ﻛـــﺘــــﺎب اﻟﻔــــﺎﺋــﺰﻳــﻦ
2020

كتاب الفائزين
2020

كتاب الفائزين 2020-2019-2018
رقم التصنيف الدولي للكتاب
ISBN 978-9948-35-681-3
اإلخراج الفني والتصميم /محمد عيسى
جميع حقوق الطبع محفوظة 2020م
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
ال يجوز نشر أي جزء من الكتاب أو اختزال مادته ،أو نقله على أي وجه
أو بأي طريقة إال بموافقة األمانة العامة للجائزة
صنــدوق بـريــد - 3614 :أبـوظـبي  -اإلمـــارات العــــربيـة المتحـــدة
هاتــف00971 2 304 9999 :
www.kiaai.ae
sg@kiaai.ae
@kiadpai
Khalifa International Award
Khalifa Award for Date and Agriculture

المغفور له بإذن الله الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان
طيب الله ثراه

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة االمارات العربية المتحدة
مؤسس الجائزة وراعيها
(حفظه الله)

صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء  -وزير شؤون الرئاسة
الداعم األول لزراعة النخيل وإنتاج التمور

معالي الشيخ

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

على خطى زايد
بعـد  12سـنة مـن النجـاح والريـادة الـذي حققتـه جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي يف قطـاع نخيـل التمـر واالبتـكار الزراعي على
املسـتوى احمللـي والدولـي ،بفضـل توجيهـات الوالـد صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان ،رئيـس الدولـة "حفظـه اهلل" ،ودعـم صاحب السـمو
الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ،ولـي عهـد أبوظبـي ،نائـب القائـد أألعلى للقوات املسـلحة ،ومتابعة سـمو الشـيخ منصور بن زايـد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلـس الـوزراء ،وزيـر شـؤون الرئاسـة ،نفخـر ونعتـز بالنجاحـات الكبيـرة التـي حققتهـا اجلائـزة علـى املسـتوى الوطنـي والدولـي ،جتعلنـا نشـعر بارتيـاح
كبيـر ومتنحنـا احلافـز علـى املضـي قدمـاً لالرتقـاء وفـق أفضـل املمارسـات ،وأصبحـت محـط أنظـار الباحثين واملزارعين واملنتجين واملنظمـات الدوليـة
واملهتمين بالنخيـل والتمـور واالبتـكار الزراعـي بالعالم.
لقـد مضـت جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي ضمـن منهجيـة ثابتـة ورؤيـة واضحـة تهـدف لالرتقـاء بقطـاع نخيل التمـر واالبتكار
الزراعـي علـى خطـى الرؤيـة احلكيمـة للمغفـور لـه بـإذن اهلل الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان "طيـب اهلل ثـراه" بصفتـه القائـد املؤسـس واألب الروحـي
لدولـة االمـارات العربيـة املتحـدة ،ومقامـه الرفيـع يف بنـاء الدولـة ونهضتهـا الزراعيـة حيـث حتولـت علـى يديـه الكرميتين صحـراء اإلمـارات إلـى جنـة
خضـراء بزراعـة ماليين النخيـل واألشـجار املختلفـة ،فقـد تـرك بصمتـه يف قهـر الصحـراء وحتويلها إلـى جنة خضراء إلميانه العميق بقدسـية احملافظة
علـى البيئـة وزيـادة الرقعـة اخلضراء.
فقد اعتبر "طيب اهلل ثراه" بأن االهتمام بالبيئة جزء هام يف تراث وتاريخ اإلمارات ،وقد كان "رحمه اهلل" دائماً يؤكد أن آباؤنا وأجدادنا قد عاشـوا
علـى هـذه األرض ،وتعايشـوا مـع بيئتهـا يف البـر والبحـر ،وأدركـوا بالفطـرة وباحلـس املرهف احلاجة للمحافظة عليها ،وأنهم أخـذوا منها قدر احتياجهم
فقـط ،وتركـوا فيهـا مـا جتـد فيـه األجيـال القادمـة مصـدراً للخيـر ونبعاً للعطاء .وهذا هو التعريف احلقيقي للتنمية املسـتدامة كما أقرته األمم املتحدة.
واحتفـا ًء بعـام  2020إذ نؤكـد علـى أهميـة دور الشـيخ زايـد "طيـب اهلل ثـراه" لكونـه مـن وضـع اللبنـة األولـى لدعـم وتطويـر قطـاع زراعـة نخيـل التمـر
واالبتـكار الزراعـي مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح  -رئيس مجلس أمناء اجلائزة
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ويستمر النجاح والعطاء
منحـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة أهميـة كبيـرة للقطـاع الزراعـي بشـكل عـام وشـجرة نخيـل التمـر اهتمامـاً خاصـاً ملـا لهـا مـن أهميـة يف حيـاة
سـكان املناطـق الصحراويـة ،حيـث شـ َّكلَت املصـدر الرئيسـي للطعـام واملـأوى وأدوات العمـل واحليـاة وجـز ًء مـن الهويـة الثقافيـة والوطنيـة .كمـا تبـوأت
دولـة اإلمـارات يف هـذا املجـال مكانـة عامليـة مرموقـة بفضـل رؤيـة راعـي اجلائـزة سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيان رئيـس الدولة
"حفظـه اهلل" الـذي سـار علـى درب املغفـور لـه بـإذن اهلل الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان" ،طيـب اهلل ثـراه" ،بصفتـه القائـد املؤسـس واألب الروحـي
لدولـة االمـارات العربيـة املتحـدة ،وبانـي نهضتهـا الزراعيـة حيـث حتولت على يديه الكرميتني صحراء اإلمـارات إلى جنة خضراء بزراعة ماليني النخيل
واألشـجار املختلفـة ،إلميانـه العميـق بقدسـية احملافظـة علـى البيئـة وزيـادة الرقعـة اخلضـراء.
وتأتـي النجاحـات الكبيـرة التـي حققتهـا جائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي وعلـى مـدى العقـد املاضـي ،لتضـع اجلائـزة يف موقـع
كبيـر مـن املسـؤولية مـا يجعلنـا نشـعر بارتيـاح كبيـر ومتنحنـا الثقـة واحلافـز علـى املضـي قدمـاً يف سـبيل االرتقـاء باجلائـزة التـي حققـت مكانـة عربيـة
وعامليـة مرموقـة.
هـذه النجاحـات املتتاليـة مـا كانـت لتتحقـق لـوال الدعـم واالهتمـام الكبيريـن مـن قبـل سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس
الدولـة حفظـه اهلل .ورعايـة كرميـة مـن سـيدي صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولي عهد أبوظبـي نائب القائد األعلى للقوات املسـلحة،
والدعـم املسـتمر مـن سـيدي سـمو الشـيخ منصـور بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون الرئاسـة ،ومتابعـة معالـي الشـيخ نهيـان
مبـارك آل نهيـان وزيـر التسـامح رئيـس مجلـس أمنـاء اجلائـزة ،لالرتقـاء بهـذا القطـاع واحملافظـة علـى املـوارد ودعـم األمـن الغذائـي من خلال املبادرات
والفعاليـات الهادفـة إلـى حتقيـق التنميـة املسـتدامة وفـق أفضـل املمارسـات الدوليـة.
لقـد وضعـت اجلائـزة ومنـذ تأسيسـها معاييـراً وشـروطاً محـددة الختيـار الفائزيـن واملكرمين واتخـذت منهجـاً علميـاً ثابتـاً يف جميـع فئـات اجلائـزة،
وأبـرزت أهـم الشـخصيات مـن باحثين ومهتمين ومزارعين يف مجـال نخيـل التمـر .وقـد سـاهمت عشـرات األبحـاث العلميـة التـي قُدمـت للجائـزة يف
وضـع قواعـد وأسـس ثابتـة لالهتمـام بزراعـة النخيـل وإنتاجـه وتصنيعـه وتسـويقه .وحتفيـز الباحثني علـى االبتكار الزراعـي لتحقيق التنمية املسـتدامة.
واحتفـا ًء بعـام  2020فـان األمانـة العامـة جلائـزة خليفـة الدوليـة لنخيـل التمـر واالبتـكار الزراعـي عقـدت العـزم علـى املضـي قدمـاً يف حتقيـق رؤيـة
القائـد املؤسـس والقيـادة احلكيمـة "حفظهـم اهلل" لتطويـر وتنميـة قطـاع النخيـل وانتـاج التمـور واالبتـكار الزراعـي ،والعمـل علـى تعزيـز املكانـة املرموقـة
التـي وصلـت إليهـا دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى الصعيديـن اإلقليمـي والعاملـي.

