






التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 
مجال  في  المتخصصة  العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على 
العالم. حول  المعنية  األوساط  كافة  في  التمور  وإنتاج  النخيل   زراعة 
والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين  اإلخوة  ندعو  فإننا 
أو  العربية  اللغتين  بإحدى  المساهمة  المباركة  الشجرة  ومحبي 
حيث  من  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  الشؤون  في  االنكليزية 
جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية،  وقاية،  )زراعة، 
تسويق.....( غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات  إرشادات،   المحصول، 
بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

للتو��سل تر�سل �ملو�د �لعلمية لرئي�س �للجنة �لإعالمية مدير �لتحرير 

عرب الربيد اللكرتوين التايل

دعوة للباحثين والكتاب 
 والمهتمين بزراعة النخيل 

emadsaad126@gmail.com



الإمارات تزهو بالرطب والتمور

     نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

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

ال تخلو منا�صبة هنا اأو هناك على م�صتوى الدولة اإال ونرى الرطب والتمور تزين املكان بل وحتتل �صدارته، 

ف�صهر رم�صان املبارك �صهر ف�صيل بكل ما للكلمة من معنى، �صهر يكرث فيه ا�صتهالك الرطب والتمور 

الأهمية هذه الفاكهة ال�صحراوية من الناحية الغذائية وارتباطها بالرتاث ال�صعبي الأبناء االإمارات. فهي 

ثمار طيبة من �صجرة مباركة اأ�صلها ثابت وفرعها يف ال�صماء.

اإنها �صجرة احلياة الأبناء ال�صحراء، عا�صت مع االإن�صان حتملت معه �صظف العي�س ولوالها ملا ا�صتطاع 

اأن يبقى على قيد احلياة، فكانت له الطعام وامل�صكن واملاأوى واأدوات العي�س يف زمن ما قبل النفط. 

ونحن فخورون بهذا االإرث احل�صاري الأبناء الوطن مبا كانوا عليه وما اآلت اإليه جهودهم يف م�صرية 

التنمية والبناء، فكان عهد زايد اخلري والعطاء مثااًل ُيحتذى يف خدمة ال�صجرة الطيبة نخيل التمر فقد 

زرع منها املاليني اإىل اأن تبواأت دولة االإمارات املركز االأول بالعامل بزراعة اأكرب عدد من اأ�صجار نخيل 

التمر بح�صب مو�صوعة جيني�س لالأرقام القيا�صية. 

فلنا يف ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان )رحمه اهلل( قدوة ح�صنة يف رد اجلميل لهذه ال�صجرة الطيبة 

وتنمية زراعتها يف اأر�س الوطن لياأكل منها االإن�صان واحليوان والطري وكل حمتاج حول العامل، فهيئة 

الهالل االأحمر االإماراتي توزع �صنويًا من متور االإمارات ع�صرات االآالف من االأطنان تاأكيدًا على ر�صالة 

االإمارات باحلق واخلري واجلمال واملحبة وال�صالم للعامل اأجمع.

واخلري م�صتمر يف قيادتنا الر�صيدة فهي خري خلف خلري �صلف، وها هو الوالد ال�صيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( يرعى ال�صجرة الطيبة واأهلها وثمارها والعاملني فيها يوليهم كل 

اهتمام وتقدير من خالل اجلائزة التي ت�صرفت بحمل ا�صمه ورعايته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

لي�س على م�صتوى دولة االإمارات فح�صب بل على م�صتوى العامل.

فالنخلة كانت و�صتبقى حمور حياتنا وحمبتها واإرثًا اجتماعيًا ال غنى عنه يف طول البالد وعر�صها، 

كما اأن اأبناء الوطن قد تفننوا يف حبهم لها وولعهم بجمالها ر�صمًا وغناًء وت�صويرًا ومهرجانات هنا 

اأبوظبي على خريطة �صناعة  اإمارة  الغربية من  الذي و�صع املنطقة  للرطب  ليوا  وهناك كمهرجان 

التمور وت�صويق الرطب حول العامل، حتى اأن اأحد اأبنائها قام ب�صناعة جمل�س متنقل على �صكل رطبة 

)اخلال�س( وحطم بذلك الرقم القيا�صي على م�صتوى العامل اأي�صًا بح�صب مو�صوعة جيني�س لالأرقام 

القيا�صية. اإنها رطب ومتور االإمارات التي نفخر بها وباأهلها وحبهم لهذه ال�صجرة املباركة.  

