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على خطى زايد
بعد  10سنوات من النجاح والريادة الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يف قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على املستوى احمللي والدولي،
بفضل توجيهات الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة "حفظه اهلل" ،ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي،
نائب القائد أألعلى للقوات املسلحة ،ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،نفخر ونعتز بالنجاحات الكبيرة
التي حققتها اجلائزة على املستوى الوطني والدولي ،جتعلنا نشعر بارتياح كبير ومتنحنا احلافز على املضي قدماً لالرتقاء وفق أفضل املمارسات ،وأصبحت محط أنظار
الباحثني واملزارعني واملنتجني واملنظمات الدولية واملهتمني بالنخيل والتمور واالبتكار الزراعي بالعالم.
لقد مضت جائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ضمن منهجية ثابتة ورؤية واضحة تهدف لالرتقاء بقطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على خطى الرؤية احلكيمة
للمغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب اهلل ثراه" بصفته القائد املؤسس واألب الروحي لدولة االمارات العربية املتحدة ،ومقامه الرفيع يف بناء الدولة
ونهضتها الزراعية حيث حتولت على يديه الكرميتني صحراء اإلمارات إلى جنة خضراء بزراعة ماليني النخيل واألشجار املختلفة ،فقد ترك بصمته يف قهر الصحراء
وحتويلها إلى جنة خضراء إلميانه العميق بقدسية احملافظة على البيئة وزيادة الرقعة 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 عاشوا على هذه األرض،
وتعايشوا مع بيئتها يف البر والبحر ،وأدركوا بالفطرة وباحلس املرهف احلاجة للمحافظة عليها ،وأنهم أخذوا منها قدر احتياجهم فقط ،وتركوا فيها ما جتد فيه األجيال
القادمة مصدراً للخير ونبعاً للعطاء .وهذا هو التعريف احلقيقي للتنمية املستدامة كما أقرته األمم املتحدة.
ً
وكان "رحمه اهلل" يرتبط بتآلف وطيد مع الشجر وشعاره الدائم «اقطع طريقاً وال تقطع شجرة» .وهو القائل أيضا "أعطوني زراعة ،أضمن لكم حضارة" فالزراعة
واحلضارة صنوان بفكر الشيخ زايد "رحمه اهلل".
وتزامناً مع إعالن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة "حفظه اهلل" ،أن عام  2018يف دولة اإلمارات العربية املتحدة سيحمل شعار «عام
زايد» .إذ نؤكد على أهمية دور الشيخ زايد "طيب اهلل ثراه" لكونه من وضع اللبنة األولى لدعم وتطوير قطاع زراعة نخيل التمر واالبتكار الزراعي من أجل حتقيق التنمية
املستدامة على املستوى الوطني والدولي.

نهيان مبارك آل نهيان

وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة
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ويستمر النجاح والعطاء
منحت دولة اإلمارات العربية املتحدة أهمية كبيرة للقطاع الزراعي بشكل عام وشجرة نخيل التمر اهتماماً خاصاً ملا لها من أهمية يف
حياة سكان املناطق الصحراوية ،حيث شكلت املصدر الرئيسي للطعام واملأوى وأدوات العمل واحلياة وجز ًء من الهوية الثقافية والوطنية.
كما تبوأت دولة اإلمارات يف هذا املجال مكانة عاملية مرموقة بفضل رؤية راعي اجلائزة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة "حفظه اهلل" الذي سار على درب املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" ،طيب اهلل ثراه" ،بصفته
القائد املؤسس واألب الروحي لدولة االمارات العربية املتحدة ،وباني نهضتها الزراعية حيث حتولت على يديه الكرميتني صحراء
اإلمارات إلى جنة خضراء بزراعة ماليني النخيل واألشجار املختلفة ،فقد ترك بصمته على مستوى دولة االمارات يف قهر الصحراء
وحتويلها إلى جنة خضراء إلميانه العميق بقدسية احملافظة على البيئة وزيادة الرقعة اخلضراء.
وتأتي النجاحات الكبيرة التي حققتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وعلى مدى العقد املاضي ،لتضع اجلائزة يف
موقع كبير من املسؤولية يف حصرها على هذا النجاح ما يجعلنا نشعر بارتياح كبير ومتنحنا الثقة واحلافز على املضي قدماً يف سبيل
االرتقاء باجلائزة التي حققت مكانة عربية وعاملية مرموقة.
هذه النجاحات املتتالية ما كانت لتتحقق لوال الدعم واالهتمام الكبيرين من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل .ورعاية كرمية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،والدعم املستمر
من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس
مجلس أمناء اجلائزة ،لالرتقاء بهذا القطاع واحملافظة على املوارد ودعم األمن الغذائي من خالل املبادرات والفعاليات الهادفة إلى حتقيق التنمية املستدامة وفق أفضل
املمارسات الدولية.
لقد وضعت اجلائزة ومنذ تأسيسها معاييراً وشروطاً محددة الختيار الفائزين واملكرمني واتخذت منهجاً علمياً ثابتاً يف جميع فئات اجلائزة ،وأبرزت أهم الشخصيات
من باحثني ومهتمني ومزارعني يف مجال نخيل التمر .وقد ساهمت عشرات األبحاث العلمية التي ُقدمت للجائزة يف وضع قواعد وأسس ثابتة لالهتمام بزراعة النخيل
وإنتاجه وتصنيعه وتسويقه .وحتفيز الباحثني على االبتكار الزراعي لتحقيق التنمية املستدامة.
واحتفا ًء بعام زايد  2018فان األمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عقدت العزم على املضي قدماً يف حتقيق رؤية القائد املؤسس والقيادة
احلكيمة "حفظهم اهلل" لتطوير وتنمية قطاع النخيل وانتاج التمور واالبتكار الزراعي ،والعمل على تعزيز املكانة املرموقة التي وصلت إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة
على الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

أ .د عبدالوهاب زايد

أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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ولد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يف أبوظبي سنة  .1970تلقّى تعليمه العام يف مدارس أبوظبي ،ونال درجة
البكالوريوس يف "العالقات الدولية" من الواليات املتحدة األمريكية ،عام ُ .1993ع ًي بعد عودته من دراسته اجلامعية عام
 ،1997رئيساً ملكتب والده املغفور له الشيخ زايد بن سلطان ،حيث الزمه حتى وفاته رحمه اهلل يف نوفمبر  .2004أصبح نائباً
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا لوزارة شؤون الرئاسة يف التشكيل الوزاري لعام .2009
ّ
متت تسمية سموه وزيرا لوزارة شؤون الرئاسة عام  ،2004بعد دمج مكتب صاحب السمو رئيس الدولة وديوان الرئاسة .مت
تكليفه برئاسة املجلس الوزاري للخدمات عام  ،2006وهو هيئة وزارية منبثقة عن مجلس الوزراء ،تض ّم عددا من الوزراء
املسؤولني عن قطاعات اخلدمات .مت تعيينه يف  2007رئيسا جلهاز اإلمارات لالستثمار ،وهو آلية احتادية ،تتولى استثمار
األموال نيابة عن احلكومة االحتادية.
يتولي سموه رئاسة دائرة القضاء يف أبوظبي منذ عام  .2006يرأس سموه املركز الوطني للوثائق والبحوث منذ عام .2000
يترأس سموه منذ عام  2005صندوق أبوظبي للتنمية ،الذي يقوم بتقدمي املنح والقروض امليسرة للدول النامية .يترأس مجلس
إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية منذ عام  ،2005يترأس مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية منذ  .2007ترأس
مجلس إدارة شركة أبوظبي لالستثمارات البترولية "أيبيك".
تولى رئاسة مؤسسة اإلمارات من عام  2005وحتى  .2009يتولى منصب نائب رئيس مجلس أبوظبي للتعليم منذ عام .2005
نائب رئيس اللجنة املالية واالقتصادية .عضو املجلس األعلى للبترول ،وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي لالستثمار منذ عام
.2005
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سمو األمير امللكي فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد مدينة الرياض عام
(1365هـ -1945م).
حاصل على شهادة البكالوريوس يف اآلداب من جامعة امللك سعود بالرياض وقد التحق بالعمل احلكومي عام (1390هـ -
1970م) وشغل عددا من املناصب يف عدد من الوزارات حتى صدر األمر امللكي بتعيني سموه أميرا ملنطقة القصيم مبرتبة
وزير من وحتى صدور األمر امللكي بتعيني سموه أميرا ملنطقة الرياض مبرتبة وزير يف 9/4/1436هـ.
وقد تبنى سموه عددا من اجلوائز إباّن عمله أميرا ملنطقة القصيم ومنها جائزة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل
سعود حلفظ القران الكرمي للبنني والبنات وكذلك جائزة األمير فيصل بن بندر للنخيل والتي ساهمت وتساهم يف دعم
اقتصاديات النخلة وثمارها وتشتمل على عدة فروع كما تبنى سموه إطالق جائزة القصيم للتميز الشبابي والتي تدعم
قطاع الشباب بكل فئاته،ويف ظل حرص سموه على الشباب والشابات كذلك فقد انشأ برنامجاً يحمل اسمه للتنمية
املجتمعية والذي يقدم برامج تدريبيه وتطويريه أسهمت يف تدريب وتأهيل الشباب والشابات بالعديد من الدورات نتج
عنها توظيف عدداً منهم يف عدد من الوظائف.
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سمو األمير امللكي
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
اململكة العربية السعودية
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ويرأس سموه عدد من مجالس إدارات اجلمعيات اخليرية واملجالس احلكومية ولسموه إسهامات كثيرة وكبيرة يف مجال
العمل اخليري واالجتماعي .
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مستشار الدولة ،سلطنة ُعمان
املعلومات الشخصية:
االسم :محمد بن عبداهلل بن زاهر الهنائي.
املؤهالت العلمية
دراسات يف علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية.
الوظيفة احلالية
مستشار الدولة "منذ عام 2012م".
24

معالي الشيخ
محمد بن عبداهلل زاهر الهنائي
سلطنة عمان

اخلبرات الوظيفية
 نائب رئيس املجلس األعلى للقضاء (1999م 2012م) وزير العدل (1997م 2012م) وزير الزراعة والثروة السمكية (1986م 1997م) عضو باملجلس االستشاري للدولة (الفترة الثالثة) ( 1986م). عضو باملجلس االستشاري للدولة (الفترة الثانية) (1983م 1985م). عضو مبجلس الزراعة واألسماك والصناعة (1979م1981 -م).اخلبرات العملية
 عضو ،ثم رئيس مجلس إدارة شركة األسماك العمانية (1989م 1996م). رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتسويق املنتجات الزراعية (1986م 1994م). -رئيس مجلس إدارة بنك ُعمان للزراعة واألسماك (1986م 1997م).

الكتاب السنوي 2017 - 2016 - 2015

25

املؤهل العلمي :
 1961بكالوريوس ادارة اعمال من اكادميية لندن 1957 ،شهادة الدراسة الثانوية من كلية الفرير/عمان
اخلبرات العملية :
 1961ولتاريخه شركة نقليات عوده النبر واوالده
رئيس مجلس االدارة  /شريك
قصته وتأسيس شركة مزارع البركة
حلبــه للزراعــة انشــأ يف العــام  " 1989شــركة مــزارع البركــة " وهــي املنتــج االفضــل يف االردن الصنــاف البلــح الطــازج والتمــور،
اضافــة الــى كونهــا الرائــدة يف انشــاء مــزارع النخيــل يف االردن  ،فبدايــة انشــأ اول مزرعــة يف وادي االردن ،وبعــد جناحهــا
واعطــت ثمارهــا وســع دائــرة نشــاطه فانشــأ عــدة مــزارع بلــغ عددهــا حتــى االن ( )11مزرعــة يف مناطــق االغــوار والقويــرة
واالزرق ،تضــم اصنافــا متعــددة مــن النخيــل كالبرحــي واملجهــول ودجلــة نــور واخلــاص والديــري والزهــدي واللولــو  ..الــخ
وتقديرا منه ووفاء لعاشق شجرة النخيل "املرحوم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان " (طيب اهلل ثراه).
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سعادة األستاذ
سـلـيم عــوده سـلـيـم الـنــبر
اململكة األردنية الهاشمية
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اطلق على اكبر مزارع الشركة يف القويرة اسم " مزرعة زايد البركة "
لــم يقــف الســيد ســليم عنــد حــد انشــاء املــزارع فحســب ،وامنــا عمــل علــى راس فريــق متخصــص يف مجــال النخيــل علــى
اســتنباط خمســة اصنــاف جديــدة ســجلت بــوزارة الزراعــة االردنيــة ،وايضــا اطلــق علــى احــد هــذه االصنــاف اســـم زايــد البركة,

الفائزون 2015
فئة البحوث والدراسات املتميزة

الفائز األول :د .مايكل بروجانان /جامعة نيويورك  -أبوظبي /اإلمارات العربية املتحدة
الفائز الثاني :شؤون احلدائق واملزارع السلطانية  -شؤون البالط السلطاني /سلطنة عمان

فئة املنتجني املتميزين

الفائز األول :وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور  /اإلمارات العربية املتحدة

فئة أفضل تقنية متميزة

الفائز األول :د .محي الدين سليمان  -جامعة امللك فيصل /اململكة العربية السعودية
الفائز الثاني :د .محمد رزق الدسوقي  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة

فئة أفضل مشروع تنموي

الفائز األول :د.ناصر راجح جاغوب ،م /أحمد فارس زكي الفارس ،وزارة الزراعة /دولة فلسطني
الفائز الثاني :متحف وادي كوشيال التاريخي لنخيل التمر /الواليات املتحدة األمريكية

فئة الشخصية املتميزة يف مجال زراعة النخيل

الفائز :د .جوزيه رومينو فيليرو /اجلمهورية الهندية

صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم  - 2017عدسة :تيسير مهدي  -الجمهورية العراقية
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مسح مفصل للشيفرة الوراثية
لنخيل التمر عن طريق قراءة
جينوم  62ساللة
د .مايكل بروجانان ،خالد م .حزوري ،جوناثان د.
فالورز
FIGURE 5. Sequence variation across different
واألنظمةgenome
اجلينومsegments of
date palms.
The lines in the
FIGURE 3. The entire genomes of different date
األحيائية  -جامعة نيويورك
مركز
first 2 inner circles give levels of sequence
palm varieties were sequenced using an Illumina
variation.
السعديات -أبوظبي  -اإلمارات
 أبوظبي  -جزيرة2500 DNA sequencing machine.
قسم اجلينوم واألنظمة احليوية -قسم األحياء -
جامعة نيويورك -نيويورك -الواليات املتحدة األمريكية
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نخلة التمر (فونيكس داكتيليفيرا) هي شجرة معمرة تنتمي إلى الفصيلة النخلية أو ما يعرف بالفوفلية ،وهي شجرة ثنائية
اجلنس ،أحادية الفلقة ،من حقيقيات النوى ومن النباتات املغطاة البذور .يعود وجود نخلة التمر إلى أكثر من ستة آالف سنة

الفائز األول
د .مايكل بروجانان

جامعة نيويورك  -أبوظبي
اإلمارات العربية املتحدة

يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتعد من أهم النباتات املنتجة للثمار .تعرف نخلة التمر بتكيفها مع املناخ احلار
اجلاف املصاحب للمنطقة وتعد من النباتات املثالية حلاجتها القليلة إلى املاء يف النمط الزراعي التي تعيش به .تتميز نخلة
التمرمبستوى عال يف تنوع الصفات الظاهرية مع اختالفات

FIGURE 4. Map showing some of the varieties
usedبالرغم
السكرinفيها،
ومستوى
حجمها
محورية يف شكل الثمار،
the study
and their
location.

من أهمية نخلة التمر يف إنتاج احملصول الزراعي ومكانتها التاريخية يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،والتحديات
استدامةFIGURE
6. An analysis
محصولها ،إال أن هناك القليل من املعلومات املتوفرة حول صفاتها الوراثية واجلهود املبذولة
populationيفofحتقيق
 structureالزراعية

using the genome variation data reveals that date

املتقدمpalm
varieties
from the
لتهجنيMiddle
East and North
لنخلة التمر والناجت عن اكتشاف جينات متحكمة يف اخلصائص الزراعية لها ومعرفة التنوع
التهجني
الفسائل.
Africa are different from each other.

التي تتميز به عبر التاريخ يتطلب دراسة عميقة متكن من رسم خريطة مفصلة الكتشاف للصفات الوراثية لنخلة التمر.
حيث مكنت الدراسات اجلينية على احملاصيل الزراعية كالذرة ،األرز وفول الصويا من معرفة أصول هذه احملاصيل ومدى
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انتشارها ،وساعدت أيضا يف معرفة الصفات الوراثية الزراعية التي مكنّت من تسريع معدل تكاثرها.
قمنا بعمل مسح شامل للشيفرة الوراثية أو ما يعرف باجلينوم ألكثر من  62ساللة من نوع ب .داكتيليفيرا ونوع آخر من من نخيل
التمر يعرف بـ (ب .سيلفيسترس  ،الهند) باستخدام تقنية النهاية املزدوجة ( )100×2وجهاز الومينا لقراءة الشيفرة الوراثية.
مت احلصول على الشيفرات الوراثية من عينات مأخوذة من نطاق جغرايف واسع تتواجد به أشجار نخيل التمر ذات املكانة

FIGURE 3. The entire genomes of di
FIGURE 3. The entire genomes of diffe
palm varieties were sequenced using
palm varieties were sequenced using an
2500 DNA sequencing machine.
2500 DNA sequencing machine.

الق ّيمة جتاريا من ضمنها أكثر من  12دولة تضم شمال أفريقيا ،الشرق األوسط وجنوب آسيا .ومكنت هذه االستراتيجية
FIGURE 1. DNA samples for genomic analyses
FIGURE 1. DNA samples for genomic analyses
were extracted from either fruits or leaves.
were extracted from either fruits or leaves.

من إنتاج أكثر من  721.7وحدة من الشيفرة الوراثية التي تطابقت مع الشيفرة الوراثية لتمر (اخلالص).

كما أنتجت  12,198,482تغير النيوكليتيدات األحادي لكل كيلو وحدة ،والتي جتاوزت معيار اجلودة الذي ميثل أغلبية
الشيفرات الوراثية املعروفة يف نخيل التمر.
التغير يف النيوكليوتيدات أظهر جماعتني مختلفتني ( األولى من شمال أفريقيا والثانية من الشرق األوسط وجنوب آسيا).

هذا التغير كان واضحاً يف التمايز اجليني لنخيل التمر من منطقة الشرق األوسط ومنطقة شمال أفريقيا .فالعينات من
املغرب ،اجلزائر ،تونس وليبيا شكلت جماعة جغرافية مميزة تختلف عن اجلماعة يف شبه اجلزيرة العربية ،العراق ،إيران
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وباكستان .ومت تأكيد هذا التمايز اجلغرايف بتحليل (ستراكتشر) والذي أظهر أن السالالت القادمة من شمال أفريقيا
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FIGURE 5. Sequence variation across
genome segments of date palms. The
first 2 inner circles give levels of sequ
variation.

FIGURE 3. The entire genomes of different date
palm varieties were sequenced using an Illumina
2500 DNA sequencing machine.

ساهمت بشكل أكبر يف تسلسل شيفرتها الوراثية مقارنة مع السالالت األخرى يف منطقة الشرق األوسط.
فصائل نخيل التمر املختلفة املتوزعة بني أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط قدمت فرصة لتحديد مناطق يف الشيفرة الوراثية
املعرضة لضغوط انتقائية يف املنطقة .وتلك املناطق من الشيفرة الوراثية أظهرت مستوى منخفض من تنوع النيوكليتيدات يف
FIGURE 1. DNA samples for genomic analyses
were extracted from either fruits or leaves.

جماعة واحدة بسبب تأثير االنتقاء املتصل.
قمنا بالنظر إلى تنوع النيكوليتيدات يف  10آالف وحدة بشكل منفصل لعينات من أفريقيا ومن الشرق األوسط للتوصل لتوزيع
افتراضي للفرق بني جماعات نخيل التمر .املناطق التي أظهرت قيم أقل من  ٪0.1شكلت مناطق يف اجلينوم متثل اجلينات

FIGURE 4. Map showing some of the varieties
used in the study and their location.

FIGURE 6. An analysis of population
using the genome variation data revea
palm varieties from the Middle East a
Africa are different from each other.

املسؤولة عن خاصية التأقلم لدى نخيل التمر .ومن خالل عملنا ميكننا طرح ثالثة أمثلة .أوال :العينة التي حتتوي على
 S000021حتتوي على قيمة شاذة
FIGURE 2. DNA was extracted using molecular
biology methods, and sequencing libraries were
prepared at New York University Abu Dhabi
Center for Genomics and Systems Biology.
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حيث تبني هذه القيمة أن العينات املأخوذة من الشرق األوسط تظهر تنوع نيوكليتيدات أقل من قرينتها يف أفريقيا.
بعض البروتينات املسؤولة عن نسخ الشيفرة الوراثية تعد من اجلينات املعرضة لالنتقاء ومتثل وظائف متعلقة يف مقاومة
الضغوط البيئية احمليطة .ثانيا :العينة التي حتتوي على سلسلة طويلة من الدهون احلمضية ( اسيتيل كو ايه) يعتبر
انزمي ( فاتي أسيد كو ايه اليجيز) .ثالثا :بروينت (اودورانت) وهو بروتني وظيفي لنسخ الشيفرة الوراثية يتحكم بإنتاج
رائحة البنزويج املتطاير يف األزهار.
مدى استجابة النباتات لألمراض يتم حتديده من خالل جينات مناعية مقاومة و أعضاء من اجلهاز املناعي الداخلي
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للنبات الذي يتحكم يف رد الفعل لفرط احلساسية .وقد تبني أن مناطق يف الشيفرة الوراثية للنبات تتميز بارتفاع نسبة
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يعطي إنتاجا أفضل ويقاوم األمراض بطريقة أفضل ويتحمل الظروف غير احليوية ويوفر ثمار فائقة اجلودة .وجود
مسح شامل للشيفرة الوراثية لنخيل التمر وألي محصول يفتح الباب للعمل على منحى آخر إلعداد خريطة جينية
واستراتيجيات تكاثر مما تؤدي إلى تطور يف احملاصيل واإلنتاج الزراعي .وتؤدي كذلك إلى تطوير تقنيات جديدة لتمييز
سالالت النخيل وتقدمي مقياس للتحكم يف جودة وتكاثر احملاصيل.
باستخدام املسح الشامل للجينوم مع قراءة الشيفرة الوراثية قمنا بتطوير مرجع لتمايز الشيفرة الوراثية لنخيل التمر،
FIGURE 4. Map showing some of the varieties

النيوكيتيدات used in
لتمايز the study and
their location.
األحادي يف جينوم نخيل التمر .هذا العمل الذي نقدمه
كما وقمنا بتعريف أكثر من  12مليون منطقة
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األحيائية لنخيل التمر ومكن من تعريف جينات مهمة
مبعرفة
جلميع الباحثني يف نخيل التمر سمح لنا
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prepared at New York University Abu Dhabi
مسح جيني بدقة عالية والذي يعد خطوة مهمة لتطوير احملاصيل وحتسني جودة ثمار نخيل
التمرCenter for Genomics and Systems.
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فئة البحوث
والدراسات املتميزة
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الفائز الثاني
شؤون احلدائق واملزارع السلطانية
شؤون البالط السلطاني
سلطنة عمان
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أصناف التمور في سلطنة ُعمان
لقد كانت النخلة وما زالت مبا تنتجه من التمور من األطعمة الرئيسية التي تقتات عليها شعوب دول اخلليج والوطن العربي
بل تعدى إلى جميع أنحاء العالم وذلك ملا لها من الفوائد الغذائية العالية التي تغنيك عن باقي األطعمة ،ومتتاز سلطنة ُعمان
مبناخها اجلاف واحلار صيفاً والذي يعتبر املناخ املناسب لزراعة أصناف التمور املختلفة التي حبا اهلل بها سلطنة ُعمان.
ومن هذا املنطلق أولت احلكومة ال ُعمانية أهمية كبيره لزراعة النخيل وذلك لتنويع مصادر الدخل من املنتجات غير النفطية
وباعتبارها محصوال ميثل جزءا من التراث العماني .كما وفرت اخلبراء املختصني ملتابعة ورعاية مزارع النخيل يف عمان
وارشاد املزارعني لألساليب الصحية لزراعة النخيل وجنيها وحمايتـــها من األمراض ،وتشجيع املزارعــــني إلحالل األصناف
اجليـدة محل الرديئة،
وتوفير طرق وأساليب الزراعة احلديثة من خرائط املسح اجلوي وماكنة زراعة البساتني واستخدام األسمدة والتشذيب
لتحسني االنتاجية .كما وفرت احلكومة خدمات رش املبيدات ،وساهم حظر استيراد فسائل النخيل يف حماية األنواع احمللية
من األمراض ،وقد قام شؤون البالط السلطاني بتأليف كتاب يعني بالنخلة يف سلطنة ُعمان وبحمده تعالى مت اصدار كتاب
علم بساتني الفاكهة اجلزء الثاني الطبعة الثانية يف سنه 2015م (نخله التمر) يف مجلدين  :يُعني املجلد االول بخدمه ورعاية
أشجار النخيل ،و يُعني املجلد الثاني بأصناف متور سلطنة ُعمان ،ويعتبر كتاب نخله التمر (أصناف متور سلطنة ُعمان)
مرجعا شامال يعطي أصناف التمور حقها من معلومات وايضاحات وبيان ألصنافها والقيمة الغذائية لكل صنف.
ويشتمل كتاب "أصناف متور سلطنة ُعمان" على فصلني:
 - 1الهرمونات والهندسة الوراثية :يتحدث هذا الفصل عن تأثير الهرمونات يف عملية إنتاج النخيل ودور االنزميات والهرمونات
النباتية يف إعطاء النمو والسلوك للبنات ومعرفه وظائف كل انزمي أو هرمون وتأثيراتها على النبات ،ودور الهندسة الوراثية
يف تطوير واكتشاف أنواع ذات جودة عالية وخالية من األمراض وإلى تطبيقات الهندسة الوراثية.
العمانـ ـ ــية :يختصر هذا الفصل جميع االصناف ال ُعمانية من التمور املوجودة يف السلطنة ويتكلم ايضاً
 - 2أصنـ ـ ــاف التمور ُ
عن الصفات الطبيعية للثمار وقيمتها الغذائية من حيث احتوائها على العناصر واملركبات الغذائية الضرورية للجسم ويحتوي
على صور تبني شكل الثمرة لكل صنف ولونها وحجمها ،كما يحتوي هذا الفصل على ( )258صنف من أصناف التمور املختلفة
والتي تزرع يف مناطق وواليات السلطنة ،ونظرا لتنوع املناخ يف سلطنه عمان وتقسيمه الى مناطق ساحليه ومناطق داخليه فقد
اشتهرت بعض االصناف على املناطق الساحلية وهي 1 :ـ ـ دموس (قش منومة) :وهو من األصناف املبكرة ويوجد يف منطقة
بركاء جنوب ساحل الباطنة ،وثمرته صغيرة نسبيا وبرونزية مخضر اللون يف مرحلة البسر واجللد يف مرحلة الرطب بني
واللحم طري بني ونضج الثمار غير منتظم ،وتستهلك ثماره يف مرحلة الرطب عذوقه متجانسة ،واالشواك على اجلريد طويلة
وكثيرة وحجم التاج متوسط.
 2ـ ـ أم السال :ويشغل هذا الصنف نصف مساحة النخيل يف ساحل الباطنة وهو من االصناف التي تنضج ثماره وسط موسم

وقد تم وصف الفحول بأخذ الصفات الطبيعية لألغاريض املذكرة والصفات هي:
ل
{اسم الفحل ،مناطق انتشاره ،طول الغريض ،عرض الغريض ،وزن الغريض ،وزن الكيف ،وزن الشماريخ ،وزن حامل الشماريخ ،طو حامل الشماريخ ،وزن ح
والصورة التالية توضح تباين الصفات الطبيعية لألغاريض املذكرة ألربعة من أصناف الفحول ُ
العمانية.
حيث يتواجد في سلطنة ُعمان أصناف مختلفة من الفحول ُ
العمانية التي تشتهر في مناطق وواليات السلطنة وتمتاز بعض األصناف بالتبكير في الطلوع وبعضها في
بنخيل التمر في نهاية الكتاب وذلك لتوضيح املسميات واملصطلحات التي تستخدم في صفات النخلة ومشتقاتها وأسماء أجزائها وثمرها وفسائلها وتسهيل معرفه امل
ً
وختاما فإن كتاب (أصناف تمور سلطنة ُعمان) يأتي من منطلق األهمية االقتصادية واملكانة االجتماعية التي تحظى بها نخلة التمر في سلطنة ُعمان ،وليكون رافد
ً
مجال الزراعة ملا بأنه تم ترجمه هذا الكتاب الى اللغة النجليزية واصداره في سنة 2013م.

القيظ ،الثمرة متوسطة احلجم حمراء قانيه يف مرحلة البسر ،ويستهلك محصوله غالبا يف مرحلة التمر ،نسبة
منه تستعمل كغذاء للحيوانات ،والعذوق غير متجانسة واالشواك كثيرة وكبيرة على قواعد اجلريد ،وحجم التاج
متوسط الشكل .وكذلك أيضاً أصناف :اخلمري ،الصالني ،والقدمي.
بعض أصناف املنطقة الداخلية:
 1ـ ـ الفرض :وهو الصنف الرئيسي الذي يستعمل يف عمليات احلفظ والتعبئة  ،وهو صنف متوسط النضج ميكن
لثماره أن تبقى على النخلة حتى مرحلة التمر ،الثمرة متوسطة احلجم نسبة حالوتها عالية ،واجللد رقيق ،واللحم
أبيض مشوب باصفرار ،واللون عند النضج بني محمر ،ويعتبر الصنف الرئيسي يف صناعة عسل النخيل (الدبس)
واالشواك على اجلريد قليلة ،وحجم التاج كبير والعذوق متجانسة.
 2ـ ـ اخلالص :من األصناف الفاخرة يف سلطنة ُعمان ،متوسط النضج ،لون الثمار ذهبي يف مرحلة البسر اجلريد
صغيرة ،وحجم التاج متوسط والعذوق متجانسة حلد كبير .ولون الرطب عسلي ولون اللحم أبيض مشوب
باصفرار ،جلد الثمرة رقيق ومتعرج قليال .وكذلك ايضا أصناف النغال ،حنظل ،قش قنطرة ،خنيزي ،مزناج ،مبسلي ،هاللي ،خصاب ،زبد ،مدلوكي ،وأبو نارجنة.
وأصناف التمور التي تضمنها كتاب (نخله التمر ـــ أصناف متور سلطنة ُعمان) ،هي كالتالي :أبو الدعن ،أبو الشعير ،أبو بديعة ،أبو كيبال ،أبو معان (معان) ،أبونارجنة ،أخو
الســـال ،أنـــوان ،بـاتـه ،بدعـة أو بديعــة ،برحـــي ،برشــي ،برنـــي ،بعــزاق ،بعلـــق ،بقــل البحــرين ،بقــل امليــاس ،بقــل
ضدنا ،أصابع العروس أحمر ،أصابع العروس أصفر ،أم ِّ
الوطيسي ،بقــالة ،بقلة الشرياني ،بقلة الطوعة ،بقلة أبوسحال ،بقلة شيخان ،بقلة قش الفالحي ،بكـــيرة ،بنـت السـيد ،بنـت عــدي ،بهـــالني ،بو نويرجنة ،بـوازيـة ،بـوبـرني،
بوصحون ،بوقطرة ،بوناريلة (زغلول) ،بوهبيشة ،ثــوري ،جبري (جبري ُعمان) ،جــبرية ،جــهلي ،جـــوادي ،جــواري ،جـــوزي ،حــرملي ،حــالوي ،حلــوى ،حنظل (قش حنظل)،
حــيانـي ،خـذيفــة ،خشكار أحمر ،خشكار أصـفر ،خصــاب ،خصاب أبيض (قش أبيض) ،خضــراوي ،خالص (مستورد من الواليات املتحدة األمريكية) ،خالص الظاهرة (نغال
هاللي) ،خـالص جـبريـن ،خالص ُعمان ،خمــري ،خنيزي ،خنيزي حالوي ،خيار ،دموس أو قش منومة ،ديــاري ،رأس الضيضو ،ربعـــي ،رزيــز ،رملــي ،ريـس ،زاد ،زبـــد ،زعفـــراني،
زهيدي ،سرور أو بقلة سرور،سكري ،سلمــي ،سـودجن(حـوام) ،سيالــي ،ســيدي ،شاهيــة ،شــبروت ،شحــــام ،شرجــي ،شهلـــي ،شيديات ،شيـــش ،صــرنا ،صــالني ،طيبي ،صليب،
عبيــدة ،عــــــلك ،عيـون بـداويَ ،غنْـوي ،فحــل الفليــج ،فراضي ،فـــرح ،فــرض ،فريضية (فريضي ـ فراضي) ،قــدمــي ،قش أبو سيف ،قـش أحمــر ،قـش اجلبـل ،قـش الــزام ،قـش
السبعني ،قـش الطلــع ،قـش الفــراز ،قـش الفــيل ،قـش املدينــة ،قـش امللـح ،قـش الواســط ،قـش الوالي ،قش الورد ،قـش الـوزرة ،قـش أوالد داد ،قـش األفــالج ،قش بخيتة ،قش
بسمـن ،قش بصرة أحمر ،قش بصرة أصفر ،قـش بطـاش ،قـش بن إسماعيل ،قش بن سعيد ،قش بوراشد ،قـش ترس ،قـش تونس ،قـش ثميد ،قـش جبرين ،قش ُجبة ،قش جمـا،
قش جيـلك ،قش حاجول ،قش حبـش ،قش حجر ،قش حريـز (أصابع العروس) ،قش حليمة ،قش حمـد ،قش حمـــــدي ،قش حــالو ،قش خـب ،قش خديجــــة ،قش خـصــــاب،
قش خلــــف ،قش خورشيد ،قش خالص ،قش دبـا ،قش دراســـــيت ،قش رفيعة ،قش زوينة ،قش سحمران ،قش سعـودي ،قش سموط ،قش سويح ،قش سيما ،قش شاخول،
قش صالح ،قش صبخا ،قش صبيخة ،قش صمرة ،قش طبق ،قش طيبي ،قش عافية ،قش عامر ،قش عبيد ،قش عزيز ،قش عويشة ،قش عني البقرة ،قش فاطمة ،قش فاكهة،
قش قاروت ،قش قحطان ،قش قنطرة ،قش كف ،قش كلبي ،قش ملـد ،قش مانع ،قش مجيلة ،قش مزابتي ،قش مسطاح ،قش مسفاة ،قش مسلم ،قش معمور (قش بالد سيت)،
قش مقّالة ،قش مقبرة ،قش مكتوم ،قش منصور ،قش نعيم (مهلبي) ،قش نغال ،قش نيلي ،قطيفي ،قنـاص ،قنطـــار ،كبكاب ،كبكاب سرخ ،كناديل ،كهيلـي لـزاد ،لـولـو ،مبسلـي،
محبــوب ،مخلـدي ،مدجول ،مدلوكي ،مدهونـــــة ،مديلكي (مديركي) ،مرزبـان ،مزناج أحمر ،مزناج أصفر ،مستب ،مسلي ،مشــرز ،مشمش ،مطرحي ،مفراضي ،ملــخ ،منحي،
منزف ،مهلبي ،مويهي ،ميناز ،ميناوي (بوشيري) ،نارجيلي ،نبـــــر ،نبهانـي ،نبوت سيف ،نشو األغبر ،نشو احلاج ،نشو اخلرمة ،نشو اخلشبة ،نشو الفهود ،نشو املظلة ،نشو
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قش رفيعة ،قش زوينة ،قش سحمران ،قش سعـودي ،قش سموط ،قش سويح ،قش سيما ،قش شاخول ،قش صالح ،قش صبخا ،قش صبيخة ،قش صمرة ،قش طبق ،قش طيبي ،قش عافية ،قش عامر ،قش عبيد ،قش عزيز ،قش عويشة ،قش عين البق
ّ
فاكهة ،قش قاروت ،قش قحطان ،قش قنطرة ،قش كف ،قش كلبي ،قش ملـد ،قش مانع ،قش مجيلة ،قش مزابتي ،قش مسطاح ،قش مسفاة ،قش مسلم ،قش معمور (قش بالد سيت) ،قش مقالة ،قش مقبرة ،قش مكتوم ،قش منصور ،قش نعيم (مهلبي)،
قطيفي ،قنـاص ،قنط ــار ،كبكاب ،كبكاب سرخ ،كناديل ،كهيلـي لـزاد ،لـولـو ،مبسلـي ،محبــوب ،مخلـدي ،مدجول ،مدلوكي ،مدهونـ ــة ،مديلكي (مديركي) ،مرزبـان ،مزناج أحمر ،مزناج أصفر ،مستب ،مسلي ،مشــرز ،مشمش ،مطرحي ،مفراض ي ،ملــخ ،منحي ،منزف
ميناوي (بوشيري) ،نارجيلي ،نبـ ــر ،نبهانـي ،نبوت سيف ،نشو األغبر ،نشو الحاج ،نشو الخرمة ،نشو الخشبة ،نشو الفهود ،نشو املظلة ،نشو الهين ،نشو راشد ،نشو حمودة ،نشو شامس ،نشو صور ،نشو قريات ،نشو هاشم ،نغــال ،نغل الروضة ،نغل حنظل
خنيزي ،نغل زبـد ،نغل فرض ،نغل وادي نام ،هصاص (مضارب) ،هاللي أحمر هاللي أصفر ،هاللي الحسا ،هاللي ُعمان ،هاللي مكران ،هاللية الوادي ،هاللية ديمـا ،هيثمي وخـر.
الرطب ،لون
هاشم،لون
قريات ،لون
وادي نام،
فرض،
شكلزبـد،
الثمرة ،نغل
حجمخنيزي،
النواه ،نغل
وزنخصاب،
الثمرة،نغل
التمر،نغلوزنحنظل،
الروضة،
نغــال ،نغل
املذكورةنشو
نشو صور،
شامس،
حمودة،
القاعدة ،قمع الثمرة ،طول الثمرة ،قطر
نغلشكل
القمه،
نغلشكل
الثمر،
نشوالبسر،
لكل صنف:
الصفات
نشوأهم
وفيما يلي
نشوحده
راشد،على
نشوصنف
الهني،لكل
وقد تم وصف الصفات الطبيعية للثمار
وخـر .طعم الثمرة تمر ،نكهة الثمرة ،الحالوة ،التصنيع .والصورة التالية توضح ا
الثمرة رطب،
الوادي،الثمرة
تمر ،طعم
الثمرة
هاللي قوام
الثمرة رطب،
بسر،
هاللي الثمر
التصافي ،قوام
قشرة الثمرة،
سمك اللحم ،لون اللحم ،جوف الثمرة،
طعمهيثمي
بسر،دميـا،
هاللية
هاللية
مكران،
قوام ُعمان،
هاللي
احلسا،
النواه ،أصفر،
وصف هاللي
األلياف ،أحمر
(مضارب) ،هاللي
هصاص
ُ
لثمار الصنف "خالص عمان" :وقد مت وصف الصفات الطبيعية للثمار لكل صنف على حده وفيما يلي أهم الصفات املذكورة لكل صنف :لون البسر ،لون الرطب ،لون التمر ،وزن الثمرة ،وزن النواه ،حجم
منزوعة النوى
املختزلة لكل  100جرام ،نسبه السكري
السكريات
الثمرة،رام ،نسبه
قشرة  100ج
الكلية لكل
جوفرات
الكربوهيد
األلياف،
الرطوبة ،نسبة
طولنسبة
الرماد،
قطر نسبة
املذكورة هي:
واملركبات
العضوية
املركبات
النواه،
األلياف ،وصف
الثمرة،
اللحم،
اللحم ،لون
النواه ،سمك
الثمرة،
العضوية الثمرة،
الثمرة ،طول
القاعدة ،قمع
الثمارشكل
ملحتوىالقمه،
الثمر ،شكل
شكل
وقد تم وصف محتوى األصناف منالثمرة،
.
الذائبة
الصلبة
املواد
ونسبة
الكلية،
البكتينات
نسبة
الكلية،
اللبيدات
نسبة
الكلي،
 100جرام ،نسبه النشا ،نسبة البروتين
التصايف ،قوام الثمر بسر ،قوام الثمرة رطب ،قوام الثمرة متر ،طعم الثمرة بسر ،طعم الثمرة رطب ،طعم الثمرة متر ،نكهة الثمرة ،احلالوة ،التصنيع.
ى
ى
الصوديوم]
املنجنيز،
النحاس،
الحديد،
الفوسفور،
البوتاسيوم،
واملركباتهي[ :
النوىوالعناصر
منزوعةجافة
الثماررام عينة
العضويةرامحملتوى 100ج
بوحدة املليج
املنزوعةمنالنو
محتوىالثمار
وصفملحتو
املعدنية
الكربوهيدرات
األلياف،
الزنك،نسبة
الرطوبة،
املاغنسيوم،نسبة
نسبة الرماد،
املذكورة هي:
العضوية
املركبات
األصناف
العناصر مت
ووصف محتوى االصناف من وقد
 }3وصف الفحول العمانية:
لكل  100جرام ،نسبه السكريات املختزلة لكل  100جرام ،نسبه السكريات الغير مختزله لكل  100جرام ،نسبه النشا ،نسبة البروتني الكلي ،نسبة اللبيدات الكلية ،نسبة
ً
الكليةل ُ
وقد تم توصيف ( )85صنفا من الفح
،
آلخر
صنف
من
الصفات
هذه
وتباين
املذكرة
لألغاريض
الطبيعية
الصفات
عن
الفصل
هذا
ويتكلم
النخلة
زراعة
فيها
تكثر
التي
الواليات
وفي
السلطنة
ربوع
في
املنتشرة
مانية
الع
الفحو
أصناف
يحتوي هذا الفصل على
البكتينات الكلية ،ونسبة املواد الصلبة الذائبة .ووصف محتوى االصناف من العناصر املعدنية حملتوى الثمار املنزوعة النوى بوحدة املليجرام  100جرام عينة جافة والعناصر هي:
ً
الفوسفور ،وهي كالتالي:
ألسماء األصناف
بها واليات السلطنة وفقا للترتيب األبجدي
املاغنسيوم ،احلديد ،الزنك ،النحاس ،املنجنيز،
البوتاسيوم،
ّ
الصوديوم.راء ،الخضر ،الخطيب ،الخيسة ،الخيس ،الدكةّ ،
السكة ،السيح ،الشراع ،الشويح ،بخي
رة،
السد
السجلة،
،
الساهودي
ب،
الري
الخض
الخشنة،
القديمة،
الحلة
الحجر،
الجابية،
الجعفرية،
الجامع،
البيض،
،
البقاقير
وصف الفحول العمانية :يحتوي هذا الفصل على أصناف الفحول ال ُعمانية املنتشرة يف ربوع السلطنة ويف الواليات التي تكثر فيها زراعة النخلة ويتكلم هذا الفصل عن الصفات
أبو خناصير ،أبو سفرجلة ،البرج- 3 ،
صوار
سوقمة
سكةمتالنخيل،
سابقي ،ساير،
هذهزكري،
وتباينايد،
لألغاريضرشيد،
خوري ،دويرة،
ينارة ،بهالني ،بوجراد ،جناديد ،خزيني،
غريف ،عزيني ،فحل أبو الشوك ،البدعة،
السبعة ،غر
العروض
والياتعاصمي،
طالق،بهاطوي،
املذكرةرمانة ،ز
السلطنة وفقاً
سهيلي،صنفاً
ابي،ألسماء
األبجدي
للترتيب
الليخل،تشتهر
مانية التي
سويدي،ال ُع
من ،الفحول
توصيف ()85
سحا ،،وقد
صنف آلخر
الصفات من
الطبيعية
السابه ،الساقية ،السدرة ،الشيخ ،العمارة ،الغاف ،الفحيجة ،اللوقب ،املزفن ،املوردة ،شحام الساعدي ،ضاحية الهاللي ،ضاحية ،فرصادة ،فرض ،فيقل ،قبيل ،قواطير ،لثبة ،لغيل ،متجحدل ،مدسري ،مغياض ي ،مقيضة ،نشوي ،نغايلي ،وهبوه.
األصناف وهي كالتالي :أبو خناصير ،أبو سفرجلة ،البرج ،البقاقير ،البيض ،اجلامع ،اجلعفرية ،اجلابية ،احلجر ،احللة القدمية ،اخلشنة ،اخلضراء ،اخلضر ،اخلطيب ،اخليسة،
وقد تم وصف الفحول بأخذ الصفات الطبيعية لألغاريض املذكرة والصفات هي:
اخليس ،الدكة ،الريب ،الساهودي ،السجلة ،الس ّدرة ،السكة ،السيح ،الشراع ،الشويح ،بخيت ،بعد ،بلوكي ،بن ينارة ،بهالني ،بوجراد ،جناديد ،خزيني ،خوري ،دويرة ،رشيد ،رمانة،
{اسم36
الفحل ،مناطق انتشاره ،طول الغريض ،عرض ّالغريض ،وزن الغريض ،وزن الكيف ،وزن الشماريخ ،وزن حامل الشماريخ ،طول حامل الشماريخ ،وزن حبوب اللقاح ،بداية انتثار اللقاح ،ونهاية انتثار اللقاح} ،ويبين الكتاب اختالف هذه املواصفات
سهيليُ ،سوقمة ،سويدي ،صوار الليخل ،طالق ،طوي ،عاصمي ،العروض السبعة ،غرابي ،غريف ،عزيني ،فحل أبو الشوك،
النخيل،
سكة
سحا،
ساير،
سابقي،
زكري،
زايد،
والصورة التالية توضح تباين الصفات الطبيعية لألغاريض املذكرة ألربعة من أصناف الفحول العمانية.
فيقل،
فرض،
فرصادة،
ضاحية،
الهاللي،
ضاحية
الساعدي،
شحام
املوردة،
املزفن،
اللوقب،
الفحيجة،
الغاف،
العمارة،
الشيخ،
السدرة،
الساقية،
السابه،
الزورة،
البدعة،
اخلور،ل ُ
السلطنة وتمتاز بعض األصناف بالتبكير في الطلوع وبعضها في التأخير وبعضها يمتاز بكميه حبوب اللقاح بها مثل صنف [خوري ،وسوقمة] .وقد تم ذكر املصط
وواليات
مناطق
تشتهر في
مانية التي
الع
من الفحو
مختلفة
حيث يتواجد في سلطنة ُعمان أصناف
وهبوه.
نغايلي،
نشوي،
مقيضة،
مغياضي،
مدسري،
متجحدل،
لغيل،
لثبة،
قواطير،
قبيل،
بنخيل التمر في نهاية الكتاب وذلك لتوضيح املسميات واملصطلحات التي تستخدم في صفات النخلة ومشتقاتها وأسماء أجزائها وثمرها وفسائلها وتسهيل معرفه املعنى بها.
ً
ً
ً
ً
اإلغريض ،عرض اإلغريض ،وزن اإلغريضً ،وزن ً
الكيف،
انتشاره،
هي- :
والصفات
لألغاريض املذكرة
الصفات الطبيعية
وختاما فإن كتاب (أصناف تمور وقد
وليكون
وزنالتمور العمانية وممهدا للطريق إلى
ألصناف
شامال
طولرافدا علميا لعدد كبير من الباحثين كونه مدخال
مناطق ُعمان،
الفحل،سلطنة
اسمالتمر في
نخلة
تحظى بها
االجتماعية التي
االقتصادية واملكانة
بأخذ األهمية
الفحولمنطلق
وصفيأتي من
سلطنةمت ُعمان)
ً
الشماريخ ،وزن حبوب اللقاح ،بداية انتثار اللقاح ،ونهاية انتثار اللقاح ،ويبني الكتاب اختالف هذه املواصفات من صنف آلخر ،والصورة
طول فيحامل
الشماريخ،
حامل
سنة 2013م.
واصداره
النجليزية
وزناللغة
الشماريخ،الى
مجال الزراعة ملا بأنه تم ترجمه هذا الكتاب
التالية توضح تباين الصفات الطبيعية لألغاريض املذكرة ألربعة من أصناف الفحول ال ُعمانية.
حيث يتواجد يف سلطنة ُعمان أصناف مختلفة من الفحول ال ُعمانية التي تشتهر يف مناطق
وواليات السلطنة ومتتاز بعض األصناف بالتبكير يف الطلوع وبعضها يف التأخير وبعضها ميتاز
بكميه حبوب اللقاح بها مثل صنف (خوري ،وسوقمة) .وقد مت ذكر املصطلحات العلمية اخلاصة
بنخيل التمر يف نهاية الكتاب وذلك لتوضيح املسميات واملصطلحات التي تستخدم يف صفات
النخلة ومشتقاتها وأسماء أجزائها وثمرها وفسائلها وتسهيل معرفه املعنى بها .وختاماً فإن
كتاب (أصناف متور سلطنة ُعمان) يأتي من منطلق األهمية االقتصادية واملكانة االجتماعية التي
حتظى بها نخلة التمر يف سلطنة ُعمان ،وليكون رافداً علمياً لعدد كبير من الباحثني كونه مدخ ً
ال
ال ألصناف التمور العمانية وممهداً للطريق إلى مزيد من اإلصدارات يف مجال الزراعة ملاً
شام ً
بأنه مت ترجمه هذا الكتاب الى اللغة اإلجنليزية واصداره يف سنة 2013م.
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فئة
املنتجني املتميزين

وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور

تبذل حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إطار خططها اإلمنائية جهود متواصلة لزيادة اإلنتاجية الزراعية ،والوصول
لالستخدام األمثل للموارد املتاحة ،وحتقيق نهضة زراعية تغير وجه الصحراء يف الدولة ،ويتضح ذلك من خالل التوسع
املستمر يف املوارد واالستثمارات الزراعية ،والنمو السريع يف أعداد أشجار النخيل ،والزيادة املتواصلة يف حجم التمور
ويتضح ذلك
الدولة،
الصحراء
وجه
اعية يفتغير
وتحقيق نهضة
الواسعاملتاحة،
للموارد
لالستخدام األمثل
التمور.
وتسويقفيوتصدير
تصنيع
مجال
واملبادراتزرالهامة
للتقنيات احلديثة
واالستخدام
طها اإلنمائية جهود متواصلة لزيادة اإلنتاجية الزراعية ،والوصول وتنوعها،
1993م أقيم
 .1989ويف
فبراير
النخيلريف
لزراعة
أول مختبر
بتأسيس
جامعة اإلمارات
املنطلق قامت
عية ،والنمو السريع في أعداد أشجار النخيل ،والزيادة املتواصلة في ومن
حجمهذاالتمور
مجالعامتصنيع
لهامة في
ات ا
أنسجة واملباد
الحديثة
للتقنيات
الواسع
واالستخدام
وتنوعها،
مبنى جديد مبواصفات حديثة ،وبأجهزة متطورة ومتكاملة ،وبسعة كافية إلنتاج مئات األلوف من شتالت النخيل.
كافية
متطورة
وبأجهزة
حديثة،
بمواصفات
جديد
أقيمعلىمبنى
1993م
اإلمارات بتأسيس أول مختبر لزراعة أنسجة النخيل في فبراير .1989يقعوفي
( )8غرف
وبسعةعلى
ومتكاملة ،ويحتوي
ظروف معقمة.
مربع حتت
 1200متر
مربع ،منها
 2000متر
مساحة
األنسجة
عامزراعة
مختبر
منو بسعة  70,000نبتة لكل منها .كما يضم  38محطة عمل لزراعة النباتات ( 19جهاز عزل جرثومي) .باإلضافة إلى ذلك
ميتلك املختبر  20هكتارا تضم أشجار نخيل باإلضافة إلى  20بيت زجاجي و  15مشتل.
ل
ي
.
)
جرثومي
عز
جهاز
19
(
النباتات
باملقارنةلزراعة
كثيرة عمل
النخيل38مزايامحطة
أنسجة يضم
منها .كما
تطبيق نبتة
70,000
التقليدين (اإلكثار عن طريق غرس النوى،
باألسلوبني
لكلزراعة
أساليب
بسعةعلى
منها  1200متر مربع تحت ظروف معقمة .ويحتو على ( )8غرف نمو يترتب
واإلكثار بغرس الشتالت) ومن أهم تلك املزايا ما يلي:
خيل38باإلضافة إلى  20بيت زجاجي و  15مشتل.
 إنتاج أعداد كبيرة من شتالت النخيل املطابقة للصنف يف وقت قصير.موحد.املزايا ما يلي:
جينيتلك
أصل أهم
ذات ومن
الشتالت)
إنتاجبغرس
واإلكثار
يرة باملقارنة باألسلوبين التقليدين (اإلكثار عن طريق غرس النوى،
أشجار نخيل
 اإلكثار من إنتاج أنواع منتقاة من التمور.صنف في وقت قصير.
 اإلكثار من الشتالت األنثوية اخلالية من األمراض واآلفات،والشتالت ذات القدرة على املقاومة ،والشتالت الذكورية ذات حبوب
اللقاح األفضل.
الفائز األول
 غياب التأثيرات املوسمية يف النباتات نظراً إلمكانية إكثارها يف ظلالذكورية ذات حبوب اللقاح األفضل.
والشتالت
املقاومة،
القدرة على
تنمية
وبحوث
دراسات
واآلفات ،والشتالت ذاتوحدة
ظروف ميكن التحكم فيها داخل املختبر ،وعلى مدى العام بأكمله.
بأكمله.
فيها داخل
ة إكثارها في ظل ظروف يمكن التحكم
الشتالت املستنسخة من شجيرات منتقاة ،أو من املهجنات
العامنشر
املختبر ،وعلى مدى  -يتم
والتمور
النخيل
ملختارات سابقة ذات جودة عالية.
املتحدة
اإلمارات
العربية عالية.
ذات جودة
ة ،أو من املهجنات ملختارات سابقة
 ضمان التبادل السهل والسريع ملواد النبات بني مختلف املناطقبنياض
األمر
اآلفات.يكون هناك أي خطرالنتشار األمراض
أو دون أن
الدول،
النتشار أو
مختلف املناطق بالدولة ،أو بين الدول ،دون أن يكون هناك أي خطر بالدولة،
أو اآلفات.
ج.
 -ضمان اجلانب االقتصادي عندما يتضخم اإلنتاج.

الكتاب السنوي 2017 - 2016 - 2015

يتم نشر الشتالت املستنسخة من شجيرات منتقاة ،أو من املهجنات ملختارات سابقة ذات جودة ع
•
تمور.
ل
وجه الصحراء في الدولة ،ويتضح ذلك
تغير
زراعية
نهضة
وتحقيق
املتاحة،
للموارد
األمثل
لالستخدام
والوصو
الزراعية،
اإلنتاجية
لزيادة
صلة األمراض واآلفات ،والشتالت ذات القدرة على املقاومة ،والشتالت الذكورية ذات حبوب اللقاح األفضل.
من
تصنيع التبادل السهل والسريع ملواد النبات بين مختلف املناطق بالدولة ،أو بين الدول ،دون أن
ضمان
التمور
• الهامة في مجال
للتقنيات الحديثة واملبادرات
واالستخدام
وتنوعها،
يمكنفي حجم
املتواصلة
أعدادا أشجار
الواسعبأكمله.
مدى العام
املختبر ،وعلى
داخل
التحكم فيها
والزيادةظروف
النخيل ،في ظل
إلمكانية إكثارها
ت نظر
عالية.أقيم مبنى جديد بمواصفات حديثة ،وبأجهزة متطورة ومتكاملة ،وبسعة
1993م
ذاتعام
سابقةوفي
ايرات.1989
املهجناتفي فبر
من النخيل
أنسجة
مختبراتلزراعة
جودة
منتقاة ،أو
شجير
ملختار
كافية الجانب االقتصادي عندما يتضخم اإلنتاج.
ضمان
•
ن
ل ن

النبات بين مختلف املناطق بالدولة ،أو بين الدو  ،دو أن يكو هناك أي خطر النتشار األمراض أو اآلفات.
معقمة .ويحتوي على ( )8غرف نمو بسعة  70,000نبتة لكل منها .كما يضم  38محطة عمل لزراعة النباتات ( 19جهاز عزل جرثومي).
ت
ظروفاإلنتاج.
تضخم
ت زجاجي و  15مشتل.
لتقليدين (اإلكثار عن طريق غرس النوى ،واإلكثار بغرس الشتالت) ومن أهم تلك املزايا ما يلي:

الفائز األول :وحدة
دراسات حبوث تنمية
النخيل والتمور /
االمارات العربية
املتحدة

تقنية العمل داخل املختبر
 1.2تقنية زراعة األنسجة:
منذ تأسيسه عام  1989ومختبر زراعة أنسجة النخيل يستخدم تقنية
كأسلوب أساسي إلكثار أصناف النخيل املختلفة .وتضمن
األعضاء
تكشف
ويتضح ذلك
الدولة،
وجه الصحراء في
زراعية تغير
وتحقيق نهضة
والشتالتاملتاحة،
املقاومة ،للموارد
لالستخدام األمثل
األفضل.
حبوب اللقاح
الذكورية ذات
صولالقدرة على
ت
مطابقة أصناف النخيل املنتجة للصنف األم املراد إكثاره.
الطريقة
هذه
مجال تصنيع
لهامة في
للتقنيات الحديثة واملبادرات ا
واالستخدام
وتنوعها،
يمكنفي حجم
صلة
الواسع بأكمله.
مدى العام
املختبر ،وعلى
التمورداخل
التحكم فيها
كافية األعضاء من أربع مراحل هي:
تكشف
تقنية
أقيم مبنى جديد بمواصفات حديثة ،وبأجهزة متطورةوتتكون
عالية.
عامجودة
سابقةوفيذات
ررات
وبسعة
ومتكاملة،
1993م
.1989
املرحلة األولى :عزل وزراعة النسيج (احليب) وإنتاج النسيج املولد للبراعم:
أو بين الدول ،دون أن يكون هناك أي خطر النتشار األمراض أو اآلفات.
اللب ويعقم ثم يقطع إلى أجزاء صغيرة يوضع كل ُ منها يف
احليب أو
يعزلجهاز عزل
جرثومي).
رف نمو بسعة  70,000نبتة لكل منها .كما يضم  38محطة عمل لزراعة النباتات (19
VP1
أنبوب يحتوي على VP2
VP3
األنسجة املولدة أو البراعم.
وسط غذائي مالئم إلنتاج
املرحلة الثانية :تكوين وإكثار البراعم
وى ،واإلكثار بغرس الشتالت) ومن أهم تلك املزايا ما يلي:
تبدأ مع بداية ظهور البراعم حيث تنقل هذه البراعم إلى وسط غذائي
خاص
يساعد على تطوير البراعم يف أنابيب اإلختبار ويتم يف هذه املرحلة إنتاج
ورية ذات حبوب اللقاح األفضل.
عدة آالف من البراعم املطابقة للصنف األم املراد إكثاره.
لى مدى العام بأكمله.
املرحلة الثالثة :االستطالة
يف هذه املرحلة يتم وضع البراعم يف وسط غذائي آخر يقوم بتحفيز البراعم نحو اإلستطالة
ي خطر النتشار األمراض أو اآلفات.
فتنشأ األعضاء اخلضرية للنبات دون تكوين اجلذور وتظل البراعم يف هذه املرحلة ملدة شهر
البراعم إلى طول مناسب يتراوح ما بني  12 - 10سم.
فقط وبعدها تصل
VP1
VP2
VP3
املرحلة الرابعة :تكوين اجلذور
يف هذه املرحلة تنقل البراعم من مرحلة اإلستطالة إلى وسط غذائي مالئم ومحفز لتكوين
اجلذور ،وتظل فيه مدة شهر واحد فقط حيث تصبح البراعم شتالت كاملة حتتوي على مجموع
جذري قوي .بعدها تنقل الشتالت الكاملة إلى البيوت احملمية لتدخل يف برنامج التقسية.
بعد تكوين اجلذور متر شتالت النخيل املنتجة ببرنامج تقسية يف البيوت احملمية وهو عبارة عن ثالث مراحل VP1, VP2, VP3 :كل مرحلة
تتضمن نظام ري وتسميد ،ومكافحة األمراض واآلفات اخلاص بها ،ويصل معدل البقاء إلى أعلى من  % 90لكافة األنواع التي يتم إكثارها.
تتصف شتالت النخيل املكثرة بطريقة زراعة األنسجة النباتية بإستخدام تقنية تكشف األعضاء باملميزات التالية:
 .1خالية متاماً من األمراض واحلشرات.
 .2نسبة جناح زراعتها يف احلقل تصل إلى  %100دون فقد أو تلف.
 .3سريعة النمو ومبكرة اإلثمار ،وغزيرة اإلنتاج.
VP1
VP2

39
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VP1

 .4سهولتها للزراعة بواسطة أي شخص ،وميكن زراعتها يف أي وقت من أوقات السنة.
 .5ال حتتاج إلى كمية كبيرة من املاء وذلك إلحتوائها على كمية كبيرة من اجلذور بخالف الفسائل التقليدية.
 .6سهولة نقل الشتالت من مكان إلى آخر لصغر احلجم وقلة الوزن.
 .7أسعارها مناسبة جداً عند مقارنتها بالفسائل العادية والتي غالباً ما تكون تكلفتها عالية ،خاصة بالنسبة لألصناف اجليدة.
تقنية بصمة احلمض النووي
يهدف مختبر البصمة الوراثية إلى مراقبة النباتات ومدى مطابقتها للصنف األم عن طريق التسلسل اجليني .يتم إستخدام
نوعني من الطرق احلديثة يف علم البيولوجيا اجلزيئية وهم كالتالي:
• .Microsatellite (or SSR – Semi Sequence Repeat) analysis
• .Semi-automated fluorescence-based sequencing
يتم أخذ العينات بطريقة عشوائية وعلى فترات محددة أثناء عملية اإلنتاج داخل املختبر ويف مراحل األقلمة يف البيوت احملمية
واملشاتل.
مرحلة ما بعد التوزيع  /املتابعة
أطلقت الوحدة برنامجاً لضمان املتابعة اجليدة لألشجار التي يتم توزيعها ،ويسلم مزارعو النخيل دلي ً
ال فنياً دقيقاً يوضح كافة
اخلطوات الواجب اتباعها من وقت تسليم األشجار حتى غرسها وما ينبغي إتباعه الحقاً.
أهم اإلجنازات .1 :جنحت الوحدة يف إكثار وتوزيع ما يقارب من مليون نخلة من  65صنف مختلف .مثل :خالص ،خنيزي،
برحي ،رزيز ،صقعي ،جش رملي ،مكتومي ,لولو ،منيشي.شيشي ،سكري ،أبومعان ،سلطانه ،نبتة سيف ،خضراوي ،هاللي،
مجهول ،أشهل احلساء ،زاملي ،نوادر ،مداين ،جبري ،هيري ،فرض ،فحل أمريكي ،سكة ،فحل مدينة العني ،غنامي ،غريف .وتقوم الوحدة على تنفيذ برنامج سنوي
إلدخال أصناف منتقاة ،وإعادة استزراع األصناف األخرى حتى يكون هناك دائماً زراعات فتية.
 .2النجاح يف إكثار فحل نادر أطلق عليه إسم (فحل مدينة العني) باستخدام تقنية اإلكثار عن طريق األزهار :يعتبر الفحل املزروع يف مدينة العني من أهم أصناف
النخيل الذكرية والتي أثبتت التجارب احلقلية كفاءة وجودة حبوب اللقاح املنتجة من هذا الصنف ومبا أن اجلهات املسؤولة لم تتمكن من إكثار هذا الفحل للمحافظة على
استمرار هذا الصنف الفريد وذلك لعدم وجود فسائل حتت هذه الشجرة األم  ،فقد جلأت اجلهات الرسمية لإلستعانة مبختبرات زراعة األنسجة العاملية (ومن بينهم
مختبر زراعة األنسجة النباتية التابع جلامعة اإلمارات العربية املتحدة) حملاولة إكثاره نسيجياً باستخدام تقنيات زراعة األزهار .وبعد جهود مضنية وأبحاث دقيقة متكن
مختبر اجلامعة ومبفرده من الوصول إلى البراعم األولية القابلة للتضاعف واإلكثار من هذا الفحل .يعتبر هذا النجاح فريداً على الصعيدين احمللي والعاملي فيما يتعلق
باإلكثار التجاري ألشجار نخيل التمر باستخدام تقنيات زراعة األزهار.
 .3التحكم فى نسبة التلوث إلى أقل من املعدل الدولي املسموح به (.)% 5
 .4منذ  14يونيو  2002حصلت الوحدة على شهادة األيزو ( )ISO-9001:2000وبذلك تعتبر من أولى املختبرات احلاصلة على هذه الشهادة العاملية يف مجال إكثار
أشجار النخيل .ولقد مت جتديد الشهادة يف تاريخ  07يونيو )ISO- 9001:2008( .2017

الكتاب السنوي 2017 - 2016 - 2015

41

فئة
أفضل تقنية متميزة

42

الفائز األول
د .محي الدين سليمان محمد
جامعة امللك فيصل
اململكة العربية السعودية

عزل تسلسل الحمض النووي المحفوظ ذو الصلة بمنطقة
تحديد الجنس من نخيل التمر
الكائنات التي تتكاثر جنسيا تكون أما أحادية السكن ( )Monoeciousوفيها الفرد ينتج كل من اجلاميتات املؤنثة أو املذكرة
كما هي احلال يف احلنطة ،الشعير ،الذرة الصفراء ،القطن .أما الشكل الثاني فيكون ثنائي املسكن  Dioeciousأي يوجد لدينا
ال \\تعرف ع \\لى ج \\نس ن \\بات ن \\خيل ال \\بلح اذا ك \\ان م \\ذك \\ر أو م \\ؤن \\ث ي \\تم ف \\ي الخ \\طوة األول \\ى ت \\ضاع \\ف
نبات ذكري ونبات أنثوي كما هو احلال يف النخيل ،كانت دائماً مشكلة يف العديد من األنواع النباتية مما يشكل العديد من
ال\\تتاب\\عات الج\\زئ\\ية م\\ن ال\\جني ال\\خاص ل\\لكروم\\وس\\وم و Yب\\واس\\طة ت\\فاع\\ل ال\\بلمرة املتس\\لسل وب\\واس\\طة
األوسط،
احملاصيلاأليف
الذيامليعد
نخيل
التمر.ال إن
دولمل\تضاع\فة
ج\زاء ا
أهم ل\يتم م\قارن\ة
من\ا ك\ان
\ختبر أي
التمر،ال\نبات
\لى ج\نس
\تعرف ع
النخيلي\قة ي\تم
العيوب وخاصة يف األشجار اخلشبية ،مثله\ذه ال\طر
الشرق م\ن ج\ني
اعتماداً
دراسة
املبكرة
املراحل
\وم يف
واإلناث
يواجه مشاكل يف حتديد النباتات من
من\نات وح\\يدة
مجموعاتك\\ائ\
\سان الن ك\\ليهما
متت واالن\
تطوره\\.باب\\اظ
من\ي ن\\بات ال
\ودة ف\
\تي م\\وج\
و Yب\\تلك ال\
الذكور\كروم\\وس\
ال\
النباتاتال\\جنس
XY
آخر من
ميثل
على الدراسات السيتولوجيه وفحص
النباتات
\ذى–ي \\وج \\د
نظام\ر ال \
\لنبات امل \\ذك \
تغايرص \\ة ل \
\عات ال \\خا
ألنه\تتاب \
ذكره\ف ال \
املفيد\تضاع \
من م \\ميز ل \
وهنا\ادئ
الكروموسوماتع \\مل ب \
وب \\ال \\تال \\ي ت \\م
 XXب \\.ه ال \\جني
ميكروسكوبيالبلح.
املذكر لنبات نخيل
للتعرف
بالكروموسوم وY
ويكون داخل أنسجة النباتات
الجنسطور
على فهو
الثاني
اجلنسي
الخاصأما الدور
البذرية التي تشاهدها متثل اجليل الالجنسي،
التي يتطفل عليها .حتتوي األزهار على األعضاء اجلنسية األساسية وهي االسدية واملدقات أما بصورة منفردة أو االثنني معاً،
فاألسدية تنتج السبورات الصغيرة والتي تتطور إلى اجلاميت الذكري (حبوب اللقاح) .ومن ثم يقف السكان السليم يف الذكور:
نسبة اإلناث يكاد يكون من املستحيل للحفاظ على يف امليدان لتحسني اإلنتاج .لقد حددنا ألول مرة منطقة حتديد جنس
النخيل يف كروموسوم  )Y (SRYباستخدام تقنية جديدة ،مع مساعدة من النباتات الذكور واإلناث يف النخيل ميكن التعرف
عليها .مت تضخيم تسلسل جزئي
من اجلني  Date-SRYبواسطة
M
M
M
 PCRاملتداخلة .مع هذه الطريقة،
مت حتديد اجلنس الدقيق لنخيل
Sukari
Burhi
Khalas
f
m
f
m
f
m
التمر يف جميع النباتات التي مت
اختبارها .املناطق تضخيم من
اجلني  Date-SRYيتوافق بشكل
وثيق مع تسلسل اإلنسان والبابايا.
مت تصميم زوج التمهيدي لتضخيم
450pb
تسلسل اجلني  Date-SRYمع
التأكد منه لتحديد النخيل
الذكور.
نباتات
جنس
حتديد
عملية
بتنمية
تضاعف لقطعة من جني  SRYباستخدام تقنية ال  PCRو التي مت عن طريقها استخدام  DNAوالتي مت عزلها لبعض اصناف
النخيل  f= female plantandاملؤنثة  Sukari) (Burhi, Khalas andومقارنتها مع املذكرة و التي يرمز لها  .m= male plantوتوضح
\قها اس \\تخدام  DNAوال \\تي ت \\م ع \\زل \\ها
 KBع\\1ن ط \
 Marker.ت \\م
 PCRو ال \\تي
\تخدام ت \
ص \\ورة  : 1ت \\وض \\ح ت \\ضاع \\ف ل \\قطعة م \\ن ج \\ني  SRYب \\اس \
\DNAري \M
\قنيةمعالالقياسي
مقارنتها
الصورة
ل \\بعض اص \\ناف ال \\نخيل f= female plantandامل \\ؤن \\ثة  Sukari) (Burhi, Khalas andوم \\قارن \\تها م \\ع امل \\ذك \\رة و ال \\تي ي \\رم \\ز ل \\ها =m
 male plant.وتوضح الصورة مقارنتها مع القياسي .M DNA 1 KB Marker
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 : 1ت \\وض \\ح ت \\ضاع \\ف ل \\قطعة م \\ن ج \\ني  SRYب \\اس \\تخدام ت \\قنية ال  PCRو ال \\تي ت \\م ع \\ن ط \\ري \\قها اس \\تخدام  DNAوال \\تي ت \\م ع \\زل \\ها
ص \\ناف ال \\نخيل f= female plantandامل \\ؤن \\ثة  Sukari) (Burhi, Khalas andوم \\قارن \\تها م \\ع امل \\ذك \\رة و ال \\تي ي \\رم \\ز ل \\ها =m
 maleوتوضح الصورة مقارنتها مع القياسي .M DNA 1 KB Marker

M

550pb
3

احملاصيل التي تتصف بوحيدة اجلنس متثل األهمية األساسية بسبب النواحي
االقتصادية لهذه احملاصيل يقرر العمل للبحث على التقنيات اجلزيئية املستخدمة
يف حتديد جنس نبات نخيل البلح إذا كان مذكراً أم مؤنثاً.
تنمية استراتيجية فصل جني  Date-SRYلنخيل البلح :يعتبر نبات نخيل البلح من
النباتات الوحيدة اجلنس ويلعب دور مهم يف حتديد اجلنس بواسطة كروموسومات
و Yمت ايجاد تتابع اجلني اخلاص بكروموسوم و Yيف هذا البحث ألول مرة ولفصل
هذا اجلني من نخيل البلح مت استخدام تفاعل البلمرة املتسلسل باستخدام بادئات
لتعريف القطع املتشابهة من اجلني بتلك التي توجد بجني اس ار و Yباإلنسان.
النتائج
وكعملية هامة يف مجال التكنولوجيا احليوية النباتية ،فإن حتديد اجلنس وخاصة
يف نباتات احملاصيل له أهمية أساسية بسبب آثاره االقتصادية .تقرير العمل
احلالي عن التقنيات اجلزيئية املستخدمة لتحديد اجلنس (ذكور وإناث) يف
أصناف نخيل التمر .والتي قد تركزت على االستراتيجية ،التي تسهل تأكيد
وحتديد النباتات من الذكور واإلناث.
Development of a Strategy to isolate date SRY gene-

ومت ذلك عن طريق تقنية عزل تسلسل احلمض النووي ذات الصلة إلى حتديد
تضاعف لقطع من جني ال  SRY full fragmentباستخدام تقنية ال  PCRو التي مت عمل كلونة لها يف بالزميد  pGEMT vectorوالتى ادخل بها
جنس أشجار النخيل وقد متت هذه الدراسة يف قسم التقنية احليوية الزراعية-
قطع اجلني املعزول لبعض اصناف النخيل ()lane 2,3 and 5 for Burhi, Khalas and Sukariو توضح الصورة مقارنتها مع القياسي M DNA 1 KB.
Marker
كلية العلوم الزراعية واألغذية -جامعة امللك فيصل .اململكة العربية السعودية.
حيث متكن اعضاء فريق التقنية احليوية من حتقيق كشفاً جينياً جديداً من النخيل ،وذلك بعد أن استطاعوا حتديد اجلني املسئول عن حتديد اجلنس وهو جني الـ  SRYوهو
نفس اجلني املسئول عن حتديد اجلنس يف االنسان ومعظم احليوانات وبعزل هذا اجلزء من جينوم نخيل التمر والذي يتصل ويحدد جنس الشجرة ،األمر الذي سيتيح وللمرة
األولى حتديد جنس أشجار النخيل بسرعة وسهولة ويف مرحلة مبكرة من عمر النبات .ومن املتوقع أن تسهم هذه املعلومة امله ّمة يف املساعدة يف التغلب على مشاكل االكثار
وبرامج تربية النبات وحتسني النواحي الوراثية ،وأن تساعد يف تعزيز جهود زراعة النخيل وتكاثره بشكل أفضل يف مناطق عديدة يف العالم العربي وهذا األمر سيساعد على
ح ّل املشاكل التي يواجها مزارعو النخيل.
وهذا ما يوكد النتائج السابقة والتي تشير إن األدلة تُظهر أن أشجار نخيل التمر تعتمد نظام  XYيف وراثة اجلنس مبا مياثل النظام البشري ،وكما نعلم جميعا فان هناك اهتمام
منذ اعوام للتوصل إلى طريقة بسيطة وموثوقة للتمييز بني شتائل نخيل التمر املذكرة واملؤنثة من اجل األغراض الزراعية ومحاوالت نشرة يف اماكن عديدة وكذلك إلثراء
الدراسات األساسية يف مجال نخيل التمر .وقد متثلت العقبة الرئيسية دوماً يف كون نخيل التمر من األشجار منفصلة اجلنس وأنها تستغرق وقتاً طوي ً
ال لإلثمار .وبفضل اهلل
متكنا االن من استخدام احدى الطرق الشائعة وهو جهاز البلمرة املتسلسل وبالتوصل الى البادئات املتخصصة لهذا اجلني بحيث ميكن اكتشاف وحتديد جنس بادرات التخيل
من عمر ايام يف خالل ساعات وبتكلفة زهيدة.

43

ال\حارة ) (9-2ل\نبات\ات ال\نخيل م\ع ال\بادئ\ات املح\ددة ل\لجني ف\قط  Sry-date-Fو  Sry-date-Rح
الحارة M.فهي 10) M DNA 1 KB Marker.
Isolation of date palm genomic DNA andamplification of putative SRY-gene using
PCR
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M

عزل تسلسل احلمض النووي ذات الصلة إلى
حتديد جنس أشجار النخيل
ثنائيات املسكن دائما تكون مرتبطة بالنباتات
وحيدة اجلنس ومتثل دائما مشكلة يف العديد
من أنواع النباتات وتكون من عيوب بعض
األشجار اخلشبية وخاصة نخيل البلح .نخيل
Siy geny 387 bp
البلح أحد أهم محاصيل دول الشرق األوسط 500pb
ميلك النخيل مشاكل يف التعرف على نوع النبات
اذا كان مذكر أو مؤنث ى املراحل املبكرة لنمو
هذا النبات وهكذا يعتمد معظم البشر على
نسبة النباتات املذكرة الى املؤنثة التي قد تعوق 200pb
االنتاج املستحسن يف احلقل وألول مرة مت
التعرف على حتديد جنس نخيل البلح بواسطة
!
اجلني املعبر عن الكروموسوم و Yباستخدام
تضاعف لقطع من جني ال  ) SRY (387 bpباستخدام تقنية ال  PCRو التي مت عزلها من نباتات مؤنثة و توضح الصورة مقارنتها مع القياسي M DNA 1 KB Marker.
تقنية جديدة من نوعها للمساعدة يف التعرف
على جنس نبات نخيل البلح اذا كان مذكر أو مؤنث يتم يف اخلطوة األولى تضاعف التتابعات اجلزئية من اجلني اخلاص للكروموسوم و Yبواسطة تفاعل البلمرة املتسلسل
\تي ت \\م ع \\زل \\ها م \\ن ن \\بات \\ات
 PCRو ا
\قنية
\تخدام
 SRYب \\ا
bpجني(387
األجزاءج \\ني ال
مقارنة م \\ن
كان\فليتمل \\قطع
\ضاع \
ض \\ح ت \
جنس :ت \\و
\ورة 3
واالنسانل \الن
نباتالالباباظ
موجودةت \ يف
بتلكس \التي
الكروموسوم وY
املتضاعفة) من
املختبر أيا
النبات
ص \على
وبواسطة هذه الطريقة يتم التعرف
.Mاجلني اخلاص بالكروموسوم و Yللتعرف على اجلنس املذكر
يوجد به
املذكر الذى
Markerللنبات
التتابعات اخلاصة
لتضاعف
الصورةعمل بادئ
كليهما كائنات وحيدة اجلنس وبالتالي مت
DNA
1 KB
القياسي
مميزمع
مقارنتها
لنبات نخيل البلح.
ومن أجل احلفاظ على النسبة املرغوبة للنباتات ذكورا وإناثا يف احلقول من أجل إنتاج أفضل ،فإن حتديد جنس النباتات له أهمية اقتصادية بالنسبة إلى أشجار النخيل .وقد
يكون حتديد اجلنس املبكر مفيدا لتكاثر نخيل التمر ،وسيساعد برامج البحوث على تنفيذ برامج تربية أشجار النخيل .ويتعلق العمل احلالي بالتقنيات اجلزيئية اخلاصة بتحديد
جنس نباتات نخيل التمر واستخدام هذه التقنيات للتمييز بني النباتات من الذكور واإلناث .وتتمتع هذه التقنيات مبيزة السماح بالكشف املبكر عن النباتات الذكور ،وبالتالي
التقنية putative date palm
هذهSRY
احلد من تكاليف املزارع املرتبطة بزراعة عدد كبير جدا من النباتات غير املنتجة لدى الذكور .وعالوة على ذلك ،تقنياتنا هي بسيطة وفريدة من نوعها وأيضاً فأن -
y amplified DNA fragments
عن of
different
ميكنand
هذه the
nucleotide
sequence
data
a 914-bp
"عاملية
ofوهي
باإلجنليزية
تستخدم على نطاق واسع او كما يطلق عليها
أصل النباتات،
sizesبغض النظر
wereالذكور
sequencedالنباتات
استخدامها لتحديد
 " universalمبعنى أن
ومصدر البذور واختالف النوع أو الصنف من النخيل.
own below
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gttaccca aatcggccctctaagtatctgtgcgcaacg gccagacatc 1
ctgcga ttcttgaagc gacccttgag agcattcatc gagtggtctc 61
ggatggc tctcgagatc ccccaatgcg acactctgag atcacctatc 121
gtgataa aatgctcact ggagccaagg gatggacctt cttcccggag 181
ggccat gcacataaat aaatgcacga gttataaata tccacctcct 241
atactgcc gaagacttgc agtttgcttc ccgctcatcc cgcttcgtta 301
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أفضل تقنية متميزة
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د .محمد رزق الدسوقي

جامعة اإلمارات العربية املتحدة
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استخدام تقنية الباركود للحمض النووى اعتمادا على
جينات من البالستيدات الخضراء لتقييم الهوية الوراثية
ألصناف نخيل التمر.
نخيل التمرهو من احملاصيل املعمرة وتستخدم أشجار النخيل كمصادر للغذاء والدخل كما تستخدم جميع أجزاء شجرة نخيل
التمر ألغراض صناعية مختلفة .وقد اكتسب مصطلح باركود احلمض النووي اهتماما عامليا يف املجتمع العلمي .االختالفات
يف تسلسل احلمض النووي هي مفيدة جدا يف تطوير دالالت فريدة من نوعها ،والتي ميكن استخدامها كباركود احلمض النووي
لهذا النوع .وقد مت اختبار العديد من اجلينات من جينوم البالستيدات اخلضراء ،مثل جني  rpoC1 matK, rbcl andوقد
حققت هذه األنواع من الباركود اجلزيئية مستويات مختلفة من حتديد هوية بعض االصناتف النباتية .حتى االن لم يتم إجماع
اخلبراء على استخدام باركود موحد يف النباتات البرية .ومن أجل حتديد وتوثيق األنواع النباتية بدقة سيلزم استخدام وإجراء
حتليل ألكثر من باركود جزيئي .وقد استخدمت تقنيات مختلفة لتحديد هوية العديد من النباتات الطبية وغير الطبية للكشف
باستخدام دراسة اخلصائص املورفولوجية وكذلك البيوكيميائية يف تعريف األنواع النباتية إن هذه التقنيات لديها العديد من
القيود بسبب انخفاض استنساخها .وعالوة على ذلك ،من الصعب التمييز بني بذوراالصناف املختلفة بصريا .ولذلك فإن
الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم جينات  matKو rpoC1من البالستيدات اخلضراء لنخيل التمر ومدى كفاءة هذه
اجلينات كباركود يف توثيق وتعريف األصناف املختلفة من النخيل
أسلوب التنفيذ وحتليل االحماض النووية للباركود موضع التقييم
مت جمع عينات نخيل التمر من دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك بغرض فصل احلمض النووي .مت تنفيذ جتربة التسلسل
البوليمراز لتضخيم باركود احلمض النووي املقترحة .مت إجراء تفاعل قراءة تسلسل احلمض النووي جلينات الباركود محل
الدراسة .جميع متتابعات االحماض النووية يف هذه الدراسة مت إيداعها يف بنك اجلينات حتت ارقام مرجعية مميزة لكل
باركود .وقد مت تقدير التباين الوراثي بني أصناف نخيل التمر من خالل حساب عدد الطفرات ،وتنوع النيوكليوتيدات ودراسة
شجرة النشوء والتطور لتحديد مدى تباين وتقارب األصناف املختلفة من نخيل التمر.
نتائج االختبار
كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو وتوصيف إثنني باركود من جينوم كلوروبالست لتقييم مدى مالءمتها من أجل حتديد
هوية أصناف نخيل التمر .وقد مت تضخيم كل من جينات الباركور موضع الدراسة بنجاح من أصناف نخيل التمر .وقد مت تقييم
عالقات النشوء والتطور بني أصناف نخيل التمر يف بلدان مختلفة مثل تونس وكاليفورنيا واملغرب باستخدام مختلف العالمات
اجلزيئية التقليدية مثل ( .ISSR, RAPD, ALFPوأظهرت هذه العالمات تباين بني أصناف نخيل التمر ،ولكنها لم تكن فعالة
يف توصيفها وراثيا ،وعموما فان أصناف نخيل التمر متنوعة للغاية بسبب وجود عدد كبير من األصناف موزعة على مختلف