أ .د عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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وزيرة دولة لألمن الغذائي
اإلمارات العربية املتحدة
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انضمـت معالـي مـرمي بنـت محمـد سـعيد حـارب املهيـري إلـى احلكومـة االحتاديـة يف دولـة
اإلمـارات العربيـة املتحـدة كوزيـرة دولـة مسـؤولة عـن ملـف األمـن الغذائـي يف أعقـاب التشـكيل
الـوزاري يف أكتوبـر  ،2017وتشـمل مسـؤولياتها اإلشـراف علـى تطويـر بنيـة حتتية ولوجسـتية ذات
جـودة عاليـة لتحقيـق األمـن الغذائـي ،ومبـا يدعـم أولويـات ومسـتهدفات «مئوية اإلمـارات .»2071
مت تعيين معالـي مـرمي املهيـري لتمثيـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة لـدى منظمـة األغذيـة
والزراعـة للأمم املتحـدة (الفـاو) باإلضافـة إلـى املركـز الدولـي للزراعـة امللحية ،وهـي أيضاً عضو
يف مجلـس اإلدارة يف كل مـن هيئـة أبـو ظبـي للزراعـة والسلامة الغذائيـة ،ومجلـس أمنـاء مؤسسـة
دبـي للمسـتقبل ،ومجلـس مسـتقبل االبتـكار يف النظـم الغذائيـة التابـع ملجالـس املسـتقبل العامليـة
للمنتـدى االقتصـادي العاملـي.
كمـا مت ترشـيح معاليهـا لقيـادة بعـض املشـاريع الرائـدة يف مجـال االسـتزراع السـمكي يف إطـار
مباد ا رت صاحب السـمو الشـيخ خليفة بن ا زيد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،
(حفظـه اهلل (مـن خلال وزارة شـؤون الرئاسـة ،مـن أجل تأسـيس وتطوير هـذا القطاع االقتصادي
اجلديـد يف البلاد .باإلضافـة إلـى ذلـك ،تشـغل معالـي مـرمي املهيـري عضويـة مجلـس اإلشـراف
علـى وزارة اللا مسـتحيل التـي مت إطالقهـا مؤخـراً.
شـغلت معالـي مـرمي املهيـري وظيفـة وكيـل الـوزارة املسـاعد للمـوارد املائيـة واحملافظـة علـى
الطبيعـة يف وزارة التغيـر املناخـي والبيئـة ،لتشـرف علـى وضـع مؤشـرات األداء للتنـوع البيولوجـي،
ومصائـد األسـماك ،واسـتدامة البيئـة البحريـة والسـاحلية ،وأقسـام األبحـاث البحريـة.
حصلـت معالـي مـرمي املهيـري علـى درجـة البكالوريـوس واملاجسـتير يف الهندسـة امليكانيكيـة من
جامعـة ( )RWTH Aachen Universityيف مدينـة آخـن بأملانيـا االحتاديـة.

اﻟـﻤــﻜـــــــﺮﻣــــــــــــﻮن

Honored Persons
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وزﻳﺮة دوﻟﺔ ﻟﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
99

ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
2020 - 2019 - 2018

سعادة الدكتور سمير الشاكر
خبير دولي يف
زراعة النخيل وإنتاج التمور
جمهورية العراق
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 االسم :سمير عبد احلميد أحمد الشاكر النعماني الوالدة :السليمانية 20/09/1935التحصيل األكادميي:
 - 1بكالوريوس زراعي :جامعة القاهرة ،اجليزة ،جمهورية مصر العربية
 - 2ماجستير صناعات غذائية :جامعة جورجيا ،الواليات املتحدة االمريكية
 - 3دكتوراه :علوم أغذية :جامعة جورجيا ،الواليات املتحدة االمريكية
اخلبرات التعليمية:
 - 1تدريس طلبة البكالوريوس واملاجستير ،صناعات غذائية ،أستاذ مساعد.
 - 2رئيس قسم الصناعات الغذائية.
 - 3عميد كلية الزراعة ،جامعة بغداد.
اخلبرات البحثية:
 - 1مدير عام البحوث الزراعية واملوارد املائية ،مجلس البحث العلمي بالعراق.
 - 2باحث علمي قدم ونشر  42بحثاً ودراسة يف مجال البستنة وتقنية التمور.
اخلبرات الدولية:
 - 1ممثل العراق الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ()FAO
 - 2عضو املجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ()IFAD
 - 3رئيس اللجنة الدائمة لدستور األغذية  codexللفواكه واخلضر اجلافة
 - 4خبير يف االحتاد العربي للصناعات الغذائية ،اجلامعة العربية
 - 5منسق الشبكة الدولية للنخيل والتمور ()DPGN
 - 6عضو اللجنة العلمية جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
اخلبرات التنموية:
 - 1مهندس زراعي يف محطات البستنة ،وزارة الزراعة العراقية.
 - 2املدير الفني ملصنع اإلمارات للتمور ،الساد اإلمارات العربية املتحدة.
 - 3استشـارات ودراسـات جدوى اقتصادية وفنية ،إشـراف وتنفيذ عدد من املشـاريع واملصانع
وبيـوت تعبئـة التمـور يف كل مـن العـراق ،الكويـت ،باكسـتان ،السـعودية ،االمـارات العربيـة املتحـدة،
سـلطنة عمـان ،وجمهوريـة مصـر العربية.

اﻟـﻤــﻜـــــــﺮﻣــــــــــــﻮن

Honored Persons

ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺸﺎﻛﺮ
ﺧﺒﻴﺮ دوﻟﻲ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ وإﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﺮ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق
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سعادة الدكتور مصطفى األصرم
مدير عام سابق
املعهد الوطني للبحث الزراعي
اجلمهورية التونسية
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 مهنـدس زراعـي ،ولـد عـام  ،1941متخـ ّرج من املدرسـة الوطن ّية العليا للزراعة بتولوز ،فرنسـا،عـام ( ،)1967حاصـل علـى ديبلـوم الدراسـات املعمقـة يف بيولوجيـا النباتـات مـن كليـة العلـوم
أورسـاي – باريس  VIIعام  ،1969وشـهادة تخصص يف مجال حتسين وتربية النباتات من معهد
البحـوث العلم ّيـة والتقن ّيـة لبلـدان مـا وراء البحـار ،باريـس ،فرنسـا ،عام (( )1969أصبح اسـم هذه
املؤسسـة عـام ( )1998معهـد البحـوث للتنميـة .)IRD -
من  1978إلى  :1991مدير عام املعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
مـن  1991إلـى  :1997أمين عـام املركـز الدولـي للدراسـات العليـا الزراعيـة املتوسـط ّية بباريـس
(.)CIHEAM
 جتـارب يف مجـال تلقيـح النخيـل لتفـادي وجتنـب أضرار األمطار اخلريف ّية التي تُعفّن التّمريف صنفدقلـة النـور وتضـر مبدخـول املـزارع وذلـك باسـتيراد واسـتخدام حبـوب لقـاح «الفـارد  »4مـن الواليـات
خاصياتها.
املتحـدة األمريكيـة واحلصـول علـى فحـول هجينـة مـن دقلـة نـور واحللاوي قصـد دراسـة ّ
 أحْـدَثَ مخبـر حتليـل التربـة وامليـاه والنباتـات باملعهـد الوطنـي للبحـوث الزراعيـة بتمويـلالواليـات املتحـدة األمريكيـة يف اقتنـاء األجهـزة املختبريـة ،وهـذا املختبـر موجّـه خلدمـة الفالحين
وحتليـل عينـات مزارعهـم ()1985
أسـس يف جنـوب البلاد ،يف دقـاش ،قـرب مدينـة تـوزر ،أول مركـز للبحـوث يف النخيـل عـام
 َّ َ( )1984تابـع للمعهـد الوطنـي للبحـوث الزراعيـة ،بدعـم مـن منظمـة األغذيـة والزّراعـة.
 شـارك يف تنظيـم العديـد مـن النـدوات العلميـة نذكـر منهـا ندوتين حـول النخيـل مبسـاهمة املركـزالدولـي للدراسـات العليـا الزراعيـة املتوسـط ّية بباريـس ،األولـى يف تـوزر  -نفطـة بتونـس عـام ()1986
والثانية يف إلشـي ُ( )Elcheبإسـبانيا عام ( )1993ر ّكز فيها على أهم ّية التعاون يف مجال زراعة النخيل.
 عضـو يف مجلـس إدارة املركـز الدولـي للبحـوث يف املناطـق اجلافـة إيـكاردا)1980-1986( ،ونائـب رئيـس هـذا املجلـس ()1986-1985
 عضو مشارك باألكادميية الزراعية الفرنسية منذ ()1990 خبيـر لـدى املفوضيـة األروب ّيـة لتقييـم مشـاريع البحـث الزراعيـة املمولـة مـن قبل هـذه املنظمةمنذ ()1982
األوسـمة :وسـام اجلمهورية التونسـية ،وسـام االسـتحقاق للفالحة يف تونس ،وسـام االسـتحقاق
للتربيـة والعلـوم يف تونس

اﻟـﻤــﻜـــــــﺮﻣــــــــــــﻮن

Honored Persons

ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺻﺮم
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
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الفائزون
الدورة الثانية عشرة 2020
فئة الدراسات املتميزة والتكنولوجيا احلديثة
 الدكتورة إكرام بليلو :جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية  /اململكة العربية السعودية.فئة املشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة
 اجلامعة األمريكية يف بيروت  /اجلمهورية اللبنانيةفئة االبتكارات الرائدة واملتطورة خلدمة القطاع الزراعي
 مؤسسة النخلي  /دولة اإلمارات العربية املتحدةفئة الشخصية املتميزة يف مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي (مناصفة بني):
 الدكتورة :حسناء احلراق  /اململكة املغربية -األستاذ الدكتور :كازو شينوزاكي  /إمبراطورية اليابان
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اﻟﻔﺎﺋﺰون ﺑﺠﺎﺋﺰة ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
The Winners of Khalifa International Award
for Date Palm and Agricultural Innovation

Twel�h Session 2020 اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸـﺮة

ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ
Inﬂuen�al Figure in the Field of
Date Palm and Agricultural Innova�on

ﻓﺌﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة
واﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
Pioneering and Sophis�cated Innova�ons
Serving the Agricultural Sector

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
Dis�nguished Pioneering
Development & Produc�ve Projects

ﻓﺌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
Dis�nguished Innova�ve Studies
and Modern Technology

(Equally Between) ( ) ﻣـﻨــﺎﺻـﻔـــﺔ ﺑﻴـﻦ

 ﻛﺎزو ﺷﻴﻨﻮزاﻛﻲ. د.أ
اﻟﻴﺎﺑﺎن
Prof. Kazuo Shinozaki
Empire of Japan
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 ﺣﺴﻨﺎء اﻟﺤﺮاق.د

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺨﻠﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

 دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة,دﺑﻲ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

