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�لفعاليات  �أ�صحاب  للأخوة  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �لأمانة  تعلن 

�لنخيل  وبزر�عة  عمومًا  �لزر�عة  بقطاع  �لعلقة  ذ�ت  و�مل�صانع  و�ل�صركات  �لقت�صادية 

�ل�صجرة  جملة  �صفحات  على  �لإعلن  باب  فتح  عن  �خل�صو�ص  وجه  على  �لتمور  و�إنتاج 

�ملباركة وفق �لأ�ص�ص و�ملعايري �ملهنية.

�أخي �ملنتج .. �أخي �ملعلن..

�لزر�عة  بوز�ر�ت  �مل�صوؤلني  �أمام  منتجاتكم  ي�صع  �صوف  �ملباركة  �ل�صجرة  يف  �إعلنك  �إن 

�لعلمية  �لبحوث  ومعاهد  و�جلامعات  �ملخت�صة  و�مل�صانع  و�جلمعيات  �لعلمية  و�لهيئات 

وكافة  �لإمار�ت  دولة  م�صتوى  على  و�لنخيل  بالزر�عة  �لعلقة  ذ�ت  �لخت�صا�ص  وجهات 

�لدول �لعربية وبع�ص دول �لعامل. بالإ�صافة �إىل كبار �ل�صخ�صيات من �أ�صحاب �لقر�ر يف 

�ملنطقة �لعربية.

فعلى �لر�غبني �لطلع على �ملزيد من �لتفا�صيل �لفنية و�أ�صعار �لإعلنات مر�جعة رئي�ص 

�للجنة �لإعلمية يف جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر على �لعنو�ن �لتايل

يا مرحبا.. دعوة لإلعالن 
في مجلة الشجرة المباركة

emadsaad_26@yahoo.com



على خطى خليفة

     نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

  رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

يف م�شرية التنمية والبناء على م�شتوى ال�شعوب والأمم تربز حتديات كثرية منها الطبيعي ومنها 

امل�شطنع، وهذه �شمة من �شمات احلياة اإن مل نقل هذه هي احلياة التي فطرنا اهلل عليها، حيث 

يتميز الرجال عن بع�شهم يف قيادة ال�شعوب والأوطان بثباتهم على حب الأر�س والإن�شان اإميانًا 

روؤية  �شمن  الوطنية  الأهداف  لتحقيق  ال�شعاب  حتدي  على  وال�شرب  والعزمية  الر�شالة،  بنبل 

ا�شرتاتيجية للتنمية امل�شتدامة، تعلو فيها النفو�س بال حدود من اأجل رفعة �شاأن الوطن.

لكن  عمل،  وبرنامج  ا�شرتاتيجي  وهدف  روؤية  لنا  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  يف  ونحن 

اأي�شًا لدينا منارة نهتدي ونعتز بها ون�شرت�شد بنورها، حيث نتم�شك بكل قوة بالروؤية احلكيمة 

ل�شاحب ال�شمو الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« قائدًا ومعلمًا 

واأبًا لكل اأبناء الوطن.

التي حققتها  النوعية  القفزة  واأن  والتميز،  والجناز  النجاح  على هديه يف طريق  ن�شري  فنحن 

دولة الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف املجالت مل تكن وليدة ظروف طارئة اأو ا�شتثنائية، بل 

هي تتويج جلهود م�شنية وثمرة ل�شرتاتيجية التطوير املتكاملة حتت القيادة احلكيمة ل�شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل«. فال�شرتاتيجية التنموية بالدولة اعتمدت مبداأ التوازن وتفعيل 

كل الإمكانات املتوافرة دون ا�شتثناء، والأهم من ذلك اأن هذه ال�شرتاتيجية اأخذت على عاتقها 

مواكبة حركة التطور والتحول التي يعرفها القت�شاد العاملي مبا ميثله ذلك من حتديات.

حلبة  دخلت  قد  بالجنازات  احلافل  �شجلها  يف  تبدو  الأول  عامها  يف  فاجلائزة  هذا  على  بناء 

التناف�س والريادة يف العطاء والتميز مع مثيالتها على م�شتوى العامل، عرب دعم البحث العلمي 

التمر،  واإنتاج وت�شنيع نخيل  العاملني يف قطاع زراعة  النخيل وت�شجيع  اخلا�س بتطوير �شجرة 

واإقامة التعاون البناء مع خمتلف اجلهات املعنية اأفرادًا وموؤ�ش�شات وجمعيات و�شركات وهيئات 

ذات �شلة بال�شجرة املباركة، والأهم من ذلك هو ن�شر ثقافة الهتمام ب�شجرة نخيل التمر وتوطني 

املعرفة املتخ�ش�شة وت�شجيع املبادرات اخلالقة على م�شتوى العامل.

شجـرتـنــا



م�صوؤوليـة �لنجـاح

�أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�شرف العام

بعد النجاح الكبري الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها الأوىل فقد اأ�شبح 

م�شوار العمل اأكرث م�شوؤولية واأرقى يف العطاء مبا ي�شفي على اإرث الإمارات الكبري يف خدمة 

وتنمية قطاع نخيل التمر على مدى اأكرث من ن�شف قرن م�شى، يوم كان املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه«، ممثاًل للحاكم يف املنطقة ال�شرقية من اإمارة اأبوظبي حيث 

امل�شاحات  زيادة  النخيل وعمل على  واحات  تروي  كانت  التي  املياه )الفالج(  بقنوات  اعتنى 

املزروعة وتخ�شي�س املزارع للمواطنني من اأجل دفع عجلة التنمية وبناء الدولة احلديثة التي 

قامت على �شواعد اأبناء الوطن بقيادته احلكيمة »رحمه اهلل«.

فم�شوؤولية املحافظة على النجاح هي اأكرب من النجاح بحد ذاته، خ�شو�شًا واأن اجلائزة حتمل 

ا�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة »حفظه 

اهلل«. هنا امل�شوؤولية م�شاعفة، لذا نحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر قد حر�شنا منذ 

فئات  كافة  مع  التعامل  وال�شفافية يف  والتميز  معايري اجلودة  كافة  تبني  على  الأوىل  اللحظة 

اجلائزة خالل مراحل العمل يف دورتها الأوىل، حر�شنا على اللتزام باأجندة الوقت املمنوح 

مع  التعامل  يف  وال�شرية  ال�شفافية  على  حر�شنا  كما  اجلائزة.  لفئات  الرت�شح  يف  للم�شاركني 

ملفات املر�شحني اأمام اللجنة العلمية اأثناء فرتة التحكيم، فكانت النتائج كما �شاهدمتوها يف 

حفل تكرمي الفائزين بالدورة الأوىل مار�س املا�شي 2009 ونحن فخورون بهم جميعًا.

والآن ونحن نخو�س غمار الدورة الثانية للجائزة وبتوجيهات �شمو ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، وبعد موافقة جمل�س اأمناء 

اجلائزة فقد متت اإ�شافة فئتني جديدتني بهدف تو�شيع اإطار امل�شاركة بفئات اجلائزة واإتاحة 

اأنحاء  خمتلف  يف  املباركة  ال�شجرة  وحمبي  واملزارعني  واملنتجني  والباحثني  للعلماء  الفر�شة 

العامل. فاأبواب اجلائزة مفتوحة على م�شراعيها للجميع بكل اقتدار وحمبة واحرتام.

كـلمـتـنـــــا



مر��صـلت �ملجـلة

تر�صل كافة �ملو�د �لعلمية و�لفنية 

باإ�صم رئي�ص �للجنة �لإعلمية

مــديــــر �لتحــريـــر

على �لعنو�ن �لتايل:

�س.ب: بريد 42781 اأبوظبي 

الإمارات العربية املتحدة

هاتف متحرك: 6979645 0097150

فاك�س:   0097137832550    

فاك�س:   0097126391584

emadsaad_26@yahoo.com

 nakhla@kidpa.ae 

www.kidpa.ae

هيئة �لإ�صر�ف �لعلمي

�صعادة �لدكتور غالب علي �حل�صرمي

عميد كلية الأغذية والزراعة 

جامعة الإمارات العربية املتحدة

�صعادة �لدكتور هلل حميد �صاعد �لكعبي

مدير اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية

القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني

�صعادة �لدكتور ح�صن �صبانة

ال�شبكة الدولية للنخيل  والتمور

    �ل�صجرة �ملباركة

جملة ف�شلية علمية متخ�ش�شة بالنخيل والتمور

�لنا�صـر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

�ملجلد �لأول - �لعـدد �لثالث

رم�شــان  1430  هجري / �شبتمرب  2009  ميالدي 

الرئي�س الفخـري

�صمو �ل�صيخ نهيان مبارك �آل نهيان

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 

امل�شرف العام

�لدكتور عـبد �لوهـاب ز�يـد

اأمـني عـام اجلائزة

مـديـر التحـريـر

�ملهند�ص عـــــمـاد �صــــعد

رئي�س اللجـنة الإعـالمـية

emadsaad_26@yahoo.com

املدير  القانوين

�لدكتور هلل حميد �صاعد �لكعبي

رئي�س اللجنة املالية والإدارية

تدقـيق لغـوي

    �لأ�صتاذ حمـمود بـدر

ت�شـوير �شـوئي

جاك جبور، نز�ر بلوط

ت�شميم واإخراج وطباعة

�شندوق بريد 111047 ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف:  0097126333970

 فاك�س:  0097126333756

 finelinead@emirates.net.ae

finelinead@hotmail.com 

معايري �لن�صر باملجلة

وخم�ص�صًا        جديدً�،  �ملقال  يكون  1- �أن 

ملجلة �جلائزة فقط، ومل ي�صبق ن�صره.

�حلا�صب  على  مطبوعًا  �ملقال  يكون  2- �أن 

�أو  �لعربية  باللغة  �صو�ء  �لآيل 

و�ملر�جع  بامل�صادر  مذيًل  �لنكليزية، 

�ملخت�صة.

بال�صور  و�لدر��صات  �لبحوث  تزود  3- �أن 

�لعلمية �للزمة ذ�ت �جلودة �لعالية

Digital-High resolution

بالربيد  و�ل�صور  �ملقالت  4-  تر�صل 

�صمن  تر�صل  �أو  للمجلة،  �لإلكرتوين 

ورقية  ن�صخة  مع   )C.D( مدمج  قر�ص 

مطبوعة على �صندوق بريد �جلائزة.
 

من  ي�صلها  ما  باإعادة  ملزمة  غري  5- �ملجلة 

�أم  ن�صرت  �صو�ء  �أ�صحابها  �إىل  مقالت، 

مل تن�صر.

6- ير�صل �لكاتب �صورة �صخ�صية مع �صريته 

�لثلثي  �ل�صم  فيها  مو�صحًا  �لذ�تية 

�للكرتوين  و�لربيد  �لهاتف  ورقم 

رقم  �إىل  بالإ�صافة  �لربيد.  و�صندوق 

معه  يتعامل  �لذي  �لبنك  يف  ح�صابه 

�ملكافاأة  �إر�صال  من  نتمكن  حتى  بلده  يف 

�ملالية يف حال �لن�صر، وفق �لنظام �ملايل 

�ملعمول به يف �إد�رة �ملجلة.

تعرب  �ملجلة  يف  �لو�ردة  7- �ملقالت 

تلزم  ول  كتابها  �آر�ء  عن  بال�صرورة 

�جلائزة.     

�لعدد  �صمن  �لعلمية  �ملو�د  8- ترتيب 

يخ�صع لعتبار�ت فنية.

حمبي  جلميع  مفتوحة  �ملجلة  9- �صفحات 

يف  ي�صاهم  مبا  �لعامل  حول  �لنخلة 

توطني �ملعرفة وبناء جمتمع م�صتد�م.
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نهيان يهدي 10000 �صتلة نخيل

�صلطان خليفة �حلبتور

�لنخلة يف عيون �لعامل

�نتاج �لفورفور�ل من نوى�لتمور

�أ�صر�ر �لعلج بالتمر

حمد�ن بن ز�يد يفتتح مهرجان ليو� للرطب

�ل�صر�ر �لف�صلجية يف نخيل �لتمر

�لنخلة يف ح�صارة و�دي �لنيل

رمزية �لنخلة يف �ل�صعر �لمار�تي

�صناعة �خلل من �لتمور

جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر

�د�رة م�صاريع نخيل �لر�جحي

الفهـرس



نهيان مبارك يهدي 
المشاركين بالمهرجان

10000 شتلة نخيل 

�أهدى معايل �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 

�لأعلى  �لرئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

جلامعة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�س جمل�س 

�أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر ع�شرة 

و�مل�شاركني  للفائزين  ن�شيجي  نخيل  �شتلة  �آلف 

مب�شابقات مهرجان ليو� �خلام�س للرطب 2009 

تقديرً� من �شموه ملحبي �لنخلة و�لفائزين فيها، 

ممن �جهتدو� وحققو� �أف�شل �لنتائج على م�شتوى 

تعترب  حيث  �ملختلفة.  �لر�شمية  �مل�شابقة  فئات 

فخورون برعاية خليفة بن زايد لشجرة نخيل التمر 

�أنتجتها  �لتي  �لأ�شناف  �أجود  من  �ل�شتول  هذه 

نخيل  تنمية  وبحوث  در��شات  وحدة  خمترب�ت 

�لتمر يف جامعة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�أكد معاليه �أن زر�عة �شجرة نخيل �لتمر يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تعترب ركنًا �أ�شا�شيًا من 

بناء  يف  لدورها  �ل�شاملة  �لتنمية  عملية  �أركان 

و�إحياء  �لزر�عية  �لإنتاجية  �لطاقات  وحتديث 

�ل�شناعات �ملرتبطة بها، حيث �أكدت �لدر��شات 

و�لبحوث �أن �لرتقاء بالزر�عة مل ياأت من فر�غ 

الشجرة المباركة سبتمبر 2009 07 - 06



�لروؤية فيما  و�إمنا حمل بعدً� ��شرت�تيجيًا و��شح 

يتعلق بتحقيق �لأمن �لغذ�ئي. حيث �أدرك �شاحب 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لدولة »حفظه �هلل« ما متثله �لتنمية �لزر�عية من 

ر�أ�س مال حقيقي فلم يتو�َن عن تقدمي كافة �أوجه 

�لدعم للنهو�س بها وتطويرها وزيادة �مل�شاحات 

�ملزروعة وحتقيق �لكتفاء �لذ�تي وتنويع م�شادر 

�لدخل. حيث �أن �ل�شيا�شة �لزر�عية �شغلت حيزً� 

�لعناية  وعك�شت  �لدولة  رئي�س  وجد�ن  يف  مهمًا 

�خلا�شة �لتي متنحها لل�شجرة �ملباركة ��شتمر�رً� 

ملنهج �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« يف �لهتمام مبتطلبات 

�لتجربة �لزر�عية �لفريدة على �أر�س �لوطن.

�لدولية  خليفة  جائزة  يف  باأننا  معاليه  و�أو�شح 

لنخيل �لتمر فخورون بالرعاية �لكرمية ل�شاحب 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�لدولة »حفظه �هلل« ودعم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�ملباركة  لل�شجرة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�جلهود  ونبارك  عاليًا  ونقدر  فيها،  و�لعاملني 

�لوطنية �لتي تبذلها هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث 

يف �إحياء هذ� �لرت�ث �حليوي و�لرث �حل�شاري 

للنخلة و�لعاملني فيها يف دولتنا �حلبيبة. 

و�أعرب معايل رئي�س جملــ�س �أمنــاء جائزة خليفة 

يف  قدمًا  �مل�شـــي  عن  �لتمــر  لنخيـــل  �لدولية 

خدمة �لتنمية �لزر�عية 

و�ل�شجرة  �ل�شاملة 

وعماًل  فكرً�  �ملباركة 

�حلكيمة  �لقيادة  حتت 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

»حفظه  �لدولة  رئي�س 

توفري  �أجل  من  �هلل« 

�لأمن �لغذ�ئي و�لتنمية 

و�ملحبة  �مل�شتد�مة 

للمجتمع  و�ل�شالم 

و�لإن�شان حول �لعامل. 

عبيد  �أ�شاد  جهته  من 

�ملزروعي  خلفان 

مهرجان  عام  مدير 

نهيان  �ل�شيخ  معايل  بجهود   2009 للرطب  ليو� 

و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان  �آل  مبارك 

�لمار�ت  جلامعة  �لأعلى  �لرئي�س  �لعلمي 

جائزة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �ملتحدة  �لعربية 

�لأخوة  بدعمه  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة 

�ملهرجان  يف  و�مل�شاركني  �ملنتجني  �ملز�رعني 

�للجنة  �لقيمة، حيث و�شعت  و�أثنى على هديته 

بحيث  �ل�شتول  لتوزيع  �آلية  للمهرجان  �ملنظمة 

من  ن�شجي  نخيل  �شتول  �أربعة  م�شارك  كل  نال 

وحدة  خمترب�ت  يف  �ملنتجة  �لأ�شناف  �أجود 

جامعة  يف  �لتمر  نخيل  تنمية  وبحوث  در��شات 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

جريدة �لحتاد 20 يوليو 2009
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  فّعلت 

للرطب  اخلام�س  ليوا  مهرجان  يف  م�شاركتها 

املزارعني  بني  التناف�شية  والثقافة  الوعي  بن�شر 

فئات  جميع  يف  امل�شاركة  اآلية  حول  واملنتجني 

اجلائزة اخلم�س.

واأو�شح �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام 

اجلائزة مبنا�شبة م�شاركة اجلائزة مبهرجان ليوا 

اخلام�س للرطب 17 – 26 يوليو 2009 اإىل النقلة 

تطوير  باجتاه  ونوعًا  كمًا  املهرجان  يف  النوعية 

وتنمية قطاع نخيل التمر على م�شتوى الدولة من 

خالل تطوير اأدوات التعامل مع الأخوة املزارعني 

واملنتجني وتو�شيع اطار امل�شاركة وتطوير معايري 

جائزة خليفة  تشجع . .     
منتجي الرطب والتمور

 عــلى الترشــح للجائــزة 
في دورتها الثانية  2010

مشاركة فعالة في مهرجان ليوا للرطب 2009  

فئات امل�شابقة الر�شمية لرطب املهرجان.

خا�س  بجناح  اجلائزة  م�شاركة  اإثر  ذلك  جاء 

اخلام�شة  بن�شخته  للرطب  ليوا  مهرجان  �شمن 

وبتوجيهات  اجلائزة  يف  اأننا  واأ�شاف   ،2009

وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل 

جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

ت�شجيع  على  كربى  اأهمية  تويل  اجلائزة  اأمناء 

يف  للم�شاركة  املزارعني  املواطنني  الأخوة 

لهم  ونقدم  الفئات  مبختلف  اجلائزة  اأعمال 

للتقدم  الفنية  والمكانيات  الت�شهيالت  كافة 

للمناف�شة يف اجلائزة بدورتها الثانية خ�شو�شًا 

قد  اجلائزة  من  الوىل  الدورة  باأن  عرفنا  اإذا 
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�شجلت اأعلى ن�شبة م�شاركة من دولة المارات. 

قد  الثانية  دورتها  يف  اجلائزة  اأن  زايد  واأو�شح 

متيزت بوجود فئتني جديدتني للتناف�س بني حمبي 

النخلة حول العامل وهما فئة اأف�شل تقنية متميزة 

النخيل  زراعة  جمال  يف  تنموي  م�شروع  واأف�شل 

ل�شتالم  موعد  اآخر  اأن  اإىل  لفتًا  التمور.  وانتاج 

طلبات امل�شاركة هو اآخر �شهر �شبتمرب احلايل.

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأن  يذكر 

تاأ�ش�شت برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

)حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

اهلل( باملر�شوم الحتادي رقم 15 / 2007 بتاريخ 

اأبحاث  اإجراء  تعزيز  بغية   2007 مار�س   20

العامل  التمر وانت�شارها يف  ودرا�شات حول نخيل 

وتقدير من قدموا اإ�شهامات جليلة يف هذا املجال 

م�شتقلة  اجلائزة  وهذه  موؤ�ش�شات.  اأو  اأفراد  من 

وحمايدة متنح �شنويًا للعلماء واملنتجني البارزين 

وال�شخ�شيات املوؤثرة واملوؤ�ش�شات التي اأ�شهمت يف 

جمال الأبحاث والتنمية اخلا�شة بنخيل التمر.

وللجائزة خم�س فئات هي فئة البحوث والدرا�شات 

اأف�شل  وفئة  املتميزين،  املنتجني  وفئة  املتميزة، 

م�شروع تنموي، وفئة اأف�شل تقنية متميزة، وفئة 

النخيل  زراعة  جمال  يف  املتميزة  ال�شخ�شية 

واإنتاج التمور.
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اأبوظبي: ليوا: املهند�س عماد �سعد:

�آل  ز�يد  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  رعاية  حتت 

�صوؤون  وزير  �لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

يوليو   17 �جلمعة  يوم  �صباح  �نطلقت  �لرئا�صة، 

ن�صخته  للرطب يف  ليو�  فعاليات مهرجان   2009

و�إقبال  كبري  جماهريي  ح�صور  و�صط  �خلام�صة 

بالرطب  �ملهتمة  �لقطاعات  خمتلف  من  متميز 

و�لنخيل على م�صتوى دولة �لإمار�ت، حيث �صهد 

 

في  مشارك  و3000  زائر   60000
مهرجان ليوا للرطب 2009 

برعاية منصور بن زايد آل نهيان

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

�فتتاح �ملهرجان بر�مج متميزة وفعاليات متنوعة 

لقت �إعجاب �لزو�ر.

و�أ�صاد �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 

�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية بالنجاح �لكبري و�لتطور 

للرطب  ليو�  مهرجان  ي�صهدهما  �للذين  �لالفت 

�لتو�يل.  على  �خلام�س  للعام  �لغربية  باملنطقة 

قام  �لتي  �لتفقدية  جولته  مبنا�صبة  �صموه  وقال 

بها �صباح يوم �ل�صبت 18 يوليو 2009 للمهرجان 
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وفعالياته �مل�صاحبة، �إن تنظيم �ملهرجان �صنويًا 

ين�صجم مع توجهات قيادة دولة �لإمار�ت �لعربية 

�صاحب  يوليه  �لذي  �لكبري  و�لهتمام  �ملتحدة 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 

�ل�صيخ  �صمو  �أول  و�لفريق  �هلل(  )حفظه  �لدولة 

حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�ملز�رعني  بدعم  �مل�صلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

و�لعتناء بالنخلة باعتبارها ثروة وطنية.

هزاع بن زايد يتفقد املهرجان 

نهيان  �آل  ز�يد  بن  هز�ع  �ل�صيخ  �صمو  قام  كما 

ملهرجان  بزيارة خا�صة  �لوطني  �لأمن  م�صت�صار 

 2009 يوليو   26 �لأحد  يوم  م�صاء  للرطب  ليو� 

على  �طلع  �ملعر�س  �أجنحة  يف  �صموه  جتول 

�لتمور  من  �مل�صنعة  �لأكالت  �أف�صل  م�صابقة 

و�آلية عمل جلنة �لتحكيم �لتي قدمت عددً� من 

�ل�صعبي لالأعمال  �ل�صوق  �أنو�ع �لرطب. كما ز�ر 

حول  �أر�ئهن  �إىل  و��صتمع  لل�صيد�ت  �ليدوية 

تفقد  كما  و�أعمالهن.  و�جناز�تهن  �ملهرجان 

�لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  �أجنحة  من  عددً�  �صموه 

و�لدو�ئر �حلكومية �مل�صاركة يف �ملهرجان. و�أكد 

�أن �إقامة مثل هذه �ملهرجانات ومهرجان  �صموه 

�لرطب ب�صكل خا�س متثل �إحدى ��صرت�تيجيات 

�لتطوير يف دعم �لقت�صاد �لوطني.

اإ�سرتاتيجية احلفاظ على الرتاث:

هيئة  عام  مدير  �ملزروعي  خلف  حممد  و�أكد 

�لعليا  �للجنة  رئي�س  و�لرت�ث  للثقافة  �أبوظبي 

�لعريق  �حلدث  هذ�  تنظم  �لهيئة  �أن  �ملنظمة 

تنفيذً�  �لإمار�تيني،  و�لرت�ث  بالأ�صالة  �ل�صلة 

�إمارة  تر�ث  على  �حلفاِظ  يف  ل�صرت�تيجيتها 

�لنخيل  وبخا�صة  ومعنويًا،  ماديًا  �أبوظبي 

من  �أ�صا�صيٍة  دعامٍة  من  ميثالنه  ملا  و�لرطب 

ميثالنه  ملا  بل  �لعريق،  �ملحلي  تر�ثنا  دعامات 

من جت�صيٍد للذ�كرة �لإن�صانية ملجتمع �لإمار�ت، 

�ملغفور  بد�أها  �لتي  �لكربى  للم�صرية  و��صتمر�رً� 

�آل  �صلطان  بن  ز�يد  �ل�صيخ  تعاىل  �هلل  باإذن  له 

�لدولة  نه�صة  موؤ�ص�س  ثر�ه(  �هلل  )طيب  نهيان 

�ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات  وتنفيذً�  �لزر�عية، 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�صيخ 

حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أول  و�لفريق  �هلل(  )حفظه 

بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ِت �مل�صلحة.

جديد املهرجان:

مدير  �ملزروعي  خلفان  عبيد  �أكد  جانبه،  ومن 

عدد  زيادة  �أن  للرطب  ليو�  مهرجان  م�صروع 

�حلايل  �لعام  يف  ز�ئر(   60000( �مل�صاركني 

�ختيار  حيث  من  �لكبري،  �لنجاح  مدى  يعك�س 

للم�صاركني،  �ملقدمة  و�لفعاليات  و�لفئات  �لوقت 

وكذلك �ل�صروط �لتي مت �لإعالن عنها لكل فئة. 

�أكرث من  �لعام  �مل�صاركني هذ�  بلغ عدد  يف حني 

حل�صد  بينهم  فيما  تناف�صو�  م�صارك،   3000

من  �أكرث  قيمتها  بلغت  �لتي  �مل�صابقة  جو�ئز 

هذ�  دورة  متيزت  كما  درهم.  من  مليون   3،5

�صعار  باإطالق  للرطب  ليو�  مهرجان  من  �لعام 

بالإ�صافة  �إلكرتوين،  وموقع  للمهرجان،  جديد 

فيها  تناف�س  �لتي  �لرت�ث  مذ�ق  م�صابقة  �إىل 

من  �أطباق  لإعد�د  �لدولة  فنادق  طباخي  �أ�صهر 

�لرئي�صية  �مل�صابقة  جانب  �إىل  و�لرطب،  �لتمور 

للمهرجان، م�صابقة �لرطب يف خمتلف �أنو�عه.

�سوق لبيع الرطب:

ليو�  ملهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  قامت 

لبيع  جديد  �صوق  بتنظيم  للرطب  �خلام�س 

يتم من خالله  �لرطب،  من  �ملو�طنني  منتجات 

�جلمهور  �إىل  مبا�صرة  �ملز�رعني  منتجات  بيع 

�أنو�ع  خمتلف  من  �حتياجاته  �صر�ء  يف  �لر�غب 

يف  ت�صب  جديدة  �صابقة  يف  وذلك  �لرطب، 

م�صلحة �ملز�رعني وت�صاهم يف دعمهم وت�صجيعا 

لهم على �لرتقاء مبنتجاتهم.

 )فزعة( اأحيت روح التعاون: 

تو�رثوه  ما  �لغربية  �ملنطقة  �صباب يف  ��صتنه�س 

مهرجان  �أ�صيلة خالل  عاد�ت  �لأجد�د من  عن 

 15 من  �أكرث  �صكل  حيث  للرطب.  �خلام�س  ليو� 

�صابًا ترت�وح �أعمارهم بني 14 – 20 عامًا فريقًا 

م�صاعدة  مهمته  )�لفزعة(،  ��صم  عليه  �أطلقو� 

كل حمتاج د�خل �ملهرجان وتقدمي يد �لعون لكل 

من يطلبها. و�لفزعة ��صتوحت ��صمها من عادة 

�لإمار�ت  يف  منت�صرة  ز�لت  وما  كانت  قدمية 

و�ملنطقة �لغربية، حيث يتعاون عدد من �ل�صكان 

باأي  �لقيام  عند  �لبع�س  بع�صهم  م�صاعدة  على 

مثل حفر  �أ�صخا�س  وجود عدة  �إىل  يحتاج  عمل 

�لبئر و�لبناء وغري ذلك. 

 )�سوغة( مبفردات الرتاث: 

�ل�صعبي  �ل�صوق  يف  )�صوغة(  برنامج  ي�صارك 

�خلام�س  ليو�  مهرجان  فعاليات  �صمن  �لرت�ثي 

�لعناية  مدى  للز�ئر  ويتبني   ،2009 للرطب 

�لإمار�تي  و�لفلكلور  �لرت�ث  مبفرد�ت  �لفائقة 
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�لأ�صر  ربات  ن�صوة عامالت من  �إياه  توليها  �لتي 

بالرت�ث  �ملهتمات  من  ومتطوعات  �ملنتجة، 

�لإمار�تيات  �ل�صابات  من  �لتقليدي  �ل�صعبي 

�صبيل  يف  ميكنهّن  ما  كل  لتقدمي  �ملتحم�صات 

مفرد�ت  على  و�ملعا�صرة  �حلد�ثة  �صفة  �إ�صفاء 

�ل�صديد  �لهتمام  لول  تنقر�س  كادت  تر�ثية 

�ملجالت  ��صتخد�مها ل يف  �إحياء  بها، وحماولة 

و�جلمال  �لإبل  تزيني  يف  �ملعتادة  �لتقليدية 

و�حليو�نات و�ملا�صية فح�صب، بل لت�صبح مناف�صة 

لالإك�ص�صو�ر�ت �لن�صائية �حلديثة ملا تتمتع به من 

�لعالية  و�حلرفية  �ملتقنة  �ل�صناعة  مو��صفات 

و�ل�صغل �ليدوي �لدقيق.

خيمة الأطفال يف ليوا:

جنحت خيمة �لأطفال �لتي ن�صبتها �للجنة �لعليا 

�ملنظمة ملهرجان ليو� �خلام�س للرطب يف جذب 

�ملهرجان.  فرتة  خالل  طفل  �آلف   10 من  �أكرث 

�لتي  و�لرب�مج  �لألعاب  خمتلف  �للجنة  ووفرت 

لقت �إعجاب �لأطفال و�أدخلت �ل�صعادة و�لبهجة 

و�لفرحة �إىل نفو�صهم.

فيلم وثائقي:

قامت هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث بت�صوير فيلم 

وثائقي عن مهرجان ليو� �خلام�س للرطب 2009 

�أكرث من 600 و�صيلة  وذلك متهيدً� لعر�صه على 

�إعالمية خمتلفة حول �لعامل ممن تعذر ح�صورهم 

ومتابعتهم لفعاليات �ملهرجان، خا�صة بعد �لنجاح 

�لكبري �لذي حققه �ملهرجان يف دورته �خلام�صة، 

�صو�ء على �مل�صتوى �ملحلي �أو �مل�صتوى �لعاملي.

و�أكد حممد خلف �ملزروعي على �أهمية �أن نتذكر 

ما  وبكل  ما�صينا،  وباإجناز�ت  بهويتنا،  ونفتخر 

هو قّيم يف ثقافتنا �لوطنية و�أن ن�صتلهم عملنا من 

ثقافتنا  يف  �ملتو�رثة  �حلقيقية  بالقيم  �عتز�زنا 

�ل�صخ�صية  ن�صّوه  �أن  دون  من  �لوطنية  �لعربية 

�لأ�صيلة يف هويتنا وثقافتنا.

رفع كفاءة املنتج واملزرعة:

�أكد �ملهند�س مبارك �لق�صيلي �ملن�صوري مدير 

جلنة حتكيم مز�ينة �لرطب، �أن �صروط م�صابقة 

�لرطب لهذ� �لعام تهدف �إىل رفع كفاءة �ملزرعة 

�ملزرعة  نظافة  �صمان  حيث  من  ونوعًا  كمًا 

زيادة  مع  �ملنتج،  جودة  جانب  �إىل  وجمالها، 

�لتوزيع  �إىل  بالإ�صافة  �لقت�صادي،  مردودها 

�ملتكافئ منا�صفة لعالمات جلنة حتكيم مز�ينة 

�لرطب،  من  �لزر�عي  لالإنتاج   %  50 �لرطب، 

و�لبيئية  �ل�صحية  �ل�صروط  توفر  ملدى   %  50 و 

�ل�صليمة يف �ملزرعة �ملنتجة للرطب نف�صه.  

�سفافية جلنة التحكيم:

يف خطوة مل تكن موجودة من قبل، قررت �للجنة 

�لعليا للمهرجان �أن تقوم جلنة �لتحكيم باختيار 

�أمام  �ملقدمة  �مل�صاركات  من  �لفائزة  �لأعمال 

�جلديد  �لنظام  �أتاح  وقد  مبا�صرة،  �جلمهور 

للجمهور متابعة عمليات �لفح�س و�آلية �لختيار 

من  �لفائزة  �لأعمال  �ختيار  عليها  مت  �لتي 

�ملت�صابقني.  من  �ملقدمة  �ملتنوعة  �مل�صاركات 

للم�صاركني،  فئات   6 حددت  قد  �للجنة  وكانت 

�خلال�س  وفئة  �أبومعان  فئة  هي  �أنو�ع   4 منهم 

وفئة �لدبا�س وفئة �لفر�س �إىل جانب فئة �لنخبة 

وم�صابقة �أجمل عر�س تر�ثي.

اإ�سادة جمروحة:

�تفق زو�ر مهرجان ليو� �خلام�س للرطب 2009 

لهذ�  �ملهرجان  لفعاليات  �لكبري  �لتطور  على 

�ملخ�ص�صة  �مل�صاحة  يف  بالتو�صع  ومتيزه  �لعام 

�ل�صعبي  �لرت�ثي  �ل�صوق  و�إ�صافة  للفعاليات 

�جلودة  مب�صتوى  �لرتقاء  مع  �لأطفال،  وخيمة 

و�لنوعية للمعرو�صات. و�أ�صاد �لزو�ر و�مل�صاركون 

�ملهرجان،  بدعم  �لر�صيدة  �لقيادة  باهتمام 

�صاأنه  من  مبا  لفعالياته،  �لكرمية  ورعايتها 

�لغربية  �ملنطقة  يف  و�لتجارة  �ل�صياحة  تن�صيط 

من �إمارة �أبوظبي.

اأف�سل اأكالت التمور:

لت�صنيع  �لعاملية  �مل�صابقة  �ملهرجان  جديد  ومن 

�أف�صل �أكالت م�صنوعة من �لتمور و�لتي �صارك 

تناف�صو�  �لعامل  دول  خمتلف  من  طهاة  فيها 

�أف�صل مذ�ق. فيما بينهم للح�صول على جائزة 

�مل�صابقة جديدة يف فكرتها عظيمة يف مردودها 
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خا�صة و�أن �أغلب �مل�صاركني من جن�صيات متنوعة 

�لفوز  يف  جد�رتهم  لتاأكيد  قوية  رغبه  ولديهم 

بل  �صروطًا  �للجنة  لها  ت�صع  مل  �لتي  بامل�صابقة 

�صعبية  �أكلة  �إجناز  حرية  مت�صابق  لكل  تركت 

تقليدية  غري  وتكون  ليو�  متور  من  م�صنوعة 

�لفائز ويح�صل  �لأف�صل �صيكون  �لأكلة  و�صاحب 

على جو�ئز قيمة .

املركز الإعالمي:

ليو�  ملهرجان  �لتابع  �لإعالمي  �ملركز  يغ�س 

و�صائل  ومر��صلي  بال�صحفيني  للرطب  �خلام�س 

�لذين  و�لأجنبية،  و�لعربية  �ملحلية  �لإعالم 

�صنويًا  بات  حدث  لتغطية  �لغربية  �ملنطقة  �أّمو� 

�ملحلي  �ل�صعيدين  على  متز�يد  باهتمام  يحظى 

و�لعاملي.
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الجائزة تشارك في معرض 
)النخلة في حياتنا(

نظمته مؤسسة التنمية األسرية – الهير - بالعين

مدينة  يف  �لأ�صرية  �لتنمية  موؤ�ص�صة  من  بدعوة 

لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  �صاركت  �لعني 

�لتمر يف  معر�س )�لنخلة يف حياتنا( مبنطقة 

�لهري يوم �لثالثاء بتاريخ 7 يوليو 2009 ، حيث 

يتنا�صب  مبا  �جلناح  باإعد�د  �جلائزة  قامت 

خا�صة  بو�صرت�ت  عر�س  مت  �حلدث.  �أهمية  مع 

باجلائزة وتوزيع �لكتيب �لتعريفي عن �جلائزة 

�لهد�يا  بع�س  �إىل  بالإ�صافة  �لزو�ر  لكبار 

بدور  �جلناح  قام  كما  للجمهور.  �لرمزية 

�جلائزة  ل�صروط  �صرح  مع  و�إعالين  تعريفي 

�ملز�رعني  وت�صجيع  بقيمتها  و�لتعريف  وفئاتها 

فيها. للم�صاركة 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  جناح  لقى 

مما  �حلا�صرين  من  و��صتح�صانًا  و��صعًا  �إقباًل 

�صكل تعريفًا جيدً� باجلائزة و�أن�صطتها �ملختلفة 

من قبل �مل�صاركني باملعر�س وزو�ره، حيث كان 

�جلائزة  على  �ملز�رعني  فئة  من  �إقبال  هناك 

و�ل�صتف�صار عن كيفية �مل�صاركة فيها.
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معرض 
محبي النخـلة

كعادته �سنويًا نظم �سعادة �سلطان خليفة احلبتور 

نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية اأ�سدقاء النخلة 

مقر  يف  التمور  ومنتجي  ملحبي  ال�سنوي  املعر�س 

اأ�سناف  اأجود  �سم  اخليمة  براأ�س  مزرعته 

فيه  �سارك  املنطقة،  يف  املنتجة  والتمور  الرطب 

بع�س مزارعي ومنتجي التمور من دولة الإمارات 

عمان.  و�سلطنة  ال�سعودية  العربية  واململكة 

حمبي  �سمل  مل  هو  املعر�س  هذا  من  الهدف 

النخلة لعر�س كل ما هو جديد لديهم يف خدمة 

وتطوير هذه الزراعة كل من موقعه. فقد �سمن 

جمل�س )اأبو مروان( ال�سنوي الكثري من اخلربات 

ومنهم  النخيل  ف�سائل  ينتج  من  فمنهم  النوعية 

من يقوم بزراعة وخدمة اأف�سل واأجود الأ�سناف 

ومنهم من يقوم بت�سنيع منتجات غذائية تعتمد 

للنخلة  التمور ومنهم من هو باحث وحمب  على 

وغري ذلك. 

ويقول �سعادة �سلطان خليفة احلبتور اإن معر�س 

التمور ال�سنوي هذا قد وفر مناخًا ايجابيًا لتبادل 

ومزارعي  ومنتجي  حمبي  بني  النوعية  اخلربة 

ككل.  املنطقة  م�ستوى  على  املباركة  ال�سجرة 

مو�سم  بداية  يف  املنا�سب  الوقت  اختار  حيث 

منتجاتهم  وعر�س  النا�س  لدعوة  الرطب  اإنتاج 

التجربة  هذه  تتطور  اأن  وياأمل  واإبداعاتهم، 

عدد  لأكرب  نفعه  يعود  منظمًا  عماًل  لت�سبح 

ممكن من مزارعي ومنتجي وم�سنعي التمور يف 

الإمارات واملنطقة.

يستضيفه سنويًا سلطان خليفة الحبتور 
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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

  �صخ�صــــية العـــــدد

efsuae@hotmail.com
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املحلية  البيئة  مفردات  ب�ساطة  من  الرغم  على 

ب�سمتها  ترتك  اأن  اإال  تاأب  مل  لكنها  باالإمارات 

على اأبنائها يف حلهم وترحالهم وطريقة عي�سهم 

كما يف نفو�سهم اأي�سًا، ما بالك اإذًا ب�سجرة نخيل 

التمر اإحدى اأهم تلك املفردات التي رافقت اأبناء 

االإمارات واجلزيرة العربية منذ اأقدم الع�سور، 

قبل  ما  فرتة  يف  حياتهم  يف  مهمًا  دورًا  ولعبت 

النفط فكانت لهم الطعام واملاأوى، عا�سوا حتت 

�سعفها  ومن  واأكلوا من رطبها  الوارفة،  ظاللها 

اأقاموا م�ساكنهم، ومن خو�سها �سنعوا اأوعيتهم 

واأدوات معي�ستهم واأثاث بيوتهم.

ملحمة  االإمارات  اأبناء  ذاكرة  يف  متثل  فالنخلة 

رائعة ملا لها من اأهمية وف�سل كبريين فهي تعرب 

االأر�ض وتلك  اإن�سان هذه  العالقة بني  عن عمق 

ال�سجرة املباركة عرب خمتلف احلقب التاريخية 

ال�سعبة التي �سكلت النخلة فيها املحور الرئي�سي 

للحياة االقت�سادية واالجتماعية.

حوارنا اليوم مع اأحد حمبي النخلة املخ�سرمني 

وفرتة  النفط  قبل  ما  فرتة  معها  عا�سوا  الذين 

االزدهار والنمو االقت�سادي، اإنه �سعادة �سلطان 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  احلبتور  خليفة  بن 

جمعية اأ�سدقاء النخلة يف االإمارات.

1- منذ متى بداأ اهتمامكم بالنخلة وماذا 

تعني لكم؟

العامة  النخلة من خالل احلياة  لقد ورثنا حب 

التي ع�سناها يف كنف االآباء واالأجداد، كما كان 

له  املغفور  الكبري  الوالد  من  اخلا�ض  للت�سجيع 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »رحمه اهلل« اأبلغ 

مع  نفو�سنا عالقة حميمة  اأر�سى يف  االأثر حيث 

هذه االأر�ض الطيبة ومن ثم مع نخيلها البا�سق 

وال�سامخ �سموخ اأبنائها على مر التاريخ.

االإمارات  يف  االإن�سان  حياة  رافقت  فالنخلة 

واجلزيرة العربية منذ القدم وال زالت هي رفيقة 

ملا  فلوالها  وال�سكن..  والطعام  واحلياة  الدرب 

و�سلنا اإىل ما نحن عليه اليوم من خري وعطاء 

�سيوخ  ورعاية  وجل  عز  اهلل  من  بتوفيق  ونعيم 

االإمارات الذين مل يدخروا جهدًا يف دعم وتنمية 

املجتمع املحلي خ�سو�سًا قطاع الزراعة.

املوجودة  التمور  اأ�صناف  هي  ما   -2

لديكم؟

لدينا يف منطقة اخلوانيج بدبي مزرعة اأبعادها 

 ×  2000 اأبعادها  واأخرى  × 1000 قدم   1000

من  االأ�سناف  اأف�سل  على  حتتوي  قدم   1500

اأ�سجار نخيل التمر مثل نوادر، خال�ض، هاليل، 

اأ�سجارها  بع�ض   ... وغريها  برحي،  �سالطني، 

منتج والبع�ض االآخر يف طريق االإثمار والعطاء. 

على  االأحيان  من  كثري  يف  واجتهدنا  �سعينا  لقد 

يف  واعية  زراعية  وثقافة  زراعية  بيئة  توفري 

اختيارها الأجود اأ�سناف التمور من اأجل �سمان 

م�ستقبل واعد لهذه الزراعة احليوية واالقت�سادية 

من اأجل م�ستقبل اأف�سل للمواطن والوطن. 

3- كيف ترى واقع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور بالإمارات واملنطقة؟ 

باأن دولة االإمارات تنفرد  يقول �سلطان احلبتور 

�سجرة  على  باعتمادها  فريدة  عاملية  بتجربة 

مقومات  اأهم  من  لتكون  وت�سخريها  النخيل 

نه�سة الدولة الع�سرية على الرغم من اأن اأهايل 

االإمارات عرفوا هذه ال�سجرة منذ اأقدم الع�سور.  

فقد لعبت ثمارها دورًا بارزًا يف تن�سيط احلركة 

التجارية رافقها قيام ح�سارات وممالك كثرية 

على اأر�ض الدولة ا�ستهرت بت�سدير التمور ورواج 

جعلها  مما  املجاورة  احل�سارات  مع  جتارتها 

تاريخي  بح�سور  حتظى 

باعتبارها  هائل 

بني  للتوا�سل  ج�سرًا 

العامل  ح�سارات 

وللو�سول  القدمي. 

حتركت  اإليها 
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اجلزيرة  �سبه  عرب  �ساقة  م�سارات  يف  القوافل 

العربية والعراق وال�سام وم�سر القدمية.

ومرت العالقة التي ربطت بني االإن�سان يف الدولة 

رحلة  و�سهدت  كثرية  مبحطات  النخيل  و�سجرة 

الفرتة  يف  نوعية  طفرة  اإىل  و�سواًل  طويلة  كفاح 

�سياحيًا  رافدًا  متثل  اأ�سبحت  اأن  بعد  االأخرية 

التقليدي  دورها  اإىل  اإ�سافة  رئي�سيًا  وا�ستثماريًا 

على ال�سعيد االجتماعي والرتاثي واالقت�سادي 

ح�سارة  الأول  االإمارات  رمال  احت�سان  منذ 

اإن�سانية. كما اأن ثمار النخيل ميكن لها اأن تكون 

اأن  ين�سب؛ فرغم  ال  الذي  القادم  نفـط اخلليج 

اإنتاجه ال يقت�سر عليها وحدها بل ت�ساركها فيه 

الكثري من البلدان، فاإن نخيل منطقة اخلليج يعد 

تتميز  حيث  العامل،  يف  النخيل  اأنواع  اأجود  من 

ثماره بحالوة خا�سة و�سمعة دولية مرموقة.

دولة  يف  النخيل  الأهمية  نظرتنا  باأن  واأ�ساف 

بل  ومكانته  جودته  تتجاوز  اأن  بد  ال  االإمارات 

بالنظر اإليه كمح�سول ا�سرتاتيجي مميز تخت�ض 

به هذه املنطقة دون �سواها من بقاع االأر�ض. اأي 

كمح�سول زراعي ميكن اأن ت�ستقيم عليه الكثري 

من ال�سناعات الرائجة يف معظم بالد العامل.

واأ�ساف �سعادته باأن الرثوة الوطنية الهائلة من 

اأ�سجار النخيل يف دولة االإمارات العربية املتحدة 

ما كانت لتتحقق لوال ف�سل اهلل �سبحانه وتعاىل 

واإ�سرار وعزمية املغفور له باإذن اهلل زايد اخلري 

واجلد  الطموح  قيم  على  ن�ساأ  الذي  والعطاء 

املعادلة  يحقق  اأن  اإال  اأبى  والتحدي  واملثابرة 

املدعني  كل  وجه  يف  مقولته  فاأطلق  امل�ستحيلة 

حيث  بالدنا  يف  الزراعي  امل�سروع  با�ستحالة 

املفهوم  هذا  ومن  جنرب(..  )دعونا  لهم  قال 

الكثري  منه  تعلمنا  البحت  التجريبي  الفل�سفي 

بعطاء  متامًا  ويثق  يعي  اخلري  زايد  كان  فقد 

هذه االأر�ض فانبثقت من بني يديه اأعظم جتربة 

زراعية، فتحولت بالدنا من �سحراء جرداء اإىل 

بالد الظالل الوارفة والنخيل املمتد على ات�ساع 

خريطة االإمارات الفتية. 

4- ماذا حققت جمعية اأ�صدقاء النخلة 

حلد الآن؟

من  العديد  حققت  النخلة  اأ�سدقاء  جمعية 

على  واالإقليمية  املحلية  والنجاحات  االجنازات 

 25 يف  بداأت  طويلة  فامل�سرية  �سعيد  من  اأكرث 

ال�سيخ  �سمو  من  خا�سة  برعاية   2003 اأكتوبر 

العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان 

والبحث العلمي رئي�ض جمل�ض االإدارة، نعمل على 

اأ�سناف  باأجود  املتعلقة  املعلومات  ون�سر  درا�سة 

الرئي�سية  للم�ساكل  وح�سر  باالإمارات،  النخيل 

مع   بالتعاون  لها  املنا�سبة  احللول  واقرتاح 

باالإ�سافة  الدولة،  م�ستوى  على  املعنية  اجلهات 

العلمية  اجلهات  مع  املعلومات  ون�سر  تبادل  اإىل 

نعمل حاليًا  كما  الدولة.  وخارج  داخل  والبحثية 

على اإطالق خمترب علمي خا�ض باجلمعية كبنك 

منا  وحر�سًا  التمور  اأ�سناف  اأجود  الإنتاج  وراثي 

على اأ�سنافنا الواعدة.

واأ�ساف نائب رئي�ض جمل�ض االإدارة باأن للجمعية 

املعار�ض  تنظيم  جمال  يف  وا�سحة  ب�سمات 

واملوؤمترات ذات ال�سلة بنخيل التمر، حيث قمنا 

خليفة  وجائزة  االإمارات  جامعة  مع  بالتعاون 

وبحوث  درا�سات  ووحدة  التمر  لنخيل  الدولية 

تنمية نخيل التمر بتنظيم معر�ض االإمارات الدويل 

 2008 و   2006 و   2004 العام  والتمور يف  للنخيل 

على التوايل مب�ساركة عربية ودولية كبرية.

من جهة اأخرى وبتوجيه من �سمو ال�سيخ نهيان رئي�ض 

جمل�ض االإدارة قمنا بتوزيع العديد من �ستول نخيل 

التمر من اأجود االأ�سناف )خال�ض، برحي، �سكري، 

االإمارات  يف  اجلمعية  اأع�ساء  على   )... نوادر 

باالإ�سافة اإىل االأ�سقاء يف �سلطنة عمان.

أتمنى أن نصل إلى اليوم الذي نرى فيه التمور هي الوجبة 
األساسية ألطفال المدارس
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كما نفذت اجلمعية العديد من الزيارات اخلارجية 

�سملت كاًل من وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية يف 

ملنتجي  التعاونية  واجلمعية   2005 عمان  �سلطنة 

وم�سنعي التمور يف الق�سيم، واأخرى اإىل اجلمعية 

التعاونية الزراعية يف البطني، وثالثة اإىل مزارع 

امل�ساريع  من  وغريها  الراجحي  �سالح  ال�سيخ 

الزراعية الناجحة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج 

التمور يف اململكة العربية ال�سعودية.

 5- ما هو منذ متى بداأت فكرة معر�صكم 

ال�صنوي للتمور املتميزة؟

وحمبي  ملنتجي  ال�سخ�سي  املعر�ض  فكرة  بداأت 

فردية  بجهود  تقريبًا  �سنوات  خم�ض  منذ  التمور 

بدبي  اأو  اخليمة  براأ�ض  مزرعتي  يف  بها  قمت 

بالتعاون مع اللجنة الفنية باجلمعية، ي�سارك فيها 

�سنويًا الع�سرات من مزارعي ومنتجي التمور يف 

حبًا  ياأتون  ال�سقيقة من حولنا  والدول  االإمارات 

بالنخلة واأهلها يتبادلون اخلربات واملعارف حول 

اأهم االأ�سناف الواعدة واجلديدة واملالئمة لبيئة 

املنطقة. كما نرغب يف تطوير هذه التجربة لتعم 

زراعة  توجد  حيث  املنطقة  اأرجاء  كافة  الفكرة 

منا  تنتظر  فالنخلة  للنخلة،  حمب  ويوجد  نخيل 

باإنتاجها  ن�سل  لكي  واملتابعة  اجلهد  من  الكثري 

اإىل اأرقى امل�ستويات يف العامل.

ال�صيخ  قبل  من  تكرميكم  يعني  ماذا   -6  

نهيان مار�س 2009 .

لنا  عظيم  �سرف  هو  املبداأ  حيث  من  التكرمي 

مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  به  �سرفنا  وللجمعية 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل 

رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 

يف  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  اأثناء  التمر 

الوقت هو تكليف  ، وبنف�ض   2009 دورتها االأوىل 

عز  اهلل  ون�ساأل  فيها  جنتهد  جديدة  وم�سوؤولية 

للنخلة  فيها  اجلميل  رد  على  يقدرنا  اأن  وجل 

فالنخلة  �سواء.  حد  على  الكرام  واأهله  والوطن 

عطاء بال حدود، من هنا فم�سوؤوليتنا اجتاهها 

تبقى  لكي  قوة  من  اأوتينا  ما  بكل  نرعاها  اأن 

املعادلة متوازنة وم�ستمرة. وبهذه املنا�سبة ن�سكر 

وامل�سرفني  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

عليها على جهودهم يف خدمة النخلة.

النخلة  ملحبي  تقدمها  كلمة  من  هل   -7  

بالإمارات؟

من احلري بنــا اأن نعــي قيمة هذه الرثوة وهذا 

على  نعمل  واأن  اال�سرتاتيجي  الغذائي  املخزون 

تنميته وحمايته وت�سجيــع املزارعني على تو�سيع 

تنفيذًا  النخيل  باأِ�سجار  املزروعة  االأر�ض  رقعة 

واإقتداًء بتوجيهـات �ساحب ال�سمـو ال�سيخ خليفــة 

بن زايد اآل نهيـــان رئيـــ�ض الدولـة »حفظه اهلل« 

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  ودعم 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 

العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان 

جائزة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  العلمي  والبحث 

جمل�ض  رئي�ض  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

تنمية  باأهمية  النخلة،  اأ�سدقاء  جمعية  اإدارة 

حياة  الزراعة  باأن  �سموه  الإميان  النخيل  ثروة 

وح�سارة، ودعم كافة م�ساريع التنمية الزراعية 

اأ�سجار  تهدد  اأن  ميكن  التي  االآفات  ومكافحة 

التي  املميزة  اخلدمات  خالل  من  النخيل 

على  بالزراعة  املعنية  اجلهات  كافة  توفرها 

الزراعي  االإر�ساد  مراكز  من  الدولة.  م�ستوى 

مكان  كل  يف  املنت�سرة  واملختربات  والعيادات 

يف جمال خدمة ومكافحة اأمرا�ض النخيل، من 

يف  واملت�ساعدة  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اأجل 

اأعداد واأنواع نخيل التمر.

الدولية  خليفة  جائزة  ن�سكر  املنا�سبة  وبهذه 

لنخيل التمر وامل�سرفني عليها على جهودهم يف 

النخلة. خدمة 

تعلمنا من زايد فكرة )دعـونا نجرب...(
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 اأ.د. خالد بن نا�ضر الر�ضيمان

رئي�س ق�سم اإنتاج النبات ووقايته

كلية الزراعة والطب البيطري- جامعة الق�صيم

khalid1963@hotmail.com

www.sacorganic.org

ويعد  و�صراب.  ودواء  وغذاء  فاكهة  هو  التمر  اإن 

املواد  التمر غذاء مثاليَا للإن�صان الحتوائه على 

واالأحما�ض  ال�صكر  مثل  الرئي�صية  الغذائية 

والربوتينات  والدهون  واملعادن  الدهنية 

والفيتامينات واملاء حيث اإن املاء ي�صكل 20% من 

التمر اجلاف واأكرث من 37% يف الرطب. والتمر 

احلديث  يف  ورد  حيث  مهمة  علجية  قيمة  له 

التمر يذهب الداء وال داء  ال�صريف )اإن  النبوي 

فيه( ويقول �صلى اهلل عليه و�صلم. )من ت�صبح 

ب�صبع مترات مل ي�صره ذلك اليوم �صم وال �صحر(. 

اإلفطار في رمضان 
على التمر والماء

غذاء صحي

ـ  ه�صيم}  طلعها  ونخل  {وزروع  تعاىل  وقوله 

على  يحتوي  اأنه  كما  ال�صعراء.  �صورة   148 االآية 

فاإذا  اجلن�صية  واملن�صطات  االأك�صدة  م�صادات 

ا�صتخدم مع احلليب فاإنه يزيد يف الباءة يخ�صب 

غذاء  وهو  الف�صفور  عن�صر  فيه  فالتمر  البدن 

وهذا  التنا�صل  وهي حجرات  النبيلية  للحجرات 

اأنه يحتوي  اإىل  باالإ�صافة  القوة اجلن�صية  يعطي 

على احلام�ض اأالأميني »االأرجنني« وله دور موؤثر 

الذكورة لذلك فهو غذاء مهم ومفيد ي�صلح  يف 

قدرتهم  على  احلفاظ  يف  وي�صاعدهم  للرجال 

االفطــــار على التمـــــر )الرطب(+ واملـــــــــــــاء =  غــــــذاء �صـحــــــي
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اجلن�صية. فالتمور تعترب من االأغذية ذات القيمة 

الغذائية العالية ، فقد روى ابن ماجة ب�صنده عن 

اجلنة  من  )العجوة  عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبي 

وهي �صفاء من ال�صم(.

ي�صميه  وقد  غذاًء  املواد  اأكرث  من  التمر  ُيعترب 

البع�ض »خبز ال�صحراء«، ويحتوي اأكرث من ثلثيه 

الفاكهة  هذه  نالت  وقد  طبيعية.  �صكرية  مواد 

اهتمام احل�صارات القدمية منذ اأكرث من خم�صة 

اآالف �صنة. فقد اعتربها قدماء امل�صريني رمزًا 

زينوا  فقد  واليونانيون  الرومان  اأما  للخ�صوبة، 

اإنتاجه  يتم  واالآن  الفخمة.  الن�صر  مواكب  بها 

واإيران  العربية  اجلزيرة  يف  كبرية  بكميات 

العربي وكثري من  وم�صر والعراق ودول املغرب 

االإ�صلمي.  الدين  االإ�صلمية الهميته يف  الدول 

التمر.  اأنواع  من  نوع   600 من  اأكرث  ويوجد 

مميزة  اأ�صناف  اإنتاج  يف  الدول  بع�ض  وت�صتهر 

املثال  �صبيل  على  واقت�صادية.  دينية  قيمة  لها 

اململكة  ــ  املنورة  املدينة  العجوة يف  اإنتاج �صنف 

العربية ال�صعودية.

 وحتتوي التمور على ن�صبة عالية من ال�صكريات 

والتي قد تزيد عن 72% من وزنهــا اجلاف، ومن 

يف  الفواكه  اأغنى  من  التمر  اعتبار  ميكن  هنا 

ثمار  فمحتوى  احلرارية،  الطاقة  من  حمتواها 

ما  اأ�صعاف  اأربعة  عن  يزيد  الطاقة  من  التمر 

حتتويه  ما  اأ�صعاف  و�صبعة  التفاح  ثمار  حتتويه 

حتتويه  ما  �صعف  ع�صر  وثلثــة  الربتقال  ثمار 

التمر  كيلوجرام  اأن  جند  حيث  البطيخ،  ثمار 

3000 �صعر حراريــة  ميد اجل�صم مبا يزيد عن 

10 كيلو جرامات من اللحم. ومن  والتي تعادل 

هو  اأي�صًا  للتــــمور  الغذائيـــة  القيمـــة  دالئل 

 )%5.6 ــ   2.3( الربوتينات  على  احتواوؤها 

والدهون )2.5 ــ %5(.

االأملح  من  كبرية  كميات  على  اأي�صا  ويحتوي 

املعدنية والعنا�صر النادرة ذات االأهمية الغذائية 

منجم  لقب  التمر  على  اأطلق  ولقد  الكبرية، 

البورون  املعادن  هذه  اأهم  من  باملعادن.  لغنائه 

واملاغن�صيوم  واحلديد  والنحا�ض  والكال�صيوم 

عن�صر  كذلك  والزنك،  وال�صوديوم،  واملنجنيز 

الف�صفور الذي له دور موؤثر يف الذكورة، وعن�صر 

�صربات  تنظيم  يف  دور  له  الذي  البوتا�صيوم 

ذلك  على  علوة  القلب  ع�صلة  وتن�صيط  القلب 

ن�صبة  وانخفا�ض  البوتا�صيوم  ن�صبة  ارتفاع  فاإن 

للأ�صخا�ض  خ�صو�صا  مهمة  تعترب  ال�صوديوم 

منخف�ض  حمتوى  ذات  الأغذية  يحتاجون  الذين 

من ال�صوديوم وهم مر�صى ارتفاع �صغط الدم. 

كما انه يحتوى اأي�صا على عن�صر الفلور بن�صبة 

حتتويه  مما  اأ�صعاف  بخم�صة  ويقدر  عالية، 

احتياجات االإن�صان البالغ اليومية التمر املكونات

3067 318 الطاقة )كالوري(

56 2.2 الربوتني )جم(

1،5-2،5 لرت ماء يف اليوم 65 )الب�صر( املاء )جم(

1،5-2،5 لرت ماء يف اليوم 37 )الرطب( املاء )جم(

1،5-2،5 لرت ماء يف اليوم 23 )التمر( املاء )جم(

يجب اأن متثل الدهون على االأقل 20% من 

اإجمايل االحتياجات اليومية للفرد من 

الطاقة

0.2 الدهون

130 73 ال�صكريات )جم(

يجب اأن ال تقل كمية االألياف اليومية التي 

يتناولها الفرد البالغ عن 25 جم

2.4 األياف )جم(

1000 72 الكال�صيوم )ملجم(

700 60 الف�صفور )ملجم(

8 2.1 احلديد )ملجم(

4700 648 البوتا�صيوم )ملجم(

11 0.9 الزنك )ملجم(

0.9 0.9 النحا�ض )ملجم(

400 43 املاغن�صيوم )ملجم(

900 50 فيتامني A )وحدة دولية(

1.2 0.09 ثيامني )ملجم(

1.3 0.1 ريبوفلفني )ملجم(

21 حم�ض الفوليك)ملجم(

2 حم�ض اال�صكوربيك)ملجم(

37 ال�صوديوم)ملجم(

52 الكربيت)ملجم(

16 2.2 نيا�صني )ملجم(

جدول )1( املكونات الكيميائية ل�صبع مترات )100جم متر(
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مقاوم  وهو  العن�صر  هذا  من  االأخرى  الفواكه 

الذين  االأفراد  اأن  ثبت  حيث  االأ�صنان،  لت�صو�ض 

يعتمدون على التمر يف وجباتهم اليومية يتمتعون 

باأ�صنان �صليمة مما يوؤكد االدعاء بان تناول التمر 

ال يوؤدى اإىل ت�صو�ض االأ�صنان بل يحافظ عليها.

كما يحتوي التمر كذلك على م�صادات االأك�صدة 

القلب،  �صرايني  ت�صلب  اأمرا�ض  من  تقي  التي 

ال�صيخوخة، حيث يحتوى على عن�صر  واإمرا�ض 

وهو  االأك�صدة  م�صادات  احد  وهو  ال�صيلينيوم 

مقاوم لل�صرطان. 

وحتتوي التمور اأي�صًا على كميات ال باأ�ض بها من 

وخا�صة   B فيتامينات  ومن جمموعة   A فيتامني 

اأنها  كما  والنيا�صني،  والريبوفلفني  الثيامني 

ومن  الفوليك،  حلام�ض  جيدًا  م�صدرًا  تعترب 

العادات املحببة لدى امل�صلمني االإفطار على التمور 

مركزة  جرعة  ال�صائم  يعطي  حيث  رم�صان  يف 

و�صراهته  باجلوع  �صعوره  من  تخفف  الغذاء  من 

اله�صمية  الع�صارات  التمر  ين�صط  كما  للأكل، 

املعدة  يف  احلمو�صة  ويعدل  االإم�صاك  من  ويقي 

ويف الدم، ويف ذلك يقول احلديث ال�صريف )اإذا 

فاإن مل يجد  اأحدكم فليفطر على رطبات  اأفطر 

فعلى مترات فاإن مل يجد فعلى ماء فاإنه طهور(. 

اإن هذه امليزات جمتمعة يف مادة غذائية واحدة 

غذائيًا  موردًا  ليكون  مر�صحًا  جتعله  التمر  هي 

م�صتقبليًا، ال �صيما اأن اإنتاج التمر يف العامل ازداد 

املا�صية،  �صنة  االأربعني  خلل  اأ�صعاف  ثلثة 

فقط.  مرتني  ت�صاعف  العامل  �صكان  عدد  بينما 

وهذا دليل على النمو ال�صريع يف اإنتاج هذه املادة 

املثالية.

املــــــــاء:

العن�صر العجيب عدمي  اأ�صل احلياة، ذلك  املاء 

�صر  فيه  يكمن  الذي  والرائحة  والطعم  اللون 

يف  قراآنية  اآية   59 يف  ورد  فقد  والأهميته  احلياة 

القران الكرمي.  وتناولت االآيات القراآنية )املاء( 

ت�صري  وهي  خمتلفة،  وبعبارات  �صتى  جوانب  من 

نعمة  باعتباره  وفائدته،  واأهميته،  طهارته،  اإىل 

كربى، انعم اهلل بها على خملوقاته من االأحياء، 

بل باعتباره اأ�صل كل �صيء حي، وا�صل كل حياة. 

من  بالعديد  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  ميزه  فاملاء 

ال�صفات الطبيعية، والكيميائية التي جعلته حقًا 

�صائل احلياة الفريد، وجعلته بحق اأعجب واأعظم 

انه  العادية  غري  املاء  خ�صائ�ض  فمن  �صائل، 

ماألوف يف احلاالت الثلث للمادة-جامدا و�صائل 

وغازا. واملعروف اأن قله �صئيلة من املواد االأخرى 

تتواجد طبيعيا يف اأكرث من حالتني. ف�صبحان اهلل 

فاملاء يف الهواء له موازينه. فان خف كان �صحابا 

وان ثقل ت�صاقط اإمطارا، وان ت�صلطت عليه طاقة 

ال�صم�ض ت�صاعد بخارا، وان برد كان ندى وبردا 

اأو ماء ثجاجا. املاء يف االأر�ض له موازينه، فرناه 

ماء خمزونا تتفجر به االآبار، اأو جاريا يف االأودية 

واالأنهار، اأو له م�صتودعات �صخمة يف املحيطات 

بن�صب  حتتفظ  الرثى  حبيبات  اإن  ثم  والبحار. 

منه ذات اأقدار، ولوال ذلك ملا ح�صلنا على زرع 

اأو حب اأو ثمار.

ويحتوي املاء على العديد من العنا�صر الغذائية 

واملاغن�صيوم  والكال�صيوم  البوتا�صيوم  منها 

يف  بالفعل  موجودة  العنا�صر  وتلك  والف�صفور 

ج�صم االإن�صان حيث لها ادوار مهمة يف العمليات 

احليوية باجل�صم. ومن ناحية اأخرى فان الرتبة 

حتتوي على العنا�صر املوجودة يف ج�صم االإن�صان 

وكلهم  الرتبة  ويف  املاء  يف  عنا�صر  هناك  اأي 

القران  اآيات  يف  املعنى  وهذا  االإن�صان  ج�صم  يف 

من  �صللة  من  االإن�صان  خلقنا  )ولقد  الكرمي 

طني( وهل الطني اإال ماء وتراب.

الن�صاطات  معظم  لقيام  �صروري  املاء  اأي�صا 

تتواجد  الذي  الفعلي  الو�صط  يعترب  اإذ  احلية. 

فيه املادة احلية يف اخلليا احلية واأحيانا يعترب 

و�صط الرتبية الذي تتواجد فيه الكائنات احلية 

بكاملها ، فهو بحق �صائل مبارك، �صائل احلياة. 

حتى  املاء  اإىل  حتتاج  احلية  الكائنات  وجميع 

ت�صتمر يف احلياة. قال تعاىل: {وجعلنا من 

املاء كل �صيء حي} )االأنبياء:30(

فيكون املاء 73% من وزن خليا اجل�صم . ولكل 

التي  املائية  مقنناته  اجل�صم  يف  ن�صيج  اأو  ع�صو 

 %74 بن�صبة  يحتفظ  مثًل  فاملخ  ثابتة،  تبقى 

ماء،  وزنه  من   %79،3 وللقلب  ماء،  وزنة  من 

وللع�صلت 76%، وللكبد 70%، وللهيكل العظمي 

22% وللأ�صنان 10% من وزنها ماء.

ماء  لرت   2،5-1،5 اإىل  البالغ  ال�صخ�ض  ويحتاج 

يف اليوم. غري اأن معظم الكمية املطلوبة من املاء 

توجد فعل يف الطعام. ويعترب ال�صعور بالعط�ض 

دليل كافيا على احتياج اجل�صم للماء عدا حالتي 

االأطفال واملر�صى. كما يلعب املاء دورًا حيويًا، يف 

جميع العمليات الف�صيولوجية يف ج�صم االإن�صان. 

10% من  اإذا فقد اجل�صم  العمليات  وتختل هذه 
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مائه، اأّما اإذا زادت هذه الن�صبة اإىل 20%، فاإنها 

توؤدي اإىل الوفاة.

اإن املاء عن�صر ال ميكن اال�صتغناء عنه. فاالإن�صان 

من  حمروما  احلياة  قيد  على  يبقى  اأن  ميكن 

البقاء  ي�صتطيع  ال  ولكنه  كامل،  �صهرا  الطعام 

اأيام.  اأربعة  اأو  ثلثة  ملدة  املاء  من  هو حرم  اإذ 

واملاء يوؤدي دورا كبريا يف معظم اأن�صطة اجل�صم 

فهو يف الدم، يحمل العنا�صر الغذائية االأ�صا�صية 

على  ويعمل  اجل�صم،  يف  االأع�صاء  �صائر  اإىل 

طرد ال�صموم من اجل�صم وينظم درجة حرارته 

وي�صكل و�صطًا جلميع التفاعلت اخللوية.

الفوائد الغذائية والعالجية للماء:

1-  يحفظ املاء للج�صم ان�صجامه. 

الكليتني  وظائف  تن�صيط  على  املاء  2-  ي�صاعد 

باجل�صم. 

حرارة  درجة  تنظيم  على  املاء  3-  ي�صاعد 

اجل�صم. 

4- يعمل املاء على تخلي�ض الدم من ال�صموم. 

العمليات  من  كثري  يف  الو�صيط  بدور  يقوم    -5

الكيميائية واحليوية داخل اجل�صم. 

للج�صم،  الكيميائي  االتزان  على  6-  ي�صاعد 

ومينح اجل�صم الرطوبة اللزمة. 

7-  يعمل على تن�صيط اجلهاز اله�صمي واأع�صاء 

االإخراج. 

باجل�صم  املفا�صل  ت�صحيم  على  8-  يعمل 

وترطيبها .

اأن�صجة  اإىل  الغذائية  العنا�صر  بنقل  9-  يقوم 

اجل�صم املختلفة.

10-  ي�صاعد على التنف�ض الأنه يرطب الهواء عند 

ال�صهيق.

الهيدروجيني  الرقم  توازن  على  11-  يحافظ 

للدم )احلمو�صة والقلوية(. 

اأنها  عنها  اهلل  ر�صي  عائ�صة  عن  عروة،  عن 

لننظر  كنا  اإن  اأختي  ابن  يا  »واهلل  لعروة:  قالت 

اإىل الهلل ثم الهلل ثم الهلل، ثلثة اأهله يف 

عليه  اهلل  ر�صول  اأبيات  يف  اأوقدت  وما  �صهرين، 

و�صلم نار. قالت: ياخالة، ما كان يعي�صكم؟ قالت: 

لر�صول  كان  قد  انه  اإال  واملاء.  :التمر  االأ�صودان 

االأن�صار  من  جريان  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 

كانت لهم منائح وكانوا مينحون ر�صول اهلل �صلى 

من  واأنه  في�صقينا«  األبانهم  من  و�صلم  عليه  اهلل 

لكل  �صاحلة  ماء  كمية  اأف�صل  يف  البت  ال�صعب 

النموذجي  املقدار  ولكن  وحدة   على  �صخ�ض 

للإن�صان البالغ 8-12 كوبًا من املاء يوميا، يرتكز 

على اأ�صا�ض اإنفاق اجل�صم من ال�صوائل يوميا عن 

طريق العرق والتنف�ض والتبول والتغوط. 

حتتوي  االأطعمة  اأنواع  ومعظم  كافة  امل�صروبات 

يف  ت�صهم  وبذلك  املاء،  من  معينة  كميات  على 

والفواكه  اإليها.  امل�صار  للكمية  اجل�صم  ا�صتيفاء 

الطازجة واحلليب وع�صري الفواكه حتتوي على 

– 95 % من تركيبها، من املاء حني   85 حوايل 

اأن اخلبز واجلنب  يحتويان على اأقل من 40 % من 

تركيبها على املاء.

معظم  يف  املاء  ن�صب  اأن  جند  اهلل  و�صبحان 

بع�ض  لنا  يو�صح    )2( وجدول  عالية.  االأطعمة 

هذه الن�صب يف بع�ض االأطعمة املختلفة.                              

كما يعمل املاء على تنظيم درجة حرارة اجل�صم، 

درجة  ارتفاع  فعند  ثابت.  مدى  يف  وحفظها 

وبذا  العرق،  من  اجل�صم  اإفراز  يزيد  احلرارة، 

يعمل على تلطيف درجة حرارة اجل�صم، وخف�صها 

عند تبخره. اأّما عند انخفا�ض درجة حرارة اجلو، 

فاإن الطاقة التي ينتجها اجل�صم، توزع على جميع 

الليمفاوي،  وال�صائل  الدم  طريق  عن  اأع�صائه، 

حيث ميثل املاء القاعدة االأ�صا�صية لهذه ال�صوائل، 

ويعد مو�صًل جيدًا للحرارة. فاملاء �صروري جدًا 

فهو  كذلك  اجلافة  االأن�صجة  اإىل  احلياة  الإعادة 

يعادل الدم املركز ومينع باإذن اهلل حدوث التخرث 

ح�صوات  لتكون  قابلية  لديه  من  يفيد  اأنه  كما 

اأثبتت  وقد  تر�صبها.  ومنع  االأملح  باإذابة  الكلى 

 جدول )2( كمية املاء يف االأطعمة املختلفة

املادة الغذائية
كمية املاء يف 100 

جرام
املادة الغذائية

كمية املاء يف 100 

جرام

79ال�صمك94.1الطماطم

12دقيق القمح92.1البطيخ

81.8الفول84التفاح

74البي�ض84.4الذرة احللوة

15.5الزبد94.3اخل�ض

24الع�صل90.3اجلزر

69البطاطا73املوز

63.8الثوم81،6العنب

11.8االرز79التني

9املكرونة اجلافة84الرمان

87.3حليب البقر65الب�صر

87.5حليب النياق20التمر اجلاف

86.7حليب االأم37التمرالرطب
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املاء  ل�صرب  العظيمة  الفوائد  العلمية  االأبحاث 

مبا�صرة بعد اال�صتيقاظ �صباحا، ف�صرب 4 اأكواب 

من املاء مفيد للتخل�ض من كثري من االأعرا�ض 

التهاب  القلب،  اأمرا�ض  ال�صداع،  مثل  املزمنة 

 ، ال�صرع  ال�صريعة،  القلب  �صربات  املفا�صل، 

الق�صبات،  التهاب  املفرطة،  البدانة  اأو  ال�صمنة 

الكلية  اأمرا�ض  ال�صحايا،  التهاب  ال�صل،  الربو، 

واجلهاز البويل، التقيوؤ، التهاب املعدة، االإ�صهال، 

االإم�صاك. 

ال�صيخ  العالمة  لف�صيلة  ونظرية  حادثة 

االألباين:  

»نا�صر  العلمة  الع�صر،  حمدث  ال�صيخ  ذكر   

ــ  له  وغفر  تعاىل  اهلل  رحمة  ــ  االألباين«  الدين 

حادثة قام بتجربتها، وهذه احلادثة قد ي�صتغربها 

النا�ض ولكنها تريد همة عالية؛ حيث اإنه قراأ اأن 

اإنه  حيث  باملاء،  تعالج  قد  القيم  ابن  العلمة 

ا�صتخدم املاء ملدة 40 يوما )ماء زمزم( ، فقام 

اإال  40 يوما  بهذه التجربة و�صام عن االأكل ملدة 

جدا  كبريا  جزءا  باأن  ال�صيخ  واأ�صار  املاء،  من 

اأكرث؛  اأو  20 كيلو جراما  نق�ض من وزنه حوايل 

ولكنه قد �صفي من كثري من االأمرا�ض التي كان 

يعانيها، وقد خرج ال�صيخ بنظرية قال فيها: »اإن 

االإن�صان يعي�ض يف حالة �صربه للماء ملدة 40 يوما 

دون طعام«.

لهذا فاأن ال�صائم عند نهاية �صومه يكون يف اأ�صد 

النق�ض  لتعوي�ض  و�صريع  مائي  مل�صدر  احلاجة 

ال�صديد وهذا ما اأو�صى به النبي �صلى اهلل عليه 

اأحدكم  اأفطر  )اإذا  ال�صريف:  حديثه  يف  و�صلم 

فاإن مل يجد مترًا  بركة،  فاإنه  فليفطر على متر 

فاملاء فاإنه َطهور( )رواه اأبو داود(. وكان ر�صول 

اأن ي�صلي  و�صلم يفطر قبل  اهلل �صلى اهلل عليه 

على رطبات فاإن مل تكن رطبات فتمريات فاإن مل 

تكن مترات ح�صا ح�صوات من املاء.

ملاذا نفطر على الرطب اأو التمر اأو املاء ؟

ر�صول اهلل  قال: )كان  اأن�ض ر�صي اهلل عنه  عن 

�صلى اهلل عليه و�صلم يفطر على رطبات قبل اإن 

ي�صلي، فان مل تكن رطبات فتمرات، فان مل تكن 

مترات ح�صا ح�صوات من ماء(.

اأ�صرع املواد الغذائية االأ�صا�صية التي ميكن   الن 

املواد  هي  الدم  اإىل  وانتقالها  امت�صا�صها 

�صكر  على  املحتوية  تلك  وبخا�صة  ال�صكرية، 

الن  )�صكروز(،  ثنائي  اأو  )جلوكوز(  اأحادي 

ميكن  مائي  حملول  �صورة  يف  ال�صكرية  املواد 

واالأمعاء  باملعدة  مي�صرة  �صورة  يف  امت�صا�صها 

والرطب  دقائق(،   10-5( ق�صرية  مدة  خلل 

حوايل  على  يحتوي  انه  اإذ  الفائدة  هذه  يحقق 

38% من وزنه مواد �صكرية و 55% من وزنه ماء، 

األياف   %3 وحوايل  بروتينات،  وزنه  و2،2%من 

�صكرية  مواد  فيها  التمور  اإما  و0،6%دهون. 

دهون   0،6 و  بروتينات،   %2،2 و   %73 تقريبا 

و2.2 األياف وتقريبا 22%ماء.

بن�صبة  )املوجود  ال�صكر  اأن  طبيا  والثابت 

اإليه  يحتاج  ما  اأول  واملاء  التمر(  يف  عالية 

الن  ال�صوم،  فرتة  بعد  ال�صائم  االإن�صان  ج�صم 

ال�صدر  �صيق  ي�صبب  اجل�صم  يف  ال�صكر  نق�ض 

املاء يف اجل�صم  ونق�ض  االأع�صاب،  وا�صطراب 

ال�صائم  اأن  حيث  و�صعفه.  مقاومته  قلة  ي�صبب 

عند نهاية �صومه يكون يف اأ�صد احلاجة ل�صيئني 

الطاقة  لتوليد  غذائي  م�صدر  اأولهما  مهمني 

ب�صورة �صريعة جدًا والثاين تاأمني م�صدر مائي 

يف  متوفران  العاملن  وهذا  النق�ض،  لتعوي�ض 

الرطب والتمر.

يزود  التمر  اأو  الرطب  تناول  اإن  هذا  ومعنى 

عن  ف�صل  كبرية  بكمية  �صكرية  مبادة  اجل�صم 

وكذلك  خالية  املعدة  الن  التزويد  يف  ال�صرعة 

االأمعاء وم�صتعدتان للعمل واالمت�صا�ض ال�صريع، 

وبخا�صة يف وجود ن�صبة املاء العالية يف الرطب، 

املادة  وهذه  املاء،  يف  منقوعا  التمر  وجود  اأو 

مرحلة  تخطت  قد  كيميائية  �صورة  يف  ال�صكرية 

م�صتوى  رفع  على  ي�صاعد  مما  االأويل  اله�صم 

الدكتور  ويقول  وجيز.  وقت  يف  الدم  يف  ال�صكر 

املاء  متت�ض  االأمعاء  اإن  اهلل:  رحمه  املفتي  اأنور 

املحلى بال�صكر يف اقل من خم�ض دقائق، فريتوي 

اجل�صم وتزول اأعرا�ض نق�ض ال�صكر فيه.

ومن امللحظات املهمة اإن الرطب والتمر يكادان 

يحتاج  فل  )0،6%(وبذا  الدهون  من  يخلوا  اإن 

ت�صتغرق  طويلة  ل�صاعات  والتمر  الرطب  ه�صم 

بالن�صبة  احلال  وكذلك  الدهون،  ه�صم  يف 

للربوتينات فهي ت�صكل حوايل 2% . ويف احلاالت 

التي ال يجد فيها ال�صائم رطبا اأو مترا فليفطر 

على ماء كما فعل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم 

اأو يكون املاء يف �صورة ح�صاء دافئ )كال�صوربة(، 

اأو يفطر على ع�صري فواكه حملى اأو منقوع التني 

اجلاف اأو ع�صري العنب اأو كوب ماء مذاب فيه 

ملعقة من الع�صل.

اأهمية وجبة ال�صحور و�صرب املاء:

�صلى  لقوله  بركة  ال�صحور  وجبة  يف  اأن  حيث 

اأن�ض بن  رواه  الذي  و�صلم يف احلديث  اهلل علية 

مالك ر�صي اهلل عنه » ت�صحروا فان يف ال�صحور 

بركة« حيث اأن وجبة ال�صحور حتافظ على طاقة 

اجل�صم خلل فرتة ال�صيام وذلك يف املحافظة 

الدم  يف  اجللوكوز  ل�صكر  مرتفع  م�صتوى  على 

للج�صم  واالأهم  املف�صل  الطاقة  م�صدر  وهو 

ملغم   90-80( االعتيادية  م�صتوياته  �صمن 

/100مللرت( دون اللجوء اإىل االعتماد كليًا على 

الربوتينات  حتلل  اأو  الدهنية  االأحما�ض  اأك�صدة 

�صكر  لت�صنيع  اللزمة  االمينية  االأحما�ض  اإىل 

اجللوكوز من م�صادر غري �صكرية. واملاء يف حالة 

فامللحظ خلل  الكائن احلي.  اتزان يف ج�صم 

قد  برم�صان  ال�صائمني  بع�ض  اأن  �صهر رم�صان 

االإم�صاك  قبل  املاء  من  زائدة  كميات  يتجرعون 

)قبل الفجر( ظنا منهم اأن ذلك قد يختزن لهم 

باأج�صامهم في�صرفون منه طول �صاعات النهار 

�صحيح،  غري  ظن  ذلك  ولكن  يعط�صون.  فل 

اجل�صم،  اأن�صجة  يف  يخزن  اأن  ميكن  ال  فاملاء 

بال�صاعات  رائق  كبول  معظمه  ينطلق  ولهذا 

االأوىل يف ال�صباح حيث البد اأن يتخل�ض اجل�صم 

منه باأ�صرع ما ميكن حتى ال يحدث �صرر وتفقد 

خليا اجل�صم توازنها فهي ال�صتطيع اأن تعي�ض يف 

بيئة غري موزونة. 
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�صحة  على  املحافظة  ال�صيام  فوائد  اأهم  ومن 

االإن�صان على الرغم من كل املمار�صات اخلاطئة 

مثل  ال�صيام  خلل  الغذائية  وغري  الغذائية 

االإكثار من تناول الطعام وال�صراب وكرثة النوم 

ومع  ال�صحور  وجبة  تناول  وعدم  احلركة  وقلة 

ذلك فان االآثار االيجابية كثرية على خلق امل�صلم 

�صهر  �صيام  يف  تعاىل  اهلل  قال  ج�صمه.  و�صحة 

رم�صان » اأن ت�صوموا خري لكم اإن كنتم تعلمون » 

االآية 184 �صورة البقرة.  

املراجــع:

2009م.  والتغذية  للغذاء  العربية     املو�صوعة 

اإعداد جمموعة من املتخ�ص�صني يف الوطن 

–حترير الدكتور عبدالرحمن عبيد  العربي 

مملكة  للتغذية-  العربي  م�صيقر-املركز 

البحرين.

   الر�صيمان، خالد بن نا�صر. 1427هـ. القيمة 

الغذائية والعلجية للتمور. جامعة الق�صيم. 

اململكة العربية ال�صعودية.

   ح�صان �صم�صي با�صا 1416 هـ االأ�صودان التمر 

واملاء بني القراآن وال�صنة والطب احلديث.

1427هـ  نا�صر.  بن  خالد     الر�صيمان، 

مل�صادات  مهم  م�صدر  التمور  هـ1427. 

الق�صيم.  جامعة  والفيتامينات.  االأك�صدة 

اململكة العربية ال�صعودية.

العلج  هــ.   1426 علي.  نبيل  ال�صلم،     عبد 

بالتمر والرطب. دار الطلئع للن�صر والتوزيع 

والت�صدير.

   الدكتور ال�صوميان/ �صامل بن �صوميان 1418 

هـ. التمر غذاء و�صحة.

   عبد البا�صط حممد ال�صيد 2003م . التغذية 

النبوية- الغذاء بني الداء والدواء.

   جني �صكر يفر 2008م . التخل�ض من ال�صموم 

بوا�صطة املاء.

   �صبحي �صليمان 2007م. العلج باملاء.

1417هـ   والتمور  للنخيل  االإر�صادي     الكتيب 

االأغذية  علوم  كلية  �صعود-  امللك  جامعة 

والزراعة.

النخيل)3  هـ-   1423 التقنية  العلوم     جملة 

للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  اأعداد(. 

والتقنية.

   �صريفه حممد العبودي 1419 هـ التمر غذاء 

ودواء.

1430 هـ - التمر     د. رم�صان م�صري هلل 

االإعجاز  مو�صوعة  واإعجاز.  ودواء  غذاء 

العلمي.

1423 هـ.  العثيمني  اإبراهيم  العزيز     د. عبد 

ال�صحة والغذاء.

1419 هـ . متور طابة     اأديب عمر احل�صري 

وفوائدها امل�صتطابة.

   اأحمد �صامل بادويلن 1425 هـ. التمر غذاء 

و�صفاء .
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مخلل التمر.. 
يثير فضول زوار مهرجان 

ليوا للرطب
استخدام التمور غير الناضجة الناتجة عن خف النخيل 

بداًل من رميها

ألول مرة تمور بطعم حامض الذع 

املهند�س عـــماد عيــ�سى

liwadate@emi.ae
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�شفافة،  عبوات  يف  الرطب  حبات  ترتا�ص  حني 

يح�سبها  �أخرى،  باألو�ن  �لذهبي  فيها  يختلط 

�سرعان  لكن  �ملذ�ق،  �لأوىل حلوة  للوهلة  �لر�ئي 

ما يتبدل ر�أيه مع �أول ق�سمة. متور بطعم حام�ض 

�لتي  �لتجربة  تلك  �لتمر  خملل  �إنه  نعم  لذع، 

رئي�ض  �ملزروعي  �سهيل  حممد  �ملو�طن  خا�سها 

�لتمور  وتغليف  لتعبئة  ليو�  مركز  �إد�رة  جمل�ض 

�أ�س�ض  �سابقًا(،  للتمور  �ملرفاأ  م�سنع  )مدير 

مركزه عام 2006 ود�أب على و�سع خطة طموحة 

لت�سنيع �لعديد من �ملنتجات غري �لتقليدية من 

غري  منتجاته  عدد  �لآن  حلد  بلغ  حيث  �لتمور. 

تلبية  منتجًا   20 من  �أكرث  �لتمور  من  �لتقليدية 

ما  وهو  و�خلارجي،  �ملحلي  �ل�سوقني  لرغبات 

لقى �إعجاب زو�ر مهرجان ليو� �خلام�ض للرطب 

2009. حيث جنح حممد �سهيل، وهو �أول مو�طن 

ت�سنيع خملالت من  يخطو يف هذ� �لجتاه، يف 

ت�سنيع  ��ستطاع  كما  خمتلفة،  وبنكهات  �لتمور 

�أي�سًا.  بنكهات خمتلفة  �ملربى  من  عديدة  �أنو�ع 

مثار جذب  كانت  �لتي  �ملزروعي جتربته  ويروي 

جلميع زو�ر �ملهرجان، �لذين �أثار ف�سولهم وجود 

ق�سة  �إن  فيقول  �لرطب  من  م�سنوعة  خملالت 

�سناعة �ملخلالت من �لتمور مل تكن هديف �لأ�سا�ض 

عن  �لبحث  كان  �لهدف  بل  �لتجارب،  هذه  من 

��ستخد�مات بديلة للتمور وعدم �لكتفاء بالأنو�ع 

��ستهجان  تفهمه  ويوؤكد  حاليًا.  لها  �ملحدودة 

روؤية  فلحظة  �لفكرة،  طرح  جمرد  من  كثريين 

�لتمرة ل يتبادر �إىل �لذهن �إل حالوتها، �أما �أن 

تكون ذ�ت طعم لذع، فهو �آخر ما يفكر به ر�ئي 

�لتمر، كما يقول.

�لثمار هدفًا  تخليل  يكون  �ملزروعي قد ل  ويقول 

يف حد ذ�ته، و�إمنا جاءت �لفكرة لال�ستفادة من 

كميات �لثمار غري �لنا�سجة �لتي تهدر دون فائدة 

يف مرحلة خف �لنخيل )تخفيف �أحمال �لنخيل 

كميات  بها  �ملنطقة  �أن  �سيما  ل  �لعذوق(،  من 

يف  كعلف  ت�ستخدم  فكانت  �لنخيل،  من  هائلة 

تغذية �حليو�نات، �أو يتم �لتخل�ض منها كنفايات 

�ل�ستفادة  وبالتايل فكرت يف  ن�سجها،  لعدم 

منها كمخلالت بعد �لطالع على كثري من 

�لتجربة،  و�لدر��سات، وجنحت  �لتجارب 

ي�ساهي  جيدً�  ��ستهالكيًا  �إقباًل  ولقت 

�لأ�سناف �لأخرى من �ملخلالت.

و�أثارت فكرة �لنجاح يف �سناعة �ملخلل يف 

نف�ض �ملزروعي �سغف تنويع ��ستخد�مات 

�لتمور، فعمد �إىل ت�سنيع �أنو�ع �ستى من 

�لأذو�ق.  �ملربيات، لرت�سي جميع 

ومت عر�ض جميع هذه �ملنتجات 

ليو�  مهرجان  جمهور  على 

وقد حازت  للرطب،  �خلام�ض 

�ل�ستح�سان  من  كثري  على 

�جلمهور  �آر�ء  ��ستطالع  يف 

لأخذ  �سجعه  مما  حولها، 

على  ت�سنيعها  يف  �لقر�ر 

نطاق و��سع. ول يخفي حممد 

بتو�فد  فوجئ  �أنه  �سهيل 

�أجنبية  وجاليات  �أ�سخا�ض 

�ل�سركة،  جناح  �إىل  و�أوروبية 

�لتمر  خملل  عن  لال�ستف�سار 

وي�سحك  �لأخرى.  ومنتجاته 

رف�ض  كيف  يروي  بينما 

�لقتناع  �لأجانب  من  كثريون 

باأن ما حتويه هذه �لعبو�ت هو )رطب خملل(، 

تذوقو�  �أن  بعد  �إل  زيتون،  باأنها  مقتنعون  فهم 

يف  �لإعالمي  �مللحق  �أن  )حتى  �حلبيبات.  تلك 

�سفارة �أوكر�نيا �سارع �إىل زيارة �جلناح ليتاأكد 

من وجود خملل من �لرطب(.
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بعض األضرار 
الفسلجية 

في نخلة التمر

ج�شمارو  التمرهو  لنخلة  البابلي  اال�شم 

الكلمة  من  ماأخوذ  وهو   ،(Jishimmaru)

على  ويطلق   (Jishimmar).ج�شمار ال�شومرية 

التمر باللغة ال�شومرية زولوما ،(Zulumma) اأما 

 (Diqla)، دقلة  النخلة  فت�شمى  االآرامية  اللغة  يف 

مترة  وباحلب�شية   (Tamar)، تامار  وبالعربية 

 .(Tamart)ويقال متر تلمون عن متر البحرين، 

الهريوغليفية  ويف  عمان،  متر  عن  ومترجمان 

 (BNRT) اأو برنت   (BNR) ي�شمى نخيل التمر برن 

الهندية  اللغة  التمر يف  وي�شمى  ويعني احلالوة، 

واال�شم  الفار�شية.  من  مقتب�س  وهو  )خرما( 

اليوناين فينك�س (Phoenix ) ماأخوذ من فينيقيا 

ميلكون  الفينيقيون  كان  حيث   (Phoenicia)،

حو�س  يف  زراعته  ن�شروا  الذين  وهم  النخل 

 (Dactylis) املتو�شط، و داكتلي�س  االأبي�س  البحر 

 ( Dachel) دقل  كلمة  م�شتقة من   (Date) وديت 

العربية االأ�شل وتعني االأ�شابع. وذكر اأبو حنيفة 

الدينوري يف موؤلفه )كتاب النبات( اأن كل ما ال 

يعرف ا�شمه من التمر فهو دقل، وواحدته دقلة، 

يف  البذري  النخيل  ي�شمى  وهكذا  االأدقال،  وهي 

التمر غري معروف  اأ�شل نخلة  العراق. وال يزال 

هو عدم  ذلك  وال�شبب يف  وقتنا احلا�شر،  حتى 

وجود نخيل متر بري (Wild date palm ) تطور 

الباحثني،  بع�س  ولكن  احلايل،  النخيل  منه 

ومنهم  البكر )1972(، اأ�شار اإىل اأن نخيل التمر 

وراثية  طفرة  حدوث  من  ن�شاأ  حاليًا  املعروف 

 Phoenix  - الكناري  )نخيل  الزينة  لنخيل 

بفعل  االأجيال  تعاقب   ،(canariensisوب�شبب 

التهجني الطبيعي بني االأنواع املختلفة تكون نخيل 

نخيل  اأ�شل  اأن  اإىل  اآخرون  ي�شري  فيما  التمر، 

 ( Phoenix sylvestvis). ال�شكر  التمر هو نخيل 

ما  الوح�شي،واإن  اأو  الربي  النخيل  ي�شمى  الذي 

االأنواع  بني  الت�شابه  هو  االعتقادات  هذه  يوؤكد 

نخيل  ومنها   (Phoenix)فينك�س للجن�س  العائدة 

بينها  جمعت  واإن  االأنواع  هذه  ولكن  التمر، 

بعيدة  زالت  ال  املت�شابهة  ال�شفات  من  العديد 

عن بع�شها يف الكثري من اخل�شائ�س وال�شفات 

اأ�شاًل  منها  اأي  اعتبار  ميكن  ال  بحيث  االأخرى 

للثاين، وتبقى االآراء بحاجة اإىل االإ�شناد العلمي 

واختلفت  التمر.  نخلة  اأ�شل  لتحديد  والتاريخي 

الدكتور عبد البا�سط عودة اإبراهيم

رئي�س برنامج النخيل 

املركز العربي لدرا�شات املناطق اجلافة

 واالأرا�شي القاحلة )اأك�شاد(

abdulbasit_ibrahim@yahoo.com
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االأ�شلي  املوطن  حتديد  يف  والدرا�شات  االآراء 

اأنها  املوؤكد  ال�شيء  لكن  التمر،  نخيل  الأ�شجار 

االأر�س  على  قامت  التي  احل�شارات  يف  عرفت 

العربية منذ اأقدم الع�شور وملا يزل النخيل اأهم 

�شجرة عربية .