شجـرتـنــا



�جلائزة يف جولتها �لعربية

�أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�صرف العام

بعد انتهاء اجلولة التعريفية االأوىل التي قامت بها االأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

بتوجيهات �صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رئي�س جمل�س 

اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وتفعياًل لتو�صيات االجتماع الدوري الثالث الأع�صاء جمل�س 

اأمناء اجلائزة يف مار�س املا�صي 2010 والتي غطت كاًل من دول جمل�س التعاون واجلمهورية العربية 

ال�صورية واململكة االأردنية الها�صمية والنجاح الكبري الذي رافق هذه اجلولة بح�صور بع�س اأع�صاء 

جمل�س اأمناء اجلائزة، اأ�صبح لدينا معطيات وموؤ�صرات جديدة نبني عليها للم�صتقبل. اأولها احل�صور 

النوعي الأ�صحاب القرار واالخت�صا�س من م�صوؤولني وباحثني واأكادمييني ومزارعني ومنتجني وحمبي 

ال�صجرة املباركة، �صكل عالمة فارقة يف م�صرية اجلائزة نعتز بها و�صوف يوؤ�ص�س عليها ملرحلة جديدة 

يف التوا�صل املبا�صر مع الفئات امل�صتهدفة يف املنطقة العربية لتحقيق اأهداف اجلائزة مبا ي�صجع 

ويرفع من ن�صبة امل�صاركة كمًا ونوعًا مبختلف الفئات.

اأ�صحاب  من  مبا�صر  ب�صكل  و�صلتنا  التي  الطيبة  واملقرتحات  االأفكار  من  الكبري  الكم  وثانيها 

االخت�صا�س واملهتمني التي من �صاأنها امل�صاهمة يف تطوير اجلائزة على عدة حماور وهذا دليل 

جديد على احلب واالإخال�س الذي تلقاه اجلائزة من الفئات امل�صتهدفة مبا ي�صاهم يف رفعة اجلائزة 

ومتيزها على م�صتوى العامل.

فالنجاح م�صوؤولية والتزام يحتاج اإىل جهد م�صاعف للمحافظة عليه والعبور منه اإىل ف�صاء اأرحب 

واأعمق ويرتبط ذلك بعن�صر اال�صتمرارية والقدرة على التعامل مع معطيات الواقع. 

لقد حظيت اجلائزة ومنذ انطالقتها االأوىل يف العام 2008 برعاية كرمية من معايل ال�صيخ نهيان 

كبري يف  بتفاعل  االأمناء،  رئي�س جمل�س  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان،  اآل  مبارك 

االأو�صاط الزراعية املخت�صة بنخيل التمر من داخل وخارج دولة االإمارات. على اعتبار اأن جائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر هي االأكرب من نوعها على م�صتوى العامل العربي من حيث ال�صمولية 

والتنوع والقوة يف االأو�صاط الزراعية املخت�صة بنخيل التمر، بالنظر ملا تتمتع به دولة االإمارات من 

عناية وتقدير لل�صجرة املباركة بف�صل التوجيهات احلكيمة لقيادتنا الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة )حفظه اهلل(. فاجلائزة �صممت تقديرًا من 

�صموه لل�صجرة املباركة والعاملني يف قطاع نخيل التمر حول العامل. 

كـلمـتـنـــــا



مر��سـالت �ملجـلة

تر�سل كافة �ملو�د �لعلمية و�لفنية 

باإ�سم رئي�س �للجنة �لإعالمية

مــديــــر التحــريـــر

على �لعنو�ن �لتايل:

�س.ب: بريد 42781 اأبوظبي 

االإمارات العربية املتحدة

هاتف متحرك:  6979645 0097150

emadsaad126@gmail.com
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هيئة �لإ�سر�ف �لعلمي

�لدكتور غالب علي �حل�سرمي

عميد كلية االأغذية والزراعة 

جامعة االإمارات العربية املتحدة

�لدكتور هالل حميد �ساعد �لكعبي

مدير اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية

القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني

�لدكتور ح�سن �سبانة

ال�صبكة الدولية للنخيل  والتمور

    �ل�سجرة �ملباركة

جملة ف�صلية علمية متخ�ص�صة بالنخيل والتمور

�لنا�سـر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

رخ�صة رقم 1/107006/23818  

 املجل�س الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدويل للت�صنيف
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الرئي�س الفخـري