Dr. Hasnaa Harrak

Al-Nakhli

American University of Beirut

Kingdom of Morocco

United Arab Emirates

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

Republic of Lebanon

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
KAUST

kingdom of Saudi Arabia
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الكشــف عــن أســرار النمــو و تكيــف نخيــل التمــر مــع البيئــة
الصحراوية

د .إكرام بليلو
جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية
اململكة العربية السعودية

فئة الدراسات املتميزة
والتكنولوجيا احلديثة
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تطـور النباتـات اسـتراتيجيات معقـدة للتكيـف والبقـاء يف بيئتها املتغيرة باسـتمرار والتي ال ميكن
أن تتركهـا نظـراً لعـدم قدرتهـا علـى التنقـل .وعلـى عكـس احليوانـات التـي يحـدث فيهـا تكويـن
(تخلّـق) األعضـاء أثنـاء مرحلـة التطـور اجلنينـي ،تسـتمر النباتـات بتكويـن األعضـا ًء حتـى بعـد
مرحلـة التطـور اجلنينـي وخلال دورة حياتهـا .كمـا متتلـك النبتـات القـدرة علـى جتديـد أنسـجتها
وأعضائها يف حال تعرضها ألي تلف جسـدي من خالل إعادة توجيه وضبط برنامج النمو لديها،
وتسـتطيع ً
أيضـا أن تنمـو حتـى يف البيئـات القاسـية كالصحـاري التي تعد بيئتها الشـحيحة باملوارد
وامليـاه مثـاالً ممتـازاً لتوضيـح املرونـة التنمويـة يف النبـات ،حيـث تتخـذ النباتـات اسـتراتيجيات
مختلفـة للبقـاء يف مثـل هـذه الظـروف الشـديدة ،وتعتمـد أغلـب هـذه االسـتراتيجيات علـى نظـم
جذورهـا ،إذ أن اجلـذر هـو العضـو الوحيـد يف النبـات الـذي يكـون علـى اتصـال مباشـر بالتربـة
وبالتالـي يستشـعر كل التغييـرات يف محيطهـا.
يرتبـط نخيـل التمـر ( )Phoenix dactylifera L.ارتباطـاً وثيقـاً بالصحـراء ،حيـث تعـد “النخلة”
ً
محصول رئيسـ ًيا
من أشـجار الفاكهة الرئيسـية يف الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا ،ويعتبر التمر
للزراعـة الصحراويـة نظـراً لقيمتـه الغذائيـة العاليـة باإلضافـة إلـى كونـه مصـد ًرا مه ًمـا ملضـادات
األكسـدة .وعلـى الرغـم مـن ذلـك ،تواجـه أبحـاث النخيـل حتديـات كبيـرة بسـبب الفتـرة الطويلـة
التـي تسـتغرقها النخلـة للوصـول الـى سـن البلـوغ االمر الذي يحـول دون إجراء الدراسـات الوراثية
والبيولوجيـا الوظيفيـة ،ويق ّيـد وضـع اسـتراتيجيات زراعيـة لتحسين اإلنتـاج يف نخيـل التمـر .ويف
هـذا السـياق ،مت بـذل جهـود كبيـرة يف مجـال الدراسـات اجلينوميـة ،وعلـم البروتينـات الوراثيـة،
امليتابولوميـات .اال أنـه ال توجـد دراسـات تتضمـن البيولوجيـا التطوريـة واجلزيئيـة الضروريـة
لتوفيـر املعرفـة األساسـية يف فهـم عمليـات تكيـف نخيـل التمـر مـع البيئة الصحراويـة .االمر الذي
حتليلا شـام ً
ً
ال لنمـو
يشـكل عائقـاً لبرامـج تطويـر زراعـة نخيـل التمـر ،قدمنـا يف هـذه الدراسـة
نخيـل التمـر ،مـن مراحـل اإلنبـات (املرحلـة اخلضريـة) إلـى مراحـل تكـون الشـتالت (الفسـائل).
وقمنـا بتطبيـق أحـدث التقنيـات ،مبـا يف ذلـك التصويـر املجهـري عالـي الدقـة ،والتصويـر املقطعي
باألشـعة السـينية ( ،)micro-CTوحتليل الترنسـكريبتومز ( ،)transcriptomicsوبيولوجيا اخللية

واألنسـجة .وحتـى اآلن ،ال توجـد تقاريـر بحثيـة جتمـع بين كل هـذه التقنيـات لفهـم تكويـن األعضـاء والتشـكل احليـوي يف نخيـل التمـر .قمنـا يف هـذه
الدراسـة بوصـف ثلاث اسـتراتيجيات تنمويـة تكيفيـة خلال فتـرة النمـو املبكـر للنخيـل:
استراتيجية التك ّيف ( :)1اإلنبات البعيد عن البذرة ( + )remote germinationسكون البذرة ()embryonic dormancy
قمنـا أوالً بتوصيـف برنامـج منـو أساسـي يف نخيـل التمـر وهـو :اإلنبـات البعيـد عـن البـذرة .راقبنـا النمـو مـن اإلنبـات إلـى مرحلـة تكـون الشـتالت،
وكشـفنا أن إنبـات نخيـل التمـر يتألـف مـن حدثين مهمين :حـدث مبكـر عنـد منـو عنـق الفلقـة ،وهي بنية تشـبه يف شـكلها اجلذور وتنمو بعيـدًا عن طبقة
البذرة .ثم قمنا بعمل توصيف تشـريحي لعنق الفلقة الظاهر باسـتخدام مقاطع طولية مت احلصول عليها إما عن طريق جهاز املشـراح ()Microtome
أو جهـاز املشـراح االهتـزازي ( .)Vibratomeثـم قمنـا بصبـغ العينـات وتصويرهـا بواسـطة املجاهـر اخلفيفـة والبؤريـة .أشـارت مالحظاتنـا عـدم وجـود
فـروق تركيبيـة بين اجلنين املعـزول عـن البـذرة وعنـق الفلقـة الظاهـر .وتشـير عالمـات دورة اخلليـة إلـى انخفـاض معـدالت انقسـام اخلاليـا يف هـذه
املرحلـة مـن التطـور ممـا يؤكـد أن اجلنين ال يـزال موجـوداً داخـل عنـق الفلقـة ،كمـا كشـفت فحوصـات قيـاس الهرمونـات وجـود تراكم للهرمونـات يرتبط
بحالـة السـكون يف البـذرة.
أجرينـا جتـارب تهجين احلمـض النـووي الريبـوزي ( )RNAيف املوقـع وذلـك لتخطيط النسـيج اجلنيني اإلنشـائي للجذر داخل البذرة ولتمييز سلاالت
ً
ً
متصل
كاملا يبقى
األنسـجة ،باسـتخدام تسلسلات جينيـة محـددة ألنـواع خاليـا معينـة .وكشـفت النتائـج التـي توصلنـا إليها أن عنـق الفلقة ينقل جنينًا
ويتغـذى عبـر األنسـجة الوعائيـة ،وهـي سـمة تذكرنـا باحلبـل السـري يف أنظمـة الثدييـات ،وتشـبه مرحلـة التوقـف عـن النمـو هـذه حالـة السـكون لـدى
احليوانـات والتـي تسـتخدمها كاسـتراتيجية للبقـاء ومقاومـة الظـروف البيئة القاسـية واحليوانات املفترسـة.
استراتيجية التك ّيف ( :)2تكوين (تخلّق) األعضاء الوقائي
يقـع احلـدث الثانـي لإلنبـات بعـد بضعـة أسـابيع حيـث يسـتمر عنـق الفلقـة يف االسـتطالة والنمـو بعيـدًا عـن البـذرة األم ،ويتزامـن ذلـك مـع صحـوة
اجلنني واخلروج من طور السـكون .ثم تبدأ جوالت متتالية من انقسـام اخلاليا ،واسـتطالتها ،وانتشـارها ،يلي ذلك تك ّون األعضاء الطبيعية والتشـكل.
والنتيجـة خـروج الشـتالت مـن األنسـجة احمليطـة .معظـم األنـواع النباتيـة األخـرى تظهـر فيهـا األعضاء فوق سـطح األرض مباشـرة بعد اإلنبـات ،أما يف
نخيـل التمـر ،يحـدث االمـر عكـس ذلـك متامـاً حيـث تظـل النبتـة بأكملهـا مغلفـة ومحميـة داخـل عنق الفلقـة وبذلك يحمـي نخيل التمر األنسـجة الرقيقة
والناشـئة مـن التهديـدات البيئيـة احمليطـة (اجلفـاف ،مسـببات األمـراض ،احلشـرات)  ،وبالتالـي يقـدم لنـا طـوراً وقائيـاً فريـداً لإلنبات.
استراتيجية التك ّيف ( :)3نظام جذور فعال مع سمات فريدة من نوعها
تخـرج األوراق مـن عنـق الفلقـة وترتفـع الـى السـطح ،وتتطـور الشـتلة بحيـث ميكـن متييـز اجلـذور واألوراق بسـهولة .وتبـداً شـتلة النخيـل مـن هـذه
املرحلـة باالعتمـاد علـى نظـام اجلـذور اخلـاص بهـا .وال تنحصـر أهميـة اجلـذور يف تثبيـت النبتـة يف التربـة فحسـب ،بل هي أعضاء مهمة الكتسـاب املاء
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واملغذيـات .وألن نخيـل التمـر ينمـو يف التربـة الصحراويـة التـي تتميـز مبسـتويات عاليـة مـن امللوحة ،أصبحنا مضطرين لدراسـة بنيـة نظام اجلذور فيها
للكشـف عـن السـمات التـي جتعلهـا تتكيـف مـع التربـة الصحراوية.
ولدراسـة اجلـذور املتناميـة لنخيـل التمـر دون احلـاق أي ضـرر بهـا ،اسـتحدثنا طريقـة هـي األولـى مـن نوعهـا يف أبحـاث نخيـل التمـر ،حيـث
اسـتخدمنا التصويـر املقطعـي باألشـعة السـينية ( )X-ray micro-CTإلنشـاء صـور ثالثيـة األبعـاد ( )3Dجلـذور النخيـل .وبحسـب التبايـن يف
امتصـاص العينـة لألشـعة السـينية ،ميكـن لهـذه التقنيـة القويـة احلصـول علـى صـور ثالثيـة األبعـاد للنباتـات احليـة بدرجـة وضـوح عاليـة وبـدون
إضـرار بالعينـات .كشـف التصويـر املقطعـي باألشـعة السـينية عـن سـمات مثيـرة لالهتمـام يف جـذور النخيـل ،مثـل اسـتطالة عنـق الفلقـة ،ومنـو
األوراق ،ولكـن أكثـر السـمات املكتشـفة إثـارة لالهتمـام كان منـو أنـواع مختلفـة مـن اجلـذور تتفـرع من اجلذور الرئيسـية وحتمل بنية تشـبه (البوليب
 )Polypوتنمو بصورة رأسـية ،أطلق عليها مسـمى اجلذور الهوائية ( .)pneumatophoresويف الوقت الذي تنمو فيه هذه اجلذور الهوائية باجتاه
سـطح التربـة أظهـرت شـجرة نخيـل التمـر جـذور ثانويـة جديـدة تنمـو بصـورة أفقيـة وذات تصميـم خـاص يتيـح لهـا اسـتيعاب كميات كبيـرة من املياه
بكفـاءة أثنـاء هطـول األمطـار املوسـمية والغيـر متوقعـة .وتعكـس هـذه اجلـذور الهوائيـة االفقيـة إحـدى االسـتراتيجيات الفعالة لنخيـل التمر للتكيف
مـع نـدرة املياه.
يرتبط التك ّيُف مع ظروف اجلفاف وامللوحة بتركيب أنسـجة اجلذور يف النبات ،حيث كشـف التحليل التفصيلي لتشـريح جذر النخيل باسـتخدام
التصويـر املجهـري عالـي الدقـة وبيولوجيـا اخلليـة واألنسـجة أن أنسـجة نخيـل التمـر تتكـون مـن بشـرة ذات طبقـات متعـددة ومشـبعة بالسـوبرين
(نسـيج فلينـي) ،ونوعـان مـن أنسـجة القشـرة تسـمى القشـرة اخلارجيـة والداخليـة بحسـب موضعهما بالنسـبة ألوعيـة النبات .وجدنـا داخل طبقات
القشـرة نسـيج هوائـي برانشـيمي متخصـص وخاليـا مشـبعة بالسـوبرين واللغنين تسـمى اخلاليـا الليفيـة ،ويحيـط اجللـد الباطـن يف وسـط اجلـذر
بنسـيج وعائـي خشـبي مشـبع باللغنين يعمـل علـى احلـد مـن فقـدان املـاء مـن اجلـذور عـن طريـق موازنـة تدفقـات األيونـات ومراقبـة مرورهـا عبـر
أوعيـة النبـات .وترتبـط هـذه السـمات بقـدرة نخيـل التمـر علـى التكيـف والنمـو يف التربـة ذات امللوحـة العاليـة .وأظهـر التحليـل الترنسـكريبتومي
( )Transcriptomicلألنسـجة اجلذريـة وفـرة جينـات ( )Aquaporinاخلاصـة بالقنـوات املائيـة والتـي تعـزز مـن قـدرة اجلذور علـى امتصاص املياه،
باإلضافـة إلـى اجلينـات التـي تسـتجيب للكائنـات احليـة الدقيقـة املفيـدة ،كالبكتيريـا املرتبطـة باجلـذور والتـي تعـزز مـن قدرتهـا على حتمـل امللوحة
يف نخيـل التمـر.
كشـفت دراسـتنا بصـورة شـاملة عـن اسـتراتيجيات تك ّيفيـة تسـتخدمها أشـجار نخيـل التمـر للنمـو يف البيئـة الصحراويـة ذات الظـروف الشـديدة تبـدأ
مبرحلـة سـكون البـذرة ،تليهـا عمليـة تكويـن األعضـاء الوقائيـة ونظـام جـذري معقـد لزيـادة امتصـاص امليـاه إلـى احلـد األقصـى ومنـع فقدانهـا.
يقـدم عملنـا البحثـي رؤيـة جديـدة وفهـم أفضـل آلليـات حتمـل وصمـود أشـجار نخيـل التمر يف البيئة الصحراوية .وال شـك أن تفصيـل اآللية اجلزيئية
التـي تتحكـم يف عوامـل التك ّيـف التنمويـة يف النخيـل سـيقدم فه ًمـا أساسـ ًيا وواضحـاً لهـذه االنظمـة الفريـدة مـن نوعهـا وسـيمهد الطريـق نحـو تصميـم
نباتـات ذات أنظمـة جذريـة مماثلـة لزيـادة أداء احملاصيـل يف ظـل ظـروف اإلجهـاد ،خصوصـاً يف هـذا الوقـت الذي نواجه فيه ظاهـرة تغ ّير املناخ العاملي،
واتسـاع الطلـب علـى تطويـر وتشـجيع إنتاج الزراعـة الصحراوية.
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مناخيا
مبادرات ُسبل العيش الذكية
ً
وتخطيط الوصول إلى األسواق

