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يا مرحبا ..دعوة لإلعالن
في مجلة الشجرة المباركة
تعلن الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للأخوة �أ�صحاب الفعاليات
االقت�صادية وال�شركات وامل�صانع ذات العالقة بقطاع الزراعة عموم ًا وبزراعة النخيل
و�إنتاج التمور على وجه اخل�صو�ص عن فتح باب الإعالن على �صفحات جملة ال�شجرة
املباركة وفق الأ�س�س واملعايري املهنية.
�أخي املنتج � ..أخي املعلن..
�إن �إعالنك يف ال�شجرة املباركة �سوف ي�ضع منتجاتكم �أمام امل�س�ؤلني بوزارات الزراعة
والهيئات العلمية واجلمعيات وامل�صانع املخت�صة واجلامعات ومعاهد البحوث العلمية
وجهات االخت�صا�ص ذات العالقة بالزراعة والنخيل على م�ستوى دولة الإمارات وكافة
الدول العربية وبع�ض دول العامل .بالإ�ضافة �إىل كبار ال�شخ�صيات من �أ�صحاب القرار يف
املنطقة العربية.
فعلى الراغبني االطالع على املزيد من التفا�صيل الفنية و�أ�سعار الإعالنات مراجعة رئي�س
اللجنة الإعالمية يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على العنوان التايل
emadsaad_26@yahoo.com

شجـرتـنــا
على خطى خليفة
يف م�سرية التنمية والبناء على م�ستوى ال�شعوب والأمم تربز حتديات كثرية منها الطبيعي ومنها
امل�صطنع ،وهذه �سمة من �سمات احلياة �إن مل نقل هذه هي احلياة التي فطرنا اهلل عليها ،حيث
يتميز الرجال عن بع�ضهم يف قيادة ال�شعوب والأوطان بثباتهم على حب الأر�ض والإن�سان �إميان ًا
بنبل الر�سالة ،والعزمية وال�صرب على حتدي ال�صعاب لتحقيق الأهداف الوطنية �ضمن ر�ؤية
ا�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة ،تعلو فيها النفو�س بال حدود من �أجل رفعة �ش�أن الوطن.
ونحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لنا ر�ؤية وهدف ا�سرتاتيجي وبرنامج عمل ،لكن
�أي�ض ًا لدينا منارة نهتدي ونعتز بها ون�سرت�شد بنورها ،حيث نتم�سك بكل قوة بالر�ؤية احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» قائد ًا ومعلم ًا
و�أب ًا لكل �أبناء الوطن.
فنحن ن�سري على هديه يف طريق النجاح واالجناز والتميز ،و�أن القفزة النوعية التي حققتها
دولة الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املجاالت مل تكن وليدة ظروف طارئة �أو ا�ستثنائية ،بل
هي تتويج جلهود م�ضنية وثمرة ال�سرتاتيجية التطوير املتكاملة حتت القيادة احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة «حفظه اهلل» .فاال�سرتاتيجية التنموية بالدولة اعتمدت مبد�أ التوازن وتفعيل
كل الإمكانات املتوافرة دون ا�ستثناء ،والأهم من ذلك �أن هذه اال�سرتاتيجية �أخذت على عاتقها
مواكبة حركة التطور والتحول التي يعرفها االقت�صاد العاملي مبا ميثله ذلك من حتديات.
بناء على هذا فاجلائزة يف عامها الأول تبدو يف �سجلها احلافل باالجنازات قد دخلت حلبة
التناف�س والريادة يف العطاء والتميز مع مثيالتها على م�ستوى العامل ،عرب دعم البحث العلمي
اخلا�ص بتطوير �شجرة النخيل وت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة و�إنتاج وت�صنيع نخيل التمر،
و�إقامة التعاون البناء مع خمتلف اجلهات املعنية �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات وجمعيات و�شركات وهيئات
ذات �صلة بال�شجرة املباركة ،والأهم من ذلك هو ن�شر ثقافة االهتمام ب�شجرة نخيل التمر وتوطني
املعرفة املتخ�ص�صة وت�شجيع املبادرات اخلالقة على م�ستوى العامل.
نهيــان مبــارك �آل نهيــان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كـلمـتـنـــــا

م�س�ؤوليـة النجـاح
بعد النجاح الكبري الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها الأوىل فقد �أ�صبح
م�شوار العمل �أكرث م�س�ؤولية و�أرقى يف العطاء مبا ي�ضفي على �إرث الإمارات الكبري يف خدمة
وتنمية قطاع نخيل التمر على مدى �أكرث من ن�صف قرن م�ضى ،يوم كان املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه» ،ممث ًال للحاكم يف املنطقة ال�شرقية من �إمارة �أبوظبي حيث
اعتنى بقنوات املياه (االفالج) التي كانت تروي واحات النخيل وعمل على زيادة امل�ساحات
املزروعة وتخ�صي�ص املزارع للمواطنني من �أجل دفع عجلة التنمية وبناء الدولة احلديثة التي
قامت على �سواعد �أبناء الوطن بقيادته احلكيمة «رحمه اهلل».
فم�س�ؤولية املحافظة على النجاح هي �أكرب من النجاح بحد ذاته ،خ�صو�ص ًا و�أن اجلائزة حتمل
ا�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة «حفظه
اهلل» .هنا امل�س�ؤولية م�ضاعفة ،لذا نحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر قد حر�صنا منذ
اللحظة الأوىل على تبني كافة معايري اجلودة والتميز وال�شفافية يف التعامل مع كافة فئات
اجلائزة خالل مراحل العمل يف دورتها الأوىل ،حر�صنا على االلتزام ب�أجندة الوقت املمنوح
للم�شاركني يف الرت�شح لفئات اجلائزة .كما حر�صنا على ال�شفافية وال�سرية يف التعامل مع
ملفات املر�شحني �أمام اللجنة العلمية �أثناء فرتة التحكيم ،فكانت النتائج كما �شاهدمتوها يف
حفل تكرمي الفائزين بالدورة الأوىل مار�س املا�ضي  2009ونحن فخورون بهم جميع ًا.
والآن ونحن نخو�ض غمار الدورة الثانية للجائزة وبتوجيهات �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة ،وبعد موافقة جمل�س �أمناء
اجلائزة فقد متت �إ�ضافة فئتني جديدتني بهدف تو�سيع �إطار امل�شاركة بفئات اجلائزة و�إتاحة
الفر�صة للعلماء والباحثني واملنتجني واملزارعني وحمبي ال�شجرة املباركة يف خمتلف �أنحاء
العامل .ف�أبواب اجلائزة مفتوحة على م�صراعيها للجميع بكل اقتدار وحمبة واحرتام.

�أ.د .عبــد الوهـــاب زايــد

�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
امل�شرف العام
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جملة ف�صلية علمية متخ�ص�صة بالنخيل والتمور
النا�شـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
املجلد الأول  -العـدد الثالث
رم�ضــان  1430هجري � /سبتمرب  2009ميالدي
الرئي�س الفخـري
�سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة

هيئة الإ�شراف العلمي
�سعادة الدكتور غالب علي احل�ضرمي
عميد كلية الأغذية والزراعة
جامعة الإمارات العربية املتحدة
�سعادة الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي
مدير �إدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية
القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني
�سعادة الدكتور ح�سن �شبانة
ال�شبكة الدولية للنخيل والتمور

مرا�سـالت املجـلة
تر�سل كافة املواد العلمية والفنية
ب�إ�سم رئي�س اللجنة الإعالمية
مــديــــر التحــريـــر
على العنوان التايل:
�ص.ب :بريد � 42781أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة
هاتف متحرك0097150 6979645 :
فاك�س0097137832550 :
فاك�س0097126391584 :
emadsaad_26@yahoo.com
nakhla@kidpa.ae
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امل�شرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد
�أمـني عـام اجلائزة
مـديـر التحـريـر
املهند�س عـــــمـاد �ســــعد
رئي�س اللجـنة الإعـالمـية
emadsaad_26@yahoo.com

املدير القانوين
الدكتور هالل حميد �ساعد الكعبي
رئي�س اللجنة املالية والإدارية
تدقـيق لغـوي
الأ�ستاذ حمـمود بـدر
ت�صـوير �ضـوئي
جاك جبور ،نزار بلوط
ت�صميم و�إخراج وطباعة

�صندوق بريد  111047ابوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
هاتف0097126333970 :
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معايري الن�شر باملجلة
�-1أن يكون املقال جديداً ،وخم�ص�ص ًا
ملجلة اجلائزة فقط ،ومل ي�سبق ن�شره.
�-2أن يكون املقال مطبوع ًا على احلا�سب
الآيل �سواء باللغة العربية �أو
االنكليزية ،مذي ًال بامل�صادر واملراجع
املخت�صة.
�-3أن تزود البحوث والدرا�سات بال�صور
العلمية الالزمة ذات اجلودة العالية
Digital-High resolution

-4تر�سل املقاالت وال�صور بالربيد
الإلكرتوين للمجلة� ،أو تر�سل �ضمن
قر�ص مدمج ( )C.Dمع ن�سخة ورقية
مطبوعة على �صندوق بريد اجلائزة.
-5املجلة غري ملزمة ب�إعادة ما ي�صلها من
مقاالت� ،إىل �أ�صحابها �سواء ن�شرت �أم
مل تن�شر.
-6ير�سل الكاتب �صورة �شخ�صية مع �سريته
الذاتية مو�ضح ًا فيها اال�سم الثالثي
ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين
و�صندوق الربيد .بالإ�ضافة �إىل رقم
ح�سابه يف البنك الذي يتعامل معه
يف بلده حتى نتمكن من �إر�سال املكاف�أة
املالية يف حال الن�شر ،وفق النظام املايل
املعمول به يف �إدارة املجلة.
-7املقاالت الواردة يف املجلة تعرب
بال�ضرورة عن �آراء كتابها وال تلزم
اجلائزة.
-8ترتيب املواد العلمية �ضمن العدد
يخ�ضع العتبارات فنية.
�-9صفحات املجلة مفتوحة جلميع حمبي
النخلة حول العامل مبا ي�ساهم يف
توطني املعرفة وبناء جمتمع م�ستدام.
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الفهـرس

06
نهيان يهدي � 10000شتلة نخيل

10
اال�ضرار الف�سلجية يف نخيل التمر

18
�سلطان خليفة احلبتور

30
النخلة يف ح�ضارة وادي النيل

36
النخلة يف عيون العامل

46
رمزية النخلة يف ال�شعر االماراتي

52
انتاج الفورفورال من نوىالتمور

60
�صناعة اخلل من التمور

68
�أ�سرار العالج بالتمر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

78
ادارة م�شاريع نخيل الراجحي

75

90

فخورون برعاية خليفة بن زايد لشجرة نخيل التمر

نهيان مبارك يهدي
المشاركين بالمهرجان
 10000شتلة نخيل

�أهدى معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى
جلامعة االمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ع�شرة
�آالف �شتلة نخيل ن�سيجي للفائزين وامل�شاركني
مب�سابقات مهرجان ليوا اخلام�س للرطب 2009
تقدير ًا من �سموه ملحبي النخلة والفائزين فيها،
ممن اجهتدوا وحققوا �أف�ضل النتائج على م�ستوى
فئات امل�سابقة الر�سمية املختلفة .حيث تعترب
07 - 06
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هذه ال�شتول من �أجود الأ�صناف التي �أنتجتها
خمتربات وحدة درا�سات وبحوث تنمية نخيل
التمر يف جامعة االمارات العربية املتحدة.
و�أكد معاليه �أن زراعة �شجرة نخيل التمر يف دولة
الإمارات العربية املتحدة تعترب ركن ًا �أ�سا�سي ًا من
�أركان عملية التنمية ال�شاملة لدورها يف بناء
وحتديث الطاقات الإنتاجية الزراعية و�إحياء
ال�صناعات املرتبطة بها ,حيث �أكدت الدرا�سات
والبحوث �أن االرتقاء بالزراعة مل ي�أت من فراغ

و�أو�ضح معاليه ب�أننا يف جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر فخورون بالرعاية الكرمية ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لل�شجرة املباركة
والعاملني فيها ،ونقدر عالي ًا ونبارك اجلهود
الوطنية التي تبذلها هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث
يف �إحياء هذا الرتاث احليوي واالرث احل�ضاري
للنخلة والعاملني فيها يف دولتنا احلبيبة.

و�إمنا حمل بعد ًا ا�سرتاتيجي ًا وا�ضح الر�ؤية فيما
يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي .حيث �أدرك �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل» ما متثله التنمية الزراعية من
ر�أ�س مال حقيقي فلم يتوانَ عن تقدمي كافة �أوجه
الدعم للنهو�ض بها وتطويرها وزيادة امل�ساحات
املزروعة وحتقيق االكتفاء الذاتي وتنويع م�صادر
الدخل .حيث �أن ال�سيا�سة الزراعية �شغلت حيز ًا
مهم ًا يف وجدان رئي�س الدولة وعك�ست العناية
اخلا�صة التي متنحها لل�شجرة املباركة ا�ستمرار ًا
ملنهج املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان «طيب اهلل ثراه» يف االهتمام مبتطلبات
التجربة الزراعية الفريدة على �أر�ض الوطن.

و�أعرب معايل رئي�س جملــ�س �أمنــاء جائزة خليفة
الدولية لنخي ــل التمــر عن امل�ض ــي قدم ًا يف
خدمة التنمية الزراعية
ال�شاملة وال�شجرة
املباركة فكر ًا وعم ًال
حتت القيادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» من �أجل توفري
الأمن الغذائي والتنمية
امل�ستدامة واملحبة
وال�سالم للمجتمع
والإن�سان حول العامل.
من جهته �أ�شاد عبيد
املزروعي
خلفان
مدير عام مهرجان

ليوا للرطب  2009بجهود معايل ال�شيخ نهيان
مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث
العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة االمارات
العربية املتحدة رئي�س جمل�س �أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر بدعمه الأخوة
املزارعني املنتجني وامل�شاركني يف املهرجان
و�أثنى على هديته القيمة ،حيث و�ضعت اللجنة
املنظمة للمهرجان �آلية لتوزيع ال�شتول بحيث
نال كل م�شارك �أربعة �شتول نخيل ن�سجي من
�أجود الأ�صناف املنتجة يف خمتربات وحدة
درا�سات وبحوث تنمية نخيل التمر يف جامعة
الإمارات العربية املتحدة.

جريدة االحتاد  20يوليو 2009
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مشاركة فعالة في مهرجان ليوا للرطب 2009

جائزة خليفة تشجع . .
منتجيالرطبوالتمور
عــلىالترشــحللجائــزة
في دورتها الثانية 2010
ف ّعلت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
م�شاركتها يف مهرجان ليوا اخلام�س للرطب
بن�شر الوعي والثقافة التناف�سية بني املزارعني
واملنتجني حول �آلية امل�شاركة يف جميع فئات
اجلائزة اخلم�س.
و�أو�ضح �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام
اجلائزة مبنا�سبة م�شاركة اجلائزة مبهرجان ليوا
اخلام�س للرطب  26 – 17يوليو � 2009إىل النقلة
النوعية يف املهرجان كم ًا ونوع ًا باجتاه تطوير
وتنمية قطاع نخيل التمر على م�ستوى الدولة من
خالل تطوير �أدوات التعامل مع الأخوة املزارعني
واملنتجني وتو�سيع اطار امل�شاركة وتطوير معايري
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فئات امل�سابقة الر�سمية لرطب املهرجان.
جاء ذلك �إثر م�شاركة اجلائزة بجناح خا�ص
�ضمن مهرجان ليوا للرطب بن�سخته اخلام�سة
 ،2009و�أ�ضاف �أننا يف اجلائزة وبتوجيهات
معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س
�أمناء اجلائزة تويل �أهمية كربى على ت�شجيع
الأخوة املواطنني املزارعني للم�شاركة يف
�أعمال اجلائزة مبختلف الفئات ونقدم لهم
كافة الت�سهيالت واالمكانيات الفنية للتقدم
للمناف�سة يف اجلائزة بدورتها الثانية خ�صو�ص ًا
�إذا عرفنا ب�أن الدورة االوىل من اجلائزة قد

�سجلت �أعلى ن�سبة م�شاركة من دولة االمارات.
و�أو�ضح زايد �أن اجلائزة يف دورتها الثانية قد
متيزت بوجود فئتني جديدتني للتناف�س بني حمبي
النخلة حول العامل وهما فئة �أف�ضل تقنية متميزة
و�أف�ضل م�شروع تنموي يف جمال زراعة النخيل
وانتاج التمور .الفت ًا �إىل �أن �آخر موعد ال�ستالم
طلبات امل�شاركة هو �آخر �شهر �سبتمرب احلايل.
يذكر �أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
ت�أ�س�ست برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) باملر�سوم االحتادي رقم  2007 / 15بتاريخ
 20مار�س  2007بغية تعزيز �إجراء �أبحاث
ودرا�سات حول نخيل التمر وانت�شارها يف العامل
وتقدير من قدموا �إ�سهامات جليلة يف هذا املجال
من �أفراد �أو م�ؤ�س�سات .وهذه اجلائزة م�ستقلة
وحمايدة متنح �سنوي ًا للعلماء واملنتجني البارزين
وال�شخ�صيات امل�ؤثرة وامل�ؤ�س�سات التي �أ�سهمت يف
جمال الأبحاث والتنمية اخلا�صة بنخيل التمر.
وللجائزة خم�س فئات هي فئة البحوث والدرا�سات
املتميزة ،وفئة املنتجني املتميزين ،وفئة �أف�ضل
م�شروع تنموي ،وفئة �أف�ضل تقنية متميزة ،وفئة
ال�شخ�صية املتميزة يف جمال زراعة النخيل
و�إنتاج التمور.
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برعاية منصور بن زايد آل نهيان

 60000زائر و 3000مشارك في
مهرجان ليوا للرطب 2009
المشاركون يشيدون بزيارة
حمدان وهزاع بن زايد آل نهيان لمهرجان ليوا للرطب
النجاح الكبير أسهم في التدفق السياحي على
منطقة ليوا وأبرز دعائم السياحة الصحراوية

�أبوظبي :ليوا :املهند�س عماد �سعد:
حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،انطلقت �صباح يوم اجلمعة  17يوليو
 2009فعاليات مهرجان ليوا للرطب يف ن�سخته
اخلام�سة و�سط ح�ضور جماهريي كبري و�إقبال
متميز من خمتلف القطاعات املهتمة بالرطب
والنخيل على م�ستوى دولة الإمارات ،حيث �شهد
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افتتاح املهرجان برامج متميزة وفعاليات متنوعة
القت �إعجاب الزوار.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل
احلاكم يف املنطقة الغربية بالنجاح الكبري والتطور
الالفت اللذين ي�شهدهما مهرجان ليوا للرطب
باملنطقة الغربية للعام اخلام�س على التوايل.
وقال �سموه مبنا�سبة جولته التفقدية التي قام
بها �صباح يوم ال�سبت  18يوليو  2009للمهرجان

وفعالياته امل�صاحبة� ،إن تنظيم املهرجان �سنوي ًا
ين�سجم مع توجهات قيادة دولة الإمارات العربية
املتحدة واالهتمام الكبري الذي يوليه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة (حفظه اهلل) والفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدعم املزارعني
واالعتناء بالنخلة باعتبارها ثروة وطنية.
هزاع بن زايد يتفقد املهرجان
كما قام �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان
م�ست�شار الأمن الوطني بزيارة خا�صة ملهرجان
ليوا للرطب م�ساء يوم الأحد  26يوليو 2009
جتول �سموه يف �أجنحة املعر�ض اطلع على
م�سابقة �أف�ضل الأكالت امل�صنعة من التمور
و�آلية عمل جلنة التحكيم التي قدمت عدد ًا من
�أنواع الرطب .كما زار ال�سوق ال�شعبي للأعمال
اليدوية لل�سيدات وا�ستمع �إىل �أرائهن حول
املهرجان واجنازاتهن و�أعمالهن .كما تفقد
�سموه عدد ًا من �أجنحة امل�ؤ�س�سات الوطنية
والدوائر احلكومية امل�شاركة يف املهرجان .و�أكد
�سموه �أن �إقامة مثل هذه املهرجانات ومهرجان
الرطب ب�شكل خا�ص متثل �إحدى ا�سرتاتيجيات
التطوير يف دعم االقت�صاد الوطني.
�إ�سرتاتيجية احلفاظ على الرتاث:
و�أكد حممد خلف املزروعي مدير عام هيئة
�أبوظبي للثقافة والرتاث رئي�س اللجنة العليا
املنظمة �أن الهيئة تنظم هذا احلدث العريق
ال�صلة بالأ�صالة والرتاث الإماراتيني ،تنفيذ ًا
احلفاظ على تراث �إمارة
ال�سرتاتيجيتها يف
ِ
�أبوظبي مادي ًا ومعنوي ًا ،وبخا�صة النخيل
والرطب ملا ميثالنه من دعام ٍة �أ�سا�سي ٍة من
دعامات تراثنا املحلي العريق ،بل ملا ميثالنه
من جت�سيدٍ للذاكرة الإن�سانية ملجتمع الإمارات،
وا�ستمرار ًا للم�سرية الكربى التي بد�أها املغفور
له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان (طيب اهلل ثراه) م�ؤ�س�س نه�ضة الدولة
الزراعية ،وتنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو

ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
(حفظه اهلل) والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقواتِ امل�سلحة.
جديد املهرجان:
ومن جانبه� ،أكد عبيد خلفان املزروعي مدير
م�شروع مهرجان ليوا للرطب �أن زيادة عدد
امل�شاركني ( 60000زائر) يف العام احلايل
يعك�س مدى النجاح الكبري ،من حيث اختيار
الوقت والفئات والفعاليات املقدمة للم�شاركني،
وكذلك ال�شروط التي مت الإعالن عنها لكل فئة.
يف حني بلغ عدد امل�شاركني هذا العام �أكرث من
 3000م�شارك ،تناف�سوا فيما بينهم حل�صد
جوائز امل�سابقة التي بلغت قيمتها �أكرث من
 3,5مليون من درهم .كما متيزت دورة هذا
العام من مهرجان ليوا للرطب ب�إطالق �شعار
جديد للمهرجان ،وموقع �إلكرتوين ،بالإ�ضافة
�إىل م�سابقة مذاق الرتاث التي تناف�س فيها
�أ�شهر طباخي فنادق الدولة لإعداد �أطباق من
التمور والرطب� ،إىل جانب امل�سابقة الرئي�سية
للمهرجان ،م�سابقة الرطب يف خمتلف �أنواعه.
�سوق لبيع الرطب:
قامت اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا
اخلام�س للرطب بتنظيم �سوق جديد لبيع

منتجات املواطنني من الرطب ،يتم من خالله
بيع منتجات املزارعني مبا�شرة �إىل اجلمهور
الراغب يف �شراء احتياجاته من خمتلف �أنواع
الرطب ،وذلك يف �سابقة جديدة ت�صب يف
م�صلحة املزارعني وت�ساهم يف دعمهم وت�شجيعا
لهم على االرتقاء مبنتجاتهم.
(فزعة) �أحيت روح التعاون:
ا�ستنه�ض �شباب يف املنطقة الغربية ما توارثوه
عن الأجداد من عادات �أ�صيلة خالل مهرجان
ليوا اخلام�س للرطب .حيث �شكل �أكرث من 15
�شاب ًا ترتاوح �أعمارهم بني  20 – 14عام ًا فريق ًا
�أطلقوا عليه ا�سم (الفزعة) ،مهمته م�ساعدة
كل حمتاج داخل املهرجان وتقدمي يد العون لكل
من يطلبها .والفزعة ا�ستوحت ا�سمها من عادة
قدمية كانت وما زالت منت�شرة يف الإمارات
واملنطقة الغربية ،حيث يتعاون عدد من ال�سكان
على م�ساعدة بع�ضهم البع�ض عند القيام ب�أي
عمل يحتاج �إىل وجود عدة �أ�شخا�ص مثل حفر
البئر والبناء وغري ذلك.
(�صوغة) مبفردات الرتاث:
ي�شارك برنامج (�صوغة) يف ال�سوق ال�شعبي
الرتاثي �ضمن فعاليات مهرجان ليوا اخلام�س
للرطب  ،2009ويتبني للزائر مدى العناية
الفائقة مبفردات الرتاث والفلكلور الإماراتي
الشجرة المباركة سبتمبر 2009

التي توليها �إياه ن�سوة عامالت من ربات الأ�سر
املنتجة ،ومتطوعات من املهتمات بالرتاث
ال�شعبي التقليدي من ال�شابات الإماراتيات
املتحم�سات لتقدمي كل ما ميكنهنّ يف �سبيل
�إ�ضفاء �صفة احلداثة واملعا�صرة على مفردات
تراثية كادت تنقر�ض لوال االهتمام ال�شديد
بها ،وحماولة �إحياء ا�ستخدامها ال يف املجاالت
التقليدية املعتادة يف تزيني الإبل واجلمال
واحليوانات واملا�شية فح�سب ،بل لت�صبح مناف�سة
للإك�س�سوارات الن�سائية احلديثة ملا تتمتع به من
موا�صفات ال�صناعة املتقنة واحلرفية العالية
وال�شغل اليدوي الدقيق.
خيمة الأطفال يف ليوا:
جنحت خيمة الأطفال التي ن�صبتها اللجنة العليا
املنظمة ملهرجان ليوا اخلام�س للرطب يف جذب

�أكرث من � 10آالف طفل خالل فرتة املهرجان.
ووفرت اللجنة خمتلف الألعاب والربامج التي
القت �إعجاب الأطفال و�أدخلت ال�سعادة والبهجة
والفرحة �إىل نفو�سهم.
فيلم وثائقي:
قامت هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث بت�صوير فيلم
وثائقي عن مهرجان ليوا اخلام�س للرطب 2009
وذلك متهيد ًا لعر�ضه على �أكرث من  600و�سيلة
�إعالمية خمتلفة حول العامل ممن تعذر ح�ضورهم
ومتابعتهم لفعاليات املهرجان ،خا�صة بعد النجاح
الكبري الذي حققه املهرجان يف دورته اخلام�سة،
�سواء على امل�ستوى املحلي �أو امل�ستوى العاملي.
و�أكد حممد خلف املزروعي على �أهمية �أن نتذكر
ونفتخر بهويتنا ،وب�إجنازات ما�ضينا ،وبكل ما
هو ق ّيم يف ثقافتنا الوطنية و�أن ن�ستلهم عملنا من
اعتزازنا بالقيم احلقيقية املتوارثة يف ثقافتنا
العربية الوطنية من دون �أن ن�ش ّوه ال�شخ�صية
الأ�صيلة يف هويتنا وثقافتنا.
رفع كفاءة املنتج واملزرعة:
�أكد املهند�س مبارك الق�صيلي املن�صوري مدير
جلنة حتكيم مزاينة الرطب� ،أن �شروط م�سابقة
الرطب لهذا العام تهدف �إىل رفع كفاءة املزرعة
كم ًا ونوع ًا من حيث �ضمان نظافة املزرعة
وجمالها� ،إىل جانب جودة املنتج ،مع زيادة
مردودها االقت�صادي ،بالإ�ضافة �إىل التوزيع
املتكافئ منا�صفة لعالمات جلنة حتكيم مزاينة
الرطب % 50 ،للإنتاج الزراعي من الرطب،
و  % 50ملدى توفر ال�شروط ال�صحية والبيئية
ال�سليمة يف املزرعة املنتجة للرطب نف�سه.
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�شفافية جلنة التحكيم:
يف خطوة مل تكن موجودة من قبل ،قررت اللجنة
العليا للمهرجان �أن تقوم جلنة التحكيم باختيار
الأعمال الفائزة من امل�شاركات املقدمة �أمام
اجلمهور مبا�شرة ،وقد �أتاح النظام اجلديد
للجمهور متابعة عمليات الفح�ص و�آلية االختيار
التي مت عليها اختيار الأعمال الفائزة من
امل�شاركات املتنوعة املقدمة من املت�سابقني.
وكانت اللجنة قد حددت  6فئات للم�شاركني،
منهم � 4أنواع هي فئة �أبومعان وفئة اخلال�ص
وفئة الدبا�س وفئة الفر�ض �إىل جانب فئة النخبة
وم�سابقة �أجمل عر�ض تراثي.
�إ�شادة جمروحة:
اتفق زوار مهرجان ليوا اخلام�س للرطب 2009
على التطور الكبري لفعاليات املهرجان لهذا
العام ومتيزه بالتو�سع يف امل�ساحة املخ�ص�صة
للفعاليات و�إ�ضافة ال�سوق الرتاثي ال�شعبي
وخيمة الأطفال ،مع االرتقاء مب�ستوى اجلودة
والنوعية للمعرو�ضات .و�أ�شاد الزوار وامل�شاركون
باهتمام القيادة الر�شيدة بدعم املهرجان،
ورعايتها الكرمية لفعالياته ،مبا من �ش�أنه
تن�شيط ال�سياحة والتجارة يف املنطقة الغربية
من �إمارة �أبوظبي.
�أف�ضل �أكالت التمور:
ومن جديد املهرجان امل�سابقة العاملية لت�صنيع
�أف�ضل �أكالت م�صنوعة من التمور والتي �شارك
فيها طهاة من خمتلف دول العامل تناف�سوا
فيما بينهم للح�صول على جائزة �أف�ضل مذاق.
امل�سابقة جديدة يف فكرتها عظيمة يف مردودها

خا�صة و�أن �أغلب امل�شاركني من جن�سيات متنوعة
ولديهم رغبه قوية لت�أكيد جدارتهم يف الفوز
بامل�سابقة التي مل ت�ضع لها اللجنة �شروط ًا بل
تركت لكل مت�سابق حرية �إجناز �أكلة �شعبية
م�صنوعة من متور ليوا وتكون غري تقليدية
و�صاحب الأكلة الأف�ضل �سيكون الفائز ويح�صل
على جوائز قيمة .
املركز الإعالمي:
يغ�ص املركز الإعالمي التابع ملهرجان ليوا
اخلام�س للرطب بال�صحفيني ومرا�سلي و�سائل
الإعالم املحلية والعربية والأجنبية ،الذين
�أ ّموا املنطقة الغربية لتغطية حدث بات �سنوي ًا
يحظى باهتمام متزايد على ال�صعيدين املحلي
والعاملي.

الشجرة المباركة يونيو 2009
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نظمته مؤسسة التنمية األسرية – الهير  -بالعين

الجائزة تشارك في معرض
(النخلة في حياتنا)
بدعوة من م�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف مدينة
العني �شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر يف معر�ض (النخلة يف حياتنا) مبنطقة
الهري يوم الثالثاء بتاريخ  7يوليو  ، 2009حيث
قامت اجلائزة ب�إعداد اجلناح مبا يتنا�سب
مع �أهمية احلدث .مت عر�ض بو�سرتات خا�صة
باجلائزة وتوزيع الكتيب التعريفي عن اجلائزة
لكبار الزوار بالإ�ضافة �إىل بع�ض الهدايا
الرمزية للجمهور .كما قام اجلناح بدور

تعريفي و�إعالين مع �شرح ل�شروط اجلائزة
وفئاتها والتعريف بقيمتها وت�شجيع املزارعني
للم�شاركة فيها.
القى جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
�إقبا ًال وا�سع ًا وا�ستح�سان ًا من احلا�ضرين مما
�شكل تعريف ًا جيد ًا باجلائزة و�أن�شطتها املختلفة
من قبل امل�شاركني باملعر�ض وزواره ،حيث كان
هناك �إقبال من فئة املزارعني على اجلائزة
واال�ستف�سار عن كيفية امل�شاركة فيها.
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يستضيفه سنويًا سلطان خليفة الحبتور

معرض
محبي النخـلة

كعادته �سنوي ًا نظم �سعادة �سلطان خليفة احلبتور
نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أ�صدقاء النخلة
املعر�ض ال�سنوي ملحبي ومنتجي التمور يف مقر
مزرعته بر�أ�س اخليمة �ضم �أجود �أ�صناف
الرطب والتمور املنتجة يف املنطقة� ،شارك فيه
بع�ض مزارعي ومنتجي التمور من دولة الإمارات
واململكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان.
الهدف من هذا املعر�ض هو مل �شمل حمبي
النخلة لعر�ض كل ما هو جديد لديهم يف خدمة
وتطوير هذه الزراعة كل من موقعه .فقد �ضمن
جمل�س (�أبو مروان) ال�سنوي الكثري من اخلربات
النوعية فمنهم من ينتج ف�سائل النخيل ومنهم
من يقوم بزراعة وخدمة �أف�ضل و�أجود الأ�صناف
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ومنهم من يقوم بت�صنيع منتجات غذائية تعتمد
على التمور ومنهم من هو باحث وحمب للنخلة
وغري ذلك.
ويقول �سعادة �سلطان خليفة احلبتور �إن معر�ض
التمور ال�سنوي هذا قد وفر مناخ ًا ايجابي ًا لتبادل
اخلربة النوعية بني حمبي ومنتجي ومزارعي
ال�شجرة املباركة على م�ستوى املنطقة ككل.
حيث اختار الوقت املنا�سب يف بداية مو�سم
�إنتاج الرطب لدعوة النا�س وعر�ض منتجاتهم
و�إبداعاتهم ،وي�أمل �أن تتطور هذه التجربة
لت�صبح عم ًال منظم ًا يعود نفعه لأكرب عدد
ممكن من مزارعي ومنتجي وم�صنعي التمور يف
الإمارات واملنطقة.
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�شخ�صــــية العـــــدد
efsuae@hotmail.com

سلطان خليفة الحبتور
أحب النخلة
فأخلص وأبدع بإنتاجها
رعاية خليفة بن زايد للشجرة المباركة جعلها في موقع
ريادي باالقتصاد الوطني لإلمارات

رعاية نهيان مبارك آل نهيان لجمعية أصدقاء النخلة
عالمة مميزة لمستقبل أفضل
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املجتمع املحلي خ�صو�ص ًا قطاع الزراعة.
 -2ما هي �أ�صناف التمور املوجودة
لديكم؟

على الرغم من ب�ساطة مفردات البيئة املحلية
بالإمارات لكنها مل ت�أب �إال �أن ترتك ب�صمتها
على �أبنائها يف حلهم وترحالهم وطريقة عي�شهم
كما يف نفو�سهم �أي�ض ًا ،ما بالك �إذ ًا ب�شجرة نخيل
التمر �إحدى �أهم تلك املفردات التي رافقت �أبناء
الإمارات واجلزيرة العربية منذ �أقدم الع�صور،
ولعبت دور ًا مهم ًا يف حياتهم يف فرتة ما قبل
النفط فكانت لهم الطعام وامل�أوى ،عا�شوا حتت
ظاللها الوارفة ،و�أكلوا من رطبها ومن �سعفها
�أقاموا م�ساكنهم ،ومن خو�صها �صنعوا �أوعيتهم
و�أدوات معي�شتهم و�أثاث بيوتهم.
فالنخلة متثل يف ذاكرة �أبناء الإمارات ملحمة
رائعة ملا لها من �أهمية وف�ضل كبريين فهي تعرب
عن عمق العالقة بني �إن�سان هذه الأر�ض وتلك
ال�شجرة املباركة عرب خمتلف احلقب التاريخية
ال�صعبة التي �شكلت النخلة فيها املحور الرئي�سي
للحياة االقت�صادية واالجتماعية.
حوارنا اليوم مع �أحد حمبي النخلة املخ�ضرمني
الذين عا�شوا معها فرتة ما قبل النفط وفرتة

االزدهار والنمو االقت�صادي� ،إنه �سعادة �سلطان
بن خليفة احلبتور نائب رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية �أ�صدقاء النخلة يف الإمارات.
 -1منذ متى بد�أ اهتمامكم بالنخلة وماذا
تعني لكم؟
لقد ورثنا حب النخلة من خالل احلياة العامة
التي ع�شناها يف كنف الآباء والأجداد ،كما كان
للت�شجيع اخلا�ص من الوالد الكبري املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان «رحمه اهلل» �أبلغ
الأثر حيث �أر�سى يف نفو�سنا عالقة حميمة مع
هذه الأر�ض الطيبة ومن ثم مع نخيلها البا�سق
وال�شامخ �شموخ �أبنائها على مر التاريخ.
فالنخلة رافقت حياة الإن�سان يف الإمارات
واجلزيرة العربية منذ القدم وال زالت هي رفيقة
الدرب واحلياة والطعام وال�سكن ..فلوالها ملا
و�صلنا �إىل ما نحن عليه اليوم من خري وعطاء
ونعيم بتوفيق من اهلل عز وجل ورعاية �شيوخ
الإمارات الذين مل يدخروا جهد ًا يف دعم وتنمية

لدينا يف منطقة اخلوانيج بدبي مزرعة �أبعادها
 1000 × 1000قدم و�أخرى �أبعادها × 2000
 1500قدم حتتوي على �أف�ضل الأ�صناف من
�أ�شجار نخيل التمر مثل نوادر ،خال�ص ،هاليل،
�سالطني ،برحي ،وغريها  ...بع�ض �أ�شجارها
منتج والبع�ض الآخر يف طريق الإثمار والعطاء.
لقد �سعينا واجتهدنا يف كثري من الأحيان على
توفري بيئة زراعية وثقافة زراعية واعية يف
اختيارها لأجود �أ�صناف التمور من �أجل �ضمان
م�ستقبل واعد لهذه الزراعة احليوية واالقت�صادية
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل للمواطن والوطن.
 -3كيف ترى واقع زراعة النخيل و�إنتاج
التمور بالإمارات واملنطقة؟
يقول �سلطان احلبتور ب�أن دولة الإمارات تنفرد
بتجربة عاملية فريدة باعتمادها على �شجرة
النخيل وت�سخريها لتكون من �أهم مقومات
نه�ضة الدولة الع�صرية على الرغم من �أن �أهايل
الإمارات عرفوا هذه ال�شجرة منذ �أقدم الع�صور.
فقد لعبت ثمارها دور ًا بارز ًا يف تن�شيط احلركة
التجارية رافقها قيام ح�ضارات وممالك كثرية
على �أر�ض الدولة ا�شتهرت بت�صدير التمور ورواج
جتارتها مع احل�ضارات املجاورة مما جعلها
حتظى بح�ضور تاريخي
باعتبارها
هائل
ج�سر ًا للتوا�صل بني
ح�ضارات العامل
القدمي .وللو�صول
�إليها حتركت
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القوافل يف م�سارات �شاقة عرب �شبه اجلزيرة
العربية والعراق وال�شام وم�صر القدمية.
ومرت العالقة التي ربطت بني الإن�سان يف الدولة
و�شجرة النخيل مبحطات كثرية و�شهدت رحلة
كفاح طويلة و�صو ًال �إىل طفرة نوعية يف الفرتة
الأخرية بعد �أن �أ�صبحت متثل رافد ًا �سياحي ًا
وا�ستثماري ًا رئي�سي ًا �إ�ضافة �إىل دورها التقليدي
على ال�صعيد االجتماعي والرتاثي واالقت�صادي
منذ احت�ضان رمال الإمارات لأول ح�ضارة
�إن�سانية .كما �أن ثمار النخيل ميكن لها �أن تكون
نفـط اخلليج القادم الذي ال ين�ضب؛ فرغم �أن
�إنتاجه ال يقت�صر عليها وحدها بل ت�شاركها فيه
الكثري من البلدان ،ف�إن نخيل منطقة اخلليج يعد
من �أجود �أنواع النخيل يف العامل ،حيث تتميز
ثماره بحالوة خا�صة و�سمعة دولية مرموقة.
و�أ�ضاف ب�أن نظرتنا لأهمية النخيل يف دولة
الإمارات ال بد �أن تتجاوز جودته ومكانته بل
بالنظر �إليه كمح�صول ا�سرتاتيجي مميز تخت�ص
به هذه املنطقة دون �سواها من بقاع الأر�ض� .أي
كمح�صول زراعي ميكن �أن ت�ستقيم عليه الكثري
من ال�صناعات الرائجة يف معظم بالد العامل.
و�أ�ضاف �سعادته ب�أن الرثوة الوطنية الهائلة من
�أ�شجار النخيل يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ما كانت لتتحقق لوال ف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل
و�إ�صرار وعزمية املغفور له ب�إذن اهلل زايد اخلري
والعطاء الذي ن�ش�أ على قيم الطموح واجلد
واملثابرة والتحدي �أبى �إال �أن يحقق املعادلة
امل�ستحيلة ف�أطلق مقولته يف وجه كل املدعني
با�ستحالة امل�شروع الزراعي يف بالدنا حيث
قال لهم (دعونا جنرب) ..ومن هذا املفهوم
الفل�سفي التجريبي البحت تعلمنا منه الكثري
فقد كان زايد اخلري يعي ويثق متام ًا بعطاء
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أتمنى أن نصل إلى اليوم الذي نرى فيه التمور هي الوجبة
األساسية ألطفال المدارس
هذه الأر�ض فانبثقت من بني يديه �أعظم جتربة
زراعية ،فتحولت بالدنا من �صحراء جرداء �إىل
بالد الظالل الوارفة والنخيل املمتد على ات�ساع
خريطة الإمارات الفتية.

والبحثية داخل وخارج الدولة .كما نعمل حالي ًا
على �إطالق خمترب علمي خا�ص باجلمعية كبنك
وراثي لإنتاج �أجود �أ�صناف التمور وحر�ص ًا منا
على �أ�صنافنا الواعدة.

 -4ماذا حققت جمعية �أ�صدقاء النخلة
حلد الآن؟

و�أ�ضاف نائب رئي�س جمل�س الإدارة ب�أن للجمعية
ب�صمات وا�ضحة يف جمال تنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات ذات ال�صلة بنخيل التمر ،حيث قمنا
بالتعاون مع جامعة الإمارات وجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ووحدة درا�سات وبحوث
تنمية نخيل التمر بتنظيم معر�ض الإمارات الدويل
للنخيل والتمور يف العام  2004و  2006و 2008
على التوايل مب�شاركة عربية ودولية كبرية.

جمعية �أ�صدقاء النخلة حققت العديد من
االجنازات والنجاحات املحلية والإقليمية على
�أكرث من �صعيد فامل�سرية طويلة بد�أت يف 25
�أكتوبر  2003برعاية خا�صة من �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئي�س جمل�س الإدارة ،نعمل على
درا�سة ون�شر املعلومات املتعلقة ب�أجود �أ�صناف
النخيل بالإمارات ،وح�صر للم�شاكل الرئي�سية
واقرتاح احللول املنا�سبة لها بالتعاون مع
اجلهات املعنية على م�ستوى الدولة ،بالإ�ضافة
�إىل تبادل ون�شر املعلومات مع اجلهات العلمية

من جهة �أخرى وبتوجيه من �سمو ال�شيخ نهيان رئي�س
جمل�س الإدارة قمنا بتوزيع العديد من �شتول نخيل
التمر من �أجود الأ�صناف (خال�ص ،برحي� ،سكري،
نوادر  )...على �أع�ضاء اجلمعية يف الإمارات
بالإ�ضافة �إىل الأ�شقاء يف �سلطنة عمان.