 Odardo Beccari االيطايل  العامل  اأ�شار 

املوطن  اأن  اإىل  النخيلية  العائلة  يف  املتخ�ش�س 

التمر هو منطقة  نخلة  فيه  ن�شاأت  الذي  االأ�شلي 

جن�شًا  هناك  اأن  ذكر  فقد  العربي،  اخلليج 

�شبه  املناطق  يف  اإال  منوه  ينتع�س  ال  النخيل  من 

جذوره  وتتطلب  االأمطار  تندر  حيث  اال�شتوائية، 

وفرة الرطوبة، وهو يقاوم امللوحة اإىل حد بعيد، 

وهذه املوا�شفات تتوفر يف مناطق غربي الهند، 

وجنوبي اإيران، و�شواحل اخلليج العربي.

بينما ذكر العامل الفرن�شي Decandolle اأن ن�شاأة 

يف  هو  التاريخ  قبل  ما  ع�شور  منذ  التمر  نخلة 

املنطقة �شبه اجلافة التي متتد من ال�شنغال حتى 

عر�س   خطي  بني  وتنح�شر  االأنديز  نهر  حو�س 

العديد من  10و35ْ  �شمال خط اال�شتواء. وذكر 

النخيل كان يف   اأقدم ما عرف عن  اأن  املوؤرخني 

4000  �شنة  اإىل  تاريخها  التي ميتد  بابل  مدينة 

قبل  يكون قد عرف  اأن  ي�شتبعد  وال  امليالد،  قبل 

من  وهي  اأريدو   مدينة  واأن   كما  التاريخ،  هذا 

مدن ما قبل الطوفان كانت منطقة رئي�شة لزراعة 

اإىل  التاريخية  الدرا�شات  واأ�شارت  التمر.  نخيل 

االأول هو اجلزء اجلنوبي  التمر  نخلة  اأن موطن 

املنورة(  املدينة   / )اليمن   ] العرب  جزيرة  من 

بع�س   A.H.Sayce وترجم   [ العراق  وجنوبي 

ورد  حيث  التمر  نخلة  عن  االأثرية  الن�شو�س 

التي يناطح �شعفها  ال�شجرة املقد�شة  اأن  فيها ) 

ال�شماء وتتعمق جذورها يف االأغوار البعيدة هي 

ال�شجرة التي يعتمد عليها العامل يف رزقهم فقد 

(Tree of life)، كانت بحق �شجرة احلياة

�ل�شرر �لف�شلجي �أبوخ�شيم [)الذنب 

�لأبي�ض( White End] الأ�سباب 

واملعاجلات

 �لتعريف:

“ اأبو خ�شيم” الذنب االأبي�س  ال�شرر الف�شلجي 

الثمرة  جزء  اأوتيب�س(  )جفاف  ت�شلب  هو 

حلقة  ب�شكل  يكون  حيث  القمع  من  القريب 

فاحتة اللون ميتد ات�شاعها ح�شب �شدة االإ�شابة 

ويح�شل هذا الت�شلب ب�شبب توقف منو اخلاليا 

يف هذه املنطقة يف مرحلة الرطب وي�شتمر حتى 

يحدث  ال  ال�شرر  بهذا  واالإ�شابة  التمر،  مرحلة 

بكترييا،  )فطريات،  مر�شية  مل�شببات  نتيجة 

ف�شلجية  بل هي ظاهرة  وال ح�شرية  فريو�شات( 

احلرارة  خا�س  وب�شكل  اجلوية  الظروف  �شببها 

والرياح اجلافة.

االأ�شناف  من  العديد  على  العراق  يف  وتظهر 

اأحد  يعد  الذي  احلالوي  �شنف  خا�س  وب�شكٍل 

يف  زراعته  تنت�شر  الذي  االقت�شادية  اأ�شناف 

ال�شنف  هذا  متور  ومعظم  الب�شرة  حمافظة 

بال�شناديق  معباأة  العراق  خارج  اإىل  ت�شدر 

الكرتونية اأو اخل�شبية ولكن الثمار ت�شاب �شنويًا 

بهذا ال�شرر بن�شبة ترتاوح ما بني 25 ــ 30%، وقد 

ت�شل الن�شبة ويف بع�س ال�شنوات اإىل 40 ــ %60.

 الأ�سباب:

-  قلة مياه الري، كما اأن اجلفاف خالل املرحلة 
اخل�شراء يوؤدي اإىل زيادة ن�شبة االإ�شابة بهذا 

الثمار  تعر�شت  لو  مما  اأكرب  بن�شبة  ال�شرر 

مرحلتي  يف  واجلفاف  الري،  مياه  لنق�س 

اخلالل، والرطب.

-  طول فرتة اجلفاف، والظروف املناخية احلارة 
تزيد من ن�شبة االإ�شابة بهذا ال�شرر.

يف  اجلافة  احلارة  ال�شمالية  الرياح  -  هبوب 
مرحلة حتول الثمار من الرطب اإىل متر.

ن�شبة  مع  طرديًا  يتنا�شب  النخلة  -  عمر 
االإ�شابة. 

 اأعرا�ض الإ�سابة: 

القمع  من  القريب  الثمرة  جزء  وت�شلب  جفاف 

على �شكل حلقة فاحتة اللون ميتد ات�شاعها ح�شب 

ب�شبب  الت�شلب  هذا  ويح�شل   ، االإ�شابة  �شدة 

مرحلتي  يف  املنطقة  هذه  يف  اخلاليا  منو  توقف 

اخلالل ، والرطب. ويف درا�شة عبد اهلل )1977(، 

لوحظ اأن االأجزاء امل�شابة تتميز باحتوائها على 

�ل�شكر �لكلي %جزء الثمرة
�ل�شكر �ملختزل 

%

�ل�شكروز 

%

الرطوبة 

%

ن�شاط  �أنزمي 

�لنفرتيز

ن�شاط �أنزمي

PPO

7457.516.56.26.2280قاعدة م�شابة

7972.96.1930425قاعدة �شليمة

ثـمـــار م�سـابــة

ثـمـــار �شـليمـــة
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16.5% يف حني  ال�شكروز بلغت  ن�شبة عالية من 

 ،%6.1 امل�شابة  غري  باالأجزاء  الن�شبة  كانت 

ومتيزت خاليا االأجزاء امل�شابة بكونها مرتا�شة 

االأوىل،  الن�شج  مراحل  يف  كما  ال�شكل  منتظمة 

اأما خاليا االأجزاء ال�شليمة فكانت منحلة ب�شبب 

تك�شر جدرانها، وظهر ذلك من خالل ت�شريحها. 

وبينت الدرا�شة على اأن �شعف ن�شاط االأنزميات 

التي تلعب دورًا يف ن�شج الثمار هو �شبب ح�شول 

هذا ال�شرر.

وجود  اإىل   ،)1991( واإبراهيم  جا�شم  واأ�شار 

فروقات معنوية بني املحتوى الرطوبي يف الن�شف 

القمعي للثمار امل�شابة  والن�شف الذنبي، وكذلك 

اأعلى  امل�شاب  اجلزء  يف  الكال�شيوم  كمية  كانت 

من غري امل�شاب يف مرحلة التمر، وكما يلي:

 النت�سار:

يف املغرب، وليبيا، والواليات املتحدة االأمريكية، 

حيث ي�شمى الذنب االأبي�س اأو ابي�شا�س الذنب، 

ويف العراق ي�شمى يف الب�شرة )اأبو خ�شيم(، ويف 

املنطقة الو�شطى وبغداد )ك�شب(.

 �لأهمية �لقت�شادية:

تختلف ن�شبة االإ�شابة بني ثمار العذق الواحد، اإذ 

ترتاوح ما بني 6 ــ 20 % يف ال�شماريخ اخلارجية، 

ـ 9 % يف ال�شماريخ الداخلية للعذق، كما ترتاوح  و1ـ 

االأنهار  من  القريبة  الب�شاتني  يف  االإ�شابة  ن�شبة 

وم�شادر الري ما بني 8 – 13 %، ويف الب�شاتني 

البعيدة ما بني  20 – 70 %، وي�شبب هذا ال�شرر 

انخفا�شًا يف القيمة االقت�شادية للتمور امل�شابة، 

امل�شابة  غري  التمور  من  الطن  �شعر  يبلغ  حيث 

�شبعة اأ�شعاف �شعر الطن من التمور امل�شابة.

 املعاجلات:

حيث  االأنهار،  قرب  النخيل  اأ�شجار  1(  زراعة 

تتوافر الرطوبة بالن�شبة لالأ�شناف احل�شا�شة 

�شنف  وخا�شة  ال�شرر،  بهذا  لالإ�شابة 

احلالوي.

ثمارها يف  اأغلبية  تكون  عندما  العذوق  2(  قطع 

مرحلة الرطب واإن�شاجها �شناعيًا.

منظمي  با�شتخدام   )1995( اإبراهيم  3(  قام 

جزء   200  ،100  ،50 برتكيز   GA3 النمو 

باملليون و NAA برتكيز 25، 50 جزء باملليون 

ر�شت على الثمار يف 7/6 بدء مرحلة اخلالل 

الف�شلجي  بال�شرر  االإ�شابة  ن�شبة  وح�شبت 

املعامالت  جميع  اأدت  حيث  خ�شيم،  اأبو 

املعاملة  وتفوقت  االإ�شابة  ن�شبة  خف�س  اإىل 

مقارنة  االإ�شابة  ن�شبة  خف�س  يف  باالأوك�شني 

يو�شح  االآتي  واجلدول  باجلربلني  باملعاملة 

ن�شبة االإ�شابة ب�شرر اأبو خ�شيم:

 4(  تغطية العذوق يف مرحلتي اخلالل، والرطب 

واجلابري  اإبراهيم  اأ�شار  حيث  باالأكيا�س 

�شنفي  ثمار  تكيي�س  اأن  اإىل   ،)2001(

اأكيا�س  با�شتعمال  والزهدي  احلالوي، 

اإىل  اأدى  اثيلني  البويل  من  واأكيا�س  ورقية، 

كي�شت  ال�شرر  بهذا  االإ�شابة  ن�شبة  خف�س 

التلقيح  عملية  بعد  1ني�شان  يف  العذوق 

طول  التكيي�س  عملية  وا�شتمرت  مبا�شرة 

الثمار،  جني  موعد  وحتى  النمو  مو�شم 

كامل  ب�شكٍل  باالأكيا�س  العذوق  اأدخلت 

وكانت  العرجون  على  االأعلى  من  وربطت 

واالأكيا�س  م�شدودة  ال�شفلى  نهايتها 

 )60  ×  46( اأبعادها  كانت  امل�شتخدمة 

�شم مثقبة بـ 40 ثقبًا قطر الثقب 0.5 �شم 

اإجراء  الثمار وبعد  االأكيا�س مع منو  وبدلت 

عملية التدلية يف 15 حزيران باأكيا�س اأكرب 

حجمًا باأبعاد  )60 × 120( �شم ومثقبة بـ 

80 ثقبًا قطر الثقب 0.5 �شم وح�شبت ن�شبة 

االإ�شابة بال�شرر الف�شلجي اأبو خ�شيم باأخذ 

عدد  وح�شب  عذق  كل  من  �شماريخ  خم�شة 

الكلي  العدد  على  وق�شمت  امل�شابة  الثمار 

لثمار العينة ح�شب املعادلة:

وكما يلي: 

�لن�شف �لذنبي�لن�شف �لقمعي�ل�شفة
 �أقل فرق معنوي

5 %

8.0210.740.46الرطوبة %

 حمتوى الثمار من الكال�شيوم

)ملغم / 100غم(

118.25105.16.42

�أقل فرق معنويNAA جزء باملليونGA3 جزء باملليون�ملقارنة

32.81
501002002550

1.96
28.6618.9617.3619.1515.37

معدل �ل�شنفاأ�سودبويل �ثيلني �شفافاأ�سمر�أكيا�ض ورق �أبي�ض�ملقارنة�ل�شنف

a 19.5814.528.214.934.6016.36احلالوي

8.094.093.581.711.333.28الزهدي

a9.30 b5.89 c3.82 d2.96 d 14.13معدل املعاملة

�لن�شبة �ملئوية للإ�شابة ت�شاوي

   عدد الثمار امل�شابة 

     عدد الثمار الكلي
x100
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5(  نقع التمر امل�شاب باملاء ملدة ن�شف �شاعة ثم 

تخزينه بعد تغطيته بغطاء منا�شب.

مباء  دقائق  خم�س  ملدة  امل�شاب  التمر  6(  نقع 

تبلغ حرارته 75 ْم.

اأن  اإىل   ،)1973( واآخرون  بنيامني  7(  اأ�شار 

 8ْ م ملدة 
_

جتميد الثمار على درجة حرارة 

�شاعتني ثم تعري�س الثمار اإىل درجة حرارة 

ا�شتعملت  وبعدها   ،  %  40 ورطوبة  م   ْ30

م   ْ)80  ،70  ،60  ،50 درجات حرارة  )40، 

ون�شب رطوبة خمتلفة )50، 60، 70( % ملدة 

ْم ، ورطوبة    75 اأن درجة  �شاعة، حيث ظهر 

املعامالت  اأح�شن  كانت  التجميد  بعد   %  70

الإزالة ال�شرر. 

مبا�شر  ب�شكٍل  واحلرارة  الرطوبة  8(  ا�شتعمال 

وبدون جتميد حيث ات�شح اأن درجة احلرارة 

من   %  50 اأزالت   %  20 والرطوبة  م   ْ60

لي�شت  ولكنها  جيدة  ثمارًا  واأعطت  ال�شرر 

مبوا�شفات عالية. 

9(  ا�شتخدم بنيامني واآخرون، )1973( منظمات 

النمو ملعاجلة هذا ال�شرر، حيث ر�شت الثمار 

برتاكيز خمتلفة يف االأ�شبوع  االأول من �شهر 

متوز/ يوليو وكانت النتائج كما يلي:

بدرا�شة   ،)2001( واإبراهيم  جا�شم  10(  وقام 

تاأثري االثيفون على ن�شبة االإ�شابة بال�شرر 

ا�شتعملت  حيث  خ�شيم،  اأبو  الف�شلجي 

يف  الثمار  على  ور�شت  خمتلفة  تراكيز 

االإ�شابة  ن�شبة  وقدرت  اخلالل،  مرحلة 

ب�شرر اأبو خ�شيم عند جني الثمار، وكانت 

النتائج كما يلي:

 منظم

�لنمو
ppm الرتكيز

 ن�شبة

% الإ�سابة

NNA251.33 b

GA33006.66 b

Etherel7526 a

a 28ــــــــاملقارنة

تركيز �لثيفون

 ن�شبة �ل�شابة

 ب�شرر �أبو خ�شيم

%

36.11�شفر

50028.48

100026.89

150028.63

200029.20

اأقل فرق معنوي على 

م�شتوى 0.05

1.89

�ملعاملة
 ن�شبة �لإ�شابة بال�شرر �لف�شلجي �أبو خ�شيم

�شنف الزهدي�شنف احلالوي

19.2a10.85 a)املقارنة( بدون تعفري

10.85b9.3 bالتعفري مرة واحدة يف 6/10

9.02c8.6bcالتعفري مرتني يف 6/10، و 7/10

باالثيفون  للمعاملة  معنوي  تاأثري  وجود  والحظا 

اأبو  الف�شلجي   بال�شرر  االإ�شابة  ن�شبة  تقليل  يف 

تركيز  اأف�شل  وكان  املعامالت،  لكافة  خ�شيم 

 .1000 ppmوبتاأثري معنوي هو

بدرا�شة   ،)2002( واآخرون  اإبراهيم  11(  وقام 

تاأثري التعفري بالكربيت على ن�شبة االإ�شابة 

�شنفي  يف  اأبوخ�شيم  الف�شلجي  بال�شرر 

احلالوي والزهدي، حيث ي�شتعمل الكربيت 

الزراعي يف ال�شيطرة على عنكبوت الغبار، 

 /10 مبوعدين  التعفري  عملية  اإجراء  ومت 

معامالت  وكانت   7  /  10 يف  �شهر  وبعد   6

الدرا�شة )بدون تعفري، التعفري مرة واحدة، 

االإ�شابة  ن�شبة  وقدرت  مرتني(  التعفري 

يف  املعامالت  ح�شب  الف�شلجي  بال�شرر 

مرحلة التمر وكانت النتائج كما يلي: 

اإىل  االإ�شابة  ن�شبة  انخفا�س  يف  ال�شبب  ويعزى 

بارتفاع  امتازت  بالكربيت  املعاملة  الثمار  اأن 

حمتواها الرطوبي بن�شبة اأكرب من غري املعاملة. 

اأكرث  ملرتني  بالكربيت  التعفري  معاملة  وكانت 

فعالية يف تقليل ن�شبة ال�شرر الف�شلجي.

  (Barhi disorder)شذوذ �لربحي�

ميلن ر�أ�ض نخلة �لربحي

العراقية  النخيل  اأ�شناف  من  �شنف  الربحي، 

والدول  العراق  يف  زراعته  انت�شرت  املمتازة، 

العربية االأخرى ملا لثماره من مميزات من حيث 

اجلودة يف الطعم واملذاق، اأ�شل هذا ال�شنف هو 

 150 من  اأكرث  قبل  ظهرت  )دقلة(  بذرية  نخلة 

اأبي  منطقة  يف  زيدان  اآل  الأ�شرة  اأر�س  يف  �شنة 

تاًل  االأر�س  هذه  الب�شرة،  مدينة  يف  اخل�شيب 

اأزيل ترابه ف�شارت اأر�شًا براحًا ويف هذه االأر�س 

لفتت  دقلة(  )غيباين،  نخلة  ظهرت  الرباح 

منظرها  وجمال  ون�شاطها  منوها  اإىل  االأنظار 

اأثمرت فكانت  بزراعتها ورعايتها حتى  فاهتموا 

ثمارها فائقة اجلودة واأ�شموها برحي ن�شبة اإىل 

االأر�س الرباح.

 �لو�شف �لنباتي:

- اجلذع: �شخم.

- القمة: كبرية.

بغربة  م�شوب  اخ�شر  وطويل،  كثري  -  ال�شعف: 
ويزداد  االنحناء  متو�شط  اأو  قليل  �شمعية، 

انحناوؤه قرب الطرف يبلغ معدل طول ال�شعفة 

390  ــ 450 �شم.

خ�شراء  )الكرب(:عري�شة  ال�شعف  -  قواعد 
وتلت�شق  احلافات،  ك�شتنائي  منها  والقدمي 

باحلافات ق�شرة.

-  منطقة االأ�شواك: 

عدد  ويبلغ  ال�شعفة  طول   5/1 ت�شل  ن�شبتها 

12�شم،  ــ   8 �شوكة  اأطول   ،36 ــ   28 االأ�شواك 

واأق�شر �شوكة 2 ــ 4 مم.
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-  اخلو�س: منت�شب واأحيانًا متدٍل، وتوجد اأطول 

خو�شة )60 ــ 72 �شم(، واأعر�شها 

)4.5 ــ 5.2 �شم( عند منت�شف ال�شعفة.

اأ�شفر برتقايل  اإىل  اأ�شفر خم�شر  -  العرجون: 
طويل وغليظ ي�شل طوله اإىل 240 �شم.

-  الثمار: يف دور اخلالل )الب�شر( �شفراء فاقعة 
املذاق  وخالية من  امل�شم�شي،  اللون  اإىل  متيل 

والثمرة  بي�شوي،  �شكلها  القاب�س،  العف�شي 

الثمرة  ذنب  طرف  ويف  لال�شتدارة،  مائلة 

تربز ندبة املي�شم بو�شع مائل، ولون الثمرة يف 

�شمعية  بغربة  م�شمر  كهرماين  التمر  مرحلة 

ال�شمك  متو�شطة  الثمرة  وق�شرة  خفيفة، 

اأو منف�شلة عنها على هيئة  باللحم  ملت�شقة 

فقاعة �شمك اللحم 5 ــ 6 مم.

من  خاٍل  �شفاف،  زبدي  لني  اللحم:  -  قوام 
االألياف تقريبًا.

م�شطح  متو�شط  اإىل  �شغري  الثمرة:  -  قمع 
بحافظة عري�شة.

اخلالل  دور  يف  وتوؤكل  لذيذ  الثمرة:  -  طعم 
ذات  والرطب  املذاق،  حلوة  فهي  )الب�شر( 

طعم ممتاز، ويف التمر فاخرة املذاق، والرطب 

والتمر للربحي من اأجود اأنواع التمور.

-  موعد الن�شج: متو�شط اإىل متاأخر.

ومتتاز نخلة �لربحي:

اإىل  ي�شل  الواحد  العذق  يف  ال�شماريخ  1 ــ  عدد 

142 �شمراخًا.

2 ــ  معدل طول ال�شمراخ يرتاوح بني 35ــ78 �شم.

 40 الواحد  ال�شمراخ  االأزهار يف  3 ــ  معدل عدد 

ــ 54 زهرة.

4 ــ  عدد الثمار املتوقعة يف العذق 5960 ثمرة.

�مل�شبب:

�شفة وراثية تتمثل ب�شعف ف�شيولوجي يظهر مع 

تقدم االأ�شجار بالنمو حيث ال تظهر يف االأ�شجار 

بعمر  االأ�شجار  يف  واإمنا  فاأقل،  �شنوات   5 بعمر 

10 �شنوات فاأكرث وخا�شة يف الفرتة ما بني عمر 

13ــ15 �شنة.

اأعرا�ض الإ�سابة:

ينحني راأ�س النخلة بزاوية يرتاوح قدرها ما بني 

عدة  اإىل  الراأ�س  انحناء  ويق�شم  درجة،   90 ــ   5

اأق�شام ح�شب درجة االنحناء، وكما يلي:

يكون انحناء اأو ميالن راأ�س النخلة نحو اجلنوب 

ال�شمال  نحو  مييل  وال  الغرب،  اأو  ال�شرق  اأو 

اإطالقًا، ودرجة االنحناء نحو اجلنوب اأو اجلنوب 

ال�شرقي تكون يف 80 % من االأ�شجار امل�شابة بهذا 

االنحناء، ويكون االنحناء يف االأن�شجة فوق القمة 

النامية التي تبقى بو�شع قائم، وبحالة طبيعية.

النت�سار: اأينما يوجد �شنف الربحي.

�لأهمية �لقت�شادية:

االأ�شجار امل�شابة تنتج عددًا قلياُل من العذوق، 

متوت  قد  معاجلته  وعدم  االنحناء،  وبا�شتمرار 

النخلة.

�ملقاومة:

العذوق  واإزالة  لل�شعف،  تقليم  عملية  1(  اإجراء 

من جهة امليالن خللق حالة من التوازن.

جهة  عك�س  النخلة  راأ�س  يف  العذوق  2(  توزيع 

االنحناء، خا�شة واأن للربحي عرجونًا طوياًل 

ميكن التحكم به.

الري،  وخا�شة  اخلدمة،  بعمليات  3(  االهتمام 

والت�شميد.

االنحناء،  جهة  عك�س  العذوق  توزيع  4(  تكرار 

قائمة،  النخلة  ت�شبح  اأن  اإىل  موا�شم  ولعدة 

مت�شاوية  ب�شورة  العذوق  توزيع  يجب  بعدها 

يف اجلهات االأربع.

     وميكن اعتماد طريقة ب�شيطة تتمثل مبا يلي:

�شعفات  و8  املائلة،  النخلة  قلب  �شعفات  �ربط 

اأخرى من القريبة لها بحبل، وترك الباقي من 

ال�شعف دون ربط.

ز�وية �لنحناء 

)درجة(
ن�شبة �لإ�شابة

510 - 50

5   - 302   - 60

30 - 606   - 37

60 - 902   - 10

ال�شكل:  1 

معاجلة  طريقة 

راأ�س  انحنـــــــاء 

النخلــــــة ل�شنف 

الربحي

الشجرة المباركة سبتمبر 2009  35 - 34



 ربط خ�شبة على اجلذع ب�شكل جيد تو�شع يف 

الذي  احلبل  بها  يدخل  متحركة  بكرة  قمتها 

النامية،  القمة  من  القريبة  ال�شعفات  ربط 

ويدىل احلبل اإىل االأ�شفل.

 يعلق يف اأ�شفل احلبل وعاء يو�شع به 15 كغ من 

الرمل لغر�س �شد امليالن.

اإىل  كغ(   3  –  1( الرمل  من  كمية   اإ�شافة 

النخلة،  اعتدال  يتم  حتى  اأ�شبوعيًا  الوعاء 

وزوال االنحناء. وال�شكل 1 يو�شح ذلك.

ال�شكل )1(. طريقة معاجلة انحناء راأ�س النخلة 

ل�شنف الربحي.

املراجــع:

 .)1995( عودة،  البا�شط  عبد  1-  اإبراهيم، 

النمو  منظمات  بني  الف�شلجية  العالقة 

احلالوي  �شنف  التمر  نخلة  ثمار  و�شفات 

جامعة  ــ  الزراعة  كلية  ــ  دكتوراه  ر�شالة 

الب�شرة / العراق 98 �شفحة.

2-  اإبراهيم، عبد البا�شط عودة. )2008(. نخلة 

التمر ــ �شجرة احلياة ــ اإ�شدار املركز العربي 

القاحلة  واالأرا�شي  املناطق اجلافة  لدرا�شات 

)اأك�شاد( ــ 390 �شفحة.

واجلابري،  عودة،  البا�شط  عبد  3-  اإبراهيم، 

تاأثري   .)2002( عواد،  مو�شى  اهلل  خري 

عملية التكيي�س يف بع�س ال�شفات الف�شلجية 

جملة  التمر.  نخيل  من  اأ�شناف  اأربعة  لثمار 

الب�شرة الأبحاث نخلة التمر املجلد2 العدد1، 

2: 31  ــ 39.

اأحمد  ووحيد  البا�شط عودة،  اإبراهيم، عبد    -4

 .)2002( ال�شعد،  طالب  وحامد  ما�شي، 

ال�شفات  بع�س  على  بالكربيت  التعفري  تاأثري 

الغبار  بعنكبوت  االإ�شابة  ون�شبة  الف�شلجية 

الأربعة اأ�شناف جتارية من نخيل التمر. جملة 

الب�شرة الأبحاث نخلة التمر املجلد2 العدد 1، 

2 : 63 ــ 92.

وال�شعدون،  عودة،  البا�شط  عبد  5-  اإبراهيم، 

خلف،  نا�شر  احل�شني  وعبد  حمود،  اأ�شعد 

يف  التمور  واإنتاج  النخيل  واقع   .)2001(

جملة  ميدانية(.  )درا�شة  الب�شرة  حمافظة 

االقت�شادي اخلليجي. العدد 10: 16 ــ 31.

التمر  نخلة   .)1972( اجلبار،  عبد  6-  البكر، 

زراعتها  يف  واجلديد  وحا�شرها  ما�شيها 

و�شناعتها وجتارتها. مطبعة العاين ــ بغداد.  

1085 �شفحة .

 .)1997( حممد،  بن  يو�شف  7-  الن�شف، 

نخلتك. ال�شفاة – الكويت. 315 �شفحة.

علي  عبد  ومهدي،  داوود،  منرود  8-  بنيامني، 

فرج،  فاروق  وبا�شات،  ح�شني،  بهاء  و�شرب 

اإن�شاج   .)1973( �شركي�س،  �شعيد  وجانيت 

التمور �شناعيًا. الن�شرة العلمية 5 / 3 مركز 

بحوث النخيل والتمور. بغداد.

9-  بنيامني، منرود داوود، و�شبانه، ح�شن رحمن، 

بدر،  حم�شن  و�شالح،  عويد،  بدري  والعاين، 

اأبو خ�شيم يف متور  )1975(. معاجلة ظاهرة 

احلالوي مبنظمات النمو. املوؤمتر الدويل للتمور 

ـ  1975/12/4. والنخيل. بغداد 11/30ـ 

البا�شط عودة  10- جا�شم، عبا�س مهدي، وعبد 

ال�شرر  بني  العالقة   .)1991( اإبراهيم، 

من  الثمار  وحمتوى  خ�شيم«  اأبو  الف�شلجي« 

�شنف  يف  واملغني�شيوم  والكال�شيوم  الرطوبة 

الزراعية  للعلوم  الب�شرة  جملة  احلالوي. 

املجلد )4( العدد 1، 2: 63 ــ 69.

البا�شط  وعبد  مهدي،  عبا�س   ، 11-  جا�شم 

االثيفون  تاأثري   .)2001( اإبراهيم،  عودة 

االإ�شابة  ون�شبة  الثمار  و�شفات  ن�شج  على 

بال�شرر الف�شلجي اأبو خ�شيم يف متور �شنف 

الأبحاث  الب�شرة  جملة  احلالوي.  النخيل 

نخلة التمر. املجلد1. العدد2: 1 ــ 8.

بع�س   .)1977( حممد،  نوال  اهلل،  12-  عبد 

التغريات الكيميائية والفيزيائية والن�شيجية 

ظاهرة  ودرا�شة  االأنزميات،  بع�س  ون�شاط 

)اأبو خ�شيم(، يف متور احلالوي. اأطروحة 

العــــراق:  بغــداد/  جامعـــة  ــ  مــاج�شتيــــر 

64 �شفحة.

النخيل   .)1985( علي،  احل�شني،  13-  عبد 

الب�شرة  جامعة  مطبعة  واآفاتها،  والتمور 

)576( �شفحة.
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الـنخـلـة 
فـي عيــون العــالم

الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  اأعلنت 

دولية  م�سابقة  اأول  اإطالق  عن  التمر  لنخيل 

اأبعادها  بكل  التمر  نخيل  �سجرة  لت�سوير 

حتت  وم�ستقاتها  وظروفها  واأدواتها  ومنتجاتها 

مع  بالتعاون  العامل(  عيون  يف  )النخلة  عنوان 

الفوتوغرايف.  للت�سوير  الدولية  اأبوظبي  رابطة 

�سعادة  به  اأدىل  �سحفي  ت�سريح  يف  ذلك  جاء 

جائزة  عام  اأمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور 

انطالق  مبنا�سبة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

الإمارات،  دولة  يف  التمور  واإنتاج  الرطب  مو�سم 

فئات  �سمن  الرت�سيح  طلبات  ا�ستقبال  وبداية 

اجلائزة يف دورتها الثانية 2010. 

واأ�ساف باأن هذه امل�سابقة تاأتي �سمن توجيهات 

�سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س اأمناء جائزة 

عالقة  تعزيز  يف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

الالحمدود  ودعمه  التمر  نخيل  ب�سجرة  الإن�سان 

الت�سوير  فن  توظيف  عرب  املباركة  لل�سجرة 

باأهمية  اجلمهور  وعي  لتنمية  كو�سيلة  ال�سوئي 

لتبادل  اأرحب  ف�ساء  وخلق  التمر.  نخيل  �سجرة 

كافة  من  ال�سوئيني  امل�سورين  بني  اخلربات 

اأنحاء العامل. واإبراز املقومات ال�سياحية والبيئية 

والرتاثية ل�سجرة نخيل التمر من خالل ال�سورة. 

و ت�سجيع ارتباط الإن�سان بالأر�س والزراعة.

كما دعت الأمانة العامة للجائزة الأخوة الفنانني 

وحمرتفني  هواة  ال�سوئي  الت�سوير  حمبي 

أطلقتها الجائزة برعاية نهيان مبارك آل نهيان
أول مسابقة دولية للتصوير الضوئي بعنوان:

بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي

للمزيد من املعلومات يرجى التوا�سل مع 

رئي�س اللجنة العالمية  باجلائزة

nakhla@kidpa.ae

للم�ساهمة يف هذه امل�سابقة الدولية تقديرًا منها 

اإغناء  يف  امل�سور  عد�سة  لدور  وتعزيزًا  للنخلة 

ذاكرة الوطن واإحياء تراثه الوطني ودعم برامج 

التنمية امل�ستدامة بكل اأبعادها. 

من جهته فقد اأعرب �سعادة جا�سم ربيع العو�سي 

الدولية  ابوظبي  رابطة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

للتعاون  �سعادته  عن  الفوتوغرايف  للت�سوير 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  مع  املثمر 

املتخ�س�سة  الدولية  امل�سابقة  هذه  تنفيذ  يف 

عرب  مرة  لأول  تطلق  التي  التمر  نخيل  ب�سجرة 

الإن�سان  عالقة  تعزيز  يف  ي�ساهم  مبا  العامل 

ال�سوء  واإلقاء  التمر،  احلميمة مع �سجرة نخيل 

على ال�سناعات الرتاثية التي تعتمد على اأجزاء 

ومن  ال�سعف(.  اأو  )اخلو�س  مثل  النخلة  من 

اإىل  اأ�سار  للم�سابقة فقد  الفنية  ال�سروط  ناحية 

الهواة  من  امل�سورين  لكل  مفتوحة  امل�سابقة  اأن 

واملحرتفني حول العامل واأن اآخر موعد ل�ستالم 

تعلن  اأن  2009 على  دي�سمرب   31 امل�ساركات هو 

النتائج خالل حفل تكرمي الفائزين باجلائزة يف 

دورتها الثانية مار�س 2010 .

اجلوانب التي ميكن اأن تغطيها امل�سابقة:

يف  منها،  اأجزاء  )كاملة،  التمر  نخيل    �سجرة 

التمر  نخيل  �سجرة  ثمار  املوا�سم..(.  خمتلف 

)رطب، متر، بلح...(. 

اأجزاء  على  تعتمد  التي  الرتاثية    ال�سناعات 
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من النخلة مثل )اخلو�س اأو ال�سعف(. الإن�سان 

وعالقته احلميمة مع �سجرة نخيل التمر.

الأهداف:

وعي  لتنمية  كو�سيلة  الت�سوير  فن  1-  توظيف 

اجلمهور باأهمية �سجرة نخيل التمر. 

امل�سورين  بني  اخلربات  لتبادل  ف�ساء  خلق   -2

ال�سوئيني بالعامل.

والرتاثية  والبيئية  ال�سياحية  املقومات  3-  اإبراز 

ل�سجرة نخيل التمر من خالل ال�سورة.

4- ت�سجيع ارتباط الإن�سان بالأر�س والزراعة.

ال�سروط والقوانني:

اأوًل: ال�سروط الفنية: 

1-  امل�سابقة مفتوحة للهواة واملحرتفني. 

2- امل�ساركة بالأعمال اإما:

)اأ( -  �سورًا مفردة بحد اأق�سى خم�س �سور. 

)ب(- �سورًا مت�سل�سلة بحد اأق�سى جمموعتان، 

على اأن ل تتجاوز )3( �سور للمجموعة.

3- تقدم الأعمال ملونة اأو اأبي�س اأ�سود.

 dpi  300 عن  تقل  ل  بجودة  ال�سور  4-  تقدم 

)2600 × 2400( ميغابك�سل.  

5-  تقدم ال�سور  على �سيغة ملفات رقمية على 

 jpg اأو  tiff بهيئة CD / DVD قر�س مدمج

مرفقة  ال�سور  ت�سليم  املت�سابقني  على  6-  يجب 

املوقع  من  تعبئتها  بعد  امل�ساركة  بق�سيمة 

اللكرتوين للجائزة ولن تقبل الأعمال بدون 

ال�ستمارة اأو ناق�سة البيانات.

وا�ستمارة  املدمج،  )القر�س  الأعمال  7-  تر�سل 

بالربيد  ال�سخ�سية(  وال�سور  امل�ساركة، 

خليفة  جائزة  التايل:  العنوان  اإىل  العادي 

 42781 بريد  التمر، �سندوق  لنخيل  الدولية 

اأبوظبي، دولة الإمارات العربية املتحدة. ولن 

تقبل اأي ر�سالة م�سجلة.

تلف  عن  م�سوؤولية  اأية  اجلائزة  تتحمل  8-  ل 

بالأعمال  تلحق  قد  اأ�سرار  اأية  اأو  تاأخري  اأو 

امل�ساركة اأثناء اإر�سالها بالربيد.

9-  اآخر موعد للم�ساركة 31 / 12 / 2009.

10- تعلن النتائج خالل حفل التكرمي.

ثانيًا : قبول الأعمال امل�ساركة:

1-  ل تقبل الأعمال عن طريق الربيد اللكرتوين 

ماعدا امل�سورين من  فل�سطني والعراق.

اإليها  امل�ساف  اأو  املركبة  الأعمال  تقبل  2-  لن 

عنا�سر، كتاريخ الت�سوير، وتوقيع امل�سور.

والأ�سود  الأبي�س  اإىل  املحولة  ال�سور  3-  تقبل 

اأو املعدلة بربامج التنقيح على اأن ل تتجاوز 

تعديل الألوان والتباين يف ال�سورة.

ي�سبق  مل  امل�ساركة  ال�سور  تكون  اأن  4-  يجب 

اأخرى  م�سابقات  يف  بها  امل�ساركة  اأو  ن�سرها 

�سحب  اأو  رف�س  اجلائزة  لإدارة  ويحق 

اجلائزة يف حالة ثبوت ذلك.

5- ال�سور امل�ساركة من ت�سوير امل�سور نف�سه.

الهاتف  باأجهزة  امل�سورة  ال�سور  تقبل  6-  لن 

املتحرك )املوبايل/اجلوال(.

7-  قرار جلنة التحكيم الدولية نهائي ولن يقبل 

املراجعة اأو الطعون يف قراراتها.

8-  يحق لإدارة اجلائزة رف�س اأية �سورة مقدمة 

ل تتوافق مع ال�سروط اأو الأهداف، وامل�سابقة 

غري ملزمة باإبداء اأية اأ�سباب.؟ 

9-  ل يحق للم�سرتك �سحب اأعماله طاملا تقدم بها.

قطعية،  امل�سابقة  يف  ال�سرتاك  10-  �سروط 

ا�ستمارة  على  التوقيع  مع  الأعمال  وت�سليم 

امل�ساركة تعد موافقة م�سبقة على ال�سروط 

املذكورة اأعاله.

ثالثًا:  عر�ض الأعمال ون�سرها:

الربيد  طريق  عن  الفائزين  اإخطار  1-  يتم 

بهدف   2010 فرباير  �سهر  يف  الإلكرتوين 

ا�ستكمال الإجراءات الإدارية والفنية.

اإر�سال  امل�سارك  من  �سيطلب  الفوز  حال  2-  يف 

مع  املفعول  �ساري  ال�سفر  جواز  عن  �سورة 

اإىل  بالإ�سافة  الذاتية.  �سريته  من  ن�سخة 

النكليزية  باللغة  البنكي  احل�ساب  رقم 

البنك  ا�سم   + بالكامل  الثالثي  )ال�سم 

 + احل�ساب  رقم   + املدينة  �سمن  والفرع 

الدولة  للبنك من خارج  املايل  التحويل  كود 

اإر�سال  من  نتمكن  حتى   .)swift code(

املكافاأة املالية له.

ال�سور  ون�سر  اإدارة اجلائزة طباعة  3-  �ستتوىل 

فاخر  كتاب  يف   20 الـ  املتميزة  والأعمال 

�ستعر�س  كما  اجلائزة.  عن  لحقًا  ي�سدر 

�سمن موقع اجلائزة على �سبكة الإنرتنت.

4-  �سيقام معر�س خا�س لالأعمال الفائزة �سمن 

خالل حفل تكرمي اجلائزة يف مار�س 2010. 

ال�سور  ا�ستخدام  اجلائزة  لإدارة  5-  يحق 

الفائزة فقط يف جملة )ال�سجرة املباركة( اأو 

احلمالت الإعالنية اأو اأية فعاليات اأخرى.

6-  �سيمنح الفائزون الثالثة الأوائل فر�سة ال�سفر 

اإىل دولة الإمارات )تت�سمن تاأ�سرية الدخول 

حفل  حل�سور  والإقامة(  ال�سفر  تكاليف  مع 

التكرمي واملعر�س امل�ساحب يف اأبوظبي.

رابعًا: اجلوائز:

1- الفائز الأول 4000 دولر اأمريكي.

2- الفائز الثاين 3000 دولر اأمريكي.

3- الفائز الثالث 2000 دولر اأمريكي.

500 دولر  العا�سر  الفائز  اإىل  الرابع  4-  الفائز 

اأمريكي.

متنح اإدارة اجلائزة �سهادة تقدير 

للفائزين، و�سهادة م�ساركة للجميع. 
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ا�شــتمــارة امل�شـــاركــة
ال�سم:  .................................................................................. البـلد: .............................................................................

العمر: ............................................  اجلن�سية: ........................................... بلد الإقامة: .......................................................

الهاتف املتحرك )اجلوال(: .................................................................................................................................................

العنوان الربيدي: .............................................................................................................................................................

الربيد اللكرتوين: ...........................................................................................................................................................

ال�سور امل�ساركة:

املو�سوعالرقم
نوع ال�سورة

)مفردة / مت�سل�سلة(
مالحظات

1

2

3

4

5

تعهــد:   اأنا املوقع اأدناه : .................................................................................................. اأتعهد لإدارة اجلائزة بالآتي:

1- اأمنح كامل ملكية حقوق ال�سور املقدمة يف حالة الفوز )�ساملة كافة العنا�سر املوجودة يف ال�سورة(.

2- اأن الأعمال املقدمة غري من�سوخة اأو منقولة اأو م�سافًا اإليها اأي عن�سر من اأعمال الآخرين.

3- اأن ملكية حقوق ال�سور كاملة – �ساملة الأفكار الإبداعية املتعلقة بها – تعود يل اأنا.

4-  اأن الأعمال املقدمة مل تعط حقوقها )باأي �سكل من الأ�سكال( اأو بيعت، اأو خ�س�ست، اأو رخ�ست، اأو علقت حقوقها لأية جهة اأخرى متنعه من التعامل بحرية مع الأعمال 

واحلقوق املت�سلة بها.

5- اأنني ح�سلت على جميع املوافقات اخلا�سة بالأ�سخا�س املوجودين يف الأعمال املقدمة، وي�سمح بن�سرها يف الكتب اأو املطبوعات اأو املعار�س مبوجب ال�سروط اأعاله.

6- اأخول اجلائزة واأوافق على اأن تعر�س الأعمال املقدمة يف معار�س تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر داخل دولة الإمارات اأو خارجها. 

7-  كما اأوافق على اأن تقوم اجلائزة باإعادة اإنتاج، اأو اأن تقوم بتخويل جهة اأخرى باإعادة اإنتاج كل ال�سور، ون�سرها يف الإعالم الدويل، اأو الن�سر على الإنرتنت.

ا�سـم امل�سـارك: ........................................... التوقيـع: ........................................ التاريخ: ............................................... 

الـنخـلـة 
فـي عيــون العــالم

تر�سل امل�ساركات بالربيد العادي اإىل العنوان التايل: 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  

�سندوق بريد 42781 اأبوظبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة. ولن تقبل اأي ر�سالة م�سجلة.
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التقنيات الحديثة 
في مكافحة آفات 

النخيل والتمور )1(

تعترب نخلة التمر ال�سجرة الأوىل يف العديد من 

الدول العربية، ولكن بالرغم من اأهميتها اإل اأن 

التي  الآفات  التطورات احلديثة مبجال مكافحة 

تتعر�س لها ل تزال دون امل�ستوى املطلوب. ويعود 

غالبية  اإن  اأهمها:  عديدة  عوامل  اىل  ال�سبب 

اأ�سجار النخيل توجد يف البلدان النامية ول يزال 

الهتمام بها قلياًل )با�ستثناء دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية التي وّفرت كل المكانيات 

مع  التعامل  اأن  كما  عليها(،  للمحافظة  الالزمة 

النخلة يحتاج اىل معدات خا�سة ب�سبب ارتفاعها، 

اخل�سرة  دائمة  �سجرة  النخلة  اأن  اىل  اإ�سافة 

عر�سة  تكون  ولذلك  العام  مدار  على  وتوجد 

لالإ�سابة بالعديد من الآفات املختلفة واملتنوعة، 

كما اأن النخيل يزرع يف اأماكن غري زراعية مثل 

رقابة  توجد  ل  حيث  اخلارجية  والطرق  البيوت 

اآفات  فيها  تتطور  وقد  ال�سحية  حالتها  على 

ونظرًا  الأوان.  فوات  بعد  اإل  تكت�سف  ول  جديدة 

الدول  بع�س  يف  النخيل  على  الإ�سابات  لتفاقم 

النخيل احلمراء  �سو�سة  اإنت�سار  العربية وخا�سة 

وظهور اأمرا�س جديدة كمر�س انحناء الرقبة يف 

العراق ومر�س تك�سر ال�سعف يف بع�س دول املغرب 

من  ال�سرقية  باملنطقة  الوجام  ومر�س  العربي 

احلاجة  ظهرت  فقد  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

اىل البحث عن طرق فعالة يف املكافحة ل �سيما 

واإن ا�ستخدام املبيدات الكيميائية اأ�سبحت غري 

على  وبناًء  املعروفة.  ملخاطرها  نتيجة  جمدية 

تقوم  للمبيدات  بدائل  عن  البحث  مت  فقد  ذلك 

اآمنة  اأنها  اإل  امل�ستهدفة  الآفة  �سد  املبيد  بفعل 

والبيئة. ففي جمال مكافحة  لالن�سان واحليوان 

العديد من  اإيجاد  فقد مت  والتمور  النخيل  اآفات 

برامج  يف  ا�ستخدمت  للمبيدات  كبدائل  الطرق 

الإدارة املتكاملة لالآفات.

على  ال�سوء  ت�سليط  الدرا�سة  هذه  تت�سمن 

مبجال  حديثًا  تطويرها  مت  التي  التقنيات  اآخر 

�سو�سة  وخا�سًة  والتمور  النخيل  اآفات  مكافحة 

النخيل احلمراء لغر�س ال�ستفادة منها بتطوير 

وحتديث برامج املكافحة املتكاملة لآفات النخيل 

حتدثها  التي  القت�سادية  الأ�سرار  من  واحلد 

تلك الآفات.

 Tissue :1- زراعة نخيل الأن�سجة

culture

تعترب تقنية زراعة الن�سجة من التقنيات احلديثة 

الطرق  عن  كبديل  وت�ستخدم  النخيل  اكثار  يف 

الدكتور عماد ح�سني الطريحي

اإدارة التنمية الزراعية- وزارة البيئة

الدوحة- قطر

al_turaihi@yahoo.com
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على  تعتمد  والتي  بالإكثار  امل�ستخدمة  التقليدية 

التقنية  هذه  خالل  ومن  اخل�سرية.  الف�سائل 

الف�سائل  من  كبرية  اأعداد  على  احل�سول  ميكن 

املت�سابهة من الناحية الوراثية لالأم وتكون خالية 

متامًا من الإ�سابات احل�سرية اأو املر�سية. وعادة 

ما ت�ستخدم زراعة الأن�سجة لنتاج الأ�سناف ذات 

النادرة  النخيل  اأ�سناف  خا�سًة  العالية  اجلودة 

بزراعة  ويق�سد  وفرية.  ف�سائل  تعطي  ل  والتي 

الأن�سجة هو زراعة خاليا اأو  اأن�سجة نباتية )مثل 

الربوبال�ست،  الطرفية،  الرباعم  املر�ستيم، 

تزرع  مفردة(  نباتية  خاليا  اأو  اللقاح  حبوب 

املتطلبات  كافة  اأو�ساط غذائية حتوي على  على 

اأنابيب  داخل  يف  املزروعة  لالأجزاء  الغذائية 

اأن  ويجب  الأنابيب(.  )زراعة  �سغرية  اختبار 

وبا�ستخدام  معقم  بجو  الزراعة  عمليات  جترى 

من  متامًا  وخالية  معقمة  نباتية  واأن�سجة  اأدوات 

امللوثات اخلارجية.

على  احل�سول  الأن�سجة  زراعة  بتقنية  وميكن 

بفرتة زمنية ق�سرية  الف�سائل  اأعداد كبرية من 

اأن  كما   .)1( رقم  �سكل  العام  مدار  وعلى 

الطريقة التقليدية باإكثار النخيل واملعتمدة على 

الف�سائل اخل�سرية اأ�سبحت غري كافية ملتطلبات 

اىل  اإ�سافة  النخيل  ف�سائل  على  املتزايد  الطلب 

تكاليفها العالية واملتمثلة بعمليات الف�سل والنقل 

الناجتة  بالف�سائل  مقارنة  جناحها  فر�سة  وقلة 

من زراعة الأن�سجة. ويتميز نخيل الأن�سجة باأنه 

واملر�سية  احل�سرية  الإ�سابات  من  متامًا  خاٍل 

وذات موا�سفات زراعية واإنتاجية جيدة. ويو�سى 

منع  ل�سمان  النخيل  من  النوع  هذا  با�ستخدام 

اأخرى  اىل  منطقة  من  الآفات  وانتقال  انت�سار 

بداأت  وقد  للدول.  جديدة  اآفات  دخول  ومنع 

الن�سيجية  الزراعة  من  الناجت  النخيل  زراعة 

بالنت�سار موؤخرًا وزراعته على طول العام نتيجة 

للموا�سفات اجليدة التي يتمتع بها. 