اجلامعة األمريكية يف بيروت
اجلمهورية اللبنانية

فئة املشاريع
التنموية واإلنتاجية الرائدة
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تسـتضيف كليـة الزراعـة والعلـوم الغذائيـة يف اجلامعـة األميركيـة يف بيـروت وحـدةَ البيئـة
والتنميـة املسـتدامة  ESDUوهـي مركـز للتنميـة واألبحـاث املتعـددة االختصاصـات ال سـيما يف
مجـال التنميـة الريفيـة املجتمعيـة واحلفـاظ علـى أنظمـة الغـذاء احملليـة والزراعـة املسـتدامة .لـم
تتوقف هذه الوحدة ( )ESDUيف السنوات العشرين األخيرة عن بذل اجلهود على امتداد املناطق
اللبنانيـة ومنطقـة الشـرق األوسـط وشـمال افريقيـا (املينـا) لتعزيـز فرص كسـب العيش املسـتدامة
يف األريـاف مـع التركيـز علـى التنميـة التشـاركية وبناء القدرات ال سـيما لصغار املزارعني والنسـاء
والشـباب يف املناطـق الريفيـة.
انبثق مشـروع «مبادرات ُسـبل العيش الذكية مناخ ًيا وتخطيط الوصول إلى األسـواق»CLIMAT
متاشـيا مـع رسـالة وحـدة البيئـة والتنميـة املسـتدامة يف العمـل علـى تعزيـز كسـب العيـش واألمـن
الغذائـي يف املناطـق الريفيـة يف ظـل الظـروف االقتصاديـة واالجتماعيـة القاسـية التـي تسـود
املجتمعات الريفية اللبنانية .ميتد املشروع التدريبي على فترة سنة واحدة (تشرين األول 2018-
تشـرين األول  )2019وينفـذ يف منطقـة البقـاع الغربـي وشـمال شـرق بعلبـك بالشـراكة مـع منظمـة
تعـاون بلا حـدود ،وهـي منظمـة غيـر حكوميـة محليـة مركزها شـمال شـرق بعلبك .حظي املشـروع
بتمويـل من الـوزارة االحتاديـة للتعـاون االقتصـادي والتنمية يف أملانيا عبـر برنامج األغذية العاملي»
تعزيـز سـبل معيشـة الالجئين السـوريني واملجتمعـات املضيفـة اللبنانية الضعيفة مـن خالل الغذاء
مقابـل التدريـب» .ويهـدف إلـى حتسين مسـتدام ملهارات وقـدرات وفـرص كسـب عيش اللبنانيين
الضعفـاء والالجئين السـوريني عبـر تعزيـز فـرص كسـب العيـش الذكيـة املناخيـا يف منطقـة تواجـه
عـدم اسـتقرار سياسـي واقتصـادي ومعـدالت مرتفعـة مـن الفقـر وانعـدام األمـن الغذائي.
السياق
يسـتهدف املشـروع قـرى يف منطقـة البقـاع تعتبـر مـن األكثـر ضعفـا علـى نطـاق لبنـان ،حتديـدا
يف شـمال شـرق بعلبـك والبقـاع الغربـي .ازدادت ظـروف العيـش سـوءا يف هـذه املناطـق مـع اندالع
األزمـة السـورية وبـدء توافـد أعـداد كبيـرة مـن النازحين السـوريني ليصـل عددهـم إلـى338577