�سمو �ل�سيخ نهيان مبارك �آل نهيان

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 

امل�صرف العام

�لدكتور عـبد �لوهـاب ز�يـد

اأمـني عـام اجلائزة

مـديـر التحـريـر

�ملهند�س عـــــمـاد �ســــعد

رئي�س اللجـنة االإعـالمـية

emadsaad126@gmail.com

املدير  القانوين

�لدكتور هالل حميد �ساعد �لكعبي

رئي�س اللجنة املالية واالإدارية

تدقـيق لغـوي

    �لأ�ستاذ حمـمود بـدر

ت�صـوير �صـوئي

جاك جبور، نز�ر بلوط، �أجمد درغام

ت�صميم واإخراج وطباعة

�صندوق بريد 111047 اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

هاتف:  0097126333970

 فاك�س:  0097126333756

 www.finelinead.ae

finelinead@hotmail.com 

معايري �لن�سر باملجلة

وخم�س�سًا        جديدً�،  �ملقال  يكون  1- �أن 

ملجلة �جلائزة فقط، ومل ي�سبق ن�سره.

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

�أو  �لعربية  باللغة  �سو�ء  �لآيل 

و�ملر�جع  بامل�سادر  مذياًل  �لنكليزية، 

�ملخت�سة.

بال�سور  و�لدر��سات  �لبحوث  تزود  3- �أن 

�لعلمية �لالزمة ذ�ت �جلودة �لعالية

Digital-High resolution

بالربيد  و�ل�سور  �ملقالت  4-  تر�سل 

�سمن  تر�سل  �أو  للمجلة،  �لإلكرتوين 

ورقية  ن�سخة  مع   )C.D( مدمج  قر�س 

مطبوعة على �سندوق بريد �جلائزة.

 

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

�أم  ن�سرت  �سو�ء  �أ�سحابها  �إىل  مقالت، 

مل تن�سر.

�ملقالت  ب�سور  �لت�سرف  حق  6-  للجائزة 

�ملن�سورة يف �أي عدد.

7- ير�سل �لكاتب �سورة �سخ�سية مع �سريته 

�لثالثي  �ل�سم  فيها  مو�سحًا  �لذ�تية 

�للكرتوين  و�لربيد  �لهاتف  ورقم 

رقم  �إىل  بالإ�سافة  �لربيد.  و�سندوق 

معه  يتعامل  �لذي  �لبنك  يف  ح�سابه 

�ملكافاأة  �إر�سال  من  نتمكن  حتى  بلده  يف 

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

�ملعمول به يف �إد�رة �ملجلة.

تعرب  �ملجلة  يف  �لو�ردة  8- �ملقالت 

تلزم  ول  كتابها  �آر�ء  عن  بال�سرورة 

�جلائزة.     

�لعدد  �سمن  �لعلمية  �ملو�د  9- ترتيب 

يخ�سع لعتبار�ت فنية.

جلميع  مفتوحة  �ملجلة  10- �سفحات 

حمبي �لنخلة حول �لعامل مبا ي�ساهم 

جمتمع  وبناء  �ملعرفة  توطني  يف 

م�ستد�م.
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نهيان مبارك يهدي  �مل�ساركني يف �ملهرجان  10000 ف�سيلة

فتح باب �لرت�سيح للجائزة يف دورتها �لثالثـة 2011

�لنخلة يف عيون �لعامل يف ن�سختها �لثانية

بد�ئل  بروميد �مليثيل يف �إنتاج و�سناعة �لتمور

�لق�سيم تد�سن �أول بور�سة للتمور بالعامل
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�أبوظبي تدخل مو�سوعة غيني�س مع �أكرب رطبة بالعامل

�جلــائــزة تنهي بنجاح جولتها �لتعريفية �لأوىل

�إد�رة �أوقـــاف �ل�سيخ �سـالح عبـد �لعـزيــز �لر�جـحـي

�إعادة تدوير خملفات �لنخيل و�ملخلفات �خل�سبية

�لكتاب �ل�سنوي 2010 

حممــد بن ز�يــد ميـنح �لفائزين و�مل�ساركني 

مبهرجان ليو� للرطب 35 �ألف ف�سيلة نخـيل

06

الفهـرس



هذا الرتاث الأ�صيل.

جاء ذلك عقب زيارة �صموه �صباح يوم 19 يوليو 

»مهرجان  لـ  ال�صاد�صة  الدورة  فعاليات   2010

املنطقة  يف  اأقيم  الذي   »2010 للرطب  ليوا 

بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  رعاية  حتت  الغربية 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير  زايد 

حتى  فعالياته  ا�صتمرت  والتي  الرئا�صة  �صوؤون 

اآل  اأول �صمو ال�صيخ حممد بن زايد  اأمر الفريق 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

