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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
قصة نجاح وعطاء مستمر 

مل تعد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر جمرد جائزة يحتفى من خاللها بالفائزين وتكرميهم، واإمنا اأ�سبحت مهرجانا وملتقى �سنوي يجتمع فيه الباحثون واخلرباء واملزارعون 

واملهتمون بالنخلة يتباحثون خالله ويقدمون لأف�سل ما مت التو�سل اإليه على �سعيد البحث العلمي والتجارب العملية والدرا�سات البناءة اخلا�سة بهذه ال�سجرة املباركة ومبا يتنا�سب 

مع اأهميتها ال�سرتاتيجية والغذائية والرتاثية.

ونحن يف كل ما نعمل �سمن اإطار هذه اجلائزة ن�ستلهم الروؤية احلكيمة للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه والذي منح القطاع الزراعي اأهمية كبرية واأوىل 

النخلة اهتماما خا�سا وا�ستطاع رحمه اهلل من مواجهة التحديات وال�سعاب وذلل جميع العقبات وحّول ال�سحراء اإىل جنة خ�سراء اأبهرت العامل، وكانت الزراعة بروؤيته هي احل�سارة 

حني قال: )اأعطوين زراعة اأ�سمن لكم ح�سارة(. 

كما نعمل من خالل اجلائزة على حتقيق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وتوجيهاته ال�سامية بالهتمام بالنخلة باعتبارها جزءا مهما 

من نظامنا الغذائي مرتبطة ارتباطا وثيقا برتاثنا وهويتنا الوطنية، وذلك بف�سل الرعاية الكرمية ل�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�سلحة، والدعم امل�ستمر من طرف �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.

وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وعلى مدى �ست �سنوات، كانت على قدر امل�سوؤولية واأ�سبحت اجلائزة واحلدث الأهم يف هذه املجال، وخطت خطوات كبرية وحققت نقلة نوعية يف 

جمال البحث والدرا�سة، وعملت على تطوير الإنتاج والت�سويق و�سون هذه ال�سجرة وخلقت نوعا - مل يكن موجودًا- من التوا�سل بني الباحثني والأكادمييني واأ�سحاب املزارع واملهتمني 

بهذا القطاع يف كل اأنحاء العامل، لتبادل التجارب واملعرفة والطالع على الأنواع وطرق الوقاية والإنتاج والت�سويق.

وقد ا�ستطاعت اجلائزة من النهو�س بالإنتاج وامل�ساهمة يف اإيجاد العديد من احللول املنا�سبة للكثري من امل�ساكل والعقبات التي كانت تواجه زراعة النخيل �سواء على �سعيد النتاج 

والت�سويق، اأم على �سعيد مكافحة الأمرا�س واحلالت التي كانت توؤثر �سلبا على النتاج وم�ستقبل هذه ال�سجرة. 

وهنا ل بد من توجيه ال�سكر للقائمني على اجلائزة وجميع امل�ساركني والفائزين واملكرمني الذين كان لهم الدور البارز يف اإجناح فعاليات اجلائزة منذ انطالقتها، ونحن على ثقة باأن 

القادم اأف�سل مل�ستقبل هذه ال�سجرة.

واإن ما مت تقدميه من اأبحاث ودرا�سات على مدى ال�سنوات ال�ست املا�سية؛ وهي عمر اجلائزة يحملنا م�سوؤولية كبرية ويدفعنا لبذل املزيد من اجلهود لأجل الرتقاء باجلائزة ومبا 

يتنا�سب مع املكانة العاملية لدولة الإمارات العربية املتحدة ومبا يليق مبقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل والذي ت�سرفت هذه اجلائزة بحمل 

ا�سمه حفظه اهلل.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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النجاحات الكبرية التي حققتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وعلى مدى �ست دورات متتالية، جتعلنا ن�سعر بارتياح كبري ومتنحنا احلافز 

على امل�سي قدما يف �سبيل الرتقاء باجلائزة التي حققت مكانة عربية وعاملية مرموقة، واأ�سبحت حمط اأنظار الباحثني واملزارعني واملنتجني 

واجلمعيات واملهتمني بالنخيل والتمر.

هذه النجاحات املتتالية ما كانت لتحقق لول الدعم والهتمام الكبريين من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 

اهلل. والرعاية الكرمية للفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، والدعم امل�ستمر من 

طرف �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، ومتابعة معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، وحر�س معاليه على تطوير اجلائزة وامل�سي بها قدما نحو اآفاق جديدة.

لقد �سارت جائزة خليفة لنخيل التمر �سمن منهجية ثابتة وهادفة لالرتقاء بزراعة النخيل وعلى هدي الروؤية احلكيمة للمغفور له ال�سيخ زايد بن 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأوىل النخلة عناية خا�سة ومنحها رعاية كبرية، وعمل رحمه اهلل على زيادة اأعدادها باعتبارها اإرثا غنيا 

ارتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الإمارات منذ قدمي الزمان، حيث تدل الدرا�سات والكت�سافات اأن تاريخ النخل يف دولة الإمارات يعود لأكرث من خم�سة 

اآلف �سنة قبل امليالد واأن دولة الإمارات اأقدم م�ستهلك للتمور يف العامل.  

واإننا يف جائزة خليفة لنخيل التمر ونحن على اأبواب الدورة ال�سابعة للجائزة ن�سعر بالفخر والثقة باأن اجلائزة �ستحقق نقلة نوعية جديدة وت�سيف 

املزيد من الإجنازات ل�سجلها الذهبي بعد اأن اأ�سبحت من اأهم اجلوائز العاملية با�ستقطابها لأهم الباحثني واخلرباء والأكادمييني واملنتجني من اأ�سحاب اأهم مزارع النخيل على 

م�ستوى العامل للمناف�سة على الفوز يف خمتلف فئات اجلائزة.

لقد و�سعت اجلائزة ومنذ تاأ�سي�سها معايري و�سروطا حمددة لختيار الفائزين واملكرمني واتخدت منهجا علميا وثقافيا ثابتا يف جميع فئات اجلائزة، واأبرزت اأهم ال�سخ�سيات من 

باحثني ومهتمني ومزارعني يف جمال نخيل التمر، وكانت من�سفة متاما يف منح جوائزها.

وقد �ساهمت ع�سرات الأبحاث العلمية التي ُقدمت للجائزة يف و�سع قواعد واأ�س�س ثابتة لالهتمام بالنخيل واإنتاجه وت�سنيعه وت�سويقه، كما عملت على امل�ساهمة يف اإيجاد احللول 

املنا�سبة للكثري من الآفات والأمرا�س التي ت�سيب النخيل ون�سرت لأهم الو�سائل التي مت التو�سل اإليها لعالج تلك الآفات. كما عملت اجلائزة و�سمن ا�سرتاتيجتها يف �سون �سجرة 

النخيل والهتمام بها على الرتويج لالأ�ساليب العلمية احلديثة يف طريقة زراعة النخيل وطرق الري احلديثة.

ونحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر عقدنا العزم على امل�سي قدما يف تطوير اجلائزة  لتحقيق اأهدافها يف دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور، والعمل على تعزيز 

املكانة العاملية املرموقة التي و�سلت اإليها دولة الإمارات على ال�سعيدين الإقليمي والعاملي.

أ.د عبدالوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
ست سنوات من التطور والنجاح 
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مت منح درع اجلائزة التذكاري ملعايل الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم من اململكة العربية ال�سعودية، نظري جهوده الكبرية يف تطوير 

قطاع النخيل.

الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن �سليمان بالغنيم من مواليد  1952 م، حا�سل على:

1 - بكالوريو�س هند�سة مدنية، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، اململكة العربية ال�سعودية– 1975.

2 - ماج�ستري يف هند�سة واإدارة الت�سييد، جامعة �ستانفورد، الوليات املتحدة الأمريكية – 1978م.

3 - دكتوراه يف هند�سة النقل، جامعة ميت�سيقن، اآن اربر، الوليات املتحدة الأمريكية، 1984م.

اخلربات العملية:

معيد يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن: مايو 1975 م.

معيد يف جامعة امللك �سعود: �سبتمرب 1975 م.

اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية الهند�سة بجامعة امللك �سعود: فرباير 1984 م .

وكيل وزارة الزراعة واملياه ل�سوؤون الرثوة ال�سمكية: يناير 1990 م .

حمافظ املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة: يونيو 1991 م .

ع�سو جمل�س ال�سورى: مايو 2001 م.

وزير الزراعة: 2003 م.

اجلهود املبذولة لتطوير قطاع النخيل:

املزارعني يف جمال  باململكة بهدف دعم  وال�سناعية  التجارية  الغرف  بالتعاون مع جمل�س  والتمور  للنخيل  اإن�ساء مركز متخ�س�س   -  1

ت�سدير التمور وتطوير ال�سناعات الغذائية املرتكزة على التمور. 

2 - دعم املمار�سات اجليدة يف زراعة النخيل ووقايتها من الآفات خا�سة املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء. 

3 - دعم اأ�ساليب الري احلديثة يف زراعة التمور من خالل �سراء املنتج باأ�سعار تف�سيلية من املزارعني الذين ي�ستخدمون هذه النظم. 

4 - اإ�سدار كتاب عن اأ�سهر اأ�سناف التمور باململكة العربية ال�سعودية )الطبعة الأوىل والثانية(. 

5 - تبنى ودعم اإن�ساء املجل�س الدويل للتمور وا�ست�سافته باململكة بهدف تنمية التعاون بني الأقطار املنتجة يف املجالت الفنية والت�سنيع 

والت�سويق. 

-6 التعاون مع املنظمات الدولية لتطوير تكنولوجيا وبناء القدرات يف جمال اإنتاج وت�سنيع وت�سويق التمور. 

معايل الدكتور

فهد بن عبد الرحمن بالغنيم

اململكة العربية ال�سعودية
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منحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر درع اجلائزة التذكاري ملعايل ال�سيخ �سامل بن هالل بن علي اخلليلي، تقديرا خلدماته يف جمال 

الزراعة، وجهوده يف عملية اإكثار النخيل.

ولد عام 1948م، وينتمي اإىل اأ�سرة عريقة عرف عنها مت�سكها بالقيم وبالعلوم الفقهية والأدب وال�سعر، تلقى العلم يف بداية عمره على 

وتخرج  ال�سعيدية  باملدر�سة  بعدها  درا�سته  وبداأ  النحو،  علوم  يف  ودخل  الكرمي  القراآن  ختم  حتى  الإ�سالمية  والرتبية  اللغة  علماء  اأيدي 

منها عام 1960، وكان الأول على جمموعته. ثم �سافر لإكمال درا�سته بالكويت بعد اإنهاء درا�سته الثانوية، والتحق بكلية العلوم ال�سيا�سية 

والإقت�ساد بجامعة بغداد.

اأهم اهتمامات ال�سيخ �سامل تعلقه بالزراعة، وجاء تعيينه وزيرًا للزراعة والرثوة ال�سمكية يف عام 2001م تاأكيدًا لذلك.

عمل على التكامل بينه ووزارء الزراعة العرب كمبداأ ل يحيد عنه، وكانت بداية جهده مع معايل �سعيد بن حممد الرقباين وزير الزراعة 

بدولة الإمارات، ثم انطلق بالتكامل مع الأ�سقاء وزراء الزراعة العرب.

طور ال�سيخ �سامل اجلهود يف خدمة الزراعة، فنه�س بعملية اإكثار النخيل من خالل ا�ستن�ساخ النخيل؛ خا�سة الأنواع التي يهددها الإنقرا�س 

فاأعاد توازنها، كما عمل على اإدخال اأنواع من اأ�سجار الفاكهة وغر�سها مبنطقة اجلبل الأخ�سر وثبت جناحها كلها.

بداأ حياته العملية يف مطلع ال�سبعينيات، فاأن�ساأ اأعماًل خا�سة، وخالل �سنوات قليلة اأ�سبحت من الأعمال التي يعتد بها حمليًا واقليميًا، 

اأعقبها بالنت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة �سلطنة ُعمان، وكان جهده مقدرًا يف جمال تقوية دور القطاع اخلا�س.

مت تعيينه ع�سوًا يف املجل�س ال�ست�ساري للدولة، ثم انتخب يف جمل�س ال�سورى ممثاًل لولية �سمائل، و�سغل من�سب نائب رئي�س املجل�س حتى 

نهاية دورته الأوىل، وبعدها عنّي رئي�سًا لغرفة جتارة و�سناعة ُعمان حتى عام 2001، عندها عني وزيرًا للزراعة والرثوة ال�سمكية.

كلفه �ساحب اجلاللة  الأوىل.  الدرجة  �سعود من  اآل  العزيز  امللك عبد  بو�سام  كما حظي  والثالثة،  الثانية  الدرجة  اأو�سمة عمان من  نال 

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد مبهمة ت�سليم جمموعة من اخلطابات اإىل عدد من ولة الأمر بدول جمل�س التعاون وغريها من البالد العربية، 

كما ت�سرف بلقاء ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه اأكرث من مرة، وقد راأى فيه الوفاء واحلكمة والرب.

معايل ال�سيخ

 �سامل بن هالل اخلليلي 

�سلطنة ُعمان
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منح �سعادة حممد اإبراهيم عببيد اهلل درع اجلائزة التذكاري ب�سفته اأحد ال�سخ�سيات املوؤثرة  يف جمال الزراعة والهتمام بالنخيل.

من اأبناء الرعيل الأول بدولتنا دولة الإمارات العربية املتحدة، وهو ممن دفعهم اجللد وق�سوة الزمن اإىل اأن يكون من اأبرز ال�سخ�سيات 

الع�سامية يف البلد، وها هو اليوم يقدم لها جزءًا مما منحته اإياه هذه الأر�س الطيبة، هو حممد اإبراهيم حمد عبيد اهلل رجل الأعمال 

الإماراتي.

ولد يف العام 1940م مبدينة راأ�س اخليمة، عا�س �سنوات عمره الأوىل يف �سواحي مدينة دبي حيث تلقى تعليمه يف مدار�سها، ثم بداأ عمله 

يف بداية �سبابه كتاجر.

باليد الأخرى تبادل هذا الرجل عمل اخلري مع بلد اخلري دولة الإمارات العربية املتحدة فقد قدم وما زال يقدم اأعمال اخلري يف العديد 

من املجالت الهامة، بداأ اأول اأعماله باإن�ساء عدد من امل�ساجد موزعة يف اإمارات الدولة املختلفة، اإىل جانب ذلك هو اأحد موؤ�س�سي جمعية 

بيت اخلري والتي تكّر�س اأعمالها لتقدمي العون وامل�ساعدة للمقيمني املحتاجني داخل حدود الدولة.

مل تتوقف اأعماله اخلريية اإىل هذا احلد، بل امتدت اإىل اأهم املجالت واأكرثها حاجة وهو اجلانب ال�سحي، فقد اأ�ساف عبيداهلل م�ساريع 

نوعية تعترب اإ�سافة اإيجابية للم�سرية ال�سحية يف الدولة، وقد تبلورت جهوده يف ثالث م�ساريع يف مدينة راأ�س اخليمة وهي: 

1 - مركز النخيل الطبي: اأن�سئ يف عام 1996م.

2 - م�ست�سفى اإبراهيم بن حمد عبيداهلل: اأن�سئ يف عام 1997.

3 - م�ست�سفى عبيداهلل لكبار ال�سن واأمرا�س ال�سيخوخة: واأن�سئ عام 2009.

مت تكرميه يف اأكرث من منا�سبة وح�سل على العديد من اجلوائز ومنها: 

1 - جائزة رئي�س الدولة التقديرية 2012 ت�سلمها من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

القا�سمي ع�سو  ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سمو  2003 ت�سلمها من �ساحب  التطوعي، الدورة الأوىل  للعمل  ال�سارقة  - جائزة   2

املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة.

3 - جائزة حمدان بن را�سد للعلوم الطبية 2007 – 2008 ت�سلمها من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم.

-4 مت تكرميه من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان عام 2009 يف يوم العلم.

�سعادة

 حممد اإبـراهـيم عبـيد اهلل

 الإمارات العربية املتحدة 
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منح �سعادة عبداهلل را�سد ال�سام�سي درع اجلائزة التذكاري تقديرا جلهوده يف العطاء والإخال�س لالأر�س والنخلة.

من مواليد راأ�س اخليمة عام 1933، بداأ العمل الزراعي يف العام 1950 وحقق جناحًا طيبًا اأعطاه حافزًا اأكرب للمزيد من العطاء والإخال�س 

لالأر�س. يف العام 1969 مت اختياره ع�سوًا يف املجل�س الزراعي بدائرة زراعة العني، كما اأ�سرف على مزارع النخيل يف مدينة العني. 

اأن�ساأ اأول مزرعة مبنطقة الفحلني يف ال�سبعينات مب�ساحة 700×700 قدم، �سمت حوايل 450 نخلة من اأجود الأ�سناف، كان يجني ثمارها 

لبيعها يف ال�سوق املحلي.

يف العام 1988 اأن�ساأ اأول م�سنع لتعليب وتغليف الرطب والتمور الفائ�سة عن حاجة النا�س يف ال�سوق املحلية، ولقت امل�سروع رواجًا فاق كل 

التوقعات. وقام برتخي�سه يف العام 1992 با�سم متور الإمارات، بطاقة اإنتاجية وقدرها 470 طن بال�سنة. 

يف العام 1994 التقى باملغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( يف اململكة املغربية ب�سفته م�ساركًا يف املعر�س الزراعي 

ا�سم  اإعالء  قدمًا يف  امل�سي  على  و�سجعه  اأرزه  و�سّد  الإمارات،  بتمور  اإعجابه  زايد  ال�سيخ  اأبدى  باملغرب، حيث  زايد  ال�سيخ  اأقامه  الذي 

الإمارات عاليًا يف خمتلف املحافل العربية والدولية.

يف العام 2002 اأقام اأول مزرعة حديثة يف منطقة خت براأ�س اخليمة م�ساحتها 2 × 2 كلم ت�ستوعب حوايل 50 األف نخلة، زرع فيها حلد الآن 

حوايل 11000 نخلة 80 % منتج والباقي يف طور الإنتاج من اأجود الأ�سناف مثل )خال�س، برحي، �سي�سي، نوادر، لولو، فر�س، خنيزي، 

جمدول، عنربة...( وطبق فيها نظم الري احلديثة وا�ستخدام الأ�سمدة الع�سوية بعيدًا عن اأي مواد كيماوية.

وتلبية للطلب املتنامي على متور الإمارات قام باإن�ساء م�سنع جديد لتعليب وتغليف التمور باأحدث املوا�سفات العاملية بطاقة اإنتاجية 1500 

- 2000 طن بال�سنة.

عبد اهلل ال�سام�سي لديه حلم ح�ساري كبري يتمنى اأن يرى النور يومًا ما، وهو عبارة عن اإن�ساء اأكرب مزرعة لنخيل التمر بالعامل ت�سم يف 

جنباتها مليون نخلة من اأجود الأ�سناف، ت�ساهم يف رفع ا�سم الإمارات عاليًا يف �سماء زراعة النخيل واإنتاج التمور على م�ستوى العامل.

�سعادة

 عـبـداهلل را�ســد الـ�ســام�سي

 الإمارات العربية املتحدة 
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الفائزون
فئة الدرا�سات والبحوث املتميزة

 ICARDA :الفائز الأول

الفائز الثاين: د. �سحر يو�سف حممد النقبي

فئة املنتجني املتميزين

الفائز الثاين:  املزرعة النموذجية لنخيل التمر

الأ�ستاذ / حمد علي �سلمان املزروعي والأ�ستاذ / من�سور علي �سلمان املزروعي

فئة اأف�سل تقنية متميزة

الفائز الأول: د. عبد احلميد دجفيل

الفائز الثاين: د. نزير ح�سني

فئة اأف�سل م�سروع تنموي

الفائز الأول: مركز خدمات املزارعي

الفائز الثاين: بلدية العني

فئة ال�سخ�سية املتميزة 

الفائز: د. اأحمد �سيف الفال�سي
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تحليل التسلسل النيكليوتيدي لجينوم نخيل التمر
Phoenix dactylifera L  بهدف تطوير 1000 مؤشر جزيئي من النوع 

.SSR الـ
مُيثـّل نخيل التمر عاماًل رئي�سًا يف املجالني القت�سادي والبيئي يف املناطق اجلافة يف العديد من بلدان العامل.

التغريات  على طول  اعتمادًا  تختلف  ما  وغالبًا  م�سرتكة  �سيادة  ك�سف  على  قدرة  ذات   SSR بـ  وتدعى  املايكرو�ساتياليت  موؤ�سرات  تعترب 

النيكليوتيدّية التكرارّية الرتادفّية. حتى الآن مل يتم اكت�ساف �سوى القليل من موؤ�سرات الـ SSR يف نخيل التمر. ولقد قدمت موؤخرًا كلّية 

 Shotgun Next الكورنيل الطبّية يف قطر ن�سخة عن الت�سل�سل النيكليوتيدي جلينوم نخيل التمر )من نوع خال�س( وذلك با�ستخدام تقانة

اأ�سارت النتائج باأن  SSR جلينوم نخيل التمر، وقد  Generation DNA Sequencing. يف هذه العمل قمنا بتحليل مناطق �سيفرات الـ 

تكرارات الـSSR  املتوفرة يف هذا اجلينوم بلغت 105183 �سيفرة، الأكرث ترددا كانت من النوع ثنائي النيكليوتيد )52442( وياأتي بعدها الـ

SSR من النوع ثالثي النكليوتيد )28503(  ثم النوع خما�سي النيكليوتيد )12873( يتلوها النوع �سدا�سي النيكليوتيد )5810( وياأتي اآخرًا 

من النوع رباعي النيكليوتيد )5555(.

كان النكليوتيد  ثنائّية  التكرارات  من  �سيوعًا  الأكرث  النمط  التكرار AG\TC 48.7 اإّن  التكرارات .AT\TA 37% يليها  �سّكـلت     بينما 

)TAA)n و )GAA(n  28.1% و %27.1 على التوايل من جمموع التكرارات الرتادفّية من النوع ثالثي النيكليوتيد يف جينوم نخيل التمر 

 اأظهرت التحاليل املخربّية خلم�سون بادئ  اأّن %56 منها اأعطت .SSR)خال�س(. لقد مت ت�سميم ما يزيد عن 1000 بادئ با من نوع الـ

 ناأمل باأن تكون نتائج .)polymorphic alleles( حزم ت�سخيم وا�سحة( واأّن %36 منها اأعطى األيالت ذات تباين �سكلي( PCR نواجت

درا�ستنا نقطة بداية للباحثني يف جمال التقانات احليوّية والرتبّية اجلزيئّية املتقدمة للب�ساتني وخا�سة نخيل التمر وذلك من اأجل ر�سم

 اخلرائط الوراثّية وحتاليل التنّوع الوراثي ومعرفة الأ�سول الوراثّية لهذه ال�سجرة املباركة.

)Phoenix dactylifera L(  1000 ماركر من امليكرو�ساتاليت خالل جينوم النخيل

تتكون �سال�سل احلم�س النووي الـ DNA من اأربع وحدات كيمائية ت�سمى بـالنيكلوتيدات )جزيء �سكر خما�سي، فو�سفور وقاعدة اآزوتية( 

الفئة الأوىل – فئة الدرا�سات والبحوث

الفائز الأول - ايكاردا 

اجلمهورية العربية ال�سورية
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حيث تختلف عن بع�سها وفقا لقواعدها الآزوتية. ويعترب حجم اجلينوم ل�سجرة النخيل �سغريا )671 مليون نكليوتيد( مقارنة مع النباتات والأ�سجار الأخرى، ويحتوي جينوم النخيل 

على ما يقارب الـ 41،660  مورث. تنت�سر هذه النيكلوتيدات بت�سل�سل فريد خا�س بكل كائن مما دعى العلماء لت�سميتها بال�سيفرة الوراثية. خالل حتليل الت�سل�سالت النيكليوتيدية 

وجد الباحثون اأن فيها مناطق تتكرر فيها تتابعات حمددة من النكيوتيدات لعدد غري ثابت من املرات �سميت بامليكرو�ساتاليت. وهذه ملناطق بدورها تختلف كثريا حتى بني الأ�سناف 

املتقاربة ولذلك ا�ستخدمت كاأداة مهمة يف درا�سة التنوع احليوي للكائنات ور�سم اخلرائط الوراثية.  

اأمكن ت�سميم بادئات )Primers( خا�سة مبناطق امليكرو�ساتاليت ت�ستخدم يف  ومع تطور تقنية التفاعل البوليمرييزي املت�سل�سل )Polymerase chain reaction-PCR( فقد 

الأبحاث الوراثية من خالل حتويلها اإىل ماركرات امليكرو�ساتاليت )Microsatellite markers(. وتنبع اأهمية هذه املاركرات يف كونها �سهلة و�سريعة التطبيق يف خمتربات التقانات 

احليوية ول حتتاج اإىل جتهيزات معقدة. اإل اأن حتديد وتطوير مثل هذه املوؤ�سرات يعترب مكلف و�سعب. كما كان لهذا النوع من املاركرات تطبيقات هامة يف جمال تطوير وحت�سني 

الإنتاج الزراعي وخا�سة املحا�سيل احلقلية. حيث ي�ستخدم الكثري منها لالنتخاب املبكر مما مكن تق�سري الزمن يف برامج الرتبية لإطالق اأ�سناف جديدة. 

 )Billotte et al. )2004 خالل العقد املا�سي كان عدد املاركرات املتاحة على جينوم النخيل حمدود للغاية ول يتجاوز الثالث والثالثني ماركر من�سورين يف مقالتني الأوىل يف عام

والآخرى يف عام )Akkak et al )2009.. وقد ا�ستخدمت هذه املاركرات لتقييم التنوع الوراثي يف اأ�سناف النخيل يف تون�س، ال�سودان، �سلطنة عمان، وقطر. 

قام الباحثون يف جامعة كورنيل يف قطر بن�سر اأول م�سودة لل�سيفرة الوراثية جلينوم النخيل على �سنف "خال�س" با�ستخدام اجليل الثاين من تقنية فك ال�سيفرة الوراثية والتي غطت 

58 باملائة من حجم اجلينوم. وهدف هذا البحث اإىل التعرف على مناطق امليكرو�ساتاليت ومعرفة اأمناطها ون�سبة تواجدها خالل جينوم النخيل بالإ�سافة اإىل ت�سميم براميرات 

امليكرو�ساتاليت لتغطي اجلينوم بالكامل. 

مواد وطرائق العمل:

يف هذا البحث مت حتليل ال�سيفرة الوراثية م�سودة النخيل للبحث عن مناطق التتابعات )امليكرو�ساتاليت(، وذلك من خالل ت�سميم برنامج خا�س كتب بلغة البريل )Perl(. هذا 

الربنامج كان قادرًا على حتديد اأنواع امليكرو�ساتاليت وفقا لعدد النيكلويتدات املتكررة ذات النمط الثنائي، الثالثي، الرباعي، اخلما�سي وال�سدا�سي بالإ�سافة اإىل حتديد نوعها؛ 

ب�سيط تام )نوع واحد من التتابعات( اأم ب�سيط غري تام )نوع واحد من التتابعات ولكن يتخلله على القل نيكلوتيد واحد خمتلف( اأم مركب )اأنواع خمتلفة من التتابعات مع بع�سها(. 

مت ت�سميم الرباميرات با�ستخدام برنامج الرباميرhttp://frodo.wi.mit.edu/primer3( 3/( واملتوفر جمانا على ال�سبكة الإنرتنت، بحيث يكون طول الربامير الواحد ما بني 

23-18 نيكليوتيد ول يتجاوز طول القطعة املت�ساعفة عن 200 نيكليوتيد، حرارة الإن�سهار لكل برامير ل تتجاوز ال�ستني درجة مئوية. وقد اختبار خم�سني برامير على ثمانية اأ�سناف 

من النخيل العراقي لتحديد كفاءة عمل واأداء هذه الرباميرات.

النتائج:

)G( غوانني  نيكليوتيد   C، 57،187،022 �سايتوزين  نيكليوتيد   A، 57،044،647( اأدينني  نيكليوتيد   94،386،304 على  حتتوي  اأنها  النخيل  �سيفرة  م�سودة  حتليل  نتائج  اأظهرت 

 واأخريا 94،100،785 نيكليوتيد تيامني )T( وفق اجلدول )1(.
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جدوولل 1: عددد االنيیكليیوتيیدااتت وونسبة تكرااررهھھھا خاللل جيینومم االنخيیل 

جددوولل 2. عدددد تكررااررااتت ااألنماطط االمختلفة منن قططع االميیكررووساتاليیتت االتي تمم تسجيیلهھا خاللل تحليیلل جيینوومم االنخيیلل 

 Nucleotide  type
االنمط االنكليیوتيیديي

 Count
االعددد

 Frequency
االتردددد

Adenine(A) 94,386,304 0.294

Cytosine(C) 57,044,647 0.178

Guanine(G) 57,187,022 0.178

Thymine(T) 94,100,785 0.293

Unspecific (N) 18,559,569 0.058

C+G 114,231,669 0.356

A+T 188,487,089 0.587

 Microsatellite
 type

نوعع االميیكرووساتاليیت

 Di
 Nucleotide

ثنائي االنكليیوتيیدااتت 

 Tri
  nucleotide
ثالثي االنكليیوتيیدااتت

 Tetra
  nucleotide

ررباعي 
االنكليیوتيیدااتت

 Penta
  nucleotide

خماسي 
االنكليیوتيیدااتت

 Hexa
  nucleotide

سدااسي 
االنكليیوتيیدااتت

 Simple Perfect
بسيیط تامم

 24256 13182 3729  5449  2252

Simple 
Imperfect 
بسيیط غيیر تامم

27484 15180 1807 7409 3545 

Compound 
مركب

702 141 19 15 13 

Total 
االمجموعع 

52442 28503 5555 12873 5810 

 )48868( مع  مقارنة   )55425( التام  غري  الب�سيط  النوع  من  كانت  امليكرو�ساتاليت  معظم  نيكليوتيد.   3055 كل  واحد  موقع  مبعدل  للميكرو�ساتاليت  موقع   105173 حتديد  مت 

امليكرو�ساتاليت الب�سيط التام. الن�سبة الأعلى من امليكرو�ساتاليت كانت من النوع الثنائي )52442( ثم تالها النوع الثالثي )28503( )جدول 2(. 

اأكرث اأنواع امليكرو�ساتاليت كانت من نوع AG/TC حيث قدر عددها بـ 25903 وتالها نوع AT/TA بـ 20160 قطعة ثم نوع AC/TG بـ 6756 قطعة. النمط الثالثي من امليكرو�ساتاليت 

يف جينوم النخيل كان من نوع TAA و GAA وبعدد 14997 قطعة.

مت ت�سميم 1091 برامير ب�سكل يغطي اأكرب م�ساحة من جينوم النخيل وذلك من خالل ا�ستخدام مناطق امليكرو�ساتاليب من النمط البي�سط التام. تراوح حجم طول القطع املتوقع 

ت�ساعفها من 113 اإىل 345 ومبعدل 208 قاعدة اآزوتية. كانت هذه الرباميرات حتيط مبناطق امليكرو�ساتاليت من النمط الثنائي )377(، والنمط الثالثي )352( والنمط الرباعي 

.)362(

قامت اإيكاردا باختبار 50 برامير كعينة بدائية على ثمانية اأ�سناف نخيل عراقية، واأ�سارت النتائج اإىل اأن 28 برامير اأي )%56( اأنتج حجم قطع م�سابهة للحجم املتوقع، واأن 18 

برامير اأي )%36( منها اأعطى تباينات وا�سحة بني الأ�سناف املختربة. وبالقيا�س فاإن عدد الرباميرات املتوقع اأن تكون مفيدة لدرا�سة جينوم النخيل �سيكون تقريبًا 350 برامير. 

بالتاأكيد اأن هذه املجموعة من ماركرات امليكرو�ساتاليت خا�سة بكونها ماركرات تدل على ال�سيادة امل�سرتكة )co-dominant( �سيكون لها دور اأهمية خا�سة يف تطوير اأبحاث النخيل 

لر�سم خريطة النخيل الوراثية وتقييم مدى التنوع احليوي بني اأ�سناف النخيل.

من خالل البحث يف موقع املركز الوطني ملعلومات التقانات احليوية )National Center for Biotechnology Information( وجد اأن هنالك ت�سابه بني قطع الت�سل�سل النيكلوتيدي

Rajen-( واجلدير بالذكر اأن الباحثان  )Washingtonia robusta alcohol dehydrogenase )adh واملورث )PdactyK1.0Scaffold_1817710_ length_7070C  (

 ATG(2)AT(3C)ATG()AT(3 اأ�سارا اإىل اأن هذا املورث مرتبط باجلن�س يف النخيل. هذه الدرا�سة دلت على وجود موقع ميكرو�ساتاليت )dran and Al-Mssallem، 2007

على بعد 158 نيكليوتيد من املورث adh. اإن درا�سة هذا املوقع قد يكون له اأهمية يف اإنتاج ماركرمربتط بتحديد جن�س النخيل.

اإن هذا النوع من ماركرات امليكرو�ساتاليت �سيكون لها دور هام يف درا�سة التنوع احليوي وتو�سيف الأنواع املتوفرة لي�س فقط يف اخلليج العربي فح�سب بل يف كل مناطق زراعة واإنتاج 

النخيل. لأن النتيجة �ستكون ربط هذه املاركرات يف بال�سفات الفيزيولوجية واملورفولوجية ومقاومة الآفات مما �سيكون له دور فعال يف حت�سني الإنتاج كما ونوعا، خا�سة واأن تربية 

�سجرة النخيل هي من اأ�سعب برامج الرتبية لكون املدة الزمنية طويلة  يف اجليل الواحد.
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جدوولل 1: عددد االنيیكليیوتيیدااتت وونسبة تكرااررهھھھا خاللل جيینومم االنخيیل 

جددوولل 2. عدددد تكررااررااتت ااألنماطط االمختلفة منن قططع االميیكررووساتاليیتت االتي تمم تسجيیلهھا خاللل تحليیلل جيینوومم االنخيیلل 

 Nucleotide  type
االنمط االنكليیوتيیديي

 Count
االعددد

 Frequency
االتردددد

Adenine(A) 94,386,304 0.294

Cytosine(C) 57,044,647 0.178

Guanine(G) 57,187,022 0.178

Thymine(T) 94,100,785 0.293

Unspecific (N) 18,559,569 0.058

C+G 114,231,669 0.356

A+T 188,487,089 0.587

 Microsatellite
 type

نوعع االميیكرووساتاليیت

 Di
 Nucleotide

ثنائي االنكليیوتيیدااتت 

 Tri
  nucleotide
ثالثي االنكليیوتيیدااتت

 Tetra
  nucleotide

ررباعي 
االنكليیوتيیدااتت

 Penta
  nucleotide

خماسي 
االنكليیوتيیدااتت

 Hexa
  nucleotide

سدااسي 
االنكليیوتيیدااتت

 Simple Perfect
بسيیط تامم

 24256 13182 3729  5449  2252

Simple 
Imperfect 
بسيیط غيیر تامم

27484 15180 1807 7409 3545 

Compound 
مركب

702 141 19 15 13 

Total 
االمجموعع 

52442 28503 5555 12873 5810 

Reference

Billotte, N., Marseilla, N., Brottier, P., Noyer, J.L., Jacquemoud-Collet, J.P., Moreau, C., Couvreur, T., Chevallier, 

M.H., Pintaud, J.C. and Risterucci, A.M. 2004. Nuclear microsatellite markers for the date palm )Phoenix dactylifera 
L.): characterization, utility across the genus Phoenix and in other palm genera. Mol. Ecol. Notes 4:256-258.
Akkak, A., Scariot, V., Torello Marinoni, D., Boccacci, P., Beltramo, C. and Botta, R. 2009. Development and evalu-
ation of microsatellite markers in Phoenix dactylifera L. and their transferability to other Phoenix species. Biologia 
Plantarum 53:164-166.
Elshibli, S. and Korpelainen, H. 2007. Microsallite markers reveal high genetic diversity in date palm )phoenix 
dactylifera L.) germplasm from Sudan. Genetica 134:251-260.
Ahmed, T.A. and Al-Qaradawi, A. 2009. Molecular phylogeny of Qatari date palm genotypes using simple sequence 
repeats markers. Biotechnology 8:126-131.
Rajendran, P. and Al-Mssallem, I.S. 2007. Genetic basis for sex determination in date palm )phoenix dactylifera L.). 
p.641-647. In: R. Keshvachandran, P.A. Nazeem, D. Girija, P.S. John and K.V. Peter )eds.), Recent trends in horticul-
tural biotechnology. New India Publishing Agency.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

ص ب 5466 حلب - اجلمهورية العربية السورية

هاتف:  0096321225112 - 00963212225012

فاكس:  00963212225105

ICARDA@cgiar.org



30

والمشابه  لإللتهابات  والمضاد  لألكسدة  المضاد  النشاط 
Phoenix dactylifera لإلستروجين لثمرة وبذور

ينت�سر نخيل البلح يف غرب اآ�سيا و�سمال اأفريقيا و يزرع على نطاق وا�سع يف البلدان العربية. كما بنمو نخيل البلح اأي�سا يف جنوب اآ�سيا 

وجنوب اأوروبا . وبعترب البلح  من املحا�سيل ذات الأهمية القت�سادية يف غالبية الدول العربية، وثمار النخيل �سائعة الإ�ستهالك يف اأجزاء 

كثرية من العامل، ومتثل عن�سرا حيويا من النظام الغذائي يف معظم الدول العربية. ومبراجعة الطب ال�سعبي وكذلك املراجع العلمية، 

ثبت اأن بع�س الأنواع من النخيل متتلك العديد من الآن�سطة البيولوجية والفوائد ال�سحية الهامة مثل فينيك�س البلح التي تعد واحدة من 

النباتات القت�سادية من العائلة النخيلية . ومن الفوائد ال�سحية لالأجزاء املختلفة لنخيل البلح اإ�ستخدامه  كمربد، مقوى، مدر للبول، 

ومفيد يف الربو والتهاب ال�سعب الهوائية ، والتعب، ومر�س ال�سل، و�سكوى البطن واحلمى والقيء، وفقدان الوعي. بالإ�سافة اإىل ذلك، له 

تاأثري ملطف، وطارد للبلغم وتاأثري ملني. كما  ت�ستخدم الق�سرة اخلارجية ل�سفاء بع�س قرح الأع�ساء التنا�سلية. 

ولقد مت التقدم  للجائزة بثالثة اأبحاث علمية من�سورة يف جمالت علمية دولية. وتتناول هذه الأبحاث درا�سة الفوائد ال�سحية املحتملة 

�سيدلية  غذائية  اأوم�ستح�سرات  وظيفية  اأغذية  فى  ل�ستخدامها   )Phoenix dactylifera( البلح  لثماروبذور  املختلفة  للم�ستخل�سات 

)كمكمل غذائى( . لذلك، فاإن الهدف من هذه الأبحاث هو درا�سة الن�ساط امل�ساد لالأك�سدة وامل�ساد لاللتهابات للم�ستخل�سات املختلفة 

امل�ساد  الن�ساط  درا�سة  اأي�سا  الهدف  ي�سمل  كما  فى م�سر.  الإ�ستخدام  ال�سائع   )  Phoenix dactylifera  ( الزغلول  البلح  لثماروبذور 

لالأك�سدة وامل�سابه لهرمون ال�سرتوجني للم�ستخل�سات غري القطبية والقطبية املتعاقبة لبذور البلح )Phoenix dactylifera ( )نوعية 

وكذلك  بيولوجيا  الن�سطة  للمجزءات  الفيتوكيميائية  املكونات  التعرف على  امل�سرية( ف�سال عن  الداخلة  الواحات  البلح من  اأخرى من 

درا�سة مدى اأمان ا�ستخدام امل�ستخل�سات الن�سطة بيولوجيا.

وت�ستهلك ثمار البلح الزغلول )Phoenix dactylifera L.، Family Palmae ( ب�سورة �سائعة جدا يف م�سر. لذلك فقد تناول البحث الأول 

تقييم الن�ساط امل�ساد لالأك�سدة يف املخترب )in-vitro( مل�ستخل�س امليثانول، واإثري البرتول واملائى للجزء املاأكول وكذلك  للبذور من البلح 

الزغلول. واأجريت حتاليل كيميائة على اجلزء املاأكول للتعرف على املكونات الغذائية املختلفة. كما مت تقدير فيتامني E، واملحتوي الفينويل 

الكلى من اجلزء املاأكول من هذه الثمار. واأظهرت النتائج اأن املحتوى الفينويل  1461 مج م�ساوى حم�س اجلاليك لكل 100 جرام من الوزن 

الفائز الثاين - �سحر يو�سف العقبى 

الأطعمة-املركز  وعلوم  التغذية  ق�سم 

القومى للبحوث-القاهرة-م�سر
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اجلاف. ومت تعيني فيتامني E ليكون 0.3 مج لكل 100جرام. واأو�سح التحليل الكيميائى للمغذيات لثمار النخيل اجلافة اأنها حتتوي على ٪1.3 من الدهون، ٪2.2 من الألباف، 2.8٪ 

من الرماد و ٪2.5 من الربوتني. واأظهرت امل�ستخل�سات املختلفة للجزء املاأكول من ثمار النخيل اأن لها ن�ساط م�ساد لالأك�سدة. وكان م�ستخل�س امليثانول مبلك اأعلى ن�ساط كم�ساد 

لالأك�سدة )٪75.96(، يف حني اأن امل�ستخل�س املائى  لديه اأدنى ن�ساط لالأك�سدة )9 ٪28(؛ اأما م�ستخل�س الإثريالبرتول فكان ن�ساطه امل�سادالأك�سدة يعادل ٪53.39. وكان الن�ساط 

امل�ساد لالأك�سد مل�ستخل�س اإثري البرتول للبذور ٪8.16، يف حني كانت م�ستخل�سات امليثانول واملاء للبذور خالية من اأي ن�ساط. واأظهرت هذه الدرا�سة اأن الن�ساط امل�ساد لالأك�سده  

للجزء املاأكول قد يعزى اإىل وجود مركبات الفينول وفيتامني E. ومن املركبات الفينولية التى مت التعرف عليها �سابقًا فى ثمرة البلح حم�س اجلاليك وحم�س الفروليك، وحم�س 

الفانيليك، والكافييك، بروتوكاتييك، حم�س البارا هيدروك�سي بنزويك، والبارا كيومارك، وال�سينريجيك. ومن املعروف اأن املركبات الفينولية لها ن�ساط م�ساد لالأك�سدة وهي خا�سية 

اأ�سا�سية مهمة للحياة. العديد من م�سادات الأك�سدة الطبيعية، وبخا�سة مركبات الفالفونويد لها العديد من الأن�سطة البيولوجية، منها امل�سادة لاللتهابات، وامل�ساده للح�سا�سية، 

واملو�سع لالأوعيه الدمويه وم�سادة للتجلطات الدموية. وهناك اأدلة قاطعة على اأن املواد الفيتوكيميائية امل�سادة لالأك�سدة ت�سهم يف منع العديد من الأمرا�س املزمنة، ول �سيما تخفي�س 

معدل  وفيات ال�سرطان، واأمرا�س القلب والأوعية الدماغية. وقد يعزى الن�ساط امل�ساد لالأك�سدة  مل�ستخل�س ايرث البرتول لثمرة النخيل اإىل وجود الفيتامينات القابلة للذوبان فى 

الدهون مثل فيتامني E. فيتامني E هو اأحد م�سادات الأك�سدة الطبيعية القوية، والتي لها دور كبري يف منع اأو تقليل �سرر البريوك�سيد يف النظم البيولوجية.والن�ساط امل�ساد لالأك�سدة 

اأي�سا الن�ساط امل�سادة لالأك�سدة مل�ستخل�س اثري البرتول  E قد يرجع  E يرجع اإىل وجود جمموعة الهيدروك�سيل الفينولية احلرة. وبالإ�سافة اىل فيتامني  اأو فيتامني  للتوكوفريول 

للثمرة اإىل وجود الإ�ستريولت النباتية واملعروفة �سابقا بن�ساطها امل�ساد لالأك�سدة. وميكن التو�سية باإ�ستخدم م�ستخل�سات ثمرة بلح الزغلول امل�سادة لالأك�سدة كم�ستح�سرات غذائية 

�سيدلية لها تاأثري �سحى مفيد  نحو الأمرا�س التي يت�سبب فيها ال�سقوق احلرة، مثل التهاب املفا�سل الروماتويدى، وت�سلب ال�سرايني وال�سرطان واأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

 وتعد ال�سقوق احلرة متورطة كاأحد العوامل امل�سببة لأمرا�س الإلتهابات املزمنة مبا فيها التهاب املفا�سل الروماتويدي )اأحد اأمرا�س املناعة الذاتية(. وال�سقوق احلرة تلعب اأي�سا 

دورا هاما يف �سدة التهاب املفا�سل الروماتويدي واملر�سى عادة ما يعانون من �سغوط اأك�سدة عالية. لذلك فاإن �سغوط الأك�سدة املتفعة جنبا اإىل جنب مع انخفا�س م�ستوى م�سادات 

الأك�سدة التى يعانى منها هوؤلء املر�سى تعترب من العوامل اخلطريه على مر�سى التهاب املفا�سل الروماتويدي والتي تفاقم من حدة هذه احلالة. وتعد املواد امل�سادة لالأك�سدة هي 

القادرة على التخل�س من ال�سقوق احلرة وميكن اأن يكون لها دور اإيجابى قوي يف خف�س الإلتهابات وحت�سني حالة مر�سى التهاب املفا�سل الروماتويدي. وا�ستمرارا للبحث ال�سابق. 

للم�ستخل�س امليثانول واملاء للجزء ال�سالح لالأكل من ثمار بلح الزغلول وكذلك مل�ستخل�س امليثانول   الن�ساط امل�سادة لالأك�سدة وامل�ساد لاللتهابات  اأخر لتقييم  القيام ببحث   مت 

للبذور يف التهاب املفا�سل الذى مت اإحداثه يف الفئران، وهو منوذج من التهاب مزمن م�سابه للتهاب املفا�سل الروماتويدي يف الإن�سان. وقد اأجري اإختبار ال�سمية احلادة عن طريق 

الفم لإختبار اأمان و�سالمة امل�ستخل�سات املختلفة. وميكن املالحظة من النتائج اأن اإحداث التهاب املفا�سل فى الفئران قد اأدى اإىل ارتفاع �سغوط الأك�سدة التي يعك�سها الإنخفا�س 
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 malondialdehyde C( والرتفاع الكبري فى الـ  E وفيتامني  A، بيتا كاروتني، وفيتامني  احلاد ذو الدللة الإح�سائية فى م�ستوى البالزما من املواد امل�سادة لالأك�سدة )فيتامني 

)كتعبري عن اأك�سدة الدهون(. كما حدث اإرتفاع كبري ذو دللة اإح�سائية فى املوؤ�سرات احليوية لالإلتهابات )معدل تر�سيب كرات الدم احلمراء وم�ستوى البالزما من الفيربينوجني(. 

اأي�سا، اأظهرت النتائج اأن تناول م�ستخل�س امليثانول وامل�ستخل�س املائي  للجزء ال�سالح لالأكل من البلح عن طريق الفم اأدت اىل خف�س كبري لالإلتهاب يف الفئران امل�سابة باإلتهاب 

املفا�سل بن�سبة ت�سل اإىل 67.8 ، ٪61.3، على التوايل، يف حني اأظهر تناول م�ستخل�س امليثانول  للبذور احلد بدرجة كبرية من اللتهاب بن�سبة ٪35.5 . وقد لوحظ زيادة كبرية يف 

بالزما فيتامني C، E و A والبيتا كاروتني عند تناول امل�ستخل�سات املختلفة، يف حني مت تخفي�س م�ستوى البالزما من malondialdehyde ب�سكل ذو دللة اإح�سائية. هذه التاأثريات 

تعك�س احلد من �سغوط الأك�سدة يف الفئران امل�سابة باإلتهاب املفا�سل عند اإعطائها امل�ستخل�سات املختلفة. كان م�ستخل�س امليثانول للجزء ال�سالح لالأكل اأف�سل يف احلد من حجم 

الإلتهابات واملوؤ�سرات احليوية لالإلتهابات، ويف رفع م�ستوى م�سادات الأك�سدة فى البالزما اإىل امل�ستوى الطبيعي. وقد اأظهرت الفئران امل�سابة بالتهاب املفا�سل انخفا�س كبري يف 

معدل زيادة الوزن ون�سبة كفاءة الغذاء والذي حت�ّسن عند تناول امل�ستخل�سات املختلفة. واأظهر اختبار ال�سمية احلادة �سالمة واأمان كل من م�ستخل�س امليثانول واملاء للجزء ال�سالح 

لالأكل من البلح. وكان LD50 مل�ستخل�س امليثانول للبذور ي�ساوي 6.75 جم / كجم الفئران، والتي تتطابق مع 52.4 غرام لرجل يزن 70 كجم مما يو�سح اأي�سا اأمان عايل لهذا 

امل�ستخل�س.

الواحات امل�سرية. فقد مت اختبار  ينمو يف  الذى  و   ) Phoenix dactylifera( النخيلية العائلة  البلح من  اأخرى من  نوعية  الدرا�سة على  للجائزة متت  املقدم  الثالث  البحث  ويف 

امل�ستخل�سات املتعاقبة غري القطبية والقطبية من بذور هذا البلح والذي يتواجد على نطاق وا�سع يف الواحات الداخلة للن�ساط امل�ساد لالأك�سدة يف املخترب )in-vitro(، ف�سال 

عن الن�ساط  امل�سابه لهرمون ال�سرتوجني يف الفئران . واأجري اختبار ال�سمية احلادة للم�ستخل�سات غري القطبية والقطبية لتقييم �سالمة واأمان اإ�سنخدام  م�ستخل�سات البذور. 

واأظهرت النتائج اأن كال من امل�ستخل�سني لديهما ن�ساط م�ساد لالأك�سدة ون�ساط  م�سابه لهرمون ال�سرتوجني ذو دللة اإح�سائية. وكان امل�ستخل�س  القطبي له ن�ساط م�ساد لالأك�سدة 

ي�سل اىل ٪53.9 بينما غري القطبى ٪57.8. واأظهرت امل�ستخل�سات غري القطبية والقطبية �سالمة واأمان كامل من خالل اإختبار ال�سمية احلادة. ولقد مت اإجراء فح�س فيتوكيميائى 

على امل�ستخل�سات ومت حتديد املركبات الن�سطة بيولوجيا من خالل تقنيات الكروماتوغرايف.و قد يعزى الن�ساط امل�ساد لالأك�سدة وامل�سابه لهرمون ال�سرتوجني فى امل�ستخل�سات 

القطبية وغري القطبية للبذوراإىل وجود الإ�ستريولت النباتية والتنينات والفالفونيدات. ولقد لوحظ اأن امل�ستخل�س غري القطبي له ن�ساط م�سادا لالأك�سدة وكذلك ن�ساط م�سابه 

لال�سرتوجني ذو دللة اإح�سائية والذى قد يرجع اإىل اإحتوائه على الإ�ستريولت النباتية املختلفة مثل الكامبي�ستريول، �ستيغما�ستريول. وبيتا �سيتو�ستريول، كما اأنه يحتوي على مركب 

من الرتاي تريبينويدات وهو بيتا اأمريين. ولقد اأرجعت الأن�سطة البيولوجية للم�ستخل�س القطبي اإىل وجود مركبات فالفونيدية و التي ظهرت من الفح�س الكيميائي النباتي. ومن 

املعروف اأن العديد من مركبات الفالفونويد )على �سبيل املثال، الي�سوفالفون( وت�سمى بـ الفيتو اإ�ستريوجينات، ا�ستنادا اإىل قدرتها على حماكاة هرمون ال�سرتوجني يف الثدييات.و 
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اأي�سا املركبات الفالفونويد لها ن�ساط م�ساد لالأك�سده نظرا خل�سائ�س الـredox اخلا�سة بهم والتي ت�سمح لهم بالعمل كعامل خمتٍزل كما اأن لهم القدرة على العمل كمادة خملبية 

للمعادن وبالتايل احلد من اأك�سدة الدهون والتخل�س من ال�سقوق احلرة. كما اأن بع�س املراجع ال�سابقة اأو�سحت اأن التنينات لها ن�ساط م�سادا لالأك�سدة. لذلك، ميكن اأن ت�ستخدم 

امل�ستخل�سات القطبية وغري القطبية من بذور البلح فينيك�س والتي متتلك كل من الن�ساط امل�ساد لالأك�سدة وامل�سابه لهرمون ال�سرتوجني كم�ستح�سرات غذائية �سيدلية  اأو عالج 

تكميلي يف الن�ساء بعد انقطاع الطمث للحماية من ه�سا�سة العظام وخطر ال�سابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية.

اخلال�سة: من البحوث الثالثة ال�سابقة، ميكن ال�ستنتاج اأن امل�ستخل�سات التى مت درا�ستها وامل�ستخل�سة من البلح الزغلول )Phoenix dactylifera، variety Zaghlool( متتلك  

ن�ساط م�ساد لالأك�سدة وم�ساد لاللتهابات. واأن امل�ستخل�سات القطبية وغري القطبية من بذور البلح )Phoenix dactylifera( من الواحات الداخلة )م�سر( لديها ن�ساط م�ساد 

لالأك�سدة وم�سابه لهرمون ال�سرتوجني. وت�سري هذه الأن�سطة البيولوجية ال�سابقة اأن امل�ستخل�سات ال�سابقة ميكن اأن ت�ستخدم للحماية من العديد من الأمرا�س املزمنة.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

ص ب 5466 - القاهرة جمهورية مصر العربية

هاتف:  0020103785152 

S_Y_alokbi@hotmail.com
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المزرعة النموذجية لنخيل التمر

امللخ�ص:

 تبلغ م�ساحة مزرعتي 100×100مرت مربع  والتي ا�سرتيتها عام 2006 بناًء على اهتمام حكومتنا الر�سيدة يف رعاية النخلة واإقامة امل�سابقات 

لت�سجيع اأهل الإمارات ل�سون النخلة واملحافظة عليها فقد حتم�ست للم�ساركة يف هذه امل�سابقات.

وبداأنا بالهتمام باملزرعة وزراعة النخيل واإتباع اأف�سل الو�سائل لرعاية النخلة واحلفاظ على التمور وا�ستخدمنا التقنيات احلديثة يف الري 

بالتنقيط، وا�ستخدام النوافري)الببلر( للري وعمل �سبكات الري. واعتمدت على الت�سميد باملواد الع�سوية وابتعدت عن املواد الكيماوية، 

وو�سعت برنامج معني لها وقمت بالعديد من التجارب للح�سول على اأف�سل اإنتاج، واتبعت الإر�سادات حلماية النخيل من الأمرا�س وعالج 

النخيل امل�سابة ورعايتها، وقمت باإزالة الأنواع الرديئة من النخيل. 

43 نوعا: خال�س- دبا�س- �سي�سي- مرزبان- -نوادر- فر�س العني - �سهل - عني بقر- لوؤلوؤ-  وهذه اأ�سماء النخيل املوجودة لدي وهي 

برحي- خ�سكار- ثويري- ري�سي- حمري- نبتة �سيف – �سكري الق�سيم- ميدول- �سلطانه- ابومعان- خ�سراوي-زاهدي- عمربه- توري- 

خنيزي- فر�س العني - زاملي- مكتومي- �سقعي- بوزبد –ج�س رملي-  جربي- حميدانيه- نغال- خا�سري - رزيز – زاهدي-زمردي 

- زاوي –خ�ساب - موردي�سنج- ج�س جعفر- م�سلي-غر. 

بالن�سبة جلني الإنتاج فقد قمنا بتعبة التمور بالو�سائل احلديثة يف م�سنع ليوا للتمور، وتوجد �سهادة تقدير ومتيز يف اإنتاج التمور الفاخرة.

يبلغ اإنتاج املزرعة �سنويَا ما يقارب ع�سرة اأطنان من التمر، يتم  بيع �ستة اأطنان ل�سركة الفوعة للتمور واأربعه اأطنان مت تغليفها يف م�سنع 

ليوا للتمور لال�ستخدام ال�سخ�سي، ولإخراج الزكاة منها، كما يتم اإر�سال  الرطب لأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ بناءًا على طلب من �سمو ال�سيخ 

حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية، ومن �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات، ويتم اإر�سال الرطب من 

املزرعة مبا�سرة اإليهم، وهذا يدل على متيز اإنتاج مزرعتنا عن باقي املزارع وهلل احلمد، وكذلك يتم اإر�سال جزء لالأ�سدقاء كهدية.

املقدمة: 

النخلة هي رمز للحياة، ظللت الإن�سان واأعطته مفردات اللغة، حياتها �سكينة وهدوء، ولها �سحرها الأخاذ، تنمو ب�سمت ول متوت اإل بعد 

عمر مديد، النظر اإليها اطمئنان، والبعد عنها مكابدة، خ�سرتها متنح ال�سفاء والنقاء والوفاء والهناء.. اأ�سرارها كالبحر زاخرة بوابل 

احلكمة واملعرفة، وما اأدركنا روعة الألوان اإل بها. ولها معانٍ  بعيدة مل تك�سف بعد اإل طالئعها..هي �سديقة الغيث وهي �سفاء..

الفئة الثانية- فئة الإنتاج املميز.

الفائز الأول- حمد علي �سلمان املزروعي

الإمارات العربية املتحدة
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النخلة يف الرتاث وال�سعر العربي  ويف كل مكان. تلقى النخلة اهتمامًا كبريًا يف الإمارات على امل�ستويني الر�سمي وال�سعبي، وهو نوع من الوفاء الذي متيز به ابن الإمارات لهذه ال�سجرة 

الكرمية رفيقة الإن�سان على هذه الأر�س يف اأيام ال�سدة، فكان حري به اأن يرد لها الكرم يف اأيام الرخاء.

روؤيتي:

احلفاظ على النخلة ورعايتها بكافة الو�سائل احلديثة للمحافظة على الأنواع النادرة وحمايتها من النقرا�س، احل�سول على اأجود اأنواع التمور وا�ستخدام اأف�سل الو�سائل لزيادة 

الإنتاج بكفاءة عالية، وا�ستخدام اأف�سل الو�سائل لتخزين التمر وحمايته من التلف، ا�ستخدام اأف�سل الو�سائل لت�سويق وت�سدير التمور داخل الدولة وخارجها، واأمتنى اأن تنال دولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سدارة على امل�ستوى العاملي يف اإنتاج التمور واملحافظة على الأنواع النادرة منها.

اجنازات  املزرعة عام 2007:

  املركز اخلام�س بفئة الدبا�س 

�سورة من ا�ستمارة ا�سماء الفائزين يف مهرجان ليوا للرطب باأ�سم ورثة علي �سلمان حممد املزروعي .

اجنازات و�سهادات التقدير عام 2008:

)قمنا بالهتمام اأكرث باملزرعة وجتنبنا الأخطاء التي وقعنا بها العام املا�سي، وقمنا با�ستحداث طرق جديدة لرعاية النخيل واحل�سول على اأف�سل اإنتاج وهلل احلمد توجت اهتماماتنا 

عام 2008 بالعديد من اجلوائز من مهرجان ليوا لرطب(

 املركز الأول فئة الدبا�س

  �سهادة تقدير من اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا الرابع لعام 2008 اإىل ال�سيد:حمد على �سلمان املزروعي

املركز الأول  فئة خال�س.

 �سهادة تقدير من اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا الرابع لعام2008  اإىل ورثة علي �سلمان املزروعي 

املركز الثاين فئة الدبا�س

 �سهادة تقدير من اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا الرابع لعام 2008 اإىل ال�سيدة:عو�سة حممد اأرملة علي �سلمان املزروعي.

املركز الثالث ع�سر بفئة اكرب عذج

 �سورة قائمة اأ�سماء الفائزين مبهرجان ليوا للرطب عام 2008 باأ�سم ال�سيد:حمد علي �سلمان املزروعي.