نازحـا مقابـل  555149قاطنـا لبنانيـا .وتشـير الدراسـات إلـى أن  % 80مـن األسـر املعيشـية يف هـذه املناطـق تعيـش حتـت احلـد األدنى من نفقات السـلة
املعيشـية ( 87دوالرا اميركيـا) يف ظـل أدنـى نسـب عمالـة إلـى عـدد السـكان علـى الصعيـد الوطنـي.
يُعتبر البقاع أكبر منطقة زراعية يف لبنان ويسـتأثر بحوالي  ٪ 50من إجمالي األراضي الزراعية املسـتخدمة .يواجه القطاع الزراعي اللبناني العديد من
التحديـات التـي فاقمتهـا األزمـة السـورية مـن جهـة واألزمـة االقتصاديـة احلاليـة التـي تعصـف بلبنـان مـن جهة أخـرى .أدى التدفق الكبير لالجئني السـوريني
 يسـتضيف البقـاع حوالـي  ٪ 38مـن إجمالـي الالجئين السـوريني يف لبنـان  -إلـى تعاظـم حتديـات التوظيـف لـكل مـن الالجئين واملجتمعـات املضيفـة كمـافـرض املزيـد مـن الضغـوط علـى اخلدمـات االجتماعيـة واملـوارد الطبيعيـة وسـوق العمـل .كذلـك نتـج عـن االسـتمرار يف اإلدارة غيـر املسـتدامة للمـوارد إلـى
اإلفـراط يف اسـتغالل هـذه املـوارد وتلوثهـا وإهدارهـا .وتتسـبب عـدم القـدرة علـى الوصـول إلى املعلومات املتعلقة باملمارسـات الزراعية املسـتدامة واالفتقار
إلـى التقنيـات املبتكـرة يف هـذا املجـال إلـى انخفـاض مسـتمر يف اإلنتاجيـة الزراعيـة وبالتالـي زيـادة الضغـط علـى سـكان الريـف احملرومين والضعفـاء .أمـا
نظـام التسـويق الضعيـف ،فهـو عائـق آخـر بوجـه اإلنتـاج الزراعـي يف لبنـان بشـكل عـام واإلنتـاج علـى نطـاق صغيـر يف منطقـة البقـاع علـى وجـه اخلصـوص.
أضـف علـى مـا مـا سـبق مـن حتديـات ،فـإن التغيـر املناخـي مـن أهـم وأبـرز التهديـدات التـي تؤثـر علـى شـكل ومسـتوى ومسـتقبل األمـن الغذائي.
األنشطة املنفذة:
يعالج برنامج  CLIMATاملشـاكل املتعلقة بالوصول إلى املعلومات واألسـواق ومسـائل اجلندر والالمسـاواة واالنتاج املسـتدام للغذاء باسـتهدافه ثالث
سالسـل قيمـة )١( :انتـاج املجتـرات الصغيـرة ( مبـا فيهـا إدارة املراعـي الطبيعيـة والقطعـان ،صحـة املواشـي ،انتـاج مشـتقات احلليـب وصناعـة السـجاد
احلرفيـة والصبغـة الطبيعيـة) ( )٢إنتـاج احملاصيـل الزراعيـة البديلـة والذكيـة مناخ ًيـا (مبـا فيهـا األنـواع املختلفـة مـن التـوت ،أزهـار القطـف ،املزروعات
العطريـة ،إنتـاج وتصنيـع الفريكـة ،إنتـاج الشـعير املسـتنبت ،انتـاج الشـتول ،واملمارسـات الزراعيـة املسـتدامة) ( )٣تصنيـع األغذيـة الزراعيـة (التجفيـف
الشمسـي للفاكهـة واخلضـار واألعشـاب) .وقـد تبنـى املشـروع نهـج « مـن البيـدر إلـى املائدة» الذي يقـوم بتدخالت على امتداد سلسـلة القيمة من خالل:
( )1بناء القدرات:
نُظمت دورات تدريبية  /توجيهية للمزارعني والنسـاء والشـباب حول بعض املمارسـات الزراعية املسـتدامة والذكية مناخيا وتصنيع األغذية الزراعية
صممـت الـدورات التدريبيـة بحيـث تسـتجيب عمليـا ألهـم نقـاط الضعـف التقنيـة وللظـروف
الغـذاء.
سلامة
تدابيـر
علـى
خـاص
مـع التركيـز بشـكل
ُ
واحلاجـات احملليـة ،فسـعت الـدورات إلـى تقـدمي املهـارات التـي يحتـاج إليهـا املسـتفيدين يف سـياق حياتهـم وظروفهـم اليوميـة لزيـادة فعاليـة ونوعيـة
اخلدمـات التـي يقدمونهـا .وتكاملـت الـدورات التدريبيـة النظريـة بتطبيقـات عمليـة تركـز علـى االنتـاج الزراعـي املسـتدام وأفضـل تقنيـات التصنيـع
الزراعـي وأهـم معاييـر السلامة الغذائيـة.
اتبـع املشـروع نهـج مـدارس املزارعين احلقليـة لدعـم املمارسـات املسـتدامة ،فأنشـأ حقـول زراعيـة إيضاحيـة قابلـة لالسـتدامة إلـى مـا بعـد فتـرة
املشـروع بهـدف تقـدمي االرشـاد الزراعـي وخدمـات أخـرى مدعومـة إلـى املزارعين احملليين .ضمـت هـذه املشـاريع التجريبيـة وحـدات تعـرض أنشـطة
مختلفـة مثـل الرعـي وإدارة املراعـي ،البيـوت الزراعيـة املتكيفـة مناخيـا إلنتـاج أزهـار القطـف ،البيـوت الزراعية املتكيفة مناخيا إلنتاج الشـعير املسـتنبت
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(لألعلاف) ،إنتـاج الطماطـم باتبـاع اسـلوب الزراعـة املائيـة ،إنتـاج ثمـرة العليـق (الفرامبـواز) والعنبيـة الزرقـاء (بلـو بيـري) ،وحـدات إلنتـاج النباتـات
العطريـة (اخلزامـى ،اكليـل اجلبـل ،والزعتـر البـري) باإلضافـة إلـى مشـتل إلنتـاج وتربيـة الشـتول .هـذه احلقـول الزراعيـة اإليضاحيـة التجريبيـة شـاملة
وتبنـي علـى مناهـج االسـتدامة والقابليـة للتكـرار ،هـي مصممـة لعـرض مناهـج صديقـة للبيئـة مبـا يف ذلـك منهـج الزراعـة الصديقـة للبيئـة واإلنتـاج
العضـوي والزراعـة املسـتدامة.
( )2دعم البنى التحتية للمطابخ املجتمعية:
دأبـت وحـدة البيئـة والتنميـة املسـتدامة منـذ العـام  2005علـى دعـم تأسـيس وتفعيـل عـدد مـن املطابخ املجتمعيـة يف مناطق لبنانيـة متفرقة .تدير هذه
املطابـخ مجموعـات سـيدات لبنانيـات وسـوريات أخضعـن لـدورات تدريبيـة الكتسـاب مهـارات يف معاييـر األمـن الغذائـي وحتضيـر الوجبـات الصحيـة.
تتضافـر جهـود السـيدات إلنتـاج وجبـات صحيـة تراثيـة تـوزع علـى شـكل مسـاعدات غذائيـة علـى الشـرائح األكثـر ضعفـا مـن النازحين واملجتمعـات
املضيفـة علـى حـد سـواء .يحشـد هـذا النمـوذج النسـاء مـن املجتمعين اللبنانـي والسـوري ،ويبنـي قدراتهـن ويزودهـن بنشـاط مـدر للدخـل ويسـاعد يف
تعزيـز تأهيلهـن ومتكينهـن اجتماعيـا مـن خلال منـح النسـوة( ،املضيفـات والالجئـات) شـعورا بالهـدف .باإلضافـة إلـى ذلـك ،مـن خلال إنشـاء مطابـخ
مجتمعيـة وفقًـا ملعاييـر سلامة األغذيـة ،يربـط هـذا النمـوذج املسـاعدات الطارئـة باالسـتثمار يف تنميـة املجتمعـات املضيفـة التـي ميكنهـا مواصلـة
نشـاطاتها عبـر انتـاج األغذيـة  /األطعمـة وبيعهـا مـا يـؤدي إلـى اسـتدامة توليـد الدخـل للنسـوة املعنيـات.
عمد مشـروع  CLIMATإلى تقييم املطابخ املجتمعية التعاونيات النسـائية التي تعنى بالزراعة وصناعة الغذاء يف املناطق املسـتهدفة واختيار خمسـة
منها وحتديثها باتباع النهج التشـاركي ربطا بتلقي تدريبات على التصنيع الغذائي وإدارة املطابخ وسلامة الغذاء.
األثر:
متكـن مشـروع  CLIMATمـن الوصـول إلـى  839مشـاركا ومسـتفيدا مباشـرا (نسـاء ،شـباب ،مزارعـون ،مربـو املجتـرات الصغيـرة) و 4145مسـتفيدا
غيـر مباشـر ضمـن الشـبكات املجتمعيـة املعنيـة .تـرك املشـروع تأثيـ ًرا اجتماع ًيـا وبيئ ًيـا واقتصاد ًيـا وتعليم ًيـا علـى املجتمعـات املسـتهدفة مـن حيث تنمية
قدراتهـا ،وتعزيـز املمارسـات املسـتدامة الذكيـة مناخيـا ،وتطويـر فـرص جديـدة لكسـب العيـش.
يتجلـى التأثيـر الرئيسـي لــمشروع  CLIMATيف املعاجلـة املؤقتـة للثغـرات الوظيفيـة يف نظـام االبتـكار .تولـت وحـدة البيئـة والتنميـة املسـتدامة ضمـن
مشـروع CLIMATدور الكيـان التمكينـي القـادر علـى إطلاق العنـان إلمكانـات إنشـاء املشـاريع وحتفيـز األنشـطة يف مجـال تنظيـم املشـاريع يف املناطـق
الريفيـة وضمـان اسـتدامتها إلـى مـا بعـد اإلطـار الزمنـي للمشـاريع املمولـة .تـؤدي وحـدة البيئـة والتنميـة املسـتدامة دورهـا كمركز متخصـص يف مجال
التواصـل ونقـل املعرفـة باإلضافـة إلـى تطويـر القـدرات للقيـام بأنشـطة مبتكـرة جتمـع بين الزراعة وإنشـاء املشـاريع.
يف ظـل النقـص احلالـي يف أطـر العمـل والسياسـات الداعمـة ،يصبـح إبـراز املنتجـات واملنتجين واألنشـطة عاملا أساسـيا ،وهذا ما جلأ إليه مشـروع
 CLIMATباالسـتفادة مـن منابـر عـدة متوافـرة مثـل ( ،Food & Rootsأسـواق بيـروت ،فعاليـات ومناسـبات أخـرى) .يسـير تطويـر منصـات املبيعـات
عبـر اإلنترنـت جن ًبـا إلـى جنـب مـع عقـد اتفاقـات طويلـة األجـل مـع منافـذ البيـع بالتجزئة للمبيعـات الداخلية ،ونظرا ألهمية خلق اسـتراتيجيات تسـويق
مختلفـة كان هنـاك حـرص علـى حتليـل هـذه البدائـل نظر ًيـا يف إطـار مشـروع .CLIMAT
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تأثيــر اســتخدام نظــام الــري المســامي تحــت ســطح األرض
علــى زراعــة النخيــل فــي دبــي
أسماء الباحثني:
السيد خليل الرحمن محمد بشير بوت ،مهندس زراعي
السيد محمد خليفة بن ثالث ،مدير قطاع النخلي

مؤسسة النخلي
اإلمارات العربية املتحدة

فئة االبتكارات الرائدة واملتطورة
خلدمة القطاع الزراعي
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مـن املتوقـع أن يصـل عـدد سـكان العالـم إلـى  9.3مليـار نسـمة يف عـام  ،2050وسـوف يؤثـر
االنفجـار السـكاني بشـكل أساسـي علـى طلـب الغـذاء يف العالـم ،ويتوقع الباحثـون أن يرتفع الطلب
علـى الغـذاء بنسـبة  ،٪ 60ممـا يـؤدي بشـكل مباشـر علـى ضـرورة زيـادة اإلنتـاج الزراعـي وذلـك
بسـبب ان الزراعـة هـي املنتـج الرئيسـي للغـذاء والقـوة الدافعـة القتصـاد معظـم البلـدان.
تعتبـر التمـور مصـد ًرا مهمـاً للطعـام وتتميـز بنكهة فريدة من نوعها تشـبه طعم الكراميل ،ومذاق
ناعـم ومريـح .ويحتـوي ً
أيضـا علـى العديـد مـن الفوائـد الصحيـة املغذية للجسـم ،وذلـك النها غنية
باأللياف ،البروتينات ،الفيتامينات ،احلديد ،النحاس ،الزنك ،املغنيسـيوم والبوتاسـيوم.
وبعـد ان تعـرف العالـم بالفوائـد املهـم للتمور اصبحت من األغذية األساسـية واملفضلة يف معظم
املطابخ العاملية ،هو مكون أساسـي للمعجنات ،لذا زراعة النخيل لها مسـتقبل مشـرق.
وتعتبـر زراعـة النخيـل مـن الزراعـات احليويـة مـن الناحيـة الثقافيـة واالقتصاديـة حيـث وضعـت
دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف مكانتهـا املرموقـة والريادية يف مجال زراعـة النخيل ،واصبحت
رابـع دولـة يف إنتـاج التمـور بنسـبة  % 12مـن إنتـاج العالـم ،تعتبـر زراعـة النخيـل هـي املسـتهلك
الرئيسـي للميـاه ،حيـث يسـتخدم ثلـث إجمالـي امليـاه اجلوفية يف دولة اإلمـارات العربية املتحده يف
ري أشـجار النخيـل .إن توفيـر احللـول للحـد مـن كميـة امليـاه املسـتهلك لزراعـة النخيـل ،سـيكون له
تأثيـر كبيـر يف نسـبة إسـتهالك امليـاه يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.
تعـد منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا ( )MENAواحـدة مـن أكثـر املناطـق التـي تعانـي
نـدرة امليـاه يف العالـم ،ورغـم ذلـك فإن متوسـط االسـتهالك اليومي للفرد يعتبـر من أعلى املعدالت
يف العالـم ،والسـبب الرئيسـي هـو الـري الزراعـي ٪ 70-60( .مـن اسـتخدام امليـاه اليومـي).
وإلنتـاج الغـذاء يحتـاج الفـرد إلـى مـوارد ميـاه ،ويف وقتنـا احلالـي تواجـه منطقة الشـرق األوسـط

وشـمال إفريقـي ( )MENAوالعالـم نـدرة يف امليـاه ،ويف السـنوات القادمـة سـوف يـزداد الطلـب علـى مـوارد امليـاه بزيـادة التركيبـة السـكانية .وألن
احلكومـات حتتـاج الـى حلـول سـريعة لضمـان اسـتمرارية مـوارد امليـاه وذلـك بسـبب اسـتنفاذ امليـاه اجلوفيـة ،وحتليـة امليـاه تعتبـر عمليـة مكلفـة وغيـر
إيكولوجـي ،ومحدوديـة يف توافـر ميـاه الصـرف الصحـي ملعاجلتهـا.
ان مصـادر امليـاه حتـت سـطح األرض تكمـن يف امليـاه اجلوفيـة وهـي ثـروة باطنيـة من املياه النظيفة الصحية الصاحلة لالسـتخدام البشـري ،باإلضافة
الـى اآلبـار ،كمـا مت استكشـاف مصـادر أخـرى ملـوارد امليـاه ،مثل اسـتخدام امليـاه العادمة املعاجلـة (إلى حد بعيد).
إن اعتمـاد طـرق الـري (مثـل نظـام الـري بالفقاعـات الـذي يجمـع بين نظـام الـري بالتنقيـط والـري السـطحي ،عبـاره عـن جهـاز ثابـت ،يعمـل حتـت
الضغـط املنخفـض بنظـام الـري بالتنقيـط) ،و هـو معتمـد يف معظـم البسـاتني التـى يتـم سـقيها بشـكل جيـد ،حيـث ان هـذا النظـام يوفـر تدفـق الهواء من
خلال أنبـوب مثبـت عليـه ،ويتـم ضغـط الهـواء ،بحيـث ميكـن إخـراج الفقاعـات مـن فتحـات املرشـات املثبـة يف احلفـرة مع مـاء الري ،و يؤدي هـذا النظام
الـى زيـادة الضغـط علـى إسـتخدام مـوارد امليـاه ،ممـا يـؤدي الـى رتفـاع نسـبة امليـاه املفقـودة واجنـراف التربـة وتآكلهـا ،و يف الوقـت احلالي يسـتخدم هذا
النظـام لـري حوالـي  ٪ 40مـن املسـاحة بواسـطة أنظمـة الـري بالفقاعـات ،و مت اعتمـاد تقنيـات الـري احلديثـة يف املناطـق القاحلـة ،ويرجـع ذلك أساسـا
إلـى زيـادة كفـاءة اسـتخدام امليـاه إلنتـاج أشـجار النخيل.
طرق الري املختلفة واملتاحة:

الري املباشر للجذور
()T+

الري بالتنقيط حتت
سطح االرض

ري الفقاعات

ري التنقيط

ري احلوض
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أوضحـت العديـد مـن الدراسـات أن الـري املباشـر حتـت سـطح األرض مـن أكثـر التقنيـات فعالـة لتحسين كفـاءة اسـتخدام امليـاه لزيـادة اإلنتـاج ،ميكـن
إجـراء عمليـات الـري ،التسـميد والتهويـة بواسـطة هـذا النظـام الفريد.
مـن أجـل توفيـر حلـول لتحسين اسـتخدام امليـاه يف املـزارع واألماكـن العامـة (توفيـر امليـاه واسـتمرارية توصيـل الغـذاء) ،مت إسـتخدام منطقـة زراعيـة
إلختبـار نظـام الـري املسـامي ،والـذي يتكـون مـن أنبـوب مكـون مـن نسـيج تقنـي مـن خاللـه مينح التحكم يف التدفق املسـتمر للمياه يف كل مـكان ،يعد هذا
النظـام ً
واضحـا علـى االبتـكار ،وذلـك بفضـل الهيكل املسـامي املرن.
مثـال
ً
* نظـام الـري املسـامي يأخـذ امليـاه إلـى األرض عبـر مسـامه ،ويحـدث هـذا عندمـا يكـون ضغـط املـاء داخـل األنبـوب ٍ
كاف لدفعـه للخـارج ،وهـو نظـام
قائـم علـى مبـدأ بسـيط جـداً ،نظـام إيكولوجـي ويحقـق تدفقًـا مسـتم ًرا وموحـدًا بطـول األنبـوب بواسـطة املسـام موجـودة علـى سـطحه.
زراعـة النخيـل وضمـان إسـتمرار الغـذاء واسـتراتيجية دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة  ،2036ويجـب احلفـاظ علـى مـوارد امليـاه كأحـد اجلوانـب
األساسـية يف احليـاة.
وعليـه ،مت إختبـار نظـام أنبـوب مسـامي للـري حتـت سـطح األرض خلفـض إسـتهالك مـوارد امليـاه ،وأيضـا لتوفيـر كميـة امليـاه املناسـبة لـري أشـجار
النخيل.
واآلن قطـاع النخلـي تتمتـع برؤيـة مسـتقبلية ومعرفـة واسـعة للوضـع غيـر املسـتقر ملـوارد امليـاه يف دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،مت حتقيـق
ذلـك مـن املنتـج ( ،)Terraplusوهـو نظـام حديـث للـري حتـت سـطح األرض لإلرتقـاء مبسـتوى اإلسـتخدام الثمني والسـليم ملـوارد املياه ألغراض
الري.
نظـام أنبـوب مسـامي للـري حتـت السـطح األرض ( ،)Terraplusمـن الناحيـة الفنيـة هـو عبـاره عـن خرطـوم من نوع البوليسـتر املنسـوج وبواسـطة
بتقنيـة النانـو ،ومـع الـري املباشـر جلـذور أشـجار النخيـل سـاعد علـى منوهـا يف عمـق غيـر محـدود داخـل التربـة ،وأيضـا تطورهـا وزيـادة حجـم
اجلذور.
كان الهـدف الرئيسـي مـن التجربـة هـو تقييـم تأثيـر الـري حتـت سـطح األرض ( )+ Tمـع كميـات ميـاه الـري سـواء اقتصاد ًيـا وفن ًيـا .أثنـاء التجربـة ،مت
مقارنـة نظـام الـري يف حوضـي الفقاعـي الـذي كان موجـودًا بالفعـل يف املنطقـة ،بنظـام الـري حتـت حتـت األرض املعتمـد حدي ًثـا.
لقد أدت االختبارات على أشـجار النخيل إلى تقليل نسـبة مياه الري بنسـبة  45إلى  ،٪ 50ومت حتقيق عائد أعلى بنسـبة  ٪ 7-5تقري ًبا من إجمالي
اإلنتـاج ،وعليـه فـإن هـذا النظـام يوفـر املتطلبـات األساسـية لنمـو أشـجار النخيـل ،واجلـذور لتصبح أكثر كثافة وكفاءة ،وأيضاً سـوف يـؤدي إلى إنخفاض
نسـبة تبخر املياه.
وفقًـا للتجـارب والنتائـج التـي مت احلصـول عليهـا ،حققنـا توفيـر امليـاه مـن  50-45متـر مربـع لكل نخلة يف السـنة ،حيث اسـتخدام التكنولوجيا املبتكرة
يسـاعد يف حتقيق الربح يف إنتاج التمور ،وأيضا توفير يف موارد املياه ،ويعتبر أمر مصيري بالنسـبة للحكومة لتحقيق أهدا فها االسـتراتيجية للحفاظ
علـى مـوارد امليـاه الى عام .2036
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الدكتورة حسناء احلراق
اململكة املغربية