كما نفذت اجلمعية العديد من الزيارات اخلارجية
�شملت ك ًال من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية يف
�سلطنة عمان  2005واجلمعية التعاونية ملنتجي
وم�صنعي التمور يف الق�صيم ،و�أخرى �إىل اجلمعية
التعاونية الزراعية يف البطني ،وثالثة �إىل مزارع
ال�شيخ �صالح الراجحي وغريها من امل�شاريع
الزراعية الناجحة يف جمال زراعة النخيل و�إنتاج
التمور يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -5ما هو منذ متى بد�أت فكرة معر�ضكم
ال�سنوي للتمور املتميزة؟
بد�أت فكرة املعر�ض ال�شخ�صي ملنتجي وحمبي
التمور منذ خم�س �سنوات تقريب ًا بجهود فردية
قمت بها يف مزرعتي بر�أ�س اخليمة �أو بدبي
بالتعاون مع اللجنة الفنية باجلمعية ،ي�شارك فيها
�سنوي ًا الع�شرات من مزارعي ومنتجي التمور يف
الإمارات والدول ال�شقيقة من حولنا ي�أتون حب ًا
بالنخلة و�أهلها يتبادلون اخلربات واملعارف حول
�أهم الأ�صناف الواعدة واجلديدة واملالئمة لبيئة
املنطقة .كما نرغب يف تطوير هذه التجربة لتعم
الفكرة كافة �أرجاء املنطقة حيث توجد زراعة
نخيل ويوجد حمب للنخلة ،فالنخلة تنتظر منا
الكثري من اجلهد واملتابعة لكي ن�صل ب�إنتاجها
�إىل �أرقى امل�ستويات يف العامل.
 -6ماذا يعني تكرميكم من قبل ال�شيخ
نهيان مار�س . 2009
التكرمي من حيث املبد�أ هو �شرف عظيم لنا
وللجمعية �شرفنا به �سمو ال�شيخ نهيان مبارك
�آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر �أثناء حفل تكرمي الفائزين باجلائزة يف
دورتها الأوىل  ، 2009وبنف�س الوقت هو تكليف
وم�س�ؤولية جديدة جنتهد فيها ون�س�أل اهلل عز

تعلمنا من زايد فكرة (دعـونا نجرب)...
وجل �أن يقدرنا على رد اجلميل فيها للنخلة
والوطن و�أهله الكرام على حد �سواء .فالنخلة
عطاء بال حدود ،من هنا فم�س�ؤوليتنا اجتاهها
�أن نرعاها بكل ما �أوتينا من قوة لكي تبقى
املعادلة متوازنة وم�ستمرة .وبهذه املنا�سبة ن�شكر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وامل�شرفني
عليها على جهودهم يف خدمة النخلة.
 -7هل من كلمة تقدمها ملحبي النخلة
بالإمارات؟
من احلري بنــا �أن نعــي قيمة هذه الرثوة وهذا
املخزون الغذائي اال�سرتاتيجي و�أن نعمل على
تنميته وحمايته وت�شجيــع املزارعني على تو�سيع
رقعة الأر�ض املزروعة ب�أِ�شجار النخيل تنفيذ ًا
و�إقتدا ًء بتوجيهـات �صاحب ال�سمـو ال�شيخ خليفــة
بن زايد �آل نهي ــان رئي ــ�س الدولـة «حفظه اهلل»
ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد

الأعلى للقوات امل�سلحة ،ومتابعة �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية �أ�صدقاء النخلة ،ب�أهمية تنمية
ثروة النخيل لإميان �سموه ب�أن الزراعة حياة
وح�ضارة ،ودعم كافة م�شاريع التنمية الزراعية
ومكافحة الآفات التي ميكن �أن تهدد �أ�شجار
النخيل من خالل اخلدمات املميزة التي
توفرها كافة اجلهات املعنية بالزراعة على
م�ستوى الدولة .من مراكز الإر�شاد الزراعي
والعيادات واملختربات املنت�شرة يف كل مكان
يف جمال خدمة ومكافحة �أمرا�ض النخيل ،من
�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة واملت�صاعدة يف
�أعداد و�أنواع نخيل التمر.
وبهذه املنا�سبة ن�شكر جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر وامل�شرفني عليها على جهودهم يف
خدمة النخلة.
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�أ.د .خالد بن نا�صر الر�ضيمان
رئي�س ق�سم �إنتاج النبات ووقايته
كلية الزراعة والطب البيطري -جامعة الق�صيم
khalid1963@hotmail.com
www.sacorganic.org

اإلفطار في رمضان
على التمر والماء
غذاء صحي

االفطــــار على التمـــــر (الرطب) +واملـــــــــــــاء = غــــــذاء �صـحــــــي
�إن التمر هو فاكهة وغذاء ودواء و�شراب .ويعد
التمر غذاء مثالي َا للإن�سان الحتوائه على املواد
الغذائية الرئي�سية مثل ال�سكر والأحما�ض
الدهنية واملعادن والدهون والربوتينات
والفيتامينات واملاء حيث �إن املاء ي�شكل  %20من
التمر اجلاف و�أكرث من  %37يف الرطب .والتمر
له قيمة عالجية مهمة حيث ورد يف احلديث
النبوي ال�شريف (�إن التمر يذهب الداء وال داء
فيه) ويقول �صلى اهلل عليه و�سلم( .من ت�صبح
ب�سبع مترات مل ي�ضره ذلك اليوم �سم وال �سحر).
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وقوله تعاىل }وزروع ونخل طلعها ه�ضيم{ ـ
الآية � 148سورة ال�شعراء .كما �أنه يحتوي على
م�ضادات الأك�سدة واملن�شطات اجلن�سية ف�إذا
ا�ستخدم مع احلليب ف�إنه يزيد يف الباءة يخ�صب
البدن فالتمر فيه عن�صر الف�سفور وهو غذاء
للحجرات النبيلية وهي حجرات التنا�سل وهذا
يعطي القوة اجلن�سية بالإ�ضافة �إىل �أنه يحتوي
على احلام�ض �ألأميني «الأرجنني» وله دور م�ؤثر
يف الذكورة لذلك فهو غذاء مهم ومفيد ي�صلح
للرجال وي�ساعدهم يف احلفاظ على قدرتهم

اجلن�سية .فالتمور تعترب من الأغذية ذات القيمة
الغذائية العالية  ،فقد روى ابن ماجة ب�سنده عن
�أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه (العجوة من اجلنة
وهي �شفاء من ال�سم).
ُيعترب التمر من �أكرث املواد غذا ًء وقد ي�سميه
البع�ض «خبز ال�صحراء» ،ويحتوي �أكرث من ثلثيه
مواد �سكرية طبيعية .وقد نالت هذه الفاكهة
اهتمام احل�ضارات القدمية منذ �أكرث من خم�سة
�آالف �سنة .فقد اعتربها قدماء امل�صريني رمز ًا
للخ�صوبة� ،أما الرومان واليونانيون فقد زينوا
بها مواكب الن�صر الفخمة .والآن يتم �إنتاجه
بكميات كبرية يف اجلزيرة العربية و�إيران
وم�صر والعراق ودول املغرب العربي وكثري من
الدول الإ�سالمية الهميته يف الدين الإ�سالمي.
ويوجد �أكرث من  600نوع من �أنواع التمر.
وت�شتهر بع�ض الدول يف �إنتاج �أ�صناف مميزة
لها قيمة دينية واقت�صادية .على �سبيل املثال
�إنتاج �صنف العجوة يف املدينة املنورة ـ اململكة
العربية ال�سعودية.
وحتتوي التمور على ن�سبة عالية من ال�سكريات
والتي قد تزيد عن  %72من وزنهــا اجلاف ،ومن
هنا ميكن اعتبار التمر من �أغنى الفواكه يف
حمتواها من الطاقة احلرارية ,فمحتوى ثمار
التمر من الطاقة يزيد عن �أربعة �أ�ضعاف ما
حتتويه ثمار التفاح و�سبعة �أ�ضعاف ما حتتويه
ثمار الربتقال وثالثــة ع�شر �ضعف ما حتتويه
ثمار البطيخ ،حيث جند �أن كيلوجرام التمر
ميد اجل�سم مبا يزيد عن � 3000سعر حراريــة
والتي تعادل  10كيلو جرامات من اللحم .ومن
دالئل القيم ــة الغذائي ــة للتـ ــمور �أي�ض ًا هو
احتوا�ؤها على الربوتينات ( 2.3ـ )%5.6
والدهون ( 2.5ـ .)%5
ويحتوي �أي�ضا على كميات كبرية من الأمالح
املعدنية والعنا�صر النادرة ذات الأهمية الغذائية
الكبرية ،ولقد �أطلق على التمر لقب منجم
لغنائه باملعادن .من �أهم هذه املعادن البورون
والكال�سيوم والنحا�س واحلديد واملاغن�سيوم

واملنجنيز وال�صوديوم ,والزنك ،كذلك عن�صر
الف�سفور الذي له دور م�ؤثر يف الذكورة ,وعن�صر
البوتا�سيوم الذي له دور يف تنظيم �ضربات
القلب وتن�شيط ع�ضلة القلب عالوة على ذلك
ف�إن ارتفاع ن�سبة البوتا�سيوم وانخفا�ض ن�سبة

ال�صوديوم تعترب مهمة خ�صو�صا للأ�شخا�ص
الذين يحتاجون لأغذية ذات حمتوى منخف�ض
من ال�صوديوم وهم مر�ضى ارتفاع �ضغط الدم.
كما انه يحتوى �أي�ضا على عن�صر الفلور بن�سبة
عالية ،ويقدر بخم�سة �أ�ضعاف مما حتتويه

جدول ( )1املكونات الكيميائية ل�سبع مترات (100جم متر)
املكونات
الطاقة (كالوري)
الربوتني (جم)
املاء (جم)
املاء (جم)
املاء (جم)

التمر
318
2.2
( 65الب�سر)
( 37الرطب)
( 23التمر)

الدهون

0.2

ال�سكريات (جم)

73

�ألياف (جم)

2.4

الكال�سيوم (ملجم)
الف�سفور (ملجم)
احلديد (ملجم)
البوتا�سيوم (ملجم)
الزنك (ملجم)
النحا�س (ملجم)
املاغن�سيوم (ملجم)
فيتامني ( Aوحدة دولية)
ثيامني (ملجم)
ريبوفالفني (ملجم)
حم�ض الفوليك(ملجم)
حم�ض اال�سكوربيك(ملجم)
ال�صوديوم(ملجم)
الكربيت(ملجم)
نيا�سني (ملجم)

72
60
2.1
648
0.9
0.9
43
50
0.09
0.1
21
2
37
52
2.2

احتياجات الإن�سان البالغ اليومية
3067
56
 2,5-1,5لرت ماء يف اليوم
 2,5-1,5لرت ماء يف اليوم
 2,5-1,5لرت ماء يف اليوم
يجب �أن متثل الدهون على الأقل  %20من
�إجمايل االحتياجات اليومية للفرد من
الطاقة
130
يجب �أن ال تقل كمية الألياف اليومية التي
يتناولها الفرد البالغ عن  25جم
1000
700
8
4700
11
0.9
400
900
1.2
1.3
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�أو ماء ثجاجا .املاء يف الأر�ض له موازينه ،فرناه
ماء خمزونا تتفجر به الآبار� ،أو جاريا يف الأودية
والأنهار� ،أو له م�ستودعات �ضخمة يف املحيطات
والبحار .ثم �إن حبيبات الرثى حتتفظ بن�سب
منه ذات �أقدار ،ولوال ذلك ملا ح�صلنا على زرع
�أو حب �أو ثمار.

الفواكه الأخرى من هذا العن�صر وهو مقاوم
لت�سو�س الأ�سنان ,حيث ثبت �أن الأفراد الذين
يعتمدون على التمر يف وجباتهم اليومية يتمتعون
ب�أ�سنان �سليمة مما ي�ؤكد االدعاء بان تناول التمر
ال ي�ؤدى �إىل ت�سو�س الأ�سنان بل يحافظ عليها.

م�ستقبلي ًا ،ال �سيما �أن �إنتاج التمر يف العامل ازداد
ثالثة �أ�ضعاف خالل الأربعني �سنة املا�ضية،
بينما عدد �سكان العامل ت�ضاعف مرتني فقط.
وهذا دليل على النمو ال�سريع يف �إنتاج هذه املادة
املثالية.

كما يحتوي التمر كذلك على م�ضادات الأك�سدة
التي تقي من �أمرا�ض ت�صلب �شرايني القلب,
و�إمرا�ض ال�شيخوخة ,حيث يحتوى على عن�صر
ال�سيلينيوم وهو احد م�ضادات الأك�سدة وهو
مقاوم لل�سرطان.
ً
وحتتوي التمور �أي�ضا على كميات ال ب�أ�س بها من
فيتامني  Aومن جمموعة فيتامينات  Bوخا�صة
الثيامني والريبوفالفني والنيا�سني ،كما �أنها
تعترب م�صدر ًا جيد ًا حلام�ض الفوليك ،ومن
العادات املحببة لدى امل�سلمني الإفطار على التمور
يف رم�ضان حيث يعطي ال�صائم جرعة مركزة
من الغذاء تخفف من �شعوره باجلوع و�شراهته
للأكل ،كما ين�شط التمر الع�صارات اله�ضمية
ويقي من الإم�ساك ويعدل احلمو�ضة يف املعدة
ويف الدم ،ويف ذلك يقول احلديث ال�شريف (�إذا
�أفطر �أحدكم فليفطر على رطبات ف�إن مل يجد
فعلى مترات ف�إن مل يجد فعلى ماء ف�إنه طهور).

املــــــــاء:

�إن هذه امليزات جمتمعة يف مادة غذائية واحدة
هي التمر جتعله مر�شح ًا ليكون مورد ًا غذائي ًا
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املاء �أ�صل احلياة ،ذلك العن�صر العجيب عدمي
اللون والطعم والرائحة الذي يكمن فيه �سر
احلياة ولأهميته فقد ورد يف � 59آية قر�آنية يف
القران الكرمي .وتناولت الآيات القر�آنية (املاء)
من جوانب �شتى وبعبارات خمتلفة ,وهي ت�شري
�إىل طهارته ,و�أهميته ,وفائدته ,باعتباره نعمة
كربى ,انعم اهلل بها على خملوقاته من الأحياء,
بل باعتباره �أ�صل كل �شيء حي ،وا�صل كل حياة.
فاملاء ميزه اهلل �سبحانه وتعاىل بالعديد من
ال�صفات الطبيعية ،والكيميائية التي جعلته حق ًا
�سائل احلياة الفريد ،وجعلته بحق �أعجب و�أعظم
�سائل ،فمن خ�صائ�ص املاء غري العادية انه
م�ألوف يف احلاالت الثالث للمادة-جامدا و�سائال
وغازا .واملعروف �أن قله �ضئيلة من املواد الأخرى
تتواجد طبيعيا يف �أكرث من حالتني .ف�سبحان اهلل
فاملاء يف الهواء له موازينه .فان خف كان �سحابا
وان ثقل ت�ساقط �إمطارا ،وان ت�سلطت عليه طاقة
ال�شم�س ت�صاعد بخارا ،وان برد كان ندى وبردا

ويحتوي املاء على العديد من العنا�صر الغذائية
منها البوتا�سيوم والكال�سيوم واملاغن�سيوم
والف�سفور وتلك العنا�صر موجودة بالفعل يف
ج�سم الإن�سان حيث لها ادوار مهمة يف العمليات
احليوية باجل�سم .ومن ناحية �أخرى فان الرتبة
حتتوي على العنا�صر املوجودة يف ج�سم الإن�سان
�أي هناك عنا�صر يف املاء ويف الرتبة وكالهم
يف ج�سم الإن�سان وهذا املعنى يف �آيات القران
الكرمي (ولقد خلقنا الإن�سان من �ساللة من
طني) وهل الطني �إال ماء وتراب.
�أي�ضا املاء �ضروري لقيام معظم الن�شاطات
احلية� .إذ يعترب الو�سط الفعلي الذي تتواجد
فيه املادة احلية يف اخلاليا احلية و�أحيانا يعترب
و�سط الرتبية الذي تتواجد فيه الكائنات احلية
بكاملها  ،فهو بحق �سائل مبارك� ،سائل احلياة.
وجميع الكائنات احلية حتتاج �إىل املاء حتى
ت�ستمر يف احلياة .قال تعاىل} :وجعلنا من
املاء كل �شيء حي{ (الأنبياء)30:
فيكون املاء  %73من وزن خاليا اجل�سم  .ولكل
ع�ضو �أو ن�سيج يف اجل�سم مقنناته املائية التي
تبقى ثابتة ,فاملخ مث ًال يحتفظ بن�سبة %74
من وزنة ماء ،وللقلب  %79,3من وزنه ماء,
وللع�ضالت  ,%76وللكبد  ,%70وللهيكل العظمي
 %22وللأ�سنان  %10من وزنها ماء.
ويحتاج ال�شخ�ص البالغ �إىل  2,5-1,5لرت ماء
يف اليوم .غري �أن معظم الكمية املطلوبة من املاء
توجد فعال يف الطعام .ويعترب ال�شعور بالعط�ش
دليال كافيا على احتياج اجل�سم للماء عدا حالتي
الأطفال واملر�ضى .كما يلعب املاء دور ًا حيوي ًا ،يف
جميع العمليات الف�سيولوجية يف ج�سم الإن�سان.
وتختل هذه العمليات �إذا فقد اجل�سم  %10من

مائه� ،أ ّما �إذا زادت هذه الن�سبة �إىل  ،%20ف�إنها
ت�ؤدي �إىل الوفاة.
�إن املاء عن�صر ال ميكن اال�ستغناء عنه .فالإن�سان
ميكن �أن يبقى على قيد احلياة حمروما من
الطعام �شهرا كامال ,ولكنه ال ي�ستطيع البقاء
�إذ هو حرم من املاء ملدة ثالثة �أو �أربعة �أيام.
واملاء ي�ؤدي دورا كبريا يف معظم �أن�شطة اجل�سم
فهو يف الدم ,يحمل العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية
�إىل �سائر الأع�ضاء يف اجل�سم ,ويعمل على
طرد ال�سموم من اجل�سم وينظم درجة حرارته
وي�شكل و�سط ًا جلميع التفاعالت اخللوية.
الفوائد الغذائية والعالجية للماء:
 -1يحفظ املاء للج�سم ان�سجامه.
-2ي�ساعد املاء على تن�شيط وظائف الكليتني
باجل�سم.
-3ي�ساعد املاء على تنظيم درجة حرارة
اجل�سم.
 -4يعمل املاء على تخلي�ص الدم من ال�سموم.
 -5يقوم بدور الو�سيط يف كثري من العمليات
الكيميائية واحليوية داخل اجل�سم.
-6ي�ساعد على االتزان الكيميائي للج�سم,
ومينح اجل�سم الرطوبة الالزمة.
-7يعمل على تن�شيط اجلهاز اله�ضمي و�أع�ضاء
الإخراج.
-8يعمل على ت�شحيم املفا�صل باجل�سم
وترطيبها .
-9يقوم بنقل العنا�صر الغذائية �إىل �أن�سجة
اجل�سم املختلفة.
-10ي�ساعد على التنف�س لأنه يرطب الهواء عند
ال�شهيق.
-11يحافظ على توازن الرقم الهيدروجيني
للدم (احلمو�ضة والقلوية).
عن عروة ,عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أنها

جدول ( )2كمية املاء يف الأطعمة املختلفة
املادة الغذائية
الطماطم
البطيخ
التفاح
الذرة احللوة
اخل�س
اجلزر
املوز
العنب
التني
الرمان
الب�سر
التمر اجلاف
التمرالرطب

كمية املاء يف 100
جرام
94.1
92.1
84
84.4
94.3
90.3
73
81,6
79
84
65
20
37

قالت لعروة« :واهلل يا ابن �أختي �إن كنا لننظر
�إىل الهالل ثم الهالل ثم الهالل ,ثالثة �أهله يف
�شهرين ,وما �أوقدت يف �أبيات ر�سول اهلل عليه
و�سلم نار .قالت :ياخالة ,ما كان يعي�شكم؟ قالت:
الأ�سودان :التمر واملاء� .إال انه قد كان لر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم جريان من الأن�صار
كانت لهم منائح وكانوا مينحون ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم من �ألبانهم في�سقينا» و�أنه من
ال�صعب البت يف �أف�ضل كمية ماء �صاحلة لكل
�شخ�ص على وحدة ولكن املقدار النموذجي
للإن�سان البالغ  12-8كوب ًا من املاء يوميا ,يرتكز
على �أ�سا�س �إنفاق اجل�سم من ال�سوائل يوميا عن
طريق العرق والتنف�س والتبول والتغوط.
امل�شروبات كافة ومعظم �أنواع الأطعمة حتتوي
على كميات معينة من املاء ,وبذلك ت�سهم يف
ا�ستيفاء اجل�سم للكمية امل�شار �إليها .والفواكه
الطازجة واحلليب وع�صري الفواكه حتتوي على
حوايل  % 95 – 85من تركيبها ,من املاء حني

املادة الغذائية
ال�سمك
دقيق القمح
الفول
البي�ض
الزبد
الع�سل
البطاطا
الثوم
االرز
املكرونة اجلافة
حليب البقر
حليب النياق
حليب الأم

كمية املاء يف 100
جرام
79
12
81.8
74
15.5
24
69
63.8
11.8
9
87.3
87.5
86.7

�أن اخلبز واجلنب يحتويان على �أقل من  % 40من
تركيبها على املاء.
و�سبحان اهلل جند �أن ن�سب املاء يف معظم
الأطعمة عالية .وجدول ( )2يو�ضح لنا بع�ض
هذه الن�سب يف بع�ض الأطعمة املختلفة.
كما يعمل املاء على تنظيم درجة حرارة اجل�سم،
وحفظها يف مدى ثابت .فعند ارتفاع درجة
احلرارة ،يزيد �إفراز اجل�سم من العرق ،وبذا
يعمل على تلطيف درجة حرارة اجل�سم ،وخف�ضها
عند تبخره� .أ ّما عند انخفا�ض درجة حرارة اجلو،
ف�إن الطاقة التي ينتجها اجل�سم ،توزع على جميع
�أع�ضائه ،عن طريق الدم وال�سائل الليمفاوي،
حيث ميثل املاء القاعدة الأ�سا�سية لهذه ال�سوائل،
ويعد مو�ص ًال جيد ًا للحرارة .فاملاء �ضروري جد ًا
لإعادة احلياة �إىل الأن�سجة اجلافة كذلك فهو
يعادل الدم املركز ومينع ب�إذن اهلل حدوث التخرث
كما �أنه يفيد من لديه قابلية لتكون ح�صوات
الكلى ب�إذابة الأمالح ومنع تر�سبها .وقد �أثبتت
الشجرة المباركة سبتمبر 2009

الأبحاث العلمية الفوائد العظيمة ل�شرب املاء
مبا�شرة بعد اال�ستيقاظ �صباحا ،ف�شرب � 4أكواب
من املاء مفيد للتخل�ص من كثري من الأعرا�ض
املزمنة مثل ال�صداع� ،أمرا�ض القلب ،التهاب
املفا�صل� ،ضربات القلب ال�سريعة ،ال�صرع ،
ال�سمنة �أو البدانة املفرطة ،التهاب الق�صبات،
الربو ،ال�سل ،التهاب ال�سحايا� ،أمرا�ض الكلية
واجلهاز البويل ،التقي�ؤ ،التهاب املعدة ،الإ�سهال،
الإم�ساك.
حادثة ونظرية لف�ضيلة العالمة ال�شيخ
الألباين:
ذكر ال�شيخ حمدث الع�صر ,العالمة «نا�صر
الدين الألباين» ـ رحمة اهلل تعاىل وغفر له ـ
حادثة قام بتجربتها ,وهذه احلادثة قد ي�ستغربها
النا�س ولكنها تريد همة عالية؛ حيث �إنه قر�أ �أن
العالمة ابن القيم قد تعالج باملاء ,حيث �إنه
ا�ستخدم املاء ملدة  40يوما (ماء زمزم)  ,فقام
بهذه التجربة و�صام عن الأكل ملدة  40يوما �إال
من املاء ،و�أ�شار ال�شيخ ب�أن جزءا كبريا جدا
نق�ص من وزنه حوايل  20كيلو جراما �أو �أكرث؛
ولكنه قد �شفي من كثري من الأمرا�ض التي كان
يعانيها ,وقد خرج ال�شيخ بنظرية قال فيها�« :إن
الإن�سان يعي�ش يف حالة �شربه للماء ملدة  40يوما
دون طعام».
لهذا ف�أن ال�صائم عند نهاية �صومه يكون يف �أ�شد
احلاجة مل�صدر مائي و�سريع لتعوي�ض النق�ص
ال�شديد وهذا ما �أو�صى به النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف حديثه ال�شريف�( :إذا �أفطر �أحدكم
فليفطر على متر ف�إنه بركة ،ف�إن مل يجد متر ًا
فاملاء ف�إنه َطهور) (رواه �أبو داود) .وكان ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يفطر قبل �أن ي�صلي
على رطبات ف�إن مل تكن رطبات فتمريات ف�إن مل
تكن مترات ح�سا ح�سوات من املاء.
ملاذا نفطر على الرطب �أو التمر �أو املاء ؟
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه قال( :كان ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم يفطر على رطبات قبل �إن
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ي�صلي ,فان مل تكن رطبات فتمرات ,فان مل تكن
مترات ح�سا ح�سوات من ماء).
الن �أ�سرع املواد الغذائية الأ�سا�سية التي ميكن
امت�صا�صها وانتقالها �إىل الدم هي املواد
ال�سكرية ،وبخا�صة تلك املحتوية على �سكر
�أحادي (جلوكوز) �أو ثنائي (�سكروز) ,الن
املواد ال�سكرية يف �صورة حملول مائي ميكن
امت�صا�صها يف �صورة مي�سرة باملعدة والأمعاء
خالل مدة ق�صرية ( 10-5دقائق) ,والرطب
يحقق هذه الفائدة �إذ انه يحتوي على حوايل
 %38من وزنه مواد �سكرية و  %55من وزنه ماء,
و%2,2من وزنه بروتينات ,وحوايل � %3ألياف
و%0,6دهون� .إما التمور فيها مواد �سكرية
تقريبا  %73و  %2,2بروتينات ,و  0,6دهون
و� 2.2ألياف وتقريبا %22ماء.
والثابت طبيا �أن ال�سكر (املوجود بن�سبة
عالية يف التمر) واملاء �أول ما يحتاج �إليه
ج�سم الإن�سان ال�صائم بعد فرتة ال�صوم ،الن
نق�ص ال�سكر يف اجل�سم ي�سبب �ضيق ال�صدر
وا�ضطراب الأع�صاب ،ونق�ص املاء يف اجل�سم
ي�سبب قلة مقاومته و�ضعفه .حيث �أن ال�صائم
عند نهاية �صومه يكون يف �أ�شد احلاجة ل�شيئني
مهمني �أولهما م�صدر غذائي لتوليد الطاقة
ب�صورة �سريعة جد ًا والثاين ت�أمني م�صدر مائي
لتعوي�ض النق�ص ،وهذا العامالن متوفران يف
الرطب والتمر.
ومعنى هذا �إن تناول الرطب �أو التمر يزود
اجل�سم مبادة �سكرية بكمية كبرية ف�ضال عن
ال�سرعة يف التزويد الن املعدة خالية وكذلك
الأمعاء وم�ستعدتان للعمل واالمت�صا�ص ال�سريع,
وبخا�صة يف وجود ن�سبة املاء العالية يف الرطب,
�أو وجود التمر منقوعا يف املاء ,وهذه املادة
ال�سكرية يف �صورة كيميائية قد تخطت مرحلة
اله�ضم الأويل مما ي�ساعد على رفع م�ستوى
ال�سكر يف الدم يف وقت وجيز .ويقول الدكتور
�أنور املفتي رحمه اهلل� :إن الأمعاء متت�ص املاء
املحلى بال�سكر يف اقل من خم�س دقائق ,فريتوي

اجل�سم وتزول �أعرا�ض نق�ص ال�سكر فيه.
ومن املالحظات املهمة �إن الرطب والتمر يكادان
�إن يخلوا من الدهون ()%0,6وبذا فال يحتاج
ه�ضم الرطب والتمر ل�ساعات طويلة ت�ستغرق
يف ه�ضم الدهون ,وكذلك احلال بالن�سبة
للربوتينات فهي ت�شكل حوايل  . %2ويف احلاالت
التي ال يجد فيها ال�صائم رطبا �أو مترا فليفطر
على ماء كما فعل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أو يكون املاء يف �صورة ح�ساء دافئ (كال�شوربة),
�أو يفطر على ع�صري فواكه حملى �أو منقوع التني
اجلاف �أو ع�صري العنب �أو كوب ماء مذاب فيه
ملعقة من الع�سل.
�أهمية وجبة ال�سحور و�شرب املاء:
حيث �أن يف وجبة ال�سحور بركة لقوله �صلى
اهلل علية و�سلم يف احلديث الذي رواه �أن�س بن
مالك ر�ضي اهلل عنه « ت�سحروا فان يف ال�سحور
بركة» حيث �أن وجبة ال�سحور حتافظ على طاقة
اجل�سم خالل فرتة ال�صيام وذلك يف املحافظة
على م�ستوى مرتفع ل�سكر اجللوكوز يف الدم
وهو م�صدر الطاقة املف�ضل والأهم للج�سم
�ضمن م�ستوياته االعتيادية ( 90-80ملغم
100/مللرت) دون اللجوء �إىل االعتماد كلي ًا على
�أك�سدة الأحما�ض الدهنية �أو حتلل الربوتينات
�إىل الأحما�ض االمينية الالزمة لت�صنيع �سكر
اجللوكوز من م�صادر غري �سكرية .واملاء يف حالة
اتزان يف ج�سم الكائن احلي .فاملالحظ خالل
�شهر رم�ضان �أن بع�ض ال�صائمني برم�ضان قد
يتجرعون كميات زائدة من املاء قبل الإم�ساك
(قبل الفجر) ظنا منهم �أن ذلك قد يختزن لهم
ب�أج�سامهم في�صرفون منه طول �ساعات النهار
فال يعط�شون .ولكن ذلك ظن غري �صحيح،
فاملاء ال ميكن �أن يخزن يف �أن�سجة اجل�سم،
ولهذا ينطلق معظمه كبول رائق بال�ساعات
الأوىل يف ال�صباح حيث البد �أن يتخل�ص اجل�سم
منه ب�أ�سرع ما ميكن حتى ال يحدث �ضرر وتفقد
خاليا اجل�سم توازنها فهي ال�ستطيع �أن تعي�ش يف
بيئة غري موزونة.

ومن �أهم فوائد ال�صيام املحافظة على �صحة
الإن�سان على الرغم من كل املمار�سات اخلاطئة
الغذائية وغري الغذائية خالل ال�صيام مثل
الإكثار من تناول الطعام وال�شراب وكرثة النوم
وقلة احلركة وعدم تناول وجبة ال�سحور ومع
ذلك فان الآثار االيجابية كثرية على خلق امل�سلم
و�صحة ج�سمه .قال اهلل تعاىل يف �صيام �شهر
رم�ضان « �أن ت�صوموا خري لكم �إن كنتم تعلمون «
الآية � 184سورة البقرة.
املراجــع:
املو�سوعة العربية للغذاء والتغذية 2009م.
�إعداد جمموعة من املتخ�ص�صني يف الوطن
العربي –حترير الدكتور عبدالرحمن عبيد
م�صيقر-املركز العربي للتغذية -مملكة
البحرين.
الر�ضيمان ,خالد بن نا�صر1427 .هـ .القيمة
الغذائية والعالجية للتمور .جامعة الق�صيم.
اململكة العربية ال�سعودية.

ح�سان �شم�سي با�شا  1416هـ الأ�سودان التمر
واملاء بني القر�آن وال�سنة والطب احلديث.
الر�ضيمان ,خالد بن نا�صر1427 .هـ
هـ .1427التمور م�صدر مهم مل�ضادات
الأك�سدة والفيتامينات .جامعة الق�صيم.
اململكة العربية ال�سعودية.
عبد ال�سالم ,نبيل علي 1426 .هــ .العالج
بالتمر والرطب .دار الطالئع للن�شر والتوزيع
والت�صدير.
الدكتور ال�شوميان� /سامل بن �شوميان 1418
هـ .التمر غذاء و�صحة.
عبد البا�سط حممد ال�سيد 2003م  .التغذية
النبوية -الغذاء بني الداء والدواء.
جني �سكر يفر 2008م  .التخل�ص من ال�سموم
بوا�سطة املاء.
�صبحي �سليمان 2007م .العالج باملاء.

الكتيب الإر�شادي للنخيل والتمور 1417هـ
جامعة امللك �سعود -كلية علوم الأغذية
والزراعة.
جملة العلوم التقنية  1423هـ -النخيل(3
�أعداد) .مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية.
�شريفه حممد العبودي  1419هـ التمر غذاء
ودواء.
د .رم�ضان م�صري هالل  1430هـ  -التمر
غذاء ودواء و�إعجاز .مو�سوعة الإعجاز
العلمي.
د .عبد العزيز �إبراهيم العثيمني  1423هـ.
ال�صحة والغذاء.
�أديب عمر احل�صري  1419هـ  .متور طابة
وفوائدها امل�ستطابة.
�أحمد �سامل بادويالن  1425هـ .التمر غذاء
و�شفاء .
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مخلل التمر..
يثير فضول زوار مهرجان
ليوا للرطب
استخدام التمور غير الناضجة الناتجة عن خف النخيل
بد ً
ال من رميها
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حني ترتا�ص حبات الرطب يف عبوات �شفافة،
يختلط فيها الذهبي ب�ألوان �أخرى ،يح�سبها
الرائي للوهلة الأوىل حلوة املذاق ،لكن �سرعان
ما يتبدل ر�أيه مع �أول ق�ضمة .متور بطعم حام�ض
الذع ،نعم �إنه خملل التمر تلك التجربة التي
خا�ضها املواطن حممد �سهيل املزروعي رئي�س
جمل�س �إدارة مركز ليوا لتعبئة وتغليف التمور
(مدير م�صنع املرف�أ للتمور �سابق ًا)� ،أ�س�س
مركزه عام  2006ود�أب على و�ضع خطة طموحة
لت�صنيع العديد من املنتجات غري التقليدية من
التمور .حيث بلغ حلد الآن عدد منتجاته غري
التقليدية من التمور �أكرث من  20منتج ًا تلبية
لرغبات ال�سوقني املحلي واخلارجي ،وهو ما
القى �إعجاب زوار مهرجان ليوا اخلام�س للرطب
 .2009حيث جنح حممد �سهيل ،وهو �أول مواطن
يخطو يف هذا االجتاه ،يف ت�صنيع خملالت من
التمور وبنكهات خمتلفة ،كما ا�ستطاع ت�صنيع
�أنواع عديدة من املربى بنكهات خمتلفة �أي�ض ًا.
ويروي املزروعي جتربته التي كانت مثار جذب
جلميع زوار املهرجان ،الذين �أثار ف�ضولهم وجود
خملالت م�صنوعة من الرطب فيقول �إن ق�صة
�صناعة املخلالت من التمور مل تكن هديف الأ�سا�س
من هذه التجارب ،بل الهدف كان البحث عن
ا�ستخدامات بديلة للتمور وعدم االكتفاء بالأنواع
املحدودة لها حالي ًا .وي�ؤكد تفهمه ا�ستهجان
كثريين من جمرد طرح الفكرة ،فلحظة ر�ؤية
التمرة ال يتبادر �إىل الذهن �إال حالوتها� ،أما �أن
تكون ذات طعم الذع ،فهو �آخر ما يفكر به رائي
التمر ،كما يقول.
ويقول املزروعي قد ال يكون تخليل الثمار هدف ًا

يف حد ذاته ،و�إمنا جاءت الفكرة لال�ستفادة من
كميات الثمار غري النا�ضجة التي تهدر دون فائدة
يف مرحلة خف النخيل (تخفيف �أحمال النخيل
من العذوق) ،ال �سيما �أن املنطقة بها كميات
هائلة من النخيل ،فكانت ت�ستخدم كعلف يف
تغذية احليوانات� ،أو يتم التخل�ص منها كنفايات
لعدم ن�ضجها ،وبالتايل فكرت يف اال�ستفادة
منها كمخلالت بعد االطالع على كثري من
التجارب والدرا�سات ،وجنحت التجربة،
والقت �إقبا ًال ا�ستهالكي ًا جيد ًا ي�ضاهي
الأ�صناف الأخرى من املخلالت.

ب�أن ما حتويه هذه العبوات هو (رطب خملل)،
فهم مقتنعون ب�أنها زيتون� ،إال بعد �أن تذوقوا
تلك احلبيبات( .حتى �أن امللحق الإعالمي يف
�سفارة �أوكرانيا �سارع �إىل زيارة اجلناح ليت�أكد
من وجود خملل من الرطب).

و�أثارت فكرة النجاح يف �صناعة املخلل يف
نف�س املزروعي �شغف تنويع ا�ستخدامات
التمور ،فعمد �إىل ت�صنيع �أنواع �شتى من
املربيات ،لرت�ضي جميع الأذواق.
ومت عر�ض جميع هذه املنتجات
على جمهور مهرجان ليوا
اخلام�س للرطب ،وقد حازت
على كثري من اال�ستح�سان
يف ا�ستطالع �آراء اجلمهور
حولها ،مما �شجعه لأخذ
القرار يف ت�صنيعها على
نطاق وا�سع .وال يخفي حممد
�سهيل �أنه فوجئ بتوافد
�أ�شخا�ص وجاليات �أجنبية
و�أوروبية �إىل جناح ال�شركة،
لال�ستف�سار عن خملل التمر
ومنتجاته الأخرى .وي�ضحك
بينما يروي كيف رف�ض
كثريون من الأجانب االقتناع
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الدكتور عبد البا�سط عودة �إبراهيم
رئي�س برنامج النخيل
املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة
والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد)
abdulbasit_ibrahim@yahoo.com

بعض األضرار
الفسلجية
في نخلة التمر
اال�سم البابلي لنخلة التمرهو ج�شمارو
) ،(Jishimmaruوهو م�أخوذ من الكلمة
ال�سومرية ج�شمار (Jishimmar).ويطلق على
التمر باللغة ال�سومرية زولوما � (Zulumma)،أما
يف اللغة الآرامية فت�سمى النخلة دقلة (Diqla)،
وبالعربية تامار  (Tamar)،وباحلب�شية مترة
(Tamart).ويقال متر تلمون عن متر البحرين،
ومترجمان عن متر عمان ،ويف الهريوغليفية
ي�سمى نخيل التمر برن )� (BNRأو برنت )(BNRT
ويعني احلالوة ،وي�سمى التمر يف اللغة الهندية
(خرما) وهو مقتب�س من الفار�سية .واال�سم
اليوناين فينك�س ) ( Phoenixم�أخوذ من فينيقيا
 (Phoenicia)،حيث كان الفينيقيون ميلكون
النخل وهم الذين ن�شروا زراعته يف حو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط ،و داكتلي�س )(Dactylis
وديت ) (Dateم�شتقة من كلمة دقل )( Dachel
العربية الأ�صل وتعني الأ�صابع .وذكر �أبو حنيفة
الدينوري يف م�ؤلفه (كتاب النبات) �أن كل ما ال
يعرف ا�سمه من التمر فهو دقل ،وواحدته دقلة،
وهي الأدقال ،وهكذا ي�سمى النخيل البذري يف
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العراق .وال يزال �أ�صل نخلة التمر غري معروف
حتى وقتنا احلا�ضر ،وال�سبب يف ذلك هو عدم
وجود نخيل متر بري ) ( Wild date palmتطور
منه النخيل احلايل ،ولكن بع�ض الباحثني،
ومنهم البكر (� ،)1972أ�شار �إىل �أن نخيل التمر
املعروف حالي ًا ن�ش�أ من حدوث طفرة وراثية
لنخيل الزينة (نخيل الكناري Phoenix -
canariensis)،وب�سبب تعاقب الأجيال بفعل
التهجني الطبيعي بني الأنواع املختلفة تكون نخيل
التمر ،فيما ي�شري �آخرون �إىل �أن �أ�صل نخيل
التمر هو نخيل ال�سكر ( Phoenix sylvestvis).
الذي ي�سمى النخيل الربي �أو الوح�شي،و�إن ما
ي�ؤكد هذه االعتقادات هو الت�شابه بني الأنواع
العائدة للجن�س فينك�س) (Phoenixومنها نخيل
التمر ،ولكن هذه الأنواع و�إن جمعت بينها
العديد من ال�صفات املت�شابهة ال زالت بعيدة
عن بع�ضها يف الكثري من اخل�صائ�ص وال�صفات
الأخرى بحيث ال ميكن اعتبار �أي منها �أ�ص ًال
للثاين ،وتبقى الآراء بحاجة �إىل الإ�سناد العلمي
والتاريخي لتحديد �أ�صل نخلة التمر .واختلفت

الآراء والدرا�سات يف حتديد املوطن الأ�صلي
لأ�شجار نخيل التمر ،لكن ال�شيء امل�ؤكد �أنها
عرفت يف احل�ضارات التي قامت على الأر�ض
العربية منذ �أقدم الع�صور وملا يزل النخيل �أهم
�شجرة عربية .
�أ�شار العامل االيطايل
املتخ�ص�ص يف العائلة النخيلية �إىل �أن املوطن
الأ�صلي الذي ن�ش�أت فيه نخلة التمر هو منطقة
اخلليج العربي ،فقد ذكر �أن هناك جن�س ًا
من النخيل ال ينتع�ش منوه �إال يف املناطق �شبه
اال�ستوائية ،حيث تندر الأمطار وتتطلب جذوره
وفرة الرطوبة ،وهو يقاوم امللوحة �إىل حد بعيد،
وهذه املوا�صفات تتوفر يف مناطق غربي الهند،
وجنوبي �إيران ،و�سواحل اخلليج العربي.

ثـمـــار م�صـابــة

Odardo Beccari

بينما ذكر العامل الفرن�سي � Decandolleأن ن�ش�أة
نخلة التمر منذ ع�صور ما قبل التاريخ هو يف
املنطقة �شبه اجلافة التي متتد من ال�سنغال حتى
حو�ض نهر الأنديز وتنح�صر بني خطي عر�ض
10و� ْ 35شمال خط اال�ستواء .وذكر العديد من
امل�ؤرخني �أن �أقدم ما عرف عن النخيل كان يف
مدينة بابل التي ميتد تاريخها �إىل � 4000سنة
قبل امليالد ،وال ي�ستبعد �أن يكون قد عرف قبل
هذا التاريخ ،كما و�أن مدينة �أريدو وهي من
مدن ما قبل الطوفان كانت منطقة رئي�سة لزراعة
نخيل التمر .و�أ�شارت الدرا�سات التاريخية �إىل
�أن موطن نخلة التمر الأول هو اجلزء اجلنوبي
من جزيرة العرب ] (اليمن  /املدينة املنورة)
وجنوبي العراق [ وترجم  A.H.Sayceبع�ض
الن�صو�ص الأثرية عن نخلة التمر حيث ورد
فيها ( �أن ال�شجرة املقد�سة التي يناطح �سعفها
ال�سماء وتتعمق جذورها يف الأغوار البعيدة هي
ال�شجرة التي يعتمد عليها العامل يف رزقهم فقد

ثـمـــار �سـليمـــة

كانت بحق �شجرة احلياة (Tree of life)،

بهذا ال�ضرر بن�سبة ترتاوح ما بني  25ـ  ،%30وقد
ت�صل الن�سبة ويف بع�ض ال�سنوات �إىل  40ـ .%60

ال�ضرر الف�سلجي �أبوخ�شيم ](الذنب
الأبي�ض)  [White Endالأ�سباب
واملعاجلات

 الأ�سباب:
قلة مياه الري ،كما �أن اجلفاف خالل املرحلةاخل�ضراء ي�ؤدي �إىل زيادة ن�سبة الإ�صابة بهذا
ال�ضرر بن�سبة �أكرب مما لو تعر�ضت الثمار
لنق�ص مياه الري ،واجلفاف يف مرحلتي
اخلالل ،والرطب.