البيئات .وقد مت استخدام جينوم الكلوروبالست بنجاح لتحديد األصناف املختلفة
لنخيل التمر يف هذه الدراسة ،مت تطبيق  3طرق لرسم شجرة التطور باستخدام كل
باركود منفصل او مجتمعا كوحدة واحدة لتقييم هوية األصناف .عندما مت دراسة
جميع تسلسل االحماض النووية لباركود ( )matKأظهرت الدراسة أن ( )matKله
القدرة على تصنيف نخيل التمر الى مجموعات محددة .مت توزيع صنف خالص
منفصال يف املجموعة األولى (األشكال 1و .)2وتألفت املجموعة الثانية من أصناف
جش زبد وأبو معان .وقد أدرجت جميع األصناف املتبقية يف املجموعة الثالثة .مت
حتديد املجموعات اخلاصة بأصناف نخيل التمر باستخدام ( )matKمبستويات
ثقة عالية ( .)95-100٪ويف دراسة درجة التباين والتقارب باستخدام باركود يسمى
 ،rpoC1مت فصل صنف خالص وأبو معان يف املجموعة األولى ،يف حني شملت
املجموعة الثانية أصناف جاش زبد ،منيشي ،خينيزي ،جابري ،هياللي ،فاردي،
ونغال .مت تضمني صنف خالص من دوله االمارات يف مجموعة فرعية منفصلة
(األشكال  3و .)4كانت مستويات الثقة من  89-100٪مع الباركود .rpoC1
عندما مت استخدام األساليب الثالثة يف تشييد شجرة التطور الوراثى لدراسة
مدى التباين والتقارب بني أصناف نخيل التمر لباركود ( .)matKأظهرت نفس
درجة توزيع األصناف من حيث التشابه والتباين .وميكن افتراض أنه إذا كانت
األساليب املختلفة تسفر عن نفس الشجرة ،فسيصبح من املمكن تقدير قوي يشير
الى مدى كفاءة هذا الباركود يف تعريف األصناف على املستوى اجلزيئى.
مت إيداع تسلسل االحماض النووية يف هذه الدراسة ،لكل من  matKو  ،rpoC1يف
بنك اجلينات .أظهرتسلسل االحماض النووية بعض االختالفات يف نسبة جوانني
و السيتوزين .يف هذه الدراسة لم يتم العثور على مواضع حذف او إضافة يف كل
من  matKو .rpoC1اظهرت الدراسة متوسط التباين الوراثي بني األصناف عند
دراسة باركود  )matK (0.375أعلى من تلك املوجودة لباركود .)rpoC1 (0.0305
عندما متت مقارنة النتائج من خالال حتليل درجة التباين يف تسلسل االحماض
النووية وتقييم شجرة التطور الوراثى أسفرت الدراسة األخيرة مدى كفاءة الباركود
محل الدراسة حيث اثبتت فعاليتها يف تقدير مستوى اختالف أصناف نخيل التمر.
تقنية الباركود للحمض النووى تعتمد على استخالص جينات الباركود من
البالستيدات اخلضراء لألصناف نخيل التمر وتعريف وتوثيق النباتات اعتمادا

الشكل  .1الشجرة الوراثية لجين الترميز الجينى matKباستخدام UPGMA

الشكل . 3الشجرة الوراثية لجين الترميز الجينى rpoC1باستخدام UPGMA
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الشكل

الشكل .4الشج

على التتابع النيكلوتيدى لكل جني من جينات الباركود
 .يف هذه الدراسة مت عزل ومضاعفة جينات الباركود
 matKو rpoC1باستخدام تقنية التفاعل املنسلسل
للبوليمراز ()PCRمت ايجاد وقراءة التتابع النيكلوتيدى
جلينات الباركود لكل صنف من اصناف النخيل موضع
الدراسة .مت تسجيل التتابعات املتماثلة ألصناف نخيل
البلح يف الدراسة احلالية واحلصول على الرقم املرجعي
املميز لكل صنف فى يف قاعدة بيانات بنك اجلينات
الدولية .وكان جني الباركود  matKأكثر إفصاحا فى
متيز اصناف النخيل مقارنة بالباركود .rpoC1مت رسم
شجرة النشوء والتطور  Phylogenetic treeاعتمادا على
التتابع النيكلوتيدى جلينات الباركود  matKو.rpoC1
وأظهرت النتائج ان  matKمنفصال أو باالشتراك مع
48
UPGMAمستويات االختالف
استخدامه لتحديد
ميكن
rpoC1
الوراثية لجين الترميز الجينى matKباستخدام
اجليني بني اصناف نخيل التمر.
التطبيقات املستقبلية لهذه الدراسة
من خالل هذه الدراسة ميكن توثيق النباتات على مستوى
احلمض النووى ومنع التجارة فى بعض االصناف غير
املصرح بتداولها خارج الدولة وتعريف دقيق للنباتات
التى تدخل فى صناعة االدوية خاصة االعشاب والتى
تبدو متشابهة وغير مميزة للعني املجردة وباستخدام
تقنية الباركود نستطيع حتديد وتعريف االصناف
النباتية املستخدمة فى الصناعات الغذائية قبل وبعد
التصنيع ومعرفة احملتوى النباتي لألغذية املعلبة .كما
ميكن االستفادة من هذه التقنية فى علم االدلة اجلنائية
وفى اجلمارك واحلجر الصحي

ة الوراثية لجين الترميز الجينى rpoC1باستخدام UPGMA
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الشكل  .2الشجرة الوراثية لجين الترميز الجينى matKباستخدام Neighbor-Joining

الشكل .4الشجرة الوراثية لجين الترميز الجينى rpoC1باستخدام طريقةNeighbor-Joining
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الفائز األول
د .ناصر راجح جاغوب
م /أحمد فارس زكي الفارس
وزارة الزراعة  -دولة فلسطني
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تنمية زراعة نخيل التمر في منطقة غور األردن
أدت وزارة الزراعة دورا قياديا خالل السنوات العشر املاضية يف تشجيع زراعة نخل التمر ،وحتدي ًدا يف منطقة غور األردن
وأريحا من خالل تنفيذ أنشطة مختلفة تضمنت توزيع املدخالت اإلنتاجية وتنظيم الدورات التدريبية يف مجال زراعة نخيل
التمر .وبعد ذلك ،أثبتت التمور الفلسطينية أنها ذات جدوى اقتصادية عالية وتتمتع مبزايا تنافسية عالية ً
أيضا يف أسواق
الصادرات اخلارجية نتيجة لعدة أسباب ومنها :األحوال اجلوية املالئمة وكميات املياه املنخفضة الالزمة لزراعة نخيل التمر
مقارنة باحملاصيل األخرى (أي املوز والليمون) وارتفاع مقاومة أشجار النخيل مللوحة التربة واملياه .وقد ساهم تعزيز املزيد من
زراعة مناطق نخيل التمر يف توفير فرص عمل جديدة باإلضافة إلى حماية األراضي الفلسطينية من املستوطنني اإلسرائليني.
ويركز املشروع على تعزيز سعة اإلنتاج لقطاع النخيل والنهوض به يف فلسطني من خالل توسيع املناطق املزروعة والتي نتج
عنها زيادة يف كميات التمور املنتجة واملصدرة وبالتالي ،حتسني سبل عيش األسر الفقيرة.
نُفذ املشروع من خالل توزيع  3000فسيلة نخل على  100مزارع إلنتاج فسائل جديدة من الفسائل املقدمة لهم وإلعادة توزيعها
على مزراعني جدد (مشروع دوار) .واألكثر من ذلك ،بدأ املشروع يف إقامة مشتل النخيل بعدد  1000فسيلة نخلة (مجهول)
وتدريب املزارعني وموظفي وزارة الزراعة من خالل مجموعة من الدورات الفنية املتخصصة يف قطاع النخيل.
تشكل منطقة غور األردن ما يقرب من  30%من أراضي الضفة الغربية .ومتتد على مساحة  2,400كيلومتر مربع ،من البحر
امليت يف اجلنوب إلى قرية بيسان يف الشمال -احلدود الكاملة بني الضفة الغربية واألردن .وتعد منطقة غور األردن أكثر
دفئا من املناطق املجاورة بعدة درجات كما أن لها مناخ زراعي على مدار العام وتربة خصبة وإمدادات كافیة من املیاه مما
یجعله منطقة مروية رئيسية ،ولذلك ،يتم إنتاج  100%من التمور و 60%من اخلضروات ومنتجات زراعية أخرى يف فلسطني
بهذه املنطقة .فهي تعتبر أدنى نقطة حتت مستوى البحر يف العالم ( 360متر حتت مستوى البحر) مما يجعل املناخ مالئ ًما
لزراعة النخيل.
اإلجنازات الرئيسية:
حقق املزراعون الفلسطينيون قفزة نوعية يف زراعة أشجار النخيل من حيث الكمية والنوع وجودة املنتج خالل الفترة املمتدة
من  2004إلى  ،2012حيث قام املزارعون الفلسطينيون بتطوير  59,000من فسائل النخيل؛ على  4,249دومن من األراضي.
ومن املتوقع أن يستمر املشروع على مدى السنوات القادمة يف أريحا وغور األردن وهو مناسب لزراعة النخيل من حيث املناخ.
وقد غطت مساحة النخيل املزروعة يف وادي غور  6,071دومن يف  .2012ووف ًقا لإلحصاءات املقدمة من وزارة الزراعة فقد مت
زراعة 85,000فسيلة بحلول نهاية يونيو  .2013ومن املتوقع مضاعفة كمية التمور املنتجة بحلول  2015مبقدار  5,000طن.
يستهلك السوق احمللي الفلسطيني  4000طن من التمور يف الضفة الغربية سنويا ،ووف ًقا إلحصاءات وزارة الزراعة؛ تذهب
نسبة  85%من اإلنتاج الفلسطيني من التمور للسوق احمللي بينما يتم تصدير  15%فقط من اإلنتاج .ولذا ،يعتبر قطاع النخيل
أكثر القطاعات الواعدة واملجدية اقتصاديا ألنه يتحمل اجلفاف والتربة واملياه امللوحة.

حقق املشروع اإلجنازات التالية منذ :2014
 .1توزيع  16,000فسيلة نخيل (مجهول) على  450عائلة.
 .2زراعة مساحة تبلغ  283,280متر مربع بفسائل النخيل يف احملطة التجريبية لوزرارة الزراعة يف أريحا.
 .3تقدمي امليكنة الزراعية واإلجراءات الفنية لتطوير إنتاج نخيل التمور.
 .4منع التصحر ،واستخدام املياه املاحلة والتربة املاحلة يف الري وزراعة أشجار النخيل.
 .5تطوير اإلرشاد والبحوث يف مجال زراعة النخيل يف وزارة الزراعة.
 .6إدارة أهم اآلفات واألمراض التي هاجمت أشجار النخيل وتسببت يف أضرار جسيمة.
 .7تعزيز قدرة املزارعني املهمشني على التكيف قي وادي غور وتوفير مصدر مستدام للدخل لهم.
 .8تدريب املزارعني على زراعة النخيل وإنتاج التمور يف فلسطني (من جانب وزارة الزراعة)
.9استخدام بقايا النخيل يف العديد من الصناعات وإطعام احليوانات من خالل استخدام أوراق النخيل يف صناعة وإنتاج العلف احملفوظ (السيالج).
يعرض اجلدول والرسومات التالية النتائج احملققة على مدى الفترة السابقة والنتائج املتوقعة للمشروع على مدى السنوات القادمة:

السنة

اإلنتاج /الطن
املساحة /الدمن

2005
0
265

2006
0
265

2007
0
265

انتاج النخيل
2010
2009
2008
0
265

0
265

60
265
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2011
90
265

2012
250
265

2013
250
1585

2014

2020

2800 250
14800 3422

املستفيدون
يعتبر الفالحون املستفيدون الرئيسيون من هذا املشروع ،ولكن ساعدت الظروف التالية على األرجح يف جناح املشروع وتلبية األهداف املنشودة:
• املستفيدون هم فقط املزارعون الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة يف الدخل.
• كانت األرض مملوكة أو مستأجرة من جانب املزراعني لفترة طويلة.
• األرض الزراعية خاضعة للري ,وكانت األراضي الزراعية كافية لزراعة الفسائل الالزمة.
زود املشروع املزارعني بالتدريب واإلشراف على تركيب نظام الري وطرق الزراعة والتسييج والتعشيش (إزالة العشب الضار) والري وجميع العمليات يف األرض الزراعية.
وباإلضافة إلى ذلك ،إلتزم املستفيدون بإعادة نفس عدد الفسائل لوزارة الزراعة الفلسطينية مثلما حصلوا عليها من مزارعهم بعد  5سنوات.
التحديات:
مت بناء أول مستوطنة اسرائلية يف منطقة غور األردن إلجبار املزارعني الفلسطينيني على مغادرة أراضيهم .وحتولت نفس املستوطنة اآلن من مستوطنة عسكرية إلى مستوطنة
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زراعية .ومازال االحتالل اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية وغاراته املتكررة وأعمال التجريف يف الضفة الغربية هي التحديات التي يواجهها الفلسطينيون كل يوم .واألكثر من
ذلك ،سيطرت إسرائيل على جميع موارد املياه ومبيدات اآلفات واألسمدة .وبإيجاز ،فقد واجه املشروع ومازال يواجه املخاطر والتحديات التالية:
 .1السيطرة اإلسرائيلية على جميع موارد املياه وحبوب اللقاح ،والغارات اإلسرائيلية والتجريف يف الضفة الغربية.
 .2ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،مبا يف ذلك ،ارتفاع تكلفة العمل الفني مع خبرة كافية يف هذا املجال ،وارتفاع سعر امليكنة املستخدمة يف عمليات إنتاج التمور.
 .3ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج (الشتالت واألسمدة واملبيدات والوقود والكهرباء).
 .4ارتفاع تكاليف الشحن والنقل :نتيجة لنقص السيطرة الفلسطينية على املعابر واإلجراءات
املفروضة من جانب السلطات اإلسرائلية على البضائع الفلسطينية.
 .5ضعف خدمات التسويق التي تتضمن )1 :ضعف البنية التحتية التسويقية (تصنيف البضائع
والتعبئة والتخزين ) )2 .عدم وجود تنظيم بني اإلنتاج والتسويق )3 .ارتفاع املنافسة يف األسواق
احمللية واخلارجية.
استدامة املشروع:
من املرجح أن يكون لهذا املشروع إمكانية كبيرة ملواصلة استكشاف وتطوير حقل زراعي جديد
يف فلسطني ،ومساعدة املزارعني الفلسطينيني باإلضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة ومكافحة
االحتالل اإلسرائيلي .وعلى مدى العشر سنوات املاضية ،فقد حقق املشروع االستمرارية من
خالل توزيع عدد  3,000فسيلة يف  2004و  1,400فسيلة يف  .2014وقد حصل الفالحون
الفلسطينيون على فسائل إضافية مع  2,142دومن إضايف لزراعة النخيل على مدى التسع سنوات
املاضية .وقد ارتفع عدد األسر املستفيدة من هذا املشروع من  100إلى  500أسرة .ومبوجب
هذا املشروع سيتم توزيع  12,000فسيلة على املزارعني ،مع إضافة  400أسرة جديدة لهذا
املشروع سنويا .وسيرتفع الدخل املتوقع لكل أسرة من  30فسيلة إلى  8,5000دوالر بعد خمس
سنوات دون أن نضع بعني االعتبار الفسائل اجلديدة التي جتلب  500دوالر لكل مزارع .وقد
ساعد املشروع يف إيجاد فرص عمل جديدة بلغت  530من خالل زيادة فرص املناطق املزروعة
ومنح وظيفة واحدة بدوام كامل لكل  5دومنات من منطقة النخيل املزروعة .وتعد هذه املناطق
أقاليم مهددة باملصادرة من جانب االسرائليني حيث ساعدت الزراعة على إنقاذها .وستزيد
املناطق املزروعة إلى  14,600دومن بحلول  ،2020ومن املتوقع زيادة عدد كميات التمور املنتجة
لتصبح  2800طن يف حني ستصل  1,200أسرة إلى مستوى املعيشة املتوسطة فضال عن إيجاد
 2,960فرصة عمل جديدة مع االحتفاظ بتطبيق التقنيات احلديثة يف الزراعة واستخدام اإلدارة
املتكاملة ملكافحة اآلفات املزارع العضوية .ويف اخلتام ،سيساعد هذا املشروع على تقليل فرص
مصادرة هذه األراضي ،مما يعود بالنفع الكبير على القضية الفلسطينية.

الكتاب السنوي 2017 - 2016 - 2015

حقق املشروع اإل
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
يعرض الجدول و

إنتاج ا
السنة

اإلنتاج

المساح
نم
املستفيدون
يعتبر الفالحون امل
•

53

فئة
أفضل مشروع تنموي

54

الفائز الثاني
متحف وادي كوشيال التاريخي
لنخيل التمر
الواليات املتحدة األمريكية
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متحف كوشيال فالي التاريخي
يف أكتوبر  ،2010افتتح متحف كوشيال فالي التاريخي يف إنديو ،كاليفورنيا (الواليات املتحدة األمريكية) ،املتحف التاريخي
للتمور يف كاليفورنيا ،وهو متحف مخصص لتاريخ ثقافة نخيل التمر بداي ًة من العصور القدمية وحتى العصر احلديث ،مع
التركيز على صناعة التمر يف كوشيال فالي .وحيث أن املتحف يقع يف أحد املباني الرئيسية الثالثة يف حرم املتحف البالغ
مساحتة  2فدان (حوالي هكتار واحد) ،ويتمثل الهدف من املتحف يف  )1تثقيف اجلمهور بشأن التمور ،وهي أحد احملاصيل
الرئيسية يف كوشيال فالي )2 ،احلفاظ على الصور والتُحف املتعلقة بنخيل التمور وزراعتها )3 ،وتعزيز فهم املناطق املنتجة
للتمور يف العالم ،وعلى وجه اخلصوص الشرق األوسط وكوشيال فالي .وتتضمن عروضنا معلومات عن دور التمور والنخيل
يف األديان الرئيسية الثالثة ،اإلسالم ،واملسيحية ،واليهودية.
متحف التمر
نعتقد أن متحف التمر سيكون املتحف الوحيد من نوعه يف العالم ،وهو مبنى مخصص حص ًرا لنخيل التمر ،وثماره ،ومساهمته
كل من الثقافة العاملية ووادينا احمللي .يقع املتحف يف مكتبة مدينة إنديو القدمية ،والتي مت جتديدها مبساعدة من منحة
يف ٍ
من والية كاليفورنيا (لتطوير ووضع اخلطط) واملساهمات املستمدة من العديد من مزارعي التمور احملليني واألسر الرائدة.
وللقراءة عن قصة املبنى بشكل أفضل جندها من خالل الصور الفوتوغرافية اخلاصة باملبنى واألرض التي تضم حديقة نخيل
من أصناف التمور على جانبها اجلنوبي ،وتطل على شارع مايلز ،وبستان متر صغير يف الركن الشمالي الغربي من حرم املتحف.
ُيكن رؤية املتحف من شارع مايلز ،وهو شارع جتاري رئيسي يف إنديو ،كاليفورنيا ،ويضم حديقة أصناف زراعات أمام:
هالوي يف حديقة األصناف الزراعية
مدخل من شارع دقلة نور السابق (والذي أصبح اآلن جز ًء من حرم املتحف)
بستان التمور يف الشمال الغربي من حرم املتحف
مقدمة عن عروض متحف التمر
دور نخيل التمر وثماره يف اإلسالم واملسيحية واليهودية
عروض عن االستيراد املبكر لفسيلة النخيل إلى وادي كوشيال ،مبا يف ذلك حاويات شحن فسيلة النخيل منذ عام 1912
تاريخ حصاد وتعبئة التمور املبكر
منو متاجر التمور على جوانب الطرق يف كوشيال فالي ومهرجان التمور الوطني يف إنديو
التمور والنخيل اليوم
خلفية موجزة عن زراعة النخيل يف كوشيال فالي
قبل افتتاح خط السكة احلديد جنوب احمليط الهادئ بني إنديو ولوس أجنلوس ،كانت كوشيال فالي منطقة صحراوية معزولة

نسب ًيا وبها أشجار نخيل املتينة األصلي (الواشنطونيا املتينة) والتي كانت تنمو يف تالل الواحات
واألودية .استخدم األمريكيون األصليون يف املنطقة ،كاهويال ،جريد و َو َر ُق النَّخْ ل لبناء املواد،
وتأمني مصدر الغذاء من هذه الفاكهة الصغيرة ،والبذور يف خرخاشات القرع التي كانت
تستخدم يف أغاني الطيور التي تقص تاريخهم القدمي.
اعتادت عائلة كاهويال أمام منزلهم (كيش) ،يف حوالي عام  ،1898استخدام جريد و َو َر ُق النَّخْ ل
املستمد من نخيل املتينة لبناء اجلدران واألسقف.
ُ
منزل "الكابنت" وليام ليفي (كاهويال) الشعائري ،والذي أحرق عقب وفاته يف عام  ،1958وف ًقا
لعادات كاهويال .ويف القرن العشرين ،مت دمج جريد و َو َر ُق النَّخْ ل املستمد من نخيل التمور يف
هياكل كاهويال التقليدية1 .
صورة واحدة لهنود كاهويال التقطها هاري سي .جيمس ،1960 ،الصفحات.162-163 :
يف حوالي عام  ،1902مت حفر أول آبار ارتوازية ،لتزويد الزراعة بإمدادات املياه الذي ميكن
االعتماد عليها .ويف عام  ،1903سافر بيرنارد جي .جونسون إلى اجلزائر ،وعاد بعدد  129من
فسيلة نخيل دقلة نور وبعض األصناف األخرى .ويف عام  ،1904أنشأت وزارة الزراعة األمريكية
محطة جتارب لزراعة التمور بالقرب من مكة ،كاليفورنيا ،ولكنها نقلت املقر الرئيسي إلى موقع
بالقرب من غرب إنديو يف عام  .1907وقد حدث أول حصاد جتاري للتمر وتسويق ثمار دقلة
نور يف عام  ،1912ومنذ ذلك احلني ،دخلت صناعة متور كوشيال فالي يف حيز اإلنتاج.
بعد احلرب العاملية الثانية ،مت االنتهاء من فرع كوشيال يف قناة الشعب األمريكي املائية (All
 ،)American Canalبنظام جانبي للتغذية باجلاذبية بحيث تأتي مبياه نهر كولورادو إلى أعلى
زاوية يف كل  40فدان ( 16.1874هكتار) يف منطقة التحسني األولى ،وتوفير إمدادات مستقرة
ومستمرة من املياه حتى يف أوقات اجلفاف.
مستقبل متحف التمر
ما زال متحف التمر "قيد التنفيذ" ،حيث أن اليوم هو تاريخ الغد .ومن هنا نود توسيع وحتسني
العروض املوجودة لدينا ،وكذلك إضافة عروض متغيرة عن تاريخ نخيل التمر ودوره يف تنمية
ً
وأيضا توسيع وحتسني فرص البحث والتطوير احلديث مثل نشر ثقافة زراعة
احلضارة،
األنسجة .ويستخدم جناح واحد من املبنى حال ًيا للتخزين؛ كما أن اجلائزة ستمكننا من توسيع
املتحف يف ذلك الفضاء بحيث يضم مكتبة أبحاث التمور .وتتمثل مهمتنا يف زيادة الوعي بالتاريخ
الغني عن كوشيال فالي ،وخاصة تراثها الزراعي .كما أن تقوية روابطنا مع املناطق األخرى من
العالم املعنية بزراعة التمور ستساعدنا يف تعزيز الفهم االجتماعي ،وتطوير ممارسات إدارية
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أفضل يف بساتني التمور لدينا.
خلفية موجزة عن متحف تاريخ كوشيال فالي
تأسست جمعية تاريخ كوشيال فالي يف  3سبتمبر  ،1965من جانب مجموعة ُمخلصة من سكان الوادي ممن يستوعبون ضرورة احلفاظ على تاريخنا لألجيال القادمة .ويف عام
 ،1984كان مبقدور اجلمعية التاريخية استئجار منزل  1926أدوبي سميلي تايلر التاريخي من مدينة إنديو مقابل دوالر واحد يف السنة ،ومن هنا كان ميالد متحف تاريخ كوشيال
توسع حرم املتحف ليتضمن ليس فقط متحف التاريخ ،ولكن ً
أيضا مدرسة إنديو ذات الفصلني الدراسيني  ،1909وعروض املعدات الزراعية ،ومتجر
فالي ( .)CVHMواليوم ّ
احلداد ،وغواصة جنوب احمليط الهادئ (كوخ ُمكيف استخدمه طاقم السكك احلديدية للنوم يف فصل
الصيف قبل تكييف الهواء) ،وبرج املياه التاريخي ،واحلدائق التي متثل مختلف املجموعات العرقية التي
استقرت يف الوادي ،واحملفوظات لتخزين التُحف والصور الفوتوغرافية .ويتضمن أرشيفنا العديد من
املجالت والصور الفوتوغرافية املتعلقة بصناعة التمور يف القرن العشرين يف وادي كوشيال ،وهي متاحة
للباحثني مبوجب التعيني .كما أن املتحف مفتوح للجمهور أربعة أيام يف األسبوع (أكتوبر  -مايو) ،ويُقدم
جوالت مجانية لفصول املدارس االبتدائية يف األيام الثالثة األخرى من األسبوع ،مما يُشجع اجليل القادم
على البناء مستعينًا بأساس ماضيه.
ويف عامي  2006و  ،2007نشر متحف تاريخ كوشيال فالي قصة التمر ،اجلزء األول والثاني ،وهي عبارة
عن سرد مصور لتاريخ واستخدامات نخيل التمر بداي ًة من العصور القدمية وحتى اإلنشاء يف وادي
كوشيال .وهناك فصل أخير بعنوان "خبرات التمر يف كوشيال فالي لبناء الصداقة مع دول زراعة التمر
يف العالم القدمي" ويتناول الفصل قيام اخلبراء احملليني مبشاركة خبراتهم ومعارفهم ،إلى جانب شحن
فسيلة النخيل من هنا إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
مت إنشاء هذا التطبيق مبعرفة إلني لويد تروفر ،كلية أيه بي فاسار (التاريخ واالقتصاد) ،جيه دي مارشال
وايث ،كلية وليام وماري للقانون؛ عضو غير نشط يف نقابات كاليفورنيا وفرجينيا ومختلف احملاكم
الفيدرالية يف الواليات املتحدة؛ متقاعدين من ممارسة القانون؛ مزارعي النخيل (مدجول وبرهي)؛ عضو
مجلس أمناء جمعية تاريخ كوشيال فالي وأمناء الصندوق املؤسسي؛ املندوب املعني من مجلس شيوخ والية
كاليفورنيا لهيئة احلفاظ على جبال وادي كوشيال (رئيس مجلس اإلدارة السابق) .النائب األول لرئيس
مكتب مزارع مقاطعة ريفرسايد؛ عضو مجلس إدارة رابطة األراضي املروية يف كوشيال فالي؛ مبا يخدم
مختلف جلان الزراعة واملجتمعات احمللية األخرى.
جميع الصور مأخوذة من مجموعة متحف تاريخ كوشيال فالي ،أو مأخوذة مبعرفة املؤلف ،ما لم يُذكر
خالف ذلك.
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فئة الشخصية املتميزة
يف مجال زراعة النخيل