للرطب«  ليوا  »مهرجان  مبنح  امل�صلحة  للقوات 

والرتاث   للثقافة  اأبوظبي  هيئة  تنظمه  الذي 

الفائزين  على  لتوزيعها  نخيل  ف�صيلة  األف    35

وذلك  املهرجان..  يف  عام  ب�صكل  وامل�صاركني 

على  باحلفاظ  لهتمامهم  �صموه  من  تقديرا 

 

محمــد بن زايــد يمـنح 
الفائزين والمشاركين 
بمهرجان ليوا للرطب 
35 ألف فسيلة نخـيل

ليو� - �ملنطقة �لغربية - �إمارة �أبوظبي

17 - 26 يوليو 2010

تقديرًا من سموه الهتمامهم 
بالحفاظ على تراثهم العربي األصيل

الشجرة المباركة سبتمبر 2010 07 - 06



املا�صي. يوليو  �صهر  من  والع�صرين   ال�صاد�س 

م�صرية  موا�صلة  اإىل  اخلطوة  هذه  وتهدف 

خطاها  ودعم  اأ�ص�صها  التي  واخلري  العطاء 

نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور 

ال�صمو  �صاحب  ينتهجها  والتي  ثراه«  اهلل  »طيب 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ 

بذل  يف  ال�صتمرار  حيث  من  اهلل«  »حفظه 

اجلهود وت�صخري الطاقات لتطوير زراعة النخيل 

الرقعة  وات�صاع  اأ�صجارها  عدد  زيادة  خالل  من 

املزروعة منها يف خمتلف اأنحاء الإمارات اإ�صافة 

اإىل زيادة الإنتاج وحت�صني نوعية التمور املنتجة 

وال�صعي لبتكار اأف�صل الطرق لإنتاج اأجود الأنواع 

والغذائية. واجلمالية  ال�صحية  النواحي   من 

كما تاأتي هذه املبادرة يف اإطار حر�س �صمو ويل 

يف  واأهدافه  املهرجان  دعم  على  اأبوظبي  عهد 

والت�صجيع  النخيل  �صجرة  زراعة  على  احلفاظ 

والعناية  زراعتها  يف  والتو�صع  منها  الإكثار  على 

ومتطورة  ناجحة  زراعة  وجعلها  ثمارها  بجودة 

لهذا  �صونا  العاملية  واملعايري  الطرق  اأحدث  وفق 

حيزا  ي�صغل  الذي  الأ�صيل  الإماراتي  الرتاث 

الإمارات  دولة  وذاكرة جمتمع  وجدان  كبريا يف 

وجت�صيدا لروح الأ�صالة والرتاث الوطني وبلورة 

املتعاقبة  لالأجيال  �صماته  ونقل  املا�صي  عراقة 

ف�صال عن اإحياء ال�صناعات املرتبطة بها.
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محمد بن زايـد يثـنـي 
على مشـاركـة الجـائـزة 

بمهـرجــان ليوا السادس 
للرطب 2010

لنخيل التمر اإقباًل وا�صعًا وا�صتح�صانًا من الزوار 

باجلائزة  جيدًا  تعريفًا  �صكل  مما  واجلمهور 

واأن�صطتها املختلفة من قبل امل�صاركني مبهرجان 

يوليو   26  –  17 من  الفرتة  خالل  للرطب  ليوا 

2010، حيث �صكل جناح اجلائزة نقطة ا�صتقطاب 

ملختلف و�صائل الإعالم التي قامت بتغطية �صاملة 

لالأن�صطة واخلدمات التي تقدمها اجلائزة للفئات 

امل�صتهدفة من املزارعني واملنتجني والأكادمييني 

والباحثني وحمبي �صجرة نخيل التمر عرب العامل. 

واإطالعهم على معايري كل فئة من فئات اجلائزة 

لزواره  اجلناح  وفر  وكذلك  الرت�صيح،  ومعايري 

اجلائزة  عن  واملطويات  الكتيبات  من  جمموعة 

جملة  اإىل  بالإ�صافة  واجلمهور،  الزوار  لكبار 

التي  الرمزية  الهدايا  وبع�س  املباركة،  ال�صجرة 

كانت حتمل �صعار اجلائزة.

خالل جولته على األجنحة المشاركة بالمهرجان

الجائزة حريصة على 
تشجيـع المزارعين 

والمنتجين ومحـبي 
الشجرة المباركـة 
للمشــاركة ضمن 

فئـات الجائــزة 
الخمس
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زايد  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق  اأثنى 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

للقوات امل�صلحة على اجلهود الكبرية التي تبذلها 

والجنازات  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

يف  �صاهم  مبا  ق�صرية  فرتة  خالل  حتققت  التي 

جمال  يف  الإمارات  لدولة  الريادي  الدور  تعزيز 

القيادة  ظل  يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة 

زايد  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  ل�صاحب  الر�صيدة 

ذلك  جاء  اهلل«.  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

خالل زيارته جلناح اجلائزة خالل مهرجان ليوا 

للرطب يف ن�صخته ال�صاد�صة 2010 يف مدينة زايد 

اجلائزة  فئات  على  اطلع  كما  الغربية.  باملنطقة 

على  املزارعني  وت�صجيع  الرت�صيح  و�صروط 

امل�صاركة يف خمتلف فئات اجلائزة.