 التعريف:
ال�ضرر الف�سلجي “ �أبو خ�شيم” الذنب الأبي�ض
هو ت�صلب (جفاف �أوتيب�س) جزء الثمرة
القريب من القمع حيث يكون ب�شكل حلقة
فاحتة اللون ميتد ات�ساعها ح�سب �شدة الإ�صابة
ويح�صل هذا الت�صلب ب�سبب توقف منو اخلاليا
يف هذه املنطقة يف مرحلة الرطب وي�ستمر حتى
مرحلة التمر ،والإ�صابة بهذا ال�ضرر ال يحدث
نتيجة مل�سببات مر�ضية (فطريات ،بكترييا،
فريو�سات) وال ح�شرية بل هي ظاهرة ف�سلجية
�سببها الظروف اجلوية وب�شكل خا�ص احلرارة
والرياح اجلافة.

طول فرتة اجلفاف ،والظروف املناخية احلارةتزيد من ن�سبة الإ�صابة بهذا ال�ضرر.
هبوب الرياح ال�شمالية احلارة اجلافة يفمرحلة حتول الثمار من الرطب �إىل متر.
عمر النخلة يتنا�سب طردي ًا مع ن�سبةالإ�صابة.
� أعرا�ض الإ�صابة:
جفاف وت�صلب جزء الثمرة القريب من القمع
على �شكل حلقة فاحتة اللون ميتد ات�ساعها ح�سب
�شدة الإ�صابة  ،ويح�صل هذا الت�صلب ب�سبب
توقف منو اخلاليا يف هذه املنطقة يف مرحلتي
اخلالل  ،والرطب .ويف درا�سة عبد اهلل (،)1977
لوحظ �أن الأجزاء امل�صابة تتميز باحتوائها على

وتظهر يف العراق على العديد من الأ�صناف
وب�شكلٍ خا�ص �صنف احلالوي الذي يعد �أحد
�أ�صناف االقت�صادية الذي تنت�شر زراعته يف
حمافظة الب�صرة ومعظم متور هذا ال�صنف
ت�صدر �إىل خارج العراق معب�أة بال�صناديق
الكرتونية �أو اخل�شبية ولكن الثمار ت�صاب �سنوي ًا

جزء الثمرة

ال�سكر الكلي %

ال�سكر املختزل
%

ال�سكروز
%

الرطوبة
%

ن�شاط �أنزمي
االنفرتيز

ن�شاط �أنزمي
PPO

قاعدة م�صابة

74

57.5

16.5

6.2

6.2

280

قاعدة �سليمة

79

72.9

6.1

9

304

25
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�أقل فرق معنوي

ال�صفة

الن�صف القمعي

الن�صف الذنبي

5%

الرطوبة %
حمتوى الثمار من الكال�سيوم
)ملغم 100 /غم(

8.02

10.74

0.46

118.25

105.1

6.42

ن�سبة عالية من ال�سكروز بلغت  %16.5يف حني
كانت الن�سبة بالأجزاء غري امل�صابة ،%6.1
ومتيزت خاليا الأجزاء امل�صابة بكونها مرتا�صة
منتظمة ال�شكل كما يف مراحل الن�ضج الأوىل،
�أما خاليا الأجزاء ال�سليمة فكانت منحلة ب�سبب
تك�سر جدرانها ،وظهر ذلك من خالل ت�شريحها.
وبينت الدرا�سة على �أن �ضعف ن�شاط الأنزميات
التي تلعب دور ًا يف ن�ضج الثمار هو �سبب ح�صول
هذا ال�ضرر.

و 1ـ  % 9يف ال�شماريخ الداخلية للعذق ،كما ترتاوح
ن�سبة الإ�صابة يف الب�ساتني القريبة من الأنهار
وم�صادر الري ما بني  ،% 13 – 8ويف الب�ساتني
البعيدة ما بني  ،% 70 – 20وي�سبب هذا ال�ضرر
انخفا�ض ًا يف القيمة االقت�صادية للتمور امل�صابة،
حيث يبلغ �سعر الطن من التمور غري امل�صابة
�سبعة �أ�ضعاف �سعر الطن من التمور امل�صابة.
 املعاجلات:
)1زراعة �أ�شجار النخيل قرب الأنهار ،حيث
تتوافر الرطوبة بالن�سبة للأ�صناف احل�سا�سة
للإ�صابة بهذا ال�ضرر ،وخا�صة �صنف
احلالوي.

و�أ�شار جا�سم و�إبراهيم (� ،)1991إىل وجود
فروقات معنوية بني املحتوى الرطوبي يف الن�صف
القمعي للثمار امل�صابة والن�صف الذنبي ،وكذلك
كانت كمية الكال�سيوم يف اجلزء امل�صاب �أعلى
من غري امل�صاب يف مرحلة التمر ،وكما يلي:

)2قطع العذوق عندما تكون �أغلبية ثمارها يف
مرحلة الرطب و�إن�ضاجها �صناعي ًا.

 الأهمية االقت�صادية:
تختلف ن�سبة الإ�صابة بني ثمار العذق الواحد� ،إذ
ترتاوح ما بني  6ـ  % 20يف ال�شماريخ اخلارجية،

)3قام �إبراهيم ( )1995با�ستخدام منظمي
النمو  GA3برتكيز  200 ،100 ،50جزء
باملليون و  NAAبرتكيز  50 ،25جزء باملليون
ر�شت على الثمار يف  7/6بدء مرحلة اخلالل
وح�سبت ن�سبة الإ�صابة بال�ضرر الف�سلجي
�أبو خ�شيم ،حيث �أدت جميع املعامالت
�إىل خف�ض ن�سبة الإ�صابة وتفوقت املعاملة
بالأوك�سني يف خف�ض ن�سبة الإ�صابة مقارنة

 االنت�شار:
يف املغرب ،وليبيا ،والواليات املتحدة الأمريكية،
حيث ي�سمى الذنب الأبي�ض �أو ابي�ضا�ض الذنب،
ويف العراق ي�سمى يف الب�صرة (�أبو خ�شيم) ،ويف
املنطقة الو�سطى وبغداد (ك�سب).

املقارنة

 GA3جزء باملليون

32.81

ال�صنف

احلالوي
الزهدي
معدل املعاملة
33 - 32

 NAAجزء باملليون

50

100

200

25

50

28.66

18.96

17.36

19.15

15.37

باملعاملة باجلربلني واجلدول الآتي يو�ضح
ن�سبة الإ�صابة ب�ضرر �أبو خ�شيم:
)4تغطية العذوق يف مرحلتي اخلالل ،والرطب
بالأكيا�س حيث �أ�شار �إبراهيم واجلابري
(� ،)2001إىل �أن تكيي�س ثمار �صنفي
احلالوي ،والزهدي با�ستعمال �أكيا�س
ورقية ،و�أكيا�س من البويل اثيلني �أدى �إىل
خف�ض ن�سبة الإ�صابة بهذا ال�ضرر كي�ست
العذوق يف 1ني�سان بعد عملية التلقيح
مبا�شرة وا�ستمرت عملية التكيي�س طول
مو�سم النمو وحتى موعد جني الثمار،
�أدخلت العذوق بالأكيا�س ب�شكلٍ كامل
وربطت من الأعلى على العرجون وكانت
نهايتها ال�سفلى م�سدودة والأكيا�س
امل�ستخدمة كانت �أبعادها ()60 × 46
�سم مثقبة بـ  40ثقب ًا قطر الثقب � 0.5سم
وبدلت الأكيا�س مع منو الثمار وبعد �إجراء
عملية التدلية يف  15حزيران ب�أكيا�س �أكرب
حجم ًا ب�أبعاد (� )120 × 60سم ومثقبة بـ
 80ثقب ًا قطر الثقب � 0.5سم وح�سبت ن�سبة
الإ�صابة بال�ضرر الف�سلجي �أبو خ�شيم ب�أخذ
خم�سة �شماريخ من كل عذق وح�سب عدد
الثمار امل�صابة وق�سمت على العدد الكلي
لثمار العينة ح�سب املعادلة:
الن�سبة املئوية للإ�صابة ت�ساوي
عدد الثمار امل�صابة
عدد الثمار الكلي

�أقل فرق معنوي
1.96

100 x

وكما يلي:

املقارنة

�أكيا�س ورق �أبي�ض

�أ�سمر

بويل اثيلني �شفاف

�أ�سود

معدل ال�صنف

19.58

14.52

8.21

4.93

4.60

16.36 a

8.09

4.09

3.58

1.71

1.33

14.13 a

9.30 b

5.89 c

3.82 d

2.96 d
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3.28

)5نقع التمر امل�صاب باملاء ملدة ن�صف �ساعة ثم
تخزينه بعد تغطيته بغطاء منا�سب.

تركيز االثيفون

)6نقع التمر امل�صاب ملدة خم�س دقائق مباء
تبلغ حرارته ْ 75م.

�صفر

�)7أ�شار بنيامني و�آخرون (� ،)1973إىل �أن
جتميد الثمار على درجة حرارة _  ْ 8م ملدة
�ساعتني ثم تعري�ض الثمار �إىل درجة حرارة
 ْ 30م ورطوبة  ، % 40وبعدها ا�ستعملت
درجات حرارة ( ْ )80 ،70 ،60 ،50 ،40م
ون�سب رطوبة خمتلفة ( % )70 ،60 ،50ملدة
�ساعة ،حيث ظهر �أن درجة ْ 75م  ،ورطوبة
 % 70بعد التجميد كانت �أح�سن املعامالت
لإزالة ال�ضرر.
)8ا�ستعمال الرطوبة واحلرارة ب�شكلٍ مبا�شر
وبدون جتميد حيث ات�ضح �أن درجة احلرارة
 ْ 60م والرطوبة � % 20أزالت  % 50من
ال�ضرر و�أعطت ثمار ًا جيدة ولكنها لي�ست
مبوا�صفات عالية.
)9ا�ستخدم بنيامني و�آخرون )1973( ،منظمات
النمو ملعاجلة هذا ال�ضرر ،حيث ر�شت الثمار
برتاكيز خمتلفة يف الأ�سبوع الأول من �شهر
متوز /يوليو وكانت النتائج كما يلي:
منظم
النمو
NNA

ن�سبة
 ppmالرتكيز
 %الإ�صابة
25

1.33 b

GA3

300

6.66 b

Etherel

75

26 a

املقارنة

ــــ

28 a

)10وقام جا�سم و�إبراهيم ( ،)2001بدرا�سة
ت�أثري االثيفون على ن�سبة الإ�صابة بال�ضرر
الف�سلجي �أبو خ�شيم ،حيث ا�ستعملت
تراكيز خمتلفة ور�شت على الثمار يف
مرحلة اخلالل ،وقدرت ن�سبة الإ�صابة
ب�ضرر �أبو خ�شيم عند جني الثمار ،وكانت
النتائج كما يلي:

ن�سبة اال�صابة
ب�ضرر �أبو خ�شيم
%
36.11
28.48

500

1000

26.89

1500

28.63

2000

29.20

�أقل فرق معنوي على
م�ستوى 0.05

1.89

والحظا وجود ت�أثري معنوي للمعاملة باالثيفون
يف تقليل ن�سبة الإ�صابة بال�ضرر الف�سلجي �أبو
خ�شيم لكافة املعامالت ،وكان �أف�ضل تركيز
وبت�أثري معنوي هو.1000 ppm
)11وقام �إبراهيم و�آخرون ( ،)2002بدرا�سة
ت�أثري التعفري بالكربيت على ن�سبة الإ�صابة
بال�ضرر الف�سلجي �أبوخ�شيم يف �صنفي
احلالوي والزهدي ،حيث ي�ستعمل الكربيت
الزراعي يف ال�سيطرة على عنكبوت الغبار،
ومت �إجراء عملية التعفري مبوعدين /10
 6وبعد �شهر يف  7 / 10وكانت معامالت
الدرا�سة (بدون تعفري ،التعفري مرة واحدة،
التعفري مرتني) وقدرت ن�سبة الإ�صابة
بال�ضرر الف�سلجي ح�سب املعامالت يف
مرحلة التمر وكانت النتائج كما يلي:
ويعزى ال�سبب يف انخفا�ض ن�سبة الإ�صابة �إىل
�أن الثمار املعاملة بالكربيت امتازت بارتفاع
حمتواها الرطوبي بن�سبة �أكرب من غري املعاملة.
وكانت معاملة التعفري بالكربيت ملرتني �أكرث
فعالية يف تقليل ن�سبة ال�ضرر الف�سلجي.
املعاملة

)املقارنة) بدون تعفري
التعفري مرة واحدة يف 6/10
التعفري مرتني يف  ،6/10و 7/10

�شذوذ الربحي)(Barhi disorder

ميالن ر�أ�س نخلة الربحي
الربحي� ،صنف من �أ�صناف النخيل العراقية
املمتازة ،انت�شرت زراعته يف العراق والدول
العربية الأخرى ملا لثماره من مميزات من حيث
اجلودة يف الطعم واملذاق� ،أ�صل هذا ال�صنف هو
نخلة بذرية (دقلة) ظهرت قبل �أكرث من 150
�سنة يف �أر�ض لأ�سرة �آل زيدان يف منطقة �أبي
اخل�صيب يف مدينة الب�صرة ،هذه الأر�ض ت ًال
�أزيل ترابه ف�صارت �أر�ض ًا براح ًا ويف هذه الأر�ض
الرباح ظهرت نخلة (غيباين ،دقلة) لفتت
الأنظار �إىل منوها ون�شاطها وجمال منظرها
فاهتموا بزراعتها ورعايتها حتى �أثمرت فكانت
ثمارها فائقة اجلودة و�أ�سموها برحي ن�سبة �إىل
الأر�ض الرباح.
الو�صف النباتي:
 اجلذع� :ضخم. القمة :كبرية.ال�سعف :كثري وطويل ،اخ�ضر م�شوب بغربة�شمعية ،قليل �أو متو�سط االنحناء ويزداد
انحنا�ؤه قرب الطرف يبلغ معدل طول ال�سعفة
 390ـ � 450سم.
قواعد ال�سعف (الكرب):عري�ضة خ�ضراءوالقدمي منها ك�ستنائي احلافات ،وتلت�صق
باحلافات ق�شرة.
منطقة الأ�شواك:ن�سبتها ت�صل  5/1طول ال�سعفة ويبلغ عدد
الأ�شواك  28ـ � ،36أطول �شوكة  8ـ �12سم،
و�أق�صر �شوكة  2ـ  4مم.
ن�سبة الإ�صابة بال�ضرر الف�سلجي �أبو خ�شيم

�صنف احلالوي

�صنف الزهدي

10.85b

9.3 b

9.02c

8.6bc

19.2a

10.85 a
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اخلو�ص :منت�صب و�أحيان ًا متدلٍ  ،وتوجد �أطولخو�صة ( 60ـ � 72سم) ،و�أعر�ضها
( 4.5ـ � 5.2سم) عند منت�صف ال�سعفة.
العرجون� :أ�صفر خم�ضر �إىل �أ�صفر برتقايلطويل وغليظ ي�صل طوله �إىل � 240سم.
الثمار :يف دور اخلالل (الب�سر) �صفراء فاقعةمتيل �إىل اللون امل�شم�شي ،وخالية من املذاق
العف�صي القاب�ض� ،شكلها بي�ضوي ،والثمرة
مائلة لال�ستدارة ،ويف طرف ذنب الثمرة
تربز ندبة املي�سم بو�ضع مائل ،ولون الثمرة يف
مرحلة التمر كهرماين م�سمر بغربة �شمعية
خفيفة ،وق�شرة الثمرة متو�سطة ال�سمك
ملت�صقة باللحم �أو منف�صلة عنها على هيئة
فقاعة �سمك اللحم  5ـ  6مم.
قوام اللحم :لني زبدي �شفاف ،خالٍ منالألياف تقريب ًا.
قمع الثمرة� :صغري �إىل متو�سط م�سطحبحافظة عري�ضة.
طعم الثمرة :لذيذ وت�ؤكل يف دور اخلالل(الب�سر) فهي حلوة املذاق ،والرطب ذات
طعم ممتاز ،ويف التمر فاخرة املذاق ،والرطب
والتمر للربحي من �أجود �أنواع التمور.

 2ـمعدل طول ال�شمراخ يرتاوح بني 35ــ� 78سم.
 3ـمعدل عدد الأزهار يف ال�شمراخ الواحد 40
ـ  54زهرة.
 4ـعدد الثمار املتوقعة يف العذق  5960ثمرة.
امل�سبب:
�صفة وراثية تتمثل ب�ضعف ف�سيولوجي يظهر مع
تقدم الأ�شجار بالنمو حيث ال تظهر يف الأ�شجار
بعمر � 5سنوات ف�أقل ،و�إمنا يف الأ�شجار بعمر
� 10سنوات ف�أكرث وخا�صة يف الفرتة ما بني عمر
13ــ� 15سنة.
�أعرا�ض الإ�صابة:
ينحني ر�أ�س النخلة بزاوية يرتاوح قدرها ما بني
زاوية االنحناء
(درجة)

ن�سبة الإ�صابة

5

10 - 50

5 - 30

2 - 60

30 - 60

6 - 37

60 - 90

2 - 10

الأهمية االقت�صادية:
الأ�شجار امل�صابة تنتج عدد ًا قلي ُال من العذوق،
وبا�ستمرار االنحناء ،وعدم معاجلته قد متوت
النخلة.
املقاومة:
�)1إجراء عملية تقليم لل�سعف ،و�إزالة العذوق
من جهة امليالن خللق حالة من التوازن.
)2توزيع العذوق يف ر�أ�س النخلة عك�س جهة
االنحناء ،خا�صة و�أن للربحي عرجون ًا طوي ًال
ميكن التحكم به.
)3االهتمام بعمليات اخلدمة ،وخا�صة الري،
والت�سميد.
)4تكرار توزيع العذوق عك�س جهة االنحناء،
ولعدة موا�سم �إىل �أن ت�صبح النخلة قائمة،
بعدها يجب توزيع العذوق ب�صورة مت�ساوية
يف اجلهات الأربع.
وميكن اعتماد طريقة ب�سيطة تتمثل مبا يلي:

ربط �سعفات قلب النخلة املائلة ،و� 8سعفات
�أخرى من القريبة لها بحبل ،وترك الباقي من
ال�سعف دون ربط.

موعد الن�ضج :متو�سط �إىل مت�أخر.ومتتاز نخلة الربحي:
 1ـعدد ال�شماريخ يف العذق الواحد ي�صل �إىل
� 142شمراخ ًا.

 5ـ  90درجة ،ويق�سم انحناء الر�أ�س �إىل عدة
�أق�سام ح�سب درجة االنحناء ،وكما يلي:
يكون انحناء �أو ميالن ر�أ�س النخلة نحو اجلنوب
�أو ال�شرق �أو الغرب ،وال مييل نحو ال�شمال
�إطالق ًا ،ودرجة االنحناء نحو اجلنوب �أو اجلنوب
ال�شرقي تكون يف  % 80من الأ�شجار امل�صابة بهذا
االنحناء ،ويكون االنحناء يف الأن�سجة فوق القمة
النامية التي تبقى بو�ضع قائم ،وبحالة طبيعية.
االنت�شار� :أينما يوجد �صنف الربحي.
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ال�شكل1 :
طريقة معاجلة
انحن ـ ـ ــاء ر�أ�س
النخلـ ـ ــة ل�صنف
الربحي

ربط خ�شبة على اجلذع ب�شكل جيد تو�ضع يف
قمتها بكرة متحركة يدخل بها احلبل الذي
ربط ال�سعفات القريبة من القمة النامية،
ويدىل احلبل �إىل الأ�سفل.
يعلق يف �أ�سفل احلبل وعاء يو�ضع به  15كغ من
الرمل لغر�ض �شد امليالن.
�إ�ضافة كمية من الرمل ( 3 – 1كغ) �إىل
الوعاء �أ�سبوعي ًا حتى يتم اعتدال النخلة،
وزوال االنحناء .وال�شكل  1يو�ضح ذلك.
ال�شكل ( .)1طريقة معاجلة انحناء ر�أ�س النخلة
ل�صنف الربحي.
املراجــع:
�-1إبراهيم ،عبد البا�سط عودة.)1995( ،
العالقة الف�سلجية بني منظمات النمو
و�صفات ثمار نخلة التمر �صنف احلالوي
ر�سالة دكتوراه ـ كلية الزراعة ـ جامعة
الب�صرة  /العراق � 98صفحة.
� - 2إبراهيم ،عبد البا�سط عودة .)2008( .نخلة
التمر ـ �شجرة احلياة ـ �إ�صدار املركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة
(�أك�ساد) ـ � 390صفحة.
�-3إبراهيم ،عبد البا�سط عودة ،واجلابري،
خري اهلل مو�سى عواد .)2002( ،ت�أثري
عملية التكيي�س يف بع�ض ال�صفات الف�سلجية
لثمار �أربعة �أ�صناف من نخيل التمر .جملة
الب�صرة لأبحاث نخلة التمر املجلد 2العدد،1
 31 :2ـ .39
� - 4إبراهيم ،عبد البا�سط عودة ،ووحيد �أحمد
ما�ضي ،وحامد طالب ال�سعد.)2002( ،
ت�أثري التعفري بالكربيت على بع�ض ال�صفات
الف�سلجية ون�سبة الإ�صابة بعنكبوت الغبار
لأربعة �أ�صناف جتارية من نخيل التمر .جملة
الب�صرة لأبحاث نخلة التمر املجلد 2العدد ،1
 63 : 2ـ .92
�-5إبراهيم ،عبد البا�سط عودة ،وال�سعدون،

�أ�سعد حمود ،وعبد احل�سني نا�صر خلف،
( .)2001واقع النخيل و�إنتاج التمور يف
حمافظة الب�صرة (درا�سة ميدانية) .جملة
االقت�صادي اخلليجي .العدد  16 :10ـ .31
-6البكر ،عبد اجلبار .)1972( ،نخلة التمر
ما�ضيها وحا�ضرها واجلديد يف زراعتها
و�صناعتها وجتارتها .مطبعة العاين ـ بغداد.
� 1085صفحة .
-7الن�صف ،يو�سف بن حممد.)1997( ،
نخلتك .ال�صفاة – الكويت� 315 .صفحة.
-8بنيامني ،منرود داوود ،ومهدي ،عبد علي
و�شرب بهاء ح�سني ،وبا�صات ،فاروق فرج،
وجانيت �سعيد �سركي�س� .)1973( ،إن�ضاج
التمور �صناعي ًا .الن�شرة العلمية  3 / 5مركز
بحوث النخيل والتمور .بغداد.
-9بنيامني ،منرود داوود ،و�شبانه ،ح�سن رحمن،
والعاين ،بدري عويد ،و�صالح ،حم�سن بدر،
( .)1975معاجلة ظاهرة �أبو خ�شيم يف متور
احلالوي مبنظمات النمو .امل�ؤمتر الدويل للتمور
والنخيل .بغداد  11/30ـ .1975/12/4

-10جا�سم ،عبا�س مهدي ،وعبد البا�سط عودة
�إبراهيم .)1991( ،العالقة بني ال�ضرر
الف�سلجي» �أبو خ�شيم» وحمتوى الثمار من
الرطوبة والكال�سيوم واملغني�سيوم يف �صنف
احلالوي .جملة الب�صرة للعلوم الزراعية
املجلد ( )4العدد  63 :2 ،1ـ .69
-11جا�سم  ،عبا�س مهدي ،وعبد البا�سط
عودة �إبراهيم .)2001( ،ت�أثري االثيفون
على ن�ضج و�صفات الثمار ون�سبة الإ�صابة
بال�ضرر الف�سلجي �أبو خ�شيم يف متور �صنف
النخيل احلالوي .جملة الب�صرة لأبحاث
نخلة التمر .املجلد .1العدد 1 :2ـ .8
-12عبد اهلل ،نوال حممد .)1977( ،بع�ض
التغريات الكيميائية والفيزيائية والن�سيجية
ون�شاط بع�ض الأنزميات ،ودرا�سة ظاهرة
(�أبو خ�شيم) ،يف متور احلالوي� .أطروحة
مــاج�ستيـ ــر ـ جامع ــة بغــداد /العـ ــراق:
� 64صفحة.
-13عبد احل�سني ،علي .)1985( ،النخيل
والتمور و�آفاتها ،مطبعة جامعة الب�صرة
(� )576صفحة.
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أطلقتها الجائزة برعاية نهيان مبارك آل نهيان
أول مسابقة دولية للتصوير الضوئي بعنوان:
للمزيد من املعلومات يرجى التوا�صل مع
رئي�س اللجنة االعالمية باجلائزة
nakhla@kidpa.ae

الـنخـلـة
فـي عيــون العــالم
بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي
�أعلنت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر عن �إطالق �أول م�سابقة دولية
لت�صوير �شجرة نخيل التمر بكل �أبعادها
ومنتجاتها و�أدواتها وظروفها وم�شتقاتها حتت
عنوان (النخلة يف عيون العامل) بالتعاون مع
رابطة �أبوظبي الدولية للت�صوير الفوتوغرايف.
جاء ذلك يف ت�صريح �صحفي �أدىل به �سعادة
الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر مبنا�سبة انطالق
مو�سم الرطب و�إنتاج التمور يف دولة الإمارات،
وبداية ا�ستقبال طلبات الرت�شيح �ضمن فئات
اجلائزة يف دورتها الثانية .2010
و�أ�ضاف ب�أن هذه امل�سابقة ت�أتي �ضمن توجيهات
�سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم
العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر يف تعزيز عالقة
الإن�سان ب�شجرة نخيل التمر ودعمه الالحمدود
لل�شجرة املباركة عرب توظيف فن الت�صوير
ال�ضوئي كو�سيلة لتنمية وعي اجلمهور ب�أهمية
�شجرة نخيل التمر .وخلق ف�ضاء �أرحب لتبادل
اخلربات بني امل�صورين ال�ضوئيني من كافة
�أنحاء العامل .و�إبراز املقومات ال�سياحية والبيئية
والرتاثية ل�شجرة نخيل التمر من خالل ال�صورة.
و ت�شجيع ارتباط الإن�سان بالأر�ض والزراعة.
كما دعت الأمانة العامة للجائزة الأخوة الفنانني
حمبي الت�صوير ال�ضوئي هواة وحمرتفني
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للم�ساهمة يف هذه امل�سابقة الدولية تقدير ًا منها
للنخلة وتعزيز ًا لدور عد�سة امل�صور يف �إغناء
ذاكرة الوطن و�إحياء تراثه الوطني ودعم برامج
التنمية امل�ستدامة بكل �أبعادها.
من جهته فقد �أعرب �سعادة جا�سم ربيع العو�ضي
رئي�س جمل�س �إدارة رابطة ابوظبي الدولية
للت�صوير الفوتوغرايف عن �سعادته للتعاون
املثمر مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
يف تنفيذ هذه امل�سابقة الدولية املتخ�ص�صة
ب�شجرة نخيل التمر التي تطلق لأول مرة عرب
العامل مبا ي�ساهم يف تعزيز عالقة الإن�سان
احلميمة مع �شجرة نخيل التمر ،و�إلقاء ال�ضوء
على ال�صناعات الرتاثية التي تعتمد على �أجزاء
من النخلة مثل (اخلو�ص �أو ال�سعف) .ومن
ناحية ال�شروط الفنية للم�سابقة فقد �أ�شار �إىل
�أن امل�سابقة مفتوحة لكل امل�صورين من الهواة
واملحرتفني حول العامل و�أن �آخر موعد ال�ستالم
امل�شاركات هو  31دي�سمرب  2009على �أن تعلن
النتائج خالل حفل تكرمي الفائزين باجلائزة يف
دورتها الثانية مار�س . 2010
اجلوانب التي ميكن �أن تغطيها امل�سابقة:
�شجرة نخيل التمر (كاملة� ،أجزاء منها ،يف
خمتلف املوا�سم .)..ثمار �شجرة نخيل التمر
(رطب ،متر ،بلح.)...
ال�صناعات الرتاثية التي تعتمد على �أجزاء

من النخلة مثل (اخلو�ص �أو ال�سعف) .الإن�سان
وعالقته احلميمة مع �شجرة نخيل التمر.

-8ال تتحمل اجلائزة �أية م�س�ؤولية عن تلف
�أو ت�أخري �أو �أية �أ�ضرار قد تلحق بالأعمال
امل�شاركة �أثناء �إر�سالها بالربيد.

-1توظيف فن الت�صوير كو�سيلة لتنمية وعي
اجلمهور ب�أهمية �شجرة نخيل التمر.

�-9آخر موعد للم�شاركة .2009 / 12 / 31
 -10تعلن النتائج خالل حفل التكرمي.

 -2خلق ف�ضاء لتبادل اخلربات بني امل�صورين
ال�ضوئيني بالعامل.

ثاني ًا  :قبول الأعمال امل�شاركة:

الأهداف:

�-3إبراز املقومات ال�سياحية والبيئية والرتاثية
ل�شجرة نخيل التمر من خالل ال�صورة.
 -4ت�شجيع ارتباط الإن�سان بالأر�ض والزراعة.
ال�شروط والقوانني:

-1ال تقبل الأعمال عن طريق الربيد االلكرتوين
ماعدا امل�صورين من فل�سطني والعراق.
-2لن تقبل الأعمال املركبة �أو امل�ضاف �إليها
عنا�صر ،كتاريخ الت�صوير ،وتوقيع امل�صور.
-3تقبل ال�صور املحولة �إىل الأبي�ض والأ�سود
�أو املعدلة بربامج التنقيح على �أن ال تتجاوز
تعديل الألوان والتباين يف ال�صورة.

�أو ً
ال :ال�شروط الفنية:
-1امل�سابقة مفتوحة للهواة واملحرتفني.
 -2امل�شاركة بالأعمال �إما:
(�أ)� -صور ًا مفردة بحد �أق�صى خم�س �صور.

-4يجب �أن تكون ال�صور امل�شاركة مل ي�سبق
ن�شرها �أو امل�شاركة بها يف م�سابقات �أخرى
ويحق لإدارة اجلائزة رف�ض �أو �سحب
اجلائزة يف حالة ثبوت ذلك.

(ب)� -صور ًا مت�سل�سلة بحد �أق�صى جمموعتان،
على �أن ال تتجاوز (� )3صور للمجموعة.

 -5ال�صور امل�شاركة من ت�صوير امل�صور نف�سه.

 -3تقدم الأعمال ملونة �أو �أبي�ض �أ�سود.

-6لن تقبل ال�صور امل�صورة ب�أجهزة الهاتف
املتحرك (املوبايل/اجلوال).

-4تقدم ال�صور بجودة ال تقل عن 300
( )2400 × 2600ميغابك�سل.

dpi

-5تقدم ال�صور على �صيغة ملفات رقمية على
قر�ص مدمج  CD / DVDبهيئة � tiffأو jpg
-6يجب على املت�سابقني ت�سليم ال�صور مرفقة
بق�سيمة امل�شاركة بعد تعبئتها من املوقع
االلكرتوين للجائزة ولن تقبل الأعمال بدون
اال�ستمارة �أو ناق�صة البيانات.
-7تر�سل الأعمال (القر�ص املدمج ،وا�ستمارة
امل�شاركة ،وال�صور ال�شخ�صية) بالربيد
العادي �إىل العنوان التايل :جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر� ،صندوق بريد 42781
�أبوظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة .ولن
تقبل �أي ر�سالة م�سجلة.

-7قرار جلنة التحكيم الدولية نهائي ولن يقبل
املراجعة �أو الطعون يف قراراتها.
-8يحق لإدارة اجلائزة رف�ض �أية �صورة مقدمة
ال تتوافق مع ال�شروط �أو الأهداف ،وامل�سابقة
غري ملزمة ب�إبداء �أية �أ�سباب.؟
-9ال يحق للم�شرتك �سحب �أعماله طاملا تقدم بها.
�-10شروط اال�شرتاك يف امل�سابقة قطعية،
وت�سليم الأعمال مع التوقيع على ا�ستمارة
امل�شاركة تعد موافقة م�سبقة على ال�شروط
املذكورة �أعاله.
ثالث ًا :عر�ض الأعمال ون�شرها:
-1يتم �إخطار الفائزين عن طريق الربيد

الإلكرتوين يف �شهر فرباير  2010بهدف
ا�ستكمال الإجراءات الإدارية والفنية.
-2يف حال الفوز �سيطلب من امل�شارك �إر�سال
�صورة عن جواز ال�سفر �ساري املفعول مع
ن�سخة من �سريته الذاتية .بالإ�ضافة �إىل
رقم احل�ساب البنكي باللغة االنكليزية
(اال�سم الثالثي بالكامل  +ا�سم البنك
والفرع �ضمن املدينة  +رقم احل�ساب +
كود التحويل املايل للبنك من خارج الدولة
( .)swift codeحتى نتمكن من �إر�سال
املكاف�أة املالية له.
�-3ستتوىل �إدارة اجلائزة طباعة ون�شر ال�صور
والأعمال املتميزة الـ  20يف كتاب فاخر
ي�صدر الحق ًا عن اجلائزة .كما �ستعر�ض
�ضمن موقع اجلائزة على �شبكة الإنرتنت.
� -4سيقام معر�ض خا�ص للأعمال الفائزة �ضمن
خالل حفل تكرمي اجلائزة يف مار�س .2010
-5يحق لإدارة اجلائزة ا�ستخدام ال�صور
الفائزة فقط يف جملة (ال�شجرة املباركة) �أو
احلمالت الإعالنية �أو �أية فعاليات �أخرى.
� -6سيمنح الفائزون الثالثة الأوائل فر�صة ال�سفر
�إىل دولة الإمارات (تت�ضمن ت�أ�شرية الدخول
مع تكاليف ال�سفر والإقامة) حل�ضور حفل
التكرمي واملعر�ض امل�صاحب يف �أبوظبي.
رابع ًا :اجلوائز:
 -1الفائز الأول  4000دوالر �أمريكي.
 -2الفائز الثاين  3000دوالر �أمريكي.
 -3الفائز الثالث  2000دوالر �أمريكي.
-4الفائز الرابع �إىل الفائز العا�شر  500دوالر
�أمريكي.
متنح �إدارة اجلائزة �شهادة تقدير
للفائزين ،و�شهادة م�شاركة للجميع.
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الـنخـلـة
فـي عيــون العــالم

ا�ســتمــارة امل�شـــاركــة
اال�سم .................................................................................. :البـلد............................................................................. :
العمر ............................................ :اجلن�سية ........................................... :بلد الإقامة....................................................... :
الهاتف املتحرك (اجلوال)................................................................................................................................................. :
العنوان الربيدي............................................................................................................................................................. :
الربيد االلكرتوين........................................................................................................................................................... :
ال�صور امل�شاركة:
املو�ضوع

الرقم

نوع ال�صورة
(مفردة  /مت�سل�سلة)

مالحظات

1
2
3
4
5
تعهــد� :أنا املوقع �أدناه � .................................................................................................. :أتعهد لإدارة اجلائزة بالآتي:
� -1أمنح كامل ملكية حقوق ال�صور املقدمة يف حالة الفوز (�شاملة كافة العنا�صر املوجودة يف ال�صورة).
� -2أن الأعمال املقدمة غري من�سوخة �أو منقولة �أو م�ضاف ًا �إليها �أي عن�صر من �أعمال الآخرين.
� -3أن ملكية حقوق ال�صور كاملة – �شاملة الأفكار الإبداعية املتعلقة بها – تعود يل �أنا.
�-4أن الأعمال املقدمة مل تعط حقوقها (ب�أي �شكل من الأ�شكال) �أو بيعت� ،أو خ�ص�صت� ،أو رخ�صت� ،أو علقت حقوقها لأية جهة �أخرى متنعه من التعامل بحرية مع الأعمال
واحلقوق املت�صلة بها.
� -5أنني ح�صلت على جميع املوافقات اخلا�صة بالأ�شخا�ص املوجودين يف الأعمال املقدمة ،وي�سمح بن�شرها يف الكتب �أو املطبوعات �أو املعار�ض مبوجب ال�شروط �أعاله.
� -6أخول اجلائزة و�أوافق على �أن تعر�ض الأعمال املقدمة يف معار�ض تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر داخل دولة الإمارات �أو خارجها.
-7كما �أوافق على �أن تقوم اجلائزة ب�إعادة �إنتاج� ،أو �أن تقوم بتخويل جهة �أخرى ب�إعادة �إنتاج كل ال�صور ،ون�شرها يف الإعالم الدويل� ،أو الن�شر على الإنرتنت.
ا�سـم امل�شـارك ........................................... :التوقيـع ........................................ :التاريخ............................................... :
تر�سل امل�شاركات بالربيد العادي �إىل العنوان التايل:
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
�صندوق بريد � 42781أبوظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة .ولن تقبل �أي ر�سالة م�سجلة.
www.kidpa.ae
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www.adips.ae

الدكتور عماد ح�سني الطريحي
�إدارة التنمية الزراعية -وزارة البيئة
الدوحة -قطر
al_turaihi@yahoo.com

التقنيات الحديثة
في مكافحة آفات
النخيل والتمور ()1
تعترب نخلة التمر ال�شجرة الأوىل يف العديد من
الدول العربية ،ولكن بالرغم من �أهميتها �إال �أن
التطورات احلديثة مبجال مكافحة الآفات التي
تتعر�ض لها ال تزال دون امل�ستوى املطلوب .ويعود
ال�سبب اىل عوامل عديدة �أهمها� :إن غالبية
�أ�شجار النخيل توجد يف البلدان النامية وال يزال
االهتمام بها قلي ًال (با�ستثناء دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية التي و ّفرت كل االمكانيات
الالزمة للمحافظة عليها) ،كما �أن التعامل مع
النخلة يحتاج اىل معدات خا�صة ب�سبب ارتفاعها،
�إ�ضافة اىل �أن النخلة �شجرة دائمة اخل�ضرة
وتوجد على مدار العام ولذلك تكون عر�ضة
للإ�صابة بالعديد من الآفات املختلفة واملتنوعة،
كما �أن النخيل يزرع يف �أماكن غري زراعية مثل
البيوت والطرق اخلارجية حيث ال توجد رقابة
على حالتها ال�صحية وقد تتطور فيها �آفات
جديدة وال تكت�شف �إال بعد فوات الأوان .ونظر ًا
لتفاقم الإ�صابات على النخيل يف بع�ض الدول
العربية وخا�صة �إنت�شار �سو�سة النخيل احلمراء
وظهور �أمرا�ض جديدة كمر�ض انحناء الرقبة يف
العراق ومر�ض تك�سر ال�سعف يف بع�ض دول املغرب
العربي ومر�ض الوجام باملنطقة ال�شرقية من

اململكة العربية ال�سعودية ،فقد ظهرت احلاجة
اىل البحث عن طرق فعالة يف املكافحة ال �سيما
و�إن ا�ستخدام املبيدات الكيميائية �أ�صبحت غري
جمدية نتيجة ملخاطرها املعروفة .وبنا ًء على
ذلك فقد مت البحث عن بدائل للمبيدات تقوم
بفعل املبيد �ضد الآفة امل�ستهدفة �إال �أنها �آمنة
لالن�سان واحليوان والبيئة .ففي جمال مكافحة
�آفات النخيل والتمور فقد مت �إيجاد العديد من
الطرق كبدائل للمبيدات ا�ستخدمت يف برامج
الإدارة املتكاملة للآفات.
تت�ضمن هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على
�آخر التقنيات التي مت تطويرها حديث ًا مبجال
مكافحة �آفات النخيل والتمور وخا�ص ًة �سو�سة
النخيل احلمراء لغر�ض اال�ستفادة منها بتطوير
وحتديث برامج املكافحة املتكاملة لآفات النخيل
واحلد من الأ�ضرار االقت�صادية التي حتدثها
تلك الآفات.
 -1زراعة نخيل الأن�سجةTissue :
culture

تعترب تقنية زراعة االن�سجة من التقنيات احلديثة
يف اكثار النخيل وت�ستخدم كبديل عن الطرق
الشجرة المباركة سبتمبر 2009

التقليدية امل�ستخدمة بالإكثار والتي تعتمد على
الف�سائل اخل�ضرية .ومن خالل هذه التقنية
ميكن احل�صول على �أعداد كبرية من الف�سائل
املت�شابهة من الناحية الوراثية للأم وتكون خالية
متام ًا من الإ�صابات احل�شرية �أو املر�ضية .وعادة
ما ت�ستخدم زراعة الأن�سجة النتاج الأ�صناف ذات
اجلودة العالية خا�ص ًة �أ�صناف النخيل النادرة
والتي ال تعطي ف�سائل وفرية .ويق�صد بزراعة
الأن�سجة هو زراعة خاليا �أو �أن�سجة نباتية (مثل
املر�ستيم ،الرباعم الطرفية ،الربوبال�ست،
حبوب اللقاح �أو خاليا نباتية مفردة) تزرع
على �أو�ساط غذائية حتوي على كافة املتطلبات
الغذائية للأجزاء املزروعة يف داخل �أنابيب
اختبار �صغرية (زراعة الأنابيب) .ويجب �أن
جترى عمليات الزراعة بجو معقم وبا�ستخدام
�أدوات و�أن�سجة نباتية معقمة وخالية متام ًا من
امللوثات اخلارجية.
وميكن بتقنية زراعة الأن�سجة احل�صول على
�أعداد كبرية من الف�سائل بفرتة زمنية ق�صرية
وعلى مدار العام �شكل رقم ( .)1كما �أن
الطريقة التقليدية ب�إكثار النخيل واملعتمدة على
الف�سائل اخل�ضرية �أ�صبحت غري كافية ملتطلبات
الطلب املتزايد على ف�سائل النخيل �إ�ضافة اىل