58

الفائز
د .جوزيه رومينو فيليرو
اجلمهورية الهندية
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الدكتور جوزيه رومينو فاليرو
الدكتور جوزي رومينو فاليرو ولد بالدوحة بتاريخ  14يناير  1995وهو أصيل مدينة ُجوا بالهند ،أكمل دراسته االبتدائية
والثانوية بلويال (مارجواُ -جوا) بالهند ( )1964-1975وحتصل على شهادة مهندس زراعي من املعهد الثانوي بدابولي ـ
مهراشترا بالهند ( )1976-1980و باجلامعة أكمل املاجستير ( )1980-1982والدكتوراه ( )1982-1985يف إختصاص علم
احلشرات مبعهد األبحاث الزراعية بنيودلهي ـ الهند .
بجوا بالهند منذ 1مايو  1985حيث أختير من قبل املجلس كباحث
بدأ الدكتور فاليرو مشوار عمله يف مجلس األبحاث الزراعية ُ
يف علم احلشرات للعمل ملدة  25سنة حتى يوليو 2010ويشغل حالياً خطة خبير لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
يف إطار اتفاقية التعاون بني وزارة الزراعة باململكة العربية السعودية واملنظمة من خالل مشروع تطوير مركز دولي ألبحاث
النخيل والتمور باألحساء .
الدكتور فاليرو له جتربة كبيرة ومعرفة عميقة وواسعة بجل أوجه األبحاث وتقنيات وبرامج املكافحة لهذه اآلفة اخلطيرة على
زراعة النخيل .قام بالعديد من املهمات يف بعض الدول املنتجة للتمور نذكر منها اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات
العربية املتحدة واليمن واملغرب وليبيا وتونس .
أعماله البحثية والعلمية يف مكافحة هذه احلشرة متتد على مدى عشرون سنة حيث أختير من قبل وزارة الزراعة بدولة الهند
للعمل يف مجال التعاون الفني باململكة العربية السعودية منذ  1993كخبير مختص يف مكافحة هذه اآلفة ضمن فريق علمي
هندي ملدة خمس سنوات حتى سنة 1998م مبديرية الزراعة باألحساء حيث أشرف على تنفيذ برنامج استراتيجي موسع
ملكافحة سوسة النخيل احلمراء ميتد على  4000هكتار.
حال عودته إلى مقر عمله بالهند (املعهد الهندي للبحوث الزراعية) أشرف الدكتور فاليرو على مشروع لتوحيد برتوكوالت
املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء املعتمدة أساساً على املصائد الفرمونية واملطبقة على أنواع أخرى من النخيل
( )1999-2002وأثبتت هذه البرتوكوالت جناعتها يف إدارة املكافحة املتكاملة لهذه احلشرة ومت اعتمادها فيما بعد يف مناطق
عديدة ومختلفة من العالم،
يف خالل سنة  2009أنهى الدكتور فاليرو سنة كأستاذ باحث يف جامعة امللك فيصل مشرف على برنامج بحثي لتحديد طرق
وبرتوكول إدارة املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء على نطاق موسع وكان من أهم النتائج املتحصل عليها حتديد
نسبة وكثافة استخدام املصائد الفرمونية لالصطياد املكثف للسوسة ووضع برنامج علمي ومثال للمكافحة يستخدم تقنية
النظم اجلغرافية ( )GISإلى جانب التحكم يف تقنية املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء وتنفيذها يف اململكة العربية
السعودية من خالل مشروع بحثي ممول من قبل أرامكو السعودية منذ طيلة الفترة من  2010إلى  2012مكن لهذا املشروع
البحثي من حتديد طاردات ناجحة ملكافحة السوسة ومت تقدميها للحصول على بـراءة اختراع حتت رقم GC2014-27897

بتاريخ  8سبتمبر .2014
كما مت دراسة اجنذاب سوسة النخيل احلمراء باستخدام جهاز
االلفاكتومتر للفرمونات املختلفة حتديد عوامل املقاومة عند بعض
أصناف النخيل و دراسة تقنية أجذب و أقتل باستخدام املمبيد والفرمون
وكذلك استخدام تقنية النظم اجلغرافية لتحديد انتشار سوسة النخيل
احلمراء مبنطقة األحساء .
ويف إطار عمله مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ضمن اتفاقية
التعاون الفني مع وزارة الزراعة ومن خالل مشروع تطوير مركز دولي
ألبحاث النخيل باألحساء قام الدكتور فاليرو باألشراف على تطبيق
تقنيات جديدة يف املكافحة منها تقنية اجلذب والقتل والطاردات من
ضمن مكونات املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء .
ومنذ سنة  2008مت إختياره من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة كخبير مختص يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء لألشراف
على أعمال تخص مكافحة هذه اآلفة يف بعض الدول املنتجة للتمور
منها اململكة العربية السعودية  ،األمارات  ،اليمن  ،املغرب  ،لبيا وتونس.
وكانت أهم أعماله يف هذا املجال تخص تنفيذ اآلتي :
 وضع برنامج بحثي لتعزيز جهود املكافحة املتكاملة . برمجة وتصميم وتنفيذ وتقييم أنشطة برامج مكافحة السوسة يفاملناطق الواسعة وذلك بالتعاون التام مع الفريق الوطني لوقاية النبات .
 إعداد وتنفيذ البرامج البحثية للمكافحة املتكاملة ضد سوسة النخيلاحلمراء بالتعاون مع الفرق الوطنية املختصة .
 تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وتطبيقية للمكافحة املتكاملة لهذه احلشرة لفائدة فرق املكافحة الوطنية . وضع برنامج حقلي للمتابعة واملسح امليداني للمكافحة يف املناطق املوبؤة ،وتقدمي احدث وأفضل طرق املكافحة املتكاملة يف مجال وقاية النخيل . العمل على احلد من إتشار سوسة النخيل احلمراء بتطبيق احلجر الزراعي وتوعية الدول املنتجة بأهميته.نشر الدكتور فاليروالعديد من األبحاث التي شملت كل أوجه وتقنيات مكافحة سوسة النخيل احلمراء يف كثير من املجالت العلمية احملكمة على نطاق واسع كما ساهم مع آخرين
يف كتابة العديد من الكتب وقدم العديد من احملاضرات القيمة حول سوسة النخيل احلمراء يف كثير من الدول  ،كما يتابع العديد من الباحثني ويستخدمون أبحاث الدكتور فاليرو
بشكل واسع حيث مت ذكر أبحاثه يف ما يزيد عن  140بحث على مستوى عاملي.
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الدورة الثامنة 2016
المكرمون (*)

(*)  2016كان حفل اشهار اجلائزة بإسمها اجلديد «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي»

الشخصيات المكرمة 2016
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة  -اجلمهورية الإيطالية
ال�صندوق الدويل للتنمية الزراعية  -اجلمهورية الإيطالية
مركز خليفة للتقانات احليوية والهند�سة الوراثية  -دولة الإمارات العربية املتحدة
املركزالدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة
املركز الدويل للزراعة امللحية  -دولة الإمارات العربية املتحدة
معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد  -وزير دولة  -االمارات العربية املتحدة
معايل الدكتور �سامل اللوزي  -املدير ال�سابق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

64

معالي د .راشد أحمد بن فهد
االمارات العربية املتحدة
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مت تعيــن معالــي /الدكتــور راشــد أحمــد محمــد بــن فهــد يف 10فبرايــر  2016وزيــر دولــة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
وهــو مــن مواليــد دبــي عــام  ،1964ويشــغل معاليــه باإلضافــة إلــى منصبــه الــوزاري ،منصــب رئيــس مجلــس إدارة هيئــة
اإلمــارات للمواصفــات واملقاييــس منــذ عــام  2008ولغايــة اآلن.
معالــي /الدكتور راشــد حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه ( ).Ph.Dهندســة مدنيــة) صحــة البيئــة ( ،مــن جامعــة ســتراثكاليد،
اســكتلندا ،اململكــة املتحــدة  2001وماجســتير ( ).M. Scعلــوم البيئــة ،جامعــة اإلمــارات ،العــن .1994بكالوريــوس ().B.Sc
هندســة كيميائيــة جامعــة نــورث إيســترن ،بوســطن ،الواليــات املتحــدة – .1989
وسبق ملعاليه أن شغل املناصب التالية:
وزيراً للبيئة واملياه–االمارات العربية املتحدة فبراير  2008-فبراير 2016
أميناً عاماً لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون – الرياض اململكة العربية السعودية 2004-2008
نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 2008-2005
نائب مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 2003-2004
رئيساً ملختبر األغذية والبيئة – إدارة مختبر دبي املركزي – بلدية دبي 1997-2003
مهندســا للعمليــات  -بلديــة دبــي  1989-1997كمــا أن معاليــه عضــو يف جلنــة التحكيــم جلائــزة زايــد الدوليــة للبيئــة ،عضــو
يف مجلــس إدارة اجلمعيــة األمريكيــة الدوليــة للفحــص واملــواد ()ASTM Int'l

65

منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم املتحــدة (الفــاو) ( )Food and Agriculture Organization, FAOهــي منظمــة
متخصصــة تابعــة لــأمم املتحــدة تقــود اجلهــود الدوليــة للقضــاء علــى اجلــوع يف العالــم .ويقــوم بإدارتهــا حاليــ ًا خوســيه
غرازيانــو داســيلفا.
تقــوم الفــاو بخدمــة الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة علــى حــد ســواء .تعمــل منظمــة األغذيــة والزراعــة منتــدى محايــدا حيــث
تتقابــل األمم كلهــا علــى أســاس النــد للنــد ملفاوضــة االتفاقيــات وسياســات املناقشــة .وتعتبــر الفــاو أيضــا مصــدرا للمعرفــة
واملعلومــات الدقيقــة وتقــوم مبســاعدة البلــدان الناميــة والبلــدان يف مرحلــة التطــور علــى تطويــر وحتســن ممارســات الزراعــة
والغابــات ومصايــد األســماك ،كافلــة بذلــك التغذيــة اجليــدة واألمــن الغذائــي للجميــع.
مت تأســيس منظمــة األغذيــة والزراعــة يف الســادس عشــر مــن أكتوبــر عــام  1945يف مدينــة كويبيــك ،كويبيــك ،كنــدا .يف
عــام  1951مت نقــل املقــر الرئيســي للمنظمــة مــن واشــنطن دي ســي ،الواليــات املتحــدة إلــى رومــا ،إيطاليــا .حتــى الثامــن مــن
أغســطس/آب  ،2013يبلــغ عــدد أعضــاء املنظمــة  194دولــة ،إضافــة إلــى االحتــاد األوروبــي ("منظمــة عضــو") ،وأيضــا جــزر
فــارو و توكلــو "أعضــاء منتســبني".
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منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو)
اجلمهورية اإليطالية
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الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية
اجلمهورية اإليطالية
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الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة هــو مؤسســة متخصصــة تابعــة لــأمم املتحــدة تأسســت كمؤسســة ماليــة دوليــة يف عــام
 1977كأحــد اإلجنــازات الرئيســية ملؤمتــر الغــذاء العاملــي لعــام  .1974ومت تنظيــم املؤمتــر اســتجابة ألزمــات الغــذاء يف أوائــل
الســبعينات والتــي أثــرت يف املقــام األول علــى بلــدان منطقــة الســاحل األفريقــي .وقــد تقــرر إنشــاء الصنــدوق الدولــي للتنميــة
حرصــا علــى إنتــاج الغــذاء يف الــدول الناميــة.
الزراعيــة علــى الفــور لتمويــل مشــروعات التنميــة الزراعيــة يف املقــام األول
ً
"وأحــد أهــم الــرؤى التــي بــرزت يف املؤمتــر هــي أن أســباب انعــدام األمــن الغذائــي واملجاعــة لــم تكــن نتيجــة التقاعــس يف إنتــاج
الغــذاء ولكنهــا تتمثــل يف املشــكالت الهيكليــة املتعلقــة بالفقــر وحقيقــة أن معظــم الســكان الفقــراء يف العالــم النامــي تتركــز يف
املناطــق الريفيــة.
وكــرس الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة جهــوده للقضــاء عــلی الفقــر الريفــي يف البلــدان الناميــة .ويعيــش خمســة
وســبعون يف املئــة مــن أشــد النــاس فقـ ًرا يف العالــم1.4 -مليــون ســيدة وطفــل ورجــل -يعيشــون يف املناطــق الريفيــة ويعتمــدون
علــى الزراعــة واألنشــطة ذات الصلــة لكســب عيشــهم.
ما نفعله
إن مــا نقــوم بــه منــذ تأسيســنا يف  ،1977يتمثــل يف تركيــز الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة حصــ ًرا علــى احلــد مــن
الفقــر الريفــي والعمــل مــع الســكان الريفيــن الفقــراء يف البلــدان الناميــة للقضــاء علــى الفقــر واجلــوع وســوء التغذيــة؛
ورفــع إنتاجيتهــم ودخلهــم وحتســن نوعيــة حياتهــم .وقــد صمــم الصنــدوق ونفــذ مشــروعات يف بيئــات طبيعيــة واجتماعيــة
واقتصاديــة وثقافيــة مختلفــة جـ ًدا .وكانــت العديــد مــن مشــروعات الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة املدعمــة وبرامجــه يف
ً
مناطــق نائيــة وقــد اســتهدفت ً
تهميشــا مــن ســكان الريــف .وقــد الحــظ الصنــدوق الدولــي
بعضــا مــن أفقــر الفئــات وأشــدها
للتنميــة الزراعيــة أن الفئــات الضعيفــة ميكــن أن تســاهم يف النمــو االقتصــادي .وقــد أظهــرت هــذه املجموعــات أنــه ميكنهــا أن
تلحــق بركــب التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة شــريطة فهــم أســباب فقرهــم وتهيئــة الظــروف للتنميــة.
املوضوعات التي نغطيها
يقــدم الصنــدوق منب ـ ًرا عامل ًيــا قو ًيــا ملناقشــة قضايــا السياســات الريفيــة ولزيــادة الوعــي حــول أهميــة االســتثمار يف التنميــة
الزراعيــة والريفيــة للحــد مــن الفقــر وحتســن األمــن الغذائــي .وتُركــز املوضوعــات واســعة النطــاق التــي يتناولهــا هــذا القســم
علــى كيفيــة حتويــل اخلبــرة يف املجــال إلــى عمليــات موجهــة نحــو التعليــم واملعرفــة.
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مركز خليفة للتقانات احليوية
والهندسة الوراثية
اإلمارات العربية املتحدة
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أنشــأت جامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مركــز خليفــة للتقانــات احليويــة والهندســة الوراثيــة ف ســعيها لتحقيــق التميــز
البحثــي وتقــدمي حلــول للتحديــات الزراعيــة والبيئيــة واألمــن الغذائــي التــي يواجــه العالــم .افتتــح املركــز ســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ،وزيــر شــؤون الرئاســة ،يف شــهر ابريــل لعــام  2014و يقــع املركــز يف جامعــة
اإلمــارات ،ويعتبــر املركــز األول مــن نوعــه يف الدولــة ،ويوفــر املركــز بيئــة علميــة وتعليميــة علــى أعلــى مســتوى حتفــز االبــداع
واالكتشــاف ويتخصــص فــى التعديــل الوراثــي للنباتــات واالخصــاب اجلينــي واالبحــاث املتعلقــة بفهــم االليــات اجلينيــة
والفســيولوجية ملقاومــة النباتــات للجهــد احلــرارى واجلفــاف وامللوحــة.
ويشــمل املركــز مرافــق و وحــدات بحثيــة متكاملــة متضمنــة وحــدة دراســات التقانــات اجلزيئيــة والهندســة الوراثيــة ،وحــدة
االكثــار الدقيــق وزراعــة االنســجة الدقيقــة ،وحــدة التطبيقــات امليدانيــة والتقييــم البيئــي ووحــدة تقانــات املعلومــات اجلزيئيــة
وتقنيــة املعلومــات احليويــة.
ويهــدف املركــز إلــى تقــدمي حلــول للتحديــات الزراعيــة والبيئــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة يف اإلنتــاج الزراعــي ودعــم
التخطيــط التنمــوي االســتراتيجي املتكامــل الزراعــي بالدولــة ،كمــا يهــدف لتعزيــز ســمعة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف
مجــال البحــث العلمــي محلي ـاً واقليمي ـاً ودولي ـاً وضمــان الريــادة والتميــز يف مجــال البحــث العلمــي ،واملســاهمة فــى إيجــاد
حلــول جديــدة ومتقدمــة لتحســن النباتــات وراثيـاً ،وترشــيد االســتخدام األمثــل للمــوارد البشــرية واالقتصاديــة .
ويوفــر مركــز خليفــة أســاس العمــل اجلزيئــي والتــي تتطلبهــا األنشــطة البحثيــة يف املجــال الزراعــي ،ويقــوم املركــز بتنفيــذ
جميــع املنهجيــات اجلزيئيــة املطلوبــة مثــل التعديــل اجلينــي الدقيــق واســتخالص واستنســاخ األحمــاض النوويــة واملوروثــات
اجلينيــة واألحمــاض األمينيــة وحتليلهــا ،وكشــف الترميــز اجلينــي والتسلســل الدقيــق للمورثــات الكتشــاف جينــات جديــدة ذو
قيمــة وظيفيــة وتعديلهــا و حتســينها وراثيـاً إلنشــاء ســاالت جديــدة مــن النباتــات املعدلــة وراثيـاً خاصــة بدولــة االمــارات.
كمــا يوفــر قاعــدة بيانيــة للرمــوز اجلينيــة لنبتــات صحراويــة ويتيــح الفرصــة أمــام الباحثــن للتعــرف علــى اجلينــات .وأيضــا
يهــدف املركــز إلنشــاء قاعــدة بيانــات بحثيــة حديثــة وخاصــة بنباتــات االمــارات وزيــادة البحــوث الوطنيــة والتدريــب وتقــدمي
التحليــل اجلزيئــي للشــركاء اخلارجيــن.
ً
ويقــوم املركــز بتوصيــف التنوعــات النباتيــة املوجــودة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة جزيئيـا مــع اإلكثــار الدقيــق لألنســجة
النباتيــة يف املختبــر وإنشــاء البروتوكــوالت والتقانــات الالزمــة للنباتــات احملليــة يف ظــل ظــروف مختلفــة مــن الضغــوط احليويــة
وغيــر احليويــة وتأســيس جلــان الســامة األحيائيــة للتنوعــات املســتحدثة و املعدلــة وراثيــا  ،وتعزيــز التعــاون البحثــي مــع
مؤسســات علميــة ونشــر النتائــج علــى املســتويات احملليــة واإلقليميــة والدوليــة مــن خــال الــدورات التدريبيــة الداعمــة لطلبــة
الدراســات وخدمــة املجتمــع مــن خــال تقريــب املعلومــات عــن التصــور العــام واملشــاركة يف التقانــات اجلديــدة.
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يعــد املركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة يف املناطــق اجلافــة (إيــكاردا)  ،الــذي أســس عــام  ،1977واحــدا" مــن خمســة عشــر
مركــزا" للمجموعــة االستشــارية للبحــوث الزراعيــة الدوليــة ( . )ICARDAوتتجلــى مهمــة إيــكاردا يف حتســن املســتوى
املعيشــي للفقــراء عــن طريــق إجــراء البحــوث والتدريــب يف املناطــق اجلافــة مــن العالــم النامــي وزيــادة إنتاج األغذيــة وانتاجيتها
وحتســن نوعيتهــا التغذويــة مــع احلفــاظ علــى قاعــدة املــوارد الطبيعيــة وتعزيزهــا.
كمــا تخــدم إيــكاردا العالــم النامــي ككل مــن خــال حتســن العــدس والشــعير والفــول  ،وتعمــل علــى خدمــة جميــع البلــدان
الناميــة يف املناطــق اجلافــة يف مجــال حتســن كفــاءة اســتخدام امليــاه يف حقــول املزارعــن وإنتــاج املراعــي الطبيعيــة واملجتــرات
الصغيــرة  ،وكذلــك خدمــة منطقــة وســط وغربــي آســيا وشــمالي أفريقيــا( )CWANAيف مجــال حتســن األقمــاح الطريــة
والقاســية واحلمــص والبقوليــات العلفيــة والنظــم الزراعيــة  .وتفيــد البحــوث التــي جتريهــا إيــكاردا يف تخفيــف وطــأة الفقــر
علــى مســتوى عاملــي مــن خــال زيــادة اإلنتاجيــة بالتكامــل مــع األســاليب املســتدامة يف إدارة املــوارد الطبيعيــة  .وتواجــه إيــكاردا
هــذا التحــدي بتنفيــذ البحــوث وإجــراء التدريــب ونشــر املعلومــات ومشــاركة مؤسســات وطنيــة للبحــوث الزراعيــة والتنميــة .
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املركــز الدولــي للزراعــة امللحيــة هــو مركــز دولــي غيــر ربحــي يهــدف إلــى تعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة يف البيئــات الهامشــية
واملاحلــة مــن خــال حتديــد واختبــار وتســهيل احللــول املســتدامة لتحقيــق األمــن الغذائــي الصحــي وزيــادة الدخــل.
املركــز الدولــي للزراعــة امللحيــة هــو مركــز دولــي غيــر ربحــي للبحــوث الزراعيــة تأســس يف العــام  .1999ينفــذ املركــز برامــج
بحثيــة وتنمويــة تهــدف إلــى تعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة واســتدامتها يف البيئــات املاحلــة والهامشــية.
ميثــل االبتــكار أحــد املبــادئ األساســية لعمــل املركــز بحيــث يتنــاول املنهــج البحثــي متعــدد اجلوانــب إيجــاد احللــول لتحديــات
مرتبطــة فيمــا بينهــا ارتباطـاً وثيقـاً تتعلــق بامليــاه والبيئــة والدخــل واألمــن الغذائــي وتشــمل أبحــاث مبتكــرة يف مجــاالت تقييــم
املــوارد الطبيعيــة ،والتكيــف مــع التغيــرات املناخيــة ،وإنتاجيــة احملاصيــل وتنويعهــا ،والزراعــة املائيــه ،والطاقــة احليويــة،
وحتليــل السياســات.
يســاهم املركــز يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف العالــم ( )12،13 ،7 ،1مــن خــال العمــل علــى تطويــر العديــد مــن
التقنيــات التــي تشــمل اســتخدام امليــاه التقليديــة وغيــر التقليديــة (ومنهــا امليــاه املاحلــة ،وامليــاه العادمــة املعاجلــة ،وامليــاه
الصناعيــة ،وميــاه الصــرف الزراعــي ،وميــاه البحــر) وتقنيــات إدارة امليــاه واألراضــي ،واالستشــعار عــن بُعــد ،ومنذجــة التكيــف
مع التغير املناخي  .
ً
ً
ً
ً
ً
ميثــل حتصيــل وتوزيــع املعرفــة هدفـا إســتراتيجيا هامـا حيــث يهــدف املركــز إلــى أن يصبــح مقــرا رائــدا للمعرفــة حــول اإلدارة
املســتدامة واســتخدام املــوارد الهامشــية لإلنتــاج الزراعــي واحملافظــة علــى البيئــة يف املناطــق الهامشــية .وســوف يســتمر
املركــز مبســاعدة شــركائه يف العمــل علــى االبتــكار وتنميــة القــدرات البشــرية وتشــجيع التعلــم الــذي يعتبــر أســاس التغييــر
املنشود.
تغطــي أنشــطة املركــز مناطــق عــدة حــول العالــم مبــا فيهــا دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ،والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا،
ومنطقــة وســط آســيا والقوقــاز ،ومنطقــة جنــوب وجنــوب شــرق آســيا ،ودول جنــوب الصحــراء األفريقية.
يســاهم ثالثــة ممولــن أساســيني يف متويــل معظــم بحــوث املركــز التطبيقيــة املبتكــرة وهــم :وزارة البيئــة وامليــاه وهيئــة البيئــة
 أبوظبــي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والبنــك اإلســامي للتنميــة .لذلــك نعــرب عــن كامــل الشــكر والتقديــر لدعمهــماملســتمر ولدعــم هيئــات التمويــل األخــرى التــي ســاهمت بدعــم جهودنــا عبــر الســنني  .
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 مواليد عمان /األردن 1941 الشــهادات العلميــة :دكتــوراة يف إدارة وتطويــر املصــادر الطبيعيــة (تصنيــف اســتعماالت األراضــي) جامعــة كولــورادوالواليــات املتحــدة االمريكيــة 1976
اخلبرات
 مدرس يف كلية الزراعة /اجلامعة األردنية  - ،1980 - 1976امني عام وزارة الزراعة /األردن 1989 - 1980 مستشــار رئيــس الــوزراء /األردن  ،1991 - 1989مديــر عــام مؤسســة التســويق الزراعــي  - ،1999 - 1991مديــر عــاماملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة  - ،2009 - 2001وخــال عملــة يف املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة أنشــأ عــدة مراكــز
بحثيــة يف بعــض الــدول العربيــة كاإلمــارات العربيــة املتحــدة والســعودية وقطــر ومصــر واملغــرب للبحــث يف مجــال االمــراض
واآلفــات التــي تصيــب شــجرة النخيــل.
 عضو يف جميعه شجرة النخيل يف كل من السودان واألردن. رئيس حترير مجلة الزراعة والتنمية يف الوطن العربي 2009 - 2001 عضو مجلس األمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 2015 - 2007 اشترك بجميع القمم العربية الدورية 2009 - 2001 عضو املجلس العربي للمياه 2009 - 2001 أشــرف واشــترك يف وضــع اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة يف الوطــن العربــي للعقديــن القائمــن  2025 - 2005التــي اقــرتيف قمــة الريــاض . 2007
 قام ببرنامج تطوير املنظمة العربية للتنمية الزراعية 2009 - 2001 نفذ عدة دراسات وبرامج تدريب يف مجاالت مختلفة على مستوى الوطن العربي. عضو يف مجالس أمناء جامعات أردنية . شارك يف عدد كبير من املؤمترات /الدولية واإلقليمية والعربية يف مجال الزراعة واملياه والبيئة وندوات وورش العمل. أشــرف وشــارك يف حتضيــر البرنامــج الطــارئ لألمــن الغذائــي العربــي الــذي اقــر يف قمــة دولــة الكويــت االقتصــاديواالجتماعــي.
 حصل على عدة جوائز وميداليات من منظمات دولية وإقليمية وعربية. حصل على عدد من األوسمة من قادة الدول العربية تقديراً جلهوده املبذولة يف التنمية الزراعية يف الوطن العربي:• وســام االســتقالل األردنــي • ،وســام الكوكــب األردنــي • ،وســام الذكــرى اخلمســن لقيــام الثــورة اجلزائريــة • ،وســام األرز
اللبنانــي • ،وســام االســتحقاق املوريتانــي • ،وســام النيلــن الســوداني • ،وســام الســلطان قابــوس للثقافــة والعلــوم الفــن.
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المكرمون  -الفائزون

الشخصيات المكرمة 2017
أم االمارات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  /الإمارات العربية املتحدة
ال�شيخة مرام بنت عي�سى �آل خليفة  /مملكة البحرين
وزارة التغري املناخي والبيئة  /الإمارات العربية املتحدة
معايل الوزير عالء �أبو زيد /جمهورية م�صر العربية
الهيئة العربية لال�ستثمار واالمناء الزراعي  /جامعة الدول العربية
�سعادة عبد ال�سالم الراجحي  /اململكة العربية ال�سعودية

حــن نتحــدث عــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك  -الرئيــس األعلــى ملؤسســة التنميــة األســرية ورئيســة
االحتــاد النســائي العــام – رئيســة املجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة ،ال نتحــدث عــن امــرأة اقتنعــت بــدور
محــدود حتــى وإن كان نبي ـ ً
ا ،إمنــا نتحــدث عــن ســيدة وهبــت ذاتهــا ملجتمعهــا بكافــة شــرائحه ،ونتحــدث
عــن ســيدة ســعت منــذ تأســيس دولــة االحتــاد إلــى دعــم كافــة فئاتــه ومنظوماتــه االجتماعيــة ،بحيــث يكــون
االرتقــاء عامـاً وشــام ً
ال ،ويغطــي مســاحة الدولــة ،ويف مجــاالت مختلفــة.
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سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك

الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية،
رئيسة االحتاد النسائي العام