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن زراعة اأ�سجار نخيل خالية 

من الإ�سابة يعترب من الطرق الفعالة ملنع انت�سار 

الآفات فعلى �سبيل املثال فاإن زراعة ف�سائل نخيل 

النباتية   الأن�سجة  زراعة  خمتربات  من  ماأخوذة 

الآفات  اأنها خالية من  يعني   (Tissue Culture)

جمهولة.  م�سادر  من  اأخذت  لو  فيما  بعك�س 

حيث اأن خمتربات زراعة الأن�سجة تقوم باإجراء 

اطالقها  قبل  الف�سائل  على  م�سبقة  اختبارات 

للتاأكد من مدى مقاومتها لالآفات، وهذا ما يحدث 

يف دول املغرب العربي �سد مر�س البيو�س، حيث 

الف�سائل  على  ال�سطناعية  العدوى  اإحداث  يتم 

انتخاب  يتم  وبعدها  املر�سي  امل�سبب  بوا�سطة 

املقاوم منها ومن ثم اإكثاره واإطالقة. وعليه فاإن 

يجنبنا  الأن�سجة  زراعة  من  ناجت  نخيل  زراعة 

م�ساكل انتقال اآفات جديدة ويقلل من التكاليف 

واجلهود املبذولة يف اأعمال املكافحة.

بالدول  الأن�سجة  زراعة  خمتربات  تطورت  وقد 

العربية وخا�سة يف دولة المارات العربية املتحدة 

واأ�سبحت  واملغرب  ال�سعودية  العربية  واململكة 

ت�سدر ف�سائل نخيل اىل كافة مناطق العامل وهي 

من  العديد  ويو�سي  طيبة  دولية  ب�سمعة  تتميز 

عند  الأن�سجة  زراعة  على  بالعتماد  املخت�سني 

من  متامًا  خللوها  للنخيل  جديدة  مزارع  اإن�ساء 

الآفات الزراعية.

 Organic:2- الزراعة الع�سوية

 Agriculture

يرجع تاريخ الزراعة الع�سوية اىل قيام الن�سان 

الغابات  با�ستخدام خملفات حرائق  القدم  عند 

بت�سميد  الرماد  من  وال�ستفادة  بالزراعة 

بالآونة  الع�سوية  الزراعة  تطورت  وقد  الرتبة. 

ا�ستخدام  عن  ناجحًا  بدياًل  واأ�سبحت  الأخرية 

والأ�سمدة،  املبيدات  مثل  الزراعية  الكيمياويات 

على  املعتمدة  الزراعية  امل�ساحات  وتو�سعت 

الزراعة الع�سوية يف عدد من الدول العربية مثل 

واملغرب  وم�سر  املتحدة  العربية  المارات  دولة 

واململكة العربية ال�سعودية، وقد بلغ عدد املزارع  �سكل رقم )1( نخيل اأن�سجة داخل اأنابيب الختبار )نخيل الأنابيب(
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اىل  املغرب  يف  الع�سوية  الزراعة  على  املعتمدة 

اأكرث من 555 مزرعة تبلغ م�ساحتها اأكرث من 11 

األف هكتار ويف م�سر بلغ عدد املزارع الع�سوية 

 15 اأكرث من 460 مزرعة مب�ساحة اإجمالية تبلغ 

األف هكتار.

تدوير  اإعادة  الع�سوية  بالزراعة  ويق�سد 

عن  ثانيًة  منها  وال�ستفادة  الغذائية  العنا�سر 

والنفايات  احليواين  ال�سماد  ا�ستعمال  طريق 

يف  والزراعية  ال�سناعية  واملخلفات  الع�سوية 

اإنتاج اأ�سمدة تك�سب النبات مقاومة �سد الآفات 

على  �سلبية  تاأثريات  لها  لي�س  مبيدات  لإنتاج  اأو 

ال�ستفادة  اأوجه  ان  والبيئة.  واحليوان  الن�سان 

عديدة  والزراعية  ال�سناعية  املخلفات  من 

الأ�سمدة  �سناعة  مبجال  فقط  لي�س  وكثرية، 

اأخرى  عديدة  جمالت  يف  واإمنا  واملبيدات 

فطر  )اإنتاج  لالن�سان  مبا�سر  غذاء  اإنتاج  منها: 

بروتني  اإنتاج  الطاقة،  اإنتاج   ،Mushroom)

اأحادي اخللية، اإنتاج الأنزميات، �سناعة الورق، 

بعمليات  امل�ستخدمة  وال�سكريات  الكحول  اإنتاج 

التخمري وغريها. اإ�سافة اىل اأن اإعادة تدويرهذه 

املخلفات يخل�سنا من م�ساكل تلوث البيئة.

زيادة  فاإن  النخيل،  اآفات  مكافحة  جمال  ففي 

يزيد  )الآزوت(  النرتوجني  بعن�سر  الت�سميد 

تاأثريًا  له  اأن  بالآفات حيث  اإ�سابتها  من خطورة 

لال�سجار،  اخل�سري  النمو  زيادة  على  مبا�سرًا 

انتاج  على  يوؤثر  البوتا�سيوم  عن�سر  ان  حني  يف 

الثمار)التمور(. اأما عن�سر الف�سفور فهو ي�ساعد 

ا�ستخدام  ان  قوي.  جذري  جمموع  منو  على 

من  يثبط  النخيل  مزارع  يف  الع�سوية  الأ�سمدة 

تهاجم  التي  اخلطرة  املر�سية  امل�سببات  فعل 

تلك  حتتوي  حيث  بالرتبة  واملوجودة  النخيل 

الأ�سمدة على اأحياء جمهرية ذات قدرة تناف�سية 

عالية �سد امل�سببات املر�سية وتعيق قدرتها على 

مقاومة  الأ�سجار  تك�سب  كما  الإ�سابة،  اإحداث 

مغذية  عنا�سر  وجود  خالل  من  الآفات  �سد 

الرتب  من  النوع  وهذا  النبات.  منها  ي�ستقاد 

حتتوي  حيث  العربي  املغرب  دول  يف  موجود 

ال�سعاعية  الفطريات  مثل  جمهرية  اأحياء  على 

(Actinomycetes) تقوم بتثبيط فعالية امل�سبب 

املر�سي ملر�س البيو�س وتعيق قدرته على اإحداث 

اأو  القامعة  اأو  الكابحة  بالرتب  وتعرف  الإ�سابة 

( Suppressive Soils).الكابته

النخيل  مبجال  الع�سوية  الأ�سمدة  ا�ستخدام  اإن 

قويًا  خ�سريًا  منوًا  النخلة  اإعطاء  على  ي�ساعد 

الآفات  ويقاوم  املنا�سبة  غري  للظروف  مقاومًا 

الرتبة  قابلية  من  ويزيد  والأمرا�س  الزراعية 

على الحتفاظ باملاء. كما ان ا�ستخدام الأ�سمدة 

الع�سوية ي�ساعد النخيل على مقاومة فعل الأحياء 

املر�سية بالرتبة لحتوائها على ميكروبات تعمل 

املر�سية  للم�سببات   (Antagonism) كت�ساد 

اأن  وميكن  الإ�سابة.  خطر  من  النخلة  وحتمي 

ت�ساف الأ�سمدة الع�سوية احليوانية للنخلة قبل 

حلول ال�ستاء ح�سب العمر.

عمل  خالل  من  فتتم  ال�سماد  و�سع  طريقة  اأما 

حوايل  مب�سافة  تبعد  النخلة  جذع  حول  حفر 

�سم   25 حوايل  وبعمق  اجلذع  عن  مرت  ن�سف 

وبعر�س حوايل ن�سف مرت ثم ينرث فيها ال�سماد 

بالرتبة  ويدفن  الرمل  معه  ويخلط  الع�سوي 

وتروى الأ�سجار مبا�سرًة بعد و�سع ال�سماد.

لإنتاج  النخيل  خملفات  ا�ستخدام  اأن  كما 

احلديثة  التقنيات  من  يعترب  ع�سوية  اأ�سمدة 

بطريقة  املح�سول  بقايا  من  التخل�س  ب�سبب 

منها  ال�ستفادة  اىل  ا�سافًة  �سليمة  بيئية 

الآفات  مكافحة  ويف  التمور  اإنتاج  بزيادة 

اإنتاج  ويتم  املبيدات.  ا�ستخدام  دون  الزراعية 

طحن  اأو  تقطيع  خالل  من  الع�سوية  الأ�سمدة 

با�ستخدام  اجلذوع  فيها  مبا  النخيل  خملفات 

التطرق  �سيتم  )كما  ومتطورة  حديثة  اأجهزة 

ثم  ومن  امليكانيكية(  املكافحة  بفقرة  اليها 

اأ�سمدة  على  للح�سول  التخمري  عمليات  اإجراء 

النباتية  الأمرا�س  م�سببات  من  خالية  ع�سوية 

وبكميات  واحل�سرات  ال�سارة  احل�سائ�س  وبذور 

طويل  وقت  اأو  جهد  اىل  حتتاج  ول  جدًا  كبرية 

تلوين  ميكن  كما  عالية.  مالية  تكاليف  اىل  اأو 

للح�سول  الطحن  عملية  عند  الأ�سمدة  هذه 

�سكل رقم )2( اآلت حديثة لتقطيع وطحن

 جذوع النخيل وا�ستخدامها ك�سماد ع�سوي
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بالزراعات  عادًة  ت�ستخدم  جذابة  األوان  على 

التجميلية. �سكل رقم )2(.

 Plant Extracts :3- امل�ستخل�سات النباتية

مواد  على  النباتات  بع�س  م�ستخل�سات  حتتوي 

ذلك  على  ومثال  الآفات.  لنمو  مثبطة  كيميائية 

 (Neem Tree = النيم  بذور  م�ستخل�سات 

يف  بكرثة  يزرع  الذي   Azadirachta indica )

ال�سودان واأندوني�سيا وبنغالد�س وغريها من الدول 

ال�ستوائية وجنحت زراعته يف بع�س دول اخلليج 

العربي وخا�سًة يف اململكة العربية ال�سعودية. ان 

الهند  �سرق  هو  النبات  فيه هذا  وجد  مكان  اأول 

وبالتحديد مبنطقة تعرف با�سم كارناتاكا. ويطلق 

لكرثة  القرية«  »�سيدلية  ا�سم  النبات  هذا  هذا 

اأغ�سان  حرق  يتم  الهند  ويف  الطبية.  منافعه 

اأو  املاكولت  عن  احل�سرات  لطرد  النبات  هذا 

بذور  م�ستخل�سات  تر�س  ال�سودان  ويف  املزارع. 

اجلراد  لطرد  املزروعات  على  النبات  هذا 

زينة معمرة قد ي�سل  �سجرة  ال�سحراوي. وهي 

والأماكن  بال�سوارع  وتزرع  اأمتار   10 اىل  طولها 

العامة جلمال مظهرها وقابليتها على امت�سا�س 

للهواء �سكل رقم )3(.  وامللوثة  ال�سارة  الغازات 

ولذلك تعترب كمر�سح حيوي من الغازات ال�سارة 

مثل اأكا�سيد الر�سا�س واأك�سيد الأوزوت. وللنبات 

ك�سماد  ا�ستخدامه  منها:  عديدة  اأخرى  فوائد 

للحيوانات  وكعلف  للرتبة،  وكمح�سن  اأخ�سر 

ال�سابون  مثل  املختلفة  بال�سناعات  وي�ستخدم 

اجللد  التهابات  وملعاجلة  الأ�سنان،  ومعاجني 

الأ�سنان  ت�سو�س  الفطريات ويف معاجلة  ملنع منو 

وغريها من الفوائد الأخرى التي تزيد على اأكرث 

ا�سم  النبات  هذا  على  ويطلق  فائدة   200 من 

»ال�سيدلية« لكرثة منافعه الطبية.

لقد وجد اأن م�ستخل�سات بذور هذا النبات ميكن 

ت�سيب  التي  الآفات  بع�س  ملكافحة  ت�ستخدم  اأن 

ومانع  للح�سرات  كطارد  ي�ستخدم  حيث  النخيل 

للتغذية ولنمو احل�سرات وتطورها وله اأثر مثبط 

على منو الفطريات املر�سية ولي�س له تاأثري �سام 

على الن�سان اأو احليوان. وقد اأمكن ت�سنيع هذا 

خمتلفة  اأ�سماء  حتت  وي�ستخدم  جتاريًا  املبيد 

  Clearwell EC 3% , Oleichtin EC ,:منها

 Solichtin , Jawan  Bioneem , Agroneem,

وتتميز   .Nimbecidine, و Neem-Away

لالن�سان  اآمنة  بانها  النباتية  امل�ستخل�سات 

اأن فرتة بقائها بدرجات  وللحيوان والبيئة، غري 

اإليها  ت�ساف  ولذلك  ق�سرية  العالية  احلرارة 

لإطالة  لالأك�سدة  امل�سادة  الكيماوية  املواد  بع�س 

امل�ستخل�سات  لهذه  وميكن  فعاليتها.  عمر  طول 

اأو   (Contact) املالم�سة  طريق  عن  تعمل  ااأن 

 (Systemic) النتقال عرب الأوعية الناقلة للنبات

 (Repellent للح�سرات  طاردة  تكون  اأن  وميكن 

وهنالك   (Anti-feeding). للتغذية  مانعة  (اأو 

ميكن  النباتات  م�ستخل�سات  من  العديد 

تطويرها وا�ستخدامها يف مكافحة اآفات النخيل 

الداتورة  احلناء،  نباتات:  م�ستخل�سات  منها 

الآمنة  املبيدات  من  وتعد  وخالفه  وال�سبحبح 

اجلهات  وت�سجع  والبيئة  واحليوان  لالن�سان 

هذا  ا�ستخدام  على  بالعامل  والبيئية  ال�سجية 

النوع من املبيدات ملكافحة الآفات الزراعية وقد 

اجته العديد من ال�سركات العاملية اىل اإنتاج اأنواع 

النباتات  من  امل�ستخل�سة  املبيدات  من  جديدة 

وهي متداولة حاليًا بال�سوق املحلية.

 Pheromone :4- امل�سائد الفريومونية

 Traps

ملحوظًا  تطورًا  الأخرية  ال�سنوات  �سهدت  لقد 

مبجال امل�سائد الفريومونية من خالل ا�ستخال�س 

املركبات التي تفرزها اأج�سام احل�سرات ومن ثم 

�سكل رقم )3( ثمار �سجرة النيم

�سكل رقم )4( م�سائد فريومونية فرن�سية 

حديثة �سد �سو�سة النخيل احلمراء

�سكل رقم )5( امل�سيدة الفريومونية ال�سبانية 

�سد �سو�سة النخيل احلمراء حيث ت�ستخدم 

قطعًا من البنجر ال�سكري

لكل  اأن  حيث  وا�ستخدامها.  كيميائيًا  ت�سنيعها 

بها تنجذب  نوع من احل�سرات فريومونًا خا�سًا 

الأنواع  اأو  النوع  نف�س  من  الأفراد  بقية  اإليه 

عند  التخاطب  لغة  مبثابة  وهي  منه  القريبة 

 (Sexual)احل�سرات. وهنالك فريومونات جن�سية

جتذب اجلن�س الآخر من احل�سرة وعادة الذكور 

اآخر جتميعي(Aggregation ) يجذب كال  ونوع 

�سو�سة  يجذب  الذي  فالفريومون  اجلن�سني. 

  Methyl –5 Nanonol-4 النخيل احلمراء هو  

هو  العذوق  حفارات  يجذب  الذي  والفريومون 

. Ethyl-5 Methyloctanate وقد مت تطوير هذه 

احل�سرة  وقتل  جذب  على  لتعمل  الفريومونات 

بنف�س الوقت. (Lure & Kill كما مت تطوير مواد 

 (Kairomones) م�ساعدة اأخرى هي الكريومونات

لزيادة  النخيل  واأجزاء  التمر  من  ا�ستخل�ست 

امل�سائد  ت�ستخدم  ما  وعادًة  امل�سائد.  فعالية 

ديناميكية  لدرا�سة  الفريومونية/الكريومونية 
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وتزاوج  ظهور  بوقت  والتنبوؤ  احل�سرات  جماميع 

انواع  ويوجد  الأجيال.  عدد  ودرا�سة  الكامالت 

�سو�سة  �سد  ت�ستخدم  امل�سائد  من  خمتلفة 

الأر�سية  ومنها  الهوائية  منها  احلمراء  النخيل 

الأ�سكال رقم )6-5-4(.     

 Light Traps:5- امل�سائد ال�سوئية

املكافحة  طرق  اإحدى  ال�سوئية  امل�سائد  تعترب 

ان  مالحظة  بعد  تطويرها  مت  فقد  امليكانيكية 

حفارات  وخا�سًة  احل�سرات  من  انواعًا  هنالك 

وتنجذب  لياًل  تن�سط  واجلريد  وال�ساق  العذوق 

مل�سادر ال�سوء. وتختلف درجة الجنذاب ح�سب 

امل�سابيح.  تلك  من  ال�سادرة  الأ�سعة  وقوة  نوع 

من  ال�سادرة  البنف�سجية  الأ�سعة  ان  وجد  كما 

عدد  اأكرب  اليها  جتذب  الزئبق  بخار  م�سابيح 

فقد  ذلك  على  وبناًء  احل�سرات.  من  ممكن 

ال�سوئية  امل�سائد  من  خمتلفة  اأنواع  تطوير  مت 

اأنواع منها م�سيدة هي�ستاند  يزيد على الع�سرة 

تطويرها  مت  وم�سيدة  روبن�سون  وم�سيدة 

وال�سرف  الري  بهيئة  الزراعي  الإر�ساد  بق�سم 

مت  كما  ال�سعودية.  العربية  باململكة  بالح�ساء 

كم�سائد  اأي�سًا  لتعمل  �سوئية  م�سائد  تطوير 

لأغرا�س  ت�ستخدم  وبذلك  نهارًا  فريومونية 

احل�سرات  ا�سطياد  على  تعمل  حيث  مزدوجة 

لها طريان  التي  وتلك  لها طريان �سباحي  التي 

ليلي �سكل رقم )7(

  Plant traps:6- امل�سائد النباتية

الفعالة  التقنيات  من  النباتية  امل�سائد  تعترب 

والآمنة ملكافحة الآفات الزراعية حيث وجد ان 

هناك بع�س العوائل النباتية تكون مف�سلة لالآفة 

عن عوائل اأو نباتات اأخرى ومن هذه الفكرة فقد 

مت تطوير زراعة النباتات ال�سائدة والتي جتذب 

الرئي�سي،  العائل  تهاجم  ل  وبذلك  اليها  الآفة 

اخليار  نباتات  زراعة  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

جلذب الذبابة البي�ساء الناقلة لفايرو�س جتعد 

وا�سفرار اأوراق الطماطم )البندورة( وبذلك ل 

تتعر�س الطماطم لال�سابة. كذلك زراعة نبات 

خطر  من  حلمايته  ال�سكر  ق�سب  حول  الذرة 

اإتالف  اأن يتم  ال�سيقان على  الإ�سابة بحفارات 

بالتكاثر  احل�سرة  قيام  ملنع  ال�سائدة  النباتات 

ا�ستخدمت  كما  املختلفة.  اأطوارها  وتكملة  فيها 

قلف  خناف�س  ا�سطياد  يف  النباتية  امل�سائد 

اأ�سجار البي�سة  (Ips typographus)يف الغابات 

ويف مكافحة �سو�سة لوز القطن من خالل زراعة 

احلقل  حافة  على  املبكرة  القطن  من  اأ�سناف 

ال�سو�س  من  القطن  حماية  اىل  توؤدي  مما 

ال�سو�س  مكافحة  ميكن  بعدها  للحقل  القادم 

بالطرق الكيماوية اأو اأية طريقة اأخرى منا�سبة. 

ال�سائدة  النباتات  ر�س  اي�سًا  ميكن  كما 

فعاليتها  لزيادة  والكريمونات  بالفرومونات 

بجذب احل�سرات وقتلها.

نخيل  اأ�سجار  اأن  وجد  فقد  النخيل  جمال  ويف 

 Canary island date palm الكناري  جزر 

 (Phoenix canariensis)جتذب �سو�سة النخيل 

نخيل  اأن  ومبا  التمر  نخلة  من  اأكرث  احلمراء 

الزينة  لأغرا�س  ي�ستخدم  ما  عادة  الكناري 

عليه  التمر  نخلة  مثل  اقت�سادية  ك�سجرة  ولي�س 

كم�سائد  الكناري  اأ�سجار  ا�ستخدام  ميكن 

جزر  نخيل  اأن  علمًا  احلمراء.  النخيل  ل�سو�سة 

الذي  فينك�س  اجلن�س  نف�س  اىل  يتبع  الكناري 

الناحية  لها من  التمر وهو م�سابه  له نخلة  تتبع 

قد  احلالة  وهذه   .)8( رقم  �سكل  املورفولوجية 

اليها  دخلت  والتي  اإ�سبانيا  يف  مالحظتها  مت 

لوجود  ونظرًا  موؤخرًا  احلمراء  النخيل  �سو�سة 

ونخلة  التمر  نخلة  اأي  املكان  بنف�س  العائلني 

الكناري وا�ستخدامها لنف�س الغر�س بالزراعات 

�سو�سة  اأن  وال�سوارع فقد وجد  باملدن  التجميلية 

النخيل احلمراء تف�سل نخيل الكناري عن نخلة 

يف  النخلة  راأ�س  طريق  عن  اإليها  وتدخل  التمر 

التمر  نخلة  من  منها  القريبة  الأ�سجار  اأن  حني 

ل تتعر�س لالإ�سابة. وقد يكون جذع نخلة نخيل 

الكناري اأكرث طراوة من نخلة التمر اأو اأن املواد 

املوجودة  )الكريومونات(  اجلاذبة  الطبيعية 

النخيل  ل�سو�سة  جاذبية  اأكرث  الكناري  بنخلة 

التمر وبذلك فاإن زراعة  احلمراء عنه يف نخلة 

اأ�سجار نخيل الكناري حول مزارع النخيل يحمي 

نخلة التمر من الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء 

على اأن ل تكون كبديل عن امل�سائد الفريومونية. 

�سكل رقم )6( م�سيدة فريومونية مغلفة 

بن�سيج قطني لت�سلق احل�سرة

�سكل رقم )8( نخيل جزر الكناري ي�ساب 

ب�سدة ب�سو�سة النخيل احلمراء

�سكل رقم )7( م�سيدة �سوئية حديثة 

وت�ستخدم اأي�سًا كم�سيدة فريومونية نهارًا 

با�ستخدام األوان خمتلفة من الإ�ساءة
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واأن هذا املو�سوع يحتاج اىل جتارب علمية معمقة 

ملعرفة مدى قدرة نخيل جزر الكناري على جذب 

�سو�سة النخيل احلمراء مقارنًة بنخلة التمر.

 Mechanical:7- املكافحة امليكانيكية

Method

وتتمثل  التنفيذ  الب�سيطة  الطرق  من  تعترب 

ب�سحق اأو اإتالف اأو قتل الآفة ميكانيكيًا بوا�سطة 

اأو حتى بوا�سطة الأيدي  الآلت واملعدات املتاحة 

اإزالة  امليكانيكية  املكافحة  ت�سمل  كما  احلرق  اأو 

والرواكيب  الف�سائل  اأو  الأ�سجار  خملفات 

والتمور املت�ساقطة على الأر�س واإزالة احل�سائ�س 

اأو  امليتة  الأ�سجار  وحرق  ال�سارة  والأع�ساب 

فر�سة  توجد  ل  والتي  �سديدة  اإ�سابة  امل�سابة 

لبقائها على قيد احلياة.

الأ�سجار  وتنظيف  النخيل  تكريب  اأن  وجد  لقد 

حماية  عى  يعمل  وحرقة  الياب�س  ال�سعف  من 

وهناك  بالآفات.  الإ�سابة  خطر  من  النخلة 

�سروط يجب اأن توؤخذ بعني العتبار عند القيام 

بحرق النخيل امليت الناجم عن الإ�سابة ب�سو�سة 

للمزارع  زياراتنا  عند  حيث  احلمراء.  النخيل 

والطالع على الأ�سجار التي مت حرقها فقد وجد 

اأن هناك بع�س اأطوار احل�سرة ل يزال على قيد 

ثم  النخلة  جذع  تقطيع  ي�ستوجب  عليه  احلياة. 

حرقة ودفته بالأر�س.

اأ�سجار  حلماية  ال�سبك  ا�ستخدام  ميكن  كما 

خطر  من  منها  ال�سغرية  وخا�سًة  النخيل 

الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء اأو عثة النخيل 

الكبرية حيث يتم تغليف الأ�سجار بال�سبك وقت 

وعادة  للتزاوج.  الذكور  ن�ساط احل�سرة وطريان 

على  ا�سطيادها  يتم  التي  البالغات  متوت  ما 

ال�سبك وبذلك ميكن مالحظتها بالعني املجردة 

�سكل رقم )9(.

وت�ستخدم  اآلت حديثة ومتطورة  اأن هناك  علمًا 

قيامها  خالل  من  الع�سوية  الأ�سمدة  بتح�سري 

وخملفاتهــا  النخلة  جذع  وهر�س  بتقطيع 

 )10( رقم  �سكل  دقيق  م�سحوق  اىل  وحتويلها 

وهذه  ع�سوي  ك�سماد  منه  ال�ستفادة  ميكن 

الآلآت متوفرة يف عدد من ال�سركات العاملية. 

فيمكن  الثمن  باهظة  اأ�سعارها  ولكون 

املعنية  احلكومية  اجلهات  طريق  عن  �سراوؤها 

وم�ساعدة  احلمراء  النخيل  �سو�سة  مبكافحة 

امليتة  النخيل  جذوع  تقطيع  على  املزارعني 

اأو  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  الإ�سابة  بفعل 

غريها من الآفات الأخرى.

8- التقنيات احلديثة حلقن اأ�سجار 

النخيل باملبيدات:

 Encapsulated الكب�سولت:  1-   ا�ستخدام 

implants

حول  دائرية  بطريقة  �سغرية  ثقوب  عمل  يتم 

جذع النخلة بوا�سطة مثقاب (Drill) بعمق حوايل 

15 �سم وقطر 1�سم وعلى ارتفاع حوايل 1م من 

كب�سولت  داخلها  يف  يو�سع  ثم  الأر�س  �سطح 

�سكل رقم )9( و�سع ال�سبك حول النخيل ملنع 

دخول اأو خروج �سو�سة النخيل احلمراء

�سكل رقم )10( اأجهزة حديثة لتقطيع وطحن 

جذوع الأ�سجار امل�سابة

املبيدات اجلهازية مثل  اأحد  )خرطو�سات( من 

املادة   )%97 )ا�سيفات  املكب�سل   97 ا�سيكاب 

الواحدة  والكب�سولة   (Acephate 97%) الفعالة 

وت�سقى  فعالة  مادة  جم   0.875 على  حتوي 

املعاملة  تكرر  اأن  وميكن  املعاملة.  بعد  النخيل 

وحالة  الإ�سابة  �سدة  وح�سب  مرة  من  لأكرث 

يتم  اأن  على  النخلة  على  تالحظ  التي  التح�سن 

ترتك  اأن  ميكن  كما  جديدة،  اأخرى  ثقوب  عمل 

الكب�سولت  عدد  وتختلف  تغطية.  بدون  الثقوب 

التي تو�سع للنخلة الواحدة ح�سب حجم اجلذع 

كب�سولت   10-5 بني  ما  وترتاوح  الإ�سابة  و�سدة 

للنخلة الواحدة. وي�ستمر فعل املبيد من 18-12 

وجود  عدم  فرتة  يف  ت�ستخدم  اأن  على  ا�سبوعًا 

للمبيد  الأمان  فرتة  واإن  النخيل  على  الثمار 

ت�ستغرق 3 اأ�سهر.  وتتميز هذه الطريقة باأنها اآمنة 

لالن�سان واحليوان والبيئة وت�ستهدف الآفة فقط 

مع احلفاظ على الأعداء احليوية، كما اأن املبيد 

تاأثري  وله  منها  للتخل�س  فارغة  عبوات  له  لي�س 

مالب�س  اأو  معدات  اىل  يحتاج  ول  طويلة  لفرتة 

امل�ستخدمة  الأخرى  املعدات  من  وغريها  واقية 

حفظ  وميكن  النخيل.  اآفات  مكافحة  بعمليات 

جافة  احلرارة  معتدلة  خمازن  يف  الكب�سولت 

وحتتفظ بفعاليتها لفرتة تزيد على عامني. كما 

مدى  ملكافحة  الكب�سولت  هذه  ا�ستخدام  ميكن 

ذو  ال�ساق  حفار  مثل  النخيل  اآفات  من  وا�سع 

من  وغريها  العذوق  وحفارات  الطويلة  القرون 

املبيد  ا�ستخدام  لعدم  ونظرًا  الأخرى.  الآفات 

فيمكن  العالية  ل�سميته  العربية  الدول  بع�س  يف 
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ا�ستبداله باحد املبيدات الآمنة وامل�سرح بها من 

الثقوب  املخت�سة. كما ميكن عمل  قبل اجلهات 

 (Increment يدوي  اأو  كهربائي  دريل  بوا�سطة 

(borers ويعمل بوا�سطة البطارية.

حقن  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  2-  الأجهزة 

املبيدات بجذع النخلة:

حلقن  متطورة  اأجهزة  تطوير  حديثًا  مت  لقد 

املبيدات بجذع النخلة لكونها من اأف�سل الطرق 

باملحافظة على البيئة من التلوث وهذه الأجهزة 

من  تطويرها  مت  طريقة  منها  ال�ستعمال  �سهلة 

بعمل  وتتمثل  ال�سبانية  ال�سركات  اإحدى  قبل 

مثقب  بوا�سطة  النخلة )قطر1�سم(  بجذع  ثقب 

�سغري  بال�ستيكي  اأنبوب  فيه  ويح�سر  )دريل( 

كي�س  فيه  يو�سع  ثم  )15�سم(  يتعدى  ل  بطول 

مطاطي �سغري احلجم يحوي على مبيد جهازي 

يندفع  املطاطي  الكي�س  فتح  ومبجرد  خمفف 

املبيد اىل داخل اجلذع بفعل ال�سغط الذي يولده 

الكي�س �سكل رقم )12(.

 (Increment مثقاب يدوي )سكل رقم )11�

(borer ي�ستخدم لعمل ثقوب يف جذع النخلة

�سكل رقم )12( الطريقة ال�سبانية حلقن 

اأ�سجار النخيل  باملبيدات
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الَنخلُة في حضارة 
وادي النيل في ِمْصَر

ا�سم  والنخيل  نخلة  واحدته  التمر  �سجر  النخلة 

جمع ال جمع نخلة، وهو ُيذّكر وُيوؤّنث فتقول النخُل 

وهي النخُل، اأما النخيل فموؤنّثة. واحتلت النخلة 

وما  القدمية  وال�سعوب  االأمم  لدى  كبرية  مكانة 

زالت حتى االآن ب�سبب فوائدها العديدة للّنا�س، 

حتى اأّنها ارتبطت يف الق�س�س ال�سعبي باآدم اأبو 

االأديان  يف  ذكرها  وورد  ال�سالم-  عليه  الب�سر- 

ال�سماوّية الثالث، كما تغّنى بها ال�سعراء وتناولها 

الُكّتاب بن�ساطهم ي�سجلون املعارف اخلا�سة بها. 

وحظيت النخلة بالكثري من جهود علماء الزراعة 

والنبات واملوؤلفني والُكّتاب يف احل�سارة العربّية 

االإ�سالمّية. )1(

البنينِّ  االختالف  اإىل  التاريخية  امل�سادر  ت�سري 

من  ُيعّد  والذي  االأول  النخيل  موطن  حتديد  يف 

حمّمد رجب ال�سامّرائي

كاتب �سحفّي

النخلة اأُدخلت اإىل م�سر عن طريق برزخ ال�سوي�س، اأو اأنها و�سلتها من املغرب 

الأفريقّي عن طريق الواحات الغربّية؟

عرث على عقد ُيثل البلح من الزخرف الأخ�سر يف اأحد قبور الأ�سرة الثامنة ع�سرة 

املحفوظ يف ق�سم الزراعة القدية باملتحف الزراعّي.

ثمار النخلة- التمر- اأكلوه طريًا وجمففًا وا�ستخرجوا منقوعًا ُم�ستخرجًا من ال�سراب 

مازال بع�س الأهايل ي�ستخرجونه اإىل اليوم.
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يف  اأ�سجاره  ُزِرَعت  حيث  الفاكهة،  اأ�سجار  اأقدم 

جهات نهرّي دجلة والفرات يف العراق منذ اأكرث 

العاِل  ويعتقد  امليالد.  �سنة قبل  اآالف  اأربعة  من 

االأ�سلي  املوطن  اأّن   ”O. Beccari”“ االإيطــايل 

للنخيل هو اخلليج العربّي، وان جي�س االأ�سكندر 

املقدويّن هو الذي اأدخل زراعة النخيل يف املنطقة 

قبل   327 عام  يف  “باك�ستان”  حالياً   املعروفة 

امليالد. كما اأدخلها امل�سلمون اإىل بالد االأندل�س 

يف القرنني ال�سابع والثامن امليالدي.)2(

النيل والزراعة

مع  ك�سفًا جديدًا  اأر�س م�سر  الزراعة يف  كانت 

االإن�سان وح�سارته التي اأّدت  اإىل انقالب كبري يف 

نظام احلياة للجماعات الب�سرّية. وكان الكت�ساف 

الزراعة يف اأر�س م�سر الدور اخلا�س، ذلك اأّن 

اأر�سها قد انفردت مبيزة تتمثل يف في�سان نهر 

ال�سيف  ف�سل  اأواخر  يف  ياأتي  كان  الذي  النيل 

منت�سف  اأّن  ونالحظ  اخلريف،  ف�سل  واأوائل 

لزراعة  املالئم  الوقت  هو  اأواخره  اأو  اخلريف 

نباتات احلبوب ال�ستوّية بعد انح�سار مياه في�سان 

الفي�سان  اأي كان  الزراعّية،  االأرا�سي  النيل عن 

ميّد اأر�س م�سر باملاء والطمى ثم ينح�سر عنها 

اإذا  حتى  النباتات،  تلك  لزراعة  وقت  اأن�سب  يف 

ما ُزِرَعت ونبتت كان ف�سل االأمطار ال�ستوّية فيها 

قد بداأ.)3(

َول يف بداية اأمرهم- الع�سر 
ُ
   وكان امل�سريون االأ

امليثولوجي قبل االأ�سرة االأوىل- اليعرفون جمرى 

كثريًا.  �سيئًا  االأول  ال�سالل  وراء  فيما  النيل  نهر 

حم�سورة  وعرفوها  األفوها  التي  دنياهم  وكانت 

يعي�سون  كانوا  الذي  اخل�سيب  الوادي  ذلك  يف 

من  والبحر  جانبيه  من  ال�سحراء  حتّده  فيه، 

�سماله واجلنادل من جنوبه، وكانوا يتوهمون اأّن 

عند  بالنيل  مت�سل  االأر�س  اأ�سفل  بحرًا  هنالك 

جنادله اجلنوبّية من جهة  وعند البحر من جهة 

تغيب  الذي  “املحيط” هو  البحر  وهذا  اأخرى. 

لياًل  فيه  ت�سبُح  ثم  والكواكب م�ساء  ال�سم�س  فيه 

وتعود فتظهر منه يف ال�سباح. )4(

يف  النيل  نهر  ف�سل  عن  امل�سريون  عّب  وقد    

�سجلتها  اأن�سودة  املقام  هذا  ووردت يف  حياتهم، 

املتحف  يف  املحفوظة  البدّية  االأوراق  اإحدى 

البيطاين بلندن، تقول:

حابي، يا  االإكرام  “لّك 
اإّنك تظهر لكي جتعل م�سر تعي�س،

اإّنك تروي احلقول التي خلّفها َرع اإله ال�سم�س،

ومتّد احليوانات باحلياة،

وعندما تنزل من ال�سماء،

فاإّنك متّد االآدميني باحلياة دون انقطاع،

اإّنك متالأ خمازن الِغالل باحلبوب،

وجتعل االإن�سان غري حمتاج لالآخرة”.

“�ساحب  رّبه  ُيناجي  اإخناتون  امللك  كان  كما 

التوحيد”، مبينًا نعمة اهلل على �سعب م�سر:

االأر�س، باطن  من  النيل  “فّجرت 
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جُتريه بالزيادة والنق�سان كيف ت�ساء،

لتحفظ اأهل م�سر،

الأّنك ا�سطفيتهم لنف�سَك واأنَت رّبهم جميعًا”.

املياه  وفرة  اإىل  حتتاج  م�سر  يف  الزراعة  ولعّل 

النيل يف رّي  لل�سقّي وهذا ما وفره لها مياه نهر 

ذلك  يف  واتبعوا  التاريخ،  اأدوار  عب  اأرا�سيهم 

تغمُر  الفي�سان  مياه  وكانت  احِلَيا�س  رّي  نظام 

اأثنائها  يف  ير�سب  ُمعينة،  لفرتة  احِلَيا�س  اأر�س 

خ�سوبة  فيجدد  حتمله  الذي  الطمى  ُمعظم 

االأر�س لتكون �ساحلة للزراعة، ثم ت�سرف املياه 

وتكون  النيل،  نهر  ماء  من�سوب  ينخف�س  عندما 

املياه الباقّية حُممّلة ببع�س اأمالح الرتبة ال�سارة 

التي ت�سرف من االأرا�سي. )5(

الربدي زينة على الراأ�س

في�سان  ا�ستغالل  القدماء  امل�سريون  ا�ستطاع 

لهم  بالن�سبة  واأ�سبح  اأف�سل،  ب�سورة  النيل  نهر 

يف مرتبة االآلهة- ُم�سوّرة كمخلوق مزدوج يجمع 

ن راأ�سه حزمة من نبات  بني الرجل واملراأة، وتزينِّ

البدي بداًل من الّتاج، كما اأبرز امل�سريون م�سر 

م�سر  نيل  بذلك  ويق�سدون  اإلهني،  �سورة  يف 

العليا ونيل م�سر ال�سفلى، كما اأظهر هذا الر�سم 

االإلهني ُيقدمان م�سر كّلها هدية اإىل امللك، وقد 

اعتاد  امل�سرّي اأن ُيزين جوانب العر�س مبثل هذه 

الر�سوم اأو ما ي�سابهها للتدليل على والرثوة التي 

عّمت البالد اأثناء ُحكم امللك. )6(

من املغرب الأفريقّي

�سجرة  دخول  ن�سبة  يف  وا�سح  اختالف  هناك 

النخلة  اّن  البع�س  ذكر  اإذ  م�سر،  اإىل  النخل 

دخلت اإىل م�سر عن طريق برزخ ال�سوي�س، 
ُ
قد اأ

اأو اأنها و�سلتها من املغرب االأفريقّي عن طريق 

الأّن  مردود  الكالم  وهذا  الغربّية؟  الواحات 

اأّن  اإّنا يحددون  اأو ذاك،  الراأّي  بهذا  القائلني 

النخلة خرجت من م�سر، الأّي من االجتاهني، 

نحو  النخلة  انطالق  بداية  هي  م�سر  اأّن  اأي 

ال�سرق، اإذا كانت النخلة قد جاءت اإىل م�سر، 

الواحات  طريق  عن  االأفريقّي،  املغرب  من 

�سوب  النخلة  انطالق  بدالية  هي  اأو  الغربّية، 

دخلت 
ُ
اأ قد  النخلة  كانت  اإذا  االأفريقّي،  املغرب 

وهذا  ال�سوي�س،  برزخ  طريق  عن  م�سر،  اإىل 

ارتكاز  نقطة  م�سر  يجعل  قائله  براأي  القول 

ولكّن  غربًا،  واإن  �سرقًا  اإن  للنخلة،  وانطالق 

م�سر  اإىل  اأقبلت  اإّنا  النخلة  اأن  هنا  الراجح 

من اأوا�سط ال�سودان، وانت�سرت من م�سر �سرقًا 

وغربًا. )7(

نخيل وادي النيل

النخل  زراعة  مب�سر  النيل  وادي  اأر�س  عرفت 

�سبيهة  بذلك  وهي  التاريخ  قبل  ما  ع�سور  يف 

فاال�سم  العراق.  يف  الرافدين  وادي  بح�سارة 

ويعني  برنت”،  “برناو  هو  للتمر  الهريوغليفي 

“احلالوة” وهذه الت�سمّية قدمية تنفرد بها هذه 
اللغة القدمية مّما يدّل على ِقَدم زراعة النخل 

باأر�س م�سر، وهذا لفظ هريوغليفي من معانيه 

“احلالوة”. ولقد وجدت ر�سومه على اآثارهم، 
امل�سنوعات،  من  الكثري  اأجزائه  من  و�سنعوا 

فاخلو�س كان امل�سريون القدامى ي�سنعون منه 

احِلَبال.  �سنعوا  الليف  ومن  واالأخفاف  ال�سالل 

ولقد ُعرِثَ على اأ�سياء كثرية من هذه امل�سنوعات 

مقابرهم،  يف  لها  مادة  النخلة  اتخذت  التي 

وحمفوظ بع�سها اليوم يف دار االآثار يف القاهرة 

ويف املتحف الزراعي بالدقي.

      وقد عرث الدكتور “رين هارت” يف مقبة 

مومياء  على  “اأرمنت”  قرب  الرزيقات  بجهة 
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ح�سري  يف  ملفوفة  التاريخ  قبل  ما  ع�سر  من 

نخلة  على  العثور  مت  كما  النخيل،  �سعف  من 

�سغرية اأخرى كاملة يف اإحدى مقابر “�سقارة” 

حول مومياء من ع�سر االأ�سرة االأوىل “3200 

امل�سريون يف عمل  ا�ستعان  امليالد”. وقد  قبل 

�سقوف منازلهم ومقابرهم امل�سنوعة من اللنِِّب 

االأ�سرات.  قبل  ما  ع�سر  من  النخل  بجذوع 

ع�سورهم  يف  البناء  يف  احلجر  ا�ستعملوا  وملّا 

التاريخّية ل ين�ُسوا النخيل فقلدوا �سكل جذوعه 

مقبة  يف  ُي�ساهد  كما  مقابرهم  اأ�سُقف  يف 

“ر�سع ور” مبنطقة اجليزة من ع�سر االأ�سرة 
الرابعة “2720 قبل امليالد”. )8(

نرث ال�سعف على اجلنائز؟

القبور  جدران  على  النخيل  �سور  وجدت  لقد 

�سمن  ع�سرة  الثانّية  االأ�سرة  من  وبخا�سة 

البحرّي  بالدير  امللكة حت�سب�سوت  نقو�س معبد 

ُجِلَب  اّنه  على  النقو�س  تلك  وتدّل  بطيبة، 

يف  وُعرث  ال�سومال.  اأّي  “بنت”  بالد  من 

اأحد جدران قب  على  املُكت�سفة  ال�سور  اإحدى 

الدولة  ع�سر  من  اأي�سًا  بطيبة  “رخمريع” 
حو�س  حول  اجلّو  يف  �ساخمًا  للنخيل  احلديثة 

رم�سي�س  اأّن  هاري�س،  بردّية  يف  وجاء  ماء.  به 

وغر�سُت  ب�ستانًا  لَك  “اأن�ساأت  قال:  الثالث 

اأحوا�سه  وزينت  والنخيل  ال�سنط  اأ�سجار  فيه 

باللوت�س والبدي”. وكان القوم يقدمون �سعف 

النخيل من البلح املُجفف بكميات وافرة قربانًا 

الآلهة نهر النيل ويتيمنون بثماره.

الباقات  ال�سعف  من  ي�سنعون  كانوا  كما 

اخلو�س  من  وجعلوا  اجلنائزّية  واالأكاليل 

احلديث النمّو فرا�سًا لبع�س اجلثث. وقد ذكر  

كانوا  القدماء  امل�سريني  باأّن  “ولكن�سون” 
متّر  التي  الطرقات  يف  النخيل  �سعف  ينرثون 

بها اجلنائز، وال يزال بع�س امل�سريني يتبكون 

به فيحملون الباقات امل�سنوعة منه اإىل القبور 

ويوزعون ثماره �سدقة على اأرواح موتاهم. 

العثور على �سورة متثل رجااًل يحملون      ومّت 

النخيل يف طريقهم على قبور موتاهم،  �سعف 

النخيل  �سعف  يحملوا  اأن  الن�سارى  واعتاد 

امل�سفور يف عيد “اأحد اخلو�س” تذكارًا لدخول 

وقد  ظافرًا،  ال�سالم-  عليه  امل�سيح-  ال�سيد 

ا�ستقبله ال�سعب حاملني �سعف النخيل مع اأغ�سان 

الزيتون، ويرجع ال�سبب يف اختيار �سعف النخيل 

الأّنه  اأو  املتجددة،  للحياة  ترمز  والتي  خل�سرته، 

باقات  على  ُعرث  كما  ال�سجرة،  قلب  من  ِخَذ 
ُ
اأ

الع�سا�سني  قبور  يف  امل�سغوط  النخيل  �سعف  من 

ي�سبه على حّد كبري ما  بالفيوم  وتنتني�س  بطيبة 

ي�ستخدمه الن�سارى يف اأعيادهم اليوم. )9(

اأ�سناف التمور...

يف  نبتت  التي  تلك  التمور  اأ�سناف  اأح�سن  اأما 

اأ�سنافًا  م�سر العليا وقد ُعِرَفت يف ذلك الوقت 

والعامرّي  اليوم كاالأبرميّي  اإىل  مازالت معروفة 

وال�سيوّي، ثم ازدهرت بعد ذلك زراعة النخيل يف 

“خطط  واأ�سار املقريزي يف كتابه  العليا،  م�سر 

“باأّنها بلد  اأ�سوان قائاًل:  املقريزي” عن مدينة 

كثري النخل، خ�سيب، كثري اخلري، ُتو�سع النواة 

يف االأر�س فتنبت نخلة، وُيوؤكل ثمرها بعد �سنتني، 

الرطب  من  نوع  وبها  ورطب،  متر  منها  والثمار 

اأ�سّد ما يكون من خ�سرة ال�سلق”. 

الر�سيد  هارون  العبا�سّي  اخلليفة  باأّن  ُيقال  كما 

كّل  من  اأ�سوان  متر  األوان  من  له  يجمع  اأن  اأراد 

“كيلتنِي”،  ويبه  له  فجمع  واحدة  ثمرة  �سنف 

ل اأ�سوان يف  وذكر القا�سي الفا�سل اأّن ُمتح�سّ

�سنة خم�س وثمانني وخم�سمائة بلَغ ع�سرين 

األف دينار، وكان باأ�سوان ثمانون ر�سواًل 

يف  منها  ل  وحت�سّ ال�سرع  ُر�ُسل  من 

اأردب  األف   300“ واحدة  �سنة 

مترًا”. )10(

املوؤرخون  يذكر  كذلك 

النباتّية  م�سر  ثروة  باأّن 

يف  �سارت  قد  واحليوانّية 

التدريجي  التغيري  حيز 

النباتات  بع�س  واأّن 

اأدخلت  قد  واحليوانات 

اإىل وادي النيل من افريقيا 

التجديد  ومتثل  القريبة،  اآ�سيا  من  اأو  املجاورة 

املقام  هذا  يف  واخلارج  الداخل  بني  والتالقح 

الفالح  ا�ستعملها  التي  الزراعّية  االأدوات  يف 

عرف  فقد  الزراعّية.  اأر�سه  ورّي  زراعة  يف 

يف  احلجرّية  الفاأ�س  القدمي  امل�سري  الفاّلح 

الزراعة  وا�ستخدمت  احلجرّي،  الع�سر  اأواخر 

“حواىل2500  واحلديث  احلجرّي  الع�سر  يف 

واأ�سبحت  تطورت  ولكّنها  امليالد”،  قبل  �سنة 

قبل ورمّبا  االأ�سرات،  ع�سر  بداية  يف  معدنّية 

 

 ذلك العهد.)11(

بلح �سي�س واأمهات؟

م�سر  ح�سارة  يف  مقد�سة  �سجرة  النخلة  كانت 

ال�سناعي  التلقيح  لها  عرفوا  حيث  القدمية، 

الذي اأخذوه من احل�سارة البابلّية يف العراق يف 

ع�سر الدولة احلديثة. فقد ُعرث يف بع�س القبور 

لالأكل  ال�سالح  التمر  من  عديدة  اأنواع  على 

والتمر الذي ُعرث عليه يف قبور الدولة الو�سطى، 

هذا  وُي�سمى  ن�سبيًا  احلالوة  وقليل  �سغريًا  كان 

النوع يف م�سر اليوم “بلح �سي�س”. 

يف حني مّت العثور على كا�سّي جميلة من اخلزف 
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عليها  ُنق�س  احلديثة  الدولة  ع�سر  من  االأزرق 

�سورة الأربعة �سبّية وهم يجنون ثمار البلح، بينما 

القردة ت�ساعدهم يف َجْنيها، كما عرثعلى عقد 

البلح من الزخرف االأخ�سر يف احد قبور  مُيثل 

االأ�سرة الثامنة ع�سرة املحفوظ يف ق�سم الزراعة 

ذكر  جند  بينما  الزراعّي.  باملتحف  القدمية 

البلح قد ورد �سمن نقو�س قب “معت” مبيدوم 

�سمى  كما  “برنت”  با�سم  الرابعة  االأ�سرة  من 

“اأمت” ولعّلها نف�س الكلمة التي ُتطلق اليوم على 
�سنف من البلح املعروف بـ “اأمهات”.)12(

ا�ستخدامات عديدة

النيل  وادي  ح�سارة  يف  امل�سريون  عرف 

التي اعتنوا  النخلة  ا�ستخدامات عديدة الأجزاء 

االأ�سرة  عهد  ففي  بها،  والعناية  بزراعتها 

من  �سنعوا  امليالد”  قبل   2600“ ال�ساد�سة 

املُ�سكر،  ال�سراب  من  نوعًا  النخيل  ع�سارة 

با�سم  اخلارج،  اإىل  ي�سدرونه  كانوا  والذي 

ال�سراب  هو  باأّنه  ويعتقد  احلياة”،  “�سراب 
“اللقبي”  با�سم  �سيوه  واحة  يف  االآن  املعروف 

الذي �سدرت االأوامر املُت�سددة منذ ن�سف قرن 

ُيهدد  خطر  من  ذلك  يف  ملا  �سناعته،  بتحرمي 

قلياًل  تعطي  التي  النخلة  اأّن  اإذ  النخيل،  وجود 

اأن تدفع حياتها،  “�سراب احلياة” ال تلبث  من 

ثمنًا لهذا القليل الذي جتوُد به.)13(

يف  النخيل  �سعف  القدامى  امل�سريون  واأدخل 

ر- احل�سري- وال�ِساَلل واالأطباق  �سناعة احُل�سُ

االأكاليل  اأي�سًا  ال�سعف  من  و�سنعوا  والعبوات، 

اخلو�س  من  وجعلوا  اجلنائزّية،  والباقات 

ثمار  اأما  اجلثث،  لبع�س  فرا�سًا  النمّو  احلديث 

وجمففًا  طريًا  اأكلوه  فقد  التمر-  النخلة- 

ال�سراب  من  ُم�ستخرجًا  منقوعًا  وا�ستخرجوا 

مازال بع�س االأهايل ي�ستخرجونه اإىل اليوم، كما 

اأدخلوا م�سحوق النوى يف عمل الو�سفات الطبّية، 

وا�ستعمل يف نقع اجُلثث املُعّدة للتحنيط الحتوائه 

على الكحول. )14(

اجُلّماَرة �سلعة جتارّية

النخلة  ُجّماَرة  ع�سارة  من  م�سر  اأهل  واأتخذ 

النخيل  ع�سارة  اتخاذ  فمعنى  جتارّية،  �سلعة 

هائلة،  باأعداد  كان  النخيل  اأّن  جتارّية  �سلعة 

انت�سارًا  تنت�سر  لكي  ال�سجرة  هذه  اأّن  ومعروف 

وا�سعًا، فاإّنها حتتاج اإىل عّدة قرون. )15(

  وال نن�سى ونحن نتناول النخلة يف ح�سارة وادي 

النيل من االإ�سارة اإىل اأن النخل قد ازدانت بها 

تلك  اأمثلتها  ومن  القدمية  امل�سرية  احلدائق 

احلديقة التي تنتمي اإىل ع�سر االأ�سرة الرابعة 

2720 قبل امليالد” وهي معروفة با�سم  “حواىل 
حديقة “منت” يف منطقة �سقارة. )16(

الهوام�س واملراجع املعتمدة 

العراقي،  العلمي  املجمع  النخيل،  ندوة  وقائع  الرتاث،  يف  النخلة  احلديثي:  عبداللطيف  1-  نزار 

بغداد، العراق، 22 كانون الأول 1997م، �س 5.

2-  عاطف حممد اإبراهيم وحممد نظيف حجاج خليف: نخلة التمر زراعتها ورعايتها واإنتاجها يف 

الوطن العربّي، من�ساأة املعارف بالإ�سكندرّية، م�سر، “ دزت”، �س 11.

3-  �سعد هجر�س: الزراعة امل�سرّية املا�سي، احلا�سر، امل�ستقبل، املكتبة الأكاديّية، القاهرة، م�سر، 

1996م، �س 22.

4-  حمّمد عو�س حمّمد: نهر النيل، الألف كتاب الثاين، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، القاهرة، 

م�سر، 1998م، �س 10-9.

5-  �سعد هجر�س: الزراعة امل�سرّية املا�سي، احلا�سر، امل�ستقبل، �س 25-24.

6- كذ1لك، �س 23.

7-  عبداللطيف واكد: النخيل، مكتبة الأجنلو امل�سرية، 1973م، �س 52.

وجتارتها،  و�سناعتها  زراعتها  يف  واجلديد  وحا�سرها  ما�سيها  التمر  نخلة  البكر:  8-   عبداجلبار 

وفتحي   ،49 �س  النخيل،  واكد:  وعبداللطيف   ،11 �س  مطبعة العاين، بغداد، العراق “د.ت”، 

يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  وايل:  اأمني  ويو�سف  القحطاين،  �سعيد  وحممد  اأحمد  ح�سني 

العاملني العربّي والإ�سالمّي، مطبعة جامعة عني �سم�س، م�سر، 1979م، �س 5، و حممد اإبراهيم 

وحممد نظيف حجاج خليف، �س 13.

وعبداللطيف   ،14 �س  ال�سابق،  املرجع  خليف:  حجاج  نظيف  وحممد  اإبراهيم  حممد  9-  عاطف 

واكد: املرجع ال�سابق، �س 50.

10-  فتحي ح�سني اأحمد وحممد �سعيد القحطاين، ويو�سف اأمني وايل: املرجع ال�سابق، �س 4.

11-  �سعد هجر�س: الزراعة امل�سرّية املا�سي، احلا�سر، امل�ستقبل: املرجع ال�سابق، �س24.

12-  عاطف حممد اإبراهيم وحممد نظيف حجاج خليف: املرجع ال�سابق،  �س 15-14.

13-  عبداللطيف واكد: النخيل، �س 49.

 ،6 �س  ال�سابق،  املرجع  وايل:  اأمني  ويو�سف  القحطاين،  �سعيد  وحممد  اأحمد  ح�سني  14-  فتحي 

وعبداجلبار البكر: املرجع ال�سابق، �س 12-11.

15-  عبداللطيف واكد: املرجع ال�سابق، �س 51.

16-  عبداجلبار البكر: املرجع ال�سابق، �س 12.
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عمليات 
خدمة النخيل

�ســــدر حـديثـــــًا

اإلدارة العامة لزراعة أبوظبي - قطاع الزراعة

ismael1953@yahoo.com

الوطنية  امل�سوؤولية  اإطار  يف   

الوعي  تنمية  الزراعة يف  لقطاع 

املتخ�س�سة  الزراعية  واملعرفة 

وا�ستجابة  التمر  نخيل  ب�سجرة 

االأخوة  قبل  من  املتزايد  للطلب 

مزارعي ومنتجي التمور يف اإمارة 

الفنية  اخلدمات  على  اأبوظبي 

مدار  على  لل�سجرة  املقدمة 

املو�سم الزراعي، فقد �سدر عن 

اأبوظبي  لزراعة  العامة  االإدارة 

ن�سرة اإر�سادية اأعدها خبري االإر�ساد الزراعي الدكتور اإ�سماعيل علي احلو�سني، وراجعها 

�سعادة امل�ست�سار الزراعي جورج ملكي ال�سيخ )جهاز اأبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية(. 

ت�سمنت جمموعة من املعلومات التف�سيلية وفق تبويب فني �سمل تنظيف وت�سعيف النخلة، 

اإتباعها يف ذلك، وت�سميد النخلة، وتنبيت النخلة  ثم تكريب النخلة واخلطوات الواجب 

)التلقيح( واالإجراءات الواجب اأخذها بعني االعتبار عند عملية التنبيت، مع طرق تخزين 

حبوب اللقاح، اآلية خف الثمار ومراحل تنفيذها، باالإ�سافة اإىل التكميم والتفريد وحتدير 

)تدلية( العذوق وتكيي�سها.

بال�سور  غنية  مب�سطة  اإر�سادية  بلغة  مكتوبة  الدقيقة  العلمية  باملعلومات  غنية  الن�سرة 

التو�سيحية.   

الشجرة المباركة سبتمبر 2009 



إنتـاج الفـورفـورال 
من نوى التمـر

يف  ملحوظة  زيادة  املا�ضية  ال�ضنوات  �ضهدت 

احتلت  وقد  العربية،  املنطقة  يف  النخيل  اأعداد 

ال�ضدارة  مركز  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

يف زراعة النخيل يف الوطن العربي بعدد جتاوز 

الأربعني مليونًا  و�ضبعمائة األف نخلة ح�ضب اآخر 

 ،2005 لعام  واملياه  البيئة  وزارة  اإح�ضائيات 

بزراعة  عامليا  قيا�ضيا  رقما  بذلك  ولت�ضجل 

القيا�ضية  للأرقام  جيني�س  مو�ضوعة  يف  النخيل 

جراء  حتقق  العاملي  الجناز  وهذا   ،2009 لعام 

الر�ضمية  اجلهات  اأولته  الذي  الوا�ضع  الهتمام 

املباركة،  لل�ضجرة  الإمارات  دولة  يف  وال�ضعبية 

والدعم الكبري الذي قدمته احلكومة الإماراتية 

يف  النخيل  لأ�ضجار  الراعية  اجلهات  لكافة 

البلد.

زراعة  من  الأول  الهدف  التمور،  اإنتاج  ويعد 

قيمة  الطيبة  الثمار  تلك  حتمل  حيث  النخيل، 

�ملهند�س �أجمـد قا�سـم

كيميائي متخ�ض�س يف تكنولوجيا 

ال�ضناعات الكيميائية

ع�ضو الرابطة العربية للإعلميني العلميني

عمان – الأردن

engamjad@gmail.com
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غذائية عالية ومهمة جل�ضم الإن�ضان، اإل اأن ن�ضبة 

ل باأ�س بها من الثمار تقدر بحوايل 20% من جممل 

الإنتاج، غري �ضاحلة لل�ضتهلك الب�ضري، كذلك 

Date seeds، يعد من اأحد اأهم  فاإن نوى التمر 

املخلفات الناجمة عن التمور، والذي ميثل قيمة 

اقت�ضادية مهمة ويف نف�س الوقت قد ميثل مع�ضلة 

بيئية يف حال تراكمه بكميات كبرية يف الطبيعة.

من هنا، فقد ا�ضتخدم الإن�ضان نوى التمر الذي 

ي�ضكل من 10 اإىل 15% من وزن التمرة كاملة، يف 

عدد كبري من ال�ضناعات واملنتجات املهمة، ذات 

وا�ضعة  اآفاقا  تفتح  والتي  القت�ضادية،  اجلدوى 

اأمام قيام �ضناعات واعدة تعتمد على نوى التمر 

وخملفات التمور يف منطقتنا العربية.

اال�ستعماالت التقليدية لنوى التمر:

ا�ضتخدم العرب منذ قرون طويلة خلت، نوى التمر 

املتعددة،  احلياتية  الأغرا�س  من  كبري  عدد  يف 

ا�ضتخدمت  طبية  زيوتا  منه،  ا�ضتخل�ضوا  كما 

املفا�ضل  والآم  كالنقر�س  الأمرا�س  بع�س  لعلج 

ي�ضبه  خا�س  �ضراب  حت�ضري  ويف  والروماتيزم، 

النوى،  وطحن  حتمي�س  يتم  كان  حيث  القهوة، 

ثم يتم غليه يف املاء، وكان يعتقد اأن هذا ال�ضراب 

ميتلك خ�ضائ�س علجية املهمة.

اإىل  قدميا،  العربيات  الن�ضاء  جلاأت  فقد  كذلك 

جيد،  ب�ضكل  طحنه  بعد  التمور  نوى  ا�ضتخدام 

كبديل عن كحل العينني التقليدي، وكان اأي�ضا يتم 

خلط هذا امل�ضحوق مع زيت الزيتون، ل�ضتخدامه 

يف بع�س الو�ضفات العلجية.

ونظرًا ملحتوى نوى التمر لبع�س املكونات الغذائية 

كالكربوهيدرات،  الإن�ضان،  جل�ضم  املهمة 

والدهون، والربوتينات، والعنا�ضر املعدنية، فقد 

مت طهي النوى بعد حتمي�ضه وتناوله كغذاء ب�ضري 

على  يحتوي  اأنه  لحقا  تبني  وقد  للج�ضم،  مفيد 

كميات ل باأ�س بها من الألياف التي حتمي ج�ضم 

والإم�ضاك،  اله�ضم  �ضوء  اأمرا�س  من  الإن�ضان 

لنوى  الكيميائي  الرتكيب  التايل  اجلدول  ويبني 

التمر:

بعد  التمر  نوى  ا�ضتخدم  فقد  اآخر،  جانب  من 

يخلط  حيث  احليوانية،  العليقة  لإعداد  جر�ضه، 

 Sesame Cake ال�ضم�ضم  وك�ضب  ال�ضعري  مع 

مثل  اأهمية  مدى  الدرا�ضات  بينت  وقد  والتنب، 

حيوانات  وزن  معدلت  زادت  اإذ  العليقة،  هذه 

على  النوى  احتواء  اإىل  عائد  وهذا  الت�ضمني، 

التي   Growth Hormones النمو هرمونات 

ت�ضهم يف زيادة منو احليوانات ب�ضكل وا�ضح.

�لرتكيب �لكيميائي لنوى �لتمر:

اإن تلك ال�ضتعمالت التقليدية لنوى التمر، حفزت 

الباحثني على درا�ضة الرتكيب الكيميائي الدقيق 

لهذه املادة الأولية املهمة، ففي عام 1962 اأجرى 

كيميائيًا  حتليًل   Dowson and Aten من  كل 

ببع�س  غناه  مدى  ليتبني  التمر،  لنوى  دقيقًا 

يف  اأيدهم  وقد  جدًا،  املهمة  الدهنية  الأحما�س 

ذلك، التحاليل التي اأجريت لحقًا يف عام 1986 

جمموع  من  اأن  بينت  قبلSawayaوالتي  من 

الأحما�س الدهنية املوجودة يف نوى التمر، �ضكل 

ن�ضبه  ما  اللينولييك  وحام�س  الأولييك  حام�س 

44.3% - 52.2% ، وحام�س اللوريك %17.4 - 

24.2%، وحام�س املري�ضتيك %9.3 - %11.5، 

وحام�س الباملتيك %9.9 - %10.3 .

عدد  على  واحتوائه  التمر  نوى  لأهمية  ونظرا 

كبري من املركبات والأحما�س الدهنية املهمة، مت 

حتليله من قبل املخترب التجاري العراقي للتعرف 

منه،  امل�ضتخل�س  للزيت  الدقيق  الرتكيب  على 

على  الباحثون  اإليها  خل�س  التي  النتائج  وكانت 

النحو التايل:

�لن�سبة �ملئوية�ملادة

%62.51كربوهيدرات

%16.20األياف

%8.49دهون

%6.46رطوبة

%0.50اأملح

%0.22بروتني

%5.62مواد اأخرى

نوع احلم�ض الدهني
 �لن�سبة

�ملئوية

%0.7حم�س الكابريك

%0.5حم�س الكابرينيك

%24.2حم�س اللوريك

%9.3حم�س املريي�ضتيك

%9.9حم�س البامليتيك

%25.2حم�س الأولييك واللينوليك

%3.2حم�س ال�ضيتاريك

خا�سية �لزيت
على درجة

15.5 �سل�سيو�ض

على درجة

20 �سل�سيو�ض

0.92070.91985الكثافة الن�ضبية

208.3260رقم الت�ضنب

---Iodine number53.0 الرقم اليودي

Hanus Iodine number---65 الرقم اليودي

1.11.5رقم ريت�ضرت - مي�ضيل

2.92.5رقم بولني�ضكي

0.61.0098)رقم احلمو�ضة ) ملليجرام / جرام زيت

0.5---احلمو�ضة مقدرة كحام�س الأوليك

0.41.28% املادة غري املت�ضبنة

الطيبة  رائحته  التمر،  نوى  زيت  مييز  ومما 

ولونه الأ�ضفر املخ�ضر، وقد بينت التجارب التي 

اأجريت على هذا الزيت، اأن من اأهم خ�ضائ�ضه 

الفيزيائية:
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�سناعات حديثة قائمة على نوى 

�لتمر:

اأحما�س  على  التمر  نوى  لحتواء  نظرا 

بع�س  منه  ح�ضرت  فقد  م�ضبعة،  غري  دهنية 

كما  بالب�ضرة،  ال�ضخ�ضية  العناية  م�ضتح�ضرات 

اأجريت عليه جتارب ل�ضتخراج بع�س املركبات 

ال�ضيدلنية، اأي�ضا فقد مت ا�ضتخدام نوى التمر 

كفاءة  ميتلك  والذي  الن�ضط  الكربون  لإنتاج 

واملعادن  ال�ضامة  املواد  امت�ضا�س  على  عالية 

الثقيلة وامللوثات الع�ضوية املوجودة يف املاء.

ويف عام 1976 متكن الباحثون يف جامعة اريزونا 

الأمريكية من ا�ضتخدام نوى التمر لإنتاج بديل 

عن الكاكاو ي�ضبه ال�ضوكولته وي�ضنع منه بوظة 

كما  احللويات،  اأنواع  بع�س  لتح�ضري  ت�ضتخدم 

الغذائية من  ال�ضناعات  متكنت بع�س �ضركات 

الكافيني  من  خال  القهوة  عن  بديل  حت�ضري 

هذا  ا�ضتخدام  �ضاع  وقد  النوى،  من  وم�ضنوع 

العربي وخ�ضو�ضًا  اخلليج  دول  بع�س  املنتج يف 

يف ٌعمان.

املهمة  ال�ضتخدامات  تلك  اإىل  وبالإ�ضافة 

ا�ضتخل�س  اأن  اإل  التمر،  لنوى  واملتعددة 

اأهم  اأحد  من  يعد  النوى  من  الفورفورال  مادة 

ال�ضتخدامات لنوى التمر الذي يعد ثروة مهمة 

يف عامل ال�ضناعة والقت�ضاد.

مادة الفورفورال وخ�سائ�سها الكيميائية 

�ملهمة:

الفورفورال Furfural مادة كيميائية األدهايدية 

وتتحول  اللون،  عدمية  �ضائلة،  زيتية  ع�ضوية 

اإىل اللون الأ�ضفر الغامق ) اللون الكهرماين ( 

عند تعر�ضها للهواء، وا�ضمها النظامي فوران - 

 carbaldehyde  -2-Furan 2-كاربالدهايد 

ورمزها  الفورفوراألدهايد،  اأحيانًا  ت�ضمى  كما   ،

غم   1.16 كثافتها  وتبلغ   ،
 

C5H4O2 الكيميائي 

�ضل�ضيو�س،  ان�ضهارها -36.5  ودرجة   ،
3

�ضم  /

كتلتها  اأما  �ضل�ضيو�س،   161.7 غليانها  ودرجة 

رائحتها  و  مول،   / غرام   96.09 فتبلغ  املولية 

األديهيد  رائحة  اأو  اللوز  زيت  رائحة  ت�ضبه 

البنزين.

الفيوران  مركبات  من  هو  الذي  والفورفورال 

امللحوظ،  الكيميائي  بن�ضاطه  يتميز   ،Furan

فورانية  حلقة  على  احتوائه  اإىل  يعود  وال�ضبب 

املاء  يف  ويذوب  عليه،  واحد  واألدهايد  واحدة 

يف  كبري  ب�ضكل  يذوب  بينما  �ضئيلة،  بكميات 

والبنزين  والأ�ضيتون  والأيرثات  الكحولت 

فيوران  مركب  اأول  اكت�ضف  وقد  والكلوروفورم، 

قبل  من   1780 عام  يف   Pyromucic ويدعى 

التقطري  طريق  عن  ،وذلك   Scheele الباحث 

،Mucic ( C6H10O8 ) ويف عام  اجلاف حلام�س 

الكيميائي الأملاين جوهان دوبريرن  1832 متكن 

الفورفورال  اإنتاج  من   Johann Dobereiner

بحام�س  ال�ضكر  معاجلة  اأثناء  م�ضادفة 

املنغنيز  اأوك�ضيد  ثاين  وبوجود  الكربيتيك 

Manganese Dioxide

ويف عام 1920 مت اإنتاج الفورفورال ب�ضكل جتاري 

وا�ضع يف الوليات املتحدة الأمريكية، وذلك عن 

طريق التحليل احلام�ضي لق�ضور ال�ضوفان، مما 

عدد  يف  املادة  هذه  ا�ضتخدام  اأمام  املجال  فتح 

كبري من ال�ضناعات الكيميائية املهمة.

هذا وميكن اأن يحول الفورفورال اإىل الفوران اأو 

اإىل حام�س Pimelic عن طريق بع�س املعاجلات 

ح�ضب  املراحل  واملتعددة  الب�ضيطة  الكيميائية 

املعادلة التالية:

الرتكيب البنائي للفوفورال
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عددًا  الباحثون  ا�ضتخدم  التاريخ،  ذلك  ومنذ 

كبريًا من املواد النباتية التالفة لإنتاج الفورفورال 

الذرة  ك�ضيقان  البنتوز،  على  حتتوي  والتي 

والأرز  وال�ضوفان  القطن  بذور  وق�ضور  ال�ضامية، 

واأي�ضًا ف�ضلت ق�ضب  وال�ضعري،  ال�ضم�س  وعباد 

ال�ضكر التالفة وجذوع النخيل و�ضعفه، حيث تتم 

معاجلتها ببع�س الأحما�س الكيميائية.

ميكن  اأنه  املخربية،  التجارب  بينت  لقد 

التمر  نوى  من  املهمة  املادة  هذه  ا�ضتخل�س 

النباتية،  املخلفات  بقية  تفوق  عالية،  بكفاءة 

فقوالح الذرة تعطي 8% فقط من وزنها فورفورال، 

وف�ضلت ق�ضب ال�ضكر تعطي 15%، بينما اأثبتت 

الدرا�ضات اأن نوى التمر ميكن اأن ي�ضتخرج منه 

بقية  بكثري  يفوق  وهذا  فورفورال،   %30 حوايل 

املخلفات النباتية.

الن�سبة املئوية للفورفورال التي ميكن ا�ستخال�سهااأجزاء النخلة

%30نوى التمر

%16.7�ضاق العذق

%16.4�ضعف النخلة

%14.5بقايا ال�ضماريخ

%12.7ليف النخلة

%11.7جذع النخلة

%8.5وريقات ال�ضعفة

الن�ضبة املئوية للفورفورال  ويبني اجلدول التايل 

النخلة املختلفة، مقدرة  اأجزاء  امل�ضتخل�ضة من 

على اأ�ضا�س املادة ال�ضلبة:

هذا وتعد الوليات املتحدة الأمريكية، وايطاليا، 

الحتاد  دول  وبع�س  والرنويج،  وال�ضويد، 

املنتجة  العامل  دول  طليعة  يف  �ضابقا،  ال�ضوفيتي 

وامل�ضدرة ملادة الفورفورال.

ا�ستعماالت مادة الفورفورال:

ال�ضناعية،  العامل  دول  من  كبري  عدد  اهتم 

الطن  �ضعر  بلغ  والتي  الفورفورال،  مادة  باإنتاج 

1700 دولر  2008 حوايل  الواحد منها يف عام 

اأمريكي.

ال�ضناعات  من  عدد  يف  املادة  هذه  وت�ضتخدم 

الكيميائية املهمة، ك�ضناعة النايلون والبل�ضتيك 

التاآكل،  من  الفلزات  حتمي  التي  والراتنجات 

وتدخل يف �ضناعة مبيدات احل�ضرات والفطريات 

املذيبات  من  تعد  كما  واملعقمات،  وامليكروبات 

دون  املواد  بع�س  تذيب  حيث  املهمة،  النتقائية 

يف  وا�ضع  نطاق  على  ت�ضتخدم  لذلك  غريها، 

ال�ضار  الكربون  ملعاجلة  البرتول،  تكرير  معامل 

واملركبات الكربيتية املختلفة املوجودة يف زيوت 

الت�ضحيم، كما ت�ضتخدم يف عمليات تكرير بع�س 

اأنواع الوقود، كوقود الديزل.
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كبرية  زيادة  املادة،  هذه  ا�ضتخدام  �ضهد  وقد 

يف  دخلت  حيث  املا�ضية،  القليلة  العقود  خلل 

�ضناعة الأ�ضباغ واملواد الل�ضقة والعطور واإنتاج 

والأدوية  لل�ضداأ  املانعة  واملواد  والورق  الأقم�ضة 

الطبية الب�ضرية والأدوية البيطرية.

لت�ضنيع  مهمة  اأولية  مادة  الفورفورال  تعد  كما 

عدد كبري من املركبات الكيميائية املهمة، ذات 

واحليوية،  املتعددة  ال�ضناعية  ال�ضتخدامات 

الفورفوريل،  كحول  لإنتاج  ا�ضتخدمت  حيث 

وانهيدريد املاليك، وحام�س الفورويك، وكحول 

الفورفوريل رباعي الهيدروجني، والفوران رباعي 

كراتينج  الراتنجات،  ت�ضنيع  ويف  الهيدروجني، 

فينول الفورفورال، وراتينج اأ�ضيتون الفورفورال.

الفورفورال،  مبادة  املطاط  م�ضانع  وتهتم 

هيدروالفوران  رباعي  لإنتاج  ت�ضتخدم  حيث 

املطاط  ل�ضناعة  اللزمني  والبوتاديئني 

اأن  املخربية  التجارب  بينت  كما  ال�ضناعي، 

عملية  من  ي�ضرع  بالفورفورال  املطاط  معاجلة 

�ضلب  مطاط  اإنتاج  اإىل  يوؤدي  مما  الفلكنة، 

البيئية  والظروف  الت�ضغيلية  الظروف  يتحمل 

القا�ضية.

ا�ستخال�ض الفورفورال من نوى التمر:

حتويل  على  الفورفورال،  مادة  �ضناعة  تقوم 

�ضكريات  اإىل  املعقدة،  اخلما�ضية  ال�ضكريات 

خما�ضية ب�ضيطة، ثم يتم اإنتاج الفورفورال منها، 

 Single Stage، وقد يتم ذلك على مرحلة واحدة

 MultiStage، املراحل  متعدد  نظام  �ضمن  اأو 

املواد  ا�ضتبعاد  يتم  الت�ضنيع،  عملية  وخلل 

الأولية الأخرى كال�ضليلوز واللكنني، ليتم ف�ضلها 

متعددة،  �ضناعات  يف  وا�ضتخدامها  لحقا 

ك�ضناعة اإنتاج الورق واخلمرية والكحولت.

Pentosans ( C5H8O4) وتعد مركبات البنتوزانات

الكربوهيدارتية  املركبات  من  الطبيعة،  يف 

معاجلتها  تتم  حيث  املعقد،  ال�ضكر  اخلما�ضية 

بنتوز  ب�ضيط   خما�ضي  �ضكر  اإىل  لتتحول  باملاء 

،Pentose ثم تعالج باأحد الأحما�س الكيميائية 

حام�س  اأو  الكربيتيك  كحام�س  املخففة، 

الذي  واملاء  الفورفورال  لإنتاج  الهيدروكلوريك 

التفاعلت  متثيل  وميكن  لحقا،  ف�ضله  ميكن 

ال�ضابقة باملعادلة الكيميائية التالية:

اإنتاج  ثم  التمر،  نوى  معاجلة  مراحل  وتتعدد 

الفورفورال منه، ففي البداية يتم حتمي�س النوى 

على درجة حرارة من 60 – 70 درجة �ضل�ضيو�س 

ثم  منخف�س،  �ضغط  حتت  خا�ضة  اأفران  داخل 

يجر�س النوى ويطحن ويحول اإىل م�ضحوق ينقع 

ملدة يوم كامل يف اأحد املذيبات كالهك�ضان، حيث 

ير�ضح بعدها ويتم ف�ضل الزيت واملذيب، وتكرر 

�ضت  وملدة  الأقل  على  مرتني  الرت�ضيح  عملية 

�ضاعات.

والذي  املذيب،  عن  املذاب  ف�ضل  بعدها  يتم 

يتم  حيث  مائي،  حمام  يف  املي�ضل  يدعى 

النوى  ك�ضب  اأما  نقيا،  الزيت  على  احل�ضول 

فيعر�س  بالرت�ضيح،  عليه  احل�ضول  مت  والذي 

املذيب  اآثار  من  للتخل�س  الهواء  من  لتيار 

ال�ضابق، وينقل بعدها اإىل امل�ضتخل�ضات الدوارة 

الأولية  املادة  ت�ضم   ،Rotary Digestersوالتي 

واحلام�س املخفف امل�ضتعمل للإذابة، حيث تدور 

خلل  ال�ضاخن  املاء  بخار  وميرر  نف�ضها  حول 

املزيج �ضمن درجة حرارة حمددة، لتتكون مادة 

اإىل  دفعها  يتم  اأبخرة  �ضكل  على  الفورفورال 

على  للح�ضول   Condensers التكثيف  اأجهزة 

الفورفورال املخفف، والذي يتم نقله اإىل وحدة 

الشجرة المباركة سبتمبر 2009 57 - 56



 Fractional Distillation التجزيئي  التقطري 

الفورفورال  مادة  واإنتاج  الرطوبة  من  للتخل�س 

ب�ضكل نقي.

باآلف  يقدر  والذي  التمر،  نوى  ا�ضتخدام  اإن 

التالفة،  والتمور  بلدنا،  يف  �ضنويًا  الأطنان 

وكذلك كافة اأجزاء النخلة، لإنتاج عدد كبري من 

وا�ضعة  اآفاقا  يفتح  املهمة،  ال�ضناعية  املنتجات 

العربي،  وطننا  يف  واعدة  �ضناعة  ن�ضوء  اأمام 

عاملنا  والبناء يف  التنمية  م�ضرية  رفد  ت�ضهم يف 

العربي املعا�ضر.

�ملر�جـع:

التمر...  نخلة  علي،  اأحمد  ح�سني  1-  فتحي 

للن�سر  العربية  الدار  احلياة،  �سجرة 

القاهرة،   ،2005 االأوىل،  الطبعة  والتوزيع، 

م�سر.

2-  ح�سن خالد ح�سن العكيدي، نخلة التمر، دار 

زهران، 2000، عمان، االأردن.

نظيف  وحممد  اإبراهيم  حممد  3-  عاطف 

حجاج خليف، نخلة التمر زراعتها، رعايتها 

املعارف،  من�ساأة  العربي،  الوطن  يف  واإنتاجها 

الطبعة الثانية، 1997، االإ�سكندرية، م�سر.

4-  �سحاته اأحمد عبد الفتاح، مو�سوعة النخيل 

والتوزيع  للن�سر  الطالئع  دار  والتمور، 

والت�سدير، 2000، م�سر.

و�سيلة  البلح  نوى  العلمي،  التقدم  6-  جملة 

حلماية البيئة، م. حممود �سالمة الهاي�سة، 

العدد 58 – اأكتوبر 2007.

االأول، مار�ض  العدد  املباركة  ال�سجرة  7-  جملة 
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ت�أ�س�ست  حكومية  غري  �أهلية  خريية  جمعية  هي 

وز�رة  من  ترخي�ص  على  وح�سلت   2001 ع�م 

�لد�خلية �لفل�سطينية.

ر�سالة اجلمعية:

ربحية  غري  متخ�س�سة  ري�دية  �أهلية  موؤ�س�سة 

�لبيئة  وحم�ية  �لنخيل  تطوير  جم�ل  يف  تعمل  

�أ�سك�ل  من  ك�سكل  �لزر�عي  ب�لقط�ع  و�الهتم�م 

دعم  على  وتعمل  �لفل�سطينية  �الأر�ص  تثبيت 

�لقط�ع �لزر�عي �ملهم �آملني ب�الإ�سه�م يف حتقيق 

�الأمن �لغذ�ئي ودعم �ملز�رعني و�ملز�رع�ت.

اأهداف اجلمعية:

�أر�سه  على  وتثبيته  �لفل�سطيني  �ملز�رع  1 ــ  دعم 

من خالل م�س�ريع تقدمه� �جلمعية.

2 ــ  �إع�دة بن�ء هذ� �لقط�ع �لزر�عي �ملهم ب�سكل 

�سحيح ومتطور.

زر�عة  خالل  من  �لنخيل  زر�عة  يف   3 ــ  �لتو�سع 

و�إدخ�ل �أ�سن�ف جديدة يف �ملنطقة.

ب�لنخيل  متعلقة  و�أبح�ث  در��س�ت  4 ــ  �إجر�ء 

ب�سكل متخ�س�ص.

5 ــ  �لعمل على ترخي�ص �الإنت�ج �لزر�عي و�إع�دة 

�لتغليف.

وتقليمي  حملي  تو��سل  برن�مج  �إىل  6 ــ  �لو�سول 

حلم�ية �لنخيل من �الأخط�ر �ملحتمة له�.

جم�ل  يف  �لزر�عية  �لتطور�ت  7 ــ  مو�كبة 

�لنخيل. 

8 ــ  ن�سر �لوعي لدى �ملز�رعني.

�جل�نب  وتعزيز  �ملر�أة  وحدة  9 ــ  ��ستحد�ث 

�لتنمية  يف  �ملر�أة  دور  وحتقيق  �لتنموي 

و�جلندر.

ـ �لعمل على دعم �ملر�أة �لريفية و�إيج�د بر�مج  10ـ 

خلق فر�ص عمل.

خوص النخيل 
نسيج من التراث 

الفلسطيني

�جلمعية �الأهلية لتطوير �لنخيل و�لتمور

فل�سطني

www.nakhel.com
Asdpd2004@yahoo.com

الشجرة المباركة سبتمبر 2009 59 - 58



11- ��ستخد�م �لتكنولوجي� �لزر�عية و�لتقني�ت 

�حلديثة الإكث�ر زر�عة �لنخيل.

 الفئات امل�ستهدفة:

�لنخيل  جم�ل  يف  و�لع�مة  �ملز�رعني  �سغ�ر 

و�ل�سيد�ت �لع�مالت يف جم�ل �لت�سنيع ملنتج�ت 

�لزر�عيني  �ملهند�سني  �إىل  ب�الإ�س�فة  �لنخيل 

�لدر��س�ت  جم�ل  يف  �ملهنيني  و�الأك�دمييني 

خالل  من  قدر�تهم  وحت�سني  �لنخيل  و�أبح�ث 

تقدمي �الإر�س�د و�لتوجيه و�لتدريب ونقل �ملعرفة 

لهم �إىل ج�نب خدم�ت علمية.

اأن�سطة اجلمعية:

اأواًل: �الإر�س�د و�لدعم �لفني ب�لعمل من خالل 

�لنخيل  جم�ل  يف  يخت�ص  �إر�س�دي  برن�مج 

للمز�رعني لالهتم�م ب�أر��سيهم. وتقدمي دور�ت 

�لوعي  لزي�دة  عمل  ور�ص  حم��سر�ت،  تدريبية، 

لدى �ملز�رعني يف هذ� �ملج�ل.

�أ�سن�ف  و�إدخ�ل  �الأر��سي  ت�سجري  ثانيـًا: 

جديدة يف �ملنطقة.

ثالثـًا: �إدخ�ل تقني�ت حديثة يف زر�عة �لنخيل 

و�حل�س�د  ك�لتلقيح  �الأخرى  �لفنية  و�لعملي�ت 

و�لت�سنيع.

و�لع�مالت  للع�ملني  عمل  فر�ص  توفري  رابعـًا: 

يف جم�ل �إنت�ج وت�سنيع �لنخيل.

�ملز�رع  �سمود  لدعم  م�س�ريع  تنفيذ  خام�سًا: 

�لفل�سطيني و�إع�دة ت�أهيل قط�ع �لنخيل.

�لرت�ث  الإحي�ء  ن�سوية  م�س�ريع  تنفيذ  �ساد�سًا: 

عمل  فر�ص  و�إيج�د  �النقر��ص  من  وحم�يته 

للن�س�ء.

اإننا نطمح من خالل جمعيتنااىل:

�سغ�ر  دخل  لزي�دة  �ل�سغرية  �مل�س�ريع  1 ــ  دعم 

�ملز�رعني و�ملز�رع�ت.

لالأ�سر  عمل  فر�ص  توفري  على  2 ــ  �لعمل 

�لفقرية.

�إيج�د  خالل  من  �ملر�أة  مب�ستوى  3 ــ  �لنهو�ص 

فر�ص عمل.

4 ــ  �إن�س�ء مز�رع منوذجية مز�رع �أمه�ت الأ�سن�ف 

متعددة من �لنخيل.

من  لالإكث�ر  �حلديثة  �لتقني�ت  5 ــ  ��ستخد�م 

زر�عة �لنخيل وملحق�ته من ت�سنيع.

متو�سطة  �لنخيل  لتك�ثر  خمترب  6 ــ  �إن�س�ء 

�الأن�سجة.

جم�ل  يف  متخ�س�سة  فنية  كو�در  7 ــ  �إعد�د 

�لنخيل.

وزي�دة  �إحي�ئه  على  و�لعمل  �لرت�ث  8 ــ  حم�ية 

وعي �جلمهور ب�أهميته.

نبذة عن امل�شروع:

ج�ء م�سروع �لتدريب �ملهني و�لفني الإحي�ء �لرت�ث 

�لفل�سطيني ملتقيً� مع �أهد�ف وحدة �ملر�أة �لتي 

�لنخيل  لتطوير  �الأهلية  تنفيذه� يف �جلمعية  مت 

تعزيز  على  �مل�سروع  هذ�  �سيعمل  حيث  و�لتمور 

�جل�نب �لتنموي عند �ملر�أة �لريفية كذلك �لعمل 

�إيج�د مورد دخل لالأ�سرة يف ظل �لظروف  على 

�لفل�سطيني  �ملجتمع  يعي�سه�   �لتي  �القت�س�دية 

ويف ظل �لفقر �لذي تع�ين منه �ملر�أة رغم عمله� 

�ملتو��سل و�لكثري يف �جل�نب �لزر�عي الأنه� تعمل 

�جلمعية  �أهد�ف  لتحقيق  وكذلك  �أجرة  بدون 

�ملح�فظة  يف  و�لتمور  �لنخيل  لتطوير  �الأهلية 

على �لرت�ث �لفل�سطيني و�إحي�ئه وتوعية �الأجي�ل 

�جلديدة �لتي جتهله� كقيمة وطنية وركيزة من 

رك�ئز �لفخر �لوطني و�الجتم�عي.

اأهداف امل�سروع:

1 ــ  �ملح�فظة على �لرت�ث و�إع�دة ت�أهيله و�إك�س�ب 

�ل�سيد�ت خربة ومه�رة.

جم�عي  ب�سكل  �لعمل  على  �لن�س�ء  2 ــ  ت�سجيع 

وتعزيز  �جلمعية  �ملر�أة يف  وحدة  �إط�ر  حتت 

�جلو�نب �اليج�بية من م�س�ركة وتف�عل وخلق 

عالق�ت جيدة.

و�إيج�د  �ملر�أة  ودور  �لتنموي  �جل�نب  3 ــ  تعزيز 

مب�س�عدة  �مل�س�ركة  لالأ�سر  دخل  مورد 

طريق  عن  منتج�ته�  ت�سويق  يف  �جلمعية 

عالقة �جلمعية ب�ملجتمع �ملحلي.
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قراءة في رمزية النخلة 
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

الشاعر اإلماراتي ككل شاعر عربي ينتمي إلى داللة النخلة 
في الضمير الجمعي للعرب، وإن كان اهلل خّصه بوجودها في حياته 

أكثر من غيره، بل وألقاه في فيئها لتصير ظاللها وطنًا موسومًا، 
وحضنًا دافئًا وداللة سير ومسيرة

الفكرة كهمٍّ وطنيٍّ  الباحث واملكت�شف والأول يف 

بدللت ا�شتعادية لقيم الهوية الوطنية من ب�شر 

كّل  بهوى  ناطق  وفوؤاد  وعر�ض،  واأر�ض  و�شجر 

تف�شيل من تفا�شيل الوجود الوطني وم�شتلزمات 

اإعالنه كعن�شر اأويلٍّ من عنا�شر الهوية الوطنية، 

واأول عنا�شر هذا الوجود النخلة ملا ارتبطت به 

قيم  من  والإن�شان  املكان  الإماراتية  الذاكرة  يف 

�شظف  يف  الكرمي  والعي�ض  والكفاية  الأ�شالة 

قول  القول  ومبدء  الطبيعة،  وق�شوة  ال�شحراء 

يف  دروي�ض  حممود  الكبري  الفل�شطيني  ال�شاعر 

اإحدى ق�شائده:

“عّلقوين على جدائل نخلة
وا�شنقوين فلن اأخون النخلة

هذه الأر�ض يل، وكنُت قدميًا

اأحلب النوق را�شيًا وموّله

وطني لي�ض حزمًة من حكايا

لي�ض ذكرى، ولي�ض حقل اأهّلة

�شــــــامـــح كـعــــــو�ض

�شاعر وناقد اأدبي فل�شطيني

الهوية الوطنية يف ال�شعر الإماراتي عربية الهوى 

والعن�شر، فهي وليدة امتداد جغرايف جامٍع لقيم 

فكرية وتراثية مغرقة يف بعدها التاريخي املتاأ�شل 

يف  وال�شعراء  والوجدان،  والكيان،  الذاكرة  يف 

موقف  اإعالُن  والقول  قال،  من  اأول  هم  القوم 

ي�شبق اإليه املبدعون من ال�شعراء قبل �شواهم من 

اأبو  الفار�ض،  ال�شاعر  قال  وقدميًا  النا�ض،  عامة 

فرا�ض احلمداين “ونحن اأنا�ض ل تو�شط عندنا/ 

لنا ال�شدر دون العاملني اأو القرُب”.

و�شمري “نحن” هذا ل يتعلق بقوم اأو بعامة �شعٍب 

بل�شان  الناطقة  بالأنا  يتعلق  بل  ال�شعوب،  من 

الوطن،  هوى  عن  املعرّبة  ال�شعرية  اجلماعة 

هذه  فالنحن  الكلمة،  وريادة  املوقف،  و�شجاعة 

اأحد  نال  العلى،  العلى، ومن طلب  ت�شرخ طالبًة 

احل�شنيني: ال�شدر اأو القرب.

اأ�شحابها  وال�شعراء هم  ال�شدارة،  وال�شدر من 

يف ا�شتحقاق الوطنية والنتماء، والهوية. ت�شتعيد 

بامتياز  الوطنية  الهوية  عنا�شر  كّل  ق�شائدهم 

samkaawach@gmail.com
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حبيب الصايغ: الوطن ماء ونخلة، 
والنخلة هي زينة األرض في بلد 
صحراوي االمتداد، رملي األبعاد 

لي�ض �شوءًا على �شوالف فّلة

وطني غ�شبة الغريب على احلزن

وطفل يريد عيدًا وقبلة

ورياح �شاقت بحجرة �شجٍن

وعجوٌز يبكي بنيِه وحقله

هذه الأر�ض جلد عظمي

وقلبي، فوق اأع�شابها يطري كنخلة

عّلقوين على جدائل نخلة

وا�شنقوين فلن اأخون النخلة”.

اإىل الغنائية  بهذا ال�شعر ينحاز ال�شاعر دروي�ض 

املكان  مبفردات  املحتفية  الكال�شيكية  العربية 

من �شجر وب�شر، وُيعلي انتماًء للنخلة كاأق�شى ما 

ميكن لكائن اأن يحمل من رمزية ودللة، فالنخلة 

هنا هي الأنثى ذات اجلدائل، وهي الأر�ض التي 

اإىل  النتماء  لأنها  الإن�شان  ال�شاعر  يخونها  لن 

ال�شكرية  العي�ض فيه، بحالوته  يبداأ  وبها  الوطن 

دللة  ذات  كمفردة  ورطب  وع�شل،  متر  من 

والعط�ض واجلفاف،  القيظ  نقي�ض  باملاء  ترتبط 

ُرطبًا  �شار  رُطب  الفعل  اإن  القول  املعاجم  ومن 

وهو اأي�شًا خالف يب�ض مبعنى ندي و�شار ناعمًا، 

الع�شب  جماعة  والُرطب  ابتّل،  مبعنى  وترّطب 

الأخ�شر، وحممود دروي�ض �شاعرًا، يبداأ بالنخلة 

وينهي ق�شيدته بها، فاخليانة للنخلة هي خيانة 

الأعداء  يعّلقه  واأن  والوطن،  والعر�ض  لالأر�ض 

اأن ينال العربيُّ �شرف  على جدائل النخلة يعني 

الرفعة والكرامة والعز واملجد.

والنخلة ترتبط وقلب ال�شاعر برابط احلب والوفاء 

واملودة، فقلب ال�شاعر فوق اأع�شاب الأر�ض يطري 

كنخلة حملقًا يف �شماء احلق واحلقيقة، وبينهما 

الأر�ض يل”،  “هذه  ال�شاعر  يقول  الأر�ض،  هذه 

ل  مباركة  و�شجرة  ووفاء،  انتماء  فالنخلة  وبهذا 

يف الر�شالة ال�شماوية واخلطاب الإلهي فح�شب، 

جوهر  الوجود،  جلوهر  احلقيقي  املعنى  يف  بل 

الإن�شان واقفًا كالنخلة، وبا�شقًا مثلها،  اأن يكون 

وكرميًا معطاًء يف �شبيل الوطن والإن�شان كما هي 

يف العطاء واجلود.

فرا�ض  اأبي  موقف  ال�شاعر  ي�شتعيد  وبهذا 

احلمداين من عالقة اختيار ال�شعراء الوجودي، 

وجودي  كهمٍّ  الوطنية  الهوية  اإىل  وانحيازهم 

للوطن  النتماء  ال�شدر/  اإىل  بهم  يوؤدي  موؤرق، 

ارتقاء  والفداء،  الولء  قيم  عن  بفخر  والتعبري 

اإىل القرب/ امل�شنقة، النزول جتذرًا  اأو  كالنخلة، 

اإىل  يف الأر�ض �شاربًا يف الرمل، بفخر الذاهب 

�شجلِّ  يف  وفخار  عزٍّ  حروف  بدمه  ليكتب  حتفه 

هويته الوطنية.