اجنازات ودروع املزرعة عام 2009:

ليوا للرطب، وهلل احلمد لكل جمتهد ن�سيب فقد ح�سلنا  الإمارات يف مهرجان  اأهل  املناف�سة كانت قوية بني  باملزارعة وا�ستخدام طرق جديدة، لكن  ا�ستمر الهتمام واملناف�سة 
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على املركزالثاين  يف فئة اخلال�س، و�ساركنا يف م�سابقة تغليف التمور 

الأوىل، وقمت بزراعة العديد من النخيل عالية اجلودة والنادرة للتميز 

يف اإنتاج التمور.

املركز الثاين فئة اخلال�س 

 درع مهرجان ليوا للرطب و الفوز باأ�سم حمد علي �سلمان املزروعي

الفوز يف املركز ال�ساد�س يف م�سابقة تغليف التمور 

الإبل  مبهرجان  التمور  تغليف  مب�سابقة  الفائزين  اأ�سماء  قائم  �سورة   

عام2009  والفوز باأ�سم: ورثة علي �سلمان املزروعي.

الإجنازات عام 2010:

ا�ستمر التحدي واملناف�سة بني املزارعني للم�ساركة بامل�سابقة واكت�ساف 

اأف�سل الطرق لرعاية النخيل واحل�سول على اأف�سل اإنتاج، وبناًء على 

الهتمام امل�ستمر باملزارع ح�سلنا على اأف�سل اإنتاج وو�سلنا اإىل اأحدث 

للتمور،  اإنتاج  اأف�سل  النخيل واحل�سول على  للمحافظة على  التقنيات 

وقمنا بزراعة العديد من النخيل النادرة للو�سول اإىل التميز يف الإنتاج.

املركز  الثاين فئة اخلال�س 

  درع مهرجان ليوا للرطب و الفوز باأ�سم حمد علي �سلمان املزروعي.

املركز اخلام�س فئة الدبا�س 

امل�ساركة يف م�سابقة تغليق التمور  والفوز باملركز ال�سابع و الع�سرين.

 الفوز بلقب املزرعة النموذجية لعام 2010 من قناة الواحة.

اجناز عام 2011:

توجت جهودنا واإ�سرتاتيجيتنا يف رعاية النخلة بالفوز باملراكز الأوىل فئة اخلال�س، �سمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب، وهو ال�سوط الذي كان التناف�س فيه كبري لكرثة امل�ساركني 

فيه، وهذا دليل على و�سولنا اإىل اأف�سل الو�سائل لرعاية النخلة واحل�سول على اأف�سل اإنتاج.

 �سورة  للفائزين مبهرجان ليوا للرطب 
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املركز الأول فئة اخلال�س

 درع مهرجان لعام 2011 و الفوز باأ�سم ال�سيد: حمد علي �سلمان املزروعي .

تقرير مركز خدمات املزارعني – ح�سان لعام 2011

 �سهادة تقدير من م�سنع ليوا للرطب عام 2011

اخلامتة:

احلمد اهلل رب العاملني الذي رزقنا ول حول لنا ول قوة اإل به.. واأود اأن اأ�سكر قيادتنا احلكيمة على رعايتها للنخلة التي ورد ذكرها يف القران الكرمي واأ�سار اإىل اأهميتها، واأ�سكر 

املواطنني  لت�سجيع  امل�سابقات  من  العديد  اإقامة  و  النخلة  لرعاية  اجنازات عظيمة  التي حققت  الإمارات  دولة  و�سعار  الأجداد  لأنها مرياث  بالنخلة  الر�سيدة لهتمامها  حكومتنا 

لالهتمام بالنخلة، و جزاآهم اهلل عنا كل اخلري. ونتمنى لدولة الإمارات حتقيق املراكز الأوىل يف رعاية النخلة واحل�سول على اأف�سل اإنتاج للتمور على م�ستوى العامل.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

ص ب 50044 مدينة زايد - دولة اإلمارات العربية املتحدة

هاتف:  971506225223+

6225223@gmail.com
T4411196@hotmail.com



38

المزرعة النموذجية لنخيل التمر

امللخ�ص:

بناء على اهتمام حكومتنا الر�سيدة يف رعاية النخلة واإقامة امل�سابقات واملهرجانات  لت�سجيع اأهل الإمارات لرعاية النخلة واملحافظة عليها 

فقمت ب�سراء مزرعة يف حم�سر لطري وتبلغ م�ساحتها     100×100مرت و ذلك عام2006:

يبلغ اإنتاج املزرعة �سنويَا تقريبًا ع�سرة طن من التمر يتم  بيع �ستة طن ل�سركة الفوعة للتمور وتوجد الفواتري مرفقة مع امللف لهذا العام  و اأربعه 

طن مت تغليفه يف م�سنع ليوا للتمور لال�ستخدام ال�سخ�سي و يل اإخراج الزكاة منه و ويتم اإر�سال  الرطب لل�سيوخ بناءًا على طلب من ال�سيخ 

حمدان بن زايد األ نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية ومن ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات ويتم اإر�سال الرطب من املزرعة مبا�سرة 

اإليهم وهذا اإن دل يدل على متيز اإنتاج مزرعتنا عن باقي املزارع وهلل احلمد وكذلك يتم اإر�سال الأ�سدقاء كهدايا، للتمور ويوجد �سهادة تقدير 

يف امللف من امل�سنع ليوا للتمور على الهتمام ومتيز يف اإنتاج التمور الفاخرة 

يوجد يف املزرعة العديد من اأنواع النخيل امل�سهورة بجودتها والنادرة الوجود يف الإمارات م�ستوردة من الدول املجاورة ومن اأ�سماء هذه النخيل 

49 نوع: خال�س- دبا�س - �سي�سي- مرزبان- �سكري ديال-نوادر-فر�س العني- �سهل-عني بقر- لوؤلوؤ- برحي- خ�سكار-ثويري- ري�سي - 

حمري-نبتة �سيف – �سكري الق�سيم - �سكري الق�سيم احمر – ميدول – �سلطانه - ابومعان- خ�سراوي-زاهدي-عمربه-توري- خنيزي-

فر�س العني-زاملي-مكتومي- �سقعي- بوزبد –ام كبار- ج�س ربيع-ج�س رملي - حامتي- جربي حميدانيه – خا�سري - رزيز – زهدي 

- زمردي-�سهل-زاوي – خ�ساب –ابوجناح – موردي�سنج - ج�س جعفر- م�سلي - غر. وعمدت اإىل زراعة الأنواع املمتازة ذات الإنتاج املرغوب 

فيه علميا و ذات املذاق املمتاز  وحر�ست على اقتناء جميع الأ�سناف  العاملية امل�سهورة ويبلغ عددها اأكرث من ع�سرين نوع وهي جمهولة الأ�سماء 

لدي لكنها معروفة يف موطن ن�ساأتها يف ال�سعودية والعراق تختلف عن الأ�سماء املذكورة اعالها،

بالن�سبة يل كيفية رعاية النخلة وطرق الري والت�سميد والتنظيف فاأين اتبع التعليمات التي ت�سدرها دولة الإمارات مل�ساعدة املزارعني وهلل 

احلمد حققت الإر�سادات العديد من الجنازات امل�سرفة يف مزرعتي  و�سيتم �سرح طرق الري والت�سميد وتنظيف النخيل يف تقرير مرفق من 

مركز خدمات املزارعني – ح�سان و اإرفاق قر�س مرن يف ت�سوير فيديو للمزرعة يبني هذه الأعمال  .

ويوجد قر�س مرن يو�سح كيفية عناية باملزرعة من قناة الواحة و�سهادة اللجنة بتباعي التقنيات احلديثة وال�سحية لرعاية النخلة يف املرفق.

توجت جهودي يف العناية بالنخلة بالعديد من اجلوائز يف مهرجان ليوا للرطب فقد حققت العديد من الجنازات التي تدل على �سرينا على 

الطريق ال�سحيح لرعاية النخلة ويوجد مرفق يف امللف ي�سم املراكز مع �سورة الدروع و�سهادات التقدير التي ح�سلت عليها على يف هذه 

ال�سنوات الأخرية.

الفئة الثانية- فئة الإنتاج املميز.

الفائز الثاين- من�سور علي �سليمان املزروعي

الإمارات العربية املتحدة
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املقدمة

غر�س النخيل فن زراعي جميل ورثناه عن الآباء والأجداد وتعلمنا منهم اأن كل الأماين تبداأ كبذرة ما تلبث اأن تنمو حتى تكون �سجرة يانعة الثمار، حل�سنها تطمئن النفو�س وتقر 

العيون.

لقد تو�سعت زراعة نخيل التمر يف دولة الإمارات بف�سل توجيهات ورعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ودعم واهتمام الفريق اأول �سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وكل العاملني يف املجال الزراعي جلهودهم املتوا�سلة لرعاية النخيل وم�ساعداتهم وتوا�سلهم 

مع اأبناء الوطن لتوجيههم اإىل كيفية رعاية النخيل واملزارع ب�سكل عام. 

اجنازات و �سهادات تقدير املزرعة عام 2008:

املركز الثامن فئة اخلال�س.

�سهادة تقدير من اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا الرابع لعام 2008 اإىل ال�سيد:من�سور علي �سلمان املزروعي

املركز الثاين فئة املنوع

�سهادة تقدير من اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا الرابع لعام 2008 اإىل ال�سيد:من�سور علي �سلمان املزروعي

اجنازات ودرع املزرعة عام 2009.

باملركز الثالث فئة اخلال�س.

درع مهرجان ليوا للرطب و الفوز باأ�سم من�سور علي �سلمان املزروعي 

اإجنازات عام 2010:

ا�ستمر التحدي واملناف�سة بني املزارعة للم�ساركة بامل�سابقة واكت�ساف اأف�سل الطرق لرعاية النخيل واحل�سول على اأف�سل اإنتاج وبناءًا على الهتمام امل�ستمر باملزارع ح�سلنا على 

اأف�سل اإنتاج، وو�سلنا اإىل اأحدث التقنيات للمحافظة على النخيل واحل�سول على اأف�سل اإنتاج للتمور وقمنا بزراعة العديد من النخيل النادرة للو�سول اإىل التميز يف الإنتاج.

املركز الأول  فئة ابومعان

درع مهرجان ليوا للرطب و الفوز باأ�سم من�سور علي �سلمان املزروعي.

املركز اخلام�س فئة اخلال�س

امل�ساركة يف م�سابقة تغليق التمور

الفوز باملركز الثامن والع�سرين
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اجنازات عام 2011

وجت جهودنا واإ�سرتاتيجيتنا يف رعاية النخلة بالفوز باملراكز الأوىل يف 

كل فئة الرطب  تقريبًا مبهرجان ليوا للرطب، وهذا دليل على و�سولنا 

اإىل اأف�سل الو�سائل لرعاية النخلة واحل�سول على اأف�سل اإنتاج.

 املركز الأول فئة ابو معان 

درع مهرجان ليوا لعام 2011 باأ�سم من�سور علي �سلمان املزروعي.

املركز الأول فئة النخبة 

�سلمان  علي  من�سور  باأ�سم  الفوز  و    2011 عام  ليوا  مهرجان  درع 

املزروعي.

املركز الأول فئة اأكرب عذج.

�سلمان  علي  من�سور  باأ�سم  الفوز  و   2011 عام  ليوا  مهرجان  درع 

املن�سوري.

 الفوز بلقب املزرعة النموذجية لعام2011 من قناة الواحة 

تقرير مركز خدمات املزارعني – ح�سان للمزرعة لعام 2011

 �سهادة تقدير من م�سنع ليوا للرطب عام 2011

اخلامتة

يف  التقدم  من  املزيد  الإمارات  لدولة  واأمتنى  احلمد،  وهلل  مزرعتي  يف  الإجنازات  هذه  اهلل  بعون  متت 

َحِدُكُم اْلِقَياَمُة، 
َ
جمال الزراعة، فقد و�سى بها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حني قال: )اإِْن َقاَمْت َعَلى اأ

اأا�سكر جميع العاملني على رعاية هذه النخلة وعلى راأ�سهم �ساحب ال�سمو  َفْلَيْغِر�ْسَها(.  َيِدِه َف�ِسيَلٌة،  َويِف 

العربية  الإمارات  ولأهل  لنا  الدولة )حفظه اهلل(..وجعله ذخرًا  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة 

املتحدة. 

 �سورة  للفائزين مبهرجان ليوا للرطب 

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

ص ب 50044 مدينة زايد - دولة اإلمارات العربية املتحدة

هاتف:  971506225223+

6225223@gmail.com
T4411196@hotmail.com
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الحجري سالم  بن  حمدان  بن  محمد  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 
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التمر في مصانع  ثمار  فرز  وتحسين كفاءة عمليات  تسريع 
التكييف والتعليب

امللخ�ص:

يهدف العمل املنجز اإىل ت�سريع وحت�سني كفاءة عمليات فرز ثمار التمر يف م�سانع التكييف والتعليب يف ولية ب�سكرة جنوب �سرق اجلزائر، 

حيث تعرف املنطقة بجودة وكثافة اإنتاجها للتمور وخا�سة نوعية "دقلة نور" ذات ال�سمعة العاملية.

برغم �سمعتها اجليدة على امل�ستوى الأوربي، اإل اأن عمليات الفرز اليدوي للتمر تطيل من جهة مدة حت�سريه مما يعر�سه للتلف، ومن جهة 

اأخرى يقدم منتج ذو جودة متو�سطة للم�ستهلك.

التمر تعتمد على كامريا وجهاز حا�سوب، حيث يقوم هذا الأخري بتعلم اخل�سائ�س املرئية ملختلف  اآلية لفرز ثمار  يقرتح العمل املنجز 

اأ�سناف التمر مثل اللون، احلجم والبثور ثم ا�ستخدامها لفرز كميات كبرية من التمر ب�سرعة فائقة.

مت برجمة وتطبيق العمل يف اأحد م�سانع املنطقة، وقد اأعطى نتائج جيدة و�سلت يف اأغلب احلالت اإىل ما ن�سبته %100 يف التعرف على 

خمتلف اأ�سناف التمور. كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن قوة النظام املقرتح تكمن يف اأنه يتم تلقينه مرة واحدة يف املخرب اأو امل�سنع ومن ثم 

ي�ستخدم ل�سنوات.

لقد مت تثمني العمل يف عدة ملتقيات دولية يف اجلزائر؛ مثل ملتقى الآلية ال�سناعي بجامعة باتنة)ICIEM( ، وملتقى تكنولوجيا املعلومات 

بجامعة ورقلة )COSI(، وكذا الندوة الإفريقية لتكنولوجيا املعلومات )CARI( املدعومة من طرف الأمم املتحدة واملعهد الفرن�سي للبحث 

والتنمية )IRD(، كما مت ن�سر هذا العمل يف املجلة العاملية للكمبيوتر والربامج )IRECOS(  يف اإيطاليا.

مقدمة:

يف منطقة ب�سكرة الواقعة يف اجلنوب ال�سرقي من اجلزائر، وامل�سهورة بزراعة نخيل التمر، تعاين معامل تعليب التمور من بطء عملية 

الفرز، رداءة مردودها وارتفاع تكلفتها مما يوؤثر على النوعية النهائية للمنتج. 

يتم جني التمور كل خريف من واحات النخيل وحتويلها اإىل املعامل لفرزها وتو�سيبها وحت�سريها للت�سويق يف ال�سوق املحلية او الت�سدير 

الإنتاج وذلك بخف�س مدة  الفعالة يف حت�سني خط  امل�ساهمة  ي�ستطيع  ا�ستخدامه،  للتمور، يف حال مت  الفرز الآيل  اإن  الأوربية.  لالأ�سواق 

التح�سري ومن ثم تفادي تلف التمر يف املخازن وكذلك توفري نوعيات جيدة بتفادي الأخطاء الب�سرية اإثناء الفرز اليدوي.

يهدف م�سروعنا لأمتتة مراحل  فرز نوعيات التمر بالعتماد على نظام معاجلة لل�سور ي�ستخدم الفرز الت�سنيف املراقب. بالعتماد على 

الفئة الثالثة - فئة اأف�سل تقنية

الفائز الأول: عبد احلميد دجفال

اجلمهورية اجلزائرية 
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اأبحاث اأجريت يف مراكز البحث الزراعي يف منطقة ب�سكرة، وبالتعاون مع املعنيني يف املعامل واملزارع، متكننا من حتديد اخل�سائ�س املرئية الأكرث اأهمية التي ميكن ا�ستخدامها يف 

عملية الت�سنيف.  

يف النظام املقرتح، يتم ا�ستخراج اخل�سائ�س املرئية حلبة التمر من �سورتها با�ستخدام تقنيات معروفة لتقطيع ال�سور كف�سل اخللفية واكت�ساف احلواف. حتفظ هذه اخل�سائ�س 

يف قاعدة بيانات مع اأ�سنافها ومن ثم ا�ستخدامها لتعلم منوذج لتخاذ القرار ي�ستعمل لت�سنيف ال�سور اجلديدة. يتم تعلم النموذج با�ستخدام تقنية اآلة الأ�سعة احلاملة التي اخرتعها 

الرو�سي فالدميري فابنيك �سنة 1995 والتي تلقى جناحا وا�سعا اليوم يف تطبيقات التعّرف على النماذج.  

حاليا ت�ستخدم فقط الآلت امليكانيكية املعتمدة على وزن التمر يف عمليات الفرز، كما هو معمول به يف العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة. اإل اأن مردودها  يتميز بالبطء 

ورداءة النوعية.

تقرتح �سركة كومباك )Compac( اآلت لفرز اأنواع اأخرى من الفواكه كالتفاح والبطاطا تعتمد على اللون، احلجم، والوزن لالأ�سناف اجليدة والتي يتم اإدخالها من طرف خبري. يف 

الآلة التي نقرتحها يتم تعلم منوذج اتخاذ القرار من اأمثلة من خمتلف اأ�سناف التمر التي مت فرزها من طرف خبري ثم يتم ا�ستخدام النموذج املتعلم لفرز العينات اجلديدة يف اأي 

وقت بدون احلاجة اإىل اإعادة التلقني.  

الو�سف العام لالآلة

تتكون الآلة املقرتحة من اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية:

حزام نقل ينقل حبات التمر حتت كامريا رقمية.

كامريا رقمية تلتقط �سور حبات التمر وتر�سلها اإىل جهاز كمبيوتر.

جهاز كمبيوتر يتلقى �سور حبات التمر، يحللها، يتخذ القرار ثم يوجه نظام التبديل. 

نظام التوجيه يف نهاية حزام النقل يوجه حبات التمر اإىل ال�سنف املنا�سب ح�سب القرار الذي يتخذه الكمبيوتر.

نهتم يف هذا العمل بنظام الت�سنيف من ا�ستخراج اخل�سائ�س اإىل اتخاذ القرار اأما حزام النقل، الكامريا ونظام التبديل فال تدر�س بالتف�سيل يف هذا العمل، فاأنظمة م�سابهة 

ت�ستخدم ب�سكل وا�سع يف ال�سناعة وميكن ا�ستخدامها. 

يتكون الربنامج من ق�سمني رئي�سني: ق�سم التلقني وق�سم الت�سنيف )ال�ستخدام(، وتعترب مرحلة ا�ستخراج اخل�سائ�س مرحلة م�سرتكة بني الق�سمني.

تلو الأخرى حيث تخ�سع كل منها ملعاجلة قبلية ثم يتم ا�ستخراج خ�سائ�سها وتخزينها يف جدول مع  التلقني، يتلقى الربنامج ال�سور امللتقطة ل�سنف معني، الواحدة  يف مرحلة 

ت�سنيفها. عندما يتم معاجلة �سور كل الأ�سناف، ي�ستخدم الربنامج اآلة الأ�سعة احلاملة للبحث عن منوذج قرار ي�سمح بالتمييز بني خمتلف الأ�سناف ليتم ا�ستخدامه يف مرحلة 

الفرز.  

يف مرحلة الفرز، يتم ا�ستخراج خ�سائ�س حبة التمر املراد فرزها من �سورتها ثم عر�سها على منوذج القرار للتعرف على �سنفها. 
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ميكن تخزين منوذج القرار وا�ستخدامه يف اأي وقت لفرز كميات التمر يف الأ�سناف املخزنة او جزء منها. وي�ستخدم النظام املقرتح التلقني املراقب الغري مت�سل اأي انه لميكن 

ا�ستخدامه ال بعد النتهاء التام من التلقني، ويتطلب ا�سافة معلومات جديدة للربنامج اإعادة التلقني من اأوله.

ا�ستخراج اخل�سائ�ص

نبداأ يف مرحلة التلقني مبعاجلة ال�سور ثم ا�ستخراج خ�سائ�سها ثم تخزينها مع اأ�سنافها يف قاعدة بيانات. قمنا يف هذا العمل با�ستخدام عينات من اأحد معامل املنطقة، ثم قمنا 

بت�سويرها ثم حتويل ال�سور اإىل تدرج الرمادي وت�سفيتها ل�ستبعاد اأي ت�سوي�س مت اإدخاله اأثناء عملية الإلتقاط. قمنا بعد ذلك با�ستخدام تقنية ب�سيطة لتقطيع ال�سور والتعرف على 

حبة التمر وف�سلها عن اخللفية ومن ثم ح�ساب خ�سائ�سها. 

بالإعتماد على اأبحاث املعهد الوطني لالأبحاث يف الزراعة اجلزائري وكذلك معايري الأمم املتحدة لت�سويق واملراقبة التجارية للتمور الكاملة، وكذا اعتمتدا على ا�ستطالعات مع 

املعنيني بزراعة نخيل التمرمن مزارعني ومهند�سني وبع�س التجار، ا�ستطعنا حتديد اخل�سائ�س املرئية الكرث اهمية للتمييز بني خمتلف ا�سناف التمر والتي هي:

 املقا�س: ممثال بحجم وطول حبة التمر. نقوم اأول بح�ساب مركز ثقل احلبة يف ال�سورة وحموريها الطويل والعر�سي، ثم ن�ستنتج طول احلبة وحجمها مقا�سا بعدد النقاط .

 اللون: ممثال مبتو�سط لون النقاط.

 التجان�س: ممثال بن�سبة البقع التي ت�ساوي ن�سبة النقاط التي يزيد بعد لونها باأكرث من �سعف الإنحراف املعياري عن اللون املتو�سط.

التلقني والت�سنيف بوا�سطة اآلت الأ�سعة احلاملة

تعترب اآلت الأ�سعة احلاملة من بني الطرق الأكرث �سهرة امل�ستمدة من نظرية التعلم الإح�سائي للعامل الرو�سي فالدميري فابنيك. اإنها طريقة ت�سنيف ثنائي ت�ستخدم التلقني املراقب. 

الهدف منها هو العثور على م�سنِّف ميكنه الف�سل اأح�سن ما ميكن بني جمموعتني من الأمثلة وذلك بتعظيم الهام�س بني املجموعتني. يف حالة اإنتماء الأمثلة اإىل اأكرث من جمموعتني، 

كثريا ما ت�ستخدم طريقة واحد مقابل الكل. 

تعمل اآلة الأ�سعة احلاملة على قاعدة بيانات اخل�سائ�س لتعلم دالة قرار لكل �سنف. يف مرحلة ال�ستخدام ت�ستخرج خ�سائ�س ال�سورة املراد ت�سنيفها ويتم ح�ساب قيمة الدالة لكل 

�سنف بناء على هذه اخل�سائ�س. يتم ت�سنيف حبة التمر اإىل ال�سنف الذي تكون قيمة الدالة اكرب بالن�سبة اإليه.

الختبارات والنتائج

خذت من معمل يف منطقة ب�سكرة يعمل على �ستة اأ�سناف متر خمتلفة. يف هذا اجلدول، مثلت الأ�سناف ال�ستة مع عدد العينات لكل منها مع 
ُ
لختبار الآلة، قمنا با�ستخدام عينات اأ

مثال ل�سورة و�سعاع اخل�سائ�س. 

النتائج املتح�سل عليها بنيت على اأ�سا�س 353 �سورة تنتمي اإىل �ستة اأ�سناف من التمر كما هو مو�سح يف اجلدول اأعاله. بعد التلقني، مت اختبار النموذج على نف�س العينات فكانت 

ن�سبة التعرف 99.73 %. اأما بالن�سبة للعينات اجلديدة التي مل ت�ستخدم يف التلقني فتو�سح م�سفوفة اللتبا�س يف اجلدول املوايل النتائج املح�سل عليها با�ستخدام ع�سر �سور لكل 
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�سنف. 

اأ�سا�سا اإىل الت�سابه الكبري بني  %100. حالت اللتبا�س املالحظة بني نوعي بوفروة و فرازة راجعة  60 و  اأنه يف اأغلب احلالت ترتاوح ن�سبة التعرف )الدقة( بني  تبني امل�سفوفة 

ال�سنفني والذي ي�سعب متييزه حتى عند اخلرباء. املتو�سط الإجمايل للدقة هو 83.33 % وميكن حت�سينه مب�ساعفة عدد العينات. النتائج م�سجعة للغاية مقارنة بنتائج الفرز اليدوي.

اخلال�سة والأبحاث امل�ستقبلية

مت يف هذا امل�سروع ت�سميم واإجناز الق�سم الربجمي لآلة فرز اآيل لتمر النخيل عن طريق ال�سور الرقمية. الآلة تعتمد التلقني الآيل بوا�سطة اآلة الأ�سعة احلاملة. ي�ستطيع النظام 

وكذا  اأجل حت�سني دقة معلومات اخل�سائ�س،  الأوجه من  ا�ستخدام �سور متعددة  نحاول  الأعمال املربجمة م�ستقبال،  التح�سري. يف  التمور يف معامل  املقرتح حت�سني عملية فرز 

خ�سائ�س اأخرى مثل الوزن و�سور الأ�سعة لكت�ساف ال�سو�س داخل التمر.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

N 88, Bloc D, Cite 100 Lgts, Chetma, Biskra -  

Algeria

Tel: +21333501360 / +213772863520

Fax: +2137743161

Abdelhamid_Djeffal@yahoo.fr
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االحتفاظ  استمرارية  في  للتربة  كمحسن  الزيوليت  إسهام 
بمياه الري وزيادة مردود التمور

امللخ�ص:

يعد انخفا�س مردود نخيل التمر اأحد اأهم امل�ساكل حيث مل ت�سر البيانات العاملية اإىل اأي زيادة يف عائد الهكتار خالل الأعوام اخلم�سني 

الأخرية بدءًا من عام 1961. الأ�سباب الفعلية هي الأ�سناف املتدنية املردود، العجز يف مياه الري، متلح الرتبة واملياه، الإ�سابات احل�سرية 

واملر�سية و�سعف التقنيات الزراعية. ومبوجب �سيناريو التغري املناخي، قد ي�سبح �سح املياه العقبة الأكرث هيمنة على امل�سهد. لذا بات من 

املطلوب التخفيف من �سح املياه من خالل تقنيات مبتكرة وخا�سة بتوفري املياه وزيادة فعالية ا�ستخدامها واحلد من كافة اأنواع الفواقد 

احلا�سلة نتيجة للر�سح والتبخر عند اأخذ الرتبة الرملية ل�سبه اجلزيرة العربية بعني الإعتبار.

التقنية املبتكرة هي عبارة عن ا�ستعمال وخلط الزيوليت بن�سب �سفر و2 و3 و%4 �سمن الطبقة العلوية من الرتبة وبعمق 15 �سم من كافة 

اجلوانب وب�سكل دائرة قطرها 90 �سم حتت ظل اأ�سجار نخيل التمر البالغة مع ترك 20 �سم حول جذع ال�سجرة واإتباع الأ�ساليب الزراعية 

الأخرى املعتادة من ري وغريه بعد ذلك. اأثبتت هذه التقنية باأنها مفيدة للغاية يف مزرعة الأبحاث التابعة لوزارة البيئة يف الدوحة بقطر، 

من  اأكرب  مبحتوى  الرتبة  احتفظت  لقد  والتبخر.  الر�سح  فواقد  من  التقليل  خالل  من  اأطول  لفرتات  الري  مبياه  الحتفاظ  يف  وجنحت 

الرطوبة مما اأدى اإىل امت�سا�س النباتات لن�سب اأعلى من املغذيات )النيرتوجني، املنغنيز، الزنك والنحا�س( املوجودة يف املياه، وبالتايل 

اإىل ت�سجيل زيادات بن�سبة 13.9 و14.8 و%19.6  يف مردود نخيل التمر من الثمار، عند اإ�سافة الزيوليت بن�سب 2 و3 و %4 على التوايل 

كانت الزيادة بنف�س الرتتيب 14.5 و14.9 و%18.2 بالن�سبة لنوع "اخلال�س" و13.1 و14.7 و21.2 بالن�سبة لنوع "الربي". وعليه ميكن لهذه 

التقنية اأن ت�ساعد اإىل حد كبري يف احل�سول على مردود اأكرب لنخيل التمر.

1 - مقدمــــة:

نبتة النخيل عميقة اجلذور يف تراث وتاريخ وثقافة منطقة �سبه اجلزيرة العربية، وقد �سكلت منذ القدم وحتى الآن جزءًا ل يتجزاأ من 

اقت�سادها. فوفقًا لبيانات عام 2009 )ح�سب اإح�سائيات الفاو( �ساهمت الدول العربية بن�سبة %71.6 من الإنتاج العاملي لنخيل التمر، 

وبلغت ح�سة الدول الآ�سيوية غري العربية %26.1 يف حني اأنتجت باقي دول العامل  ن�سبة الـ %2.3 املتبقية. اأول ع�سرة دول من حيث اإنتاج 

اإيران، اململكة العربية ال�سعودية، الإمارات العربية املتحدة، باك�ستان، اجلزائر، العراق، ال�سودان، عمان  2009 هي م�سر،  التمور عام 

وليبيا )جدول 1( التي و�سل اإنتاجها اإىل %9103 )6.870.403 طن( من اأ�سل جممل الإنتاج العاملي البالغ 7.527.589 طن. كان اإجمايل 

الفئة الثالثة - فئة اأف�سل تقنية

الفائز الثاين - نذير ح�سني حممد ح�سني

قطر
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الإنتاج العاملي ل يتجاوز 1.8526 مليون عام 1961 )ح�سب اإح�سائيات الفاو(. و�سل رقم امل�ساحة التي مت قطافها عام 2009 اىل 1.1585 مليون هكتار مقابل 0.2400 هكتار عام 

1961. اإل اأن ما برز للعيان واأثار قدرًا كبريًا من الده�سة وخيبة الأمل هو مردود الهكتار الذي كان 7.7200 طن/هكتار عام 1961 وتدنى بن�سبة %27.8 و%15.8 عامي 2008 و2009 

مبعدل و�سطي بلغ 5.573 و 6.498 طن/هكتار على التوايل.

 

مع�سلة املردود يف نخيل التمر

الزيادة الهائلة يف اإنتاج التمور يف العامل مردها الزيادة يف امل�ساحة التي يتم قطافها ولي�س ب�سبب زيادة مردود الهكتار. مل ت�سجل اأي زيادة يف مردود الهكتار خالل الأعوام الـ 49 

الأخرية ومل يظهر اأي اأداء ايجابي اإل يف ب�سعة بلدان دخلت جمددًا جمال اإنتاج التمور. مردود التمور لي�س راكدًا وح�سب بل اآخذ بالتناق�س يف بع�س البلدان التقليدية. األ يعترب ذلك 

حتد مفتوح اأمام التجمعات والتحالفات العلمية يف العامل؟. لقد بات الو�سع بحاجة ما�سة اإىل جهود ثورية ومت�سافرة لتح�سني مردود نخيل التمر.

م�سببات تناق�ص املردود

اأ�سار باحثون وعلماء وغريهم من املحللني املختلفني اإىل العديد من امل�سببات مثل الأ�سناف املتدنية املردود، العجز يف مياه الري اجليدة النوعية، متلح الرتبة واملياه، الإ�سابات 

احل�سرية واملر�سية، �سعف التقنيات الزراعية، فواقد القطاف والعناية ما بعد القطاف، اعتبارات اقت�سادية، �سعف الوعي، نقل التكنولوجيا اإىل امل�ستخدمني النهائيني، والنق�س 

يف التقنيات املتقدمة للتعبئة والت�سنيع.

مياه الري- العقبة الرئي�سية

 يزرع نخيل التمر يف الغالب يف بلدان مناخها �سحراوي قاحل اأو يف اأجزاء من البلد مناخها من هذا النوع. موطن نخيل التمر، وهو منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، هو املنطقة 

الأكرث �سحًا باملياه يف العامل. تواجه منطقة ال�سرق الأو�سط باأكملها حتديات �ستى من حيث املياه اإل اأن التهديد رقم واحد بالن�سبة لدول جمل�س التعاون اخلليجي هو �سح املياه. يعد 

دومًا تاأمني كميات كافية من مياه الري اجليدة النوعية لنخيل التمر م�سكلة كبرية تعمل يف نهاية املطاف على تدين املردود. حتتاج غرا�س التمر و�سطيًا اىل 35.000-15.000 م3 

هكتار1- �سنويًا وهي احتياجات عالية جدًا وي�سعب يف الغالب تاأمينها، ومن املتوقع اأن تتفاقم امل�سكلة مبوجب �سيناريو التغري املناخي.

حل امل�سكلة

حل التغلب على �سح املياه ثالثي املراحل: زيادة واردات املياه، اإ�سالح نظام الري واحلد من الفواقد باملحافظة على املياه يف الرتبة بعد ال�سقي. وعلى الرغم من اأن اإ�سالح نظام الري 

ميكن له اأن ي�ساعد اإىل درجة عالية على توفري املياه، فان فواقد كبرية حت�سل من خالل الر�سح والتبخر ب�سبب درجة احلرارة العالية جدًا والر�سح والنتح يف املناخ ال�سحراوي. تعمل 
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الطبيعة الغريبة للرتبة )رملية مع درجة عالية من ال�سرف( على زيادة الفاقد يف املياه)ح�سني، 2010( نظرًا لتدين قيم قابلية الحتفاظ باملياه )6.38 اىل %26.84( مما يتطلب 

بال�سرورة الحتفاظ باملياه. ميكن الإقالل من فاقد املياه بتقنيات تقليدية كالفالحة وفر�س الرتبة وا�ستخدام الأ�سمدة الع�سوية / الكومبو�ست وا�ستخدام حم�سنات الرتبة )مولومبا 

2008(. الزيوليت هو مادة تركيبية ا�سطناعية غري ع�سوية تتمتع بقابلية الحتفاظ باملياه لفرتات اأطول كي ت�ستح�سل النباتات على احتياجاتها يف حينها كما ميكنها اأن  ولل، 

ت�سكل حماية �سد فواقد املغذيات يف الرتبة الرملية. بينت بع�س الدرا�سات التي اأجريت يف قطر باأن الزيوليت ميكن اأن ي�سكل حم�سنًا فعاًل من اأجل توفري املياه وزيادة النمو الالحق 

للنباتات )يامادا وزمالئه، 2010(.  

التكنولوجيا التي مت ا�ستق�سائها 

التقنية املبتكرة هي عبارة عن ا�ستعمال وخلط الزيوليت بن�سب 2 و3 و%4 حجمًا )20 و30 40 كغ على التوايل لكل من �سنفي اخلال�س والربعي( اإ�سافة اإىل املراقبة . خلطت املادة 

بالطبقة العلوية من الرتبة وبعمق 15 �سم من كافة اجلوانب وب�سكل دائرة قطرها 90 �سم حتت ظل اأ�سجار نخيل التمر البالغة مع ترك 20 �سم حول جذع ال�سجرة واإتباع الأ�ساليب 

الزراعية املعتادة الأخرى من ري وغريه بعد ذلك. اأجريت ال�ستق�ساءات مو�سوع البحث يف مزرعة راأ�س الفر�س التجريبية التابعة لوزارة البيئة يف الدوحة بقطر. �سممت التجربة 

ب�سكل قطاعات من الأر�س �سمن كل واحد ثالثة ن�سخ متطابقة من الغرا�س متت �سقايتها بطريقة الري الفوار. و�سع الزيوليت وخلط مع الرتبة حتت ظل الغرا�س املختارة وكانت 

الرتبة التجريبية من الطفال الرملي الذي تتدنى فيه املادة الع�سوية  واملغذيات الكربى وال�سغرى. ا�ستخدمت املياه اجلوفية للري بكميات موحدة ومت ت�سجيل وزن الثمرة عند 

قطافها. جرى حتليل الأوراق املتدلية لتق�سي النيرتوجني والفو�سفور والبوتا�سيوم واملغذيات ال�سغرى وبع�س املعادن كما مت حتليل تربة ماأخوذة من كل عملية معاجلة على حده.

النتائج:

تبني باأن �سنف اخلال�س من نخيل التمر كان متفوقًا ب�سكل ملحوظ من حيث املتو�سط الكلي ملردوده من الثمار )84.85 كغ لل�سجرة، 19.56 طن هكتار1-( مقارنة بالربعي )97.8 كغ 

للنبتة، 16.97 طن هكتار1- (. كانت املعدلت الكلية للمردود با�ستخدام تقنية الزيوليت اأعلى ب�سكل ملحوظ مما مت التو�سل اإليه بدونها. بلغ املعدل بدون ا�ستخدام الزيوليت 81.5 كغ 

للنبتة لتزداد اإىل 92.80 و93.55 و97.45 كغ للنبتة باإ�سافة الزيوليت بن�سب 2 و3 و4 % على التوايل. ازداد و�سطي املردود بالطن هكتار1- اإىل 18.56 و18.71 و19.46 عند اإ�سافة 

الزيوليت بن�سب 2 و3 و4 % على التوايل مقارنة بن�سبة "�سفر" من الزيوليت التي اأعطت 16.3 طن هكتار- 1 . وهذه الزيادات مردها ارتفاع كتل ثمار التمر اأحاديًا وكانت الثمار بدون 

بذور، وبذور �سنف اخلال�س اأثقل ب�سكل ملحوظ من الربعي مما اأ�سهم يف ارتفاع مردود ثمار هذا ال�سنف. ميكن التعبري عن الأثر اليجابي لتقنية الزيوليت من خالل الحتفاظ 

بقدر اأكرب من املياه يف الرتبة لفرتات اأطول واحلد من فواقد ر�سح املياه واملغذيات يف تربة بنيتها خفيفة وزيادة ن�سبة البوتا�سيوم يف الرتبة. وعلى نف�س املنوال، من املحتمل اأن تبخر 

املياه قد مت احلد منه مما اأ�سهم يف املحافظة على ن�سبة اأعلى من الرطوبة يف الرتبة. كان جممل ما اأ�سهم به الزيوليت هو توفري املياه با�ستمرار لفرتات اأطول.   

ازدادت ن�سبة الت�سبع، وهي من اخلوا�س الفيزيائية الهامة جدًا للرتبة من حيث الحتفاظ باملياه، اإىل 34.6 و40.85 و%42.55 باإ�سافة الزيوليت مبعدل 2 و3 و%4 يف حني كانت 

28.25 بدون اإ�سافة اأي زيوليت. �سجلت اأي�سًا زيادة ملحوظة يف الفو�سفور والبوتا�سيوم املوجود يف الرتبة لأن الزيوليت يحتوي على هذه املكونات اإل اأنه مل يكن هناك اأي تغيري قابل 
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للقيا�س يف حمتوى الرتبة من النيرتوجني والنحا�س.

مت ت�سجيل فارق وا�سح يف ن�سبة الرطوبة يف الأوراق )%11.94( باإ�سافة ن�سبة %4 من الزيوليت مقارنة بن�سبة 9.16 املرجعية، اأي بدون زيوليت، وقد ك�سف ذلك عن امت�سا�س اأكرب 

للمياه نظرًا لرتفاع م�ستوى الرطوبة يف الرتبة. بناء عليه، لوحظ قدر اأقل من املادة اجلافة يف الأوراق بعملية املعاجلة هذه. كانت هذه املالحظة �سحيحة اأي�سًا بالن�سبة لالآزوت 

واملنغنيز والزنك والنحا�س اإل اأن م�ستوى املوليبيدنوم يف اأوراق نخيل التمر مل يتاأثر. 

ا�ستنتاجات:

لقد تبني باأن تقنية الزيوليت )اإ�سافة وخلط الزيوليت �سمن الرتبة بارتفاع 15 �سم حتت ظل نبتات نخيل التمر بدائرة قطرها 90 �سم حول الإكليل ولكن على بعد 20 �سم من اجلذع( 

ذات فائدة كبرية للحفاظ على مياه الري لفرتات اأطول من خالل الإقالل من فواقد الر�سح والتبخر. مت املحافظة على م�ستوى اأعلى لرطوبة الرتبة وبالنتيجة ارتفعت قدرة امت�سا�س 

النبتات للمياه واملغذيات )النيرتوجني، املنغنيز، الزنك والنحا�س(. بالتايل، مت ت�سجيل زيادة يف مردود ثمار نخيل التمر بلغت 13.9 و 14.8 و%19.6 عند اإ�سافة الزيوليت بن�سبة 

2 و3 و%4 على التوايل. بلغت الزيادات ح�سب نف�س الرتتيب 14.5 و14.9 و%18.2 يف حالة �سنف اخلال�س و 13.1 و14.7 و %21.2 يف حالة الربعي. لذا فان هذه التقنية قد تكون 

مفيدة اىل حد كبري يف اأنواع الرتبة الرملية من اأجل التو�سل اإىل مردود اأكرب لنخيل التمر يف الرتبة الرملية.

املراجع:

FAOSTAT 2010 http://faostat.fao.org/default.aspx "1 - موقع اإح�سائيات منظمة "فاو

2 - ن.ح�سني، عثمان اأحمد ال�سريف وعبد الرحمن الغنيم، 2010، اأنواع الرتبة يف دولة قطر، املن�ساأ والأ�سل واخل�سائ�س. ورقة قدمت يف املوؤمتر الدويل لت�سنيف وا�ست�سالح الرتبة 

والأرا�سي املتدهورة يف البيئات القاحلة، 19-17 اآيار 2010، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة.

3 - ل.ن.مولومبا ور.لل، 2008. اآثار فر�س الرتبة على خوا�س فيزيائية حمددة للرتبة. "دليل علمي"، رقم 98 الرتبة والرك�س: 106-111.

4 - م.يامادا، ج.اآ.ر. الغنوم، اآ.اأ.اآ عثمان و ن.ح�سني، 2010، تاأثري اإ�سافة الزيوليت ال�سطناعي يف الزراعة والخ�سرار يف دولة قطر. تقرير اأويل. �س:-1 10. 

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

وزارة البيئة - الدوحة - قطر

هاتف: 97433291080+

drnazirhussain@gmail.com
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امللخ�ص:

يويل  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  اإىل حتقيق  الرامية  روؤيته  �سمن 

اأهمية  النخيل  اأ�سجار  اأبوظبي  باإمارة  املزارعني  خدمات  مركز 

خا�سة ويكثف من اأن�سطته الداعمة لهذه ال�سجرة املباركة من خالل 

باملنتج  العناية  واأ�ساليب  احلديثة  الزراعة  بطرق  التوعية  برامج 

النهائي، ف�ساًل عن اآليات الت�سويق التي ت�سمن تناف�سية التمور يف 

ال�سوق املحلي واخلارجي.

كم�سروع  النخيل  زراعة  بجدوى  املركز  اإميان  من  وانطالقًا 

تنويع م�سادر  وي�سهم يف  للمزارعني  متناميًا  يدر دخاًل  اقت�سادي 

ت�سميد  طرق  حت�سني   " برنامج  تطبيق  مت  فقد  الوطني،  الدخل 

مزرعة   50 يف  نخلة   20،000 حوايل  على  النخيل"  اأ�سجار  وتغذية 

باأربعة مناطق يف املنطقة الغربية.

يويل  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  اإىل حتقيق  الرامية  روؤيته  �سمن 

اأهمية  النخيل  اأ�سجار  اأبوظبي  باإمارة  املزارعني  خدمات  مركز 

خا�سة ويكثف من اأن�سطته الداعمة لهذه ال�سجرة املباركة من خالل 

باملنتج  العناية  واأ�ساليب  احلديثة  الزراعة  بطرق  التوعية  برامج 

النهائي، ف�ساًل عن اآليات الت�سويق التي ت�سمن تناف�سية التمور يف 

ال�سوق املحلي واخلارجي.

كم�سروع  النخيل  زراعة  بجدوى  املركز  اإميان  من  وانطالقًا 

تنويع م�سادر  وي�سهم يف  للمزارعني  متناميًا  يدر دخاًل  اقت�سادي 

ت�سميد  طرق  حت�سني   " برنامج  تطبيق  مت  فقد  الوطني،  الدخل 

مزرعة   50 يف  نخلة   20،000 حوايل  على  النخيل"  اأ�سجار  وتغذية 

باأربعة مناطق يف املنطقة الغربية.

التعريف بالربنامج 

با�ستخدام  النخيل  اأ�سجار  خلدمة  متكاملة  عمليات  عن  عبارة 

التكنولوجيا احلديثة يف الري والت�سميد باأنواع اأ�سمدة اأكرث فعالية 

ف�ساًل  الإنتاج،  وكمية  نوعية  وحت�سني  النخيل  اإدارة  تطوير  بهدف 

عن تاأهيل املزارعني لتبني تقنيات الإنتاج احلديثة مما يرتتب عليه 

فوائد اقت�سادية كبرية وزيادة دخلهم.

اآليات ومراحل التطبيق

بخدمة  تت�سل  مبا�سرة  ميدانية  باأعمال  الربنامج  لرتباط  نظرًا 

اأ�سجار النخيل فقد مت اعتماد اآلية الإي�ساح الإر�سادي امليداين يف 

يدًا  املزرعة  عمال  مع  الربنامج  مر�سدو  عمل  حيث  نف�سها  املزارع 

بيد، ليتم تطبيق الربنامج على عدة مراحل كالتايل:

اختيار 50 مزرعة يف اأربعة مناطق باملنطقة الغربية هي مزيرعة، 

النخيل  اأ�سجار  اإجمايل  لي�سل  اخلري،  و�سيح  ح�سان،  الرثوانية، 

التي مت تطبيق الربنامج عليها حوايل 20 األف نخلة. 

العمال واملر�سدين ميدانيًا بكافة  لتعريف  ت�سميم برنامج تدريبي 

عمليات خدمة النخيل، بدء من التنظيف واإزالة الف�سائل والتكريب 

الفئة الرابعة- اأف�سل م�سروع تنموي

الفائز الأول: مركز خدمات املزارعني  

الإمارات العربية املتحدة

برنامج تغذية وتسميد أشجار النخيل )الموسم الزراعي 2011(
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والت�سميد وانتهاء مبرحلة جني الثمار حيث ا�ستمرت هذه العمليات طيلة املو�سم.

حتفيز املزارعني على ال�ستمرار بتطبيق هذه التو�سيات الإر�سادية من خالل تكفل املركز 

بتوفري الأ�سمدة الع�سوية واحليوية والأ�سمدة بطيئة الذوبان لكل نخلة حيث بلغت تكلفة 

ت�سميد النخلة الواحدة حوايل 100 درهم.

ت�سميم برنامج للتغذية يعتمد على مواد ذات �سمعة عاملية يف التغذية ال�سليمة للنباتات 

من الأ�سمدة متحكمة الذوبان وامل�سنوعة خ�سي�سًا لال�ستخدام مع اأ�سجار النخيل على 

الع�سوي امليكروبيولوجي احليوي وال�سماد  النباتي  العلف  اإىل  بالإ�سافة  16 �سهر،  مدى 

النباتي الع�سوي احلبيبي وامل�سنوع من النبات بن�سبة %100 والذي يحتوي على كميات 

�سن ع�سوي  منا�سبة من النيرتوجني والفو�سفور وحملول البوتا�سيوم، كما مت ا�ستخدام حُمَ

بن�سبة %100 جلودة الرتبة يحتوى على �سماد ع�سوي طبيعي وخايل متامًا من الأمرا�س 

والأع�ساب ال�سارة 

النتائج:

يف البداية لوحظ تفاوت كبري جدًا يف �سكل وحالة اأ�سجار النخيل التي طبقت الربنامج، 

ثم جاء  قبل،  اأ�سرع عن ذي  ب�سكل  تنمو  وباتت  واخ�سرارًا  اأكرث حيوية  الأوراق  بدت  اإذ 

مو�سم احل�ساد ليو�سح بالدليل العملي مدى جناح الربنامج، فقد زاد حجم ووزن الثمار 

ب�سورة ملحوظة، حيث اأظهرت املقارنة بني الثمار التي طبقت الربنامج ومثيالتها التي 

مل تطبقه اأن وزن الأخرية مل يطراأ عليه اأي تغيري ليبقي عند م�ستوى 120 اإىل 150 حبة 

للكيلو جرام، يف حني بلغ وزن  50 اإىل 70 حبة كيلو جرام يف جميع الأ�سناف التي طبقت 

برنامج تغذية النخيل.

وقد تكلل هذا اجلهد بفوز 12 مزارعًا من الذين �ساركوا يف الربنامج  باأكرث من جائزة 

زيادة ملحوظة  "املزاينة"  و�سجلت جلنة حتكيم   ، للرطب2011  ليوا  م�سابقة مزاينة  يف 

يف وزن الرطب امل�سارك يف املناف�سة، اإذ زاد وزن رطب "الدبا�س" بن�سبة ت�سل اإىل 15% 

850 جرام  اإىل  العام املا�سي  740 جرام يف  50 حبة رطب من  العام، لريتفع وزن  هذا 

هذا العام.

العر�س العملي اخلا�س مب�سروع حت�سني تغذية اأ�سجار النخيل با�ستخدام التكنولوجيات 

احلديثة )20،000 نخلة(.

الأ�سمدة  وا�ستخدام  النخيل  اأ�سجار  تغذية  لتح�سني  املمار�سات احلديثة  اإدخال  الهدف: 

بطريقة اأكرث فعالية من قبل املزارعني يف املنطقة الغربية بهدف بلوغ الأهداف التالية: 

حت�سني اإدارة النخيل.

حت�سني جودة التمور وكمياتها.

اإتاحة فر�سة زيادة الدخل )فائدة اقت�سادية(.

تدريب املزراعني ومدراء املزارع.

تبني تقنيات الإنتاج احلديثة. 

املواد الالزمة لتنفيذ الربنامج: 

الأ�سمدة متحكمة الذوبان امل�سنوعة خ�سي�سًا ل�ستخدامها مع اأ�سجار النخيل على مدى 

16 �سهر

معدل التطبيق: 0.5 كلغ/ نخلة )20،00 × 0.5( = 10 طن )اإجمايل الكمية الالزمة( 

بلد املن�ساأ: الأ�سمدة امل�ستوردة من اأوروبا، اأمريكا، كندا، اأ�سرتاليا واليابان فقط. 

املوا�سفات: 

مطلي بالراتنج بن�سبة 100%

طلي %100 من النيرتوجني و%100 من الفو�سفور و%100 من البوتا�سيوم بالبوليمر. 

العلف النباتي الع�سوي امليكروبيولوجي احليوي  

معدل التطبيق: 0.5 كلغ/ نخلة )20،00 × 0.5( = 10 طن )اإجمايل الكمية الالزمة( 

بلد املن�ساأ: الأعالف امل�ستوردة من اأوروبا، اأمريكا، كندا، اأ�سرتاليا واليابان فقط. 
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املوا�سفات: )ينبغي اأن ي�ستمل العلف املذكور اأعاله على ما يلي على الأقل(: 

خليط من الأبواغ الفطرية للمايكورايزا الداخلية.

بكترييا الريزو�سفري املكروبية.

اأحما�س الهيوميك.

الأ�سمدة احليوية.

ال�سماد النباتي الع�سوي احلبيبي

1كلغ/ نخلة )20،00 × 1( = 20 طن )اإجمايل الكمية الالزمة(.  معدل التطبيق:  

بلد املن�ساأ: الأ�سمدة امل�ستوردة من اأوروبا، اأمريكا، كندا، اأ�سرتاليا واليابان فقط. 

املوا�سفات: )ينبغي اأن ي�ستمل ال�سماد املذكور اأعاله على ما يلي على الأقل(: 

م�سنوع من النبات بن�سبة %100 فقط.

النيرتوجني.

الفو�سفور.

حملول البوتا�سيوم.

الرتبة الزراعية اجلاهزة املخلوطة باملايكورايزا

20 كي�س )اإجمايل الأكيا�س   = )1  × 1 لرت/ نخلة )20،00  كي�س  معدل التطبيق:  

الالزمة(.

بلد املن�ساأ: املنتجات امل�ستوردة من اأوروبا، اأمريكا، كندا، اأ�سرتاليا واليابان فقط. 

املوا�سفات: 

الرتكيب: %70 من �سفنج البيتمو�س الأبي�س + %30 من الرتبة اخلثية ال�سوداء اإ�سافة 

اإىل الالمي وال�سماد.

تركيبة الرتبة: جيدة.

املوا�سفات الكيميائية: 

القوة الهيدروجينية: 5.5 – 6.5 .

املو�سلية الكهربائية: 600-300 ميكرو�سيمنز/ �سم.

يحتوي على خليط املايكورايزا وريزو�سفري البا�سيل�س.

حم�سن جودة الرتبة

معدل التطبيق:1 كلغ/ نخلة )20،00 × 1( = 20 طن )اإجمايل الكمية الالزمة( .

بلد املن�ساأ: الأ�سمدة امل�ستوردة من اأوروبا، اأمريكا، كندا، اأ�سرتاليا واليابان فقط. 

املوا�سفات: 

حم�سن تربة ع�سوي بن�سبة 100%

�سماد ع�سوي طبيعي.

خلو تام من الأمرا�س والأع�ساب ال�سارة.

القوة الهيدروجينية: 6.5-7

التدريب لعمال املزرعة ومهند�سي  التدريب: الإ�ستعانة مبوؤ�س�سة تدريب معروفة لتقدمي 

الغربية  باملنطقة  املوجودة  املزارع  يف  املواد  جلميع  ال�سحيح  ال�ستخدام  على  الإر�ساد 

لإمارة اأبوظبي. 

املزارع التي مت تطبيق الربنامج فيها

اأبوظبي واملنطقة الغربية ومنطقة العني

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

املكتب الرئيسي - أبوظبي مدينة محمد بن زايد – كابيتال مول / أبراج برستيج

من الطابق 2 – 5 .

هاتف: 8138888 - 02     فاكس: 8139999 - 02  ص. ب: 62532 أبوظبي

info@adfsc.ae :البريد االلكتروني
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العامري سعد  بن  عبيد  بن  ماجد  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 
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امللخ�ص:

البلدية  ال�سوؤون  دائرة  موؤ�س�سات  اإحدى  هي  العني  مدينة  بلدية 

مدينة  بلدية  هي  بلديات  ثالثة  من  تتكون  والتي  اأبوظبي  باإمارة 

العني.  بلدية مدينة  اإىل  بالإ�سافة  الغربية  املنطقة  وبلدية  اأبوظبي 

ي�سمل  الذي  ال�سرقي لالإمارة  الإقليم  وهي موؤ�س�سة حكومية تخدم 

مدينة العني واملناطق املجاورة لها. 

مت اإن�ساء بلدية مدينة العني يف عام 1967م و�سدر املر�سوم الأمريي 

اخلا�س بتنظيمها عام 1974م، ومنذ ذلك احلني تعترب بلدية مدينة 

العني من املوؤ�س�سات التنموية الرائدة يف اإمارة اأبوظبي ملا تقدمه من 

خدمات هامة ملدينة العني وجمتمعها. 

روؤية  على  قائمة  لها  ا�سرتاتيجية  العني  مدينة  بلدية  ر�سمت  وقد 

من   - الواحات  ملدينة  م�ستدامة  وتنمية  متميزة  بلدية   - عنوانها 

بلدية  خدمات  تقدمي   - على  القائمة  البلدية  ر�سالة  تطبيق  خالل 

ونظم  موؤهلة  بكوادر  واإقليمها  العني  ملدينة  متقدمة  وبنية  متميزة 

قيم:  مراعية  واأ�سالتها.  خ�سو�سيتها  على  احلفاظ  مع  متطورة 

وخدمة  وامل�ساركة  والإبداع  واجلودة  وامل�سداقية  والقيادة  الرتاث 

املجتمع يف هذه ال�سرتاتيجية.

وتعمل بلدية مدينة العني يف واحات نخيل العني واأفالجها ال�سبعة 

الهيكل  يت�سمنها  ع�سرة  اأ�سل  من  قطاعات  خم�سة  خالل  من 

التنظيمي للبلدية وهي:

مفهوم  اإدراج  يف  جليا  ويت�سح  ال�سرتاتيجي،  التخطيط  قطاع 

ال�ستدامة للواحات يف روؤية ور�سالة بلدية مدينة العني.

وذلك  املكانية  البيانات  اإدارة  يف  متمثال  املدن،  تخطيط  قطاع 

الأ�سا�س  واإعداد خرائط  واإنتاج  املكانية  البيانات  توفري  من خالل 

واخلرائط الطبغرافية واملو�سعية، وتطوير وحتديث قاعدة البيانات 

املكانية للواحات، وتوفري ال�سور اجلوية والف�سائية وحتديث نظم 

املعلومات اجلغرافية

تقدمي  خالل  من  وذلك  البلدية،  واأ�سول  التحتية  البنية  قطاع 

خدمات النظافة واإزالة املخلفات من الواحات وتدويرها وتقوم به 

وبوابات  والأ�سوار  املر�سوفة  الطرق  وعمل  العامة.  ال�سحة  اإدارة 

الواحات وذلك من خالل اإدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية.

قطاع الدعم وامل�ساندة، متمثال يف اإدارة املرافق والأمن، وذلك من 

خالل توفري الحتياجات الأمنية لأ�سول الواحات وذلك من خالل 

الدوريات الرقابية واحلرا�سة.

الرتفيهية،  واملتنزهات  احلدائق  اإدارة   - املناطق  خدمات  قطاع 

النخيل وحمايتها  وذلك من خالل تقدمي خدمات زراعية لأ�سجار 

من الآفات ال�سارة واملحافظة على اأ�سنافها وتنمية اإنتاجها، ويقوم 

به ق�سم  مكافحة الآفات. بالإ�سافة اإىل العناية بالأفالج والواحات، 

والقيام باأعمال ال�سيانة والنظافة ملكوناتهما والتن�سيق مع اجلهات 

ذات العالقة يف كل �سوؤونهما ويقوم بذلك ق�سم خا�س ي�سمى ق�سم 

الفئة الرابعة- اأف�سل م�سروع تنموي

الفائز الثاين: بلدية العني

الإمارات العربية املتحدة

بلدية متميزة وتنمية مستدامة لمدينة الواحات
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الأفالج والواحات.  

والهدف من م�ساركة بلدية مدينة العني يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر- يف دورتها 

الرابعة ل�سنة 2011م هو اإبراز الدور الكبري واملتفرد الذي لعبته هذه املوؤ�س�سة ومازالت يف 

�سبيل تنمية وا�ستدامة واحات نخيل مدينة العني واأفالجها ال�سبعة.

و�سوف ي�ستعر�س ملف امل�ساركة املقدم لنيل جائزة )فئة اأف�سل م�سروع تنموي( امل�ساريع 

والربامج املعتمدة خالل الفرتة ال�سابقة، والتي �ساهمت يف املحافظة على هذه الواحات 

وحققت مفهوم ال�ستدامة لهذه الأ�سول التاريخية والتي تعد تراث وموروث زراعي هام 

اأجمع،  و�سعبها  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  بل  وجمتمعها  العني  ملدينة  فقط  لي�س 

وللرتاث العاملي الإن�ساين.

واإن امل�ساريع والربامج املعتمدة من قبل بلدية مدينة العني بهدف املحافظة على الواحات 

والأفالج تندرج حتت �ستة حماور اأو مناظري هي على النحو التايل:

املنظور الت�سريعي.

املنظور الزراعي.

املنظور البيئي.

املنظور الرتاثي.

املنظور ال�سياحي.

املنظور التوثيقي.