تكاليفها العالية واملتمثلة بعمليات الف�صل والنقل
وقلة فر�صة جناحها مقارنة بالف�سائل الناجتة
من زراعة الأن�سجة .ويتميز نخيل الأن�سجة ب�أنه
خالٍ متام ًا من الإ�صابات احل�شرية واملر�ضية
وذات موا�صفات زراعية و�إنتاجية جيدة .ويو�صى
با�ستخدام هذا النوع من النخيل ل�ضمان منع
انت�شار وانتقال الآفات من منطقة اىل �أخرى
ومنع دخول �آفات جديدة للدول .وقد بد�أت
زراعة النخيل الناجت من الزراعة الن�سيجية
باالنت�شار م�ؤخر ًا وزراعته على طول العام نتيجة
للموا�صفات اجليدة التي يتمتع بها.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن زراعة �أ�شجار نخيل خالية
من الإ�صابة يعترب من الطرق الفعالة ملنع انت�شار
الآفات فعلى �سبيل املثال ف�إن زراعة ف�سائل نخيل
م�أخوذة من خمتربات زراعة الأن�سجة النباتية
) (Tissue Cultureيعني �أنها خالية من الآفات
بعك�س فيما لو �أخذت من م�صادر جمهولة.
حيث �أن خمتربات زراعة الأن�سجة تقوم ب�إجراء
اختبارات م�سبقة على الف�سائل قبل اطالقها
للت�أكد من مدى مقاومتها للآفات ،وهذا ما يحدث
يف دول املغرب العربي �ضد مر�ض البيو�ض ،حيث
يتم �إحداث العدوى اال�صطناعية على الف�سائل
بوا�سطة امل�سبب املر�ضي وبعدها يتم انتخاب

املقاوم منها ومن ثم �إكثاره و�إطالقة .وعليه ف�إن
زراعة نخيل ناجت من زراعة الأن�سجة يجنبنا
م�شاكل انتقال �آفات جديدة ويقلل من التكاليف
واجلهود املبذولة يف �أعمال املكافحة.
وقد تطورت خمتربات زراعة الأن�سجة بالدول
العربية وخا�صة يف دولة االمارات العربية املتحدة
واململكة العربية ال�سعودية واملغرب و�أ�صبحت
ت�صدر ف�سائل نخيل اىل كافة مناطق العامل وهي
تتميز ب�سمعة دولية طيبة ويو�صي العديد من
املخت�صني باالعتماد على زراعة الأن�سجة عند
�إن�شاء مزارع جديدة للنخيل خللوها متام ًا من
الآفات الزراعية.
 -2الزراعة الع�ضويةOrganic:
Agriculture

�شكل رقم ( )1نخيل �أن�سجة داخل �أنابيب االختبار (نخيل الأنابيب)
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يرجع تاريخ الزراعة الع�ضوية اىل قيام االن�سان
عند القدم با�ستخدام خملفات حرائق الغابات
بالزراعة واال�ستفادة من الرماد بت�سميد
الرتبة .وقد تطورت الزراعة الع�ضوية بالآونة
الأخرية و�أ�صبحت بدي ًال ناجح ًا عن ا�ستخدام
الكيمياويات الزراعية مثل املبيدات والأ�سمدة،
وتو�سعت امل�ساحات الزراعية املعتمدة على
الزراعة الع�ضوية يف عدد من الدول العربية مثل
دولة االمارات العربية املتحدة وم�صر واملغرب
واململكة العربية ال�سعودية ،وقد بلغ عدد املزارع

املر�ضية بالرتبة الحتوائها على ميكروبات تعمل
كت�ضاد ) (Antagonismللم�سببات املر�ضية
وحتمي النخلة من خطر الإ�صابة .وميكن �أن
ت�ضاف الأ�سمدة الع�ضوية احليوانية للنخلة قبل
حلول ال�شتاء ح�سب العمر.
�أما طريقة و�ضع ال�سماد فتتم من خالل عمل
حفر حول جذع النخلة تبعد مب�سافة حوايل
ن�صف مرت عن اجلذع وبعمق حوايل � 25سم
وبعر�ض حوايل ن�صف مرت ثم ينرث فيها ال�سماد
الع�ضوي ويخلط معه الرمل ويدفن بالرتبة
وتروى الأ�شجار مبا�شر ًة بعد و�ضع ال�سماد.
املعتمدة على الزراعة الع�ضوية يف املغرب اىل
�أكرث من  555مزرعة تبلغ م�ساحتها �أكرث من 11
�ألف هكتار ويف م�صر بلغ عدد املزارع الع�ضوية
�أكرث من  460مزرعة مب�ساحة �إجمالية تبلغ 15
�ألف هكتار.
ويق�صد بالزراعة الع�ضوية �إعادة تدوير
العنا�صر الغذائية واال�ستفادة منها ثاني ًة عن
طريق ا�ستعمال ال�سماد احليواين والنفايات
الع�ضوية واملخلفات ال�صناعية والزراعية يف
�إنتاج �أ�سمدة تك�سب النبات مقاومة �ضد الآفات
�أو لإنتاج مبيدات لي�س لها ت�أثريات �سلبية على
االن�سان واحليوان والبيئة .ان �أوجه اال�ستفادة
من املخلفات ال�صناعية والزراعية عديدة
وكثرية ،لي�س فقط مبجال �صناعة الأ�سمدة
واملبيدات و�إمنا يف جماالت عديدة �أخرى
منها� :إنتاج غذاء مبا�شر لالن�سان (�إنتاج فطر
)� ،Mushroomإنتاج الطاقة� ،إنتاج بروتني
�أحادي اخللية� ،إنتاج الأنزميات� ،صناعة الورق،
�إنتاج الكحول وال�سكريات امل�ستخدمة بعمليات
التخمري وغريها� .إ�ضافة اىل �أن �إعادة تدويرهذه
املخلفات يخل�صنا من م�شاكل تلوث البيئة.
ففي جمال مكافحة �آفات النخيل ،ف�إن زيادة
الت�سميد بعن�صر النرتوجني (الآزوت) يزيد
من خطورة �إ�صابتها بالآفات حيث �أن له ت�أثري ًا

مبا�شر ًا على زيادة النمو اخل�ضري لال�شجار،
يف حني ان عن�صر البوتا�سيوم ي�ؤثر على انتاج
الثمار(التمور)� .أما عن�صر الف�سفور فهو ي�ساعد
على منو جمموع جذري قوي .ان ا�ستخدام
الأ�سمدة الع�ضوية يف مزارع النخيل يثبط من
فعل امل�سببات املر�ضية اخلطرة التي تهاجم
النخيل واملوجودة بالرتبة حيث حتتوي تلك
الأ�سمدة على �أحياء جمهرية ذات قدرة تناف�سية
عالية �ضد امل�سببات املر�ضية وتعيق قدرتها على
�إحداث الإ�صابة ،كما تك�سب الأ�شجار مقاومة
�ضد الآفات من خالل وجود عنا�صر مغذية
ي�ستقاد منها النبات .وهذا النوع من الرتب
موجود يف دول املغرب العربي حيث حتتوي
على �أحياء جمهرية مثل الفطريات ال�شعاعية
) (Actinomycetesتقوم بتثبيط فعالية امل�سبب
املر�ضي ملر�ض البيو�ض وتعيق قدرته على �إحداث
الإ�صابة وتعرف بالرتب الكابحة �أو القامعة �أو
الكابته( Suppressive Soils).
�إن ا�ستخدام الأ�سمدة الع�ضوية مبجال النخيل
ي�ساعد على �إعطاء النخلة منو ًا خ�ضري ًا قوي ًا
مقاوم ًا للظروف غري املنا�سبة ويقاوم الآفات
الزراعية والأمرا�ض ويزيد من قابلية الرتبة
على االحتفاظ باملاء .كما ان ا�ستخدام الأ�سمدة
الع�ضوية ي�ساعد النخيل على مقاومة فعل الأحياء

كما �أن ا�ستخدام خملفات النخيل لإنتاج
�أ�سمدة ع�ضوية يعترب من التقنيات احلديثة
ب�سبب التخل�ص من بقايا املح�صول بطريقة
بيئية �سليمة ا�ضاف ًة اىل اال�ستفادة منها
بزيادة �إنتاج التمور ويف مكافحة الآفات
الزراعية دون ا�ستخدام املبيدات .ويتم �إنتاج
الأ�سمدة الع�ضوية من خالل تقطيع �أو طحن
خملفات النخيل مبا فيها اجلذوع با�ستخدام
�أجهزة حديثة ومتطورة (كما �سيتم التطرق
اليها بفقرة املكافحة امليكانيكية) ومن ثم
�إجراء عمليات التخمري للح�صول على �أ�سمدة
ع�ضوية خالية من م�سببات الأمرا�ض النباتية
وبذور احل�شائ�ش ال�ضارة واحل�شرات وبكميات
كبرية جد ًا وال حتتاج اىل جهد �أو وقت طويل
�أو اىل تكاليف مالية عالية .كما ميكن تلوين
هذه الأ�سمدة عند عملية الطحن للح�صول

�شكل رقم (� )2آالت حديثة لتقطيع وطحن
جذوع النخيل وا�ستخدامها ك�سماد ع�ضوي
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على �ألوان جذابة ت�ستخدم عاد ًة بالزراعات
التجميلية� .شكل رقم (.)2
 -3امل�ستخل�صات النباتيةPlant Extracts :

حتتوي م�ستخل�صات بع�ض النباتات على مواد
كيميائية مثبطة لنمو الآفات .ومثال على ذلك
م�ستخل�صات بذور النيم = (Neem Tree
)  Azadirachta indicaالذي يزرع بكرثة يف
ال�سودان و�أندوني�سيا وبنغالد�ش وغريها من الدول
اال�ستوائية وجنحت زراعته يف بع�ض دول اخلليج
العربي وخا�ص ًة يف اململكة العربية ال�سعودية .ان
�أول مكان وجد فيه هذا النبات هو �شرق الهند
وبالتحديد مبنطقة تعرف با�سم كارناتاكا .ويطلق
هذا هذا النبات ا�سم «�صيدلية القرية» لكرثة
منافعه الطبية .ويف الهند يتم حرق �أغ�صان
هذا النبات لطرد احل�شرات عن املاكوالت �أو
املزارع .ويف ال�سودان تر�ش م�ستخل�صات بذور
هذا النبات على املزروعات لطرد اجلراد
ال�صحراوي .وهي �شجرة زينة معمرة قد ي�صل
طولها اىل � 10أمتار وتزرع بال�شوارع والأماكن
العامة جلمال مظهرها وقابليتها على امت�صا�ص
الغازات ال�ضارة وامللوثة للهواء �شكل رقم (.)3
ولذلك تعترب كمر�شح حيوي من الغازات ال�ضارة
مثل �أكا�سيد الر�صا�ص و�أك�سيد الأوزوت .وللنبات
فوائد �أخرى عديدة منها :ا�ستخدامه ك�سماد
�أخ�ضر وكمح�سن للرتبة ،وكعلف للحيوانات
وي�ستخدم بال�صناعات املختلفة مثل ال�صابون
ومعاجني الأ�سنان ،وملعاجلة التهابات اجللد
ملنع منو الفطريات ويف معاجلة ت�سو�س الأ�سنان
وغريها من الفوائد الأخرى التي تزيد على �أكرث
من  200فائدة ويطلق على هذا النبات ا�سم
«ال�صيدلية» لكرثة منافعه الطبية.
لقد وجد �أن م�ستخل�صات بذور هذا النبات ميكن
�أن ت�ستخدم ملكافحة بع�ض الآفات التي ت�صيب
النخيل حيث ي�ستخدم كطارد للح�شرات ومانع
للتغذية ولنمو احل�شرات وتطورها وله �أثر مثبط
على منو الفطريات املر�ضية ولي�س له ت�أثري �سام
على االن�سان �أو احليوان .وقد �أمكن ت�صنيع هذا
43 - 42
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املبيد جتاري ًا وي�ستخدم حتت �أ�سماء خمتلفة
منهاClearwell EC 3% , Oleichtin EC ,:

Solichtin , Jawan Bioneem , Agroneem,

 Neem-Awayو  .Nimbecidine,وتتميز
امل�ستخل�صات النباتية بانها �آمنة لالن�سان
وللحيوان والبيئة ،غري �أن فرتة بقائها بدرجات
احلرارة العالية ق�صرية ولذلك ت�ضاف �إليها
بع�ض املواد الكيماوية امل�ضادة للأك�سدة لإطالة
طول عمر فعاليتها .وميكن لهذه امل�ستخل�صات
ا�أن تعمل عن طريق املالم�سة )� (Contactأو
االنتقال عرب الأوعية الناقلة للنبات )(Systemic
وميكن �أن تكون طاردة للح�شرات (Repellent
)�أو مانعة للتغذية  (Anti-feeding).وهنالك
العديد من م�ستخل�صات النباتات ميكن
تطويرها وا�ستخدامها يف مكافحة �آفات النخيل
منها م�ستخل�صات نباتات :احلناء ،الداتورة
وال�سبحبح وخالفه وتعد من املبيدات الآمنة
لالن�سان واحليوان والبيئة وت�شجع اجلهات
ال�صجية والبيئية بالعامل على ا�ستخدام هذا

�شكل رقم ( )3ثمار �شجرة النيم

�شكل رقم ( )4م�صائد فريومونية فرن�سية
حديثة �ضد �سو�سة النخيل احلمراء
ت�صنيعها كيميائي ًا وا�ستخدامها .حيث �أن لكل
نوع من احل�شرات فريومون ًا خا�ص ًا بها تنجذب
�إليه بقية الأفراد من نف�س النوع �أو الأنواع
القريبة منه وهي مبثابة لغة التخاطب عند
احل�شرات .وهنالك فريومونات جن�سية)(Sexual
جتذب اجلن�س الآخر من احل�شرة وعادة الذكور
ونوع �آخر جتميعي) ( Aggregationيجذب كال
اجلن�سني .فالفريومون الذي يجذب �سو�سة
النخيل احلمراء هو Methyl –5 Nanonol-4
والفريومون الذي يجذب حفارات العذوق هو
 Ethyl-5 Methyloctanate .وقد مت تطوير هذه
الفريومونات لتعمل على جذب وقتل احل�شرة
بنف�س الوقت Lure & Kill) .كما مت تطوير مواد
م�ساعدة �أخرى هي الكريومونات )(Kairomones
ا�ستخل�صت من التمر و�أجزاء النخيل لزيادة
فعالية امل�صائد .وعاد ًة ما ت�ستخدم امل�صائد
الفريومونية/الكريومونية لدرا�سة ديناميكية

النوع من املبيدات ملكافحة الآفات الزراعية وقد
اجته العديد من ال�شركات العاملية اىل �إنتاج �أنواع
جديدة من املبيدات امل�ستخل�صة من النباتات
وهي متداولة حالي ًا بال�سوق املحلية.
 -4امل�صائد الفريومونيةPheromone :
Traps

لقد �شهدت ال�سنوات الأخرية تطور ًا ملحوظ ًا
مبجال امل�صائد الفريومونية من خالل ا�ستخال�ص
املركبات التي تفرزها �أج�سام احل�شرات ومن ثم

�شكل رقم ( )5امل�صيدة الفريومونية اال�سبانية
�ضد �سو�سة النخيل احلمراء حيث ت�ستخدم
قطع ًا من البنجر ال�سكري

�شكل رقم ( )6م�صيدة فريومونية مغلفة
بن�سيج قطني لت�سلق احل�شرة
جماميع احل�شرات والتنب�ؤ بوقت ظهور وتزاوج
الكامالت ودرا�سة عدد الأجيال .ويوجد انواع
خمتلفة من امل�صائد ت�ستخدم �ضد �سو�سة
النخيل احلمراء منها الهوائية ومنها الأر�ضية
الأ�شكال رقم (.)6-5-4
 -5امل�صائد ال�ضوئيةLight Traps:
تعترب امل�صائد ال�ضوئية �إحدى طرق املكافحة
امليكانيكية فقد مت تطويرها بعد مالحظة ان
هنالك انواع ًا من احل�شرات وخا�ص ًة حفارات
العذوق وال�ساق واجلريد تن�شط لي ًال وتنجذب
مل�صادر ال�ضوء .وتختلف درجة االجنذاب ح�سب
نوع وقوة الأ�شعة ال�صادرة من تلك امل�صابيح.

�شكل رقم ( )7م�صيدة �ضوئية حديثة
وت�ستخدم �أي�ض ًا كم�صيدة فريومونية نهار ًا
با�ستخدام �ألوان خمتلفة من الإ�ضاءة

كما وجد ان الأ�شعة البنف�سجية ال�صادرة من
م�صابيح بخار الزئبق جتذب اليها �أكرب عدد
ممكن من احل�شرات .وبنا ًء على ذلك فقد
مت تطوير �أنواع خمتلفة من امل�صائد ال�ضوئية
يزيد على الع�شرة �أنواع منها م�صيدة هي�ستاند
وم�صيدة روبن�سون وم�صيدة مت تطويرها
بق�سم الإر�شاد الزراعي بهيئة الري وال�صرف
باالح�ساء باململكة العربية ال�سعودية .كما مت
تطوير م�صائد �ضوئية لتعمل �أي�ض ًا كم�صائد
فريومونية نهار ًا وبذلك ت�ستخدم لأغرا�ض
مزدوجة حيث تعمل على ا�صطياد احل�شرات
التي لها طريان �صباحي وتلك التي لها طريان
ليلي �شكل رقم ()7
 -6امل�صائد النباتيةPlant traps:
تعترب امل�صائد النباتية من التقنيات الفعالة
والآمنة ملكافحة الآفات الزراعية حيث وجد ان
هناك بع�ض العوائل النباتية تكون مف�ضلة للآفة
عن عوائل �أو نباتات �أخرى ومن هذه الفكرة فقد
مت تطوير زراعة النباتات ال�صائدة والتي جتذب
الآفة اليها وبذلك ال تهاجم العائل الرئي�سي،
ومن الأمثلة على ذلك زراعة نباتات اخليار
جلذب الذبابة البي�ضاء الناقلة لفايرو�س جتعد
وا�صفرار �أوراق الطماطم (البندورة) وبذلك ال
تتعر�ض الطماطم لال�صابة .كذلك زراعة نبات
الذرة حول ق�صب ال�سكر حلمايته من خطر
الإ�صابة بحفارات ال�سيقان على �أن يتم �إتالف
النباتات ال�صائدة ملنع قيام احل�شرة بالتكاثر
فيها وتكملة �أطوارها املختلفة .كما ا�ستخدمت
امل�صائد النباتية يف ا�صطياد خناف�س قلف
�أ�شجار البي�سة )(Ips typographusيف الغابات
ويف مكافحة �سو�سة لوز القطن من خالل زراعة
�أ�صناف من القطن املبكرة على حافة احلقل
مما ت�ؤدي اىل حماية القطن من ال�سو�س
القادم للحقل بعدها ميكن مكافحة ال�سو�س
بالطرق الكيماوية �أو �أية طريقة �أخرى منا�سبة.
كما ميكن اي�ض ًا ر�ش النباتات ال�صائدة
بالفرومونات والكريمونات لزيادة فعاليتها
بجذب احل�شرات وقتلها.

ويف جمال النخيل فقد وجد �أن �أ�شجار نخيل
جزر الكناري
)(Phoenix canariensisجتذب �سو�سة النخيل
احلمراء �أكرث من نخلة التمر ومبا �أن نخيل
الكناري عادة ما ي�ستخدم لأغرا�ض الزينة
ولي�س ك�شجرة اقت�صادية مثل نخلة التمر عليه
ميكن ا�ستخدام �أ�شجار الكناري كم�صائد
ل�سو�سة النخيل احلمراء .علم ًا �أن نخيل جزر
الكناري يتبع اىل نف�س اجلن�س فينك�س الذي
تتبع له نخلة التمر وهو م�شابه لها من الناحية
املورفولوجية �شكل رقم ( .)8وهذه احلالة قد
مت مالحظتها يف �إ�سبانيا والتي دخلت اليها
�سو�سة النخيل احلمراء م�ؤخر ًا ونظر ًا لوجود
العائلني بنف�س املكان �أي نخلة التمر ونخلة
الكناري وا�ستخدامها لنف�س الغر�ض بالزراعات
التجميلية باملدن وال�شوارع فقد وجد �أن �سو�سة
النخيل احلمراء تف�ضل نخيل الكناري عن نخلة
التمر وتدخل �إليها عن طريق ر�أ�س النخلة يف
حني �أن الأ�شجار القريبة منها من نخلة التمر
ال تتعر�ض للإ�صابة .وقد يكون جذع نخلة نخيل
الكناري �أكرث طراوة من نخلة التمر �أو �أن املواد
الطبيعية اجلاذبة (الكريومونات) املوجودة
بنخلة الكناري �أكرث جاذبية ل�سو�سة النخيل
احلمراء عنه يف نخلة التمر وبذلك ف�إن زراعة
�أ�شجار نخيل الكناري حول مزارع النخيل يحمي
نخلة التمر من الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء
على �أن ال تكون كبديل عن امل�صائد الفريومونية.
Canary island date palm

�شكل رقم ( )8نخيل جزر الكناري ي�صاب
ب�شدة ب�سو�سة النخيل احلمراء
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و�أن هذا املو�ضوع يحتاج اىل جتارب علمية معمقة
ملعرفة مدى قدرة نخيل جزر الكناري على جذب
�سو�سة النخيل احلمراء مقارن ًة بنخلة التمر.
 -7املكافحة امليكانيكيةMechanical:
Method

تعترب من الطرق الب�سيطة التنفيذ وتتمثل
ب�سحق �أو �إتالف �أو قتل الآفة ميكانيكي ًا بوا�سطة
الآالت واملعدات املتاحة �أو حتى بوا�سطة الأيدي
�أو احلرق كما ت�شمل املكافحة امليكانيكية �إزالة
خملفات الأ�شجار �أو الف�سائل والرواكيب
والتمور املت�ساقطة على الأر�ض و�إزالة احل�شائ�ش
والأع�شاب ال�ضارة وحرق الأ�شجار امليتة �أو
امل�صابة �إ�صابة �شديدة والتي ال توجد فر�صة
لبقائها على قيد احلياة.
لقد وجد �أن تكريب النخيل وتنظيف الأ�شجار
من ال�سعف الياب�س وحرقة يعمل عى حماية
النخلة من خطر الإ�صابة بالآفات .وهناك
�شروط يجب �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار عند القيام
بحرق النخيل امليت الناجم عن الإ�صابة ب�سو�سة
النخيل احلمراء .حيث عند زياراتنا للمزارع
واالطالع على الأ�شجار التي مت حرقها فقد وجد
�أن هناك بع�ض �أطوار احل�شرة ال يزال على قيد
احلياة .عليه ي�ستوجب تقطيع جذع النخلة ثم
حرقة ودفته بالأر�ض.
كما ميكن ا�ستخدام ال�شبك حلماية �أ�شجار
النخيل وخا�ص ًة ال�صغرية منها من خطر
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء �أو عثة النخيل
الكبرية حيث يتم تغليف الأ�شجار بال�شبك وقت
ن�شاط احل�شرة وطريان الذكور للتزاوج .وعادة
ما متوت البالغات التي يتم ا�صطيادها على
ال�شبك وبذلك ميكن مالحظتها بالعني املجردة
�شكل رقم (.)9
علم ًا �أن هناك �آالت حديثة ومتطورة وت�ستخدم
بتح�ضري الأ�سمدة الع�ضوية من خالل قيامها
بتقطيع وهر�س جذع النخلة وخملفاتهــا
وحتويلها اىل م�سحوق دقيق �شكل رقم ()10
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ميكن اال�ستفادة منه ك�سماد ع�ضوي وهذه
الآلآت متوفرة يف عدد من ال�شركات العاملية.
ولكون �أ�سعارها باهظة الثمن فيمكن
�شرا�ؤها عن طريق اجلهات احلكومية املعنية
مبكافحة �سو�سة النخيل احلمراء وم�ساعدة
املزارعني على تقطيع جذوع النخيل امليتة
بفعل الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء �أو
غريها من الآفات الأخرى.

�شكل رقم ( )9و�ضع ال�شبك حول النخيل ملنع
دخول �أو خروج �سو�سة النخيل احلمراء

�شكل رقم (� )10أجهزة حديثة لتقطيع وطحن
جذوع الأ�شجار امل�صابة
 -8التقنيات احلديثة حلقن �أ�شجار
النخيل باملبيدات:
-1ا�ستخدام الكب�سوالت:

Encapsulated

implants

يتم عمل ثقوب �صغرية بطريقة دائرية حول
جذع النخلة بوا�سطة مثقاب ) (Drillبعمق حوايل
� 15سم وقطر �1سم وعلى ارتفاع حوايل 1م من
�سطح الأر�ض ثم يو�ضع يف داخلها كب�سوالت

(خرطو�شات) من �أحد املبيدات اجلهازية مثل
ا�سيكاب  97املكب�سل (ا�سيفات  )%97املادة
الفعالة ) (Acephate 97%والكب�سولة الواحدة
حتوي على  0.875جم مادة فعالة وت�سقى
النخيل بعد املعاملة .وميكن �أن تكرر املعاملة
لأكرث من مرة وح�سب �شدة الإ�صابة وحالة
التح�سن التي تالحظ على النخلة على �أن يتم
عمل ثقوب �أخرى جديدة ،كما ميكن �أن ترتك
الثقوب بدون تغطية .وتختلف عدد الكب�سوالت
التي تو�ضع للنخلة الواحدة ح�سب حجم اجلذع
و�شدة الإ�صابة وترتاوح ما بني  10-5كب�سوالت
للنخلة الواحدة .وي�ستمر فعل املبيد من 18-12
ا�سبوع ًا على �أن ت�ستخدم يف فرتة عدم وجود
الثمار على النخيل و�إن فرتة الأمان للمبيد
ت�ستغرق � 3أ�شهر .وتتميز هذه الطريقة ب�أنها �آمنة
لالن�سان واحليوان والبيئة وت�ستهدف الآفة فقط
مع احلفاظ على الأعداء احليوية ،كما �أن املبيد
لي�س له عبوات فارغة للتخل�ص منها وله ت�أثري
لفرتة طويلة وال يحتاج اىل معدات �أو مالب�س
واقية وغريها من املعدات الأخرى امل�ستخدمة
بعمليات مكافحة �آفات النخيل .وميكن حفظ
الكب�سوالت يف خمازن معتدلة احلرارة جافة
وحتتفظ بفعاليتها لفرتة تزيد على عامني .كما
ميكن ا�ستخدام هذه الكب�سوالت ملكافحة مدى
وا�سع من �آفات النخيل مثل حفار ال�ساق ذو
القرون الطويلة وحفارات العذوق وغريها من
الآفات الأخرى .ونظر ًا لعدم ا�ستخدام املبيد
يف بع�ض الدول العربية ل�سميته العالية فيمكن

�شكل رقم ( )11مثقاب يدوي (Increment
) borerي�ستخدم لعمل ثقوب يف جذع النخلة

ا�ستبداله باحد املبيدات الآمنة وامل�صرح بها من
قبل اجلهات املخت�صة .كما ميكن عمل الثقوب
بوا�سطة دريل كهربائي �أو يدوي (Increment
) borersويعمل بوا�سطة البطارية.
-2الأجهزة احلديثة امل�ستخدمة يف حقن
املبيدات بجذع النخلة:
لقد مت حديث ًا تطوير �أجهزة متطورة حلقن
املبيدات بجذع النخلة لكونها من �أف�ضل الطرق
باملحافظة على البيئة من التلوث وهذه الأجهزة
�سهلة اال�ستعمال منها طريقة مت تطويرها من
قبل �إحدى ال�شركات اال�سبانية وتتمثل بعمل
ثقب بجذع النخلة (قطر�1سم) بوا�سطة مثقب
(دريل) ويح�شر فيه �أنبوب بال�ستيكي �صغري

بطول ال يتعدى (�15سم) ثم يو�ضع فيه كي�س
مطاطي �صغري احلجم يحوي على مبيد جهازي
خمفف ومبجرد فتح الكي�س املطاطي يندفع

املبيد اىل داخل اجلذع بفعل ال�ضغط الذي يولده
الكي�س �شكل رقم (.)12
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-2الطريحي عمــاد ح�سـني 2005م� .آفات النخيل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وطرق
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-5ا�سيكاب  97املكب�سل .م�ؤ�س�سة روابي االمارات .ن�شرة فنية .دولة االمارات العربية املتحدة ،دبي
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 -6زايد عبد الوهاب 2005م .زراعة نخيل التمر .ن�شرة رقم  .156منظمة الأغذية والزراعة
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-7نخيل التمر من مورد تقليدي اىل ثروة خ�ضراء 2005م .مركز االمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجية .جمموعة البحوث التي القيت يف م�ؤمتر النخيل العاملي 2002/9/17-15م.
�أبوظبي ،دولة االمارات العربية املتحدة � 640صفحة.
7- Abbas E.H.2006. Integrated Crop Management (ICM) for date palm diseases in the
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�شكل رقم ( )12الطريقة اال�سبانية حلقن
�أ�شجار النخيل باملبيدات
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ال�سامرائي
حم ّمد رجب
ّ
�صحفي
كاتب
ّ

ُ
خلة في حضارة
ال َن
ص َر
وادي النيل في مِ ْ
النخلة �أُدخلت �إىل م�صر عن طريق برزخ ال�سوي�س� ،أو �أنها و�صلتها من املغرب
أفريقي عن طريق الواحات الغرب ّية؟
ال
ّ
عرث على عقد مُيثل البلح من الزخرف الأخ�ضر يف �أحد قبور الأ�سرة الثامنة ع�شرة
الزراعي.
املحفوظ يف ق�سم الزراعة القدمية باملتحف
ّ
ثمار النخلة -التمر� -أكلوه طري ًا وجمفف ًا وا�ستخرجوا منقوع ًا ُم�ستخرج ًا من ال�شراب
مازال بع�ض الأهايل ي�ستخرجونه �إىل اليوم.

النخلة �شجر التمر واحدته نخلة والنخيل ا�سم
جمع ال جمع نخلة ،وهو ُيذ ّكر و ُي�ؤ ّنث فتقول ُ
النخل
ُ
النخل� ،أما النخيل فم�ؤن ّثة .واحتلت النخلة
وهي
مكانة كبرية لدى الأمم وال�شعوب القدمية وما
زالت حتى الآن ب�سبب فوائدها العديدة لل ّنا�س،
حتى �أ ّنها ارتبطت يف الق�ص�ص ال�شعبي ب�آدم �أبو
الب�شر -عليه ال�سالم -وورد ذكرها يف الأديان
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ال�سماو ّية الثالث ،كما تغ ّنى بها ال�شعراء وتناولها
ال ُكتّاب بن�شاطهم ي�سجلون املعارف اخلا�صة بها.
وحظيت النخلة بالكثري من جهود علماء الزراعة
والنبات وامل�ؤلفني وال ُكتّاب يف احل�ضارة العرب ّية
الإ�سالم ّية)1( .
البي
ت�شري امل�صادر التاريخية �إىل االختالف نِّ
يف حتديد موطن النخيل الأول والذي ُيع ّد من

�أقدم �أ�شجار الفاكهة ،حيث ُزر َِعت �أ�شجاره يف
جهات نهريّ دجلة والفرات يف العراق منذ �أكرث
العال
من �أربعة �آالف �سنة قبل امليالد .ويعتقد مِ
الإيطــايل “”� ”O. Beccariأنّ املوطن الأ�صلي
العربي ،وان جي�ش الأ�سكندر
للنخيل هو اخلليج
ّ
املقدو ّ
ين هو الذي �أدخل زراعة النخيل يف املنطقة
املعروفة حاليا ً “باك�ستان” يف عام  327قبل
امليالد .كما �أدخلها امل�سلمون �إىل بالد الأندل�س
يف القرنني ال�سابع والثامن امليالدي)2(.
النيل والزراعة
كانت الزراعة يف �أر�ض م�صر ك�شف ًا جديد ًا مع
الإن�سان وح�ضارته التي �أدّت �إىل انقالب كبري يف
نظام احلياة للجماعات الب�شر ّية .وكان الكت�شاف
الزراعة يف �أر�ض م�صر الدور اخلا�ص ،ذلك �أنّ
�أر�ضها قد انفردت مبيزة تتمثل يف في�ضان نهر
النيل الذي كان ي�أتي يف �أواخر ف�صل ال�صيف
و�أوائل ف�صل اخلريف ،ونالحظ �أنّ منت�صف
اخلريف �أو �أواخره هو الوقت املالئم لزراعة

نباتات احلبوب ال�شتو ّية بعد انح�سار مياه في�ضان
النيل عن الأرا�ضي الزراع ّية� ،أي كان الفي�ضان
مي ّد �أر�ض م�صر باملاء والطمى ثم ينح�سر عنها
يف �أن�سب وقت لزراعة تلك النباتات ،حتى �إذا
ما ُزر َِعت ونبتت كان ف�صل الأمطار ال�شتو ّية فيها
قد بد�أ)3(.
ُ
وكان امل�صريون الأ َول يف بداية �أمرهم -الع�صر
امليثولوجي قبل الأ�سرة الأوىل -اليعرفون جمرى
نهر النيل فيما وراء ال�شالل الأول �شيئ ًا كثري ًا.
وكانت دنياهم التي �ألفوها وعرفوها حم�صورة
يف ذلك الوادي اخل�صيب الذي كانوا يعي�شون
فيه ،حتدّه ال�صحراء من جانبيه والبحر من
�شماله واجلنادل من جنوبه ،وكانوا يتوهمون �أنّ
هنالك بحر ًا �أ�سفل الأر�ض مت�صل بالنيل عند
جنادله اجلنوب ّية من جهة وعند البحر من جهة
�أخرى .وهذا البحر “املحيط” هو الذي تغيب
ت�سبح فيه لي ًال
فيه ال�شم�س والكواكب م�ساء ثم ُ
وتعود فتظهر منه يف ال�صباح)4( .

عب امل�صريون عن ف�ضل نهر النيل يف
وقد رّ
حياتهم ،ووردت يف هذا املقام �أن�شودة �سجلتها
�إحدى الأوراق الربد ّية املحفوظة يف املتحف
الربيطاين بلندن ،تقول:
ّ
“لك الإكرام يا حابي،
�إ ّنك تظهر لكي جتعل م�صر تعي�ش،
�إ ّنك تروي احلقول التي خلفّها َرع �إله ال�شم�س،
ومت ّد احليوانات باحلياة،
وعندما تنزل من ال�سماء،
ف�إ ّنك مت ّد الآدميني باحلياة دون انقطاع،
�إ ّنك متلأ خمازن الغِالل باحلبوب،
وجتعل الإن�سان غري حمتاج للآخرة”.
كما كان امللك �إخناتون ُيناجي ر ّبه “�صاحب
التوحيد” ،مبين ًا نعمة اهلل على �شعب م�صر:
“فجرت النيل من باطن الأر�ض،
ّ
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الغرب ّية� ،أو هي بدالية انطالق النخلة �صوب
أفريقي� ،إذا كانت النخلة قد �أُدخلت
املغرب ال ّ
�إىل م�صر ،عن طريق برزخ ال�سوي�س ،وهذا
القول بر�أي قائله يجعل م�صر نقطة ارتكاز
وانطالق للنخلة� ،إن �شرق ًا و�إن غرب ًا ،ولكنّ
الراجح هنا �أن النخلة � مّإنا �أقبلت �إىل م�صر
من �أوا�سط ال�سودان ،وانت�شرت من م�صر �شرق ًا
وغرب ًا)7( .

تجُ ريه بالزيادة والنق�صان كيف ت�شاء،

الر�سوم �أو ما ي�شابهها للتدليل على والرثوة التي
ع ّمت البالد �أثناء ُحكم امللك)6( .

َ
لنف�سك و�أنتَ ر ّبهم جميع ًا”.
لأ ّنك ا�صطفيتهم
ولع ّل الزراعة يف م�صر حتتاج �إىل وفرة املياه
لل�سقي وهذا ما وفره لها مياه نهر النيل يف ريّ
ّ
�أرا�ضيهم عرب �أدوار التاريخ ،واتبعوا يف ذلك
نظام ريّ احلِ َيا�ض وكانت مياه الفي�ضان تغم ُر
�أر�ض احلِ َيا�ض لفرتة ُمعينة ،ير�سب يف �أثنائها
ُمعظم الطمى الذي حتمله فيجدد خ�صوبة
الأر�ض لتكون �صاحلة للزراعة ،ثم ت�صرف املياه
عندما ينخف�ض من�سوب ماء نهر النيل ،وتكون
املياه الباق ّية محُ م ّلة ببع�ض �أمالح الرتبة ال�ضارة
التي ت�صرف من الأرا�ضي)5( .

أفريقي
من املغرب ال
ّ
هناك اختالف وا�ضح يف ن�سبة دخول �شجرة
النخل �إىل م�صر� ،إذ ذكر البع�ض انّ النخلة
قد �أُدخلت �إىل م�صر عن طريق برزخ ال�سوي�س،
أفريقي عن طريق
�أو �أنها و�صلتها من املغرب ال ّ
الواحات الغرب ّية؟ وهذا الكالم مردود لأنّ
القائلني بهذا الر�أيّ �أو ذاك � ،مّإنا يحددون �أنّ
النخلة خرجت من م�صر ،لأيّ من االجتاهني،
�أي �أنّ م�صر هي بداية انطالق النخلة نحو
ال�شرق� ،إذا كانت النخلة قد جاءت �إىل م�صر،
أفريقي ،عن طريق الواحات
من املغرب ال ّ

لتحفظ �أهل م�صر،

الربدي زينة على الر�أ�س
ا�ستطاع امل�صريون القدماء ا�ستغالل في�ضان
نهر النيل ب�صورة �أف�ضل ،و�أ�صبح بالن�سبة لهم
يف مرتبة الآلهةُ -م�صو ّرة كمخلوق مزدوج يجمع
بني الرجل واملر�أة ،وتزيِّن ر�أ�سه حزمة من نبات
الربدي بد ًال من التّاج ،كما �أبرز امل�صريون م�صر
يف �صورة �إلهني ،ويق�صدون بذلك نيل م�صر
العليا ونيل م�صر ال�سفلى ،كما �أظهر هذا الر�سم
الإلهني ُيقدمان م�صر ك ّلها هدية �إىل امللك ،وقد
اعتاد امل�صريّ �أن ُيزين جوانب العر�ش مبثل هذه
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نخيل وادي النيل
عرفت �أر�ض وادي النيل مب�صر زراعة النخل
يف ع�صور ما قبل التاريخ وهي بذلك �شبيهة
بح�ضارة وادي الرافدين يف العراق .فاال�سم
الهريوغليفي للتمر هو “برناو برنت” ،ويعني
“احلالوة” وهذه الت�سم ّية قدمية تنفرد بها هذه
اللغة القدمية ممّ ا ّ
يدل على قِدَ م زراعة النخل
ب�أر�ض م�صر ،وهذا لفظ هريوغليفي من معانيه
“احلالوة” .ولقد وجدت ر�سومه على �آثارهم،
و�صنعوا من �أجزائه الكثري من امل�صنوعات،
فاخلو�ص كان امل�صريون القدامى ي�صنعون منه
ال�سالل والأخفاف ومن الليف �صنعوا احلِ َبال.
ولقد عُ ثرِ َ على �أ�شياء كثرية من هذه امل�صنوعات
التي اتخذت النخلة مادة لها يف مقابرهم،
وحمفوظ بع�ضها اليوم يف دار الآثار يف القاهرة
ويف املتحف الزراعي بالدقي.
وقد عرث الدكتور “رين هارت” يف مقربة
بجهة الرزيقات قرب “�أرمنت” على مومياء

من ع�صر ما قبل التاريخ ملفوفة يف ح�صري
من �سعف النخيل ،كما مت العثور على نخلة
�صغرية �أخرى كاملة يف �إحدى مقابر “�سقارة”
حول مومياء من ع�صر الأ�سرة الأوىل “3200
قبل امليالد” .وقد ا�ستعان امل�صريون يف عمل
�سقوف منازلهم ومقابرهم امل�صنوعة من ال ِّل نِب
بجذوع النخل من ع�صر ما قبل الأ�سرات.
وملّا ا�ستعملوا احلجر يف البناء يف ع�صورهم
ين�سوا النخيل فقلدوا �شكل جذوعه
التاريخ ّية مل ُ
يف �أ�سقُف مقابرهم كما ُي�شاهد يف مقربة
“ر�ضع ور” مبنطقة اجليزة من ع�صر الأ�سرة
الرابعة “ 2720قبل امليالد”)8( .
نرث ال�سعف على اجلنائز؟
لقد وجدت �صور النخيل على جدران القبور
وبخا�صة من الأ�سرة الثان ّية ع�شرة �ضمن
نقو�ش معبد امللكة حت�شب�سوت بالدير البحريّ
ّ
وتدل تلك النقو�ش على ا ّنه ُجل َِب
بطيبة،
من بالد “بنت” �أيّ ال�صومال .وعُ رث يف
�إحدى ال�صور املُكت�شفة على �أحد جدران قرب
“رخمريع” بطيبة �أي�ض ًا من ع�صر الدولة
احلديثة للنخيل �شاخم ًا يف اجل ّو حول حو�ض
به ماء .وجاء يف برد ّية هاري�س� ،أنّ رم�سي�س
الثالث قال�“ :أن�ش�أت َ
لك ب�ستان ًا وغر�ستُ
فيه �أ�شجار ال�سنط والنخيل وزينت �أحوا�ضه
باللوت�س والربدي” .وكان القوم يقدمون �سعف
النخيل من البلح املُجفف بكميات وافرة قربان ًا
لآلهة نهر النيل ويتيمنون بثماره.
كما كانوا ي�صنعون من ال�سعف الباقات
والأكاليل اجلنائز ّية وجعلوا من اخلو�ص
احلديث النم ّو فرا�ش ًا لبع�ض اجلثث .وقد ذكر
“ولكن�سون” ب�أنّ امل�صريني القدماء كانوا
ينرثون �سعف النخيل يف الطرقات التي مت ّر
بها اجلنائز ،وال يزال بع�ض امل�صريني يتربكون
به فيحملون الباقات امل�صنوعة منه �إىل القبور
ويوزعون ثماره �صدقة على �أرواح موتاهم.
و ّمت العثور على �صورة متثل رجا ًال يحملون
�سعف النخيل يف طريقهم على قبور موتاهم،

واعتاد الن�صارى �أن يحملوا �سعف النخيل
امل�ضفور يف عيد “�أحد اخلو�ص” تذكار ًا لدخول
ال�سيد امل�سيح -عليه ال�سالم -ظافر ًا ،وقد
ا�ستقبله ال�شعب حاملني �سعف النخيل مع �أغ�صان
الزيتون ،ويرجع ال�سبب يف اختيار �سعف النخيل
خل�ضرته ،والتي ترمز للحياة املتجددة� ،أو لأ ّنه
�أُخِ َذ من قلب ال�شجرة ،كما عُ رث على باقات
من �سعف النخيل امل�ضغوط يف قبور الع�سا�سني
بطيبة وتنتني�س بالفيوم ي�شبه على ح ّد كبري ما
ي�ستخدمه الن�صارى يف �أعيادهم اليوم)9( .

املجاورة �أو من �آ�سيا القريبة ،ومتثل التجديد
والتالقح بني الداخل واخلارج يف هذا املقام
يف الأدوات الزراع ّية التي ا�ستعملها الفالح
يف زراعة وريّ �أر�ضه الزراع ّية .فقد عرف
الف ّالح امل�صري القدمي الف�أ�س احلجر ّية يف
�أواخر الع�صر احلجريّ  ،وا�ستخدمت الزراعة
يف الع�صر احلجريّ واحلديث “حواىل2500
�سنة قبل امليالد” ،ولك ّنها تطورت و�أ�صبحت
معدن ّية يف بداية ع�صر الأ�سرات ،وربمّ ا قبل
ذلك العهد)11(.