قلب  تاأكل  ونار  وحريق،  لظًى  الوطن  فحب 

ال�شاعر ليكتب اجلمر يف املوقف الوطني الأ�شيل، 

بالدمع  الوطن  خريطة  ير�شم  ال�شاعر  والفوؤاد 

واأطايب  احلياة  ملذات  تغريه  فال  والدم، 

للوطن  منزل،  لأول  اإل  الهوى  فما  العي�ض، 

اأزليًا  حبًا  ال�شاعر  يكتبه  والذاكرة،  املكان 

ي�شمحل،  ول  يتجدد  هوى  ونبع  ينتهي،  ل 

خالدًة  كلمًة  الأبدية،  دامت  ما  ويبقى 

يف  و�شمًا  ال�شاعر  روح  حتفرها 

ذاكرة التاريخ، لت�شجل يف ح�شا 

ونار،  نور  الأزلية بحروف من 

و�شبابة ل تنطفئ.

ال�شعراء  عند  الوطنية  وللهوية 

انتماء اإىل القيم الفكرية املوروثة 

اإليهم  بالن�شبة  فالوطن  وال�شلف،  الأجداد  عن 

وماء،  ونبتًا  اأر�شًا  يكون  اأن  قبل  قيم  جمموعة 

قيٍم حتكي حكاية عرب اآمنوا بعّزتهم، وانتموا 

بالنتماء  والفخر  والعزة  والكرب،  العلياء  اإىل 

اأو  ا�شم  النتماء  لهذا  يكون  اأن  قبل  الوطني، 

بلغ  “اإذا  املاأثور  ال�شعر  بيت  فهويتهم  هوية، 

/ تخّر له اجلبابر �شاجدينا”،  الفطام لنا �شبيٌّ

ويف ذلك املعنى يقول ب�شارة اخلوري )الأخطل 

ال�شغري(:

والزمانا عّنا  العلياء  “�شائل 
هل خفرنا ذّمًة مذ عرفانا

املروءات التي عا�شت بنا

مل تزل جتري �شعريًا يف دمانا”.

الوطنية،  الهوية  �شلب  يف  تقع  التي  واملروءات 

اجلمعي  الفكر  يف  اأولياتها،  اأوىل  عن  وتعرّب 

واملوروث ال�شعبي من قيم واأخالقيات ومبادئ، 

ولأبنائه،  للوطن،  التاريخ  �شّجلها  ماآثر  حتكي 

الذين  ال�شعراء  مقدمهم  ويف  جمده،  بناة 

اأجمل، يحتفون بكل  ير�شمون �شكاًل للوطن ول 

حتى  ع�شقه  بقطرات  ويرتوون  اأر�شه،  يف  نبتة 

ب�شجرها،  الأر�ض  هذه  اأبناء  فهم  الثمالة، 

اأر�ض  �شرب  وكل  وقراها،  ومدنها،  وب�شرها، 

فيها، وها هو ابن الإمارات يحمل راية النتماء 
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والولء، بقد�شية الإميان بالوطن بعد اهلل، يرتفع 

اإىل  وبالنخلة  الأ�شطورة،  م�شاف  اإىل  بالوطن 

فالنخلة  الأزيل،  املبارك  الخ�شرار  م�شاف 

تورق على �شفتي ال�شاعر وتزهر برطبها ومترها 

يقول  حالوتها،  بطعم  ريقه  بالع�شل  ت�شبغ 

ال�شاعر عارف اخلاجة يف ق�شيدة “موعد للحب 

والفرح” من جمموعته “�شالة العيد والتعب”:

�شفتي يف  بالنخل  مورقًا  “يا 
ثبت هواك �شي�شهُر الورُد

و�شيخلق الوله القدمي لنا

زمنًا جديدًا جزرُه مدُّ

هذي الإماراُت ا�شتفا�ض بها

عر�ٌض جميٌل اإ�شمُه املجُد

�شحرًا اأبو ظبٍي تو�شو�شني

والقلُب يينُع اأينما نغدو

َلْت �شحبي اأما دبيٌّ ف�شَّ

يف ناهديِن عليهما حمُد

�ُشعٌل ل�شارقٍة على عط�شي

ظماآن يا من نحوها الق�شُد

عجمان فوق احللم مملكٌة

تندى فيقفُز نحوها احل�شُد

قيويُن ريٌح اأمها �شرٌي

من ع�شف �شوٍق فيَك يرتدُّ

وبراأ�ض خيمتنا م�شاجلٌة 

بيني وبني خميلٍة تعدو

�شّميُت بعدِك رع�شًة بدمي

اإّن الفجريَة ن�شمٌة حتدو”.

جمد الإمارات يف تاريخها:

الإمارات  جمد  حكاية  لتحكي  الق�شيدة  وتطول 

يف تاريخها املعا�شر، وتعدد عنا�شر الهوية انتماًء 

و�شجرًا وماًء، و�شماًء حت�شن الأر�ض مبن عليها 

من ب�شر ينتمون اإىل عنا�شر وجودها منذ الأزل، 

والعني،  وامل�شهد  والل�شان،  باللغة  الأبد،  واإىل 

التي تر�شم مدنًا من روائَع ثريٍة  الروح والروؤيا، 

بحب اأبنائها، وهويتها الأ�شيلة العريقة، وق�شائد 

اأبدع  بالدهم  حّب  يف  ين�شدون  الذين  �شعرائها 

وجد،  من  ال�شعراء  خميلة  �شطرته  ما  واأروع 

وع�شق للوطن.

لغويًا  عن�شرًا  لي�ض  ال�شعر  يف  الإمارات  وحب 

لفظيًا،  وحم�شنًا  تزيينيًا  عن�شرًا  ول  فح�شب، 

هذا  يحمله  ملا  ق�شائدهم،  ال�شعراء  به  يو�ّشي 

ممهدًة  تكن  مل  م�شرية  ذكريات  من  احلب 

عزمًا  كانت  بل  بالورد،  مفرو�شًة  ول  باحل�شى، 

على معاندة الظروف القا�شية يف �شظف احلياة 

لالإن�شان،  موئاًل  النخلة  لتمثل  ال�شحراء،  يف 

حا�شنًة  دافئًة  وروحًا  والأمان،  لالأمن  وم�شدرًا 

لالإن�شان يف هجري ال�شحراء وقليل مائها.

والوطن الإمارات لي�ض عالمًة من عالمات وقف 

يرددون  �شعراء  غنائيات  يف  يرد  كما  الق�شيدة 

فح�شب،  احتفالية  احتفائية  منا�شبات  يف  ا�شمه 

والتزام  معًا،  واجتماعي  اإبداعي  عمٌل  هو  بل 

بعنا�شر هوية وطنية تدل عليه، وت�شري اإليه بقيم 

البذل، والعطاء، والبناء، ول تبنى الأوطان بغري 

هذه القيم الوطنية التي يلتزمها ال�شعراء نربا�شًا 

الهوية،  مقّومات  بناء  م�شرية  يف  انتماء  و�شعلة 

ومكّوناتها اللغوية والإبداعية، يف ال�شعر واحلياة، 

والطبيعية يف ال�شجر والب�شر، والنخلة املباركة.

ت�شّكله  �شعوبة  يدرك  ل  �شعب،  التزام  والوطن 

يتماهون  الذين  ال�شعراء  اإل  وال�شعري  الوجودي 

معه يف الق�شية الوطنية، والهم ال�شعري، والوجود 

يف  املحمول  فهو  به،  الوله  م�شاحات  امتداد  يف 

القلب، واملاأمول دائمًا غدًا، اأجمل مما هو عليه 

اليوم، واأف�شح اأر�شًا، واأرحب �شدرًا، يحمل هّمه 

ال�شعراء يوميًا يف كل نب�شة وريد، وخفقة قلب، 

بحمله،  ال�شاعر  يلهث  وروح،  ورائحٍة  َنَف�ٍض  وكّل 

وال�شر  والنهار،  الليل  يف  معه،  بالده  يحمل  لأنه 

واجلهر، والبعد والقبل.

 ويف حديثه للوردة يقول ال�شاعر حبيب ال�شايغ 

بالنتماء  يرتبط  ما  الهوية،  عنا�شر  من  فيها 

لالأر�ض والنخلة، والوطن البالد التي تعد ال�شاعر 

اأمطرت  كلما  فرحه  يف  الدافئة  رغباته  بتحقق 

غيمة يف البالد، اأمطرت غيمٌة يف الدم، والوردة 

دم، والدم وطن، والوطن ماء ونخلة، والنخلة هي 

رملي  المتداد،  �شحراوي  بلد  يف  الأر�ض  زينة 

الأبعاد، كّف الرمل مت�شح على جبينه باجلفاف، 

كالنخلة  وواحة  كالواحة،  بقبلة  احلب  فيبادلها 

املباركة، التي تبديها الأر�ض زينًة وثمرًا حلوًا يف 

مرارة العي�ض يف ال�شحراء، وال�شاعر ي�شري اإليها 

العرب،  �شحراء  يف  الأر�ض  زينة  فهي  بالكناية 

يقول خماطبًا �شاعرًا �شريكًا له يف النتماء اإىل 

الأر�ض/ الوطن/ البالد، النخلة:

اإليها فانتمينا  زينتها  الأر�ض  “اأبدت 
وكنا لها لهفًة اأو دعاء

وانتظرنا طوياًل

فلم يح�شر الأ�شدقاء”

واحلياة،  الهوية،  بتفا�شيل  الوطن  عي�ض  اأما 

�شمن  تت�شكل  التي  لالأ�شياء  الإن�شاين  والتحّول 

مكّونات الوطن، والهوية، فيعي�شه ال�شاعر مبخيلة 

واإ�شراقة  ال�شبح،  يف  وجهًا  الوطن  له  تر�شم 

النخلة في الشعر اإلماراتي 
المعاصر قضية والتزام شعري 

أيضًا، فهي داللة العودة إلى 
الذاكرة األولى، ذاكرة الحب 
للوطن واألرض ومقّوماتهما 
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ال�شم�ض، وانبعاث ال�شجن يف خافق القلب، وزوايا 

ال�شاحك،  بال�شبح  ال�شاعر  يلتقي  ال�شلوع، 

عينيه،  يف  الوطن  �شورة  يحمل  لأنه  مبت�شمًا 

عائدًا  طريًا  به  ي�شافر  قلبه،  يف  اإليه  واحلنني 

اإىل ربوع وطنه مهما متادت عبثًا بقلبه م�شافات 

الغربة، طريًا يغّرد مبفردات البالد و”اخلليج”، 

وحلم النخيل يف رمزية اختزاله للوجود الإن�شاين 

واخت�شاره للحياة يف �شجرة، مباركة، ع�شلها من 

زيت ونور، ت�شيء كم�شكاة، وهذا الجتاه تتمثله 

خلف  من  تطل  التي  غاب�ض  �شاحلة  ال�شاعرة 

الدللة على اخلليج  النخيل من�شدًة رمزيتها يف 

بعامة، والإمارات على �شفته اجلنوبية بخا�شة، 

فتقول يف جمموعتها “بانتظار ال�شم�ض”:

فمه �شاحك  �شباح  “ويلقاين 
فذاك ال�شبح وجهك اأنت يا وطني

ت�شافر بي اإليك ف�شول اأحالمي

جناحاها احلنني ودفقة ال�شجن

ومن خلف النخيل اأطل من�شدة

�شدى اأن�شودتي لهواك ي�شحبني

اأمايّن الكبرية زورق يجري

يزاحم يف اخلليج اأ�شالة ال�شفِن”

وال�شاعر  ووقفة،  ق�شة  النخلة  مع  ولل�شعراء 

دللة  اإىل  ينتمي  عربي  �شاعر  ككل  الإماراتي 

النخلة يف ال�شمري اجلمعي للعرب، واإن كان اهلل 

بل  غريه،  من  اأكرث  حياته  يف  بوجودها  ه  خ�شّ

مو�شومًا،  وطنًا  ظاللها  لت�شري  فيئها  يف  واألقاه 

وح�شنًا دافئًا ودللة �شري وم�شرية، بل اإحالة اإىل 

املتخيل الديني وامليثيولوجي يف ال�شمري اجلمعية 

الكرمي،  قراآنه  يف  اهلل  اإىل  �شورة  كاأقرب  تلك، 

العذراء  حكاية  ت  ق�شّ التي  ال�شماوية  وكتبه 

مرمي، وابنها امل�شيح، ف�شارت النخلة بهما اأكرث 

قيمًة، واأجمل رمزيًة، تتكامل بالقيمة الوطنية لها 

وار�شًا  �شعبًا  الإمارات،  عن  املعرّب  احلا�شر  يف 

ونخياًل وماًء، يقول ال�شاعر �شيف املري:

ال�شعراُء النخلة  بحب  “هامت 
فجرت على �شنن الهوى الأهواُء

وتتابعت يف و�شفها اأبياتهم

واحلب عند بني القري�ض عطاُء

كانت على طول احلياة وعر�شها

من خري ما جادت به ال�شحراء

اأعلمت من خرب امل�شيح واأمِه

ملا اأتاها املولد الو�شاُء

وت�شاقط الرطب املبارك عندما

هّزت بجذع النخلة العذراُء”.

من  غريه  دون  املري  �شيف  ال�شاعر  يتفرد  وهنا 

كاملًة،  بق�شيدته  النخلة  بتخ�شي�ض  ال�شعراء 

الإمارات  �شعراء  على  حقها  بع�ض  يفيها  كاأنه 

فيخ�شها بوجده كمو�شوع �شعري م�شتقل متميز، 

لالأنثى  ل  الإماراتيني  ال�شعراء  عند  فاحلب 

واحلبيبة كما هو عند غريهم من �شعراء العرب، 

يف  وتتابعت  حبها  يف  هاموا  التي  للنخلة  هو  بل 

و�شفها اأبيات �شعرهم وبوح ق�شيدهم.

سيف المري: هامت بحب النخلة 
الشعراُء، فجرت على سنن الهوى 

األهواُء، وتتابعت في وصفها 
أبياتهم، والحب عند بني القريض 

عطاُء، كانت على طول الحياة 
وعرضها، من خير ما جادت به 

الصحراء، أعلمت من خبر المسيح 
وأمِه، لما أتاها المولد الوضاُء، 

وتساقط الرطب المبارك عندما، 
هّزت بجذع النخلة العذراُء

الشجرة المباركة سبتمبر 2009



النخلة  يف  القول  يخت�شر  املري  �شيف  وال�شاعر 

ال�شحراء  به  جادت  ما  خري  من  فهي  املباركة، 

�شاهدة  وهي  ق�شيدته،  يف  ال�شاعر  يقول  كما 

الأمم  وب�شارة  امل�شيح،  لل�شيد  النبي  امليالد 

القراآين  القول  من  م�شتعريًا  ال�شماء،  بر�شالة 

الكرمي ق�شة العذراء مرمي والرطب املبارك.

ق�شية  املعا�شر  الإماراتي  ال�شعر  يف  والنخلة 

اإىل  العودة  دللة  فهي  اأي�شًا،  �شعري  والتزام 

والأر�ض  للوطن  احلب  ذاكرة  الأوىل،  الذاكرة 

وال�شجر،  بالريح  املرء  عالقة  يف  ومقّوماتهما، 

واحلّل  والعط�ض،  واملاء  والبحر،  وال�شحراء 

�شاهني:  ظاعن  حممد  ظاعن  يقول  والرتحال، 

للريح  �شرختي  “�شاأر�شل 
لتبعثها اإىل اأمي فنف�شي كّدها الرتحال ...

فاإن هبت رياح “الكو�ض” يا اأمي

نناجيها، تناجيني، وناجي النخل يا اأمي

ومن اأجلي

�شالة العمر �شّلي يل”

ي�شتعر�ض  اأمي”  يا  النخل  “ناجي  قوله  ويف 

اأو دللية، بل �شرورًة  ال�شاعر �شرورًة ل �شعرية 

رديف  عالقة  يف  فالنخلة  وجودية،  اإن�شانية 

الأم  كما  تعطي  والنخلة  الأم،  للفظة  ومماثل 

�شّكرها،  وحالوة  والع�شل،  بالتمر  ابنها  وتغذي 

م�شاف  اإىل  وذاكرته  ال�شاعر  ذات  يف  وترتقي 

“يا  املناجاة،  يف  كمنادى،  ا�شرتاكهما  يف  الأم، 

نخل”، “يا اأمي”.

وجتتمع املعاين الوطنية كّلها معًا يف بع�ض مناذج 

اأن ميّوهها  اأو�شح من  ال�شعر الإماراتي كحقيقة 

ال�شاعر مبح�شنات البديع والبيان، اأو اأن يخبئها 

ال�شاعر يف غام�ض املعاين ومغلق الدللت، فحب 

احل�شور،  كّل  وحياته  ه  ن�شّ يف  حا�شٌر  الوطن 

ميالأ عليه يومه و�شعره و�شعوره، فريق�ض يف حلبة 

التعبري  وجمالية  البياين  و�شحره  الوطني  وحيه 

عنه،  ال�شم�ض  ق�ش�ض  اإىل  اإليه،  النتماء  عن 

وابت�شامة الهالل لطلة وجهه، وهو الوطن املخّيلة، 

وارتياح الروح اإىل الرمتاء يف اأح�شان “احلالة” 

ال�شعرية، كجنة  اأبدع جتلياتها  الهوية يف  اأو هي 

اأبدعت ر�شم تفا�شيلها يد اخلالق،  على الأر�ض 

يقول  وحب،  ع�شق  بكثري  اإليها  اإن�شانها  فانتمى 

�شامل اأبو جمهور يف اإحدى ق�شائده:

فيها الطفل  يداعب  بالدًا  “يا 
ق�ش�ض ال�شم�ِض وابت�شام الهالِل

وّدع الطرُي يف حماها فراخًا

مطمئنًا واآمنًا ل يبايل

تلك اأر�شي وجنتي وبالدي

واإماراُت موطني وماآيل.”

وال�شاعر هنا ي�شري اإىل النخلة بالإمياء والتلميح 

يف  يبني  الطري  موطن  والنخلة  الت�شريح،  ل 

اأع�شا�شه  ال�شحراء  و�شط  املخ�شّر  حميطها 

للفراخ ال�شغار، والنخلة كذلك خمزن ذكريات 

بعد  القيلولة  يف  ظلها  يتو�شد  ال�شحراء،  ابن 

التعب، ويحتمي بفيئها من الهجري، فتحميه ومتيل 

عليه ميل الأم احلنون على طفلها، كاأنها عباءته 

من احلر وغطاء راأ�شه من اأذى الرم�شاء.

ق�شيدته  يف  يتلو  معتوق  كرمي  ال�شاعر  هو  وها 

“مواويل دي�شمرب” اأغنياته يف حب النخلة التي 
تت�شع كوطن وت�شري رمزًا لالإمارات الدولة، وهي 

انتماء  عنا�شر  يعدد  وال�شاعر  والعطاء،  املروءة 

بكثري  وطنه  خماطبًا  الإمارات،  للوطن  ال�شاعر 

اليومية  املعاين  متعاليًا على  الوجد واحلب،  من 

واملفردة التي ل تقول �شيئًا، كاأنه ير�شم خط �شري 

العائد اإىل البالد، كغائٍب اأتعبه الغياب، وم�شافر 

اأر�شه،  اأ�شناه ال�شفر والرتحال فعاد زاحفًا اإىل 

يرمي بّهمه اإليها لتحمله عنه، وتريحه من عذابه 

القدمي، يقول: 

“يا موطنًا جعَل املروءَة ن�شلُه
ث الغادي بها واملن�شُف اإن حدَّ

ما غاَب عنَك م�شافٌر يا موطني

اإل وعاَد اإىل ترابَك يزحُف

ل ُيحمُد الإ�شراُف يف �شيٍء �شوى

حبِّ البالِد فنعَم �شعٌب ُي�شرُف”.

الفخر  يعلن  ق�شيدته،  من  اآخر  مو�شع  يف  وهو 

وانتماٍء  وطنية،  وهوية  وجودي  كعن�شر  بالوطن 

ق�شائد  بها  حفلت  التي  العزة  ي�شتعيد  اإن�شاينٍّ 

بالبالد  الع�شور،  امتداد  على  العرب  ال�شعراء 

وخّفاق  وعلٌم،  رايٌة  فالوطن  ورجالتها،  وعلمها 

تخفق له القلوب بني الأ�شلع، وتر�شم يف العيون 

له �شورة زايد، والدًا وقائدًا، وباين عزة الوطن، 

واأبنائه، يقول كرمي معتوق: 

الإماراُت التي من عزمها “وطني 
علِت اجلباُه مهابًة وجالل

اأجماُدها علٌم رعته قلوبنا

وحمته اأجياٌل بنْت اأجيال

من طبِع زايَد طبعها واأمانها

هي داُر زايَد ل عدمَت �شوؤال “.

صالحة غباش: من خلف النخيل 
أطل منشدة، صدى أنشودتي 

لهواك يصحبني، أمانّي الكبيرة 
زورق يجري، يزاحم في الخليج 

أصالة السفِن
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قيادتنا الرشيدة تتبنى فلسفة الزراعة 
العضوية كخيار استراتيجي في اإلمارات

الشجرة المباركة سبتمبر 2009

أبوظبي تملك أسس 
إنتاج التمور العضوية

ملحة  �شرورة  هي  وهل  لالإن�شان  الآمن  الغذاء 

اأم رفاهية ميكن ال�شتغناء عنها يف ظل التزايد 

اجلدل  هذا  ورغم  عامليًا  الغذاء  وقلة  ال�شكاين 

اأهم  تعترب  املحيطة  وبيئته  الإن�شان  �شحة  فاإن 

الأولويات يف منظومة الأمن الغذائي.

التاريخ  يف  التمر  نخيل  �شجرة  لأهمية  وبالنظر 

املرحوم  لها  اأ�ش�ض  التي  الفتية  لدولتنا  الزراعي 

اهلل،  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 

مفردات  اأحد  املباركة  ال�شجرة  اأ�شحت  فقد 

علينا  يرتب  وهذا  الإمارات  يف  الوطنية  الهوية 

املقدمة  اخلدمات  تطوير  يف  َجّمة  م�شوؤوليات 

يدخر  مل  حيث  واإر�شاديًا،  وزراعيًا  فنيًا  للنخلة 

نخيل  �شجرة  دعم  يف  جهدًا  الزراعة  قطاع 

التمر على كافة امل�شتويات وفقًا للروؤية احلكيمة 

ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

الناجحة  الدولة »حفظه اهلل«. فالتجارب  رئي�ض 

التي حتظى  اأبوظبي  اإمارة  الع�شوية يف  للزراعة 

بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  من  بدعم 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد 

الأعلى للقوات امل�شلحة تعترب اأ�شا�شًا مهمًا لنجاح 

الزراعة الع�شوية يف الإمارات. مما حدا بنا اإىل 

دفع عجلة الإنتاج الع�شوي على كافة امل�شتويات 

دائرة  وكيل  حارب  �شعيد  جمعة  �شعادة  اأكد 

الزراعة قائاًل: نحن  ــ قطاع  البلديات والزراعة 

يف قطاع الزراعة ومن موقع امل�شوؤولية قد اتخذنا 

الجتاه  يف  الإجرائية  اخلطوات  من  العديد 

ال�شحيح يف جمال الزراعة الع�شوية اأولها ن�شر 

الذي  اجلديد  الزراعي  النظام  وثقافة  املعرفة 

يعتمد على ا�شتخدام املواد الطبيعية والبيولوجية 

يف  واأهميتها  املزارعني  الأخوة  بني  الزراعة  يف 

طريقة  ت�شكله  وما  امل�شتدامة  الزراعية  التنمية 

الزراعة الع�شوية من عن�شر فعال يف الوقاية من 

متبقيات املواد ال�شارة يف املحا�شيل الزراعية. 

الكتيب ال�شادر عن جلنة  جاء ذلك يف مقدمة 

الزراعة  قطاع  يف  الإر�شادي  العمل  تطوير 

وذلك  للنخيل(  الع�شوية  )الزراعة  بعنوان 

ليوا  مهرجان  يف  القطاع  م�شاركة  مبنا�شبة 

برامج  من  جزءًا  يعترب  والذي   2009 للرطب 

املزارعني  لتوعية  الر�شادي  العمل  جلنة تطوير 

ورفع م�شتوى املعرفة لديهم. 

اأنه كرث احلديث يف  اإىل  الوكيل  �شعادة  واأ�شاف 

الأرجاء  خمتلف  يف  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 

الزراعي  الإنتاج  واأهمية  الع�شوية  الزراعة  عن 

وتوفري  البيئة  حماية  �شاأنه  من  الذي  الأنظف 

�شــــدر حـــــديــــثًا 

عن جلنة تطوير العمل الر�شادي

 الدارة العامة لزراعة ابوظبي 

قطاع الزراعة
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لدينا  واأ�شبح  الع�شوية  التمور  اإنتاج  خ�شو�شًا 

يف اإمارة اأبوظبي جتارب نا�شجة اأخذت موقعها 

جناحات  وحققت  الع�شوي  الإنتاج  خريطة  على 

اإمارة  اأن  توؤكد  التي  العامل  م�شتوى  على  رائعة 

لإنتاج  والأ�ش�ض  املقومات  جميع  لديها  اأبوظبي 

التمور الع�شوية.

من هنا تاأتي اأهمية هذا الكتيب التعريفي لالأخوة 

التمور  لإنتاج  التحول  اأهمية  حول  املزارعني 

الع�شوية لأن الزراعة الع�شوية هي النظام الأمثل 

الذي ت�شعى الدول املتقدمة اإىل توفريه ل�شعوبها.

من جهة اأخرى اأ�شار املهند�ض احمد خالد عثمان 

العامة  الدارة  يف  الزراعي  النتاج  ادارة  مدير 

لزراعة ابوظبي اأن الزراعة الع�شوية ب�شكل عام 

حققت قفزة نوعية على م�شتوى الدولة اأو اإمارة 

قيادتنا  تبني  حيث  من  خا�ض  ب�شكل  اأبوظبي 

كخيار  الع�شوية  الزراعة  لفل�شفة  الر�شيدة 

ا�شرتاتيجي للدولة والإمارة من اأجل اإنتاج غذاء 

اآمن و�شحي لكافة �شكان الدولة.

�شحت الزراعة الع�شوية جزءًا من حديث 
َ
اأ كما 

النا�ض اليومي على كافة امل�شتويات كبديل طبيعي 

وزاد عدد مرتادي  الإن�شان  لغذاء  واآمن  و�شحي 

�شالت بيع الإنتاج الع�شوي، حيث يف�شل العديد 

عن  الع�شوي  الزراعي  الإنتاج  امل�شتهلكني  من 

على  املنتج  هذا  ملاأمونية  نظرًا  العادي  الإنتاج 

تعزز  الطبيعة  اإىل  العودة  اأن  موؤكدين  ال�شحة 

البيئة امل�شتدامة وتزيد من الإنتاج.

واأ�شبح لدينا العديد من املزارع الع�شوية وهي 

نا�شجة وعالية اجلودة على م�شتوى  اأمثلة  بحق 

م�شتوى  على  عدة  جناحات  حققت  الدولة 

املنطقة والعامل.

بقطاع  الإر�شادي  العمل  تطوير  جلنة  يف  ونحن 

العام  مدار  على  اإر�شادية  برامج  لدينا  الزراعة 

يف  الراغبني  املزارعني  لكل  ممدودة  ويدنا 

اأو  للنخيل  �شواء  الع�شوية  الزراعة  اإىل  التحول 

املحا�شيل الأخرى وعلى ا�شتعداد لالأخذ باأيديهم 

واإر�شادهم وتذليل جميع العقبات اإن وجدت. 

انه ومما  الزراعي  الإنتاج  اإدارة  واأ�شاف مدير 

معظم  اأبداه  الذي  الهتمام  هو  ال�شدور  يثلج 

اإىل  اأبوظبي يف رغبتهم بالعودة  اإمارة  مزارعي 

الإنتاج  جمال  يف  خ�شو�شًا  الطبيعية  الزراعة 

بذلتها  التي  للجهود  ونتيجة  للتمور،  الع�شوي 

العلمية  املعرفة  ن�شر  يف  الزراعة  قطاع  اإدارة 

احلقلية  العمل  وور�ض  التدريبية  والدورات 

كما  املا�شية.  ال�شنوات  عرب  املزارعني  لالإخوة 

اخلم�ض  دوراته  يف  الرطب  ليوا  ملهرجان  كان 

املناخ  هذا  خلق  يف  الطيب  الأثر  املتعاقبة 

على  املزارعني  حتفيز  يف  واليجابي  احليوي 

زراعة  بهدف  الع�شوية  الزراعة  اأ�شلوب  تبني 

النخيل الع�شوية واإنتاج التمور الع�شوية.
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أسـرار
العـالج بالتمـر

التمـر خـبز الصحراء وأفضل غذاء للمستقبل

و�سالمه  اهلل  �سلوات  عليه  الكرمي  الر�سول  اإن 

املوؤمن  غذاء  يف  للتمر  خا�سة  اأهمية  اأعطى  قد 

كّرر  قد  وتعاىل  تبارك  واهلل  العام.  مدار  على 

ذكر النخيل يف كتابه املجيد كثريًا، وجعله طعام 

اأهل اجلنة، فما هي اأ�سرار هذه املادة الغذائية؟ 

كمادة عالجية  بالتمر  نفّكر  اأن  املمكن  وهل من 

يقول  وماذا  اأمرا�ض حمددة؟  لعالج  ن�ستخدمها 

العلماء حديثًا عن التمر؟

ي�سميه  وقد  غذاًء  املواد  اأكرث  من  التمر  ُيعترب 

البع�ض »خبز ال�سحراء«، ويحتوي اأكرث من ثلثيه 

الفاكهة  هذه  نالت  وقد  طبيعية.  �سكرية  مواد 

اهتمام احل�سارات القدمية منذ اأكرث من خم�سة 

اآالف �سنة. فقد اعتربها قدماء امل�سريني رمزًا 

زينوا  فقد  واليونانيون  الرومان  اأما  للخ�سوبة، 

بها مواكب الن�سر الفخمة [1]. واالآن يتم اإنتاجه 

بكميات كبرية يف اجلزيرة العربية واإيران وم�سر 

املتحدة  والواليات  واإيطاليا  واإ�سبانيا  والعراق 

يوجد  حيث  العامل.  دول  من  وغريها  االأمريكية 

اأكرث من 600 نوع اأو �سنف من التمر [2]. �سوف 

التمر مفيد لالإن�سان  اأن  االآتية  الفقرات  نرى يف 

فوائده  وت�ستمر  اأمه،  منذ وجوده جنينًا يف بطن 

حتى �سن ال�سيخوخة!!.

التمر قبل الوالدة:

يقوم التمر بالتاأثري على ع�سالت الرحم فين�سطها 

كما  احلامل.  والدة  ي�سهل  مما  حركتها  وينظم 

والوالدة  املخا�ض  مرحلة  يف  الرحم  ع�سلة  اأن 

تكون باأم�ض احلاجة لل�سكر الطبيعي كغذاء لهذه 

مادة  التمر  اأن  ومبا  ن�سبيًا.  ال�سخمة  الع�سلة 

ملينة وم�سهلة فهي �سرورية للحامل قبل الوالدة 

لتنظيف القولون واالأمعاء وت�سهيل الوالدة. وهنا 

يتجلى االإعجاز يف قوله تعاىل يف خطابه ل�سيدتنا 

ْخَلِة  ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ مرمي عليها ال�سالم: {َوُهزِّ

ُت�َساِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّيًا} )مرمي: 25(.

غذاء وعلج للأطفال:

هو  والذي  الطبيعي  ال�سكر  على  التمر  يحتوي 

فهو  لذلك  واله�سم،  االمت�سا�ض  و�سريع  �سهل 

مريح واآمن بالن�سبة ملعدة الطفل واأمعائه. وميكن 

اإذا  اأي�سًا من ع�سري التمر خ�سو�سًا  اال�ستفادة 

لالأطفال  مقويًا  �سرابًا  لي�سكل  احلليب  مع  ُمزج 

والكبار معًا. ثم اإن مزيج التمر والع�سل وامل�سنوع 

عند  االإ�سهال  يعالج  اأن  ميكن  عجينية  كمادة 

اأن يعطى  اأي�سًا ب�سرط  الزحار  االأطفال، ويعالج 

ثالث مرات يف اليوم. كما ميكن لهذه العجينة اأن 

اأثناء بزوغ  الطفل  للثة  تكون مبثابة مادة مهدئة 

وت�سّهل خروج  وتطّريها  لثته  تهدئ  اأ�سنانه حيث 

االأ�سنان.

التمور  من  اجليدة  االأنواع  بتناول  ُين�سح  كما 

اأردنا  اإذا  خ�سو�سًا  اال�ستعمال  قبل  وغ�سلها 

ا�ستعمالها لعالج وغذاء االأطفال. وهنا ن�ستذكر 

يف  وال�سالم  ال�سالة  عليه  الكرمي  النبي  هدي 

املهند�س عبد الدائم الكحـيل

newmiracle7@hotmail.com
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حتنيك الطفل بالتمر املم�سوغ واإطعامه قلياًل منه 

بعد والدته. وقد اأثبت العلم �سرورة اإعطاء املولود 

واإك�سابه  بالغذاء  الإمداده  وال�سكر  املاء  �سيئًا من 

باأن  علمنا  واإذا  االأمرا�ض.  �سد  الالزمة  املناعة 

ال�سكر املوجود يف التمر من اأ�سهل اأنواع ال�سكاكر 

للمولود  منا�سبًا  يكون  فاإنه  وه�سمًا  امت�سا�سًا 

نقعه  اأو  م�سغه  يتم  اأن  على  والدته  منذ  اجلديد 

باملاء النقي لي�سهل تناوله. وهذا يوؤكد اأن الر�سول 

االأطباء  �سبق  قد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  االأعظم 

اإىل هذا النوع من التغذية، كيف ال ي�سبقهم وهو 

ر�سوٌل من رّب هوؤالء االأطباء؟!

علج فّعال للإم�ساك:

وي�ساعد  املعوية  اال�سطرابات  التمر  يعالج 

كما  عالية،  بفعالية  مهامها  اأداء  على  االأمعاء 

البكترييــا  م�ستعمــرة  تاأ�سي�ض  على  ي�ساعدها 

النافعة لالأمعاء. ولذلك ي�ساعد التمر على عالج 

االأمعاء  ع�سالت  ويقلــ�ض  جيد  ب�سكل  االإم�ساك 

اال�ستفادة  األياف. وميكن  من  فيه  وين�سطها مبا 

الق�سوى من �سراب التمر لعالج االإم�ساك بنقع 

�سباح  يف  وتناولها  الليل  خالل  التمر  من  حبات 

اليوم التايل ك�سراب م�سهل [3].

علج اال�سطرابات اجلن�سية:

ميكن ا�ستعمال �سراب التمر لعالج القلب 

ميكن  كما  ال�سعيف، 

لل�سعف  ا�ستعماله 

واإذا  اجلن�سي. 

مع  التمر  مزج 

والع�سل  احلليب 

اال�سطرابات  لعالج  فعااًل  �سرابًا  ي�سكل  ف�سوف 

اجلن�سية لدى اجلن�سني وم�سروب كهذا �سيقّوي 

اجل�سم ب�سكل عام ويرفع م�ستـوى الطاقــة فيـه. 

وميكن اأن يتناوله امل�سنون اأي�سًا لتح�ســني قوتهــم 

خالياهم  يف  املرتاكمة  ال�سموم  من  وتخلي�سهم 

طوال �سنوات عمرهم.

الغذاء املثايل لل�سائم:

والعجيب اأن الذين يعاجلون مر�ساهم بال�سوم 

بتناول  ين�سحونهم  امل�سلمني  غري  من  وهم 

واملاء،[4]   الفواكه  يف  املوجود  الطبيعي  ال�سكر 

من  عالية  ن�سبة  يحوي  التمر  باأن  علمنا  واإذا 

هذا ال�سكر ال�سهل االمت�سا�ض فاإنه بذلك يكون 

نتذّكر  وهنا  لل�سائم.  غذاء  اأف�سل  واملاء  التمر 

وال�سالم:  ال�سالة  عليه  لنبينا  �سريفًا  حديثًا 

)اإذا اأفطر اأحدكم فليفطر على متر فاإنه بركة، 

اأبو  )رواه  َطهور(  فاإنه  فاملاء  يجد مترًا  فاإن مل 

علمنا  الكرمي  الر�سول  يكون  وهكذا  داود(. 

اأ�سول ال�سوم الفعال بتناول التمر واملاء قبل اأن 

يكت�سفه الغرب بقرون طويلة! وقد تكون احلكمة 

االإفطار هي احلّد  التمر عند  تناول  النبوية من 

من اجلوع وبالتايل تقليل كمية الطعام امل�ستهلكة 

اأكرث  ال�سيام  يكون  وهكذا  ال�سائم،  قبل  من 

يعترب  ال�سوم  اأن  تذكرنا  واإذا  وفائدة.  فاعلية 

من  ال�سامة  املواد  ال�ستئ�سال  �سالح  اأف�سل 

اجل�سم، فاإن االإفطار على التمر املقاوم لل�سموم 

الناجت  والوهن  لل�سعف  متكامل  عالج  بحق  هو 

يف  الثقيلة  واملعادن  ال�سامة  املواد  تراكم  من 

خاليا اجل�سم، وميكنك عزيزي القارئ االطالع 

على »بحث ال�سوم عملية بدون جراحة«.

علج للوزن الزائد:

اإن احتواء التمر على ت�سكيلة وا�سعة من العنا�سر 

الغذائية يجعله غذاء مقاومًا للجوع! واإذا علمنا 

االإح�سا�ض  هو  لل�سمنة  الرئي�سي  ال�سبب  باأن 

وبالتايل  للطعام  وال�سهية  باجلوع  دائم  ب�سكل 

وال�سكريات  ال�سحوم  اأكرب من  كميات  ا�ستهالك 

اأثناء االأكل، فاإن العالج بتناول ب�سع حبات متر 

عند االإح�سا�ض باجلوع �سي�ساعد على االإح�سا�ض 

باالمتالء وال�سبع، هذه احلبات �سوف متّد اجل�سم 

بال�سكر ال�سروري، وتقوم بتنظيم حركة االأمعاء 

االإح�سا�ض  من  كبرية  بن�سبة  التخفيف  وبالتايل 

ا�ستهالك  من  التخفيف  وبالنتيجة  باجلوع. 

ال�سريف  النبوي  الهدي  يتجلى  الطعام.وهنا 

عندما قال عليه ال�سالة وال�سالم: )ال يجوع اأهل 

بيت عندهم التمر( )رواه م�سلم(. وهنا ن�ستنبط 

عالجًا لل�سمنة الزائدة بوا�سطة التمر!

علج الكبد وااللتهابات:

واإذا  ال�سموم،  من  ويخل�سه  الكبد  التمر  يعالج 

ترافق ال�سوم مع االإفطار على التمر، كان بحق 

من اأروع االأدوية الطبيعية ل�سيانة وتنظيف الكبد 

اأن �سراب التمر  من ال�سموم املرتاكمة فيه. كما 

والعديد من  التهابات احلنجرة  يعالج  اأن  ميكنه 

اأنواع احلّمى، والر�سح والزكام [5]

علج للت�سّمم:

ب�سع حبات  اال�ستفادة من  الت�سمم ميكن  لعالج 

من التمر. وميكن ا�ستعمال التمر املنقوع يف املاء 

[3]. وهنا  للت�سمم الكحويل مثاًل  ك�سراب م�ساد 

نود اأن نذّكر باأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سّلم 

قد اأ�سار اإىل عالج الت�سمم بالتمر!! يقول �سلى 

مترات  ب�سبع  ت�سبح  )من  و�سلم:  عليه  اهلل 

اليوم  هذا  ي�سيبه يف  ال  عجوة 

اأبو  [رواه  �ِسحر(  وال  �ُسّم 

احلديث  هذا  يف  داود]. 

ال�سريف معجزة علمية 
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مبهرة ولكن ب�سرط اأن نتعمق يف دالالته الطبية:

وال�سالم  ال�سالة  عليه  الكرمي  الر�سول  1 ــ  اإن 

له  الرقم  وهذا  ب�سبع،  التمرات  عدد  حّدد 

والهدي  والقراآن  الكون  يف  كثرية  دالالت 

النبوي، ويكفي اأن نعلم باأن اأول رقم ُذكر يف 

القراآن هو الرقم �سبعة!!!

2 ــ  اإن �سبع مترات تزن و�سطيًا 70 غرامًا، وهذه 

وحتتوي  االإن�سان،  جل�سم  منا�سبة  الكمية 

واالأمالح  املعادن  من  وا�سعة  ت�سكيلة  على 

يف  امت�سا�سها  ت�سمن  والتي  والفيتامينات 

اجل�سم.

على  اجل�سم  ت�ساعد  �سوف  الكمية  هذه  3 ــ  اإن 

يف  املختزنة  ال�سموم  من  جزء  من  التخل�ض 

خالياه مثل املعادن الثقيلة كالر�سا�ض مثاًل، 

هذا  ع�سرنا  يف  كرُثت  قد  ال�سموم  وهذه 

والغذاء  والهواء  للماء  الكبري  التلوث  ب�سبب 

الذي نتناوله. 

4 ــ  لقد اأ�سار احلديث ال�سريف اإ�سارة خفية اإىل 

املواد ال�سامة التي تدخل اجل�سم بكلمة )�ُسّم( 

واأن تناول التمر �سوف يخفف كثريًا من �سرر 

هذه املواد على اجل�سم.

اهلل  اإىل  ذلك  علم  فنكل  )�سحر(  كلمة  5 ــ  اأما 

تعاىل هو يعلم املق�سود منها. 

�سبع  تناولنا  اإذا  اأننا  احلديث  يعني  ال  6 ــ  طبعًا 

مترات وتناولنا بعدها مادة �سامة ال يعني اأن 

هذا ال�سّم لن يوؤثر! بل اإذا فعلنا ذلك ف�سوف 

ولذلك  التهلكة.  اإىل  نف�سه  يلقي  كمن  نكون 

يوؤثر  التمر  اأن  على  احلديث  نفهم  اأن  ينبغي 

على ال�سموم يف اجل�سم فيخفف من تاأثريها، 

ويكون التاأثري فعااًل يف حالة احلفاظ على �سبع 

مترات كل يوم كما اأمرنا طبيبنا حممد عليه 

من  نفهم  اأن  وينبغي  و�سالمه.  اهلل  �سلوات 

كل  التمر  من  كمية  تناول  اأن  اأي�سًا  احلديث 

يوم وبانتظام �سوف يوؤثر على احلالة النف�سية 

فيجعلها اأكرث ا�ستقرارًا، واهلل تعاىل اأعلم. 

بلغة االأرقام التمر اأف�سل غذاء 

للم�ستقبل:

هنالك فوائد طبية وغذائية يف ثمرة التمر جتعله 

فالتمر  للم�ستقبل.  غذاء  اأف�سل  ليكون  مر�سحًا 

الكربوهيدرات  من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي 

من  ون�سبة   )%  88( اإىل  ت�سل  )ال�سكريات( 

– 5 %( ون�سبة بروتني )2.3 -  الد�سم )2.5 

5.6 %( ون�سبة عالية من الفيتامينات واالألياف 

)6.4 - 11.5 %(. كما حتتوي ثمرة التمر عدا 

البذور على ن�سبة من الزيت )0.2 – 5 %( اأما 

بذور التمر فتحوي )7.7 – 9.7 %( من وزنها 

– 14.2 %( من  التمر )6.6  نوى  وتزن  زيتًا، 

وزن الثمرة.

اآ وب1 وب2  اأي�سًا على فيتامينات  التمر  يحتوي 

مقاوم  وهو  الفلور  على  اأي�سًا  التمر  ويحتوي 

عدد  على  التمر  يحتوي  كما  االأ�سنان.  لت�سو�ض 

من املعادن اأهمها البورون والكال�سيوم والكوبالت 

واملنغنيز  واملغنزيوم  واحلديد  والفلور  والنحا�ض 

والزنك،  وال�سوديوم  والفو�سفور  والبوتا�سيوم 

ال�سيلينيوم  عن�سر  على  كذلك  التمر  ويحتوي 

املقاوم لل�سرطان.

اإن هذه امليزات جمتمعة يف مادة غذائية واحدة 

غذائيًا  موردًا  ليكون  مر�سحًا  جتعله  التمر  هي 

م�ستقبليًا، ال�سيما اأن اإنتاج التمر يف العامل ازداد 

املا�سية،  �سنة  االأربعني  خالل  اأ�سعاف  ثالثة 

فقط.  مرتني  ت�ساعف  العامل  �سكان  عدد  بينما 

وهذا دليل على النمو ال�سريع يف اإنتاج هذه املادة 

املثالية [1].

واأخريًا اأخي املوؤمن اإذا كنت ممن ي�سكون الوهن 

يوم  كل  عجوة  مترات  �سبع  تناول  يف  ترتدد  ال 

عماًل بحديث امل�سطفى عليه ال�سالة وال�سالم. 

فهذه التمرات ال�سبع تزن تقريبًا �سبعني غرامًا، 

اأنك تتناول  واإذا تناولتها كل يوم فاإن هذا يعني 

واملفا�سل  للعظام  املفيد  الكال�سيوم  من  ملغ   70

من  ملغ   35 تناولت  قد  اأنك  ويعني  واالأع�ساب. 

الفو�سفور املغذي للمخ والدماغ، ويعني اأي�سًا اأنك 

تناولت اأكرث من 7 ملغ من احلديد املقوي للج�سم 

ب�سكل عام والقلب ب�سكل خا�ض.

واإذا كنت ت�سكو ال�سمنة الزائدة فاإن هذه الكمية 

حتتوي على اأقل من ربع غرام من الد�سم فقط، 

هذه  اإن  الوزن.  لتخفيف  منا�سبة  فهي  ولذلك 

الوجبة النبوية تقدم لك 10 غرامات من االألياف 

ال�سرورية لتنظيم وتن�سيط عمل االأمعاء لديك. 

فهل ت�ستجيب للهدي النبوي ال�سريف؟!

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/health-

books/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 اإعجاز القراآن وال�سنَّة، �سورية
امل�سدر: موقع االإعجاز العلمي يف القران وال�سنة 

www.55.net

الشجرة المباركة سبتمبر 2009 71 - 70



التمر  نخيل  �سجرة  احتلت 

مكانة   (Phoenix dactylifera)

للغذاء وخ�سب  اأ�سا�سية كم�سدر مهم 

االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وامل�سكن  الوقود 

اآالف  اخلم�سة  عن  تزيد  ملدة  اأفريقيا  و�سمال 

منطقة  يف  التمر  نخيل  �سجرة  حظيت  وقد  عام 

املناخية احلارة  للظروف  ب�سبب حتملها  اخلليج 

امل�سوؤولني  لدى  خا�ض  باهتمام  الفقرية  والرتبة 

اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  يف  واملواطنني 

مما اأدى اإىل رعايتها والتو�سع يف زراعتها، حيث 

يقدر عدد اأ�سجار النخيل مبنطقة اخلليج العربية 

حاليًا بحوايل 55 مليون نخلة يبلغ اإنتاجها ال�سنوي 

اإ�سبانيا  اإىل  العرب  نقل  وقد  تقريبًا  طن  مليون 

�سجرة النخيل ومنها انت�سرت اإىل العامل العربي 

تعداد  و�سل  ال�سواء حتى  على  االأق�سى  وال�سرق 

اإجمايل  من   %62 اإىل  العربي  العامل  يف  النخيل 

البحرين  مملكة  يف  العامل.  يف  النخيل  اأ�سجار 

وحدها حوايل 600 األف نخلة منزرعة يف م�ساحة 

تبلغ حوايل 2000 هكتار، يبلغ جملة اإنتاج التمور 

ن�سفها  حوايل  ي�ستهلك  طنًا،   16612 حوايل 

يف  يدخل  االآخر  والن�سف  االآدمي  لال�ستهالك 

�سناعة االأعالف.