شــخصية ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك تتســم بالتواضــع ورحابــة الصــدر وقبــول اآلخــر ،إلــى جانــب
مــا تتمــع بــه مــن عزميــة ،وحــب ال محــدود للعمــل اخليــري داخــل وخــارج حــدود الدولــة.
وللمــرأة يف فكــر ســموها نصيــب مهــم ،املــرأة األم ،واملــرأة العاملــة ،واملــرأة الدارســة ،وربــة البيــت ،إلــى جانــب
اهتمــام ســموها بالطفــل ،لتؤكــد أنهــا ليســت فقــط شــاهدة علــى بنــاء دولــة وتطورهــا ،إمنــا شــريك فاعــل
يف بنائهــا.
ولــدت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك الكتبــي يف الهيــر مبدينــة العــن يف إمــارة أبوظبــي .ومــن بيئتهــا
اســتلهمت ســموها معانــي الكــرم ،والتعاضــد املجتمعــي ،والتكافــل االجتماعــي ،والبســاطة يف احليــاة.
اقترنــت باملغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  -طيــب اهلل ثــراه – يف ســتينيات
القــرن املاضــي عندمــا كان ســموه آنــذاك حاكمـاً للمنطقــة الشــرقية (مدينــة العــن وضواحيهــا) .ومــن ذلــك
التاريــخ بــدأت عهــداً جديــداً يف حياتهــا كــزوج حاكــم.
نصف قرن من العمل يف التنمية املستدامة
علــى مــدى  50عامـاً وســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك تــؤدي دورهــا يف املجتمــع احمللــي ،والــذي انطلقــت
منهــا نحــو العامليــة ،يســاعدها يف ذلــك الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان حاكــم أبوظبــي ،ورئيــس الدولــة
حتــى وفاتــه يف العــام .2004
إال أن ســموها لــم تتوقــف عــن مســيرتها ،ولــم تتنـ َّـح عــن دورهــا ،ولــم تتخـ َّـل عــن مســؤولياتها ،وهــي مســتمرة
حتــى يومنــا هــذا ،يف ظــل قيــادة الدولــة املتمثلــة بصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،لتكــون
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النمــوذج الــذي يحتــذى بــه يف دولــة اإلمــارات ،ذلــك أن بصمــات ســموها باديــة يف كثيــر مــن املجــاالت والقطاعــات واملؤسســات ،وهــي إذ تعمــل؛ إمنــا
تعمــل مــن أجــل مســتقبل بلدهــا.
وبفضــل جهــود ســموها فــإن أهــم مــا مييــز مســيرة العمــل النســائي التــي تقودهــا أن املــرأة علــى أرض اإلمــارات كانــت دائم ـاً حريصــة كل احلــرص
علــى حتقيــق التــوازن بــن األخــذ بــكل مقومــات التطــور العصريــة واحلفــاظ علــى تعاليــم ديننــا اإلســامي احلنيــف وتقاليدنــا العربيــة األصيلــة والوفــاء
باملســؤولية األولــى للمــرأة ،وهــي مســؤوليتها جتــاه أســرتها وأبنائهــا.
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 عملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تأسيس ورئاسة أكثر من  41منظمة وجمعية على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي أطلقــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك عــدد مــن املبــادرات واملشــاريع والبرامــج بلــغ أكثــر مــن  30مبــادرة تهــدف إلــى متكــن املــرأة محليـاً واقليميـاًودولياً
 قامــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك بدعــم أكثــر مــن  36مؤمتــر ونــدوة علــى املســتوى احمللــي واإلقليمــي والدولــي يف مجــال التنميــة ومتكــناملجتمــع.
 نالــت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك أكثــر مــن  140وســام ودرع وجائــزة علــى املســتوى احمللــي والدولــي تقديــراً وتكرمي ـاً جلهــود ســموها يفمختلــف املجــاالت ،خاصــة دعــم ومتكــن املــرأة ،والعمــل اخليــري واإلنســاني والثقــايف واالجتماعــي.
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املبادرة الوطنية
لتنمية القطاع الزراعي
مملكة البحرين
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أطلقــت "املبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي" بتوجيهــات كرميــة مــن صاحبــة الســمو امللكــي األميرة ســبيكة بنت ابراهيم آل خليفــة قرينة ملك
مملكــة البحريــن حفظهــا اهلل ،بهــدف الســعي لتحقيــق نهضــة مســتمرة يف القطــاع الزراعــي ،تشــارك فيهــا جميــع اجلهــات املعنيــة ،وتتضافــر فيهــا
كل اجلهــود لتطويــر الزراعــة يف مملكــة البحريــن بحيــث تصبــح قطــاع منتــج ومســاهم يف اقتصــاد اململكــة ويف حتقيــق األمــن الغذائــي املســتقبلي.
ويف ســبيل حتقيــق ذلــك تعمــل املبــادرة علــى دعــم اســتراتيجيات الدولــة الســتدامة تطويــر وتنميــة القطــاع الزراعــي وتســعى نحــو توســعة الرقعــة
اخلضــراء مــن خــال دعمهــا للمزارعــن واملشــاريع الزراعيــة والبرامــج التوعويــة والبحــوث العلميــة الداعمــة للقطــاع بالتنســيق مــع كافــة اجلهــات
املعنيــة باململكة.
الرؤية :قطاع زراعي فاعل يف حتقيق مناء اجتماعي وبيئي واقتصادي يف مملكة البحرين
الرســالة :العمــل علــى توحيــد اجلهــود بــن مختلــف اجلهــات املعنيــة بقطــاع الزراعــة لتحقيــق أهــداف إمنائيــة ،اجتماعيــة ،بيئيــة واقتصاديــة،
وتأســيس بيئــة فاعلــة تتماشــى مــع أهــداف املشــروع اإلصالحــي جلاللــة امللــك املفــدى والرؤيــة االقتصاديــة للمملكــة . 2030
تستهدف املبادرة مختلف القطاعات املختصة بالزراعة أهمها املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مبملكة البحرين .
منطلقــن بقيمنــا املبنيــة علــى مبــادئ ضمــان اســتقرار املواطــن البحرينــي ورخائــه .واحلفــاظ علــى البيئــة واملــوارد الطبيعيــة الوطنيــة واملشــاركة
املجتمعيــة ،كمــا نعمــل علــى نشــر الوعــي التقنــي الزراعــي وتذليــل معوقــات تنميــة القطــاع الزراعــي مــن خــال احلــث علــى اســتخدام التقنيــات
الزراعيــة احلديثــة وتدريــب وتأهيــل العاملــن بهــذا القطــاع ليتمكنــوا مــن اســتخدام هــذه التقنيــات وتأهيــل الكــوادر البشــرية إليجــاد فــرص العمــل
بالتعــاون مــع القطــاع احلكومــي وكافــة اجلهــات ذات الصلــة .
عاملــن علــى تأهيــل موظفينــا للعمــل بفاعليــة للتواصــل مــع الفئــة املســتهدفة ،لتمكينهــم بلــوغ اخلدمــات املقدمــة مثــل االستشــارة واملشــاريع التــي
تســهم يف تعزيــز قدراتهــم .
ان املبــادرة الوطنيــة لتنميــة القطــاع الزراعــي تعمــل بــروح العمــل املشــترك لتكــون قــدوة جلهــات أخــرى حتــذوا حذوهــا لإلســهام يف تنميــة القطــاع
الزراعــي البحرينــي .
كمــا أننــا مبــادرة وطنيــة غيــر ربحيــة ،نعمــل مبهنيــة عاليــة لتعزيــز حقــوق صغــار املزارعــن ومتكينهــم و دعــم اســتراتيجيات الدولــة الســتدامة تطوير
وتنميــة القطــاع الزراعــي وتوحيــد اجلهــود لتمكــن املشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر والســعي نحــو توســعة الرقعــة اخلضــراء يف مملكــة البحرين
األهداف
دعم استراتيجيات الدولة الستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي يف مملكة البحرين .
املساهمة يف السعي نحو توسعة الرقعة اخلضراء.
التنسيق مع القطاع العام واخلاص لدعم وتشجيع املشاريع والبرامج واألنشطة الزراعية
مراجعــة ودراســة مؤثــرات ومؤشــرات واملتغيــرات البيئيــة الزراعيــة بالبحريــن التــي مــن شــئنها تســهم يف جعــل البحريــن بيئــة زراعيــة حتقــق النمــاء
االجتماعــي والبيئــي واالقتصــادي .
اقتراح أحدث التقنيات الزراعية وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية يف املجال الزراعي
التنسيق مع القطاعات املختلفة إلعداد الدورات لتطوير الكوادر البشرية العاملة يف القطاع الزراعي .
إعداد برامج التوعية لنشر املمارسات الزراعية السليمة ،وإطالق املبادرات واجلوائز واحلوافز التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي.
تشجيع القطاع العام واخلاص على االستثمار الزراعي
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 .1التشريعات والقرارات التنظيمية :الدليل املرجعي لتصنيف وتقييم املنشآت الزراعية واحليوانية والسمكية.
 .2اخلطط الوطنية واملبادرات
• مبادرة نخيلنا :حلماية أشجار النخيل ومكافحة جميع اآلفات التي تهدد شجرة نخيل التمر ،أطلقتها الوزارة عام 2012
• مبــادرة انتاجــي – زرعــي :لتمويــل املزارعــن يف مجــال الزراعــة الذكيــة مناخيـاً ،كالزراعــة املائيــة والعضويــة واالســتزراع الســمكي
واالكوابونيــك ،بهــدف زيــادة وتعزيــز االنتــاج احمللــي واملســاهمة يف التنــوع الغذائــي وتنميــة مجتمــع املزارعــن.
• مبــادرة موروثنــا :عبــارة بطاقــة مخصصــة لدعــم املواطنــن العاملــن يف مهنتــي الزراعــة وصيــد األســماك بهــدف تشــجيعهم علــى
االســتمرار يف ممارســة هاتــن احلرفتــن اللتــان تشــكالن عنصريــن أساســيني يف تــراث دولــة اإلمــارات واملنطقــة.
 .3تعزيز الدراسات والبحوث العلمية:
• تقييم فعالية املُر ّكبات الكيميائية ملكافحة سوسة النخيل احلمراء.
• دراسة اختبار كفاءة مكونات برنامج إدارة املكافحة املتكاملة املتطورة يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء.
• دراسة إنتاج األعالف من مخلفات املنتجات الزراعية احمللية كبديل لألعالف ذات االستهالك الكثيف للمياه.
• دارسة حول احملافظة على القيمة الغذائية والتسويقية للخضر والفاكهة يف مرحلة ما بعد احلصاد.
• التقريــر الوطنــي حــول الوضــع الراهــن لقطــاع النحــل ومنتجاتــه بالتعــاون مــع جهــاز أبوظــي للرقابــة الغذائيــة ومركــز خدمــات
املزارعــن
• التقرير اخلاص مبنهجية تقييم مخاطر اآلفات املرافقة لإلرساليات النباتية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة (الفاو).
• دراسة مقارنة بني املعايير الدولية واحمللية لتدابير الصحة النباتية  ISPMووضع خطة عمل للتنفيذ.
• دراسة رصد التنوع والكتلة احليوية للهائمات النباتية باملياه البحرية للدولة.
• دراسة النظام املتكامل للطاقة والزراعة مبياه البحر بالتعاون مع معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ()2015-2018
• دراسة تقييم زراعة نبات الساليكورنيا املروي باملياه البحرية املشبعة باملغذيات بالتعاون مع املركز الدولي للزراعة امللحية
 .4االبتكار :أطلقت الوزارة  11مبادرة مبتكرة هذا العام  2017هي:
• مبادرة درع االبتكار الزراعي ،مسابقة لتعزيز التنافس على ممارسة أمناط زراعة مستدامة صديقة للبيئة.
• مبادرة "فالك طيب" لتكرمي املتعاملني مع الوزارة وفق التزامهم باملعايير احملددة لكل فئة تشملها املبادرة.
• مبادرة انتاج الوقود احليوي والغذاء :باستخدام النباتات الصحراوية واالسماك املروية مبياه البحر.
 .5اتفاقيات ومذكرات التفاهم احمللية
 .6تســجيل بــراءة اختــراع لفطــر بوفيــرا بازيانــا ( )UAEBيف حقــوق امللكيــة الفكريــة بجنيــف باســم الــوزارة (إدارة األبحــاث
الزراعيــة) واملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة.
 .7تسجيل عالمة االنتاج العضوي اإلماراتية بوزارة االقتصاد يف .2014
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ولــد اللــواء عــاء فتحــي أبــو زيــد يف الثانــي عشــر مــن مايــو عــام  1964مبحافظــة اإلســكندرية ،حصــل علــى بكالوريــوس العلــوم
العســكرية عــام  ،1987وبكالوريــوس العلــوم التجاريــة مــن جامعــة عــن شــمس عــام  ،2001ثــم حصــل علــى دورات تدريبيــة
بأمريــكا وايطاليــا.
عــن مســاعداً للملحــق العســكري جلمهوريــة مصــر العربيــة بلنــدن ،ثــم مراقبـاً دوليـاً بــاألمم املتحــدة يف الصومــال ،ثــم مراقبـاً
دوليـاً بــاألمم املتحــدة فــى دولــة الكونغــو ،كمــا شــارك يف حــرب حتريــر الكويــت حتــت مظلــة االمم املتحــدة عــام 1990
ومــع توليــه قيــادة العمــل املدنــي محافظــا ملطــروح ســعى رغــم الظــروف السياســية واالقتصاديــة الصعبــة التــى مــرت بهــا مصــر
..أن يتخــذ زاويــة أخــرى وهــى الثقــة بــأن البنــاء والتنميــة هــي ســبيل االســتقرار ،وذلــك بدعــم وتوجيهــات القيــادة السياســية
املصريــة الرشــيدة التــى أعطتــه الثقــة ومنحتــه ســلطة الالمركزيــة كأولــى جتاربهــا فــى مصــر مبحافظــة مطــروح ،مسترشــدا
بتجــارب املــدن العامليــة والعربيــة املتميــزة فــى التنميــة ،حيــث اكتســب مــن جوالتــه اخلارجيــة بــكل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة وكوريــا اجلنوبيــة مكاســب غيــرت منــط إدارة التنميــة احملليــة ،التــى كانــت قاصــرة علــى الســلطات األعلــى ليكــون
احملافــظ ممثــا لدولتــه فــى فتــح آفــاق جديــدة لالســتثمار ،مــع عــرض كافــة إمكانيــات ومــوارد محافظــة مطــروح ،وتطبيــق
منظومــة الشــباك الواحــد للتيســير علــى املســتثمرين ،واســتطاع خــال أقــل مــن عــام جــذب وتوقيــع  14عقــد اســتثماري
بقيمــة ماليــة نحــو  120مليــار جنيــه يف املجــال الزراعــي والصناعــي والزراعــي واخلدمــي ،بــل واعتمادهــا ضمــن املخطــط
االســتراتيجي جلمهوريــة مصــر العربيــة مبــا ســتوفره لالقتصــاد القومــي املصــري ..جــاري العمــل يف  11مشــروع منهــا علــى
ارض الواقــع بتكلفــة  22مليــار جنيــه
اجلوائز خالل توليه مسئولية احملافظة: حصل على جائزة النسر العربى يف التمييز يف اإلدارة من أكادميية تتويج بدبي ضمن أبرز  22شخصية قيادية عربية جائزة أفضل محافظ بجمهورية مصر العربية لعام  2016من االذاعة املصرية . جائزة أفضل محافظ لعام  2017من الصحف املصرية القومية (االهرام – االخبار – اجلمهورية) وغيرها جائزة أفضل محافظ مبصر عام  2016برنامج "نهر العاصمة " -جائزة أفضل محافظ لعام  2016من نقابة االعالميني املصرية "جريدة أخبار بلدنا "
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حملة عن الهيئة العربية
الهيئــة العربيــة لالســتثمار واإلمنــاء الزراعــي مؤسســة ماليــة مســتقلة متعــددة األطــراف تأسســت يف الســودان عــام  1976رؤيتهــا حتقيــق
األمــن الغذائــي يف العالــم العربــي .يقــع املقــر الرئيســي يف اخلرطــوم ،جمهوريــة الســودان ،ولهــا مكتــب إقليمــي يف دبــي ،اإلمــارات العربيــة
املتحــدة .تضــم الهيئــة يف عضويتهــا  21دولــة ســاهمت مجتمعــة برأســمال مصــرح بــه قــدره  336مليــون دينــار كويتــي ( 1,098مليــون
دوالر أمريكــي) ،أمــا رأســمالها املدفــوع فيبلــغ  185مليــون دينــار كويتــي ( 606مليــون دوالر أمريكــي) كمــا يف  31ديســمبر  .2016عضويــة
الهيئــة مفتوحــة جلميــع الــدول العربيــة التــي تســاهم يف رأس مالهــا .متــارس الهيئــة مجموعــة مــن األنشــطة االســتثمارية الزراعيــة مبــا يف
ذلــك التصنيــع النباتــي واإلنتــاج احليوانــي والتصنيــع الزراعــي وغيرهــا مــن األنشــطة ذات الصلــة .مــن خــال الرؤيــة األساســية للهيئــة،
واملتمثلــة يف تعزيــز األمــن الغذائــي ،فقــد أضحــت مســاه ًما قو ًيــا يف التنميــة املســتدامة يف املنطقــة ،وجنحــت يف حتســن حيــاة اآلالف مــن
النــاس يف العالــم العربــي عبــر األنشــطة املــدرة للدخــل ومتويــل صغــار املنتجــن بالقــروض الــدوارة الصغيــرة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،توفــر
الهيئــة برامــج تطويــر خدمــات اإلنتــاج ،وتتولــى مهــام إجــراء األبحــاث ونقــل التقنيــة وأنشــطة التدريــب يف املجتمعــات احملليــة املســتهدفة،
التزا ًمــا منهــا برفــاه وازدهــار الشــعب العربــي مــن خــال االســتثمارات الزراعيــة الســليمة
الرؤية" :أن تكون الهيئة رائدة يف تعزيز األمن الغذائي للعالم العربي"
الرسالة" :توفير االحتياجات الغذائية األساسية لشعوب الدول العربية باستثمار املوارد الزراعية وتنميتها يف الوطن العربي "
القيم " :الوالء واالنتماء ،التعاون و روح الفريق ،االبداع و االحترام ،العدل و املساوة ،الشفافية"
أهدافنا
• توفير املواد الغذائية األساسية
• تعظيم العائد على استثمارات الهيئة يف املجال الزراعي
• رفع فعالية وكفاءة اإلنتاج الزراعي
• زيادة تبادل املنتجات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي بني الدول األعضاء
• تنمية مستدامة للموارد الزراعية يف الدول األعضاء
موجهات استراتيجية الهيئة 2014-2018
• إعادة النظر يف توزيع استثمارات الهيئة جغراف ًيا بغية توظيف املوارد الزراعية املتاحة يف كافة الدول العربية.
• إعادة هيكلة الشركات التي تساهم فيها الهيئة مبا يعزز فعاليتها يف تأمني الغذاء ،وتعظيم فوائدها.
• معاجلة القروض القائمة التي قدمتها الهيئة لشركاتها.
• اســتثمار جــزء مــن األمــوال املتاحــة يف شــركات قائمــة ذات معــدالت منـ ٍـو عاليــة بالتركيــز علــى أنشــطة القيمــة املضافــة يف الســلع
الغذائيــة االســتراتيجية.
• إعطاء أولوية املساهمة يف الشركات للمستثمرين من القطاع اخلاص لالستفادة من اخلبرة التي يتمتعون بها يف املجال الزراعي.
• وضع سياسة استثمارية حتفز شركات القطاع اخلاص ومتكنها من استغالل املوارد الطبيعية الضخمة يف العالم العربي.
• إيجاد وتطوير معايير االستثمار يف اختيار املشروعات التي تساهم فيها الهيئة.
• تكثيــف البرامــج اإلمنائيــة واألبحــاث التطبيقيــة الراميــة إلــى زيــادة مســتويات اإلنتــاج لــدى صغــار ومتوســطي املزارعــن يف العالــم
العربــي.
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املؤهالت العلمية
• املاجستير يف إدارة األعمال التنفيذية ،كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبدالعزيز (2009م).
• بكالوريوس إدارة أعمال تخصـص تسويق ،كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبدالعزيز (2007م).
• اجلامعية املتوسطة يف نظم معلومات احلاسب اآللي ،كلية نورث هامبتون ،والية بنسلفانيا ،الواليات املتحدة 1994م
اخلبرات العملية
• األمــن العــام (مــن 1997م حتــى اآلن) ،إدارة أوقــاف صالــح عبــد العزيــز الراجحــي ،والتــي متلــك وتديــر ثالثــة مشــروعات
للنخيــل بهــا أكثــر مــن ربــع مليــون نخلــة تنتــج حوالــي  8آالف طــن مــن التمــور ســنوياً.
• العضوية يف ( )8جلان من بينها جلنة صياغة النظام األساسي جلائزة األمير فيصل بن بندر للنخيل.
• عضو مجلس أمناء جائزة األمير فيصل بن بندر للنخيل( .من 2006م حتى اآلن).
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املساهمات يف تطوير قطاع النخيل
• دعــم احلصــول علــى شــهادات التميــز املتخصصــة بتطبيــق املعاييــر واالشــتراطات العامليــة إلنتــاج متــور عضويــة وأمنــة
وكذلــك الشــهادات اإلداريــة والبيئيــة والصحــة والســامة املهنيــة.
• دعم االصدارات واألبحاث العلمية املتخصصة ونقل التكنولوجيا وتأسيس مكتبة زراعية متخصصة.
• تأسيس برنامج األسر املنتجة والذي يعمل به ( )150سيدة يف مجال صناعة التمور.
• دعم استخدام التقنيات احلديثة وميكنة النخيل.
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د .بينو أنتوني أنتوني
جامعة امللك سعود ،كرسي ابحاث النخيل والتمور
قسم وقاية النبات ،كلية علوم األغذية والزراعة ،اململكة العربية السعودية
منهج جديد للسيطرة على سوسة النخيل احلمراء من خالل منوذج شامل الضطراب للعائالت اجلينية اخلاصة بحاسة
الشم واالتصال الفيرموني من خالل اسكات هذه اجلينات
نبذة مختصرة:
الدكتور بينو أنتوني أنتوني ،الفائز بجائزة خليفه الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي-2017م ألبحاثه املتعلقة بسوسة
النخيل احلمراء  ،Rhynchophorus ferrugineusاآلفة األكثر تدميراً ألشجار النخيل يف اململكة العربية السعودية.
د .بينو أنتوني كان قادراً من خالل أبحاثه على متييز وتعريف اجلينات املسئولة عن حاسة الشم واملتواجدة يف قرون
االستشعار .استطاع الدكتور بينو من خالل فريقه البحثي جنباً إلى جنب إيجاد وسيلة جديدة للقضاء عليها ،وذلك
بعدم استطاعة (قدرة) احلشرات شم رائحة الفرمون ،مما أدى إلى فشل االتصال احلشري .اقترحت الدراسة اسكات
اجلينات املسئولة عن احلاسة الشمية كخطوة واعدة لتعطيل االتصال الفرموني يف سوسة النخيل احلمراء مما يحول
دون الهجوم اجلماعي املنسق.
سوسة النخيل احلمراء ( Rhynchophorus ferrugineus Olivierالشكل  )1هي واحدة من أكثر األنواع الغازية احلشرية
ضرراً يف العالم .ذكر أن هذه السوسة تهاجم  40نوعاً من أشجار النخيل يف جميع أنحاء العالم مثل أشجار نخيل التمر
 ،Phoenix dactyliferaنخيل جوز الهند  Cocos nuciferaمن بني العوائل األكثر تفضي ً
ال على نطاق واسع  .وقدرت
اخلسائر السنوية يف منطقة اخلليج بسبب استئصال أشجار النخيل املصابة بشدة بنحو  8ماليني دوالر أمريكي يف عام
2010م .وتعتبر سوسة النخيل احلمراء من اآلفات األكثر تدميراً لنخيل التمر يف اململكة العربية السعودية ،ففي يناير
2011م أطلقت وزارة الزراعة حملة وطنية بقيمة  120مليون ريال حملاربة هذه اآلفة .وقد قامت الوزارة مبجهودات
يقودها  1500متخصص يف املزارع يف جميع أنحاء اململكة وذلك حلماية املاليني من أشجار النخيل .وقد أصيبت عشرات
األالف من اشجار النخيل نتيجة ظهور هذه اخلنافس منذ عام 1987م مما أدى إلى تهديد الصناعة احليوية بشكل خطير.
ويف عام 2010م أثرت هذه اآلفة على ما يقرب  60000شجرة نخيل ،مما ألزم إلى تدمير  30000شجرة منها.
وتتسم سوسة النخيل احلمراء باالزدهار يف املناخ الصحراوي  ،وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تأثيرها الكبير
على أشجار النخيل يف جميع أنحاء العالم .وحتدد هذه اآلفة مواقع أشجار النخيل عن طريق اشارات املواد النباتية
املتطايرة (الكيرمونات) وكذلك استخدام فرمون التجمع للتنسيق لهجوم جماعي .عندما يهاجم السوس شجرة النخيل،
فإن احلشرات الفردية هي عموماً القادرة على حتديد موقع الشجرة مع فرمون جتميع الذكور [الذى يتكون من  4-ميثيل