الدولية  �صهد جناح جائزة خليفة  فقد  اىل ذلك 



نهيان مبارك يهدي 
المشاركين في المهرجان

 10000 فسيلة نخيل

اطار  وتو�صيع  واملنتجني  املزارعني  الأخوة  مع 

امل�صاركة وتطوير معايري فئات امل�صابقة الر�صمية 

لرطب املهرجان.

عام  مدير  املزروعي  عبيد  اأ�صاد  جهته  من 

مهرجان ليوا للرطب  بجهود معايل ال�صيخ نهيان 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك 

العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية 

املتحدة رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر يف دعم الأخوة املزارعني املنتجني 

هديته  على  واأثنى  املهرجان  يف  وامل�صاركني 

القيمة، حيث و�صعت اللجنة املنظمة للمهرجان 

اآلية منا�صبة لتوزيع ال�صتول.

الذاتي وتنويع م�صادر الدخل. حيث اأن ال�صيا�صة 

رئي�س  وجدان  يف  مهمًا  حيزًا  �صغلت  الزراعية 

متنحها  التي  اخلا�صة  العناية  وعك�صت  الدولة 

لل�صجرة املباركة ا�صتمرارًا ملنهج املغفور له باإذن 

اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل 

الزراعية  التجربة  مبتطلبات  الهتمام  يف  ثراه« 

الفريدة على اأر�س الوطن«.

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �صعادة  واأو�صح 

اجلائزة  م�صاركة  مبنا�صبة  اجلائزة  عام  اأمني 

يوليو   26 –  17 ال�صاد�س للرطب  ليوا  مبهرجان 

2010 اإىل النقلة النوعية يف املهرجان كمًا ونوعًا 

على  التمر  نخيل  قطاع  وتنمية  تطوير  باجتاه 

التعامل  اأدوات  تطوير  الدولة من خالل  م�صتوى 
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كما اأهدى �صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

الأعلى  الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

جلامعة الإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س 

اأمناء جائزة خليفة الدولية 10000 �صجرة نخيل 

ليوا  مهرجان  يف  وامل�صاركني  الفائزين  ل�صالح 

للرطب 2010 الذي تنظمه هيئة اأبوظبي للثقافة 

والرتاث، وذلك تقديرًا من �صموه ملحبي النخلة 

اأف�صل  وحققوا  اجهتدوا  ممن  فيها،  والفائزين 

الر�صمية  امل�صابقة  فئات  م�صتوى  على  النتائج 

اأجود  من  ال�صتول  هذه  تعترب  حيث  املختلفة. 

الأ�صناف التي اأنتجتها خمتربات وحدة درا�صات 

الإمارات  جامعة  يف  التمر  نخيل  تنمية  وبحوث 

العربية املتحدة.

التمر  نخيل  �صجرة  زراعة  »اإن  معاليه  وقال 

ركنًا  تعترب  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف 

اأ�صا�صيًا من اأركان عملية التنمية ال�صاملة لدورها 

الزراعية  الإنتاجية  الطاقات  وحتديث  بناء  يف 

اأكدت  حيث  بها،  املرتبطة  ال�صناعات  واإحياء 

مل  بالزراعة  الرتقاء  اأن  والبحوث  الدرا�صات 

ياأت من فراغ واإمنا حمل بعدًا ا�صرتاتيجيًا وا�صح 

الروؤية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، حيث 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأدرك 

نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ما متثله التنمية 

عن  يتواَن  فلم  حقيقي  مال  راأ�س  من  الزراعية 

تقدمي كافة اأوجه الدعم للنهو�س بها وتطويرها 

الكتفاء  وحتقيق  املزروعة  امل�صاحات  وزيادة 



 

أبوظبي تدخل 
موسوعة جينيس 

مع أكبر تمرة بالعالم

مجلس متنقل على شكل رطبة »الخالص« 

رطب اإلمارات 
يدخل موسوعة 
جينيس لألرقام 

القياسية عبر بوابة 
مهرجان ليوا 

للرطب

للمرة �لثانية ي�شهد مهرجان ليو� 

للرطب �إجنازً� جديدً� يدخله 

مو�شوعة جيني�س للأرقام �لقيا�شية 

�لعاملية، فاملرة �لأوىل مت �عتماد 

�أكرب �شحن رطب بالعامل خلل 

�لدورة �لر�بعة 2008 و�لذي بلغ 

طوله 10 �أمتار وعر�شه مرتين 

و�رتفاعه 7 �شنتمرت�ت

القت�صاد يف املنطقة الغربية. 