سوسة النخيل الحمراء
في مملكة البحرين

الدكتور فا�سل عبا�س ابراهيم مرهون
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خطورة �سو�سة النخيل احلمراء:

لالإ�سابات  معر�ض  كائن  كاأي  النخيل  �سجرة 

اإنتاجية  على  توؤثر  والتي  واحل�سرية  املر�سية 

فهناك  لذا  اجلمايل،  منظرها  وت�سوه  النخيل 

ولكن  النخيل  ت�سيب  التي  االآفات  من  العديد 

هذه  تعداد  بخف�ض  معظمها  مع  التعامل  ميكن 

بع�ض  يوجد  ولكن  اأ�سرارها،  من  واحلد  االآفات 

ت�ستفحل  ما  وغالبًا  البالد  اإىل  الواردة  االآفات 

اأعدائها  دون  البالد  تدخل  الأنها  بها  االإ�سابة 

احليوية، ومن اأهم واأخطر هذه احل�سرات �سو�سة 

النخيل  �سو�سة  ت�سمى  وقد  احلمراء  النخيل 

الهندية اأو االآ�سيوية.

 (Rhynchophorous ferrugineus)  Red Palm  

Weevil، حيث اأن موطنها االأ�سلي الهند و�سجلت 

عام  ال�سعودية يف  ويف  1918م،  عام  بالعراق يف 

مملكة  يف  مرة  الأول  اكت�سافها  ومت  1985م، 

مزرعتني  يف   1995 عام  اأبريل  يف  البحرين 

�سبق  وقد  هذا  الغربية،  باملنطقة  متجاورتني 

اكت�سافها يف معظم دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

وكذلك يف م�سر حتى و�سلت اإىل اإ�سبانيا.

ومما مييز خطورة هذه احل�سرة هو املدى الوا�سع 

ت�سيبه  التي  النخيل  واأ�سباه  النخيل  اأ�سجار  من 

مما يجعل التخل�ض منها عملية لي�ست بال�سهلة اأو 

الهينة فهي ت�سيب نخيل التمر – نخيل البوري – 

نخيل الزيت ) وا�سنطونيا( نخيل ال�ساجو- نخيل 

جوز الهند الكناري – نخيل جوز الهند – النخيل 

ال�سكري- النخيل املروحي- نخيل التوديا. وهنا 

الزراعي  احلجر  رجال  يقظة  واأهمية  دور  ياأتي 

باملنافذ املختلفة للمملكة.

ومن املعروف اأن ح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء 

تعترب من اأ�سهر واأخطر اآفات النخيل يف منطقة 

جنوب �سرق اآ�سيا ومنطقة ال�سرق االأو�سط لزيادة 

معدل تكاثر وانت�سار احل�سرة لتواجدها يف بيئة 

بع�ض  يف  ت�سمى  وقد  والنمو.  للتطور  منوذجية 

هذه  اأن  على  داللة  النخيل”  اإيدز   “ االأحيان 

ناجح  اأ�سلوب  اإىل  العلماء  يتو�سل  مل  احل�سرة 

وبالتايل  بها  املبكرة  االإ�سابة  على  التعرف  يف 

فعالة  وبطريقة  املنا�سب،  الوقت  يف  مكافحتها 

حتقق ن�سبة اإبادة عالية.

خروج  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  االإ�سابة  ت�سبب 

من  الرائحة  كريه  امللم�ض  لزج  بني  لونه  �سائل 

االإ�سابة  تقدم  ومع  النخيل،  جذوع  على  ثقوب 

بها  النخيل  جذوع  داخل  واأنفاق  فجوات  تظهر 

جميع اأطوار احل�سرة ) يبلغ طول الريقة حوايل 

اأجزاء  ذات   – �سم   2 حوايل  وقطرها  �سم   5

النامية  القمة  ت�سبب جفاف  – ثم  فم قار�سة( 

للف�سائل والنخيل خا�سة عمر 5-10 �سنوات، ثم 

ت�سقط راأ�ض النخلة مع جفاف االأوراق اخلارجية 

للنخلة.

واختلف العلماء يف حتديد مدى طريان احل�سرة 

مرت   900 مل�سافة  تطري  اأنها  البع�ض  ذكر  فقد 

واآخر ذكر اأنها تطري مل�سافة 1 كم، ثم ذكر اأخريًا 

اأنه قد ي�سل طريانها اإىل ميل واحد مما يرجح 

انتقال احل�سرة اإىل مناطق اأخرى يف البالد مما 

ي�ستدعي القيام بعمليات امل�سح واحل�سر ال�سامل 

لبقية املناطق الزراعية.

وقد اأحدثت االإ�سابة اأ�سجار النخيل بالبحرين يف 

مناطق كرزكان، املالكية، دم�ستان، الزالق، الهملة 

ن�سبة تقدر بحوايل 2.37% )عام 2002(.

تكن  مل  اإتباعها  مت  التي  املكافحة  طرق  اإن 

من  حتد  اأن  �ساأنها  من  التي  الكافية  بالدرجة 

ال�سروري  من  فاإنه  لذلك  احل�سرة.  انت�سار 

التخطيط واالإعداد مل�سروع وطني يغطي املناطق 

التي يتواجد فيها النخيل �سواء املزارع ــ ال�سوارع 

اأجل حماية  البحرين من  ــ  احلدائق يف مملكة 

نخيل التمر من هذه االآفة اخلطرية.

جماالت العمل التنفيذية:

االإ�سابة يف  اكت�ساف  االأوىل وعقب  اللحظة  منذ 

مملكة البحرين �سرعت ال�سوؤون الزراعية متمثلة 

الزراعي  احلجر  قوانني  لها  التابعة  الوزارة  يف 

وف�سائله  النخيل  دخول  متنع  والتي  اخلارجي 

واأنواع نخيل الزينة )العائل اأي�سًا للح�سرة( من 

املناطق والبالد امل�سجل بها ح�سرة �سو�سة النخيل 

احلمراء، حتى ال تت�سع رقعة االإ�سابة.

الزراعي  واحلجر  النبات  وقاية  ق�سم  ن�ساط 

بالن�سبة ل�سو�سة النخيل احلمراء عام 2003م:

عدد مزارع النخيل التي مت فح�سها  

35 مزرعة

اإجمايل عدد النخيل الذي مت فح�سه  

11758 نخلة 

عدد النخيل الذي مت عالجه من االإ�سابة         

118 نخلة

عدد النخيل الذي مت اإزالته وحرقه  

60 نخلة

النخيل  ب�سو�سة  االإ�سابة  ن�سبة  ت�سبح  وبالتايل 

احلمراء = 1.5 %

  2002 عام  املقدرة  االإ�سابة  ن�سبة  اأقل عن  وهي 

% 2.37 =

وفيما يلي اأهم االإجراءات التي حتد من انت�سار 

ن�سعى  والتي  عليه  ال�سيطرة  واإمكان  الوباء  هذا 

جاهدين لتطبيقها:

اإجراءات حماية النخيل يف مملكة 

البحرين:

النخيل يف  �سامل جلميع مزارع  اإجراء م�سح    .1

ن�سب  لتحديد  البلديات  نخيل  وكذلك  اململكة 

ذلك  ويتم  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  االإ�سابة 

للنخيل  املبا�سر  الفح�ض  اأهمها  طرق  بعدة 

طريقة  ــ  الكريومونية  الفورمونية  امل�سائد  ــ 

على  التن�ست  طريقة  ــ  اجلذع  على  اخلبط 

اجلذع، كما يجب و�سع نخيل الزينة يف االعتبار 

لكونه م�سدرًا الإعادة االإ�سابة لنخيل التمر.

م�ستمرة  ب�سفة  الدقيق  الفح�ض  2.  اإجراء 

بغر�ض الك�سف املبكر لالإ�سابة حيث اأن ذلك 

ميثل خري و�سيلة ملكافحة احل�سرة قبل حدوث 

اأ�سرار بالغة.

3.  �سرح كل ما يتعلق بهذه احل�سرة يف جميع و�سائل 

االإر�سادية  االأن�سطة  على  والرتكيز  االإعالم 

وتوزيع  التدريبية  والدورات  والندوات 

فني  معر�ض  اأو  حقل  يوم  وعقد  املطبوعات 
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واأ�سحاب  املكافحة  بعمليات  املهتمني  لتوعية 

واملزارعني  البلديات  �سوؤون  يف  العالقة 

االآفة  خطورة  مدى  عن  الب�ساتني  واأ�سحاب 

والطرق املختلفة للوقاية والعالج.

4.   حظر نقل اأ�سجار وف�سائل النخيل من مناطق 

االإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء اإىل مناطق 

انت�سارها من خالل احلجر  من  للحد  اأخرى 

الزراعي الداخلي.

5.  عدم زراعة اأي ف�سائل  اإال بعد الك�سف عليها 

مت  اأنه  والتاأكد  االإ�سابة،  من  خلوها  وثبوت 

غمرها يف املبيد احل�سري املنا�سب.

وخلع  الليف  واإزالة  النخيل  بتكريب  6.  العناية 

اأن  حيث  النخيل  حول  من  الكبرية  الف�سائل 

مبكرًا،  االإ�سابة  اكت�ساف  يف  ي�ساهم  ذلك 

الناجتة  اجلروح  دهان  �سرورة  مالحظة  مع 

بوردو  عجيبة  اأو  املالئمة  املبيدات  بوا�سطة 

احل�سرة  الإناث  الفر�سة  تهيئة  لعدم  وغلقها 

لو�سع البي�ض.

العمليات  حيث  من  النخيل  بب�ساتني  العناية    .7

و�سرف  وري  ت�سميد  من  املختلفة  الزراعية 

عدم  مالحظة  مع  وخالفه، 

تزاحم اأ�سجار النخيل باملزرعة.

8.   نظافة الب�ساتني من خملفات 

والعمل  اجلذوع،  خا�سة  النخيل 

على اإزالة وحرق اأ�سجار النخيل 

امل�سابة يف املزارع املهملة.

التي  امل�سائد  9.   ا�ستخدام 

الفريمونية  املواد  على  حتتوي 

والكريمونية والطعم الغذائي يف 

مزارع النخيل حيث اأنها ت�ستعمل 

االإ�سابة  درجة  على  لال�ستدالل 

عالوة على اأنها تعمل على تقليل 

تعداد ح�سرة �سو�سة النخيل.

10.  ا�ستخدام امل�سائد ال�سوئية 

الكاملة  احل�سرات  جتذب  التي 

حلفارات �سوق النخيل التي تن�سئ 

متهد  وجروحًا  واأنفاقًا  ثقوبًا 

االإ�سابة بح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء.

ر�سها  بوا�سطة  امل�سابة  االأ�سجار  11.  عالج 

املبيدات  ا�ستخدام  اأو  املنا�سبة،  باملبيدات 

حول  املبيد  حملول  حقن  اأو  املحببة، 

تعمل  فجوات  طريق  عن  االإ�سابة  مناطق 

باملثقاب، كما ميكن العالج بوا�سطة اأقرا�ض 

الفو�ستوك�سني اأو ما ي�ستجد.

النبات  وقاية  باخلرباء يف جمال  12.  اال�ستعانة 

وخا�سة اآفات النخيل بغر�ض مراجعة تقدم 

العمل وتقييم ما مت اإجنازه والتو�سية بتوجيه 

برامج  من  الهدف  لتحقيق  العمل  �سري 

املكافحة.

13.   تبادل اخلربات واملعلومات مع دول جمل�ض 

�سو�سة  مكافحة  التعاون اخلليجي يف جمال 

الدولية  بالهيئات  االت�سال  وكذلك  النخيل 

جنوب  دول  يف  وخا�سة  باملو�سوع  املعنية 

و�سرق اآ�سيا.

الندوات  جميع  يف  البحرين  مملكة  14.   متثيل 

وور�ض العمل واملوؤمترات التي تتناول بحوث 

عمومًا  التمر  نخيل  حول  نقا�ض  حلقات  اأو 

واآفات النخيل خا�سة.

املنظمة العربية للتنمية الزراعية 

و�سو�سة النخيل احلمراء:

الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  من  اإميانًا 

نخيل  تهدد  التي  اخلطرية  االآفة  هذه  بخطورة 

التمر يف العامل العربي عامة ودول اخلليج خا�سة 

عن  عمالقًا  بحثيًا  م�سروعًا  املنظمة  نفذت  فقد 

 6 ملدة  فيه  العمل  دام  احلمراء  النخيل  �سو�سة 

�سنوات يف دول اخلليج العربية على مرحلتني.

حيث مت اإن�ساء خمتربين على اأحدث امل�ستويات، 

واالآخر  بال�سعودية  القطيف  مبنطقة  اأحدهما 

اجتاه  كان  وملا  االإمارات،  بدولة  العني  مبنطقة 

بيئة  على   التعرف  يتناول  والبحث  الدرا�سة 

و�سلوك وبيولوجي احل�سرة واأعدائها احليوية من 

بيئة  يف  منت�سرة  طبيعية  ومتطفالت  مفرت�سات 

نخيل التمر بدول اخلليج.

الفطريات  من  نوع  عزل  اإىل  التو�سل  مت  فقد 

وي�سبب  البالغة  اخلناف�ض  ي�سيب  )بيوفاريا( 

ن�سبة موت لها ت�سل اإىل 100% باملخترب وكذلك 

التو�سل اإىل عزل نوع من النيماتودا تتطفل على 

ل�سو�سة  الكاملة  واحل�سرات  والعذارى  الريقات 

اإىل  ت�سل  قد  موت  ن�سب  اأي�سًا  وت�سبب  النخيل 

اإال  باملخترب،  احل�سرية  االأطوار  لهذه   %100

حيث  البحث  قيد  زال  ما  احلقلي  التجريب  اأن 

املمر�ض  والنيماتودا  الفطر  من  كل  تاأثري  اأن 

للح�سرة ال يعمل اإىل يف و�سط مرتفع الرطوبة، 

البالد  تلك  يف  احلرارة  درجة  الرتفاع  ونظرًا 

جتارب  اإىل  يحتاج  قد  احلقلي  التطبيق  فاإن 

نتائج  اإىل  التو�سل  الإمكان  طويل  ووقت  عديدة 

م�ستوى  على  وتطبيقها  تعميمها  ميكن  مر�سية 

مزارع النخيل. 

لذا فمن املتوقع تنفيذ املرحلة الثالثة من م�سروع 

يف  احلمراء  النخيل  ل�سو�سة  املتكاملة  املكافحة 

تطبيق  على  اعتمادًا  قريبًا  العربية  اخلليج  دول 

منظومة متكاملة من اأ�ساليب املكافحة املتكاملة 

تعتمد يف املقام االأول على االإنتاج املكثف لكل من 

الفطر والنيماتودا للتطبيق احلقلي.
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جمعية النخلة التعاونية 
بمحافظة اإلحساء

ر �سالـة اجلمـعية:

للتمور  ت�سويقية  بيئة  خلق  يف  بفعالية  امل�ساهمة 

التوازن  اإىل  للو�سول  توؤدي  الإح�ساء  والنخيل يف 

مالية  عائدات  لتحقيق  والطلب  العر�ض  بني 

جمزية ملزارعي النخيل. 

ر�ؤيــة اجلمـعية: 

ت�سعى جمعية النخلة التعاونية بالإح�ساء بفعالية 

عالية خلدمة مزارعي النخيل والتمور من خالل 

حتقيق الأمور التالية: 

1 ــ  ت�سجيع ان�سمام اأكرب عدد من مزارعي النخيل 

لع�سوية اجلمعية.

2 ــ  تقدمي اجلمعية خدماتها الت�سويقية لأع�سائها 

بغر�ض  مربدة  م�ستودعات  بناء  خالل:  من 

تخزين كميات من التمور بهدف حت�سني اأ�سعار 

اجلمعية  اأع�ساء  لدى  الوعي  وخلق  بيعها. 

باأهمية جودة التمور امل�سلمة للجمعية اخلالية 

والبدء  واحل�سرية  املر�سية  الإ�سابات  من 

الكمي  التمور  اإنتاج  حت�سني  يف  حقولهم  من 

والنوعي. و�سمان املحافظة على جودة التمور 

خارجي  طلب  وخلق  اجلمعية.  عمالء  اأمام 

الإح�ساء.  اإنتاج  وت�سجيع ت�سدير كميات من 

وتوظيف وا�ستخدام التقـنيات احلديثة لإدارة 

اأعمالها وخف�ض كلفة منتجها النهائي.

3 ــ  التعاون مع اجلهات املهتمة يف اململكة لالإ�سهام 

م�ستويات  ورفع  التمور  اأ�سعار  حت�سني  يف 

ا�ستهالكها حمليًا وعامليًا. 

اأهــداف اجلمـعية:

اجلمعية  لع�سوية  املزارعني  من  عدد  1 ــ  �سم 

الذين ي�سكلون باإنتاجهم من التمور ما ل يقل 

اإنتاج  جميع  من  باملائة(  )ع�سرون   %20 عن 

الإح�ساء خالل فرتة ل تزيد عن ثالث �سنوات 

من تاريخ بدء عمل اجلمعية. يعّرف تاريخ بدء 

عمل اجلمعية بعد النتهاء مبا�سرة من تركيب 

م�ستودعات مربدة لتخزين التمور.

2 ــ  اإيقاف تدهور اأ�سعار بيع التمور يف �سوق التمور 

بالإح�ساء بعد م�سي ما ل يزيد عن �سنتني من 

جمل�ض  ي�سكل  اأن  على  اجلمعية،  عمل  بدء 

القيا�ض  معيار  حتدد  خا�سة  جلنة  الإدارة 

ملتابعة  حينها  يف  التمور  بيع  اأ�سعار  ملتو�سط 

حتقيق هذا الهدف.

3 ــ  رفع اأ�سعار بيع التمور يف �سوق التمور بالإح�ساء 

ب�سكل تدريجي وبحدود ل تقل عن 5 % )خم�سة 

)ع�سر   10 عن  تقل  ل  وملدة  �سنويًا  باملائة( 

�سنوات( متتالية وذلك ابتداء بعد م�سي ما ل 

يزيد عن ثالث �سنوات من بدء عمل اجلمعية 

خا�سة  جلنة  الإدارة  جمل�ض  ي�سكل  اأن  على 

حتدد معيار القيا�ض ملتو�سط اأ�سعار بيع التمور 

يف حينها ملتابعة حتقيق هذا الهدف.

�سعادة الأ�ستاذ وليد العفالق رئي�ض جمل�ض اإدارة 

جمعية النخلة التعاونية بالإح�ساء

المملكة العربية السعودية
www.alnakhlasociety.com

الشجرة المباركة سبتمبر 2009 75 - 74



صناعة الخـل 
من التمور 

عمليتني  عن  الناجت  ال�سائل  باأنه  اخلل  يعرف 

   (ALchol and acetic تخمرييتني كحويل وخلي

 ( acid fermentation للمادة ال�سكرية املوجودة 

بالتمور التي تقدر ن�سبتها بحدود 65ــ70%، حيث 

تعمل خمرية saccharamyces cerevisiae  يف 

الأول ويف ظروف ل هوائية على حتويل  التخمر 

�سكروز(  فركتوز،  )جلوكوز،  ال�سكرية  املادة 

انزميــــات  بفعـــــل   (Ethanol) اأثيلي  كحول  اإىل 

اخلليك  بكترييا حام�ض  تقوم  بينما   Zymas الـ 

باأك�سدة  الثاين  التخمر  يف   Acetobacter

ويف   Acetic acid اخلليك  حام�ض  اإىل  الكحول 

ظروف هوائية.

املوا�صفات الفنية للخل املنتج من التمور:

لون  ح�سب  ال�سمرار  اإىل  مائل  اأ�سفر   اللون: 

اأي  دون  ومن  الت�سنيع  يف  امل�ستخدم  التمور 

ملونات �سناعية.

الطبيعي  اخلل  رائحة  نفاذة،  رائحة  �الرائحة: 

من دون روائح غري مرغوب بها واأن يكون خاليًا 

من الطعم املر واملحروق.

العالقة  املواد  من  خاليًا  رائقًا  يكون  �اأن 

والروا�سب.

�اأن يكون خاليًا متامًا من املحليات ال�سطناعية.

�ل تزيد ن�سبة الإيثانول املتبقي 0.5% باحلجم.

�اأن يكون خاليًا من الأحياء الدقيقة القادرة على 

بكميات  العادية  التخزين  ظروف  حتت  النمو 

ت�سبب �سررًا بال�سحة.

�اأن يكون خاليًا من اأي مواد ناجتة من الأحياء. 

الدقيقة بكميات ت�سبب �سررًا بامل�ستهلك.

�ن�سبة حام�ض اخلليك: 4 ــ %5.

�املواد ال�سلبة الذائبة 1 ــ 2 %.

�الرماد: 0.2  ــ %0.5.

ا�صتعماالت وفوائد اخلل:

لالأغذية  حافظة  كمادة  اخلل  ي�ستعمل 

حفظ  ميكن  حيث  واللحوم  كاخل�سراوات 

اللحوم فيه لعدة �سنوات دون تلف كذلك يدخل 

يف  مبا�سرًة  ي�ستهلك  كما  املخلالت  �سناعة  يف 

البيوت �سمن وجبات الطعام وين�سح با�ستخدام 

اخلل الطبيعي ملا له من تاأثري يف تن�سيط الدورة 

الدموية واملحافظة على حيوية اجل�سم ويخف�ض 

الدهون  وزيادة  الدم  يف  الكول�سرتول  ن�سبة 

الدكتور رعـد الب�صـام

رئي�ض ق�سم التخمرات – �سركة الواحة

info@oasisnakoil.com
www.oaisisnakoil.com
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احلميدة، وهناك عدة و�سفات �سعبية با�ستخدام 

ومعاجلة  الوزن  خلف�ض  منها  الطبيعي  اخلل 

دوايل الرجل وال�سد الع�سلي والأمرا�ض اجللدية 

�سد  كمطهر  اأي�سًا  وي�ستعمل  املفا�سل  والتهاب 

البكترييا والفطريات، وهناك اأي�سا ا�ستخدامات 

للخل يف عمليات التنظيف وال�سناعات الغذائية 

والدوائية. علمًا اأن اخلل من الأدوية التي ذكرته 

اهلل  ر�سول  قال  ومنها:  ال�سريفة  النبوية  ال�سنة 

�سلى اهلل عليه و�سلم )اللهم بارك يف اخلل فاإنه 

كان اإدام الأنبياء قبلي(. 

االأ�صا�س العلمي ل�صناعة اخلل من التمر:

الأ�س�ض العلمية التي تبنى عليها �سناعة اخلل من 

التمر هي مرور �سكريات التمر مبرحلتي تخمر:

 ،Alcohlic fermentation 1 ــ  التخمر الكحويل

)جلوكوز(  التمر  �سكريات  حتويل  وهو 

با�ستخدام خمرية  اثيلي  اإىل كحول  الأحادي 

العملية احليوية  S.cerevisiae  وجوهر هذه 

تتلخ�ض باأن املواد ال�سكرية املوجودة يف التمر 

تتحلل بوا�سطة جمموعة اأنزميات اأهمها اأنزمي 

املذكورة  اخلمرية  تفرزها  التي   Zymase

اأعاله نتيجة عر�سية لنموها وتكاثرها وينتج 

عن ذلك مادة تدعى بـ  Pyruvate حيث متر 

هذه املادة ب�سل�سلة تفاعالت اأخرى كيميائية 

اأنزميات  ومب�ساعدة  واختزال(  )اأك�سدة 

اأي�سًا تفرزها اخلمرية وكما هو مبني  اأخرى 

اأدناه :

 Acetic Fermentation اخلليكي:  2 ــ  التخمر 

يف  املنتج   )  Ethanol( الكحول  حتول  وهو 

باإ�سافة  اخلليك  حام�ض  اإىل  الأوىل  املرحلة 

 )Acetobecter( اخلليك  حام�ض  بكترييا 

مبقدار 10% من حجم املحلول الكحويل ويف 

البكترييا  هذه  تقوم  حيث  هوائية  ظروف 

 Acetaldehyde هو  موؤك�سد  اأنزمي  باإفراز 

مركب  يتحول  حيث    dehydrogenase

اخلليك  حام�ض  اإىل    Acetaldehyde الـ 

)aceticacid( وكما هو مبني اأدناه:

ونظريًا ميكن حتويل غرام واحد من الإيثانول اإىل 

1.3 غرام خل بالإ�سافة اإىل 0.39 غرام ماء.

طرق �صناعة اخلل:    

القدمية  منها  اخلل  ل�سناعة  طرق  عدة  هناك 

بعد  احلديثة  الطرق  اأي�سًا  ومنها  التقليدية  اأو 

جمالت  يف  ح�سلت  التي  املت�سارعة  التطورات 

تكنولوجيا التخمري.

الطرق القدمية الإنتاج اخلل واأهمها :

Orleans method الطريقة الفرن�سية  -

طريقة  وهي    let alone process -  طريقة 

قدمية ت�ستخدم لإنتاج اخلل منزليًا.

اخلل  لإنتاج  والإيطالية  الإجنليزية  -  الطريقة 

مما  اخلل  لإنتاج  طويل  وقت  باأخذ  ومتتاز 

ي�سمح بتطور النكهة و الطعم امل�ست�ساغ. وللخل 

املنتج بهذه الطرق اأ�سواق ويباع باأ�سعار باهظة 

مقارنة مع اخلل املنتج بالطرق ال�سريعة.

الطرق احلديثة الإنتاج اخلل واأهمها:         

”submerged culture generators“ مثل 

طريقة فرنك�ض.

”Trickling generators“ الطريقة الإن�سيابية.

التمور  من  جتاريًا  اخلل  اإنتاج  اآلية  فهم  ولأجل 

 Frings وبالطرق احلديثة ناأخذ طريقة فرنك�ض 

اأكرث  باعتبارها  التفا�سيل  من  ب�سيء  الأملانية 

الطرق الرائدة يف العامل لإنتاج اخلل يف الوقت 

فرنك�ض  اهتمت   1878 �سنة  فمنذ  احلا�سر 

بتطوير قطاع �سناعة اخلل يف العامل وبالأخ�ض 

من قبل مبتكر الطريقة Heinrich Frings الذي 

و�سع الت�ساميم الرئي�سية لإنتاج اخلل، وطريقة 

كبرية  حديثة  خممرات  داخل  تتم  ت�سنيعه 

وجمهزة  �ستيل  �ستانل�ض  مادة  من  م�سنوعة 

لغر�ض   )Acetator( الأك�سجني  تولد  مب�سخات 

عملية اأك�سدة الإيثانول ولهذه املخمرات احلديثة 

الإنتاجية  تبلغ  حيث  كبري  اقت�سادي  مردود 

بحدود 95% اأي ميكن اإنتاج حوايل 950 لرتًا من 

 %10 من  اأعلى  اإىل  ت�سل  حمو�سة  بن�سبة  اخلل 

من 1000 لرت من ع�سائر التمور املخمرة والتي 

حتتوي على ن�سبة اإيثانول بني 10-12% وت�ستغرق 

اأر�سية  ومب�ساحة  فقط  �ساعة   24 التخمر  فرتة 

Glucose    ...Pyruvate    CO2 + Acetaldehyde 

pyrevate decarboxylase

 Alcohol dehydrogenase 
 Ethanol + H2O

Zymase

Acetaldehyde dehydrogenase

Acetaldeheyde + O2                   Acetic acid + H2O

الشجرة المباركة سبتمبر 2009 77 - 76



املمرات  �سمنها  من  مربعًا  مرتًا   18 تتجاوز  ل 

واملرفقات الأخرى كما هو يف ال�سكل رقم )1(.  

التمور  ع�سري  من  اخلل  ت�سنيع  مراحل  اأما 

�سكل  البياين  باملخطط  مو�سحه  فهي  املتخمرة 

رقم )2( وتتاألف من املراحل التالية:

الأولية  املادة  تو�سع   )1( رقم  اخلزان  1 ــ   يف 

حتتوي  والتي  املتخمرة  التمور  ع�سري  وهي 

على ن�سبة كحول ترتاوح بني %20-10 .

املواد  مع   Acetobacter بكترييا  2 ــ  تخلط 

.A الغذائية يف ق�سم اخللط

3 ــ  يح�سر �سائل التخمري من عملية خلط بن�سبة 

3:1 من خل خام قدمي برتكيز 10% وع�سري 

.II  التمور املتخمر يف اخلزان رقم

4 ــ  ي�ستعمل اخلزان رقم III لتخفيف الكحول.

 Acetatorالـ داخل  خل  اإىل  الع�سري  5 ــ  يتحول 

املوجود  للكحول  الأك�سدة  عملية  بوا�سطة 

  Acetobacterبالع�سري عن طريق بكترييا الـ

واأك�سجني الهواء ولأجل اإزالة احلرارة الناجتة 

اإىل   Acetatorِِالـ يحتاج  التخمر  عملية  عن 

ماء بارد بدرجة 10ــ20 م لتربيده.

اخلام  اخلل  ي�ستقبل   IV رقم  اخلزان  6 ــ  يف 

وتطوير  لإن�ساجه  الزمن  من  لفرتة  ويحفظ 

املادة  ح�سب  تتغري  التخزين  وفرتة  النكهة 

الأولية امل�ستخدمة يف حالة التمور يف�سل اأن 

يبقى فرتة ل تقل عن 24 �ساعة.

V جتري عملية الرتويق لأن  7 ــ  يف اخلزان رقم 

وبع�ض  البكترييا  على  يحتوي  اخلام  اخلل 

الفريبنتون  مادة  ت�ستخدم  ولذلك  ال�سوائب 

2ــ5  بكمية  اخلل  اإىل  وت�ساف   )B )اخلزان 

يجعل  مما  اخلل  من  لرت   10000 لكل  كغم 

اخلل �سافيًا متامًا. وذلك بعد اإجراء عملية 

24ــ48  ملدة  اخلل  ويرتك  ميكانيكية  خلط 

�ساعة لتنف�سل العكوره وي�سبح اخلل رائقًا .

8 ــ  العملية الأخرية هي عملية الت�سفية بوا�سطة 

اخلل  ي�سخ  خاللها  ومن  خا�سة  فلرتات 

امل�سفى اإىل اخلزان رقم VI اأما املواد العكرة 

. VII  و ال�سوائب فتجمع يف اخلزان رقم

درجة  اإىل  النقي  املاء  بوا�سطة  اخلل  9 ــ  يخفف 

احلمو�سة املطلوبة ثم يعباأ يف قناين زجاجية 

تعقيم  عملية  اإجراء  وين�سح  بال�ستيكية  اأو 

يف  وخ�سو�سًا  بالقناين  تعبئته  قبل  للخل 

البلدان ذات اجلو احلار. 

اإجراوؤها  املطلوب  النوعية  الفحو�صات   

على اخلل:

احل�سية  الفحو�سات  من  جمموعة  هناك 

املنتج  اخلل  على  اإجراوؤها  يجب  والكيميائية 

ل�سمان النوعية ومن هذه الفحو�سات:

 (organoleptic test) احل�سية  ــ  الفحو�سات 

وت�سمل الرائحة والطعم واللون.

 Total acidity ــ احلمو�سة الكلية

 Non volatile acids ــ  احلوام�ض غري الطيارة

  volatile acids  .ــ  احلوام�ض الطيارة

Total solids  . ــ  املواد ال�سلبة الكلية

لتحديد  املعامل  يف  جتري  اأخرى  ــ  فحو�سات 

موا�سفات اخلل فيها:

 Ash, Nitrogen, Phosphate, metals,

Mineral acid, Carmel ..

 Ethanol test ــ  فح�ض الإيثانول املتبقي
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مشاريع زراعة 
نخيل الراجحي

املنطقة  يف  ال�سائدة  النخيل  اأ�سناف  اأجود 

الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية. وقد روعيت 

غر�س  عند  الفنية  والقواعد  العلمية  التو�سيات 

منتظمة  اأبعاد  على  غر�ست  والتي  الف�سائل 

)10×10اأمتار( طبقًا لتو�سيات وزارة الزراعة، 

ويتم ري امل�سروع ب�سبكة ري حديثة.

هو  وفريدًا  مهمًا  حدثا  1426هـ  عام  �سهد  كما 

ت�سجيل م�سروع نخيل الباطن يف مو�سوعة غيني�س 

باعتباره  القيا�سية  والأرقام  العامة  للمعلومات 

اأكرب م�سروع نخيل متر يف العامل. 

م�ضروع �ضرماء:

ال�سرتاتيجي  مبوقعه  �سرماء  م�سروع  ينفرد 

والتي  وم�ساحته  العا�سمة  الريا�س  من  وقربه 

760 هكتارًا، ي�سم حوايل )50000( نخلة  تبلغ 

متجان�س حجمًا وعمرًا تقريبًا، من اأجود اأ�سناف 

ومياهه  خ�سبة  تربته  �سيف.  ونبتة  اخلال�س 

عذبة. 

 م�شروع احلائر والتوفيق:

 30 م�ساحته  وتبلغ  الريا�س،  مدينة  �سرق  يقع 

خمتلف  من  نخلة   )2085( ي�سم  هكتارًا، 

اأ�سناف النخيل والتي جتود يف منطقة الريا�س، 

الدكتور رمزي عبد الرحيم اأبوعيانة

مدير ال�سئون الفنية اأوقاف الراجحي

املهند�س �شلطان بن �شالح الثنيان

aa_shaheen500@hotmail.com

إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي

ثانيًا : برنامج النهو�س بف�سائل نخيل التمراأوًل برنامج ري نخيل التمر
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انطالقًا من اإميان رجل الأعمال الفا�سل ال�سيخ 

يف  بدوره  الراجحي  العزيز  عبد  بن  �سالح 

ال�ساملة  والتنمية  البناء  م�سرية  وموؤازرة  تعزيز 

الروؤية  ووفق  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 

عبد  بن  �سالح  ال�سيخ  قام  لالأوقاف  الإ�سالمية 

بتخ�سي�س  1417هـ  عام  يف  الراجحي  العزيز 

بع�س ممتلكاته كوقف خريي منجز ي�سرف ريعه 

على امل�ساريع اخلريية.

من هنا جاءت فكرة الدخول يف املجال الزراعي 

البداية  بها  لتكون  الق�سيم  منطقة  اختيار  ومت 

اجلوفية  مياهها  بوفرة  لتميزها  والنطالقة 

والإدارة  للزراعة.  ال�ساحلة  الرتبة  وجودة 

زراعية  م�ساريع  ثالثة  على  ت�سرف  الزراعية 

م�سروع  هي  ال�سعودية  العربية  اململكة  داخل 

الباطن )ي�سم املقر الدائم لالإدارة الزراعية(، 

وم�سروع �سرماء وم�سروع احلائر والتوفيق. 

م�شروع الباطن:

يعترب م�سروع الباطن من اأكرب امل�ساريع الزراعية 

تبلغ  التي  م�ساحته  لأت�ساع  نظرًا  عامليًا  للنخيل 

بريده  مدينة  �سرق  جنوب  يقع  هكتارًا،   5466

مبنطقة الق�سيم وي�سم )200000( نخلة ي�سل 

من  �سنفًا   45 يقارب  ما  اإىل  به  الأ�سناف  عدد 



ويتم ري هذا النخيل با�ستخدام �سبكة نظم الري 

احلديثة.

اأواًل: برنامج ري نخيل التمر 

ال�سحراء،  �سجرة  هي  النخلة  اأن  املعروف 

طويلة  ملدة  العط�س  مقاومة  ت�ستطيع  فاإنها  لذا 

اأن  اإل  العميقة  املزيجية  الرتب  يف  خ�سو�سًا 

على  قدرتها  اأي�سًا  وتقل  يقل،  النخلة  اإنتاج 

مقاومة الأمرا�س والآفات، لذا فالغاية من الري 

اجلفاف،  من  احلد  اأو  العط�س  على  التغلب  هو 

اأ�سفل  اإىل  وكما هو معروف فاملاء يتحرك عادة 

اخلا�سية  بفعل  ولكن  الأر�سية،  اجلاذبية  بفعل 

اجلهات  اإىل  الأعلى  باجتاه  يندفع  ال�سعرية 

املختلفة يف النخلة، كما اأن نوعية الرتبة تتحكم 

كثريًا بحركة املاء، والحتفاظ به، فمثاًل النخيل 

املزروع يف الرتبة الرملية يحتاج اإىل ريات اأكرث 

بالرتبة  املزروع  النخيل  اأما  ق�سرية،  ولفرتات 

يجب  ولكن  اأقل  ريات  اإىل  فيحتاج  الطينية 

النتباه اإىل اأن موا�سفات الرتبة الطينية عندما 

جتف ت�سبح �سلبة، لذا فاإن وجود املواد الع�سوية 

بالرتبة ي�ساعد على تفككها.

دوافع احتياج النخيل للماء:

من  عدد  على  للنخيل  املائي  ال�ستهالك  يتوقف 

العوامل املختلفة وهي:

ال�سم�س،  اأ�سعة  وت�سمل:  املناخية  1-  العوامل 

درجات احلرارة، الرياح، الرطوبة اجلوية.

مياه  نوعية  الرتبة،  وت�سمل:  البيئية  2-  العوامل 

الري.

الري  بالغمر،  الري  وت�سمل:  الري  3-  نظم 

بالر�س، الري بالتنقيط.

�سنف  وي�سمل:  النخيل  وكثافة  4-  ال�سنف 

النخيل، عمر النخلة، عدد النخيل/هكتار.

5-  املحا�سيل البينية والتي تزرع بحو�س النخيل 

اأو التي حتيط به اإن وجدت.

لذا فاإن احتياج النخيل للماء يرتبط مبدى التغري 

يف تلك العوامل خالل املو�سم، ومن مو�سم لآخر، 

ومن منطقة لأخرى. كما يتوقف احتياج النخيل 

احلاجة  هي  رئي�سية  عنا�سر  ثالثة  على  للماء 

الرتبة،  غ�سيل  ومياه  املاء،  من  للنخيل  الفعلية 

والفقد من املياه خالل عملية الري، اإل اإن ذلك 

الري  ملياه  الأمالح  م�ستوى  معرفة  اأي�سًا  يتطلب 

من  لأخرى،  منطقة  من  تختلف  والتي  والرتبة 

وقت لآخر ح�سب موقع املزرعة وعمر البئر.

خماطر االإفراط يف ري النخيل:

التي  الزراعية  الربامج  اأهم  من  الري  يعترب 

فهو  منوها،  اأطوار  جميع  يف  النخلة  حتتاجها 

بدايتها  منذ  النخلة  تاأ�سي�س  يف  مهم  عامل 

على  املوؤثر  العامل  كذلك  وهو  نوى،  اأو  كف�سيلة 

النمو اخل�سري وكمية ونوعية الثمار املنتجة يف 

مقننة،  بطريقة  ا�ستخدم  اإذا  خا�سة  امل�ستقبل 

اأن  اإل  املنا�سب.  الوقت  ويف  الكايف،  وبالقدر 

املبالغة يف الري يرتتب عليها خماطر ومنها:

1-  انت�سار الإ�سابة بالأمرا�س الفطرية، وزيادة 

منو احل�سائ�س.

2-  تاأخري ن�سج الثمار ف�ساًل عن ت�ساقط بع�سها 

خا�سة بعد العقد.

وارتفاع  الغذائية،  العنا�سر  بع�س  3-  غ�سيل 

الرتب  يف  خا�سة  الأر�سي  املاء  م�ستوى 

الطينية.

والتاأثري  املحروقات  ا�ستهالك  يف  4-  الإ�سراف 

دون  ا�ستعمالها  لكرثة  املعدات  على  ال�سلبي 

حاجة.

5-  ال�ستغالل ال�سيئ ملخزون املياه اجلوفية.

خماطر نق�س املياه على النخيل:

ملدة  املياه  لنق�س  والنخيل  الف�سائل  تعر�س  اأما 
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طويلة في�سبب الإجهاد املائي والذي ينتج عنه:

1- بطء منو الف�سائل وموتها يف النهاية.

2-  بطء منو النخلة واإ�سابتها ب�سعف عام ب�سبب 

�سعف املجموع اخل�سري.

3-  تاأخري الإزهار مع بروز ظاهرة تبادل احلمل 

يف الأعوام التالية )املعاومة(.

عندما  خا�سة  الثمار  ت�ساقط  ظاهرة  4-  تزايد 

يكون الإجهاد خالل فرتة النمو احلرجة.

5-  �سغر حجم الثمار، وانخفا�س اجلودة والكمية 

بتدين الإنتاجية، ووجود بع�س الت�سوهات.

املائي  لالإجهاد  النخيل  تعر�س  6-  ا�ستمرار 

لفرتات طويلة وملوا�سم عديدة يوؤدي اإىل موت 

النخلة.

من  كثري  عن  النخيل  مييز  ما  اأنه  اإل  هذا 

اإىل  قدرته  الأخرى  الفاكهة  واأ�سجار  املحا�سيل 

حد ما على العودة �سريعًا اإىل منوه الطبيعي حتى 

اإعادة  بعد  وذلك  املائي  الإجهاد  اإىل  تعر�س  لو 

تكثيف الري له.

االعتبارات الواجبة عند ري النخيل:

اإن وعي املزارع اأو م�سوؤول الري هو مفتاح تر�سيد 

لدى  واملعرفة  الإدراك  فم�ستوى  الري،  مياه 

امل�سوؤول عن اإدارة مياه الري يجعله اأكرث تفعياًل 

لتطبيق مبادئ اإدارة الري، ومراعاة لالعتبارات 

الواجب اتخاذها عند تنفيذ برامج ري النخيل 

والتي من اأهمها:

1-  الحتـيـاجـات العـاليـة من امليـاه لري النـخـيل 

)4-5( رية/اأ�سبوع خالل الفرتتني التاليتني:

•��بعد النتهاء من ح�ساد التمور مبا�سرة حتتاج 
يومًا  اأربعني  بعد  اأنه  اإذ  الغزير  للري  النخلة 

تكوين  يف  النخلة  تبداأ  احل�ساد  انتهاء  من 

الطلع اجلديد، والري الغزير يف هذه الفرتة 

ين�سط النخلة وي�ساعدها على تكوين طلع قوي 

ويزيد من عدد الغاري�س.

•��فرتة ما بعد عقد الثمار واأثناء عملية الرتكيب 
الثمار  منو  فرتة  وطوال  والذليل(  )التقوي�س 

حيث يوؤدي ذلك اإىل كرب حجم الثمار وحت�سني 

موا�سفاتها النوعية والكمية عند الن�سج.

2-  الحتياجات املتو�سطة من املياه لري النخيل 

)3 -4( رية/اأ�سبوع خالل الفرتة التالية:

مو�سم  قبيل  متو�سط  ري  اإىل  النخلة  •��حتتاج 
التلقيح واأثنائه وذلك لتن�سيط منو الطلع.

3-  الحتياجات املنخف�سة من املياه لري النخيل 

)1 -2( رية/اأ�سبوع خالل الفرتات التالية:

اأو  لالأر�س  حاجة  فال  ال�ستاء  ف�سل  •��خالل 
�سقطت  اإذا  )خا�سة  الري  كرثة  اإىل  النخيل 

اأمطار غزيرة(.

هذا  يف  املاء  كرثة  حيث  التلقيح  برنامج  •��بعد 
الوقت ي�سبب ت�ساقط ن�سبة مرتفعة من الثمار 

قبل تكوينها.

يف  الزيادة  توؤدي  ل  حتى  الثمار  ن�سج  قرب   ��•
جودة  وتقليل  الن�سج،  تاأخري  اإىل  الري  مياه 

الثمار والإقالل من قابليتها للتخزين و�سرعة 

تلفها وحتى )ل يجعل لونها مائاًل اإىل ال�سواد( 

يرغبها  ول  بالعفن  الإ�سابة  �سريعة  وتكون 

امل�ستهلك.

الظهرية عند  النخيل وقت  4-  يف�سل عدم ري 

يف  الري  ويتم  احلرارة  درجات  ا�ستداد 

ال�سباح الباكر اأو امل�ساء كلما اأمكن ذلك.

حالة  يف  متقاربة  فرتات  على  الري  5-  يجب 

ي�ساعد  ذلك  لأن  امللحية  اخلفيفة  الأرا�سي 

اجلذور  حول  املوجودة  الأمالح  غ�سيل  على 

وذلك ب�سرط توفر نظام �سرف جيد.

6-  يجب العمل على �سمان توفر املاء يف منطقة 

اأنها  حيث  النخيل  لأ�سجار  اجلذور  انت�سار 

تتعمق يف بالرتبة بدرجة كبرية. 

بع�س  عند  الري  يف  ال�سائعة  الأخطاء  7-  من 

�سقوط  بعد  الري  يوقف  اأنه  املزارعني 

كاٍف  املطر  ماء  اأن  اأ�سا�س  على  الأمطار، 

م�سكوك  هذا  ولكن  النخيل،  اأ�سجار  لري 

فيه اإل يف حالة هطول اأمطار غزيرة ت�سمح 

بغ�سيل الأمالح اإىل منطقة ما بعد اجلذور، 

على  تعمل  فاإنها  الغزيرة  غري  الأمطار  اأما 

نقل الأمالح املرت�سبة واملوجودة على �سطح 

عدم  وبالتايل  اجلذور  منطقة  اإىل  الرتبة 

العنا�سر  امت�سا�س  على  اجلذور  قدرة 

الغذائية، لذلك يجب ري النخيل بعد �سقوط 

الأمطار القليلة واملتو�سطة مبا�سرة لتحقيق 
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الغر�س من اإزالة الأمالح ال�سطحية وغ�سيل 

منطقة اجلذور.

جدولة االحتياجات املائية للنخيل:

اإن درا�سة الحتياجات املائية للنخيل يف الإدارة 

الزراعية لزالت يف املراحل الأوىل مهما تقدمت، 

املتعلقة  وخا�سة  البحوث  من  للمزيد  وحتتاج 

بالأ�سناف املختلفة ومراحل منوها وحتت ظروف 

املتفاوتة ح�سب  الأخرى  البيئية  والعوامل  الرتبة 

اختالف املناطق وفيما يلي احتياج النخلة للماء 

ح�سب مراحل منوها:

1- مرحلة غر�س الف�شائل:

املطلوب  فاإن  احلديثة  الف�سائل  لري  بالن�سبة 

اجلذرية  والرباعم  الف�سيلة  جذور  حتفيز  هو 

على النمو وذلك برتطيب الرتبة با�ستمرار دون 

التعر�س لأي جفاف، لكي نوؤكد عدم املبالغة يف 

الري، فالري الغزير يوؤدي اإىل خف�س الأك�سجني 

الطينية،  الرتبة  يف  خا�سة  اجلذور  وتعفن 

2رية/ وب�سورة عامة ميكن ري الف�سيلة مبعدل 

املنا�سب  للعمق  الرتبة  تبليل  على  تعمل  يوم، 

حتى  اأ�سابيع  �ستة  حوايل  املرحلة  هذه  وت�ستمر 

تتكون اجلذور.

2- مرحلة النخيل حديث الغر�س:

الري  معدلت  بتعديل  يو�سى  اجلذور  تكون  بعد 

�ستاًء  اأ�سبوع  كل  مرة  غزيرة  رية  تكون  بحيث 

ومرتني كل اأ�سبوع خالل الربيع واخلريف، 3- 4 

مرات/اأ�سبوع خالل ال�سيف كما تزيد املدة بني 

الواحدة  الرية  مياه  كمية  وتزيد  والأخرى  الرية 

مع زيادة عمر النخلة مع الأخذ يف العتبار نوعية 

الرتبة والظروف املناخية وغالبًا تكون كمية املياه 

350 لرتًا/رية.

3- مرحلة النخيل املثمر:

املناخ  ح�سب  للنخلة  املائية  الحتياجات  تختلف 

وف�سول ال�سنة، فاحلرارة املنخف�سة �ستاًء، تبطئ 

النمو وتقلل التبخر مما يقلل اأو يوقف الحتياج 

للماء، ومع ارتفاع احلرارة مبرور الوقت يتزايد 

النمو والتبخر والنتح ومن ثم الحتياج للماء حتى 

يبلغ الذروة يف �سهر يوليو حتى اأوائل اأغ�سط�س.

فبعد  الري،  يف  مهما  دورًا  النمو  مرحلة  وتلعب 

منخف�س  الري  حيث  ال�ستاء  يف  النمو  �سكون 

اإىل اأدنى حد، تزداد الحتياجات املائية للنخيل 

اإذ  التلقيح  الري بعد  التلقيح، ثم ينخف�س  قبيل 

العقد  بعد  الثمار  ت�ساقط  ت�سبب  قد  زيادته  اأن 

ال�سرف.  جيدة  غري  الرتبة  كانت  اإذا  خا�سة 

يف�سل  النهائي  حجمها  اإىل  الثمار  و�سول  وبعد 

وبعد  الثمار  لن�سج  فر�سة  اإعطاء  الري  تقليل 

الري  زيادة  يف�سل  التمور  ح�ساد  من  النتهاء 

لفرتة ق�سرية لتن�سيط النخلة على تكوين الطلع. 

