة ونــبــاتــات طبيعية والتسلسل 

ــهـــرمـــي الــــــذي يــشــمــل الــتــنــظــيــم الــبــيــولــوجــي  الـ
واالجتماعي )شكل رقم	(.

شكل رقم )	( رباعي اآلفة

ــتـــدامـــة آلفــــات  أهـــــم مـــكـــونـــات اإلدارة املـــسـ
النخيل

معرفة الحدود االقتصادية وديناميكية 	 
اآلفـــات واألعــــداء الطبيعية الــتــي تساعد 
ــتـــدخـــات الـــكـــيـــمـــاويـــة غــيــر  عـــلـــى تــجــنــب الـ

الضرورية. 
االستغال األمثل ملقاومة بعض أصناف 	 

النخيل وإدخالها ضمن منظومة اإلدارة 
املستدامة آلفات النخيل

ــلــــى بـــيـــانـــات 	  االســــتــــكــــشــــاف لـــلـــحـــصـــول عــ
تــســاعــد فـــي تــحــديــد حــجــم تـــطـــور اآلفــــات 
الطبيعية ويــمــكــن تحويلها إلــى  واألعـــــداء 
معلومات إلدارة وتقييم وتحسين نظام 

اإلدارة املستدامة. 
ــائــــد الــــاصــــقــــة واملـــصـــائـــد 	  اســــتــــخــــدام املــــصــ

ــــة  ــيــ ــ ــونــ ــ ــــرومــ ــيــ ــ ــفــ ــ الـــــــضـــــــوئـــــــيـــــــة واملـــــــــصـــــــــائـــــــــد الــ
لــاســتــكــشــاف واملــراقــبــة وكــذلــك اســتــخــدام 
الكاميرات املثبتة على الطائرات بدون طيار.

ــة 	  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام املـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــدات الـ
ــــي مــكــافــحــة  ــاتــــات فـ ــبــ ــنــ ومـــســـتـــخـــلـــصـــات الــ

اآلفــات ملا لها من أثــر إيجابي على البيئة 
يـــســـاعـــد عـــلـــى اســـتـــدامـــة الـــنـــظـــام الــبــيــئــي 
الـــزراعـــي والــحــفــاظ عــلــى تـــوازنـــه وبــالــتــالــي 
التقليل من تدخل اإلنسان وهذا بدوره 
ــى تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى األيــــدي  يـــــؤدى إلــ
العاملة إلجراء عمليات تطبيق املبيدات 

الصناعية وعمليات املكافحة األخرى. 
ــــع مــقــاومــة أشـــجـــار الــنــخــيــل 	  تــحــســيــن ورفـ

ــائــــص الـــتـــربـــة  ــــن خـــــــال تـــحـــســـيـــن خــــصــ مــ
والتسميد وعمليات الري والتي تعتبر من 

أهم مكونات اإلدارة املستدامة لآفات
تــشــجــيــع واســـتـــخـــدام األعـــــداء الطبيعية 	 

لــآفــات فــي برنامج املكافحة البيولوجية 
والـــعـــمـــل عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا مـــن خــال 
اخـــتـــيـــار املـــبـــيـــدات الــحــيــويــة غــيــر الـــضـــارة 
ــــة بــعــض املــحــاصــيــل أو  بــهــا وكـــذلـــك زراعـ
الــشــجــيــرات ومــصــدات الــريــاح الــتــي توفر 
املأوى والغذاء لألعداء الطبيعية لآفات 

)شكل رقم 	(.
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يــتــم تقييم نــظــام اإلدارة املــســتــدامــة لــآفــات 
حسب مرونته لــألحــداث الخارجية الحيوية 
مـــثـــل األمـــــــــراض املـــســـتـــوطـــنـــة أو الـــجـــائـــحـــة أو 
ــارات الـــــعـــــدديـــــة لــــــآفــــــات أو الــــغــــرو  ــ ــ ــــجـ ــ ــفـ ــ ــ االنـ
بـــــــواســـــــطـــــــة اآلفـــــــــــــــــات الـــــــخـــــــطـــــــرة والـــــــعـــــــوامـــــــل 
االجــتــمــاعــيــة-االقــتــصــاديــة مــثــل الــتــحــوالت في 
األســـواق أو الفيزيائية مثل الــظــروف البيئية 

االستثنائية والتغيرات املناخية.  

 smart( الزراعة الذكية والبيانات الضخمة
agriculture & big data( مفهومان حديثان 

ويــعــتــبــران مــثــال رائـــع مــن الــفــن لتطبيقهما في 
تطوير الزراعة بما في ذلك اإلدارة املستدامة 

لآفات والتعرف على أهم تحديات األبحاث 
والتطوير في املستقبل. من الصعوبة إعطاء 
تــعــريــف مــوحــد ملصطلح الــبــيــانــات الضخمة 
ولــكــن عــمــومــا املــصــطــلــح يــعــنــي مــجــمــوعــة من 
الــبــيــانــات الضخمة أو املــعــقــدة الــتــي ال يمكن 
مــعــالــجــتــهــا بـــاســـتـــخـــدام مـــعـــالـــجـــات الــبــيــانــات 
ــــات الـــضـــخـــمـــة  ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــة. تــــمــــثــــل الــ ــــديـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
مجموعة مــن املعلومات الــتــي تمتاز بالحجم 
الكبير والــســرعــة والــتــنــوع وبــالــتــالــي تحتاج إلى 
تــكــنــولــوجــيــا وتــقــنــيــات مـــحـــددة لــتــحــويــلــهــا إلــى 
قيمة يستفاد منها. مراحل سلسلة البيانات 
هــــي الـــجـــمـــع، الـــتـــخـــزيـــن، الـــنـــقـــل، الـــتـــحـــويـــل، 
تعتمد الــزراعــة الذكية  التحليل والتسويق. 

عــلــى اســتــخــدام املــعــلــومــات فــي إدارة املــزرعــة 
واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل انترنت 
األشياء والحوسبة السحابية وإدخــال املزيد 
من الروبوتات والــذكــاء الصناعي. عليه تدار 
املــــزرعــــة عــبــر نـــظـــام ســيــبــرانــي فــيــزيــائــي بمعنى 
أجـــهـــزة ذكـــيـــة مــرتــبــطــة بـــاألنـــتـــرنـــت تــتــحــكــم في 
نــظــام املـــزرعـــة، هـــذه األجــهــزة الــذكــيــة تحرك 
اآلالت لتنفيذ أعمال املزرعة عن بعد ويمكن 

استخدام الروبوتات في ذلك. 

املعلومات الضخمة يمكن تجميعها وتحليلها 
واســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي اتــــــخــــــاذ الــــــــقــــــــرار. تــطــبــيــق 
البيانات الضخمة ال يؤثر فقط عل املراحل 

شكل رقم )	( حلم متطفل على عذراء وبالغة سوسة النخيل الحمراء
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األولية لإلنتاج، بل سلسلة القيمة. وقد حان 
الوقت الستخدام البيانات الضخمة والذكاء 
االصطناعي في تطوير قطاع النخيل والتمور 
فــي الــــدول الــعــربــيــة. االســتــفــادة مــن الــبــيــانــات 
الــضــخــمــة لــتــطــويــر اإلدارة املــســتــدامــة آلفــات 
النخيل تعتمد على سلوك اآللــة الــذي يمتد 
مــن آلــيــة التغذية الــراجــعــة البسيطة كما في 
ــــى الـــخـــوارزمـــيـــات  ــــحـــــرارة إلـ حـــســـاس قـــيـــاس الـ
املــعــقــدة لــتــطــبــيــق االســتــراتــيــجــيــة الصحيحة 
لوقاية املحصول. هذا يتم بمساعدة تجميع 
البيانات الضخمة الخارجية مثل معلومات 
ــــات الـــــســـــوق  ــ ــــومـ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األرصـــــــــــــــــاد الــــــجــــــويــــــة واملـ
ــــع املــــــــــزارع األخــــــــرى.  واملـــــقـــــارنـــــات املـــرجـــعـــيـــة مـ
ــا يــتــدخــل اإلنــــســــان فـــي مــجــمــل الــعــمــلــيــة  ــمـ دائـ
ويزيد تحكم لآالت كلما ارتفع مستوى ذكاء 
األجهزة املستخدمة. عموما يمكن استخدام 

البيانات الضخمة في: 
رؤيــة للتنبؤ بالعمليات الزراعية 	  إعطاء 

املختلفة.
املساعدة والــدفــع بــالــقــرارات التشغيلية 	 

الوقتية.
ــلـــفـــة 	  إعـــــــــــــادة تــــصــــمــــيــــم األنـــــشـــــطـــــة املـــخـــتـ

باستخدام نماذج محددة .

الــرؤيــة املستقبلية إلدارة آفــات النخيل ملا 
بعد جائحة كوفيد19-

يــمــكــن إجــمــال الـــرؤيـــة املستقبلية لتخفيف 
ــــاع الـــنـــخـــيـــل  ــــطـ ــلــــى قـ ــائــــحــــة كــــــورونــــــا عــ آثـــــــــار جــ
والتمور وتفادي حدوث أي آثار سلبية نتيجة 

ألي متغيرات مستقبلية في النقاط التالية:  
االعتماد على الــزراعــة الحديثة وإدخــال 	 

املـــيـــكـــنـــة فــــي جـــمـــيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات الــــزراعــــة 
املختلفة وعــلــى رأســهــا عمليات مكافحة 
اآلفــــات وتــبــنــى اإلدارة املــســتــدامــة آلفــات 
ــــدى الـــطـــويـــل بـــواســـطـــة  ــ الـــنـــخـــيـــل عـــلـــى املـ

ــيــــز عــلــى  ــتــــركــ ــتـــمـــور والــ ــلـ ــنـــتـــجـــة لـ الـــــــــدول املـ
الــطــرق اإليكولوجية والبيولوجية للحد 
من أعــداد اآلفــات إلى مستويات أقل من 
الــتــي تــحــدث أضـــــرارًا اقــتــصــاديــة وتحديد 
الــعــتــبــات االقــتــصــاديــة لــآفــات الرئيسة. 
وكذلك دعــم كل الطرق واألساليب التي 
تؤدي إلى استدامة النظام البيئي الزراعي 
لــنــخــيــل الـــتـــمـــر. دعــــم وتــشــجــيــع الـــزراعـــة 
العضوية للنخيل ملا تتمتع به من مرونة 
ــتــــاج وبـــالـــتـــالـــي املـــقـــدرة  واســـتـــدامـــة فـــي اإلنــ
عــلــى الــتــكــيــف مـــع املــتــغــيــرات املستقبلية 

وامتصاص األزمات املتوقعة.
الـــتـــنـــوع فـــي زراعــــــة أصـــنـــاف مــخــتــلــفــة من 	 

التمور مقاومة لآفات وتتحمل التخزين 
ومــطــلــوبــة عــاملــيــًا )زيــــــادة الــتــنــوع الــحــيــوي 
فــي الــنــظــام الــبــيــئــي الـــزراعـــي( يــســاعــد على 
الــتــأقــلــم عــلــى األزمــــــات املــخــتــلــفــة وكــذلــك 
اختاف زمن التلقيح والنضج والحصاد 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــخــــصــــائــــص الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة 
للنخيل يخفف من الضغط على العمالة 
املحدودة والذي عادة ما يحدث في حالة 
زراعة صنف واحد في مساحات شاسعة.

تشجيع املكافحة الحيوية لآفات وإيجاد 	 
طرق مبتكرة للمراقبة والرصد واملتابعة 
وتــحــديــد الــكــثــافــات الـــعـــدديـــة والــعــتــبــات 
ــتــــدخــــل  ــي تــــتــــطــــلــــب الــ ــ ــتــ ــ ــــة الــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
يمكن استخدام التطبيقات  للمكافحة. 
اإللــكــتــرونــيــة فـــي الــكــشــف املــبــكــر لــآفــات 
وكذلك استخدام الطائرات بدون طيار 
ــــــدرون( فـــي عــمــلــيــات تــطــبــيــق املــبــيــدات  )الـ
وإطــــــاق األعـــــــداء الــحــيــويــة لـــآفـــات مثل 
الــتــرايــكــوجــرامــا املــســتــخــدمــة فـــي مكافحة 
ديــــدان الــتــمــر وبــذلــك يمكن تــوفــيــر املــزيــد 
مــن الــجــهــد والـــزمـــن واملــــال املــســتــخــدم في 

مكافحة اآلفات. 

تطوير منصة إلدارة اآلفـــات الرئيسة في 	 
الــنــظــام البيئي الــزراعــي للنخيل وتطوير 
تقنيات للكشف املبكر غير املدمر لآفات 
ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــكـــشـــف املـــدمـــر  وعـــــــدم االعــ
الــتــقــلــيــدي. مــثــال اســتــخــدام تطبيق ذكــي 
للكشف على الجوال يمكن للمزارع عن 
ــتـــعـــرف عـــلـــى اآلفـــــــات الــرئــيــســة  طـــريـــقـــة الـ
وكـــذلـــك األعـــــداء الــحــيــويــة لــهــا مـــن خــال 
االســتــشــعــار عــن بعد واســتــخــدام بيانات 
األرصاد الجوية بعد تحديد مكان الحقل 

على الخريطة. 
ــتـــــخـــــدام املــــصــــايــــد الـــذكـــيـــة 	  تـــشـــجـــيـــع اســـ

لـــســـوســـة الـــنـــخـــيـــل الــــحــــمــــراء الـــتـــي تــرســل 
رسائل قصيرة للمزارع عبر الجوال توضح 
ــــاد الـــــحـــــشـــــرات الـــيـــومـــي  ــيـ ــ ــانـــــات اصـــــطـ ــ ــيـ ــ بـ
باإلحداثيات وبالتالي يستطيع  مصحوبًا 
ــــحـــــص حـــــول  ــفـ ــ ــــود الـ ــهــ ــ ــــز جــ ــيـ ــ ــــركـ املـــــــــــــــزارع تـ
املــنــطــقــة املـــحـــددة وبــالــتــالــي تــقــلــيــل الــحــد 
والتكلفة وعــدد العمال املطلوب إلجــراء 

عمليات املكافحة.
تــضــافــر الــجــهــود عــلــى املــســتــويــات املحلية 	 

واإلقليمية والعاملية والتعاون في مجال 
ــــات الــنــخــيــل خـــاصـــة اآلفــــات  مــكــافــحــة آفـ
ــابـــرة لـــلـــحـــدود مــثــل ســوســة  ــعـ الـــغـــازيـــة والـ
الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء والــــجــــراد الـــصـــحـــراوي 
ــهــــدد زراعـــــــــة الـــنـــخـــيـــل فــي  ــبــــح يــ الــــــــذي أصــ

السنوات األخيرة. 
نشر ثقافة العمل الجماعي إلدارة اآلفات 	 

فــي منطقة معينة والــتــوجــه إلــى املكافحة 
على نطاق واسع Area-wide(( بدال عن 
التركيز على املكافحة املحلية الفردية التي 
تتم في نطاق ضيق خاصة فيما يختص 

باآلفات الغازية والعابرة للحدود.
ــيــــن الــــزراعــــيــــيــــن 	  ــنــــدســ ــهــ بـــــنـــــاء قــــــــــــدرات املــ

والتنسيق  والــتــمــور  بالنخيل  املختصين 
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ــهـــزة الــرســمــيــة املختصة  الــجــيــد بــيــن األجـ
ــــع كـــفـــاءة  ــــات والــــــــذي مــــن شــــأنــــه رفــ ــاآلفـ ــ بـ
املــخــتــصــيــن وفــعــالــيــة عــمــلــيــات املــكــافــحــة 

املختلفة.
تــركــيــز األبــحــاث فــي الــجــوانــب التطبيقية 	 

ــــاد الـــحـــلـــول املـــبـــتـــكـــرة لــلــمــشــكــات  ــــجـ وإيـ
ــآفــــات الــنــخــيــل  املــخــتــلــفــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــ
وتــشــجــيــع الــبــحــوث املــشــتــركــة والــتــعــاون 
إعادة   .citizen )science( مع املزارعين 
تقييم البحوث في مجال مكافحة آفات 
النخيل ودعمها البتكار الحلول املناسبة 
للمشكات التي تطرأ في املستقبل وعلى 
ــهـــا تــأثــيــر الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي عــلــى زراعــــة  رأسـ
ــمــــور بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــتــ ـــــاج الــ ــتـ ــ ــيـــل وإنــ ــنـــخـ الـ
التغير املتوقع في تركيبة اآلفات والتنوع 
الحيوي في النظام البيئي الزراعي لنخيل 
ــــي مـــجـــاالت  ــبــــحــــوث فـ ــتــــمــــر. تـــشـــجـــيـــع الــ الــ
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــيــــة واسـ ــئــ ــيــــة الــــجــــزيــ ــيــــولــــوجــ ــبــ الــ
تكنولوجيا اإلخــمــاد الجيني واالستفادة 
من الدراسات الخاصة بجينوم النخيل 
وســــوســــة الـــنـــخـــيـــل الــــحــــمــــراء فــــي تــطــويــر 
بــرامــج اإلدارة املــســتــدامــة لـــآفـــات.  كما 
يجب التركيز على تحويل نتائج البحوث 
إلـــى مــنــتــجــات وخـــدمـــات قــابــلــة للتطبيق 

والتسويق.
ــــة وغـــيـــر 	  ــاديــ ــ دعــــــم الـــبـــنـــيـــات الـــتـــحـــتـــيـــة املــ

ــمــــور مــثــل  ــتــ املـــــاديـــــة لـــقـــطـــاع الـــنـــخـــيـــل والــ
الطرق واآلليات ومصانع التمور وإنشاء 
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة وتـــوفـــيـــر الــتــمــويــل 
الـــــــازم لـــلـــمـــزارعـــيـــن وشـــــــراء إنـــتـــاجـــهـــم مــن 
ــا مــن  ــ ــارهــ ــ ــعــ ــ ــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى أســ ــمـــــور لــ ــتـــ الـــ
االنــهــيــار. هــذا الــدعــم مــن شــأنــه الحفاظ 
ــتــــمــــرار اإلنـــــتـــــاج وجــــــــودة الـــتـــمـــور  عـــلـــى اســ
وضمان دخل مناسب للمزارعين وبالتالي 

إبقاءهم في املهنة.  

الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــعــمــالــة املــوســمــيــة أو 	 
الدائمة ومساعد الدول في ذلك بإصدار 
بعض التشريعات والسياسات الخاصة 

بصحة ورفاه العمال.
تـــبـــنـــى وتـــشـــجـــيـــع زراعــــــــة نـــخـــيـــل الـــتـــمـــر فــي 	 

املــدن )الــزراعــة الحضرية( واملجتمعات 
ــنـــــازل وفـــــي الــــشــــوارع  ــ الـــصـــغـــيـــرة داخــــــل املـ
ــــم  ــيـ ــ ــامـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــس لـــــلـــــزيـــــنـــــة والـ ــيــ ــ ــــة لــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــــاج الـــتـــمـــور  ــتـ ــ ــــل إلنـ ــقــــط، بـ الـــهـــنـــدســـيـــة فــ

أيضًا.
مساعدة مــزارعــي النخيل للحصول على 	 

شــــهــــادة املــــمــــارســــات الــــزراعــــيــــة الـــجـــيـــدة 
)الجلوبال جاب( وتعريفهم بالجهات التي 

تمنحها وشروط الحصول عليها.
تـــحـــديـــد األثـــــــر االجــــتــــمــــاعــــي-االقــــتــــصــــادي 	 

لـــألضـــرار الــنــاجــمــة عـــن اآلفـــــات الــرئــيــســة 
لــلــنــخــيــل واملـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة لــلــمــزارعــيــن 
وأ�حاب املصلحة في عمليات املكافحة.

االســتــفــادة مــن تــقــنــيــات االتـــصـــال املــرئــي 	 
لــقــعــد املــؤتــمــرات الــعــاملــيــة واالجــتــمــاعــات 
االفتراضية ملناقشة قضايا آفات النخيل 
ــــرات والــتــقــنــيــات  ــب ــــادل الــــخــ ــبـ ــ والــــتــــمــــور وتـ
املــبــتــكــرة. تــعــزيــز الـــشـــراـكــات بــيــن الــجــهــات 
ــلــــة فـــــي مــــجــــال الــنــخــيــل  ــلـــفـــة الــــعــــامــ املـــخـــتـ
ــائــــزة خــلــيــفــة الـــدولـــيـــة  والــــتــــمــــور ومـــنـــهـــا جــ
املــجــلــس الـــدولـــي للتمور،  لنخيل الــتــمــر، 
الــجــامــعــات واملـــراكـــز البحثية فــي الــبــلــدان 
املــخــتــلــفــة، جــمــعــيــات الــنــخــيــل والــتــمــور، 
ــتـــمـــة بــالــنــخــيــل  ــهـ املــــنــــظــــمــــات الــــعــــاملــــيــــة املـ
والــتــمــور مثل منظمة األغــذيــة والــزراعــة 

العاملية ومنظمة إيكاردا.
إنشاء شبكات عنكبوتية وقواعد بيانات 	 

مــشــتــركــة بــيــن الـــــدول لــتــبــادل املــعــلــومــات 
ــبـــــرات بــــيــــن املـــهـــتـــمـــيـــن بـــقـــطـــاع  ــ ــــخـ ونــــقــــل الـ

النخيل والتمور في تلك الدول.
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ملخص

ــبـــاركـــة أثــبــتــت  شـــجـــرة نــخــيــل الـــتـــمـــر شـــجـــرة مـ
فــوائــدهــا الــجــمــة عــلــى مــر الــعــصــور، لــعــل من 
أهــمــهــا دورهــــا الكبير فــي الـــتـــوازن البيئي نــظــرًا 
لخاصيتها الكبيرة فــي النمو حتى فــي الظروف 
ــــي تــــربــــة ذات مــلــوحــة  املـــنـــاخـــيـــة الـــقـــاســـيـــة وفــ
عـــالـــيـــة. إلــــى جـــانـــب هـــــذا، فــــإن الــنــخــلــة تعتبر 
مــن أكــبــر األشـــجـــار حــجــمــًا لـــذا كــانــت خاصية 
إقــتــنــاص كــمــيــة كــبــيــرة مــن غـــاز ثــانــي أوكــســيــد 
الــكــربــون مـــن الــجــو مـــن أهـــم مــمــيــزات شــجــرة 
النخيل والتي تجعل لها مقومات حل مشاكل 
اإلحـــتـــبـــاس الــــحــــراري وتـــغـــيـــرات املـــنـــاخ. لــذلــك 

تــهــدف هــذه الــورقــة على طــرح فــكــرة مشروع 
تــكــثــيــف زراعـــــة الــنــخــيــل فـــي الـــعـــراق والــوطــن 
الــعــربــي لجعلها رئـــة أخـــرى للعالم مــع غــابــات 
األمازون حيث تسحب ثاني أكسيد الكربون 
ــيــــن. تــطــرح  ـــاز األوكــــســــجــ ــ ــلـــق غـ مــــن الــــجــــو وتـــطـ
الورقة مقترحات وتوصيات عدة منها العودة 
إلى اإلهتمام بشجرة النخلة وتكثيف زراعتها، 
إهتمام الحكومات العربية بهذه الشجرة التي 
عانت الكثيرمن اإلهمال وكذلك إدراج زراعة 
النخيل من ضمن مشاريع التنمية املستدامة 

والتعويض عن األثر الكربوني.
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1. املقدمة
تـــتـــوزع زراعــــــة الــنــخــيــل فـــي مــنــاطــق عــــدة من 
العالم ولكنه يتركز في معظم الدول العربية، 
الحظ الشكل 1. إال ان النخل واحدا من أهم 
ــــرز املــــزروعــــات فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي بصفة  وأبــ
ــــراق بــصــفــة خـــاصـــة حـــيـــث يــمــثــل  ــعـ ــ ــامـــة والـ عـ
الــنــبــتــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي تـــمـــيـــزه عـــاملـــيـــا. ولــعــبــت 
بــالــغ األهــمــيــة فــي الحياة  شــجــرة النخيل دورًا 
اإلقتصادية واإلجتماعية والدينية عبر أجيال 
متعاقبة ألنها من أهم املصادر الغذائية لكثير 
من العوائل العربية املمتهنة زراعتها وإنتاج 
ثمارها. تقدر أشجار النخيل بحدود 0	 مليون 
نخلة عام 1970. لقد كانت كــوارث الحروب 
واألزمــــات االقتصادية أحــد أهــم األســبــاب في 
تــدهــور زراعــــة النخيل فــي الــعــراق وصناعته 
الغذائية. خــال حــرب الخليج األولــى )1980 
)1991( ق�ضي على نصف  والثانية  ـ 1988( 
نخيل الــعــراق البالغ عــدده 0	 مليون نخلة.  
وتــقــدر عـــدد أنــــواع الــتــمــور فــي الـــعـــراق مــا بين 
50	 الى 400 نوع ومن األنواع الفاخرة. وكان 
التمر يمثل ثاني صادرات العراق بعد النفط. 
وبحسب تقرير ملنظمة األمم املتحدة للتغذية 
والـــــــزراعـــــــة )فــــــــــاو( فـــــــان الــــــعــــــراق ـكـــــــان، قــبــل 
الــحــظــر، املنتج األول للتمر بـــ 550 ألــف طن 
وكان يصدر منها 100 ألف طن أي ما يساوي 

80 في املائة من السوق العالمي.

كانت تدر هذه الصادرات سنويا على العراق 
قرابة الـ 	2 مليون دوالر. غير ان األمور تغيرت 
كثيرا فقد تجاوزت إيران ومصر والسعودية، 
العراق لجهة اإلنتاج كما ان أرقــام صادراته 
لـــم تــعــد تــظــهــر عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي رســمــيــا. 
وأصبحت تونس تحتل املرتبة األولى عامليا في 
صادرات التمر بدخل يساوي 		 مليون دوالر 
تليها باكستان بـ 23 مليون دوالر وإيــران بـ 21 

مليون دوالر. ويؤكد تقرير للفاو ان اإلمــارات 
الــعــربــيــة ضــاعــفــت أربــــع مــــرات صـــادراتـــهـــا من 
ــيـــر ان  غـ و	199   1989 ــيـــن ســـنـــتـــي  الــــتــــمــــور بـ
الصادرات ارتفعت بشكل أكبر في إيران. فقد 
الـــى 0	  زادت مــن 10 آالف طــن ســنــة 1989 
ألــف طــن سنة 	199 ]2[. لقد كانت إنتاجية 
النخلة ألــعــراقــيــه عـــام 1994 مــا بــيــن 20-25 
كغم للنخلة الواحدة في حين وصلت إنتاجية 
النخلة في اململكة العربية السعودية ما بين 

70-0	 كغم ]3[ في تلك السنة.

2. أسباب التراجع في اإلهتمام بالنخيل
لــقــد بـــدء الــتــراجــع فــي االهــتــمــام بالنخيل منذ 
ــــذا اإلهــــمــــال  عـــقـــد الـــســـتـــيـــنـــات وتــــضــــاعــــف هــ
فــــي عـــقـــدي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات. عــلــى 
أيـــة حـــال يــمــكــن ان يــعــزى الــتــراجــع فــي زراعـــة 

النخيل إلى عدة أسباب منها:
الزحف العمراني.. 1
عدم اهتمام الحكومات املتعاقبة في وضع . 2

خطط طموحة وجدية لاهتمام بالتمور
اإلهــمــال وعـــدم اســتــخــدام التكنولوجيا . 3

من قبل الفاح في العملية الزراعية.
شحه املياه.. 	
عدم كفاءة املبازل وارتفاع نسبة ملوحة . 	

التربة.
ــــراجــــع الـــســـريـــع فـــيـــعـــزى الـــى . 	 ــت أمـــــا ســـبـــب الــ

ــثــــرة الـــــحـــــروب ودمــــــارهــــــا ملـــــــــزارع الـــنـــخـــيـــل فــي  كــ
ــتـــصـــادي ومــا  الـــجـــنـــوب ومــــن ثـــم الـــحـــصـــار االقـ
ــيــــرة. أن االنـــهـــيـــار  ــبــ خـــلـــفـــه مـــــن أثـــــــار ســـلـــبـــيـــة كــ
ــــداد الــنــخــيــل كــــان أثـــنـــاء حــاب  الــســريــع فـــي أعــ

الخليج األولى واستمر حتى اآلن.

3. مكانة النخلة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية

لقد كــرم هللا سبحانه وتعالى شجرة النخلة 
ــلــــم  ــــى هللا عــــلــــيــــه وســ ــلـ ــ ــا الــــــــرســــــــول صـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ وحـ
بــاإلهــتــمــام بــهــا وزراعـــتـــهـــا وجـــــاءت عــلــى لــســان 
وقد  العرب ومأثوراتهم.  والشعراء  الحكماء 
ورد لــفــظ “الــنــخــل” و “الــنــخــيــل” فـــي الــقــرآن 
الكريم فــي واحــد وعشرين موضعًا، ومعظم 
ــًا للعباد  هـــذه اآليــــات الــكــريــمــة تشير أنــهــا رزقــ
وتصف النخلة بأنها من أشجار الجنة مثال 
ــاٍت  عــلــى ذلـــك قــولــه تــعــالــى )َوَجـــَعـــْلـــَنـــا ِفــيــَهــا َجــنَّ
اْلُعُيوِن(  ْرَنا ِفيَها ِمَن  َوَفجَّ ْعــَنــاٍب 

َ
َوأ َنِخيٍل  ِمْن 

ســــورة يــــس، آيــــة 	3. وقــــد وصــــف هللا تــعــالــى 
الــنــخــلــة بــأنــهــا شــكــل مــن اشــكــال الــنــعــيــم على 
كــــوكــــب األرض الــــتــــي وضـــعـــهـــا هللا ســبــحــانــه 
ــثـــمـــار  ــــم بــــأفــــضــــل الـ ــهـ ــ ــــرمـ وتــــعــــالــــى لـــلـــخـــلـــق وأكـ
وخــــاصــــة الـــنـــخـــل الــــتــــي تــعــتــبــر حــــلــــوى وغـــــداء 
وفاكهة وشجرتها من أبرك األشجار وأنفعها 
ْخُل  َوالنَّ ِفيَها َفاِكَهٌة  َناِم* 

َ
ْرَض َوَضَعَها ِلأْل

َ
)َواأْل

ْكَماِم( سورة الرحمن، آية 9 - 10.
َ
َذاُت اأْل

الشكل )1( توزيع زراعة النخيل منتصف العقد السادس من القرن العشرين ]1[
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وفــي األحــاديــث النبوية احتلت النخلة مكانة 
ــهـــا، فـــقـــد وصـــف  ــنـ ــيـــرة مـ ــبـ ــيـــة ومــــســــاحــــة كـ ــالـ عـ
الرسول صلى هللا عليه وسلم النخلة بقوله 
“إن مــــن الـــشـــجـــر شـــجـــرة مــثــلــهــا مـــثـــل الـــرجـــل 
]	[. وقـــــد ورد فــي  ــهــــا”  املـــســـلـــم: ال يــســقــط ورقــ
الصحيحين أيضًا في فوائد التمر قوله صلى 
ــْوٍم َســْبــَع  ــ ــَح ُكـــلَّ َي هللا عليه وســلــم: “ َمـــْن َتــَصــبَّ
ُه ِفــي َذِلــــَك اْلـــَيـــْوِم ُســمٌّ  ـــْم َيـــُضـــرُّ

َ
َتـــَمـــَراٍت َعـــْجـــَوًة ل

)التمر(  “. حيث يعد ثــمــار النخلة  ِســْحــٌر  َواَل 
ــاديــــة فــقــد  ــتــــصــ ــــن األغـــــذيـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة االقــ مـ
ــنـــزلـــة خــــاصــــة فــي  ــنـــذ قــــديــــم الــــزمــــن مـ ــتــــل مـ احــ
ــــي نــفــوس  نـــفـــوس املــســلــمــيــن بــصــفــة عـــامـــة وفـ
الــعــرب بــصــفــة خــاصــة، حــيــث كــانــت شجرته 
)الــنــخــلــة( بــمــثــابــة األم الــحــنــون الــتــي ضمتهم 
تــحــت أغــصــانــهــا وأطــعــمــتــهــم خــيــراتــهــا وسترتهم 
بــجــذوعــهــا وسعفها وأدفــأتــهــم بــنــارهــا. النخلة 
بــالــفــعــل هـــي هــبــة هللا لــلــبــشــريــة وتــعــتــبــر هــويــة 

لإلنسان العربي ورمز له.

4. مزايا شجرة النخلة
تعتبر شجرة نخلة التمر نوع فريد بين األجناس 
والفصائل النخلية املعروفة على وجه األرض، 
ذلــــك ألن أثــنــائــهــا ال تــنــتــج الـــثـــمـــار إال بــواســطــة 
التلقيح، وتختلق منها فسائل أخرى في عملية 
تــشــبــه الــــــوالدة، وتــتــعــدد أصـــنـــاف ثــمــارهــا حتى 
تـــقـــتـــرب مــــن الـــخـــمـــســـمـــائـــة، ويـــمـــتـــد عـــمـــرهـــا إلـــى 
ــثـــر. وقــــد يــصــل طــــول الـــواحـــدة  ــًا أو أكـ ــامـ 	2 عـ

ــــرَا، وفـــضـــًا عـــن ذلــــك ال يــتــســاقــط  ــت مــنــهــا إلــــى مــ
النخلة  ورقــهــا حتى عند مــوت النخلة نفسها. 
تتميز بــان البيئة املناسبة التي تحتاجها تكون 
بـــدرجـــة حــــــرارة مـــا بــيــن 	2 - 	3 درجـــــة مــئــويــة 
وتزرع النخلة في أماكن قاحلة او شبه قاحلة. 
أمـــا املـــنـــاخ فــيــكــون قــلــيــل املــطــر وصــيــف طــويــل 
ــتـــرة نــضــج  ورطــــوبــــة مــنــخــفــضــة خـــصـــوصـــا فــــي فـ
التمر، لقد تكيفت النخلة للعيش في الظروف 

املــنــاخــيــة الــقــاســيــة حــتــى مـــع نــــدرة املــــاء وشـــدة 
الــحــرارة. وتجود زراعــة النخيل وإنتاج التمور 
في املناطق الحارة الجافة صيفًا وذات شتاء ال 
تنخفض فيه درجـــات الــحــرارة عــن 9-ْم لفترة 
طويلة وخاٍل من االنجماد لفترات طويلة، ولكي 
)الــتــمــر( يجب  تصل الثمار إلــى مرحلة النضج 
أن يكون هناك صيف طويل حار خاصة خال 
تحول الثمار من مرحلة الخال إلى الرطب ثم 
الــتــمــر، ومــن املــنــاطــق الــتــي تتوفر لها الــظــروف 
الحرارية املذكورة هي الجزيرة العربية والعراق 
ــنـــــوب غــــــرب إيــــــــــران، فــــــإن زراعـــــــــة الــنــخــيــل  ــ وجـ
إضافة لكونها تجود في هذه املناطق فإنها تتميز 
أيضًا بنوعية إنتاجها ووصول الثمار إلى مرحلة 

النضج )التمر( وهي على النخلة.
أمــا بالنسبة للتربة فــان النخلة يمكنها النمو 
في تربة مختلفة حيث يمكنها أن تنمو في تربة 
رملية او طينية ثقيلة طاملا كانت التربة جافه. 
التربة امللحية والقلوية تكاد أن تكون عامه 
فــي كــل مــــزارع النخيل مــن حــيــث وجـــود أمــاح 
ذائبة عالية التركيز وصوديوم قابل للتبادل. 
ــــــجـــدول )1( أدنــــــاه الـــســـمـــاح الــنــســبــي  يــبــيـــــن الـ
املمكن مللوحة التربة لنباتات مختلفة ويبدو 
مــن الـــجـــدول ان الــنــخــلــة تتمتع بــأكــبــر قابلية 
عــلــى للنمو فــي مــلــوحــة عــالــيــة نسبيا أي ذات 
سماحية عالية ppm 5000 - 2000 وهناك 
دراســـات أشــرت الــى 000	 ppm 7000 - إال 

ــــادة املــلــوحــة  أن نــاتــج الــنــخــلــة يــتــنــاقــص مـــع زيـ
ــنــــده هــــــذا الـــتـــنـــاقـــص  ــــحــــد الـــــــذي يـــظـــهـــر عــ ـــ والــ

مختلف حسب البيئة والنوع. 
أما بخصوص التركيب الضوئي وهي العملية 
الــتــي تــحــتــاجــهــا الــنــبــتــة بــصــورة عــامــة لتكوين 
الــكــلــوكــوز )الــســكــر( فــان النخلة تمتص غاز 
ثاني اوكسيد الكربون و بوجود ضوء الشمس 
تتمكن من توليد السكر و غاز األوكسجين و 

املاء كما في املعادلة الكيميائية التالية:
	 CO2)g( + 12 H2O)l( + photons 

C	H12O	)aq( + 	 O2)g( + 	 H2O)l(

ــــان 		2 طــــن مــن  ــنـــادا لـــهـــذه املـــعـــادلـــة فـ اســـتـ
غـــاز ثــانــي اوكــســيــد الــكــربــون و 	21 طـــن من 
املــــــاء يــمــكــن ان تــنــتــج 180 طــــن مــــن الــســكــر 
	9 طــن مــن غـــاز األوكــســجــيــن إضــافــة إلنــتــاج 
108 طــــن مــــن املــــــــاء. وهـــــــذا يـــعـــنـــي انــــــه فــقــط 
تــــم اســــتــــخــــدام 	10 طــــن مــــن املــــــاء وبـــوجـــود 
الــضــوء يتمكن الــكــلــوروفــيــل مــن تحويل غاز 
ثـــانـــي اوكــســيــد الـــكـــربـــون الــــى مــــاء وســـكـــر.  ان 
السكر املنتج يشكل املصدر األسا�ضي للغداء 
البشري والحيواني وبذلك تكون النباتات هي 
فــي حين ان اإلنــســان  املنتج األســا�ضــي للغذاء 

والحيوان هما املستهلكين وامللوثين للبيئة. 

ان كميه غاز ثاني اوكسيد الكربون املقتنص 
من الجو تعتمد على حجم ومساحة األجــزاء 

الجدول )1( السماح النسبي للملوحة لعدة نباتات ]	[

Low salt toleranceMedium salt toleranceHigh salt tolerance
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الخضراء للنبتة. وملا كانت النخلة تتميز بكبر 
حـــجـــم وكــــثــــافــــة ســعــفــهــا )طـــــــول الـــســـعـــفـــة مــا 
بــيــن 3 الـــى 	 أمــتــار وكـــل ســعــفــة تــحــوي حــوالــي 
150 ورقـــة. طــول الـــورق حــوالــي 0	 سنتيمتر 
وعــــرضــــهــــا حـــــوالـــــي ســـنـــتـــيـــمـــتـــريـــن( وارتــــفــــاعــــهــــا 
ــــاع الــتــقــريــبــي حـــوالـــي 15 الــــى 	2 مــتــر(  ــفـ ــ )االرتـ
الحظ الشكل )2( فان حجم اقتناصها للغاز 
يـــكـــون كـــبـــيـــرا. وهـــنـــا قـــد نــســتــشــعــر بــالــلــمــحــات 
اإلعـــجـــازيـــة والـــتـــي أشــــار إلــيــهــا الـــقـــرآن الــكــريــم 
ــــي قــــولــــه تــعــالــى  ــثــــر مـــــن 1400 ســـنـــة فـ قـــبـــل أكــ
ــْلـــٌع َنـــِضـــيـــٌد( ســـورة  ـ

َ
ـــَهـــا ط

َ
ــَقـــاٍت ل ـــْخـــَل َبـــاِسـ )َوالـــنَّ

ق، آية 10، حيث جــاءت كلمة )باسقات( في 
كتب التفاسير بمعنى: طوااًل شاهقات ]	[.

مــن جهة أخـــرى يشكل الــكــربــون نسبة 50% 
مــن تــركــيــب الــخــشــب الــجــاف فــي حــيــن يشكل 
ــــاء حـــوالـــي %75 مـــن جــســم الــنــبــتــة الــحــيــة.  املـ

ــا بــالــنــســبــة للنخلة فـــان نــســبــة املــــاء حــوالــي  امـ
%25 أو أقــــل ونــســبــة الـــكـــربـــون مـــن الــصــلــب 
حوالي %0	. وهــذا ما يعني ان الخشب عند 
تكونه يخزن هذه النسبة من الكربون والتي 
اقــتــنــصــهــا الــنــبــات أســـاســـا مـــن الـــجـــو. وكــمــيــة 
الـــكـــربـــون الـــتـــي يـــأخـــذهـــا الـــنـــبـــات تــعــتــمــد على 
حجم النبتة وعمرها ولن يقتصر الخزن على 
الــجــذع فقط بــل الــجــذور تــقــوم بــذلــك أيضا. 
أن حــرق طــن واحـــد مــن الــكــربــون يــولــد 		.	 

طن من غاز ثاني اوكسيد الكربون:
C + O2 = CO2 

ــقــــول ان تـــكـــويـــن طــــن واحــــــد مــن  أو يــمــكــن الــ
الـــكـــربـــون يــحــتــاج حـــوالـــي 		.	 طـــن مـــن غــاز 
ثـــانـــي اوكـــســـيـــد الــــكــــربــــون.  وملــــا ـكــانـــت الــنــخــلــة 
مــن أكبر األشــجــار حجما ومــن أكبرها جــذورا 
)كثافة خشب النخلة مابين 200 - 900 كغم 
لكل متـر مــكــعــب]	[( كما ان عمرها قــد يصل 
الــــى 100 ســنــة لــــذا فــــان الــنــخــلــة عند 
تكونها تقتنص كميه كبيره من غاز 
ثاني اوكسيد الكربون من الجو 
وقــســم مــن الــكــربــون الـــذي يتم 
اســـتـــخـــاصـــه يـــخـــزن فــــي الـــجـــذع 
و الـــــجـــــذور.  لــــو افـــتـــرضـــنـــا نــخــلــة 
بـــطـــول 15 مـــتـــر وقــــطــــر0.5 
مـــتـــر فــــــإن كـــتـــلـــة الــخــشــب 
تكون حوالي 1472 كغم:

 x 1472 :فإن املاء يشكل
25% = 368   كغم منها أما الباقي الصلب 

فهو
1472 - 368 = 1103.8 كغم 

وعلى ذلك يكون الكربون :
x 1103.8 50% = 552  كغم.

وبـــذلـــك ســتــكــون الــنــخــلــة خــــال فــتــرة 
 x %366 :نموها قد امتصت حوالي
552 = 2020.3 كغم مــن غــاز ثاني 

اوكسيد الكربون. 
املــيـــــزة األخـــــرى هـــي إنــتــاجــيــة الــنــخــلــة. النخلة 
بــعــمــر مـــا بــيــن 	 - 	 ســـنـــوات يـــكـــون حــاصــلــهــا 
10 كــغــم. ولــعــمــر 	1 سنة   - 	 ســنــويــا مابيـن 
فإن حاصلها يكون ما بين 0	 - 80 كغم. أما 
بالنسبة للنخيل في املزارع ذات البيئة املائمة 
والـــعـــنـــايـــة املـــســـتـــمـــرة فـــــإن الـــحـــاصـــل لــلــنــخــلــة 
الواحدة قد يصل الى 100 كغم في السنة ]	[.

5. النخيل والبيئة واالقتصاد 
ال شــــك فــــي ان دور الـــنـــخـــلـــة مـــمـــاثـــل ألي دور 
للنبات على البيئة، فإلى جانب ميزتها الجمالية 
وإســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي تـــزيـــيـــن الـــــشـــــوارع والـــطـــرقـــات 
فتوفر بذلك الظل وتضفي الراحة على الحياة 
اإلنــســانــيــة، فـــإن الــنــخــلــة وحــســب الـــدراســـات 
ــيـــر فــي  الـــحـــديـــثـــة يـــمـــكـــن ان تـــســـاهـــم بــــــــدور كـــبـ

تحسين البيئة العربية وذلك من خال:
ــتـــــوازن الــبــيــئــي . 1 ــ ــــر كــبــيــر فــــي الـ إن لــلــنــخــلــة أثـ

والحد من ظاهرة التصحر وذلك ملائمتها 
للظروف البيئية املحلية، فضًا على إن 
كثرة مــزارع النخيل قرب املــدن يمكن أن 

تعمل عمل املصدات للغبار واألتربة.
لــلــنــخــلــة قــابــلــة كــبــيــره عــلــى اقـــتـــنـــاص غــاز . 2

ثـــانـــي اوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون مـــن الـــجـــو وهـــذا 
هدف عالمي مشترك تطمح له املنظمات 
النخلة  الــدولــيــة على اخــتــاف توجهاتها. 
تــحــتــاج الـــى اقـــل كــمــيــة مــمــكــنــه مـــن املــيــاه 
ــــة مــــــع بـــــاقـــــي األشـــــــجـــــــار املــــقــــاربــــة  ــــارنـ ــــقـ ــاملـ ــ بـ
لــحــجــمــهــا.  فــي دراســــة ســابــقــة بــيــنــا ]9[ بــان 
ــلـــى اقـــتـــنـــاص  ــيـــون نـــخـــلـــة اإلمـــكـــانـــيـــة عـ ــلـ ملـ
ــــاز ثـــانـــي اوكــســيــد  1.8 مـــلـــيـــون طــــن مــــن غـ
الـــكـــربـــون. وعـــلـــى ضــــوء حــســابــات عملية 
التركيب الضوئي يمكن الــقــول بــان هذا 
يـــؤدي الـــى تخفيض فــي غـــاز ثــانــي اوكسيد 
الــكــربــون بــمــقــدار 100 كــيــلــو غـــــرام. على  الشكل )2( رسم تخطيطي يوضح أجزاء النخلة ]3[
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ذلـــك يمكن االفـــتـــراض بـــان مــلــيــون نخلة 
يمكن ان تقتنص 100,000 طن من غاز 

ثاني اوكسيد الكربون.  
إضافة للقابلية العالية القتناص غاز ثاني . 3

اوكسيد الكربون فان حجم النخلة الكبير 
ــلـــكـــربـــون ولـــفـــتـــرة  يــجــعــلــهــا أفــــضــــل خـــــــازن لـ

طويلة الن النخلة من األشجار املعمرة.
إنتاجية النخلة الــواحــدة ولسنة واحــدة . 	

قد يتجاوز ال 100 كغم ]	[. اإلنتاج الوفير 
ــــردود اقــتــصــادي  لــلــتــمــور يــجــعــلــهــا ذات مــ
كبير إضافة الى تشغيل األيــادي العاملة. 
إن مليون نخلة يمكن أن تنتج 100000 
طـــن مـــن الــتــمــور ســنــويــا وهـــــذا مـــا يشكل 

موردًا اقتصاديًا كبيرًا
ــــاءات . 	 ــــكـــــون ذات فـــــضـ مــــــــــزارع الـــنـــخـــيـــل تـ

واسعة ما بين النخيل وهــذه الفضاءات 
يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي زراعـــــــة أصـــنـــاف 

مختلفة من الفاكهة مثل العنب.   

6. مشروع العراق رئة العالم
لــو أخــذنــا انــكــلــتــرا كــمــثــال، فــإنــهــا أنــتــجــت عــام 
2007 حوالي 7.		5 مليون طن من غاز ثاني 
اوكسيد الكربون وهذا ما جعلها ضمن الدول 
األولـــى املنتجة للغاز فــي الــعــالــم بعد الــواليــات 
املتحدة األمريكية التي يقدر إنتاجها بحدود 
				 مليون طــن. ولــو افترضنا زراعـــة 100 

مليون نخلة فان هذا العدد سوف يؤدي الى 
اقــتــنــاص 190 مليون طــن غــاز ثــانــي اوكسيد 
الكربون أي ما يكافئ 0	 % من إنتاج انكلترا. 
ان مــــزرعــــة لــلــنــخــيــل تـــحـــوي هـــــذا الــــعــــدد مــن 
كيلو متر مربع  النخيل تقدر مساحتها 00		 
)وهـــذا مــا يشكل 1.5 % مــن املساحة الكلية 
النكلترا( بافتراض ان الكيلو متر املربع الواحد 
يــحــوي 0,000	 نــخــلــة. ومــمــا يــجــب ماحظته 
انـــــه لـــيـــس مــــن الـــــضـــــروري جـــمـــع هـــــذا الـــعـــدد 

الضخم في مزرعة واحــدة بل من املمكن أن 
يتم توزيعها في أماكن مختلفة. ولكون البيئة 
في انكلترا غير مناسبة لزراعة النخيل وكذلك 
الكثير من دول العالم لذا يمكن املساهمة في 
مشاريع عامليه فــي زراعـــة النخيل فــي املناطق 

املناسبة بيئيا لها. 
على ضوء ذلك يمكن اقتراح مشروع تكثيف 
زراعــة النخيل في الــعــراق والــعــودة الــى حدود 
الــثــاثــيــن مــلــيــون نــخــلــة او أكـــثـــر. وذلــــك لــكــون 
العراق هو املركز األول على املستوى العالمي 
لــــزراعــــة الــنــخــيــل )الحـــــظ الــشــكــل )3(.  هــذا 
املشروع يمكن ان يجعل من ارض العراق رئة 
أخرى للعالم مع غابات أالمــزون. وهنا علينا 
أن نــتــصــور إمــكــانــيــة 0	 مــلــيــون نــخــلــة، إنــهــا 
ستقتنص حوالي   3 مليون طن من غاز ثاني 
اوكسيد الكربون إضــافــة الــى كمية الكربون 
الــتــي سيتم خزنها فــي الــجــذوع والــجــذور والتي 
مليون طــن مــن الكربون.  تقدر بحوالي 	.	1 
ان تــكــون هــــذه الــكــمــيــة مـــن الــفــحــم يــعــنــي ان 
هــــذه الــكــمــيــة مـــن الــنــخــيــل ـكــانـــت قـــد أخـــذت 
من الجو أكثر من 0	 مليون طن من غاز ثاني 
اوكــســيــد الـــكـــربـــون.  وهـــكـــذا يــمــكــن ان تــكــون 
ــــزارع الــنــخــيــل رئــــة لــلــعــالــم الـــتـــي تــلــعــب دورا  مــ

مــهــمــا فـــي تــقــلــيــل غــــاز ثــانــي اوكــســيــد الــكــربــون. 
الحظ الشكل )3( حيث تتركز زراعة النخيل 
فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ويـــشـــكـــل وســـــط وجـــنـــوب 
العراق املركز األسا�ضي الزدهار هذه الزراعة. 
إضــافــة لذلك فــان الناتج التقريبي للتمور 
ــــدود 3  ـــــحــ ــــون بـ ــكـ ــ ــيــــون نـــخـــلـــة يـ ــلــ لــــثــــاثــــيــــن مــ
ــــن الــــتــــمــــور )بــــاعــــتــــبــــار نـــاتـــج  ــــن مــ ــيــــون طــ ــلــ مــ
ــا كــــانــــت نـــوعـــيـــات  ــ الـــنـــخـــلـــة 100 كــــغــــم(. وملــ
الــتــمــور الــعــراقــيــة مـــن افــخــر وأنـــــدر األنــــواع 
في العالم فان الــوارد االقتصادي مع توفر 
الــتــصــنــيــع والــتــكــنــولــوجــيــا ألــحــديــثــه يمكن 
ان تــشــكــل مــــوردا اقــتــصــاديــا هــائــا إضــافــة 
المــتــصــاص أيــــاد عــامــلــة كــبــيــرة. بــعــد 	200 
وضمن نشاطات برنامج USAID مساعدة 
املحافظات العراقية على زراعة 410000 
نــخــلــة ســنــويــا ]10[ بــــدء االهـــتـــمـــام بــالــنــخــلــة. 
إن مــشــروعــًا كــهــذا وبــوضــع الــعــراق الحالي 
يحتاج التخطيط والــدعــم املــادي والعلمي 

وعلى املستويين املحلي والدولي. 

7. النخلة ومشاريع التنمية املستدامة
ــــي الـــعـــقـــود  ــتــــي بـــــــرزت فـ ــــاخ الــ ــنـ ــ ــــع كـــــــــوارث املـ مـ
األخيرة توصل البشرية إلى حلول كثيرة منها 

الشكل )3( توزيع زراعة التمور عامليا ]	[
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ــى مــشــاريــع  ــ الــــدعــــوة الـــعـــاملـــيـــة املــســتــعــجــلــة إلـ
Sustainable devel- املــســتــدامــة  )التنمية 
opment( ولــعــل أشــهــر تــعــريــف لــهــا ـكــان من 

تــقــديــم لــجــنــة بـــروتـــانـــد عــــام 1987 م وهــو 
ــيـــل الــــحــــاضــــر دون  “تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات الـــجـ
املـــســـاس بـــقـــدرة األجـــيـــال املــقــبــلــة عــلــى تلبية 
يــتــســابــق الــعــالــم اآلن إلــى   .]11[ احــتــيــاجــاتــهــا” 
اإلتساع في التنمية وتطوير األرض وتحسين 
ظروف املعيشة بحيث يتوازن بين الحاجات 
ــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة واإلجـــتـــمـــاعـــيـــة دون  اإلقـ
اإلفـــراط في إهــدار املـــوارد الطبيعية لــألرض. 
ــــو الـــــعـــــودة إلـــى  ــــة هـ ــــدامـ ــتـ ــ إحـــــــدى أوجـــــــه اإلسـ
زراعـــــة األرض وتــحــســيــن خــضــرتــهــا ســــواء في 
املنازل أو األحياء. سيكون للنخلة شأن كبير 
لو أنها دخلت مشاريع اإلستدامة في خطط 
املصممين واملستثمرين، فهي ستوفر الظل 
وتعزز من الــتــوازن البيئي وتوفر جــوًا �حيًا 
للسكان. ومع زيــادة رقعة التنمية الخضراء 
ـــل املـــــــــــزروع  ـــيـ ــخـ ــنــ ســــنــــضــــمــــن زيـــــــــــــادة عـــــــــدد الــ
ــــة  فــــي املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، وبــــهــــذا نـــضـــع زراعــ
النخيل ضمن إطار أستراتيجي لزيادة رقعتها 
وتوسعها. يجدر اإلشـــارة هنا إلــى أن مشاريع 
Carbon off- )التعويض عن األثر الكربوني 
set( قــد تكون فكرة فعالة فــي توسيع دائــرة 

اإلهــتــمــام بــالــنــخــلــة، تــتــلــخــص الــفــكــرة فـــي أن 
بــعــض الـــنـــاس يــشــعــرون بــالــذنــب عــلــى األثـــر 
الكربوني الــذي يخلفونه على كوكب األرض 
سواء بالسفر أو غيره، لذلك يدفعون مبالغ 
رمزية مقابل هذا األثر لبعض الشركات التي 
تأخذ هذه املبادرات وتستخدمها في مشاريع 
تخفيض اإلنبعاثات الكربونة، مثل مشاريع 
إعـــادة التشجير والحفاظ على الــغــابــات، لو 
أننا وضعنا النخلة في قائمة إعادة التشجير 
فــي املنطقة الــعــربــيــة ملــشــاريــع الــتــعــويــض عن 
األثــــر الــكــربــونــي وتــكــثــيــف زراعــتــهــا سنضمن 

بهذا بناء رئــة العالم الجديدة والــتــي ستكبر 
مــع األيــــام لتستنشق ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

من الجو وتطلق األوكسجين.  

8. خاتمة
إن البيئة تنادي ومتغيرات الجو تنذر بقدوم 
مــســتــقــبــل يــتــحــدى الــبــشــريــة. إن املــطــلــع على 
جــغــرافــيــة وطــنــنــا الــعــربــي ســـيـــدرك جــلــيــًا بــأن 
وهللا وهــــب بــيــئــتــنــا الــعــربــيــة كــــنــــوزًا ومـــصـــادر 
طبيعية متنوعة ولعل أبرزها أشجار النخيل 
املباركة التي يجب أن نعرف قيمتها ونستغللها 
لنصلح األرض ونــعــمــرهــا.  شــجــرة النخلة لها 
مقومات لحل مشاكل املناخ ومتغيرات الجو 
ــــذه الـــرؤيـــة يــجــب أن تــتــعــزز بـــوضـــع خطة  وهـ
لــإلســتــفــادة مـــن أشـــجـــار الــنــخــيــل وجــعــلــهــا رئــة 
كونية فــي الــخــارطــة العاملية، نحتاج إلــى نشر 
الوعي بين صناع القرار واملستثمرين والعامة، 
وتــنــســيــق املــزيــد مــن املــؤتــمــرات واملــحــاضــرات 
الــــتــــي تــــشــــرح أهــــمــــيــــة الــــنــــخــــل واإلهـــــتـــــمـــــام بــه 
بالتفصيل ومــا يتناسب مــع بيئتنا وهويتنا، 
تخصيص ميزانيات ملشاريع النخيل وأبحاثه 
وتطـوير تقنيات زراعــتــه، وليس أخــيــرًا إدراج  
ــــي  مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة  االهــــتــــمــــام  بـــالـــنـــخـــيـــل  فــ
املـــســـتـــدامـــة ومـــشـــاريـــع الـــتـــعـــويـــض عــــن األثــــر 
ــــإذن هللا فــــي مــصــاف  ــ الــــكــــربــــونــــي، وســـنـــكـــون بـ
الــــدول املــســتــدامــة وســنــرتــقــي ببيئتنا العربية 

واإلسامية إلى مستقبل أخضر.
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مقدمة

يــقــدر االنـــتـــاج الــعــالــمــي مــن الــتــمــور بــحــوالــي 	 
مــلــيــون طــن يشكل االنــتــاج الــعــربــي منها اكثر 
من %70 كما هو مبين في الشكل )1( موزعة 
اغــلــبــهــا  فـــي اســـيـــا وشـــمـــال افــريــقــيــا بــاإلضــافــة 
ــى بـــعـــض املــــنــــاطــــق االخــــــــرى مــــن الــــعــــالــــم فــي  ــ الــ
الباكستان وايــــران وامــريــكــا وجــنــوب افريقيا 
ويختلف معدل استهاك الفرد حسب ثقافة 
الــشــعــوب االستهاكية فــي الــعــالــم بين نصف 
كيلو غـــرام للفرد الــواحــد كما هــو فــي مناطق 
ــى  0	 كــغــم ســنــويــا كما  ــ ــى  الـ الـــشـــرق االقــــ�ضــ
هو في سلطنة عمان ويقدر معدل االستهاك 

1 كغم سنويا وتكمن  العالمي للفرد بحوالي 
اهــمــيــة الــتــمــور فــي احــتــوائــهــا عــلــى الــعــديــد من 
الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة االســاســيــة كالبوتاسيوم 
واملنغنيز واملغنسيوم وتحتوي حبة التمر على 
%2	 مــن وزنــهــا الــيــاف و%25 كــربــوهــيــدرات 
و%14 ســـعـــرات حــــراريــــة هــــذا بـــاإلضـــافـــة الــى 
ان التمور تصنف ضمن االغذية الوظيفية 
واالغذية الذكية حيث تساهم في زيادة مناعة 
الجسم وتحمي من االصابة بالسرطان ومهمة 
ــهـــاز الــهــضــمــي  ــعـــظـــام والـــجـ لــصــحــة الـــقـــلـــب والـ
والعصبي كما انها تحمي من االصابة بالعمى 



257 - 2020املجلد الثاين عرش - العدد

الليلي وتساعد على الهضم وذلــك موضح في 
الــشــكــل )2( كــمــا تكمن اهــمــيــة النخلة فــي ان 
منتجاتها االولــيــة والثانوية تدخل في العديد 
مــن الصناعات الغذائية كالدبس والعصير 
ــــى الـــعـــديـــد مــن  ــافــــة الــ وعـــجـــيـــنـــة الـــتـــمـــر بــــاإلضــ
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة والــخــشــبــيــة وتــســاهــم 
النخلة فــي تحسين البيئة وتتحمل الظروف 
الــبــيــئــيــة الـــصـــعـــبـــة وتـــعـــيـــش فــــي جـــمـــيـــع انـــــواع 
الــتــرب وتعطي محصوال اقــتــصــاديــا عندما ال 
تتمكن معظم االشــجــار واملــحــاصــيــل االخــرى 
مــن العيش واالنــتــاج فــي ظــروف مــن الجفاف 
ــنــــاطــــق الـــصـــحـــراويـــة  ــــي املــ ــاه فـ ــ ــيـ ــ او مـــلـــوحـــة املـ
ــلـــة لـــتـــحـــقـــق عـــوائـــد  واالريــــــــــــاف وتــــرتــــقــــي الـــنـــخـ
اقــتــصــاديــة مــجــزيــة عــلــى االســتــثــمــار اذا مــا تم 
رعايتها واالهتمام بها وكذلك على املتر املكعب 
من املياه الــذي اصبح عاما محددا هاما في 
املــنــاطــق الــرئــيــســة إلنـــتـــاج الــتــمــور فـــي افــريــقــيــا 
واســـيـــا وفـــي منطقتنا الــعــربــيــة بــســبــب تــراجــع 
املخزون املائي والتغير املناخي وزيادة الطلب 
على املياه للشرب ويعتبر قطاع نخيل التمر 
مــن القطاعات املشغلة لــأليــدي العاملة من 
	-	 دونــمــات تحتاج  الجنسين حيث ان كــل 
الى عامل دائم على مدار السنة باإلضافة الى 
االمــكــانــيــات الهائلة لــهــذا الــقــطــاع الستخدام 

وادخال امليكنة في العمليات الزراعية.     

لــقــد قــــدرت  قــيــمــة تــجــارة الــتــمــور الــدولــيــة في 
عام 2019 بحوالي 1.4 مليار دوالر والكميات 
املـــتـــداولـــة دولـــيـــا قـــــدرت بـــحـــوالـــي مــلــيــون طن 
 )ITC( بحسب احصاءات مركز التجارة الدولي
وبلغ معدل النمو في قيمة هذه التجارة  10% 
عما كان علية في  عام 2015 وتخضع  التمور 
فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم لـــرســـوم الصفر 
الجمركي كما هو الحال  وعلى سبيل املثال في 
االمـــارات واستراليا والسعودية فيما تخضع 

فـــي دول االتـــحـــاد االوروبـــــــي لـــرســـوم جــمــركــيــة 
موحدة) %22 ( وتصل تلك الرسوم في بعض 
الــدول نسبا عالية تتجاوز %5	 وياحظ ان 
اتـــجـــاه الــطــلــب عــلــى الــتــمــور فـــي دول االتـــحـــاد 

االوروبـــــي خـــال الــعــشــر ســنــوات االخـــيـــرة كــان 
متزايدا  )شكل 3( ما يدل على تزايد االهتمام 
العالمي بالتمور بالرغم ان استهاك التمور في 
تلك املناطق من العالم  ليس جزء من ثقافة 

شكل )1(  نسبة إنتاج الدول العربية من التمور من مجمل اإلنتاج العالمي للتمور خال الفترة 2008 - 2017 )طن(

شكل )2(  القيمة الغذائية واألهمية الصحية للتمور



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

هــذه الشعوب ولكن يبدو ان الوعي الغذائي 
ألهــمــيــة وقــيــمــة الــتــمــور الــغــذائــيــة بـــدأت تؤثر 
عــلــى الــطــلــب فـــي هـــذه االســـــواق بــاإلضــافــة الــى 

ان مجموعات املهاجرين من الــدول العربية 
واالســامــيــة فــي تــزايــد مستمر فــي هـــذه الـــدول 
ولذلك من املتوقع زيــادة الطلب على التمور 

فــي هــذه الــبــلــدان ويبين )الــشــكــل رقــم 	( اهم 
الدول املصدرة للتمور بالترتيب حسب قيمة 
الكميات املصدرة حيث تحتل تونس املرتبة 
ــارات ويــاحــظ  ــ االولــــى تليها الــســعــوديــة ثــم االمـ
ان االردن يحتل املرتبة الثامنة ويصدر50% 
من تمور املجهول املنتجة فيه الــى مجموعة 
الــــــدول شــكــل رقــــم )	( ومــــن املـــتـــوقـــع دخـــول 
دول جديدة في انتاج تمور املجهول العاملية 
كمصر التي تشهد زراعــة مساحات شاسعة 
ــافـــس االردن  ــنـ ــتـ مـــــن تــــمــــور املــــجــــهــــول فـــيـــهـــا ويـ
حاليا في انتاج وتصدير تمور املجهول مع كل 
مــن فلسطين واملـــغـــرب واســرائــيــل والـــواليـــات 
املتحدة ولكن امللفت لانتباه ان كل دولة من 
هــذه الــدول تركز على مجموعة من االســواق  
في تسويق تمورها كما هو مبين في مجموعة 
الرسوم البيانية في الشكل )	(   والــذي يبين 
ان هــنــالــك اربـــــع  اســـــواق يــتــم الــتــنــافــس فيها 
ــــدول املــنــتــجــة لـــتـــمـــور املــجــهــول  ــ بـــشـــدة بـــيـــن الـ
وهي اسواق تركيا واالمــارات العربية املتحدة 

والسوق البريطاني والسوق الفرن�ضي. 

 وبالرغم من حداثة قطاع التمور  في االردن 
ــــام 	201  ــــل االردن مــــؤخــــرا فــــي عــ حـــيـــث دخــ
ضمن قائمة الـــدول املنتجة للتمور وتــجــاوز 
حجم االستثمار املباشر وغير املباشر في هذا 
لــقــطــاع الــنــصــف مــلــيــار دوالر وامـــتـــاز بالتركيز 
على صنف املــجــهــول الـــذي يعتبر مــن التمور 
العالية القيمة في السوق العالمي باإلضافة 
الى ان املناخ الخاص في منطقة اغوار االردن 
تعطي تمور املجهول املنتجة في االردن مزايا 
هــامــة فــي الــشــكــل والــطــعــم والــنــكــهــة اســتــطــاع 
من خالها االردن  ان ينافس بقوة في سوق 
املـــجـــهـــول والـــتـــمـــور الــعــالــمــي وتــعــتــبــر الــتــجــربــة 
ــيــــة فـــي انـــتـــاج تـــمـــور املــجــهــول مـــن حيث  االردنــ
املــمــارســات الــزراعــيــة الــخــاصــة مــن الــتــجــارب 

شكل )3(  اتجاه استيراد التمور من قبل دول أوروبا الغربية خال الفترة  2008 - 2017 )طن(

شكل )	(  ترتيب أهم الدول املصدرة للتمور إلى السوق العالمي من حيث القيمة خال العام  2018
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الناجحة والــتــي يمكن البناء عليها مــن حيث 
االحــتــراف فــي االنــتــاج والتسويق والتركيز على 
الــجــودة العالية التصديرية واالســتــفــادة من 
امليزة النسبية التي يمكن ان يتمتع بها البلد 
ــهـــدف وتـــنـــتـــشـــر مــــــــزارع نـــخـــيـــل املـــجـــهـــول  ــتـ املـــسـ
ــتـــجـــاريـــة فــــي مــنــطــقــة وادي االردن وتـــــروى  الـ
مـــن مــيــاه نــهــر االردن وتــنــضــج تــمــور املــجــهــول 
االردنــيــة فــي ظـــروف بيئية نـــادرة حيث يتوفر 
ــيـــن طــبــيــعــي بــالــعــالــم  اعــــلــــى مـــحـــتـــوى اوكـــســـجـ
واعلى ضغط جــوي طبيعي بسبب انخفاض 
مناطق انــتــاجــه  تحت مستوى سطح البحر 
بحوالي 400 متر وهي اخفض بقعة في العالم 
ــــات  ــــى ظـــــــروف مـــثـــالـــيـــة مــــن درجــ ــافــــة الــ بــــاإلضــ
الــحــراة والــرطــوبــة النسبية عــلــى مـــدى الفترة 
الــواقــعــة بــيــن عــقــد الــثــمــار وارطــابــهــا وتتميرها 

ونـــضـــجـــهـــا الــــتــــام و تـــتـــكـــون وتـــتـــطـــور وتــنــضــج  
خالها الثمار وتتحول السكريات في االطوار 
ــلـــثـــمـــرة لـــتـــعـــطـــي الـــطـــعـــم والـــنـــكـــهـــة  ــيـــة لـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
والـــشـــكـــل الـــخـــاص لــتــمــور املـــجـــهـــول االردنـــيـــة 
)شكل رقم 	( ويشكل انتاج االردن 	2 الف 

شكل )	(  الدول التي صدر إليها األردن التمور خال عامي  2017 - 2018

شكل )	(  مجهول أردني

طن سنويا من التمور املختلفة منها 14 الف 
طن من تمور املجهول تشكل   %14 من انتاج 
تمور املجهول في العالم  من املتوقع ان تصل 
الـــى 50 الـــف طــن فــي ظــل الــتــوســع الــســريــع في 
املساحات  الجديدة )شكل 	(  هذا باإلضافة 

الى ان معظم مزارع النخيل حاصلة على اهم 
شهادات الجودة العاملية سواء على مستوى 
ــمــــارســــات الــــزراعــــيــــة فــيــهــا او عــلــى  املــــــــزارع واملــ

مستوى املشاغل التابعة لهذه املزارع .
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شكل )	(  مجموعة الدول املتنافسة مع األردن في إنتاج وتصدير تمور املجهول إلى السوق العالمي

شكل )	(  تطور املساحات املزروعة بالنخيل واإلنتاج في األردن خال الفترة  2010 - 	201



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

ــــي االردن جــمــعــيــة  ــى قــــطــــاع الـــنـــخـــيـــل فـ ــ ــــرعـ ويـ
التمور االردنية التي تمكنت بزمن قصير من 
التأسيس للتوسع كما ونوعا في انتاج التمور 
ــــم اعــــــــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة  ــــة وتــ ــيــ ــ االردنــ
ــائــــزة خــلــيــفــة الـــدولـــيـــة  لــلــتــمــور بـــدعـــم مــــن جــ
لــنــخــيــل الـــتـــمـــر واالبــــتــــكــــار الـــــزراعـــــي  وتــمــكــنــت 
ــــي الـــســـوق  ــــن الــــتــــرويــــج لـــلـــتـــمـــور االردنــــــيــــــة فـ مـ
ــــال املــــهــــرجــــانــــات الــــدولــــيــــة  ــ الــــعــــالــــمــــي مـــــن خـ
الــتــي نظمتها بــدعــم ايــضــا مــن جــائــزة خليفة 
الــدولــيــة لنخيل التمر واالبــتــكــار الــزراعــي وتم 
نـــشـــر املـــعـــرفـــة والــــوعــــي بـــيـــن اوســـــــاط مـــزارعـــي 
النخيل الــذيــن يشكلون نخبة مــن املزارعين 
املتميزين الــذيــن ابـــدوا تــعــاونــا ملموسا وغير 
مسبوق فــي ظــل مــا تــعــرض لــه الــعــالــم نتيجة 
جــائــحــة كـــورونـــا وتــمــكــنــوا مـــن انـــجـــاز عمليتي 
الــتــلــقــيــح والـــتـــفـــريـــد الــلــتــيــن وقــعــتــا فـــي شــهــري 
اذار ونــيــســان  بــاقــل حــد ممكن مــن العمالة 
فـــي ظـــل االغـــــاق والــحــجــر و قـــامـــت الجمعية 
بالتعاون مع احدى الشركات املتخصصة في 
ادخال املراقبة عن بعد لحالة و�حة املزارع 
إلعــطــاء  تقارير متتابعة عن الصحة العامة 
انعكاس االشعة  لــلــمــزارع باستخدام تقنية  
تـــحـــت الــــحــــمــــراء وعـــلـــى ضـــــوء هـــــذه الــتــقــاريــر 
يــــمــــكــــن اتــــــخــــــاذ اجـــــــــــــــراءات تــــقــــ�ضــــي اســــبــــاب 
التراجع او التحسن في �حة املــزرعــة شكل 
)9( كــمــا ادخــلــت الجمعية خــدمــات الــســوق 
االلــكــتــرونــي للتمور بــهــدف تحسين مبيعات 
التمور محليا وخارجيا هذا باإلضافة الى عقد 
الــعــديــد مــن الــنــدوات واالجــتــمــاعــات املحلية 
ــيـــة عــــن بـــعـــد بــــواســــطــــة تــطــبــيــقــات  ــيـــمـ ــلـ واالقـ
الــــعــــمــــل عـــــن بــــعــــد كــــمــــا ســــاهــــمــــت الــجــمــعــيــة 
وبالتعاون مــع وزارة الــزراعــة بتامين وصــول 
املزارعين الى مزارعهم ومشاغلهم اثنا فترات 
األغاق التام لضمان استمرار خدمة املزارع 
وساسل التزويد ملدخات االنتاج والتوريد 

ملنتجات التمور الى االسواق وتقوم الجمعية 
ــــداد لــــدراســــة تــحــلــيــل ســلــســلــة الــقــيــمــة  ــــاألعـ بـ
للتمور االردنية وانهت الجولة االساسية من 
اعـــداد املــواصــفــة القياسية االردنــيــة للتمور 
بالتعاون مع مؤسسة املواصفات واملقاييس 

االردنية.

ــيـــل تـــعـــتـــبـــر مــحــصــول  ــنـــخـ ــتـــجـــات الـ ــنـ ملــــــــاذا مـ
استراتيجي 

النخلة جزء من ثقافتنا وعاداتنا العربية . 1
وتراثنا وقيمنا الدينية وسجلت في العام 
2019 كجزء من التراث املادي االنساني 

لدى اليونسكو.
ــــطـــــش . 2 ــــعـ ــنــــــخــــــلــــــة تـــــتـــــحـــــمـــــل ظــــــــــــــــروف الـ الــــ

والجفاف وامللوحة ما ال تتحمله العديد 
من االشجار االقتصادية املثمرة.

النخلة محسنة للبيئة في مناطق يصعب . 3
ان تتحملها انواع اخرى.

ــتـــرب . 	 الـــنـــخـــلـــة تـــعـــيـــش فــــي جـــمـــيـــع انــــــــواع الـ
واالرا�ضي وتعطي محصوال اقتصاديا.

ــلـــى الـــعـــوائـــد عـــلـــى املــتــر . 	 شـــجـــرة تــحــقــق اعـ
املكعب من املياه 	-3 اضعاف الزراعات 
ــــات  ــــزراعـ ــثــــر مــــن ذلـــــك فــــي الـ املـــحـــمـــيـــة وأكــ

املكشوفة.
ــــزارع الــنــخــيــل مــشــغــلــة لـــأليـــدي الــعــامــلــة . 	 مـ

من الجنسين على مدار العام.
قيمتها الــغــذائــيــة الــعــالــيــة شــكــل )2( وهــي . 	

ــاء مــنــتــجــة  ــيـ ــنـ ــاة االغـ ــ ــ ــقـــراء ورفـ طـــعـــام الـــفـ
للطاقة  مهمة لألطفال والشباب ومؤجلة 

للشيخوخة ومهمة لدعم �حة املراءة.
ــا مــــن االغـــذيـــة . 	 ــهـ الـــتـــمـــور مــصــنــفــة عـــلـــى انـ

الذكية وايضا من االغذية الوظيفية.
هنالك العديد من الصناعات الغذائية . 9

والـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى مــنــتــجــات 
النخيل االولية والثانوية.

التمور منتج قابل للتخزين لفترات طويله . 10
دون ان تفقد قيمتها الغذائية مقارنة مع 

شكل )9(  مراقبة �حة املزارع من خال األقمار الصناعية
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شكل )10(  أهم املزايا التي تحدد قيمة التمور في السوق العالمي

شكل )11(  تحديثات قطاع نخيل التمر في األردن

معظم انـــواع الــفــواكــه والــخــضــار االخــرى 
ودون ان تفقد طازجيتها ما يعطي فرصة 

للتحكم بالعرض وبالتالي االسعار.
التمور محصول تصديري قيمة صادرات . 11

العالم منة تتجاوز 1.4 مليار دوالر .
انـــخـــفـــاض قــيــمــة االهــــتــــاك الـــســـنـــوي فــي . 12

ــــزارع الــنــخــيــل نـــظـــرا لـــطـــول الـــفـــتـــرة الــتــي  مــ
تطفاء عليها تكاليف التأسيس )اكثر من 
0	ســنــة( مــا يــعــزز الــجــدوى االقتصادية 

لاستثمار فيه 

يضاف ا�ى ذلك اهمية استراتيجية خاصة 
لتمور املجهول في االردن

ــبــــــاشــــــرة وغــــيــــر . 1 ــــجـــــم االســــــتــــــثــــــمــــــارات املــــ حـ
ــبــــاشــــرة فــــي قــــطــــاع الـــنـــخـــيـــل فــــي االردن  املــ

حوالي 500 مليون دوالر
تشكل  املساحة املزرعة بالنخيل 14 % . 2

من املساحة املروية  في وادي االردن ومن 
املتوقع ان تصل الى 25%

الطلب العالمي العالي على تمور املجهول . 3
االردنــيــة متنامي بسبب تميزها وجودتها  

حسب املعايير العاملية )شكل10(.
االســتــفــادة مــن املــوقــع الــجــغــرافــي  لـــألردن  . 	

يمنحه مــيــزة قــربــة مــن االســــواق العاملية 
ووجـــــــــــود اتــــفــــاقــــيــــات الــــعــــبــــور والــــتــــجــــارة 
الثنائية بــيــن االردن والــــدول األكــثــر طلبا 

للتمور.
يــعــتــبــر وادي االردن مــــن اكـــثـــر املـــنـــاخـــات . 	

مــائــمــة إلنــتــاج تــمــور املــجــهــول فــي الــعــالــم 
وهي محدودة .

املعرفة واالتقان واملهارة التي اكتسبها مزارع . 	
النخيل االردني في انتاج تمور املجهول .

املهرجان الــدولــي للتمور االردنــيــة اضاف . 	
قيمة خاصة لها في السوق العالمي ودعم 

جائزة خليفة الدولية .
وجــــــــود جمعيــــــة متخصصــــــة لرعــايـــــــــة . 	

شـــــــــــــــــــــــؤون هـــــــــــذا القطــــــــــــاع وتنظيمــــــــــــه 

ومواجهة تحدياته شــــــــكل )11( اضاف 
أهميـــة اقتصاديـــة لقطـــــــــاع النخيــــــل فـــي 

االردن.
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لألمن املستقبلية   التوقعات 

الغذايئ ملحصول التمور
يف ليبيا

د. أحمد محمد أحمد عريدة
قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، 

جامعة سبها، ليبيا
ahm.aridah@sebhau.edu.ly

متوسط نصيب الفرد الليبي من التمور 
تبلغ 26 كجم بالسنة  

امللخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقــع األمن 
الــغــذائــي مــن الــتــمــور فــي ليبيا خــاصــة فــي ظل 
وجـــود فــجــوة غــذائــيــة فــي إنــتــاج الــتــمــور وذلــك 
ــــة واقــــع إســتــهــاك الــتــمــور في  مـــن خـــال دراسـ

ليبيا خــال الفترة )	201-2005( من خال 
تقدير التطور الزمني لكمية املتاح لاستهاك 
ــتـــمـــور والــــفــــجــــوة الـــغـــذائـــيـــة ومــتــوســط  مــــن الـ
نصيب الفرد من املتاح من اإلستهاك ونسبة 
األكــتــفــاء الـــذاتـــي، كــمــا اســتــعــرضــت الــدراســة 
ــتــــاح لــاســتــهــاك وحــجــم  الــتــنــبــؤ بـــاإلنـــتـــاج واملــ
الفجوة الغذائية من محصول التمور خال 
الـــدراســـة  اعــتــمــدت   .)2017-202	( الــفــتــرة 
ــــادي الـــوصـــفـــي  ــــصــ ــتــ ــ ــيـــل االقــ ــلـ ــتـــحـ ــــوب الـ ــلــ ــ أســ
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والــكــمــي ملــصــادر البيانات الــثــانــويــة. أوضحت 
نــتــائــج الـــدراســـة أن هــنــاك تـــزايـــد مـــن اإلنــتــاج 
ــتــــمــــور والـــفـــجـــوة  ــــن الــ ــــاح لـــاســـتـــهـــاك مـ ــتــ ــ واملــ
الغذائية وكذلك متوسط نصيب الفرد من 
ــتـــاح مـــن اإلســـتـــهـــاك خــــال فـــتـــرة الـــدراســـة  املـ
نــتــائــج التحليل  بــيــنــت  كــمــا   ،)2005-201	(
الكمي باستخدام طريقة هولت ذات املعلمين 
بـــاإلنـــتـــاج مـــن مــحــصــول الــتــمــور بـــاأللـــف طن 
مـــن املــتــوقــع   ،)2017-202	( خــــال الـــفـــتـــرة 
أن يــصــل اإلنـــتـــاج املــحــلــي واملـــتـــاح لاستهاك 
ــــن مـــحـــصـــول  ــــفـــــجـــــوة الــــغــــذائــــيــــة مــ ــــم الـ ــجـ ــ وحـ
التمور في ليبيا إلى 192.51 ،18.	19، 8	.	 
ألف طن على التوالى خال نهاية عام 	202. 
توصلت الــدراســة إلــى العديد من التوصيات 
التوسع بزيادة املساحات املخصصة  أهمها: 
للنخيل من خــال استصاح أرا�ضــى جديدة 
ــتــــمــــام بــــأشــــجــــار الـــنـــخـــيـــل ودعـــــم  وزيــــــــــادة االهــ
مستلزمات اإلنــتــاج الــزراعــي ووضـــع سياسة 
زراعـــيـــة مــائــمــة للحد مــن الــفــجــوة الــغــذائــيــة 

ملحصول التمور. 

مقدمة
تعتبر الـــزراعـــة أحـــد الــدعــائــم الرئيسية التي 
تــســاعــد فـــي تــحــقــيــق األمــــن الــغــذائــي فـــي ليبيا، 
حــيــث يــتــكــون مـــن مــجــمــوعــة مـــن املــحــاصــيــل 
والخضروات والفاكهة، وتعد أشجار النخيل 
ــيـــل الـــفـــاكـــهـــة  ــــمـــــور إحــــــــدى أهـــــــم مـــحـــاصـ ــتـ ــ والـ
املنتجة في القطاع الزراعي، حيث يبلغ عدد 
)	.8( مليون  أشــجــار النخيل فــي ليبيا حــوالــي 
نخلة، ويقدر إنتاجها سنويًا بحوالي )1000( 
ألف طن، وهذه الكمية من اإلنتاج قد تزداد 
ســنــويــًا، والـــذي مــن شــأنــه أن يساهم فــي نمو 
الــقــطــاع الــــزراعــــي بــشــكــل كــبــيــر )مـــركـــز تنمية 
وتـــمـــثـــل املــنــطــقــة  وتـــطـــويـــر الــنــخــيــل 2007(.  
الــســاحــلــيــة املـــمـــتـــدة مـــن أمـــســـاعـــد شـــرقـــًا إلــى 

رأس جدير غربًا حوالي 9	.21 % من أجمالى 
أعــــــــداد الـــنـــخـــيـــل فــــي لـــيـــبـــيـــا، وتـــمـــثـــل املــنــطــقــة 
الوسطى والتي تشمل واحــة الجغبوب شرقًا 
ثــم الــواحـــــات )أوجــلــة، جــالــو، اجــخــرة( مـــرورًا 
بواحات )ودان، هــون، سوكنة، زلــه، ألفقه( 
إلى غدًا مس غربًا حوالي 42.17 % من أجمالى 
أعداد النخيل في ليبيا. أما املنطقة الجنوبية 
والتي تقع على مساحة جغرافية واسعة تمثل 
حوالي 14.		 % من أجمالي أعداد النخيل في 

ليبيا )جمهور، 2005(. 