�أ�صناف التمور...
�أما �أح�سن �أ�صناف التمور تلك التي نبتت يف
م�صر العليا وقد عُ ِر َفت يف ذلك الوقت �أ�صناف ًا
أبرميي والعامريّ
مازالت معروفة �إىل اليوم كال ّ
وال�سيويّ  ،ثم ازدهرت بعد ذلك زراعة النخيل يف
م�صر العليا ،و�أ�شار املقريزي يف كتابه “خطط
املقريزي” عن مدينة �أ�سوان قائ ًال“ :ب�أ ّنها بلد
كثري النخل ،خ�صيب ،كثري اخلري ،تُو�ضع النواة
يف الأر�ض فتنبت نخلة ،و ُي�ؤكل ثمرها بعد �سنتني،
والثمار منها متر ورطب ،وبها نوع من الرطب
�أ�ش ّد ما يكون من خ�ضرة ال�سلق”.

بلح �صي�ص و�أمهات؟
كانت النخلة �شجرة مقد�سة يف ح�ضارة م�صر
القدمية ،حيث عرفوا لها التلقيح ال�صناعي
الذي �أخذوه من احل�ضارة البابل ّية يف العراق يف
ع�صر الدولة احلديثة .فقد عُ رث يف بع�ض القبور
على �أنواع عديدة من التمر ال�صالح للأكل
والتمر الذي عُ رث عليه يف قبور الدولة الو�سطى،
كان �صغري ًا وقليل احلالوة ن�سبي ًا و ُي�سمى هذا
النوع يف م�صر اليوم “بلح �صي�ص”.
كا�سي جميلة من اخلزف
يف حني ّمت العثور على ّ

العبا�سي هارون الر�شيد
كما ُيقال ب�أنّ اخلليفة
ّ
�أراد �أن يجمع له من �ألوان متر �أ�سوان من ك ّل
�صنف ثمرة واحدة فجمع له ويبه “كيلت ِني”،
تح�صل �أ�سوان يف
وذكر القا�ضي الفا�ضل �أنّ ُم ّ
�سنة خم�س وثمانني وخم�سمائة بل َغ ع�شرين
�ألف دينار ،وكان ب�أ�سوان ثمانون ر�سو ًال
وحت�صل منها يف
من ُر ُ�سل ال�شرع
ّ
�سنة واحدة “� 300ألف �أردب
متر ًا”)10( .
كذلك يذكر امل�ؤرخون
ب�أنّ ثروة م�صر النبات ّية
واحليوان ّية قد �سارت يف
حيز التغيري التدريجي
و�أنّ بع�ض النباتات
واحليوانات قد �أدخلت
�إىل وادي النيل من افريقيا
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الأزرق من ع�صر الدولة احلديثة ُنق�ش عليها
�صورة لأربعة �صب ّية وهم يجنون ثمار البلح ،بينما
القردة ت�ساعدهم يف َجنْيها ،كما عرثعلى عقد
يمُ ثل البلح من الزخرف الأخ�ضر يف احد قبور
الأ�سرة الثامنة ع�شرة املحفوظ يف ق�سم الزراعة
الزراعي .بينما جند ذكر
القدمية باملتحف
ّ
البلح قد ورد �ضمن نقو�ش قرب “معت” مبيدوم
من الأ�سرة الرابعة با�سم “برنت” كما �سمى
“�أمت” ولع ّلها نف�س الكلمة التي تُطلق اليوم على
�صنف من البلح املعروف بـ “�أمهات”)12(.
ا�ستخدامات عديدة
عرف امل�صريون يف ح�ضارة وادي النيل
ا�ستخدامات عديدة لأجزاء النخلة التي اعتنوا
بزراعتها والعناية بها ،ففي عهد الأ�سرة
ال�ساد�سة “ 2600قبل امليالد” �صنعوا من
ع�صارة النخيل نوع ًا من ال�شراب املُ�سكر،
والذي كانوا ي�صدرونه �إىل اخلارج ،با�سم
“�شراب احلياة” ،ويعتقد ب�أ ّنه هو ال�شراب
املعروف الآن يف واحة �سيوه با�سم “اللقبي”
الذي �صدرت الأوامر املُت�شددة منذ ن�صف قرن
بتحرمي �صناعته ،ملا يف ذلك من خطر ُيهدد
وجود النخيل� ،إذ �أنّ النخلة التي تعطي قلي ًال
من “�شراب احلياة” ال تلبث �أن تدفع حياتها،
ثمن ًا لهذا القليل الذي جتو ُد به)13(.
و�أدخل امل�صريون القدامى �سعف النخيل يف
�صناعة ا ُ
حل ُ�صر -احل�صري -وال�سِ َالل والأطباق
والعبوات ،و�صنعوا من ال�سعف �أي�ض ًا الأكاليل
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والباقات اجلنائز ّية ،وجعلوا من اخلو�ص
احلديث النم ّو فرا�ش ًا لبع�ض اجلثث� ،أما ثمار
النخلة -التمر -فقد �أكلوه طري ًا وجمفف ًا
وا�ستخرجوا منقوع ًا ُم�ستخرج ًا من ال�شراب
مازال بع�ض الأهايل ي�ستخرجونه �إىل اليوم ،كما
�أدخلوا م�سحوق النوى يف عمل الو�صفات الطب ّية،
وا�ستعمل يف نقع ا ُ
جلثث املُعدّة للتحنيط الحتوائه
على الكحول)14( .
ُ
اجل ّما َرة �سلعة جتار ّية
و�أتخذ �أهل م�صر من ع�صارة ُج ّما َرة النخلة

�سلعة جتار ّية ،فمعنى اتخاذ ع�صارة النخيل
�سلعة جتار ّية �أنّ النخيل كان ب�أعداد هائلة،
ومعروف �أنّ هذه ال�شجرة لكي تنت�شر انت�شار ًا
وا�سع ًا ،ف�إ ّنها حتتاج �إىل عدّة قرون)15( .
وال نن�سى ونحن نتناول النخلة يف ح�ضارة وادي
النيل من الإ�شارة �إىل �أن النخل قد ازدانت بها
احلدائق امل�صرية القدمية ومن �أمثلتها تلك
احلديقة التي تنتمي �إىل ع�صر الأ�سرة الرابعة
“حواىل  2720قبل امليالد” وهي معروفة با�سم
حديقة “منت” يف منطقة �سقارة)16( .
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اإلدارة العامة لزراعة أبوظبي  -قطاع الزراعة

�صــــدر حـديثـــــ ًا
ismael1953@yahoo.com

عمليات
خدمة النخيل

يف �إطار امل�س�ؤولية الوطنية
لقطاع الزراعة يف تنمية الوعي
واملعرفة الزراعية املتخ�ص�صة
ب�شجرة نخيل التمر وا�ستجابة
للطلب املتزايد من قبل الأخوة
مزارعي ومنتجي التمور يف �إمارة
�أبوظبي على اخلدمات الفنية
املقدمة لل�شجرة على مدار
املو�سم الزراعي ،فقد �صدر عن
الإدارة العامة لزراعة �أبوظبي
ن�شرة �إر�شادية �أعدها خبري الإر�شاد الزراعي الدكتور �إ�سماعيل علي احلو�سني ،وراجعها
�سعادة امل�ست�شار الزراعي جورج ملكي ال�شيخ (جهاز �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية).
ت�ضمنت جمموعة من املعلومات التف�صيلية وفق تبويب فني �شمل تنظيف وت�سعيف النخلة،
ثم تكريب النخلة واخلطوات الواجب �إتباعها يف ذلك ،وت�سميد النخلة ،وتنبيت النخلة
(التلقيح) والإجراءات الواجب �أخذها بعني االعتبار عند عملية التنبيت ،مع طرق تخزين
حبوب اللقاح� ،آلية خف الثمار ومراحل تنفيذها ،بالإ�ضافة �إىل التكميم والتفريد وحتدير
(تدلية) العذوق وتكيي�سها.
الن�شرة غنية باملعلومات العلمية الدقيقة مكتوبة بلغة �إر�شادية مب�سطة غنية بال�صور
التو�ضيحية.
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املهند�س �أجمـد قا�سـم
كيميائي متخ�ص�ص يف تكنولوجيا
ال�صناعات الكيميائية
ع�ضو الرابطة العربية للإعالميني العلميني
عمان – الأردن
engamjad@gmail.com

إنتـاج الفـورفـورال
من نوى التمـر
�شهدت ال�سنوات املا�ضية زيادة ملحوظة يف
�أعداد النخيل يف املنطقة العربية ،وقد احتلت
دولة الإمارات العربية املتحدة مركز ال�صدارة
يف زراعة النخيل يف الوطن العربي بعدد جتاوز
الأربعني مليون ًا و�سبعمائة �ألف نخلة ح�سب �آخر
�إح�صائيات وزارة البيئة واملياه لعام ،2005
ولت�سجل بذلك رقما قيا�سيا عامليا بزراعة
النخيل يف مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية
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لعام  ،2009وهذا االجناز العاملي حتقق جراء
االهتمام الوا�سع الذي �أولته اجلهات الر�سمية
وال�شعبية يف دولة الإمارات لل�شجرة املباركة،
والدعم الكبري الذي قدمته احلكومة الإماراتية
لكافة اجلهات الراعية لأ�شجار النخيل يف
البالد.
ويعد �إنتاج التمور ،الهدف الأول من زراعة
النخيل ،حيث حتمل تلك الثمار الطيبة قيمة

غذائية عالية ومهمة جل�سم الإن�سان� ،إال �أن ن�سبة
ال ب�أ�س بها من الثمار تقدر بحوايل  %20من جممل
الإنتاج ،غري �صاحلة لال�ستهالك الب�شري ،كذلك
ف�إن نوى التمر  ،Date seedsيعد من �أحد �أهم
املخلفات الناجمة عن التمور ،والذي ميثل قيمة
اقت�صادية مهمة ويف نف�س الوقت قد ميثل مع�ضلة
بيئية يف حال تراكمه بكميات كبرية يف الطبيعة.
من هنا ،فقد ا�ستخدم الإن�سان نوى التمر الذي
ي�شكل من � 10إىل  %15من وزن التمرة كاملة ،يف
عدد كبري من ال�صناعات واملنتجات املهمة ،ذات
اجلدوى االقت�صادية ،والتي تفتح �آفاقا وا�سعة
�أمام قيام �صناعات واعدة تعتمد على نوى التمر
وخملفات التمور يف منطقتنا العربية.
اال�ستعماالت التقليدية لنوى التمر:
ا�ستخدم العرب منذ قرون طويلة خلت ،نوى التمر
يف عدد كبري من الأغرا�ض احلياتية املتعددة،
كما ا�ستخل�صوا منه ،زيوتا طبية ا�ستخدمت
لعالج بع�ض الأمرا�ض كالنقر�س والآم املفا�صل
والروماتيزم ،ويف حت�ضري �شراب خا�ص ي�شبه
القهوة ،حيث كان يتم حتمي�ص وطحن النوى،
ثم يتم غليه يف املاء ،وكان يعتقد �أن هذا ال�شراب
ميتلك خ�صائ�ص عالجية املهمة.
كذلك فقد جل�أت الن�ساء العربيات قدميا� ،إىل
ا�ستخدام نوى التمور بعد طحنه ب�شكل جيد،
كبديل عن كحل العينني التقليدي ،وكان �أي�ضا يتم
خلط هذا امل�سحوق مع زيت الزيتون ،ال�ستخدامه
يف بع�ض الو�صفات العالجية.
ونظر ًا ملحتوى نوى التمر لبع�ض املكونات الغذائية
املهمة جل�سم الإن�سان ،كالكربوهيدرات،
والدهون ،والربوتينات ،والعنا�صر املعدنية ،فقد
مت طهي النوى بعد حتمي�صه وتناوله كغذاء ب�شري
مفيد للج�سم ،وقد تبني الحقا �أنه يحتوي على
كميات ال ب�أ�س بها من الألياف التي حتمي ج�سم
الإن�سان من �أمرا�ض �سوء اله�ضم والإم�ساك،
ويبني اجلدول التايل الرتكيب الكيميائي لنوى
التمر:

املادة

كربوهيدرات
�ألياف
دهون
رطوبة
�أمالح
بروتني
مواد �أخرى

الن�سبة املئوية

الأحما�ض الدهنية املوجودة يف نوى التمر� ،شكل
حام�ض الأولييك وحام�ض اللينولييك ما ن�سبه
 ، %52.2 - %44.3وحام�ض اللوريك - %17.4
 ،%24.2وحام�ض املري�ستيك ،%11.5 - %9.3
وحام�ض الباملتيك . %10.3 - %9.9

0.50%

ونظرا لأهمية نوى التمر واحتوائه على عدد
كبري من املركبات والأحما�ض الدهنية املهمة ،مت
حتليله من قبل املخترب التجاري العراقي للتعرف
على الرتكيب الدقيق للزيت امل�ستخل�ص منه،
وكانت النتائج التي خل�ص �إليها الباحثون على
النحو التايل:

62.51%
16.20%
8.49%
6.46%
0.22%
5.62%

من جانب �آخر ،فقد ا�ستخدم نوى التمر بعد
جر�شه ،لإعداد العليقة احليوانية ،حيث يخلط
مع ال�شعري وك�سب ال�سم�سم Sesame Cake
والتنب ،وقد بينت الدرا�سات مدى �أهمية مثل
هذه العليقة� ،إذ زادت معدالت وزن حيوانات
الت�سمني ،وهذا عائد �إىل احتواء النوى على
هرمونات النمو  Growth Hormonesالتي
ت�سهم يف زيادة منو احليوانات ب�شكل وا�ضح.
الرتكيب الكيميائي لنوى التمر:
�إن تلك اال�ستعماالت التقليدية لنوى التمر ،حفزت
الباحثني على درا�سة الرتكيب الكيميائي الدقيق
لهذه املادة الأولية املهمة ،ففي عام � 1962أجرى
كل من  Dowson and Atenحتلي ًال كيميائي ًا
دقيق ًا لنوى التمر ،ليتبني مدى غناه ببع�ض
الأحما�ض الدهنية املهمة جد ًا ،وقد �أيدهم يف
ذلك ،التحاليل التي �أجريت الحق ًا يف عام 1986
من قبلSawayaوالتي بينت �أن من جمموع
خا�صية الزيت

الكثافة الن�سبية
رقم الت�صنب
 Iodine numberالرقم اليودي
 Hanus Iodine numberالرقم اليودي
رقم ريت�شرت  -مي�سيل
رقم بولني�سكي
)رقم احلمو�ضة ( ملليجرام  /جرام زيت
احلمو�ضة مقدرة كحام�ض الأوليك
 %املادة غري املت�صبنة

نوع احلم�ض الدهني

حم�ض الكابريك
حم�ض الكابرينيك
حم�ض اللوريك
حم�ض املريي�ستيك
حم�ض البامليتيك
حم�ض الأولييك واللينوليك
حم�ض ال�سيتاريك

الن�سبة
املئوية
0.7%
0.5%
24.2%
9.3%
9.9%
25.2%
3.2%

ومما مييز زيت نوى التمر ،رائحته الطيبة
ولونه الأ�صفر املخ�ضر ،وقد بينت التجارب التي
�أجريت على هذا الزيت� ،أن من �أهم خ�صائ�صه
الفيزيائية:
على درجة
� 15.5سل�سيو�س

على درجة
� 20سل�سيو�س

0.9207

0.91985

208.3

260

53.0

---

---

65

1.1

1.5

2.9

2.5

0.6

1.0098

---

0.5

0.4

1.28
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�صناعات حديثة قائمة على نوى
التمر:
نظرا الحتواء نوى التمر على �أحما�ض
دهنية غري م�شبعة ،فقد ح�ضرت منه بع�ض
م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية بالب�شرة ،كما
�أجريت عليه جتارب ال�ستخراج بع�ض املركبات
ال�صيدالنية� ،أي�ضا فقد مت ا�ستخدام نوى التمر
لإنتاج الكربون الن�شط والذي ميتلك كفاءة
عالية على امت�صا�ص املواد ال�سامة واملعادن
الثقيلة وامللوثات الع�ضوية املوجودة يف املاء.
ويف عام  1976متكن الباحثون يف جامعة اريزونا
الأمريكية من ا�ستخدام نوى التمر لإنتاج بديل
عن الكاكاو ي�شبه ال�شوكوالته وي�صنع منه بوظة
ت�ستخدم لتح�ضري بع�ض �أنواع احللويات ،كما
متكنت بع�ض �شركات ال�صناعات الغذائية من
حت�ضري بديل عن القهوة خال من الكافيني
وم�صنوع من النوى ،وقد �شاع ا�ستخدام هذا
املنتج يف بع�ض دول اخلليج العربي وخ�صو�ص ًا
يف ٌعمان.
وبالإ�ضافة �إىل تلك اال�ستخدامات املهمة
واملتعددة لنوى التمر� ،إال �أن ا�ستخال�ص
مادة الفورفورال من النوى يعد من �أحد �أهم
اال�ستخدامات لنوى التمر الذي يعد ثروة مهمة
يف عامل ال�صناعة واالقت�صاد.
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مادة الفورفورال وخ�صائ�صها الكيميائية
املهمة:
الفورفورال  Furfuralمادة كيميائية �ألدهايدية
ع�ضوية زيتية �سائلة ،عدمية اللون ،وتتحول
�إىل اللون الأ�صفر الغامق ( اللون الكهرماين )
عند تعر�ضها للهواء ،وا�سمها النظامي فوران -
-2كاربالدهايد carbaldehyde -2-Furan
 ،كما ت�سمى �أحيان ًا الفورفور�ألدهايد ،ورمزها
الكيميائي  ، C5H4O2وتبلغ كثافتها  1.16غم
� /سم ،3ودرجة ان�صهارها � 36.5-سل�سيو�س،
ودرجة غليانها � 161.7سل�سيو�س� ،أما كتلتها
املولية فتبلغ  96.09غرام  /مول ،و رائحتها
ت�شبه رائحة زيت اللوز �أو رائحة �ألديهيد
البنزين.

الرتكيب البنائي للفوفورال

والفورفورال الذي هو من مركبات الفيوران
 ،Furanيتميز بن�شاطه الكيميائي امللحوظ،
وال�سبب يعود �إىل احتوائه على حلقة فورانية
واحدة و�ألدهايد واحد عليه ،ويذوب يف املاء
بكميات �ضئيلة ،بينما يذوب ب�شكل كبري يف
الكحوالت والأيرثات والأ�سيتون والبنزين
والكلوروفورم ،وقد اكت�شف �أول مركب فيوران
ويدعى  Pyromucicيف عام  1780من قبل
الباحث ، Scheeleوذلك عن طريق التقطري
اجلاف حلام�ض  Mucic ( C6H10O8 )،ويف عام
 1832متكن الكيميائي الأملاين جوهان دوبريرن
 Johann Dobereinerمن �إنتاج الفورفورال
م�صادفة �أثناء معاجلة ال�سكر بحام�ض
الكربيتيك وبوجود ثاين �أوك�سيد املنغنيز
Manganese Dioxide

ويف عام  1920مت �إنتاج الفورفورال ب�شكل جتاري
وا�سع يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وذلك عن
طريق التحليل احلام�ضي لق�شور ال�شوفان ،مما
فتح املجال �أمام ا�ستخدام هذه املادة يف عدد
كبري من ال�صناعات الكيميائية املهمة.
هذا وميكن �أن يحول الفورفورال �إىل الفوران �أو
�إىل حام�ض  Pimelicعن طريق بع�ض املعاجلات
الكيميائية الب�سيطة واملتعددة املراحل ح�سب
املعادلة التالية:

ومنذ ذلك التاريخ ،ا�ستخدم الباحثون عدد ًا
كبري ًا من املواد النباتية التالفة لإنتاج الفورفورال
والتي حتتوي على البنتوز ،ك�سيقان الذرة
ال�شامية ،وق�شور بذور القطن وال�شوفان والأرز
وعباد ال�شم�س وال�شعري ،و�أي�ض ًا ف�ضالت ق�صب
ال�سكر التالفة وجذوع النخيل و�سعفه ،حيث تتم
معاجلتها ببع�ض الأحما�ض الكيميائية.
لقد بينت التجارب املخربية� ،أنه ميكن
ا�ستخال�ص هذه املادة املهمة من نوى التمر
بكفاءة عالية ،تفوق بقية املخلفات النباتية،
فقوالح الذرة تعطي  %8فقط من وزنها فورفورال،
وف�ضالت ق�صب ال�سكر تعطي  ،%15بينما �أثبتت
الدرا�سات �أن نوى التمر ميكن �أن ي�ستخرج منه
حوايل  %30فورفورال ،وهذا يفوق بكثري بقية
املخلفات النباتية.
�أجزاء النخلة

نوى التمر
�ساق العذق
�سعف النخلة
بقايا ال�شماريخ
ليف النخلة
جذع النخلة
وريقات ال�سعفة

ويبني اجلدول التايل الن�سبة املئوية للفورفورال
امل�ستخل�صة من �أجزاء النخلة املختلفة ،مقدرة
على �أ�سا�س املادة ال�صلبة:
هذا وتعد الواليات املتحدة الأمريكية ،وايطاليا،
وال�سويد ،والرنويج ،وبع�ض دول االحتاد
ال�سوفيتي �سابقا ،يف طليعة دول العامل املنتجة
وامل�صدرة ملادة الفورفورال.
ا�ستعماالت مادة الفورفورال:
اهتم عدد كبري من دول العامل ال�صناعية،
ب�إنتاج مادة الفورفورال ،والتي بلغ �سعر الطن
الواحد منها يف عام  2008حوايل  1700دوالر
�أمريكي.

وتدخل يف �صناعة مبيدات احل�شرات والفطريات
وامليكروبات واملعقمات ،كما تعد من املذيبات
االنتقائية املهمة ،حيث تذيب بع�ض املواد دون
غريها ،لذلك ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف
معامل تكرير البرتول ،ملعاجلة الكربون ال�ضار
واملركبات الكربيتية املختلفة املوجودة يف زيوت
الت�شحيم ،كما ت�ستخدم يف عمليات تكرير بع�ض
�أنواع الوقود ،كوقود الديزل.

وت�ستخدم هذه املادة يف عدد من ال�صناعات
الكيميائية املهمة ،ك�صناعة النايلون والبال�ستيك
والراتنجات التي حتمي الفلزات من الت�آكل،

الن�سبة املئوية للفورفورال التي ميكن ا�ستخال�صها
30%
16.7%
16.4%
14.5%
12.7%
11.7%
8.5%

الشجرة المباركة سبتمبر 2009

وقد �شهد ا�ستخدام هذه املادة ،زيادة كبرية
خالل العقود القليلة املا�ضية ،حيث دخلت يف
�صناعة الأ�صباغ واملواد الال�صقة والعطور و�إنتاج
الأقم�شة والورق واملواد املانعة لل�صد�أ والأدوية
الطبية الب�شرية والأدوية البيطرية.
كما تعد الفورفورال مادة �أولية مهمة لت�صنيع
عدد كبري من املركبات الكيميائية املهمة ،ذات
اال�ستخدامات ال�صناعية املتعددة واحليوية،
حيث ا�ستخدمت لإنتاج كحول الفورفوريل،
وانهيدريد املاليك ،وحام�ض الفورويك ،وكحول
الفورفوريل رباعي الهيدروجني ،والفوران رباعي
الهيدروجني ،ويف ت�صنيع الراتنجات ،كراتينج
فينول الفورفورال ،وراتينج �أ�سيتون الفورفورال.
وتهتم م�صانع املطاط مبادة الفورفورال،
حيث ت�ستخدم لإنتاج رباعي هيدروالفوران
والبوتاديئني الالزمني ل�صناعة املطاط
ال�صناعي ،كما بينت التجارب املخربية �أن
معاجلة املطاط بالفورفورال ي�سرع من عملية
الفلكنة ،مما ي�ؤدي �إىل �إنتاج مطاط �صلب
يتحمل الظروف الت�شغيلية والظروف البيئية
القا�سية.
ا�ستخال�ص الفورفورال من نوى التمر:
تقوم �صناعة مادة الفورفورال ،على حتويل
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ال�سكريات اخلما�سية املعقدة� ،إىل �سكريات
خما�سية ب�سيطة ،ثم يتم �إنتاج الفورفورال منها،
وقد يتم ذلك على مرحلة واحدة Single Stage،
�أو �ضمن نظام متعدد املراحل MultiStage،
وخالل عملية الت�صنيع ،يتم ا�ستبعاد املواد
الأولية الأخرى كال�سليلوز واللكنني ،ليتم ف�صلها
الحقا وا�ستخدامها يف �صناعات متعددة،
ك�صناعة �إنتاج الورق واخلمرية والكحوالت.

وتتعدد مراحل معاجلة نوى التمر ،ثم �إنتاج
الفورفورال منه ،ففي البداية يتم حتمي�ص النوى
على درجة حرارة من  70 – 60درجة �سل�سيو�س
داخل �أفران خا�صة حتت �ضغط منخف�ض ،ثم
يجر�ش النوى ويطحن ويحول �إىل م�سحوق ينقع
ملدة يوم كامل يف �أحد املذيبات كالهك�سان ،حيث
ير�شح بعدها ويتم ف�صل الزيت واملذيب ،وتكرر
عملية الرت�شيح مرتني على الأقل وملدة �ست
�ساعات.

يف الطبيعة ،من املركبات الكربوهيدارتية
اخلما�سية ال�سكر املعقد ،حيث تتم معاجلتها
باملاء لتتحول �إىل �سكر خما�سي ب�سيط بنتوز
 Pentose،ثم تعالج ب�أحد الأحما�ض الكيميائية
املخففة ،كحام�ض الكربيتيك �أو حام�ض
الهيدروكلوريك لإنتاج الفورفورال واملاء الذي
ميكن ف�صله الحقا ،وميكن متثيل التفاعالت
ال�سابقة باملعادلة الكيميائية التالية:

يتم بعدها ف�صل املذاب عن املذيب ،والذي
يدعى املي�سال يف حمام مائي ،حيث يتم
احل�صول على الزيت نقيا� ،أما ك�سب النوى
والذي مت احل�صول عليه بالرت�شيح ،فيعر�ض
لتيار من الهواء للتخل�ص من �آثار املذيب
ال�سابق ،وينقل بعدها �إىل امل�ستخل�صات الدوارة
Rotary Digesters،والتي ت�ضم املادة الأولية
واحلام�ض املخفف امل�ستعمل للإذابة ،حيث تدور
حول نف�سها وميرر بخار املاء ال�ساخن خالل
املزيج �ضمن درجة حرارة حمددة ،لتتكون مادة
الفورفورال على �شكل �أبخرة يتم دفعها �إىل
�أجهزة التكثيف  Condensersللح�صول على
الفورفورال املخفف ،والذي يتم نقله �إىل وحدة

وتعد مركبات البنتوزانات )Pentosans ( C5H8O4

التقطري التجزيئي
للتخل�ص من الرطوبة و�إنتاج مادة الفورفورال
ب�شكل نقي.

Fractional Distillation

�إن ا�ستخدام نوى التمر ،والذي يقدر ب�آالف
الأطنان �سنوي ًا يف بالدنا ،والتمور التالفة،
وكذلك كافة �أجزاء النخلة ،لإنتاج عدد كبري من
املنتجات ال�صناعية املهمة ،يفتح �آفاقا وا�سعة
�أمام ن�شوء �صناعة واعدة يف وطننا العربي،
ت�سهم يف رفد م�سرية التنمية والبناء يف عاملنا
العربي املعا�صر.
املراجـع:
-1فتحي ح�سني �أحمد علي ،نخلة التمر...
�شجرة احلياة ،الدار العربية للن�شر
والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،2005 ،القاهرة،
م�صر.
-2ح�سن خالد ح�سن العكيدي ،نخلة التمر ،دار
زهران ،2000 ،عمان ،الأردن.
-3عاطف حممد �إبراهيم وحممد نظيف
حجاج خليف ،نخلة التمر زراعتها ،رعايتها
و�إنتاجها يف الوطن العربي ،من�ش�أة املعارف،
الطبعة الثانية ،1997 ،الإ�سكندرية ،م�صر.
�-4شحاته �أحمد عبد الفتاح ،مو�سوعة النخيل
والتمور ،دار الطالئع للن�شر والتوزيع
والت�صدير ،2000 ،م�صر.
-6جملة التقدم العلمي ،نوى البلح و�سيلة
حلماية البيئة ،م .حممود �سالمة الهاي�شة،
العدد � – 58أكتوبر .2007
-7جملة ال�شجرة املباركة العدد الأول ،مار�س
(�آذار) .2009
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اجلمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور
فل�سطني
www.nakhel.com
Asdpd2004@yahoo.com

خوص النخيل
نسيج من التراث
الفلسطيني
هي جمعية خريية �أهلية غري حكومية ت�أ�س�ست
عام  2001وح�صلت على ترخي�ص من وزارة
الداخلية الفل�سطينية.
ر�سالة اجلمعية:
م�ؤ�س�سة �أهلية ريادية متخ�ص�صة غري ربحية
تعمل يف جمال تطوير النخيل وحماية البيئة
واالهتمام بالقطاع الزراعي ك�شكل من �أ�شكال
تثبيت الأر�ض الفل�سطينية وتعمل على دعم
القطاع الزراعي املهم �آملني بالإ�سهام يف حتقيق
الأمن الغذائي ودعم املزارعني واملزارعات.
�أهداف اجلمعية:
 1ـدعم املزارع الفل�سطيني وتثبيته على �أر�ضه
من خالل م�شاريع تقدمها اجلمعية.
 2ـ�إعادة بناء هذا القطاع الزراعي املهم ب�شكل
�صحيح ومتطور.
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 3ـالتو�سع يف زراعة النخيل من خالل زراعة
و�إدخال �أ�صناف جديدة يف املنطقة.
 4ـ�إجراء درا�سات و�أبحاث متعلقة بالنخيل
ب�شكل متخ�ص�ص.
 5ـالعمل على ترخي�ص الإنتاج الزراعي و�إعادة
التغليف.
 6ـالو�صول �إىل برنامج توا�صل حملي وتقليمي
حلماية النخيل من الأخطار املحتمة لها.
 7ـمواكبة التطورات الزراعية يف جمال
النخيل.
 8ـن�شر الوعي لدى املزارعني.
 9ـا�ستحداث وحدة املر�أة وتعزيز اجلانب
التنموي وحتقيق دور املر�أة يف التنمية
واجلندر.
 10ـ العمل على دعم املر�أة الريفية و�إيجاد برامج
خلق فر�ص عمل.

 -11ا�ستخدام التكنولوجيا الزراعية والتقنيات
احلديثة لإكثار زراعة النخيل.
الفئات امل�ستهدفة:
�صغار املزارعني والعامة يف جمال النخيل
وال�سيدات العامالت يف جمال الت�صنيع ملنتجات
النخيل بالإ�ضافة �إىل املهند�سني الزراعيني
والأكادمييني املهنيني يف جمال الدرا�سات
و�أبحاث النخيل وحت�سني قدراتهم من خالل
تقدمي الإر�شاد والتوجيه والتدريب ونقل املعرفة
لهم �إىل جانب خدمات علمية.
�أن�شطة اجلمعية:
�أو ًال :الإر�شاد والدعم الفني بالعمل من خالل
برنامج �إر�شادي يخت�ص يف جمال النخيل
للمزارعني لالهتمام ب�أرا�ضيهم .وتقدمي دورات
تدريبية ،حما�ضرات ،ور�ش عمل لزيادة الوعي
لدى املزارعني يف هذا املجال.
ثانيـ ًا :ت�شجري الأرا�ضي و�إدخال �أ�صناف
جديدة يف املنطقة.
ثالثـ ًا� :إدخال تقنيات حديثة يف زراعة النخيل
والعمليات الفنية الأخرى كالتلقيح واحل�صاد
والت�صنيع.
رابعـ ًا :توفري فر�ص عمل للعاملني والعامالت

يف جمال �إنتاج وت�صنيع النخيل.
خام�س ًا :تنفيذ م�شاريع لدعم �صمود املزارع
الفل�سطيني و�إعادة ت�أهيل قطاع النخيل.
�ساد�س ًا :تنفيذ م�شاريع ن�سوية لإحياء الرتاث
وحمايته من االنقرا�ض و�إيجاد فر�ص عمل
للن�ساء.
�إننا نطمح من خالل جمعيتنااىل:
 1ـدعم امل�شاريع ال�صغرية لزيادة دخل �صغار
املزارعني واملزارعات.
 2ـالعمل على توفري فر�ص عمل للأ�سر
الفقرية.
 3ـالنهو�ض مب�ستوى املر�أة من خالل �إيجاد
فر�ص عمل.
 4ـ�إن�شاء مزارع منوذجية مزارع �أمهات لأ�صناف
متعددة من النخيل.
 5ـا�ستخدام التقنيات احلديثة للإكثار من
زراعة النخيل وملحقاته من ت�صنيع.
 6ـ�إن�شاء خمترب لتكاثر النخيل متو�سطة
الأن�سجة.
 7ـ�إعداد كوادر فنية متخ�ص�صة يف جمال
النخيل.
 8ـحماية الرتاث والعمل على �إحيائه وزيادة
وعي اجلمهور ب�أهميته.

الفل�سطيني ملتقي ًا مع �أهداف وحدة املر�أة التي
مت تنفيذها يف اجلمعية الأهلية لتطوير النخيل
والتمور حيث �سيعمل هذا امل�شروع على تعزيز
اجلانب التنموي عند املر�أة الريفية كذلك العمل
على �إيجاد مورد دخل للأ�سرة يف ظل الظروف
االقت�صادية التي يعي�شها املجتمع الفل�سطيني
ويف ظل الفقر الذي تعاين منه املر�أة رغم عملها
املتوا�صل والكثري يف اجلانب الزراعي لأنها تعمل
بدون �أجرة وكذلك لتحقيق �أهداف اجلمعية
الأهلية لتطوير النخيل والتمور يف املحافظة
على الرتاث الفل�سطيني و�إحيائه وتوعية الأجيال
اجلديدة التي جتهلها كقيمة وطنية وركيزة من
ركائز الفخر الوطني واالجتماعي.
�أهداف امل�شروع:
 1ـاملحافظة على الرتاث و�إعادة ت�أهيله و�إك�ساب
ال�سيدات خربة ومهارة.
 2ـت�شجيع الن�ساء على العمل ب�شكل جماعي
حتت �إطار وحدة املر�أة يف اجلمعية وتعزيز
اجلوانب االيجابية من م�شاركة وتفاعل وخلق
عالقات جيدة.
 3ـتعزيز اجلانب التنموي ودور املر�أة و�إيجاد
مورد دخل للأ�سر امل�شاركة مب�ساعدة
اجلمعية يف ت�سويق منتجاتها عن طريق
عالقة اجلمعية باملجتمع املحلي.

نبذة عن امل�شروع:
جاء م�شروع التدريب املهني والفني لإحياء الرتاث
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قراءة في رمزية النخلة
�ســــــامـــح كـعــــــو�ش

�شاعر وناقد �أدبي فل�سطيني
samkaawach@gmail.com

في هوية الشعر اإلماراتي المعاصر
أرض اإلمارات بمن عليها من بشر ينتمون إلى
عناصر وجودها منذ األزل ،وإلى األبد ،باللغة
واللسان ،والمشهد والعين ،الروح والرؤيا
الهوية الوطنية يف ال�شعر الإماراتي عربية الهوى
جامع لقيم
والعن�صر ،فهي وليدة امتداد جغرايف ٍ
فكرية وتراثية مغرقة يف بعدها التاريخي املت�أ�صل
يف الذاكرة والكيان ،والوجدان ،وال�شعراء يف
القوم هم �أول من قال ،والقول �إعالنُ موقف
ي�سبق �إليه املبدعون من ال�شعراء قبل �سواهم من
عامة النا�س ،وقدمي ًا قال ال�شاعر الفار�س� ،أبو
فرا�س احلمداين “ونحن �أنا�س ال تو�سط عندنا/
لنا ال�صدر دون العاملني �أو الق ُرب”.
�شعب
و�ضمري “نحن” هذا ال يتعلق بقوم �أو بعامة ٍ
من ال�شعوب ،بل يتعلق بالأنا الناطقة بل�سان
اجلماعة ال�شعرية املعبرّ ة عن هوى الوطن،
و�شجاعة املوقف ،وريادة الكلمة ،فالنحن هذه
ت�صرخ طالب ًة العلى ،ومن طلب العلى ،نال �أحد
احل�سنيني :ال�صدر �أو القرب.
وال�صدر من ال�صدارة ،وال�شعراء هم �أ�صحابها
يف ا�ستحقاق الوطنية واالنتماء ،والهوية .ت�ستعيد
ق�صائدهم ك ّل عنا�صر الهوية الوطنية بامتياز

وطني
الباحث واملكت�شف والأول يف الفكرة ٍّ
كهم ٍّ
بدالالت ا�ستعادية لقيم الهوية الوطنية من ب�شر
و�شجر و�أر�ض وعر�ض ،وف�ؤاد ناطق بهوى ك ّل
تف�صيل من تفا�صيل الوجود الوطني وم�ستلزمات
�إعالنه كعن�صر �أو ٍّ
يل من عنا�صر الهوية الوطنية،
و�أول عنا�صر هذا الوجود النخلة ملا ارتبطت به
يف الذاكرة الإماراتية املكان والإن�سان من قيم
الأ�صالة والكفاية والعي�ش الكرمي يف �شظف
ال�صحراء وق�سوة الطبيعة ،ومبدء القول قول
ال�شاعر الفل�سطيني الكبري حممود دروي�ش يف
�إحدى ق�صائده:
“علّقوين على جدائل نخلة
وا�شنقوين فلن �أخون النخلة
هذه الأر�ض يل ،وكنتُ قدمي ًا
�أحلب النوق را�ضي ًا ومولّه
ً
حزمة من حكايا
وطني لي�س
لي�س ذكرى ،ولي�س حقل �أهلّة

الشاعر اإلماراتي ككل شاعر عربي ينتمي إلى داللة النخلة
خصه بوجودها في حياته
في الضمير الجمعي للعرب ،وإن كان اهلل
ّ
أكثر من غيره ،بل وألقاه في فيئها لتصير ظاللها وطنًا موسومًا،
وحضنًا دافئًا وداللة سير ومسيرة
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وينهي ق�صيدته بها ،فاخليانة للنخلة هي خيانة
للأر�ض والعر�ض والوطن ،و�أن يع ّلقه الأعداء
العربي �شرف
على جدائل النخلة يعني �أن ينال
ُّ
الرفعة والكرامة والعز واملجد.

حبيب الصايغ :الوطن ماء ونخلة،
والنخلة هي زينة األرض في بلد
صحراوي االمتداد ،رملي األبعاد

لي�س �ضوء ًا على �سوالف فلّة
وطني غ�ضبة الغريب على احلزن
وطفل يريد عيد ًا وقبلة
�سجن
ورياح �ضاقت بحجرة
ٍ
وعجو ٌز يبكي بنيهِ وحقله
هذه الأر�ض جلد عظمي
وقلبي ،فوق �أع�شابها يطري كنخلة
علّقوين على جدائل نخلة
وا�شنقوين فلن �أخون النخلة”.
بهذا ال�شعر ينحاز ال�شاعر دروي�ش �إىل الغنائية
العربية الكال�سيكية املحتفية مبفردات املكان
من �شجر وب�شر ،و ُيعلي انتما ًء للنخلة ك�أق�صى ما
ميكن لكائن �أن يحمل من رمزية وداللة ،فالنخلة
هنا هي الأنثى ذات اجلدائل ،وهي الأر�ض التي
لن يخونها ال�شاعر الإن�سان لأنها االنتماء �إىل
الوطن وبها يبد�أ العي�ش فيه ،بحالوته ال�سكرية
من متر وع�سل ،ورطب كمفردة ذات داللة
ترتبط باملاء نقي�ض القيظ والعط�ش واجلفاف،
ومن املعاجم القول �إن الفعل ُ
رطب �صار ُرطب ًا
وهو �أي�ض ًا خالف يب�س مبعنى ندي و�صار ناعم ًا،
ّ
وترطب مبعنى ابت ّل ،وال ُرطب جماعة الع�شب
الأخ�ضر ،وحممود دروي�ش �شاعر ًا ،يبد�أ بالنخلة

والنخلة ترتبط وقلب ال�شاعر برابط احلب والوفاء
واملودة ،فقلب ال�شاعر فوق �أع�شاب الأر�ض يطري
كنخلة حملق ًا يف �سماء احلق واحلقيقة ،وبينهما
هذه الأر�ض ،يقول ال�شاعر “هذه الأر�ض يل”،
وبهذا فالنخلة انتماء ووفاء ،و�شجرة مباركة ال
يف الر�سالة ال�سماوية واخلطاب الإلهي فح�سب،
بل يف املعنى احلقيقي جلوهر الوجود ،جوهر
�أن يكون الإن�سان واقف ًا كالنخلة ،وبا�سق ًا مثلها،
وكرمي ًا معطا ًء يف �سبيل الوطن والإن�سان كما هي
يف العطاء واجلود.
وبهذا ي�ستعيد ال�شاعر موقف �أبي فرا�س
احلمداين من عالقة اختيار ال�شعراء الوجودي،
كهم وجودي
وانحيازهم �إىل الهوية الوطنية ٍّ
م�ؤرق ،ي�ؤدي بهم �إىل ال�صدر /االنتماء للوطن
والتعبري بفخر عن قيم الوالء والفداء ،ارتقاء
كالنخلة� ،أو �إىل القرب /امل�شنقة ،النزول جتذر ًا
يف الأر�ض �ضارب ًا يف الرمل ،بفخر الذاهب �إىل
حتفه ليكتب بدمه حروف عزٍّ وفخار يف ِّ
�سجل
هويته الوطنية.
لظى وحريق ،ونار ت�أكل قلب
فحب الوطن ً
ال�شاعر ليكتب اجلمر يف املوقف الوطني الأ�صيل،
والف�ؤاد ال�شاعر ير�سم خريطة الوطن بالدمع
والدم ،فال تغريه ملذات احلياة و�أطايب
العي�ش ،فما الهوى �إال لأول منزل ،للوطن
املكان والذاكرة ،يكتبه ال�شاعر حب ًا �أزلي ًا
ال ينتهي ،ونبع هوى يتجدد وال ي�ضمحل،
ويبقى ما دامت الأبدية ،كلم ًة خالد ًة
حتفرها روح ال�شاعر و�شم ًا يف
ذاكرة التاريخ ،لت�سجل يف ح�شا
الأزلية بحروف من نور ونار،
و�صبابة ال تنطفئ.