فئة الشخصية املتميزة يف مجال
النخيل والتمر واالبتكار الزراعي
(مناصفة)
118

الدكتـورة حسـناء احلـراق مـن مواليـد مدينـة العرائـش باململكـة املغربيـة حيـث تلقـت تعليمهـا
االبتدائـي والثانـوي .حاصلـة علـى ديبلـوم مهندسـة دولـة يف الصناعـات الزراعيـة والغذائيـة مـن
معهـد احلسـن الثانـي للزراعـة والبيطـرة بالربـاط سـنة  ،1992ثـم علـى ديبلـوم دكتـوراه الدولـة يف
العلـوم الزراعيـة ،تخصـص تكنولوجيـات الصناعـات الغذائيـة ،مـن نفـس املعهـد بشـراكة مـع مركـز
البحـوث الزراعيـة للتنميـة الدوليـة ( )CIRADمبونبلييـه بفرنسـا سـنة .2007
بـدأت الدكتـورة حسـناء احلـراق مشـوار عملهـا كباحثـة يف ميـدان جـودة التمـور وتثمينهـا منـذ
سـنة  1995باملعهـد الوطنـي للبحـث الزراعـي ( ،)INRAاملركـز اجلهـوي للبحـث الزراعـي مبراكـش،
وتشـغل حاليـاً بنفـس املعهـد درجـة مديـرة البحـوث.
خلال خمـس وعشـرين سـنة مـن مسـيرتها املهنيـة التـي قادتها بكل جديـة والتزام ونكـران للذات،
راكمـت الدكتـورة حسـناء احلـراق جتـارب متعـددة ودرايـة غنيـة يف مجالـي البحـث والتنميـة حـول
تثمين التمـور مـا بعـد اجلنـي .وتتميـز أنشـطة البحـث والتنميـة املتنوعـة التـي قامـت بهـا:
• باالهتمام بقطاع حيوي بالنسـبة للواحات املغربية التي يزيد تعداد سـكانها على مليوني نسـمة
ويساهم بنسبة  40إلى  ٪ 60من دخل املزارعني بإنتاج جتاوز  140 000طن يف سنة 2019؛
• بطابـع علمـي وتكنولوجـي وتسـويقي يسـاعد علـى تثمين التمـور مـع انعكاسـات إيجابيـة علـى
التنميـة املسـتدامة يف املناطـق املنتجـة للتمـور مـن خلال توفيـر حلـول ملموسـة وحديثة ،قـادرة على
املسـاهمة يف تطويـر تكنولوجـي للتمـر املغربـي مـع أخـذ خصائصـه بعين االعتبـار؛
• مبنهـج مبتكـر يسـاهم يف تثمين منتجـات التمـر التقليديـة مـن أجـل الولـوج بهـا إلـى األسـواق
الوطنيـة والدوليـة ،مـع احلفـاظ علـى اخلبـرة احملليـة لنسـاء الواحـات املتعلقـة بتحويـل التمـور؛
• باملسـاهمة بشـكل كبيـر يف حتديـث قطـاع التمـور والرفـع مـن قدرتهـا التنافسـية عـن طريـق
حتسين جودتهـا وترميزهـا وذلـك باألخـذ بعين االعتبـار القوانين واملعاييـر املعمـول بهـا فيمـا يتعلق
باملمارسـات اجليـدة للتصنيـع واملمارسـات اجليـدة للنظافـة واجلـودة التجاريـة وكذلـك اجلـودة
املرتبطـة باألصـل عـن طريـق وضـع العالمـات املميـزة للمنشـأ واجلـودة.
ولقـد أظهـرت النتائـج احملصـل عليهـا أهميـة إسـهام الدكتـورة حسـناء احلـراق مـن أجـل رفـع
إنتـاج التمـور إلـى مسـتوى املنتجـات االسـتراتيجية باململكـة املغربيـة .وشـملت أهـم إجنـازات البحث
والتنميـة حـول التمـور اجلوانـب التاليـة:
• دراسة نوعية ( )typicityوجودة التمور الغذائية والتجارية والتكنولوجية والعضوية ()organoleptic