وا�صتغرق تنفيذ م�صروع اأكرب ثمرة متر �صناعية 

يف العامل �صبعة اأ�صهر بتكلفة اإجمالية و�صلت اإىل 

1.7 مليون درهم حيث يبلغ طول جم�صم التمرة 

ع�صرة اأمتار ون�صف املرت وعر�صه خم�صة اأمتار 

زائرًا.   20 بداخله  وي�صع  اأمتار  �صتة  وارتفاعه 

ا�صتهلكت  مراحل،  ثالث  عرب  املج�صم  بناء  ومت 

املرحلة الأوىل 6 اأطنان حديد و675 �صاعة عمل 

ملدة �صهرين ون�صف مبعدل 9 �صاعات يوميًا. يف 

من  جرام  كيلو   600 ا�صتخدم  الثانية،  املرحلة 

ثالثة  مدى  على  وا�صتمرت  الفيربجال�س  مادة 

�صهور مع 810 �صاعات عمل. اأما املرحلة الثالثة 

ا�صتغرقت  والرتكيب  ال�صباغة  لأعمال  فكانت 

264 �صاعة وا�صتمرت نحو 24 يومًا. وا�صرتك يف 

العمل 15 عاماًل خالل املراحل الثالث.

ركن  العامل  �صناعية يف  ثمرة رطب  اأكرب  زينت 

املعار�س الرتاثية يف مهرجان ليوا للرطب 2010 

مبدينة ليوا يف املنطقة الغربية، والثمرة عبارة 

»خال�س«  رطبة  �صكل  على  متنقل  جمل�س  عن 

الذي يعد الأحلى مذاقًا بني الرطب.

مربع  مرت   52,5 »الثمرة«  املجل�س  م�صاحة  وتبلغ 

13 طنًا و�صنع هيكله  5,80 مرت، ويزن  وارتفاعه 

جال�س«.  بـ»الفيرب  تغطيته  ومتت  احلديد  من 

�صاحب  الدرعي  �صرحان  حمد  ال�صاعر  وقال 

مو�صوعة  من  مبدئية  موافقة  اأخذ  اإنه  الفكرة، 

�صاحب  اأنه  على  القيا�صية  لالأرقام  »جيني�س« 

اأن  وبني  العامل.  يف  ا�صطناعية  ثمرة  اأكرب 

املهرجان  مكانة  دعم  بهدف  جاءت  فكرته 

الزوار  من  عدد  اأكرب  وجلذب  وعامليًا،  اإقليميًا 

اأ�صا�صيات  اأهم  اأحد  يعد  الذي  للمهرجان 
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األمــانــة العــامــة 
تفتح باب الترشيح 
للدورة الثالثـة 2011

بتوجيهات نهيان مبارك آل نهيان

عبد الوهاب زايد: الجائزة تعمل على توطين 
المعرفة وتنمية المجتمع

www.kidpa.ae

التمر حول العامل، التقدم بطلباتهم لنيل فر�صة 

الفوز باإحدى فئات اجلائزة اخلم�س.

جاء ذلك يف موؤمتر �صحفي عقده �صعادة الدكتور 

خليفة  جائزة  عام  اأمني  زايد  الوهاب  عبد 

�صباح  الإمارات  ق�صر  يف  التمر  لنخيل  الدولية 

بح�صور   2010 يونيو  من  الأول  الثالثاء  يوم 

الإعالمية  اللجنة  رئي�س  �صعد  عماد  املهند�س 

باجلائزة.
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نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  �صمو  بتوجيهات 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

باب  فتح  عن  للجائزة  العامة  الأمانة  اأعلنت 

دورتها  يف  اخلم�س  اجلائزة  لفئات  الرت�صيح 

الثالثة اعتبارًا من الأول من يونيو 2010 ولغاية 

متيحة   2010 القادم  اأكتوبر  �صهر  من  الثالثني 

املجال اأمام كافة املزارعني واملنتجني والباحثني 

نخيل  �صجرة  وحمبي  واملخت�صني  والأكادمييني 



واأ�صار �صعادة الأمني العام اإىل اأن اجلائزة ومنذ 

انطالقتها يف العام 2008 برعاية كرمية من معايل 

ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي رئي�س جمل�س الأمناء، قد حظيت 

بتفاعل كبري يف الأو�صاط الزراعية املخت�صة بنخيل 

التمر من داخل وخارج دولة الإمارات. على اعتبار 

اأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر هي الأوىل 

العربي  العامل  م�صتوى  على  نوعها  من  والأكرب 

الأو�صاط  يف  والقوة  والتنوع  ال�صمولية  حيث  من 

الزراعية املخت�صة بنخيل التمر، بالنظر ملا تتمتع 

املباركة  لل�صجرة  وتقدير  عناية  من  الإمارات  به 

الر�صيدة  لقيادتنا  احلكيمة  التوجيهات  بف�صل 

وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

فاجلائزة  اهلل«.  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

املباركة  لل�صجرة  �صموه  من  تقديرًا  �صممت 

والعاملني يف قطاع نخيل التمر حول العامل. وهي 

تقدم ب�صكل دوري كل �صنة مرة. 

تعزيز  اإىل   تهدف  اجلائزة  هذه  باأن  واأ�صاف 

املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الريادي  الدور 

اخلا�س  العلمي  البحث  وتطوير  تنمية  يف  عامليًا 

قطاع  يف  العاملني  وت�صجيع  والتمور.  بالنخيل 

زراعة نخيل التمر، ون�صر ثقافة الهتمام بنخيل 

التمر. بالإ�صافة اإىل توطني املعرفة املتخ�ص�صة 

بنخيل التمر. وتنمية التعاون الدويل بني جهات 

املتميزة  ال�صخ�صيات  وتكرمي  الخت�صا�س، 

املحلي،  امل�صتوى  على  التمر،  نخيل  جمال  يف 

والإقليمي والدويل. 

فئات  جلميع  مفتوح  الرت�صيح  باب  باأن  علمًا 

�صركات،  وخا�صة،  حكومية  )هيئات  املجتمع 

منظمات، جمعيات، اأفراد( ويجوز لأي جهة اأن 

فئات  باإحدى  الفوز  فر�صة  ونيل  نف�صها  تر�صح 

اجلائزة اخلم�س وهي: 

والدرا�صات  البحوث  فئة  الأوىل:  الفئة 

املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

يف  املتميزين  املنتجني  فئة  الثانية:  الفئة 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

يف  متميزة  تقنية  اأف�صل  فئة  الثالثة:  الفئة 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

الفئة الرابعة: فئة اأف�صل م�صروع تنموي يف 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

املتميزة يف  ال�صخ�صية  فئة  الفئة اخلام�سة: 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور. 

كما اأن الفئات الأربع الأوىل ت�صم فائزين اثنني 

الفائز الأول يح�صل على مبلغ وقدره 300.000 

والفائز  تقدير.  و�صهادة  تذكاري  درع   + درهم 

 200.000 وقدره  مبلغ  على  يح�صل  الثاين 

درهم+ درع تذكاري و�صهادة تقدير. يف حني اأن 

الفئة اخلام�صة فهي ت�صم فائز اأول فقط ويح�صل 

على مبلغ وقدره 300.000 درهم + درع تذكاري 

و�صهادة تقدير.

اكتملت  قد  ال�صتعدادات  كافة  اإن  اإىل  م�صريًا 

امل�صاركات.  ل�صتقبال  الأ�صعدة  جميع  وعلى 

بت�صنيف  �صتبداأ  للجائزة  الإدارية  اللجنة  واأن 

الطلبات امل�صتوفية ل�صروط الرت�صيح خالل �صهر 

نوفمرب املقبل ومن ثم تبداأ اللجنة العلمية بتقييم 

ويناير  دي�صمرب  �صهري  خالل  الرت�صيح  طلبات 

خالل  الفائزين  اأ�صماء  عن  والإعالن  املقبلني 

�صهر  خالل  التكرمي  وحفل  القادم  فرباير  �صهر 

مار�س القادم اإن �صاء اهلل. 