وميكن جدولة الحتياجات املائية للنخيل املثمر 

اقرتاح  باأنه  علمًا  املرفق،  للجدول  طبقًا  البالغ 

الو�سطى  باملنطقة  الإدارة  مب�ساريع  به  ومعمول 

مالحظة  يجب  ولكن  ال�سعودية  العربية  باململكة 

ظروف كل منطقة ونوع الرتبة بها.

توجـيه عـام:

يت�سح من اجلدول اأن متو�سط عدد ريات النخيل 

املياه  كمية  متو�سط  كان  فاإذا  رية،   124 �سنويًا 

تختلف  والتي  500لرت  حوايل  الواحدة  بالرية 

من تربة لأخرى، فيكون معدل ال�ستهالك املائي 

�سنويًا،  مكعبًا  مرتًا   62 حوايل  للنخلة  التقريبي 

علمًا باأن معدل ال�ستهالك املائي الفعلي  لبع�س 

من  يرتاوح  باململكــة  النخيل  زراعة  مناطق 

69.57 مرتًا  55-78 مرتًا مكعبًا مبتو�سط عام 

الري  نظام  �سنويًا حتت  للنخلة  املياه  مكعبًا من 

بالتنقيط، مقابل �سعف هذه الكمية حتت نظام 

الري بالغمر )د.عبد الرحمن العذبة 2002(.

التوقيتالفرتة
 عدد الريات

/اأ�شبوع
مالحظات

يجب زيادة الري لتن�سيط النخلة على تكوين الطلع4-5نوفمرب-دي�سمرببعد احل�ساد

يجب تقليل الري ل�سكون منو النخيل اإىل حد ما ، ولقلة حاجة الأر�س للمياه1-2يناير –فربايرال�ستاء

يجب العتدال يف الري لتن�سيط منو الطلع وامل�ساعدة على عملية العقد3-4مار�س – اأبريلقبيل واأثناء التلقيح

4-5مايو – يوليو)فرتة منو التمور(

 يجب زيادة الري ل�سمان النمو اجليد للثمار وكرب حجمها وحت�سني موا�سفاتها،ولتعوي�س

الفاقد من املاء عن طريق النتح والبخر لرتفاع درجات احلرارة

 ن�سج التمور

واحل�ساد

1-2اأغ�سط�س-اأكتوبر

 يجب تقليل الري لإعطاء فر�سة لن�سج التمور ورفع جودتها وجتهيزها للتعبئة

والتخزين

جدول يو�سح معدل ال�ستهالك املائي الفعلي للنخلة �سنويًا )م3( مب�سروعي الإدارة درا�شات فنية
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الحتياجات  معرفة  اأن  اإىل  الإ�سارة  ويجب  هذا 

للنخيل وجدولتها بطريقة �سليمة ي�ساهم  املائية 

ونوعية  كمية  الأمثل  الإنتاج  على  احل�سول  يف 

النخلة  قوة  على  املحافظة  مع  التمور  من  جيدة 

ومقاومتها لالآفات والأمرا�س.

اإل  كما ي�ساهم يف تر�سيد ا�ستهالك مياه الري، 

اأن هناك اأمورًا اأخرى ت�ساهم اأي�سًا يف املحافظة 

على مياه الري للنخيل، منها اختيار نظام الري 

�سحيحة،  علمية  بطريقة  وت�سميمه  املنا�سب، 

بالإ�سافة اإىل ت�سغيله ال�سليم و�سيانته من وقت 

تنفذ  جيدة  مائية  اإدارة  كله  ذلك  لآخر،وي�ساند 

من قبل كوادر متخ�س�سة وعلى درجة كبرية من 

التاأهيل العلمي والتدريب العملي.

نخيل  بف�شائل  النهو�س  برنامج  ثانيًا: 

التمر:

تتعر�س ن�سبة مرتفعة من ف�سائل النخيل للموت 

بعد غر�سها، �سواء بعد الغر�س مبا�سرة اأو خالل 

العام الأول للغر�س، لذا نو�سح هنا اأ�سباب موت 

الف�سائل  موا�سفات  نو�سح  واأي�سًا  الف�سائل، 

اجليدة التي يجب اختيارها عند الغر�س، واأهم 

الطرق الواجب اإتباعها للح�سول على اأعلى ن�سبة 

جناح للف�سائل باإذن اهلل.

اأ�شباب فقد الف�شائل بعد غر�شها:

ف�سل  يف  ال�سليمة  الفنية  الطرق  اإتباع  1-  عدم 

الف�سائل عن الأم.

الف�سيلة  يعر�س  الذي  ال�سطحي  2-  الغر�س 
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للجفاف، اأو الغر�س العميق الذي ي�سبب غرق 

وموت القمة النامية للف�سيلة.

3- �سغر عمر وحجم الف�سيلة اأكرث من الالزم.

اأو  )الإفراط  الف�سائل  بري  الهتمام  4-  عدم 

التفريط بالري(.

)�سوء  الأر�سي  املاء  �سطح  م�ستوى  5-  ارتفاع 

ال�سرف(.

احلر  من  الف�سائل  بحماية  الهتمام  6-  عدم 

ال�سديد والربد القار�س.

املبكر  للك�سف  دوري  فح�س  وجود  7-  عدم 

لالإ�سابة اأو عدم مكافحة اأي اإ�سابات جديدة 

تطراأ على الف�سائل اأول باأول.

اخل�سري(  )املجموع  الف�سيلة  قمة  8-  اإ�سابة 

ببع�س الأمرا�س والآفات، اأو اإ�سابة املجموع 

العذوق  حفار  يرقات  اأو  باجلروح  اجلذري 

مع  الريقات  هذه  نقلت  �سواء  )العنقرة( 

الف�سيلة اأو تواجدت برتبة حو�س الف�سيلة.

كارتفاع  منا�سبة  غري  مواعيد  يف  9-  الغر�س 

القار�س مع  اأو خالل الربد  درجات احلرارة 

عدم توفري احلماية الكافية.

الف�سائل فرتة طويلة بعد خلعها بدون  10-  ترك 

غر�س مما يوؤدي اإىل جفافها جزئيًا اأو كليًا.

11-  عدم وجود جمموع جذري للف�سيلة اأو وجود 

جتويف مبنطقة القطع.

12-  تعتمد درجة النجاح اأي�سًا على ال�سنف نف�سه، 

فف�سائل بع�س الأ�سناف يكون جتذيرها اأ�سرع 

واأ�سهل من ف�سائل اأ�سناف اأخرى.

موا�شفات الف�شائل اجليدة:

املراد  الف�سائل  مطابقة  من  التاأكد  1-  يجب 

يف�سل  ولذلك  املرغوب،  لل�سنف  غر�سها 

احل�ساد  برنامج  اأثناء  الف�سائل  انتخاب 

للتاأكد من مطابقة الف�سائل لل�سنف.

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

�سفات  وارتفاع  منوه،  و�سرعة  حم�سوله، 

جودة ثماره وكرثة اإنتاجه من الف�سائل.

التي  احلجــــم،  الكبيــرة  الف�ســـائل  3-  تف�ســـل 

يرتاوح عمرهـــا من 3 ــ 4 �سنــــوات، وطولهـــا 

مــن  وقطــــر جذعهـــا  متــــر،   1.5 ــ    1 مــن 

25 ــ 35�سم ، ووزنها من 20 ــ 30كجم .

الف�سيلة على عدد جيد من  اأن حتتوى  4-  يجب 

الإمكان  ال�سليمة، مع املحافظة قدر  اجلذور 

اأثناء  التقطيع  من  اجلذري  املجموع  على 

عملية الف�سل.

5-  يجب اأن تكون منطقة الف�سل �سليمة ونظيفة 

من  وخالية  الإمكان  قدر  و�سغرية  وم�ستوية 

اجلروح والتجاويف، لذا يجب اأن يقوم بذلك 

عمال مهرة ذوو خربة للمحافظة اأي�سًا على 

اأي  من  )اجلمارة(  النامية  القمة  منطقة 

اإ�سابة ميكانيكية.

الآفات  من  خالية  الف�سائل  تكون  اأن  6-  يجب 

والأمرا�س وتوؤخذ من اأمهات �سليمة.

والدليل  النا�سجة،  الف�سائل  انتخاب  7-  يف�سل 

على ن�سج الف�سائل ما يلي:

اأ  ــ بع�س الف�سائل تثمر قبل ف�سلها من الأم.

وهي  الف�سائل  بتكوين  تبداأ  الف�سائل  ب ــ  بع�س 

مازالت على الأم.

اإجراءات تقليل الفاقد من الف�شائل:

اأ- مرحلة ما قبل غر�س الف�سائل:

1- عند البدء يف اإن�ساء ب�ستان النخيل يتم تنفيذ 

�سبكة الري وحتدد اأماكن الغر�س ح�سب م�سافات 

 10×10 الزراعة وين�سح باأن تكون على م�سافة 

اأمتار اأو 8×8 اأمتار.

2- تطهري مكان الغر�س بالطريقة املنا�سبة.

الفنية  املوا�سفات  ذات  الف�سائل  3-  اختيار 

اأن  على  املرغوبة  الأ�سناف  ومن  اجليدة، 

وامل�سار  �سليمة  بطريقة  اأمهاتها  من  تف�سل 

اإليها يف البد اأوًل.

ب- مرحلة غر�س الف�شائل

القار�س  الربد  �سهـــور  خـــالل  الغر�س  1-  جتنب 

ويف�سل  الإمكــان  قـــدر  ال�سديد  واحلـــر 

الشجرة المباركة سبتمبر 2009



الغر�س خالل ف�سل الربيع.

2-  تغمر قاعدة الف�سيلة يف حملول اأحد املبيدات 

على  للق�ساء  املنا�سبة،  والفطرية  احل�سرية 

اأي اإ�سابات بها وحمايتها اأي�سًا من الإ�سابة 

لأطول فرتة.

250جم(  )حوايل  ال�سحم  من  قطعة  3-  تو�سع 

الف�سيلة )مكان ف�سلها من الأم(  على جذر 

التعفن  من  اجلذر  منطقة  حلماية  وذلك 

والتحلل باملاء.

ممكنة  مدة  اأقل  يف  الف�سائل  زراعة  4-  �سرورة 

بعد ف�سلها ل�سمان اأعلى ن�سبة جناح.

للغر�س  املعد  املكان  و�سط  يف  الف�سيلة  5-  و�سع 

مع عدم الدفن العميق حتى ل تتعفن منطقة 

اأثناء  اإليها  املياه  لو�سول  نتيجة  اجلمارة 

�سطحي  الغر�س  يكون  األ  يف�سل  كما  الري، 

حتى ل تقتلع ب�سهولة بفعل الرياح.

مع  جيدًا  ردمًا  الف�سيلة  قاعدة  حميط  6-  ردم 

�سرورة دك الرتبة جيدًا حولها، ويُعاد الردم 

يف اجلور التي تهبط تربتها بعد الري.

7-  ُتلف الف�سيلة باخلي�س حلمايتها من احلرارة 

والربودة وتقليل البخر �سيفًا، ويف�سل جتنب 

تظليل الف�سائل بال�سعف اجلاف حتى ل يكون 

�سببًا لالإ�سابة بالنمل الأبي�س )الأر�سة(

اخل�سري  املجموع  من  العلوي  اجلزء  8-  ق�س 

من  والتقليل  للحد  غر�سها  عند  للف�سيلة 

عملية النتح.

ج-مرحلة ما بعد الغر�س

عقب  غزيرة  رية  الف�سائل  اإعطاء  1-  يجب 

بعد  الري  عملية  تنظم  اأن  على  غر�سها، 

والظروف اجلوية  الرتبة  ذلك ح�سب طبيعة 

اأن يكون الري يف ال�سباح  املحيطة، ويف�سل 

الباكر اأو بعد الع�سر يف اأيام ال�سيف، بحيث 

حول  م�ستمرة  ب�سفة  رطبة  الرتبة  تكون 

منطقة اجلذور خ�سو�سًا يف الأيام الأربعني 

التالية للغر�س.

توجد  قد  التي  للح�سائ�س  امل�ستمرة  2-  الإزالة 

حول الف�سيلة.

3-  معاملة حو�س الف�سيلة مبحلول مبيد ح�سري 

على  للق�ساء  عام  وملدة  �سهرين  كل  منا�سب 

اأي يرقات حفار العذوق )العنقرة( والتي قد 

اجلذور  مبنطقة  اأو  الف�سيلة  بحو�س  تتواجد 

الف�سيلة  تعطي�س  العملية  ي�سبق هذه  اأن  على 

ملدة يومني قبل املعاملة ويومني بعدها، واأي�سًا 

�سهور  ثالثة  كل  فطري  مببيد  الف�سائل  ر�س 

للق�ساء على اأي اأمرا�س مثل مر�س الدبلوديا 

الذي ي�سيب النخيل وخا�سة الف�سائل.

4-  التخل�س من خي�س و�سعف التظليل بعد عام 

من الغر�س.

5-  لزيادة تكوين اجلذور على الف�سائل ولالإ�سراع 

النمو  منظمات  للف�سيلة  ي�ساف  منوها  من 

بدءًا  وذلك  الري  ماء  مع  الف�سيلة  بحو�س 

من ثالثة �سهور من الغر�س ومبعدل 50مل/

اآخر  منظم  اأي  اأو  نرتوزامي  مادة  من  ف�سيلة 

منا�سب وذلك مرة كل 6 �سهور وي�ستمر ملدة 

�سنتني اأو ح�سب احلالة العامة للف�سائل.

يتم  الغر�س  من  �سهرًا   12-  9 من  مدة  6-  بعد 

املرور على كل الف�سائل وتقدير ن�سبة الفاقد 

منها لإجراء عمليات الإحالل للف�سائل امليتة 

ومن نف�س ال�سنف.

الغر�س  اإىل عام ون�سف من  بعد مرور عام   -7

منا�سب  فطري  مببيد  وقائية  ر�سة  اإجراء  يتم 

ويف�سل مبيد بينوميل للوقاية والعالج اأي�سًا من 

قواعد  تعفن  مر�س  خا�سة  فطرية  اأمرا�س  اأي 

  DIPLODIA LEAF BASE ROT ال�سعف الديبلويدى

   DIPLADIA PHOENICUM الفطر  عن  املت�سبب 

والذي يعرف مبر�س موت الف�سائل.

اإىل  الفرتة  هذه  بعد  الف�سائل  تخ�سع  كذلك 

ح�سب  واملعدين  الع�سوي  الت�سميد  برنامج 

التو�سيات امل�سار اإليها يف برنامج الت�سميد.

املراجـع:

التمر علم  2000م، نخلة  العكيدي،  ح�سن خالد 

للن�سر  زهران  دار  والت�سنيع،  الزراعة  وتقنية 

والتوزيع، عمان، الأردن.

ري  جدولة  2003م،  العزبة،  الرحمن  عبد 

النخيل، جملة العلوم والتقنية.

حممد  الري�س،  �سياء  احلميد،  الرحمن  عبد 

ن�سرة  النخيل  وت�سميد  ري  2006م،  قا�سم، 

جامعة  البيطري،  والطب  الزراعة  كلية   - فنية 

الق�سيم.

عبد اللطيف اخلطيب، اأحمد اجلرب، علي اجلرب، 

ال�سعودية  العربية  باململكة  التمر  نخلة  2006م، 

بالإح�ساء. في�سل،  امللك  – جامعة 
ومدى  الري  مياه  2006م،  هالل،  حممد 

كلية  فنية،  ن�سرة  النخيل  لأ�سجار  �سالحيتها 

الزراعة والطب البيطري، جامعة الق�سيم.

القحطاين،  �سعيد  حممد  اأحمد،  ح�سني  فتحي 

يو�سف اأمني وايل، 1979م، زراعة النخيل واإنتاج 

مطبعة  والإ�سالمي،  العربي  العاملني  يف  التمور 

جامعة عني �سم�س، القاهرة، م�سر.
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زيارة استشارية
يف اإطار التن�سيق والتعاون العلمي بني جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ووزارة الزراعة يف اململكة 

اإىل  ا�ست�سارية  بزيارة  عام اجلائزة  اأمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �سعادة  قام  ال�سعودية  العربية 

التي  التنموية  امل�ساريع  على  خاللها  اطلع  بالإح�ساء،  وال�سرف  الري  م�سروع  وت�سغيل  اإدارة  هيئة 

تقوم بها الهيئة يف جمال خدمة وتنمية قطاع نخيل التمر، كما بحث �سعادة الأمني العام مع مدير 

اجلائزة  بني  امل�سرتك  التعاون  اآليات  بالإح�ساء  وال�سرف  الري  م�سروع  وت�سغيل  اإدارة  هيئة   عام 

والهيئة يف هذا املجال.
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يف  املنا�سبة  الأرقام  �سع 

املربعات والدوائر الفارغة 

العملية  تكتمل  حتى 

واأفقيًا  راأ�سيًا  احل�سابية 

بحيث تعطيك النتائج.

اســتـــراحـــة العـــدد

اإعـداد: مــــــاهـر �ســــــالـم

4

5

3

7

14

االعداد 
المتقاطعة

حتتوي هذه ال�سبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�سم اىل 9 خانات �سغرية. 

هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة من 1 اىل 9 �سرط عدم تكرار الرقم 

اأكرث من مرة واحدة يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي وعمودي.
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الكلمات  المتقاطعة

اأفــقي:

1ــ  من ا�صناف التمور – منطقة اماراتية. 

2ــ  من ا�صناف التمور - من ا�صناف التمور - تاه عن الدب.

3ــ  اآلة مو�صيقية - م�صروب مغذ - ممثلة م�صرية.

4ــ  والد/م/ - من ا�صناف التمور - للتعريف.

5ــ  نتفاخر - اأدرك - اأجلاأ اإىل.

6ــ  م�صباح �صوئي - من ا�صناف التمور .

7ــ  فكر - ويل الأمر.

8ــ  اآر�صده - مياه جارفة.

9ــ  نال من الهدف - وحدة عملة.

10ــ  من ا�صناف التمور - مت�صابهان.

11ــ  اأح�صيا - من األوان املذاق - عا�صمة افرقية /م/. 

12ــ تعاطف مع طرف دون الآخر )م( - �صتم - التهب.

13ــ يطمر حتت الرتاب - من القدماء كانوا يقد�صون �صجرة النخيل.

14ــ  رفاق - من ا�صناف التمور - مر�صد.

15ــ  بارزة لالأمام /م/ - اأحالمهم وتطلعاتهم.   

      

عمـودي:

1ــ اأحد خلفاء الدولة الأموية.

2ــ م�صائب - عن�صر غذائي.

3ــ  ح�صمًا يف الأمر - من ا�صناف التمور.

4ــ  كائن بحري - مدرب اأوروبي لكرة القدم.

5ــ  عزمية - طائر ذكره القراآن الكرمي - من اأجزاء �صجرة النخيل /م/.

6ـ  للتف�صري - اآلة مو�صيقية - ا�صم مو�صول - للنفي.

7ـ  �صوت النفجار / م / - قفزا / م /.

8 ــ  قاتل - للتعريف / م /.

9 ــ  من روافد الفرات - اأهلك.

10 ــ  ي�صحقهم - اأفرحهم.

11 ــ ظهرة طبيعية - ي�صمل - مدينة اماراتية.

12 ــ  حيوانات �صخمة / م / - زهر عطري.

13 ــ  مدينة ا�صبانية - نتبع.

14 ــ  من ا�صناف التمور - نعم بالجنبية - مزيفة.

15 ــ من اأ�صناف التمور – دولة افروعربية - جمع.

1- مادة حارقة.

2- رقاد.

3- نا�سج.

4- مدينة �سورية.

5- عك�س غامق.

6- غيوم �سوداء.
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كلمات متشابكة
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أهاًل بـ ... النخيل والتمور

�إىل  بالإ�ضافة  �لغذ�ئي،  �لأمن  وركيزة  للتنمية 

�مل�ضروب  �ملري�س  �إعد�د  لطريقة  �ضيق  عر�س 

�لعربية  �ململكة  �أبناء  لدى  و�ملف�ضل  �لنفي�س 

طرق  وفق  �لتمور  من  يح�ضر  و�لذي  �ل�ضعودية 

�لآن.  متبعة حلد  ماز�لت  تر�ثية حمببة  و�آليات 

هذه �ملو��ضيع وغريها �أعدها نخبة من �لكفاء�ت 

و�ملنطقة  �ململكة  م�ضتوى  على  �ملتميزة  �لعلمية 

ويجعلها  �لتمور  �لنخيل  يغني جملة  �لعربية مبا 

وحمبي  و�لباحثني  للمز�رعني  مهمًا  م�ضدرً� 

�ضجرة نخيل �لتمر يف �ملنطقة �لعربية.

لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  يف  نحن  بدورنا 

للزميلة  نبارك  �ملباركة  �ل�ضجرة  وجملة  �لتمر، 

طلتها  على  عملها  وفريق  و�لتمور  �لنخيل  جملة 

�جلميلة وم�ضمونها �ملفيد وعلى حرفيتها �ملهنية 

يف عامل �ل�ضحافة و�لإعالم.

موؤخرً�  �ضدر  و�لتوزيع  للن�ضر  قي�س  د�ر  عن 

�ملجلة  و�لتمور،  �لنخيل  جملة  من  �لثاين  �لعدد 

و�إنتاجًا  زر�عة  �لتمر  نخيل  ب�ضجرة  �ملتخ�ض�ضة 

نوعها  من  �لأوىل  �ملجلة  وهي  وت�ضنيعًا  وت�ضويقًا 

�ل�ضعودية،  �لعربية  �ململكة  م�ضتوى  على  بامتياز 

فقد �ضجلت ح�ضورً� طيبًا وموؤثرً� يف كافة �لأو�ضاط 

رئي�س  باأن  عرفنا  �إذ�  خ�ضو�ضًا  عربيًا  �ملخت�ضة 

�لتحرير هو �لدكتور عبد �هلل بن حممد �حلمد�ن 

�لغذ�ئي  �لت�ضنيع  هند�ضة  يف  �جلامعي  �لأ�ضتاذ 

�لهند�ضة  ق�ضم  يف  �مل�ضارك  �لتمور  وتقنيات 

�لزر�عية بكلية علوم �لأغذية و�لزر�عة  بجامعة 

�مللك �ضعود باململكة �لعربية �ل�ضعودية.

لكافة  مو�ضعة  تغطية  على  �لعدد  �حتوى  فقد 

�لأن�ضطة و�لفعاليات ذ�ت �ل�ضلة بالنخيل و�لتمور 

على م�ضتوى �ملنطقة �لعربية بالإ�ضافة �إىل بع�س 

فل�ضطني  يف  �لنخيل  زر�عة  عن  �لعلمية  �لتقارير 

دولة  يف  نخلة  مليون   40 �إىل  �لطريق  عن  و�آخر 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وح�ضولها على �ضهادة 

من مو�ضوعة جيني�س �لعاملية يف �أكرب عدد نخيل 

مزروع على م�ضتوى دول �لعامل، وحو�ر مو�ضع مع 

�ململكة  يف  �لزر�عية  �لتنمية  �ضندوق  عام  مدير 

و�آلية منح �لقرو�س �لزر�عية لتمويل ودعم زر�عة 

�أ�ضجار نخيل �لتمر و�ل�ضناعات �لتحويلية �ملتعلقة 

�لعلمية  �لدر��ضات  بع�س  �لعدد  �حتوى  كما  بها. 

�لحتياجات  مثل  و�ملهتمني  للمز�رعني  �ملفيدة 

يف  و�لإخ�ضاب  و�لتلقيح  للنخيل،  �لفعلية  �ملائية 

نخل �لتمر، وغبري �لنخيل وكيفية تفادي �ملز�رع 

طرف  باأن  علمًا  وجوده  عن  �لناجمة  �خل�ضائر 

�آفة  عن  �آخر  ومو�ضوع  جدً�،  ب�ضيطة  مكافحته 

��ضرت�تيجي  هدف  و�لتمور  و�لنخيل  �لغبار،  حلم 
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طبيًا:

و�أمر��س  بال�ضرطان  �لإ�ضابة  حالت  �نخفا�س 

�لقلب بني �لبدو �لذين يتناولون �لبلح با�ضتمر�ر. 

و�ضاٍف  مطهر  و�لربوتني.  للحديد  جيد  م�ضدر 

ونزلت  �لبلعوم  �لتهاب  يعالج  �ملعوية.  للم�ضاكل 

�لربد و�لنزلت �ل�ضعبية با�ضتخد�مه بطرق �ضتى 

�ضو�ء كم�ضل �أو ك�ضر�ب �أو كمعجون. ي�ضاعد على 

�ل�ضفاء من �أعر��س �حلمى و�ل�ضيالن و�ل�ضت�ضقاء 

و�مل�ضاكل �ملتعلقة بالكبد و�لبطن. ي�ضتعمل م�ضحوق 

لتخفيف  ت�ضتخدم  عجينة  مكونات  �ضمن  �لنوى 

�أعر��س �لق�ضعريرة. ي�ضتعمل �ل�ضمغ �مل�ضتخل�س 

�لهند يف عالج  �ملجروحة يف  �أ�ضجاره  من جذوع 

�مل�ضتخل�س  �ل�ضمغ  �لبولية.  و�لأمر��س  �لإ�ضهال 

لالآلم.  وم�ضكنة  للبول  مدرة  �أ�ضجاره  جذوع  من 

تخفف جذور �أ�ضجاره من �آلم �لأ�ضنان.

وله  و�لأ�ضرتون  �لأ�ضرتوجني  �لطلع  غبار  ينتج 

تاأثري تنا�ضلي على �جلرذ�ن �لفتية.

و�خلبز  و�حللويات  مع �حلبوب  يوؤكل  غذ�ئيًا: 

و�جليلي  و�ملربيات  و�ل�ضكاكر  كرمي  و�لآي�س 

تطبخ  �لبلح.  �ضكر  بودرة  و�حل�ضاء.  و�لع�ضائر 

�ضعف �لنخيل وتوؤكل كاخل�ضر�و�ت. متزج �لنوى 

�لع�ضرة.  �أوقات  يف  �خلبز  ل�ضناعة  �لدقيق  مع 

 P. sylvestris ي�ضتخل�س �ضكر �لبلح من ن�ضغ

علفيًا:

�حلبوب.  مع  وميزج  يجفف  عندما  مغٍذ  علف 

�ل�ضحارى.  يف  و�لكالب  و�خليول  لالإبل  غذ�ء 

لالإبل  غذ�ء  �ملاء  يف  �ملنقوعة  �لنوى  ت�ضكل 

و�خليول و�ملا�ضية و�لأغنام و�ملاعز. ت�ضكل �لنوى 

�جلافة غذ�ء للدجاج.

جتاريًا:

من  �لعديد  �إنتاج  يف  �لنخيل  �ضجرة  ت�ضتخدم 

�ملو�د �ل�ضناعية و�لتجارية. ي�ضتعمل زيت �لنوى   

�لتجميل.  وم�ضتح�ضر�ت  �ل�ضابون  �ضناعة  يف 

�لنوى  ت�ضتخدم  �لأك�ضيليك.  حلام�س  م�ضدر 

ت�ضتخدم  و�ل�ضبحات.  �لزينة  عقود  �ضناعة  يف 

�ضعف  ت�ضتخدم  �لف�ضة.  �ضبك  يف  كوقود  �لنوى 

و�ل�ضالل  و�ل�ضتائر  �ضناعة �حل�ضري  �لنخيل يف 

�لنخيل م�ضدر جيد  �ضعف  و�ملر�وح.  و�لأقفا�س 

ل�ضناعة �لورق. ت�ضتخدم �ضعف �لنخيل �ملخلوطة 

يف  �ل�ضود�ين  �لفول  وق�ضور  �لذرة  عر�ني�س  مع 

�لعازلة. ت�ضتخدم �ضعف �لنخيل  �لألو�ح  �ضناعة 

وقو�رب  و�ملق�ضات  �لع�ضي  �ضناعة  يف  �ملجففة 

�ل�ضيد. ت�ضتخدم �ضعف �لنخيل �ملجففة كوقود. 

توفر �أغمدة �ل�ضعف م�ضدرً� للرو�ئح يف �ضناعة 

�لنخيل  �ضعف  �أغمدة  �أن�ضجة  ت�ضتخدم  �لعطور. 

و�لألب�ضة  و�حلبال  �خليل  �أ�ضرجة  �ضناعة  يف 

�خل�ضنة و�لقبعات �ل�ضخمة. 

يتم  بحيث  �لت�ضريف  لأنابيب  مر�ضحة  مادة 

�ل�ضتغناء بها عن �ملر�ضحات �مل�ضنعة. ت�ضتخدم 

�لعناقيد �ملجمعة للثمار كمق�ضة. ي�ضتعمل �ل�ضائل 

�مل�ضنع من �لثمار �لنا�ضجة يف تغطية �لأنابيب 

�لت�ضريب.  من  حلمايتها  �جللدية  و�حلقائب 

�ضناعة  يف  �لأ�ضجار  جذوع  خ�ضب  ي�ضتخدم 

�لعو�ر�س و�لدعامات يف �لبناء.

فوائـد التمـر
املركز الدويل للزراعة امللحية

يقول العرب بأن للبلح )التمر(
فوائد بعدد أيام السنة، منها:



جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر

األولى من نوعها على مستوى العالم

املقدمة:

�صاحب  من  كرمية  برعاية  اجلائزة  تاأ�ص�صت 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

رقم  �الحتادي  باملر�شوم  �هلل”  “حفظه  �لدولة 

15 / 2007 م بتاريخ 20 مار�س 2007م وبالقر�ر 

 2007 يوليو   7 بتاريخ  االحتادي رقم 2 / 2007 

�جلائزة،  �أمناء  جمل�س  �أع�شاء  حتديد  ب�شاأن 

�ل�شيخ  2008م �شهد �شمو  �أبريل  �ل�شابع من  ويف 

�لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان 

بفندق  �الأمناء،  جمل�س  رئي�س  �لعلمي،  و�لبحث 

حفل  �أبوظبي  �لعا�شمة  يف  �الإمار�ت  ق�شر 

�لتمر«  لنخيل  �لدولية  خليفة  »جائزة  �إطالق 

و�شط �هتمام �إقليمي ودويل ب�شجرة نخيل �لتمر 

غذ�ئية  ك�شلعة  للتمور  �ال�شرت�تيجي  و�مل�شتقبل 

�أركان عملية  �أ�شا�شيًا من  متو�زنة و�عتباره ركنًا 

�ل�شمو  �شاحب  يقودها  �لتي  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ 

»حفظه �هلل«. 

الر�سالة:

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  ممت  �شُ

تقديرً� من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  رئي�س  نهيان  �آل 

»حفظه �هلل« لل�شجرة �ملباركة و�لعاملني يف قطاع 

�لعربية  �الإمار�ت  دولة  يف  �شو�ء  �لتمر  نخيل 

�ملتحدة و�أي دولة �أخرى حول �لعامل وذلك �حتفاًء 

باجلهود �ملتميزة �لتي ُتبَذل لتطوير قطاع �لنخيل 

من �أجل تنمية م�شتد�مة لنا ولالأجيال �لقادمة.

املهمة:

1 ــ  ت�شجيع �لعاملني يف جمال زر�عة نخيل �لتمر: 

�لباحثون و�ملز�رعون و�مل�شدرون �شو�ء كانو� 

�أفر�دً� �أو موؤ�ش�شات.

2 ــ  تكرمي �ل�شخ�شيات �ملوؤثرة يف �شناعة وزر�عة 

و�الإقليمية  �ملحلية  �مل�شتويات  على  �لتمر 

و�لدولية.

الر�ؤيـة:

�ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  مكانة  1 ــ  تعزيز 

عربيًا ودوليًا يف جمال �أبحاث نخيل �لتمر.

�لنو�حي  بتطوير  �ملتعلقة  �الأبحاث  2 ــ  تدعيم 

�ملختلفة ل�شناعة نخيل �لتمر.

3 ــ  �إقامة تعاون وطني و�إقليمي ودويل بني �جلهات 

�ملختلفة �ل�شالعة ب�شناعة نخيل �لتمر وال�شيما 

و�لت�شويق  و�ملعاجلة  �الإنتاج  جماالت  يف 
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و�ملنتجات �لتي ميثل �لتمر فيها مكونًا �أ�شا�شيًا 

و�حلفاظ على ��شتمر�ر هذ� �لتعاون.

4 ــ  ن�شر ثقافة نخيل �لتمر على �مل�شتويات �ملحلية 

و�الإقليمية و�لدولية.

الأهـداف:

1 ــ  تعزيز �لدور �لريادي لدولة �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة عامليًا يف تنمية وتطوير �لبحث �لعلمي 

�خلا�س بالنخيل.

نخيل  زر�عة  قطاع  يف  �لعاملني  2 ــ  ت�شجيع 

و�ملنتجني  و�ملز�رعني  �لباحثني  من  �لتمر 

و�مل�شدرين و�ملوؤ�ش�شات و�جلمعيات و�لهيئات 

�ملخت�شة.

�شجرة  بتطوير  �خلا�س  �لعلمي  �لبحث  3 ــ  دعم 

�لنخيل يف جميع جو�نبها.

نخيل  جمال  يف  �لعاملة  �ل�شخ�شيات  4 ــ  تكرمي 

و�الإقليمي  �ملحلي،  �مل�شتوى  على  �لتمر، 

و�لدويل.

�لعاملة  �لتعاون بني �جلهات �ملخت�شة  5 ــ  تنمية 

يف هذ� �ملجال، من �أبحاث، و�إكثار، وزر�عة، 

نخيل  على  تعتمد  �لتي  للمنتجات  و�شناعة 

�لتمر كمادة �أ�شا�شية يف �ملنتجات �لنهائية.

6 ــ  ن�شر ثقافة �الهتمام بنخيل �لتمر على �مل�شتوى 

�ملحلي و�الإقليمي و�لدويل.

7 ــ  توطني �ملعرفة �ملتخ�ش�شة بنخيل �لتمر عرب 

تقدمي �ملنح �لدر��شية.

من  كجزء  �لرت�ثية  �لنخلة  مفرد�ت  8 ــ  �إبر�ز 

�لعربية  �الإمار�ت  لدولة  �لوطنية  �لهوية 

�ملتحدة.

9 ــ  دعم وت�شجيع �الخرت�عات و�لتقنيات �لعلمية 

ذ�ت �ل�شلة بنخيل �لتمر. 

فئات اجلائزة �قيمتها:

ميالدية،  �شنة  كل  دوري  ب�شكل  �جلائزة  تنظم 

ومبلغ  تذكارية  ودرع  تقدير  �شهادة  من  وتتكون 

مايل. وتق�شم �جلائزة �إىل خم�س فئات وهي على 

�لنحو �لتايل:

فئة البحوث �الدرا�سات املتميزة يف جمال 

زراعة النخيل �اإنتاج التمور. 

يح�شل �لفائز �الأول على مبلغ وقدره 300.000 

درهم + درع تذكارية و�شهادة تقدير. كما يح�شل 

�لفائز �لثاين على مبلغ وقدره 200.000 درهم 

+ درع تذكارية و�شهادة تقدير. 

زراعة  جمال  يف  املتميزين  املنتجني  فئة 

النخيل �اإنتاج التمور.  

 300.000 �الأول على مبلغ وقدره  �لفائز  ح�شل 

درهم + درع تذكارية و�شهادة تقدير. كما يح�شل 

�لفائز �لثاين على مبلغ وقدره 200.000 درهم 

+ درع تذكارية و�شهادة تقدير. 

فئة اأف�سل تقنية يف جمال زراعة النخيل 

�اإنتاج التمور:

يح�شل �لفائز �الأول على مبلغ وقدره 300.000 

درهم + درع تذكارية و�شهادة تقدير. كما يح�شل 

�لفائز �لثاين على مبلغ وقدره 200.000 درهم 

+ درع تذكارية و�شهادة تقدير.  

فئة اأف�سل م�سر�ع تنموي يف جمال زراعة 

النخيل �اإنتاج التمور:

 300.000 �الأول على مبلغ وقدره  �لفائز  ح�شل 

درهم + درع تذكارية و�شهادة تقدير. كما يح�شل 

�لفائز �لثاين على مبلغ وقدره 200.000 درهم 

+ درع تذكارية و�شهادة تقدير. 

زراعة  جمال  يف  املتميزة  ال�سخ�سية  فئة 

النخيل �اإنتاج التمر:

ح�شل �لفائز على مبلغ وقدره 300.000 درهم 

+ درع تذكارية و�شهادة تقدير. 

َنح لها اجلائزة: اجلهات التي تمُ

�الأفر�د  جمموعات  �أو  لالأفر�د  مفتوحة  �جلائزة 

�أو �ملوؤ�ش�شات �أو �ل�شركات �أو �جلمعيات ومنظمات 

و�خلا�شة  �حلكومية  و�لهيئــات  �ملدين  �ملجتمع 

�لتي تقوم باأعمـــال متميزة ذ�ت نتـــائج مبا�شرة 

وفعالة يف جمـــال نخيل �لتمر. ويجـــوز الأي جهة 

�أن تر�شـــح نف�شهـــا دون �أي تزكيــة من �أي جهـــة 

�شركة،  )فرد،  الأي  �جلـائزة  متنح  �شخ�س.  �أو 

هيئة( مرة و�حدة فقط يف  نف�س �لفئة.

مزايا اجلائزة:

تذكارية  ودرعًا  تقدير  �شهادة  �لفائز  مُيَنح 

ومبلغًا ماليًا �شمن حفل فاخر يقام يف �لعا�شمة 

�أبوظبي، كما ميكن للحا�شلني على جائزة خليفة 

�جلائزة  �شعار  ��شتخد�م  �لتمر  لنخيل  �لدولية 

على �ملو�د �لدعائية و�لت�شويقية �خلا�شة بهم ملدة 

ح�شولهم  تاريخ  من  تبد�أ  �أعو�م  ثالثة  �أق�شاها 

على  للحا�شلني  يحق  حني  يف  �جلائزة.  على 

�جلائزة باإحدى فئاتها �لرت�شح لنيل �جلائزة يف 

�لدورة �لتالية ما عد� يف نف�س �لفئة و�لتي ميكن 

دور�ت  ثالث  مرور  بعد  �أخرى  مرة  لها  �لتقدم 

تاريخ ح�شولهم على �جلائزة. حيث  قادمة من 

متنح جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر �لتقدير 

�شيتم  كما  �ملختلفة،  بفئاتها  للفائزين  و�لتميز 

و�شائل  خالل  من  بالفائزين  �يجابيًا  �لتعريف 

�إىل  باالإ�شافة  و�لدولية  �ملحلية  �ملختلفة  �الإعالم 

جملة �جلائزة وموقعها على �شبكة �الإنرتنت.

املعـايري:

فئة البحوث �الدرا�سات املتميزة:

�أي جائزة  نيل  للمتقدم  �شبق  قد  يكون  ال  1 ــ   �أن 

جهة  �أي  من  )�لبحث/�لدر��شة(  عن  �أخرى 

�أخرى حول �لعامل.

ميد�نيًا  )�لبحث/�لدر��شة(  تطبيق  2 ــ  �إمكانية 

�لتمر  نخيل  قطاع  وتطوير  تنمية  يخدم  مبا 
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قطاعات  �ىل  حتويله  �إمكانية  مدى  �إبر�ز  مع 

�ل�شوق  حاجة  ��شتعر��س  خالل  من  �أخرى 

و�شهولة ��شتخد�مه.

3 ــ  �أن يكون )�لبحث/�لدر��شة( جديدً� ومتميزً� 

يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج وت�شنيع �لتمور 

�البد�ع  نو�حي  كافة  �ظهار  مع  وخملفاتها، 

�لتحديات  على  �لرتكيز  وكذلك  و�البتكار، 

��شتعر��س  خالل  من  للعمل  �مل�شاحبة 

�لتطبيقات �لتقنية �مل�شتخدمة. 

فئة املنتجني املتميزين:

وجودته  �النتاج  وكم  �ملزرعة،  حجم  1-  يوؤخذ 

ومتيزه يف عني �العتبار.

�ال�شناف  عدد  حيث  من  �النتاج  2-  تنوع 

�ملنتجة.

�النتاج  يف  �حلديثة  �لتقنيات  ��شتعمال  3-  مدى 

�لت�شميد،  برنامج  بالتنقيط،  �لري  مثل 

�لتكيي�س، وعمليات  �لوقاية، عمليات �خلف، 

ما قبل وبعد �جلني.

4- طريقة عر�س وتعليب �ملنتج.

�لع�شوية  للمنتجات  خا�شة  �أهمية  5-  تعطى 

�ل�شديقة للبيئة.  

فئة اأف�سل تقنية:

يف  �ملعتمدة  �لثالثة  و�ل�شروط  �ملعايري  1-  نف�س 

جمال  يف  �ملتميزة  و�لدر��شات  �لبحوث  فئة 

زر�عة �لنخيل و�نتاج �لتمور.

2-  �أن تكون �لتقنية �ملكت�شفة حديثة ومل ت�شتخدم 

عائد�ت  على  مبا�شر  تاأثري  وذ�ت  قبل  من 

�لنخيل.

جديدً�  �شنفًا  يكون  �أن  �الكت�شاف  3-  ميكن 

�نتاجية  يتميز مبو��شفات  فحاًل(  �أم  )نخلة 

عالية ونوعية ثمار فريدة.

فئة اأف�سل م�سر�ع تنموي:

قبل  من  منفذً�  يكون  �أن  للم�شروع  1-  ميكن 

�لقطاع  �أو  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  �أو  �لهيئات 

�خلا�س �أو �لتابع للمنظمات �لدولية.

و�الرتقاء  �ملبا�شر  بالتاأثري  �مل�شروع  يتميز  2-  �أن 

�أو  �لتمور.  �شناعات  �أو  �لنخيل  زر�عة  بو�قع 

خملفات �لنخيل، �أو ت�شويقها �أو ترويجها.

و�أ�شلوب  باأفكاره  جديدً�  �مل�شروع  يكون  3-  �أن 

تنفيذه.

4-  �أن تكون نتائجه �أ�شيلة وفريدة. ويوؤخذ بعني 

�العتبار �لنقاط �لتالية:

- منهجية عمل �مل�شروع وبعده �لتطبيقي.

-  حجم �مل�شروع و�لتقنيات �حلديثة �مل�شتخدمة.

حمليًا  �مل�شوقة  �لتمور  وكميات  �مل�شروع  -  �إنتاج 

ودوليًا.

فئة ال�سخ�سية املتميزة:

�أ�شماء  با�شتعر��س  �لعلمية  �للجنة  تقوم 

�ختيار  ويتم  �ملرت�شحة،  و�ملوؤ�ش�شات  �الأ�شخا�س، 

�الأجدر منها، بناء على �لدور �اليجابي يف تنمية 

زيادة  يف  �الجتماعي  و�الأثر  �لتمر  نخيل  قطاع 

�لوعي و�هتمام �لنا�س يف �ل�شجرة �ملباركة.

�أو  �شخ�س  الأي  متنح  ال  �جلائزة  هذه  باأن  علمًا 

هيئة �أو �شركة مرتني متتاليتني.

ال�سر�ط العامة:

�أنحاء  كافة  من  �لرت�شيح  طلبات  1 ــ  تقبل 

من  �لرت�شيح  ��شتمارة  حتميل  ميكن  �لعامل، 

�شبكة  على  للجائزة  �الإلكرتوين  �ملوقع  خالل 

باللغة  �أو  �لعربية  باللغة  �إما  وملئها  �الإنرتنت 

�ل�شرية  من  ن�شخة  تقدمي  مع  �الجنليزية. 

�ل�شفر  جو�ز  من  و�شورة  للمر�شح،  �لذ�تية 

وثالث �شور �شخ�شية.

�أو �لبحث �ملر�شح،  2 ــ  �إرفاق ن�شختني من �لعمل 

قر�س  على  �إلكرتونية  ون�شخة  �أ�شلية  و�حدة 

(CD). مدمج

3 ــ  ال تعاد �أي من ملفات �لرت�شيح �إىل �أ�شحابها 

�شو�ء فازت �أم مل تفز، بل تودع يف مقر �الأمانة 

�لعامة للجائزة مبدينة �لعني.

�أي  �جلائزة عن  �لتحكيم حجب  للجنة  4 ــ  يحق 

فئة �إن مل ت�شتوِف �ل�شروط.

برنامج اجلائزة:

يونيو   1 من  �لرت�شيح:  طلبات  تقدمي  1-  فرتة 

لغاية 30 �شبتمرب 2009 م. 

2-  ت�شنيف �لطلبات �مل�شتوفية لل�شروط: 1 - 31 

�أكتوبر 2009 م.

3-  تقييم طلبات �لرت�شيح من قبل �للجنة �لعلمية 

للجائزة: 1 نوفمرب - 31 دي�شمرب 2009 م.

4-  تقييم نتائج �الختبار : 1 - 31 يناير 2010م.

5-  �إعالن �أ�شماء �لفائزين: خالل �ال�شبوع �الول 

من �شهر فرب�ير 2010 م.

مار�س  �شهر  خالل  �لفائزين:  تكرمي  6-  حفل 

2010 م. باإذن �هلل.

جلنة التحكيم:

تتاألف جلنة �لتحكيم �لعلمية للجائزة من علماء 

لزر�عة  �ملختلفة  �ملجاالت  يف  بارزين  وخرب�ء 

و�خلرب�ء  �لعلماء  هوؤالء  ويقرر  �لتمر،  نخيل 

�ملختلفة.  �جلائزة  فئات  يف  �لفائزين  باالإجماع 

�ملخت�س،  �ملقيمني  فريق  �إىل  طلب  كل  ويقدم 

ويتوىل مقيمو جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 

و�شوف  وجمتمعني.  منفردين  طلب  كل  مر�جعة 

�لفوز  �ختيار  ملعايري  وفقًا  �لتقييم  عملية  تتم 

باجلائزة �ملقررة �شلفًا.

ال�ســرية:

بطلبات  �ملتعلقة  و�ملو�د  �ملعلومات  كافة  تعامل 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  �إىل  �لتقدم 

مل  ما  �شخ�س  �أي  عليها  يطلع  ولن  تامة  ب�شرية 

�جلائزة  عملية  يف  مبا�شر  ب�شكل  �شالعًا  يكن 

جلنة  �أع�شاء  جميع  يلتزم  تقدم،  عما  وف�شاًل 

�شلة  تربطهم  �لذين  و�الأ�شخا�س  �لتحكيم 

�تفاقية عدم  بالتوقيع على  بعملية منح �جلائزة 

�الإف�شاح ل�شمان معاجلة كافة �ملعلومات و�ملو�د 

يف �إطار من �ل�شرية �لتامة.

�سند�ق الربيد 82872  العني,

الإمارات العربية املتحدة.

هاتف : 7832434 3 00971   

فاك�س : 7832550 3 00971 

 kidpa@uaeu.ac.ae
www.kidpa.uaeu.ac.ae

www.kidpa.ae
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�أقر باأنني قر�أت �ل�شروط �خلا�شة بهذه �لفئة من فئات جائزة 

�أعاله  �لو�ردة  �لبيانات  و�أن  �لتمر،  لنخيل  �لدولية  خليفة 

�شحيحة.

توقيع �ملرت�شح :

�لتــــــــــــاريخ :

Application Formاستمارة ترشيح

�ال�شم بالكامل :

تاريخ �مليالد ومكانه :

اجلن�صية :

عنو�ن �الإقامة :

�لهاتف �لثابت :

�لهاتف �ملتحرك :

�لفاك�س :

�لربيد �الإلكرتوين :

فئة �جلائزة :

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

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

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

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

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

Mobile phone : .....................................................................................................................................................................................................

 Fax : ..............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail address : .................................................................................................................................................................................................

Nomination category : .............................................................................................................................................................................................

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 :