و�سيت�سح بو�سوح يف هذا امللف جناح بلدية مدينة العني يف املحافظة على هذه الأ�سول 

امل�ساريع  تلك  تطبيق  من  عليها  املتح�سل  النتائج  خالل  من  وذلك  الهامة  التاريخية 

والربامج يف كل جانب من اجلوانب املذكورة اأعاله، و�سيتبني اأي�سا يف هذا التقرير متيز 

بلدية مدينة العني يف تطبيق مفهوم ال�ستدامة لرتاث تاريخي عظيم، لي�س فقط ل�سعب 

الإن�ساين. حيث مت  العاملي  الرتاث  لقائمة  تاريخية ر�سحت  لأ�سول  واإمنا  الإمارات  دولة 

يونيو   27( بتاريخ   فرن�سا   - بباري�س   )35( رقم  العاملي  الرتاث  جلنة  اجتماع  يف  ذلك 

2010( حيث مت اعتماد واحات واأفالج مدينة العني �سمن �سبعة م�ساهد تاريخية م�سجلة 

يف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )يون�سكو(

تتميز مدينة العني باأنها املدينة الأكرث عددا من ناحية الأفالج يف دولة الإمارات العربية، 

حتى اإنها تو�سف مبدينة الأفالج ال�سبعة، بالإ�سافة اإىل فلج مزيد وفلج �ساع .

منطقة  الواحات يف  ن�ساأة  تاريـخ  اإىل  ت�سيـر  وثائـق  اأو  ثابتة  تاريخية  اأدلـة  هنـاك  وليــ�س 

واحـة  حتـديد  املـمكن  غري  من  وبالتايل  ا�ستيطانها،  بداأ  ومتى  تطورها  كيفية  اأو  العني، 

بعينها للقـول اإنها اأول الواحـات بل هي نتــاج حتولت وت�سكيالت طبيعية، لكن لي�س هناك 

ما يجعلنا ن�ستبعد فر�سيـة اأن واحـات مدينــة العني وبخا�سة واحة الهيلي ظلت ماأهولة 

بال�سكان منذ خم�سة اآلف �سنة، فاملعروف اأن هذه املنطقة كانت مهدًا حل�سارة جميدة 

ال�ستيطان  مقومات  فيها  تتوفر  التي  الأماكن  يف  اإل  تن�ساأ  ل  احل�سارات  اأن  واملعروف 

اأو  اأن كل  اإىل  التاريخية  ال�سواهد  املياه. وب�سكل عام ت�سري  راأ�سها توفر  ياأتي على  والتي 

معظم واحات مدينة العني ظلت ماأهولة بال�سكان منذ نحو ثالثة اآلف �سنة وبالرغم من 

اأنه لي�ست هناك اأرقام حمددة عن عدد ال�سكان فاإن املقابر املوجودة تدل على نوع من 

التمركز ال�سكاين.

النخيل.  الأ�سجار ومزارع  اأر�س منخف�سة يف و�سط ال�سحراء بها جمموعة من  الواحة 

على  النبع  ذلك  يظهر  ثم  الأر�س  �سطح  حتت  حمفورة  قناة  يف  يجري  ماء  نبع  والفلج 

�سطح الأر�س يف نهاية تلك القناة لرتوي الواحات. والأفالج عبارة عن نظام معقد من 

القنوات املائية حفرها �سكان مدينة العني منذ القدم، على اأعماق ترتاوح بني 90 اإىل 95 

قدمًا من �سطح الأر�س من خالل اآبار راأ�سية ت�سمى )ثقوب اأو ثقاب( ثم تت�سل يف العمق 

عند النبع من خالل حفر قنوات اأفقية ت�سمى )ال�سل( فتت�سل هذه الآبار بع�سها ببع�س 

حتت �سطح الأر�س فتبدو مياهها يف العمق كنهر �سغري يجري عدة كيلومرتات. ولآبار 

الفلج فتحات ت�سمى )الثقاب( ومفردها )الثقبة( ويف�سل كل اثنتني منها ب�سع مئات من 

الأمتار، و)الثقبة( هي فتحة البئر، وحتاط باحل�سى وال�ساروج. ويتم اإعداد ال�ساروج 

النخيل  على جذوع  يو�سع احل�سى  ثم  الطني  من  وعمل طابوق  النخيل  باإح�سار جذوع 

اأربع فتحات من كل جانب. ومن خالل  وير�س فوقها الطابوق الطيني، بحيث يرتك به 



56

هذه الأفالج ابتكر اأهايل املنطقة نظامًا فريدًا يف هند�سة الري.

كبريًا  اعتمادًا  عليها  ويعتمدون  الزراعة  ميتهنون  القدم  ومنذ  العني  مدينة  اأهايل  كان 

املدينة  تلك  يف  الوحيد  امل�سدر  يكون  ويكاد  لهم،  الرئي�س  الدخل  م�سدر  ت�سكل  كونها 

حمدودة املوارد اأ�ساًل، كما كانت التمور التي تنتجها واحات النخيل غذاًء رئي�سًا لأهايل 

املنطقة يف تلك الفرتة من التاريخ. 

تعترب مدينة العني من املدن اخلليجية كثرية الأفالج كما يف �سلطنة ُعمان واململكة العربية 

ال�سعودية، وهي اأكرث مدن الإمارات احتواًء لها، حتى اإنها تو�سف مبدينة الأفالج. وكانت 

تلك الأفالج مبثابة �سرايني احلياة لدى اأهل العني، فلولها ملا كان لواحات العني وقراها 

ال�سبع اأن تقوم يف هذه املنطقة ال�سحراوية، وهذه كانت نعمة وهبها اهلل لأهايل املنطقة. 

ومن اأهم امل�سائل التي كان ال�سيخ زايد يوليها اهتمامه الأول يف العني وتوابعها لدى توليه 

م�سوؤولية ممثل احلاكم م�ساألة توفري املياه لواحات العني، ولذا فقد حر�س  رحمه اهلل على 

تطوير اأفالج العني منذ اللحظة الأوىل لتوليه امل�سوؤولية، اإدراكا باأنه ل ميكن اأن يتح�سن 

اقت�ساد املدينة املعتمد يف الدرجة الأوىل على واحاتها اإل بتطوير اإنتاجيتها من التمور 

والزراعات الأخرى وزيادة رقعتها الزراعية. ول ميكن اأن يتم ذلك اإل بتطوير اأفالجها 

وزيادة اإنتاجيتها من املياه. الأمر الآخر الذي جعل ال�سيخ زايد رحمه اهلل يهتم بالأفالج 

هو ندرة املاء يف املدينة حيث كان يباع باأثمان غالية ل يطيقها الفقراء، وكان الأغنياء 

وت�سييد  واإ�سالح  العذبة  املياه  اآبار  بحفر  زايد  ال�سيخ  اهتم  لذا  الأمر.  ذلك  ي�ستغلون 

الأفالج خالل فرتة حكمه للعني )1966-1946( وكان هذا نابعًا من اإدراكه لأهمية املياه 

بالن�سبة لل�سكان ولتطوير الزراعة يف املدينة.

وعندما اتخذ ال�سيخ زايد قراره لتطوير الأفالج، و�سع خطة ل�ستثمار املياه اجلوفية يف 

مدينة العني مبنية على اأمرين: الأول اإ�سالح الأفالج القدمية و�سيانة الأخرى وتزويدها 

باآبار جديدة. والثاين حفر اأفالج جديدة. وبالفعل بداأ ال�سيخ زايد اأوًل ب�سيانة الأفالج 

القائمة وتنظيفها واإ�سالح الأفالج القدمية املهملة وتزويدها بالآبار اجلديدة. وكان يقوم 

بنف�سه بتحديد اأماكن تلك الآبار )ثقاب( وياأمر بحفرها ثم تو�سيلها باملجرى الرئي�سي 

فبداأ -رحمه اهلل- حملة عمل  مياهها،  كمية  زيادة  اأجل  وذلك من  امليتة  الأفالج  لتلك 

منظمة جلعل املاء ين�ساب بغزارة يف تلك الأفالج املهملة.

اأعمال الأفالج التي قام بها ال�سيخ زايد حفر فلج ال�ساروج ويعرف كذلك  اأعظم  ومن 

�سعبة  ظروف  يف  بني  والذي  العني،  اأفالج  واأغزر  اأكرب  ويعد  العيني(،  اأو  العني  )بفلج 

كفيلة باأن تثني ذوي الهمم العالية عن موا�سلة العمل، اإذ تطلب حفره ماًل وجهدًا كبريين 

و�سنوات من العمل كثرية. بداأ العمل بحفر هذا الفلج العظيم عام 1948، اأي بعد �سنتني 

من تويل ال�سيخ زايد م�سوؤولية ممثل احلاكم يف املنطقة ال�سرقية، وا�ستغرق حفره ثمانية 

ع�سر عامًا وبلغ طوله نحو 1500 مرت )2/3(.

فلج  وخا�سة  الأفالج،  حفر  يف  العني  اأهايل  اهلل-  -رحمه  زايد  ال�سيخ  �سارك  ولقد 

ال�ساروج، فلم يجل�س زايد حينها يف بيته اأو يف خيمة ظليلة يتابع منها اأعمال احلفر من 

بعيد، بل كان يعمل مع الرجال يًدا بيد، وكان ي�سدي باأفكاره وتعليماته لري�سد القوم اإىل 

امل�سار ال�سحيح للفلج. 

اأمر  زايد  ال�سيخ  اأن  اإىل   1958 دي�سمرب   3 بتاريخ  ال�سادرة  الربيطانية  الوثائق  وت�سري 

الآبار عرب  تو�سيل هذه  وقد مت  الأم.  الفلج  لتغذية  ال�ساروج  فلج  اآبار جديدة يف  بحفر 

اأن زاد تدفق  نتائج ذلك  القدمي، وكان من  للفلج  الرئي�س  الأر�س باملجرى  قنوات حتت 

املاء مبقدار الثلث عما كان عليه يف ال�سابق. واأدت هذه الزيادة يف املياه اإىل تقل�س دورة 

الري لب�ساتني العني اإىل الن�سف تقريبًا، فبعد اأن كانت اأ�سجار النخيل تروى كل �ستني 

يومًا اأ�سبحت تروى كل �ستة وثالثني يومًا.

وهكذا جنح ال�سيخ زايد يف حتقيق هدفه الأول فانهمرت املياه غزيرة من فلج ال�ساروج 

بداأت  هنا  ومن  الواحات،  اأق�سى  اإىل  وت�سل  الري  قنوات  لتمالأ  الأفالج  من  وغريه 

اخل�سرة واحلياة تدب موؤذنة ببداية عهد جديد مع اخل�سب والنماء. وبعد تلك الأعمال 

35 يومًا والآن كل  الدورة تدور كل  اإذ كانت  النخيل ويفي�س،  الفلج يغطي حاجة  اأ�سبح 

12 يومًا فقط، ويعني ذلك مياه اأكرث تروي م�ساحات زراعية اأكرب من الواحات، وبالتايل 

اإنتاجية اأف�سل واأكرب.
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ِلواحات واأفالج مدينة العني اأهمية كبرية ومكانة خا�سة لدى قيادة و�سعب دولة الإمارات 

العربية املتحدة وات�سح ذلك جليا يف �سرية املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  من�سب  توليه  ومنذ  الحتاد،  وموؤ�س�س  الدولة  باين  نهيان  اآل 

اأفالج  التنموي بتطوير  1946م والذي بداأ فيه م�سواره  اأبوظبي يف عام  ال�سرقية لإمارة 

الزراعية  املحا�سيل  من  الواحات  هذه  اإنتاجية  رفع  بهدف  ال�سبع  العني  مدينة  وواحات 

املختلفة ويف مقدمتها حما�سيل اأ�سناف التمور املتنوعة، اإميانا منه باأهمية الزراعة يف 

حياه ال�سعوب وكافلة لأمنهم الغذائي، واأ�سا�سًا را�سخًا لرقيهم وحت�سرهم. ولقد توارث 

كونها  الواحات  بهذه  الهتمام  وهذا  الع�سق  هذا  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأبناء 

ت�سكل موروث تاريخي عظيم لأبناء املنطقة وجميع اأبناء الإمارات، وذلك ملا قدمته تلك 

الواحات يف املا�سي من خري وعطاء لإن�سان هذه الأر�س. 

كانت متثل واحات مدينة العني ال�سبع يف فرتات �سابقة من حياة جمتمعنا اأهم م�سادر 

ال�سيف، نظرًا لعتدال جوها  ال�سكان حر  به  يتقي  توفر مكانًا  والإيواء، فكانت  العي�س 

وخا�سة  اأي�سًا،  ال�ساحل  مدن  �سكان  كان  لذلك  ماءها،  وبرودة  ونقاء  هوائها،  وطيب 

ال�سيف  ف�سل  يف  عليها  يتوافدون  العني،  يف  منازل  اأغلبهم  ميتلك  الذين  اأبوظبي  اأهل 

لال�ستمتاع بجوها اللطيف حتت ظالل نخيلها املثمر ومياهها ال�سافية. 

كما اأن تلك الواحات يف ذلك الع�سر قد لعبت دورًا بارزًا، وكانت مركزًا للتزاور واللتقاء 

بني الأقارب واملعارف، فكانت تفتح اأذرعها ل�سكان الإمارات وت�سمهم باأح�سانها لتمدهم 

يف  عليهم  والرطوبة  احلرارة  ت�ستد  عندما  ال�سيف،  ف�سل  يف  وظلها  ومائها  بثمرها 

ال�ساحلية  املدن  �سكان  من  ومعارفهم  اأقاربهم  ي�ست�سيفون  العني  اأهل  فكان  مناطقهم. 

الأخرى كاأبوظبي، ودبي، وال�سارقة يف بيوت خا�سة كانوا يعدونها ل�ستقبالهم يف الواحات، 

حتى اإذا ما حل ال�ستاء غادروا العني اإىل مدنهم على ال�ساحل وهكذا كانت هذه الواحات 

مظلة ال�سيف لأبناء الإمارات، و�سلة الغذاء الذي اعتاد اأهلها اأن ميدوا اأهل ال�ساحل مبا 

تنتجه من فواكه وخ�سار وحبوب. 

ويذكر الأجداد عن حياة املا�سي يف تلك الواحات اأنه اإذا اأقبل ال�سيف وطابت الثمار التي 

تنتجها تلك الواحات، واأهمها التمور، والليمون، وحما�سيل احلبوب ويف مقدمتها القمح 

وال�سعري، قام اأهايل العني بجمع هذه املحا�سيل من مزارعهم يف الواحات، بعدها يتم 

توزيع ع�سر املح�سول على املحتاجني والفقراء واإهداء بع�سه للجريان والأقارب، فكانت 

تلك العادة �سورة رائعة للرتاحم والتعاون والتكافل الجتماعي الذي هو �سمة عظيمة من 

فكانوا  يزيد عن حاجاتهم  والذي  املح�سول  بقية  اأما  العظيم.  الإ�سالمي  الدين  �سمات 

يتاجرون به يف اأ�سواق �سواحل الإمارات حيث يحملونه على ظهور الإبل اإىل تلك الأ�سواق 

وهناك يقومون ببيعه وي�سرتون بثمنه �سلعًا اأخرى كالقهوة والرز والثياب. 

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

هاتف:  97137129191+

Helal.alkaabi@am.ae
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امللخ�ص:

املعطاء  املباركة  ال�سجرة  تلك  هي  النخلة 

التي حباها اهلل بف�سائل كثرية حيث كانت 

تعاي�ست  ولقد  ولزالت م�سدر خري وبركة. 

من  طويلة  حقبة  منذ  الإمارات  اأبناء  مع 

الزمن، وكانت اإحدى اأهم م�سادر عي�سهم 

اإن  الأخرى،  حياتهم  ومتطلبات  وغذائهم 

اأهم مزايا �سجرة النخيل هي تعاي�سها  من 

القاحلة،  ال�سحراوية  للظروف  وتبيئها 

لدرجات  مقاومة  الأ�سجار  اأكرث  من  فهي 

احلرارة العالية  واجلفاف وامللوحة، اإ�سافة 

قيمة  ذي  وفري  اإنتاج  من  به  تتميز  ما  اإىل 

غذائية عالية ميكن اأن يرقى لإحدى ال�سلع 

الأ�سا�سية يف الأمن الغذائي القومي.

ال�سمو  ل�ساحب  الكرمية  الرعاية  وبف�سل 

رحمه   – نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

الزراعة  لواقع  العميق  واإدراكه   – اهلل 

لزراعة  الالحمدود  ودعمه  وم�ستقبلها 

النخيل، ازداد عدد هذه الأ�سجار يف الدولة 

زيادة م�سطردة واأ�سبحت من اأوائل الدول 

م�سروع  وما  وت�سنيعها،  التمور  اإنتاج  يف 

من  واحدًا  اإل  الدولة  يف  التمور  ت�سويق 

ال�سواهد البارزة على ذلك الدعم املتوا�سل 

النخيل  لزراعة   - اهلل  رحمه   – �سموه  من 

وتنميته.

بن  زايد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كان  لقد 

�سلطان اآل نهيان – رحمه اهلل – �سائبًا اإىل 

اأبعد احلدود عندما اأعطى للنخيل الأهمية 

وتكثريه  به  بالعناية  واأمر  للزراعة  الأوىل 

وحت�سني اأنواعه حتى حتولت ال�سحراء اإىل 

ظالل وارفة من النخيل.

اإننا نقدر بيئتنا لأنها جزء ل يتجزاأ 

من بالدنا وتاريخنا وتراثنا 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - رحمه اهلل -

نخيل  بزراعة  مهتم  واأنا     1974 عام  منذ 

التمور ومن عائله متلك مزارع  نخيل. ومن 

اأهم  ما اأجنزته:

وم�ساحتها   .1974 العوير  مزرعة   -  1

يربو  ما  الآن  بها   . مربع  قدم   1130000

لبيئة  مكمل  ق�سم  وفيها  نخلة،   1400 على 

ال�سيخ  الراحل  احلاكم  �سمو  هبة   . النخيل 

اهلل  طيب   - مكتوم   اآل  �سعيد  بن  را�سد 

اأن  يتوق  كان  الذي  وجتهيزا،  اأر�سا   - ثراه 

حتت�سر  مثلما  الزراعة  حتت�سن  دبي  يرى 

الق�سم  يق�سي  فكان  وال�سناعة.  التجارة 

الزراعة  �سوؤون  لرعاية  يومه  من  الثاين 

ر ال�سدود ويجّهز اأحوا�س  وريف دبي. ليح�سّ

امل�ست�سلحة  الأرا�سي  ويوزع  املياه  جتميع 

على املواطنني وجتهيزها، وكان رحمه اهلل 

اجليدة  النخيل  اأنواع  اخلارج  من  ي�ستقبل 

ويوزعها على املزارعني.

 ،1975 )الزبيدة(  الذيد   مزرعة   -  2

وفيها  مربع  قدم   500000 قرابة  م�ساحتها 

اأنواع  اأجود  من  نخلة   850 عن  يزيد  ما 

النخيل. قدمتها للمغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 

على  نالت  وقد  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد 

اإعجابه.

جمموع   ) و�ساح   ( يف  مزارع  �ست   -  3  

املتميزة  ال�سخ�سية  فئة  اخلام�سة-  الفئة 

الفائز: الدكتور اأحمد الفال�سي

الإمارات العربية املتحدة

الدكتور أحمد الفالسي 
عائلة  ومن  التمور  نخيل  بزراعة  مهتم  وأنا   1974 عام  منذ 

تملك مزارع  نخيل
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نخيلها 1700 نخلة .

4 - يف عمان )م�سندم،غمظه( حتوي 6 مزارع  700 نخلة.

 600 حتوي  حم�سه  وليه  الغريف(  )�سيح  عمان  يف   -  5

نخلة.

رئي�س  ال�سمو  �ساحب  من  هبة  )ال�سويب(،  مزرعة   -  6

 - اهلل  حفظه   - نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  الدولة 

ما  اأجود  وفيها  نخل،   500 عل   حتتوي  وجتهيزًا،  اأر�سا 

يتطابق  اأن  .وحاولت  والتمور  النخيل  عامل  اإليه  تو�سل 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  جهود  مع  حمتواها 

يف  الالحمدودة  جلهوده  اهلل-  حفظه  نهيان-  اآل  زايد 

اأن  اإىل  ومتابعتها  واإكثارها  وتنويعها  النخيل  تطوير 

جميع  تفوق  )الو�سبه(  اجليدة  النخيل  اأنواع  حاليا  غدت 

حيزا  وترك  لذلك.  غابة  الإمارات  واأ�سبحت  العامل  دول 

بالدولة  م�ساغله لالهتمام  بالنخيل رغم  جيدا لالهتمام 

واملواطنني.

7 - مزعة الفجرية حتوي 120 نخلة.

العربيه  باململكه  اخلربا(  )ريا�س  الق�سيم  مزرعة   -  8

على  حتتوي  مربع  مرت   1500000 م�ساحتها  ال�سعوديه 

التمور  من  اأنتاجها  النخيل   اأنواع  اأجود  من  نخلة   1800

�سنويا 40 طن و رطبا 10 طن .

50 طن  1210 هو  اإنتاجي من املزارع يف الإمارات ل�سنة   

300 لرت  اإنتاج  10 اأطنان، وكذلك يتم  متر، ومن الرطب 

دب�س من خالل عملية الت�سييح التقليديه ل 10 اأطنان متر 

برحي �سنويا.

ويف عام 1984 اأجريت يل  مقابله مع  تلفزيون دبي . وعام 

1989 من قبل "gulf weekly“ باعتباري اأف�سل منتج متر. 

جتربة  بعد   وا�ستنبطتها  جلبتها   التي  اجلديدة  النخيل 

اأكتب  اأن  واأ�ستطيع  وو�سبه.  جيدة  وكلها   طويلتني  وخربة 

ومن  ومترا،  رطبا  برثا،  مزاياها  منها  واحدة  كل  عن 

ناحية ال�سكل والطعم واللون والنكهة واملذاق. واكتفيت اأن 

اأ�سجل  قرابة املائة نوع منها مع لئحة للفحول وهي تغطي 

وتوجد  ال�سنة.  مدار  على  منتج  ماهو  ومنها  املوا�سم،  كل 

عليها،  واملتعارف  امل�سهورة  اجليدة  النخيل  اأنواع  جلميع 

واملبكر )اجلدم( منها والو�سط واملتاأخر، والذي يثمر يف 

غري مو�سمه )يذرق(:   

 1 - الوهيبيه  2 - زبره  3 - ال�سلعاء 4 - خليفي

5 - ال�سليط  6 - نبتة زايد  7 - عيديه  8 - برين العي�س 

9 - حلوة اجلوف  10 - رابحه  11 - نبتة عيد

12 - ال�سيخه  13 - المريكيه

 14 - احل�ساوي ))الق�سيم(( 15 - نبتة بو مو�سى 

16 - الق�سابات  17 - الداح�سية 18 - الهجريي 

19 - حلوة العوير  20 - خ�سية املذنب 21 - لبانه

-22 جمهولة اجلبل  23 - نبتة بو حمد  24 - منيفية

25 - �سكري عراقي  26 - �ساغوين – من غري فلح "طعام"

27 - عبوديه 28 - ح�سينية  29 - بي�ساء فالح 

30 - ح�سة  فاطمه  31 - روتانه املدينه 

32 - روتانه الق�سيم  33 - املكتوم  34 - �ساملية عنيزه
35 - ال�سامليه العادية  36 - �سلمى "م�سكانية "

37 - طينانه 38 - ا�سر�سي  39 - من�سورية

40 - الزاملي –  41 - برين العلي )مربومه(

42 - اأم اإكبار  43 - الرخوه  44 - خياره  45 - عيا�سه  

46 - نبتة الدخيل  47 - نبتة علي  48 - نبتة را�سد

49 - ر�سوديه  50 - جدم الق�سيم  51 - العجوه 

52 - ونانه  53 - فنخى 54 - بقلة املطوع 

55 - لومة م�ساعد 56 - عكيمره 57 - حميدانة احلمراء 

58 - حميدانة الورديه  59 - بقلة حائل  60 - بطا�س

61 - ع�سليه  62 - ذاوي لوي 63 - �سباكه 

64 - �سكري احمر  65 - �سكري الق�سيم 

66 - خ�ساب املحمرة  67 - هاليل الح�ساء 

 68 - �سكر م�سر  69 - جمدول – جلبت من امريكا 

70 - �سجعي  العوير  71 - اأم خ�سب 

72 - خ�سراوي القطيف  73 - قرينيه 74 - عرينية

75 - نبتة اجلاراهلل 76 - نبتة حوي�س 77 - �سعيويه

78 - هبي�سة 79 - حو�سانه  80 - نبتة الكويتي

 81 - مقفعانية 82 - هديه 83 - ق�سيبا 84 - نبتة الفلالج

85 - خديري  86 - نبتة �سبهان 87 - نبتة النبتة

88 - اخت العيا�سة 89 - نبتة نا�سر 90 - نبتة فايز

91 - فريجه 92 - امل�سعودي 93 - رامه 94 - �سكيبه

95 - جنالء 96 - دخني 97 - خواجي 98 - �سباحي

99 - حميديه  100 - زبيدة 
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الفحول:

1 - فحل �سهيلي - للخال�س.

- فحل اخلور- للنخيل التي تريد نبات كثري، وللنخيل   2

والنغال  باأنواعه  والهاليل  �سيف  ونبتة  والزبد  احلمراء 

هاليل.

3 - فحل احمد �سيف -   على مدار ال�سنة.

4 - فحل بهالن ال�سلي- للنخيل البي�ساء. 

5 - فحل بهالن اأحمد �سيف –  مبكر )جدم( 

6 - فحل العني. 

7 - فحل اخلطيبي. 

8 - فحل الآخر اأحمد �سيف. 

9 - فحل الري�س. 

10 - فحل الأبي�س. 

11 - الفحل الأمريكي "العني". 

12 -  فحل  الغنامي.

13 - فحل الغريف.

14 - فحل ال�سكة.

كل هذه الفحول ذكورتها فوق %97 ، تغطي كل املوا�سم، 

وبع�سها ينتج على مدار ال�سنة وتوزيع الفحول لكل 25 نخلة 

-  فحل واحد. والفحول موزعة بني النخيل ح�سب طلعها.

الفحل اجليد:

1 - اأن تكون رائحته قوية ونفاذه. 

2 - اأن يكون به بودرة كثرية "طحني".

com- "التوافق"  الفحولة  اأو  الذكورة  قوة  تكون  اأن   -  3

%98 عند فح�سه  اإىل  %96 وقد ت�سل  patibility  فوق 

بامليكرو�سكوب عندما تو�سع حبوب اللقاح مع مادة 

citocarmin  ) احلمراء active  +ve   والبي�ساء

.) passive ve 

4 - كثري الطلع وتتفتح اأزهاره ال�سفلي وتليها بعد فرتة وجيزة 

اأزهاره العليا، لذلك يلزم اأحيانا ربط و�سط الطلعة الذكرية 

البالغ  الطلع  وي�سبح  الأعلى  الق�سم  اأزهار  تتفتح  حتى 

امل�ستوي، اأزهاره كلها متفتحة لينا وطريا ولي�س متخ�سبا.

العليا  الأزهار  تنتفخ  بفرتة  "ق�سه"  قطعه  بعد  وكذلك 

تيار  ياأتيها  ل  حجره  يف  ون�سرها  الطلعة  فتح  بعد  تلقائيا 

الهواء. وتتاىل طلعاته على فرتات عدة وت�ستمر طويال.

5 - بعد قطعه اأو ق�سه ل تت�ساقط الأزهار، وتظل عالقة 

على �سراميخ الطلعة اأوالعطائل "جمع عطيل" وقد ت�ستمر 

تلقيح ما  اأو يزيد، ي�ستفاد منها يف  عالقة ملدة عام كامل 

ي�ستجد من طلع الإناث.

عالقة  الأزهار  تظل  الفحل  على  اجليد  الطلع  ترك  واإذا 

حتى ت�سري مثل طلع الأنثى "خالل- اأخ�سر" 

6 - عند قطع الطلع الذكري يجب اأن يو�سع يف كي�س ورقي 

اأو جفري اأو كارتون لكي ل يتطاير اللقاح منه.

اإذا كنا نريد للنخيل اجليده اأن تنجح فمن امل�ستح�سن اأن 

ت�سهده  الذي  التطور  م�ستوى  املعار�س احلالية على  تكون 

الدولة يف املجال الزراعي.

1 - الفر�س يومه اخلا�س حيث اإنه قدمي جدا وجيد من 

ناحية ال�سكر، وقدرته على ال�سمود يف مدة احلفظ وكما 

قيل الفر�س عمود الأر�س، وكان له الدور الأكرب والنت�سار 

الأكرث وي�سلح للتخزين وال�سفر.

2 - الدبا�س له موا�سفات الفر�س من ناحية ال�سكر، ويفوق 

تخزنه  النا�س  كانت  البقاء يف احلفظ حيث  عليه يف مدة 

حتت الفر�س، حيث اإنه اأكرث �سمودا يف التخزين وي�ستهلك 

بعد نفاذ الفر�س، وهو مواطن اأ�سلي من املنطقة الغربية 

وناجح جدا. واملنطقة الغربية مالئمة له ي�سلح نرثا وكنزا. 

ول يعمل ق�سرة ويظل م�سمرا ويعمر اأكرث وقد تبناه ال�سيخ 

يزور  كان  الذي  ثراه  نهيان طيب اهلل  اآل  �سلطان  بن  زايد 

زراعته  على  وي�سجع  ال�سيف  حر  عز  يف  الغربية  املنطقة 

اإىل درجة اأن الرمل ل يعلق به. والآن ت�ستورده اليابان من 

المارات بكامل اإنتاجها من الدبا�س.

)عم  يدعى  قدميا  كان  فقد  لأبومعان،  بالن�سبة  اأما   -  3

عمان( ومتره جيد جدا، وكان ياأتي يف املرتبة الثانية بعد 

اأما الآن وقد  اخلال�س ومتتاز به مدينة العني وما حولها. 

دائما  املتوج  هو  اخلال�س  و�سنف  اجليدة  الأنواع  كرثت 

فال مانع من اأن يكون بني و�سيفات اخلال�س مثل الربحي 

وال�سلطانه ونبتة �سيف والزاملي وهاليل احل�ساء وال�سي�س 

كالعيا�سة  اجلديده  امل�ستحدثة  الأنواع  وكذلك  واخلنيزي، 

ول  وال�ساملية،  والطينانه  وال�سباكة  والدخيل  م�سر  و�سكر 

نن�سى �سنف املجدول فقد تاأقلم على املنطقة ولقى جناحا 

ورواجا، ويجب الإملام باجلني والعر�س فهي نخلة جيدة جدا 

ومميزة، واأعداد ل ح�سر لها يف هذا املوجز وي�ستح�سن اأن 
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تكون النوائع هي  املف�سلة لأنها تاأتي باجلديد.

لي�س من املعقول اأن يرتك على كل نخلة عذق واحد لتكون 

النا�س  اأود  لتقيم  موجوده  لأنها  فائده  بها  وبذلك  و�سبه، 

وتكون عامال اقت�ساديا مفيدا، والتقليل اإىل هذا احلد ل 

يدل على العناية بالنخلة؛ بل هو الف�سل ول يجب اأن يقل 

حمل النخلة  عن 6-5 عذوق.

زراعة الف�سيلة:

مو�سم زراعة الف�سائل من 1/9 ولغاية 31/10، ومن 23/2 

ولغاية 30/4، واإن تعدى هذين احلدين ل مانع �سريطة اأن 

ل يكون يف احلر ال�سديد قبل 23/8 ول يف الربد ال�سديد 

قبل مو�سم الطلع اأو اللقاح اأي قبل )15-23 /2(

نختار الف�سيلة البالغة والتي يوجد بقلبها 3 �سعفات جديدة 

ووزن حيبتها )جمارتها( يزيد عن 6 كيلوغرامات، وعند 

ال�سد على �سعفها يعمل �سوت ك�سر "ينك�سر" ول يلني اأي اأن 

�سعفها مكتمل النمو )يكون يف بع�س النخيل ليفها اأغمق( 

وخا�سة ال�سكري.

وننزل  الف�سيلة  خارج  قدمني  بعد  على  نحفر  القلع  وعند 

العتلة  فن�سع  اأمها  يف  معلقة  الف�سيلة  نرى  حتى  باحلفر 

خلفها ونخ�سعها اإىل الأمام ونق�س مبقدمة املنجل اأماكن 

و�سل العروق بالأم، وبذلك نك�سب اأن يكون اأطول م�سافة 

وينمو  متوت  الزراعة  بعد  العروق  لأن  العروق  من  �سليمة 

العروق  من  تبقى  ما  من  اأو  الف�سيلة،  داخل  من  غريها 

كان  و�سليمة  طويلة  عروق  على  اأبقينا  وكلما  ال�سليمة 

ذلك اأف�سل والنمو اأ�سرع، وكلما دمرنا العروق كلما منت 

الف�سيلة ب�سعوبة اأكرث.

واإذا اقت�سى الأمر نقتطع من الأم قطعة تلت�سق بالف�سيلة 

وترجع  اأ�سابيع  خالل  تعو�سها  �سوف  الأم  لأن  الأم  من 

اإىل القطع من ج�سم الف�سيلة لأن ذلك  طبيعيه. ول نلجاأ 

يوؤثر على حيبتها )جمارها( وقد ل تنمو وتتلف لأن ذلك 

يلحق الأذى بالف�سيلة.

ح�سري  مببيد  زراعتها  قبل  الف�سيلة  تعقيم  يجب 

بالتغطي�س"الغمر يف برميل كبري من �ساعة اإىل �ساعتني" 

وعند الزراعة ن�سع 2 كيلوجرام من ماده  الرتبة  ال�سناعي 

ونذرعلى  النظيفة  الطبيعية  بالرتبة  Bitmus خملوطة   -

املجموع  حبوب كاربو�سيد  "مبيد ح�سري" يذوب مباء الري  

لتدخل يف داخل الف�سيلة وتقتل العاقور"ح�سرة حفار عذوق 

ونبداأ  الف�سيلة  على  املتبقي  املبيد  ماء  ون�سكب  النخيل"  

الري يف  اليوم التايل، ثم نبداأ عمليه الري املعتادة. 

- نلف الف�سيلة املزروعة بال�سعف لأنه ي�سهل التهوية ويوفر 

وقد  داخلها  الرمل  فاإنه يجمع  "اخلي�س"  بعك�س  الظل  لها 

من  ويحميها  ال�ستاء  يف  يدفئها  فهو  ال�سعف  اأما  يتلفها، 

احلر �سيفا.

جتاويف  يف  فيدخل  ال�سقي   اأثناء  يذوب  والكاربو�سيد 

اأو بي�سها  "عواقري"  �سغريه  اأن تكون  الف�سيلة التي ميكن 

�سباحا  يوم   15 اأول  ال�سقي  ويكون  التفقي�س.  من  قريب  

وم�ساًء ونكمله يف اليوم مرة واحدة ملدة 60 يوما.

كان  فاإن  بيوم،  يوم  بالتناوب  ال�سقي  يكون  ذلك  وبعد 

احلر �سديدا ميكن اأن نزيد من عدد اأيام ال�سقاية لفرتة 

تلفها  اإىل  وتوؤدي  الف�سيلة  تعفن  ال�سقي  ب�سيطة، لأن كرثه 

وموتها، وبعد 6 �سهور ت�سقى كل يومني.

وبعد اكمال النخلة ال�سنتني يف مو�سم ال�ستاء نعط�سها ملدة  

يجب  �سنوات  ال�ست  جتاوزت  التي  النخلة  اأما  يوما.   15

اأن تعط�س �ستاءًا ملدة �سهرين لكي تقوي نف�سها ومناعتها 

دراجته  اأدنى  التبخريف  يكون  ال�ستاء  ففي  ال�سيف.  �سد 

مبد  النخلة  فتبداأ  معدومة.  تكون  النخلة  يف  والع�سارة 

عروقها بحثا عن الرطوبة اإىل الأ�سفل  فتقوى وتتحمل حر 

قل  اإذا  املعتاد  فيها عن  الياب�س   ال�سعف  ويقل  ال�سيف.  

املاء. وكرثة املاء تذهب بفائدة ال�سماد وتغ�سل العروق من 

املعادن ال�سرورية والالزمة لها.

النخلة التي تعدت ال�ست �سنوات تعط�س ملدة �سهرين من 

15/1 وهي مدة الربد وال�ستاء اخلال�س،  15/11 ولغاية 

لأنه يف هذه احلالة يقل اأو ينعدم النتح  "التبخر" والنخلة 

تطلق عروقها اإىل اأ�سفل تبحث عن الرطوبة فعندما ياأتي 

كثريا،  �سعفها  يتيب�س  ول  ن�سبيا  العط�س  تتحمل  ال�سيف 

وتكون قوية وتتحمل احلرارة حتى ولو قل املاء عليها وبعد 

انق�ساء  اأي   15/3 حتى  اأ�سبوعني  كل  الري  يكون  ذلك 

مو�سم التلقيح.

 :) Pollination( التلقيح

يجب اأن يعفر حبوب اللقاح او النبات اأول على طلع النخلة 

من  الأعلى  )اجلزء  "امليا�سم  املتفتح  طلعها  يتلقى  لكي 
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الزهرة( stigma " حبوب اللقاح، ثم بعد ذلك ي�سار اإىل 

�سطر �سراميخ النبات "العطيل" عطايل الفحل اىل ق�سمني 

وت�سف على طول طلع النخلة بالت�ساوي ثم تلب�س بالكي�س 

وزيادة  والرياح  واملطر  ال�سباب  من  "حفاظا  الورقي 

ينفلق  وتلقائيا  العذق،  يكرب  حتى  هكذا  وترتك  احلرارة" 

التلقيح  جودة  من  للتاأكد  الكي�س  خرق  وليحبذ  الكي�س 

)Pollination ( اأو عدمه، لأنه ل فائدة ترجى من ذلك 

وللتاأكد من اأن التلقيح قد حدث جيدا اأو غري جيد فلي�س 

هنالك من و�سيلة لإ�سعاف ذلك بل تزيده �سوءا لأ، الرياح 

�ستو�سع الكي�س وت�سرب �سراميخ العذوق يف �سوك النخيل 

عن  عبارة  وهي  واحلمراء  ال�سوداء  اخلطوط  وت�سبح 

يربط  من  وهنالك  وتقزمها،  الثمرة  منظر  ت�سوه  عناكب 

غ�سقة العذق )حامل العذق( اإىل اأقرب �سعفة لكي ل تلعب 

الرياح بالعذق وت�سوه �سكل الثمرة.

يتكون   )  stigma( املي�سم  على  اللقاح  حبة  تقع  عندما 

 .)  germination  – النبات  )عملية  اللقاحي  الأنبوب 

عملية  تنتهي  وبذلك  البوي�سة  مع  الذكرية  اخللية  احتاد 

الإخ�ساب.

ومن حما�سن الأكيا�س الورقية عالوة على ما �سبق ذكره 

املحافظة على النبات  "اللقاح" من تاأثري العوامل اجلوية 

بعد  تتفتح  مل  التي   )stigmas( للميا�سم  فر�سة  وتعطي 

فر�سة اللقاح عند تفتحها.

ون�سبة العطب يف الأكيا�س ل تزيد على %0.4، اأي 4 يف كل 

 ) fertilization( األف عذق. وعلينا اأن ننتظر الإخ�ساب

والتعجيل  ما احتذناه من  خطوات  بعد  اأمر طبيعي  وهم 

بفتح الكي�س ل يفيد �سيئا. وي�ستح�سن اأن تظل حتت الفحل 

بع�سا من ف�سائله ال�سغار لتكرب معه وحتد من �سرعة منوه 

وتكون اأ�سغر منه بحيث اإذا تفتح طلع الفحل تلقائيا يكون 

اأقل طول عن النخيل لكي تفوح رائحته بني النخيل وتلقح 

اهلل  �سدق  لواقح"  الرياح  من  تلقائيا."وجعلنا  النخيل 

العظيم.

اليوم  النخيل"احلبوبو"  يف  تتفتح  براعم طلع  - وعموما 

الثالث، لذلك فمعظم النبات عندنا يكون يف اليوم الثالث 

."flowering" بعد الفوعان

- وي�ستح�سن اأن يلقح اخلال�س وال�سي�س يف اليوم الرابع اأو 

لأن هذين  اخ�سرار(  )ويتلون طلعهما مب�سحة  اخلام�س، 

"اجلمار"  احليب  مثل  جدا  رقيقة  �سمارخهما  ال�سنفني 

يت�ساقط  ل  لكي  "الع�سو"  ال�سرموخ  لي�ستد  وقت  فيلزمه 

الثمر من اأثر النبات ولتكون امليا�سم )stigmas( مفتوحة 

.)fertilization(  وقابله للتلقيح ومن ثم الإخ�ساب

كاخل�ساب  اأكرث  لقاحًا  تتطلب  عامة  احلمراء  النخيل   -

�سيف  كنبة  البي�ساء  النخيل  وبع�س  والزبد  واخلنيزي 

والنغال  والهاليل باأنواعه )تريد نبات اأكرث لأن براعمها ل 

تتفتح مرة واحدة، وحتتاج فرتة اأطول لتتفتح كلها ولذلك 

اأنواع  وهي  الأكيا�س  وا�ستعمال  النبات  كرثة  فكرة  جاءت 

مدة  الرطب  باإنتاج  ت�ستمر  والتي  اخلرايف"   – النخيل 

اأطول قد ت�سل اإىل �سهرين. وبع�سها ل يحتاج نباتا كثريا 

لأن الرباعم اأو امليا�سم تتفتح مرة واحدة ول ت�ستمر طويال 

نهايته  اإىل  ب�سرته  الذي من  معان"  "ابو  مثل  يف اخلراف 

اأيام، بعك�س النخيل �سالفة الذكر التي حتتاج اإىل  ع�سرة 

نبات اأكرث. 

- زيادة النبات قليال يح�سن طعم الرطب .

وو�سط  مبكرة  فحول  املزرعه  يف  يكون  اأن  ي�ستح�سن   -

وماأخره. 

لأن  الري   ماء  التقليل من  يجب  اأي�سا  التلقيح  مو�سم  يف 

النخلة تن�سع )لأن مو�سم الطلع والتلقيح هو مو�سم منو( 

كل  التلقيح  بعد  الري  ويكون  العذوق  بع�س  تتيب�س  وقد 

اأ�سبوعني. 

- حتى 15/3 انق�ساء مو�سم التلقيح، وخ�سو�سا يف مو�سم 

التلقيح ل يجب اإكثار الري لأن  ذلك يجعل النخلة  اأو قلبها 

ين�سع كثريا عن م�ستوى اجلمار  فتتيب�س وحت�سف الثمرة.

بعد  ولي�س  التلقيح  اأثناء  يكون  الثمرة  تقليل  اأو  والتخفيف 

تفي  ول  ا�ستهلكت  النخلة  لأن ع�سارة  بوقت طويل،  ذلك 

بالنهو�س مبا تبقي من الثمر اأو عدد العذوق )5-6( .

ويق�سه  الطلع  اآخر  يف  العامل  يد  مب�سكة  التقليل  ويكون   

باملنجل وبذلك خف�سنا – " قللنا العذوق" وجتاوزنا ت�سرب 

اأو تكد�س العناكب واحل�سرات )التوالف يف داخل العذق( 

وكرثة اخل�سا�س.

وجتعل  الأ�سفل  اإىل  ال�سماد  بفائدة  تذهب  الري  وكرثة 

الرتبة حتت النخلة فقرية بال�سماد واملعادن. 

اأثناء  قلتها  اأو  العذوق  كرثة   اأن  ذكر  هنا  املنا�سب  ومن 

اخلريف  فرتة  يف  نبتت  قد  تكون  جميعها   هذه  التلقيح 
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وبقيت حتت الليف خمتفية يف اأوائل مو�سم الطلع - اأوائل 

تخرج   2 �سهر  اأواخر  التلقيح  وحتى  اأي�سا،  وقبله   2 �سهر 

وتفيع  بف�سل حرارة اجلو ومو�سم الطلع )الربيع(  ومن 

عالمات مو�سم الطلع طلوع احل�سائ�س حتت النخيل اإ�سارة 

املو�سمني  هذين  يف  لأن  اخلريف  واأوائل  الربيع  اأول  اإىل 

يكون الطلع.

التحدير)التقوي�ص (: 

)الع�سقة  العذق  حامل  ونرتك  به  ن�ستعجل  ل  اأن  يجب 

العذق )الع�سقة(  ت�سبح طرية( لذلك نلجا لربط حامل 

لنت  العذق  حجم  كرب  وكلما  اأعالها،  التي  ال�سعفة  اإىل 

ونرتكه  الأوىل  من  اأعلى  التي  ال�سعفة  اإىل  فرنبطها  اأكرث 

وكبريا  جيدا  ثمرا  ناأخذ  ولذلك  ويكرب  تلقائيا   ينزل  

)و�سب( لأنه مروي جيدا. اأما اإذا جلاأنا  وقو�سنا الع�سقة 

ك�سرنا  فكاأننا  لزال غ�سا  وهو  بالقوة  العذق(  اأو) حامل 

حامل العذق اأو جرحناه جزئيا، ويتكون يف مركز التقوي�س 

وت�سري  العذق  تغذية  وتقل  الغذاء  �سري  على  يوؤثر  جفاف 

الثمرة �سغرية )و�سمه (.

الت�سميد:

للنخيل اأو �سغار النخيل التي يراد لها اأن تنمو والتي دون 

ال�سنتني اأو تعدت ال�سنتني ت�سمد مرتني  بكميتني تتنا�سبان 

مع منوها الأول يف منت�سف �سهر9 - والثانية اأواخر �سهر 

2 - فرباير لكي يكر�س ال�سماد للنمو.

والنخلة التى يراد لها اأن تنتج كثريا وو�سبا يعطى ال�سماد 

�سي�ساعد  ذلك  لأن   والتلقيح،  النبات  عملية  اكتمال  بعد 

على تكبري الثمرة، اأما كمية العذوق كما �سبق وا�سرنا لها 

فهي كامنة حتت الليف من منت�سف اخلريف.

التكريب :

ي�ستح�سن اأن يكون يف ف�سل ال�ستاء لقلة تبخر الع�سارة ) 

النتح ( واملاء وقطع ال�سعف الياب�س يكون اأواخر ال�سيف 

مع بقايا العذوق الياب�سة.

مو�سم التجفيف والتمر :

اإن الرطوبة عندنا يف معظم املناطق عالية فال ي�ستح�سن 

ترك التمر يف العراء ليل نهار- يف امل�سطاح وامل�ستح�سن 

مقبول  اأو  ن�سبيا  يجف  حتى  النخلة  على  الثمر  نرتك  اأن 

وكثري من العالمات تدل على ذلك منها:    

 – عطايل  حبات  بع�س  يف   " "باهت  جفاف  و�سبه  �سمور 

العذوق، ونختار الكمية التي ن�ستطيع اأن ننجزها يف ذات 

بيد  الب�سيط  واللم�س  العالقة  ال�سوائب  لتنقيتها من  اليوم 

ننجز  اأن  وبعد  الأر�س.  يلم�س  ل  اأن  و�سريطة  مغ�سولة 

حتى  ال�سم�س  يف  نرتكه  اأو  وندعه  والتنظيف  التنقية 

او  �سناديق  يف  جنمعه  وبعدها  ع�سرا،  الرابعة  ال�ساعة 

يتما�سك  وبارد حتى  برطمانات ونحمله اىل مكان مكيف 

ملكائن  ال�سفط  اأكيا�س  نعبئه يف  وبعد ذلك  اأف�سل،  ب�سكل 

ال�سغط فيكون مترا متما�سكا اأو نعبئه  يف الأكيا�س العادية 

اأوؤيد  لونه. ول  باردة مكيفة كي لي�سوّد  ون�سعه يف حجرة 

غ�سل التمور لأن املاء يذيب ال�سكر من التمر ولأن كل نوع 

من اأنواع التمور له طعم مميز ونكهة خا�سة ونوخة )يتميز 

بها( نتيجة ال�سكريات باأنواعها ون�سبها يف ذات النوع هو 

الذي يك�سبها املذاق اخلا�س واملميز. واإذا ذاب ال�سكر اأو 

ال�سكريات تغري التميز يف املذاق للنوع املعني. 

in- )وال�سم�س خري مطهر لأن بها الأ�سعة حتت احلمراء 

 )ultra violet( البنف�سجية  فوق  والأ�سعة    )frared

تطهر ال�سطح لأنها ل تخرتق ال�سطوح بينما الأ�سعة حتت 

احلمراء تخرتق ال�سطوح وتطهر الداخل. 

وبني هاتيني الأ�سعتني تتواجد اأعداد من الأ�سعة ل ح�سر 

مبختلف  ال�سم�س  تطهرها  الأر�سية  الكرة  اأن  اأي  لها، 

اأ�سعتها.

اأما التمور التي نريد اأن نخ�س�سها ل�ستخال�س ع�سريها 

)الدب�س( حيث نقوم بو�سعها يف اأكيا�س اأكرب حجما )-5

وتنع�سر  بع�سها ب�سورة منتظمة  ونراكمها على  6( كغم 

اأو تنح�سر ب�سغط الوزن يف مداب�س خا�سة، وبالنتيجة هو 

دب�س طبيعي ولي�س مترا مغليا باملاء. 

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

هاتف:  97142628966+

فاكس:  97142970456+

alfalasi.fatima@gmail.com
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الحجري سالم  بن  حمدان  بن  محمد  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 
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الدورة الخامسة 
 المكرمون - الفائزون
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الشخصيات المكرمة
معايل الأ�ستاذ عزيز اخنو�ش- �سلطنة ُعمان

الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل - �سلطنة ُعمان

ال�سيد علي م�سطفى حممد - الإمارات العربية املتحدة
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على  حا�سل  تافراوت.  منطقة  يف   1961 عام  يف  اآخنو�س  عزيز  معايل  ولد 

ي�سبح  اأن  قبل  بكندا(،  �سريبروك  )مدر�سة  من  الإدارة  يف  الدبلوم  درجة 

وزير الفالحة وال�سيد البحري يف اململكة املغربية، وال�سيد عزيز اآخنو�س هو 

والعقارات  والغاز  النفط  قاب�سة يف جمال  �سركة  اأكرب  اأكوا،  رئي�س جمموعة 

�سو�س  ملنطقة  ال�سابق  الرئي�س  اأي�سا  وكان  تابعة.  �سركة   50 اإىل  بالإ�سافة 

ما�سا درعة.

معايل 

 عزيز اآخنو�ش

اململكة املغربية
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منح الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل من �سلطنة عمان ال�سقيقة درع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، مل�ساهمته يف جمال الزراعة 

والأمن الغذائي العربي والعاملي.

وع�سوية  رئا�سة  العربية.  الدول  جامعة   – الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  من مواليد 1959م، الوظيفة احلالية: 

والإ�سراف على الربامج واللجان التنموية والأكادميية التالية :- 

- رئي�س اللجنة التوجيهية خلطة العمل الأفريقية العربية امل�سرتكة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

- رئي�س اللجنة الأكادميية للمعهد العربي التقني للزراعة والرثوة احليوانية.

- رئي�س الربنامج العربي للتنمية الزراعية والريفية املتكاملة وامل�ستدامة يف وليات دارفور بجمهورية ال�سودان.

- ع�سو منتخب يف جمل�س حمافظي املجل�س العربي للمياه للدورة )2012-2010م(.

- رئي�س الربنامج العربي لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة.  

اآفات نخيل التمر والربنامج العربي  - الإ�سراف على الربنامج العربي لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة والربنامج العربي  ملكافحة  

لرتبية الأحياء املائية والربنامج العربي ل�سحة احليوان والربنامج العربي للتدريب الزراعي وال�سمكي.

وله العديد من امل�ساهمات يف جمال الزراعة والأمن الغذائي:

- �سارك يف العديد من املوؤمترات واللقاءات  العربية والإقليمية والدولية.

- قدم العديد من الأوراق العلمية حول الزراعة والأمن الغذائي يف عدد من املوؤمترات واللقاءات والجتماعات العربية والإقليمية والدولية 

العلمية املتخ�س�سة.

- اأعد و �سارك يف تنفيذ العديد من الدرا�سات والتقارير العلمية حول  التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي والعاملي.

الدكتور

طارق بن مو�سى الزدجايل 

�سلطنة ُعمان
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منح ال�سيد علي م�سطفى حممد رئي�س م�ساتل ال�ساحل الأخ�سر، مدير عام الدائرة املالية بحكومة الفجرية. درع اجلائزة لرعايته للنخلة 

واهتمامه بالتمور و�سهرته كمرجع للمزارعني واملهتمني بالنخلة.   

اأحب النخلة واأحبته. كان ول يزال �سغوفا بها. كان لكلمات املغفور له باإذن اهلل تعاىل املرحوم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل 

واهتمامه بالنخلة وت�سخري كل الطاقات لها من ال�سحر على قلبه واأحاديث  املغفور له الوالد ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي  ومن بعده  

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية حفظه اهلل، جعله يفكر فى النخلة هذا املخلوق الذي 

كرمه  اهلل تبارك وتعاىل وحث على زراعتها حتى عند قيام ال�ساعة.

من هذا املنطلق فكر فى اإن�ساء املزارع التي تهتم بزراعة النخيل. وكان رعايته للنخلة كرعايته لأبنائه وحب روؤيتها تكرب وتنمو وتكرث.

اأن�ساأ م�ساتل ال�ساحل الأخ�سر فى  -4 -7 1998، وكان الهدف منذ البداية لي�س زراعة النخيل واإنتاج التمور بل التميز فى ذلك.

ا�ستهر فى املنطقة ال�سرقية برعايته للنخلة، لذا كان املرجع لكل املزارعني واملهتمني بالنخلة وتزويدهم بالإر�سادات الزراعية املهمة من 

خالل التجارب العلمية امل�ستمرة التي يتم تنفيذها على اأر�س الواقع.

غطى اإنتاج م�ساتل ال�ساحل الأخ�سر اأ�سواق الدولة ودول اخلليج العربي ومنطقة ال�سرق الأو�سط ودول �سرق اأ�سيا واأفريقيا.

طور اإنتاج النخيل من خالل املعامل اخلا�سة بامل�ساتل حتى اأ�سبحت امل�ساتل متخ�س�سة ومتميزة فى ت�سدير وتوريد كافة اأنواع ف�سائل 

النخيل الن�سيجية املنتجة لدينا من خالل فريق عمل متكامل ي�سم نخبة من اخلرباء واملهند�سني  الزراعيني.

اأن�ساأ مزارع متور ال�سيجي كم�سروع حكومي تابع حلكومة الفجرية حتت الرعاية الكرمية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 

حاكم الفجرية، بهدف اإنتاج اأجود اأنواع التمور وت�سنيع منتجاته حتى اأ�سبح من اأ�سخم م�ساريع انتاج التمور بالدولة.

يحر�س دائما  على تقدمي  النخيل  اإىل كافة املوؤ�س�سات احلكومية دعما فى ن�سر زراعة النخيل.

نلنا ثقة اجلميع، وكل اأمنياتنا هو نيل ثقة القائمني على  جائزة خليفة لنخيل التمر ونكون عند ح�سن ظن اجلميع دائما.

 ال�سيد  علي م�سطفى حممد 

)و�سهرته علي جتلي(

 الإمارات العربية املتحدة 
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باصالح سالم  اهلل  عبد  عيسى  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 



72

الفائزون
فئة الدرا�سات والبحوث املتميزة
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تدعيم عجينة التمر

امللخ�ص

تعترب عجينة التمر من منتجات التمور الأكرث اإنتاجا  يف دولة الإمارات العربية املتحدة،كما تدخل يف اإنتاج الكثري من املعجنات واحللويات. 

يتم ت�سنيع عجينة التمر من التمور غري القابلة لال�ستهالك املبا�سر نتيجة ل�سغر حجمها اأو تغري �سكل الثمرة نتيجة ل�سوء معامالت ما 

بعد احل�ساد. وتتعر�س عجينة التمر اأثناء الت�سويق اإىل فقد الرطوبة والت�سلب مما يوؤثر على موا�سفاتها الغذائية. خالل عمليات ت�سنيع 

عجينة التمر و�سناعة الدب�س تنتج كميات كبرية من النوى والتي تعترب من ف�سالت هذه ال�سناعة والتي ت�سل اإىل األف الأطنان �سنويا مما 

ي�سكل م�سدر تلوث بيئي م�ستمر يف �سناعة التمور. علمًا اأن نوى التمر يعترب م�سدرا غنيًا بالألياف الغذائية وم�سادات الأك�سدة، والتي لها 

دور كبري يف حماية �سحة الإن�سان من كثري من الأمرا�س. لذا تهدف هذه الدرا�سة اإىل تدعيم عجينة التمر مب�سحوق النوى، لرفع القيمة 

الوظيفية للعجينة وحت�سني قوامها بزيادة ن�سبة الألياف واإىل ا�ستغالل نوى التمر ورفع العائد منه. 

اأو�سحت الدرا�سة اأن تدعيم عجينة التمر ب %3 من م�سحوق النوى املجفف كان من اأف�سل ن�سب اخللط حيث اأدى اإىل رفع الرطوبة بن�سبة 

القيمة الوظيفية  اإىل رفع  اأدت  الزيادة يف مكونات العجينة  %27. هذه  %37 وم�سادات الأك�سدة بن�سبة  الغذائية بن�سبة  %26 والألياف 

للعجينة بالإ�سافة اإىل حل م�سكلة الت�سلب، كما اأدت اإىل زيادة وزن املنتج بن�سبة %29 مما �سيكون له عائد اقت�سادي يف الإنتاج.

الدرا�سة:

ُتعّد التمور من الفواكه ال�سائعة لدى �سكان بلدان ال�سرق الأو�سط، اإذ اأنها تعترب م�سدرًا رئي�سًا للغذاء ملاليني النا�س يف اأرجاء العامل. وقد 

ارتفع الإنتاج العاملي من التمور من حوايل 4.6 مليون طن يف عام 1994 اإىل 7.9 مليون طن يف عام 2010 )ح�سب تقرير منظمة الأغذية 

2012(. واأ�سبحت عجينة التمر) وهى التمور التي ُتطَحن بعد نزع النوى من حباتها( من منتجات التمور  والزراعة يف الأمم املتحدة، 

ال�سائعة يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ت�ستهَلك عجينة التمر غالبًا ب�سكلها الأ�سلي، اإل اأنها ت�ستخدم اأي�سًا كاأحد املكّونات الأ�سا�سية يف 

�سناعة اخلبز واحللويات كالكعك واخلبز املحّلى واأ�سابع احللوى. 

تتكّون حبة التمر من غالف حليم وبذرة )نواة( والتى ت�سّكل 8 – %15 من وزن احلبة )الفار�سي واآخرون، 2007(. ويعترب نوى التمور 

مبثابة خملفات لدى العديد من م�سانع معاجلة التمور التي تنتج التمور منزوعة النوى و�سراب التمور واحللويات املح�سّوة بالتمور، وغالبًا 

ما ت�ستخدم هذه النوى حاليًا كعلف للما�سية والأغنام والإبل. حيث اأن الرتكيب الكيميائي لنوى التمر يتكون من 3.1 - %7.1 رطوبه، و 

2.3 – %6.4 بروتني، و5.0 - %13.2 دهون، و 0.9 - %1.8 رماد، و22.5 - %80.2 األياف غذائية. ونظرًا لإحتواء نوى التمور على ن�سبة 

PANTONE 288 CVC

PANTONE 2925 C

PANTONE 7408 C

الفئة الأوىل - فئة الدرا�سات والبحوث

الفائز الأول- جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 

الإمارات العربية املتحدة
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عالية من الألياف الغذائية، فاإنها تتمتع مبزايا عالجية هامة لأمرا�س معّينة كداء ال�سكري وفرط �سحميات الدم والبدانة، بالإ�سافة اإىل تاأثريها املحتمل للوقاية من ارتفاع �سغط 

الدم ومر�س القلب التاجي وارتفاع الكولي�سرتول و�سرطان الربو�ستات وال�سطرابات املعوية )طارق واآخرون، 2000(. ذكر احلوتي وزمالوؤه )1998( اأن الأحما�س الدهنية املوجودة 

يف خم�سة اأ�سناف من نوى التمور هي حم�س الأوليك وهو احلم�س الدهني ال�سائد بها (56.1 ٪ (، يليها حم�س الباملتيك ) 11.9 ٪ (، وحم�س اللينوليك )11.6 ٪(، وحم�س اللوريك 

) 8.3 ٪ (، وحم�س مريي�ستيك ) 6.0 ٪ (، و حام�س ال�ستيارك ) 2.6 ٪(. وميكن التحقق من جودة نوعية نوى التمر عن طريق توفر كمية كبرية من الأحما�س الدهنية الأحادية 

بها )رحمن واآخرون، 2007(. و ذكر اأن بروتني نوى التمر عايل يف حمتواه من الأحما�س الأمينية الأ�سا�سية؛ كحم�س اجللوتاميك وهو اأكرث الأحما�س الأمينية يف  نوى متور  دجلة 

نور وAllige، وهو ما ميثل 17.8 ٪ و16.8 ٪ على التوايل )بوعزيز واآخرون، 2008(.كما يحتوي نوى التمر على م�ستويات عالية من الفينولت )3102 - 4430  ملجم حم�س اجلاليك 

/100 جم( واملواد امل�سادة لالأك�سدة )929-580 ميكروجرام ترولك�س/ جم(، كما ذكرت من قبل الفار�سي واآخرون )2007 (. وقد ثبت اأن املركبات الفينولية يف نوى الفاكهة  مثل 

الأحما�س الفينولية والفالفونيدات والتي لها العديد من الآثار املفيدة، تعمل كم�سادات لالأك�سدة امل�سادة لل�سرطان، م�سادات للميكروبات، م�ساد للطفرات، وم�سادات لاللتهابات، 

واحلد من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية ) �سهيدي ونازك 2004 (.وبالتايل فمن املهم زيادة كمية م�سادات الأك�سدة يف النظام الغذائي لالإن�سان ولتحقيق ذلك هناك طريقة 

واحدة هي من خالل اإثراء الغذاء باملركبات الفينولية الطبيعية. حيث اإن بع�س املواد امل�سادة لالأك�سدة ال�سطناعية قد ت�سبب �سمية، بالإ�سافة اإىل تكاليف الت�سنيع العالية، و لها 

كفاءة اأقل من م�سادات الأك�سدة الطبيعية ) �سونغ و بارلو ، 2004(.

واحدة من امل�ساكل الرئي�سية التي تواجه عجينة التمر هو ميلها اإىل ال�سالبة اأثناء التخزين. ويتم حتديد طراوة )ليونة( عجينة التمر اأ�سا�سا عن طريق املحتوى من الرطوبة وتبعا 

ل�سنف التمر. ولالأ�سف، فاإن زيادة املاء يف عجينة التمر بالبخار اأو الغمر يزيد من خطر اإن�ساجها وتخمرها. علما باأنه يتم اإنتاج كمية كبرية من نوى التمر كمخلفات وحيث اإن النوى 

يحتوي على كمية كبرية من الفينولت والألياف الغذائية املفيدة بيولوجيا، فكان الهدف من هذه الدرا�سة اإنتاج عجينة متر مدعمة مب�سحوق نوى التمر الغنى مب�سادات الأك�سدة 

والألياف والربوتني بهدف حت�سني الليونة وفرتة ال�سالحية.

ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة الدرجة منخف�سة اجلودة من متور اخلال�س من �سركة الفوعة يف العني، الإمارات العربية املتحدة. مت غ�سل التمور و اإزالة النوى منها يدويا.ثم مت جتفيف 

البذور يف الفرن ملدة يومني على 50 درجة مئوية )نوى جمفف( وقد مت اخذ جزء من هذا النوى املجفف ومت حتمي�سه يف فرن كهربائي على حرارة 200 درجة مئوية ملدة 60 دقيقة  

)نوى حمم�س(. مت طحن النوى املجفف واملحم�س للح�سول على م�سحوق من كال منهم ) 0.5 ملم(. وبعد ذلك مت تقطيع اجلزء اللحمي من ثمار التمور وفرمها ناعما اإىل 0.5-1.0 

�سم، ثم خلطها مع م�سحوق نوى التمر من النوعني  بن�سب خمتلفة ) 3 و 6 و 9 ٪ ( با�ستخدام الفرم على البخار. مت ت�سكيل عجينة التمر املدعمة بال�سغط عليها يدويا ومت تعبئتها 

يف اأكيا�س من البويل ايثيلني عالية الكثافة  ثم التغليف احلراري، مت قيا�س الرتكيب الكيميائي الكامل )املحتوي من الرطوبة، الربوتني، الدهون، الكربوهيدرات  و الرماد( يف كل 

معامالت معجون التمر املدعم  بن�سبة 3 و 6 و 9 ٪ م�سحوق جاف ) DP( و3 و 6 و 9 ٪ م�سحوق حمم�س ) RP (. عالوة على ذلك مت قيا�س الألياف الغذائية، وجمموع املركبات 

الفينولية واملركبات امل�سادة لالأك�سدة بالإ�سافة اإىل التقييم احل�سي الو�سفي. وقد جرى التقييم جلميع العينات وفقا لل�سفات احل�سية التالية اللون وال�سالبة، واحلالوة ، والنكهة 

والقبول من قبل ع�سرة اأ�سخا�س من امل�ساركني الذكور وجميعهم من املتعاملني مع اجلوانب املختلفة للتمور ) الب�ستنة، و احلماية والت�سنيع ( ملدة 5 �سنوات على الأقل.

 تبني اأن حمتوى الرطوبة يف العجينة كان 15.03 ٪ وقد زاد زيادة  كبرية بعد اإ�سافة م�سحوق النوى ل 18.94 ٪ ل )DP3( و 20.69 ٪ ل ))RP3. وترجع الزيادة يف ن�سبة الرطوبة 
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اأ�سا�سا اإىل الن�سبة العالية من الألياف الغذائية بالنوى والتي لديها القدرة على ربط كمية عالية من املاء اأثناء عملية الفرم يف وجود البخار. وهذا املحتوى العايل من الرطوبة يف 

العجينة املدعمة EP ت�ساعد على احلفاظ على عجينة لينة لوقت اأطول اأثناء التخزين. وقد زاد اإملحتوي الربوتينى يف جميع عينات EP زيادة كبرية )1.45-1.31 ٪( مقارنة بعينة 

ال�ساهد ) 1.27 ٪ (. ومن املتوقع اأن يرجع هذا اإىل املحتوى العايل من الربوتني يف النوى، والذي كان 2.94 ٪ يف النوى املجفف و3.37 ٪ يف النوى املحم�سة. كما اأن حمتوى الدهون 

يف العجينة املدعمة اخذ نف�س النمط كما هو يف  املحتوى الربوتينى يف النوى، حيث تراوح بني 0.46 ٪ ل ))RP3 اإىل 0.86 ٪ ل )RP9( هذا يرجع اإىل الن�سبة العالية من الدهون يف 

النوى ) 7.95-7.85 ٪( باملقارنة مع التمر الغري مدعم ) 0.58 ٪ (.

�سة. تعرّب هذه القيم  فة، اأما RP3 و RP6 و RP9 فتعني عجينة متر مع 3 و6 و%9 م�سحوق نوى حممَّ املق�سود بـ DP3 و DP6 و DP9 هو عجينة متر مع 3 و6 و%9 م�سحوق نوى جمفَّ

عن املتو�سط - النحراف املعياري لثالثة ح�سابات على اأ�سا�س الوزن الرطب. املتو�سطات - النحراف املعياري، املتبوعة باحلرف نف�سه �سمن العمود الواحد، ل تختلف عن بع�سها 

البع�س اختالفًا ذا اأهمية )القيمة الحتمالية اأقل من 0.05(. 

كان املحتوي من الألياف الغذائية يف متور اخلال�س 5.11 ٪ يف اجلزء اللحمي و 61.9 ٪ يف النوى املجفف و 69.7 ٪ يف النوى املحم�س . وهذا املحتوى الغني من الألياف الغذائية 

يف النوى يوؤدي اإىل زيادة حمتوياته يف العجينة املدعمة لترتاوح بني %5.34 اإىل 8.36 % يف RP3 و يف RP9 على التوايل. وقد كانت الزيادة من الألياف الغذائية يف EP تتنا�سب مع 

كمية النوى امل�سافة لتدعيم عجينة التمر. الألياف الغذائية لها تاأثري مهم على عجينة التمر لقدرتها على ربط املاء وبع�س من هذا املاء يحتجز خارج م�سفوفة الألياف يف �سورة 

.EP حرة حيث يوفر هذا املاء خ�سائ�س امللم�س املرغوب فيه

 255( العجينة  يف  الفينولت  زادت  وقد  ملجم/100جم(.   252  ( للتمر  اللحمي  باجلزء  مقارنة   ) ملجم/100جم   3351-3386( الفينولت  من  غني  م�سدر  يعد  التمر  نوى 

ملجم/100جم( زيادة كبرية بعد تدعيمها مب�سحوق النوى. وكانت الزيادة متنا�سبة مع كمية النوى امل�سافة لترتاوح بني 294-271 ملجم/100جم ل DP و 318-285 ملجم/100جم 

 2035 1970 و  اأقل من املوجودة يف  النوى املجفف و النوى املحم�س والتي هي  873 ملجم/100جم  ( كانت  RP . ومن ناحية اأخرى فاإن املواد امل�سادة لالأك�سدة يف التمر )  ل 

ملجم/100جم  على التوايل، حيث وجد اإن املعاملة احلرارية ذات فعالية عالية للغاية يف حتويل الفينولت غري الذائبة اإىل فينولت قابلة للذوبان. كما اأن املواد امل�سادة لالأك�سدة يف 

EP قد حت�سنت ب�سكل ملحوظ من 1108 ملجم/100جم يف العجينة ل 1305 ملجم/100جم ل RP3 و 1730 ملجم/100جم ل RP9 .النتائج التي مت احل�سول عليها ت�سري اإىل اأن 

عجينة التمر املدعمة مبثابة م�سدر جيد مل�سادات الأك�سدة الطبيعية ويحتمل اأن تعترب غذاءا وظيفيا اأو كاأحد املكونات الغذائية الوظيفية.

اللون هو اأحد �سمات اجلودة احل�سية يف العجينة لأنه اأول اخل�سائ�س التي يالحظها امل�ستهلك، واأن فقد اللون يكون ال�سغل ال�ساغل للم�ستهلكني. وباإ�سافة م�سحوق البذور للعجينة 

يت�سبب يف دكانه لون العجينة والذي كان مكروها من قبل اأع�ساء فريق التقييم احل�سي. كان عدم القبول اللوين يتنا�سب مع ن�سبة م�سحوق النوى امل�ساف وقد اأعطى DP9 اأدنى درجة. 

�سالبة DP6 كانت املف�سلة عن اجلميع، حيث اإن ال�سبب كان املحتوى العايل من الرطوبة مقارنة بعينة ال�ساهد. حالوة العجينة كانت مقبولة وانخف�ست تدريجيا مع زيادة الن�سبة 

املئوية للنوى يف العجينة. �سلكت  النكهة اأي�سا نف�س منط احلالوة، حيث اأن بزيادة كمية النوى امل�ستخدمة تقل كال من احلالوة و النكهة بالعجينة. عموما اأعطيت اأعلى درجة رغبة 

وقبول للعجينة  تليهاDP3 ، DP6 و DP9. اعتمادا على ذلك ميكننا اأن نالحظ اأن زيادة كمية النوى امل�سافة اإىل العجينة حتد تدريجيا من  درجة قبول اللون، احلالوة والنكهة، يف 

حني تزداد تف�سيلها من حيث ال�سالبة.  يو�سح تزايد درجة دكانه اللون يف  EP بزيادة الن�سبة امل�سافة من النوى، وقد اأعطى RP9 اأدنى درجة والعجينة اأعلى درجة. وقد كانت درجة 
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الدكانة يف RP اأعلى بكثري من DP ب�سبب عملية التحمي�س الأمر الذي يوؤدي اإىل التلون البنى وتفاعل ميالرد الذي يوؤدى اإىل اإنتاج م�سحوق متر داكن. �سالبة RP م�سابه لDP حيث 

ح�سل RP9 على اأعلى الدرجات وانخف�س تدريجيا مع تناق�س الن�سبة املئوية  للنوى امل�ساف لت�سل اإىل اأدناها يف العجينة . حالوة و نكهة العجينة  كانتا اأف�سل بكثري من غريها يف 

EP وقد انخف�ست هذه ال�سمات مع زيادة النوى. وبالتايل، كانت درجة القبول عالية للعجينة تليها RP3 ، RP6 و RP9 على التوايل.

الوظيفية  القيمة  اإىل زيادة كال من  اأدى  التمر قد  النوى املجفف لعجينة  3 ٪ من م�سحوق  اإ�سافة  و املحم�س كان  التمر املجفف  التمر املدعمة  مب�سحوق  من حيث قيمة عجينة 

والقت�سادية. وقد زاد حمتوى الرطوبة يف DP3 بن�سبة 26 ٪، الأمر الذي اأدى اإىل ليونة العجينة . وقد  ح�سن هذا من درجة تف�سيل العجينة وخف�س من �سالبتها اأثناء التخزين. 

كما اإن اإ�سافة النوى قد زاد من وزن العجينة بن�سبة 29 ٪، الأمر الذي اأدى اإىل زيادة العائد القت�سادي يف اإنتاج مثل هذه املنتجات. وقد زادت الألياف الغذائية وم�سادات الأك�سدة 

يف DP3 بن�سبة 37 و 27 ٪ على التوايل. وهذا له تاأثري كبري على القيمة الوظيفية من عجينة التمر و العائد من هذه ال�سناعة.

فة؛ RP3 = عجينة التمر مع %3 م�سحوق  القيم احل�سية لعجينة التمر املدعم ب DP3 و RP3 ) P = عجينة التمر بدون م�سحوق نوى؛ DP3 = عجينة التمر مع %3  م�سحوق نوى جمفَّ

�سة (. نوى حممَّ

وختاما، ا�ستخدام نوى التمر كـاأحد خملفات ت�سنيع التمور لزيادة القيمة امل�سافة قد متت درا�سته، حيث اإن  عجينة التمر قد مت تدعيمها مب�سحوق النوى بن�سب 3 و 6 و 9 ٪، ثم مت 

تقييمها من ناحية الرتكيب الكيميائي والألياف الغذائية والفينولت، واملركبات امل�سادة لالأك�سدة واجلودة احل�سية. واأظهرت النتائج اأن عجينة التمر املدعمة ب 3 ٪ من م�سحوق 

النوى اجلاف )DP3( كان اأف�سل يف حت�سني �سالبة العجينة، والألياف الغذائية، واملركبات امل�سادة لالأك�سدة و اجلودة احل�سية للمنتج.

د. حممد علي الفار�سي1، اإدارة الأبحاث والتطوير، جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، �سندوق بريد 52150 ،

دولة الإمارات العربية املتحدة.

د. �ساي يل2، اإدارة علوم وتقنيات الأغذية، جامعة كورنيل، الوليات املتحدة الأمريكية. ق�سم علوم وتكنولوجيا الأغذية ، جامعة كورنيل، جنيف ، نيويورك 14456، الوليات املتحدة 

الأمريكية.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

أبوظبي - اإلمارات العربية املتحدة

ص.ب:  52150

هاتف:  97124954000+

فاكس:  97142970456+
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والتنميط  الجيني  التنوع  لتحليل  الجزيئية  البصمات  انتقاء 
السريع  والفرز  للجنس  المبكر  والكشف  لألصناف  الجيني 

لمقاومة مرض البيوض في نخيل التمر

امللخ�ص 

اإىل  البحث  يهدف  واأموال طائلة.  وقتا طويال  الوراثي  اأ�سنافها وحت�سينها  انتقاء  عمليات  يتطلب  ومعمرة،  اجلن�س  ثنائي  النخلة   لكون 

ا�ستخدام الب�سمات اجلزيئية كاأدوات لتقييم التنوع والرتكيب الوراثيني والتنميط اجليني لأ�سناف النخيل والك�سف املبكر للجن�س والفرز 

ال�سريع ملقاومة مر�س البيو�س يف نخيل التمر. وقد مت اختبار ا�ستخدام عدة مئات من البادئات من نوع    و  اجلينية من اأجل تقييم م�ستوى 

التنوع، التنميط اجليني، وحتديد العديد من الب�سمات اجلزيئية املر�سحة التي ميكن اأن متيز جزئيا اأو كليا بني اأ�سناف مقاومة وح�سا�سة 

ملر�س البيو�س وت�ساعد عن الك�سف املبكر جلن�س النخلة. ومن بني 550 بادئات من نوع  )- 10( مت اختيار 170 منها متكن بتحديد اأكرث 

من 300 ب�سمة جزيئية متنوعة ومتعددة الأ�سكال وقادرة على الك�سف عن تعدد وتنوع الأ�سكال اجلينية وحتديد منط اأ�سناف النخيل. وقد 

بلغت ن�سبة تنوع الأ�سكال ٪70 بحيث اأعطت كل بادئة 1 اإىل 5 ب�سمة خمتلفة ومميزة ح�سب البادئات. وقد ك�سف هذا النوع من البادئات 

 80% مبتو�سط   %  43-100 من  الختالفات  متييز  معدل  ويرتاوح  لالختالفات  ومميزة  الأ�سكال  ومتعددة  متنوعة  ب�سمة   80 من  اأكرث 

ومتو�سط 6،1 ب�سمة مميزة لالختالفات لكل بادئة. 

1 .مقدمة:  نخيل التمر هو نبات ثنائي امل�سكن ومعمر وهي واحدة من اأقدم الأنواع ال�سجرية املزروعة يف منطقة اخلليج العربي. يف 

اأوقات مبكرة جدا، انت�سر �سجرة النخيل يف �سمال الهند و�سمال اأفريقيا وجنوب اإ�سبانيا، حيث اأنه يلعب دورا رئي�سيا يف املناطق القاحلة. 

ويتم ن�سر النخيل خ�سريا عرب الف�سائل من التي تنتجها الأ�سجار الفردية النخبة، وموؤخرا من النباتات امل�ستمدة من زراعة الأن�سجة. 

 453 اأكرث من  48،000 هكتار. وقد مت حتديد  البالد على م�ساحة تقرب من  اأنحاء  4.8  مليون نخلة تزرع يف جميع  املغرب، حوايل  يف 

اأ�سناف املعروفة )، 2011، (. وتتمثل هذه الأ�سناف ب 2.1 مليون؛ 2.7 مليون �سجرة املتبقية تن�ساأ من انت�سار البذور الطبيعية واملعروف 

با�سم اخللط )  . 1996(. املعوقات الرئي�سية لإنتاج التمور هي اجلفاف، وخف�س الإنتاجية و�سعف تقنيات ما بعد احل�ساد يف املزارع 

التقليدية، ف�سال عن الآفات والأمرا�س. يعد مر�س البيو�س من اأخطر الأمرا�س عن النخيل والناجم عن فطر الذي ي�سيب الأ�سجار يف 

املناطق الرئي�سية لزراعة نخيل التمر يف املغرب، يف جزء كبري من غرب وجنوب اجلزائر ويف بع�س مناطق موريتانيا ) 2003، ، 2007،(. 

الفئة الأوىل - فئة الدرا�سات والبحوث

الفائز الثاين: املعهد الوطني للبحث الزراعي  

اململكة املغربية
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الوراثية  النهج  هي  البيو�س  مر�س  ملكافحة  الواعدة  الو�سائل  اأكرث  احلا�سر،  الوقت  يف 

با�ستخدام اأ�سناف مقاومة . وقد مت اختيار العديد من �ساللت النخيل املقاومة للبيو�س 

ب�سجرة  تتمثل  منها  واحدة  كل  لكن   ،)2005  ،،2003  ،2001  ،1997  ،1995  ،1990  (

واحدة او بعدد قليل من الأ�سجار. من اأجل اإنتاج اأعداد كافية من ال�ستالت لإعادة تعمري 

املقاومة  ال�ساللت  ل�ستالت  الغزير  الإكثار  يعد  البيو�س،  دمرها  التي  النخيل  ب�ساتني 

مئات  عدة  و�سلوك  البيو�س  تقاوم  �سبعة  املغربية،  اأ�سناف  بني  �سروريا.  اأمرا  املختارة 

من الأمناط اجلينية الأخرى بني اأغلب اأ�سجار اخللط ل يزال جمهول جتاه هذا املر�س. 

املالحظات امليدانية وحدها لهذا ال�سلوك لي�ست كافية وتقييم هذه املوارد عرب التلقيح 

ال�سطناعي با�ستخدام بويقات م�سببات للمر�س يحتاج اإىل متويل كبري وفرتات زمنية 

ال�سادرة  للنخيل  الهجنية  ال�ساللت  1993(. عالوة على ذلك، فجن�س   ( ن�سبيا  طويلة 

�سنوات  اأربع  يحتاج  التي  الإزهار  يف  ال�سطرة  اإدخال  قبل  حتديده  ميكن  ل  النواة  من 

نوعية )  اأو  والزراعية ك�سفات كمية  املورفولوجية  ال�سفات  الأقل. وقد مت حتديد  على 

2001(، لكن هذه ال�سفات ل متكن من التمييز بني اأ�سناف مقاومة وح�سا�سة، با�ستثناء 

اأي�سا  ت�سمح  ول   )1990( املرجع  ح�سب  ال�سعف  قواعد  على  الأ�سود  اللون  وجود  اأهمية 

ب�سهولة الك�سف املبكر عن جن�س �سجريات النخيل ال�سابة. يف املقابل، قد ميكن للوا�سمات 

اجلزيئية حتديد التغري يف ال�سلوك من اأ�سجار النخيل، وهو ما تعرب عنه جزء من مناطق 

معينة من احلم�س النووي. ل ميكن لعلماء حماية النبات وحت�سينه الوراثي جتاهل التقدم 

املحرز يف جمال التكنولوجيا احليوية النباتية، مبا يف ذلك تطبيق عالمات املعتمدة على 

احلم�س النووي ل�سمان اجلودة. يف الواقع، بالن�سبة لنخيل التمر، فالبيانات على اأ�سا�س 

الوا�سمات اجلزيئية مثل ، قد تطورت لتميز املورثات النخيل جزيئيا من اأ�سناف ودرا�سة 

عالقاتهم اجلينية وتطورهم ) 2000;   . 1998;   . 2003;   . 2000(. قد ي�سعب اأي�سا 

اأو مقاومة  الفاكهة  نوعية  الهامة، مثل  وال�سفات املح�سولية  التقدم يف اختيار اجلن�س 

الأمرا�س، ب�سبب التعمر الطويل لأنواع النبات. تك�سف هذا الواقع التجارب املغربية يف 

جمال التح�سني الوراثي للنخيل عن طريق التهجني والإختيار ال�سامل )  . 1986;    1973;   

2011(. يبدو اأن �سفة املقاومة ملر�س البيو�س   ،2005  ،2003  ،1997  ،1995   ;1981  .

اأقل تعقيدا من بني �سفات �سجرة النخيل. مت تطوير طرق �سريعة ن�سبيا لتقييم مقاومة 

والأ�سجار  ال�سغرية  والنباتات  )ال�ستالت  النبات  منو  من  خمتلفة  مراحل  يف  البيو�س 

الأ�ساليب من  تعترب هذه   .)1993  .    ;1994     ;،1994  ( وامليدان  املخترب  الكبار( يف 

برامج التح�سني الوراثي والتهجني التقليديني جد �سعبة عمليا وماليا عندما يكون ذلك 

�سروريا لتقييم جمموعات نخيل بعدد كبري جدا من الأفراد. عالوة على ذلك، فال ميكن 

حتديد جن�س اأ�سجار النخيل ال�ساب قبل ازهارها.

2. اأهداف البحث 

التقنيات  با�ستخدام  املتنوعة  اجلزيئية  الوا�سمات  لتحديد  الرئي�سية  البحوث  تهدف 

اجلزيئية الب�سيطة من اأجل تقييم التنوع اجليني والتنميط اجليني لالأ�سناف ل�ستخدام 

والإختبار ال�سريع لل�ساللت املقاومة من النخيل والك�سف املبكر عن جن�س النخيل. فاإن 

النتائج املح�سل عليها ت�سمح للم�ساعدة يف اختيار اأ�سناف النخيل من اأجل تق�سرياملدة 

الطويلة وخف�س التكاليف املرتفعة  الالزمة للتح�سني الوراثي التقليدية عن النخيل.

3. ا�ستخراج احلم�ص النووي لنخيل وتقنيات اجلزيئية امل�ستخدمة 

لكل عينة من وريقات �سعف النخيل، مت ا�ستخراج احلم�س النووي ا�ستنادا على طريقة 

ملغ   450 اإىل   250 من  عليها  املح�سل  النووي  احلم�س  من  الكمية  تختلف   . بروتوكول 

م�ستخرجة من 4 غرام من العينات غري املجففة اأو 0.3-0.2 غرام من العينات املجففة 

يل  و�سفها  كما  وتنقيته  الكلي  النووي  احلم�س  ا�ستخراج  مت  ال�سغط.  حتت  بالتجميد  

امل�ستخدمة    اجلزيئية  التقنيات  تهدف  اخلفيفة.  التعديالت  بع�س  مع   )1988( وتايلور 

اإىل ت�سخيم احلم�س النووي امل�ستخرج. مت حت�سني تقنيات  وفقا املبدئات و تقنيات  و . 

مت ت�سجيل البيانات يف وجود )1( اأو عدم وجود )0( من املنتجات امل�سخمة. مت حتديد 

احلا�سوب    برنامج  بوا�سطة  البيانات  حتليل  مت  وقد  حجمها.  وتقييم  املختارة  نطاقات 
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با�ستخدام التحليل العنقودي  و�سيدت الر�سوم الرتتيبية  لالأ�سناف النخيل املدرو�سة.

4. التنوع الوراثي وت�سنيف اأ�سناف النخيل 

بني  وا�سح  تنظيم  وجود  وعدم  ن�سبيا  الأ�سكال  تعدد  انخفا�س  �سابقا  النتائج  اأظهرت 

اأ�سناف النخيل املزروعة يف املغرب )   1998( با�ستخدام تقنية . اختيار الوا�سمات اأو 

الب�سمات اجلزيئية املتنوعة با�ستخدام تقنيات جزيئية ب�سيطة اأخرى كتقنية  قد ت�ساهم 

يف تقدير التنوع اجليني و التنميط اجليني لالأ�سناف.

4. 1. الأ�سناف وال�ساللىت امل�ستخدمة لتقييم التنوع الوراثي والتنميط اجليني 

الأ�سناف وال�ساللىت امل�ستخدمة هي: 4 اأ�سناف خمتلفة لختيار الب�سمات اجلزيئية: 

�سنفا   28 التنوع:  لتحليل  خمتلفا  �سنفا  و45  لعيالت  و�ساير  جيهل  نور،  دقلة  جمهول، 

ذكور  و4  مغربية  خمتارة  �ساللت  اأو  اأ�سناف   10 تون�سية،  اأ�سناف   3 رئي�سيا،  مغربيا 

النخيل.

4. 2 . اختيار الب�سمات اجلزيئية  و  من اأجل حتليل التنوع الوراثي و التنميط اجليني 

لالأ�سناف

النووي  احلم�س  على  وا�سمة    550 جمموعه  ما  اختبار  مت  الوا�سمات،  اختيار  اأجل  من 

للنخيل ومت اختيار 170 منهن التي اأدت اإىل حتديد اأكرث من 300 ب�سمة متعددة الأ�سكال 

والتي هي قادرة على الك�سف عن تعدد الأ�سكال والتنوع الوراثي وحتديد اأ�سناف النخيل 

متعددة  ب�سمة   1-5 وبواقع   70٪ اإىل  الأ�سكال  لتعدد  املئوية  الن�سبة  ت�سل   .)2007  (

الأ�سكال لكل وا�سمة على العموم. ويقدر الوزن اجلزيئي )قواعد الزوج( من 0.35 اإىل 

2.5 كيلو باز. بع�س الأمثلة لوا�سمات  املختارة هي: 5'3--'، 5'3--'، 5'3--'، 5'3--'، 5'3-- 

'و5' 3-- '. بالن�سبة لوا�سمات ، اإن تطبيق حتليل  على 45 وا�سمة خمتربة اأدى اإىل اختيار 

)متو�سط     100٪ اإىل   43٪ من  متفاوتا  الأ�سكال  تعدد  ن�سبة  اأن  ك�سفت  التي  وا�سمة   21

٪80( وفقا للوا�سمات وبواقع متو�سط   6.1 ب�سمة متعددة الأ�سكال للو�سمة الواحدة بع�س 

 AC (10(، )AG(12، )TA(14 ، AGT(5(، هي:  املختارة   ISSR لوا�سمات  الأمثلة 

 ATG(5 4 و)GATA(، 8)AAG(، GGGA(4(، )CTCACA(4، G )TCC(5 G

AG(. لكال ب�سمات RAPD وISSR، وكانت النتائج قابلة للتكرار.

. 4.3. حتليل التنوع الوراثي لالأ�سناف املغربية با�ستخدام ب�سمات  

اأظهرت النتيجة الأخرية ب�ساأن حتليل التنوع الوراثي بني 45 عينة من اأ�سناف النخيل مبا 

يف ذلك 28 �سنفا مغربيا، 3 تون�سيا، 10 �ساللت خمتارة و4 ذكور با�ستخدام 79 ب�سمة 

ISSR املختارة، م�ستوى عال يف ن�سبة تعدد الأ�سكال التي هي ٪79.8. وتتميز هذه الأمناط 

اجلينية بوا�سطة ب�سماتها اجلزيئية و�سرائح اأمناطها. اإن حتليل العنقودي على اأ�سا�س 

امل�سافة اجلينية بني الأمناط اجلينية ل ميكن التمييز بني جمموعة الأ�سناف التون�سية 

املختارة  ال�ساللت  جتمع  اإعادة  على  عموما  د  ي�ساع لكنه  املغربية،  الأ�سناف  وجميع 

 ،dendrogram التي  لها بع�س الت�سابه مع الأ�سناف التون�سية . وفقا للر�سم الرتتيبي

يف   )A( املجموعة  تنق�سم   .)B و   A( كبريتني  جمموعتني  يف  الأ�سناف  جتميع  ميكن 

جمموعتني فرعيتني A1 و A2. حتتوي املجموعة الفرعية A1 على جميع �ساللت النخيل 

املختارة املغربية وال�سنف التون�سي فطيمي )FTM(. اأما �سنف اأخت فطيمي التون�سي 

العديد  التي جتمع   B املجموعة  تنق�سم   .A2 الفرعية  املجموعة  )OFTM( جتمعت يف 

املمتازة  متورها  جلودة  نظرا   .B2 و   B1 فرعيتني  ني  ت جمموع يف  خمتلفة  اأ�سناف  من 

 B2 للبيو�س، ميثل �سنف جمهول )MJH( وحده جمموعة فرعية  العالية  وح�سا�سيتها 

B1  على عدة جمموعات فرعية الذي جتمع بع�س اأ�سناف  . حتتوي املجموعة الفرعية 

 IKL، مثل   متو�سطة  اإىل  �سعيفة  الثمار  جودة  ذات  ن  ك ول للبيو�س  ومقاومة  ح�سا�سة 

.BSL و BSTN، AZO، BZG

بالن�سبة للمجموعات الفرعية الأخرى، مت احل�سول على نتائج مماثلة. جتمعت ال�ساللت 

الذكرية: NP3، NP4، A18، B18 يف جمموعات فرعية خمتلفة مع اأ�سناف من الإناث. 

اأظهرت النتائج اأن تقنية ISSR هي فعالة جدا يف حتديد اأ�سناف خمتلفة من النخيل، 

اأ�سناف  اأو  اأن تكتل اأمناط اجلن�س  ولكن الب�سمات امل�ستخدمة يف هذه احلالة ل ميكن 

مقاومة. 
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ميكن ربط الوا�سمات اجلزيئية باجلينات ذات الهمية مثل مقاومة الأمرا�س واجلن�س، 

جميع  تطبيق  مت  لقد  املرغوبة.  الوراثية  الأمناط  من  املبا�سر  غري  الختيار  يتيح  مما 

وحتديد  الوراثي  التنوع  لتقييم   )ISSRو  RAPD، AFLP، SSR( اجلزيئية  التقنيات 

 Adawy et al. 2005; Lacaze and Brackpool 2000; Saker and( اأ�سناف النخيل

Moursy 1999; Sedra 2007c; Sedra et al. 1998( واملقارنة الوراثية وحتديد هوية 

النخيل- مع  باملقارنة  الأن�سجة  زراعة  تقنيات  بوا�سطة  عليها  املح�سل  النخيل  �ستالت 

.)Diaz et al. 2003; Saker et al. 2006; Sedra 2005b( الأمهات

5. حتديد اجلن�ص يف نخيل التمر 

الوراثي  التح�سني  يحتاج  الإزهار.  قبل  ال�ساب  النخيل  اأ�سجار  جن�س  حتديد  ميكن  ل 

التقليدية واحلديثة يف النخيل اإىل وقت طويل واأموال طائلة. يجد الباحثون يف هذا املجال 

�سعوبة احل�سول على نتائج يف وقت مبكر يف اختيار النخيل ال�ساب. وقد حتققت ب�سعة 

الأبحاث اجلزيئية يف الك�سف عن اجلن�س يف النخيل. ت�سكل اأعمال بحثنا هذا م�ساهمة 

لتحديد جن�س النخيل يف مرحلة مبكرة على �ستالت ونبتات.

5. 1. الأ�سناف والأمناط اجلينية امل�ستخدمة للك�سف املبكر للجن�س 

نخيل   :1 قائمة  اجلن�س هي:  املبكر  الك�سف  لتقدير  امل�ستخدمة  اجلينية  الأمناط  قوائم 

ذكور 18-10 و 4 ونخيل اإناث جمهول ودقلة نور، قائمة 2: 20 �سنفا و�ساللة: 10 ذكور )1 

اإىل 10( و 10 اإناث )1 اإىل 10( �سادرة من ثالثة تهجينات خمتلفة )حالوي 3، جمهول 

5 ودقلة نور 5( وقائمة 3: 28 �سنفا و�ساللة: 14 ذكور )1 اإىل 14( و 14 اأنثى )اأ�سناف 

خمتلفة( من اأ�سول خمتلفة.

5. 2. اختيار الب�سمات اجلزيئية  و  الت متييز بني الذكور والإناث 

جتربة با�ستخدام القائمة 1 من الأ�سناف: مت اختبار 35 وا�سمة  و 10 وا�سمة  على عدد 

قليل من الذكور والإناث )قائمة 1( ومت احل�سول على ما جمموعه 310 ب�سمة متعددة 

الأ�سكال بني 455 ب�سمة مت الك�سف عنها. وكان عدد من هذه الب�سمات اجلزيئية عاليا 

جدا وكان من ال�سعب تطبيقها. 

 5 وا�سمة  مت اختيارها واختبارها وفقط   16 الأ�سناف:  2 من  با�ستخدام قائمة  جتربة 

وا�سمات ) 234،  269،   235،  238،  254( مت اختيارها والتي اأعطت 48 ب�سمة متعددة 

الأ�سكال )٪13.79(. على نف�س القائمة، مت اختبار 22 و�سمة   والو�سمات فقط )51، 52، 

التي  27 ب�سمة متعددة الأ�سكال )12.27٪(  7( هي املثرية لالهتمام والتي ك�سفت   ،6

متيز الإناث والذكور على العموم.

الوراثية  امل�سافات  حتليل  خالل  من  )غريمقدمة(  عليها  احل�سول  مت  التي  النتائج  اإن 

الأ�سكال  و27 ب�سمة  متعددة  92 ب�سمة   با�ستخدام  وال�ساللت مورثات  الأ�سناف  من 

قابلة للمقارنة يف ما بينها على العموم، ولكن اأعطت تقنية  اأف�سل النتائج. اإل اأن جميع 

البيانات املجتمعة واملح�سل عليها من قبل هاتني التقنيتني اأظهرت نتائج مماثلة. اأثبت 

م�سكلة كالهما من   2 و   1 اأن هناك جمموعتني كبريتني  العموم  على  الرتتيبي   الر�سم 

الذكور والإناث . كل من هاتني املجموعتني يحتوي على بع�س املجموعات الفرعية ، ،  و  

التي هي متجان�سة با�ستثناء املجموعة  التي ت�سلل اإليها النخلة الذكرية )2( الذي ميكن 

 . الإناث  الأفراد  اأخرى وراثية م�سرتكة مع  اأو لديه �سفات  الن�سب  اإما من نف�س  ينحدر 

على الرغم من اأن عددها كبري ل ي�سمح ب�سهولة التطبيق، فالب�سمات اجلزيئية ايل مت 

واإناث( مع خطاأ من  20 )ذكور  الأمناط اجلينية  التمييز بني  الك�سف عنها قادرة على 

من  العدد  ت�سمح خلف�س هذا  قد  امل�ستقبلية  الدرا�سات  بع�س  اإن   .)0.05٪ )اأي   1/20

الب�سمات اإىل احلد الأدنى التي ميكن اأن يعطي نف�س الرتتيب والعتمادية.

جتربة با�ستخدام القائمة 3 من الأ�سناف: من اأجل تطبيق والتحقق من الب�سمات، مت 

اختبار 19 وا�سمة  و 4 وا�سمات  على عدد كبري من اأمناط جينية اأخرى: 28 من الذكور 

الأ�سكال  متعددة  ب�سمة   178 جمموعه  ما  التجربة  هذه  اأعطت   .)3 )القائمة  والإناث 

من بني 258 ب�سمة مكت�سفة. هذا العدد من الب�سمات متعددة الأ�سكال املحددة لتمييز 

اجلن�س هو اأي�سا عايل جدا )48 ب�سمة  و 27 ب�سمة (. من اأجل خف�س من هذا العدد، 

اأ�سفرت النتائج يف التجربة الثالثة با�ستخدام 14 الذكور و 14 الإناث على حتديد فقط 
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10ب�سمة  و 2 ب�سمة  التي متيز الذكور والإناث. وك�سفت الو�سمتان 536- و580-  على 

لكل  واحدة  ب�سمة  فقط  قد حددت  الأخرى  الوا�سمات  ب�سمات يف حني   2 و   3 التوايل 

ويتفاوت   الأ�سكال.  تعدد  من   61.8٪ عن  الب�سمات  هذه  ك�سفت  العموم  على  منهن. 

على هذه  الأمثلة  اأف�سل  كيلوباز.   3342 اإىل   564 من  الزوج(   )قواعد  الوزن اجلزيئي 

الوا�سمات هي 553- )5'3--'(، -7  ))(4( و)-8 ))(8(. اإن الب�سمات 553-564-، 

432--7 و2027--8 هي الأكرث اإثارة لالهتمام بحيث ميكن اأن متيز ٪100 من الذكور 

امل�ستخدمة. ومع ذلك، فمجموع الب�سمات املختارة كلها �سرورية لتحليل املوارد الوراثية. 

الذكور  كل من  امل�سكلة عموما من   2 و   1 كبريتني  الرتتيبي  جمموعتني  الر�سم  يعر�س 

اأن �سنفني )( و ( جتمعت مع بع�س الأمناط الوراثية  والإناث . ومع ذلك، فقد لوحظ 

اأو ارتباط بعالقة قرب بني  اأ�سل وراثي �سائع  اأن يف�سر بوجود  من الذكور. وهذا ميكن 

هذين ال�سنفني مع املورثات الذكور. فالوا�سمات اجلزيئية املك�ستفة قادرة على التمييز 

بني الأمناط اجلينية 28 )ذكور واإناث( بخطاأ 2/28 )اأي 0.07٪(.

6. مقاومة مر�ص البيو�ص يف نخيل التمر 

6 .1.  ب�سمات احلم�س النووي البالزميدية-امليتكوندرية و احليوية-الكيميائية   

يف هذا النهج، مت الإبالغ عن العديد من الب�سمات التي يتم ربطها مبقاومة النخيل ملر�س 

 Baaziz 1990; Bendiab et al. 1993; Bennaceur( البيو�س، مثل نظائر النزميات

 El Hadrami et al. 1996; El Idrissi-Tourane( املواد البولفينولية ،)et al. 1991

ومع ذلك، مل   .)Benslimane et al. 1994( امليتوكوندريا والبالزميد   )et al. 1996

هذا  �سجع  بالوا�سح.  املو�سوفة  والب�سمة  للنخيل  الظاهري  النمط  بني  العالقة  تثبت 

الو�سع املذكور الباحثني لتطوير كفاءة وا�سمات جزيئية حمتملة اأخرى املرتبطة مبقاومة 

البيو�س عند نخيل التمر.

6. 2.  ب�سمات RAPD وISSR  ومقاومة مر�س البيو�س 

6. 1.2. الأ�سناف والأمناط اجلينية امل�ستخدمة لنتقاء ال�سريع يف جمال مقاومة مر�س 

البيو�س 

قوائم املورثات امل�ستخدمة لالنتقاء ال�سريع  يف جمال مقاومة مر�س البيو�س عند نخيل 

التمر: 4 اأ�سناف خمتلفة لختيار الب�سمات: 2 ح�سا�سة: اأحر�سان )AHA( وبوفقو�س 

)BFG( و2 مقاومة: �ساير لعيالت )SLY( و بو�ستحمي ال�سوداء )BSTN(، العديد من 

 IKL، BSTN،( مقاومة  اأ�سناف   7 الب�سمات:  لختبار  الهجنية  وال�ساللت  الأ�سناف 

�ستالت  و60  ح�سا�سة  اأ�سناف  من  والعديد   )BKNو  BSTB، TDNT، BFGM، SLY

)اأنثى(  مقاومة   BSTN )�سنف  التهجني  من  ال�سادرة   )P60 اإىل   P1( هجنية  بذرية 

.)P10C-A18 و�ساللة ذكرية ح�سا�سة

6. 2.2. اختيار الوا�سمات اجلزيئية ومقاومة مر�س البيو�س

مت اإجناز انتقاء ب�سمات جزيئية املرتبطة مبقاومة مر�س البيو�س يف اخلطوات التالية:

 ISSR واأكرث من 50 و�سمة RAPD التجربة الأوىل: مت اختبار ما جمموعه 550 و وا�سمة

من  والعديد   )1 )قائمة  مقاومتني  و�سنفني  ح�سا�سيتني  ل�سنفني  النووي  احلم�س  على 

وا�سمات RAPD ووا�سمات ISSR ومت انتقاء العديد منهن اللواتي ميكن من ك�سف بع�س 

الب�سمات املر�سحة التي من �ساأنها اأن تكون مرتبطة مبقاومة مر�س البيو�س.

 IKL،( التجربة الثانية: مت اختبار الب�سمات املختارة على 16 �سنفا: 7 اأ�سناف مقاومة

BSTN، BSTB، TDNT، BFGM، SLY وBKN( و9 اأ�سناف ح�سا�سة. يفاوت الوزن 

يف   RAPD UBC-145-1.22 الب�سمة  توجد  كيلوباز.   1.5 اإىل   0.1 من  اجلزيئي 

RAPD- الب�سمة  توجد  و   .)Sedra 2011a( �سبعة  بني  من  مقاومة  اأ�سناف  خم�سة 

UBC-578-1.50 يف 5/6 اأ�سناف مقاومة. وتوجد ب�سمة ISSR )Mic19-1.37( يف 

�ستة اأ�سناف مقاومة للمدرو�سة )Sedra 2011a(. مت الك�سف عن ب�سمات اأخرى فقط 

يف واحد اأو عدد قليل من الأ�سناف املقاومة. ميكن لهذه الب�سمات اأن تنتقل اإىل الأجيال 

التالية.

ت�سري هذه النتائج اإىل اأن املقاومة ميكن حتكمها بوا�سطة اجلينات املختلفة. اأظهر الر�سم 
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الرتتيبي dendrogram )غري معرو�س( لـ 14 �سنفا مغربيا الذي �سيد من خالل امل�سافة 

على  منهما  واحد  كل  يحتوي  والذي  جمموعتني   ISSR ب�سمة   79 با�ستخدام  اجلينية 

اأ�سناف  اثنني من  اأو  الأقل واحد  جمموعتني فرعيتني. وت�سم كل جمموعة فرعية على 

مقاومة. هذا يفرت�س اأن املقاومة قد تكون لها عدة م�سادر حملية يف مناطق خمتلفة. 

حتليل  يف  اجلزيئية   RAPD ب�سمات  تطبيق  ت�سف  التي  تلك  مع  البيانات  هذه  توافق 

.)Sedra et al. 1998( التباين  بني اأ�سناف النخيل والتي مت ذكرها �سابقا

 RAPDو  ISSR التجربة الثالثة: مت اختبار الب�سمات املختارة املح�سل عليها بالتقنيتني

البيولوجية با�ستخدام  النباتات املقاومة باملقارنة مع الطريفة  كعالمات مفيدة لختيار 

تقنية تلقيح  ال�ستالت ال�سابة الهجينة امل�ستمدة من البذور )�سنف اأنثى مقاوم بو�ستحمي 

ال�سوداء )BSTN( × P10C-A18 )�ساللة ح�سا�سة ذكرية( . اأ�سفرت نتائج التقنيات 

اجلزيئية على نتائج جيدة  مماثلة باملقارنة مع التقنية البيولوجية التي حتتاج اإىل ثالثة 

اأ�سهر على الأقل. يف الواقع، ميكن للتقنية اجلزيئية انتقاء ٪55 من نبتات مقاومة  وهو ما 

يعادل ٪91.7 من �ستالت مقاومة حددها التلقيح بالفطر امل�سبب للممر�س.

7. النتائج والحتمالت

با�ستخدام 79 ب�سمة ، مت ت�سنيف 45 �سنفا مغربيا وجرى تقييم تنوعها الوراثي. تبني 

اأن عدة وا�سمات  و �ساهمت يف  حتديد العديد من ب�سمات مر�سحة و التي ميكن اأن متيز 

جزئيا اأو كليا بني اأ�سناف مقاومة وح�سا�سة للنخيل بلمقارنة مع الختبارات البيولوجية 

ال�سريع، وميكن  الإنتقاء  الب�سمات �سهلت  النخيل. عالوة على ذلك، هذه  على �ستالت 

ا�ستخدامها خالل مرحلة مبكرة جدا من عمر ال�ستالت بعد اإنبات البذور. كما ي�سمح هذا 

النهج لالهتمام بخف�س تكاليف التجربة البيولوجية من اأجل الختبار. لتحديد اجلن�س، 

اأظهرت النتائج اأن الوا�سمات اجلزيئية املكت�سفة قادرة على التمييز بني النخيل الذكور 

والإناث ال�سادرة من اأ�سول خمتلفة مع خطاأ قليل جدا يختلف من 0.05 اإىل 0.07٪.

يف الدرا�سة اجلزيئية امل�ستقبلية، اإنه من ال�سروري حتديد اأقل عدد ممكن من الب�سمات 

املرتبطة بالك�سف املبكر عن اجلن�س و الإنتقاء ال�سريع ملقاومة مر�س البيو�س عند نخيل 

التمر. و�سيتم حتديد ت�سل�سل احلم�س النووي لهذه الب�سمات. فتحت نتائج هذه البحوث 

برنامج حت�سني  تطوير  التكنولوجيات اجلزيئية يف  ا�ستخدام  اأبواب جديدة ل�ستك�ساف 

املزارعني،  قبل  من  ب�سرعة  فيها  املرغوب  اجلديدة  الأ�سناف  اختيار  اأجل  من  النخيل 

والتمور الأكرث طلب يف الأ�سواق املختلفة. كما اأنها قد توفر م�ساحة البحث وبرنامج بناء 

اخلريطة اجلينية للنخيل.

�سكر وتقدير 

وذلك  عديدة.  �سنوات  خالل  وجدولة  ا�سرتاتيجية  نهج  على  البحثي  العمل  هذا  ي�ستند 

بف�سل موؤ�س�ستي البحثية  املعهد الوطني للبحث الزراعي )INRA املغربية( واملوؤ�س�سات 

 IAEA، AOAD، FAO، IFS،  IBD،ACSAD ، IRD( الأخرى  الدولية  واملنظمات 

وال�سركاء الآخرين( للح�سول على امل�ساعدة والدعم التمويلي.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

الرباط  - اململكة املغربية

ص.ب:  415

هاتف:  212537770955+

فاكس:  212537770049+

mohamedbadraoui@gmail.com
mohamedbadraoui@yahoo.com
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نبذة مختصرة عن مشروع منتجون متميزون لعــــام 2013 
 

ملخ�ص ق�سةالنجاح 

لقد قام م�سروعنا مرتكزًا على اأربعة حماور:

اإن�ساء املزارع اخلا�سة بنا لزراعة عدة اأ�سناف من النخيل .

اإن�ساء واإجناز م�سنع لكب�س واإنتاج التمور .

تاأ�سي�س �سركة مهمتها الرئي�سية ن�سر زراعة النخيل وتقدمي اخلدمات املميزة للمزارعني والهواة .

تاأ�سي�س واإن�ساء �سركة ت�سويق جميع املنتجات اخلا�سة بالنخلة.

النخيل  اإجمايل  %10 من  الرقم ميثل  األف نخلة وهذا   220 بلغت  الكويت  التي زرعناها بطريقة مبا�سرة حتى الآن يف دولة  اإن الأعداد 

املوجود يف الكويت، واأما اأعداد الف�سائل التي مت اإنتاجها من نخيلنا ومت زراعتها مرة اأخرى فاإنها قد ت�سل اإىل ما ن�سبته 50 % من اإجمايل 

النخيل املوجود يف دولة الكويت .

اإننا نقوم بتقدمي خدمة متكاملة ملزارعي النخيل يف الكويت، تبداأ من تخطيط املزارع حتى مرحلة الزراعة، ومن ثم اخلدمات الأخرى من 

الرعاية وحتى الإثمار، وذلك بتوفري كل ما يحتاجه املزارع من مواد مثل الأ�سمدة واملبيدات و�سبكات الري. كما نقوم ب�سراء اإنتاج املزارع 

يف حالة رغبته بذلك. ويف حالة رغبته بت�سنيع اإنتاجه فقط،  فاإننا نقدم له هذه اخلدمة بجودة عالية. كما يتوفر لدينا فريق جمهز وذي 

خربة عالية لتقدمي خدمة �سيانة النخيل لدى املزارعني وذلك على مدار العام.

امل�سكالت وال�سعوبات والتحديات الـــتي واجهتنا يف تنفيذ امل�سروع  : 

ارتفاع اأ�سعار النخيل وندرته: ومت التغلب على هذه امل�سكلة باإنتاج النخيل الن�سيجي. 

عدم توفر ارا�سي من الدولة: مت التغلب على هذه امل�سكلة ب�سراء اأرا�سي يف منطقتي الوفرة والعبديل ومت اإن�ساء املزارع اخلا�سة بنا يف 

هذه املناطق.

ندرة وقلة املياه العذبة: اإن الآبار املحفورة يف مزارعنا ل تنتج اإل مياهًا ماحلة، لذا فقد قمنا باإن�ساء حمطات للتحلية. وقد حققنا الكتفاء 

الذاتي، ونقوم حاليًا بعمل جتارب لتح�سني امت�سا�س عنا�سر الرتبة والتغلب على م�ساكل ملوحة الرتبة واملياه. 

اخلربات املتوا�سعة: لقد كان لزياراتنا ملناطق ت�ستهر بزراعة النخيل يف ال�سعودية واأمريكا )كاليفورنيا( وكذلك العمل مع كل من خمتربات 

)اأ�سكاجنتك�س Esca Genetics( وخمتربات  )الوثبة ماريونية  Al Wathba Marionnet ( الأثر الأكرب يف �سقل خرباتنا.

الفئة الثانية- فئة الإنتاج املميز.

الفائز الأول: مهلهل جا�سم امل�سف

دولة الكويت
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وزراعته  النخيل  يف  خمت�سني  اأنا�س  خربات  من  تلقيناه  الذي  العون  نن�سي  ل  اأننا  كما 

جا�سم   / والأخ   ، العامر  الرحمن  عبد  والعم/   ، الن�سف  يو�سف  كالعم/   واإنتاجه، 

املدير�س، الذين اأثروا خربتنا اإىل اأبعد احلدود . 

النجاحات التي  مت حتقيقها والتي ت�سب يف زراعة وخدمة واإنتاج النخيل يف الكويت:

امل�ساهمة يف ن�سر وزراعة ما ن�سبته 50 % من النخيل املوجود يف الكويت.

النجاح يف الإكثار من 13 نوع من اأف�سل واأندر اأنواع النخيل، وجعلناها مبتناول املزارعني 

والراغبني يف زراعة النخيل وباأ�سعار منا�سبة.

بعد منح كفالة للنخيل املباع للهواة واملزارعني، اأ�سبح املزارع واثقًا مما يزرع،  ومت التغلب 

على ما كان يعانيه من غ�س اأو خطاأ.

 اإقامة الندوات واملحا�سرات واملهرجانات بالتعاون مع اجلهات الر�سمية، وطرح اأ�سناف 

الثمار للتذوق وتثقيف اجلمهور.

الأعداد التي زرعناها بطريقة مبا�سرة حتى الآن يف دولة الكويت بلغت 220 األف نخلة، 

وهذا الرقم ميثل 10 % من اإجمايل النخيل املوجود يف الكويت.

اأما اأعداد الف�سائل التي مت اإنتاجها من نخيلنا ومتت زراعتها مرة اأخرى فاإنها قد ت�سل 

اإىل ما ن�سبته 50 % من اإجمايل النخيل املوجود يف دولة الكويت.

تقدمي خدمة متكاملة ملزارعي النخيل يف الكويت، تبداأ من تخطيط املزارع حتى مرحلة 

الزراعة ، ومن ثم اخلدمات الأخرى من الرعاية وحتى الإثمار .

توفري كل ما يحتاجه املزارع من مواد مثل الأ�سمدة واملبيدات و�سبكات الري، كما نقوم 

اإنتاج املزارع يف حالة رغبته بذلك ويف حالة رغبته بت�سنيع انتاجه فقط  فاإننا  ب�سراء 

نقدم له هذه اخلدمة بجودة عالية.كما يتوفر لدينا فريق جمهز وذي خربة عالية لتقدمي 

خدمة �سيانة النخيل لدى املزارعني وذلك على مدار العام .

حاليًا  تنتج   ، الأنواع  اأجود  من  نخلة   9000 بنحو  وزراعتها  بنا  اخلا�سة  املزارع  ان�ساء 

300 طن من التمور، ومن املتوقع اأن ي�سل اإنتاجها اإىل 750 طن خالل اخلم�سة �سنوات 

القادمة باإذن اهلل .

يف العام 1997 بداأنا بت�سويق اإنتاجنا من اخلالل والرطب والتمور، ويف عام 2004 قمنا 

باإن�ساء �سركة متخ�س�سة يف ت�سويق هذه املنتجات حتت م�سمى " �سركة الربكة الدولية 

للمواد الغذائية " وطرحنا جميع منتجاتنا بعد اأن اأ�سفنا اإليها العديد من الأ�سناف يف 

الأ�سواق ولقد حققنا جناحًا بحمد اهلل، واأ�سبحنا من اأكرب م�سوقي التمور يف الكويت.

ان�ساء م�سنع لت�سنيع وكب�س التمور اخلا�سة بنا اأو بالراغبني  يف ت�سنيع متورهم ، وذلك 

بطاقة انتاجية ت�سل اإىل ع�سرين طن يوميًا.

 ، الأبقار  اأعالف �ساحلة ل�ستهالك احليوانات )  اإىل  النخيل  بتحويل خملفات  النجاح 

الأغنام ( .

بعد ع�سرون عامًا من اخلربة يف هذا املجال و�سلنا اإىل نتيجة موؤداها اأن هناك الكثري من 

الأ�سناف ذات اجلدوى القت�سادية العالية غري الأ�سناف التي كنا ننتجها يف ال�سابق، 

جناحًا  هذه  فكرتنا  لقت  ولقد  الأ�سناف  هذه  زراعة  على  بالرتكيز  بداأنا  فقد  لذلك 

ملحوظًا لدي املزراعني حيث اإجتهوا لزراعة هذه ال�سناف مثل، ) املدجول، ال�سقعي، 

الزاملي، النوادر(.

 اإ�سرتاتيجيتنا:

بعد ع�سرين �سنة من اخلربة يف زراعة النخيل و�سبع �سنوات يف الت�سويق وثالث �سنوات 

يف الت�سنيع تغريت نظرتنا يف اأولويات زراعة اأنواع النخيل، ففي البداية كنا نختار الأنواع 

ح�سب خربتنا بها وجودتها.

 اأما الآن، ومع دخول طلب ال�سوق كعامل رئي�سي بالإ�سافة اإىل قلة العمالة املتوفرة خلدمة 

كبريًا  تركيزنا  كان  فقد   : مثاًل  لذلك  ون�سوق  ال�سابق،  منظورنا عن  تغري  فقد  النخيل، 

نبوت  ـ  واملنا�سيف مثل )الربحي  الرطب  النتـاج اجليد من  الأ�سناف ذات  على زراعة 

ـ �سلطانه( وبع�س الأ�سناف الأخرى، حيث كنا نحر�س على  ـ �سكري  اأم الدهن  ـ  �سيف 

بيع اإنتاجها رطبًا.

هذه  كانت  حيث  ب�سهولة،  يتحقق  هدفنا  فكان  متوفرة  العمالة  كانت  الوقت  ذلك  ويف   
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العمالة تقطف كل انتاجنا رطبًا بل وكنا نتو�سع يف اأحيان اأخرى ب�سراء انتاج بع�س املزارع 

الأخرى، ولكن لظروف العمالة يف الوقت احلايل ولندرتـها خالل موا�سم انتاج النخيل، 

ولرتفاع تكاليفها، فقد تغريت نظرتنا لالأنواع الواجب زراعتها، خا�سة بعد جناحنا يف 

ت�سويق التمور املكبو�سة والنا�سفة .

 لقد اأ�سبحت زراعة نخلة املدجول من اأوىل اأولوياتنا حيث يباع انتاجها كتمور نا�سفة، 

كما اإنها ل حتتاج اإىل اأعداد كبريه من العمالة لقطف ثمارها ونعتقد اعتقادًا جازمًا باأن 

هذا ال�سنف له م�ستقبل كبري، خا�سة يف الت�سدير، كما اأن هناك اأنوعًا اأخرى تقدمت 

النوادر،  الزاملي،  ال�سقعي،  )اخلال�س،  اأمثال  من  ال�سـابقة  الأنـواع  على  الأولويات  يف 

الربمي، احلويز( .

 ولقد قمنا بحملة ار�سادية حلث املزارعني ون�سحهم على البدء بزراعة هذه الأ�سناف 

والهتمام بها جلدواها القت�سادية املرتفعة ولعدم حاجتها اإىل عمالة زائدة .

اخلطط  لدينا  تكون  اأن  على  نعمل  فاإننا  لذلك   ، واعدًا  م�ستقباًل  النخيل  لزراعة  اإن   

امل�ستقبلية اخلا�سة بنا لتطـوير زراعة وانتاج النخـيل ومنها:

اأ�سا�سية يف تعزيز  التمور ت�سكل ركيزة  واإنتاج  النخيل  باأن زراعة  العميق  نظرًا لإمياين  

الزراعة والنتاج  لتعزيز كفاءة  اأهمية كبرية  اأوليت  ، لذا فقد  البالد  الغذائي يف  الأمن 

بزراعة  املرتبطة  للم�ساكل  احللول  واإيجاد  ال�سعوبات،   لتذليل  البحث  بتطوير  وذلك 

النخيل )حلول م�ساكل الرتبة، املياه، الآفات ..... الخ ( ، وحت�سني نوعية النتاج وزيادته. 

 العمل على تطوير وتو�سيع اأعمالنا يف الكويت، والتي من �سمنها ال�ستمرار يف ن�سر زراعة 

النخيل وخدمته وحت�سني برامج الت�سميد والرعاية ، وكذلك تطوير النتاج وت�سنيعه.

اإدخال الزراعة الع�سوية يف الكويت وحاليًا نعمل على حتويل مزارعنا اإىل مزارع ع�سوية، 

واإذا ما جنحنا يف ذلك فاإننا �سنعمل على ن�سرها لدى املزارعني يف الكويت لتطبيقها يف 

مزارعهم .

ان�ساء  مهمة  لها  واأوكلنا   2011 �سبتمرب  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  موؤ�س�سة  اإن�ساء 

مزارع كبرية للنخيل، وم�سنع ومعار�س، وذلك لكي  ننطلق اإىل ال�سوق العاملي،  وهدفنا 

ان ن�سبح اأكرب منتج واأكرب م�سدر للتمور يف العامل.