عن الأجداد وال�سلف ،فالوطن بالن�سبة �إليهم
جمموعة قيم قبل �أن يكون �أر�ض ًا ونبت ًا وماء،
قيم حتكي حكاية عرب �آمنوا بعزّتهم ،وانتموا
ٍ
�إىل العلياء والكرب ،والعزة والفخر باالنتماء
الوطني ،قبل �أن يكون لهذا االنتماء ا�سم �أو
هوية ،فهويتهم بيت ال�شعر امل�أثور “�إذا بلغ
�صبي /تخ ّر له اجلبابر �ساجدينا”،
الفطام لنا ٌّ
ويف ذلك املعنى يقول ب�شارة اخلوري (الأخطل
ال�صغري):
“�سائل العلياء عنّا والزمانا
هل خفرنا ذ ّم ًة مذ عرفانا
املروءات التي عا�شت بنا
مل تزل جتري �سعري ًا يف دمانا”.
واملروءات التي تقع يف �صلب الهوية الوطنية،
وتعبرّ عن �أوىل �أولياتها ،يف الفكر اجلمعي
واملوروث ال�شعبي من قيم و�أخالقيات ومبادئ،
�سجلها التاريخ للوطن ،ولأبنائه،
حتكي م�آثر ّ
بناة جمده ،ويف مقدمهم ال�شعراء الذين
ير�سمون �شك ًال للوطن وال �أجمل ،يحتفون بكل
نبتة يف �أر�ضه ،ويرتوون بقطرات ع�شقه حتى
الثمالة ،فهم �أبناء هذه الأر�ض ب�شجرها،
وب�شرها ،ومدنها ،وقراها ،وكل �شرب �أر�ض
فيها ،وها هو ابن الإمارات يحمل راية االنتماء

وللهوية الوطنية عند ال�شعراء
انتماء �إىل القيم الفكرية املوروثة
الشجرة المباركة سبتمبر 2009

ٌ
مملكة
عجمان فوق احللم
تندى فيقفزُ نحوها احل�شدُ
ري
قيوينُ ٌ
ريح �أمها �س ٌ
�شوق َ
فيك يرتدُّ
من ع�صف ٍ
ٌ
م�ساجلة
وبر�أ�س خيمتنا
بيني وبني خميلةٍ تعدو
النخلة في الشعر اإلماراتي
المعاصر قضية والتزام شعري
أيضًا ،فهي داللة العودة إلى
الذاكرة األولى ،ذاكرة الحب
للوطن واألرض ومقوّ ماتهما

والوالء ،بقد�سية الإميان بالوطن بعد اهلل ،يرتفع
بالوطن �إىل م�صاف الأ�سطورة ،وبالنخلة �إىل
م�صاف االخ�ضرار املبارك الأزيل ،فالنخلة
تورق على �شفتي ال�شاعر وتزهر برطبها ومترها
ت�صبغ بالع�سل ريقه بطعم حالوتها ،يقول
ال�شاعر عارف اخلاجة يف ق�صيدة “موعد للحب
والفرح” من جمموعته “�صالة العيد والتعب”:
“يا مورق ًا بالنخل يف �شفتي
�سي�سهر الور ُد
ثبت هواك
ُ
و�سيخلق الوله القدمي لنا
زمن ًا جديد ًا جزر ُه مدُّ
هذي ال ُ
إمارات ا�ستفا�ض بها
ٌ
عر�س
جميل �إ�سمهُ املجدُ
ٌ
ظبي تو�شو�شني
�سحر ًا �أبو ٍ
يينع �أينما نغدو
والقلب ُ
ُ
ف�ص َلتْ �سحبي
دبي َّ
�أما ٌّ
يف
ناهدين عليهما حمدُ
ِ
ُ�ش ٌ
عل ل�شارقةٍ على عط�شي
ظم�آن يا من نحوها الق�صدُ
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ً
�س ّميتُ
رع�شة بدمي
بعدك
ِ
ٌ
ن�سمة حتدو”.
�إنّ الفجري َة
جمد الإمارات يف تاريخها:
وتطول الق�صيدة لتحكي حكاية جمد الإمارات
يف تاريخها املعا�صر ،وتعدد عنا�صر الهوية انتما ًء
و�شجر ًا وما ًء ،و�سما ًء حت�ضن الأر�ض مبن عليها
من ب�شر ينتمون �إىل عنا�صر وجودها منذ الأزل،
و�إىل الأبد ،باللغة والل�سان ،وامل�شهد والعني،
الروح والر�ؤيا ،التي تر�سم مدن ًا من روائ َع ثري ٍة
بحب �أبنائها ،وهويتها الأ�صيلة العريقة ،وق�صائد
حب بالدهم �أبدع
�شعرائها الذين ين�شدون يف ّ
و�أروع ما �سطرته خميلة ال�شعراء من وجد،
وع�شق للوطن.
وحب الإمارات يف ال�شعر لي�س عن�صر ًا لغوي ًا
فح�سب ،وال عن�صر ًا تزييني ًا وحم�سن ًا لفظي ًا،
ّ
يو�شي به ال�شعراء ق�صائدهم ،ملا يحمله هذا
احلب من ذكريات م�سرية مل تكن ممهد ًة
باحل�صى ،وال مفرو�ش ًة بالورد ،بل كانت عزم ًا
على معاندة الظروف القا�سية يف �شظف احلياة
يف ال�صحراء ،لتمثل النخلة موئ ًال للإن�سان،
وم�صدر ًا للأمن والأمان ،وروح ًا دافئ ًة حا�ضن ًة
للإن�سان يف هجري ال�صحراء وقليل مائها.
والوطن الإمارات لي�س عالم ًة من عالمات وقف
الق�صيدة كما يرد يف غنائيات �شعراء يرددون
ا�سمه يف منا�سبات احتفائية احتفالية فح�سب،
بل هو عم ٌل �إبداعي واجتماعي مع ًا ،والتزام
بعنا�صر هوية وطنية تدل عليه ،وت�شري �إليه بقيم
البذل ،والعطاء ،والبناء ،وال تبنى الأوطان بغري

هذه القيم الوطنية التي يلتزمها ال�شعراء نربا�س ًا
و�شعلة انتماء يف م�سرية بناء مق ّومات الهوية،
ومك ّوناتها اللغوية والإبداعية ،يف ال�شعر واحلياة،
والطبيعية يف ال�شجر والب�شر ،والنخلة املباركة.
والوطن التزام �صعب ،ال يدرك �صعوبة ت�ش ّكله
الوجودي وال�شعري �إال ال�شعراء الذين يتماهون
معه يف الق�ضية الوطنية ،والهم ال�شعري ،والوجود
يف امتداد م�ساحات الوله به ،فهو املحمول يف
القلب ،وامل�أمول دائم ًا غد ًا� ،أجمل مما هو عليه
اليوم ،و�أف�سح �أر�ض ًا ،و�أرحب �صدر ًا ،يحمل ه ّمه
ال�شعراء يومي ًا يف كل نب�ضة وريد ،وخفقة قلب،
وك ّل َنف ٍَ�س ورائح ٍة وروح ،يلهث ال�شاعر بحمله،
لأنه يحمل بالده معه ،يف الليل والنهار ،وال�سر
واجلهر ،والبعد والقبل.
ويف حديثه للوردة يقول ال�شاعر حبيب ال�صايغ
فيها من عنا�صر الهوية ،ما يرتبط باالنتماء
للأر�ض والنخلة ،والوطن البالد التي تعد ال�شاعر
بتحقق رغباته الدافئة يف فرحه كلما �أمطرت
غيمة يف البالد� ،أمطرت غيم ٌة يف الدم ،والوردة
دم ،والدم وطن ،والوطن ماء ونخلة ،والنخلة هي
زينة الأر�ض يف بلد �صحراوي االمتداد ،رملي
الأبعادّ ،
كف الرمل مت�سح على جبينه باجلفاف،
فيبادلها احلب بقبلة كالواحة ،وواحة كالنخلة
املباركة ،التي تبديها الأر�ض زين ًة وثمر ًا حلو ًا يف
مرارة العي�ش يف ال�صحراء ،وال�شاعر ي�شري �إليها
بالكناية فهي زينة الأر�ض يف �صحراء العرب،
يقول خماطب ًا �شاعر ًا �شريك ًا له يف االنتماء �إىل
الأر�ض /الوطن /البالد ،النخلة:
“�أبدت الأر�ض زينتها فانتمينا �إليها
وكنا لها ً
لهفة �أو دعاء
وانتظرنا طوي ًال
فلم يح�ضر الأ�صدقاء”
�أما عي�ش الوطن بتفا�صيل الهوية ،واحلياة،
والتح ّول الإن�ساين للأ�شياء التي تت�شكل �ضمن
مك ّونات الوطن ،والهوية ،فيعي�شه ال�شاعر مبخيلة
تر�سم له الوطن وجه ًا يف ال�صبح ،و�إ�شراقة

فتقول يف جمموعتها “بانتظار ال�شم�س”:
“ويلقاين �صباح �ضاحك فمه
فذاك ال�صبح وجهك �أنت يا وطني

وتتابعت يف و�صفها �أبياتهم

جناحاها احلنني ودفقة ال�شجن

عطاء
واحلب عند بني القري�ض
ُ
كانت على طول احلياة وعر�ضها

ت�سافر بي �إليك ف�صول �أحالمي

سيف المري :هامت بحب النخلة
الشعراء ،فجرت على سنن الهوى
ُ
األهواء ،وتتابعت في وصفها
ُ
أبياتهم ،والحب عند بني القريض
عطاء ،كانت على طول الحياة
ُ
وعرضها ،من خير ما جادت به
الصحراء ،أعلمت من خبر المسيح
الوضاء،
وأمه ،لما أتاها المولد
ِ
ُ
وتساقط الرطب المبارك عندما،
ّ
العذراء
هزت بجذع النخلة
ُ

ال�شم�س ،وانبعاث ال�شجن يف خافق القلب ،وزوايا
ال�ضلوع ،يلتقي ال�شاعر بال�صبح ال�ضاحك،
مبت�سم ًا لأنه يحمل �صورة الوطن يف عينيه،
واحلنني �إليه يف قلبه ،ي�سافر به طري ًا عائد ًا
�إىل ربوع وطنه مهما متادت عبث ًا بقلبه م�سافات
الغربة ،طري ًا يغ ّرد مبفردات البالد و”اخلليج”،
وحلم النخيل يف رمزية اختزاله للوجود الإن�ساين
واخت�صاره للحياة يف �شجرة ،مباركة ،ع�سلها من
زيت ونور ،ت�ضيء كم�شكاة ،وهذا االجتاه تتمثله
ال�شاعرة �صاحلة غاب�ش التي تطل من خلف
النخيل من�شد ًة رمزيتها يف الداللة على اخلليج
بعامة ،والإمارات على �ضفته اجلنوبية بخا�صة،

ال�شعراء
“هامت بحب النخلة
ُ
أهواء
فجرت على �سنن الهوى ال ُ

ومن خلف النخيل �أطل من�شدة

من خري ما جادت به ال�صحراء

�صدى �أن�شودتي لهواك ي�صحبني

�أعلمت من خرب امل�سيح و�أمهِ

�أما ّ
ين الكبرية زورق يجري

الو�ضاء
ملا �أتاها املولد
ُ
وت�ساقط الرطب املبارك عندما

ال�سفن”
يزاحم يف اخلليج �أ�صالة
ِ
ولل�شعراء مع النخلة ق�صة ووقفة ،وال�شاعر
الإماراتي ككل �شاعر عربي ينتمي �إىل داللة
النخلة يف ال�ضمري اجلمعي للعرب ،و�إن كان اهلل
خ�صه بوجودها يف حياته �أكرث من غريه ،بل
ّ
و�ألقاه يف فيئها لت�صري ظاللها وطن ًا مو�سوم ًا،
وح�ضن ًا دافئ ًا وداللة �سري وم�سرية ،بل �إحالة �إىل
املتخيل الديني وامليثيولوجي يف ال�ضمري اجلمعية
تلك ،ك�أقرب �صورة �إىل اهلل يف قر�آنه الكرمي،
ق�صت حكاية العذراء
وكتبه ال�سماوية التي ّ
مرمي ،وابنها امل�سيح ،ف�صارت النخلة بهما �أكرث
قيم ًة ،و�أجمل رمزي ًة ،تتكامل بالقيمة الوطنية لها
يف احلا�ضر املعبرّ عن الإمارات� ،شعب ًا وار�ض ًا
ونخي ًال وما ًء ،يقول ال�شاعر �سيف املري:

العذراء”.
هزّ ت بجذع النخلة
ُ
وهنا يتفرد ال�شاعر �سيف املري دون غريه من
ال�شعراء بتخ�صي�ص النخلة بق�صيدته كامل ًة،
ك�أنه يفيها بع�ض حقها على �شعراء الإمارات
فيخ�صها بوجده كمو�ضوع �شعري م�ستقل متميز،
فاحلب عند ال�شعراء الإماراتيني ال للأنثى
واحلبيبة كما هو عند غريهم من �شعراء العرب،
بل هو للنخلة التي هاموا يف حبها وتتابعت يف
و�صفها �أبيات �شعرهم وبوح ق�صيدهم.
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صالحة غباش :من خلف النخيل
أطل منشدة ،صدى أنشودتي
أماني الكبيرة
لهواك يصحبني،
ّ
زورق يجري ،يزاحم في الخليج
السفن
أصالة
ِ

وال�شاعر �سيف املري يخت�صر القول يف النخلة
املباركة ،فهي من خري ما جادت به ال�صحراء
كما يقول ال�شاعر يف ق�صيدته ،وهي �شاهدة
امليالد النبي لل�سيد امل�سيح ،وب�شارة الأمم
بر�سالة ال�سماء ،م�ستعري ًا من القول القر�آين
الكرمي ق�صة العذراء مرمي والرطب املبارك.
والنخلة يف ال�شعر الإماراتي املعا�صر ق�ضية
والتزام �شعري �أي�ض ًا ،فهي داللة العودة �إىل
الذاكرة الأوىل ،ذاكرة احلب للوطن والأر�ض
ومق ّوماتهما ،يف عالقة املرء بالريح وال�شجر،
وال�صحراء والبحر ،واملاء والعط�ش ،واحل ّل
والرتحال ،يقول ظاعن حممد ظاعن �شاهني:
“�س�أر�سل �صرختي للريح
لتبعثها �إىل �أمي فنف�سي كدّ ها الرتحال ...
ف�إن هبت رياح “الكو�س” يا �أمي
نناجيها ،تناجيني ،وناجي النخل يا �أمي
ومن �أجلي
�صالة العمر �صلّي يل”
ويف قوله “ناجي النخل يا �أمي” ي�ستعر�ض
ال�شاعر �ضرور ًة ال �شعرية �أو داللية ،بل �ضرور ًة
�إن�سانية وجودية ،فالنخلة يف عالقة رديف
ومماثل للفظة الأم ،والنخلة تعطي كما الأم
وتغذي ابنها بالتمر والع�سل ،وحالوة �س ّكرها،
وترتقي يف ذات ال�شاعر وذاكرته �إىل م�صاف
الأم ،يف ا�شرتاكهما كمنادى ،يف املناجاة“ ،يا
نخل”“ ،يا �أمي”.
وجتتمع املعاين الوطنية ك ّلها مع ًا يف بع�ض مناذج
ال�شعر الإماراتي كحقيقة �أو�ضح من �أن مي ّوهها
ال�شاعر مبح�سنات البديع والبيان� ،أو �أن يخبئها
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ال�شاعر يف غام�ض املعاين ومغلق الدالالت ،فحب
ن�صه وحياته ك ّل احل�ضور،
الوطن حا�ض ٌر يف ّ
ميلأ عليه يومه و�شعره و�شعوره ،فريق�ص يف حلبة
وحيه الوطني و�سحره البياين وجمالية التعبري
عن االنتماء �إليه� ،إىل ق�ص�ص ال�شم�س عنه،
وابت�سامة الهالل لطلة وجهه ،وهو الوطن املخ ّيلة،
وارتياح الروح �إىل االرمتاء يف �أح�ضان “احلالة”
�أو هي الهوية يف �أبدع جتلياتها ال�شعرية ،كجنة
على الأر�ض �أبدعت ر�سم تفا�صيلها يد اخلالق،
فانتمى �إن�سانها �إليها بكثري ع�شق وحب ،يقول
�سامل �أبو جمهور يف �إحدى ق�صائده:
“يا بالد ًا يداعب الطفل فيها
ق�ص�ص
ال�شم�س وابت�سام الهاللِ
ِ
ري يف حماها فراخ ًا
الط
و ّدع
ُ
مطمئن ًا و�آمن ًا ال يبايل
تلك �أر�ضي وجنتي وبالدي
و� ُ
إمارات موطني وم�آيل”.
وال�شاعر هنا ي�شري �إىل النخلة بالإمياء والتلميح
ال الت�صريح ،والنخلة موطن الطري يبني يف
حميطها املخ�ض ّر و�سط ال�صحراء �أع�شا�شه
للفراخ ال�صغار ،والنخلة كذلك خمزن ذكريات
ابن ال�صحراء ،يتو�سد ظلها يف القيلولة بعد
التعب ،ويحتمي بفيئها من الهجري ،فتحميه ومتيل
عليه ميل الأم احلنون على طفلها ،ك�أنها عباءته
من احلر وغطاء ر�أ�سه من �أذى الرم�ضاء.
وها هو ال�شاعر كرمي معتوق يتلو يف ق�صيدته
“مواويل دي�سمرب” �أغنياته يف حب النخلة التي
تت�سع كوطن وت�صري رمز ًا للإمارات الدولة ،وهي
املروءة والعطاء ،وال�شاعر يعدد عنا�صر انتماء
ال�شاعر للوطن الإمارات ،خماطب ًا وطنه بكثري
من الوجد واحلب ،متعالي ًا على املعاين اليومية
واملفردة التي ال تقول �شيئ ًا ،ك�أنه ير�سم خط �سري
كغائب �أتعبه الغياب ،وم�سافر
العائد �إىل البالدٍ ،
�أ�ضناه ال�سفر والرتحال فعاد زاحف ًا �إىل �أر�ضه،
يرمي بهّمه �إليها لتحمله عنه ،وتريحه من عذابه

القدمي ،يقول:
“يا موطن ًا َ
جعل املروء َة ن�سلهُ
ُ
واملن�صف
�إن حدَّ ث الغادي بها
غاب َ
م�سافر يا موطني
عنك
ما َ
ٌ
َ
ُ
يزحف
ترابك
�إال وعا َد �إىل
ُ
ال يُحمدُ الإ�سراف يف �شيءٍ �سوى
�شعب ُي ُ
�سرف”.
فنعم ٌ
حب البال ِد َ
ِّ
وهو يف مو�ضع �آخر من ق�صيدته ،يعلن الفخر
بالوطن كعن�صر وجودي وهوية وطنية ،وانتماءٍ
�إن�سا ٍّ
ين ي�ستعيد العزة التي حفلت بها ق�صائد
ال�شعراء العرب على امتداد الع�صور ،بالبالد
وعلمها ورجاالتها ،فالوطن راي ٌة وعل ٌم ،وخفّاق
تخفق له القلوب بني الأ�ضلع ،وتر�سم يف العيون
له �صورة زايد ،والد ًا وقائد ًا ،وباين عزة الوطن،
و�أبنائه ،يقول كرمي معتوق:
“وطني ال ُ
إمارات التي من عزمها
ً
مهابة وجالال
علتِ اجلبا ُه
علم رعته قلوبنا
�أجمادُها ٌ
وحمته � ٌ
أجيال بنتْ �أجياال
من طب ِع زايدَ طبعها و�أمانها
هي دا ُر زايدَ ال عدمتَ �س�ؤاال “.
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قيادتنا الرشيدة تتبنى فلسفة الزراعة
العضوية كخيار استراتيجي في اإلمارات
�صــــدر حـــــديــــث ًا
عن جلنة تطوير العمل االر�شادي
االدارة العامة لزراعة ابوظبي
قطاع الزراعة

أبوظبي تملك أسس
إنتاج التمور العضوية
�أكد �سعادة جمعة �سعيد حارب وكيل دائرة
البلديات والزراعة ـ قطاع الزراعة قائ ًال :نحن
يف قطاع الزراعة ومن موقع امل�س�ؤولية قد اتخذنا
العديد من اخلطوات الإجرائية يف االجتاه
ال�صحيح يف جمال الزراعة الع�ضوية �أولها ن�شر
املعرفة وثقافة النظام الزراعي اجلديد الذي
يعتمد على ا�ستخدام املواد الطبيعية والبيولوجية
يف الزراعة بني الأخوة املزارعني و�أهميتها يف
التنمية الزراعية امل�ستدامة وما ت�شكله طريقة
الزراعة الع�ضوية من عن�صر فعال يف الوقاية من
متبقيات املواد ال�ضارة يف املحا�صيل الزراعية.
جاء ذلك يف مقدمة الكتيب ال�صادر عن جلنة
تطوير العمل الإر�شادي يف قطاع الزراعة
بعنوان (الزراعة الع�ضوية للنخيل) وذلك
مبنا�سبة م�شاركة القطاع يف مهرجان ليوا
للرطب  2009والذي يعترب جزء ًا من برامج
جلنة تطوير العمل االر�شادي لتوعية املزارعني
ورفع م�ستوى املعرفة لديهم.
و�أ�ضاف �سعادة الوكيل �إىل �أنه كرث احلديث يف
ال�سنوات القليلة املا�ضية يف خمتلف الأرجاء
عن الزراعة الع�ضوية و�أهمية الإنتاج الزراعي
الأنظف الذي من �ش�أنه حماية البيئة وتوفري
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الغذاء الآمن للإن�سان وهل هي �ضرورة ملحة
�أم رفاهية ميكن اال�ستغناء عنها يف ظل التزايد
ال�سكاين وقلة الغذاء عاملي ًا ورغم هذا اجلدل
ف�إن �صحة الإن�سان وبيئته املحيطة تعترب �أهم
الأولويات يف منظومة الأمن الغذائي.
وبالنظر لأهمية �شجرة نخيل التمر يف التاريخ
الزراعي لدولتنا الفتية التي �أ�س�س لها املرحوم
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل،
فقد �أ�ضحت ال�شجرة املباركة �أحد مفردات
الهوية الوطنية يف الإمارات وهذا يرتب علينا
م�س�ؤوليات َج ّمة يف تطوير اخلدمات املقدمة
للنخلة فني ًا وزراعي ًا و�إر�شادي ًا ،حيث مل يدخر
قطاع الزراعة جهد ًا يف دعم �شجرة نخيل
التمر على كافة امل�ستويات وفق ًا للر�ؤية احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل» .فالتجارب الناجحة
للزراعة الع�ضوية يف �إمارة �أبوظبي التي حتظى
بدعم من الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة تعترب �أ�سا�س ًا مهم ًا لنجاح
الزراعة الع�ضوية يف الإمارات .مما حدا بنا �إىل
دفع عجلة الإنتاج الع�ضوي على كافة امل�ستويات

خ�صو�ص ًا �إنتاج التمور الع�ضوية و�أ�صبح لدينا
يف �إمارة �أبوظبي جتارب نا�ضجة �أخذت موقعها
على خريطة الإنتاج الع�ضوي وحققت جناحات
رائعة على م�ستوى العامل التي ت�ؤكد �أن �إمارة
�أبوظبي لديها جميع املقومات والأ�س�س لإنتاج
التمور الع�ضوية.
من هنا ت�أتي �أهمية هذا الكتيب التعريفي للأخوة
املزارعني حول �أهمية التحول لإنتاج التمور
الع�ضوية لأن الزراعة الع�ضوية هي النظام الأمثل
الذي ت�سعى الدول املتقدمة �إىل توفريه ل�شعوبها.

و�إر�شادهم وتذليل جميع العقبات �إن وجدت.
و�أ�ضاف مدير �إدارة الإنتاج الزراعي انه ومما
يثلج ال�صدور هو االهتمام الذي �أبداه معظم
مزارعي �إمارة �أبوظبي يف رغبتهم بالعودة �إىل
الزراعة الطبيعية خ�صو�ص ًا يف جمال الإنتاج
الع�ضوي للتمور ،ونتيجة للجهود التي بذلتها
�إدارة قطاع الزراعة يف ن�شر املعرفة العلمية

والدورات التدريبية وور�ش العمل احلقلية
للإخوة املزارعني عرب ال�سنوات املا�ضية .كما
كان ملهرجان ليوا الرطب يف دوراته اخلم�س
املتعاقبة الأثر الطيب يف خلق هذا املناخ
احليوي وااليجابي يف حتفيز املزارعني على
تبني �أ�سلوب الزراعة الع�ضوية بهدف زراعة
النخيل الع�ضوية و�إنتاج التمور الع�ضوية.

من جهة �أخرى �أ�شار املهند�س احمد خالد عثمان
مدير ادارة االنتاج الزراعي يف االدارة العامة
لزراعة ابوظبي �أن الزراعة الع�ضوية ب�شكل عام
حققت قفزة نوعية على م�ستوى الدولة �أو �إمارة
�أبوظبي ب�شكل خا�ص من حيث تبني قيادتنا
الر�شيدة لفل�سفة الزراعة الع�ضوية كخيار
ا�سرتاتيجي للدولة والإمارة من �أجل �إنتاج غذاء
�آمن و�صحي لكافة �سكان الدولة.
كما �أَ�ضحت الزراعة الع�ضوية جزء ًا من حديث
النا�س اليومي على كافة امل�ستويات كبديل طبيعي
و�صحي و�آمن لغذاء الإن�سان وزاد عدد مرتادي
�صاالت بيع الإنتاج الع�ضوي ،حيث يف�ضل العديد
من امل�ستهلكني الإنتاج الزراعي الع�ضوي عن
الإنتاج العادي نظر ًا مل�أمونية هذا املنتج على
ال�صحة م�ؤكدين �أن العودة �إىل الطبيعة تعزز
البيئة امل�ستدامة وتزيد من الإنتاج.
و�أ�صبح لدينا العديد من املزارع الع�ضوية وهي
بحق �أمثلة نا�ضجة وعالية اجلودة على م�ستوى
الدولة حققت جناحات عدة على م�ستوى
املنطقة والعامل.
ونحن يف جلنة تطوير العمل الإر�شادي بقطاع
الزراعة لدينا برامج �إر�شادية على مدار العام
ويدنا ممدودة لكل املزارعني الراغبني يف
التحول �إىل الزراعة الع�ضوية �سواء للنخيل �أو
املحا�صيل الأخرى وعلى ا�ستعداد للأخذ ب�أيديهم
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املهند�س عبد الدائم الكحـيل
newmiracle7@hotmail.com

أسـرار
العـالج بالتمـر
التمـر خـبز الصحراء وأفضل غذاء للمستقبل
�إن الر�سول الكرمي عليه �صلوات اهلل و�سالمه
قد �أعطى �أهمية خا�صة للتمر يف غذاء امل�ؤمن
على مدار العام .واهلل تبارك وتعاىل قد ك ّرر
ذكر النخيل يف كتابه املجيد كثري ًا ،وجعله طعام
�أهل اجلنة ،فما هي �أ�سرار هذه املادة الغذائية؟
وهل من املمكن �أن نف ّكر بالتمر كمادة عالجية
ن�ستخدمها لعالج �أمرا�ض حمددة؟ وماذا يقول
العلماء حديث ًا عن التمر؟
ُيعترب التمر من �أكرث املواد غذا ًء وقد ي�سميه
البع�ض «خبز ال�صحراء» ،ويحتوي �أكرث من ثلثيه
مواد �سكرية طبيعية .وقد نالت هذه الفاكهة
اهتمام احل�ضارات القدمية منذ �أكرث من خم�سة
�آالف �سنة .فقد اعتربها قدماء امل�صريني رمز ًا
للخ�صوبة� ،أما الرومان واليونانيون فقد زينوا
بها مواكب الن�صر الفخمة ] .[1والآن يتم �إنتاجه
بكميات كبرية يف اجلزيرة العربية و�إيران وم�صر
والعراق و�إ�سبانيا و�إيطاليا والواليات املتحدة
الأمريكية وغريها من دول العامل .حيث يوجد
�أكرث من  600نوع �أو �صنف من التمر ]� .[2سوف
نرى يف الفقرات الآتية �أن التمر مفيد للإن�سان
منذ وجوده جنين ًا يف بطن �أمه ،وت�ستمر فوائده
حتى �سن ال�شيخوخة!!.
التمر قبل الوالدة:
يقوم التمر بالت�أثري على ع�ضالت الرحم فين�شطها
وينظم حركتها مما ي�سهل والدة احلامل .كما
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�أن ع�ضلة الرحم يف مرحلة املخا�ض والوالدة
تكون ب�أم�س احلاجة لل�سكر الطبيعي كغذاء لهذه
الع�ضلة ال�ضخمة ن�سبي ًا .ومبا �أن التمر مادة
ملينة وم�سهلة فهي �ضرورية للحامل قبل الوالدة
لتنظيف القولون والأمعاء وت�سهيل الوالدة .وهنا
يتجلى الإعجاز يف قوله تعاىل يف خطابه ل�سيدتنا
مرمي عليها ال�سالم} :وَهُ زِّ ي �إِ َل ْي ِك بِجِ ذْ ِع النَّخْ َل ِة
ت َُ�ساق ِْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا َج ِن ّي ًا{ (مرمي.)25 :
غذاء وعالج للأطفال:
يحتوي التمر على ال�سكر الطبيعي والذي هو
�سهل و�سريع االمت�صا�ص واله�ضم ،لذلك فهو
مريح و�آمن بالن�سبة ملعدة الطفل و�أمعائه .وميكن
اال�ستفادة �أي�ض ًا من ع�صري التمر خ�صو�ص ًا �إذا
ُمزج مع احلليب لي�شكل �شراب ًا مقوي ًا للأطفال
والكبار مع ًا .ثم �إن مزيج التمر والع�سل وامل�صنوع
كمادة عجينية ميكن �أن يعالج الإ�سهال عند
الأطفال ،ويعالج الزحار �أي�ض ًا ب�شرط �أن يعطى
ثالث مرات يف اليوم .كما ميكن لهذه العجينة �أن
تكون مبثابة مادة مهدئة للثة الطفل �أثناء بزوغ
�أ�سنانه حيث تهدئ لثته وتط ّريها وت�سهّل خروج
الأ�سنان.
كما ُين�صح بتناول الأنواع اجليدة من التمور
وغ�سلها قبل اال�ستعمال خ�صو�ص ًا �إذا �أردنا
ا�ستعمالها لعالج وغذاء الأطفال .وهنا ن�ستذكر
هدي النبي الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم يف

حتنيك الطفل بالتمر املم�ضوغ و�إطعامه قلي ًال منه
بعد والدته .وقد �أثبت العلم �ضرورة �إعطاء املولود
�شيئ ًا من املاء وال�سكر لإمداده بالغذاء و�إك�سابه
املناعة الالزمة �ضد الأمرا�ض .و�إذا علمنا ب�أن
ال�سكر املوجود يف التمر من �أ�سهل �أنواع ال�سكاكر
امت�صا�ص ًا وه�ضم ًا ف�إنه يكون منا�سب ًا للمولود
اجلديد منذ والدته على �أن يتم م�ضغه �أو نقعه
باملاء النقي لي�سهل تناوله .وهذا ي�ؤكد �أن الر�سول
الأعظم �صلى اهلل عليه و�سلم قد �سبق الأطباء
�إىل هذا النوع من التغذية ،كيف ال ي�سبقهم وهو
رب ه�ؤالء الأطباء؟!
ر�سو ٌل من ّ
عالج ف ّعال للإم�ساك:
يعالج التمر اال�ضطرابات املعوية وي�ساعد
الأمعاء على �أداء مهامها بفعالية عالية ،كما
ي�ساعدها على ت�أ�سي�س م�ستعمــرة البكترييــا
النافعة للأمعاء .ولذلك ي�ساعد التمر على عالج
الإم�ساك ب�شكل جيد ويقلــ�ص ع�ضالت الأمعاء
وين�شطها مبا فيه من �ألياف .وميكن اال�ستفادة
الق�صوى من �شراب التمر لعالج الإم�ساك بنقع
حبات من التمر خالل الليل وتناولها يف �صباح
اليوم التايل ك�شراب م�سهل ].[3
عالج اال�ضطرابات اجلن�سية:
ميكن ا�ستعمال �شراب التمر لعالج القلب
ال�ضعيف ،كما ميكن
ا�ستعماله لل�ضعف
اجلن�سي .و�إذا
مزج التمر مع
احلليب والع�سل

ف�سوف ي�شكل �شراب ًا فعا ًال لعالج اال�ضطرابات
اجلن�سية لدى اجلن�سني وم�شروب كهذا �سيق ّوي
اجل�سم ب�شكل عام ويرفع م�ستـوى الطاقــة فيـه.
وميكن �أن يتناوله امل�سنون �أي�ض ًا لتح�ســني قوتهــم
وتخلي�صهم من ال�سموم املرتاكمة يف خالياهم
طوال �سنوات عمرهم.
الغذاء املثايل لل�صائم:
والعجيب �أن الذين يعاجلون مر�ضاهم بال�صوم
وهم من غري امل�سلمني ين�صحونهم بتناول
ال�سكر الطبيعي املوجود يف الفواكه واملاء[4]،
و�إذا علمنا ب�أن التمر يحوي ن�سبة عالية من
هذا ال�سكر ال�سهل االمت�صا�ص ف�إنه بذلك يكون
التمر واملاء �أف�ضل غذاء لل�صائم .وهنا نتذ ّكر
حديث ًا �شريف ًا لنبينا عليه ال�صالة وال�سالم:
(�إذا �أفطر �أحدكم فليفطر على متر ف�إنه بركة،
ف�إن مل يجد متر ًا فاملاء ف�إنه َطهور) (رواه �أبو
داود) .وهكذا يكون الر�سول الكرمي علمنا
�أ�صول ال�صوم الفعال بتناول التمر واملاء قبل �أن
يكت�شفه الغرب بقرون طويلة! وقد تكون احلكمة
النبوية من تناول التمر عند الإفطار هي احل ّد
من اجلوع وبالتايل تقليل كمية الطعام امل�ستهلكة
من قبل ال�صائم ،وهكذا يكون ال�صيام �أكرث
فاعلية وفائدة .و�إذا تذكرنا �أن ال�صوم يعترب
�أف�ضل �سالح ال�ستئ�صال املواد ال�سامة من
اجل�سم ،ف�إن الإفطار على التمر املقاوم لل�سموم
هو بحق عالج متكامل لل�ضعف والوهن الناجت
من تراكم املواد ال�سامة واملعادن الثقيلة يف
خاليا اجل�سم ،وميكنك عزيزي القارئ االطالع
على «بحث ال�صوم عملية بدون جراحة».
عالج للوزن الزائد:
�إن احتواء التمر على ت�شكيلة وا�سعة من العنا�صر
الغذائية يجعله غذاء مقاوم ًا للجوع! و�إذا علمنا
ب�أن ال�سبب الرئي�سي لل�سمنة هو الإح�سا�س
ب�شكل دائم باجلوع وال�شهية للطعام وبالتايل

ا�ستهالك كميات �أكرب من ال�شحوم وال�سكريات
�أثناء الأكل ،ف�إن العالج بتناول ب�ضع حبات متر
عند الإح�سا�س باجلوع �سي�ساعد على الإح�سا�س
باالمتالء وال�شبع ،هذه احلبات �سوف مت ّد اجل�سم
بال�سكر ال�ضروري ،وتقوم بتنظيم حركة الأمعاء
وبالتايل التخفيف بن�سبة كبرية من الإح�سا�س
باجلوع .وبالنتيجة التخفيف من ا�ستهالك
الطعام.وهنا يتجلى الهدي النبوي ال�شريف
عندما قال عليه ال�صالة وال�سالم( :ال يجوع �أهل
بيت عندهم التمر) (رواه م�سلم) .وهنا ن�ستنبط
عالج ًا لل�سمنة الزائدة بوا�سطة التمر!
عالج الكبد وااللتهابات:
يعالج التمر الكبد ويخل�صه من ال�سموم ،و�إذا
ترافق ال�صوم مع الإفطار على التمر ،كان بحق
من �أروع الأدوية الطبيعية ل�صيانة وتنظيف الكبد
من ال�سموم املرتاكمة فيه .كما �أن �شراب التمر
ميكنه �أن يعالج التهابات احلنجرة والعديد من
�أنواع احل ّمى ،والر�شح والزكام ][5
عالج للت�س ّمم:
لعالج الت�سمم ميكن اال�ستفادة من ب�ضع حبات
من التمر .وميكن ا�ستعمال التمر املنقوع يف املاء
ك�شراب م�ضاد للت�سمم الكحويل مث ًال ] .[3وهنا
نود �أن نذ ّكر ب�أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�س ّلم
قد �أ�شار �إىل عالج الت�سمم بالتمر!! يقول �صلى
اهلل عليه و�سلم( :من ت�صبح ب�سبع مترات
عجوة ال ي�صيبه يف هذا اليوم
ُ�س ّم وال �سِ حر) ]رواه �أبو
داود[ .يف هذا احلديث
ال�شريف معجزة علمية
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مبهرة ولكن ب�شرط �أن نتعمق يف دالالته الطبية:
 1ـ�إن الر�سول الكرمي عليه ال�صالة وال�سالم
حدّد عدد التمرات ب�سبع ،وهذا الرقم له
دالالت كثرية يف الكون والقر�آن والهدي
النبوي ،ويكفي �أن نعلم ب�أن �أول رقم ُذكر يف
القر�آن هو الرقم �سبعة!!!
 2ـ�إن �سبع مترات تزن و�سطي ًا  70غرام ًا ،وهذه
الكمية منا�سبة جل�سم الإن�سان ،وحتتوي
على ت�شكيلة وا�سعة من املعادن والأمالح
والفيتامينات والتي ت�ضمن امت�صا�صها يف
اجل�سم.
 3ـ�إن هذه الكمية �سوف ت�ساعد اجل�سم على
التخل�ص من جزء من ال�سموم املختزنة يف
خالياه مثل املعادن الثقيلة كالر�صا�ص مث ًال،
وهذه ال�سموم قد كثرُ ت يف ع�صرنا هذا
ب�سبب التلوث الكبري للماء والهواء والغذاء
الذي نتناوله.
 4ـلقد �أ�شار احلديث ال�شريف �إ�شارة خفية �إىل
(�س ّم)
املواد ال�سامة التي تدخل اجل�سم بكلمة ُ
و�أن تناول التمر �سوف يخفف كثري ًا من �ضرر
هذه املواد على اجل�سم.
 5ـ�أما كلمة (�سحر) فنكل علم ذلك �إىل اهلل
تعاىل هو يعلم املق�صود منها.
 6ـطبع ًا ال يعني احلديث �أننا �إذا تناولنا �سبع
مترات وتناولنا بعدها مادة �سامة ال يعني �أن
ال�سم لن ي�ؤثر! بل �إذا فعلنا ذلك ف�سوف
هذا ّ

نكون كمن يلقي نف�سه �إىل التهلكة .ولذلك
ينبغي �أن نفهم احلديث على �أن التمر ي�ؤثر
على ال�سموم يف اجل�سم فيخفف من ت�أثريها،
ويكون الت�أثري فعا ًال يف حالة احلفاظ على �سبع
مترات كل يوم كما �أمرنا طبيبنا حممد عليه
�صلوات اهلل و�سالمه .وينبغي �أن نفهم من
احلديث �أي�ض ًا �أن تناول كمية من التمر كل
يوم وبانتظام �سوف ي�ؤثر على احلالة النف�سية
فيجعلها �أكرث ا�ستقرار ًا ،واهلل تعاىل �أعلم.
بلغة الأرقام التمر �أف�ضل غذاء
للم�ستقبل:
هنالك فوائد طبية وغذائية يف ثمرة التمر جتعله
مر�شح ًا ليكون �أف�ضل غذاء للم�ستقبل .فالتمر
يحتوي على ن�سبة عالية من الكربوهيدرات
(ال�سكريات) ت�صل �إىل ( )% 88ون�سبة من
الد�سم ( )% 5 – 2.5ون�سبة بروتني (- 2.3
 )% 5.6ون�سبة عالية من الفيتامينات والألياف
( .)% 11.5 - 6.4كما حتتوي ثمرة التمر عدا
البذور على ن�سبة من الزيت (� )% 5 – 0.2أما
بذور التمر فتحوي ( )% 9.7 – 7.7من وزنها
زيت ًا ،وتزن نوى التمر ( )% 14.2 – 6.6من
وزن الثمرة.
يحتوي التمر �أي�ض ًا على فيتامينات �آ وب 1وب2
ويحتوي التمر �أي�ض ًا على الفلور وهو مقاوم
لت�سو�س الأ�سنان .كما يحتوي التمر على عدد
من املعادن �أهمها البورون والكال�سيوم والكوبالت
والنحا�س والفلور واحلديد واملغنزيوم واملنغنيز

والبوتا�سيوم والفو�سفور وال�صوديوم والزنك،
ويحتوي التمر كذلك على عن�صر ال�سيلينيوم
املقاوم لل�سرطان.
�إن هذه امليزات جمتمعة يف مادة غذائية واحدة
هي التمر جتعله مر�شح ًا ليكون مورد ًا غذائي ًا
م�ستقبلي ًا ،ال�سيما �أن �إنتاج التمر يف العامل ازداد
ثالثة �أ�ضعاف خالل الأربعني �سنة املا�ضية،
بينما عدد �سكان العامل ت�ضاعف مرتني فقط.
وهذا دليل على النمو ال�سريع يف �إنتاج هذه املادة
املثالية ].[1
و�أخري ًا �أخي امل�ؤمن �إذا كنت ممن ي�شكون الوهن
ال ترتدد يف تناول �سبع مترات عجوة كل يوم
عم ًال بحديث امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم.
فهذه التمرات ال�سبع تزن تقريب ًا �سبعني غرام ًا،
و�إذا تناولتها كل يوم ف�إن هذا يعني �أنك تتناول
 70ملغ من الكال�سيوم املفيد للعظام واملفا�صل
والأع�صاب .ويعني �أنك قد تناولت  35ملغ من
الفو�سفور املغذي للمخ والدماغ ،ويعني �أي�ض ًا �أنك
تناولت �أكرث من  7ملغ من احلديد املقوي للج�سم
ب�شكل عام والقلب ب�شكل خا�ص.
و�إذا كنت ت�شكو ال�سمنة الزائدة ف�إن هذه الكمية
حتتوي على �أقل من ربع غرام من الد�سم فقط،
ولذلك فهي منا�سبة لتخفيف الوزن� .إن هذه
الوجبة النبوية تقدم لك  10غرامات من الألياف
ال�ضرورية لتنظيم وتن�شيط عمل الأمعاء لديك.
فهل ت�ستجيب للهدي النبوي ال�شريف؟!
املراجـع:
[ 1 ] h t t p : / / w w w. n c b i . n l m . n i h . g o v / e n t r e z /
_query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list
ids=12850886&dopt=Abstract
[ 2 ] h t t p : / / w w w. e v e r y t h i n g 2 . c o m / i n d e x .
pl?node=date
[3]http://www.indiangyan.com/books/healthbooks/food_that_heal/date.shtml
[4] http://www.fasting.com/index.html
[5]http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/
Date.html#Origin%20and%20Distribution
[6]http://www.dipbot.unict.it/Palms/descr02.html

* باحث يف �إعجاز القر�آن وال�سنَّة� ،سورية
امل�صدر :موقع الإعجاز العلمي يف القران وال�سنة
www.55.net
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الدكتور فا�ضل عبا�س ابراهيم مرهون

سوسة النخيل الحمراء
في مملكة البحرين

احتلت �شجرة نخيل التمر
) (Phoenix dactyliferaمكانة
�أ�سا�سية كم�صدر مهم للغذاء وخ�شب
الوقود وامل�سكن يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ملدة تزيد عن اخلم�سة �آالف
عام وقد حظيت �شجرة نخيل التمر يف منطقة
اخلليج ب�سبب حتملها للظروف املناخية احلارة
والرتبة الفقرية باهتمام خا�ص لدى امل�س�ؤولني
واملواطنني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،
مما �أدى �إىل رعايتها والتو�سع يف زراعتها ،حيث
يقدر عدد �أ�شجار النخيل مبنطقة اخلليج العربية
حالي ًا بحوايل  55مليون نخلة يبلغ �إنتاجها ال�سنوي
مليون طن تقريب ًا وقد نقل العرب �إىل �إ�سبانيا
�شجرة النخيل ومنها انت�شرت �إىل العامل العربي
وال�شرق الأق�صى على ال�سواء حتى و�صل تعداد
النخيل يف العامل العربي �إىل  %62من �إجمايل
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�أ�شجار النخيل يف العامل .يف مملكة البحرين
وحدها حوايل � 600ألف نخلة منزرعة يف م�ساحة
تبلغ حوايل  2000هكتار ،يبلغ جملة �إنتاج التمور
حوايل  16612طن ًا ،ي�ستهلك حوايل ن�صفها
لال�ستهالك الآدمي والن�صف الآخر يدخل يف
�صناعة الأعالف.
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خطورة �سو�سة النخيل احلمراء:
�شجرة النخيل ك�أي كائن معر�ض للإ�صابات
املر�ضية واحل�شرية والتي ت�ؤثر على �إنتاجية
النخيل وت�شوه منظرها اجلمايل ،لذا فهناك
العديد من الآفات التي ت�صيب النخيل ولكن
ميكن التعامل مع معظمها بخف�ض تعداد هذه
الآفات واحلد من �أ�ضرارها ،ولكن يوجد بع�ض
الآفات الواردة �إىل البالد وغالب ًا ما ت�ستفحل
الإ�صابة بها لأنها تدخل البالد دون �أعدائها
احليوية ،ومن �أهم و�أخطر هذه احل�شرات �سو�سة
النخيل احلمراء وقد ت�سمى �سو�سة النخيل
الهندية �أو الآ�سيوية.
(Rhynchophorous ferrugineus) Red Palm

مكافحتها يف الوقت املنا�سب ،وبطريقة فعالة
حتقق ن�سبة �إبادة عالية.