من خالل التصنيف الفيزيائي والفيزيوكيميائي والبيوكيميائي واحلسي؛
• املسـاهمة يف جـرد وتوثيـق املعـارف احملليـة لنسـاء الواحـات والتـي تتعلـق مبـا يزيـد علـى عشـرين منتـوج تقليـدي متنوع محصل عليه عـن طريق حتويل
أصنـاف مختلفـة مـن التمـر (عجين ودبـس وعصيـر وطحني و غيرها مـن املنتجات)؛
• تثمين بعـض منتوجـات التمـر احملليـة املعتمـدة علـى املعـارف التقليديـة لنسـاء الواحـات عـن طريـق تطويـر عمليـات إنتاجهـا ممـا جعـل منهـا منتوجات
ذات جـودة جيـدة وقابلـة للتسـويق (كمثـال عصيـر التمـر املسـمى محليـا تاصبونـت أو تاكشـولت وعجين التمـر املسـمى محليـا تاصبونـت أو توميـت)؛
• تكييف وتطوير تقنيات حتويل عدة أصناف من التمور ذات اجلودة التجارية الضعيفة للرفع من قيمتها التسويقية؛
• تكييف وتطوير تقنيات حفظ بعض أصناف التمور ذات اجلودة التجارية العالية؛
• املسـاهمة يف وضـع معاييـر وطنيـة ودوليـة للتمـور وكـذا ترميزهـا عـن طريـق وضـع العالمـات املميـزة للمنشـأ واجلـودة .ويف هـذا الصـدد ،نشـير علـى
سـبيل املثـال إلى املسـاهمة يف االعتـراف بـكل مـن البيـان اجلغـرايف احملمـي متـور بويطـوب طاطـا والبيـان اجلغـرايف احملمي متـور أوتوقـدمي تودغى تنغير
والبيـان اجلغـرايف احملمـي متـور بوسـتحمي السـوداء درعـة وعالمـة اجلـودة الفالحيـة متـور النجدة؛
• إجناز دراسات وثائقية وميدانية حول تثمني التمور يف املغرب :دراسة وحتليل تثمني التمور ما بعد اجلني ودراسة تسويق التمور.
وتشمل كذلك مكتسبات البحث التي حققتها الدكتورة حسناء احلراق على ما يلي:
• حتضيـر وتنسـيق وإجنـاز أنشـطة بحثيـة وتنمويـة يف إطـار برامـج البحـوث للمعهـد الوطنـي للبحـث الزراعـي يف إطـار االسـتراتيجية الفالحية الوطنية
«مخطـط املغـرب األخضـر» الـذي أشـرف جاللـة امللـك محمـد السـادس علـى انطالقتـه يف سـنة  ،2008ويف إطـار العديـد مـن االتفاقيـات واملشـاريع
والبرامـج والشـبكات التـي جتمـع املعهـد بشـركاء وطنيين ودوليين ومـن بينهـا:
 برنامج حساب حتدي األلفية ( )Millinium Chalenge Accountيف إطار الشراكة بني الواليات املتحدة األمريكية واملغرب؛ برنامج البحوث الزراعية من أجل التنمية ( )PRADيف إطار الشراكة بني فرنسا واملغرب؛ شـبكة بحـوث وتطويـر النخيـل بشـمال إفريقيـا والشـرق األوسـط بتنسـيق مـن طـرف املركـز الدولـي لدراسـة املناطـق اجلافـة والقاحلـة ()ICARDAوبرعايـة مـن طـرف الصنـدوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة والبنـك اإلسلامي للتنميـة والصنـدوق العربـي لإلمنـاء االقتصـادي واالجتماعـي؛
 مشـروع نخيـل التمـر يف املغـرب العربـي برعايـة املعهـد الدولـي للمـوارد الوراثيـة النباتيـة (التنـوع البيولوجـي الدولـي) وبرنامـج األمم املتحـدة للتنميـةوالصنـدوق العاملـي للبيئة؛
 اتفاقية «احلزم التقنية للنخيل» املبرمة بني املعهد الوطني للبحث الزراعي واملنظمة العربية للتنمية الزراعية ()AOAD؛ برنامج االحتاد األوربي لدعم السياسة الزراعية القطاعية باملغرب ()PAPSA؛ مشروع «املساهمة يف حتسني تسويق التمور يف املغرب» بشراكة مع التعاون التقني األملاني واملكتبني اجلهويني لالستثمار الفالحي بتافياللت و ورزازات؛ مشـروع إدارة امليـاه والتنميـة القرويـة املندمجـة يف واحـة درعـة ( )GEDINDRAيف إطـار التعـاون بين بلجيـكا واملغـرب (التعـاون التقنـي البلجيكـيبشـراكة مـع املكتـب اجلهـوي لالسـتثمار الفالحـي بـورزازات)؛
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 البرنامج الوطني لتنمية واحات اجلنوب ( )POSبرعاية وكالة التنمية اجلنوبية وبرنامج األمم املتحدة للتنمية؛ البرنامج الوطني لتنمية واحات تافياللت ( )POTبرعاية وكالة التنمية اجلنوبية وبرنامج األمم املتحدة للتنمية؛ الصندوق اجلهوي إلنعاش الشغل ( )FREPEيف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باملغرب (.)INDH• القيــام بالعديــد مــن الــدورات التدريبيــة النظريــة والتطبيقيــة واملســاعدة التقنيــة ونقــل التكنولوجيــا لفائــدة مهندســي وتقنيــي مؤسســات
التنميــة والعديــد مــن التنظيمــات املهنيــة للنســاء واملزارعــن (اجلمعيــات والتعاونيــات واملجموعــات ذات النفــع االقتصــادي) العاملــة يف مجــال
تثمــن التمــور مبختلــف الواحــات املغربيــة (درعــة ،تافياللــت ،طاطــا ،تودغــى ،كلميــم ،فكيــك ،إلــخ .).وقــد أتاحــت هــذه األنشــطة العلميــة والتقنيــة
للمســتفيدين إنتــاج منتجــات ذات جــودة جيــدة قابلــة للتســويق .كمــا أقيمــت بعــض الــدورات التدريبيــة خــارج املغــرب لفائــدة باحثــن وتقنيــن
وأســر منتجــة.
• نشـر كمؤلفـة أو مشـاركة يف التأليـف ،بالتعـاون مـع شـركاء محليين ودوليين ،مـا يزيـد علـى مئـة وسـتني منشـورا علميـا وتقنيـا (كتـب وورقـات علمية
وتقنيـة وإرشـادية وتقاريـر مهنيـة) .ولقـد سـاهمت هـذه املنشـورات يف إثـراء املراجـع الوطنيـة والدوليـة لشـجرة النخيـل وخاصـة يف سـد الفجـوة يف
املعلومـات العلميـة والتقنيـة املتعلقـة بجـودة التمـور املغربيـة وتثمينهـا بعـد اجلنـي.
• املشـاركة يف العديـد مـن النـدوات والفعاليـات العلميـة والتنمويـة احملليـة والدوليـة ،وإجنـاز خبـرات واستشـارات علميـة وتقنيـة ودورات تدريبيـة
معمقـة يف املغـرب وخارجـه (اإلمـارات العربيـة املتحـدة ،اململكـة العربيـة السـعودية ،فرنسـا ،الكويت ،إسـبانيا ،السـويد ،سويسـرا ،تونـس ،اجلزائر ،تركيا
والواليـات املتحـدة األمريكيـة) ،يف مجـاالت الصناعـات الزراعيـة والغذائيـة بشـكل عام وجودة وتكنولوجيا التمر على وجه اخلصوص ،لتحسين املهارات
وتبـادل اخلبرات.
• املشـاركة يف العديـد مـن املقابلات والبرامـج اإلذاعيـة والتلفزيونيـة واألشـرطة الوثائقيـة يف املغـرب واخلارج ،من خالل عرض األنشـطة واإلجنازات
البحثيـة والتوعيـة بأهميـة تثمين التمـور ودوره يف تطويـر قطاع النخيل وحتسين حياة سـاكنة الواحات واالسـتجابة ملتطلبات املسـتهلك.
• املشـاركة كعضـو يف العديـد مـن اللجـان والشـبكات العلميـة والتقنيـة :عضـو يف فريـق العمـل االلكترونـي الدولـي للدسـتور الغذائـي اخلـاص بوضـع
معيـار الدسـتور الغذائـي للتمـور الطازجـة ،وعضـو يف الشـبكة الوطنيـة للخبـراء املثمنين داخـل املؤسسـات البحثيـة ،وعضـو يف جلنـة خبـراء التـذوق يف
املبـاراة املغربيـة للمنتجـات احملليـة ،وعضـو جلنـة التحليلات احلسـية للتمـور ومنتجـات التمـور التابعـة لــلمعهد الوطنـي للبحـث الزراعـي مبراكش والتي
قامـت الدكتـورة احلـراق بإنشـائها يف سـنة  ،2009ومراجعـة للأوراق العلميـة للعديـد مـن املجلات الدوليـة ،إلـخ.
ولقد أتاحت األنشـطة املختلفة املنجزة املتعلقة بالبحث والتنمية واالستشـارة واخلبرة يف ميدان تثمني التمور للدكتورة حسـناء احلراق نسـج عالقات
مثمرة وناجحة مع مؤسسـات ومنظمات ووكاالت وشـبكات وطنية ودولية للبحث والتنمية ومن بينها:
منظمـة األغذيـة والزراعـة للأمم املتحـدة ( ،)FAOبرنامـج حتـدي األلفيـة ( ،)MCAبرنامـج االحتـاد األوربـي لدعـم السياسـة القطاعيـة الفالحيـة
باملغـرب ( ،)PAPSAشـبكة بحـوث وتطويـر النخيـل ،املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة ( ،)AOADاملركـز الدولـي لدراسـة املناطـق اجلافـة والقاحلـة
( ،)ICARDAالتعـاون التقنـي البلجيكـي ( ،)BTCالتعـاون التقنـي األملانـي ( ،)GTZمركـز البحـوث الزراعيـة للتنميـة الدوليـة ( ،)CIRADالوكالة الوطنية
لتنميـة مناطـق الواحـات واألركان وبعـض اجلامعـات الوطنيـة للتعليـم العالـي.
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األستاذ الدكتور كازو شينوزاكي
إمبراطورية اليابان

فئة الشخصية املتميزة يف مجال
النخيل والتمر واالبتكار الزراعي
(مناصفة)
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البروفيسـور شـينوزاكي هـو أشـهر عالـم فيزيائـي للنباتـات اجلزيئيـة على مسـتوى العالم ،أوضح
اسـتجابة النباتـات للضغـوط البيئيـة ،وخاصـة احلـرارة وامللـح واجلفـاف ،واكتشـف آليـات املقاومـة
علـى املسـتوى اجلزيئـي .حـدد العناصـر الرئيسـية مثـل عوامل النسـخ ومسـارات اإلشـارات وآليات
التحكـم يف الهرمونـات ،باسـتخدام األسـاليب األملانيـة .وقـد أظهر هو وزوجته البروفيسـور كازوكو
ياماغوتشي-شـينوزاكي (جامعـة طوكيـو) وجـود كل مـن األنظمـة التنظيميـة املسـتقلة التـي تعتمـد
علـى ( )ABAوالتـي حتكـم التعبيـر اجلينـي الناجـم عـن اجلفـاف .باإلضافـة إلـى ذلـك ،فتحـوا
الطريـق لتطبيـق املعرفـة املسـتمدة مـن البحـوث األساسـية لتربيـة النباتـات التـي تتحمـل اجلفـاف،
مبـا يف ذلـك يف اآلونـة األخيـرة التنميـط احملاصيـل عاليـة اإلنتاجيـة .نظـام ()Phenotyping
املتكامـل للنباتـات املطـور الـذي طـوره ( .)Shinozaki et alيسـمح باملراقبـة علـى مـدار السـاعة،
لــ  120نباتـاً حتـت التحكـم الدقيـق يف حالـة ميـاه التربـة مـن خلال مزيـج مـن نظـام حـزام النقـل،
يتخيـل التحليـل بالكومبيوتـر ،والـوزن التلقائـي والـري.
نشـر البروفيسـور شـينوزاكي مـا يقـرب مـن  600ورقـة علميـة متـت مراجعتهـا مـن قبـل
األقـران ( 613وثيقـة يف سـكوبس)https://www2.scopus.com/authid/detail.( ،
 ،)Uri?authirld=22939092300معظمهـا يف املجلات ذات التصنيـف األعلـى .مـع 85،829
استشـهاداً (وفقـاً لــ ( )Scopusيف  9أكتوبـر  ،)2019هـو املؤلـف األكثـر استشـهاداً يف جميـع علـوم
النبـات و( ،)RIKENوفقـاً لتصنيـف (مؤسسـة الطبيعـة لعـام  2017الرائـدة عاملياً يف هذا املجال).
 يُدرس البروفيسور شينوزاكي علم األحياء يف جامعة أوساكا ( ، BSC1972وتخرج يف عام 1974مـن جامعـة ناغويـا وحصـل علـى دكتـوراه يف العلـوم ( )DSCيف عـام  1977مـن كليـة الدراسـات العليـا
للعلـوم  ،حيـث بـدأ ً
أيضـا حياتـه املهنيـة .ومن  1987إلـى  1989درس النبات  Transgenicالتكنولوجيا
يف جامعـة روكفلـر ،نيويـورك :يف عـام  1989تولـى منصـب كبير العلمـاء يف مختبر البيولوجيا اجلزيئية
لنبـات ريكـن يف تسـوكوبا  ،وأصبـح مديـ ًرا يف مركـز ريكـن لعلـوم النبـات يف يوكوهاما عام .2005
تلقـى البروفيسـور شـينوزاكي العديـد مـن اجلوائـز واجلوائـز واألوسـمة :مت تسـمية البروفيسـور
شـينوزاكي كعضـو مراسـل يف اجلمعيـة األمريكيـة لعلمـاء األحيـاء النباتيـة يف عـام  .2015كمـا فـاز
بجائـزة اجلمعيـة اليابانيـة يف عـام  .2009وحصـل البروفيسـور شـينوزاكي علـى جائـزة االمتيـاز
الثقـايف للعـام  2016يف اليابـان .اجلائـزة هـي ثانـي أعلـى تكـرمي يف البلادُ ،تنـح ألولئـك الذيـن
سـاهموا مسـاهمة كبيـرة يف تطويـر وإثـراء الثقافـة ونـادرا مـا ُتنـح للعلـوم الطبيعيـة.
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