تمتاز الــتــمــور بقيمتها الــغــذائــيــة العالية فهي 
تــحــتــوي عــلــى عــــدد مـــن الــفــيــتــامــيــنــات أهــمــهــا 
ــــقـــــوى لــــألعــــصــــاب الـــبـــصـــريـــة  فـــيـــتـــامـــيـــن)A( املـ
وفـــــيـــــتـــــامـــــيـــــن  )B(املـــــــــــقـــــــــــوي لــــــألعــــــصــــــاب كـــمـــا 
يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الغذائية 
ــيـــوم والـــفـــســـفـــور بـــاإلضـــافـــة  ــنـــسـ ــهـــا املـــاغـ أهـــمـ
إلــــى الـــحـــديـــد والـــكـــالـــســـيـــوم كــمــا يــحــتــوي على 
الـــســـكـــريـــات والــــتــــي تــــزيــــد نــســبــتــه عــــن 70 % 
مــــن وزن الـــتـــمـــرة ســـريـــعـــة االمــــتــــصــــاص تــمــد 
)عريدة  الخايا الجسمية بالطاقة والــحــرارة 
بالرغم من اإلنتاج الوفير والقيمة   ،)،2014
الغذائية ملحصول التمور، فإن ليبيا مازالت 
تــســتــورد احتیاجاتها مــن الــتــمــور مــن الــخــارج 
لسد بعض العجز األمــر الــذي یشكل تهدیدًا 
لألمن الغذائي الليبي من التمور في املستقبل. 
لذلك فإن االهتمام  بتنمية القطاع الزارعي 
لـــه دور كــبــيــر فـــي تــوفــيــر املــتــطــلــبــات الــغــذائــيــة 
للسكان ، فضًا عن توفير املواد األولیة التي 
تدخل في صناعات القائمة على التمور مثل 
الــرب واملربى واملعجنات، األمــر الــذي يتطلب 
ــــة اقــتــصــادیــة إلنـــتـــاج واســتــهــاك  ــــراء دراسـ إجـ
التمور الليبية بــهــدف ایــجــاد أفــضــل الحلول 
للتغلب على املــشــاكــل واملــعــوقــات الــتــي یعاني 
منها هذا القطاع وخصوصًا إنتاج التمور في 

ليبيا، باإلضافة  للفجوة الغذائية من التمور 
بــيــن اإلنـــتـــاج واملـــتـــاح لــاســتــهــاك والــتــوقــع بها 
مـــن املـــواضـــيـــع املــهــمــة الـــتـــي تــســاعــد فـــي وضــع 
الـــســـیـــاســـة الــــزراعــــیــــة املـــنـــاســـبـــة فــــي مـــحـــاولـــة 
الذاتي  لسد هــذه الفجوة وتحقيق االكتفاء 

وتقلیل االستيراد من املحصول. 

مشكلة البحث
  على الرغم من أن ليبيا من أهم الدول املنتجة 
للتمور على املستوى العربي والعالمي، إال إن 
تحقيق االستقرار بين اإلنتاج  املحلي واملتاح 
لـــاســـتـــهـــاك  مـــن مــحــصــول الـــتـــمـــور مـــن أهــم 
املشاكل املؤثرة في التنمية الزراعية في ليبيا، 
وذلــك ألن محصول التمور له مكانة خاصة 
لـــــدى املــســتــهــلــك الـــلـــيـــبـــي بـــاملـــقـــارنـــة بـــالـــفـــواكـــه 
ــــة عـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــــذائـ األخــــــــــــرى ملــــــا لــــــه مــــــن قــــيــــمــــة غـ
ــي املـــنـــاســـبـــات  والـــخـــصـــوصـــيـــة اإلســـتـــهـــاكـــيـــة فــ
ــــة )شـــــهـــــر رمــــــضــــــان(،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــديـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
ونــتــيــجــة لــزيــدة الــنــمــو الــســكــانــي وتــغــيــر النمط 
اإلســتــهــاكــي  وعـــدم قـــدرة اإلنــتــاج املحلي على 
ســـد االحــتــيــاجــات اإلســتــهــاكــيــة مـــن الــتــمــور، 
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األمـــر الـــذي أدى لاعتماد على الــــواردات من 
الــتــمــور مـــن الـــخـــارج لــســد الــعــجــز مـــن الــتــمــور 
ــيـــزان الــتــجــاري  الــلــيــبــيــة وتــحــمــل عــــبء عــلــى املـ
الــلــيــبــي وبــالــتــالــي صــعــوبــة تحقيق الــســيــاســات 

االقتصادية الزراعية.

أهداف البحث  
دراســـة تطور اإلنــتــاج واملــتــاح لاستهاك . 1

ــتـــوســـط  ــــجـــــم الــــفــــجــــوة الــــغــــذائــــيــــة ومـ وحـ
نــصــيــب الــــفــــرد الــلــيــبــي ونـــســـبـــة االكـــتـــفـــاء 
الــذاتــي مــن الــتــمــور فــي ليبيا خــال الفترة 

.)201	-2005(
تقدير الــتــنــبــؤات بــاإلنــتــاج املحلي واملــتــاح . 2

لاستهاك و حجم الفجوة الغذائية من 
مــحــصــول الــتــمــور فـــي لــيــبــيــا خــــال الــفــتــرة 

.)2017-202	(
وضع التوصيات التي تساعد على اتخاد . 3

الـــــــقـــــــرارت املــــنــــاســــبــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
الزراعية.

األسلوب البحثي وتحليل البيانات
ــلــــوب الــتــحــلــيــل  اعـــتـــمـــدت الـــــدراســـــة عـــلـــى أســ
ــفــــي والــــكــــمــــي لـــلـــمـــصـــادر  ــــادي الــــوصــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

ــثـــانـــويـــة والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج املـــهـــمـــة،  الـ
ــــدام بــعــض  ــــخــ ــتــ ــ ــــاد عــــلــــى اســ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاالعـ وذلــــــــــك بـ
البرامج االحصائية مثل )Spss , Stata(. كما 
Ex- )تـــم اســـتـــخـــدام نـــمـــاذج الــتــنــعــيــم اآل�ضــــــي 
وتــشــمــل   )ponentain Smooting Model

ــي  ــ ــ �ضـ
ُ
ــــوذج الــتــنــعــيــم األ ــمـ ــ ــنــــمــــوذج املــــفــــرد ونـ الــ

املـــزدوج )نــمــوذج بــراون ونــمــوذج هوالت ذات 
املعلمين )، حيت تمت املفاضلة بين النماذج 
املختلفة الختيار أفضل النماذج وذلك وفقًا 
ملــعــيــار الــجــذر الــتــربــيــعــي ملــتــوســط مــربــع الخطأ 
فكلما قــلــت قيمته كلما ذل على   ،  )RMSE(
ــــاءة الــــنــــمــــوذج املـــســـتـــخـــدم.  ــفـ ــ دقـــــة الـــتـــنـــبـــؤ وكـ
كما اعتمدت الــدراســة بصفة أساسية على 
املــصــادر الــثــانــويــة، وبــعــض املــراجــع والكتب، 
والــدراســات ذات الصلة على شبكة الدولية 
ــــرنـــــت(، وبـــعـــض الــتــقــاريــر  ــتـ ــ لــلــمــعــلــومــات )اإلنـ
ــادرة عـــــن مــــركــــز تــنــمــيــة  ــ ــ ـــصـ ــ واإلحــــــــصــــــــاءات الــ
وتــطــويــر الــنــخــيــل قـــي لــيــبــيــا واملــنــظــمــة الــعــاملــيــة 

 .)FAO( لألغذية والزراعة

النتائج واملناقشة
أواًل: واقــع األمــن الغذائي ملحصول التمور 

خال الفترة )2005-2016(  

ــتــــعــــرض هــــــــذا الــــــجــــــزء بــــعــــض مـــــؤشـــــرات  يــــســ
األمـــن الــغــذائــي مــن خــال دراســـة واقـــع إنتاج 
واســتــهــاك الــتــمــور فــي ليبيا وذلــــك مــن خــال 
تقدير تطور كمية اإلنتاج من التمور واملتاح 
لاستهاك مــن التمور ونصيب الــفــرد الليبي 
ــهـــــاك، بــــاإلضــــافــــة الـــى  ــ ــتـ ــ ــــاح مـــــن اإلسـ ــتـ ــ مـــــن املـ
تقدير تطور الفجوة الغذائية للتمور ونسبة 
االكتفاء الذاتي من التمور كما هو موضح في 

الجدول رقم )1(: 

1 - تطور كمية اإلنــتــاج من التمور )2005 
)2016 -

مــن خــال بيانات الــجــدول رقــم )1( والشكل 
ــــم )1( أن إنــــتــــاج  الـــتـــمـــور فــــي لــيــبــيــا خـــال  رقـ
الــفــتــرة املـــشـــار إلــيــهــا بــيــن حـــد أدنــــى بــلــغ حــوالــي 
7	.145 ألف طن  عام 2005،  وحد أق�ضى 
بلغ نحو  172.81 ألف طن عام 	201، كما 
بلغ متوسط الفترة املشار إليها نــحــو0.51	1 
ألف طن سنويًا، وبتقدير القيمة االتجاهية 
لكمية إنتاج محصول التمور في ليبيا خال 
نفس الفترة اتضح أن املعادلة الخطية كانت 
األفــضــل تــقــديــرًا، حــيــث تشير نــتــائــج املــعــادلــة 
رقـــم )1( بــالــجــدول رقـــم )2( أن كــمــيــة إنــتــاج 

شكل )1( تطور كمية اإلنتاج من التمور )2005 - 	201(
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التمور في ليبيا أخذت اتجاهًا عامًا تصاعديًا 
مــعــنــويــًا إحــصــائــيــًا بــلــغ نــحــو 0	.2 ألــــف طن 
ســـنـــويـــًا، كـــمـــا تــشــيــر قــيــمــة مـــعـــامـــل الــتــحــديــد 
املعدل  )R2 ( أن 90 % من التغيرات في كمية 
إنــتــاج التمور تــرجــع إلــى عــوامــل يعكس أثرها 
الزمن والنسبة الباقية ال يعكس أثرها الزمن 

وتشير قيمة )F( إلى معنوية النموذج ككل.

ــتـــمـــور خـــال  ــتــــاح لـــاســـتـــهـــاك مــــن الـ 2 - املــ
الفترة )2005 - 2016(

يقدراملتاح لاستهاك على أساس أنه يساوي 
اإلنــــــتــــــاج املــــحــــلــــي مـــــن الــــتــــمــــور مــــضــــاف إلـــيـــه 

الواردات من التمور مطروج منه الصادرات 
ــــن خـــــــال بـــيـــانـــات  مــ  ،)200	 )أحــــــمــــــيــــــدان، 
الـــجـــدول رقـــم )1( والــشــكــل رقـــم )2(  يــتــراوح 
املــــتــــاح  لـــاســـتـــهـــاك بـــيـــن حــــد أدنــــــى بـــلـــع نــحــو 
		.145 ألــف طــن عــام 2005، وحــد أق�ضى 
 ،201	 ألــــــف طــــن عــــــام   175.82 ــلـــغ نـــحـــو  بـ

شكل )2( املتاح لاستهاك من التمور خال الفترة )2005 - 	201(
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وتــرجــع هـــذه الـــزيـــادة فــي كمية اإلســتــهــاك إلــى 
الــتــزايــد فــي عـــدد الــســكــان خـــال تــلــك الــفــتــرة، 
ــتـــرة املــــشــــار إلـــيـــهـــا نــحــو  كـــمـــا بـــلـــغ مـــتـــوســـط الـــفـ
2	.2	1 ألـــف طــن ســنــويــًا، وبــتــقــديــر القيمة 
االتــجــاهــيــة للمتاح لاستهاك مــن محصول 
الـــتـــمـــور فـــي لــيــبــيــا خــــال نــفــس الـــفـــتـــرة اتــضــح 
أن املــعــادلــة الخطية كانت األفــضــل تقديرًا، 
بالجدول   )2( حيث تشير نتائج املعادلة رقــم 
رقـــم )2( أن املــتــاح لــاســتــهــاك فــي ليبيا أخــذ 
بلغ  إحصائيًا  معنويًا  تصاعديًا  عامًا  اتجاهًا 
نــحــو	2.9  ألــف طن سنويًا، كما تشير قيمة 
( أن  	.91   R2(  مــعــامــل الــتــحــديــد املــــعــــدل
%  الــتــغــيــرات فــي كمية املــتــاح لاستهاك من 
التمور ترجع إلــى عوامل يعكس أثرها الزمن 
والنسبة الباقية  ال يعكس أثرها الزمن وتشير 

قيمة )F( إلى معنوية النموذج ككل.

ــيــــة مــن  3 - تــــطــــور حـــجـــم الــــفــــجــــوة الــــغــــذائــ
التمور )2005-2016( 

 تــشــيــر الــفــجــوة الــغــذائــيــة إلــــى مـــقـــدرة اإلنــتــاج 
املــحــلــي مـــن الـــغـــذاء ملــواجــهــة اإلســتــهــاك وهــي 
ــيــــة الــــتــــي تـــواجـــه  مـــقـــيـــاس لــلــمــشــكــلــة الــــغــــذائــ
بلدان العالم، ويعبر عنها بالفرق بين الكمية 

املنتجة والكمية املتاحة لاستهاك )سامي 
وســامــي، 2019(، تبين بيانات الــجــدول رقم 
)1( والشكل رقم )3( أن الفجوة الغذائية من 
التمور في ليبيا خال الفترة املشار إليها تتراوح 

بين حد أدنى بلغ نحو  4.778 - ألف طن عام 
2015،  وحــد أق�ضى بلغ نحو 7	0.00 ألف 
طـــن عــــام 2005 ، كــمــا بــلــغ مــتــوســط الــفــتــرة 
املــشــار إلــيــهــا نــحــو )1.81-( ألـــف طــن ســنــويــًا، 

شكل )3( الفجوة الغذائية من التمور خال الفترة )2005 - 	201(
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وبتقدير القيمة االتجاهية للفجوة الغذائية 
محصول التمور فــي ليبيا خــال نفس الفترة 
اتــضــح أن املـــعـــادلـــة الــخــطــيــة ـكـانــت األفــضــل 
تــقــديــرًا، حــيــث تشير نــتــائــج املــعــادلــة رقـــم )3( 
بالجدول رقم )2( أن حجم الفجوة الغذائية 
للتمور في ليبيا أخذت اتجاهًا عامًا متناقصًا 
ألــف طن   )0.		( بلغ نحو  معنوي إحصائيًا 
ســـنـــويـــًا، كـــمـــا تــشــيــر قــيــمــة مـــعـــامـــل الــتــحــديــد 
املـــعـــدل )R2 ( أن 	.7	 % مـــن الــتــغــيــرات في 
حجم الفجوة الغذائية من التمور ترجع إلى 

عوامل يعكس أثرها الزمن والنسبة الباقية 
ال يــعــكــس أثـــرهـــا الـــزمـــن وتــشــيــر قــيــمــة )F( إلــى 

معنوية النموذج ككل. 

4 - متوسط نصيب الفرد الليبي من املتاح 
لــاســتــهــاك الــتــمــور خـــال الــفــتــرة )2005 - 

)2016

يقدر متوسط نصيب الفرد الليبي من املتاح 
لاستهاك التمور بقسمة املتاح لاستهاك 
على عدد السكان، من خال بيانات الجدول 

رقم )1( والشكل رقم )	( أن متوسط نصيب 
الفرد الليبي من التمور تــتــراوح بين حد أدنى 
بلغ نحو	24.9 كجم/سنة  عام 2015 وحد 
أقـــ�ضـــى بــلــغ نــحــو 27.4 كــجــم / الــســنــة عــام 
2008، كما بلغ متوسط الــفــتــرة املــشــار إليها 
وبــتــقــديــر القيمة  كــجــم/ ســنــة،  نــحــو 24.	2 
االتجاهية ملتوسط نصيب الفرد الليبي من 
محصول التمور فــي ليبيا خــال نفس الفترة 
اتــضــح أن املـــعـــادلـــة الــخــطــيــة ـكـانــت األفــضــل 
تــقــديــرًا، حــيــث تشير نــتــائــج املــعــادلــة رقـــم )	( 

شكل )	( متوسط نصيب الفرد الليبي من التمور خال الفترة )2005 - 	201(
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بالجدول رقــم )2( أن متوسط نصيب الفرد 
الليبي من التمور أخذ إتجاهًا عامًا تصاعدي 
معنوي إحصائيًا بلغ نحو 0.22 كجم سنويًا، 
كـــمـــا تـــشـــيـــر قـــيـــمـــة مـــعـــامـــل الـــتـــحـــديـــد املـــعـــدل  
( أن  71 % مـــن الــتــغــيــرات فـــي متوسط   R2(
نــصــيــب الـــفـــرد الــلــيــبــي  مـــن الـــتـــمـــور تـــرجـــع إلــى 
عوامل يعكس أثرها الزمن والنسبة الباقية  
ال يــعــكــس أثـــرهـــا الـــزمـــن وتــشــيــر قــيــمــة )F( إلــى 

معنوية النموذج ككل.

ــاء الــــذاتــــي خـــــال الــفــتــرة  ــفـ 5 - نــســبــة االكـــتـ
)2016 - 2005(

ثمثل نسبة كمية اإلنتاج إلى كمية اإلستهاك 
ـــة، يـــعـــتـــمـــد فــــــي حــــســــابــــة عــلــى  ــــويــ ــئـ ــ كـــنـــســـبـــة مـ
الكميات دون القيم وبذلك ال يتأثر باألسعار 
وتقلباتها، فهي تعطي انطباع أكثر واقعية عن 
حـــال الــغــذاء عــلــى املــســتــوى املــحــلــي، وتعكس 
قــدرة اإلنتاج على مواجهة اإلستهاك املحلي 
ــــال بــيــانــات  )بــــــال وراشــــــــد، 2019(. مــــن خـ
الجدول رقم )1( والشكل رقم )	( أن  نسبة 
االكــتــفــاء الــذاتــي مــن الــتــمــور قــد وصــلــت بين 
حــد أدنــى بلغ نــحــو	.97 %  عــام 2015 وحد 
 ،200	  ،2005 عـــامـــي    100% أقــــ�ضــــى بـــلـــغ 

شكل )	( نسبة االكتفاء الذاتي من التمور خال الفترة )2005 - 	201(
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الذاتي  وبتقدير القيمة االتجاهية لاكتفاء 
مـــن مــحــصــول الـــتـــمـــور فـــي لــيــبــيــا خــــال نفس 
الـــفـــتـــرة اتــــضــــح أن املــــعــــادلــــة الـــخـــطـــيـــة ـكـانــت 
األفــضــل تــقــديــرًا، حــيــث تشير نــتــائــج املــعــادلــة 

رقم )	( بالجدول رقم )2( أن نسبة االكتفاء 
الذاتي من التمور أخذ إتجاهًا عامًا متناقصًا 
معنوي إحصائيًا بلغ نحو 0.18 % ، كما تشير 
قيمة معامل التحديد املعدل  )R2 ( أن  		 

% من التغيرات في نسبة االكتفاء الذاتي من 
التمور ترجع إلــى عوامل يعكس أثرها الزمن 
والنسبة الباقية  ال يعكس أثرها الزمن وتشير 

قيمة )F( إلى معنوية النموذج ككل.

جدول )1( تطور اإلنتاج واملتاح لإلستهاك والفجوة الغذائية ونصيب الفرد الليبي ونسبة االكتفاء الذاتي من التمور في خال الفترة )2005 - 	201(

السنوات
اإلنتاج باأللف 

طن
املتاح لاستهاك 

باأللف طن 
الفجوة الغدائية   

باأللف طن
عدد السكان
ألف نسمة

نصيب الفرد الليبي من املتاح 
لاستهاك )كجم/ سنة(

نسبة االكتفاء 
الذاتي %

2005145.	7145.		)0.0	7( 5798.	1425.12100.0

200	150.00149.99)0.007(588	.87225.48100.0

2007150.00150.58-0.5795974.78725.2199.	

2008150.00151.04-1.0			058.74824.9	99.	

200915	.		155.		-1.	97	1		.98425.	298.9

20101		.491	8.	9-2.19		197.			27.2298.7

20111		.951	4.9	-1.014	247.4	92	.4199.4

20121	5.721	8.		-2.911	285.7482	.8498.	

201	1	7.50170.4	-2.9				20.		2	.9798.	

20141	9.27171.	7-2.	99			2.0	72	.9998.	

2015171.04175.82-4.778	418.	1527.4097.	

201	172.81175.05-2.244	492.1	227.0098.7

-26.24-1.81-160.51162.32املتوسط
املصدر: منظمة الدولية لألغذية والزراعة )FAO(,  ) ( تعني وجود فائض.
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ــــاج واملــــتــــاح  ــتــ ــ ــتــــوقــــعــــات اإلنــ ــا: تــــقــــديــــر الــ ــيــ ــانــ تــ
ــيـــة مــن  لـــاســـتـــهـــاك وحـــجـــم الـــفـــجـــوة الـــغـــذائـ
 -  2017( ــتــــرة  ــفــ ــتــــمــــور خــــــال الــ مـــحـــصـــول الــ

)2026

تم االعتماد على عدد من البرامج االحصائية 
الــخــاصــة بــالــتــوقــعــات املــســتــقــبــلــيــة والـــتـــي يتم 
فــيــهــا اســـتـــخـــدام الـــنـــمـــاذج الـــخـــاصـــة بــالــتــنــبــؤ 
وذلـــك خـــال الــفــتــرة مــن )	202-2017(، تم 
اختيار نموذج هولت ذات املعلمين ألنه بعد 
مــقــارنــة قيمة مــربــع الــجــذر التربيعي ملتوسط 
مربع الخطأ )RMSE( كانت أقل من النماذج 
األخرى، وكانت التوقعات باستخدام طريقة 

هولت ذات املعلمين كما يلي: 

1 - التنبؤ باإلنتاج من التمور خال الفترة 
)2026 - 2017(

مـــن خـــال نــتــائــج الــتــنــبــؤ بــاإلنــتــاج املــحــلــي من 
مــحــصــول الــتــمــور بـــاأللـــف طـــن خـــال الــفــتــرة 
 ،)3( كــمــا يــبــيــن جــــدول رقــــم   )2017-202	(
ــــاج مـــــن الـــتـــمـــور  ــتـ ــ ــعــــات الـــــإلنـ يـــتـــضـــح أن تــــوقــ
ــــاج مــن  ــتـ ــ ــــزايــــدة مــــع الـــتـــوقـــع أن يـــصـــل اإلنـ ــت مــ
مــحــصــول الــتــمــور فــي ليبيا إلـــى 192.51 ألــف 

طن خال عام 	202.

2 - الــتــنــبــؤ بــاملــتــاح لــاســتــهــاك مـــن الــتــمــور 
خال الفترة )2017 - 2026(

بــيــنــت نـــتـــائـــج الــتــنــبــؤ بـــاملـــتـــاح لـــاســـتـــهـــاك مــن 
مــحــصــول الــتــمــور بـــاأللـــف طـــن خـــال الــفــتــرة 
)	202-2017( من خــال الجدول رقــم )3(، 
يتضح أن املتاح لاستهاك من التمور متزايد 
مــــع الـــتـــوقـــع أن يـــزيـــد املــــتــــاح لـــاســـتـــهـــاك مــن 
مــحــصــول الــتــمــور فــي ليبيا فــي نــهــايــة الــعــام إلــى 

18.	19 ألف طن.

3 - الــتــنــبــؤ بــالــفــجــوة الــغــذائــيــة مـــن الــتــمــور 
خال الفترة )2017 - 2026(

ــنــــبــــؤ بــــحــــجــــم الــــفــــجــــوة  مــــــن خــــــــال نــــتــــائــــج الــــتــ
الــغــذائــيــة مــن مــحــصــول الــتــمــور بــاأللــف طن 
خــــال  ــــن  مــ  )2017-202	( الــــفــــتــــرة  خـــــــال 
ــاد إلـــــــى الــــذقــــة  ــنــ ــتــ بــــاالســ الــــــجــــــدول رقـــــــم )3(، 
ــار الـــيـــهـــا ســـابـــقـــا حـــيـــث ـكــانـــت  ــ ــــشـ ــنـــبـــؤيـــة املـ ــتـ الـ
قيمة )RMSE( لنموذج املفرد أقل من قيمة 
لنموذج هولت ذات املعلمين لكن   )RMSE(
ــايـــعـــاب عـــلـــى هـــــذه الـــطـــريـــقـــة ثـــبـــات الــقــيــمــة  مـ
ــــد نــــمــــوذج هــولــت  ــــذا يــفــضــل أخـ الـــتـــنـــبـــؤيـــة، لـ
ذات املعلمين كــون القيم املتنبأ بها تختلف 
خـــال فــتــرة الــتــنــبــؤ، حــيــث نــاحــظ أن هــنــاك 
تزايد مستمر بالفجوة الغذائية من محصول 
الــتــمــور فـــي لــيــبــيــا والـــتـــي مـــن املــتــوقــع أن يصل 
الفجوة من محصول التمور في ليبيا إلى 8	.	 

ألف طن خال عام 	202.

جدول )2( معادالت االتجاه الزمني لتطور اإلنتاج واملتاح لاستهاك والفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد الليبي من التمورخال الفترة من )2005 - 	201(              

R2Fاملعادلةالبيانالرقم

0x1	.59+ 2.	Y1= 14اإلنتاج1

)7	.2	(   )10.1	( **
9010	.	1

Yاملتاح لاستهاك2
2
=14	.92 +2.9	x

2

)71.8	(    )10.79( **
91.	11	.52

Yالفجوة الغذائية3
3
= 0.298-0.		x

3

)0.	1(    )-4.8	( **
	7.	2	.	5

Yنصيب الفرد الليبي من املتاح لاستهاك	
	
= 24.77 +0.225x

	

)79.27( )5.	0( **
7128.08

Yنسبة األكتفاء الذاتي	
	
= 100.1- 0.18x

	

)	55.8(  )-4.7	( **
		22.		

املصدر: حسبت من بيانات الجدول رقم )1(

Y= تمثل القيمة املقدرة لكل من كمية اإلنتاج، كمية املتاحة لاستهاك، الفجوة الغذائية، نصيب الفرد الليبي من املتاح لاستهاك و نسبة االكتفاء الذاتي

X= متغير الزمن /األرقام بين القوسين تشير الى t قيمة املحسوبة

** مستوى املعنوية عند 0.01 ، * مستوى املعنوية عند 0.05
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التوصيات
استناد إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
لتحقيق األمن الغذائي للتمور في ليبيا، فإن 

الــدراســة توصلت إلــى بعض التوصيات التي 
قد تساهم في زيادة القدرة اإلنتاج املحلي من 
التمور لتقليل الفجوة الغذائية من التمور 

في ليبيا وهي كالتالي:   

ــادة املـــســـاحـــات املــخــصــصــة . 1 ــزيــ الـــتـــوســـع بــ
لــلــنــخــيــل مـــــن خــــــال اســــتــــصــــاح أرا�ضـــــــي 
جديدة بهذف زيــادة االكتفاء الذاتي من 

محصول التمور.  

جدول )	( التنبؤات املستقبلية باستخدام طريقة هولت ذات املعلمين باإلنتاج واملتاح لاستهاك وحجم الفجوة الغذائية من محصول التمور باأللف طن خال الفترة )2017 - 	202(

الفجوة الغذائية باأللف طناملتاح لاستهاك باأللف طناإلنتاج باأللف طنالسنوات

2017174.94178.02-	.08
201817	.89180.04-	.15
2019178.85182.0	-	.22
2020180.80184.08-	.28
2021182.7518	.09-	.	5
2022184.70188.11-	.41
202	18	.		190.1	-	.48
2024188.	1192.15-	.55
2025190.5	194.17-	.	1
202	192.5119	.18-	.	8
RMSE

Single	.17	.8	1.11
Brown4.9	5.4	1.1	

Holt	.854.101.14
)STATA 11( املصدر: جمعت وحسبت من قبل الباحث باسخدام برنامج

شكل )	( التنبؤات املستقبلية باإلنتاج واملتاح لاستهاك وحجم الفجوة الغذائية من محصول التمور باأللف طن خال الفترة )2017 - 	202(
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زيـــــادة االهـــتـــمـــام بــأشــجــار الــنــخــيــل وخــاصــة . 2
الــقــائــم منها وذلـــك بــإقــامــة دورات تدريبية 
لــلــمــزارعــيــن بـــادخـــال تــقــنــيــات حــديــثــة لــلــري 
والتقليم والتوبيرومكافحة أمراض النخيل 

وذلك لرفع مستوى إنتاجية املحصول.
ــــي بــأســعــار . 3 ــــزراعـ تـــوفـــيـــر مــســتــلــزمــات اإلنــــتــــاج الـ

ــتــــي تـــســـاهـــم فــي  مـــدعـــومـــة مــــن قـــبـــل الــــدولــــة والــ
تخفيض تكاليف اإلنتاج مما يشجيع املزارعين 

على التوسع في زراعة محصول التمور. 
وضع سياسة زراعية مائمة في محاولة . 	

ــيــــة وتــقــلــیــل  ــغــــذائــ لـــلـــحـــد مـــــن الــــفــــجــــوة الــ
ــــك بــفــرض  ــيـــراد مـــن املـــحـــصـــول وذلـ ــتـ االسـ
ضــــرائــــب جــمــركــيــة مــنــاســبــة عـــلـــى ســلــعــة 

التمور املستوردة.    
تشجيع الدراسات والبحوث االقتصادية . 	

ــهــــاك  ــتــ ــــاج واســ ــ ــتـ ــ ــ ــمــــجــــال اإلنـ املـــتـــعـــلـــقـــة بــ
والــــفــــجــــوة الــــغــــذائــــيــــة ملـــحـــصـــول الـــتـــمـــور 

بــاعــتــبــارهــا املــنــطــلــق األســـا�ضـــي فــي تحقيق 
األمن الغذائي من إنتاج التمور في ليبيا.  

املراجع 
1 - مــــركــــز تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر الـــنـــخـــيـــل فــــي لــيــبــيــا 
)2007(، النخيل في ليبيا، تقرير غير منشور، 

طرابلس، ليبيا.
2 - جمهور، إيمان محمد )2005(، دراسات 
ــيــــل الــــتــــمــــر الـــقـــشـــريـــة  ــيــــة لــــحــــشــــرة نــــخــ ــاتــ ــيــ حــ
الــبــيــضــاء، رســالــة ماجستير، قسم الــوقــايــة، 

جامعة طرابلس، طرابلس، ليبيا 
3 - عـــريـــدة، أحــمــد مــحــمــد. )2014(. دراســـة 
اقتصادية لتقدير دالة تكاليف إنتاج التمور 
في منطقة وادي اآلجـــال، جنوب غــرب ليبيا، 
ــيـــة، مــجــلــد )	(،  مــجــلــة ديـــالـــى لــلــعــلــوم الـــزراعـ

العدد )1(، ص ص 		 - 		. 
	 - أحميدان، عائشة محمد )	200(، تقييم 

إنـــتـــاج الــتــمــور فـــي لــيــبــيــا خــــال الــفــتــرة )	198 - 
2001(، رســـالـــة مــاجــســتــيــر، قــســم االقــتــصــاد، 
أكــاديــمــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا، طــرابــلــس، ليبيا.
FAO ،2019 منظمة الدولية لألغذية والزراعة
	 - ســـامـــي، أســـمـــاء وســـامـــي، أحــمــد )2019(، 
رصـــد اتــجــاه حــركــة الــفــجــوة الــغــذائــيــة للحبوب 
ــتــــخــــدام نـــمـــاذج  ــــري بــــاســ ــــزائـ ــجـ ــ ــــي االقــــتــــصــــاد الـ فـ
االستيفاء الداخلي، امللتقى الدولي السابع حول 
اقتصاديات اإلنتاج الزراعي في ظل خصوصيات 

املناطق الزراعية في الجزائر والدول العربية.
	 - بـــــال، ربـــيـــع مــحــمــد، راشــــــد، أحـــمـــد سعد 
دراســـــــة تــحــلــيــلــيــة إلمـــكـــانـــيـــة تــقــلــيــل   ،)2019(
الفجوة الغذائية من بعض محاصيل الحبوب 
اإلســتــراتــيــجــيــة فـــي ظـــل تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف، 
مــجــلــة حـــولـــيـــات الـــعـــلـــوم الـــزراعـــيـــة بــمــشــتــهــر، 

مجلد )		(، العدد )2(، ص09	 - 18	.
 )FAO( منظمة الدولية لألغذية والزراعة - 	
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األغـذيـة  مـن  الفـاقـد  قيـاس 
وارتباطه مبنهجية تحليل الفاقد 

من األغذية
 مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي

للرشق األدىن
الدورة الخامسة والثالثون

مسقط، سلطنة ُعامن 2-4 مارس/آذار 2020

موجز

ــــن أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــــدف 12 مــ ــعــ ــ يـــســـعـــى الــ
املــســتــدامــة )الـــهـــدف 12( إلـــى “ضــمــان وجــود 
أنــمــاط اســتــهــاك وإنــتــاج مــســتــدامــة.” ويدعو 
املــقــصــد الـــثـــاث تــحــت هـــذا الـــهـــدف )املــقــصــد 
ــــرد مــن  ــفــ ــ “تـــخـــفـــيـــض نـــصـــيـــب الــ إلـــــــى   )12-	
النفايات الغذائية العاملية على صعيد أماكن 
البيع بالتجزئة واملستهلكين بمقدار النصف، 
والحد من خسائر األغذية في مراحل اإلنتاج 
وساسل اإلمداد، بما في ذلك خسائر ما بعد 

الحصاد، بحلول عام 0	20”.

ويعد تحسين جمع بيانات الفاقد واملهدر من 
األغذية من األولــويــات ألجل رصد التقدم قي 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وفي إطار 
عــمــلــيــة رصــــد أهــــــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، 
أصـــــدرت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة مــؤخــرًا 
تـــقـــديـــرات جـــديـــدة لــلــفــاقــد مـــن األغــــذيــــة من 
خــــال املـــؤشـــر الــعــالــمــي لــلــفــاقــد مـــن األغـــذيـــة 
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الــذي يــدل على أن حوالي 14 % من األغذية 
املـــنـــتـــجـــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي تــفــقــد بــيــن 
ــــة الـــبـــيـــع  ــلـ ــ ــــرحـ ــــاد ومـ ــــحـــــصـ ــعــــد الـ ــلــــة مــــــا بــ مــــرحــ
بالتجزئة )باستثناء هذه األخيرة( من سلسلة 
االمدادات األغذية. وقد نفذت املنظمة أيضًا 
عــــددًا مــن دراســـــات الــحــالــة فــي عـــدة الــبــلــدان 
لــتــحــديــد الـــنـــقـــاط الـــحـــاســـمـــة لــلــفــاقــد ضــمــن 
ساسل اإلمــداد الغذائي، ووضعت خطوطًا 
توجيهية لقياس الفواقد في مرحلة الحصاد 
وما بعد الحصاد لعدد من مجموعات السلع. 
ومــا زال عمل املنظمة على بــنــاء الــقــدرات في 
البلدان من أجــل تخفيض الفواقد األغذية 
فــي الــنــقــاط الحاسمة للفاقد ضمن ساسل 

اإلمداد الغذائي، جاريًا.

ــبــــــادرات املــنــظــمــة  ــقـــة مــــ ــيـ ــــعـــــرض هــــــذه الـــوثـ وتـ
بشأن دعــم الــبــلــدان قــي جمع البيانات لغاية 
رصد التقدم وإرشاد السياسات واالجراءات 
ألجــل مــن الفاقد واملــهــدر مــن األغــذيــة باتجاه 
لــلــهــدف 12 مـــن أهـــــداف التنمية   3 املــفــصــد 

املستدامة.

اإلجـــــراءات الــتــي يــقــتــرح اتــخــاذهــا مــن جانب 
املؤتمر اإلقليمي

إن املؤتمر اإلقليمي مدعو إلى:

مناقشة أهمية جمع الــبــيــانــات بالنسبة 	 
ــقــــدم فـــــي تــحــقــيــق  ــتــ ــبـــة إلــــــى رصــــــد الــ ــنـــسـ الـ
املقصد 3 للهدف 12 من أهداف التنمية 

املستدامة.

ومــنــاقــشــة الــنــهــج الــراهــنــة للحصول على 	 
بيانات موثوقة بشأن الفاقد واملهدر من 

األغذية؛

ــانــــات املــتــعــلــقــة 	  ــيــ ــبــ ومــــنــــاقــــشــــة أهــــمــــيــــة الــ
بالفاقد واملــهــدر مــن األغــذيــة على صعيد 

صياغة السياسات؛

ــبـــرامـــج 	  ومـــنـــاقـــشـــة أنـــــــواع الـــســـيـــاســـات والـ
العامة القادرة على تناول خفض الفاقد 

واملهدر من األغذية؛

ــــات 	  ــــراـكــ ــ وعـــــــــــــرض اقــــــــتــــــــراحــــــــات لـــــبـــــنـــــاء شـ
ــتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــشـــمـــل الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  اسـ
واملـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي ومـــنـــظـــمـــات املــنــتــجــيــن 
والـــشـــبـــاب، والـــتـــعـــاون الــثــاثــي فــيــمــا بين 
بلدان الجنوب والشركاء في التنمية، من 
أجــل الخفض املــســتــدام للفاقد واملــهــدر 

من األغذية؛

ــلـــى وضــــــع أهــــــداف 	  وتـــشـــجـــيـــع الــــبــــلــــدان عـ
ــــن الــــفــــاقــــد واملــــــهــــــدر مــن  ــــد مــ ــــحـ ــــأن الـ ــــشـ بـ

األغذية.

مقدمة

أيــلــول 2015. اعتمدت . 1 	2 سبتمبر /  فــي 
ـــ 	19 لــألمــم املــتــحــدة  الـــــدول األعـــضـــاء الـــ
 201	0 خطة التنمية املــســتــدامــة لعلم 
)خــطــة عـــام 0	20( مــع أهــــداف التنمية 
ــتــــدامــــة الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــا 17 هــــدفــــًا  املــــســ
ومقاصدها الـــ 9	1. وحددت خطة 2010 
هـــدفـــًا عـــاملـــيـــًا يــتــعــلــق بــالــحــد مـــن الــفــاقــد 
واملــهــدر مــن األغــذيــة. ويسعى الــهــدف 12 
)الهدف  مــن أهـــداف التنمية املستدامة 
12( إلــى “ ضمان وجــود أنماط استهاك 
وإنــتــاج مــســتــدامــة.” فيما يــدعــو املقصد 
الثالث تحت هذا الهدف )املقصد 	-12( 
إلــى تخفيض نصيب الفرد من النفايات 

األغذية العاملية على صعيد أماكن البيع 
بالتجزئة واملستهلكين بمقدار النصف، 
والــــحــــد مــــن خـــســـائـــر األغــــذيــــة فــــي مـــراحـــل 
ــتـــاج وســـاســـل االمـــــــداد، بــمــا فـــي ذلــك  اإلنـ
خـــســـائـــر مــــا بـــعـــد الـــحـــصـــاد، بـــحـــلـــول عـــام 

.2010

ومن شأن معالجة تحدي الفاقد واملهدر . 2
مـــن األغـــذيـــة، تــحــقــيــقــًا لــلــمــقــصــد 12-3، 
أن تــعــود بــالــنــفــع عــلــى املــجــتــمــع كــكــل عبر 
تحسين األمن الغذائي واألغذية )الهدف 
ــازات الــدفــيــئــة  ــ ــ 2( وخـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات غـ
ــهـــــدف 	1( وتـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عــلــى  ــ )الـ
ــهــــدف 14( واألرا�ضــــــــي  املــــــــوارد املـــائـــيـــة )الــ
)الهدق 15(، كما بوسعها زيادة اإلنتاجية 

والنمو االقتصادي )الهدف 	(.

بـــــاتـــــجـــــاه تـــنـــفـــيـــذ . 3 ــــر قـــــــدمـــــــًا  ــيـ ــ ــــسـ ــــر أن الـ ــيـ ــ غـ
إجـــراءات فعالة لخفض الفاقد واملهدر 
من األغــذيــة يستوجب معلومات أفضل 
من تلك املتاحة حاليا بأن كمية األغذية 
املـــفـــقـــودة أو املــــهــــدورة ومــــواقــــع فــقــدانــهــا 
وهدرها. وستكت�ضي تلك البيانات أهمية 
رئــيــســيــة إذ ينبغي أن تستند الــتــدخــات 
الـــرامـــيـــة إلــــى خــفــض الـــفـــاقـــد واملــــهــــدر من 
ــــع املــــعــــيــــنــــة فــي  ــ ــــواقـ ــ ــهــــم املـ ــــة إلـــــــى فــ ــ ــــذيـ ــ األغـ
ســلــســلــة االمـــــــدادات األغـــذيـــة الــتــي تفقد 
فيها األغذية وتهدر، واملنتجات التي تفقد 
ــهــــدر فــــي أي أقـــالـــيـــم أو بــــلــــدان. ويــنــبــغــي  وتــ
لــلــبــيــانــات أن تــظــهــر أيـــضـــًا حــجــم الــفــاقــد 
واملــهــدر ناهيك عن مسبباتهما والعوامل 
وبالتالي فــإن عمل املنظمة  التي تحركها. 
فــي مــجــال الــقــيــاس وفـــي إجـــــراءات خفض 
الفاقد واملهدر من األغذية ضروري لتتبع 

التقدم الذي تحرزه البلدان.



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

وتفصل هذه الوثيقة مبادرات املنظمة . 	
الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى دعــــــــم الـــــبـــــلـــــدان فــــــي جــمــع 
الــبــيــانــات مــن أجــل رصــد الــتــقــدم إرشــاد 
ــيــــة إلـــى  الــــســــيــــاســــات واإلجــــــــــــــراءات الــــرامــ
ـــدر مــــن األغــــذيــــة،  ــهــ ــ خـــفـــض الـــفـــاقـــد واملـ

تحقيقا للمقصد 12-3.

الفاقد واملهدر من األغذية ومسبباتها

يمثل اإلنتاج الغذائي بحد ذاته استثمارًا . 	
هامًا في مواردنا الطبيعية املجدودة بما 
فــيــهــا املـــيـــاه والــتــربــة والــطــاقــة فــضــًا عن 
العمل والوقت. وهو ينطوي على انبعاث 
غــازات الدفيئة عبر الخطوات املختلفة 
لسلسلة اإلمدادات الغذائية، فيساهم 
بــالــتــالــي فـــي ارتــــفــــاع حــــــرارة الـــكـــوكـــب. أمــا 
فـــقـــدان األغــــذيــــة وهــــدرهــــا فــيــعــنــيــان أن 
غـــازات الدفيئة قــد انبعثت وأن املــوارد 
الطبيعية قــد هـــدرت بــا طــائــل. وفضًا 
عن ذلك فإن الفاقد واملهدر من األغذية 
ــنــــظــــام الـــغـــذائـــي  يـــــحـــــدان مـــــن كـــــفـــــاءة الــ
واســـتـــدامـــتـــه كــمــا قـــد يــــؤثــــران ســلــبــًا من 

األمن الغذائي والتغذية.
ويــتــصــل الـــفـــاقـــد مـــن األغــــذيــــة بـــقـــرارات . 	

مـــــوردي األغـــذيـــة وأنــشــطــتــهــم، بـــــدءًا من 
ــتــــاج الــــزراعــــي وحـــتـــى مــرحــلــة  مــرحــلــة اإلنــ
هــذه األخيرة(  )باستثناء  البيع بالتجزئة 
)اإلطــــــــار 1(. وفـــــي حـــالـــة الـــحـــبـــوب مـــثـــًا، 
ويشمل ذلك الحصاد وتجفيف الحقول 
ودرس الـــحـــبـــوب وتــجــفــيــفــهــا وتــقــشــيــرهــا 
وتــخــزيــنــهــا عــلــى مــســتــوى املـــزرعـــة ونقلها 
ــبـــيـــع بـــالـــجـــمـــلـــة أو مـــرافـــق  ــــى مــــخــــازن الـ إلــ
التخزين الكبيرة وإيداعها فيها وطحنها. 

أمـــا األنــشــطــة املـــوازيـــة فـــي مــجــال السلع 
الــقــابــلــة للتلف كالفاكهة والــخــضــروات 
واللحوم والحليب واألسماك، لدى نقل 
)أو مــوقــع التفريغ(  السلعة مــن الــحــقــل 
إلى السوق فعددها أقل وغالبًا ما تكون 
ساسل اإلمــداد أقصر نظرًا إلى ضرورة 
وصـــول األغــذيــة الــطــازجــة إلـــى املستهلك 
ــًا لــتــلــف  ــاديــ ــفــ ــتــــرة أقــــصــــر تــ فــــي غــــضــــون فــ
املــنــتــج إلــــى درجـــــة تــجــعــل بــيــعــه مــتــعــذرا. 
ــــداد الــغــذائــي  وقـــد تــنــطــوي ســاســل اإلمــ
أيضًا مرحلتي التجهيز والنقل إلــى بائعي 

التجزئة.

ــبــــر فــي . 	 ــــة أكــ ــــذيـ وتــــكــــون الــــفــــواقــــد مــــن األغـ
ــخــــضــــروات مــقــارنــة  مـــجـــال الـــفـــاكـــهـــة والــ
بالحبوب البقول، وال سيما في الحاالت 
الــــتــــي تــــكــــون فـــيـــهـــا ظــــــــروف الـــتـــخـــزيـــن أو 
التجهيز غــيــر كــافــيــة. وفـــي الــبــلــدان األقــل 
ــاع نـــســـبـــة الـــفـــاقـــد  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــزي ارتـ ــعـ ــ دخـــــــــــًا، يـ
ــــخـــــضـــــروات إلـــــى رداءة  مــــن الـــفـــاكـــهـــة والـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــقـــارنـــة بـــمـــا هــــي عــلــيــه 
ــلـــــدان الــــصــــنــــاعــــيــــة. ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة،  ــ ــبـ ــ فـــــي الـ
ــــي الــــبــــلــــدان األقــــــــل دخــــــــًا الـــتـــي  كـــثـــيـــرة هـ
تفقد كــمــيــات كــبــيــرة مــن األغــذيــة خــال 
التخزين بسبب رداءة مــرافــق التخزين 
في أحيان كثيرة بما فيها املخازن املبردة. 
وتتضمن األسباب األخرى لفقد األغذية 
تــعــثــر ســاســل اإلمــــــداد بــســبــب الـــقـــدرات 
ــمـــارســـات  الـــتـــقـــنـــيـــة املــــــحــــــدودة وســـــــوء مـ
اإلنتاج واملناولة املقترنة بإطار مؤس�ضي 
وقانوني غير كاف وظروف مناخية تتسم 
بارتفاع الحرارة والرطوبة ينفذ العديد 
من أنشطة سلسلة اإلمدادات الغذائية 

ــــي ظـــلـــهـــا. وتـــــــــؤدي تـــلـــك الــــظــــروف  تـــلـــك فـ
إلــــى انــخــفــاض كــمــيــات األغـــذيـــة املــتــاحــة 
ــا، مــــع تـــداعـــيـــات  ــهــ لــلــمــســتــهــلــكــيــن وجــــودتــ
على األمن الغذائي والتغذية وأيضًا على 

مداخيل املزارعين.

وترتبط أســبــاب هــدر األغــذيــة فــي مرحلة . 	
ــــع بــــالــــتــــجــــزئــــة بــــالــــعــــمــــر الـــتـــحـــزيـــنـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــاء املــــنــــتــــجــــات  ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ لـــلـــمـــنـــتـــج وعـــــــــــدم اسـ
من حيث  “الجمالية”  الغذائية املعايير 
ــلــــون والـــشـــكـــل  ــلـــوبـــة لــ ــــفـــــات املـــطـ املـــــواصـ
والـــحـــجـــم والــــتــــنــــوع، ال ســيــمــا املــنــتــجــات 
ــيـــرًا مـــا يـــكـــون الــهــدر  الـــطـــازجـــة مــنــهــا. وكـــثـ
على مستوى املستهلك ناجمًا عن سوء 
مــمــارســاتــه الــشــرائــيــة وســـــواء تخطيطه 
للوجبات الغذائية، وإفراطه في الشراء 
ــأثـــرًا بــالــحــصــص الـــغـــذائـــيـــة الــكــبــيــرة،  ــتـ مـ
وااللــتــبــاس فــي تمييز املــعــلــومــات الــــواردة 
في توسيم املنتجات )تاريخ الحد األدنــى 
لـــلـــصـــاحـــيـــة وتـــــاريـــــخ انــــتــــهــــاء الـــصـــاحـــيـــة( 

وسوء تخزين األغذية.

مـــؤشـــر الـــفـــاقـــد مـــن األغــــذيــــة ودور منظمة 
األغذية والزراعة

قـــدمـــت مــنــظــمــة فـــي عــــام 2011 تــقــديــرًا . 9
مبدئيًا عامًا أفاد أن حوالي ثلث األغذية 
فــي الــعــالــم أو 0	 فــي املــائــة منها يفقد أو 
يهدر كل سنة. وقد أدى هذا التقدير إلى 
نــشــر الــتــوعــيــة بـــدرجـــة مــلــحــوظــة بــشــأن 
هاتين املسألتين. ولكن بغية توضيحهما 
أكثر يجري حاليًا استبدال هذا التقدير 
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اإلطار 1

الــتــعــاريــف املتعلقة بالفاقد واملــهــدر من 
األغذية

يقصد باألغذية أي مـــادة، ســواء أكانت 	 
مصنعة أو شبه مصنعة أو خام، موجهة 
لاستخدام البشري. ويشمل املشروب، 
ــادة اســتــخــدمــت في  ولـــبـــان املــضــغ وأي مــ
ــــداد أو مــعــالــجــة “الـــغـــذاء”  تــصــنــيــع أو إعـ
ولكنه ال يشمل مــواد التجميل أو التبغ 
أو املـــواد التي تستخدم فقط كعقاقير. 
ــكـــون املـــنـــتـــجـــات الــغــذائــيــة  ويـــمـــكـــن أن تـ
حيوانية أو نباتية املصدر، وتعتبر أغذية 
اعتبارا من اللحظة التي )1( تصبح فيها 
املــحــاصــيــل جــاهــزة لــلــحــصــاد أو مناسبة 
وتــــكــــون   )2( لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــغــــــرض مــــنــــهــــا؛ 
)3( ويسحب  الحيوانات جاهزة للذبح؛ 
الحليب من الضرع؛ )	( وتضع الطيور 
الــبــيــض؛ )	( تــنــضــج األســـمـــاك املــتــأتــيــة 
مــن تــربــيــة األحــيــاء املــائــيــة فــي األحــــواض؛ 
ــبـــريـــة  )	( ويــــتــــم اصــــطــــيــــاد األســــــمــــــاك الـ

بواسط معدات الصيد.

وتــتــألــف سلسلة اإلمـــــدادات الغذائية 	 
ــــاج  ــتــ ــ اإلنــ  )1( الـــــتـــــالـــــيـــــة:  مـــــــن األجـــــــــــــــزاء 
الــــزراعــــي والـــحـــصـــاد / الــذبــح/الــصــيــد؛ 
)2( وعمليات ما بعد الحصاد/الذبح/
الــصــيــد؛ )3( والــتــخــزيــن؛ )	( والــنــقــل؛ 
ــيـــع بــالــجــمــلــة  ــبـ والـ  )	( والـــتـــجـــهـــيـــز؛   )	(
والـــتـــجـــزئـــة؛ )	( واالســـتـــهـــاك مـــن قبل 
ــــر والــــخــــدمــــات الــــغــــذائــــيــــة. وتــشــيــر  ــ األسـ
الــعــمــلــيــات اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي والــحــصــاد 

وعمليات ما بعد الحصاد/الذبح/الصيد 
الـــى األنــشــطــة الــتــي ال تـــزال فيها املنتجات 
داخل املزرعة أو في موقع اإلنتاج. وتشمل 
عمليات ما بعد الحصاد/الذبح/الصيد 
والفرز،  والتصنيف،  كل من التنظيف، 
واملعالجة )مثا للتطهير فــي املــزرعــة أو في 
مــرفــق للتعبئة(. ويشمل التجهيز كــل من 
العمليات التجهيز األولــى )مثل التجفيف 
التي تحصل  والتقشير وازالـــة األصـــداف( 
في غالب األحــيــان من املــزرعــة، وعمليات 
التجهيز الثانوي )تحويل املنتجات(. وتدل 
اللحظة التي يتم فيها استهاك األغذية أو 
سحبها مــن سلسلة اإلمــــدادات الغذائية 

على النقطة النهائية في هذه السلسلة.

ويجمع الــنــظــام الــغــذائــي جميع العناصر 	 
)الــبــيــئــة واألفـــــــراد والــــدخــــات والــعــمــلــيــات 
ــا الـــى  ــ ــــات، ومــ ــــسـ ــــؤسـ والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة واملـ
ذلــك( واألنشطة املتصلة بإنتاج األغذية 
وتجهيزها وتوزيعها واعدادها واستهاكها، 
ونواتج هذه األنشطة، بما في لك النتائج 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

الــفــاقــد مـــن األغـــذيـــة هـــو الـــتـــراجـــع فـــي كمية 	 
األغــــــــذيــــــــة أو جـــــودتـــــهـــــا نــــتــــيــــجــــة الــــــــقــــــــرارات 
واالجراءات التي يتخذها موردو األغذية من 
تــجــار التجزئة  بــاســتــثــنــاء  سلسلة اإلمـــــداد، 

ومقدمي الخدمات الغذائية واملستهلكين.

املــهــدر مــن األغـــذيـــة هــو الــتــراجــع فــي كمية 	 
ــــرارات  ـــقــ ــ ــا نـــتـــيـــجـــة الـ ــهــ ــــة أو جــــودتــ ــذيــ ــ األغــ
واالجــــــراءات الــتــي يتخذها تــجــار التجزئة 
مقدمو الخدمات الغذائية واملستهلكون.

الفاقد واملــهــدر فــي كمية األغــذيــة )املشار 	 
اليهما أيضا بالفاقد واملــهــدر املاديين من 
األغــذيــة( هــو النقصان فــي كتلة األغــذيــة 
ــبــــشــــري عــنــد  املـــخـــصـــصـــة لــــاســــتــــهــــاك الــ
سحبها من سلسلة اإلمــدادات الغذائية. 
وبــالــتــالــي يــشــيــر الــفــاقــد فـــي كــمــيــة األغــذيــة 
إلـــى انــخــفــاض كــتــلــة األغـــذيـــة املخصصة 
ــهـــاك الــــبــــشــــري نــتــيــجــة الـــــقـــــرارات  ــتـ لـــاسـ
واإلجراءات التي يتخذها موردو األغذية، 
فــهــو االنــخــفــاض املــــادي فــي كتلة األغــذيــة 
نتيجة القرارات واإلجراءات التي يتخذها 
تجار التجزئة مقدمو الخدمات الغذائية 

واملستهلكون.

يشير الــفــاقــد واملـــهـــدر مــن جـــودة األغــذيــة 	 
إلى النقصان في خصائص األغذية، األمر 
الــذي يقلل قيمتها من حيث االستخدام 
املقصود. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراجع 
القيمة الــتــغــذويــة )مــثــا كميات أقــل من 
الفيتامين ج في الفاكهة املرضوضة( و/أو 
القيمة االقتصادية لألغذية بسبب عدم 
االمــتــثــال ملعايير الــجــودة مــن أغــذيــة غير 
مأمونة تمثل خطرا على �حة املستهلك. 
ــيـــر الــــفــــاقــــد مــــن جـــــــودة األغـــــذيـــــة إلـــى  ويـــشـ
الــنــقــصــان فـــي خــصــائــص األغـــذيـــة، األمـــر 
الــذي يقلل قيمتها من حيث االستخدام 
املــقــصــود، كــمــا أنـــه ينجم عــلــى الــقــرارات 
واإلجـــراءات التي يتخذها مــوردو األغذية 
ــا املــــهــــدر مــن  ــ ف ســلــســلــة اإلمـــــــــــدادات. أمـ
جــــــودة األغـــــذيـــــة، فـــهـــو الـــنـــقـــصـــان نــفــســه 
الــــنــــاجــــم عــــن اإلجــــــــــــراءات الــــتــــي يــتــخــذهــا 
تجار التجزئة مقدمو الخدمات الغذائية 

واملستهلكون.
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بمؤشرين مستقلين: وهما مؤشر الفاقد 
من األغذية ومؤشر املهدر من األغذية. 
ــامــــت املـــنـــظـــمـــة بــتــصــمــيــم مـــؤشـــر  ــــد قــ قـ
الــفــاقــد مــن األغـــذيـــة وبــحــســابــه. ويــقــدم 
هذا املؤشر تقديرات جديدة لجزء من 
سلسلة االمــدادات، بدءًا من مرحلة ما 
بعد الحصاد وصواًل الى تجزئة )لكن مع 
استثناء هذه األخيرة(. وإن مؤشر املهدر 
من األغذية من قبل املستهلكين وتجار 
الـــتـــجـــزئـــة، قــيــد تــطــويــر حـــالـــيـــًا مـــن قبل 
بــرنــامــج األمــــم املــتــحــدة لــلــبــيــئــة، بــيــد أن 

تقديراته األولى لم تصدر بعد. 

وإن عــمــل املــنــظــمــة فـــي مـــجـــال الــقــيــاس . 10
ضـــــــروري جــــــدًا مــــن أجـــــل تــتــبــع الــتــقــدم 
فـــي خــفــض الــفــواقــد الــغــذائــيــة اســتــنــادًا 
إلـــى مــؤشــر الــفــاقــد مـــن األغـــذيـــة. وتشير 
الــتــقــديــرات األولــيــة للمؤشر إلــى فقدان 
%14 مــن األغــذيــة فــي الــعــالــم فــي مرحلة 
ــا مــــرحــــلــــة الـــبـــيـــع  ــهـ ــلـــوغـ ــتــــــاج وقــــبــــل بـ اإلنــــ
وتختلف املستويات املقدرة  بالتجزئة. 
ــــم ومــــجــــمــــوعــــات  ــيــ ــ ــالــ ــ ــاقــــد عــــبــــر األقــ ــفــ ــلــ لــ
ــيــــمــــي،  ــلــ ــلــــى املـــــســـــتـــــوى اإلقــ الـــــســـــلـــــع. فــــعــ
تـــتـــراوح الـــتـــقـــديـــرات بــيــن 	 و	 فـــي املــائــة 
فـــي أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا وبــيــن 20 و21 
فــي املــائــة فــي آســيــا الــوســطــى والــجــنــوبــيــة. 
أمــا فيما يخص مجموعات املنتجات، 
فتسجل الجذور والــدرنــات واملحاصيل 
الزيتية أعلى مستويات الفقدان، وتليها 
الفاكهة والخضروات. وليس مفاجئا أن 
تتكبد الفاكهة والخضروات مستويات 
عالية من الفقدان بسبب شدة قابليتها 
للتلف. وبالنسبة إلى الجذور والدرنات 

واملــحــاصــيــل الــزيــتــيــة فتتصدر الكسافا 
والـــبـــطـــاطـــس قــائــمــة الـــفـــواقـــد اســتــنــادا 
إلى الكمية الكبيرة من البيانات الواردة 
عن هاتين السلعتين، ونظرًا إلى االرتفاع 

النسبي لقابليتها للتلف.

واملـــفـــاجـــئ هـــو أنـــنـــا نـــعـــرف الــقــلــيــل فــعــًا . 11
ــاقــــد واملــــهــــدر  عـــــن حــــجــــم مـــشـــكـــلـــتـــي الــــفــ
مـــن األغــــذيــــة. ومــــن املــتــوقــع أن يــســاهــم 
إطـــار رصــد أهـــداف التنمية املستدامة 
ــــذه الـــفـــجـــوة فــــي املــــعــــارف عــبــر  فــــي ســــد هـ
ــانــــات الـــتـــي  ــيــ ــبــ ــهــــود لـــجـــمـــع الــ ــجــ تـــعـــزيـــز الــ
تــتــيــح تــقــديــر مــجــمــل الــفــاقــد واملـــهـــدر من 
األغذية بأكبر تفصيل ممكن. وتحقيقًا 
لهذه الغاية، وضعت املنظمة منهجية 
شـــامـــلـــة مـــصـــحـــوبـــة بـــخـــطـــوط تــوجــيــهــيــة 
ــــات بـــــــشـــــــأن مــــجــــمــــوعــــات  ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــع بـ ــمـ ــ ــجـ ــ لـ
غــذائــيــة متنوعة بــاالرتــكــاز عــلــى مشاريع 
ــبـــقـــت فـــــي بـــــلـــــدان مــــحــــددة.  تـــجـــريـــبـــيـــة طـ
وقــــد اســتــكــمــلــت الـــخـــطـــوط الــتــوجــيــهــيــة 
بـــاســـتـــبـــيـــانـــات مــــع احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــلـــدان 

املحددة أو مع مسموح متاحة.

ــتــــحــــديــــات . 12 ــي الــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ وتـــــتـــــنـــــاول تــــلــــك املـ
الكامنة خلف استمرار نــدرة البيانات 
وفــداحــتــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن مسألة 
خــــفــــض الـــــفـــــاقـــــد فــــــي مــــرحــــلــــة مــــــا بــعــد 
الــحــصــاد قـــد تـــصـــدرت أولــــويــــات خطة 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة منذ 
ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن املـــــا�ضـــــي. وتـــحـــاول 
تلك املساعي باألخص أن تعالج غياب 
للفاقد من  تــعــريــف متفق عليه دولــيــًا 
األغــذيــة، وغــيــاب أي خطوط توجيهية 

بــشــأن األســالــيــب الــتــي تتسم بــالــكــفــاءة 
مــــن حـــيـــث الــتــكــلــفــة لــلــحــد مــــن تــعــقــيــد 
جمع الــبــيــانــات وكــافــتــه. ولــهــذه الغاية، 
دأبــــت املــنــظــمــة عــلــى تــوحــيــد الــتــعــاريــف 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــاء خـــارجـــيـــيـــن وعــبــر 
عـــقـــد مـــــشـــــاورات داخــــلــــيــــة، فــتــوصــلــت 
ــهــــدر  ــى اتــــفــــاق لـــتـــعـــريـــف الــــفــــاقــــد واملــ ــ إلــ
ــــات نظر  مـــن ألغـــذيـــة انــطــاقــًا مـــن ودهـ
متعددة. كما وضعت خطوطًا توجيهية 
توفر أساليب احصائية تتسم بالكفاءة 
من حيث التكلفة تستكمل بتقارير عن 
التجارب امليدانية توفر تجارب عملية 

وحلواًل لسياقات محددة.

حـــالـــة املـــعـــرفـــة بـــشـــأن بـــيـــانـــات الـــفـــاقـــد مــن 
األغذية

يتمثل أحد تحديات وضع مؤشر الفاقد . 	1
مــن األغــذيــة، فــي عــدم االكتفاء بتقدير 
ــــى قـــاعـــدة  ــالـــمـــي مــــوحــــد بــــل الـــســـعـــي إلــ عـ
للمعلومات قد تفيد في صنع القرارات 
ــيــــاســــات  ــــأن الــــســ ــــشــ ــبــــــلــــــدان بــ ــــمـــــن الــــ ضـ
ــهـــذه الـــغـــايـــة، أجـــرت  واالســـتـــثـــمـــارات. ولـ
لنتائج  واسعًا  تجميعيًا  املنظمة تحليًا 
عــدد كبيرة من الــدراســات الحالية التي 
تــقــيــس الــفــاقــد واملـــهـــدر مـــن األغـــذيـــة في 
البلدان حــول العالم، وقــد نشرت هذا 
التحليل على االنترنت. والهدف من هذا 
املسعى هو استكمال البيانات الرسمية 
املــتــاحــة الــتــي ال تــــزال تــغــطــي %7 فقط 
بواسطة  من البلدان والسلع املمكنة، 
مــعــلــومــات مـــن أكـــثـــر مـــن 480 مــطــبــوعــًا 
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وتــقــريــرًا مــن مــصــادر متنوعة )حكومات 
وجـــامـــعـــات ومــنــظــمــات حــكــومــيــة دولــيــة 
ــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا(.  ــكــــومــ ــيـــــر حــ ــ ــــمـــــات غـ ــنـــــظـ ــ ومـ
وال يــــــزال الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســيــن تــحــلــيــل 
إلى جانب بذل  البيانات القائمة جاريًا. 
ــلــــومــــات فــي  جــــهــــود لـــتـــحـــســـيـــن جـــمـــع املــــعــ
ســـاســـل اإلمـــــــــداد مــــن خـــــال املــســمــوح 

وغيرها من الوسائل.

ويــبــيــن تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات الــكــبــيــرة كيف . 14
تـــتـــفـــاوت مــــعــــدالت الـــفـــاقـــد واملــــهــــدر مــن 
األغــــذيــــة غــبــر مــخــتــلــف مـــراحـــل سلسلة 
ــــة واألقـــــــالـــــــيـــــــم  ــ ــيـ ــ ــ ــــذائـ ــ ــغـ ــ ــ اإلمـــــــــــــــــــــــــدادات الـ
ومجموعات السلع، وضمن كل مرحلة 
وإقـــلـــيـــم ومـــجـــمـــوعـــة ســلــعــيــة. وأن هـــذه 
ــــات مــــتــــاحــــة ويــــمــــكــــن االطــــــــاع  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ املـ
عليها في قاعدة بيانات “الفاقد واملهدر 
مــن األغـــذيـــة” عــلــى اإلنــتــرنــت، وهـــي أكبر 
مــجــمــوعــة بــيــانــات تــفــاعــلــيــة إلــكــتــرونــيــة 
تــضــم أكــثــر مــن 20 ألـــف نــقــطــة بــيــانــات. 
ويمكن االستفسار عن البيانات وتنزيلها 
وهيكلية.  تفاعلية  بطريقة  وتخطيطها 
كما بالوسع استخدام قاعدة البيانات 
مـــن قــبــل أي شــخــص يـــرغـــب فـــي مــعــرفــة 
املزيد من املعلومات عن الفاقد واملهدر 

واألغذية.

ــلـــفـــاقـــد مــن  ــقــــاط الــــحــــاســــمــــة لـ ــنــ تــــحــــديــــد الــ
األغذية واألسباب الكامنة وراءها

صــمــمــت دراســــــة الـــحـــالـــة الــــصــــادرة عن . 15
“منهجية تحليل  املنظمة تحت عــنــوان 
الفاقد من األغذية في سال اإلمدادات 

الــــــغــــــذائــــــيــــــة” )مــــنــــهــــجــــيــــة الــــــفــــــاقــــــد مـــن 
األغــــذيــــة(، للتشجيع عــلــى فــاهــم واســـع 
النطاق لألسباب الرئيسة الكامنة وراء 
ــــم الـــفـــواقـــد  ــــذيـــــة، وألهــ الـــفـــاقـــد مــــن األغـ
فــــي ســــاســــل إمــــــــداد مـــــحـــــددة، ولــلــتــأثــيــر 
املـــحـــتـــمـــل لـــلـــحـــلـــول املـــمـــكـــنـــة مـــــن حــيــث 
جـــدواهـــا الــفــنــيــة واالقــتــصــاديــة وجـــودة 
األغـــذيـــة ومــتــطــلــبــات الــســامــة والــقــبــول 

االجتماعي واالستدامة البيئية. 

وتـــشـــكـــل مــنــهــجــيــة تــحــلــيــل الـــفـــاقـــد مــن . 	1
األغـــذيـــة كـــذلـــك أداة مــفــيــدة لــتــحــديــد 
نـــــقـــــاط الـــــفـــــاقـــــد الــــحــــاســــمــــة بـــطـــريـــقـــة 
ــلــــة لـــلـــمـــقـــارنـــة، وتــســمــح  ــابــ مـــنـــظـــمـــة وقــ
ــــول  ــ ــلـ ــ ــ ــحـ ــ ــ بــــــتــــــحــــــديــــــد االتــــــــــجــــــــــاهــــــــــات والـ
الــشــائــعــة. كــمــا أن املــنــهــجــيــة مصممة 
لكي تستكمل التحاليل الوطنية، وقد 
كــانــت فــعــالــة حــتــى اآلن فــي لــفــت انــتــبــاه 
ــلـــحـــة إلـــى  ــعــــديــــد مـــــن أ�ـــــحـــــاب املـــصـ الــ
وضــع الفاقد مــن األغــذيــة فــي عــدد من 
البلدان والسلع. وفــي بعض الــحــاالت، 
انتقلت الحكومات بدعم من املانحين 
إلـــى تــجــريــب تنفيذ الــتــدخــات املــو�ضــى 
بــهــا مـــن أجــــل تــولــيــد أدلـــــة عـــن تــأثــيــرهــا 
ـــــدات  ــائـ ـــ ــعـ ـــ ـــــد والـ ـــواقـ ــفـــ ـــ ــيــــد الـ عــــلــــى صــــعــ
االقتصادية. ومنذ عــام 2015, قامت 
ــــد مــن  ــحـ ــ ــــأن الـ ــــشـ ــيــــة بـ ــاملــ ــعــ املــــــــبــــــــادرة الــ
الفاقد واملهدر من األغذية التي أطلقتها 
املنظمة )توفير األغذية(، بتنفيذ عدد 
مــن دراســـات الحالة فــي 0	 بلد تقريبا 
ــــد الـــحـــاســـمـــة  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــتــــحــــديــــد نـــــقـــــاط الـ لــ
للمحاصيل والــحــلــيــب واألســـمـــاك التي 

ينتجها أ�حاب الحيازات الصغيرة.

وتـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج حـــتـــى تــــاريــــخــــه إلــــــى أن . 17
ــي نـــقـــطـــة الـــفـــاقـــد  ــ مـــرحـــلـــة الــــحــــصــــاد هـ
ــًا لــلــســلــع )إذ  ــثــــر شـــيـــوعـ الـــحـــاســـمـــة األكــ
ذكـــرت فــي أكــثــر مــن %70 مــن دراســـات 
ــــة(. والــــحــــقــــيــــقــــة أنــــــــه بـــالـــنـــســـبـــة  ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
الــــى الـــحـــبـــوب والـــبـــثـــول، ظـــهـــرت نــقــاط 
الـــفـــاقـــد الـــحـــاســـمـــة بــــصــــورة مــنــتــظــمــة 
خـــال مــرحــلــتــي الــحــصــاد والــتــخــزيــن في 
املزارع وال سيما في البلدان األفريقية، 
ــنــــاخ  ــــان أو املــ ــكــ ــ ــــن املــ ــنــــظــــر عــ بــــغــــض الــ
ــائــــد. وكــــذلــــك األمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  الــــســ
الـــفـــاكـــهـــة والـــــجـــــذور والــــــدرنــــــات، يــبــدو 
أن الــــحــــصــــاد يـــشـــكـــل نـــقـــطـــة الـــفـــاقـــد 
الحاسمة إلى جانب التعبئة )عمليات 
وبالنسبة  والنقل.  املناولة واملعالجة( 
إلى الفاكهة، تتعلق األسباب التي أبلغ 
عنها أكثر من سواها، بمراحل النضج 
والتوقيت والجدولة؛ ورداءة أساليب 
املناولة والحصاد؛ والظروف املناخية 
املعاكسة؛ وتف�ضي اآلفــات والحشرات 
وآثار األمراض. وإن تلك النتائج مفيدة 
فــي توجيه تــدخــات تخفيض الفوافد 
إذ تبين ضــــرورة ايـــاء اهــتــمــام أكــبــر إلــى 
تـــوقـــيـــت الــــحــــصــــاد وطــــــــرق مـــمـــارســـتـــه. 
ــى الــــتــــدرب عــلــى  ــ ويـــحـــتـــاج املـــــزارعـــــون إلـ
تــحــديــد مـــؤشـــرات الــنــضــوج، وتحسين 
تــوقــيــت الــحــصــاد وحــمــايــة املــحــاصــيــل 
ــــات املــــنــــاخــــيــــة واآلفــــــــــات  ــــدمــ ــــصــ مــــــن الــ
والــحــشــرات واألمــــراض. وقــد اكتشفت 
نــقــاط حاسمة للفاقد ضمن ساسل 
إمـــــداد الــفــاكــهــة والـــخـــضـــروات كــذلــك 
في عدد من البلدان اآلسيوية، ويجري 
اتخاذ اجــراءات للحد من الفاقد عند 
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تلك النقاط )اإلطار 2(.

ــــاط الـــحـــاســـمـــة . 18 ــقـ ــ ــنـ ــ ــكــــل تــــحــــديــــد الـ ويــــشــ
ــلــــفــــاقــــد، عــــنــــاصــــر لـــلـــعـــمـــل الـــتـــمـــهـــيـــدي  لــ
لـــصـــيـــاغـــة مــــؤشــــر الـــفـــاقـــد مــــن األغــــذيــــة 
ولــــرصــــد الــــفــــواقــــد عـــلـــى املـــســـتـــوى دون 
ــي. وبـــوســـع  ــالــــمــ ــعــ الــــوطــــنــــي والــــوطــــنــــي والــ
تثديرات الفاقد من األغرية أن تساعد 
في تركيز جهود جمع البيانات، وتحديد 
ــيـــايـــات الـــتـــي  ــلـــة بـــالـــسـ األســــئــــلــــة ذات صـ
يجب تضمينها في االستبيانات ملزيد من 

التقييمات األثر.

أهمية بــيــانــات الــفــاقــد واملــهــدر مــن األغــذيــة 
بالنسبة ا�ى السياسات

ال ينبغي اعــتــبــار خفض الــفــاقــد واملــهــدر . 19
ــــه  ــًا بـــحـــد ذاتـ ــائــــمــ ــًا قــ ــ ــــدفـ مـــــن األغـــــذيـــــة هـ
وحــســب وإنــمــا أيــضــًا كــوســيــلــة لتحقيق 
ــيــــاغــــة  ــلـــــب صــ ــ ــــطـ ــتـ ــ أهـــــــــــــــداف أخـــــــــــــــرى. وتـ
الــســيــاســات الــفــعــالــة لــلــحــد مــن الــفــاقــد 
واملــــهــــدر مــــن األغــــذيــــة تــــوافــــر مــعــلــومــات 
وافـــيـــة حــــول كــمــيــة الــفــاقــد واملـــهـــدر من 
األغـــــذيـــــة ومـــوضـــعـــهـــمـــا جـــغـــرافـــيـــا وعـــبـــر 
ــــد ســــــواء.  ســـلـــســـلـــة اإلمـــــــــــــدادات عـــلـــى جـ
ويــشــكــل الــنــقــص الــحــالــي فـــي املــعــلــومــات 
املــقــارنــة واملــوثــوقــة، عــثــرة رئــيــســيــة أمــام 
وضــع سياسات هادفة وفعالة لخفض 

الفاقد واملهدر من األغذية.

ضمـــن إطـــار الشـــركة مـــع جامعـــة لـــوس 
املنظمـــة  دعمـــت  الفليبينيـــة،  بانـــوس 
العمـــل علـــى بنـــاء قاعـــدة لألدلـــة تضـــم 
وأســـبابها  الحاســـمة  الفاقـــد  نقـــاط 
الكامنـــة فـــي سلســـلة إمـــدادات املانغـــا فـــي 
كأســـاس للحـــد مـــن الفقـــد.  الفليبيـــن، 
 1( والثقـــوب  الجـــروح  اعتبـــرت  وقـــد 
عـــن  الناجـــم  اآللـــي  والتلـــف  املائـــة(  فـــي 
الضغـــط )1.9 فـــي املائـــة( والكشـــط )2.8 
فـــي املائـــة(   2.0( والرضـــوض  فـــي املائـــة( 
والعامات التي تخلفها سال الخيزران 
 	.8( التـــي تنقـــل ثمـــار املانغـــا بداخلهـــا 
فـــي املائـــة( أســـبابا رئيســـية لفقـــد املانغـــا 
بالجملـــة.  البيـــع  أســـواق  بلوغهـــا  لـــدى 
وقـــد ارتفعـــت نســـبة ثمـــار املانغـــا التـــي 
تتسم بأضرار ناجمة من اآلالت على مر 
الوقـــت فـــي مرحلـــة البيـــع بالتجزئـــة إلـــى 90 
فـــي املائـــة خـــال خمســـة أيـــام مـــا أدى إلـــى 
تعفنهـــا وتكبـــد خســـائر اقتصاديـــة كبيـــرة. 
فتبين بالتالي أن مرحلة النقل هي نقطة 
الفاقد الحاســـمة في سلســـلة اإلمدادات 
حيـــث يتمثـــل الســـبب الكامـــن فـــي التعبئـــة 
الرديئـــة وغيـــر املناســـبة للمنتـــج. وبفضـــل 

اعتمـــاد الصناديـــق الباســـتيكية لنقـــل 
الخيـــزران،  ســـال  مـــن  بـــدال  املنغـــا 
انخفـــض مســـتوى تلـــف املانغـــا جـــراء 
خـــال  ملحوظـــة  بنســـبة  الضغـــط 
تصـــل  املانغـــا  ثمـــار  فبـــدأت  النقـــل، 
بجـــودة أفضـــل إلـــى أســـواق الجملـــة. كمـــا 
تـــم الحفـــاظ علـــى جـــودة املانغـــا فـــي البيـــع 
بالتجزئـــة وعمرهـــا التخزينـــي. وهكـــذا، 
الكامـــن  الســـبب  اكتشـــاف  بفضـــل 
للفاقد خال النقل ومعالجته ونقاطه 
فـــي  الفاقـــد  يخفـــض  لـــم  الحاســـمة، 
سلسلة اإلمدادات وحسب وإنما تدنى 
مســـتوى الهـــدر خـــال البيـــع بالتجزئـــة 
فجـــرى تحقيـــق منفعـــة اقتصاديـــة أكبـــر 
بفضـــل تحســـين جـــودة املنتـــج وزيـــادة 
نظـــر  وجهـــة  ومـــن  التخزينـــي.  عمـــره 
بيئيـــة، يجـــب موازنـــة فوائـــد الحـــد مـــن 
الفاقـــد واملهـــدر مـــن االغذيـــة مـــن حيـــث 
وكذلـــك  وامليـــاه.  األرا�ضـــي  اســـتخدام 
خفـــض انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة، مـــع 
األثـــر البيئـــي املترتـــب عـــن خلـــق املزيـــد 
)منظمـــة  الباســـتيكية  النفايـــات  مـــن 

  )2019 والزراعـــة  األغذيـــة 

املصدر: التقرير الذي أعدته جامعة لوس بانوس الفلبينية ملنظمة األغذية والزراعة في إطار خطاب اتفاق. 

اإلطار 2 حالة نقاط الفاقد الحاسمة في سلسلة إمدادات املانغا في الفلبين
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ومـــــن الـــبـــديـــهـــي أنـــــه يــنــبــغــي لــلــتــدخــات . 20
ــامــــة أن تــــركــــز عــــلــــى تــــوفــــيــــر الـــســـلـــع  ــعــ الــ
اعامة و/أو خفض العوامل الخارجية 
السلبية املرتبطة بالفاقد واملــهــدر من 
األغـــذيـــة. وتــســتــنــد الــســيــاســات العامة 
لخفض الفاقد واملهدر من األغذية إلى 
تحسين  هدفين أساسيين اثنين هــمــا: 
األمــن الغذائي والتغذية، واالستدامة 

البيئية.

ومــــــــن األســــــــا�ضــــــــي تــــوضــــيــــح الــــــهــــــدف أو . 21
األهــــــــداف املـــنـــشـــودة مــــن أجـــــل تــحــديــد 
ــــب  ــ ــــسـ ــ الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات والـــــــــــــدخـــــــــــــول األنـ
لــخــفــض الـــفـــاقـــد واملــــهــــدر مـــن األغـــذيـــة. 
وسيميل التركيز على األمــن الغذائي إلى 
ــتـــي تـــتـــم فــــي أولــــى  تــفــضــيــل الـــتـــدخـــات الـ
مــراحــل سلسلة اإلمـــــدادات الــغــذائــيــة، 
حـــيـــث ســتــتــجــلــى اآلثـــــــار اإليـــجـــابـــيـــة عــلــى 
ــــي املـــــراحـــــل املــتــبــقــيــة  األمـــــــن الــــغــــذائــــي فـ
ــادة  ــــل زيــ مـــن ســلــســلــة اإلمـــــــــدادات. وألجـ
كفاية استخدام املوارد واالقتراب أكثر 
مـــن تــحــقــيــق األهــــــداف الــبــيــئــيــة، ينبغي 
لخفض الفاقد واملهدر من األغذية أن 
يــتــم بــعــد وقــــوع الــتــأثــيــر الــبــيــئــي. وأخـــيـــرًا، 
ملــكــان حــصــول خــفــض الــفــاقــد واملــهــدر 
من األغذية حول العالم أهميتيه فيما 
يتعلق بتحقيق أهــداف األمــن الغذائي 
والتغذية أو األهداف البيئية، باستثناء 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة إذ أن 

تأثيره في تغير املناخ هو نفسه، أي كان 
مكان تنفيذه.

وقـــد تــكــون لــلــبــلــدان املــخــتــلــفــة أهـــداف . 22
مختلفة تــرشــد خــيــاراتــهــا. فــمــن األرجـــح 
ــــل املـــنـــخـــفـــض  ــــدخــ ــــدان الــ ــلــ ــ ــــز بــ ــــركـ أن تـ
على تحسين األمـــن الــغــذائــي والتغذية 
باإلضافة إلى االدارة املستدامة للموارد 
من أراض ومياه. ويدعو هذا إلى التركيز 
على خفض الفاقد واملهدر من األغذية 
فــي املــراحــل األولـــى لسلسلة اإلمــــدادات 
بما في ذلــك على مستوى املــزرعــة، وفي 
ــيـــديـــة، حــيــث  ــلـ ــقـ ــتـ ســــاســــل اإلمـــــــــــداد الـ
تكون التأثيرات في أقصاها والفواقد في 
أعاها. ويمكن لبدائل السياسات من 
أجـــل زيــــادة كــفــاءة سلسلة اإلمــــدادات 
مثا أن تتضمن حــوافــز لدعم اعتماد 
ــكـــارات الكفيلة  ــتـ الــتــكــنــولــوجــيــات واالبـ
بتحسين املــنــاولــة وخــفــض الــفــواقــد أو 

تعزيز كفاءة املوارد.

ومن األرجح أن تقوم البلدان الصناعية . 23
الــتــي يتدنى فيها انــعــدام األمـــن الغذائي 
والتغذية بالتركيز على األهداف البيئية 
وال ســيــمــا انـــبـــعـــاثـــات غـــــــازات الــدفــيــئــة. 
وهــــــذا يـــدعـــو إلـــــى مـــمـــارســـة تــــدخــــات فــي 
املراحل النهائية من سلسلة اإلمدادات 
من قبيل تعديل معايير تسويق الفاكهة 
والــخــضــروات وتوضيح مسائل توسيم 

ــــد األدنـــــــــى  ــحــ ــ ــثـــــل “تــــــــاريــــــــخ الــ ــ األغــــــــذيــــــــة مـ
الصاحية”  و”تـــاريـــخ انــتــهــاء  للصاحية” 
ــــاءات الــضــريــبــيــة لــتــيــســيــر الــتــبــرع  ــفـ ــ واالعـ
بــاألغــذيــة. وقـــد تــكــون هــنــاك مــســاومــات 
بين هدف وآخر، كما قد تدعو الحاجة 
ــــداف مــعــيــنــة دن ســواهــا  إلــــى اخــتــيــار أهــ

ملنحها األولوية.

ويـــنـــبـــغـــي مــــمــــارســــة الــــتــــوعــــيــــة وتـــحـــديـــد . 	2
األهـــداف مــن قبل الــبــلــدان، كما يجب 
ــاعــــدة  ــاء الـــــــــقـــــــــدرات مـــــــن أجـــــــــل مــــســ ــ ــنــ ــ بــ
الــبــلــدان فـــي قــيــاس الــفــاقــد واملـــهـــدر من 
األغــــذيــــة، واتــــخــــاذ اإلجـــــــــراءات املــائــمــة 
لخفضهما. ومن األهمية بمكان كذلك 
عــقــد شـــراـكــات بــيــن أ�ـــحـــاب املصلحة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والـــــخـــــاص، عــلــى 
الــصــعــيــديــن الــوطــنــي والــــدولــــي، لتيسير 
االستثمارات املشتركة من أجل تحقيق 
إيـــرادات على املــدى القريب واملتوسط 
ــهــــات  ــجــ ــيــــع الــ ــمــ ــــح جــ ــالـ ــ ــــصـ والـــــبـــــعـــــيـــــد، لـ
الفاعلة في النظام الغذائي. ومن شأن 
ــاءات بــــشــــأن الـــفـــاقـــد  ــ ــ ــــصـ ــ تـــحـــســـيـــن اإلحـ
واملهدر من األغذية أن يمارس أبلغ األثر 
فـــي دعــــم صــيــاغــة الــســيــاســات الــفــعــالــة 

لخفض الفاقد واملهدر من األغذية.