املناطق والبالد امل�سجل بها ح�شرة �سو�سة النخيل
احلمراء ،حتى ال تت�سع رقعة الإ�صابة.

ت�سبب الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء خروج
�سائل لونه بني لزج امللم�س كريه الرائحة من
ثقوب على جذوع النخيل ،ومع تقدم الإ�صابة
تظهر فجوات و�أنفاق داخل جذوع النخيل بها
جميع �أطوار احل�شرة ( يبلغ طول الريقة حوايل
� 5سم وقطرها حوايل � 2سم – ذات �أجزاء
فم قار�ضة) – ثم ت�سبب جفاف القمة النامية
للف�سائل والنخيل خا�صة عمر � 10-5سنوات ،ثم
ت�سقط ر�أ�س النخلة مع جفاف الأوراق اخلارجية
للنخلة.

ن�شاط ق�سم وقاية النبات واحلجر الزراعي
بالن�سبة ل�سو�سة النخيل احلمراء عام 2003م:
		
عدد مزارع النخيل التي مت فح�صها
 35مزرعة
�إجمايل عدد النخيل الذي مت فح�صه 		
 11758نخلة
عدد النخيل الذي مت عالجه من الإ�صابة
 118نخلة
		
عدد النخيل الذي مت �إزالته وحرقه
 60نخلة
وبالتايل ت�صبح ن�سبة الإ�صابة ب�سو�سة النخيل
احلمراء = % 1.5
وهي �أقل عن ن�سبة الإ�صابة املقدرة عام 2002
= % 2.37

 ،Weevilحيث �أن موطنها الأ�صلي الهند و�سجلت
بالعراق يف عام 1918م ،ويف ال�سعودية يف عام
1985م ،ومت اكت�شافها لأول مرة يف مملكة
البحرين يف �أبريل عام  1995يف مزرعتني
متجاورتني باملنطقة الغربية ،هذا وقد �سبق
اكت�شافها يف معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي
وكذلك يف م�صر حتى و�صلت �إىل �إ�سبانيا.

واختلف العلماء يف حتديد مدى طريان احل�شرة
فقد ذكر البع�ض �أنها تطري مل�سافة  900مرت
و�آخر ذكر �أنها تطري مل�سافة  1كم ،ثم ذكر �أخري ًا
�أنه قد ي�صل طريانها �إىل ميل واحد مما يرجح
انتقال احل�شرة �إىل مناطق �أخرى يف البالد مما
ي�ستدعي القيام بعمليات امل�سح واحل�صر ال�شامل
لبقية املناطق الزراعية.

ومما مييز خطورة هذه احل�شرة هو املدى الوا�سع
من �أ�شجار النخيل و�أ�شباه النخيل التي ت�صيبه
مما يجعل التخل�ص منها عملية لي�ست بال�سهلة �أو
الهينة فهي ت�صيب نخيل التمر – نخيل البوري –
نخيل الزيت ( وا�شنطونيا) نخيل ال�ساجو -نخيل
جوز الهند الكناري – نخيل جوز الهند – النخيل
ال�سكري -النخيل املروحي -نخيل التوديا .وهنا
ي�أتي دور و�أهمية يقظة رجال احلجر الزراعي
باملنافذ املختلفة للمملكة.

وقد �أحدثت الإ�صابة �أ�شجار النخيل بالبحرين يف
مناطق كرزكان ،املالكية ،دم�ستان ،الزالق ،الهملة
ن�سبة تقدر بحوايل ( %2.37عام .)2002

ومن املعروف �أن ح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء
تعترب من �أ�شهر و�أخطر �آفات النخيل يف منطقة
جنوب �شرق �آ�سيا ومنطقة ال�شرق الأو�سط لزيادة
معدل تكاثر وانت�شار احل�شرة لتواجدها يف بيئة
منوذجية للتطور والنمو .وقد ت�سمى يف بع�ض
الأحيان “ �إيدز النخيل” داللة على �أن هذه
احل�شرة مل يتو�صل العلماء �إىل �أ�سلوب ناجح
يف التعرف على الإ�صابة املبكرة بها وبالتايل
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�إن طرق املكافحة التي مت �إتباعها مل تكن
بالدرجة الكافية التي من �ش�أنها �أن حتد من
انت�شار احل�شرة .لذلك ف�إنه من ال�ضروري
التخطيط والإعداد مل�شروع وطني يغطي املناطق
التي يتواجد فيها النخيل �سواء املزارع ـ ال�شوارع
ـ احلدائق يف مملكة البحرين من �أجل حماية
نخيل التمر من هذه الآفة اخلطرية.
جماالت العمل التنفيذية:
منذ اللحظة الأوىل وعقب اكت�شاف الإ�صابة يف
مملكة البحرين �شرعت ال�ش�ؤون الزراعية متمثلة
يف الوزارة التابعة لها قوانني احلجر الزراعي
اخلارجي والتي متنع دخول النخيل وف�سائله
و�أنواع نخيل الزينة (العائل �أي�ض ًا للح�شرة) من

وفيما يلي �أهم الإجراءات التي حتد من انت�شار
هذا الوباء و�إمكان ال�سيطرة عليه والتي ن�سعى
جاهدين لتطبيقها:
�إجراءات حماية النخيل يف مملكة
البحرين:
� . 1إجراء م�سح �شامل جلميع مزارع النخيل يف
اململكة وكذلك نخيل البلديات لتحديد ن�سب
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء ويتم ذلك
بعدة طرق �أهمها الفح�ص املبا�شر للنخيل
ـ امل�صائد الفورمونية الكريومونية ـ طريقة
اخلبط على اجلذع ـ طريقة التن�صت على
اجلذع ،كما يجب و�ضع نخيل الزينة يف االعتبار
لكونه م�صدر ًا لإعادة الإ�صابة لنخيل التمر.
�.2إجراء الفح�ص الدقيق ب�صفة م�ستمرة
بغر�ض الك�شف املبكر للإ�صابة حيث �أن ذلك
ميثل خري و�سيلة ملكافحة احل�شرة قبل حدوث
�أ�ضرار بالغة.
�.3شرح كل ما يتعلق بهذه احل�شرة يف جميع و�سائل
الإعالم والرتكيز على الأن�شطة الإر�شادية
والندوات والدورات التدريبية وتوزيع
املطبوعات وعقد يوم حقل �أو معر�ض فني

لتوعية املهتمني بعمليات املكافحة و�أ�صحاب
العالقة يف �ش�ؤون البلديات واملزارعني
و�أ�صحاب الب�ساتني عن مدى خطورة الآفة
والطرق املختلفة للوقاية والعالج.
 .4حظر نقل �أ�شجار وف�سائل النخيل من مناطق
الإ�صابة ب�سو�سة النخيل احلمراء �إىل مناطق
�أخرى للحد من انت�شارها من خالل احلجر
الزراعي الداخلي.
.5عدم زراعة �أي ف�سائل �إال بعد الك�شف عليها
وثبوت خلوها من الإ�صابة ،والت�أكد �أنه مت
غمرها يف املبيد احل�شري املنا�سب.
.6العناية بتكريب النخيل و�إزالة الليف وخلع
الف�سائل الكبرية من حول النخيل حيث �أن
ذلك ي�ساهم يف اكت�شاف الإ�صابة مبكر ًا،
مع مالحظة �ضرورة دهان اجلروح الناجتة
بوا�سطة املبيدات املالئمة �أو عجيبة بوردو
وغلقها لعدم تهيئة الفر�صة لإناث احل�شرة
لو�ضع البي�ض.
 . 7العناية بب�ساتني النخيل من حيث العمليات
الزراعية املختلفة من ت�سميد وري و�صرف

وخالفه ،مع مالحظة عدم
تزاحم �أ�شجار النخيل باملزرعة.
 .8نظافة الب�ساتني من خملفات
النخيل خا�صة اجلذوع ،والعمل
على �إزالة وحرق �أ�شجار النخيل
امل�صابة يف املزارع املهملة.
.9ا�ستخدام امل�صائد التي
حتتوي على املواد الفريمونية
والكريمونية والطعم الغذائي يف
مزارع النخيل حيث �أنها ت�ستعمل
لال�ستدالل على درجة الإ�صابة
عالوة على �أنها تعمل على تقليل
تعداد ح�شرة �سو�سة النخيل.
.10ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية
التي جتذب احل�شرات الكاملة
حلفارات �سوق النخيل التي تن�شئ
ثقوب ًا و�أنفاق ًا وجروح ًا متهد
الإ�صابة بح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء.
.11عالج الأ�شجار امل�صابة بوا�سطة ر�شها
باملبيدات املنا�سبة� ،أو ا�ستخدام املبيدات
املحببة� ،أو حقن حملول املبيد حول
مناطق الإ�صابة عن طريق فجوات تعمل
باملثقاب ،كما ميكن العالج بوا�سطة �أقرا�ص
الفو�ستوك�سني �أو ما ي�ستجد.
.12اال�ستعانة باخلرباء يف جمال وقاية النبات
وخا�صة �آفات النخيل بغر�ض مراجعة تقدم
العمل وتقييم ما مت �إجنازه والتو�صية بتوجيه
�سري العمل لتحقيق الهدف من برامج
املكافحة.
 .13تبادل اخلربات واملعلومات مع دول جمل�س
التعاون اخلليجي يف جمال مكافحة �سو�سة
النخيل وكذلك االت�صال بالهيئات الدولية
املعنية باملو�ضوع وخا�صة يف دول جنوب
و�شرق �آ�سيا.
.14متثيل مملكة البحرين يف جميع الندوات
وور�ش العمل وامل�ؤمترات التي تتناول بحوث
�أو حلقات نقا�ش حول نخيل التمر عموم ًا

و�آفات النخيل خا�صة.
املنظمة العربية للتنمية الزراعية
و�سو�سة النخيل احلمراء:
�إميان ًا من املنظمة العربية للتنمية الزراعية
بخطورة هذه الآفة اخلطرية التي تهدد نخيل
التمر يف العامل العربي عامة ودول اخلليج خا�صة
فقد نفذت املنظمة م�شروع ًا بحثي ًا عمالق ًا عن
�سو�سة النخيل احلمراء دام العمل فيه ملدة 6
�سنوات يف دول اخلليج العربية على مرحلتني.
حيث مت �إن�شاء خمتربين على �أحدث امل�ستويات،
�أحدهما مبنطقة القطيف بال�سعودية والآخر
مبنطقة العني بدولة الإمارات ،وملا كان اجتاه
الدرا�سة والبحث يتناول التعرف على بيئة
و�سلوك وبيولوجي احل�شرة و�أعدائها احليوية من
مفرت�سات ومتطفالت طبيعية منت�شرة يف بيئة
نخيل التمر بدول اخلليج.
فقد مت التو�صل �إىل عزل نوع من الفطريات
(بيوفاريا) ي�صيب اخلناف�س البالغة وي�سبب
ن�سبة موت لها ت�صل �إىل  %100باملخترب وكذلك
التو�صل �إىل عزل نوع من النيماتودا تتطفل على
الريقات والعذارى واحل�شرات الكاملة ل�سو�سة
النخيل وت�سبب �أي�ض ًا ن�سب موت قد ت�صل �إىل
 %100لهذه الأطوار احل�شرية باملخترب� ،إال
�أن التجريب احلقلي ما زال قيد البحث حيث
�أن ت�أثري كل من الفطر والنيماتودا املمر�ض
للح�شرة ال يعمل �إىل يف و�سط مرتفع الرطوبة،
ونظر ًا الرتفاع درجة احلرارة يف تلك البالد
ف�إن التطبيق احلقلي قد يحتاج �إىل جتارب
عديدة ووقت طويل لإمكان التو�صل �إىل نتائج
مر�ضية ميكن تعميمها وتطبيقها على م�ستوى
مزارع النخيل.
لذا فمن املتوقع تنفيذ املرحلة الثالثة من م�شروع
املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء يف
دول اخلليج العربية قريب ًا اعتماد ًا على تطبيق
منظومة متكاملة من �أ�ساليب املكافحة املتكاملة
تعتمد يف املقام الأول على الإنتاج املكثف لكل من
الفطر والنيماتودا للتطبيق احلقلي.
الشجرة المباركة يونيو 2009

www.alnakhlasociety.com

جمعية النخلة التعاونية
بمحافظة اإلحساء
المملكة العربية السعودية
ر �سالـة اجلمـعية:
امل�ساهمة بفعالية يف خلق بيئة ت�سويقية للتمور
والنخيل يف الإح�ساء ت�ؤدي للو�صول �إىل التوازن
بني العر�ض والطلب لتحقيق عائدات مالية
جمزية ملزارعي النخيل.
ر�ؤيــة اجلمـعية:
ت�سعى جمعية النخلة التعاونية بالإح�ساء بفعالية
عالية خلدمة مزارعي النخيل والتمور من خالل
حتقيق الأمور التالية:
 1ـت�شجيع ان�ضمام �أكرب عدد من مزارعي النخيل
لع�ضوية اجلمعية.
 2ـتقدمي اجلمعية خدماتها الت�سويقية لأع�ضائها
من خالل :بناء م�ستودعات مربدة بغر�ض
تخزين كميات من التمور بهدف حت�سني �أ�سعار
بيعها .وخلق الوعي لدى �أع�ضاء اجلمعية
ب�أهمية جودة التمور امل�سلمة للجمعية اخلالية
من الإ�صابات املر�ضية واحل�شرية والبدء
من حقولهم يف حت�سني �إنتاج التمور الكمي
والنوعي .و�ضمان املحافظة على جودة التمور
�أمام عمالء اجلمعية .وخلق طلب خارجي
وت�شجيع ت�صدير كميات من �إنتاج الإح�ساء.
وتوظيف وا�ستخدام التقـنيات احلديثة لإدارة
�أعمالها وخف�ض كلفة منتجها النهائي.
 3ـالتعاون مع اجلهات املهتمة يف اململكة للإ�سهام
يف حت�سني �أ�سعار التمور ورفع م�ستويات
ا�ستهالكها حملي ًا وعاملي ًا.
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�أهــداف اجلمـعية:
 1ـ�ضم عدد من املزارعني لع�ضوية اجلمعية
الذين ي�شكلون ب�إنتاجهم من التمور ما ال يقل
عن ( %20ع�شرون باملائة) من جميع �إنتاج
الإح�ساء خالل فرتة ال تزيد عن ثالث �سنوات
من تاريخ بدء عمل اجلمعية .يع ّرف تاريخ بدء
عمل اجلمعية بعد االنتهاء مبا�شرة من تركيب
م�ستودعات مربدة لتخزين التمور.
 2ـ�إيقاف تدهور �أ�سعار بيع التمور يف �سوق التمور
بالإح�ساء بعد م�ضي ما ال يزيد عن �سنتني من
بدء عمل اجلمعية ،على �أن ي�شكل جمل�س
الإدارة جلنة خا�صة حتدد معيار القيا�س
ملتو�سط �أ�سعار بيع التمور يف حينها ملتابعة
حتقيق هذا الهدف.
 3ـرفع �أ�سعار بيع التمور يف �سوق التمور بالإح�ساء
ب�شكل تدريجي وبحدود ال تقل عن ( % 5خم�سة
باملائة) �سنوي ًا وملدة ال تقل عن ( 10ع�شر
�سنوات) متتالية وذلك ابتداء بعد م�ضي ما ال
يزيد عن ثالث �سنوات من بدء عمل اجلمعية
على �أن ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة خا�صة
حتدد معيار القيا�س ملتو�سط �أ�سعار بيع التمور
يف حينها ملتابعة حتقيق هذا الهدف.
�سعادة الأ�ستاذ وليد العفالق رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية النخلة التعاونية بالإح�ساء

الدكتور رعـد الب�صـام
رئي�س ق�سم التخمرات – �شركة الواحة
info@oasisnakoil.com
www.oaisisnakoil.com

صناعة الخـل
من التمور
يعرف اخلل ب�أنه ال�سائل الناجت عن عمليتني
تخمرييتني كحويل وخلي (ALchol and acetic
)  acid fermentationللمادة ال�سكرية املوجودة
بالتمور التي تقدر ن�سبتها بحدود 65ــ ،%70حيث
تعمل خمرية  saccharamyces cerevisiaeيف
التخمر الأول ويف ظروف ال هوائية على حتويل
املادة ال�سكرية (جلوكوز ،فركتوز� ،سكروز)
�إىل كحول �أثيلي ) (Ethanolبفع ـ ــل انزميـ ــات
الـ  Zymasبينما تقوم بكترييا حام�ض اخلليك
 Acetobacterيف التخمر الثاين ب�أك�سدة
الكحول �إىل حام�ض اخلليك  Acetic acidويف
ظروف هوائية.
املوا�صفات الفنية للخل املنتج من التمور:
اللون� :أ�صفر مائل �إىل اال�سمرار ح�سب لون
التمور امل�ستخدم يف الت�صنيع ومن دون �أي
ملونات �صناعية.
الرائحة :رائحة نفاذة ،رائحة اخلل الطبيعي
من دون روائح غري مرغوب بها و�أن يكون خالي ًا
من الطعم املر واملحروق.
�أن يكون رائق ًا خالي ًا من املواد العالقة
والروا�سب.
�أن يكون خالي ًا متام ًا من املحليات اال�صطناعية.
ال تزيد ن�سبة الإيثانول املتبقي  %0.5باحلجم.
�أن يكون خالي ًا من الأحياء الدقيقة القادرة على
النمو حتت ظروف التخزين العادية بكميات
ت�سبب �ضرر ًا بال�صحة.
�أن يكون خالي ًا من �أي مواد ناجتة من الأحياء.

الدقيقة بكميات ت�سبب �ضرر ًا بامل�ستهلك.
ن�سبة حام�ض اخلليك 4 :ـ .%5
املواد ال�صلبة الذائبة  1ـ .% 2
الرماد 0.2 :ـ .%0.5
ا�ستعماالت وفوائد اخلل:
ي�ستعمل اخلل كمادة حافظة للأغذية
كاخل�ضراوات واللحوم حيث ميكن حفظ
اللحوم فيه لعدة �سنوات دون تلف كذلك يدخل
يف �صناعة املخلالت كما ي�ستهلك مبا�شر ًة يف
البيوت �ضمن وجبات الطعام وين�صح با�ستخدام
اخلل الطبيعي ملا له من ت�أثري يف تن�شيط الدورة
الدموية واملحافظة على حيوية اجل�سم ويخف�ض
ن�سبة الكول�سرتول يف الدم وزيادة الدهون
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احلميدة ،وهناك عدة و�صفات �شعبية با�ستخدام
اخلل الطبيعي منها خلف�ض الوزن ومعاجلة
دوايل الرجل وال�شد الع�ضلي والأمرا�ض اجللدية
والتهاب املفا�صل وي�ستعمل �أي�ض ًا كمطهر �ضد
البكترييا والفطريات ،وهناك �أي�ضا ا�ستخدامات
للخل يف عمليات التنظيف وال�صناعات الغذائية
والدوائية .علم ًا �أن اخلل من الأدوية التي ذكرته
ال�سنة النبوية ال�شريفة ومنها :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم (اللهم بارك يف اخلل ف�إنه
كان �إدام الأنبياء قبلي).

طرق �صناعة اخلل:
هناك عدة طرق ل�صناعة اخلل منها القدمية
�أو التقليدية ومنها �أي�ض ًا الطرق احلديثة بعد
التطورات املت�سارعة التي ح�صلت يف جماالت
تكنولوجيا التخمري.
الطرق القدمية لإنتاج اخلل و�أهمها :
الطريقة الفرن�سية Orleans methodطريقة  let alone processوهي طريقةقدمية ت�ستخدم لإنتاج اخلل منزلي ًا.
الطريقة الإجنليزية والإيطالية لإنتاج اخللومتتاز ب�أخذ وقت طويل لإنتاج اخلل مما
ي�سمح بتطور النكهة و الطعم امل�ست�ساغ .وللخل
املنتج بهذه الطرق �أ�سواق ويباع ب�أ�سعار باهظة
مقارنة مع اخلل املنتج بالطرق ال�سريعة.

الأ�سا�س العلمي ل�صناعة اخلل من التمر:
الأ�س�س العلمية التي تبنى عليها �صناعة اخلل من
التمر هي مرور �سكريات التمر مبرحلتي تخمر:
 1ـالتخمر الكحويل ,Alcohlic fermentation
وهو حتويل �سكريات التمر (جلوكوز)
الأحادي �إىل كحول اثيلي با�ستخدام خمرية
 S.cerevisiaeوجوهر هذه العملية احليوية
تتلخ�ص ب�أن املواد ال�سكرية املوجودة يف التمر
تتحلل بوا�سطة جمموعة �أنزميات �أهمها �أنزمي
 Zymaseالتي تفرزها اخلمرية املذكورة
�أعاله نتيجة عر�ضية لنموها وتكاثرها وينتج
عن ذلك مادة تدعى بـ  Pyruvateحيث متر
هذه املادة ب�سل�سلة تفاعالت �أخرى كيميائية
(�أك�سدة واختزال) ومب�ساعدة �أنزميات
�أخرى �أي�ض ًا تفرزها اخلمرية وكما هو مبني
�أدناه :
 2ـالتخمر اخلليكيAcetic Fermentation :
وهو حتول الكحول ( ) Ethanolاملنتج يف
املرحلة الأوىل �إىل حام�ض اخلليك ب�إ�ضافة
بكترييا حام�ض اخلليك ()Acetobecter

الطرق احلديثة لإنتاج اخلل و�أهمها:
”“submerged culture generators

مبقدار  %10من حجم املحلول الكحويل ويف
ظروف هوائية حيث تقوم هذه البكترييا
ب�إفراز �أنزمي م�ؤك�سد هو Acetaldehyde
 dehydrogenaseحيث يتحول مركب
الـ � Acetaldehydeإىل حام�ض اخلليك
( )aceticacidوكما هو مبني �أدناه:
ونظري ًا ميكن حتويل غرام واحد من الإيثانول �إىل
 1.3غرام خل بالإ�ضافة �إىل  0.39غرام ماء.
Acetaldehyde dehydrogenase
Acetic acid + H2O

pyrevate decarboxylase
CO2 + Acetaldehyde
Ethanol + H2O
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Acetaldeheyde + O2

Zymase

...Pyruvate
Alcohol dehydrogenase

Glucose

مثل

طريقة فرنك�س.
” “Trickling generatorsالطريقة الإن�سيابية.
ولأجل فهم �آلية �إنتاج اخلل جتاري ًا من التمور
وبالطرق احلديثة ن�أخذ طريقة فرنك�س Frings
الأملانية ب�شيء من التفا�صيل باعتبارها �أكرث
الطرق الرائدة يف العامل لإنتاج اخلل يف الوقت
احلا�ضر فمنذ �سنة  1878اهتمت فرنك�س
بتطوير قطاع �صناعة اخلل يف العامل وبالأخ�ص
من قبل مبتكر الطريقة  Heinrich Fringsالذي
و�ضع الت�صاميم الرئي�سية لإنتاج اخلل ،وطريقة
ت�صنيعه تتم داخل خممرات حديثة كبرية
م�صنوعة من مادة �ستانل�س �ستيل وجمهزة
مب�ضخات تولد الأك�سجني ( )Acetatorلغر�ض
عملية �أك�سدة الإيثانول ولهذه املخمرات احلديثة
مردود اقت�صادي كبري حيث تبلغ الإنتاجية
بحدود � %95أي ميكن �إنتاج حوايل  950لرت ًا من
اخلل بن�سبة حمو�ضة ت�صل �إىل �أعلى من %10
من  1000لرت من ع�صائر التمور املخمرة والتي
حتتوي على ن�سبة �إيثانول بني  %12-10وت�ستغرق
فرتة التخمر � 24ساعة فقط ومب�ساحة �أر�ضية

ال تتجاوز  18مرت ًا مربع ًا من �ضمنها املمرات
واملرفقات الأخرى كما هو يف ال�شكل رقم (.)1
�أما مراحل ت�صنيع اخلل من ع�صري التمور
املتخمرة فهي مو�ضحه باملخطط البياين �شكل
رقم ( )2وتت�ألف من املراحل التالية:
 1ـ يف اخلزان رقم ( )1تو�ضع املادة الأولية
وهي ع�صري التمور املتخمرة والتي حتتوي
على ن�سبة كحول ترتاوح بني . %20-10
 2ـتخلط بكترييا
الغذائية يف ق�سم اخللط .A

Acetobacter

مع املواد

 3ـيح�ضر �سائل التخمري من عملية خلط بن�سبة
 3:1من خل خام قدمي برتكيز  %10وع�صري
التمور املتخمر يف اخلزان رقم .II
 4ـي�ستعمل اخلزان رقم  IIIلتخفيف الكحول.
الـAcetator

 5ـيتحول الع�صري �إىل خل داخل
بوا�سطة عملية الأك�سدة للكحول املوجود
بالع�صري عن طريق بكترييا الـAcetobacter
و�أك�سجني الهواء ولأجل �إزالة احلرارة الناجتة
عن عملية التخمر يحتاج الـِ� Acetatorإىل
ماء بارد بدرجة 10ــ 20م لتربيده.
 6ـيف اخلزان رقم  IVي�ستقبل اخلل اخلام
ويحفظ لفرتة من الزمن لإن�ضاجه وتطوير
النكهة وفرتة التخزين تتغري ح�سب املادة
الأولية امل�ستخدمة يف حالة التمور يف�ضل �أن
يبقى فرتة ال تقل عن � 24ساعة.
 7ـيف اخلزان رقم  Vجتري عملية الرتويق لأن

اخلل اخلام يحتوي على البكترييا وبع�ض
ال�شوائب ولذلك ت�ستخدم مادة الفريبنتون
(اخلزان  )Bوت�ضاف �إىل اخلل بكمية 2ــ5
كغم لكل  10000لرت من اخلل مما يجعل
اخلل �صافي ًا متام ًا .وذلك بعد �إجراء عملية
خلط ميكانيكية ويرتك اخلل ملدة 24ــ48
�ساعة لتنف�صل العكوره وي�صبح اخلل رائق ًا .
 8ـالعملية الأخرية هي عملية الت�صفية بوا�سطة
فلرتات خا�صة ومن خاللها ي�ضخ اخلل
امل�صفى �إىل اخلزان رقم � VIأما املواد العكرة
و ال�شوائب فتجمع يف اخلزان رقم . VII
 9ـيخفف اخلل بوا�سطة املاء النقي �إىل درجة
احلمو�ضة املطلوبة ثم يعب�أ يف قناين زجاجية
�أو بال�ستيكية وين�صح �إجراء عملية تعقيم
للخل قبل تعبئته بالقناين وخ�صو�ص ًا يف
البلدان ذات اجلو احلار.
الفحو�صات النوعية املطلوب �إجرا�ؤها
على اخلل:
هناك جمموعة من الفحو�صات احل�سية
والكيميائية يجب �إجرا�ؤها على اخلل املنتج
ل�ضمان النوعية ومن هذه الفحو�صات:
ـالفحو�صات احل�سية

)(organoleptic test

وت�شمل الرائحة والطعم واللون.
ـ احلمو�ضة الكلية Total acidity
ـاحلوام�ض غري الطيارة Non volatile acids
ـاحلوام�ض الطيارةvolatile acids .
ـاملواد ال�صلبة الكلية Total solids .

ـفحو�صات �أخرى جتري يف املعامل لتحديد
موا�صفات اخلل فيها:
metals,

Phosphate,

Nitrogen,

Ash,

Mineral acid, Carmel ..
ـفح�ص الإيثانول املتبقي Ethanol test
References:
1- Flickinger, M.C. , and periman, D.1997
Appl. Environ. Microboil. 33,706.
2- Frings . 1983, technology and products
of the food industry . vol.1 N3-4.
3- peppler ,H,G.,and Perlman ,D 1979
Microbial technology «fermentation
technology « volume II.
4- Vogel Busch – technology .1998.
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املهند�س �سلطان بن �صالح الثنيان

مشاريع زراعة
نخيل الراجحي
�أو ًال برنامج ري نخيل التمر
انطالق ًا من �إميان رجل الأعمال الفا�ضل ال�شيخ
�صالح بن عبد العزيز الراجحي بدوره يف
تعزيز وم�ؤازرة م�سرية البناء والتنمية ال�شاملة
يف اململكة العربية ال�سعودية ،ووفق الر�ؤية
الإ�سالمية للأوقاف قام ال�شيخ �صالح بن عبد
العزيز الراجحي يف عام 1417هـ بتخ�صي�ص
بع�ض ممتلكاته كوقف خريي منجز ي�صرف ريعه
على امل�شاريع اخلريية.
من هنا جاءت فكرة الدخول يف املجال الزراعي
ومت اختيار منطقة الق�صيم لتكون بها البداية
واالنطالقة لتميزها بوفرة مياهها اجلوفية
وجودة الرتبة ال�صاحلة للزراعة .والإدارة
الزراعية ت�شرف على ثالثة م�شاريع زراعية
داخل اململكة العربية ال�سعودية هي م�شروع
الباطن (ي�ضم املقر الدائم للإدارة الزراعية)،
وم�شروع �ضرماء وم�شروع احلائر والتوفيق.
م�شروع الباطن:
يعترب م�شروع الباطن من �أكرب امل�شاريع الزراعية
للنخيل عاملي ًا نظر ًا لأت�ساع م�ساحته التي تبلغ
 5466هكتار ًا ،يقع جنوب �شرق مدينة بريده
مبنطقة الق�صيم وي�ضم ( )200000نخلة ي�صل
عدد الأ�صناف به �إىل ما يقارب � 45صنف ًا من
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ثاني ًا  :برنامج النهو�ض بف�سائل نخيل التمر

�أجود �أ�صناف النخيل ال�سائدة يف املنطقة
الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية .وقد روعيت
التو�صيات العلمية والقواعد الفنية عند غر�س
الف�سائل والتي غر�ست على �أبعاد منتظمة
(�10×10أمتار) طبق ًا لتو�صيات وزارة الزراعة،
ويتم ري امل�شروع ب�شبكة ري حديثة.
كما �شهد عام 1426هـ حدثا مهم ًا وفريد ًا هو
ت�سجيل م�شروع نخيل الباطن يف مو�سوعة غيني�س
للمعلومات العامة والأرقام القيا�سية باعتباره
�أكرب م�شروع نخيل متر يف العامل.
م�شروع �ضرماء:
ينفرد م�شروع �ضرماء مبوقعه اال�سرتاتيجي
وقربه من الريا�ض العا�صمة وم�ساحته والتي
تبلغ  760هكتار ًا ،ي�ضم حوايل ( )50000نخلة
متجان�س حجم ًا وعمر ًا تقريب ًا ،من �أجود �أ�صناف
اخلال�ص ونبتة �سيف .تربته خ�صبة ومياهه
عذبة.
م�شروع احلائر والتوفيق:
يقع �شرق مدينة الريا�ض ،وتبلغ م�ساحته 30
هكتار ًا ،ي�ضم ( )2085نخلة من خمتلف
�أ�صناف النخيل والتي جتود يف منطقة الريا�ض،

ويتم ري هذا النخيل با�ستخدام �شبكة نظم الري
احلديثة.
�أو ً
ال :برنامج ري نخيل التمر
املعروف �أن النخلة هي �شجرة ال�صحراء،
لذا ف�إنها ت�ستطيع مقاومة العط�ش ملدة طويلة
خ�صو�ص ًا يف الرتب املزيجية العميقة �إال �أن
�إنتاج النخلة يقل ،وتقل �أي�ض ًا قدرتها على
مقاومة الأمرا�ض والآفات ،لذا فالغاية من الري
هو التغلب على العط�ش �أو احلد من اجلفاف،
وكما هو معروف فاملاء يتحرك عادة �إىل �أ�سفل
بفعل اجلاذبية الأر�ضية ،ولكن بفعل اخلا�صية
ال�شعرية يندفع باجتاه الأعلى �إىل اجلهات
املختلفة يف النخلة ،كما �أن نوعية الرتبة تتحكم
كثري ًا بحركة املاء ،واالحتفاظ به ،فمث ًال النخيل
املزروع يف الرتبة الرملية يحتاج �إىل ريات �أكرث
ولفرتات ق�صرية� ،أما النخيل املزروع بالرتبة
الطينية فيحتاج �إىل ريات �أقل ولكن يجب
االنتباه �إىل �أن موا�صفات الرتبة الطينية عندما
جتف ت�صبح �صلبة ،لذا ف�إن وجود املواد الع�ضوية
بالرتبة ي�ساعد على تفككها.

يف تلك العوامل خالل املو�سم ،ومن مو�سم لآخر،
ومن منطقة لأخرى .كما يتوقف احتياج النخيل
للماء على ثالثة عنا�صر رئي�سية هي احلاجة
الفعلية للنخيل من املاء ،ومياه غ�سيل الرتبة،
والفقد من املياه خالل عملية الري� ،إال �إن ذلك
يتطلب �أي�ض ًا معرفة م�ستوى الأمالح ملياه الري
والرتبة والتي تختلف من منطقة لأخرى ،من
وقت لآخر ح�سب موقع املزرعة وعمر البئر.
خماطر الإفراط يف ري النخيل:
يعترب الري من �أهم الربامج الزراعية التي
حتتاجها النخلة يف جميع �أطوار منوها ،فهو
عامل مهم يف ت�أ�سي�س النخلة منذ بدايتها
كف�سيلة �أو نوى ،وهو كذلك العامل امل�ؤثر على
النمو اخل�ضري وكمية ونوعية الثمار املنتجة يف
امل�ستقبل خا�صة �إذا ا�ستخدم بطريقة مقننة،
وبالقدر الكايف ،ويف الوقت املنا�سب� .إال �أن

املبالغة يف الري يرتتب عليها خماطر ومنها:
-1انت�شار الإ�صابة بالأمرا�ض الفطرية ،وزيادة
منو احل�شائ�ش.
ً
-2ت�أخري ن�ضج الثمار ف�ضال عن ت�ساقط بع�ضها
خا�صة بعد العقد.
-3غ�سيل بع�ض العنا�صر الغذائية ،وارتفاع
م�ستوى املاء الأر�ضي خا�صة يف الرتب
الطينية.
-4الإ�سراف يف ا�ستهالك املحروقات والت�أثري
ال�سلبي على املعدات لكرثة ا�ستعمالها دون
حاجة.
-5اال�ستغالل ال�سيئ ملخزون املياه اجلوفية.
خماطر نق�ص املياه على النخيل:
�أما تعر�ض الف�سائل والنخيل لنق�ص املياه ملدة

دوافع احتياج النخيل للماء:
يتوقف اال�ستهالك املائي للنخيل على عدد من
العوامل املختلفة وهي:
-1العوامل املناخية وت�شمل� :أ�شعة ال�شم�س،
درجات احلرارة ،الرياح ،الرطوبة اجلوية.
-2العوامل البيئية وت�شمل :الرتبة ،نوعية مياه
الري.
-3نظم الري وت�شمل :الري بالغمر ،الري
بالر�ش ،الري بالتنقيط.
-4ال�صنف وكثافة النخيل وي�شمل� :صنف
النخيل ،عمر النخلة ،عدد النخيل/هكتار.
-5املحا�صيل البينية والتي تزرع بحو�ض النخيل
�أو التي حتيط به �إن وجدت.
لذا ف�إن احتياج النخيل للماء يرتبط مبدى التغري
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-2بطء منو النخلة و�إ�صابتها ب�ضعف عام ب�سبب
�ضعف املجموع اخل�ضري.

مياه الري ،فم�ستوى الإدراك واملعرفة لدى
امل�س�ؤول عن �إدارة مياه الري يجعله �أكرث تفعي ًال
لتطبيق مبادئ �إدارة الري ،ومراعاة لالعتبارات
الواجب اتخاذها عند تنفيذ برامج ري النخيل
والتي من �أهمها:

-3ت�أخري الإزهار مع بروز ظاهرة تبادل احلمل
يف الأعوام التالية (املعاومة).

-1االحتـيـاجـات العـاليـة من امليـاه لري النـخـيل
( )5-4رية�/أ�سبوع خالل الفرتتني التاليتني:

-4تزايد ظاهرة ت�ساقط الثمار خا�صة عندما
يكون الإجهاد خالل فرتة النمو احلرجة.

•بعد االنتهاء من ح�صاد التمور مبا�شرة حتتاج
النخلة للري الغزير �إذ �أنه بعد �أربعني يوم ًا
من انتهاء احل�صاد تبد�أ النخلة يف تكوين
الطلع اجلديد ،والري الغزير يف هذه الفرتة
ين�شط النخلة وي�ساعدها على تكوين طلع قوي
ويزيد من عدد االغاري�ض.

طويلة في�سبب الإجهاد املائي والذي ينتج عنه:
 -1بطء منو الف�سائل وموتها يف النهاية.

�-5صغر حجم الثمار ،وانخفا�ض اجلودة والكمية
بتدين الإنتاجية ،ووجود بع�ض الت�شوهات.
-6ا�ستمرار تعر�ض النخيل للإجهاد املائي
لفرتات طويلة وملوا�سم عديدة ي�ؤدي �إىل موت
النخلة.
هذا �إال �أنه ما مييز النخيل عن كثري من
املحا�صيل و�أ�شجار الفاكهة الأخرى قدرته �إىل
حد ما على العودة �سريع ًا �إىل منوه الطبيعي حتى
لو تعر�ض �إىل الإجهاد املائي وذلك بعد �إعادة
تكثيف الري له.
االعتبارات الواجبة عند ري النخيل:
�إن وعي املزارع �أو م�س�ؤول الري هو مفتاح تر�شيد

•فرتة ما بعد عقد الثمار و�أثناء عملية الرتكيب
(التقوي�س والذليل) وطوال فرتة منو الثمار
حيث ي�ؤدي ذلك �إىل كرب حجم الثمار وحت�سني
موا�صفاتها النوعية والكمية عند الن�ضج.
-2االحتياجات املتو�سطة من املياه لري النخيل
( )4- 3رية�/أ�سبوع خالل الفرتة التالية:
•حتتاج النخلة �إىل ري متو�سط قبيل مو�سم
التلقيح و�أثنائه وذلك لتن�شيط منو الطلع.