5نونانيول (فيروجينيول) و 4-ميثيل 5-نونانون (فيروجينون)] .وهذه االشارة تؤديإلى هجوم جماعي منسق يؤدي يف كثير من األحيان إلى موت شجرة النخيل (Faleiro,
.)2006
وبسبب التأثيرات البيئية و االقتصادية لهذه األفة ،فإنه ينبغي علينا جتميع املعلومات
الكافية بشأن خاصية االتصال بواسطة حاسة الشم .ولتحقيق ذلك فى هذا البحث
ملدة عامني ،فقد قدمت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا – اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية واالبتكار منحة للدكتور بينو أنتوني بقيمة مليوني ريال سعودي للقيام
مبشروعاً بحثياً حتت رقم ( )12-AGR2854-02الذي ساهم العداد مختبر عالي
التقنية (شاهد الفيديو على املوقع https://www.youtube.com/watch?v=Onx� :
. 7qujOQSA
لقد اوضحنا فى هذا التفرير بدقه عاليه الترتيب والتسلسل لنسخ قرون االستشعار
لسوسة النخيل احلمراء (الشكل  )1وقدمنا وصفا ملجموعات (عائالت) اجلينات
احلسية الكيميائية .chemosensory gene families
وقد أسفرت عمليتى الترتيب والتسلسل والتجميع العميق لنسخ قرون االستشعار
لسوسة النخيل احلمراء عن  35.667من النصوص ،كما حددت وعرفت عددا كبيرا
من النصوص احملتوية على درجة عالية من البروتينات الرابطه للرائحة (odorant
 )binding proteins OBPssوالبروتينات الكيميائية احلسية (�chemosensory pro
 )teins CSPssومستقبالت الرائحة  /واملستقبالت املساعده (�chemosensory pro
 .)teins ORs/Orcooان بروتينات الغشاء العصبي احلسي (�sensory neuron mem
 )brane proteins SNMPsومستقبالت الطعم واملذاق ())gustatory receptors GRs
ومستقبالت مضادات األيونات ( ) ionotropic receptors Irsبعدد كلى OBPs, 12 38
 CSPs, 76 ORs, 1 Orco, 6 SNMPs, 15 GRs and 10 IRsمت توصيفها فى نسخ قرون
االستشعار لسوسة النخيل احلمراء  R. ferrugineusوشرحها وجتميعها فى Shotgun
 Assemblyحتت مجموع .GDKA00000000
تقدم هذه الدراسة أول منوذج شامل للعائالت اجلينية الشمية املشاركة يف الفرمون
والكشف عن الرائحة العامة يف سوسة النخيل احلمراء ،والتي هي أهداف جديدة
محتملة الستراتيجيات مكافحة اآلفات.
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وعالوة على ذلك ،فقد استخدمنا مستقبالت سوسة النخيل احلمراء حلاسة الشم املساعدة ( ،)RferOrcoوالبروتينات املرتبطة بالرائحة ( )RferOBPفى اسكات
(تعطيل) جينات االنزميات اخلاصة بتحطم الفيرمون ( )RferPDEوالتي أثبتت أن اجلينات الشمية ميكن اسكاتها مع تدخل احلمض النووي ،)RNA (RNAi
مما يؤدي إلى انخفاض استكشاف الفرمون وبالتالي توفير خط أساس متني ملواصلة تطوير برامج إدارة السوسة .وقد أنشأنا معلومات خاصة لكل من OBPs,
 PDEsو  Orcoلقرون استشعار محددة و  highly expressed candidatesوتعطيلها من خالل  RNAiبالتعاقب مع فرمون التجمع و الفيروجينيول والفيروجينون
حلشرات السوسة الفردية وقد أظهرت أن اسكات  RferOrco, RferOBP and RferPDEلقرن االستشعار قد عطل االتصال الفرموني بطريقة معنوية .أدى
احلقن للحمض الرايبوسومي املزدوج يف اجلزء الظهري لبطن عذراء سوسة النخيل إلى خفض معنوي كبير للتعبير لـ  RferOrco, RferOBP and RferPDEمقارنة
للعذراء الغير معاملة (شاهد الفيديو على املوقع .)https://youtu.be/j7MaoFRtjXA :إن اسكات  ،RferOBPاملسئولة عن ارتباط الفرمون  ،RferOrcoوالتي
تعتبر مسئولة عن استكشاف الفرمون ،و  RferPBEاملسئول عن حتطم الفرمون أدى إلى تغيير سلوكي لآلفة مما يؤدي إلى انخفاض استكشاف الفرمون وفشل
االتصال ،من خالل التجارب السلوكية ومن خالل تسجيالت البيانات الفسيولوجية الكهربية .إن اخلفض مبقدار  96%يف  RferOrco expressionيف احلمض
النووي الريبوسومي املزدوج (انظر شك ل  )3وكذلك يف  RferOrco expressionكنتيجة للمعاملة لـ  RNAiقد أحدث تغيير يف سلوك اآلفة .فقط  20%من �dsR
 NAAاحلشرة استجاب للمحفز الفرموني (مشاهدة الفيديو على املوقع ،)https://youtu.be/gK22G_KeTkg :وأظهرت متوسط القياسات جلهاز الـ �electroan
 )tennogram (EAGخفض قيمته  80.21%يف االستجابة للمحفز الفرموني  dsRNA RPWمقارنة بالشاهد (انظر الشكل  .)4يف االستجابة للمحفز الفرموني
يف حالة إسكات الـ ،RferOBPلبيانات التعبير اجليني باستخدام جينات متعددة التحكم أظهر اسكات  99.44٪و  .92.77٪مع إسكات  RferOBPللسوسة ،وجد أن
 31٪لم تظهر أي استجابة ،و  52٪انتقلوا بعيداً عن الفرمون .أظهر احلقن املزدوج للـ RferPDE dsRNAخفض بشكل معنوي على التعبير اجليني للـ،RferOrco
ولكن كان استجابة السوسة على حتفيز فرمون عادي والتي أكدته من خالل العمل على جهاز الـ  .EAGكشفت البيانات املتحصل عليها باستخدام جهاز مقياس
حاسة الشم إلى تغيرات معنوية يف السلوك ،واألهم من ذلك قد تسبب احلقن املزدوج لألفراد البالغني يف حترك احلشرة بعيداً عن مصدر الفرمون .وتشير النتائج
املقترحة إلى أن احلقن املزدوج للخنافس على أن فيروجينول كطارد .مع هذه النتائج اقترحنا أن اضطراب نظام الشم من خالل اسكات RferOrco, RferOBP
 and RferPDEكنهج واعد للسيطرة على سوسة النخيل .توفر هذه الدراسة أول دليل على أن تطبيق  RNAiالذي ميكن أن يكون بديال لألساليب التقليدية
للسيطرة على سوسة النخيل احلمراء.
وبالنظر إلى أن االتصاالت الفرمونية هو جانب هام لهجوم سوسة النخيل احلمراء على أشجار النخيل ،حيث تستخدم الفرمون للتنسيق لهجوم جماعي والذي
يؤدي يف نهاية املطاف إلى وفاة شجرة النخيل ،وأن إسكات بروتينات الـ RferOrco, RferOBPو  RferPDEهي خطوات واعدة لتعطيل االتصاالت الفرموني يف
سوسة النخيل وبالتالي منع الهجوم اجلماعي املنسق .ومن الناحية أكثر مستقبلياً ،فإن هذه الدراسة سوف تعمل على تسهيل تطوير آلية ملقاومة النباتات املضيفة
وميكنها استخدامها لتصميم أجهزة استشعار بيولوجية لرصد القائم على أساس فرموني كمنهج واعد للسيطرة على سوسة النخيل .ينبغي أن تركز البحوث
املستقبلية على أكثر الوسائل كفاءة لنقل البروتني  ،dsRNAورمبا عن طريق التغذية تليها تطوير النباتات املعدلة وراثياً ،عن طريق العدوى مع البكتيريا بروتني
 ،dsRNAأو من خالل إنتاج مواد متخصصة مغطاة بـ  dsRNAالتي من شأنها أن تسهل تطبيقها مباشرة يف احلقل.
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شركة الوثبة ماريونيه
إن شركة الوثبة ماريونيه ذ.م.م هي مشروع متميز للتكنولوجيا احليوية ،مت تأسيسه بدولة اإلمارات العربية املتحدة عام 1997
ّ
ويتعلق بتطوير وإنتاج فسائل نخيل التمر بطريقة زراعة األنسجة .يدير الشركة السيد فرانك ماريونيه والسيد أسامة عياش
ومتتلك الشركة مختبر لزراعة األنسجة النباتية يف مدينة اخلزنة بإمارة أبوظبي .منذ بدء عملياتها يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة قامت شركة ماريونيه جي أف أيه بنقل عمليات اإلنتاج بأكملها من فرنسا إلى أبوظبي .وبفضل التعاون الوثيق مع مختبر
أبحاث الفسيولوجيا النباتية ومع مجموعة مراقبة وفحص األصناف واحلبوب ،وكالهما مؤسسات حكومية فرنسية ،تتلقى شركة
الوثبة ماريونيه حتديثات مستمرة عن آخر التطورات يف مجال التكنولوجيا احليوية وتقنيات زراعة األنسجة النباتية .على مر
السنني أنتجت الوثبة ماريونيه أكثر من خمسة ماليني من أشجار نخيل التمر املزدهرة والتي متت زراعتها يف أكثر من عشرين
بلدا حول العالم .إن رؤية الشركة تتمثل يف تكريس اجلهود إلنتاج أشجار نخيل عالية اجلودة ومميزة بدال من التركيز فقط على
األرباح املالية من خالل إنتاج كميات ضخمة دون االهتمام بالنوعية .من ناحية أخرى ،أقامت الوثبة ماريونيه عالقات وثيقة مع
كبار مزارعي النخيل ومراكز البحوث والهيئات احلكومية املعنية يف منطقة اخلليج وشمال أفريقيا ومناطق زراعة النخيل األخرى
إلكثار األصناف التي تلبي احتياجاتهم وتالئم املناخ السائد لديهم.
ماريونيه جي أف أيه  -فرنسا
ماريونيه جي أف أيه هي شركة عائلية تنشط يف القطاع الزراعي يف فرنسا ،أسسها السيد ألكسندر ماريونيه عام  .1888كانت
بدايات الشركة تتمثل يف زراعة العنب ،ويف وقت الحق ،أدخل أندريه ابن ألكسندر ماريونيه زراعة الهليون إلى املنطقة وكان
النجاح سريعاً حيث أرسلت أولى احملاصيل إلى باريس بواسطة عربات جترها اخليول عام  .1930تبع ذلك مباشرة بدايات انتاج
محاصيل الفراولة والتوت البري وأشجار العليق على نطاق واسع وانتقلت الشركة بذلك من منتج للثمار لتصبح منتجا للنباتات
وباشرت يف تنفيذ البرامج البحثية الكتشاف واستنباط األصناف اجلديدة .يف عام  1979قام إبن أندريه ماريونيه ،جاك ،بإدخال
الزراعة النسيجية لألصناف املنتجة لدية من الفراولة والتوت والعليق والهليون ليكون بذلك أول مختبر خاص لزراعة األنسجة
النباتية يف فرنسا .ويف عام  ،1986قامت ماريونيه جي أف أيه بتوقيع عقد مع مختبر أبحاث الفسيولوجيا النباتية احلكومي
حيث مبوجب هذا االتفاق يُجري كال املختبرين بشكل مشترك بحوثا أساسية وتطبيقية لتطوير تقنيات الزراعة النسيجية إلكثار
فسائل نخيل التمر.
تكنولوجيا االكثار النسيجية
عمليات اإلكثار املخبرية
تتكون زراعة األنسجة من مجموعة من التقنيات التي تشترك يف ضرورة العمل ضمن ظروف معقمة إلنبات أجزاء نباتية يف
أوساط غذائية لفترات متغيرة من الزمن ونقوم نحن يف مختبراتنا بتطبيق تقنية "تشكيل األجنة اجلسمية املباشرة" .يف أكتوبر

 1986وقعت ماريونيه جي أف أيه عقدا مع مختبر أبحاث الفسيولوجيا النباتية ملواصلة البحث يف تطوير تقنية تشكيل األجنة اجلسمية حيث كان هذا املختبر مسئول عن
البحث العلمي أما ماريونيه جي أف أيه فكان دورها هو تطبيق نتائج البحوث على املستوى التجاري يف مختبرها اخلاص والذي مت بناؤه يف عام  .1976مت طرح أولى الكميات
التجارية من فسائل نخيل التمر املنتجة لدى مختبرات ماريونيه يف السوق العاملية عام .1990
مرحلة األقلمة والتقسي
بعد خروجها من املختبر ،يتم زراعة النباتات داخل أصص بالستيكية صغيرة احلجم يف تربة زراعية خاصة لتبدأ مرحلة األقلمة يف البيوت الزجاجية .وعندما تستكمل
الفسائل عملية التأقلم مع املناخ اخلارجي تبدأ بالنمو إلى أن تصل إلى ارتفاع  25-30سم ومتتلك من  3إلى  5أوراق غير بالغة .يف هذه املرحلة تكون النباتات جاهزة إما
للتصدير بالطائرة بعد تعبأتها يف صناديق خاصة يحتوي كل واحد منها على  25فسيلة أو نقلها إلى املشتل وزراعتها يف أصص أكبر بسعة  10لترات.
إن الفسائل التي يبلغ ارتفاعها  40سم ومتتلك ثالثة أوراق بالغة تعطي نسبة جناح تصل إلى  100%عند زراعتها يف احلقل بشكل سليم مع تقدمي الرعاية املناسبة لها
وتعطي أولى ثمارها يف غضون سنتني إلى ثالث سنوات وهذا ما أثبتته املشاهدات احلقلية يف أماكن مختلفة من العالم.
مراقبة اجلودة املستمرة
من أجل تأكيد التزامنا بإنتاج نباتات مطابقة لصنف األم فإننا نقوم مبراقبة استقرارها اجليني وثباتها الوراثي خالل فترة اإلنتاج .ويتولى هذه العملية مجموعة مراقبة
وفحص األصناف واحلبوب وهي مؤسسة تابعة لوزارة الزراعة الفرنسية بوصفها طرفا مستقال موثوقا به .تقوم مجموعة مراقبة وفحص األصناف واحلبوب باستخدام
تقنيات معقدة ،مثل تقنية "آي أس أس آر" (حتاليل البصمة الوراثية) التي تسمح بتقييم استقرار األصناف مبقارنة الصفات الوراثية للنباتات األم مع الصفات الوراثية
للنباتات املنتجة يف املختبر .إن احلاجة إلى إنتاج أشجار نخيل ذات جودة عالية بدال من التركيز فقط على الربح املالي يجعل من بروتوكوالت اإلنتاج اخلاصة بالشركة صارمة
للغاية مع حدود ثابتة يف عدة مجاالت مثل :كمية النباتات املنتجة من كل فسيلة أم ،منع استخدام الهرمونات يف أكثر من  ٪ 90من عمليات اإلكثار املخبرية ،استعمال ترميز
الباركود لتتبع األصناف ودفعات االنتاج لتفادي اخللط بني األصناف كذلك إدخال أمهات جديدة لإلكثار بشكل شهري لضمان حيوية املادة النباتية األولية.
التأكيد احلقلي
من خالل تعاوننا الوثيق مع الكثير من محطات البحث العلمي والتجارب يف مختلف دول العالم تتم مراقبة عينات من فسائل النخيل املكثرة يف مختبراتنا من مختلف
األصناف يف اخلمس سنوات األولى بعد الزارعة يف احلقل .من هذه احملطات العلمية نذكر ما يلي:
محطة احلمرانية التجريبية يف رأس اخليمة ،اإلمارات العربية املتحدة ،مؤسسة التنمية الناميبية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة العاملية ،ناميبيا ،مشروع األبحاث
وتطوير الزراعة يف الواحات – جيبوتي .املركز الدولي للزراعة امللحية يف دبي – اإلمارات العربية املتحدة .معهد الكويت للبحث العلمي – الكويت .احتاد املزارعني التابع
لوزارة الزراعة املصرية – القاهرة .وزارة الزراعة يف البحرين .املعهد الوطني للبحوث الزراعية يف العاصمة اجلزائر .منظمة األغذية والزراعة العاملية – نيامي ،النيجر.
املعهد الدولي لبحوث احملاصيل يف املناطق املدارية شبه القاحلة – نيامي ،النيجر .املعهد الوطني للبحوث الزراعية يف بونتالند الصومال بالتعاون مع االحتاد األوروبي.
وزارة الزراعة يف نواكشوط ،موريتانيا .مزارع متور السيجي يف الفجيرة ،اإلمارات العربية املتحدة.
املكانة املرموقة – نحن الرواد
بد ًء من زراعة أولى الفسائل النسيجية من انتاجنا يف جيبوتي عام  ،1987تكمن قوة شركة الوثبة ماريونيه يف النتائج املمتازة التي ظهرت يف حقول املزارعني حول العالم .فعلى
مر السنني مت زراعة ماليني من أشجارنا دون اإلبالغ عن أي مشكلة سواء وراثية أو فسيولوجية وكانت جميع نباتاتنا ذات جودة عالية ومطابقة للصنف .لقد دفعت النتائج
املتميزة ألشجارنا الكثير من املزارعني الستبدال أشجار النخيل املزروعة يف حقولهم بأشجار نخيل أخرى من انتاجنا .يعود الفضل يف هذه النتائج املبهرة إلى بروتوكوالت
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اإلنتاج الصارمة املتبعة لدينا وإلى العمل اجلاد الذي يقوم به الباحثني يف مختبراتنا .ولقد حصل العديد من عمالئنا على "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر" نذكر منهم:
سعادة سلطان خليفة احلبتور (اإلمارات العربية املتحدة) ،جائزة الشخصية املرموقة ،عام  2009سعادة راكان مكتوم القبيسي (اإلمارات العربية املتحدة) ،جائزة الشخصية
املتميزة ،عام .2009
شركة أتول ليمتد (الهند) ،جائزة املنتج املتميزاألول ،عام  .2009شركة الفوعة ،جائزة املنتج الثاني ،عام  .2010الدكتور عبداهلل عرعر (األردن) ،جائزة املنتج األول ،عام
.2011
املهندس عبد الوهاب النقي (الكويت) ،جائزة املنتج الثاني ،عام  .2011شركة الظاهرة الزراعية (اإلمارات العربية املتحدة ،ناميبيا) ،جائزة مشروع التنمية األول ،عام .2011
سعادة عبداهلل راشد الشامسي ( متور اإلمارات ،اإلمارات العربية املتحدة) جائزة الشخصية املرموقة،عام 2011
شركة نخيل اخلليج للتجارة العامة (الكويت) ،جائزة املنتج املتميز الثاني ،عام  ، 2013شركة الفوعة (اإلمارات العربية املتحدة) ،جائزة مشروع التنمية األول ،عام .2014
السوق احمللي :اإلمارات العربية املتحدة
باعت الشركة مئات اآلالف من فسائل نخيل التمر النسيجية من مختلف األصناف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .ويتوزع عمالئنا بني جهات حكومية وهيئات خاصة
ومزارعي نخيل .تتوزع املبيعات يف جميع أنحاء املناطق الزراعية كما يلي:
 17%يف منطقة أبوظبي (الوثبة ،الشهامة ،سويحان ،الرحبة ،اخلتم ،اخلزنة ،وغيرها)
 17%يف منطقة العني (مدينة العني ،الوقن ،السالمات ،رماح ،أبوسمرة ،الساد ،بدع فارس ،وغيرها)
 41%يف املنطقة الغربية (ليوا ،مزيرعة ،غياثي ،املرفأ ،مدينة زايد ،وغيرها)
 15%يف منطقة دبي (اخلوانيج ،العوير ،الراشدية ،حتا ،وغيرها)
 10%اإلمارات الشمالية (رأس اخليمة ،عجمان ،الشارقة ،الذيد ،أم القيوين ،املدام ،وغيرها
السوق العاملية
حتى عام  1997كانت ماريونيه ج.ف.أ .تزود أسواق مختلف دول أفريقيا والشرق األوسط ومنطقة اخلليج العربي ومناطق أخرى يف العالم بفسائل النخيل .وكانت تتعامل
مع هذه األسواق إما مباشرة أو من خالل وكالء وموزعني .بعد إنشاء شركة الوثبة ماريونيه ذ.م.م يف أبو ظبي وبدء اإلنتاج يف مختبراتها مت نقل كامل شبكة التسويق من
زبائن ووكالء وموزعني إليها لتحل محل شركة ماريونيه ج.ف.أ .يف تزويد هذه األسواق باحتياجاتها من فسائل النخيل .يف الوقت احلاضر للوثبة ماريونيه موزعني ووكالء يف
الكثير من الدول حول العالم مثل :األردن وجيبوتي وناميبيا وجنوب أفريقيا والصومال والسودان وتايالند واملكسيك وليبيا ومصر والهند وإندونيسيا والباكستان باإلضافة
إلى دول مجلس التعاون اخلليجي وغيرها من دول العالم.
تعتبر شركة الوثبة ماريونيه الرائدة عامليا يف مجال زراعة األنسجة لنخيل التمر ويكمن سر جناحها يف التراث العائلي القوي ومهارة موظفيها وخبرة مستشاريها باإلضافة
إلى الرؤية بعيدة املدى والتي تستهدف اجلودة لتضمن السمعة العالية .كما ذكرنا ،فإن شركة الوثبة ماريونيه قامت بتوريد فسائل نخيل التمر عالية اجلودة للعديد من
املشاريع يف مختلف أنحاء العالم باإلضافة إلى تقدمي االستشارات والتدريب وبالتالي فإنها أكثر من مجرد مورد للفسائل النسيجية فهي ترى نفسها مبثابة الشريك املوثوق
به الذي يقدم أحدث التقنيات واخلبرات يف مجال فسائل نخيل التمر .من ناحية أخرى تعتبر الوثبة ماريونيه مساهم كبير يف مكافحة التصحر يف املناطق القاحلة وشبه
القاحلة يف جميع أنحاء العالم وحتسني نوعية احلياة للسكان األصليني من خالل تعزيز التنمية املستدامة وحتفيز التوسع يف التشجير وهي االستراتيجية الرئيسية يف
مكافحة التغير املناخي .وبهذا فإن الوثبة ماريونيه تتعدى كونها مؤسسة جتارية ناجحة إلى كونها عنصر فعال يعمل على جعل العالم مكان أفضل للجميع.
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الفائز
مصطفى سالم عبد اهلل بارامي
سلطنة عمان

الكتاب السنوي 2017 - 2016 - 2015

صناعة الورق من سعف النخيل
مبتكر ُعماني توصل لفكرة متوقدة أال وهي كيفية صنع الورق من سعف النخيل .وقد منحة هذا االبتكار شرفا كبيرا ،حيث
تشرف بعرض إبتكارة أمام حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم وذلك ألهمية هذا املشروع للسطنة ومنطقة
اخلليج العربي .كما حاز هذا املشروع على تقديرا دوليا.
متكن املبتكر مصطفى من صنع أول ورق من بقايا سعف النخيل على مستوى املنطقة والعالم ،ويستهدف املشروع وقف حرق
بقايا سعف النخيل وكذلك خلق صناعة جديدة يف منطقة اخلليج العربي من مادة خام محلية وهي بقايا سعف النخيل وحتويلها
إلى الورق الفاخر كالورق املعنون ،ظروف الرسائل ،الشهادات ،بطائق التعرفة ،األكياس الورقية وغيرها.
حيث قام بدراسة بحثية متكاملة يف العديد من املراكز البحثية يف عدة دول إلنتاج أول عينات للورق وقام بتصميم خط االنتاج.
ويقوم مصطفى بارامي بتقدمي العديد من احملاضرات والورش يف االبتكار لتحفيز وإلهام الشباب من تطوير إبتكاراتهم وحتويلها
إلى مشاريع ريادية.
 دراسة بحثية خاصة يف تطوير مشروع صناعة الورق من سعف النخيل ،املانيا ،فنلندا ،تايالند ،اليابان. التنمية املستدامة ،معهد األرض ،جامعة كولومبيا ،نيويورك ،أمريكا2016 ،م شهادة البكالوريوس يف الكيمياء والبتروكيماويات من جامعة السلطان قابوس2011 ،م شهادة الثانوية العامة من مدرسة ظفار ،صالله ،سلطنة عمان2005 ،ماإلجنازات:
• تشرف بعرض إبتكار صناعة الورق من سعف النخيل
جلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – حفظه اهلل
ورعاه – يف جامعة السلطان قابوس ،ديسمبر 2010م
• إستقبله األمير تشارلز بقصر وندسور ،اململكة
املتحدة ،مارس 2017م
• مشاركته كقائد فريق يف برنامج القيادة الدولية،
منظمة األمير تشارلز ،اململكة املتحدة ،مارس 2017م
• إستقبلة األمير تشارلز بقصر البستان ،سلطنة
عمان ،نوفمبر 2016م
• إستقبله األمير تشارلز بقصره يف لندن ،اململكة
املتحدة ،سبتمبر 2013م

• "وسام مجلس التعاون للتميز" األمانة العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية ،أبريل 2016م
• جائزة االمير عبدالعزيز بن عبداهلل العاملية لريادة األعمال ،الرياض ،السعودية ،نوفمبر 2015م
• جائزة االبتكارات الفردية ،مجلس البحث العلمي ،سلطنة عمان ،عام 2015م
• درع التميز الذهبي وشهادة التميز الذهبية يف البيئة واإلستدامة على مستوى العالم العربي ،دبي
2015م
• جائزة ريادة االعمال ،أفضل فكرة مشروع  -املركز األول ،سلطنة عمان ،يناير 2015م
• جائزة عمانتل لإلجادة للشركات ،أفضل فكرة مشروع  -املركز األول ،سلطنة عمان ،ديسمبر 2014م
• جائزة عمان حلماية البيئة ،بطل حماية البيئة ،سلطنة عمان ،يونيو 2013م
• خريج برنامج رواد االعمال الدولي بإختيار من احلكومة االمريكية ،الواليات املتحدة ،نوفمبر 2013م
• خريج برنامج القيادة الدولية ،منظمة االمير تشارلز ،لندن وكامبريدج ،اململكة املتحدة ،عام 2013م
• خريج برنامج اخللية لرواد األعمال ،سلطنة عمان ،يناير 2013م
• مت عرض جتربة املخترع يف املقرر الدراسي للغة االجنليزية للصف  ،11سلطنة عمان - 2012 ،االن
• املشاركة يف القمة العاملية لريادة األعمال بدعوة من الرئيس األمريكي باراك أوباما ،ديسمبر 2012م
• متحدث يف املؤمتر العاملي تيدكس2012 ،م
• جائزة اإلبتكار يف معرض عمان لألبتكارات ،سلطنة عمان ،أبريل 2011م
• امليدالية الفضية يف املعرض العاملي لألختراعات ،دولة الكويت ،نوفمبر 2010م
يوجد بالسلطنة حوالي  8مليون نخلة .وينتج عن هذا العدد الهائل من النخيل حوالي  160ألف طن
من بقايا سعف النخيل .ولكن معظم هذه البقايا من سعف النخيل تهدر وحترق سنويا ،وحرقها يتسبب
يف مشاكل بيئية كتلوث الهواء وغيرها .ولقد توصل املبتكر العماني /مصطفى بن سالم بارامي لفكرة
إبتكارية حلل هذه املشكلة البيئية وبفائدة إقتصادية وإجتماعية وهي إستثمار بقايا سعف النخيل وحتويلها إلى الذهب األبيض "الورق الفاخر" لالستخدام الرسمي كالورق املعنون،
ظروف الرسائل ،الشهادات ،وغيرها .حيث أن هذا املشروع هو االول من نوعة على مستوى املنطقة والعالم لتصنيع الورق من مادة خام خليجية ،جديدة ،مستدامة ،صديقة للبيئة،
وفاخرة .وحيث أن السلطنة تستورد جميع حاجتها من الورق من اخلارج وذلك لغياب املادة اخلام وعدم توفر هذه الصناعة يف السلطنة.
لقد جاءت التوجيهات السامية جلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – بزراعة مليون نخلة لألهمية االقتصادية واالجتماعية واملساهمة يف تطوير اإلنتاج
الزراعي وتشجيع االستثمار والتصنيع يف النخلة والتسويق من خالل توفير املواد اخلام للمصنعني يف السلطنة وإتاحة فرص استثمارية للقطاع اخلاص يف املشروعات واألنشطة
القائمة على النخلة .والتي بال شك ستكون رافد لهذا املشروع على املدى البعيد.
صناعة الورق
ً
تعد صناعة الورق أحد اقدم الصناعات يف العالم ،وقد بداءت صناعة الورق يف الصني ومن ثم انتشرت عبر طريق احلرير مرورا باجلزيرة العربية إلى القارة االوروبية حيث تطورت
من الطريقة اليدوية إلى الطريقية اآللية حيث قام االوروبيني بتطوير مكائن ليقوم من خاللها تصنيع الورق ،وبعدها انتشرت صناعة الورق لتصل إلى قارة أمريكا الشمالية .وتعد

االستهالك السنوي من الورق يف السلطنة  160،000 /طن
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أمريكا اليوم أكبر ُمصنع و ُمستهلك للورق ،حيث أنها تنتج حوالي مئة مليون طن من الورق سنويا ويف املقابل تستهلك أمريكا
مئة مليون طن سنويا .ويعتبر اإلنتاج السنوي العاملي للورق ما يقارب أربعمئة مليون طن ،ويتم إنتاج أكثر من  95%من هذه
الكمية عن طريق تقطيع األشجار .حيث أن إنتاج طن واحد من الورق عن طريق األشجار يتطلب تقطيع ما يقارب  25شجرة،
وهذا يؤدي إلى تقطيع  9مليار شجرة سنويا ،فإن تلك األشجار حتتاج حوالي عشر سنوات ألجل أن تنمو حلجمها السابق
ومعظم األحيان ال تنمو بعد قطعها .ومن املعروف أن االشجار هي رئة كوكب األرض حيث أنها تستنشق ثاني أكسيد الكربون
ومتنحنا األكسجني.
إن اعتمادنا املستمر على تقطيع األشجار لصناعة الورق يعد أحد األسباب التي تساهم يف إرتفاع درجة حرارة كوكب األرض
بسبب اإلنحباس احلراري ،حيث أن الشجرة هي رئة الكوكب .وألجل املساهمة يف التقليل من تقطيع األشجار أتت فكرة
تصنيع الورق من بقايا سعف النخيل .تستهلك سلطنة عمان حوالي  160ألف طن من الورق سنويا وتقدر مشتريات السلطنة
من الورق سنويا حوالي  1باملئة من إجمالي الدخل القومي.
البحث والتطوير ودراسة السوق
تعد دراسة السوق خطوة مهمة لقياس حجم السوق والفئة املستهدفة وتسعير املنتج .بعد القيام بعملية زيارة مطابع ومعامل
الورق ملعرفة استهالك سوق السلطنة من الورق ،مت تقسيم سوق الورق الى خمسة فئات رئيسية وهي :ورق الكرتون ،ورق
الصحف ،ورق الطباعة ،ورق املناديل ،والورق الفاخر.
مت القيام بدراسات بحثية مبعاهد مختصة بتطوير عجني الورق وصناعة الورق بأمريكا ،كندا ،فنلندا ،تايالند ،واليابان.
ألجل دراسة اخلواص الفيزيائية والكيميائية وصناعة الورق ومن ثم حتديد نوع الورق املستخلص من سعف النخيل وحتديد
الفئة املستهدفة.
بعد الدراسة واالنتاج ومناقشة املستشارين واملختصني ،مت حتديد ورق سعف النخيل ليكون حتت مظلة الورق الفاخر ،وذلك
كونه من مادة خام جديدة ،مستدامة ،صديق للبيئة ،وذات جودة عالية.
بعد البحث والتطوير ودراسة السوق ،متت دراسة تكنولوجيا صناعة الورق من سعف النخيل لتحويل هذا االبتكار من املختبر
الى أرض الواقع وتنفيذه بالتعاون مع أحد املصانع املختصة بتصنيع خطوط االنتاج ومت تنفيذ خط إنتاج مصغر ليحاكي خط
اإلنتاج الفعلي .وسيركز املشروع على إنتاج فئة الورق الفاخر بإذن اهلل.
متر مراحل تنفيذ مشروع صناعة الورق من سعف النخيل بأربعة مراحل وهي كاالتي:
تبداء مرحلة املشروع بتجميع املادة اخلام "سعف النخيل" بالتعاون مع بعض املؤسسات التي متلك كميات كبيرة من أشجار
النخيل لسهولة جتميع سعف النخيل ،ولقد مت االتفاق مع العديد من املؤسسات لتجميع بقايا سعف النخيل للمشروع.
يستهدف املشروع إنتاج حوالي  20%من حاجة إستهالك السلطنة من الورق الفاخر سنويا .سيسهم املشروع يف خلق فرص
عمل للعديد من الكوادر البشرية وسيسهم يف خلق صناعة عمانية رائدة.
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فئة املشاريع التنموية
واإلنتاجية الرائدة
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الفائز
مركز التميز البحثي يف النخيل
جامعة امللك فيصل
اململكة العربية السعودية

اإلنجازات والمساهمات في قطاع النخيل والتمور
أنشئ مركز أبحاث النخيل والتمور بجامعة امللك فيصل باململكة
العربية السعودية يف عام 1983م  ،وملساعدة املركز يف تعزيز
دوره احمللي واإلقليمي والعاملي يف قطاع النخيل والتمور ،فقد
منحته وزارة التعليم يف عام 2007م ميزانية بلغت  30مليون
ريال ملدة خمسة سنوات  ،ومت حتويل املركز إلى مركز متيز
بحثي يف مجال النخيل والتمور وأصبح املسمى "مركز التميز
البحثي يف النخيل والتمور"  ،وقد ساهم هذا الدعم املالي يف
تعزيز مهام املركز وتطوير قدراته األكادميية والبحثية والبشرية
واملؤسسية إضافة الى تقوية التبادل املعريف العاملي وبناء
الشراكات العلمية مع العديد من املؤسسات احمللية واإلقليمية
والعاملية وأصحاب املصلحة يف قطاع النخيل والتور  ،كما وضع
املركز خطة استراتيجية متوازنة للفترة 2012-2020م كخارطة
طريق تساعده يف حتقيق أهدافة االستراتيجية ،كما أن املركز
ساهم بفعالية يف حتقيق رؤية ورسالة جامعة امللك فيصل
والتي تهدف الى رفع جودة التعليم والبحث العلمي واخلدمات
املجتمعية يف عدة محاور رئيسية تشمل قطاع النخيل والتمور.
إن رؤية مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور هي :أن يكون
املركز رائداً اقليمياً ومعترف به عاملياً مركزاً للتميز يف أبحاث
وتطوير النخيل والتمور ،بينما الرسالة هي :السعي لضمان
حيوية وازدهار النخيل والتمور يف اململكة العربية السعودية
لتحقيق اعال إنتاجية حسب معايير اجلودة والتواصل اقليمياً
وعاملياً يف هذا اإلطار ،وبنا ًء على رؤية ورسالة املركز فإن
أهدافه االستراتيجية كالتالي:
إجراء بحوث علمية مبتكرة ذات جودة عالية ونقل املعرفة ورفع
الوعي.

مشاركة املركز يف املعرض اخلاص بزيارة صاحب السمو امللكي نائب أمير املنطقة الشرقية وسمو محافظ
األحساء جلامعة امللك فيصل

أحد منتجات املركز البحثية (الزبادي احليوي) أثناء زيارة وفد عمداء البحث العلمي باجلامعات السعودية
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إنتاج تقنيات مبتكرة وحديثة للتغلب على املعوقات التي تواجه سلسلة اإلنتاج.
إيجاد طرق ومنتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة.
أن يكون مصدراً رئيسياً جلودة التعليم والدراسات العليا.
أن يكون محوراً رئيسياً للتفاعل احمللي واإلقليمي والعاملي يف قطاع النخيل
والتمور والعمل على تطوير هذا القطاع.
للمركز مجلس إدارة يتكون من مدير املركز وأعضاء رئيسيني وذو صلة من
اجلامعة والقطاع اخلاص وخارج اململكة ،كما له مجلس استشاري يتكون من
خبراء عامليني مرموقني يف مجال النخيل والتمور باإلضافة إلى أعضاء من
اجلامعة ومدير املركز.
يضم املركز ستة برامج بحثية رئيسية يتم من خاللها إجناز األنشطة البحثية،
ولكل برنامج أهداف محددة تتماشى مع األهداف االستراتيجية للمركز،
والبرامج البحثية هي:
برنامج فسيولوجيا وإنتاج نخيل التمر.
برنامج التقنيات احليوية لنخيل التمر.
برنامج اإلدارة املستدامة آلفات النخيل والتمور.
برنامج تقنيات تصنيع التمور والقيمة املضافة.
االصدارات البحثية للمركز يف أحد املعارض
برنامج اإلرشاد واقتصاديات النخيل والتمور ومشتقاتها.
يف خالل السنوات السابقة خاصة بعد عام 2007م ،أقام مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور  13شراكة مع مؤسسات وهيئات محلية باإلضافة إلى نفس العدد من
الشراكات مع مؤسسات عاملية يف الواليات املتحدة االمريكية واليابان وتايوان وفرنسا واسبانيا وإيرلندا والصني وأستراليا وكوستاريكا ،وقد مت إجناز العديد من املشاريع
البحثية والدراسات العليا من خالل هذا التعاون والشراكات العاملية .وقام املركز بتكوين فرق بحثية متعددة التخصصات واستقطاب وتعيني  11باحثا ُ مميزاً من حملة درجة
الدكتوراه وأثنني من حملة درجة املاجستير يف مجاالت مختلفة يف سلسلة إنتاج النخيل والتمور ،كما مت تعيني  6فنيني ومساعدي باحثني .واستنادا على برامج املركز البحثية،
فقد مت توفير مبلغ  12.996.300ريال سعودي من املؤسسات الوطنية ذات الصلة لتنفيذ  21مشروعاً بحثياً ،كما مت استثمار مبلغ  4مليون ريال سعودي من املصادر الذاتية
للمركز إلنشاء كرسيني للبحث العلمي وهما كرسي اقتصاديات النخيل والتمور وكرسي سوسة النخيل احلمراء.
استطاعت البرامج البحثية باملركز تنفيذ  49مشروعاً بحثياً مبيزانية بلغت  25.756.301ريال سعودي منذ عام 2007م ،وقد غطت هذه املشاريع البحثية مجاالت تطويرية
عديدة يف قطاع النخيل والتمور ،كما استطاع املركز أيضاً دعم  7طالب دراسات عليا لدراسة املاجستير يف مجاالت مختلفة يف النخيل والتمور ،حيث شمل العدد طالب
سعوديني وآخرون من خارج السعودية ،وسيواصل املركز جهوده احلثيثة يف استقطاب املزيد من طالب الدراسات العليا املميزين.
ومن خالل مخرجات املشاريع البحثية املختلفة ،أستطاع املركز إنتاج  19منتجاً بحثياً قابل للتسويق للقطاع اخلاص التجاري ،وحتصل واحد من املنتجات على براءة اختراع،
كما مت التقدمي لثالثة منتجات حيث اكتملت اجراءات التقدمي ألثنني منهما واآلخر يف انتظار احلصول على البراءة .قام املركز بنشر  75ورقة فنية وعلمية يف مجالت علمية
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مميزة تأكيداً جلودة نتائج األبحاث حسب املعايير العاملية ذات الصلة ،كما
نظم وشارك املركز بنجاح يف  33سمناراً وورش عمل ومؤمترات ودورات
تدريبية هذا باإلضافة إلى نشر  11كتاب وفصول يف كتب منذ عام 2007م.
بنا ًء على املجهودات الكبيرة واملساهمة الفعالة يف قطاع النخيل والتمور
على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي والسعي إليجاد منصة دولية
للمشاركة وتبادل اخلبرات واملعارف ،فقد قام املركز بتنظيم  5ندوات
عاملية يف النخيل والتمور خالل الفترة 1982-2013م ،وقد أوجدت هذه
الندوات العاملية منبراً لتبادل اخلبرات ألكثر من  3000خبير وعالم
ومهندس زراعي ومزارعني ومنتجني للنخيل والتمور من كل أنحاء العالم،
ويعمل املركز حالياً يف وضع اخلطط املبدئية لعقد املؤمتر الدولي لنخيل
التمر والذي يجمع بني الندوة الدولية السادسة لنخيل التمر (سلسلة
الندوات التي ينظمها مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور بجامعة
امللك فيصل) واملؤمتر الثالث لنخيل التمر (سلسلة املؤمترات التي تنظمها
اجلمعية العاملية للعلوم البستانية – ،) ISHSخالل الربع األول من عام
2020م بالتعاون مع اجلمعية العاملية للعلوم البستانية ( )ISHSومنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي  ،كما نال املركز جائزتني وطنيتني مميزتني من مدينة
صورة توضح مشاركة املركز باملنتجات البحثية يف املعارض احمللية والدولية
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة املراعي وذلك ملخرجات بحثية
قيمة من خالل املشاريع البحثية األتية:
طريقة اقتصادية لفرز سكر الفركتوز من التمور.
طرق جديدة يف صناعة التمور إلنتاج خميرة اخلبز.
ويعمل املركز بتقارب مع املجتمعات احمللية ويقدم اخلدمات التي تؤدي إلى حتسني وتطوير قطاع النخيل والتمور ،ومن خالل هذا اإلطار فقد مت تنظيم يوم مفتوح للمسئولني
وأصحاب املصلحة ،إضافة إلى  6ورش عمل وخمسة أيام حقلية وأربعة عشر دورة تدريبية واملشاركة يف  14معرض محلي وعاملي ،كما مت إنتاج  4فلم وثائقي وعشرون نشرة
تعليمية يف مختلف املواضيع املرتبطة بسلسلة اإلنتاج ،وميكن استخدام هذه املخرجات يف املناسبات العامة ذات الصلة.
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فئة الشخصية املتميزة
يف مجال نخيل التمر واالبتكار الزراعي
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الفائز
د .حسني سمير سالمة
جمهورية مصر العربية
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د .حسين سمير سالمة
حصل د .حسني سمير على درجة البكالوريوس يف العلوم عام  1955بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف ثم على درجة املاجستير عام
 1959من جامعة عني شمس ثم على درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم (حشرات) عام  1962من جامعة القاهرة ثم حصل على درجة
دكتوراه العلوم ( ).D.Scعام  1987من جامعة القاهرة وهي أعلى درجة متنحها اجلامعات يف العالم .تدرج سيادته يف وظائف أعضاء
هيئة البحوث باملركز حتى عني أستاذاً يف عام  1973ثم رئيساً لقسم آفات ووقاية النبات ( )1988 – 1976ثم رئيساً لشعبة البحوث
الزراعية والبيولوجية ( )1988& 1980 – 1978ثم صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيساً للمركز القومي للبحوث يف مايو  1988ولفترة 4
سنوات ويعمل اآلن أستاذاً متفرغا باملركز القومي للبحوث.
ً
ً
وللدكتور حسني سمير أنتاج علمي غزير يبلغ أكثر من  240بحثا منشورا يف  46مجلة علمية عاملية متخصصة ذات معامل تأثير عالي
ومنها  200بحثاً منشوراً يف أملانيا  -أمريكا  -اجنلترا  -فرنسا  -سويسرا  -كندا  -هولندا  -املجر الهند  -تشيكوسلوفاكيا – بلغاريا
والباقي منشور يف مجالت محلية متخصصة وآخر هذه البحوث نشر يف بلغاريا عام  2015وقد أشير إلى هذه البحوث يف الكثير
من املراجع العلمية العاملية – هذا باإلضافة إلى العديد من الفصول واملقاالت العلمية املنشورة يف كتب علمية صادرة عن دور نشر
عاملية كما أنه نشر عام  1993كتابا باالشتراك مع عاملني من كندا عن "البكتريا املمرضة للحشرات واستخداماتها يف الدول النامية"
ويعتبر هذا الكتاب مرجعاً علمياً هاماً يف مجال املكافحة امليكروبية لآلفات .كما أنه قام باالشتراك مع آخرين بأعداد دليل علمي عن
احلشرات الشائعة يف مضر وفى سبيل طبعه وإصداره وخالل تاريخه العلمي قاد العمل يف خمسة مشروعات بحثية قومية تنموية
(.)2009 – 1977
للدكتور حسني سمير مدرسة علمية ذات خبرة متميزة يف مجال املكافحة امليكروبية لآلفات وحصل  28طالبا على درجة املاجستير
والدكتوراه حتت إشرافه ومتثل بحوثه ودراساته يف مجملها إسهاماً بارزاً وإضافة جديدة متميزة يف مجال علوم احلشرات وتكنولوجيا
مكافحة اآلفات وله براءة اختراع تناولت تكنولوجيا جديدة ملكافحة اآلفات باستخدام املبيدات امليكروبية.
وجلهوده العلمية املتميزة فقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية مرتني األولى يف العلوم البيولوجية عام  1972والثانية عام 1983
ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى مرتني األولى عام  1974والثانية عام  1984تقديراً إلجنازاته العلمية .كما حصل على
امليدالية الذهبية للمركز القومي للبحوث عام  1982وكان أول من حصل يف قارة أفريقيا على "اجلائزة الدولية لألكادميية اإلفريقية
للعلوم يف العلوم البيولوجية والزراعية عام  ."1991ثم منح جائزة التقدير العلمي من املركز القومي للبحوث عام  ،1992ثم حصل على
جائزة الدولة التقديرية يف العلوم األساسية عام  1992ووسام العلوم والفنون من الطبقة األولى للمرة الثالثة عام  1994وباإلضافة إلى
ذلك فقد حصل على شهادات تقدير من وزارة الزراعة األمريكية عامي  1981 & 1972إلجنازاته الرائدة يف بحوثه يف مجال التعقيم
واملكافحة احليوية لآلفات الزراعية ثم حصل أخيرا يف عام  2007على جائزة النيل (مبارك) يف العلوم التكنولوجية املتقدمة.
تصاب أشجار النخيل بعدد من اآلفات وأبرزها حالياً سوسة النخيل احلمراء  .Rhynchophorus ferrugineus Olivierوالتى توجد
فى مناطق كثيرة من العالم واقتحمت فى السنوات االخيرة العديد من الدول العربية وقد ينخفض االنتاج من  10طن الي1 0.7طن/

هكتار .وتبلغ املساحة الكلية لهذة الشجرة املباركة  600.000هكتار منها  550,000هكتار يف البالد العربية ومنطقة اخلليج ويبلغ العدد الكلى ألشجار النخيل فى العالم  91مليون تعطي
إنتاجا قدره  3.4مليون طن مترى .وقد سجلت هذه اآلفة ألول مره فى مصر يف عام  1992ثم انتقلت بشكل وبائي إلي  25محافظة حالياً حيث تهدد اآلن ثروة النخيل التى تشغل 68000
فدان بها  9مليون نخلة وتدر دخال قوميا ال يقل عن  2مليار جنيه /سنة وهذه املساحه متثل  9,5%من اجمالى املساحة املنزرعة بالفاكهه فى مصر ووفق التوزيع اجلغرايف فإن جنوب مصر
ينتج  13,5%من األنتاج الكلي (بلح جاف) ومحافظات مصر الوسطى تنتج  16,8%من البلح شبه اجلاف ثم شمالى مصر ينتج  70%من جملة االنتاج فى صورة أصناف طرية ولهذه احلشرة
خواص متكنها من إفراغ قلب النخلة من صالبته وتتغذي بشراهه على اجلذع محدثة أنفاق داخل النخلة وفى املراحل االولى لالصابة تقل انتاجيه النخلة ويذبل راسها وتصفر ثم جتف
األوراق وبعد تقدم االصابة متوت النخلة ولشدة االصابة يطلق عليها "إيدز النخيل" ومن مظاهر األصابة وجود سوائل صمغية وبنية اللون ذات رائحة كريهة تسيل على جذع النخلة ،مع موت
بعض الفسائل والسعف فى النخلة وتسبب االصابة سقوط النخلة أو موتها بعد فترة  2-6شهور وقد بذلت وزارة الزراعة منذ عام  1992جهودا للقضاء على اآلفة باألعتماد على اساليب
املكافحة امليكانيكية والكيميائية اال أن سرعة أنتشار اآلفة حقق تفوقا على تلك الطرق .كما أن األستخدام املفرط للمبيدات الكيماوية قد يؤدى إلي حدوث آثار ضارة على الصحة والبيئة
(شكل  .)1ويشمل التقرير احلالى ملخص للبحوث (15بحث) التى قدمت للحصول علي هذه اجلائزة وتضمنت تنفيذ برنامج قومي لتنفيذ عناصر للمكافحة املتكاملة لهذه اآلفة استنادا
على املعلومات التى توفرها الدراسات املعملية واحلقلية والتى استمرت  6سنوات ومازالت مستمرة ومت التركيز على بعض وسائل املكافحة احليوية – املكافحة السلوكية بهدف االقالل من
استخدام املبيدات الكيماوية.
وقد تضمنت بعض البحوث املقدمة دراسات بيئية وبيولوجية على اآلفة وطرق تربيتها فى املعمل على عوائل معينة وبيئات صناعية لالستخدامات التجريبية ومت دراسة الظروف البيئية فى
انفاق املعيشة لهذه احلشرة وتبني أن درجات احلرارة تقل كثيرا عن مثيالتها فى البيئة اخلارجية ومبا يهيئي ظروف مناسبة جدا لنمو وتكاثر احلشرة طوال العام (12-33ºم) ونظرا ألن
معظم أطوار احلشرة تعيش داخل جذع النخلة او فى القمة الناميه لذلك فإن أنفاق املعيشة تتميز بظروف حراره ورطوبة مناسبة وتكون درجة احلرارة داخل النخيل املصاب أعلى منها فى
النخيل السليم ويعزى ذلك الى التخمر والتحوالت الفسيولوجية التى حتدث داخل الشجرة نتيجة االصابة وبفحص بعض أطوار احلشرة (يرقات – حشرات كاملة) والتى جمعت من داخل
األنفاق فى جذع النخيل بامليكروسوب االلكتروني تبني وجود نوع من الفطريات يلتف حول الشعيرات احلية ألجزاء فم اليرقات واحلشره الكاملة  ،ومت تعريفه علي أنه .Ophiostoma sp
وقد ذكر أيضا أن الفطر عند دخوله إلى األشجار قد يقوم بافراز مركبات االيزوكومارين والتى تؤثر على العالقات املائية بخاليا أنسجة األشجار وهو األمر الذى يؤدى إلى خروج العصير
اخللوى وجتمعه إلى اخلارج  ..ويتم بالتدريج بعد ذلك موت األشجار وبدراسة الكائنات احلية املصاحبة لسوسة النخيل واملمرضة لبعض األطوار وبأجراء تقييم بيولوجي للعزالت اتضح وجود
عزالت مرضية تتميز بفاعلية عالية ضد يرقات السوسة وبدراسة عوائل احلشرة اتضح عدم وجود عوائل سوي نخيل البلح ونخيل الزينة من صنف واشنطونيل فيليفيرا وتبني أيضا وجود
فروق معنوية فى درجة إصابة األصناف املختلفة حيث كان أعالها إصابة صنفي املجهل والسماني ثم العجالني – احلياني – الزغلول – بنت عيشة – العامرى – كبوشي .وكان عدد األشجار
االناث املصابة بالسوسة أعلى  15مرة من األشجار الذكور .وفى إطار الدرسات البيولوجية ومن دراسة دورة حياة احلشرة على أغذية مختلفة وحتت الظرف احلقلية امكن حتديد ثابت النمو
وصفر النمو ألطوار احلشرة املختلفة فمثال كان صفر النمو للحشرة البالغة 12,5ºم وهي أقل درجة حرارة ممكنه ميكن أن تنمو عندها احلشرة ويتوقف نشاطها احليوى حتت هذا احلد أما
ثابت النمو فقد بلغ  1400درجات/ايام وهو ميثل كمية السخونة الالزمة المتام منو احلشرة ملدة جيل واحد – وكذلك مت حتديد هذه القيم بالنسبة ألطوار البيض واليرقات والعذارى ومن
هذه الدراسات أمكن حساب املواعيد احملتملة خلروج احلشرات الكاملة من العذارى والتى بلغت  20مره فى السنة وحتديد تاريخ كل منها وهذا أساس هام جدا فى حتديد مواعيد برامج
املكافحة وباالضافة إلى ذلك فقد أجريت دراسة مقارنة لتحديد بدء األجيال املتوقعة للسوسة فى سنوات متعاقبة مستقبلية وارتباط ذلك بتغيرات درجات احلرارة فى األعوام املختلفة.
أما املجموعة الثانية من البحوث فقد تضمنت تقييم كفاءة بعض عناصر املكافحة املتكاملة كأساس ألسنخدام أسلوب التكامل والذى يعتمد على مبادىء إيكولوجية تتكامل فيها طرق وتقنيات
متعددة التخصصات.
 - 1بالنسبة لتأثير النيماتودا فقد مت استخدام بعض أنواع النيماتودا فى املعاجلة احلقلية لألشجار عن طريق احلقن وكذلك الرش على التربة حول األشجار املصابة حيث أن احلشرة متضي
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أحيانا فترة من دورة حياتها حول جذوع النخيل وكانت النتائج مشجعة إلي حد ماً.
 - 2ولعل أبرز االجنازات كانت بالنسبة لفاعلية امليكروسبوريديا (البروتوزوا) على سوسة النخيل (شكل  )2حيث أجريت دراسة معملية على أحد أنواع امليكروسبوريديا بعد إكثاره على دودة
ورق القطن وفراشة دقيق البحر األبيض وبعد التقييم املعملى أجريت جتارب حقلية موسعه وقد أستخدم فى الدراسات احلقلية تركيز  6 10 × 100جرثومة/مليلتر ومبعدل 200سم/ 3
نخلة وحلقن األشجار باملسبب املرضى – يعمل  5-6ثقوب بعمق  20سم حول مركز األصابة بالنخلة وبأستخدام مثقب معدني مبا يجعل الثقوب حتيط بفتحة األصابة على شكل نصف دائرة
ويبعد كل منها عن فتحة األصابة مبسافة  5سم ويوضع لكل هذه الثقوب أنبوبة بالستيك قطر  1سم وطول  20سم يصب فى كل منها محلول املسبب املرضي مبعدل  20-30سم/ 3ثقب
(شكل  – )3بعد ذلك يتكاثر املسبب املرضي بداخل احلشرات بداخل اجلذع وتنتشر العدوى من احلشرات املصابة إلي السليمة عن طريق البراز أو القيىء ويتم متابعة األشجار أسبوعيا
ويعتبر جفاف املنطقة والثقوب احمليطة مبنطقة األصابة مؤشرا على جناح املكافحة ومن مظاهر أصابة احلشرات بامليكروسبوريديا أنها تفقد احلركة بعد أسبوع من املعاملة حلدوث شلل
فى أجزاء الفم وتبدأ اليرقات فى األنكماش ويصغر حجمها ويتغير لونها من األبيض إلي األسود ومتوت معظم اليرقات فى هذا الطور وتصبح أجسامها صلبة وجافة – أما العذاري الناجتة
من يرقات عوملت بتركيزات منخفضة ينتج عنها حشرات كاملة صغيرة احلجم وسوداء وإذا لم متوت اليرقات ينتج عنها عذاري أو تتطور إلي حشرات مشوهه وعقيمة ومتوت مباشرة بعد
خروجها من العذراء .وقد لوحظ أن مظاهر األصابة قد أختفت متاما بعد ثالثة أسابيع من املعاملة ولم يالحظ وجود أي يرقات أو حشرات كاملة ميته أو حية ألن جراثيم امليكروسبوريديا
تصيب احلشرات وتسبب لها شلل فى أجزاء الفم ومتتنع عن األكل وجتف وتتحلل ثم تنتقل العدوى إلي حشرات أخرى تعيش داخل األنفاق فى جذع النخيل مما يؤدى إلي أنتشار العدوى فى
جميع أفراد املستعمرة واملكافحة بأستخدام امليكروسبوريديا يعتبر أجتاه جديد ملكافحة اآلفة بنجاح وبنسبة  100%وتعتبر هذه أول محاولة ألستخدام امليكروسبوريديا فى العالم ضد سوسة
النخيل وقد سجلت نتائج هذه الدراسة فى براءة اخترع رقم /24099عام  2008بأكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مصر .ومن اجلدير بالذكر أنه ميكن إنتاج كميات كبيرة جداً من
البروتزوا املمرضة (امليكروسبوريديا) فى املعمل بأقل التكاليف وتكون كافية لتغطية عمليات املكافحة فى مساحات كبيرة من أشجار النخيل.
 - 3وبالنسبة للمكافحة السلوكية فقد أجريت دراسة مفصلة على سلوك سوسة النخيل جتاه املكونات الكيميائية للعائل واشتملت على حتديد مواضع ووظائف أعضاء احلس الكيميائية
فى اليرقات والبالغات باستخدام امليكروسكوب االلكتروني املاسح لتفهم سلوك احلشرة وإمكانية استخدام طعوم جاذبة كوسيلة هامة فى احلقل ال سيما بعد خروج احلشرات الكاملة من
األشجار وبالتحليل الكروماتوجرايف ملستخلصات أجزاء مختلفة من اشجار النخيل تبني وجود هيدروكربونات وتربينات بنسب مختلفة وأحماض دهنية وأجرى تقييم بيولوجى لهذه املكونات
الضافتها لزيادة فاعلية الطعوم اجلاذبة
 - 4وفى إطار استخدام الفيرومونات التجميعية (استوردت من  )Porto-Ricoفقد اجريت دراسة فى هذا االجتاه وتبني أن استخدام كبسولة واحدة من هذه اجلاذبات اجلنسية لكل فدان
لها القدرة على جمع أعداد كبيرة من الذكور واالناث بنسبة  1 : 1وكانت أعداد االناث احلاملة للبيض ضعف االناث غير احلاملة وتستمر فاعلية الكبسولة الواحدة لفترة  3-4شهور وبذلك
ميكن إستخدام هذه الوسيلة بنجاح وأمان تام وفى إطار أى برنامج للمكافحة املتكاملة للسوسة ال سيما أن لها فاعلية فى خفض تعداد احلشرة فى احلقل.
 - 5وبتقييم استخدام بعض املستخلصات النباتية وكلها آمنه اتضح أن بعض هذه املستخلصات لها فاعلية عالية جداً عند حقنها فى جذع األشجار ومنها الدمسيسة والعشر والكركم وكانت
كلها لها تأثير قوى هلى يرقات سوسة النخيل .وهي وسيلة رخيصة اقتصادية وآمنة لالنسان والبيئة.
ومما سبق تبني أن عناصر املكافحة باستخدام األمراض امليكروبية مثل البروتوزوا و الطعوم اجلاذبة – واجلاذبات اجلنسية – املستخلصات النباتية والنيماتودا املمرضة كلها وسائل أثبتت
كفاءة عاليه يف مكافحة السوسة.
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