العمالة  على  العتماد  لتقليل  اأكرب  دورًا  واإعطاءها   مزارعنا،  يف  بامليكنة  الهتمام   

وم�ساكلها.

على  والعمل  النتاجية  طاقته  وزيادة  التمور  بكب�س  اخلا�س  امل�سنع  تطوير  على  العمل   

الهتمام مبعايري اجلودة وكفاءة النتاج ، كما اأننا ن�سعى للح�سول على �سهادات اجلودة 

العاملية )HACCP + ISO( وذلك حتى ن�ستطيع ت�سدير منتجاتنا اإىل اخلارج م�ستقباًل.

اأن اختارنا خلدمة هذه ال�سجرة املباركة، ونحن  واأخريًا ، فاإننا نحمد اهلل حمدًا كثريًا 

�سعداء جدًا بهذا الدور الذي نقوم به، ون�سعى لتحقيق املزيد من النجاح يف خدمة زراعة 

واإنتاج النخيل.

ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يتقبل اأعمالنا ول يحبطها ب�سوء  اأداء  اأو  ب�سوء  نية.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

منطقة الدعية - قطعة -  ش: 45 – الكويت – دولة اكويت

ص.ب:  415

هاتف:  96599020777+

فاكس:  96524727031+

muhalhilmudhaf@gmail.com
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التميمي عوض  صالح  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 
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التخزين إلطالة العمر  نجاح تقنية التحكم في غازات وسط 
التخزيني لتمور البرحي في مرحلة الخالل على مستوى شبه 

تجاري
   

1 - مقدمة

التمور هي الفاكهة الأكرث اإنتاجا باململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي، حيث يربو اإنتاجها ال�سنوي قي اململكة على مليون طن 

متثل اأكرث من ٪50 من الإنتاج ال�سنوي الكلي للفاكهة )وزارة الزراعة واملياه، 2011م(. ويفوق العدد الكلي لأ�سجار النخيل باململكة ثالث 

وع�سرون مليون نخلة موزعة على مناطق اململكة املختلفة من اأهمها مناطق الريا�س وال�سرقية والق�سيم وع�سري واملدينة املنورة وحائل 

ومكة املكرمة. كما يبلغ عدد اأ�سناف التمور املنتجة باململكة حوايل 400 �سنفًا خمتلفُا منها حوايل 60 �سنفًا هي الأكرث �سيوعًا واإنتاجًا. 

وح�سب الح�ساءات املتوافرة فيقدر عدد نخيل الربحي يف اململكة باأكرث من 700 األف نخلة اأكرث من %50 منها ينتج يف الق�سيم. 

يقبل الكثري من امل�ستهلكني حمليًا ودوليًا على �سراء ثمار الربحي يف مرحلة الب�سر )البلح اأو الب�سر(  يف مو�سم الإنتاج )اأغ�سط�س-�سبتمرب( 

وي�ستهلكونه يف �سورته الطازجة. وعادة يف�سل تناول الربحي طازجًا ) يف مرحلة الب�سر اأو البلح( خالل املو�سم حلالوته مقارنة باأ�سناف 

التمور الأخرى يف نف�س مرحلة الن�سج. ويتميز �سنف الربحي ب�سهرته يف الأ�سواق العاملية جلودته املتميزة يف مرحلة الب�سر خالل املو�سم 

الق�سري لإنتاجه. ومل ينجح حفظه يف الثالجات املنزلية والتجارية اأكرث من 3-2 اأ�سابيع. وهذا يتطلب جهود علمية لإطالة احلفظ بتقنية 

منا�سبة. ول �سك اأن توافره خارج مو�سم الإنتاج )9 اأ�سهر( يعترب مك�سبًا �سواء للم�ستهلك اأو امل�سوق اأو املزارع. 

هدف هذا امل�سروع اإىل درا�سة ا�ستخدام تقنية اجلو املتحكم به تقنيًا واقت�ساديًا لإطالة العمر التخزيني مع املحافظة الق�سوى على اجلودة 

الطازجة لإطالة فرتة العر�س يف ال�سوق ومن املوؤمل اأن يفتح هذا امل�سروع البحثي الهام والرائد جماًل وا�سعًا حلفظ الربحي والعديد من 

املنتجات الطازجة املحلية لتكون ذات قيمة م�سافة عالية.

 

2 - منهج التقنية 

تعتمد هذه التقنية على خف�س العمليات احليوية لربح الربحي عن طريق التحكم يف عدد من العوامل منها ن�سب الغازات ودرجة احلرارة 

وعوامل اجلودة الأخرى . 

 

الفئة الثالثة - فئة اأف�سل تقنية

الفائز الأول: اأ.د. عبداهلل بن حممد احلمدان

 اململكة العربية ال�سعودية
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بداأت الفكرة يف تطبيق تقنية حفظ بلح الربحي عام 2005م وبعد النجاح الن�سبي يف املرحلة الأوىل مت تطوير املعدات والتقنية اإىل مرحلة اأخرى، وهكذا حتى مت جناح امل�سروع 

املتكامل يف عامي 2010 و2011. التايل يبني بع�س املراحل التي نفذها الباحث حتى حقق النجاح هذا املو�سم من خالل الغرف التالية.  

 يف بداية البتكار )2005م(، مت تطبيق تقنية ب�سيطة جدًا لختبار مدى النجاح املبدئي لها. بداأت املحاولة الأوىل با�ستخدام عبوات اأولية �سغرية وا�سطوانات الغاز املخلوط وثالجة 

تقليدية .

بعد النجاح الأويل يف التجربة الأوىل، مت )2006م( ا�ستخدام عبوات متو�سطة احلجم واأنابيب من ا�سطوانات الغاز املخلوط وثالجة تقليدية :

 بعد النجاح يف التجربة الثانية، مت ا�ستخدام نظام حتكم مب�سط يف خلط الغازات وعبوات متطورة واأنابيب من مولد غازات �سغري وا�سطوانات الغاز املخلوط وثالجات تقليدية 

وعلمية )2007(.

بداأ التنفيذ مب�سروع �سبه- جتاري يف 2009م. فيما يلي خطوات م�سورة ل�سري امل�سروع وتركيب وتهيئة التقنية واإجراء التجارب. فقد مت تركيب واختبار م�ستودعات التقنية. و�سملت 

اأعمال املرافق جتهيز قاعدة خر�سانية بجوار مبنى كلية علوم الأغذية والزراعة وذلك لو�سع وحدتي التربيد وتوليد النيرتوجني وعمل الفتحات الالزمة لتو�سيل الأنابيب والكهرباء 

اخلا�سة بالوحدتني. ومن ثم مت تركيب عدد 7 غرف تربيد حمكمة الغلق كل غرفة مزودة بوحدة تربيد ووحدة ترطيب وو�سالت اإمداد بالغازات بالإ�سافة اإىل عدد 2 ح�سا�س حراري، 

1 ح�سا�س رطوبة و ح�سا�س غازات .

وال�سور التالية تبني خطوات جني الثمار حتى عمل الختبارات والتخزين، والتي متثلت يف جني ثمار الربحي )عند مرحلة الب�سر( عند املو�سم من مزارع حمددة ونقل الثمار يف 

جمموعات يف �ساحنات تربيد وفرز وتدريج واإعداد املح�سول الطازج، وقيا�سات جودة البلح املخزن.

4. اأهم النتائج:

مت بنجاح حفظ بلح الربحي ملدة خم�سة اأ�سهر ون�سف بجودة ممتازة. وقد مت يف هذا امل�سروع التقني درا�سة ثالثة جوانب مهمة هي النواحي الهند�سية لعمليات التحكم يف ن�سب 

الغازات وخوا�س املنتج الطبيعية وامليكانيكية واحلرارية، والنواحي التغذوية والكيميائية املتعلقة بجودة الثمار املخزنة، اإ�سافة اإىل النواحي القت�سادية وجدوى امل�سروع، حيث ت�سكل 

يف جمملها املرتكزات الأ�سا�سية لتوفري  خالل ) بلح( فائق اجلودة لأ�سهر طويلة بعد مو�سم اجلني على م�ستوى جتاري جمدي فنيًا واقت�ساديًا.

تركزت الدرا�سة الفنية والقت�سادية حلفظ الربحي على اأهم املناطق املنتجة وهي الريا�س والق�سيم واخلرج وحائل. ونظرا لأن الق�سيم بها نحو %50 من اأ�سجار �سنف الربحي 

فتعترب الأوىل يف اإنتاج الربحي، كما اأن الريا�س بها نحو 32،5 % من اأ�سجار النخيل من �سنف الربحي. ومن خالل ا�ستمارات ال�ستبيان التي مت جمعها من منتجي الربحي والتي 

�سملت 88 منتجا وتبني اأن نخلة الربحي حتمل يف املتو�سط 8 عذوق، ويبلغ وزن العذق الواحد نحو 18 كيلوجراما، اأي اأن النخلة الواحدة تعطي نحو 140 كيلوجراما من بلح الربحي. 

ولزيادة جودة ثمار الربحي تلجاأ العديد من املزارع خلف الثمار )%38 (، واإىل خف وتظليل العذوق )%39 ( وبلغ متو�سط عدد نخيل الربحي يف املزرعة الواحدة من املزارع التي 

%22(. وقد مت تتبع اأ�سعار بلح الربحي خالل املو�سم يف �سوقي الريا�س  3000 نخلة. وي�سكو املنتجون من انخفا�س �سعر بيع الربحي )%11( وارتفاع ن�سبة التلف )  در�ست نحو 

والق�سيم. وتبني اأن اأقل �سعر للكيلوجرام هو 1 ريال )0.25 دولر امريكي( يف منت�سف �سهر اأغ�سط�س. بينما يف نهاية املو�سم و�سل �سعر الكيلوجرام اإىل 33 ريال وبجودة منخف�سة 
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جدًا. حيث بلغت اأ�سعار بلح الربحي خالل مو�سم 2009. اأما يف �سهري فرباير ومار�س فتاأتي ثمار البلح من ناميبيا حيث تزرع النخيل هناك يف ن�سف الكرة اجلنوبي. وتباع الثمار يف 

منطقة اخلليج )خارج مو�سمها( ب�سعر 65 ريال �سعودي )17 دولر امريكي( ويباع يف اأ�سواق لندن ب�سعر ) 22 جنيه ا�سرتليني اأي 132 ريال (. مثال ل�سعر بلح الربحي خالل مو�سم 

الإنتاج يف اململكة ثم ثم من ناميبيا يف حمل بلندن.

5 - ال�ستفادة من هذه التقنية

مت تنفيذ وتطبيق امل�سروع على م�ستوى جتاري با�ستخدام اأحدث النظم التقنية املتوافرة عامليًا والتي تتكون من غرف تربيد حمكمة الت�سميم يتم فيها التحكم اآليًا يف درجة حرارة 

التخزين وتركيز غازي الأك�سجني وثاين اأك�سيد الكربون والنيرتوجني ب�سورة م�ستمرة. يحتوي هذا النظام على معدات متكاملة من غرف التخزين املربدة، جهاز توليد النيرتوجني، 

جهاز تقلي�س ثاين اأك�سيد الكربون، معدات قيا�س وحتكم وغريها.  ويف هذا امل�سروع مت تخزين ثمار �سنف الربحي الطازجة يف مرحلة الب�سر )البلح( عند درجة حرارة منخف�سة 

ون�سب خمتلفة لرتكيزات غازي الأك�سجني وثاين اإك�سيد الكربون علمًا باأن عينات التحكم تو�سع عند درجة حرارة التخزين دون حتكم يف تركيز الغازات )هواء جوي( .

جنحت هذا امل�سروع يف معاجلة اأحد امل�سكالت الواقعية التي تعاين منها اأحد اأهم الأن�سطة القت�سادية الزراعية يف اململكة العربية ال�سعودية والدول املنتجة له وهو قطاع اإنتاج 

التمور، والذي يواجه العديد من العقبات الت�سويقية وخا�سة تخلف تقنيات ما بعد احل�ساد والتي يعاين منها منتجي التمور وخا�سة �سنف الربحي يف مرحلة الب�سر.  ونتائج هذا 

امل�سروع البحثي ذات فائدة كبرية لقطاع مزارعي ومنتجي وم�سنعي وم�ستهلكي التمور الطازجة يف اململكة العربية ال�سعودية وغريها. يرجى من هذا امل�سروع اأي�سًا امل�ساهمة يف 

ت�سدير متور الربحي طازجة اإىل الأ�سواق املحلية والعاملية. ي�ستهدف هذا البحث توفري متور طازجة يف مرحلة الب�سر عالية اجلودة للم�ستهلكني معظم فرتات ال�سنة. يوؤمل اأن ي�ساهم 

يف امت�سا�س جزء كبري من فائ�س اإنتاج بلح الربحي مما ي�ساهم يف خدمة املزارعني وفتح باب مل�ساهمة اجلمعيات التعاونية يف خدمة القطاع الزراعي. كما اأنه �سيفتح اآفاقًا وا�سعة 

لتطبيق هذه التقنية للعديد من املنتجات الزراعية املحلية. واأخريًا يوؤمل اأن تتيح هذه التقنية توفري البلح الطازج للم�ستهلكني معظم فرتات ال�سنة. ولقد جنحت هذه التقنية يف حفظ 

بلح الربحي لعدة اأ�سهر بعد اأن كان التخزين املربد التقليدي يحفظ املنتج 3-2 اأ�سابيع فقط. وقد كانت اأ�سعار بلح الربحي من 5-2 ريال/كجم ذروة املو�سم ) منت�سف اغ�سط�س( 

وو�سلت اإىل 35 ريال/كجم نهاية املو�سم )نهاية اكتوبر(. وهذا يثبت جناح هذه التقنية وانعكا�سها ايجابيا على قطاع متور الربحي يف مرحلة الب�سر الأ�سفر.

واأخريًا فيتبني جناح هذه التقنية ومدى اأهميتها للمزارعني وامل�سوقني وامل�ستهلكني لبلح الربحي يف التايل:

اإطالة فرتة �سالحية ثمار البلح )ب�سر اأو خالل( اإىل عدة اأ�سهر.

عدم ا�سطرار املزارعني اإىل بيع اإنتاجهم من الربحي يف مو�سم ق�سري.

اأرباح جمزية للجمعيات التعاونية وامل�ستثمرين والقت�ساد الوطني.

توفري املنتج ”طازجًا طوال ال�سنة للم�ستهلكني.

اإمكانية ا�ستغالل هذه التقنية يف ت�سدير الربحي اإىل الأ�سواق العاملية واحلفاظ عليها لعدة اأ�سهر هناك بعد اأن كانت تتلف )ترطب( خالل اأيام من �سحنها.

بداأ تطبيق هذه التقنية على م�ستوى جتاري بطاقة تخزين اأولية 500 طن من الربحي الطازج مع م�ستثمرين. 
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6 - �سكر وتنويه

ي�سكر الباحث كل من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )اإدارة املنح( وجامعة امللك �سعود )وكالة البحث العلمي والدرا�سات العليا وكلية علوم الأغذية والزراعة( و�سركة �سابك 

)ق�سم امل�ساريع اخلا�سة للتطوير والإبتكار(  واإدارة اأوقاف حممد الراجحي ملا قدمته من دعم مادي ومعنوي وموؤازرة حتى جنحت هذه التقنية.

وال�سكر والتقدير جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لدعمها وت�سجيعها للم�ساريع الرائدة يف قطاع النخيل والتمور. والتي منها فوز هذه اجلائزة باأف�سل تقنية علمية عام 2013م. 

وال�سكر مو�سول لكل من: اأ.د. بكري ح�سني ح�سن ، اأ.د. ح�سن بن عبداهلل القحطاين، اأ.د. �سبحي ا�سماعيل، د. خالد عبدالواحد اأحمد، للم�ساركة يف جناح هذا امل�سروع وكذلك 

طالب املاج�ستري حممود الإم�سيطي، واملهند�س متعب العتيبي واملحا�سر فهد الأحمد وطلبة ق�سمي الهند�سة الزراعية وعلوم الأغذية والتغذية للتوجيه وال�ست�سارة وامل�ساعدة يف اإجناح 

هذا امل�سروع.  

 ä

ً الختبارر مدىى االنجاحح االمبدئي لهھا. بدأأتت االمحاوولة   في بداايیة ااالبتكارر (2005مم)٬، تم تطبيیق تقنيیة بسيیطة جداا
ااألوولى باستخداامم عبوااتت أأووليیة صغيیرةة ووااسطوااناتت االغازز االمخلوطط ووثالجة تقليیديیة كما في االصورر االتاليیة. 

   

بعد االنجاحح ااألوولي في االتجربة ااألوولى٬، تم (2006مم) ااستخداامم عبوااتت متوسطة االحجم ووأأنابيیب من ااسطوااناتت 
االغازز االمخلوطط ووثالجة تقليیديیة كما في االصورر االتاليیة: 

  ä   ä

ää

 ä

ً الختبارر مدىى االنجاحح االمبدئي لهھا. بدأأتت االمحاوولة   في بداايیة ااالبتكارر (2005مم)٬، تم تطبيیق تقنيیة بسيیطة جداا
ااألوولى باستخداامم عبوااتت أأووليیة صغيیرةة ووااسطوااناتت االغازز االمخلوطط ووثالجة تقليیديیة كما في االصورر االتاليیة. 

   

بعد االنجاحح ااألوولي في االتجربة ااألوولى٬، تم (2006مم) ااستخداامم عبوااتت متوسطة االحجم ووأأنابيیب من ااسطوااناتت 
االغازز االمخلوطط ووثالجة تقليیديیة كما في االصورر االتاليیة: 

  ä   ä

ää

 ä

ً الختبارر مدىى االنجاحح االمبدئي لهھا. بدأأتت االمحاوولة   في بداايیة ااالبتكارر (2005مم)٬، تم تطبيیق تقنيیة بسيیطة جداا
ااألوولى باستخداامم عبوااتت أأووليیة صغيیرةة ووااسطوااناتت االغازز االمخلوطط ووثالجة تقليیديیة كما في االصورر االتاليیة. 

   

بعد االنجاحح ااألوولي في االتجربة ااألوولى٬، تم (2006مم) ااستخداامم عبوااتت متوسطة االحجم ووأأنابيیب من ااسطوااناتت 
االغازز االمخلوطط ووثالجة تقليیديیة كما في االصورر االتاليیة: 

  ä   ä

ää

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

حي التعاون - الرياض - اململكة العربية السعودية

هاتف:  966505411134+

فاكس:  96614678458+

alhamdan@ksu.edu.sa
 alhamdan111@gmail.com
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وسط زراعي جديد من كرب نخيل التمر

مقدمة

الو�سط الزراعي هو مادة ميكن ا�ستعمالها كبديل عن الرتبة العادية كركيزة للتنبيت و الزراعة و ذلك ملزيد التحكم يف عملية ال�سقي و 

التغذية و بالتايل حت�سني الإنتاجية والتمكن من منو اأ�سرع واأكرث توازنا للنباتات.

املنتجات  هته  من  ومتزايدة  �سخمة  كميات  ا�سترياد  يتم  الزراعية  الأو�ساط  من  والإ�سالمية  العربية  ال�سوق  حاجيات  توفري  اأجل  من   

ال�سنع خ�سو�سا مع  اإيجاد بدائل حملية  اأهمية  ال�سخري. من هنا تظهر  ال�سوف  و  الهند، الربليت  كالبيتمو�س، م�سحوق ق�سرة جوز 

التزايد املتوا�سل لأ�سعار الأو�ساط عامليا.

الفكرة:

لقد متكنت دول مثل الهند، �سريلنكا و الفلبني اأن حتقق اكتفاءها الذاتي من الأو�ساط الزراعية بل واأن ت�سبح من اأكرب املنتجني وامل�سدرين 

لهذه املواد و ذلك بعد اأن ا�ستطاعت تثمني واحد من الفوا�سل الزراعية املتوفر بكميات كبرية لديها وهي ق�سور جوز الهند. 

اأن كال الع�سوين  اإذ  خالل درا�سة تهتم بكرب نخيل التمر لحظنا ت�سابها بني الرتكيبة الفيزيائية لهذا الأخري وتلك لق�سور جوز الهند 

يتكونان من جمموعة من الألياف الطويلة املحاطة مبادة لبابية ا�سفنجية قادرة على امت�سا�س ثماين مرات وزنها من املاء. هذه القدرة 

الكبرية على الإمت�سا�س اإ�سافة اإىل التهوية اجليدة التي يوفرها وجود الألياف هي الأ�س�س التي يقوم عليها اختيار املادة الأولية ل�سنع اأي 

و�سط زراعي ذي جودة عالية.

 كرب نخيل التمر

ميثل كرب النخيل اجلزء ال�سفلي املت�سع من اجلريد. كل �سجرة يفوق عمرها الع�سر �سنوات تطرح �سنويا من ع�سر اإىل ع�سرين قطعة كرب 

يرتاوح وزن كل منها بني 0.25 و 0.45 كيلوغرام ح�سب �سنف النخلة وحالتها.

يف بلدان العامل العربي والإ�سالمي تتوفر �سنويا كميات كبرية جدا من كرب النخيل اإثر عملية تقليم وتنظيف النخيل. مع ذلك يبقى هذا 

املنتج الثانوي للواحة اإىل اليوم دون تثمني ليتم التخل�س منه يف الغالب عن طريق اإحراقه.

الفائز  تقنية  اأف�سل  فئة   - الثالثة  الفئة 

الثاين: اأمني زوبا

تون�ش
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الطحن: 

املنا�سب  القطر  يكون  للتنبيت يف حاويات �سغرية احلجم  بالن�سبة  اإذ  الزراعي،  للو�سط  املتوقع  الإ�ستعمال  الطحن حتدده ماهية  اإثر عملية  املادة  املرجوة جلزيئات  النعومة  مدى 

للجزيئات مرتاوحا بني 0.2 و 4 مليمرتات، بينما بالن�سبة للزراعة يف حاويات كبرية احلجم فيمكن اأن ي�سل حجم اجلزيئات اإىل 10 مليمرتات.

الغربلة: 

بعد عملية طحن كرب النخيل تتم غربلة املنتوج للتخل�س من اجلزيئات فائقة النعومة )< 0.2مم( التي ميكن اأن توؤدي اإىل انخفا�س التهوية داخل الو�سط وبالتايل اإىل اختناق 

اجلذور.

املعاجلة الكيميائية: 

الأو�ساط الزراعية الع�سوية لي�ست م�ستقرة كيميائيا فهي قادرة على القيام بعمليات تبادل للكتيونات مع حميطها وهو ما ميكن اأن يولد ا�سطرابات يف عملية تغذية النبات. عند 

ت�سبعها باملحلول الغذائي يقوم الو�سط الع�سوي من جهة بامت�سا�س ذرات الكل�سيوم وبالتايل تعاين اجلذور عجزا يف توفري الكميات الكافية منه لنمو �سحي ومن جهة اأخرى باإطالق 

ذرات ال�سوديوم والبوتا�سيوم يف املحمول مما ميكن اأن يوؤدي اإىل ت�سمم النبتة. 

حلل هذه امل�سكلة يجب اأن يبلغ الو�سط الزراعي حالة الإ�ستقرار قبل عملية الزراعة وميكن اأن يتم ذلك عرب نقعه مدة 24 �ساعة مبحلول اجلب�س )2غ/لرت( الغني بالكال�سيوم و ذلك 

للتاأكد من اأن جميع املبادلت الكاتيونية قد اأ�سبعت ب�سكل م�سبق.

الغ�سل: 

يجمع الو�سط يف اأكدا�س وير�س باملاء مدة �ستة اأيام متوا�سلة. تهدف هذه العملية اإىل التخل�س من امللوحة الزائدة و�سرف الإفرازات النباتية ال�سامة.

التجفيف:

اإذا كانت املياه امل�ستعملة يف عملية الغ�سل ذات ملوحة ن�سبيا عالية ويتم بعد ذلك مبا�سرة جتفيف الو�سط حتت ال�سم�س اأو حراريا ف�ستتبلور الأمالح وتتكد�س داخل اجلزيئات مما 

�سيوؤدي اإىل زيادة كبرية يف ملوحة )املو�سلية الكهربائية( للمنتوج النهائي.

حلل هذه امل�سكلة فاإننا نقرتح اأن تتم قبل عملية التجفيف، عملية ع�سر ميكانيكية للو�سط تنخف�س على اإثرها ن�سبة الرطوبة من %90 )9 كغ من املاء لكل كغ من الو�سط( اإىل 50% 

)1 كغ من املاء لكل كغ من الو�سط( وبالتايل تت�ساءل ن�سبة الأمالح املرت�سبة بعد تبخر املياه. يف هذا الإطار اأثبتت التحاليل اأن املو�سلية الكهربائية لو�سط كرب النخيل تنخف�س بعد 

 . 0.26mS/cm 1.97  اإىلmS/cm عملية الغ�سل والع�سر من
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معاجلة الإفرازات ال�سامة:

اأي مادة ع�سوية ت�ستعمل ل�سناعة و�سط زراعي دون املرور بعملية الكمبو�ستنج )composting( فهي حتتوي على مواد م�سممة للنبات كالفينول وبع�س احلوام�س الع�سوية الأخرى 

والتي ت�ستعمل يف الطبيعة من قبل النبتة للدفاع عن نف�سها من الأمرا�س واحل�سرات ال�سارة. هذه ال�سمية يف الو�سط الزراعي ميكن اأن توؤثر �سلبيا على الزرع خا�سة يف مراحل منوه 

الأوىل. العديد من البحوث تطرقت اإىل هذا املو�سوع وقد كانت احللول الوحيدة املقرتحة هي �سرورة مترير الو�سط بعملية كمو�ستنج متتد على الأقل مدة 4 اأ�سهر اأو معاجلته م�سبقا 

حراريا بالبخار ملدة تكفي لإفقاد العنا�سر امل�ستهدفة فعاليتها. اإل اأن كال الطريقتني تعدان م�ستهلكني للوقت و للطاقة اإ�سافة لأن فاعليتهما غري موؤكدة.

ي�ستخدم الكربون املن�سط يف عديد ال�سناعات الغذائية والبيوتكنلوجية خلا�سيته الفريدة يف امت�سا�س املواد الغري مرغوبة وتقلي�س الإفرازات ال�سامة يف حميطه. هذه اخلا�سية 

يكت�سبها من طبيعة تركيبته الفائقة امل�سامية والتي بها ي�سبح قادرا على حجز عديد اجلزيئات الع�سوية داخله.

 لتبيان قدرة الكربون املن�سط من عدمها يف خف�س �سمية الو�سط الزراعي من كرب النخيل، قمنا بتجربة تنبيت لبذور اخل�س املعروفة بح�سا�سيتها لالإفرازات ال�سامة م�ستعملني ثالث 

.)S( والرمل اخل�سن ك�ساهد )+BK( و�سط كرب النخيل مع 3غ من الكربون الن�سط يف الرت ،)-BK( اأو�ساط: و�سط كرب النخيل �ساف

اإ�سافة الكربون املن�سط للو�سط مكنت من رفع ن�سبة اإنبات بذور اخل�س من %45 اإىل %93 مما يدل اأن هذا املكون قد قام بامت�سا�س وحجز املفرزات امل�سرة وبالتايل خف�س من 

�سمية املحيط. 

اإقت�ساديا، يعد ا�ستعمال الكربون املن�سط بجرعات �سغرية ملعاجلة الو�سط الزراعي امل�سنوع من كرب النخيل دون اللجوء اإىل عمليات الكمبو�ستنج اأو املعاجلة بالبخار حال فعال 

وعمليا على امل�ستوى ال�سناعي.

التغذية الإ�ستباقية:

مبا اأن الو�سط الزراعي من كرب النخيل مل مير بعملية كمبو�ستنج فهناك اإمكانية اأن تعاين املزروعات خالل اأ�سابيعها الأوىل من م�سكل نق�س يف عن�سر النيرتوجني و ذلك جراء 

الأو�ساط  كل  ا�ستعمال  وترتافق مع   )nitrogen drawdown( النيرتوجني تعرف برتاجع  الظاهرة  املادة. هذه  بعملية حتليل  بدئها  اإثر  الدقيقة  الأحياء  �ست�سلطها  التي  املناف�سة 

الزراعية ذوي الطبيعة الع�سوية مع الإختالف يف حدة الإ�سابة. 

هذه الإ�سكالية ميكن جتاوزها باإ�سافة عن�سر النيرتوجني للو�سط ب�سكل م�سبق بكمية يف حدود 0.4غ يف اللرت الواحد مع عملية تغذية عادية خالل فرتة الزراعة. هذا التدخل كاف 

لتعوي�س اخل�سائر الناجتة عن التحلل ولتوفري اأر�سية خ�سبة لنمو �سحي للمزروعات.

 اخل�سائ�ص الكيميائية والفيزيائية للو�سط الزراعي

كل الفحو�سات واملقارنات توؤكد اأن الو�سط الزراعي امل�سنوع من كرب نخيل التمر مطابق لكل معايري اجلودة التي متيز اأكرث الأو�ساط رواجا وا�ستعمال كالبيتمو�س وم�سحوق ق�سرة 

جوز الهند.
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املو�سلية الكهربائية اأقل من mS cm-1 5 .0 ما يدل على عدم وجود م�سكل ملوحة زائدة.

درجة حمو�سة مرتاوحة بني 5.5 و6.5 اأين تكون كل املغذيات يف متناول جذور النبات لمت�سا�سها.

م�سامية عالية تفوق 80%.

قدرة جيدة على امت�سا�س املاء مرتاوحة بني %50 و60%.

قدرة تهوية جيدة مرتاوحة بني %20 و30%.

كثافة منخف�سة جدا يف حدود 0.1غ/مل اأي اأن طنا واحدا من املادة الأولية قادر على �سناعة ما يناهز 10م3 من الو�سط الزراعي. بالإ�سافة لذلك هته اخلفة متثل عامال م�ساعدا 

يف عمليات النقل و اخللط. 

درا�سة الكفاءة

ال�سوف  و  الربليت  الهند،  جوز  ق�سرة  م�سحوق  كالبيتمو�س،  املعروفة  بالأو�ساط  وملقارنته  التمر  نخيل  كرب  من  امل�سنوع  الزراعي  الو�سط  كفاءة  لدرا�سة  اأجريت  كثرية  جتارب 

ال�سخري. املعطيات التي مت تتبعها ودرا�ستها كانت : طول النبات، عدد الأوراق، الوزن الرطب واجلاف، معدل الإنبات، حمتوى الورقة من الكلوروفيل، كمية الإنتاج، جودة الثمار، 

املتطلبات املائية والغذائية...

الأو�ساط  بقية  بنف�س جودة  اأنه  النخيل  و�سط كرب  اأثبت  الهدروبونية(  والزراعة  الزراعة يف حاويات  بالعقل،  ت�ستيل  بالذور،  )ت�ستيل  اأنواعها  املجرات ومبختلف  التجارب  كل  يف 

امل�ستوردة بل واأنه يف كثري من احلالت يتفوق عليها.

حو�سلة:

اإن جممل بلدان العامل العربي والإ�سالمي تعد م�ستوردة ح�سرية لالأو�ساط الزراعية امل�ستعملة لزراعة امل�ساتل باأنواعها وللزراعة خارج الرتبة للخ�سر والورود. من هنا تاأتي فر�سة 

تثمني كرب نخيل التمر، الذي يعد منتجا ثانويا متوافر بكميات كبرية �سنويا يف الواحة لإنتاج و�سط زراعي حملي ال�سنع قادر على حتقيق الإكتفاء الذاتي لبلداننا وتعوي�س كل 

الأو�ساط امل�ستوردة بكفاءة عالية بل وميكن اأن يحول منطقتنا اإىل منطقة م�سدرة لهذا املنتوج. 

كما اأن عملية �سنع ومكونات الو�سط الزراعي من كرب النخيل تعد اقت�سادية ب�سكل كبري ما ي�سمح بتوفري منتج نهائي غري مكلف يخف�س بن�سبة هامة من الأعباء امل�سلطة على 

املنتجني املحليني.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

Abu Kasm Chebi City Tozeur Tunisia – Tunisia
هاتف:  21696666653+

 Zouba.amin@hotmail.fr
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زراعة نخيل التمر 2012-2007
إعادة تأهيل قطاع التمور في العراق

الأهداف الرئي�سية املبا�سرة:

-اإعادة تاأهيل وحتديث نظام اإنتاج التمور.

- اإدخال "الإدارة املتكاملة لالآفات)IPM(" بهدف مكافحة الآفات والأمرا�س الرئي�سية لنخيل التمر مع احرتام النظام البيئي املحلي.

- حت�سني �سل�سلة القيمة للتمور بدءًا من القطاف وحتى الت�سويق من اأجل تلبية الطلب املحلي واملتطلبات الدولية وبالتايل تعزيز عملية 

الدخول الأ�سواق وما ينتج عنها من ارتفاع دخل املزارع.

- تقوية قدرات واإمكانيات موؤ�س�سات الدعم.

الهدف والنطاق:

يواجه اإنتاج نخيل التمر العديد من امل�ساكل وعلينا اقرتاح خطة قابلة للتطبيق لتجديده وو�سعه على امل�سار ال�سحيح. بغية حتقيق هذا 

الهدف ل بد من اإجراء درا�سة م�سح فنية تغطي كل املحافظات الو�سطى واجلنوبية وينبغي و�سع ا�ستبيان منا�سب ل�سمان احل�سول على 

كافة املعلومات الالزمة. لذا فان غايات هذه الدرا�سة هي:

التناول والنقل بعد القطاف،  الزراعية،  الزراعة، املمار�سات  الفنية،  الناحية  العراق مبا يف ذلك  التمر يف  الو�سع احلايل لنخيل  تقييم 

الأ�سواق والت�سويق، الإدارة ومقاربة جتارية.

تقييم القدرات الفنية على خمتلف امل�ستويات وحتديد �سروط ومتطلبات ثابتة لتنمية قطاع التمور يف العراق مبا يف ذلك التدريب الفني 

واملعرفة التقنية. و�سع خطة عمل طويلة الأجل )10 �سنوات( لإعادة تاأهيل �سل�سلة القيمة لنخيل التمر يف العراق.

�سمان امل�ساركة الالزمة من كال اجلن�سني يف عملية التنمية هذه وخا�سة انخراط الن�ساء يف م�ساريع جتارية �سغرية يف هذا املجال.

كانت الأ�سناف ال�سائدة يف العراق هي الزهدي، املكتوم، اخل�ستاوي، اخل�سراوي، ال�سكر، ا�سطه عمران والديري، يف حني اإن الأ�سناف 

فقلما  العراقية  التمور  اأ�سناف  باقي  اأما  واجلوازي،  التربزال  الدين،  جمال  الأ�سر�سي،  الرببني،  ال�سويثي،  الربحي،  هي  انت�سارًا  الأقل 

وجدناها.

اأبدى معظم اأ�سحاب ب�ساتني النخيل وعمالها حاجتهم ورغبتهم بالتدرب على التقنيات احلديثة للممار�سات الزراعية اجليدة. كان الرجال 

الفئة الرابعة- اأف�سل م�سروع تنموي

الفائز الأول: الهيئة العامة للنخيل

العراق
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راغبني بالتدرب يف اأي وقت خالل النهار اإل اأن الن�ساء ف�سلن التدريب ظهرًا وب�سكل منف�سل عن الرجال. 

تعاين ب�ساتني نخيل التمر يف العراق كثريًا من اآفات متعددة ومن نق�س يف مكافحتها، مما ي�سبب تدهورًا يف نوعية ثمرة التمر وانخفا�س يف م�ستويات الإنتاج. معظم ب�ساتني نخيل 

التمر م�سابة اإما بح�سرة الدوبا�س اأو مبا هو اأقل اأهمية منها. ت�سبب الآفات الأكرث �سيوعًا من احل�سرات الثقابة والعث اأ�سرارًا كبرية يف ب�ساتني نخيل التمر وهذه الآفات ال�سائعة 

موجودة يف كل حمافظة اإل اأن الو�سع يف بع�س املحافظات اأ�سواأ من غريها. هناك اآفة اأخرى ت�سبب مر�سًا يدعى"اللفحة ال�سوداء" واأعرا�سه الظاهرية هي لفحة ال�سعفة، لفحة 

الكافور، تعفن اجلذع وتعفن الربعم الطريف. تقوم وزارة الزراعة العراقية بتنفيذ حملة جوية �سنوية ملكافحة ح�سرة الدوبا�س والأقل اأهمية منها. اأما الق�ساء على الآفات املتبقية 

ومن �سمنها احل�سرات والعث وغريها من الأمرا�س املذكورة اأعاله فيقع على عاتق املزارعني با�ستعمال املبيدات احل�سرية املتوفرة يف الأ�سواق املحلية. 

عمليات اإعادة تاأهيل وجتديد ب�ساتني نخيل التمر-خطة الدعم احلكومي بالف�سائل

اإعادة تاأهيل وجتديد الب�ساتني القدمية:

تقدم الهيئة العامة لنخيل التمر ف�سائل جمانية للب�ساتني القدمية لنخيل التمر. تزرع الف�سائل اجلديدة قرب �سجرة النخيل القدمية )ال�سكلني 5 و6(، وت�سمل خطة التعوي�س كل 

�سجرة نخيل متر عمرها 40 �سنة وما فوق و/اأو الف�سائل التي ق�ست عليها احل�سرات والآفات اأو اأ�سابتها باأ�سرار اأو املهملة.

اإن�ساء مزارع جديدة حديثة لنخيل التمر:

مهمة اللجنة الفنية هي زيارة موقع الب�ستان لالإطالع على وا�ستق�ساء ومعاينة ن�سبة التدهور ومنطقة الب�ستان وغريها من اجلوانب الفنية. تقدم اللجنة بعد ذلك تقريرًا فنيًا اإىل 

جمل�س اإدارة الهيئة العامة لنخيل التمر.

الت�سميد:

بينت النتائج باأن الت�سميد بخليط يحتوي نيرتوجني %8.1،32 % فو�سفور، %14 بوتا�سيوم، %0.27 مغنيزيوم، %0.25 حديد، %0.09 زنك، %0.09 منغنيز و0.0125 نحا�س اأعطى 

نتائج ملحوظة يف زيادة املردود وحت�سني نوعية ثمرة التمر ومنو خ�سري �سحي باملقارنة مع ا�ستعمال اأ�سمدة اأخرى.

الأن�سطة التدريبية:

اأجريت اأن�سطة تدريبية عديدة للمزارعني منها اأيام حقلية ودورات للتدريب والعر�س ومدار�س حقلية للمزارعني، و�سيتم اإيراد تفا�سيل كاملة لهذه الأن�سطة يف اجلزء الذي يتناول 

املمار�سات الزراعية اجليدة.
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مزارع ف�سائل الأن�سجة امل�ستنبتة:

1000 و1000 على التوايل   ،1000  ،4000  ،4500 اإن�ساء خم�سة مزارع لزراعة ف�سائل الأن�سجة امل�ستنبتة يف النجف واملثنى والقاد�سية وبغداد حيث بلغ عدد الف�سائل املزروعة  مت 

وتوزعت باقي الف�سائل على 26 حمطة لنخيل التمر بواقع مائة و�سبع وع�سرون ف�سيلة يف كل حمطة.

اإن�ساء مزارع منوذجية

الغايــة:

اإعادة تاأهيل ثالثة حمطات اأبحاث قائمة لنخيل التمر متثل مناخات حملية خمتلفة. جمع اأ�سناف نخيل التمر كخطوة اأولية للحفاظ على الأ�سول الوراثية لنخيل التمر يف العراق 

ح�سب تكيفها يف كل منطقة.

ح�سيلة  حتديث ثالثة حمطات:

تو�سلت حمطات اأبحاث منوذجية لأبحاث نخيل التمر اإىل الإ�سهام بفعالية يف تطوير عمليات زراعة نخيل التمر يف املحافظات.

�سيكون بنك اجلينات احلقلي متاحًا لأ�سناف نخيل التمر مع و�سع بروتوكولت حفظ مما يجعل مواد النخيل متوفرة لعملية الإكثار بالطرق التقليدية وبا�ستنبات الأن�سجة.

بدء التعاون اليجابي مع اجلامعات املحلية ومراكز البحوث العلمية.

نقل وتطبيق اأنظمة واأ�ساليب للرتقية اإىل باقي حمطات الأبحاث التابعة للهيئة العامة لنخيل التمر وللمزارع املحلية لنخيل التمر يف املحافظات.

 الأ�ساليب الزراعية اجليدة لنخيل التمر

الغايــة:

بغية و�سع التقنيات اجلديدة لزراعة نخيل التمر مو�سع التنفيذ، جرى حت�سني املعرفة باملمار�سات الزراعية اجليدة ومهاراتها ملجموعة خا�سة من العاملني يف هيئة نخيل التمر 

التابعة للدولة ولباحثني وباحثني م�ساعدين وفنيني حيث ت�سمن برنامج التدريب التلقيح وتخطيط املزارع احلديثة لنخيل التمر والري والت�سميد والتفريع ومكافحة الآفات والأمرا�س.

كتيبات املمار�سات الزراعية لنخيل التمر

الغايـــة  

الغاية هي اإ�سدار كتيبات ملمار�سات نخيل التمر مبثابة اإر�سادات ل�ستخدامها من قبل مدربي الإر�ساد الزراعي عند اإجرائهم لدورات تدريبية اأو تنظيمهم لعرو�س تو�سيحية يف 

املحطات الثالث املختارة.
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يحتوي كل كتيب على الأجزاء التف�سيلية التالية:

توزع اأ�سناف التمور العراقية ومتطلباتها من حيث الطق�س احلار.

اإن�ساء مزارع جديدة لنخيل التمر.

ري نخيل التمر.

ت�سميد نخيل التمر.

التفريع اليدوي وامليكانيكي لنخيل التمر.

تدبري العناقيد )اخلف�س، التفريع والتغطية( وتقليم نخيل التمر.

اإكثار نخيل التمر بالف�سائل وتقنيات ا�ستنبات الأن�سجة.

تدبري اآفات نخيل التمر.

طرق قطاف نخيل التمر.

-10تخزين ثمار التمر.

ت�سنيع ثمار التمر.

ا�ستخدام ف�سالت نخيل التمر ك�سماد ع�سوي.

منتجات �سناعات يدوية تقليدية من نواجت نخيل التمر.

ت�سويق واقت�ساديات انتاج نخيل التمر.

روزنامة ممار�سات نخيل التمر.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

اجلهورية العراقية - بغداد

هاتف:  9647901261659+

هاتف:  9647906244073+

dpalm_moa@yahoo.com
 abdulamneer53@yahoo.com
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المنتجات  على  القائمة  الصغيرة  الصناعات  نشر  مشروع 
الثانوية للنخيل

 

امللخ�ص: 

1 -اأهمية امل�سروع:

رمبا ل توجد �سجرة ا�سطحبناها معنا طوال م�سريتنا احل�سارية وارتبطنا بها بقوة وحفرت غورًا عميقًا فى ذاكرتنا كما فعلت النخلة؛ 

فلقد اأثبتت الأدلة التاريخية وجود زراعات النخيل منذ حواىل 4 اآلف �سنة قبل امليالد فى بابل وفى جنوب العراق فى العهد ال�سومري، 

وهناك اأدلة قوية على اأن موطن النخيل الأ�سلي هو اخلليج العربى واأن جزيرة حرقان الواقعة على اخلليج العربى بالبحرين قد تكون هي 

الوطن الأ�سلى الذي ن�ساأت فيه �سجرة النخيل ومنه انتقلت اإىل العراق. وفى وادي النيل ُعِرف نخيل البلح من ع�سور ما قبل التاريخ، 

حيث عرث على مومياء من ع�سر ما قبل التاريخ ملفوفة يف ح�سري من �سعف النخيل. كما عرث على نخلة �سغرية كاملة باإحدى املقابر 

التى تعود لع�سر الأ�سرة الأوىل. ولقد ا�ستعان امل�سريون القدماء بجذوع النخيل يف عمل �سقوف منازلهم ومقابرهم امل�سنوعة من الطني 

اللنب، ولعل ما يثبت اأهمية النخلة عند قدماء امل�سريني اأنهم كانوا ي�سنعون تيجان اأعمدة معابدهم على �سكل قمة النخلة مبا حتمله من 

�سعف كثيف، وتوجد مناذج من هذه الأعمدة باملتحف امل�سري بالقاهرة. كذلك تثبت الأدلة التاريخية اأنهم �سنعوا الغرابيل م�ستخدمني 

يف �سنعها خو�س النخيل، وليفه، كما كانوا ي�سنعون الفخاخ والأقفا�س والأ�سّرة والكرا�سي من جريد النخيل، كما كانت النعال ت�سنع من 

خو�س النخيل. ويف الع�سر القبطي �ساع ا�ستخدام منتجات النخيل يف الت�سنيع خا�سة داخل الأديرة حيث كان الرهبان ي�سنعون الأ�سرة 

من اجلريد واحل�سري وال�سالل من اخلو�س واحلبال وال�سباك من ليف النخيل ويحوى املتحف امل�سري العديد من هذه النماذج التى تعود 

اإىل القرن الرابع امليالدي.

امتدت �سناعة  املثال  �سبيل  ففي م�سر على  الإ�سالمية،  الع�سور  اإىل  والليف(  واخلو�س  النخيل )اجلريد  ا�ستخدام خامات  امتد  ولقد 

الأقفا�س من اجلريد ل�ستخدامها يف تعبئة اخل�سر وحمل الطيور، كما ا�ستخدم جريد النخيل يف الأ�سقف واملنا�سد والأ�سرة واألواح حمل 

اخلبز، كما ا�ستخدم جريد النخيل يف عمل املطارح ل�سنع اخلبز الريفي، كما كانت املراوح ت�سنع من اجلريد املك�سو باخليوط امللونة 

الزاهية، اأي اأن القرية امل�سرية التقليدية قد اأعطت – يف اإطار التكنولوجيا التي حتوزها – منوذجًا بليغًا للتنمية امل�ستدامة. 

اإل اأنه بدًء من اخلم�سينات من القرن املا�سي، اأدت التغريات الكا�سحة يف اأ�سلوب احلياة ومنط ال�ستهالك يف القرية امل�سرية اإىل اإهمال 

الفئة الرابعة- اأف�سل م�سروع تنموي

الفائز الثاين: اأ.د. حامد اإبراهيم املو�سلى

جمهورية م�سر العربية
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املنتجات الثانوية للنخيل واإىل حتويلها اإىل اأ�سباب تلوث البيئة فى القرية، واإىل جانب ذلك َفَقَد احلرفيون التقليديون يف القرية اأ�سباب رزقهم فاجتهت اأجيال من ال�سباب منهم اإىل 

الهجرة من القرى اإىل املدن الكبرية فى م�سر، ومن هذه املدن اإىل دول جنوب اأوروبا فيما يعرف حاليًا بالهجرة غري ال�سرعية.

اكت�ساف مواردهم املحلية )اأي  اإعادة  القرية على  اأبناء  والتكنولوجيا يف م�ساعدة  العلم  اأن نوظف عنا�سر خمتارة من  ن�ستطيع  بالتنمية، كيف  للمهتمني  الو�سع ميثل حتديًا  هذا 

املنتجات الثانوية للنخيل( يف اإ�سباع احلاجات الع�سرية حمليًا وقوميًا وعامليًا مما ي�ساعد اأبناء كل قرية على بلورة طبعة خا�سة بهم للتنمية امل�ستدامة.

ولقد اأثبتت الدرا�سات امليدانية توافر مورد النخيل يف القرى امل�سرية، خا�سة ال�سعيد، حيث حتوز اأغلب الأ�سر ملكيات نخيل، اإل اأن ق�سور الوعي قد اأدى اإىل اإهمال تقليم النخيل 

مما يوؤدي اإىل حتميل النخلة بجريد انتهى عمره الفرتا�سى ما اأدى اإىل تقليل اإنتاجية النخلة من البلح:

زيادة خماطر الإ�سابة باحل�سرات نتيجة لعدم التقليم و�سعوبة معاجلة هذه الآفات )الناخرات( فى النخيل غري املقلم.

زيادة خماطر احلريق نتيجة للجريد غري املقلم اجلاف املعلَّق بالنخلة.

زيادة خماطر الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء والتى ميكن اأن تدمر زراعات النخيل متامًا اإن مل تعالج ، وحيث ي�سعب عالج النخيل امل�ساب غري املقلم .

2 - فكرة امل�سروع 

قة لدى عامة النا�س فى القرى وذلك من خالل م�ساعدتهم على اإعادة اكت�ساف املوارد التى يحوزونها، اأي خلق  تتمثل فكرة امل�سروع يف اإطالق روح ريادة الأعمال والقدرات اخلالَّ

جمال جديد لالإبداع يقع بني روؤيتهم /اإدراكهم/ فهمهم خلوا�س مواردهم املحلية وبني موا�سفات �سلع مطلوبة حمليًا وقوميًا وعامليًا، ولقد وقع الختيار على املنتجات الثانوية لنخيل 

التمر )واأحدها جريد النخيل والناجت عن التقليم ال�سنوى )خدمة النخيل( كنموذج للموارد املحلية لأن النخلة مّكون اأ�سا�سى للغطاء النباتي الطبيعي واملزروع يف كافة الدول العربية، 

كما اأن النخلة مرتبطة اإرتباطًا وثيقًا بتاريخنا احل�ساري.

ر�سالة امل�سروع هي متكني بنات واأبناء املجتمعات املحلية، وخا�سة الفقراء منهم، علميًا وتكنولوجيًا واقت�ساديًا كي يكونوا قادرين على امل�ساركة الفعالة يف تنمية جمتمعاتهم املحلية 

مما ي�سهم يف مكافحة الفقر و�سمان احلياة الكرمية لهم، بالإ�سافة اإىل احلفاظ على البيئة. 

3 - منهجية امل�سروع 

مت – من خالل تقارير التنمية الب�سرية – حتديد مواقع القرى الأكرث فقرًا حيث تبني اأن 762 من اأفقر 1000 قرية يف م�سر تقع يف حمافظات املنيا واأ�سيوط و�سوهاج. ولقد مت اختيار 

حمافظة املنيا لأنها ت�سم %42 من هذه القرى على م�ستوى املحافظات الثالث، كذلك مت تكوين قاعدة بيانات ومعلومات وافية عن القرى الأفقر يف حمافظة املنيا )11 قرية(، 

كما قام فريق عمل ميداين بالدرا�سة امليدانية لهذه القرى، وعلى هذه القاعدة املعلوماتية مت و�سع نظام نقاط Point system حيث وقع الختيار على قرية القايات، مركز العدوة.

قة لقرية القايات ا�ستهدفت التعرف على اجلمعيات الأهلية الن�سطة التى ترغب يف امل�ساركة يف امل�سروع، كما ا�ستهدفت الدرا�سة قيا�س مدى  وبعد ذلك مت القيام بدرا�سة ميدانية معمَّ

قبول اأهايل القرية للم�سروع، وبناء على هذه الدرا�سة مت اختيار جمعية تنمية املجتمع بالقرية كم�سارك يف تنفيذ امل�سروع ، كما مت – مب�ساركة القادة الطبيعيني بالقرية – تكوين جلنة 



102

ت�سيري امل�سروع متثل الأطراف املهتمة واملعنية بالقرية.

ولقد ت�سمنت منهجية امل�سروع اأن ي�سارك يف التنفيذ:

الأ�سر فى املنازل )رجال و�سيدات( لإنتاج احل�سر من �سدائب جريد النخيل.

جمعية اأهلية تن�ساأ خ�سي�سًا لتنفيذ امل�سروع.

امل�سنع لت�سنيع املنتجات النهائية والتي تتمثل يف:

األواح الكونرت من جريد النخيل.

األواح الباركيه من جريد النخيل.

امل�سبعات كوقود حيوي للت�سدير من متبقيات ت�سنيع اجلريد.

4 - اجنازات امل�سروع 

اإن�ساء احلا�سنة التكنولوجية Technology Incubator  كمقر للجهود املبدعة لت�سميم العمليات ال�سناعية واإبداع ماكينات ومعدات جديدة تنا�سب ظروف العمل يف القرية، كذلك 

مثَّلت احلا�سنة التكنولوجية مرفقًا اأ�سا�سيًا – لتطوير منتجات جريد النخيل )األواح الكونرت – األواح الباركيه – امل�سبعات كوقود حيوى( متهيدًا للقيام مبحاولت اختبار ت�سويق هذه 

املنتجات يف الظروف امل�سرية قبل تطبيق امل�سروع يف القرية.

ت�سميم املاكينات واملعدات املطلوبة للتعامل مع جريد النخيل:

ماكينات ت�سديب جريد النخيل.

فارمات جتميع �سدائب جريد النخيل يف �سورة األواح )ح�سر( منتظمة الطول والعر�س وال�سمكي.

حتديد الظروف املنا�سبة لت�سنيع م�سبعات كوقود حيوي من جريد النخيل، الدرا�سة ال�سوقية ملنتجات امل�سروع.

جتارب ا�ستطالعية لت�سويق منتجات امل�سروع:

األواح الكونرت من جريد النخيل. األواح الباركيه من جريد النخيل.

اختيار مقر مركز التدريب بقرية القايات واإعداد خدمات البنية الأ�سا�سية املطلوبة وترتيب اأماكن العمل وجتهيزها باملاكينات واملعدات والبو�سرتات املطلوبة. 

اختيار الدفعة الأوىل من املتدربني من �سمن املتقدمني للعمل. تدريب الدفعة الأوىل على كافة املهارات املطلوبة لالإنتاج.

عقد ور�سة عمل مفتوحة عن اإجنازات امل�سروع بالقرية.

اإجناز درا�سة اجلدوى الفنية والقت�سادية للم�سروع مت�سمنا املكونات الآتية:

األواح الكونرت من جريد النخيل.
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* الكارينة من خوص النخيل.

* علف الدواجن من مفروم جريد النخيل.

 

مجموعة من سدائب جريد النخيل مقاس املقطع املربع 8 مم.

 

مجموعة من الحصر من سدائب جريد النخيل مقاس 10 سم × 60 سم × سمك 8 مم.

 

عينات ألواح باركيه تم تصنيعها فى أحد املصانع بمدينة اإلسكندرية من 

حصر سدائب جريد النخيل.

أ.د. حامد إبراهيم املوصلى

رئيس مجلس إدارة الجمعية املصرية للتنمية الذاتية للمجتمعات املحلية

hamed.elmously@tedata.net.eg                             

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 
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وتصنيع  تعبئة  مجال  في  العلمية  واإلنجازات  المساهمات 
التمور للفترة )1975 - 2013(

تقدمي:

الدكتور حممد �سعيد مكي حا�سل على درجة الدكتوراة عام 1975 يف تكنولوجيا الغذاء من معهد الأبحاث الزراعية الهندي، نيودلهي – الهند 

وماج�ستري عام 1971 يف نف�س التخ�س�س يف املعهد ودرجة البكالوريو�س يف الب�ستنة من كلية الزراعة يف جامعة عني �سم�س، القاهرة.

عمل الدكتور مكي منذ تخرجه يف اأبحاث التمور يف جمال تقنية ما بعد احل�ساد حيث التحق عام 1975 باحثًا يف مركز اأبحاث النخيل والتمور 

التابع ملوؤ�س�سة البحث العلمي العراقية ويف عام 1979 عمل حما�سرا يف ق�سم ال�سناعات الغذائية يف جامعة الب�سرة، قام خاللها بتدري�س مادة 

ت�سنيع التمور. ويف عام 1982 التحق مبنظمة الغذاء والزراعة الدولية )فاو( –روما يف امل�سروع الإقليمي لأبحاث النخيل والتمور ملنطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا )NENADATES( خبريا اإقليميا يف مداولة وتعبئة التمور ومقر عمله يف الهفوف- ال�سعودية والتي تعترب من اأكرب 

الواحات يف زراعة واإنتاج التمور يف منطقة اخلليج العربي، التحق بعد ذلك مع منظمة الفاو بامل�سروع الوطني الزراعي ال�سعودي للتنمية يف 

املركز الإقليمي لالأبحاث الزراعية يف الهفوف وخالل الفرتة لالأعوام 1992 1996- التحق ب�سركة �سافول لالأغذية يف جدة بوظيفة مدير عام 

فني ل�سركة �سافول للتمور. وخالل الفرتة 1996 2001- التحق ب�سركة فاما القاب�سة بالريا�س مديرا عاما مل�سنع املحمدية لتعبئة التمور. ويف 

عام 2002 اأكمل مهمة علمية يف �سمال اأفريقيا مب�سروع لالأمم املتحدة مع �سركة دمناركية )UN –SCAN/AGRI( خبريًا لتطوير منتجات 

التمور يف تون�س واجلزائر واملغرب. 

منذ التحاقه بالعمل يف العراق، قام الدكتور مكي بن�سر العديد من الأبحاث العلمية وامل�ساهمات املتعددة يف اإن�ساء م�سانع لتعبئة التمور وخا�سة 

�سناعة التعبئة والتغليف وتطوير منتجات جديدة من التمور. كما قام بتقدمي ال�ست�سارات الفنية للقطاع اخلا�س. ومن خالل امل�ساهمات يف 

الندوات وور�س العمل واملوؤمترات التي تعقدها فروع غرف التجارة وال�سناعة يف ال�سعودية. كما قام باإدخال التقنيات احلديثة ومكائن التعبئة 

والتغليف يف خطوط الإنتاج كما قام باإلقاء املحا�سرات والأبحاث العديدة يف املوؤمترات الدولية للنخيل والتمور وموؤمترات الأغذية الأخرى ذات 

العالقة. وكان لهذه الأن�سطة جمتمعة موؤ�سرات اإيجابية لدى القطاع اخلا�س لأخذ املبادرات لإن�ساء املزيد من امل�سانع لتعبئة وتغليف التمور. 

للدكتور مكي العديد اأي�سا من الأبحاث العلمية والن�سرات الإر�سادية والكتب املتخ�س�سة يف جمال تعبئة وت�سنيع وت�سويق التمور. 

فيما يلي موجز لهذه الأن�سطة: 

الفئة اخلام�سة- فئة ال�سخ�سية املتميزة 

الفائز: الدكتور حممد �سعيد مكي 

اململكة الأردنية الها�سمية
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الأبحاث:

حفظ التمور وتطوير منتجات جديدة.

قام الدكتور مكي بن�سر اأكرث من 40 بحثا علميا يف جمال تعبئة وتغليف وحفظ التمور وتطوير 

منتجات جديدة تدخل التمور يف مكوناتها. ت�سمنت هذه الأبحاث حت�سني جودة ومظهر 

الثمار لتح�سني النوعية وال�سالحية لالأكل وهو ما يعرف بتلميع التمور وتغليفها بطبقة رقيقة 

من املواد امل�سافة لالأطعمة كاملحاليل ال�سكرية والن�سا وغريها )Film Coating(. كما قام 

الباحث واأثناء عمله يف العراق بن�سر اأبحاث حول عالج ظاهرة اجلفاف القاعدي لبع�س 

اأ�سناف التمور )ظاهرة اأبوخ�سيم( با�ستخدام بخار املاء ملدد زمنية خمتلفة لتطريه اجلزء 

ال�سلب من قاعدة الثمار. ويف درا�سة اأخرى قام الباحث بتحديد نوعية اخلمائر املحبة 

الدب�س  عبوات  يف  والنتفاخ  امليكروبيولوجي  الف�ساد  اإليها  يعزى  والتي  العالية  لل�سكريات 

التجارية بالعراق وهي من النوع املعروف ب)Osmophilic( ودرا�سة تاأثري املواد احلافظة 

امل�سموح باإ�سافتها لالأغذية للق�ساء عليها. ويف جمال حفظ و�سالمة التمور يف مرحلة الب�سر 

البوتا�سيوم احلافظة لإطالة  با�ستخدام �سوربات  اأخرى  الباحث يف درا�سة  والرطب، قام 

العمر الت�سويقي للتمور الطازجة. كما مت يف درا�سة اأخرى اإجراء امل�سح امليكروبي لإحدى 

معامل تغليف التمور بالعراق للتعرف على مدى انت�سار امليكروبات وتاأثريها على ال�سالمة 

ال�سحية يف معامل التعبئة واقرتاح �سبل الو�سول اإىل اأف�سل الو�سائل من الربامج ال�سحية 

لنظافة امل�سنع. قام الباحث من جهة اأخرى بتطوير منتجات التمور التي �سملت على:

تطوير بيوت �سم�سية لتجفيف التمور ال�ساحلية يف القطيف.

قام خبري الت�سنيع من خالل جمموعة من الربامج البحثية بتطوير مناذج ب�سيطة من مواد 

حملية لبيوت التجفيف ال�سم�سية الرخي�سة الثمن تعتمد على الطاقة ال�سم�سية وتركيزها 

الب�سر  "خنيزي" وهي يف مرحلة  كال�سنف  الن�سج  الغري مكتملة  القطيف  لتجفيف متور 

والرطب. �سملت هذه البيوت على كابينة التجفيف اخل�سبية )بطاقة 50 كيلو( كما مت تطوير 

نظام الفرن ال�سم�سي النفقي )بطاقة 1000 كيلوغرام(. اأظهرت النتائج حت�سني �سفات 

التمور املعاجلة واكتمال ن�سج الثمارمن مرحلة الب�سر والرطب اإىل مرحلة التمر وتقليل املدة 

الزمنية الالزمة للتجفيف مقارنة بالتجفيف ال�سم�سي املبا�سر من قبل املزارعني، وت�سكل 

هذه الأنظمة حال منا�سبا للمزارعني لتح�سني جودة متورهم وخا�سة يف املناطق املزروعة 

بالنخيل والواقعة على �سواحل اخلليج  ومناطق �ساحلية اأخرى حيث ل تن�سج التمور طبيعيا 

ب�سبب ارتفاع الرطوبة الن�سبية يف تلك املناطق و�سعوبة فقدان بخار املاء من الثمار وتعر�س 

يف  لتجفيفها  املزارعني  ي�سطر  مما  والفطريات  بالأعفان  لالإ�سابة  النخلة  على  العذوق 

ال�سم�س مبا�سرة وهذا يقلل من جودتها لتعر�سها لالأتربة ومهاجمة احل�سرات واحليوانات 

وزيادة فر�س التلوث بالفطريات وغريها. 

حفظ الرطب وتوفريه على مدار ال�سنة.

ل�سرعة  ن�سبيا  ق�سرية  فرتة  يف  وا�ستهالكها  ت�سويقها  يجري  الف�ساد  �سريعة  فاكهة  الرطب 

تعر�سها للف�ساد امليكروبي مما يوؤدي اإىل انخفا�س نوعيتها. كما يوؤدي عدم ا�ستهالكها خالل 

تلك الفرتة اإىل وجود فائ�س منها وزيادة عر�سها يف ال�سوق مما يخف�س من اأ�سعارها. بينت 

نتائج الدرا�سات اإمكانية اإطالة عمرها  الت�سويقي  با�ستخدام احلرارة املنخف�سة )18- مئوية(. 

�سالمة التمور الرطب ال�سعودية من التلوث امليكروبي. 

اأظهرت الدرا�سة �سالمة عدة اأ�سناف من التمور يف مرحلة الرطب من التلوث امليكروبي 

وخا�سة البكترييا املر�سية )Pathogenic organisms( ل�ستة اأنوع من هذه امليكروبات. 

كما بينت الدرا�سة خلوها من التلوث امليكروبي حتى لو مت ر�س هذه الأ�سناف مب�سببات تلك 

الأمرا�س ب�سكل متعمد.

ل�سجرة  واملوؤنثة  املذكرة  الأزهار  اأغاري�ص  يف  الكيميائية  املركبات  تعريف 

النخيل.

قام خبري ت�سنيع التمور وفريقه من الباحثني وبالتعاون مع اإحدى مراكز البحوث يف هولندا 

  Volatile constituentsمنها الطيارة  الكيميائية  املركبات  على  والتعرف  با�ستك�ساف 
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واملوؤنثة يف  الذكرية  لالأزهار  املغلفة  لالأغاري�س اخلارجية  والرائحة  النكهة  امل�سوؤولة عن 

اأ�سجار النخيل ويعرف امل�ستخل�س الذي يقوم باإنتاجه املزارعني يف الح�ساء بطريقة بدائية  

"مباء التلتال" حيث يقوم الأهايل بتقطري الغلفة بعد تقطيعها لأجزاء �سغرية وال�ستفادة 

 flavoring(من املقطر املائي باإ�سافته للماء حلفظه وحت�سني مذاقه كما ي�ساف كمنكه

agent(  يف امل�سروبات ال�ساخنة.

اأبحاث ت�سويقية على التمور ال�سعودية.

قام خبري التعبئة والتغليف باإعداد كتابني اأحدهما حول ت�سويق التمور ال�سعودية يف الأ�سواق 

املحلية والعوامل املوؤثرة على اأ�سواق والأخر حول التجارة العاملية للتمور ال�سعودية وواقع تلك 

التجارة والربامج الفعالة واملقرتحات لتح�سني كفاءة عملية الت�سويق داخليا وعامليا. 

اأبحاث حول واقع �سناعة التمور ومنتجات النخيل ال�سيليلوزية يف اململكة. 

اأو�سحت الدرا�سة واقع ال�سناعة والعقبات التي تواجهها كما تطرقت اإىل حتليل امل�ساكل 

القائمة يف م�سانع التعبئة والتغليف و�سعف برامج الت�سويق وطرح احللول الالزمة للنهو�س 

بهذه ال�سناعة.

ويف ندوة عاملية ملنظمة الأغذية والزراعة الدولية يف القاهرة �سارك اخلبري بورقة عمل حول 

املنتجات الثانوية ل�سجرة النخيل يف اململكة وال�سناعات ال�سيليلوزية واملنتجات العر�سية 

التي ميكن ت�سنيعها بالإ�سافة اإىل املنتجات العر�سية الناجمة عن �سناعة التمور نف�سها 

وتطرقت الندوة اإىل �سبل التعاون مع الدول املنتجة الأخرى للنهو�س بهذه ال�سناعات من 

ال�سناعات. 

تقارير فنية ون�سرات اإر�سادية.

قام اخلبري بن�سر العديد من التقارير الفنية حول م�سانع التمور القائمة. كما قام باإعداد 

الن�سرات الإر�سادية العديدة لوزارة الزراعة حول �سبل مكافحة احل�سرات املخزنية التي 

ت�سيب التمور اإبتداء من العناية بالعمليات الزراعية احلقلية املختلفة واأثناء نقلها بو�سائل 

نقل متعددة اإىل امل�سانع ومن ثم و�سولها اإىل معامل التعبئة والتغليف.

كما قام اخلبري بتجربة بدائل غاز امليثيل برومايد با�ستخدام مادة الفو�ستوك�سني وجتربته يف 

ب�ساتني النخيل من قبل املزارعني وقبل توريد متورهم اإىل م�سانع التعبئة والتغليف.

م�سانع تعبئة التمور

م�سنع الح�ساء احلكومي للتمور.

قام اخلبري منذ عام 1982 بالإ�سراف الفني على م�سنع تعبئة وتغليف التمور يف الح�ساء، 

حيث قام باإعداد خمترب اجلودة والنوعية للتحقق من مطابقة التمور للموا�سفات ال�سعودية 

اأن�سطة اخلبري حتديد الأ�سناف التجارية الواردة للم�سنع ومدى  والعاملية. كما ت�سمنت 

مالءمتها لعمليات التعبئة والكب�س والتغليف وبناء على طلب امل�سوؤولني قام اخلبري بعمل 

الدرا�سات الفنية الالزمة لإن�ساء ع�سري التمر املركز )الدب�س( واخلل الطبيعي من متور 

الدرجة الثانية. كما قام بتقدمي م�سروع ل�ستخدام اأ�سعة جاما يف ت�سعيع التمور للق�ساء على 

احل�سرات بديال لغاز ميثيل برومايد. 

م�سنع �سافول للتمور/ جدة.

قام الدكتور مكي باإعداد درا�سة متكاملة للجدوى القت�سادية مل�سروع �سافول لتعبئة وت�سنيع 

التمور، كما قام بالإ�سراف على املتطلبات الفنية لالأجهزة واملعدات خلطوط الت�سنيع والتي 

تعترب الأكرث تطورا حيث مت رفد امل�سنع بالتكنولوجيا املتطورة يف هذا املجال �سملت:

خط لتح�سني مظهر التمور من خالل وحدة تلميع التمور.

)Dehydartion/Hydration( وحدة لإجراء عمليات الرتطيب والتجفيف

األة نزع النواة.

وحدة العلف احليواين.

وحدات ك�سف املعادن والأج�سام الغريبة .

form –fill and seal machine ماكينة ت�سكيل العبوات وغلقها
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م�سنع املحمدية لتعبئة التمور/فاما القاب�سة/ الريا�ص.

اإحدى  التي مت ت�سنيعها من  التمور  الدكتور مكي يف احلاق وحدة ت�سنيع عجينة  �ساهم 

والت�سكيل  التفريغ  ماكينة  باحلاق  قام  كما  عالية،  وبكفاءة  الريا�س  يف  املحلية  الور�س 

احلراري للعبوات )Vaccum –Thermoform machine( لت�سكيل عبوات حديثة للتمور 

املفرغة من الهواء.

خط جتميد الرطب /البحرين.

قام اخلبري اأثناء عمله مع منظمة الفاو وبالتعاون مع ال�سيد بارافيلد / مقر املنظمة يف روما 

باإعداد خط تعبئة م�سمم كنموذج مبتكر )Prototype line( لغ�سل وتدريج عذوق التمر 

الكاملة ومن ثم جتميد الرطب على درجة حرارة )- 18درجة مئوية( بطاقة انتاجية 100 

طن كمرحلة اأوىل.

تطوير منتجات جديدة وعالمة جتارية لل�سوق الأوروبي

قام اخلبري اأثناء عمله مع �سركة فاما بامل�ساهمة يف م�سروع لتطوير املنتجات التي تدخل 

brain- ذهني  ع�سف  لقاءات  �سل�سلة  خالل  من  الأوروبية  لل�سوق  �سناعتها   يف  )التمور 

storming(  مع �سركة Leatherhead Food Research Association LFRA/. الهدف 

من امل�سروع تطوير منتجات التمور لإدخالها �سمن جمموعة الأغذية ال�سحية والأطعمة 

الوظيفية. 

التدريب

يف جمال التدريب �سارك خبري الت�سنيع يف دورات اقليمية من خالل حما�سرات علمية يف 

جمال �سناعة التمور وحت�سني و�سائل التعبئة والتغليف وال�سيطرة النوعية على التمور املعباأة 

يف م�سانع التعبئة.

اأن�سطة متنوعة:

مت عقد لقاءات عديدة يف اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية مع ال�سركات امل�سنعة ملعدات 

التمور واملوردة لها لتحديد متطلبات امل�سانع وتطوير معدات ت�سنيع التمور وتطوير املعدات 

املتوفرة مبا يتنا�سب مع طبيعة التمور من حيث حمتواها العايل من ال�سكريات  والطبيعة 

اللزجة لها وحبها لمت�سا�س الرطوبة و لزوجتها العالية. 

زيارات ميدانية اإىل مناطق زراعة النخيل واأ�سواق التمور املركزية يف ال�سعودية ودول اخلليج 

و�سمال افريقيا.

اإجناز مهمة علمية اإىل دول املغرب العربي )تون�س، املغرب، اجلزائر( �سمن م�سروع الأمم 

املتحدة مع �سركة )UN - SCANAGRI(  الدمناركيةخبريا لتطوير منتجات التمور. 

اإعداد م�سروع اإن�ساء مركز اأبحاث النخيل والتمور يف الهفوف - ال�سعودية بناء على طلب 

وزارة الزراعة واملياه. 

بناء على طلب وزارة الزراعة ال�سعودية، قام اخلبري باإعداد خطة لتطوير م�ساريع التمور 

لوزارة الزراعة واملياه بالريا�س �سمن خطتها اخلام�سة لتطوير م�سانع النخيل والتمور يف 

اململكة. 

اإعداد درا�سة اجلدوى القت�سادية من اإن�ساء وحدة ت�سنيع ع�سري التمور املركز )دب�س( 

يف �سلطنة عمان. 

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

ص.ب: 4535، ش إباهيم النجار 211-10 أربد اململكة األردنية

هاتف: 96227103715+, 962797039856+

 mohmaki@yahoo.com
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منح معايل ال�سيخ اإبراهيم بن حمد بن عبد اهلل اآل خليفة درع اجلائزة التذكاري، لتاريخه العريق وم�سريته الطويلة يف خدمة القطاع 

الزراعي وحبه لزراعة النخيل والهتمام به وتطوير انتاجه.

1935 م، ن�ساأ وترعرع يف ق�سر حاكم البحرين  اآل خليفه من مواليد مملكة البحرين- الرفاع عام  ومعايل ال�سيخ ابراهيم بن حمد 

املغفور له ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة  طيب اهلل ثراه. خريج املدار�س احلكومية اآنذاك. يف العام 1958م تراأ�س جمل�س الزراعة 

وكانت اأعلى جهة حكومية تعنى بالزراعة، ويف العام 1961 عني مديرًا لدائرة  الزراعة وكانت اإدارة م�ستقلة اآنذاك، و�سارك يف العديد 

البحرين  وفد  تراأ�س  م   1968 ويف   )الفاو(  والزراعة   الأغذية  منظمة  اإىل  البحرين  ان�سمام  طلب  لتقدمي  واملوؤمترات  اجلهود  من 

للم�ساركة يف موؤمتر املنظمة لإلقاء كلمة البحرين مبنا�سبة قبول البحرين ع�سوا مراقبا يف املنظمة، وا�ستمر معاليه يف متثيل البحرين 

رئي�سًا للوفد البحريني لكافة موؤمترات املنظمة العربية لالأغذية والزراعة )الفاو(.

والزراعة  العمران  خدمة  يف  اآنذاك  والزراعة  البلديات  وزير  خليفة  اآل  خالد  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  �سمو  مع   عمل  م   1971 العام  يف 

دائرة  كانت  واملزارعني حيث  الزراعي  للقطاع  وداعمًا  للزراعة  وعا�سقًا  الزراعة حمبا هاويًا  لإدارة  معاليه مديرًا  وكان  واملزارعني، 

1972 م ترك العمل  اإنتاجهم. ويف العام  اإدارته تقدم الإر�سادات وامل�ساعدات الفنية واملالية للمزارعني لتطوير  الزراعة خالل فرتة 

التكنولوجيا  اإعتماد  خالل  من  اإنتاجها  بتطوير  ومهتمًا  النخيل  لزراعة  حمبًا  معاليه  يعد  والتجارة.  احلرة  لالأعمال  وتفرغ  احلكومي 

احلديثة واإكثاره بطريقة زراعة الأن�سجة ومكافحة الآفات والأمرا�س التي ت�سيب النخيل.  

معايل ال�سيخ

اإبراهيم بن حمد بن عبد اهلل اآل خليفة

مملكة البحرين
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حياته: ولد مبدينة الرا�سيدية املغربية، وتتلمذ يف املدر�سة املولوية بالرباط مع امللك حممد ال�ساد�س الذي كان وليا للعهد حينها. ح�سل على 

الباكلوريا ليدخل كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بالرباط، وتخرج منها ب�سهادة الإجازة يف القانون العام، ودبلوم الدرا�سات املعمقة. وقد ناق�س 

ر�سالة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية �سنة 1999 يف مو�سوع "اخلطاب الحتجاجي للحركات الإ�سالمية والأمازيغية يف املغرب".

املهام العلمية والإدارية وال�سيا�سية: بداأ الدكتور ح�سن اأوريد عمله اإطارا بوزارة اخلارجية بني �سنتي 1987 و1992 مكلف مبهمة بديوان 

وزير اخلارجية املغربي الأ�سبق عبد اللطيف الفياليل، قبل اأن يعني م�ست�سارا �سيا�سيا ب�سفارة املغرب بوا�سنطن حتى �سنة 1995. عاد بعد ذلك 

للمغرب ليبداأ عمله التعليمي كاأ�ستاذ يف املدر�سة الوطنية لالإدارة ويف كلية احلقوق بالرباط ما بني �سنتي 1995 و1999.

بعد وفاة امللك احل�سن الثاين و�سعود امللك حممد ال�ساد�س للعر�س يف اأواخر يوليوز 1999، مت تعيني ال�سيد ح�سن اأوريد كاأول "ناطق ر�سمي با�سم 

الق�سر امللكي". وهو املن�سب الذي ظل ي�سغله حتى �سهر يونيو 2005، حيث عني واليا على جهة مكنا�س تافياللت.

بعد ذلك مت تعيني ح�سن اأوريد موؤرخا للمملكة املغربية يف 13 نونرب 2009 خلفا للموؤرخ ال�سابق الدكتور عبدالوهاب بن من�سور الذي تويف يف 13 

نونرب 2008. وقد ظل اأوريد ي�سغل من�سبه مدة �سنتني قبل اأن يعني ال�سيد عبد احلق ملريني املوؤرخ اجلديد للمملكة ابتداء من 10 دجنرب 2010.

يراأ�س ح�سن اأوريد مركزا للدرا�سات والأبحاث اأ�س�سه بنف�سه، ا�سمه "مركز طارق بن زياد". ي�ستغل حاليا اأ�ستاذا جامعيا للعلوم ال�سيا�سية 

بالرباط، كما يتوىل مهمة م�ست�سار علمي مبجلة زمان املغربية املتخ�س�سة يف التاريخ، وبها ين�سر مقالت متخ�س�سة وعمودا �سحفيا �سهريا 

بالن�سختني الفرن�سية والعربية.

موؤلفاته: متيز ح�سن اأوريد باأ�سلوب مميز يف كتاباته باللغتني العربية والفرن�سية. وقد �سهد له اجلميع بف�ساحته واحرتامه لقواعد اللغة، 

وكذلك رقي اأ�سلوبه والتفا�سيل اجلميلة يف كل موؤلفاته. ومن اأهم كتبه:

احلديث وال�سجن: رواية حظيت بتتبع واهتمام كبريين من طرف جمهور القراء يف املغرب.

الإ�سالم والغرب والعوملة: كتيب �سدر �سمن ال�سل�سلة ال�سهرية من�سورات الزمن، يت�سمن ب�سع مقالت مطولة ن�سر الكاتب بع�سا منها يف كل من 

جريدتي ال�سرق الأو�سط واحلياة ال�سادرتني بلندن.

مراآة الغرب املنك�سرة: درا�سة نقدية لبع�س الأفكار الغربية القت�سادية وال�سيا�سية والدينية، اأ�سدره بالعربية والفرن�سية.

الفكر ال�سيا�سي يف اإيران: ترجمة من الإجنليزية اإىل العربية.

املوري�سكي: رواية كتبت بالفرن�سية قبل اأن تتم ترجمتها للعربية من طرف الكاتب املغربي عبد الكرمي جويطي.

�سبوة يف خريف العمر، رواية �سدرت يف طبعتني.

يوميات م�سطاف، وهو ديوان �سعري.

فريوز املحيط، ديوان �سعري.

تلك الأحداث: كتاب ي�سم عدة مقالت كتبها املوؤلف ون�سو�س ملحا�سرات األقاها.

الدكتور

 ح�سن اأوريد

اململكة املغربية 
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منح ال�سيخ اأحمد بن �سرور الظاهري درع اجلائزة التذكاري، لدوره الكبري واهتمامه املميز بزراعة النخيل واهتمامه يف 

انتقاء اأجود اأنواعه.

ويرى اأن النخلة هي من ال�سجر املبارك الذي ورد ذكره يف القرءاآن الكرمي وتعد من اأهم م�سادر احلياة التي اعتمد عليها 

اأبناء الدولة قدميًا، ملا فيها من منافع يف ثمارها )الرطب(، وكذلك �سعفها الذي يدخل يف كثري من ال�سناعات احلرفية 

القدمية. 

ورث ال�سيخ اأحمد بن �سرور الظاهري اهتمامه وحر�سه لزراعة النخيل من اأبائه الأوليني، والذي قام بدوره بزراعته بكرثة 

يف منطقة املعرت�س وواحة العني وكذلك الهتمام يف اإنتقاء اأجود الأ�سناف، على �سبيل املثال ل احل�سر اخلال�س، الفر�س، 

الربحي، واأبومعان، وما زال اإىل يومنا احلا�سر يهتم مبتابعة ما هو جديد من اأ�سناف التمور املتنوعة  يف الدولة ويف الدول 

ال�سقيقة املجاورة .  

ال�سيخ

اأحمد بن �سرور الظاهري

الإمارات العربية املتحدة
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منح الدكتور جا�سم حممد حمد املدير�س ردع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، لدوره الفاعل يف اخلدمات الزراعية والنخيل واأبحاثه يف 

الوقاية من الإ�سعاع ومراقبة اجلودة.

والدكتور املدير�س من مواليد الكويت منطقة القبلة حي املدير�س عام 1945، در�س يف الكويت يف املدار�س القبلة والأحمدية واملباركية وثانوية 

ال�سويخ وح�سل على �سهادة الثانوية العامة علمي 1965م بكالوريو�س العلوم من الوليات املتحدة الأمريكية جامعة كولورادو عام 1969 تخ�س�س 

فيزياء نووية، دبلوم عايل من اململكة املتحدة جامعة �ساري عام 1972 يف الوقاية من الإ�سعاع، دكتوراه من الوليات املتحدة الأمريكية كاليفورنيا 

عام 1982 يف مراقبة اجلودة والوقاية من الإ�سعاع، �سارك يف العديد من الدورات التدريبية �سواء يف الكويت اأو يف الدول الأخرى. 

عمل يف وزارة ال�سحة 32 عامًا حتى عام 2000.

موؤ�س�س ق�سم الوقاية من ال�سعاع و�ساحب هذه الفكرة يف الكويت ومقرتح املر�سوم بالقانون اخلا�س بتنظيم العمل بالإ�سعاع. تدرج خالل 

عمله من اأخ�سائي طبيعة اإ�سعاعية اإىل رئي�س ق�سم الوقاية من الإ�سعاع اإىل مراقب الوقاية من الإ�سعاع اإىل م�ست�سار وزارة ال�سحة للوقاية من 

الإ�سعاع، مقرر جلنة الوقاية من الإ�سعاع، وكذلك اللجنة الإ�ست�سارية للوقاية من الإ�سعاع منذ 1973 حتى 1982م.

م�ست�سار رئي�س الهيئة العامة ل�سوؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية 1993 اإىل 1998.

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الأوىل للنخيل للخدمات الزراعية 1995 اإىل 2003.

ن�سر اأكرث من 60 بحثًا يف الوقاية من الإ�سعاع ومراقبة اجلودة والفيزياء ال�سحية والطبية وحماية البيئة.

من موؤلفاته التي:

1(     كتاب اأطل�س نخلتك اجلزء الأول 1992.

2(     كتيب العناية بالنخيل 1993 الطبعة الأوىل.

3(     كتيب العمليات الزراعية والطوالع ومواقيت ال�سالة طبعة اأوىل وثانية 1995.

4(     كتاب اأطل�س نخلتك اجلزء الثاين العناية بالنخيل 2003.

5(     كتاب اأطل�س اأ�سناف التمور يف اخلليج 2009 الطبعة الأوىل،2010 الطبعة الرابعة.

6(     كتيب العناية بالنخيل 2009 طبعة ثانية مزيدة وم�ساف اإليها �سور.

7(     كتاب اأطل�س اأ�سناف التمور يف اخلليج والعناية بالنخيل 2009 طبعة خا�سة وحمدودة، و2010 طبعة ثانية.

الدكتور

جا�سم حممد حمد املدير�ش 

الكويت
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منحت جائزة خليفة لنخيل التمر درعها التذكاري ل�سعادة حمد اأحمد بن حمد بن �سوقات الفال�سي نظرا لهتمامه الكبري 

بالزراعة والهتمام بالنخلة.

و�سعادة حمد بن �سوقات من مواليد مدينة دبي، ترعرع يف كنف والده ال�سيخ اأحمد بن �سوقات الذي حر�س على غر�س حب 

الطبيعة والزراعة لديه منذ ال�سغر.

اهتم بالزراعة من بداية �سبابه وكان حري�سا جدا على اقتناء اأندر اأنواع النخيل وزراعتها وتهيئة البيئة املنا�سبة لها، �سواء 

يف املناطق اجلبلية اأو ال�سحراوية.

رافق حمد بن �سوقات ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكتوم  رحمه اهلل من ال�سغر وعا�سر التطور والزدهار يف دولة الإمارات 

اآل نهيان - طيب اهلل ثراه-  و�ساركه حبه للزراعة واهتمامه ب�سجر  اأي�سا ال�سيخ زايد بن �سلطان  و دبي بالتحديد ورافق 

النخيل.

�سعادة

 حمد اأحمد  بن �سوقات الفال�سي

الإمارات العربية املتحدة
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الجلعود العزيز  عبد  فهيد  بندر  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 
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الفائزون
فئة الدرا�سات والبحوث املتميزة

الفائز الأول:  وزارة الزراعة - اململكة العربية ال�سعودية

الفائز الثاين: د. فريدريك بريتو�سي

فئة املنتجني املتميزين

الفائز الأول: م�سعود بومعراف

الفائز الثاين: مت حجب اجلائزة

فئة اأف�سل تقنية متميزة

الفائز الأول: د/ موؤيد احلكيم

الفائز الثاين: د/ حممد ب�سيونيا

فئة اأف�سل م�سروع تنموي

الفائز الأول: �سركة الفوعة

الفائز الثاين: جمعية الفالحة ورعاية النخيل ال�سودانية

فئة ال�سخ�سية املتميزة 

الفائز: د. باري متلن�سون
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أصناف التمور األكثر شهرة بالمملكة العربية السعودية

ال�سرية الذاتية:

يف العام الهجري 1373، حتولت املديرية العامة للزراعة اإيل وزارة الزراعة واملياه ح�سب املر�سوم امللكي رقم 5/21/1/4951املوؤرخ يف 18 

/ 4 / 1373، حيث بداأت الوزارة يف مبا�سرة اأعمالها من خالل 6 وحدات زراعية يف كل من الريا�س، اخلرج، الإح�ساء، املدينة، جازان، 

وبريده. 

وقد بداأت وزارة الزراعة بالرتكيز علي اإداراتها التنفيذية، حيث يوجد لديها عدد)13( مديرية لل�سوؤون الزراعية، و)12( مديرية فرعية 

و)122( فروع زراعية، بالإ�سافة اإىل )25( حمجرا( للنباتات واحليوانات( وحمجر اآخر للخيول باجلنادرية، بجانب مركز للخيل العربية 

الأ�سيلة بديراب، وكذلك )13( وحدة بيطرية. كما يوجد اأي�سا )7( مراكز ووحدات للبحث الزراعي، وعدد )13( فرعا ومركزا لأبحاث 

البيطرية  اللقاحات  لإنتاج  اإيل مركز  بالإ�سافة  املكرمة  لبحوث ومكافحة اجلراد مبنطقة مكة  ال�سمكية، ومركز وطني  الرثوة  وخدمات 

بالريا�س. وعالوة على ذلك، يوجد عدد )4( مراكز للتدريب الزراعي و)8( خمتربات للت�سخي�س البيطري و)6(متنزهات وطنية. 

الأهداف الرئي�سة: 

تنمية وتنويع الإنتاجية الزراعية واحليوانية.

اإجراء اأبحاث التنمية ال�سرورية لالإنتاج احليواين والرثوة ال�سمكية واملوارد الزراعية.

توفري خدمات وقائية وعالجية للحيوانات والنباتات. 

عمل تقييم وت�سنيف لالأرا�سي الزراعية، وا�ست�سالحها وا�ستخدامها للزراعة. 

الأعمال الأكرث اأهمية.  

الإ�سراف علي �سوؤون الزراعة باململكة للو�سول اإىل تنمية اأف�سل.

توفري اإعانات للمزارعني وتقدمي املنح والقرو�س ل�سراء املعدات، وذلك بالتن�سيق مع �سندوق التنمية الزراعية.

توجيه املزارعني اإىلي طرق الزراعة احلديثة من خالل املديريات العامة لل�سوؤون الزراعية، والإدارات والفروع املنت�سرة باململكة.

املحافظة على الأغطية النباتية للمراعي الطبيعية واملروية والغابات وتنميتها واإعادة ت�سجريها.

املحافظة على البيئة الزراعية الربية وبيئة الأحياء املائية من اأجل الرثوة ال�سمكية.

الفئة الأوىل - فئة الدرا�سات والبحوث

الفائز الأول: وزارة الزراعة

 اململكة العربية ال�سعودية
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العمل على تطوير الزراعة، الإنتاجاحليواين، وتنمية الرثوة ال�سمكية وال�سناعات املرتبطة بها.

تنمية م�سادر الأرا�سي الزراعية والأيدي العاملة.

اإجراء البحوث التطبيقية التي ت�ستهدف اإدخال وتطبيق الإجراءات املتطورة يف املجالت الزراعية، واحليوانية وكذلك الرثوة ال�سمكية. 

حماية وا�ستثمار وتنمية موارد تربية الأحياء املائية احلية )امل�سائد ال�سمكية البحرية، املزارع ال�سمكية(. 

اإجراء م�سح ا�ستك�سايف ملواقع جتمع الأ�سماك يف البحار وكمياتها ون�سر هذه املعلومات للم�ستفيدين وال�سيادين وت�سجيع ا�ستخدام التقنيات احلديثة ل�سيد الأ�سماك.

حماية املوارد الزراعية واحليوانية من خالل املحاجر النباتية واحليوانية يف كل موانئ اململكة �سواء كانت برية، جوية اأو بحرية.

امللخ�ص

اأ�سناف التمور ال�سهرية يف اململكة العربية ال�سعودية 

)اأ�سناف التمور الأكرث �سيوعًا واأنت�سارًا يف اململكة العربية ال�سعودية( 

الطبعة الثانية 2011

تدرك وزارة الزراعة اأهمية التوثيق والتعريف باأ�سناف التمور مبناطق اململكة املختلفة رغبة منها يف اإبراز ال�سورة احلقيقية للتمور ال�سعودية. ومن خالل هذا التوثيق، تتطلع الوزارة 

اإىل اإبراز �سورة التمور ال�سعودية على امل�ستوى املحلى والإقليمي والدويل. وقد �سدرت الطبعة الأوىل لهذا الكتاب من )345( �سفحة باللغتني العربية والإجنليزية يف العام 2006 

م�ستماًل على  مقدمة  عن اململكة اإىل جانب ثالثة ف�سول جاءت كما يلي : الف�سل الأول: زراعة واإنتاج نخيل التمور باململكة، الف�سل الثاين: اأ�سناف التمور الأكرث �سهرة، الف�سل 

الثالث: اأ�سناف التمور الأقل �سهرة باململكة العربية ال�سعودية.

وا�ستكمال للطبعة الأوىل من هذا الكتاب والقبول املحلى، والإقليمي، والدويل الذي حاز عليه، فقد قررت وزارة الزراعة ن�سر الطبعة الثانية مع الأخذ يف العتبار اأ�سناف التمور 

والق�سايا ذات ال�سلة التي مل يتم تغطيتها يف الطبعة الأوىل. وتاأتى الطبعة الثانية حتت عنوان: اأ�سناف التمور الأكرث �سهرة باململكة العربية ال�سعودية وقد مت ن�سرها باللغتني العربية 

والإجنليزية يف عام 2011، وتت�سمن )372( �سفحة وحتتوي على الف�سول الآتية:

مقدمة : عن اململكة العربية ال�سعودية.

الف�سل الأول:  زراعة النخيل واإنتاج التمور يف اململكة. 

الف�سل الثاين: اأ�سناف التمور الأكرث �سهرة. 

الف�سل الثالث: اأ�سناف التمور الأقل �سهرة.

تغطى املقدمة التفا�سيل اخلا�سة مبوقع ومناخ اململكة اإ�سافة اإىل املوارد الأر�سية. ومن �سمن املوارد الأر�سية، فاإن املنطقة القابلة للزراعة تبلغ م�ساحتها 52،684 مليون هكتار. 

وتوجد حاليا م�ساحة )4،3( مليون هكتار من الأرا�سي التي تتم زراعتها باأنواع خمتلفة من املحا�سيل الزراعية. وحتتل نخيل التمور م�ساحة تقدر بنحو 156،023 هكتارا. ويقدم 
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الف�سل الأول من الكتاب ملخ�سًا عن جهود اململكة يف تطوير قطاع التمور، وتوزيع اأ�سناف التمور باململكة ح�سب املناطق، واأ�سماء )323( �سنفًا من التمور املنت�سرة  مبناطق اململكة 

املختلفة، والقيمة الغذائية للتمور، وموروث اأ�سجار نخيل التمور فيما يتعلق بحياة العرب، ونخيل التمور يف الأدب العربي، والأ�سماء املتعلقة بنخيل التمور، ونخيل التمور والأمثال 

العربية، وا�ستخدام الزراعة الع�سوية يف زراعة نخيل التمور، اإىل جانب ال�سناعات التحولية للتمور واأجزاء من نخيل التمور. كما متت تغطية الأ�سناف امل�سهورة من التمور يف 13 

منطقة من مناطق اململكة، واأي�سًا تغطية الأ�سناف الأقل �سهرة يف 4 مناطق وحمافظتني. ويقدم الف�سل الثاين و�سفًا للثمرة يف مراحل الن�سج املختلفة، ومعلومات عامة عن املوقع 

الرئي�سي وال�سعة الإنتاجية، ومو�سمية الإنتاج ومرحلة ال�ستهالك و�سور لعدد 38 �سنفًا من التمور الأكرث �سهرة. وي�سمل و�سف الثمار عند املراحل املختلفة للن�سج ال�سكل، احلجم، 

واللون، مع تقدمي ال�سور املرئية التي تظهر املقاطع العر�سية والطولية لتو�سيح الن�سبة بني حجم النواة وحلم الثمرة. والعديد من اأ�سناف التمور الأكرث �سهرة الواردة يف هذا الف�سل 

تعترب الأكرث انت�سارا طبقًا لنطاق زراعتها يف ثالث مناطق خمتلفة على الأقل، ولي�س من ال�سروري اأن تكون هذه الأ�سناف اأكرث قيمة غذائية اأو اقت�سادية من الأ�سناف الأقل �سهرة. 

ويقدم الف�سل الثالث معلومات مف�سلة عن و�سف الثمار عند مراحل الن�سج الثالثة بدءًا من الب�سر، الرطب، والتمر ومعلومات عامة عن املوقع الرئي�سي، و�سعة الإنتاج، ومو�سمية 

الإنتاج، ومرحلة ا�ستهالك الثمار و�سور لعدد 129 �سنفًا من التمور الأقل �سهرة باململكة. كما مت عر�س ثمار اأ�سناف التمور يف هذا الف�سل �سواء يف مراحل الن�سج الثالثة اأو يف 

مرحلتني من مراحل الن�سج والتي كانت متاحة لدى الفريق املكلف باإعداد هذا الكتاب اأثناء توثيقهم لأ�سناف التمور. لذا، فاإن مراحل الن�سج التي تعذر ت�سويرها �سيتم اإدراجها 

يف الإ�سدارات القادمة لهذا الكتاب. 

وال�سور الإي�ساحية لأ�سناف التمور املختلفة الواردة يف هذا الكتاب تقدم معلومات ب�سيطة ومفهومة جلميع القطاعات ذات العالقة وخا�سة املزارعني، وهوؤلء ممن لي�ست لديهم 

معرفة كافية عن التمور. والهدف من ن�سر هذا الكتاب هو اأن يكون ب�سيطًا ومفهومًا ومفيدًا جلميع القطاعات.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي:  

الرياض - اململكة العربية السعودية

هاتف: 966500907094+, 966507101959+

فاكس: 966114020035+

 DG-PRIC@moa.gov.sa
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الفرج احمد  محمد  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 
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الواسمات الذكرية النوعية للـ DNA تقدم دلياًل وراثيًا لنظام 
االندماج  إعادة  عملية  وإليقاف   )XY(أنثوية ذكرية  صبغيات 

وتتيح المجال لتتبع األنساب األبوية في نخيل التمر.

يعد نخيل التمر حاليًا املح�سول الرئي�سي للمناطق اجلافة و�سبه اجلافة يف �سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط وينتج ثمارًا قيمتها الغذائية 

عالية ويحافظ على مناطق خ�سبة للحياة يف ال�سحارى. ميار�س التكاثر اجلن�سي يف ال�سرق الأدنى منذ الع�سر احلجري احلديث لكن 

اأو زراعة الأن�سجة  اأما التكاثر اخل�سري عن طريق التطعيم  ال�ساللت الناجتة عنه ل حتافظ على ال�سفات احل�سية لثمرة النبتة الأم. 

فقد و�سع للمحافظة على ال�سفات املرغوبة يف الثمرة. ومبا اأن تكاثر نخيل التمر مهدد هذه الأيام بالفقدان احلاد للتنوع الوراثي فمن 

ال�سروري و�سع برامج تكاثر لنتقاء اأ�سناف تتحمل الجهادات الإحيائية والالاحيائية وتغني الأ�سول الوراثية.

التحديد املبكر للجن�س بالن�سبة للنبتات الأنثوية )التي تنتج التمر( يتيح املجال لطرق تكاثر جديدة من خالل عمليات الت�سالب املتحكم 

بها وي�سهل عملية النتقاء مب�ساعدة الوا�سمات )MAS( ودرا�سات الرابطة الوارثية. ولهذه الأ�سباب جرى البحث عن الوا�سمات املرتبطة 

باجلن�س يف نخيل التمر لع�سرات من ال�سنني )بكهيت وحنفي،2011(. ن�سبة اجلن�س لن�سل نخيل التمر هي 1:1)�سعدي،1990( مما يوحي 

باإمكانية حتديد اجلن�س جينيًا من خالل مو�سع واحد. مت اقرتاح نظام �سبغياتXY بناءًا على ج�سيمات نووية مغايرة ال�سكل يف نواة الطور 

اأ�سكال  تعدد  وعلى   )2010 القوي،  وعبد  اهلل  النووي )عبد  النمط  ودرا�سات   )1996 وزمالئهما،  )�سيلجاك-ياكوفليف  الذكري  البيني 

النيكلوتيد الواحد التي تبدو منف�سلة عن اجلن�س)الدو�س وزمالئه،2011(. اآلية حتديد اجلن�س ل تزال اإذا غري موؤكدة ولي�س هناك طريقة 

موثوقة لتحديد جن�س غرا�س نخيل التمر قبل �سن التوالد.

لذا، بحثنا عن وا�سمات جن�سية نوعية يف نخيل التمر)P. dactylifera(، ونظرًا لطول دورة حياة نخيل التمر واملمار�سات الزراعية التي 

تف�سل الإناث وما ينتج عن ذلك من نق�س يف ف�سائل ذات معلومات موثوقة من حيث الف�سل، ا�ستخدمنا طريقة اجلمهرة على مدى 

تعترب   )SSR( باجلن�س  مرتبطة  ب�سيطة  متتالية  لتكرار  موا�سع  ثالثة  حددنا  الوراثية.  الرابطة  درا�سات  خطوط  باإتباع  وا�سع  جغرايف 

وا�سمات موثوقة للجن�س وتظهر وجود نظام �سبغيات XY وتك�سف عن وجود ما ي�سبه مناطق ل يعاد فيها تركيب XY وتتيح لنا تتبع الأن�ساب 

الأبوية لنخيل التمر.

الفئة الأوىل - فئة الدرا�سات والبحوث

الفائز الثاين: د. فريدريك بريتو�سي

فرن�سا
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حتديد الوا�سمات املرتبطة باجلن�ص

اأجرينا بحثًا بوا�سطة الكومبيوتر عن متتالية مرتبطة باجلن�س )SSR( يف 24 �سقالة مت 

حتديدها من قبل الدو�س و زمالئه عام 2011 و يظن اأنها مرتبطة باجلن�س يف متتالية 

اخلارطة الوراثية لنخيل التمر. وجدنا 

 mPdIRDP80 و  PdIRDP50و mPdIRDP52 ثالثة موا�سع فيها األيالت جن�سية نوعية

يحتمل اأنها مرتبطة باجلن�س. اأظهرت هذه املوا�سع الثالث قدرًا اأكرب من التمايز الوراثي 

متتاليات  اأربعة  مع  مقارنة   )1995 )�سالتكني،   Rst القيا�س مبوؤ�سر  عند  اجلن�سني  بني 

 mPdCIR078، mPdIRD031(مرتبطة باجلن�س حددت ع�سوائيًا يف اخلارطة اجلينية

mPdIRD033  و mPdIRD040 (. �سلط حتليل التوافق ال�سوء على بنية وا�سحة بني 

قمنا   .)1 )�سكل  باجلن�س  بارتباطها  توحي  فرعية  ف�سائل  مع  الثالث  املوا�سع  األيالت 

بالن�سبة لهذه املوا�سع باإجراء مقارنة لالأليالت من حيث التكرار واحلجم بني العينات 

mP-( الأربع كنا هناك اثنتان mPdIRDP80  الذكرية والأنثوية التي لدينا. ومن األيالت

لكن  والأناث  الذكور  بني  م�سرتكتان   )mPdIRDP80_320 و   dIRDP80_311

اثنتان من الأليالت )mPdIRDP80_213 و mPdIRDP80_329( بدت مقت�سرة 

mP- مو�سع  2/اآ(.  )�سكل   Y ب بارتباط  موحية  الذكري  الظاهري  النمط  على  ـمتامًا 

dIRDP50 كان فيه اثنتني من الأليالت الذكرية النوعية وهي mPdIRDP50_199 و 

mPdIRDP50_201 )�سكل 2/ب( ومما يثري ال�ستغراب اأن الذكور ال�سرقية كان فيها 

دومًا ثالثة األيالت: اثنتان منهما ذكرية نوعية، مما يوحي باأن ال�سبغي الذكري Y يحمل 

ن�سخة مكررة لهذا املو�سع. املو�سع mPdIRDP52 اأعطى اأربعة األيالت ذكرية نوعية مع 

ن�سخة األيلة مكررة يف الذكور ال�سرقية )�سكل 2/ج(. ومن املثري لالهتمام اأن كل الذكور 

اأ�سا�س  على  باجلن�س  ارتباطها  تبني  التي  الثالث  الأليالت  لكل  بالن�سبة  متخالفة  كانت 

الوراثي اخلا�س  النمط  وتكرار   Ho =1 نوعية فيها. ثالثتها فيها  األيالت ذكرية  وجود 

 Fis =(بها خمتلف اإىل حد كبري عن توقعات هاردي-وينربغ بناءًا على فر�سية ال�سفر

0 ( وتكرار. وب�سكل متباين مل يظهر لدى الإناث ابتعاد ملحوظ عن تكرار النمط الوراثي 

الأليلة  اأي منط وراثي يحمل  ال�سفر. مل نالحظ  Fis عن  لهاردي-وينربغ ) مل تختلف 

الذكرية النوعية )YY( يف املوا�سع املرتبطة باجلن�س.

جن�سيًا  املتمايزة  اجلزيئية  الوا�سمات  من  ومثبتة  موثوقة  جمموعة  اأول  موا�سعنا  متثل 

لنخيل التمر. مت التثبت من الوا�سمات على عينة لـ 107 ذكر واأنثى متثل تنوع الأ�سناف 

درجة   Y الذكري  بال�سبغي  املرتبطة  الأليالت  ذات  الثالث  الوا�سمات  ت�سمن  العاملية. 

الزمن  وتخت�سر  املن�ساأ  خمتلفة  وراثية  اأمناط  جن�س  لتحديد  بالن�سبة  الثقة  من  عالية 

النهج  هذا  يوؤمن  لالأ�سناف.  الوراثي  التح�سني  وت�سهل  الأنثوية  الغرا�س  لنتقاء  الالزم 

باجلن�س يف غرا�س  وا�سمات مرتبطة  بالبحث عن  التقليدية  الوراثية  للمنهجيات  بدياًل 

تقريبًا على  الدرا�سة نظرًا ل�ستحالة احل�سول  ا�ستبعادها من  العمر كان قد مت  طويلة 

ل�سمان  الكفاية  فيه  مبا  احلجم  كبرية  ف�سائل  اأو  الأجيال  من  كاف  لعدد  ن�سب  لوائح 

اإعادة اندماج اجلينات الوثيقة الرتباط مبو�سع حتديد اجلن�س. لقد مت يف نخيل التمر 

تاأمني اأول دليل وراثي حا�سم لنظام �سبغيات اأنثوية-ذكرية XY ال�سبغيات الذكرية فيه 

هي اجلن�س املتغاير الأعرا�س مما يوؤكد نتائج �سابقة غري مبا�سرة)�سيلجاك-ياكوفليف 

وزمالئهما، 1996، عبد اهلل وعبد القوي، 2010، الدو�س وزمالئه، 2010(.

دليل لتوقف اإعادة الندماج

 Y الذكرية  لل�سبغيات  الفردانية  الأمناط  الذكرية يف  لالأليالت  التكتل احل�سري  يوؤكد 

دون الختالط بالالأليات امل�سرتكة توقف اإعادة الندماج بني مناطق Y و X التي حتمل 

موا�سع mPdIRDP80 و  mPdIRDP50 و mPdIRDP52. الأليالت الذكرية النوعية 

 Y والتغاير ال�سارم لذكور هذ الأليالت يدل على وجود منطقة ل يعود فيها ال�سبغيان 

X اإىل الندماج. لذا، وكما هو متوقع، ميكننا ا�ستنتاج اأمناط فردانية لثالثة موا�سع  و 

تبدو مرتبطة باجلن�س ب�سكل كامل. وجدنا فقط خم�سة اأمناط فردانية ل�سبغيات ذكرية 

األيالت م�سرتكة بني الغرا�س  X حتمل  اأنثوي  16 �سبغي  األيالت ذكرية نوعية و  Yحتمل 

الطور اجلن�سي  تعيني مثل هذا  كان  اأي�سًا  متوقع  وكما هو   .)3 والأنثوية)�سكل  الذكرية 
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النوعي بالن�سبة للمتتاليات )SSR’s( اجل�سمية املرتبطة باجلن�س )مل تظهر بيانات(. اإن 

عدم وجود اإعادة اندماج بني املوا�سع املرتبطة بال�سبغي الذكري Y يوحي باأن كل من التنوع 

 X الوراثي والنمطي الفرداين يجب اأن يكون اأدنى من املوا�سع املرتبطة بال�سبغي الأنثوي

)�سارل�سوورث و�سارل�سوورث، 2000(. وبناءًا عليه، وجدنا اأن قيم ثيتا يف الأليالت املرتبطة 

بال�سبغي الذكري اأقل بكثري من تلك املرتبطة بال�سبغي الأنثوي X، وخا�سة يف املجموعة 

الغربية وباأن تنوع النمط الفرادين يف الأمناط الفردانية الذكرية امل�ستنتجة اأقل بثالثة مرات 

من تلك الأمناط الأنثوية. اإذا ما اأخذنا كل ذلك معًا، فان نتائجنا تعزز فر�سية الرتباط 

الفيزيائي لثالثة موا�سع مرتبطة باجلن�س يف منطقة حتديد ذكورة ميكن اأن نطلق عليها 

ت�سمية �سبغي ذكري Y كما يف بع�س النباتات الأخرى الثنائية اجلن�س )وي�سرتغارد، 1958( 

والتنبوؤات النظرية حول تطور املناطق املحددة للجن�س )�سارل�ستون وزمالئه، 2005(، علمًا 

باأنه لي�س لدينا حتى تاريخه اأية معلومات حول حجم مناطق عدم الندماج املتنبئ بها، ل 

�سيما ب�سبب غياب اخلرائط الوراثية والفيزيائية.

Y بنية اجلمهرة املرتبطة بال�سبغي الذكري

النوعية اخلم�س ميكن تق�سيمها اإىل جمموعتني  اأن الأمناط الفردانية الذكرية  لحظنا 

فردانيتني فقط : جمموعة فردانية فيها منطني فردانيني من الذكور الغربية وجمموعة 

فردانية موؤلفة من الأمناط الفردانية الثالث للذكور ال�سرقية. لوحظت نف�س هذه البنية 

اجلغرافية القوية اأي�سًا بالن�سبة لكل مو�سع ب�سكل منف�سل تظهر فيه الأليالت الذكرية 

 Yالنوعية متوزعة بدقة اىل �سرق/غرب )�سكل 2(. النتقال الن�سيلي ملناطق مرتبطة بـ

يف نخيل التمر �سلط ال�سوء على منطني فردانيني Y اأ�سليني حمتملني نا�سئني عن ن�سلني 

ذكريني خمتلفني موروثني وكامنني يف املجموعات الفردانية الغربية وال�سرقية مما اأدى 

اإىل بروز تنوع يف Y ال�ساملة يف نخيل التمر. كما توؤيد هذه البنية القوية جلمهرة لالأليالت 

املرتبطة بـY دون X النخفا�س القوي للعدد الأليلي الفعال بالن�سبة للمو�سع اجلينومي 

. Y املرتبط بـ

Phoenix يف جن�ص XY تطور نظام

م�سرتك  مورث  بوجود  يوحي  مما  اجلن�س  ثنائية    Phoenix اجلن�س  �سمن  الأنواع  كل 

  Phoenix انحراف جن�س  تاريخ  لقد مت حتديد  ثنائي اجلن�س قبل متايز هذا اجلن�س. 

�سمن الف�سيلة Coryphoideae  الفرعية مند حوايل 50 مليون �سنة با�ستخدام الطريقة 

م�ستحاثات  على  التعرف  مت  ذلك  اإىل  بالإ�سافة   .)2011 وزمالئه،  )كورفور  اجلزيئية 

الأيو�سي  الع�سر  اإىل  تاريخها  يعود  تر�سبات  �سمن   Phoenix جلن�س  الذكرية  للزهرة 

اأزهار  اجلن�س يف  اأحادية   .)2008 وزمالئه،  )دران�سفيلد  عام  مليون   55.8-33.9 منذ 

Phoenix وثنائية امل�سكن اذا قدمية جدًا على الأغلب. حدد وي�ستريغاد)1958( مراحل 

لنخيل  باأن  تو�سح  نتائج  اإليه من  تو�سلنا  وما  للنبات،  ال�سبغي اجلن�سي  لتطور  خمتلفة 

التمر نظامني لـ XY و�سال اىل مرحلة توقف اإعادة الندماج والغياب التام لأمناط وراثية 

YY. التكرار امللحوظ يف مو�سعني يف الذكور ال�سرقية يوؤيد اأي�سًا الراأي باأن هذا ال�سبغي 

Y يتعر�س لنحطاط وراثي يبداأ بعد توقف اإعادة الندماج. ومن املتوقع ح�سول انخفا�س 

 Y مقارنة بـ X يف التنوع اأكرب بثالثة مرات ب�سبب العدد الأكرب بثالثة مرات لل�سبغيات

بالإ�سافة  التمر(.  نخيل  يف  لوحظ  كما  للجن�س  كن�سبة   1:1 )مفرت�سني  اجلمهرات  يف 

اإىل ذلك، واإذا ما ا�ستمر النحطاط يف التقدم، من املتوقع ح�سول مزيد من النخفا�س 

)�سارل�سوورث  الندماج  اإعادة  توقف  عن  الناجم  النتقال  تاأثري  ب�سبب   Y تنوع  يف 

و�سارل�سوورث، 2000(. توحي درا�سات اخللية اأي�سًا باأن ال�سبغي Y يف نخيل التمر اأ�سغر 

االفيزيائية  اخلرائط  من  ملزيد  حاجة  هناك   .)2010 القوي،  وعبد  اهلل  X)عبد  من 

التف�سيلية لـY لتحديد باأن احلالة هي كذلك اأم ل. اإذا ما اأخذت هذه البيانات مبجملها 

فاإنها تدل باأن ال�سبغيات اجلن�سية يف نخيل التمر ميكن تفريقها جزئيًا على الأقل وباأن 

ال�سبغي Y قد بداأ بالنحطاط. يتوافق هذا الو�سع مع القدم املحتمل لثنائية امل�سكن يف 

جن�س Phoenix الذي ميكنه اأن ميتلك اإذا امتالك واحد من اأقدم ال�سبغيات اجلن�سية 

التي �سودفت يف كا�سيات البذور. 
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مزرعة مسعود بومعراف
 

امللخ�ص: 

تقع املزرعة املذكورة اأعاله باملكان امل�سمى احلمرة الكائن بقرية قرطة بلدية �سيدي عقبة ولية ب�سكرة، حيث تاأ�س�ست بعون اهلل و قدرته 

�سنة 1986 وذلك يف اأول الأمر بالتنقيب عن املاء اإذ مت حفر بئرين بعمق 150م  وبتدفق مياه قدره 10 لرت يف الثانية للبئر.

تقدر امل�ساحة الكلية للمزرعة 38 هكتارا اأما امل�ساحة املزروعة باأ�سجار النخيل فهي تقارب 16 هكتارا، اأي 1600 نخلة، متت زراعتها على 

ثالثة مراحل، بالن�سبة لكثافة الغرا�سة فهي ترتاوح بني 121 و156 نخلة يف الهكتار الواحد.

الفحول  من  اأ�سناف  وعدة  م�سدقلة،  طنطبو�ست،  بي�ساء،  دقلة  ار�ستي،  اتيمة،  الغر�س،  نور،  دقلة  نذكر  املزروعة  الأ�سناف  حيث  من 

املثمرة،  الأ�سجار  مثل  البينية  املحا�سيل  من  العديد  بغرا�سة  املزرعة  تقوم  النخيل  زراعة  على  عالوة  خمتلفة،  بن�سب  وذلك  )الذكار( 

اخل�سروات، الأعالف، وتربية الأغنام.

يف جمال التاأهيل يوجد يف املزرعة عدة جتهيزات منها اآبار، اأحوا�س مائية، حاجز مائي ب�سعة 75000م3 �سبكة ري بالتنقيط، �سبكة ري 

بالغمر، و�سائل النقل، عتاد احلراثة، البناءات )خمزن، مرقد، اإ�سطبل، غرفة تربيد ومنزلني �سغريين( وعدد من الأدوات ال�سغرية.

للمزرعة  اأن  واملحا�سيل، كما  النخيل  35 عامال بني دائمني ومو�سميني موؤهلني خلدمة  يفوق  بت�سغيل ما  املزرعة  تقوم  العمالة  من حيث 

م�ست�سارا زراعيا برتبة مهند�س دولة يف الزراعة خمت�س يف زراعة النخيل واإنتاج التمر يقوم مبتابعة تنفيذ امل�سار التقني، وبيطري ملتابعة 

الإنتاج احليواين. 

فيما يتعلق بالأعمال املنجزة �سنويا فهي تتلخ�س يف حرث الرتبة وت�سكيل الأحوا�س. الت�سميد بنوعيه، ت�سميد العمق الذي يتم يف ف�سل 

ال�ستاء ويكون يف اأغلب احلالت بوا�سطة روث احليوانات وت�سميد التغطية يكون مرحليا بالأ�سمدة املعدنية.

 اأما الري الذي يعترب العملية الأكرث اأهمية نظرا لالحتياجات الهائلة للنخلة من املاء الذي يعترب العن�سر الأ�سا�سي واملحدد لنمو النخيل 

واإنتاج التمر، اإذ يعطى للنخلة كمية معتربة من املاء خا�سة ابتداء من مرحلة التلقيح اإىل بداية ن�سج التمر، اأي من ال�سهر الثاين )فرباير( 

اإىل ال�سهر التا�سع )�سبتمرب(، اأما طريقة الري امل�ستعملة فهي تتمثل يف الري بالتنقيط الذي يقدم للمزارع فوائد كثرية، والري بالغمر 

الذي يقدم كذلك بع�س الفوائد؛ مثل الري الكامل للم�ساحة وكذا غ�سيل الرتبة من الأمالح التي تتجمع حول جذور اأ�سجار النخيل جراء 

الري املتوا�سل.

يف هذا املحور نذكر اأي�سا العمليات التي تخ�س خدمة راأ�س النخلة، واأهمها التلقيح الذي نوليه اأهمية بالغة ابتداءا من ظهور و قطف الطلع 

الفئة الثانية- فئة الإنتاج املميز.

الفائز الأول: م�سعود بومعراف

اجلزائر



129

املذكر اإىل متابعة ت�سقق الطلع املوؤنث حتى النتهاء من العملية التي تدوم من �سهرين اإىل 

ثالثة اأ�سهر ح�سب الظروف املناخية ال�سائدة واأ�سناف النخيل، بعد التلقيح وخالل ال�سهر 

ال�ساد�س نقوم بعملية التخفيف من العراجني وتدليتها حفاظا على التمر من اخلد�س.

اأما معاجلة املح�سول �سد الطفيليات مثل البو فروة )العنكبوت الغباري و�سو�سة التمر( 

اللذان يعتربان الآفتان الأ�سا�سيتان يف املنطقة، تتم معاجلتهما منذ الن�سف الثاين من 

اإىل ال�سهر الثامن )اأوت( وذلك بتعفري العراجني مبزيج من  ال�سهر ال�ساد�س )جوان( 

املواد الكيماوية مثل )فوزا لون( ومادتي اجلري والكربيت على الأقل 4 اأو 5 مرات.

 بالن�سبة لتكيي�س العراجني يكون مبا�سرة بعد تقليم اجلريد اجلاف بوا�سطة اأ�سرطة من 

البال�ستيك حيث تو�سع العراجني بداخلها اإىل غاية اجلني والذي يبداأ من ال�سهر العا�سر 

)اأكتوبر( وذلك لالأ�سناف املتاأخرة اأو بطيئة الن�سج مثل دقلة نور و م�سدقلة، اأما الفرز 

وتعليب التمر فيتم على م�ستوى املزرعة تلقائيا بعد اجلني.

اإن النتائج املتح�سل عليها رغم قلة ميكنة عمليات خدمة النخيل تعترب نتائج جد اإجابية 

ومربحة حيث ي�سل مردود النخلة الواحدة من 100 اإىل 150 كلغ، اأي من 100 اإىل 150 

قنطارا للهكتار الواحد، وهذا يدل على اأن ال�ستثمار يف زراعة هذه ال�سجرة املباركة يعد 

بطابع  تتميز  التي  ال�سحراوية  املناطق  يف  الرثوة  خلق  يف  ت�ساهم  التي  الن�ساطات  من 

اإكولوجي ع�سر ي�سعب التحكم فيه مقارنة باملناطق الأخرى.

البحث:

الت�سمية: مزرعة م�سعود بومعراف

1 - املوقع:

تقع املزرعة باملكان امل�سمى احلمراء الكائن بقرية قرطه �سرق التي تبعد عن مدينة عقبة 

ابن نافع بحوايل 7 كيلومرت طريق معبد.

من  تعترب  حيث  جيدة  بخ�سوبة  تتميز  ما  نوعا  طينية  تربة  ذات  ار�س  يف  املزرعة  تقع 

الأماكن اخل�سبة يف اجلهة وار�س قليلة امللوحة.

2 - تاريخ التاأ�سي�ص 

�سنة  قدرته  و  اهلل  بعون  املزرعة  تاأ�س�ست  اآنذاك  املحدودة  الإمكانيات  و  الظروف  رغم 

1986م وكان ذلك يف اأول الأمر بالتنقيب عن املياه حيث مت حفر بئرين عمق الواحد 150 

م و ذو تدفق مائي 10 لرت يف الثانية للبئر الواحد ثم بناء حو�سان للمياه �سعتهما 1232م

 2x18x22)2*11*20(3الأول 792م3 والثاين 440م

3 - امل�ساحة وعدد النخيل

 امل�ساحة الإجمالية للمزرعة تبلغ 38 هكتارا وهي اأر�س م�سطحة وذات تربة �سبه طينية 

)طمي(، اأما امل�ساحة املزروعة بالنخيل فتقدر ب حوايل 16 هكتارا، عدد النخيل املزروع 

1600 نخلة كلها يف طور الإنتاج اإذ متت غرا�ستها على مراحل 1986 )500 نخلة ( 1987 

يف  نخلة   156 اإىل   121 من  ترتاوح  الغر�س  كثافة  نخلة(،   600(  2004 نخلة(    500(

الهكتار اأي اأبعاد 9و*9م  و 8م * 8م

ن�سري يف هذا ال�سدد اأننا اأقمنا م�ستال لرتبية الف�سائل وغر�سها فيما بعد اأو ت�سويقها وقد 

اأعطت هذه نتائج جد اإيجابية .

 4 - اأ�سناف النخيل املزروعة

تتكون من اأنواع خمتلفة وباأعداد متفاوتة هي: دقلة نور، الغر�س، م�سدقلة، دقلة بي�ساء، 

نور  امل�سيطر هو دقلة  ال�سنف  اأما  الأ�سول.  ار�ستي، فحول خمتلفة  اتيمة، طنطبو�ست، 

نظرا للتميز التجاري الذي يحظى بيه يف الأ�سواق الداخلية واخلارجية، وكذا جودة التمر 

وكمية الإنتاج حيث ي�سل اإنتاج النخلة الواحدة اإىل 250 كلغ يف ال�سنة.

5 - املحا�سيل البينية 

من اأهم املحا�سيل البينية املزروعة بني النخيل اأ�سجار املوالح )الليمون، الربتقال( التني 

والرمان، اأما اأ�سجار الزيتون فهي مزروعة يف قطعة خا�سة.



130

املحمية  وغري  واخليار..(  الكو�سا،  الفلفل،  )الطماطم،  املحمية  للخ�سروات  بالن�سبة 

الب�سل، وال�سمندر...( تزرع يف قطع  ،ال�سالطة، اجللبانة،  البطاط�س  )الفول، اجلزر، 

جانبية ومتابعتها تتم من طرف عمالة خا�سة. ويوجد باملزرعة 10 بيوت حممية اأحيانا 

ل تزرع كلها.

6 - التجهيزات

كهرباء  ومولد  كهربائي   بخط  جمهزة  املزرعة  اأن  اىل  ن�سري  التجهيزات  تف�سيل  قبل   

متنقل ي�ستعمل ملواجهة الأعطال التي ميكن اأن حتدث من حني لآخر.

1.6 - و�سائل الري

تتوفر املزرعة لري املحا�سيل على: بئرين )2( ذي تدفق حوايل 10 لرت يف الثانية للبئر 

الواحد عمق 150 م. حو�سان �سعتهما 1320 م3.

2.6 - عتاد خدمة الأر�ص و النخلة 

جرار45 ح�سان.

مقطورة.

عتاد خدمة الأر�س )حماريث، جمرفة دوارة...(.

اأدوات �سغرية )جمارف يدوية ، معاول، اأدوات القطع و احل�س ، اأحزمة الأمان....(.

اأدوات العالج )األآت تعفري اآلية و يدوية(.

3.6 - عتاد النقل

�سيارة نفعية.

�ساحنة نقل.

�سهريج لنقل املاء .

4.6  - الأبنية 

خمزن للتمر.

غرفة تربيد �سعة 500 م3 حتمل 1600 قنطار .

.  )studio ( منزلني �سغريين

مرقد للعمال.

اإ�سطبل.

7 - احليوانات

راأ�سا من   50 املزرعة حاليا حوايل  فوائد، متتلك  تقدمه من  وما  املوا�سي  لأهمية  نظرا 

للمزرعة  الثانوية  املنتجات  تثمني  يف  منها  لال�ستفادة  تربيها  على  نعمل  واملاعز،  الغنم 

)خملفات النخيل، التمر واملحا�سيل الأخرى احل�ساي�س ( وخملفات املحا�سيل الأخرى 

لإنتاج الروث عالوة على املواد الأ�سا�سية.

8 -العمالة

تعترب العمالة من اأحد العوامل الرئي�سية املحددة لالإنتاج، وخا�سة يف زراعة النخيل نظرا 

ل�سعوبة عمليات خدمة النخلة و�سعف املكننة مما يتطلب البحث عن العمالة املوؤهلة قبل 

ت�ستخدم املزرعة  بعناية، ولذلك  الزراعية املطلوبة  العمليات  اإجناز  الأوان حتى ن�سمن 

عدد من العمال منها الدائمون و منها املو�سميني .

عدد العمال الدائمون :5.

عدد العمال املو�سميني: 30 ح�سب املراحل )التلقيح، التدلية، التكيي�س، التقليم واجلني(.

م�ست�سار زراعي.

ثقايف  م�ستوى  وذوي  النخلة  موؤهلون خلدمة  العمال جلهم  اأن  للتخ�س�س جند  بالن�سبة 

عايل اأحيانا )جامعيني( يعملون يف القطاع الفالحي ل�سيما اأوقات العطل.
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9 - املخطط الزراعي )امل�سار التقني(

1.9 - عمليات  اخلدمة القاعدية )خدمة الأر�ص(.

 1.1.9- احلرث 

تتم عملية حرث الأحوا�س يف ف�سل ال�ستاء عندما ي�سعف ن�ساط النخيل مرة كل ثالث 

�سنوات، ويكون يف اأغلب الأحيان يدويا من اأجل املحافظة على جذور النخيل من الته�سم، 

ويرتاوح العمق من 40 اإىل 50 �سم. عند ا�ستخدام الألة، العمق ي�سل اإىل حوايل 70 �سم 

ويكون من جهة واحدة. 

اأما اخلدمة ال�سطحية فهي عبارة عن حرث خفيف ي�سل عمقه اإىل 30-20 �سم، الهدف 

منه تفتيت الطبقة ال�سطحية للرتبة وقلب احل�سائ�س التي تنمو و�سط اأحوا�س الري.

   بعد احلرث تتم ت�سوية الأحوا�س من اأجل توزيع مياه الري ب�سكل متجان�س  وتنظيف 

الأحوا�س من ال�سوائب اخل�سنة.

2.1.9 - الت�سميد 

 ت�سميد النخيل يجري بطريقتني اأو �سكلني خمتلفني: ت�سميد العمق وت�سميد التغطية:

ا- ت�سميد العمق 

 نعتمد يف ت�سميد النخيل علي ا�ستعمال ف�سالت احليوانات )روث الأغنام خا�سة( ويكون 

مرة كل ثالثة �سنوات حيث يو�سع يف حفر بجانب جذع النخلة )-1 1.5م(من 1.5 اإىل 2 

قنطار من الروث والتي تتم تغريها املرة القادمة.

اإ�سافة اإىل ذلك ن�ستعمل الأ�سمدة املعدنية املركبة مثل :15-15-11و-15 15 اأثناء عملية 

احلرث حيث الكمية تقدر 2 كلغ كل �سنة.

ب.ت�سميدالتغطية

اأ�سمدة التغطية املعدنية اأي الأزوتية )46%( ن�ستعملها للنخيل املثمر، اإل عند ال�سرورة 

حديثة  الف�سائل  اأما  النخيل،  ري  وبعد  الربيع،  ف�سل  يف  )1كلغ(  قليلة  بكميات  وتكون 

منو  لتقوية  وال�سيف  الربيع  ف�سلي  اأثناء   )2-3( متعددة  الإ�سافات  فتكون  الإن�ساء 

الف�سائل، الكمية ترتاوح من 2 اإىل 3 كلغ للف�سيلة.

3.1.9 - �سيانة قنوات ال�سرف 

ن�سجل  املنا�سب مل  املزرعة  موقع  املنطقة وخا�سة  لطبيعة  ونظرا  لهذا اجلانب  بالن�سبة 

اأي اإ�سكال يف �سعود املياه منذ اإن�سائها، لذا ل تتوفر املزرعة على �سبكة �سرف املياه يف 

الوقت احلايل .

4.1.9 - الري) الكمية، تناوب الري...(

ميثل ري النخيل عامال اأ�سا�سيا يف اإنتاج التمرات، نعمل وباأق�سى ما ميكن من جهد على 

متابعة عملية الري طوال ال�سنة وخ�سو�سا منذ بداية الزهار اإىل غاية جني املح�سول.

ري النخيل يف املزرعة يتم كما ذكرنا بطريقتني وهما: الري التقليدي بوا�سطة �سواقي 

ا�سمنتية لنقل املاء اإىل الأحوا�س. الري بالتنقيط اأو املرّكز عن طريق �سبكة جمهزة لري 

احلقل كليا.

يكون  عندما  فمثال  والف�سول،  امل�ستعملة  الطريقة  ح�سب  يختلف  فاإنه  الري  تناوب  اأما 

الري بالطريقة التقليدية اأي الغمر التناوب كالتايل:

ف�سل ال�ستاء رية /45 يوما.

ف�سل الربيع رية /15 يوما.

ف�سل ال�سيف رية /15 يوما. 

ف�سل  اخلريف رية/ 30 يوم.

من حيث كمية املياه املمنوحة تقدر بني 2.5 اإىل 3 م3 للنخلة الواحدة يف كل وردية،  او 

للهكتار  5200 م3  اأي حوايل  ال�سنة،  للنخلة يف  52 م3  اإىل   42 دور ما يعدل تقريبا من 

)120 نخلة(

اأما عندما يكون الري بالتنقيط فعدد التناوب  يكون اأكرب، حيث يتم ال�سقي على اأ�سا�س 
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رية كل 8 اأيام يف الربيع وال�سيف، ووردية كل 10اأيام يف اخلريف ودور كل 20 يوما يف 

ف�سل ال�ستاء مع املحافظة على الكمية ال�سابقة.

 5.1.9 - الثع�سيب

بع�س  فيها  ن�ستخدم  التي  الكيماوية  واأي�سا  اليدوية  بالطريقة  تتم  احل�سائ�س  حماربة 

الربيع  ال�سنة؛  يف  مرتني  الأقل  على  وكال�س  اوراقون  الرنوب،  مثل  الع�سبية  املبيدات 

واخلريف، اإل اأن الق�ساء النهائي عليها يبقي �سعب املنال لعدة اأ�سباب .

2.9 - الإ�سغال املتعلقة بخدمة النخلة و �سيانة النتاج ) الغلة(

1.2.9.- تلقيح النخيل

يعد تلقيح النخيل من اأ�سعب واأدق عمليات خدمة النخلة؛ اإذ على اأ�سا�سه يتوقف الإنتاج، 

لذلك نحن نليه اأهمية خا�سة ابتداء من ظهور الطلع اإىل نهاية العملية.

اأماكن  يف  وحفظه  جتزئته  عندنا(  )الذكار  املذكر  الطلع  بجمع  الأوىل  املرحلة  تبداأ 

حيث  املوؤنث،  الطلع  ت�سقق  من  الثالث  اليوم  بعد  تكون  التلقيح  عملية  مبا�سرة  مالئمة، 

ت�سبح النورات قابلة للتخ�سيب دون اإهمال مدة قابلية الطلع.

العملية تتم يدويا بو�سع من 2 اإىل 4 �سماريخ مذكرة و�سط الطلع املوؤنث، ثم الذي يربط 

4 مرات ح�سب ال�سنف والظروف  اإىل   3 التلقيح من  العملية يتكرر  اإمتام  مبا�سرة بعد 

اجلوية ال�سائدة اأثناء فرتة التزهري.

2.2.9 عملية اخلف من الغلة 

يتم خف الغلة على م�ستوى املزرعة بثالث طرق، الأوىل تكون اأثناء مرحلة التلقيح ويكون 

بتق�سري ال�سماريخ بن�سبة 1/3 والطريقة الثانية بقطع العراجني وتكون يف اأغلب احلالت 

ال�ساد�س  ال�سهر  خالل  وذلك  بع�سها  مع  واملت�سابكة  )ال�سي�س(  امللقحة  غري  العراجني 

اأي بعد العقد وقبل مرحلة  اخلالل ، اأما الطريقة الثالثة فتتم بقطع عدد من ال�سماريخ 

الو�سطى من العرجون اأثناء اإجراء عملية التدلية اأو التقوي�س.

3.2.9.- تدلية اأو تعديل العراجني

نقوم بتدلية العراجني خالل ال�سهر ال�ساد�س اإذ توزع العراجني باأحكام على قمة النخلة 

التقوي�س ينجر عنه  اإجراء  ال�سيقان الطويلة مثل دقلة نور، عدم  خا�سة الأ�سناف ذات 

تتك�سر العراجني وخا�سة الثقيلة.

4.2.9 -  تقليم اجلريد وربط العراجني 

بعد ال�سهر ال�سابع وعندما يكتمل جفاف اجلريد ن�سرع مبا�سرة يف عملية التقليم حتى 

العراجني مع  نقوم بربط  الوقت  نف�س  اأ�سرع وقت ممكن،  ويف  ال�سعف يف  نتخل�س من 

اجلريد القريب منه منعا لته�سمها بعد زبر اجلريد الذي كان يحملها من قبل وتخ�س 

هذه العملية �سنف دفة نور.

5.2.9 - تكيي�ص العراجني

من اأجل حماية التمر من الأمطار اخلريفية التي ت�سقط يف املنطقة بعد التقليم والربط 

بال�ستيكية  اأ�سرطة  العراجني داخل  باإدخال  نقوم   )August( الثامن  ال�سهر  اأواخر  اأي 

الآفات  بع�س  التمر من  اأي�سا حماية  العملية  فوائد هذه  بلوغ مرحلة اجلني، ومن  حتى 

تنق�س من جودة التمر.

6.2.9 - معاجلة التمر

منها  مبيدات  بوا�سطة  تتم  والنخيل  التمر  ت�سيب  التي  والطفيليات  الأمرا�س  مكافحة 

احل�سرية ومنها امل�سادة لالأمرا�س الفطرية، فمثال يف حالة البوفروة )عنكبوت الغبار( 

التمر  �سو�سة  مكافحة  اأما  جوان،  �سهر  خالل  مرتني  واجلري  الكربيت  مادتي  ن�ستعمل 
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فن�ستخدم الكربيت، الري ومادة الفوزالون ثالثة مرات اأثناء �سهري جويلية واوت.

الطفيليات التي ت�سيب النخيل بالن�سبة لنا ل تكاد تذكر، وملا يكون الأمر �سروريا ن�ستعمل 

مثال: البتوميل �سد الأمرا�س الفطرية وافربان ملقاومة احل�سرة الق�سرية.

7.2.9 - اجلني

يتم جني التمور باملزرعة عندما يبلغ ن�سج التمر بني 80 و90 % ، اأما املوعد فهو يختلف 

من �سنف لآخر، ولكن عموما بالن�سبة للتمور املبكرة مثل الغر�س، ار�ستي، اتيمة ودقلة 

املتاأخرة مثل دقلة نور وم�س دقلة فاإن جمع  التمور  اأما  اأواخر �سبتمرب،  بي�ساء يكون يف 

التقليدية  بالو�سائل  طبعا  ويكون  نوفمرب،  اإىل  اأكتوبر  �سهر  ن�سف  من  يكون  املح�سول 

املتداولة يف املنطقة منذ قدمي الزمان.

8.2.9 - فرز وتعليب التمر 

وتكون  الأويل يف احلقل  املرحلة  بالفرز على مرحلتني؛  نقوم  املو�سوع،  بهذا  يتعلق  فيما 

الثانية  املرحلة  ال�ساحلة،  غري  والتمور  العراجني  اإزاحة  على  تقت�سر  �سريعة  بطريقة 

جتري باملخازن وتكون دقيقة للح�سول على منتوج متجان�س نوعا و�سكال يعلب يف عبوات 

خمتلفة الأحجام  ح�سب الطلب، وذلك يخ�س �سنف دقلة الذي يعترب النوع املميز عندنا، 

اأما التمور الأخرى فجمعها وفرزها اأي�سر من ذلك نتيجة  قوام الثمار ون�سجه املبكر . 

9.2.9 - التخزين

 بعد تعليب التمر تو�سع العبوات مبا�سرة اأول داخل خمازن لتخفي�س درجة حرارة التمر 

بعدها ندخلها اإىل غرفة التربيد لتحفظ حتت درجة حرارة ترتاوح من 0 اإىل 4 درجات 

حلني ت�سويقها، يدوم التخزين اأحيانا لغاية املو�سم القادم عندما يكرث الطلب على التمر 

يف ال�سوق. 

10.2.9.- جمع خملفات الإنتاج

عملية جمع خملفات الإنتاج املختلفة تتم بعد الإنتهاء من جميع الأ�سغال املتعلقة باجلنى 

يحني  حتى  احلقل  خارج  وتنقل  املخلفات  كل  جمعها  يتم  حيث  عمليات  من  يتبعه  وما 

ا�ستخدامها لأغرا�س اأخرى. 

11.2.9 - النتائج 

يتوقف اإنتاج التمر على مدى تطبيق امل�سار التقني، اأي اإجراء عمليات اخلدمة للنخيل من 

ري، ت�سميد، تلقيح، وحماربة الطفيليات يف املوعد املحدد وبال�سكل املطلوب.

النتائج امل�سجلة عندنا باملزرعة تعد اإجابيه وم�سجعة، بحيث ي�سل اإنتاج النخلة الواحدة 

من �سنف دقلة نور اإىل 150 كغ ، دقلة بي�ساء 120 كلغ،  وم�س دقلة 100كغ، وعلى العموم  

ويف كل احلالت يقدر املردود املتو�سط  ب 80 كغ.

اخلال�سة

يعد ال�ستثمار يف زراعة نخيل التمر من الأعمال املفيدة  وذات اأهمية كبربة يف املناطق 

�سنوات  ومنذ  اأنه  اإل  املناطق،  هذه  بها  تتمتع  التي  البيئية  الظروف  نتيجة  ال�سحراوية 

ونتيجة عدة عوامل؛ منها التطور القت�سادي والجتماعي، تذبذبت اأ�سعار التمور، وغياب 

مكننة خدمة النخلة اأ�سبح هذا امليدان يواجه بع�س املعوقات التي اأثرت �سلبا عل الت�سيري 

الأمثل حلقول الإنتاج، وبالتايل على العائد القت�سادي ملنتجي التمر، هذه الرثوة التي 

حبا اهلل بها الأمة الإ�سالمية والعربية خا�سة.

Rue Aloui Hafnaoui Biskra 07000,  Alegria 2
+213661375546
boumaraf.messaoud@gmail.com
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 امللخ�ص:

با�ستخدام  التمر  ترويق ع�سري  اإىل  واأاول مرة  البحث  تو�سل هذا 

احلوام�س واإنتاج �سكر �سائل نقى عدمي اللون والرائحه والطعم غري 

املقبول )عدا طعم ال�سكر( وبكمية ت�سل اإىل اأكرث من %60 من وزن 

التمر برتكيز 70 برك�س.

وقد وجد باأن اأف�سل رقم هيدروجينى يتم فيه تر�سيب املواد البكتينيه 

والربوتينيه املتواجده يف ع�سري التمر يرتاوح ما بني -3.5 2. كما 

لوحظ انخفا�س يف �سدة لون الع�سري )اكوم�سا( للنماذج املعاملة 

باحلام�س مقارنة بالنموذج غري املعامل فقد انخف�ست �سدة اللون 

من 8465 غري معامل اإىل 1620 اكوم�سا عند الرقم الهيدروجيني 

لوحظ  كما  الأخرى،  الهيدروجينيه  الأرقام  باقي  مع  وكذلك   3.5

من  انخفظت  فقد  نانوميرت   720 عند  العكاره  درجة  يف  انخفا�س 

الهيدروجيني  الرقم  0.026 عند  اإىل  املعامل  للع�سري غري   0.720

3.5، وكذلك مع الأرقام الهيدروجينيه الأخرى.                               

لتنقية  ال�سحنة  وال�سالبة  املوجبة  اليونية  املبادلت  ا�ستخدمت 

ع�سري التمر من الأمالح بالإ�سافة اإىل عمود امتزاز لق�سر لونه. 

طبقت الطريقه بنجاح با�ستخدام منظومة ريادية ا�ستخدمت فيها 

10 كغم متر زهدي كمادة اأولية ومت اإنتاج اأكرث من 6 كغم �سكر �سائل 

اخرتاع  براءة  على  الإجناز  هذا  ح�سل  كما  قيا�سية.  مبوا�سفات 

عراقية. مت اإنتاج �سكر �سائل عدمي اللون وبنف�س الطريقه على نطاق 

ال�سائل يف  ال�سكر  التحويرات يف م�سنع  اإجراء بع�س  بعد  �سناعي 

الهندية العائد لل�سركة الذهبية ل�سناعة التمور واملنتجات الغذائية 

)قطاع خا�س( حيث متكنا من اإنتاج 25 طن �سكر �سائل برتكيز 75 

برك�س ومبوا�سفات قيا�سية.

انتاج �سناعي لل�سكر ال�سائل من متر الزهدي با�ستخدام 

تقنية الرتويق باحلام�ص

با�ستخدام  التمر  ترويق ع�سري  ولول مرة اىل  البحث  تو�سل هذا 

احلوام�س واإنتاج �سكر �سائل نقى عدمي اللون والرائحه والطعم غري 

من   60% من  اأكرث  اإىل  ت�سل  وبكميه  ال�سكر(  طعم  )عدا  املقبول 

وزن التمر برتكيز 70 برك�س. وقد وجد باأن اأف�سل رقم هيدروجينى 

ع�سري  يف  املتواجدة  والربوتينية  البكتينية  املواد  تر�سيب  فيه  يتم 

التمر يرتاوح ما بني 2-3.5. ا�ستخدمت املبادلت الأيونية املوجبة 

اإىل  بالإ�سافه  الأمالح  من  التمر  ع�سري  لتنقية  ال�سحنة  وال�سالبة 

با�ستخدام  بنجاح  الطريقه  طبقت  لونه.  لق�سر  امتزاز  عمود 

منظومه رياديه ا�ستخدم فيها 10 كغم متر زهدي كمادة اأوليه ومت 

قيا�سيه. كما ح�سل  �سائل مبوا�سفات  �سكر  6 كغم  اأكرث من  اإنتاج 

�سائل  �سكر  اإنتاج  مت  كما  عراقية.  اخرتاع  براءة  الإجنازعلى  هذا 

اإجراء بع�س  اللون وبنف�س الطريقه على نطاق �سناعي بعد  عدمي 

لل�سركة  العائد  الهندية  يف  ال�سكرال�سائل  م�سنع  يف  التحويرات 

الفئة الثالثة - فئة اأف�سل تقنية 

الفائز الأول: موؤيد حممد ر�سدي احلكيم

العراق

انتاج صناعى للسكر السائل من تمر الزهدى باستخدام تقنية 
الترويق بالحامض
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الذهبية ل�سناعة التمور واملنتجات الغذائيه )قطاع خا�س( حيث متكنا من اإنتاج 25 طن 

�سكر �سائل برتكيز 75 برك�س ومبوا�سفات قيا�سية.  

يعد ال�سكر ال�سائل اأحد قنوات ت�سريف التمور ورفع قيمتها الأقت�سادية. ونتيجة للوجود 

الطبيعي خلليط �سكري الكلوكوز والفركتوز والقليل من ال�سكروز فاإنه يعد من املركزات 

يف  عليها  املتزايد  الطلب  ب�سبب  املركزات  هذه  مثل  اإنتاج  ازداد  لقد  والنادرة.  املتميزه 

الت�سنيع الدوائي والغذائي )1(، اإل اأن هذا املنتوج احليوي يعاين من عدم ثباتية لونه 

ملدة زمنية مقبولة حيث يتحول اللون تدريجيا من الأ�سفر الفاحت اإىل اللون الغامق اأثناء 

اخلزن مما يوؤثر على املوا�سفة النوعية للمنتوج )2(. 

وبهدف تطوير وحت�سني هذا املنتوج اأجريت درا�سات عديده قام بها العديد من الباحثني 

التمر على  لتقنية ا�ستخال�س وترويق ع�سري  منها ما قام به )3( من مقارنة تطبيقية 

نطاق �سبه �سناعي و�سناعي با�ستخدام تقنية املعاملة الأنزميية كبديل لالأ�سلوب املتبع يف 

معمل الهنديه اآنذاك لإنتاج ال�سكر ال�سائل.                                                                       

تعد عملية ترويق ع�سري التمر من اأهم خطوات ت�سنيع ال�سكر ال�سائل حيث ا�ستخدمت 

الكال�سيوم  هيدروك�سيد  من  م�سبع  حملول  اأو  الكال�سيوم(  )اوك�سيد  النوره  مادة 

من  مع عدد  بالتفاعل  نظام غروي  تكوين  على  تعمل  %13، حيث  بن�سبة    Ca)OH(2

ي�سهل  مما  امللونة  واملواد  والدهون  والربوتينات  البكتينبه  كاملواد  للعكارة  امل�سببة  املواد 

ف�سلها )4(.  

حوام�س  وتكوين  لل�سكريات  القاعدية  بالظروف  هدم  عمليات  حدوث   )5( لحظ  وقد 

كاربوك�سيلية يف حالة رفع الرقم الهيدروجيني للع�سري اإىل 10 باإ�سافة النوره عند درجة 

حراره 95 م˚، حيث ت�سل ن�سبة الفقد يف ال�سكريات اإىل حوايل 60 % من املوجود الكلي 

الطبيعي. وقد وجد )6( باأن اأف�سل طريقه للرتويق هي با�ستخدام اجلالتني والتانني. 

الدرا�سات  هي  ال�سائل  ال�سكر  ت�سنيع  مراحل  على  اأجريت  التي  املهمة  الدرا�سات  ومن 

عملية  اأثناء  انزميية  لونية  تغريات  حدوث  لحظا  حيث   )7( بها  قام  التي  اللونية 

الأ�ستخال�س، وعند اإ�سافة النورة. 

تنقية  والرتويق، عملية  ال�ستخال�س  تلي عملية  التي  الأخرى  الت�سنيعية  العمليات  ومن 

املواد  من  التخل�س  لغر�س  الأيونية  املبادلت  اأعمدة  على  باإمراره  وذلك  التمر  ع�سري 

امل�سببة للون والفينولت والأحما�س الأمينية احلرة والرماد والكال�سيوم وال�سوائب، حيث 

ا�ستخدمت لهذا الغر�س مواد راتنجية موجبة و�سالبة ال�سحنة بالإ�سافة اإىل عمود امتزاز 

لق�سر لون الع�سري. فقد قام )8( بدرا�سه لتح�سني تقنية املبادلت الأيونية امل�ستخدمة 

يف تنقية امل�ستخل�س ال�سكري لأنتاج ال�سكرال�سائل يف معمل الهندية.

 وعلى الرغم من الدرا�سات التي قام بها العديد من الباحثني التي تهدف للح�سول على 

�سكر �سائل مبوا�سفات قيا�سية اإل اأن جميعها مل تعط نتائج مر�سية حيث يكون املنتوج 

اأ�سفر فاحت ثم يغمق لونه تدريجيا مع اخلزن.                                                                                   

ا�ستهدف هذا البحث تطوير ظروف تر�سيب املواد البكتينيه والربوتينيه يف ع�سري التمر 

التجارب يف  من  �سل�سلة  بداأت يف خمترباتنا  فقد  للعكارة،  الأ�سا�سي  امل�سبب  تعد  والتي 

هذا املجال متخ�س عنها اإمكانية اإنتاج �سكر �سائل عدمي اللون با�ستخدام تقنية الرتويق 

باحلام�س والتي نتج عنها زيادة يف كمية ال�سكرال�سائل املنتج مقارنة بكمية ال�سكر ال�سائل 

املنتج با�ستخدام النوره.

املواد وطرائق العمل

املاء  باإ�سافة  خمتربيا  التمر  ح�سرع�سري  حمليا،  املنتجة  الزهدي  متور  ا�ستخدمت 

خالط  بوا�سطة  والطبخ  الهر�س  عملية  متت  التوايل.  على   1:2.5 وبن�سبة  التمر  اإىل 

جمهز  مائي  حمام  )با�ستخدام  م˚   80 حرارة  بدرجة  دقيقه   40 وملدة  �سريع  كهربائي 

مبنظم حراري(. ر�سح اخلليط با�ستعمال قمع بخرن وقما�س خام اأ�سمر. اأ�سيف حام�س 

اأو   3.5 اإىل  الهيدروجيني  الرقم  لغر�س خف�س  اخللط  مع  تدريجيا  للرا�سح  الكربيتيك 

اأدنى. ولغر�س احل�سول على كفاءة عالية بالرت�سيح مت اإ�سافة حملول النوره )اوك�سيد 

املواد  ف�سل  مت   .pH=9 اإىل  الو�سول  لغاية  اخللط  مع  تدريجية  ب�سورة  الكال�سيوم( 

 Watman 3 ومر�سح  بخرن  قمع  با�ستخدام  بالرت�سيح  املتجلتنة  والربوتينية  البكتينية 
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،كما ا�ستخدم يف جتارب اأخرى كل من( حام�س الليمون، حام�س الفو�سفوريك الغذائي، 

حام�س الهيدروكلوريك( ومن دون احلاجة اإىل اإجراء تعديل للرقم الهيدروجيني اإىل 9 

قبل عملية الرت�سيح.

اأعمدة التبادل الأيوين

لتنقية ع�سري التمر الناجت من عملية الرتويق باحلام�س اإ�ستخدمت ثالث اأعمدة ب�سعة 

 Amberlite IR-120( ومت تعبئة العمود الأول بالراتنج املوجب من نوع )40×2�سم3(

حجم   )   )Dowex optipore SD-2 نوع  من  امتزاز  عمود  الثاين  العمود  اأما   )+H

نوع   من  ال�سالب  بالراتنج  تعبئته  مت  فقد  الثالث  العمود  اأما   )mesh 50-18( حبيباته 

لتنقية  التوايل وا�ستخدمت  )Amberlite IR- 401 OH-(  ربطت هذه الأعمدة على 

ع�سري التمر الناجت من 300 غم متر )برك�س 20 ( ب�سرعة جريان 6 مل/ دقيقة بدرجة 

املبادل  لتن�سيط  )1عياري(  برتكيز  الهيدروكلوريك  حام�س  ا�ستخدم  الغرفة.  حرارة 

يف  عياري(   1( برتكيز  ال�سوديوم  هيدروك�سيد  حملول  ا�ستخدم  كما  املوجب  الأيوين 

تن�سيط العمود ال�سالب اأما عمود المتزاز فين�سط با�ستعمال القاعدة اأوًل ثم احلام�س.

قيا�ص اللون

مت قيا�س اللون بوحدات ICUMSA طبقا ملا ورد يف )7( با�ستعمال املعادلة التالية:

                                                                                                      720nm(  x1000 420( - )المت�سا�س ال�سوئي عندnm المت�سا�س ال�سوئي عند ( 

الذائبة  ال�سلبة  املواد  تركيز    Xال�سوئي ال�سعاع  خاللها  من  مير  التي  العينة  �سمك 

)Brix(%

املواد ال�سلبة الكلية الذائبة

20 م˚ با�ستخدام جهاز  قدرت املواد ال�سلبة الكلية الذائبة )Brix( عند درجة حراره 

.)Refractometer( قيا�س النك�سار ال�سوئي

تقدير ال�سكريات الكلية واملختزلة

اأجري تقدير ال�سكريات ) الكلوكوز،الفركتوز،ال�سكروز( با�ستخدام جهاز الكروماتوغراف 

وبا�ستعمال   )Shemadzu LC-6A  ( نوع  من   )HPLC( الفائق  ال�سغط  ذي  ال�سائل 

15 �سم طوًل وبقطر0.46  Shim-pack ICAL جمهز من ال�سركة نف�سها باأبعاد  عمود 

�سم. يتم التح�س�س لل�سكريات املف�سولة على العمود با�ستخدام الأ�سعة فوق البنف�سجية 

عند طول موجي 280 نانوميرت، وقدرت الرتاكيز ا�ستنادا اإىل حماليل قيا�سية.

الإنتاج ال�سناعي لل�سكر ال�سائل

ا�ستخدم اخلط الأنتاجي ملعمل ال�سكر ال�سائل يف الهنديه العائد لل�سركة الذهبية لت�سنيع 

منتجات التمور واملواد الغذائية ) قطاع خا�س ( وباملراحل التالية:

مرحلة غ�سل ونقل التمور

مت غ�سل التمور يف حو�س يحتوي ماء بداخله حزام ناقل ومر�سات ماء والذي يدار مبحرك 

كهربائي مع مغري لل�سرعة.                                      

مرحلة الطبخ                                                       

اأ�سيف املاء اإىل التمر بن�سبة 3 : 1 على التوايل واأجريت عملية الطبخ بدرجة حراره 80 

م˚ ملدة 50 دقيقه با�ستخدام قدر اأ�سطواين من احلديد املقاوم لل�سداأ ذو جدارين جمهز 

بخالط كهربائي لولبي، مت ت�سخني ال�سطح الداخلي للقدر بوا�سطة بخار املاء.                                                                          

مرحلة ف�سل نوى التمر                                                  

با�ستخدام  والأقماع  النوى  ف�سل  ماكنة  اإىل  الطبخ  من  النتهاء  بعد  اخلليط  نقل  مت   

م�سخة خا�سة، تعمل املاكنة بتقنية الطرد املركزي. كما مت نقل اخلليط اخلايل من النوى 

والأقماع اإىل جهاز طرد مركزي اآخر لغر�س ف�سل الألياف اخل�سنة للتمر. جمع الرا�سح 

يف خزان لغر�س اإجراء املعاملة باحلام�س. مت نقل الألياف املعزولة بوا�سطة حزام ناقل 

اإىل ق�سم التجفيف وكذلك نوى التمر. 
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مرحلة ترويق ع�سري التمر                                           

متت معاملة ع�سري التمر بحام�س الكربيتيك داخل خزان مزود بخالط كهربائي،اأ�سيف 

كما  اأدنى  اأو   3.5 الهيدروجيني  الرقم  اإىل  الو�سول  لغاية  تدريجيه  ب�سورة  احلام�س 

تر�سيح  ولغر�س  النوره،  حملول  باإ�سافة  مبا�سرة   9 اإىل  الهيدروجيني  الرقم  تعديل  مت 

وامل�ستخدم  الرت�سيح  على  امل�ساعد  الربليت  م�سحوق  من   1% اأ�سيف  املعامل  الع�سري 

عامليا يف تر�سيح الع�سائر لي�سبح الع�سري جاهزًا يف املراحل الالحقة.

مرحلة تر�سيح الع�سري                                                

 x 3m Rolling  ( دوارة  اأفقية �سخمة  ا�سطوانية  امل�سنع على ثالث مر�سحات  يحتوي 

drum 1.5( مزودة بقا�سطة على طول الأ�سطوانة. يعمل احلزام الناقل على نقل املواد 

املزاحة من �سطح الأ�سطوانة اإىل ق�سم التجفيف ل�ستخدامها كعلف حيواين بينما يخرج 

الع�سري الرائق ال�سفاف من جانب الأ�سطوانه.                                                       

 مرحلة املبادلت الأيونية

الأيونية  املبادلت  اأعمدة من  ال�سفاف على ثالثة  الرائق  ال�سكري  امل�ستخل�س  امرار  مت 

 Amberlite(  ال�سحنة الراتنج املوجب  العمود الول على  8م3. يحتوي  حجم كل منها 

 Dowex optipore نوع  من  اللون  لق�سر  امتزاز  عمود  الثاين  والعمود   )+IR-120 H

 Amberlite( اأما العمود الثالث فيحتوي على الراتنج ال�سالب ال�سحنة من نوع  ))SD-2

IR- 401 OH-(  وترتبط هذه الأعمدة على التوايل. جمع امل�ستخل�س ال�سكري اخلارج 

امل�ستخل�س  اإىل  الليمون  اأ�سيف حام�س  القاعدي يف خزان جمهز بخالط،  العمود  من 

لغاية الو�سول اإىل الرقم الهيدروجيني املطلوب والذي يكون عادة بني )6-4.5(.

 مرحلة التبخري والرتكيز

مت تركيز امل�ستخل�س ال�سكري الناجت من املبادلت الأيونية يف جهاز التبخري الذي يتكون من 

جدارين يتخللهما البخار لت�سخني امل�ستخل�س ال�سكري ومزود بخالط، مت الرتكيز بدرجة 

حرارة 55م˚ وحتت �سغط خملخل، مت تركيز املحلول ال�سكري وب�سرتته. ا�ستخدم يف هذه 

التجارب 40 طن متر زهدي لإنتاج 25 طن �سكر �سائل بواقع 1.6 طن متر لكل طن �سكر �سائل.

النتائج واملناق�سة

من الو�سائل احلديثه يف ترويق ع�سري التمر والتي طبقت بنجاح يف خمترباتنا هي ا�ستخدام 

احلوام�س يف تعديل الرقم الهيدروجيني للع�سري اإىل القيم )2.0،2.5،3.0،3.5( والتي 

نتج عنها جتلنت املواد البكتينيه والربوتينيه )م�سببات العكاره( والتي مت عزلها بنجاح 

بالرت�سيح. 

اإن الطريقة اجلديدة يف الرتويق اأعطت ن�سبة عالية لل�سكريات يف ال�سكر ال�سائل ت�سل 

اإىل اأكرث من %94 وهي ن�سبة عالية اإذا ما قورنت بطريقة الرتويق بالنوره. وعلى �سوء 

النتائج امل�سجعة التي ح�سلنا عليها من جتاربنا املختربية، وكذلك من املنظومة الريادية 

متت مفاحتة ال�سركة الأهلية التي متتلك خط لإنتاج ال�سكر ال�سائل من التمور )ال�سركة 

اإنتاج  عن  متوقف  امل�سنع  اإن  حيث  الغذائية(  واملواد  التمور  منتجات  لت�سنيع  الذهبية 

ال�سكر ال�سائل منذ �سبعينيات القرن املا�سي ب�سبب التقنية غري الناجحة امل�ستخدمة من 

قبل اإحدى ال�سركات الهنغارية التي اأ�س�ست امل�سنع يف ذلك احلني.

عامليًا   املتبعة  الطريقة  واأن  ال�سائل  ال�سكر  اإنتاج  مراحل  اأهم  من  الرتويق  مرحلة  تعد   

 pectinex ultra SP-( تعتمد على ا�ستخدام الأنزميات، فقد ا�ستخدم الأنزمي من نوع

L( من قبل بع�س ال�سركات لإنتاج ال�سكر ال�سائل، علمًا اأن فعالية هذا الأنزمي الق�سوى 

تكون عند الرقم الهيدروجيني 4 واأن معظم امل�ستخل�سات ال�سكرية للتمور وخا�سًة التمور 

الطازجة تكون برقم هيدروجيني ما بني 5.3-4.8 ويف هذه احلالة تكون كفاءة الأنزمي 

اأن  كما  الليمون.  حام�س  اإ�سافة  ي�ستوجب  مما  منخف�سة  البكتني  �سل�سلة  تك�سري  على 

اإن  53م˚، حيث  بدرجة حرارة  تكون  اأن  يجب  ال�سكري  امل�ستخل�س  اإىل  الأنزمي  اإ�سافة 

احلرارة العالية تثبط عمل الأنزمي، ويف هذه احلالة يجب النتظار ملدة 60 دقيقة لتهبط 

الطبخ(  )درجة حرارة  80م˚  من  املعاملة  ال�سكري يف خزان  امل�ستخل�س  درجة حرارة 

اإىل 53م˚، وهنالك 60 دقيقة اإ�سافية كذلك يرتك فيها الأنزمي ليتفاعل مع امل�ستخل�س 

ال�سكري يتبعها عملية ب�سرتة لتثبيط عمل الأنزمي، ومع ذلك نالحظ وجود بع�س العكارة 

Ultra- )يف املحلول ال�سكري فتلجاأ بع�س ال�سركات اإىل ا�ستخدام نظام الرت�سيح الفائق 
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filteration( )11-10( للتخل�س من باقي العكارة، وهنا تظهر مع�سلة تنظيف م�سامات 

نظام الرت�سيح الفائق )Membrane( حيث ي�ستخدم حملول قاعدي وحام�س النرتيك 

واملنظفات لفتح امل�سامات كلما اأغلقت.

نطاق  على  �سائل  �سكر  واإنتاج  الرتويق  يف  اجلديدة  الطريقه  باأن  تقدم  مما  ويالحظ 

�سناعي تتميز عن غريها ب�سهولة ا�ستخدامها ف�سال عن اأنها اقت�سادية من حيث التوفري 

يف الطاقة واملواد الأولية واخت�سار يف الزمن.

اإن اقت�سادية م�سروع اإنتاج ال�سكر ال�سائل من التمر تعتمد بالدرجة الأ�سا�س على اأ�سعار 

لتن�سيط  ت�ستخدم  التي  والقواعد  ومنها احلوام�س  الإنتاجية؛  العملية  الداخلة يف  املواد 

وهنا  الأيونية،  املبادلت  على  املار  الع�سريالرائق  بكمية  تتاأثر  وهذه  الأيونية،  املبادلت 

ي�ستخدم م�سطلح الـ )Bed volume( وهو حجم املواد الراتنجيه داخل العمود،  فكلما 

مررنا حجوم متعدده من الع�سريالرائق على الأعمدة من دون احلاجة اإىل تن�سيطها كلما 

كانت العملية جمدية اقت�ساديا، وح�سب خربتنا يف هذا املجال وما حتقق يف جتاربنا فاإن 

ا�ستخدم  كما  اقت�ساديا.  يعد جمديا  الع�سري  من  اأكرث  اأو   )Bed volume 15( اإمرار

هذه  اإن  ال�سكري.  امل�ستخل�س  لون  لق�سر  ال�سركات  بع�س  قبل  من  املن�سط  الكاربون 

العملية مبا اأنها تكلفة اإ�سافية اإل اأنها تخفف العبء على املبادلت الأيونية. 

 جتدر الإ�ساره اإىل اأن تعديل الرقم الهيدروجيني من3.5 لغاية 9 با�ستخدام حملول النوره 

بلورات  تكّون  اإىل  ذلك  تف�سري  الرت�سيح، وميكن  �سهولة  اإىل  اأدى  الإنتاجية  عملياتنا  يف 

كربيتات الكال�سيوم غري الذائبه والتي عملت كمادة م�ساعدة على الرت�سيح بالإ�سافه اإىل 

م�سحوق الربليت. كما ف�سلنا ا�ستخدام حام�س الكربيتيك عن باقي احلوام�س لكونه 

حام�س قوي لإحتوائه على ذرتني هيدروجني حيث اأ�ستخدمت كميات قليلة منه للو�سول 

للرقم الهيدروجيني املطلوب للع�سري.  
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في  للتمور  الشمسي  التجفيف  نفق  أداء  وقياس  تطوير 
سلطنة عمان

 امللخ�ص:

بالأخذ يف الإعتبار عملية ح�ساد التمور وم�ساحات الأر�س املحدودة للمزراعني يف املناطق الريفية الطرفية يف �سلطنة عمان، مت ت�سميم 

نفق باأبعاد 12 مرت طوًل و2 مرت عر�سًا ومت اإن�ساءه لتجفيف حوايل 180 اإىل 200 كيلو جرام للدفعة الواحدة من التمور الطازجة. ن�سف 

م�ساحة قاعدة النفق ا�ستخدمت كم�ساحة منب�سطة لتجميع الإ�سعاع ال�سم�سي ون�سف امل�ساحة الآخر ا�ستخدم كمجفف. يتم دفع الهواء 

والتي كانت يف �سكل نفق  ال�سمالية  التجفيف يف اجلهة  اإىل منطقة  الناحية اجلنوبية  ال�سم�سي من  الإ�سعاع  املججف من منطقة جتميع 

ن�سف دائري حيث يو�سع املنتج لتجفيفه. ميكن رفع درجة حرارة التجفيف حوايل -5 30 درجة مئوية فوق درجة احلرارة الداخلية للنفق 

وذلك يف �سرعة هواء مقدارها 0.5 مرت/ ثانية. اأجريت التجربة با�ستخدام 190.2 كجم من التمور الطازجة والتي كان حمتواها الرطوبي 

%32.8 على اأ�سا�س الوزن الرطب لإختبار اأداء املجفف. مت جتفيف التمر اإىل حمتوى رطوبي %18.6  يف املتو�سط  يف خالل 20 �ساعة. 

اأ�سارت النتائج اإىل اأن التجفيف يكون اأ�سرع با�ستخدام هذا النفق ال�سم�سي من ا�ستخدام التجفيف بالطريقة التقليدية والتي ت�ستخدم 

التجفيف ال�سم�سي يف الهواء املفتوح. لقد وجد اأنه من املمكن الو�سول اإىل درجة الرطوبة ال�ساحلة لتخزين التمور يف خالل يومني )20 

�ساعة( با�ستخدام نفق التجفيف ال�سم�سي، يف حني اأنه نحتاج اإىل 7-5 اأيام با�ستخدام الطريقة التقليدية بالتجفيف ال�سم�سي املفتوح. 

بالإ�سافة اإىل ذلك مت بو�سوح مالحظة تقدم كبري يف جودة املنتج من ناحية اللون والو�ساءة.

كلمات مفتاحية: التجفيف، التمور، نفق التجفيف ال�سم�سي، املحتوى الرطوبي.

مت ابتكار وت�سميم  نفق �سم�سي ي�ستخدم لتجفيف التمور من املواد املتوفرة حمليا وذلك بق�سم الرتبة واملياة والهند�سة الزراعية بكلية 

العلوم الزراعية والبحرية بجامعة ال�سلطان قابو�س ب�سلطنة عمان. مت حتليل اأداء هذا املجفف بتجيفيف 200 كيلوغرام من التمر املح�سود 

حديثا مبحتوى رطوبي يقدر ب %32.8  )على اأ�سا�س الوزن الرطب(. ات�سح اأنه بالإمكان الو�سول اإىل م�ستوى رطوبة التخزين باأمان يف 

فرتة اأقل من يومني )20 �ساعة( با�ستخدام هذا النفق ال�سم�سي، بينما حتتاج نف�س الكمية من التمر اإىل حوايل 7-5 اأيام لت�سل اإىل نف�س 

ن�سبة الرطوبة با�ستخدام نظام التجفيف ال�سم�سي التقايدي.

ت�سري النتائج اإىل اأن التجفيف با�ستخدام هذا الت�سميم يكون اأ�سرع من التجفيف با�ستخدام الطرق التقليدية، كما اأنه يالحظ بو�سوح 

التمر املجفف طبيعيا. بهذه الطريقة ميكن رفع  والنكهة والطعم مقارنة مع  اللون  التمر من ناحية  الكبري الذي حدث يف جودة  التقدم 

الفئة الثالثة - فئة اأف�سل تقنية 

الفائز الثاين: حممد علي با�سونيا 

�سلطنة عمان
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درجة حرارة هواء التجفيف ب�سهولة اإىل 30-5 0م فوق درجة حرارة البئية املحيطة يف 

حني اأن �سرعة الهواء داخل النفق ال�سم�سي تبلغ 0.5 مرت/ ثانية، وبهذا ميكن املحافظة 

على درجة حرارة 65-40 0م داخل النفق ال�سم�سي. من التحليل القت�سادي الذي مت يف 

هذه الدرا�سة ات�سح اأن املزارع الذي ميلك 200-150 �سجرة نخيل ميكن اأن يح�سل على 

دخل اإ�سايف بحوايل 1000 ريال عماين )حوايل 3000 دولر اأمريكي( من خالل جتفيف 

التمر بدل عن بيعه كتمر طازج. من هذه الدرا�سة يت�سح اأنه ميكن اإ�ستخدام هذا النفق 

الأخرى يف  الزراعية  واملنتجات  للتمور  منخف�سة  درجات حرارة  للتجفيف يف  ال�سم�سي 

املناطق الريفية خ�سو�سا يف حالة عدم توفر الطاقة الكهربائية.

قد اأ�سبح جتفيف املنتجات الزراعية بديال حيويا للمنتجات الطازجة وذلك لتميزه بكثري 

من الإيجابيات، فعلى �سبيل املثال اأظهرت الدرا�سات اأن %22 من اإنتاج متور باك�ستان 

يهدر �سنويا لعدم توفر اإمكانيات التجفيف. ل توجد مثل هذه التقديرات يف عمان لكن ل 

ي�ستبعد اأن ي�سل الهدر اإىل م�ستوى اأعلى من هذا.

بتعري�سها  التقليدية  بالطرق  جتفيفها  يتم  عمان  يف  الريفية  املناطق  يف  التمور  معظم 

لل�سم�س والهواء الطبيعي، وهذه العملية قد ت�ستغرق عدة اأيام )14 – 21 يوم( كما اأن هذه 

التقليدية يف  التجفيف  اإىل منتج منخف�س اجلودة. عادة متار�س عملية  توؤدي  الطريقة 

منطقة غري حممية، حيث تكون التمور معر�سة للغبار والأمطار، وحتى الآفات احليوانية 

ليال  املنتج  تغطية  وعدم  للرتاكمات  ونتيجة  التقليدية  الطريقة  يف  اأنه  كما  واحل�سرية. 

لهذا  �سرعة جتفيفها،  والإبطاء من  التمور  لون  تغري  اإىل  يوؤدي هذا  فقد  ب�سورة جيدة 

يعترب التجفيف بهذه الطريقة من الأ�سباب التي توؤدي اإىل تقليل فرتة التخزين املمكنة 

للمنتج كما اأنه قد ل يخلو من بع�س التلوث.

قلة  حيث  من  املتقدمة  الت�سنيع  وطرق  التقليدية  الطريقة  بني  الت�سميم  هذا  يجمع 

التكلفة وجودة املنتج. كما اأن �سعة هذا املجفف للدفعة الواحدة تعترب اأكرب بكثري من �سعة 

املجففات الأخرى املتاحة حاليا.

يف  الريف  ملزارعي  ال�سغرية  واحليازات  املح�سودة  التمر  كميات  العتبار  يف  بالأخذ 

�سلطنة عمان وبع�س الدول الأخرى املنتجة للتمر، مت ت�سميم النفق ال�سم�سي بطول 12 

مرت وعر�س مرتين كما هو مو�سح يف ال�سكل.

Fig. 1 A rough sketch of a solar tunnel dryer used in this study without 

plastic cover and part of wooden base of the tunnel )1- Air inlet to the 

collector، fan، 2- South side wooden cover، 3- Collector part )12 m2(، 

4- Light weight aluminum frame، 5- Dryer part )12 m2( 6- Air outlet 
from the dryer, 7- Concrete block sub-structures, 8- Wooden frame to 
support  bends and base of the tunnel; 9- Metallic wire mesh net over 
wooden base in the dryer part, 10- Absorber plate )black painted metallic 
sheet over wooden base, not visible in figure, 12 m2)  

 مت ت�سنيع قاعدة النفق من الأخ�ساب بينما مت بناء الهيكل العلوي من الأملونيوم اخلفيف 

لدعم الغطاء البال�ستيكي. مت تثبيت الهيكل على قاعدة خر�سانية ب�سمك  700 مم فوق 

باألواح  بالكامل  فر�سه  مت  الهوائية  الت�سربات  من  النفق  اأر�سية  حلماية  الأر�س.  �سطح 

خ�سبية ب�سمك 5 مم واأبعاد )م0.9 × 2م(.

يیجمع هھھھذاا االتصميیم بيین االطريیقة االتقليیديیة ووططرقق االتصنيیع االمتقدمة من حيیث قلة االتكلفة ووجوددةة 
االمنتج. كما أأنن سعة هھھھذاا االمجفف للدفعة االوااحدةة تعتبر أأكبر بكثيیر من سعة االمجففاتت ااألخرىى 

االمتاحة حاليیا. 
باألخذ في ااالعتبارر كميیاتت االتمر االمحصوددةة وواالحيیاززااتت االصغيیرةة لمزااررعي االريیف في سلطنة 
عمانن ووبعض االدوولل ااألخرىى االمنتجة للتمر٬، تم تصميیم االنفق االشمسي بطولل 12 متر ووعرضض 

متريین كما هھھھو موضح في االشكل. 

 ê
 Fig. 1 A rough sketch of a solar tunnel dryer used in this study without plastic cover and
 part of wooden base of the tunnel (1- Air inlet to the collector, fan, 2- South side wooden cover,
 3- Collector part (12 m2), 4- Light weight aluminum frame, 5- Dryer part (12 m2) 6- Air outlet
 from the dryer, 7- Concrete block sub-structures, 8- Wooden frame to support  bends and base of
 the tunnel; 9- Metallic wire mesh net over wooden base in the dryer part, 10- Absorber plate

   (black painted metallic sheet over wooden base, not visible in figure, 12 m2)
 تم تصنيیع قاعدةة االنفق من ااألخشابب بيینما تم بناء االهھيیكل االعلويي من ااأللمونيیومم االخفيیف لدعم 
االغطاء االبالستيیكي. تم تثبيیت االهھيیكل على قاعدةة خرسانيیة بسمك  700 مم فوقق سطح ااألررضض. 
لحمايیة أأررضيیة االنفق من االتسرباتت االهھواائيیة تم فرشهھ بالكامل بألوااحح خشبيیة بسمك 5 مم ووأأبعادد 

(مم0.9 × 2مم). 
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القاعدة  للتجفيف. مت تدعيم  امل�ساحة  املتبقي من  الن�سف  ا�ستخدام  بينما مت  ال�سم�سية،  الأ�سعة  12م2( كم�ساحة لتجميع  النفق )2م×6م =  ا�ستخدام ن�سف م�ساحة قاعدة  مت 

األواح معدنية مطلية باللون الأ�سود لمت�سا�س الأ�سعة يف منطقة جتميع الأ�سعة، بينما مت ن�سر �سبكة �سلكية يف منطقة التجفيف  اخل�سبية ب�سبكة من ال�سلك املعدين. ا�ستخدمت 

لت�ساعد يف جتفيف املنتج.

ا�ستخدم البويل ايثلني املنفذ لالأ�سعة فوق البنف�سجية ب�سمك 0.2 مم كغطاء لكل النفق )منطقة التجميع ومنطقة التجفيف( لي�سبح الت�سميم حمكم القفل عدا فتحة املدخل لتثبيت 

املروحة وفتحة املخرج خلروج الهواء الرطب.

متر الأ�سعة من خالل الغطاء البال�ستيكي ليتم جتميعها بوا�سطة ال�سفائح املطلية باللون الأ�سود مما يوؤدي اإىل رفع درجة حرارة الهواء داخل النفق يف منطقة التجميع حيث يتم 

دفع الهواء ال�ساخن بوا�سطة املروحة اإىل الن�سف الآخر من النفق حيث يوجد املنتج املراد جتفيفه. بالإ�سافة للهواء ال�ساخن املدفوع من منطقة التجميع  ي�ستقبل املنتج يف منطقة 

التجفيف كمية حرارة اإ�سافية من خالل الغطاء البال�ستيكي، لذلك يعترب هذا الت�سميم مزدوج الفعالية. 

 ê
 (a) Tunnel placed on concrete block substructures showing collector part    

 (black painted metallic sheets)

 ê
 (b) Tunnel placed on concrete block substructures showing dryer part without    wooden

   base over the metallic net
  Fig. 2  A solar tunnel dryer under construction (Agricultural Experimentation

  Station (AES), Sultan Qaboos University) 

تم ااستخداامم نصف مساحة قاعدةة االنفق (2مم×6مم = 12مم2) كمساحة لتجميیع ااألشعة االشمسيیة٬، بيینما 
تم ااستخداامم االنصف االمتبقي من االمساحة للتجفيیف. تم تدعيیم االقاعدةة االخشبيیة بشبكة من االسلك 

 ê
 (a) Tunnel placed on concrete block substructures showing collector part    

 (black painted metallic sheets)

 ê
 (b) Tunnel placed on concrete block substructures showing dryer part without    wooden

   base over the metallic net
  Fig. 2  A solar tunnel dryer under construction (Agricultural Experimentation

  Station (AES), Sultan Qaboos University) 

تم ااستخداامم نصف مساحة قاعدةة االنفق (2مم×6مم = 12مم2) كمساحة لتجميیع ااألشعة االشمسيیة٬، بيینما 
تم ااستخداامم االنصف االمتبقي من االمساحة للتجفيیف. تم تدعيیم االقاعدةة االخشبيیة بشبكة من االسلك 

)b( Tunnel placed on concrete block substructures showing dryer part 

without    wooden base over the metallic net  

)a( Tunnel placed on concrete block substructures showing collector part

)black painted metallic sheets(
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مت تثبيت مروحة تعمل بالطاقة ال�سم�سية بقدرة 40 وات على ارتفاع 150 مم من ناحية مدخل الهواء، وتعترب مروحة اأو مراوح بقدرة 60-20 وات كافية لتوفري ان�سياب هواء التجفيف 

للحفاظ على درجة هواء مقدارها 65 0 م

ميكن بهذه الطريقة رفع درجة احلرارة داخل النفق ب�سهولة 30-5 0 م اأعلى من درجة احلرارة اخلارجية، وذلك مبعدل ان�سياب هواء يرتواح بني 1.0-0.5 م/ث.

الفرق يف درجات احلرارة الداخلية واخلارجية يبداأ يف التزايد تدريجيا يف ال�سباح لي�سل اأعلى م�ستوى له يف منت�سف اليوم، ثم يبداأ بالهبوط تدريجيا. اأعلى درجة حرارة مت 

ت�سجيلها داخل النفق كانت يف حوايل ال�ساعة الواحدة ظهرا حيث بلغت 69 0م، وهذا ي�سري اإىل اأن هذا الت�سميم ميكن ا�ستخدامه لتجفيف التمور.

مت ن�سر التمر على �سكل طبقة واحدة فوق ال�سبكة ال�سلكية املمدودة فوق الأر�سية اخل�سبية يف ق�سم التجفيف. بداأت عملية التجفيف يف ال�ساعة ال�سابعة والن�سف �سباحا وا�ستمرت 

حتى اخلام�سة والن�سف م�ساء، ليتم بعدها قفل الفتحات اجلانبية با�ستخدام غطاء بال�ستيكي مينع مرور الهواء مع عدم حتريك التمر. مت قيا�س ن�سبة الرطوبة يف التمر بعد نهاية 

اليوم الأول ووجد اأنها نق�ست اإىل %21.5 حيث كانت ن�سبة الرطوبة البتدائية قبل التجفيف %32.8 ومت احل�سول على هذه الن�سبة خالل ع�سرة �ساعات من عملية التجفيف يف اليوم 

الأول. يف اليوم الثاين بداأت عملية التجفيف يف ال�ساعة ال�سابعة والن�سف وانتهت يف ال�ساعة اخلام�سة م�ساء لت�سل ن�سبة الرطوبة يف التمر اإىل %18.5. كانت متو�سط درجة حرارة 

البئية الداخلية واخلارجية 50.3 و35 0م على التوايل. بينما كان متو�سط الإ�سعاع الكلي على ال�سطح الأفقي 490 وات/م2 خالل 28-27 يوليو 2009.

يف الطور الأويل من عملية التجفيف �ساعد الغ�ساء الرقيق للتمر يف حركة الرطوبة اإىل الهواء اجلاف ب�سهولة. اأي�سا �ساهمت �سماكة لب التمر يف عملية الإ�سراع بالتجفيف، حيث كان 

متو�سط ال�سماكة 2 مم فقط. عموما فاإن كفاءة عملية التجفيف تدنت يف املرحلة الأخرية من العملية وذلك ن�سبة لتناق�س حركة الكتلة للرطوبة من اجلزء الداخلي للتمر اإىل اخلارج 

بعد اأن مت جتفيفه اإىل م�ستوى معني، وهذا ي�سري اإىل اأن انت�سار الرطوبة من اجلزء الداخلي للتمر اإىل اجلزء اخلارجي اأ�سبح اأكرث �سعوبة.

عرفان

الدعم املقدم لهذه الدرا�سة من IG/AG/SWAE/08/01 بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة ال�سلطان قابو�س مقدر جدا.

Qaboos University, AlKhod 123
Muscat – Oman
Tel: +96824411212 /+96892 99 45 71
Fax: +96824413418
basunia@squ.edu.om
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امللخ�ص :

و  ا�ستالم  اأكرب �سركة تعمل يف جمال  الفوعة  ذ.م.م.   تعد �سركة 

ت�ستلم  حيث  املتحدة،  العربية  المارات  دولة  يف  التمور  ت�سنيع 

اجمايل التمور املنتجة يف الدولة. كذلك فاإن الكميات امل�ستلمة فعليا 

مو�سم  يف  طن   100000 تتجاوز  اأن  املتوقع  ومن  م�ستمر  تزايد  يف 

2013. و تعترب عملية ال�ستالم من العمليات احلرجة جدا ب�سبب 

تاأثريها املبا�سر على جودة التمور. لذا فاإن ا�ستالم اأ�سناف التمور 

زمنية  فرتة  اأق�سر  خالل  مزارعا   17،121 من  اأكرث  من  املختلفة 

ممكنة يعد حتديا اأ�سا�سيا. 