-3االحتياجات املنخف�ضة من املياه لري النخيل
( )2- 1رية�/أ�سبوع خالل الفرتات التالية:
•خالل ف�صل ال�شتاء فال حاجة للأر�ض �أو
النخيل �إىل كرثة الري (خا�صة �إذا �سقطت
�أمطار غزيرة).
•بعد برنامج التلقيح حيث كرثة املاء يف هذا
الوقت ي�سبب ت�ساقط ن�سبة مرتفعة من الثمار
قبل تكوينها.
• قرب ن�ضج الثمار حتى ال ت�ؤدي الزيادة يف
مياه الري �إىل ت�أخري الن�ضج ،وتقليل جودة
الثمار والإقالل من قابليتها للتخزين و�سرعة
تلفها وحتى (ال يجعل لونها مائ ًال �إىل ال�سواد)
وتكون �سريعة الإ�صابة بالعفن وال يرغبها
امل�ستهلك.
-4يف�ضل عدم ري النخيل وقت الظهرية عند
ا�شتداد درجات احلرارة ويتم الري يف
ال�صباح الباكر �أو امل�ساء كلما �أمكن ذلك.
-5يجب الري على فرتات متقاربة يف حالة
الأرا�ضي اخلفيفة امللحية لأن ذلك ي�ساعد
على غ�سيل الأمالح املوجودة حول اجلذور
وذلك ب�شرط توفر نظام �صرف جيد.
-6يجب العمل على �ضمان توفر املاء يف منطقة
انت�شار اجلذور لأ�شجار النخيل حيث �أنها
تتعمق يف بالرتبة بدرجة كبرية.
-7من الأخطاء ال�شائعة يف الري عند بع�ض
املزارعني �أنه يوقف الري بعد �سقوط
كاف
الأمطار ،على �أ�سا�س �أن ماء املطر ٍ
لري �أ�شجار النخيل ،ولكن هذا م�شكوك
فيه �إال يف حالة هطول �أمطار غزيرة ت�سمح
بغ�سيل الأمالح �إىل منطقة ما بعد اجلذور،
�أما الأمطار غري الغزيرة ف�إنها تعمل على
نقل الأمالح املرت�سبة واملوجودة على �سطح
الرتبة �إىل منطقة اجلذور وبالتايل عدم
قدرة اجلذور على امت�صا�ص العنا�صر
الغذائية ،لذلك يجب ري النخيل بعد �سقوط
الأمطار القليلة واملتو�سطة مبا�شرة لتحقيق
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الغر�ض من �إزالة الأمالح ال�سطحية وغ�سيل
منطقة اجلذور.
جدولة االحتياجات املائية للنخيل:
�إن درا�سة االحتياجات املائية للنخيل يف الإدارة
الزراعية الزالت يف املراحل الأوىل مهما تقدمت،
وحتتاج للمزيد من البحوث وخا�صة املتعلقة
بالأ�صناف املختلفة ومراحل منوها وحتت ظروف
الرتبة والعوامل البيئية الأخرى املتفاوتة ح�سب
اختالف املناطق وفيما يلي احتياج النخلة للماء
ح�سب مراحل منوها:
 -1مرحلة غر�س الف�سائل:
بالن�سبة لري الف�سائل احلديثة ف�إن املطلوب
هو حتفيز جذور الف�سيلة والرباعم اجلذرية
على النمو وذلك برتطيب الرتبة با�ستمرار دون
التعر�ض لأي جفاف ،لكي ن�ؤكد عدم املبالغة يف
الري ،فالري الغزير ي�ؤدي �إىل خف�ض الأك�سجني
وتعفن اجلذور خا�صة يف الرتبة الطينية،
وب�صورة عامة ميكن ري الف�سيلة مبعدل 2رية/
يوم ،تعمل على تبليل الرتبة للعمق املنا�سب
وت�ستمر هذه املرحلة حوايل �ستة �أ�سابيع حتى
تتكون اجلذور.
 -2مرحلة النخيل حديث الغر�س:
بعد تكون اجلذور يو�صى بتعديل معدالت الري
بحيث تكون رية غزيرة مرة كل �أ�سبوع �شتا ًء
ومرتني كل �أ�سبوع خالل الربيع واخلريف4 -3 ،
درا�سات فنية

مرات�/أ�سبوع خالل ال�صيف كما تزيد املدة بني
الرية والأخرى وتزيد كمية مياه الرية الواحدة
مع زيادة عمر النخلة مع الأخذ يف االعتبار نوعية
الرتبة والظروف املناخية وغالب ًا تكون كمية املياه
 350لرت ًا/رية.
 -3مرحلة النخيل املثمر:
تختلف االحتياجات املائية للنخلة ح�سب املناخ
وف�صول ال�سنة ،فاحلرارة املنخف�ضة �شتا ًء ،تبطئ
النمو وتقلل التبخر مما يقلل �أو يوقف االحتياج
للماء ،ومع ارتفاع احلرارة مبرور الوقت يتزايد
النمو والتبخر والنتح ومن ثم االحتياج للماء حتى
يبلغ الذروة يف �شهر يوليو حتى �أوائل �أغ�سط�س.
وتلعب مرحلة النمو دور ًا مهما يف الري ،فبعد

�سكون النمو يف ال�شتاء حيث الري منخف�ض
�إىل �أدنى حد ،تزداد االحتياجات املائية للنخيل
قبيل التلقيح ،ثم ينخف�ض الري بعد التلقيح �إذ
�أن زيادته قد ت�سبب ت�ساقط الثمار بعد العقد
خا�صة �إذا كانت الرتبة غري جيدة ال�صرف.
وبعد و�صول الثمار �إىل حجمها النهائي يف�ضل
تقليل الري �إعطاء فر�صة لن�ضج الثمار وبعد
االنتهاء من ح�صاد التمور يف�ضل زيادة الري
لفرتة ق�صرية لتن�شيط النخلة على تكوين الطلع.
وميكن جدولة االحتياجات املائية للنخيل املثمر
البالغ طبق ًا للجدول املرفق ،علم ًا ب�أنه اقرتاح
ومعمول به مب�شاريع الإدارة باملنطقة الو�سطى
باململكة العربية ال�سعودية ولكن يجب مالحظة
ظروف كل منطقة ونوع الرتبة بها.
توجـيه عـام:
يت�ضح من اجلدول �أن متو�سط عدد ريات النخيل
�سنوي ًا  124رية ،ف�إذا كان متو�سط كمية املياه
بالرية الواحدة حوايل 500لرت والتي تختلف
من تربة لأخرى ،فيكون معدل اال�ستهالك املائي
التقريبي للنخلة حوايل  62مرت ًا مكعب ًا �سنوي ًا،
علم ًا ب�أن معدل اال�ستهالك املائي الفعلي لبع�ض
مناطق زراعة النخيل باململكــة يرتاوح من
 78-55مرت ًا مكعب ًا مبتو�سط عام  69.57مرت ًا
مكعب ًا من املياه للنخلة �سنوي ًا حتت نظام الري
بالتنقيط ،مقابل �ضعف هذه الكمية حتت نظام
الري بالغمر (د.عبد الرحمن العذبة .)2002

جدول يو�ضح معدل اال�ستهالك املائي الفعلي للنخلة �سنوي ًا (م )3مب�شروعي الإدارة
عدد الريات
�/أ�سبوع

الفرتة

التوقيت

بعد احل�صاد
ال�شتاء
قبيل و�أثناء التلقيح

نوفمرب-دي�سمرب
يناير –فرباير
مار�س – �أبريل

5-4
2-1
4-3

)فرتة منو التمور(

مايو – يوليو

5-4

ن�ضج التمور
واحل�صاد

�أغ�سط�س�-أكتوبر

2-1

مالحظات

يجب زيادة الري لتن�شيط النخلة على تكوين الطلع
يجب تقليل الري ل�سكون منو النخيل �إىل حد ما  ،ولقلة حاجة الأر�ض للمياه
يجب االعتدال يف الري لتن�شيط منو الطلع وامل�ساعدة على عملية العقد
يجب زيادة الري ل�ضمان النمو اجليد للثمار وكرب حجمها وحت�سني موا�صفاتها،ولتعوي�ض
الفاقد من املاء عن طريق النتح والبخر الرتفاع درجات احلرارة
يجب تقليل الري لإعطاء فر�صة لن�ضج التمور ورفع جودتها وجتهيزها للتعبئة
والتخزين
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هذا ويجب الإ�شارة �إىل �أن معرفة االحتياجات
املائية للنخيل وجدولتها بطريقة �سليمة ي�ساهم
يف احل�صول على الإنتاج الأمثل كمية ونوعية
جيدة من التمور مع املحافظة على قوة النخلة
ومقاومتها للآفات والأمرا�ض.
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كما ي�ساهم يف تر�شيد ا�ستهالك مياه الري� ،إال
�أن هناك �أمور ًا �أخرى ت�ساهم �أي�ض ًا يف املحافظة
على مياه الري للنخيل ،منها اختيار نظام الري
املنا�سب ،وت�صميمه بطريقة علمية �صحيحة،
بالإ�ضافة �إىل ت�شغيله ال�سليم و�صيانته من وقت

لآخر،وي�ساند ذلك كله �إدارة مائية جيدة تنفذ
من قبل كوادر متخ�ص�صة وعلى درجة كبرية من
الت�أهيل العلمي والتدريب العملي.
ثاني ًا :برنامج النهو�ض بف�سائل نخيل
التمر:
تتعر�ض ن�سبة مرتفعة من ف�سائل النخيل للموت
بعد غر�سها� ،سواء بعد الغر�س مبا�شرة �أو خالل
العام الأول للغر�س ،لذا نو�ضح هنا �أ�سباب موت
الف�سائل ،و�أي�ض ًا نو�ضح موا�صفات الف�سائل
اجليدة التي يجب اختيارها عند الغر�س ،و�أهم
الطرق الواجب �إتباعها للح�صول على �أعلى ن�سبة
جناح للف�سائل ب�إذن اهلل.
�أ�سباب فقد الف�سائل بعد غر�سها:
-1عدم �إتباع الطرق الفنية ال�سليمة يف ف�صل
الف�سائل عن الأم.
-2الغر�س ال�سطحي الذي يعر�ض الف�سيلة

للجفاف� ،أو الغر�س العميق الذي ي�سبب غرق
وموت القمة النامية للف�سيلة.
� -3صغر عمر وحجم الف�سيلة �أكرث من الالزم.
-4عدم االهتمام بري الف�سائل (الإفراط �أو
التفريط بالري).
-5ارتفاع م�ستوى �سطح املاء الأر�ضي (�سوء
ال�صرف).
-6عدم االهتمام بحماية الف�سائل من احلر
ال�شديد والربد القار�س.
-7عدم وجود فح�ص دوري للك�شف املبكر
للإ�صابة �أو عدم مكافحة �أي �إ�صابات جديدة
تطر�أ على الف�سائل �أول ب�أول.
�-8إ�صابة قمة الف�سيلة (املجموع اخل�ضري)
ببع�ض الأمرا�ض والآفات� ،أو �إ�صابة املجموع
اجلذري باجلروح �أو يرقات حفار العذوق
(العنقرة) �سواء نقلت هذه الريقات مع
الف�سيلة �أو تواجدت برتبة حو�ض الف�سيلة.
-9الغر�س يف مواعيد غري منا�سبة كارتفاع
درجات احلرارة �أو خالل الربد القار�س مع
عدم توفري احلماية الكافية.
-10ترك الف�سائل فرتة طويلة بعد خلعها بدون
غر�س مما ي�ؤدي �إىل جفافها جزئي ًا �أو كلي ًا.
-11عدم وجود جمموع جذري للف�سيلة �أو وجود
جتويف مبنطقة القطع.
-12تعتمد درجة النجاح �أي�ض ًا على ال�صنف نف�سه،
فف�سائل بع�ض الأ�صناف يكون جتذيرها �أ�سرع
و�أ�سهل من ف�سائل �أ�صناف �أخرى.
موا�صفات الف�سائل اجليدة:

حم�صوله ،و�سرعة منوه ،وارتفاع �صفات
جودة ثماره وكرثة �إنتاجه من الف�سائل.
-3تف�ض ــل الف�س ــائل الكبيــرة احلجـ ــم ،التي
يرتاوح عمره ــا من  3ـ � 4سنـ ــوات ،وطوله ــا
مــن  1ـ  1.5متـ ــر ،وقطـ ــر جذعه ــا مــن
 25ـ �35سم  ،ووزنها من  20ـ 30كجم .
-4يجب �أن حتتوى الف�سيلة على عدد جيد من
اجلذور ال�سليمة ،مع املحافظة قدر الإمكان
على املجموع اجلذري من التقطيع �أثناء
عملية الف�صل.
-5يجب �أن تكون منطقة الف�صل �سليمة ونظيفة
وم�ستوية و�صغرية قدر الإمكان وخالية من
اجلروح والتجاويف ،لذا يجب �أن يقوم بذلك
عمال مهرة ذوو خربة للمحافظة �أي�ض ًا على
منطقة القمة النامية (اجلمارة) من �أي
�إ�صابة ميكانيكية.

-1يجب الت�أكد من مطابقة الف�سائل املراد
غر�سها لل�صنف املرغوب ،ولذلك يف�ضل
انتخاب الف�سائل �أثناء برنامج احل�صاد
للت�أكد من مطابقة الف�سائل لل�صنف.

-6يجب �أن تكون الف�سائل خالية من الآفات
والأمرا�ض وت�ؤخذ من �أمهات �سليمة.

-2انتخاب الف�سائل من �صنف جيد ،ميتاز بغزارة

-7يف�ضل انتخاب الف�سائل النا�ضجة ،والدليل

على ن�ضج الف�سائل ما يلي:
�أ ـ بع�ض الف�سائل تثمر قبل ف�صلها من الأم.
ب ـبع�ض الف�سائل تبد�أ بتكوين الف�سائل وهي
مازالت على الأم.
�إجراءات تقليل الفاقد من الف�سائل:
�أ -مرحلة ما قبل غر�س الف�سائل:
 -1عند البدء يف �إن�شاء ب�ستان النخيل يتم تنفيذ
�شبكة الري وحتدد �أماكن الغر�س ح�سب م�سافات
الزراعة وين�صح ب�أن تكون على م�سافة 10×10
�أمتار �أو � 8×8أمتار.
 -2تطهري مكان الغر�س بالطريقة املنا�سبة.
-3اختيار الف�سائل ذات املوا�صفات الفنية
اجليدة ،ومن الأ�صناف املرغوبة على �أن
تف�صل من �أمهاتها بطريقة �سليمة وامل�شار
�إليها يف البد �أو ًال.
ب -مرحلة غر�س الف�سائل
-1جتنب الغر�س خ ــالل �شه ــور الربد القار�س
واحل ــر ال�شديد ق ــدر الإمكــان ويف�ضل
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�سنتني �أو ح�سب احلالة العامة للف�سائل.
-6بعد مدة من � 12- 9شهر ًا من الغر�س يتم
املرور على كل الف�سائل وتقدير ن�سبة الفاقد
منها لإجراء عمليات الإحالل للف�سائل امليتة
ومن نف�س ال�صنف.

الغر�س خالل ف�صل الربيع.
-2تغمر قاعدة الف�سيلة يف حملول �أحد املبيدات
احل�شرية والفطرية املنا�سبة ،للق�ضاء على
�أي �إ�صابات بها وحمايتها �أي�ض ًا من الإ�صابة
لأطول فرتة.

 -7بعد مرور عام �إىل عام ون�صف من الغر�س
يتم �إجراء ر�شة وقائية مببيد فطري منا�سب
ويف�ضل مبيد بينوميل للوقاية والعالج �أي�ض ًا من
�أي �أمرا�ض فطرية خا�صة مر�ض تعفن قواعد
ال�سعف الديبلويدى DIPLODIA LEAF BASE ROT
املت�سبب عن الفطر DIPLADIA PHOENICUM
والذي يعرف مبر�ض موت الف�سائل.

-3تو�ضع قطعة من ال�شحم (حوايل 250جم)
على جذر الف�سيلة (مكان ف�صلها من الأم)
وذلك حلماية منطقة اجلذر من التعفن
والتحلل باملاء.
�-4ضرورة زراعة الف�سائل يف �أقل مدة ممكنة
بعد ف�صلها ل�ضمان �أعلى ن�سبة جناح.
-5و�ضع الف�سيلة يف و�سط املكان املعد للغر�س
مع عدم الدفن العميق حتى ال تتعفن منطقة
اجلمارة نتيجة لو�صول املياه �إليها �أثناء
الري ،كما يف�ضل �أال يكون الغر�س �سطحي
حتى ال تقتلع ب�سهولة بفعل الرياح.
-6ردم حميط قاعدة الف�سيلة ردم ًا جيد ًا مع
�ضرورة دك الرتبة جيد ًا حولها ،وي ُعاد الردم
يف اجلور التي تهبط تربتها بعد الري.
-7تُلف الف�سيلة باخلي�ش حلمايتها من احلرارة
والربودة وتقليل البخر �صيف ًا ،ويف�ضل جتنب
تظليل الف�سائل بال�سعف اجلاف حتى ال يكون
�سبب ًا للإ�صابة بالنمل الأبي�ض (الأر�ضة)
-8ق�ص اجلزء العلوي من املجموع اخل�ضري
للف�سيلة عند غر�سها للحد والتقليل من
عملية النتح.
ج-مرحلة ما بعد الغر�س
-1يجب �إعطاء الف�سائل رية غزيرة عقب
غر�سها ،على �أن تنظم عملية الري بعد
ذلك ح�سب طبيعة الرتبة والظروف اجلوية
املحيطة ،ويف�ضل �أن يكون الري يف ال�صباح
الباكر �أو بعد الع�صر يف �أيام ال�صيف ،بحيث
تكون الرتبة رطبة ب�صفة م�ستمرة حول
منطقة اجلذور خ�صو�ص ًا يف الأيام الأربعني
التالية للغر�س.
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كذلك تخ�ضع الف�سائل بعد هذه الفرتة �إىل
برنامج الت�سميد الع�ضوي واملعدين ح�سب
التو�صيات امل�شار �إليها يف برنامج الت�سميد.
املراجـع:
-2الإزالة امل�ستمرة للح�شائ�ش التي قد توجد
حول الف�سيلة.
-3معاملة حو�ض الف�سيلة مبحلول مبيد ح�شري
منا�سب كل �شهرين وملدة عام للق�ضاء على
�أي يرقات حفار العذوق (العنقرة) والتي قد
تتواجد بحو�ض الف�سيلة �أو مبنطقة اجلذور
على �أن ي�سبق هذه العملية تعطي�ش الف�سيلة
ملدة يومني قبل املعاملة ويومني بعدها ،و�أي�ض ًا
ر�ش الف�سائل مببيد فطري كل ثالثة �شهور
للق�ضاء على �أي �أمرا�ض مثل مر�ض الدبلوديا
الذي ي�صيب النخيل وخا�صة الف�سائل.
-4التخل�ص من خي�ش و�سعف التظليل بعد عام
من الغر�س.
-5لزيادة تكوين اجلذور على الف�سائل وللإ�سراع
من منوها ي�ضاف للف�سيلة منظمات النمو
بحو�ض الف�سيلة مع ماء الري وذلك بدء ًا
من ثالثة �شهور من الغر�س ومبعدل 50مل/
ف�سيلة من مادة نرتوزامي �أو �أي منظم �آخر
منا�سب وذلك مرة كل � 6شهور وي�ستمر ملدة

ح�سن خالد العكيدي2000 ،م ،نخلة التمر علم
وتقنية الزراعة والت�صنيع ،دار زهران للن�شر
والتوزيع ،عمان ،الأردن.
عبد الرحمن العزبة2003 ،م ،جدولة ري
النخيل ،جملة العلوم والتقنية.
عبد الرحمن احلميد� ،ضياء الري�س ،حممد
قا�سم2006 ،م ،ري وت�سميد النخيل ن�شرة
فنية  -كلية الزراعة والطب البيطري ،جامعة
الق�صيم.
عبد اللطيف اخلطيب� ،أحمد اجلرب ،علي اجلرب،
2006م ،نخلة التمر باململكة العربية ال�سعودية
– جامعة امللك في�صل ،بالإح�ساء.
حممد هالل2006 ،م ،مياه الري ومدى
�صالحيتها لأ�شجار النخيل ن�شرة فنية ،كلية
الزراعة والطب البيطري ،جامعة الق�صيم.
فتحي ح�سني �أحمد ،حممد �سعيد القحطاين،
يو�سف �أمني وايل1979 ،م ،زراعة النخيل و�إنتاج
التمور يف العاملني العربي والإ�سالمي ،مطبعة
جامعة عني �شم�س ،القاهرة ،م�صر.

زيارة استشارية
يف �إطار التن�سيق والتعاون العلمي بني جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ووزارة الزراعة يف اململكة
العربية ال�سعودية قام �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام اجلائزة بزيارة ا�ست�شارية �إىل
هيئة �إدارة وت�شغيل م�شروع الري وال�صرف بالإح�ساء ،اطلع خاللها على امل�شاريع التنموية التي
تقوم بها الهيئة يف جمال خدمة وتنمية قطاع نخيل التمر ،كما بحث �سعادة الأمني العام مع مدير
عام هيئة �إدارة وت�شغيل م�شروع الري وال�صرف بالإح�ساء �آليات التعاون امل�شرتك بني اجلائزة
والهيئة يف هذا املجال.
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اســتـــراحـــة العـــدد

�إعـداد :مــــــاهـر �ســــــالـم
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حتتوي هذه ال�شبكة على  9مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم اىل  9خانات �صغرية.
هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة من  1اىل � 9شرط عدم تكرار الرقم
�أكرث من مرة واحدة يف كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.

االعداد
المتقاطعة
�ضع الأرقام املنا�سبة يف
املربعات والدوائر الفارغة
حتى تكتمل العملية
احل�سابية ر�أ�سي ًا و�أفقي ًا
بحيث تعطيك النتائج.
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الكلمات المتقاطعة
�أفــقي:
 1ـ من ا�صناف التمور – منطقة اماراتية.
 2ـ من ا�صناف التمور  -من ا�صناف التمور  -تاه عن الدب.
 3ـ �آلة مو�سيقية  -م�شروب مغذ  -ممثلة م�صرية.
 4ـ والد/م - /من ا�صناف التمور  -للتعريف.
 5ـ نتفاخر � -أدرك � -أجل�أ �إىل.
 6ـ م�صباح �ضوئي  -من ا�صناف التمور .
 7ـ فكر  -ويل الأمر.
 8ـ �آر�شده  -مياه جارفة.
 9ـ نال من الهدف  -وحدة عملة.
 10ـ من ا�صناف التمور  -مت�شابهان.
 11ـ �أح�صيا  -من �ألوان املذاق  -عا�صمة افرقية /م./
 12ـ تعاطف مع طرف دون الآخر (م) � -شتم  -التهب.
 13ـ يطمر حتت الرتاب  -من القدماء كانوا يقد�سون �شجرة النخيل.
 14ـ رفاق  -من ا�صناف التمور  -مر�شد.
 15ـ بارزة للأمام /م� - /أحالمهم وتطلعاتهم.
عمـودي:
 1ـ �أحد خلفاء الدولة الأموية.
 2ـ م�صائب  -عن�صر غذائي.
 3ـ ح�سم ًا يف الأمر  -من ا�صناف التمور.
 4ـ كائن بحري  -مدرب �أوروبي لكرة القدم.
 5ـ عزمية  -طائر ذكره القر�آن الكرمي  -من �أجزاء �شجرة النخيل /م./
6ـ للتف�سري � -آلة مو�سيقية  -ا�سم مو�صول  -للنفي.
7ـ �صوت االنفجار  /م  - /قفزا  /م ./
 8ـ قاتل  -للتعريف  /م ./
 9ـ من روافد الفرات � -أهلك.
 10ـ ي�سحقهم � -أفرحهم.
 11ـ ظهرة طبيعية  -ي�شمل  -مدينة اماراتية.
 12ـ حيوانات �ضخمة  /م  - /زهر عطري.
 13ـ مدينة ا�سبانية  -نتبع.
 14ـ من ا�صناف التمور  -نعم باالجنبية  -مزيفة.
 15ـ من �أ�صناف التمور – دولة افروعربية  -جمع.

كلمات متشابكة
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أه ً
ال بـ  ...النخيل والتمور
عن دار قي�س للن�شر والتوزيع �صدر م�ؤخر ًا
العدد الثاين من جملة النخيل والتمور ،املجلة
املتخ�ص�صة ب�شجرة نخيل التمر زراعة و�إنتاج ًا
وت�سويق ًا وت�صنيع ًا وهي املجلة الأوىل من نوعها
بامتياز على م�ستوى اململكة العربية ال�سعودية،
فقد �سجلت ح�ضور ًا طيب ًا وم�ؤثر ًا يف كافة الأو�ساط
املخت�صة عربي ًا خ�صو�ص ًا �إذا عرفنا ب�أن رئي�س
التحرير هو الدكتور عبد اهلل بن حممد احلمدان
الأ�ستاذ اجلامعي يف هند�سة الت�صنيع الغذائي
وتقنيات التمور امل�شارك يف ق�سم الهند�سة
الزراعية بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة
امللك �سعود باململكة العربية ال�سعودية.
فقد احتوى العدد على تغطية مو�سعة لكافة
الأن�شطة والفعاليات ذات ال�صلة بالنخيل والتمور
على م�ستوى املنطقة العربية بالإ�ضافة �إىل بع�ض
التقارير العلمية عن زراعة النخيل يف فل�سطني
و�آخر عن الطريق �إىل  40مليون نخلة يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وح�صولها على �شهادة
من مو�سوعة جيني�س العاملية يف �أكرب عدد نخيل
مزروع على م�ستوى دول العامل ،وحوار مو�سع مع
مدير عام �صندوق التنمية الزراعية يف اململكة
و�آلية منح القرو�ض الزراعية لتمويل ودعم زراعة
�أ�شجار نخيل التمر وال�صناعات التحويلية املتعلقة
بها .كما احتوى العدد بع�ض الدرا�سات العلمية
املفيدة للمزارعني واملهتمني مثل االحتياجات
املائية الفعلية للنخيل ،والتلقيح والإخ�صاب يف
نخل التمر ،وغبري النخيل وكيفية تفادي املزارع
اخل�سائر الناجمة عن وجوده علم ًا ب�أن طرف
مكافحته ب�سيطة جد ًا ،ومو�ضوع �آخر عن �آفة
حلم الغبار ،والنخيل والتمور هدف ا�سرتاتيجي
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للتنمية وركيزة الأمن الغذائي ،بالإ�ضافة �إىل
عر�ض �شيق لطريقة �إعداد املري�س امل�شروب
النفي�س واملف�ضل لدى �أبناء اململكة العربية
ال�سعودية والذي يح�ضر من التمور وفق طرق
و�آليات تراثية حمببة مازالت متبعة حلد الآن.
هذه املوا�ضيع وغريها �أعدها نخبة من الكفاءات
العلمية املتميزة على م�ستوى اململكة واملنطقة
العربية مبا يغني جملة النخيل التمور ويجعلها
م�صدر ًا مهم ًا للمزارعني والباحثني وحمبي
�شجرة نخيل التمر يف املنطقة العربية.
بدورنا نحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر ،وجملة ال�شجرة املباركة نبارك للزميلة
جملة النخيل والتمور وفريق عملها على طلتها
اجلميلة وم�ضمونها املفيد وعلى حرفيتها املهنية
يف عامل ال�صحافة والإعالم.

فوائـد التمـر
يقول العرب بأن للبلح (التمر)
املركز الدويل للزراعة امللحية

فوائد بعدد أيام السنة ،منها:
طبي ًا:
انخفا�ض حاالت الإ�صابة بال�سرطان و�أمرا�ض
القلب بني البدو الذين يتناولون البلح با�ستمرار.
و�شاف
م�صدر جيد للحديد والربوتني .مطهر
ٍ
للم�شاكل املعوية .يعالج التهاب البلعوم ونزالت
الربد والنزالت ال�شعبية با�ستخدامه بطرق �شتى
�سواء كم�صل �أو ك�شراب �أو كمعجون .ي�ساعد على
ال�شفاء من �أعرا�ض احلمى وال�سيالن واال�ست�سقاء
وامل�شاكل املتعلقة بالكبد والبطن .ي�ستعمل م�سحوق
النوى �ضمن مكونات عجينة ت�ستخدم لتخفيف
�أعرا�ض الق�شعريرة .ي�ستعمل ال�صمغ امل�ستخل�ص
من جذوع �أ�شجاره املجروحة يف الهند يف عالج
الإ�سهال والأمرا�ض البولية .ال�صمغ امل�ستخل�ص
من جذوع �أ�شجاره مدرة للبول وم�سكنة للآالم.
تخفف جذور �أ�شجاره من �آالم الأ�سنان.
ينتج غبار الطلع الأ�سرتوجني والأ�سرتون وله
ت�أثري تنا�سلي على اجلرذان الفتية.
غذائي ًا :ي�ؤكل مع احلبوب واحللويات واخلبز
والآي�س كرمي وال�سكاكر واملربيات واجليلي
والع�صائر واحل�ساء .بودرة �سكر البلح .تطبخ
�سعف النخيل وت�ؤكل كاخل�ضراوات .متزج النوى
مع الدقيق ل�صناعة اخلبز يف �أوقات الع�سرة.
ي�ستخل�ص �سكر البلح من ن�سغ P. sylvestris
علفي ًا:
علف مغذٍ عندما يجفف وميزج مع احلبوب.
غذاء للإبل واخليول والكالب يف ال�صحارى.
ت�شكل النوى املنقوعة يف املاء غذاء للإبل

واخليول واملا�شية والأغنام واملاعز .ت�شكل النوى
اجلافة غذاء للدجاج.
جتاري ًا:
ت�ستخدم �شجرة النخيل يف �إنتاج العديد من
املواد ال�صناعية والتجارية .ي�ستعمل زيت النوى
يف �صناعة ال�صابون وم�ستح�ضرات التجميل.
م�صدر حلام�ض الأك�سيليك .ت�ستخدم النوى
يف �صناعة عقود الزينة وال�سبحات .ت�ستخدم
النوى كوقود يف �سبك الف�ضة .ت�ستخدم �سعف
النخيل يف �صناعة احل�صري وال�ستائر وال�سالل
والأقفا�ص واملراوح� .سعف النخيل م�صدر جيد
ل�صناعة الورق .ت�ستخدم �سعف النخيل املخلوطة
مع عراني�س الذرة وق�شور الفول ال�سوداين يف
�صناعة الألواح العازلة .ت�ستخدم �سعف النخيل
املجففة يف �صناعة الع�صي واملق�شات وقوارب
ال�صيد .ت�ستخدم �سعف النخيل املجففة كوقود.
توفر �أغمدة ال�سعف م�صدر ًا للروائح يف �صناعة
العطور .ت�ستخدم �أن�سجة �أغمدة �سعف النخيل
يف �صناعة �أ�سرجة اخليل واحلبال والألب�سة
اخل�شنة والقبعات ال�ضخمة.
مادة مر�شحة لأنابيب الت�صريف بحيث يتم
اال�ستغناء بها عن املر�شحات امل�صنعة .ت�ستخدم
العناقيد املجمعة للثمار كمق�شة .ي�ستعمل ال�سائل
امل�صنع من الثمار النا�ضجة يف تغطية الأنابيب
واحلقائب اجللدية حلمايتها من الت�سريب.
ي�ستخدم خ�شب جذوع الأ�شجار يف �صناعة
العوار�ض والدعامات يف البناء.
الشجرة المباركة سبتمبر 2009

جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر
األولى من نوعها على مستوى العالم

املقدمة:
ت�أ�س�ست اجلائزة برعاية كرمية من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة “حفظه اهلل” باملر�سوم االحتادي رقم
 2007 / 15م بتاريخ  20مار�س 2007م وبالقرار
االحتادي رقم  2007 / 2بتاريخ  7يوليو 2007
ب�ش�أن حتديد �أع�ضاء جمل�س �أمناء اجلائزة،
ويف ال�سابع من �أبريل 2008م �شهد �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي ،رئي�س جمل�س الأمناء ،بفندق
ق�صر الإمارات يف العا�صمة �أبوظبي حفل
�إطالق «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر»
و�سط اهتمام �إقليمي ودويل ب�شجرة نخيل التمر
وامل�ستقبل اال�سرتاتيجي للتمور ك�سلعة غذائية
متوازنة واعتباره ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان عملية
التنمية امل�ستدامة التي يقودها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل».
الر�سالة:
ُ�صممت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
تقدير ًا من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
«حفظه اهلل» لل�شجرة املباركة والعاملني يف قطاع
نخيل التمر �سواء يف دولة الإمارات العربية
املتحدة و�أي دولة �أخرى حول العامل وذلك احتفا ًء
باجلهود املتميزة التي ت َ
ُبذل لتطوير قطاع النخيل
من �أجل تنمية م�ستدامة لنا وللأجيال القادمة.
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املهمة:
 1ـت�شجيع العاملني يف جمال زراعة نخيل التمر:
الباحثون واملزارعون وامل�صدرون �سواء كانوا
�أفراد ًا �أو م�ؤ�س�سات.
 2ـتكرمي ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف �صناعة وزراعة
التمر على امل�ستويات املحلية والإقليمية
والدولية.
الر�ؤيـة:
 1ـتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة
عربي ًا ودولي ًا يف جمال �أبحاث نخيل التمر.
 2ـتدعيم الأبحاث املتعلقة بتطوير النواحي
املختلفة ل�صناعة نخيل التمر.
 3ـ�إقامة تعاون وطني و�إقليمي ودويل بني اجلهات
املختلفة ال�ضالعة ب�صناعة نخيل التمر وال�سيما
يف جماالت الإنتاج واملعاجلة والت�سويق

واملنتجات التي ميثل التمر فيها مكون ًا �أ�سا�سي ًا
واحلفاظ على ا�ستمرار هذا التعاون.
 4ـن�شر ثقافة نخيل التمر على امل�ستويات املحلية
والإقليمية والدولية.
الأهـداف:
 1ـتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية
املتحدة عاملي ًا يف تنمية وتطوير البحث العلمي
اخلا�ص بالنخيل.
 2ـت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة نخيل
التمر من الباحثني واملزارعني واملنتجني
وامل�صدرين وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات والهيئات
املخت�صة.
 3ـدعم البحث العلمي اخلا�ص بتطوير �شجرة
النخيل يف جميع جوانبها.
 4ـتكرمي ال�شخ�صيات العاملة يف جمال نخيل
التمر ،على امل�ستوى املحلي ،والإقليمي
والدويل.
 5ـتنمية التعاون بني اجلهات املخت�صة العاملة
يف هذا املجال ،من �أبحاث ،و�إكثار ،وزراعة،
و�صناعة للمنتجات التي تعتمد على نخيل
التمر كمادة �أ�سا�سية يف املنتجات النهائية.
 6ـن�شر ثقافة االهتمام بنخيل التمر على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل.
 7ـتوطني املعرفة املتخ�ص�صة بنخيل التمر عرب
تقدمي املنح الدرا�سية.
 8ـ�إبراز مفردات النخلة الرتاثية كجزء من
الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية
املتحدة.
 9ـدعم وت�شجيع االخرتاعات والتقنيات العلمية
ذات ال�صلة بنخيل التمر.
فئات اجلائزة وقيمتها:
تنظم اجلائزة ب�شكل دوري كل �سنة ميالدية،
وتتكون من �شهادة تقدير ودرع تذكارية ومبلغ
مايل .وتق�سم اجلائزة �إىل خم�س فئات وهي على
النحو التايل:

فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف جمال
زراعة النخيل و�إنتاج التمور.
يح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكارية و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكارية و�شهادة تقدير.
فئة املنتجني املتميزين يف جمال زراعة
النخيل و�إنتاج التمور.
ح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكارية و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكارية و�شهادة تقدير.
فئة �أف�ضل تقنية يف جمال زراعة النخيل
و�إنتاج التمور:
يح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكارية و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكارية و�شهادة تقدير.
فئة �أف�ضل م�شروع تنموي يف جمال زراعة
النخيل و�إنتاج التمور:
ح�صل الفائز الأول على مبلغ وقدره 300.000
درهم  +درع تذكارية و�شهادة تقدير .كما يح�صل
الفائز الثاين على مبلغ وقدره  200.000درهم
 +درع تذكارية و�شهادة تقدير.
فئة ال�شخ�صية املتميزة يف جمال زراعة
النخيل و�إنتاج التمر:
ح�صل الفائز على مبلغ وقدره  300.000درهم
 +درع تذكارية و�شهادة تقدير.
اجلهات التي مُتنَح لها اجلائزة:
اجلائزة مفتوحة للأفراد �أو جمموعات الأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات �أو ال�شركات �أو اجلمعيات ومنظمات
املجتمع املدين والهيئــات احلكومية واخلا�صة
التي تقوم ب�أعم ــال متميزة ذات نت ــائج مبا�شرة
وفعالة يف جم ــال نخيل التمر .ويج ــوز لأي جهة
�أن تر�ش ــح نف�سه ــا دون �أي تزكيــة من �أي جه ــة
�أو �شخ�ص .متنح اجلـائزة لأي (فرد� ،شركة،

هيئة) مرة واحدة فقط يف نف�س الفئة.
مزايا اجلائزة:
يمُ َنح الفائز �شهادة تقدير ودرع ًا تذكارية
ومبلغ ًا مالي ًا �ضمن حفل فاخر يقام يف العا�صمة
�أبوظبي ،كما ميكن للحا�صلني على جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ا�ستخدام �شعار اجلائزة
على املواد الدعائية والت�سويقية اخلا�صة بهم ملدة
�أق�صاها ثالثة �أعوام تبد�أ من تاريخ ح�صولهم
على اجلائزة .يف حني يحق للحا�صلني على
اجلائزة ب�إحدى فئاتها الرت�شح لنيل اجلائزة يف
الدورة التالية ما عدا يف نف�س الفئة والتي ميكن
التقدم لها مرة �أخرى بعد مرور ثالث دورات
قادمة من تاريخ ح�صولهم على اجلائزة .حيث
متنح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التقدير
والتميز للفائزين بفئاتها املختلفة ،كما �سيتم
التعريف ايجابي ًا بالفائزين من خالل و�سائل
الإعالم املختلفة املحلية والدولية بالإ�ضافة �إىل
جملة اجلائزة وموقعها على �شبكة الإنرتنت.
املعـايري:
فئة البحوث والدرا�سات املتميزة:
 1ـ�أن ال يكون قد �سبق للمتقدم نيل �أي جائزة
�أخرى عن (البحث/الدرا�سة) من �أي جهة
�أخرى حول العامل.
 2ـ�إمكانية تطبيق (البحث/الدرا�سة) ميداني ًا
مبا يخدم تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر
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مع �إبراز مدى �إمكانية حتويله اىل قطاعات
�أخرى من خالل ا�ستعرا�ض حاجة ال�سوق
و�سهولة ا�ستخدامه.
 3ـ�أن يكون (البحث/الدرا�سة) جديد ًا ومتميز ًا
يف جمال زراعة النخيل و�إنتاج وت�صنيع التمور
وخملفاتها ،مع اظهار كافة نواحي االبداع
واالبتكار ،وكذلك الرتكيز على التحديات
امل�صاحبة للعمل من خالل ا�ستعرا�ض
التطبيقات التقنية امل�ستخدمة.
فئة املنتجني املتميزين:
-1ي�ؤخذ حجم املزرعة ،وكم االنتاج وجودته
ومتيزه يف عني االعتبار.
-2تنوع االنتاج من حيث عدد اال�صناف
املنتجة.
-3مدى ا�ستعمال التقنيات احلديثة يف االنتاج
مثل الري بالتنقيط ،برنامج الت�سميد،
الوقاية ،عمليات اخلف ،التكيي�س ،وعمليات
ما قبل وبعد اجلني.
 -4طريقة عر�ض وتعليب املنتج.
-5تعطى �أهمية خا�صة للمنتجات الع�ضوية
ال�صديقة للبيئة.
فئة �أف�ضل تقنية:
-1نف�س املعايري وال�شروط الثالثة املعتمدة يف
فئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف جمال
زراعة النخيل وانتاج التمور.
�-2أن تكون التقنية املكت�شفة حديثة ومل ت�ستخدم
من قبل وذات ت�أثري مبا�شر على عائدات
النخيل.
-3ميكن االكت�شاف �أن يكون �صنف ًا جديداً
(نخلة �أم فح ًال) يتميز مبوا�صفات انتاجية
عالية ونوعية ثمار فريدة.
فئة �أف�ضل م�شروع تنموي:
-1ميكن للم�شروع �أن يكون منفذ ًا من قبل
الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو القطاع
اخلا�ص �أو التابع للمنظمات الدولية.
�-2أن يتميز امل�شروع بالت�أثري املبا�شر واالرتقاء
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بواقع زراعة النخيل �أو �صناعات التمور� .أو
خملفات النخيل� ،أو ت�سويقها �أو ترويجها.
�-3أن يكون امل�شروع جديد ًا ب�أفكاره و�أ�سلوب
تنفيذه.
�-4أن تكون نتائجه �أ�صيلة وفريدة .وي�ؤخذ بعني
االعتبار النقاط التالية:
 منهجية عمل امل�شروع وبعده التطبيقي.حجم امل�شروع والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة.�إنتاج امل�شروع وكميات التمور امل�سوقة حملي ًاودولي ًا.
فئة ال�شخ�صية املتميزة:
تقوم اللجنة العلمية با�ستعرا�ض �أ�سماء
الأ�شخا�ص ،وامل�ؤ�س�سات املرت�شحة ،ويتم اختيار
الأجدر منها ،بناء على الدور االيجابي يف تنمية
قطاع نخيل التمر والأثر االجتماعي يف زيادة
الوعي واهتمام النا�س يف ال�شجرة املباركة.
علم ًا ب�أن هذه اجلائزة ال متنح لأي �شخ�ص �أو
هيئة �أو �شركة مرتني متتاليتني.
ال�شروط العامة:
 1ـتقبل طلبات الرت�شيح من كافة �أنحاء
العامل ،ميكن حتميل ا�ستمارة الرت�شيح من
خالل املوقع الإلكرتوين للجائزة على �شبكة
الإنرتنت وملئها �إما باللغة العربية �أو باللغة
االجنليزية .مع تقدمي ن�سخة من ال�سرية
الذاتية للمر�شح ،و�صورة من جواز ال�سفر
وثالث �صور �شخ�صية.
 2ـ�إرفاق ن�سختني من العمل �أو البحث املر�شح،
واحدة �أ�صلية ون�سخة �إلكرتونية على قر�ص
مدمج (CD).
 3ـال تعاد �أي من ملفات الرت�شيح �إىل �أ�صحابها
�سواء فازت �أم مل تفز ،بل تودع يف مقر الأمانة
العامة للجائزة مبدينة العني.
 4ـيحق للجنة التحكيم حجب اجلائزة عن �أي
ت�ستوف ال�شروط.
فئة �إن مل
ِ
برنامج اجلائزة:
-1فرتة تقدمي طلبات الرت�شيح :من  1يونيو

لغاية � 30سبتمرب  2009م.
-2ت�صنيف الطلبات امل�ستوفية لل�شروط31 - 1 :
�أكتوبر  2009م.
-3تقييم طلبات الرت�شيح من قبل اللجنة العلمية
للجائزة 1 :نوفمرب  31 -دي�سمرب  2009م.
-4تقييم نتائج االختبار  31 - 1 :يناير 2010م.
�-5إعالن �أ�سماء الفائزين :خالل اال�سبوع االول
من �شهر فرباير  2010م.
-6حفل تكرمي الفائزين :خالل �شهر مار�س
 2010م .ب�إذن اهلل.
جلنة التحكيم:
تت�ألف جلنة التحكيم العلمية للجائزة من علماء
وخرباء بارزين يف املجاالت املختلفة لزراعة
نخيل التمر ،ويقرر ه�ؤالء العلماء واخلرباء
بالإجماع الفائزين يف فئات اجلائزة املختلفة.
ويقدم كل طلب �إىل فريق املقيمني املخت�ص،
ويتوىل مقيمو جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
مراجعة كل طلب منفردين وجمتمعني .و�سوف
تتم عملية التقييم وفق ًا ملعايري اختيار الفوز
باجلائزة املقررة �سلف ًا.
ال�ســرية:
تعامل كافة املعلومات واملواد املتعلقة بطلبات
التقدم �إىل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
ب�سرية تامة ولن يطلع عليها �أي �شخ�ص ما مل
يكن �ضالع ًا ب�شكل مبا�شر يف عملية اجلائزة
وف�ض ًال عما تقدم ،يلتزم جميع �أع�ضاء جلنة
التحكيم والأ�شخا�ص الذين تربطهم �صلة
بعملية منح اجلائزة بالتوقيع على اتفاقية عدم
الإف�صاح ل�ضمان معاجلة كافة املعلومات واملواد
يف �إطار من ال�سرية التامة.
�صندوق الربيد  82872العني,
الإمارات العربية املتحدة.
هاتف 00971 3 7832434 :
فاك�س 00971 3 7832550 :
kidpa@uaeu.ac.ae
www.kidpa.uaeu.ac.ae
www.kidpa.ae

Application Form

استمارة ترشيح

Full Name : ................................................................................................................................................................................................................

Date & Place of Birth : ............................................................................................................................................................................

: اال�سم بالكامل

: تاريخ امليالد ومكانه

Nationality : ...........................................................................................................................................................................................................................

: اجلن�سية

Residential Address : ............................................................................................................................................................................................

: عنوان الإقامة

Fixe Telephone : ....................................................................................................................................................................................................

: الهاتف الثابت

Mobile phone : ..................................................................................................................................................................................................... : الهاتف املتحرك
Fax : .............................................................................................................................................................................................................................................. : الفاك�س
E-mail address : ................................................................................................................................................................................................. : الربيد الإلكرتوين
Nomination category : ............................................................................................................................................................................................. : فئة اجلائزة

I, hereby declare that I have read the conditions of this
particular category of Khalifa International Date Palm
Award, and all the information listed in this form are
correct and binding.

Applicant’s Signature :
Date :
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�أقر ب�أنني قر�أت ال�شروط اخلا�صة بهذه الفئة من فئات جائزة
 و�أن البيانات الواردة �أعاله،خليفة الدولية لنخيل التمر
.�صحيحة
: توقيع املرت�شح
: التـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ