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

دراسة الحالة التي أجرتها املنظمة حول منهجية تحليل الفاقد من األغذية

الفرز
بحث أو�ي بشأن

املعلومات املعروفة

معلومات أساسية/
تحديد ساسل

إمدادات األغذية
ذات األولوية

معلومات ساسل القيمة بشأن األنشطة والجهات
الفاعلة واألسعار. نظرة أ�حاب املصلحة للفواقد
واالهتمام بالتغيير واقتراح الحلول. تقدير الفواقد

املادية والفواقد غير الجودة والفواقد االقتصادية في
سلسلة قيمة. تحديد نقاط الفاقد الحاسمة.

بيانات محددة بشأن الفاقد
في الكمية والجودة.

الفواقد املتصلة بنقاط
الفاقد الحاسمة املحددة

في سلسلة اإلمدادات
الغذائية ذات األولوية.

تحليل املعلومات. تحديد التدخات. تحليل
التكاليف والفوائد. االنعكاسات غلى

املجتمع واألمن الغذائي والبيئة. عقد حلقة
عمل أل�حاب املصلحة الوطنيين من
أجل استعراض النتائج. وضع مفهوم
ملشروع استثماري من أجل تطبيق

التدخات املقترحة

التحقيقات امليدانية
مقابات مسوح دراسات ميدانية بالتعاون

مع مجموعات من أ�حاب املصلحة
ومخبرين رئيسيين

ت�بع الحمولة
تقدير الحمولة عند

نقاط الفاقد الحاسمة

توليف املعلومات
تحليل أسباب الفواقد وحلولها
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بعض عىل  امللقح  صنف   تأثري 
صفات الحاصل يف نخيل التمر

د. محمد زيدان خلف
مركز املكافحة املتكاملة لآلفات، دائرة البحوث الزراعية

وزارة العلوم والتكنولوجيا، بغداد، جمهورية العراق
mkhalaf34@yahoo.co.uk

د. عبد العزيز املبحل
نادي سوسة النخيل العلمي

القصيم، اململكة العربية السعودية

الخاصة

نــــفــــذت تــــجــــارب حــقــلــيــة ومـــخـــتـــبـــريـــة لــتــحــديــد 
مدى تأثير صنف امللقح )الفحل( على صفات 
 Phoenix dactylifera( حاصل نخيل التمر 
L.( ، أنـــجـــزت الـــتـــجـــارب فـــي بــســاتــيــن الــنــخــيــل 
وســط بــغــداد خــال مــوســم 2018. أستعمل 
لــتــنــفــيــذ الـــتـــجـــارب أشـــجـــار الــنــخــيــل الــصــنــف 
خيارة كإناث أما الفحول امللقحة فاستعملت 
األصناف برحي، أصابع الــعــروس، خضراوي 
وعــمــرانــي ولــلــمــقــارنــة اتــبــعــت طــريــقــة التلقيح 
التقليدي وذلك بخلط حبوب اللقاح بشكل 
عشوائي. وتركت مجموعة أخرى بدون تلقيح 

)تلقيح طبيعي بدون تدخل اإلنسان(.

عزلت أغاريض الفحول واإلناث قبل تفتحها 
)قبل تفتح القنو( باستعمال أكياس قماش 
وأجــــريــــت عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح بـــعـــد الــتــفــتــح وتـــم 
إعــــــــادة عـــزلـــهـــا ثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــتـــلـــقـــيـــح مـــبـــاشـــرة 
واســتــمــرت عــمــلــيــة الـــعـــزل ملـــدة ثــاثــة أســابــيــع 
ثــم رفعت أكــيــاس الــعــزل. تــم حساب صفات 
الــحــاصــل: نــســبــة الــعــقــد، وزن الــثــمــرة، وزن 
الـــلـــحـــم، ســمــك الـــلـــحـــم، طــــول الـــثـــمـــرة، قطر 
ــــواة، قــطــر  ــنــ ــ ــــول الــ ــــواة، طــ ــنــ ــ ــثــــمــــرة، وزن الــ الــ
النواة، درجة التصاق القشرة باللحم وشكل 
القشرة وذلك عند مرحلتي الخال األصفر، 

نصف الرطب والرطب.  
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أشـــــــــارت الـــنـــتـــائـــج أن نـــســـبـــة عـــقـــد الـــثـــمـــار 
اختلفت عن استعمال ملقحات مختلفة 
 98%  ،89  ،8	،87 ــــد بــلــغــت نــســبــتــهــا:  وقـ
عند استعمال لقاح من أصناف الفحول 
عمراني، برحي، خضراوي وأصابع العروس 
على التوالي مقارنة بنسبة عقد %	8 عند 
اســتــعــمــال الــتــلــقــيــح الــتــقــلــيــدي. أمـــا مــعــدل 
 22.	0 و   22.25  ،17.		 وزن الثمرة بلغ 
غرام عند استعمال امللقحات خضراوي، 
عمراني وبرحي على التوالي مقارنة بــ 20.80 
ــــرام عــنــد اســتــعــمــال الــتــلــقــيــح الــتــقــلــيــدي  غـ
ــا فــي  ــ ــــك فــــي مـــرحـــة الــــخــــال الـــــــصـــفـــر. أمـ وذلــ
ــــب والــــــرطــــــب فــقــد  ــــرطــ مـــرحـــلـــتـــي نــــصــــف الــ
و   18.7 و12.5،   15.8 الـــثـــمـــار  بـــلـــغ وزن 
14.5، 19.5 و 	.15 غــم على التوالي عند 
اســتــعــمــال املــلــقــحــات خــــضــــراوي، عــمــرانــي 
وبرحي على التوالي مقارنة بــ 9.	1 و 5.	1 
غـــرام على الــتــوالــي عند استعمال التلقيح 
الــتــقــلــيــدي. وقـــد أعــطــى املــلــقــح بــرحــي أعــلــى 
نسبة لـــوزن الــلــحــم مــن وزن الــثــمــار الكلي 
كــــمــــا أشـــــــــــارت نــــتــــائــــج الـــتـــحـــلـــيـــل   .9	.	%
الــكــيــمــيــائــي إلـــى وجــــود تــأثــيــر لــصــنــف امللقح 
فـــي املــحــتــوى الــســكــري لــلــثــمــار حــيــث أعــطــى 
املــلــقــح بـــرحـــي أعـــلـــى نــســبــة مـــن الــســكــريــات 
ــا عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال املــلــقــح  ــهـ ــلـ وأقـ  	7.	0%
عند  مقارنة بــ %	52.7  عمراني 2.42%	 

استعمال التلقيح التقليدي.

ــــي بــــرامــــج  ــائــــج فــ ــتــ ــنــ ــــدم هـــــــذه الــ ــــخـ يـــمـــكـــن أن تـ
تحسين إنتاج النخيل كمًا ونــوعــًا عن طريق 
اخــتــيــار الــفــحــول املــلــقــحــة الــتــي تــعــطــي أفضل 
مــواصــفــات لــلــحــاصــل، فــضــًا عــن إكــثــار هــذه 
الــفــحــول نسيجيًا ونــشــرهــا فــي مــــزارع النخيل 
ــلـــقـــح لــــكــــل صــنــف  ــمـ ــــا كـ ــهـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب ومـــــاءمـ

لتحسين صفات الحاصل. 

1.  املقدمة

 Phoenix dactylifera( الــتــمــر  نخلة  تعتبر 
L.(  شجرة ثنائية املسكن وألجــل الحصول 
ــار الـــصـــالـــحـــة لـــاســـتـــهـــاك فـــابـــد  ــمــ ــثــ عـــلـــى الــ
مـــن نــقــل حـــبـــوب الـــلـــقـــاح مـــن أزهــــــار الــنــخــلــة 
ــثـــة كــــي تــتــم  املــــذكــــرة الـــــى أزهـــــــار الــنــخــلــة املـــؤنـ
لقد   ،)2009 )العكيدي،  عملية االخــصــاب 
تبين للمزارعين عبر سنين طويلة أن ملصدر 
حــبــوب الــلــقــاح )صــنــف الـــذكـــر املـــأخـــوذ منه 
الطلع( في نخيل التمر له أثــر واضــح في عقد 
الثمار و بعض مواصفاتها و نوعيتها ويطلق 
 )Metaxenia( على تلك الظاهرة امليتازينيا 
وهي تأثير حبة اللقاح في أغلفة املبيض مما 
يــؤثــر بــــدوره فــي الــصــفــات الطبيعية للثمار، 
أي األجــزاء البعيدة عن الجنين و السويداء 
مــثــل شــكــل الــثــمــرة، حــجــمــهــا، لــونــهــا و موعد 
نضجها، وأول مــن الحــظ ذلــك نيكسون في 
		19 وأطـــلـــق عــلــيــهــا ســونــيــفــيــل عـــام 	192 
 ،)Arias، 2002 و   Zaid( ظاهرة امليتازينيا 
لذلك أصبح لكل منطقة من مناطق زراعة 
النخيل فــي العالم  عــدد محدد مــن أصناف 
األفــحــل يفضل التلقيح بــهــا نــظــرًا ملــيــزاتــهــا في 
تحسين صفات املحصول. ووجد أن موعد 
ظهور الطلع على النخيل يتأثر بعوامل عدة 
ــــات  أهـــمـــهـــا الــــظــــروف الـــجـــويـــة وخــــاصــــة درجـ
الحرارة ففي املناطق الحارة يحدث تبكير في 
ظهور االزهــار وكذلك للصنف دور في تبكير 
االزهــــار كما أن الــنــورات الــزهــريــة التظهر في 
ــــد وقــــد تــمــتــد الــفــتــرة إلــــى 40 يــومــًا  وقــــت واحـ

)شبانه وآخرون 2002(.

أن حـــبـــوب لــقــاح   )2009 ( بـــيـــن الـــعـــكـــيـــدي 
ــبـــــوب لـــقـــاح  ــ ــنــــف مـــعـــيـــن تـــخـــتـــلـــف عـــــن حـ صــ
ــــر مــــن نـــاحـــيـــة مــائــمــتــهــا فــــي تــلــقــيــح  صـــنـــف آخـ

ــا مــــن الــنــخــيــل،  االزهـــــــــار األنــــثــــويــــة لــصــنــف مــ
حيث وجدت اختافات فيما بينهما في نسبة 
عقد الثمار لذلك  يجب التأكد من انتخاب 
ــــاره خـــضـــريـــًا  ــثــ ــ ــلـــقـــح وتـــســـمـــيـــتـــه وإكــ الــــذكــــر املـ
الستخدام حبوب لقاحه في تلقيح الصنف 
ــتــــي تــــتــــوافــــق بــيــنــهــا جــنــســيــًا،  أو األصـــــنـــــاف الــ
ولكن عــادة ما يستخدم املزارعين الطريقة 
التقليدية في تلقيح نخيلهم وذلك باستعمال 
خليطًا من حبوب اللقاح من أكثر من صنف 
ملقح للتغلب على هــذه الــظــاهــرة ولــكــن من 
ــــر مـــحـــدد لــكــون  األفــــضــــل اخـــتـــيـــار صـــنـــف ذكـ
أن لحبوب اللقاح تأثيرًا مهما في مواصفات 

الثمار.

تــقــبــل  ــتــــرة  فــ تـــحـــديـــد   )Zirari 2010( درس 
ــيـــل صــــنــــف نــــجــــدة لـــلـــتـــلـــقـــيـــح مــن  ــنـــخـ إنــــــــاث الـ
أصــــنــــاف مــخــتــلــفــة لــنــخــيــل الـــتـــمـــر فـــوجـــد مــن 
 NP	،( خـــال اخــتــبــار ثـــاث أصــنــاف ملقحة
	NP( واعتيادي محلي ودرس أوقات التلقيح 

بــعــد 1، 	، 10 و 15 يـــوم وبــيــنــت الــنــتــائــج أن 
)، NP4	NP( قد حسن  التلقيح بالصنفين 
من نضج الثمار عند التلقيح بعد 	 - 10 أيام 
ــادة فـــي طــــول الــثــمــرة  ــ مـــن الــتــفــتــح وحــقــقــت زيــ
ب 1 ســم وفــي عرضها ب 3 ملم وزيــــادة وزن 
ــثـــمـــرة بــنــســبــة %5	 كـــمـــا تــحــســنــت نــوعــيــة  الـ
 Sedra( الثمار مقارنة بامللقح املحلي. كما بين
أن لعملية تلقيح نــخــيــل الــتــمــر دورًا   )200	
مــهــمــا فـــي إنـــتـــاج الــتــمــر كــمــًا ونـــوعـــًا فــضــًا عن 
أن ظــروفــه ومــواعــيــده لــهــا أكــبــر األثـــر فــي ذلــك 
وأن نضج األزهــــار األنــثــويــة تعد مــن العوامل 
األســاســيــة فــي ذلــك وخــاصــة مــن ناحية تقيل 
األزهــار األنثوية لحبوب اللقاح وأن فترة 3 – 
أيـــام بــعــد التفتح تعتبر أفــضــل فــتــرة لذلك   	
ــًا إلــــى 	1 يـــومـــًا ولـــكـــن ذلــك  وقــــد تــصــل أحـــيـــانـ
يــتــأثــر بــحــســب الــصــنــف والـــظـــروف املــنــاخــيــة. 
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كــمــا تعتبر حــيــويــة حــبــوب الــلــقــاح هــي املــؤشــر 
األســـا�ضـــي لــتــحــديــد خــصــوبــة األصـــنـــاف كونها 
تمثل قــدرة حبة اللقاح على اإلنــبــات والنمو 
خال القلم، كما أن لها تأثير على مواصفات 
الــتــمــور املــورفــولــوجــيــة واإلنــــتــــاج كــمــًا ونــوعــًا 
 .)Swingle، 1928; Westwood، 1978(
كما يتأثر حجم الثمار والحاصل بعدة عوامل 
الكيميائيات، سمك  املــنــاخ،  الــتــغــذيــة،  منها: 
الــعــرجــون، والــعــوامــل الــوراثــيــة للصنف وفي 
حالة تطابق التلقيح فيكون للمادة الوراثية 
Sedg- )أكبر األثر في الثمار ومواصفات النواة 
ــــات  ومــــن خــــال دراسـ  .)Griff، 1989 و   ley

شــتــى فـــي دول الــعــالــم تــبــيــن مـــن خــالــهــا تــأثــيــر 
صــنــف املــلــقــح فــي الــتــركــيــب الكيميائي للثمار 
Shaba- Mohammedو  )ومــنــهــا الــســكــريــات 

.)na،1980

ــعــــــة فـــحـــول  ــــار أربــــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــبــــحــــث إلــــــــى اخـ ــــدف الــ ــهـ ــ يـ
مــلــقــحــة: بــرحــي، أصــابــع الـــعـــروس، خــضــراوي 
وعــمــرانــي والتلقيح التقليدي لتلقيح اإلنــاث 
صنف خيارة ومعرفة تاثير ذلك في مواصفات 
الحاصل ونسبة العقد عند ظــروف بساتين 

النخيل في املنطقة الوسطى من العراق.

2.  املواد وطرائق العمل 
1-2. موقع بساتين التجربة: نفذت التجربة 

في بساتين نخيل عند املوقع 
Latitude: 		.1270

Longitude: 44.82124
وذلــك بحسب نظام تحديد املــواقــع العالمي 
)GPS(، والتي تقع في منطقة املدائن )0	 كم 
جنوب بغداد( في بساتين منزرع فيها أشجار 
نــخــيــل بــعــمــر 15 ســـنـــة بــالــنــســبــة لــــإلنــــاث أمـــا 
الــذكــور امللقحة فجمعت مــن بساتين أخــرى 

في نفس املنطقة.

ــيــــل املـــســـتـــعـــمـــلـــة فــي  ــنــــخــ أصــــــنــــــاف الــ  .2-2
تــم اختيار الصنف خــيــارة كــإنــاث،  التجربة: 
برحي، أصابع العروس،  واختيرت األصــنــاف: 
خضراوي وعمراني كفحول ملقحة وألغراض 
املقارنة استعملت طريقة التلقيح التقليدي 
ــنـــاف  وذلـــــــك بـــخـــلـــط حــــبــــوب الــــلــــقــــاح مــــن أصـ
مــخــتــلــفــة كــمــا تـــركـــت مــجــمــوعــة أخـــــرى بـــدون 

تلقيح.

ــثــــويــــة:  ــيــــد خــــــــروج االزهـــــــــــار األنــ مــــواعــ  .2-3
ــنـــــورات االنـــثـــويـــة  ــ ــــروج الـ ســجــلــت مـــواعـــيـــد خــ
لـــبـــعـــض األصـــــنـــــاف الـــشـــائـــعـــة فــي   )Spadix(
ــــاث فــــئــــات، الــفــئــة  ــــى ثــ املـــنـــطـــقـــة وقـــســـمـــت إلــ
ــار األنــثــويــة،  ــ ــــى مــبــكــرة وقـــت خــــروج األزهــ األولـ
الفئة الثانية متوسطة وقت الخروج والفئة 
الثالثة متأخرة وقــت الــخــروج وبــمــدد تــتــراوح 
بـــيـــن مــجــمــوعــة وأخـــــرى  ــًا  يــــومــ بـــيـــن 15 – 20 

)جدول 1(. 

الـــظـــروف املــنــاخــيــة فـــي مــوقــع بساتين   .2-4
التجربة: سجلت درجـــات الــحــرارة والرطوبة 
النسبية الصغرى والعظمى فــي مــوقــع تنفيذ 
التجربة، استعمل لهذا الغرض جهاز األنواء 
أمــريــكــي   )Watch Dog-2000( الــجــويــة نـــوع 

الصنع.

5-2. الــعــزل والــتــفــتــح والــتــلــقــيــح: تــم مراقبة 
ظهور االغــاريــض )Spadix(  لــألزهــار الذكرية 
ــنـــــد اكــــتــــمــــال خــــروجــــهــــا )قـــبـــل  ــ واألنـــــثـــــويـــــة وعـ
تــفــتــحــهــا( عـــزلـــت بــأكــيــاس قـــمـــاش )شـــكـــل 1(. 
ــار الــذكــريــة واألنــثــويــة  ــ تـــم مــراقــبــة تــفــتــح االزهــ
 )Male and female Spathe opening(
وبحسب كل صنف ملقح، قطعت 	 شماريخ 
وتــم   )Male Spikelet( مــن األزهـــــار الــذكــريــة 
مراعاة استمرار العزل عند النقل، ثم نقلت 

إلـــى األزهــــار األنــثــويــة وأجــريــت عملية التلقيح 
وإعادة العزل بعد التلقيح مباشرة. استعمل 
لهذا الغرض ثاث أشجار من الصنف خيارة 
 Female( ــإنــــاث وعــــزلــــت األزهـــــــــار األنــــثــــويــــة  كــ
spikelet( بعد تعليمها للتلقيح مع كل صنف 

ــــذق واحــــــــد مــن  ــ ذكــــــــري لـــــوحـــــده وخــــصــــص عـ
الشجرة املؤنثة للتلقيح بصنف ملقح لوحده 
مــن أصــنــاف الــفــحــول امللقحة املستعملة في 
ــعـــذوق الــكــلــي ثــاث  الــتــجــربــة لــيــصــبــح عــــدد الـ
لكل اختبار تأثير الصنف  )مــكــررات(  عـــذوق 

امللقح. 

بـــعـــض الـــصـــفـــات املـــظـــهـــريـــة لــلــصــنــف   .2-6
خيارة: درست بعض الصفات املورفولوجية 
للصنف خــيــارة: معدل طــول السعفة، عدد 
الــــخــــوص لــلــســعــفــة الـــــواحـــــدة، املـــســـافـــة بــيــن 
ــــون، ســمــك  ــــرجـ ــعـ ــ خــــوصــــة وأخـــــــــــرى، طــــــول الـ
الــعــرجــون، طــول الــشــمــروخ، عــدد الشماريخ 

في العذق.

7-2. تــأثــيــر صــنــف املــلــقــح عــلــى نــســبــة عقد 
ــمـــار: حــســبــت نــســبــة عـــقـــد الـــثـــمـــار فــــي كــل  ــثـ الـ
عذق لوحده وبحسب صنف امللقح وطريقة 
وخــال مرحلة الحبابوك وبحسب  التلقيح، 

املعادلة التالية:
عدد الثمار العاقدة في العذق

عــــدد الـــثـــمـــار الـــعـــاقـــدة % = مــجــمــوع االزهـــــار 
الكلي في العذق × El-Salhy( 100 و أخرون، 

 )2010
وحسبت نسبة العقد بعد شهر من التلقيح 
وذلـــــك فـــي 	 شـــمـــاريـــخ مـــن كـــل عــــذق اخــتــيــرت 

بشكل عشوائي. 

8-2. تأثير صنف امللقح على بعض الصفات 
املـــظـــهـــريـــة لـــثـــمـــار الـــصـــنـــف خــــيــــارة: حــســبــت 
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وزن الـــلـــحـــم،  صــــفــــات وزن الــــثــــمــــرة الــــكــــلــــي، 
ســمــك الـــلـــحـــم، طــــول الـــثـــمـــرة، قــطــر الــثــمــرة، 
وزن النواة، طول النواة، قطر النواة، درجة 
التصاق القشرة باللحم وشكل قشرة الثمرة 
وذلـــك عــنــد كــل مــن املــراحــل الــتــالــيــة: الــخــال 
ــــرطـــــب واخــتــيــر  ــــر، نـــصـــف الــــرطــــب والـ ــفـ ــ األصـ
لهذا الغرض 10 ثمرات بشكل عشوائي من 
كل عذق لكل نخلة وبحسب طريقة التلقيح 

وصنف امللقح.

تأثير صنف امللقح فــي محتوى الثمار   .2-9
مــن الــســكــريــات: جــمــعــت عــشــرة ثــمــار بشكل 
عشوائي من كل عــذق من الــعــذوق وبحسب 
صــنــف املــلــقــح وفــــي مــرحــلــتــي الـــخـــال األصــفــر 
والرطب وخزنت تحت التجميد لحين إجراء 
التحليل الكيميائي. حسبت كمية السكريات 
 Karkacier, et al. فـــي الــثــمــار بــاالســتــنــاد إلــــى 
بــاســتــعــمــال جـــهـــاز الــكــرومــاتــوغــرافــي   ))200	
 High- Performance الــســائــل عــالــي األداء 

.)Liquid Chromatography )HPLC

والـــتـــحـــلـــيـــل  ــي  ــبــ ــريــ ــتــــجــ الــ الــــتــــصــــمــــيــــم   .2-10
ــًا  ــيــ ــلــ ــقــ اإلحــــــــصــــــــائــــــــي: صـــــمـــــمـــــت الــــــــتــــــــجــــــــارب حــ
باستعمال التصميم التجريبي التام التعشية 
مـــن نــاحــيــة األشــــجــــار والــــعــــذوق عــلــى الــشــجــرة 
الــواحــدة، وحللت النتائج باستعمال البرنامج 
)Gen Stat( واخــتــبــار قــيــمــة أقـــل فـــرق معنوي 
واختبار دنكن لتحديد مستوى الفرق املعنوي. 

)شكل 1( عزل االغاريض والتلقيح



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

3. النتائج واملناقشة
تــشــيــر  ــيــــر:  ــتــــزهــ الـــــظـــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة والــ  .3-1
النتائج في الجدول 2 إلى أن الظروف البيئية 
خــال فــتــرة تكوين وظــهــور الــنــورات الذكرية 
واألنـــثـــويـــة فـــي بــســاتــيــن الــتــجــربــة تـــــراوح مــعــدل 
درجات الحرارة فيها مابين  – 15.1	o 21.س 
ورطوبة نسبية -%7.1	 %44.0 وذلك خال 
الفترة من كانون األول 2017 حتى آذار 2018. 
أمــا مواعيد ظــهــور األزهـــار الــذكــريــة واألنثوية 
ومواعيد تفتحها فتشير النتائج في الجدول 3 
إلــى أن مواعيد عــزل األغــاريــض األنــثــويــة كان 
خـــال الــفــتــرة مــا بــيــن 18 – 23 آذار )مـــارس( 
وأجريت عملية التلقيح بعد يوم أو يومين من 
عملية التفتح وبحسب التوافق وتوفر حبوب 

اللقاح من الصنف امللقح. 

بـــعـــض الـــصـــفـــات املـــظـــهـــريـــة لــلــصــنــف   .3-2
ــــارة: تـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج إلـــــى أن مــــعــــدل طـــول  ــيـ ــ خـ
ــيـــارة 4.57 م وعـــدد  الــســعــفــة فـــي الــصــنــف خـ
الــخــوص فــي الــســعــفــة 218 خــوصــة أمـــا طــول 
الخوصة فكانت أطول عند الجزء القاعدي 
		 ســــم عــنــد   ،		 مــــن الـــســـعـــفـــة وبـــلـــغ 50، 
الــــجــــزء الــــقــــاعــــدي والــــوســــطــــي والــــطــــرفــــي مــن 

)جدول 1( مواعيد خروج النورات االنثوية لبعض أصناف نخيل التمر تحت ظروف املنطقة الوسطى من العراق ملوسم 2018

األصناف مبكرة وقت خروج 
النورات الزهرية األنثوية

بدء ظهور األغاريض:15/2/2018

األصناف متوسطة وقت خروج 
النورات الزهرية األنثوية

بدء ظهور األغاريض:1/3/2018

األصناف متأخرة وقت خروج 
النورات الزهرية االنثوية

بدء ظهور األغاريض:20/3/2018

املكتوم1العمراني1خضراوي البصرة1

التبرزل2أصابع العروس2الزهدي2

البربن3الحاوي3البريم3

الخيارة	املندالوي	االشر�ضي	

االشر�ضي	املكاوي	السكري	

برحي أحمر	البرحي	األشقر	

الــســعــفــة عــلــى الــتــوالــي وكــــان عـــرض الــخــوصــة 
ــثـــر مــن  فــــي الــــجــــزء الـــقـــاعـــدي مــــن الــســعــفــة أكـ
الــــجــــزء الـــوســـطـــي والـــطـــرفـــي )جـــــــدول 	(. أمـــا 
طول العرجون الكلي فبلغ 	17 سم )الحامل 
الزهري والشماريخ( أما عرض العرجون فبلغ 
4.5 ســـم عــنــد الـــجـــزء الـــقـــاعـــدي ويـــقـــل عند 
ـــم، أمــــا سمكه  الـــجـــزء الـــطـــرفـــي لــيــبــلــغ 5.	 سـ
فبلغ 2.1 سم ويقل عند االبتعاد عن الجذع 
ليصل عند طــرفــه إلــى 1.8 ســم وقــد اختلف 
 2	 طــــول الــشــمــاريــخ فـــكـــان طــولــهــا 49، 50، 
سم عند الجزء القاعدي والوسطي والطرفي 

للعذق على التوالي )جدول 	(.

3-3. تــأثــيــر صــنــف املــلــقــح عــلــى نــســبــة عقد 
الثمار: تشير النتائج في )الجدول 	( إلى وجود 
تــأثــيــر مــعــنــوي لصنف املــلــقــح عــلــى نسبة عقد 
الـــثـــمـــار فـــقـــد أعـــطـــى املـــلـــقـــح أصــــابــــع الـــعـــروس 
أعلى نسبة عقد )%98( وأقلها عند استعمال 
امللقح عمراني )%	8( مقارنة بنسبة التلقيح 
الــتــقــلــيــدي )%	8(، أمــــا الـــعـــذوق الــتــي تــركــت 
بـــدون تلقيح فبلغت نسبة العقد فيها 21% 
وهذا يتوقف على توفر عدد الفحول املزروعة 

في البستان والرياح والحشرات امللقحة. وهذا 
يؤكد ما أشار إليه )Wetswood، 1978( بأن 
حصول عقد عالي للثمار يشير إلــى الخصوبة 
الـــعـــالـــيـــة لــلــفــحــل املـــلـــقـــح. كـــمـــا يــشــيــر ذلـــــك إلـــى 
ضــــرورة اخــتــيــار الــصــنــف املــلــقــح املــتــوافــق مع 
صنف األنثى ومن ذلك يمكن إكثار األصناف 
الذكرية بطرائق الزراعة النسيجية وبحسب 
التوافق مع صنف األنثى وبحسب كل منطقة 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا االصــــنــــاف أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا، 
وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه )Zaid, Arias 2002( أن 
ملصدر حبوب اللقاح )صنف الفحل املأخوذ 
مــنــه الــطــلــع( أثـــر واضـــح فــي نسبة عــقــد الثمار 
وبـــعـــض مـــواصـــفـــاتـــهـــا املـــظـــهـــريـــة. وتــــؤكــــد هـــذه 
Sha- و Mohammed  النتائج ما أشار إليه )؛

 )Arias، )2002 و   Zaid bana ، )1980(؛ 
بـــأن لــكــل منطقة مــن مــنــاطــق زراعــــة النخيل 
فـــي الــعــالــم عــــدد مــحــدد مـــن أصـــنـــاف األفــحــل 
يــفــضــل الــتــلــقــيــح بــهــا نــظــرا ملــيــزاتــهــا فـــي تحسين 
صــفــات املــحــصــول، ففي الــعــراق مثا تفضل 
ــنــــامــــي أحــــمــــر،  األفـــــحـــــل )غــــنــــامــــي أخـــــضـــــر، غــ
رصــا�ضــي، سميسمي، كريطلي، وردي( ولكن 
هذه تحتاج لدراسات أخرى لتحديد توافقها 
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مع أصناف اإلناث لتحديد األكثر مائمة منها. 
كــمــا تعتبر حــيــويــة حــبــوب الــلــقــاح هــي املــؤشــر 
األســـا�ضـــي لتحديد خــصــوبــة األصــنــاف لكونها 
تمثل قـــدرة حبة اللقاح على اإلنــبــات والنمو 
وهـــذا ما   )Wetswood، 1978( خــال القلم 
يــؤكــد ضــــرورة اخــتــيــار الــصــنــف املــلــقــح األكــثــر 
ــثـــى. أن حــيــويــة حــبــوب  مــائــمــة مـــع صــنــف األنـ
الــلــقــاح تختلف بــحــســب الــصــنــف والــظــروف 
املناخية فقد وجد )Mohammed   وآخرون 
1978( اخــتــافــات فـــي حــيــويــة حــبــوب الــلــقــاح 
ــيـــل فــي  ــنـــخـ بــــيــــن ثــــاثــــة أصـــــنـــــاف مـــــن أفــــحــــل الـ
العراق هي الغنامي األحمر، الغنامي األخضر 

والخكري مما ينعكس ذلك على فترة تحملها 
لـــلـــخـــزن ومـــــواصـــــفـــــات الــــحــــاصــــل. كـــمـــا أشـــــار 
إلــى أن عقد الثمار الناتجة  )العكيدي 2009 
مــن اتــمــام عملية االخــصــاب تــكــون أفــضــل في 
حـــالـــة اســـتـــعـــمـــال صـــنـــف مــعــيــن مــــن االفـــحـــل 
لذلك يجب التأكد من انتخاب الذكر امللقح 
الستعمال حبوب  وتسميته وإكــثــاره خضريًا 
لــقــاحــه فــي تلقيح األصــنــاف الــتــي تــتــوافــق معه 
جنسيًا وهذا ما يؤكد نتائج هذا البحث. كما 
أن ملــوعــد   )201	 وآخـــــــرون   Ahmed( وجــــد 
الــتــلــقــيــح بــعــد تــفــتــح الـــنـــورة الــزهــريــة األنــثــويــة 
وخروجها من الغاف )Spathe( له تأثير على 

الـــصـــفـــات الــكــمــيــة والـــنـــوعـــيـــة لــلــحــاصــل فقد 
وجــد أن أفضل فترة للتلقيح هــي بعد يــوم أو 
يومين مــن تفتح الــنــورة األنــثــويــة وقــد أعطت 
أفــضــل املـــواصـــفـــات الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة 
للحاصل وذلك عند إجرائه دراســة على أحد 
أصــنــاف النخيل فــي الــســعــوديــة. كما أن هذه 
النتائج تــؤيــد مــا وجـــده الــعــديــد مــن الباحثين 
  ;Alabri 2005؛  ــــاس،  ــبـ ــ عـ )	Eeta، 198؛ 
 Mosten وآخـــرون، 	200؛ Awad ، 2010؛ 
وآخـــــــرون 2010( حــــول تــأثــيــر صــنــف الــفــحــل 
وحـــيـــويـــة حـــبـــوب الـــلـــقـــاح وكــمــيــتــهــا عــلــى نسبة 

عقد الثمار.

)جدول 2( درجات الحرارة والرطوبة النسبية في موقع تنفيذ التجربة في بساتين النخيل/بغداد خال مواعيد خروج االزهار األنثوية

الشهر والسنة
الرطوبة النسبيةدرجات الحرارة )سيليزية(

معدلعظمىصغرىمعدلعظمىصغرى

5.844.0	8.521.715.122.2كانون ثاني 2017

48.8	.271.	2	.9.519.114كانون االول 2018

877.155.4.		15.7	.10.121شباط 2018

7.1	57.5	.	1	.14.728.521آذار 2018

)جدول 3( مواعيد العزل والتفتح والتلقيح لتجربة تأثير صنف امللقح على صفات الحاصل في إناث النخيل صنف خيارة

صنف امللقحتاريخ التلقيحتاريخ التفتحتاريخ العزلرقم العذق على النخلة

برحي2018/	/	20182/	/201822/	/118

اصابع العروس2018/	/201824/	/201824/	/220

خضراوي مندلي2018/	/201827/	/201827/	/	32

عمراني2018/	/201828/	/	20182/	/	2	

تلقيح تقليدي2018/	/201827/	/	2بدون عزل	



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

)جدول 	( بعض الصفات املظهرية للسعف والخوص لصنف النخيل خيارة تحت ظروف بساتين املنطقة الوسطى من العراق ملوسم 2018

جزء الخوصة الصفة
جزء السعفة

الطرفيالوسطيالقاعدي

4.57معدل طول السعفة/م

عرض الخوصة/سم

52.7.	1.	القاعدي

2.52.5	.2الوسطي218عدد الخوص للسعفة

	املسافة بين الخوص/سم
1.41.71.7الطرفي

				50طول الخوصة/سم

)جدول 	( بعض الصفات املظهرية للعذوق لصنف النخيل خيارة تحت ظروف بساتين املنطقة الوسطى من العراق ملوسم 2018

الجزء الطرفيالجزء الوسطيالجزء القاعديالصفة

طول العرجون /سم

------------------------	17الكلي

------------------------4	1من الجذع حتى بداية الشماريخ )املحور(

------------------------2	من بداية الشماريخ حتى النهاية

5.	4.54.2----------------------عرض العرجون سم

2.11.91.8----------------------سمك العرجون سم

49.050.028.0----------------------طول الشمروخ سم

---------------------------------------1	---------------عدد الشماريخ في العذق

)جدول 	( تأثير صنف امللقح على نسبة عقد الثمار في صنف النخيل خيارة

املعاملة
عدد الثمار العاقدة الكليعدد االزهار الكلي

عقد الثمار %
املعدلفي 15 شمروخاملعدلفي 15 شمروخ

		117.4	0020.02	ذكر  برحـــــــــــــــــي × انثى خيارة

98	.28919	.29519ذكر أصابـع العروس × انثى خيارة

89	.	28018.72491ذكر خضــــــــــــراوي× انثى خيارة

3	1.	2411	.29019ذكر عمرانــــــــــــــــي× انثى خيارة

		15.7	23	.18		2ذكر تلقيح تقليـــــــدي× انثى خيارة

بدون تلقيح

19	.			19.0		2بدون تلقيــــــــــــح × انثى خيارة
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قــيــمــة أقـــــل فـــــرق مـــعـــنـــوي عـــنـــد احـــتـــمـــال 5% 
ملعدل الثمار العاقدة: 1.0171

ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ ــــح عـ ــــقـ ــلـ ــ ــنـــــف املـ ــ ــــر صـ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ  .3-4
الــصــفــات املــظــهــريــة لــثــمــار الــصــنــف خــيــارة 
)مرحلة الخال األصــفــر(: تشير النتائج في 
الـــجـــدول 	 إلــــى وجــــود تــأثــيــر لــصــنــف الــفــحــل 
امللقح على وزن وبــعــض الــصــفــات املظهرية 
لــلــثــمــرة، فــقــد أعــطــى املــلــقــح عــمــرانــي وبــرحــي 
أعلى وزن للثمرة 22.25، 0	.22 غــرام على 
غــــرام   20.80 و   17.		 ـــ   ــ الـــتـــوالـــي مـــقـــارنـــة بـ
عــنــد اســتــعــمــال املــلــقــح خـــضـــراوي والــتــلــقــيــح 
التقليدي على التوالي فيما لم تصل الثمار 
ــفــــر عـــنـــد الــتــلــقــيــح  إلـــــى مـــرحـــلـــة الــــخــــال األصــ
ــــع الـــــعـــــروس وذلـــــــك لــتــكــســر  ــابـ ــ بـــالـــفـــحـــل أصـ
ــيــــن بـــســـبـــب الــــــــــوزن الــــعــــالــــي لـــلـــعـــذق  ــعــــراجــ الــ
على الرغم   )	 )جـــدول  نتيجة العقد العالي 
من تركيس العذق على اكثر من سعفة ولم 

نتمكن من خف الثمار وذلــك لغرض إجراء 
الحسابات في التجربة.

أمــا عند تــرك الــعــذوق بـــدون تلقيح فياحظ 
زيــــــادة فـــي وزن الـــثـــمـــرة الـــعـــاقـــدة فــقــط حيث 
ــــرام  غـ  2	.	7  -  24.	2 بـــيـــن  تـــــــــراوح الـــــــــوزن 
ويمكن تفسير ذلك إلى انخفاض نسبة العقد 
)جــــدول 	( مــمــا يــــؤدي إلـــى زيــــادة وزن الــثــمــار 
ــيـــر عــــاقــــدة والـــتـــي  ــاقــــدة عـــلـــى حــــســــاب الـــغـ ــعــ الــ
بــقــت ضـــامـــرة وصـــغـــيـــرة الــحــجــم ولــــم تــتــحــول 
إلى مرحلة الخال األصفر ولم تتكون البذرة 
)الـــنـــواة( أو ضــامــرة. أمـــا بــاقــي أصــنــاف اإلنـــاث 
الــتــي اســتــعــمــل فــيــهــا الــتــلــقــيــح الــتــقــلــيــدي فقد 
أعطت ثــمــارًا وزنها 17.	1، 14.02 و 17.42 
غـــــرام لــلــعــمــرانــي، الـــبـــرحـــي والــــخــــضــــراوي على 
ــتـــوالـــي. كــمــا أظـــهـــرت الــنــتــائــج اخـــتـــافـــات في  الـ
وزن اللحم والطول للثمرة بسبب تأثير صنف 
امللقح وبنفس درجــة التاثير على وزن الثمرة 

الــكــلــي حــيــث أعــطــى امللقحين عــمــرانــي وبــرحــي 
أعلى تأثير في ذلك وأقلها عند استعمال امللقح 
خـــضـــراوي والــتــلــقــيــح الــتــقــلــيــدي، كــمــا ظهرت 
فروقًا طفيفة في وزن النواة وقطرها )جدول 

	( و )شكل 2، 3، 	، 	، 	(.

 )Zirari 2010( تــؤكــد هــذه النتائج مــا وجـــده
مـــــن أن اســــتــــعــــمــــال مـــلـــقـــحـــات مـــخـــتـــلـــفـــة قــد 
حـــســـن مــــن نـــضـــج الـــثـــمـــار وحــــســــن مــــن طـــول 
وعرض الثمرة ووزنها مقارنة بطريقة التلقيح 
 )Griff )1989 و Sedgley التقليدي. كما بين
إن حجم الثمار والحاصل يتأثر بعدة عوامل 
منها تطابق امللقح واملادة الوراثية، كما تؤكد 
 Sudhersan, et al.( هـــذه الــنــتــائــج مــا وجـــده 
بـــأن أزهــــار الــنــخــيــل األنــثــويــة امللقحة   )2009
ــــار طـــبـــيـــعـــيـــة ذات بـــــــــذور بــعــد  ــــمـ ــا ثـ ــهـ ــنـ ــتـــج عـ ــنـ يـ
االخصاب واإلزهار الغير ملقحة ينتج عنها ثمار 

غير صالحة لاكل. 

)جدول 	( تأثير صنف امللقح على بعض الصفات املورفولوجية لثمار صنف نخيل التمرخيارة )مرحلة الخال األصفر( 0/7/2018	

املعاملة
وزن الثمرة

)غم(

وزن اللحم 

)غم(

سمك اللحم

)ملم(

طول الثمرة 

)ملم(

قطر الثمرة 

)ملم(

وزن النواة 

)غم(

طول النواة

)ملم(

قطر النواة

)ملم(

527.54.		51.9727.901.74	020.929.1	.22ذكر برحــــــــــي ×  انثى خيارة

تكسر عراجين العذوق نتيجة زيادة وزنها بسبب االخصاب العاليذكر أصابـع العروس ×  انثى خيارة

	29.287.1	841.4.	2	5.	19.204	.	1		.17ذكر خضــــراوي ×  انثى خيارة

1.77.24	1.58		.52.9829	49.8	.22.2520ذكر عمرانــــــي ×  انثى خيارة

1.427.89	20.8019.019.9448.7827.921.78ذكر تلقيح تقليدي ×  انثى خيارة

بدون تلقيح

	47.5	.2	1	.1110.1951.5129.881.	22	.24بدون تلقيـــــــــــــح ×  خيارة*



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

القيم للثمار العاقدة
	-3. تاثير صنف امللقح على بعض الصفات 

املظهرية لثمار الصنف خيارة )مرحلة نصف 
الرطب والرطب(: تشير النتائج في الجدول 	 
إلــى تاثير صنف امللقح على صــفــات الحاصل 
في مرحلتي نصف الرطب والرطب إذ أعطت 
الـــفـــحـــول عـــمـــرانـــي ورحــــــي أعـــلـــى وزن لــلــثــمــرة 
فـــي مــرحــلــتــي نــصــف الـــرطـــب والــــرطــــب 18.7، 
19.5 غــرام و 14.5،  	.15 غــرام على التوالي 
وأقل وزن عند استعمال الفحول خضراوي 
أمــا الــعــذوق التي تركت  والتلقيح التقليدي، 
بدون تلقيح فقد أعطت وزنًا للثمار العاقدة 
أعلى من باقي الحاالت املشار إليها ويعود ذلك 
إلى انخفاض نسبة العقد وظمور الثمار غير 
العاقدة والتي بقت في مرحلة الخال األخضر 
)شكل 	( ولم تصل إلى مرحلة نصف الرطب 
والـــرطـــب مــمــا انــعــكــس ذلــــك عــلــى زيـــــادة وزن 
الثمار العاقدة. كما اثر صنف الفحل امللقح 
عــلــى صـــفـــات ســمــك الــلــحــم وطـــــول الـــثـــمـــرة و 
قطرها و طول النواة )جدول 	( وشكل 	، 	 
فيما لم يكن هناك تأثيرًا ملحوظًا في صفات 
وزن الــــــنــــــواة وقــــطــــرهــــا ولـــــــم تـــخـــتـــلـــف درجـــــة 
التصاق القشرة باللحم وشكل قشرة الثمرة 
عــنــد اســتــعــمــال فــحــول مختلفة فــي التلقيح، 
أمــــا تــأثــيــر املــلــقــحــات فـــي مــرحــلــة الــنــضــج فقد 
أعـــطـــى الــصــنــف املــلــقــح خـــضـــراوي تــبــكــيــرًا في 
فترة النضج بحدود 10 أيام أما باقي امللقحات 
لـــم تــظــهــر تـــأثـــيـــرًا  فـــي فــتــرة الــنــضــج، أمــــا سمك 
الــلــحــم لــلــثــمــرة  فــقــدأعــطــى املــلــقــح خــضــراوي 
أعلى قيمة وبلغت 7.7 ملم مقارنة بالتلقيح 
الـــتـــقـــلـــيـــدي )2.	 مــــلــــم(، وقـــــد أعــــطــــى املــلــقــح 
عمراني أعلى طول للثمرة 	.50 ملم مقارنة بــ 
45.1 ملم عند استعمال التلقيح التقليدي، 
كما أعــطــى امللقح عــمــرانــي أعــلــى قطر للثمرة 
ــــي الــتــلــقــيــح  مـــلـــم فـ مـــلـــم مــــقــــارنــــة بــــــــ 9.	2   32

التقليدي، أما طول النواة فقد أعطى امللقح 
بــرحــي أعــلــى طـــول لــلــنــواة 0.8	 مــلــم مــقــارنــة بــ 
ملم عند استعمال التلقيح التقليدي   27.8
وأعــــلــــى قـــطـــر لـــلـــنـــواة  	 مـــلـــم عـــنـــد اســتــعــمــال 
املــلــقــح بـــرحـــي مـــقـــارنـــة بــــــ 	.	 عــنــد اســتــعــمــال 
ــــذه الـــنـــتـــائـــج مــا  الــتــلــقــيــح الـــتـــقـــلـــيـــدي. تـــؤكـــد هـ
 )  Mohammed, Shabana   1980( وجـــده 
من خــال دراستهما للتأثير امليتازيني للملقح 
فــي حجم ووزن ونسبة الــلــب والــنــواة وشكلها 
ولونها في ثمار الحاصل الناتج، وهذا ما أشار 
إلــيــه (الــعــكــيــدي 2009( حـــول تــأثــيــر صاحية 
حبوب اللقاح من ذكــر معين في تلقيح األنثى 
لصنف مــا مــن النخيل حيث أشــار إلــى وجــود 
تأثير فــي نسبة العقد ومــواصــفــات الــثــمــار من 
حيث الحجم والشكل واللون وميعاد النضج 

وحجم النواة )البذرة(.

ــــا بـــخـــصـــوص نــســبــة وزن لـــحـــم الـــثـــمـــرة إلـــى  أمـ
ــــذرة )الــــــنــــــواة( فـــقـــد أعـــطـــى املــلــقــح  ــبـ ــ نــســبــة الـ
عمراني أعلى نسبة لون لحم الثمرة 5%.	9 
مـــقـــارنـــة بـــأقـــل نــســبــة عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال املــلــقــح 
خـــضـــراوي فــبــلــغــت %91.2 وذلــــك فـــي مرحلة 
الرطب الكامل، ولم تتجاوز هذه النسبة عند 
استعمال التلقيح التقليدي فــي تلقيح إنــاث 

من أصناف مختلفة )جدول 9(.

	-3. تأثير صنف امللقح في محتوى الثمار من 

الــســكــريــات: تشير النتائج فــي الــجــدول 10 إلى 
تأثير صنف امللقح في كمية السكريات في الثمار 
خــال مرحلتي نصف الرطب والــرطــب حيث 
أعطى امللقح برحي أعلى كمية من السكريات 
في الثمار في مرحلة الرطب )%0	.7	( وأقلها 
عــنــد اســتــعــمــال املــلــقــح عـــمـــرانـــي )2.42%	( 
مــقــارنــة بــــــ 	52.7% عــنــد اســتــعــمــال التلقيح 
الــتــقــلــيــدي، وكــانــت كمية الــكــلــوكــوز أعــلــى من 

الــفــركــتــوز عــنــد اســتــعــمــال جــمــيــع املــلــقــحــات 
حــيــث بــلــغــت أعــلــى كــمــيــة مـــن الــكــلــوكــوز عند 
استعمال امللقح برحي )%41.	4( وأقلها عند 
اســـتـــعـــمـــال الــتــلــقــيــح الــتــقــلــيــدي حـــيـــث بــلــغــت 
%28.44، أما الفركتوز فكانت أعلى كمية له 
عند استعمال امللقحين خــضــراوي وعمراني 
5	.27% و %	27.1 على التوالي وأقلها عند 
اســتــعــمــال الــتــلــقــيــح الــتــقــلــيــدي واملــلــقــح بــرحــي 
%24.29 و %24.19، أما السكروز فلم يوجد 
إال فــــي كــمــيــة ضــئــيــلــة عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال املــلــقــح 
عمراني )%00.28( فيما لم يتواجد في الثمار 
التي استعمل فيها باقي امللقحات، توضح هذه 
النتائج تأثير صنف امللقح في محتوى الثمار 
من السكريات وتطابق هذه النتائج مع تقدير 
الـــســـكـــريـــات لــهــيــئــة املــــواصــــفــــات واملـــقـــايـــيـــس 
والجودة الذي أصدره املركز الوطني للتقنية 
الــــزراعــــيــــة فــــي املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
)الــجــازي، 	201( والـــذي بين احــتــواء التمور 
عــلــى نــســب عــالــيــة مـــن الــســكــريــات البسيطة 
ــكـــريـــات  )الــــكــــلــــوكــــوز والـــــفـــــركـــــتـــــوز(، أمـــــــا الـــسـ
ــتــــمــــور أو يـــكـــون  ــــي الــ ــتــــواجــــد فـ ــــا تــ الـــثـــنـــائـــيـــة فـ
محتواها بشكل ضئيًا جدًا. وتؤيد نتائج هذا 
البحث ما وجده جاسم )1978( بأن ملصدر 
ــلـــقـــاح تـــأثـــيـــرًا عـــلـــى الــنــســبــة املــئــويــة  حـــبـــوب الـ
الكلية واملختزلة لثمار الصنفين  للسكريات 
خــــضــــراوي ومـــكـــتـــوم حـــيـــث تــــأثــــرت بــاخــتــاف 
مـــصـــدر حـــبـــوب الـــلـــقـــاح حــيــث وجــــد أن ثــمــار 
الــخــضــراوي املــلــقــحــة بــلــقــاح الــغــنــامــي األحــمــر 
قـــد احـــتـــوت عــلــى أقــــل نــســبــة مـــن الــســكــريــات 
وقــد تتأثر  الكلية واملختزلة للصنف مكتوم. 
الــصــفــات الــفــيــزيــائــيــة والــكــيــمــيــائــيــة للحاصل 
بــمــوعــد إجـــــراء الــتــلــقــيــح بــعــد تــفــتــح الـــنـــورات 
األنثوية فقد وجد )Ahmed وآخرون 	201( 
ــــوم أو  أن أفـــضـــل مـــوعـــد لــلــتــلــقــيــح هــــو بـــعـــد يـ
يــومــيــن مــن تفتح الـــنـــورات األنــثــويــة وذلـــك في 
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دراســـة أجــراهــا على تلقيح أحــد األصــنــاف في 
مواعيد مختلفة بعد تفتح النورات األنثوية.
ــــد تـــلـــقـــيـــح  ــنـ ــ ــــم فـــــــي الــــــــجــــــــدول 11 عـ ــيـ ــ ــقـ ــ مـــــــن الـ
إنــــــــــاث الــــصــــنــــف خــــــيــــــارة يــــمــــكــــن أن نــــو�ضــــي 
بــاســتــعــمــال الــفــحــل أصـــابـــع الـــعـــروس لــغــرض 
زيــــــادة نــســبــة الـــعـــقـــد، والـــفـــحـــل بـــرحـــي لـــزيـــادة 
ــمــــرانــــي لــــزيــــادة  ــــاصـــــل، والــــفــــحــــل عــ ــــحـ وزن الـ

ــــادة نــســبــة  ــــزيــ ــثــــمــــرة وقــــطــــرهــــا، أمــــــا لــ طــــــول الــ
السكريات يمكن أن نستعمل الفحل برحي.

نستنتج مــن نتائج هــذا البحث ضـــرورة إجــراء 
ــــذي  ــبــــار لـــتـــحـــديـــد صـــنـــف فـــحـــل مـــلـــقـــح الـ ــتــ اخــ
يـــتـــوافـــق مــــع صـــنـــف أنـــثـــى مــعــيــن وبـــحـــســـب كــل 
مــنــطــقــة مــــن مـــنـــاطـــق زراعــــــــة الـــنـــخـــيـــل بــهــدف 

)جدول 9( تأثير صنف امللقح على نسبة وزن لحم الثمرة ووزن النواة من وزن الثمرة الكلي للصنف خيارة

املعاملة

% وزن اللحم ووزن النواة من الوزن الكلي للثمرة

رطب كاملنصف رطب

% نواة% لحم% نواة% لحم
	.791.78.		.	9ذكر برحــــــــــــي   ×  انثى خيارة

تكسر عراجين العذوق نتيجة زيادة وزنها بسبب االخصاب العاليذكر أصابع العروس ×  انثى خيارة
91.88.291.28.8ذكر خضــــــراوي   ×  انثى خيارة
5.	5.	49.		.	9 ذكر عمرانـــــــــي   ×  انثى خيارة

7.791.98.1	.92 ذكر مزيج ملقحات ×  انثى خيارة
بدون تلقيح

لم ينضجلم ينضج94.85.2بدون تلقيح يدوي ×  انثى خيارة*
القيم للثمار العاقدة فقط

)جدول 10( تأثير صنف امللقح على محتوى الثمار من السكريات في صنف النخيل خيارة

املعاملة

السكريات%

املجموع الكليسكروزكلوكوزفركتوز

رطبخال أصفررطبخال أصفررطبخال أصفررطبخال أصفر
0	.7	9	.4	4100.0000.00.	5.124	29.2724.19ذكر برحـــــــــــــــــي × انثى خيارة

5.21	2.02	00.0000.00	7.8	4.71	5	.127	.27ذكر خضــــــــــراوي × انثى خيارة
2.42	0.81	4.7800.2800.51	4.15		827.1	.	2ذكر عمـــــــــــــــراني× انثى خيارة

	24.2928.4528.4400.0000.0055.5852.7	27.1ذكر تلقيح تقليــــــدي× انثى خيارة
	0857.2.	1.8028.5800.2800.005	8	.21.0027بدون تلقيـــــــــــح × انثى خيارة*

أقل فرق معنوي عند أحتمال 5%
عند استعمال القيم ملغرام/ غم 

ثمار
0.01720.01	10.081

0.1700-----
----0.01920.019	

القيم للثمار العاقدة فقط

الحصول على محصول ذو مواصفات فيزيائية 
وكيميائية معينة كزيادة اإلنتاج أو الحصول 
على مواصفات مرغوبة كاللون وطــول الثمرة 
وطبيعة الــقــشــرة ونسبة وزن اللحم إلــى وزن 
الــــــبــــــذرة، ومــــحــــتــــواهــــا مـــــن الــــســــكــــريــــات بـــهـــدف 
استعمالها من قبل مر�ضى السكري من ناحية 

مكوناتها من السكريات األحادية والثنائية. 
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)جدول 11( نسب الزيادة في بعض صفات حاصل نخيل التمر صنف خيارة عند استعمال ملقحات مختلفة

الزيادة %طريقة التلقيح )صنف امللقح(الصفة

عقد الثمار%
0.	8تقليدي

12.0% +
98.0أصابع العروس

وزن الثمرة مرحلة الرطب )غرام(
5.	1تقليدي

% 15.	 +
	.15برحي

معدل عدد الثمار في العذق الواحد
957.7تقليدي

% 10.8 +
1.4	10برحي

وزن الحاصل للعذق الواحد)كغم( 
)معدل عدد الشماريخ في العذق 1	(

12.9تقليدي
28.7% +

	.	1برحي
وزن الحاصل للنخلة الواحدة )كغم(

)معدل عدد العذوق للنخلة 	(
	.75تقليدي

	1.7% +
	.99برحي

طول الثمرة )ملم(
45.1تقليدي

11.5% +
	.50عمراني

قطر الثمرة )ملم(
7.	2تقليدي

27.8% +
	.0	عمراني

السكريات / فركتوز% 
24.29تقليدي

	.0	% +
5	.27خضراوي

السكريات / كلوكوز %
28.44تقليدي

14.97% +
41.	4برحي

السكريات / سكروز %
00.00تقليدي

لم يحصل تأثير ملموس
00.51عمراني

السكريات الكلية%
	52.7تقليدي

14.87% +
0	.7	برحي

)شكل 2( طول الثمرة في مرحلة الخال األصفر للصنف خيارة وبعض األصناف األخرى امللقحة بفحول من أصناف مختلفة



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

)شكل 	( الصفات املورفولوجية للثمار بحسب نوع الفحل امللقح في مرحلة الخال األصفر

)شكل 3( شكل وطول الثمرة واللحم للصنف خيارة في مرحلة الخال األصفر
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)شكل 	( سمك وطول خال صنف الخيارة

)شكل 	( تأثير التلقيح على شكل الثمار وتلونها
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