لقد �سممت �سركة الفوعة ونفذت بنجاح نظاما متكامال  ل�ستالم  

وتداول وتخزين التمور، حيث اأظهر كفاءة مميزة يف املحافظة على 

جودة التمور واملرونة يف ا�ستالم كميات الإنتاج املتزايدة بالإ�سافة 

حركة املزارعني بدرجة عالية التنظيم. لقد �سمم النظام ل�ستغالل 

وتقنية  املعلومات  وتقنية  الت�سالت  يف  تطورا  الأنظمة  اأكرث 

التخزين. وت�سمل املكونات الأ�سا�سية لنظام:

مركز الت�سال

يكون  حيث  املزارعني،  مع  الأ�سا�سية  الرتباط  نقطة  مبثابة  يعد 

ت�سليم  مواعيد  وحجز  التمور  ا�ستالم  مواعيد  حجز  عن  م�سوؤول 

املالية،  املزارعني  دفعات  ومتابعة  للمزارعني  الفارغة  ال�سناديق 

على  الرد  اإىل  بالإ�سافة  اجليدة  الزراعية  املمار�سات  ون�سر 

ا�ستف�سارات املزارعني وا�ستالم �سكاويهم.

قاعدة بيانات املزارعني

وحتتوي على اأكرث املعلومات حداثة وتف�سيال لكل مزرعة واأ�سناف 

التمور فيها، بالإ�سافة اإىل حجم الإنتاج ال�سنوي الذي يعد الأ�سا�س 

يف حتديد �سنف املزرعة )�سغرية، متو�سطة، كبرية(

مراكز ال�ستالم

 لقد قل�ست �سركة الفوعة عدد مراكز ال�ستالم من 22 اإىل 8 مراكز 

فقط، ولكن جعلتها اأف�سل بكثري من ناحية التنظيم والكفاءة حيث 

تقل�ست فرتات النتظار من 5 اأيام اىل ما ل يزيد عن 6 �ساعات. و 

ت�سم املراكز املكونات التالية:

1 -  البنية التحتية: وت�سمل ر�سيف ال�ستالم مع موازين القواعد 

كمبيوتر  مع  ر�سيفني  لكل  �سيطرة  وغرفة  )الباليت(  اخل�سبية 

لل�سيطرة على العملية )ت�سدر عنها لوا�سق الباليت و فواتري الدفع 

املالية( بالإ�سافة اإىل م�ستلزمات فح�س عينات التمور.

2 - معدات التداول مثل الرافعات ال�سوكية.

3 - املوارد الب�سرية: تدار املراكز بالدرجة الأ�سا�س من قبل مواطني 

دولة المارات العربية املتحدة الذين يتم تدريبهم من قبل �سركة 

الفوعة على جميع ن�ساطات عملية ال�ستالم )مثل ت�سنيف التمور، 

والتحديد  احل�سرية،  الإ�سابة  فح�س  التمور،  وعد  ح�ساب  طريقة 

الجمايل جلودة التمور(

و  بدقة،  عليها  م�سيطر  مربدة  خمازن  وت�سمل  املربدة:  املخازن 

موزعة ب�سورة جيدة ل�ستيعاب التمور بعد ال�ستالم مبا�سرة طبقا 

الفئة الرابعة- اأف�سل م�سروع تنموي

الفائز الأول: �سركة الفوعة

الإمارات العربية املتحدة

شركة الفوعة
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لأ�سلوب م�سيطر عليه بعناية، الأمر الذي يجعل موقع التمور املخزونة و�سحبها لعمليات 

الإنتاج �سريعا ومب�سطا.

نظام تخطيط املوارد: تخ�سع جميع ن�ساطات ال�ستالم ومواقع التخزين ملراقبة و�سيطرة 

خالل  كامال  اطالعا  امل�سرفني  ومينح  الب�سرية  الأخطاء  عامل  مينع  الذي  النظام  هذا 

مرحلة الت�سنيع.

الفوعة  �سركة  منجزات  من  واحدا  املتكامل  النظام  هذا  ميثل  تقدم،  ملا  وبالإ�سافة 

الأ�سا�سية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل م�ساعدة املزارعني على حت�سني جودة 

يف  الإماراتي  ال�سباب  م�ساركة  وزيادة  الفاقد  خف�س  مع  دخولهم  وبالتايل  املح�سول، 

�سناعة التمور من خالل برامج التدريب امل�ستمرة.  

مقدمة:

ي�سكل قطاع النخيل والتمور جزءا اأ�سا�سيا من القطاع الزراعي بدولة الإمارات العربية 

املتحدة حيث تعترب التمور احلا�سل الزراعي املحلي الأول من ناحية كمية الإنتاج واأعداد 

تاأثريه  اإىل  ذلك  يتجاوز  بل  القت�سادية،  باأهميته  القطاع  دور هذا  ولينح�سر  املزارع. 

الإيجابي الكبري يف البيئة، ف�سال عن التاأثري الجتماعي الوا�سح املرافق لنت�سار مزارع 

النخيل. وقد �ساهمت دائرة بلدية اأبو ظبي ودائرة الزراعة بالعني يف م�ساعدة املزارعني 

لإن�ساء املزارع وتقدمي الإر�سادات امل�ستمرة لهم مبا ي�سمن توفري الظروف املطلوبة لإنتاج 

التمور.

وانطالقا من هذا الدور توزع املزارعون على 22 مركزا منت�سرة يف اإمارة اأبوظبي تتوىل 

ا�ستالم التمور املنتجة وفقا للمناطق الزراعية املختلفة. بيد اأن التزايد امل�ستمر يف اأعداد 

مبا�سرة يف  ب�سورة  اأ�سهم  املنتجة  التمور  كميات  زيادة يف  من  عليه  يرتتب  وما  املزارع 

تعقيد عملية ال�ستالم والطريقة التي كانت متبعة يف حينه ب�سبب:

1 - طول فرتات انتظار املزارعني يف مراكز ال�ستالم لعدة اأيام اأحيانا ب�سبب ع�سوائية 

الدخول للمراكز الناجمة عن تزايد اأعداد املزارعني و كميات الإنتاج.

لالإ�سابات  تعر�سها  فرتة  طول  ب�سبب  التمور  جودة  درجة  يف  ال�سلبية  التغريات   -  2

احل�سرية والظروف اجلوية غري املالئمة. 

3 - تزايد الفاقد املرافق لعملية ال�ستالم وعمليات الت�سنيع يف امل�سانع ب�سبب تدهور 

جودة التمور.

التمور  املتزايدة من  الكميات  ا�ستيعاب  املربد عن  للتخزين  املتاحة  الطاقات  - عجز   4

املنتجة. 

نظرا  املزارعني  من  التمور  ا�ستالم  بعملية  خا�سا  اهتماما  الفوعة  �سركة  اأولت  وقد   

لتاأثرياتها املبا�سرة على جممل عمليات ال�سركة، وكما هو ملخ�س يف النقاط الأ�سا�سية 

التالية:

1 - اإميان ال�سركة مببداأ "اجلودة تبداأ من املزرعة" وما يرتتب عليه من �سرورة العناية 

الفائقة باخلطوات والعمليات التي تلي عملية جني التمور. 

وعمليات  اجلني  عملية  بني  الرابطة  احللقة  لكونها  التمور  ا�ستالم  عملية  خطورة   -  2

التخزين والت�سنيع. 

3 - التاأثري القت�سادي والجتماعي لعملية ا�ستالم التمور. 

4 - العالقة املبا�سرة بني �سالمة عملية ا�ستالم التمور وجودة التمور امل�سنعة وم�ستقاتها 

)جودة املنتجات النهائية(.

5 - رفع درجة عناية املزارعني مب�ستوى جودة التمور املنتجة من خالل التطوير الكمي 

والنوعي لعملية ا�ستالم التمور. 

وانطالقا من ذلك نفذت ال�سركة برناجما تطويريا اأ�سا�سيا تركزت اأهدافه يف الآتي:

فعليا يف  ي�ساهم  والتخزين مبا  ال�ستالم  نظام  لعنا�سر  املحكم  والرتابط  التكامل   -  1

املحافظة على جودة التمور امل�ستلمة.

2 - العتماد على التقنيات املتطورة يف جمال الت�سالت واأنظمة احلا�سوب. 

3 - اإعادة النظر باأعداد وتوزيع مراكز ال�ستالم مبا يحقق كفاءة الت�سغيل. 

4 - تطوير م�ستوى البنى التحتية يف مراكز ال�ستالم.  
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5 -  تنظيم وبرجمة توقيتات ا�ستالم متور املزارعني مبا ي�سمن ت�سريع عمليات ال�ستالم 

وتنظيمها. 

6 - ت�سريع عملية دفع م�ستحقات املزارعني عن متورهم امل�ستلمة اأول باأول.  

ا�ستدامته  ي�سمن  ال�ستالم اجلديد مبا  نظام  على  املرتتب  التنموي  البعد  مراعاة   -  7

وانفتاحه للتطورات امل�ستقبلية.  

وتخزين  ل�ستالم  املتكامل  النظام  بجوانب  التعريف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  ولقد هدفت 

التمور الذي �سممته ونفذته �سركة الفوعة ذ.م.م. منذ عام 2006، ووا�سلت تطويره مما 

جعل ال�سركة ت�ستوعب كميات الزيادة ال�سنوية للتمور املنتجة من قبل املزارعني مبرونة 

عالية وبدون اختناقات.

ملخ�س عن امل�سروع:

تعد �سركة الفوعة  ذ.م.م. اأكرب �سركة تعمل يف جمال ا�ستالم وت�سنيع التمور يف دولة 

فاإن  كذلك  الدولة،  يف  املنتجة  التمور  اإجمايل  ت�ستلم  حيث  املتحدة،  العربية  الإمارات 

الكميات امل�ستلمة فعليا يف تزايد م�ستمر ومن املتوقع اأن تتجاوز 100000 طن يف مو�سم 

2013، وتعترب عملية ال�ستالم من العمليات احلرجة جدا ب�سبب تاأثريها املبا�سر على 

مزارعا   17،500 من  اأكرث  من  املختلفة  التمور  اأ�سناف  ا�ستالم  فاإن  لذا  التمور.  جودة 

خالل فرتة زمنية قيا�سية يعد حتديا اأ�سا�سيا. 

وتخزين  وتداول  ل�ستالم  متكامال   نظاما  بنجاح  ونفذت  الفوعة  �سركة  �سممت  لقد   

ا�ستالم  يف  واملرونة  التمور  جودة  على  املحافظة  يف  مميزة  كفاءة  اأظهر  حيث  التمور، 

كميات الإنتاج املتزايدة بالإ�سافة اإىل حركة املزارعني بدرجة عالية التنظيم. لقد �سمم 

النظام ل�ستغالل اأكرث الأنظمة تطورا يف الإت�سالت وتقنية املعلومات وتقنية التخزين. 

وت�سمل املكونات الأ�سا�سية لنظام:

مركز الت�سال 

يعد مبثابة نقطة الرتباط الأ�سا�سية مع املزارعني حيث يكون م�سوؤول عن حجز مواعيد 

دفعات  ومتابعة  للمزارعني  الفارغة  ال�سناديق  ت�سليم  مواعيد  وحجز  التمور  ا�ستالم 

املزارعني املالية ون�سر املمار�سات الزراعية اجليدة، بالإ�سافة اإىل الرد على ا�ستف�سارات 

املزارعني وا�ستالم �سكاويهم.

قاعدة بيانات املزارعني 

وحتتوي على اأكرث املعلومات حداثة وتف�سيال لكل مزرعة واأ�سناف التمور فيها، بالإ�سافة 

اإىل حجم الإنتاج ال�سنوي الذي يعد الأ�سا�س يف حتديد �سنف املزرعة )�سغرية، متو�سطة، 

كبرية(.

مراكز ال�ستالم

لقد قل�ست �سركة الفوعة عدد مراكز ال�ستالم من 22 اإىل 8 مراكز فقط، ولكن جعلتها 

اأف�سل بكثري من ناحية التنظيم والكفاءة، حيث تقل�ست فرتات النتظار من 5 اأيام اإىل 

ما ل يزيد عن 6 �ساعات فقط. وت�سم املراكز املكونات التالية:
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-  البنية التحتية: وت�سمل ر�سيف ال�ستالم مع موازين القواعد اخل�سبية )الباليت(   1

لوا�سق  العملية، )ت�سدر عنها  لل�سيطرة على  لكل ر�سيفني مع كمبيوتر  وغرفة �سيطرة 

الباليت وفواتري الدفع املالية( بالإ�سافة اإىل م�ستلزمات فح�س عينات التمور.

2 - معدات التداول مثل الرافعات ال�سوكية.

الإمارات  دولة  مواطني  قبل  من  الأ�سا�س  بالدرجة  املراكز  تدار  الب�سرية:  املوارد   -  3

ن�ساطات عملية  الفوعة على جميع  �سركة  قبل  تدريبهم من  يتم  الذين  املتحدة  العربية 

الإ�سابة احل�سرية  التمور وفح�س  التمور وطريقة ح�ساب وعد  ال�ستالم )مثل ت�سنيف 

والتحديد الإجمايل جلودة التمور(.

- املخازن املربدة: وت�سمل خمازن مربدة م�سيطر عليها بدقة وموزعة ب�سورة جيدة   4

ل�ستيعاب التمور بعد ال�ستالم مبا�سرة طبقا لأ�سلوب م�سيطر عليه بعناية، الأمر الذي 

يجعل موقع التمور املخزونة و�سحبها لعمليات الإنتاج �سريعا ومب�سطا.

نظام تخطيط املوارد: 

تخ�سع جميع ن�ساطات ال�ستالم ومواقع التخزين ملراقبة و�سيطرة هذا النظام الذي مينع 

عامل الأخطاء الب�سرية ومينح امل�سرفني اطالعا كامال خالل مرحلة الت�سنيع.

الفوعة  �سركة  منجزات  من  واحدا  املتكامل  النظام  هذا  ميثل  تقدم،  ملا  وبالإ�سافة 

الأ�سا�سية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة من خالل م�ساعدة املزارعني على حت�سني جودة 

املح�سول، وبالتايل رفع م�ستوى الدخل لديهم مع خف�س الفاقد وزيادة م�ساركة ال�سباب 

الإماراتي يف �سناعة التمور من خالل برامج التدريب امل�ستمرة.  

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

دولة اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: 971241705200+

info@foah.ae
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المشروع : نشر الوعي المعرفي بنخلة التمر وتشجيع إستيراد 
وزراعة األصناف العالمية في دولة السودان

 مقدمة:

من اأهم اأهداف اجلمعية ن�سر الوعي بنخلة التمر وت�سجيع اإ�سترياد الأ�سناف العاملية بدولة ال�سودان، ولتحقيق هذه الهدف ال�سامي قامت 

اجلمعية عرب الو�سائل الآتية :

م�سروع نخلة لكل بيت:

هذا امل�سروع بداأ منذ عام 2006م مبناطق طرفية اأهلها فقراء ل يعرفون �سيئًا عن النخلة حيث قامت اجلمعية بعمل اإعالمي كبري لت�سجيع 

املواطن على زراعة النخيل، وعرفت املواطنني على فوائده لالإن�سان من ناحية الغذاء والبيئة واجلمال حيث رفعت �سعار )النخلة رافد 

للغذاء والبيئة واجلمال( ومت توزيع ال�ستول جمانًا وقامت اجلمعية بحملة وا�سعة لزراعة هذه ال�ستول .

يف املنازل وامل�ساجد وهذا امل�سروع ي�ستهدف واحد مليون نخلة توزع باملنازل وي�ستفاد مما تنتجه من �ستول ملليون منزل اآخر، وهذا امل�سروع 

ما زال قائمًا ولكن ي�سري على اأقل من مهلة ن�سبة لغالء ال�ستول وقلة موارد اجلمعية.

1 -  ت�سارك اجلمعية يف املعار�س الدولية )معر�س المارات الدويل( وقد اأقامت تواأمة مع جمعية اأ�سدقاء النخلة بالإمارات.

2 - اإ�سدار جملة النخيل ال�سودانية والن�سرات املر�سدة يف جمال تطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور. 

3 - عمل دورات تدريبية للعاملني يف قطاع النخيل داخليًا وخارجيًا .

4 - م�سح الآفات والظواهر املر�سية ومكافحتها.

5 - اإدخال تقانة النخيل يف عمليات فالحة ورعاية النخيل.

6 - عمل دورات تدريبية يف جمال ت�سنيع اأجزاء النخلة كاأثاث وفلكلور لزيادة دخل الفرد وامل�ساهمة يف دفع اإقت�ساد الدولة.

7 - اإقرتحت اجلمعية جمع املعلومات العاملية والإقليمية والبحوث املحلية يف )مو�سوعة النخيل واإنتاج التمور بال�سودان( و�سوف ت�ستفيد 

اجلمعية من العلماء الذين ي�سكلون غالب جمال�س اجلمعية ومكاتبها بدءًا من جمل�س الأمناء واملكتب التنفيذي واملكتب الفني املتخ�س�س 

يف الناحية العلمية للنخيل والتمور، و�سوف تكون هذه املو�سوعة دعمًا للمجال املعريف يف عموم الوطن العربي وال�سرق الأو�سط .

جمعية طوعية غري ربحية تاأ�س�ست يف اأكتوبر 2003م، تعتمد اجلمعية يف م�سادر متويلها على الهبات ودعم الأفراد والدعم احلكومي ودعم 

الأوقاف وغريها من املوؤ�س�سات والهيئات التي تهتم باأمر النخيل وترعاه. ومن اأهم اأهدافها الرتويج لغر�س النخيل ون�سر الوعي املعريف 

الفئة الرابعة- اأف�سل م�سروع تنموي

ورعاية  فالحة  جمعية  الثاين:  الفائز 

النخيل ال�سودانية 

ال�سودان
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به، ولتحقيق هذه الأهداف نفذت اجلمعية وبالتعاون مع اجلهات املخت�سة ذات ال�سلة 

الربامج التالية:

1 - م�سروع نخلة لكل بيت:

بولية اخلرطوم  الطرفية  الأحياء  ببع�س  باملنازل  نخلة  مليون  اإ�ستهدف غر�س  امل�سروع 

لتحقيق قول ر�سول اهلل )r( : )بيت ل متر فيه جياع اأهله(

2 - ت�سجيع اإدخال اأ�سناف متور ذات �سهرة عاملية:

لالإ�ستثمار  العاملية  زادنا  و�سركة  باخلرطوم  النخيل  تطوير  مركز  مع  اجلمعية  �ساركت 

باإدخال الأ�سناف املمتازة من التمور العاملية.

3 - خلق عالقات وتبادل اخلربات مع اجلهات ذات ال�سلة:

خلقت اجلمعية عالقات متميزة مع كثري من اجلهات العاملة يف جمال النخيل، واأقامت 

تواأمة مع جمعية اأ�سدقاء النخلة بدولة الإمارات.

4 - امل�ساركة يف الأن�سطة الداعمة لرتويج ون�سر الوعي املعريف بنخلة التمر:

�ساركت اجلمعية وليات )اخلرطوم – ال�سمالية – نهر النيل – �سمال كردفان – البحر 

الأحمر – ك�سال – الق�سارف - اجلزيرة( يف براجمها ومعار�سها وموؤمتراتها الزراعية. 

. داومت اجلمعية  الإمارات  الدويل بدولة  والتمور  النخيل  ال�سنوية يف معر�س  امل�ساركة 

ملجلة  دورية  اإ�سدارات  على  مداومتها  مع  والتمور  للنخيل  �سنوي  مهرجان  اإقامة  على 

دورات  واإقامة  للمنتجني،  ومتليكها  النخيل  عن  الر�سادية  الكتيبات  وطباعة  النخيل 

العاملني  ت�ستهدف  املتطورة  الفالحية  العمليات  جمال  يف  متخ�س�سة  داخلية  تدريبية 

بحقول النخيل، كما �ساركت اجلمعية يف الدورات التدريبية اخلارجية )الأردن(.

5 - امل�ساركة يف درء اآثار الكوارث:

بتوزيع  والفي�سانات  والأمطار  ال�سيول  ملت�سرري  امل�ساعدات  تقدمي  اجلمعية يف  �ساركت 

متور نخيل ال�سوارع والباحات التي ت�سرف عليها اجلمعية بالتعاون مع حملية اخلرطوم، 

كما تقوم اجلمعية بتوزيع ريع نخيل �سوراع اخلرطوم والباحات على امل�ساجد وداخليات 

الطالبات واملحتاجني يف مو�سم احل�ساد.

اأقدم الع�سور حيث متت زراعته مع  اإ�سالمية عرفت النخيل منذ  ال�سودان دولة عربية 

احل�سارات النيلية القدمية قبل اأكرث من اأربعة األف عام، وجد الباحثون اآثار نخلة التمر يف 

املعابد والأهرامات يف �سمال ال�سودان وو�سطه، ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اإن�سان ال�سودان 

خرى يحتاجها الإن�سان يف حياته اليومية، وكان ارتباط 
ُ
بالنخلة ملا لها من فوائد غذائية واأ

اإن�سان ال�سودان الأكرب بالنخلة من الناحية الرتاثية    واملكانة الدينية الإ�سالمية حيث 

ارتبطت النخلة منذ اأقدم الع�سور ب�سرية الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم، بالإ�سافة 

الأوىل  املرتبة  اآية مما جعلها حتتل  اأكرث من ع�سرين  الكرمي يف  القراآن  اإىل ذكرها يف 

بني املحا�سيل الأخرى، ومن املعروف اأن اأهل ال�سودان جلهم يعتنقون الإ�سالم دينًا. يف 

القرن املا�سي كان النخيل يف ال�سودان من املحا�سيل املهمة جدًا حيث اعتمد عليه غالب 

)من  العظيم  النيل  نهر  �سريط  على  يقطنون  الذين  ل�سيما  ال�سوداين،  ال�سمال  �سكان 

اأطول الأنهار يف العامل( وكان ال�سودان يحتل الرتتيب الثامن بني الدول املنتجة للتمور 

)8 ماليني نخلة تنتج حوايل 320.000 طن �سنويًا ُي�سدر جزء منه لدول اجلوار وما تبقي 

لالإ�ستهالك املحلي( ومع مرور الزمن وحاجة الإن�سان املا�سة للغذاء والفوائد الأخرى التي 

يجنيها الإن�سان من النخلة، كان لبد من زيادة الرقعة املزروعة ن�سبة لتوفر كل مقومات 

جناح هذه ال�سجرة يف ال�سودان من حيث املناخ و�سالحية الرتبة وتوفر مياه الأنهار واملياه 

اجلوفيه ومياه الأمطار املبا�سرة اأي�سًا، وجود النخلة منذ اأقدم الع�سور ومعرفة مزارع 

ال�سودان بها وبخدمتها الفالحية كان له الأثر الوا�سح يف ت�سجيع املواطن للدولة بالبحث 

عن م�سروع لزيادة الرقعة وتطويــر القائم واإهتمام املجتمع ب�سقيه الر�سمي الذي متثله 

النخيل  ورعاية  املدين، وجمعية فالحـة  املجتمع  الذي متثله منظمات  وال�سعبي  الدولة،ـ 

�سهرت يف 1/10/2003م 
ُ
ال�سودانية واحدة من هذه املنظمات حيث مت تكوينها ر�سميًا واأ

باأهداف حمددة من �سمن هذه الأهداف هدف مهم جدًا وهو  امل�سروع التنموي الذي  

ا�سترياد  وت�سجيع  التمر  بنخلة  املعريف  الوعي  ن�سر   ( بعنوان  وهو   عنه  نحدثكم  �سوف 

وزراعة الأ�سناف العاملية يف دولة ال�سودان(.

بالطبع جمعية فالحة ورعاية النخيل ال�سودانية جميعة تطوعية وقفية تهتم باأمر النخيل 
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منائها العامل اجلليل بروف�سري/ اأحمد علي قنيف وزير الزراعة 
ُ
وترعاه، يرتاأ�س جمل�س اأ

الزراعي  والإمناء  لالإ�ستثمار  العربية  بالهيئة  وم�ست�سار  )�سابقًا(  ال�سودان  بحكومة 

�سابق  وزير  اأحمد  هارون  ها�سم  ال�ستاذ/  عنه  وينوب  ال�سودانية،  الزراعية  والنه�سة 

بحكومة ولية اخلرطوم، وهو املوؤ�س�س احلقيقي لهذه اجلمعية وهو ع�سوًا ن�سطًا يف اأوقاف 

الدكتور/  للجمعية هو  العام   والأمني  ال�سودانية،  وملبية 
ُ
الأ للجنة  ورئي�س حايل  ال�سودان 

ن�سر الدين اإبراهيم �سلقامي اأخ�سائي الأغذية املعروف وهو رئي�س جلمعيات  تطوعيه 

جلمعيــــة  حاليًا  ورئي�سًا  ال�سباب  بيوت  وجمعيات  امل�ستهلك  حماية  جمعية  اأمثال  كثرية 

الدكتور/ عو�س حممد  راأ�سهم  العلماء على  لفيف من  ال�سودانية مع  الب�ساتيـــن  فالحة 

بالوطن  القاحلة  املناطق  ودرا�سات  بحوث  ل�سبكة  ال�سابق  العام  املن�سق  عثمان  اأحمد 

وبروف�سري/ حممد  النخيل،  الباحث يف جمال  داوؤود  داوؤود ح�سني  وبروف�سري/   العربي 

حممد على خريى خبري النخيل املعروف فى الوطن العربي. 

عليه كما ذكرنا �سابقًا اإن هذه اجلمعية مت تكوينها ر�سميًا فــي 1/10/2003م  قبل ع�سرة  

�سنوات ومن اأهم اأهدافها ن�سر الوعي املعريف بنخلة التمر، وت�سجيع اإ�سترياد الأ�سناف 

الو�سائل  عرب  اجلمعية  قامت  ال�سامي  الهدف  هذا  ولتحقيق  ال�سودان،  بدولة  العاملية 

الآتيـــة:

1. م�سـروع نخلـة لكـل بيت:

هذا امل�سروع بداأ منذ عام 2006 م مبناطق طرفية اأهلها فقراء ليعرفون �سيئًا عن النخلة 

حيث قامت اجلمعية بعمل اإعالمي كبري لت�سجيع املواطن على زراعة النخيــل، وعّرفـــت 

املواطنيـــن على فوائـــده لالإن�سان من  ناحية الغـــــذاء والبيئة واجلمال حيث رفعت �سعـار 

)النخلـة رافُد للغـذاء والبيئـة واجلمال( ومت توزيع ال�ستول جمانًا وقامت اجلمعية بحملة 

ي�ستهدف واحد مليون  امل�سروع  وامل�ساجد، وهذا  املنــازل  ال�ستول يف  وا�سعة لزراعة هذه 

نخلة توزع باملنازل وي�ستفاد مما تنتجه من �ستول ملليون منزل اآخر، وهـذا امل�سروع مازال 

قائمًا ولكن ي�سري علي اأقل من مهله ن�سبة لغالء ال�ستول وقلة موارد اجلمعية.                        

والآن ُزرعت حوايل ع�سرة اآلف نخلة وبقية املواطنني اأخذوا هذه الفكرة وامتلكـوا ف�سائل 

من الأ�سناف العاملية، ومتت زراعتها فى منازلهم رغم غالء الف�سائل وكان الهدف من 

الزراعة باملنازل هو ت�سجيع املواطن على اإمتالك الف�سائل وزراعتها بعد اأن تدخلت الدولة 

وخف�ست �سعر الف�سائل الن�سيجيه من الأ�سناف العاملية الواردة اىل ال�سودان اىل ن�سف 

املليون  تكتمل  اأن  2017م  عام  بنهاية  ونتوقع  مواطن،  كل  يد  متناول  يف  و�سارت  املبلغ، 

بنخلة  املعريف  الوعي  ن�سرت  التي  اجلمعية  وجمهودات  اهلل  بف�سل  هذا  كل  ومت  الأوىل، 

�ســـر التي 
ُ
التمر، و�سجعت املواطن على زراعتها باملنازل وامل�ساجد والباحات و�ساعدت الأ

ل ت�ستطيع �سراء الف�سائــل.                                                             

العاملية  الأ�سناف  ا�سترياد  علي  الدولة  بت�سجيع   اجلمعية  مبادرة   .2

الن�سيجية  منذ عام 2003م: 

بعد ذلك فكرت اجلمعية جليًا يف ت�سجيع الدولة علي اإ�سترياد الف�سائل العاملية لأنها هي 

فيه كل  تتوفر  الذي  بال�سودان  الزراعية  الرقعة  زيادة  ت�سارع يف  التي  الوحيدة  الطريقة 

مقومات جناح زراعة النخيل واإنتاج التمور، وبالطبع قامت اجلمعية بذلك بالتعاون مع 

مركز تطوير زراعة واإنتاج التمور بولية اخلرطوم بال�سراكة مع املزارع مهند�س/ حاج 

موؤ�س�سا  ع�سوًا  وهو  العاملية  الأ�سناف  اإ�سترياد  يف  بداأ  �سوداين  )اأول  عيد  حممد  ب�سري 

للجمعية( وبعد اإحلاح �سديد من مركز النخيل واجلمعية و�سركة تقانة النخيل اإ�ستجابت 

حكومة ال�سودان للطلبات املتكرره حتى قام بنك ال�سودان بتقنني اإ�سترياد الف�سائل الن�س

يجية.                                        

ومنذ ذلك التاريخ بداأت الدولة والقطاع اخلا�س يف اإ�سترياد هـذه الأ�سنـاف العاملية من 

الإمارات العربية املتحدة وال�سعودية واأخريًا اإيران ودول عربية اأخرى، والآن وحتى تاريخ 

¾ املليون نخلة ن�سيجية غالبها دخل  حترير هذا امل�سروع و�سل العدد الكلي ايل حوايل 

دائرة الإنتاج يف عام )2012م( حيث حت�سلت �سركة زادنا العاملية لالإ�ستثمار على امتياز 

اأي�سًا. قبل ذلك  الزراعي  البنك   الدولة ممثلة يف  بالتعاون مع  الف�سائــل  ا�سترياد هذه 
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باإ�سترياد  النفيدي(    - ب�سري   )حاج  اخلا�س  القطاع  �سركات  مالك  اأحد  قام  التاريخ 

ف�سائــل  نخيل من الربحي من رجل اأعمال بالأردن بلغت ا�سدها ودخلت ثمارها بالأ�سواق  

التمر يف  الوعي املعريف بنخلة  اأي�سًا كان للجمعية دور رائد يف ن�سر  اأربعة موا�سم،  قبل 

هذه املـزرعة مع بع�س العمليات الفالحية املتطورة، ممـا جعلها املزرعة النموذجية رقم 

واحد بال�سودان )مزرعـة النفيــــدي جنوب اخلرطـوم �سوبا 10 كيلو من قلب اخلرطوم (.

3. خلق عالقات مع اجلهات ذات ال�سلة لتبادل اخلربات والنفع العــام: 

العربية، من �سمن  تتميز اجلمعية بعالقات وا�سعة مع منظمات املجتمع املدين بالدول 

هذه املنظمات جمعية اأ�سدقاء النخلة بالإمارات؛ هذه اجلمعية الرائدة يف هذا املجال 

توقيع  حد  اإىل  و�سلت  �سلة  بخلق  ال�سودانية  النخيل  ورعاية  فالحة  جمعية  قامت  حيث 

تواأمة بني اجلمعيتني اأدت اإىل كثري من املنافع ل �سيما يف جمال تبادل اخلربات وتبادل 

امل�ساركات يف الأن�سطـــة ال�سنوية مثل املعار�س واملهرجانات العاملية التي تنظمها جمعية 

اأي�سًا  امل�ساركات،  هذه  من  كثريًا  اجلمعية  اأ�ستفادت  حيث  بالإمارات  النخلة  اأ�سداقاء 

ردن وال�سعودية 
ُ
للجمعية �سلة بجمعيات النخيل بالأ

امل�ســـاركة فــي معــر�ص الإمـــارات الدويل للنخيـل والتمـــــــــــور بالإمـــــارات 

اأي�سًا خلقت اجلمعية ال�سودانية �سلة مع معر�س الإمارات الدولـى للتمـور م�ستفيدة من 

عالقتها مع جمعية اأ�سدقاء النخلة بالإمارات، حيث �سارت اجلمعية متثل ال�سودان يف 

هذا املحفل الدويل الهام بجناح يعك�س مدى التطـور الذي حدث للنخيل بدولة ال�سودان .

            

4. اإقامة الأن�سطة الداعمة لن�سر الوعي املعريف بنخلــة التمــر :  

م�ستفيدة من م�ساركاتها يف مهرجان النخيل والتمور بالإمارات العربية، عكفت اجلمعية 

على اإقامة مهرجان للنخيل والتمور �سنويًا يف �سهر اأكتوبر من  كل عام حتى بلغنا املهرجان 

اخلام�س )يف اكتوبر 2012م( وكانت كل هذه املهرجانات بح�سور وت�سريف النائـب الأول 

لرئي�س جمهورية ال�سودان ال�ستاذ/ علي عثمان حممد طه، وال�سادة الوزراء والد�ستوريني، 

ال�سمالية، ويتمثل العر�س يف  ال�سودان  التمور من عموم وليات  حيث ي�سارك كل منتجي 

الأ�سناف املحلية املمتازة والأ�سناف العاملية التي بداأت الإنتاج فعاًل  يف ال�سودان )الربحي 

– خال�س – جمهول – �سكري – حنيزي – �سقعي – خ�سراوي – نبتة �سيف – نبتة �سلطانه – 

نبتة علي – اأبومعان – خ�سري – حالوي – ونانة – مكتومي وبو�سكري( اأي�سًا هنالك ندوات 

وحما�سرات م�ساحبة للمهرجانات، ويف العام ال�سابق كان الن�ساط امل�ساحب ندوة بعنوان 

للمزراع  كالزيارات  م�ساحبه  اأخرى  اأن�سطة  مع  بال�سودان(،  العاملية  الأ�سناف  )جتربة 

النموذجية وامل�ساتل احلديثه، ومعامل تعبئة وتغليف التمور والتي بداأت حديثًا، رغم قدم 

ال�سودان يف هذا املجال ولكن ظل �ساكنًا حيث بداأت حُتركه اجلمعية ملجابهة الإنتاج الوفري 

املتوقع من الأ�سناف العاملية املمتازة ل�سيما عا�سمة ال�سودان اخلرطوم، اأي�سًا اجلمعية 

وحما�سرات  وندوات  ور�س  من  ال�سودان  يف  النخيل  تخ�س  التي  الأن�سطة  كل  يف  ت�سارك 

وحمالت مكافحه الآفات، واأخريًا اأحّلت اجلمعية على الدولـة وحثتـــها علي مكافحة احل�سرة 

الق�سرية اخل�سراء يف اخلرطوم حيث ا�ستجـــابت الدولة ومتت العملية باإ�سراف اجلمعية، 

املر�سية  والظواهر  الآفات  ال�سلة مب�سح  بال�سراكة مع اجلهات ذات  كما قامت اجلمعية 

على النخيل، اأي�سًا ت�سارك اجلمعية باإ�ستمرار ممثلة �سمال ال�سودان )اأقدم منطقة عرفت 

النخيل بال�سودان( لقطاع النخيل يف كل املعار�س الزراعية يف ال�سودان مبا يف ذلك معار�س 

الزهور اخلريفية وال�ستول وت�سجع على زراعاتها ومعاملتها بالطرق العلمية احلديثة مما 

يح�سن الإنتاج كما ونوعا، اأي�سًا تقوم اجلمعية بالإ�سراف على نخيل الطرقات والباحات 

وامل�ساجد ودور العلم، حيث يتم ح�ساده ل�سالح دور تعليم وحتفيظ القراآن الكرمي و�سكنات 

الطالب والطالبات، ل�سيما طالب العلم الوافدين، وهذا ميثل اجلانب الوقفي الذي ميثل 

%50 من اأعمال اجلمعية اخلريية التي تقوم بها.

  

5. املطبوعات والن�سرات الإر�سادية والربامج الإعالمية والدورات التدريبيه :

اجلمعية ويف اإطـار ن�سـر الوعـي املعرفـي بنخلـة التمـر تقوم باإ�سدار الن�سرات املر�سدة  يف 

جمال تطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور بوا�سطة املكتب الفني املخت�س باجلمعية الذي 



152

يحوي بداخله لفيف من العلماء والباحثني، اأي�سًا تقوم اجلمعية باإ�ستغالل منابر الإعالم 

التمر وتب�سري  بنخلة  املعريف  الوعي  ن�سر  لتو�سيل ر�سالتها يف  واملقروء  وامل�سموع  املرئي 

املواطن بالطرق احلديثة لزراعتها وعملياتها الفالحية املتطورة، اأي�سًا متتلك اجلمعية 

جملة ناطقة با�سمها )جملة النخيل ال�سودانية( و�سلت اإىل العدد )13(، واأي�سًا مر�سدة 

امل�ست�سار  الفحل  الدكتور/عبداملطلب  املعروف  الإعالمي  عليها  ي�سرف  حيث  ومتنوعة، 

مناء والع�سو الن�سط يف املجل�س القومي لل�سحافة واملطبوعات، وتراأ�س 
ُ
الإعالمي ملجل�س الأ

حتريرها الأ�ستاذة ال�سحفية املعروفة  منى علي عمر حممد �سالح مع لفيف من الكتاب 

والباحثني والعلماء، وهي جملة ربع �سنوية متخ�س�سة يف ن�سر الوعي املعريف بنخلة التمر، 

اأي�سًا تقيم اجلمعية بالتعاون مع اجلهات ذات ال�سلة يف اإطار ن�سر الوعي املعريف بنخلة 

التمر بع�س الدورات التدريبية للمتخ�س�سني يف جمال العمليات الفالحيه املتطورة لنخلة 

التمر، وت�ستهدف يف هذا القطاع عمال احلقول واملنتجيني واملهند�سني الزراعيني حديثي 

التخرج واملراأة الريفية واحل�سرية، واآِخر دورة تدريبية قامت بها اجلمعية بالتعاون مع 

اجلهات ذات ال�سلة كانت خلريجي كليات الزراعة والعاملني بوزارة الزراعة يف الولية 

ال�سمالية )النخيل ميثل غالب حم�سولها الذي تعتمد عليه( مع امل�سح امل�ساحب لالآفات 

والظواهـر املر�سية، وكان ذلك فـي �سهر يونيو 2012م، اأي�سًا هنالك دورات تدريبية يف 

جمال ت�سنيع اأجزاء النخله كاأثاث وفلكلور لزيادة دخل الفرد وامل�ساهمة يف دفع اإقت�ساد 

الدولة، كما اأقامت اجلمعية دورة تدريبية متقدمة )اإدارة الإنتاج يف مزارع النخيل( يف 

عدد  وكان  ردن، 
ُ
بالأ والتدريب  لالإ�ست�سارت  العربية  الأكادميية  مع  بالتعاون  العام  هذا 

الدار�سني اأكرث من خم�سني دار�سًا من عموم وليات ال�سودان.

نا�س يحبون اخلري لالآخرين ويعملون بالطوع خلدمة 
ُ
اأخريًا  اأكرم اهلل الوطن العربي باأ

قطاع النخيل عرب جمعيات طوعيه وقفيه كل همها توفري املعلومة ال�سحيحة امل�سقولة 

التمر  نخيل  زراعة  علي  وت�سجيعهـم  النخيل  زراع  مهام  وت�سهيل  والبحوث  بالتجارب 

�ُس فى  وتعريفهم مبهاراته وخدمته والإ�ستفادة من كل اأجزائه، علمًا باأن ال�سودان لُيَدِرّ

مناهج اجلامعات نخلة التمر ب�سفه خا�سة، ولكن ي�ستعر�سها من �سمن اأ�سجارالقطاع 

الب�ستاين، وهذا يف حد ذاته يجعل من النخلة مادة �سعبة التناول يف البحوث والدرا�سات 

العاملية  املعلومات  جمع  اجلمعية  اقرتحت  فلذا  للطالب،  تدّر�س  التي  املعلومه  لغياب 

والأقليمية والبحوث املحلية يف )مو�سوعة النخيل واإنتاج التمور بال�سودان( و�سوف ت�ستفيد 

بدءًا من جمل�س  ومكاتبها  غالب جمال�س اجلمعية  ي�سكلون  الذين  العلماء  من  اجلمعية 

اُلمناء واملكتب التنفيذي واملكتب الفني املتخ�س�س يف الناحية العلمية للنخيل والتمور، 

وال�سرق  العربي  الوطن  عموم  يف  املعريف  للمجال  دعمًا  املو�سوعة  هذه  تكون  و�سوف 

الأو�سط، ول نن�سى علماء ال�سودان الذين يعملون بالوطن العربي يف جمال النخيل واإنتاج 

التمور، والبع�س يدير الإنتاج يف مزارع كربى، وكانت لهم م�ساهمات وا�سحة يف خارطة 

ت�سلح  الذي   ال�سودان  داخل  اإىل  اأن ميتد عطاءهم  ونتمنى  العربي،  الوطن  النخيل يف 

رقعة  اأكرب  ميتلك  ال�سودان  اإن  يقال  واحلق  التمور،  واإنتاج  النخيل  لزراعة  اأرا�سيه  جّل 

زراعية �ساحلة مع توفر املعينات الأخرى، اأي�سًا لل�سودان اأ�سناف حملية ممتازة اأي�سًا؛ 

مناخه املتباين ي�ساعد كثريًا يف اإنتاج متور رطبة يف غري ميقاتها املاألوف ما يجعل هذه 

خرى اأمثال الربحي واخلنيزي 
ُ
الأ�سناف يف الأ�سواق قبل مو�سمها ب�سهرين يف الدول الأ

والعاملية  املحلية  الأ�سواق  ن�سبية يف  ميزه  ال�سودان  تعطي  الأ�سناف  وهذه  واخل�سراوي، 

مما ي�سجع على ا�ستثمار راأ�س املال العربي الذي يعرف القيمة الت�سويقيه لهذه الأ�سناف، 

ولهذه الأ�سباب وامليزات الن�سبية كان امل�سروع التنموي الأول يف ال�سودان هو اإ�ستجالب 

الأ�سناف العاملية والإ�ستثمار يف هذا املجال  ملا لل�سودان من عوامل جناح ُمعينة لزراعة 

النخيل واإنتاج التمور.                                                              

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

اخلرطوم  - اجلمهورية السودانية

هاتف: 249918059625+, 249123863485+

فاكس: 24918374300+

sudanese.datepalm.society@gmail.com
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محيسن محمد  اسعد  محمد  عدسة:   -  2014 العالم  عيون  في  النخلة  مسابقة  في  مميزة  صورة 
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باري توملينسون 

ب.باري توملين�سون - جامعة هارفارد )اأ�ستاذ فخري لعلم النبات(

اأ�ستاذ علم النباتات ال�ستوائية وعامل مقيم، احلديقة الوطنية للنباتات ال�ستوائية، كامبونغ، 4013 دوغال�س رود، ميامي، فلوريدا 33133، 

الوليات املتحدة الأمريكية.

حديقة فري�سايلد للنباتات ال�ستوائية، باحث م�سارك، ميامي، فلوريدا 33156.

مركز مونتغومري النباتي، باحث م�سارك وع�سو فخري، كورال غيبيلز، فلوريدا 33156  

تاريخ الولدة:17 كانون الثاين 1932 )ليدز، انكلرتا(.

جواز ال�سفر: اململكة املتحدة.

الإقامة الدائمة: الوليات املتحدة الأمريكية.

)اآ( املوؤهالت املهنية:

- ماج�ستري �سرف يف الآداب، جامعة هارفارد 1971.

- دكتوراه فل�سفة يف علم النبات، جامعة ليدز، اململكة املتحدة 1956.

- بكالوريو�س يف علم النبات، جامعة ليدز، اململكة املتحدة 1953.

)ب( املنا�سب:

باحث م�سارك وع�سو فخري، مركز مونتغومري النباتي، -2004 حتى الآن.

اأ�ستاذ علم النباتات ال�ستوائية، احلديقة الوطنية للنباتات ال�ستوائية، -2001 حتى الآن.

اأ�ستاذ علم النبات، جامعة هارفارد، 1971-2003.

باحث م�سارك، حديقة فري�سايلد للنباتات ال�ستوائية، -1971حتى الآن.

عامل اأبحاث، حديقة فري�سايلد للنباتات ال�ستوائية، 1960-1971.

حما�سر موؤقت يف علم النبات، جامعة ليدز، اململكة املتحدة، 1959-1960.

الفئة اخلام�سة- فئة ال�سخ�سية املتميزة 

الفائز: ب.باري توملين�سون 

اململكة املتحدة
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حما�سر يف علم النبات، جامعة غانا، اأ�سميوتا، غانا، 1956-1959.

حما�سر موؤقت يف علم النبات، جامعة املاليو، �سنغافورة، 1955-1956.

متييز خا�ص: 

الفلقة:  اأحاديات  اأوعية  من�ساأ  الفلقة،  لأحاديات  اخلام�س  املوؤمتر  يف  ماأدبة  يف  خطاب 

مقاربة ت�سنيفية، 11 متوز 2013.

رود  بروفيدن�س،  الأمريكية،  النبات  علم  جمعية  توملين�سون،  ب.باري  �سرف  على  ندوة 

ايلند، 2010

ميدالية كواتريكا�سا�س للتميز يف علم النباتات ال�ستوائية، موؤ�س�سة �سميثونيان، 2002.

امليدالية الذهبية لعلم النبات، جمعية لينيان يف لندن، 1999.

دكتوراه �سرف يف العلوم، جمعة غيلف، كندا، 1997.

جائزة ال�ستحقاق، جمعية علم النبات الأمريكية، 1988.

ميدالية مونتغومري، حديقة فري�سايلد للنباتات ال�ستوائية، 1976.

اأهم الأعمال البحثية:

على الرغم من عملي الوا�سع النطاق يف بنية النخيل فقد ن�سرت عدة كتب ت�سم نتائج 

اأبحاث اأ�سلية مع  درا�سات مطبوعة للطالب العاملني يف جمال البيئة والت�سنيف، بنية 

جنوب  منطقة  يف  النباتية  واحلياة  البحرية  الأع�ساب  ال�ستوائية،  الأ�سجار  ال�سجرة، 

فلوريدا مع ثالثة ر�سائل علمية �سمن �سل�سلة " ت�سريح وحيدات الفلقة" املن�سورة من قبل 

اأوك�سفورد يونيفر�سيتي بر�س.

اأهم املن�سورات حول اأ�سجار النخيل:

�سي.ر.  حترير  الفلقة،  وحيدات  ت�سريح   ،2 جملد  النخالت   ،1961 ب.ب  توملين�سون، 

ميتكالف، كالريندون بر�س، اأك�سفورد، اململكة املتحدة.

اأك�سفورد،  بر�س،  كالريندون  للنخيل،  البنيوية  البيولوجيا   ،1990 ب.ب  توملين�سون، 

اململكة املتحدة.

 :  151 لينيان  النباتية جلمعية  العلمية  املجلة  النخيل،  تفرد   ،2006 توملين�سون، ب.ب 

.5-14

اأوك�سفورد  النخيل.  ت�سريح   ،2011 ج.ب.في�سر  و  هوم  ج.دبليو  ب.ب،  توملين�سون، 

يونيفري�سيتي بر�س،اأك�سفورد، اململكة املتحدة.

2012، طول عمر اخللية والنمو الأ�سا�سي امل�ستدام يف  توملين�سون، ب.ب و ب.اآ. هجت 

النخيل. املجلة الأمريكية لعلم النبات 99: 1891-1902

تعليم العلوم:

اأمنت هذه الأبحاث خلفية عري�سة لتعليم العلوم يف جمال علم النبات ال�ستوائي. على 

خالل  من  فلوريدا  جنوب  يف  عليا  درا�سات  �سف  تدري�س  يف  ا�ستمريت  املثال،   �سبيل 

مدر�سة هارفارد ال�سيفية وي�سم هذا ال�سف طالبًا من العديد من املعاهد على امتداد 

اأمريكا ال�سمالية وما وراء البحار حيث كنت اأخرج بالطالب من غرفة ال�سف مل�ساهدات 

برنامج  يف  �ساركت  النهج،  هذا  يف  وكتو�سع  واحلقل.  املخرب  يف  ال�ستف�سار  على  مبنية 

كينان للزمالة للحديقة الوطنية للنباتات ال�ستوائية والذي يركز على التعليم املبني على 

ال�ستف�سار املفيد لأ�ساتذة البيولوجيا اجلامعيني. من خالل تطبيق ما فهموه من اأ�ساليبي 

يقدر  للبيولوجيا،  مو�سعة  متهيدية  مقررات  �سمن  جديدة  ملواد  واإدخالهم  التدري�س  يف 

5000 طالب. لقد در�ست يف جامعة هارفارد مقررات للدرجة  اأن املنفعة طالت حوايل 

بها  ا�ستمتع  النبات وهي مقررات �سغرية  وت�سريح  للبيولوجيا  الأوىل كمقدمة  اجلامعية 

كامل جمموع الطالب ب�سبب منهج التدريب العملي الذي اتبعته.

م�سوغات تقدمي الطلب:

ك�سفت  لقد  ال�سرف.  العلم  يقدمها  التي  املعلومات  على  كبري  حد  اإىل  الزراعة  تعتمد 
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اأبحاث قمت بها حول بنية وتطور نخيل التمر )Phoenix dactylifera(  عن معلومات تعد 

اأ�سا�سية لفهم الكيفية التي يعمل بها النخيل و�سرطًا م�سبقًا لدرا�سات احلالت املر�سية 

التي يتعر�س لها النخيل خالل زراعته. تاأتي هذه املعلومات على خلفية اأو�سع لفهم النخيل 

ب�سكل عام اأنتجتها اأبحاث ق�سيت فيها عمري ومت ن�سرها على نطاق وا�سع يف من�سورات 

1961( وعلى وجه اخل�سو�س يف الرتكيز على  اإليها )توملين�سون  ي�سهل للغاية الو�سول 

الأ�سلوب الفريد لبنية �ساق النخيل )توملين�سون 2006( والذي ينطبق مبا�سرة على نخيل 

التمر. لقد وطدت بنجاح الطبيعة ذات العمر الطويل جدًا )قرون( لكافة اأنواع اخلاليا 

احلية يف �ساق النخيل )توملين�سون وهجت 2010( مما يقودنا اإىل قول له ما يربره باأن 

اأ�سجار النخيل هي الأطول عمرًا من بني كل الأ�سجار �سمن هذا ال�سياق. 

الأو�سط،  ال�سرق  لثقافة  الرمز  الأيقونة  تلك  التمر،  باأن نخيل  القول  لقد جاء يف مكانه 

ي�سكل اأي�سًا و بكل مهابة رمزًا لطول عمر وا�ستمرار هذه الثقافة!

التطور التاريخي ملعرفة بنية النخيل:

والأخ�ساب  )ال�سنوبريات  والتقليدية  املاألوفة  الأ�سجار  عن  النخيل  يختلف  امل�ســكلة: 

القا�سية( من حيث عدم وجود منو ثانوي فيه وبالتايل عدم منو قطر ال�سجرة مع العمر. 

لذا يتم التو�سل اإىل ن�سب وتنا�سب ال�سجرة، التي غالبًا ما يكون جذعها كبريًا )كما يف 

يبدو  والذي  ال�سماكة  النمو البتدائي من حيث  التمر(، بالعتماد كليًا على  حالة نخيل 

من النوع املعقد وامل�ستع�سي. وهكذا فان الن�سج البتدائية الناجتة تعمل بحالة متمايزة 

كليًا و، الأهم من ذلك، تبني العمر املحتمل والذي ل حدود له خلاليا النبات وهو ما ل 

نراه يف اأنواع الأ�سجار التقليدية التي حتل فيها الن�سج املت�سكلة من النمو الثانوي ب�سكل 

ظلت  الوقت  نف�س  ويف    .)2013 وهجت  )توملين�سون  البتدائية  الن�سج  حمل  متوا�سل 

ميكنه  اأحد  فال  النخلة،  �ساق  درا�سة  يف  حمدودة  القيا�سية  الت�سريحية  التقنيات  قيمة 

اأن ي�سع ب�سهولة مقطعًا عر�سيًا جلذع نخلة كبرية مبا�سرة حتت املجهر. لقد مت بالفعل 

تاريخيًا درا�سة �ساق النخيل من قبل العلماء الأوائل لت�سريح النبات وبدرجات خمتلفة من 

النجاح ولكن دون التو�سل بدقة اإىل القرار الكبري حول الكيفية التي تت�سل بها الأعداد 

الكبرية )بالآلف( للحزم الوعائية )الن�سج الناقلة وامليكانيكية ل�ساق النخلة( مع بع�سها 

البع�س. وعلى الرغم من م�سي اأكرث من قرنني من ال�ستق�ساءات حتى عام 1960، بدا 

الأمر وكاأن "متديدات اأنابيب" �ساق النخلة غري معروفة.

احلــل: بدا وا�سحًا يف منت�سف ال�ستينات باأن هناك حاجة ملقاربة م�ستجدة حلل امل�سكلة. 

كنت  املع�سلة.  ك�سف  يف  النبات  لت�سريح  القيا�سية  الت�سريحية  الإجراءات  ف�سلت  لقد 

عامل  )وهو  زميرمان  هـ.  مارتني  هارفارد  يف  زميلي  على  اقرتحت  قد  الوقت  ذلك  يف 

اأنه علينا القيام بت�سوير  يف فيزيولوجيا النبات ولديه خلفية قوية يف ت�سريح النبات(، 

املنتج  الفيلم  يعطي  بحيث  مبدئيًا  لنخلة �سغرية  مقاطع  ل�سل�سلة  فاإطار  اإطار  �سينمائي 

عند عر�سه انطباعًا بالنتقال داخليًا على امتداد املحور الطويل لل�ساق والك�سف بذلك 

عن م�سار احلزم الوعائية لل�ساق. كانت هذه الطريقة مو�سوعية ب�سكل كامل حيث اأتاحت 

لأي مراقب م�ساهدة نتائجنا دون اأي حتليل و�سيط. ومن خالل اإدخال حت�سينات خمتلفة 

اأثبت  لقد  تطورها.  كيفية  وبينا  النخلة  �ساق  تكوين  مبداأ  تثبيت  اإىل  تو�سلنا  تدريجيًا 

ت�سميم �ساق النخلة باأنه غاية يف الب�ساطة على الرغم من كونه معقد عدديًا، مما جعل 

حتليلنا  متثيل  من  نتمكن  مل  لأننا  القراء  بع�س  لدى  التبا�سًا  يثري  نتائج  من  ن�سرناه  ما 

عليها  م�سى  التي  امل�سكلة  اأن  اإل  الأبعاد،  ثنائي  بتن�سيق  اإل  الورق  على  الأبعاد  الثالثي 

لت�سمل  وب�سكل طبيعي  م�ساهداتنا  كذلك يف  تو�سعنا  اأخريًا.  حلها  الزمن مت  من  قرنان 

القت�سادية  لأهميتها  نظرًا  التمر  ونخيل  الهند  وخا�سة جوز  اأكرب حجمًا  نخيل  اأ�سجار 

وذلك بتحليل عينات �سيقة ميكن جمعها لإعطاء �سورة كاملة. اأثبتت املبادئ التي اأ�س�سنا 

لها عند اإجراء درا�سة م�سح �ساملة مبوجبها باأنها تنطبق على كل اأنواع النخيل كما اأنها 

اأمنت بالفعل ت�سنيفًا لكل وحيدات الفلقة كانت له اأهميته من حيث التطور. ومن جانب 

اآخر، قد يالحظ املرء باأنه على الرغم من تطويرنا الفني الرائد، فاإن ما اأثاره من اهتمام 

"الفرتة اململة" ظاهريًا علمًا باأننا مل  كان ب�سيطًا بني علماء ت�سريح النبات الذين نقلوا 

ومع   ، اأنه  هي  واملفارقة  الزمان!  من  قرنني  عمرها  مع�سلة  حلل  �سنتني  �سوى  ن�ستغرق 
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تطور التكنولوجيا الرقمية كالت�سوير املقطعي باأ�سعة اك�س مثاًل، بات من ال�سهل ن�سبيًا 

الآن اإجراء حتليل معقد مماثل. الفارق هو اأن نفقاتنا كانت هزيلة مقارنة بتكلفة اأجهزة 

الت�سوير املقطعي والأهم من ذلك هو اأننا قمنا بتطوير الطريقة حلل م�سكلة بعينها. 

التطبيقات: اأثبتت نتائجنا اأهميتها بالن�سبة للمهند�س الزراعي ويف جمال العلم ال�سرف 

اأي�سًا. وامل�سكلة يف تركيبة كل الأ�سجار التي تتحرك فيها املياه �سعودًا من اجلذور بفعل 

ال�سغط ال�سلبي الذي حتر�سه عملية النتح و�سعود املياه عك�س اجلاذبية هي يف توزع املياه 

ب�سكل غري منتظم بحيث يظل اجلذع م�سارًا رئي�سيًا على ح�ساب الفروع. لقد بينا مدى 

و�سوح احلل الرتكيبي يف اأ�سجار النخيل بحيث ميكن اإ�سقاط الأوراق دون الإ�سرار بعمل 

اجلذع. تنطبق مبادئ مماثلة على حركة ال�سكريات التي يتم متثلها كما اأن الرتباطات 

بني احلزم الوعائية معقدة اإىل درجة ل يوجد فيها �سوى القليل من القطاعات يف النتقال 

الداخلي لل�سوائل يف �ساق النخيل مما ي�ستبعد اأي م�سكلة يف ا�ستخدام الأ�سمدة.

من  بات  بحيث  الهند  جوز  اأ�سجار  يف  للمر�س  املختلفة  الأعرا�س  �سبب  اأي�سًا  اأظهرنا 

املمكن ت�سور م�سار احلركة الداخلية للعوامل املمر�سة، وبالتاأكيد يجب اأن تنطبق نف�س 

املبادئ على نخيل التمر.

�سمن �سياق التطور، اأظهرنا اأي�سًا باأنه من �سبه املوؤكد باأن منط الأوعية موروث بالن�سبة 

لكامل الطائفة الفرعية الكربى للنباتات املزهرة وحيدات الفلقة على الرغم من وجودها 

بعدة اأ�سكال معدلة نتيجة لتنوع هذه الطائفة. وهكذا، وب�سربة واحدة، ثبتنا مبادئ قيمة 

ميكن ا�ستخدامها لأغرا�س عملية اإ�سافة اإىل النظرية.

خال�سة:

 من ال�سروري جدًا للمهند�سني الزراعيني 
ً
 تو�سح هذه ال�سل�سة بالذات من الوقائع مبداأ

اأن يتفهموه. ينبغي اإجراء الأبحاث يف جمال زراعة وحت�سني نباتات املحا�سيل مبعزل عن 

اأي تطبيق مبا�سر حمتمل للتنمية القت�سادية. تو�سعت مبدئيًا يف اأبحاثي يف جمال العلم 

ال�سرف اإل اأننا، ومع تطورها، متكنا من �سم قوانا مع اأنا�س لهم اهتمامات اقت�سادية 

طلبوا منا حماولة حل امل�ساكل التي يواجهونها يف نباتات املحا�سيل. يف حلنا لإ�سكالت 

ح�سلت ملزارعي نباتات هامة كجوز الهند و نخيل التمر ونخيل الزيت مل يكن للنجاح اأن 

ي�سادفنا لو اأننا قيدنا اأنف�سنا بهذه املوا�سيع التي تبدو �سائكة. فمن خالل اختيارنا لنخيل 

طيع للدرا�سة متكنا من اكت�ساف �سمات بنيوية ميكن تطبيقها على نباتات اأكرب حجمًا، 

وبالتايل �سرعان ما تعملنا كيفية ردم الفجوة بني الأبحاث ال�سرفة والتطبيقية وبطريقة 

مثاًل، حمدودًا يف  التمر،  نخيل  لأبحاث  معهد  يكون  قد  ذلك.  لول  �سعبة  غالبًا  �ستكون 

اأن برنامج لالأبحاث  اأبحاثه على نبات املحا�سيل املعني. كما  نتائجه اذا ما اقت�سر يف 

يهتم ح�سرًا باملبادئ النظرية قد يفوت بنف�س القدر فر�س جعل الزراعة اأكرث فعالية.

للمزيد من املعلومات ميكن التواصل على العنوان التالي: 

4013 Douglas Road, Miami FL 33133 - USA
+4478142420 73
pbtomlin@fasharvard.edu
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