كل  توفري  على  اجلائزة  اأمانة  عملت  وقد  هذا 

واملنتجني  والباحثني  املزارعني  لالأخوة  يلزم  ما 

من  العامل،  حول  التمر  نخيل  �صجرة  وحمبي 

معلومات و�صروط وبيانات ومعايري الرت�صيح لكل 

والنكليزية عرب  العربية  باللغتني  فئات اجلائزة 

الإنرتنت  �صبكة  على  للجائزة  الإلكرتوين  املوقع 

www.kidpa.ae  وللمزيد من املعلومات يرجى 

Kidpa@uaeu.ac.ae   : التوا�صل عرب
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جــائــزة خليــفة الدوليــة 
لنخيل التمر تنهي بنجاح 
جولتها التعريفية األولى 
بـــدول مجــلس التعــاون 

وسورية واألردن

بتوجيهات نهيان مبارك آل نهيان 

حضور ممـيز لسفــراء 
دولة اإلمارات وأعضاء 
السـلك الدبلومـاسي 
د. عبد الوهاب زايد: هذا النجاح سوف يؤسس بدول مجلس التعاون

لمرحلة جديدة في التواصل المباشر مع الفئات 
المستهدفة في المنطقة العربية والعالم 

لتحقيق أهداف الجائزة بما يشجع ويرفع من 
نسبة المشاركة بمختلف الفئات

اجلولة التعريفية بجائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر

بدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية

6 -14 يونيو 2010

و�سورية 12 يوليو 2010 

والأردن 8 اأغ�سط�س 2010 

هالل حميد �ضاعد الكعبي ع�ضو جمل�س الأمناء 

ورئي�س اللجنة الإدارية واملالية و�ضعادة الدكتور 

واملهند�س  الأمناء  جمل�س  ع�ضو  اللوزي  �ضامل 

عماد �ضعد رئي�س اللجنة الإعالمية باجلائزة.

من جهته فقد اأ�ضار �ضعادة الدكتور عبد الوهاب 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني  زايد 

اأنه  التعريفية  اجلولة  اأعمال  انتهاء  التمر عقب 

بناء على توجيهات �ضمو ال�ضيخ نهيان مبارك اآل 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س 

جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، 

الثالث  الدوري  الجتماع  لتو�ضيات  وتفعياًل 

لأع�ضاء جمل�س اأمناء اجلائزة يف مار�س املا�ضي 

فقد حر�ضت الأمانة العامة للجائزة على توفري 

الأوىل  التعريفية  احلملة  جناح  عنا�ضر  كافة 

الأمانة  اأنهت  والتميز  النجاح  خطوات  وقع  على 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  التعريفية  جولتها 

دولة  �ضفارات  مع  بالتعاون  العربية  اخلليج 

خالل  املجل�س  بدول  املتحدة  العربية  الإمارات 

2010 وح�ضور مميز  يونيو   14 –  6 الفرتة من 

لأ�ضحاب ال�ضعادة �ضفراء دولة الإمارات العربية 

املتحدة بدول املجل�س وم�ضاركة فاعلة لأ�ضحاب 

�ضجرة  وحمبي  واملخت�ضني  والباحثني  املزارع 

دولة  من  كاًل  اجلولة  �ضملت  وقد  التمر،  نخيل 

اململكة  الكويت،  دولة  البحرين،  مملكة  قطر، 

العربية ال�ضعودية و�ضلطنة عمان. وقد �ضم الوفد 

عبد  الدكتور  �ضعادة  من  كاًل  للجائزة  الر�ضمي 

الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة و�ضعادة الدكتور 
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لدول  التعاون  جمل�س  دول  غطت  والتي  للجائزة 

اخلليج العربية فكانت النتائج اأكرث مما توقعنا، 

كل  والكثيف خالل  النوعي  احل�ضور  �ضكل  حيث 

نعتز  فارقة  عالمة  اجلولة  حمطات  من  حمطة 

بها، واأ�ضاف �ضعادته باأن الهدف من هذه اجلولة 

هو تعريف اجلمهور امل�ضتهدف باجلائزة ومعايري 

واإتاحة  اخلم�س  الفئات  من  فئة  لكل  الرت�ضح 

املجال اأمام كافة املزارعني واملنتجني والباحثني 

نخيل  �ضجرة  وحمبي  واملخت�ضني  والأكادمييني 

التمر التقدم بطلباتهم لنيل فر�ضة الفوز باإحدى 

اإعالن  اأعقاب  يف  ذلك  وياأتي  اجلائزة.  فئات 

لفئات  الرت�ضيح  باب  فتح  عن  العامة  الأمانة 

اجلائزة يف دورتها الثالثة اعتبارًا من الأول من 

اأكتوبر  �ضهر  من  الثالثني  ولغاية   2010 يونيو 

القادم 2010.

واأ�ضار �ضعادة الأمني العام اإىل اأن اجلائزة ومنذ 

من  كرمية  برعاية   2008 العام  يف  انطالقتها 

معايل ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

الأمناء،  جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل 

الزراعية  الأو�ضاط  يف  كبري  بتفاعل  حظيت  قد 

دولة  وخارج  داخل  من  التمر  بنخيل  املخت�ضة 

الدولية  خليفة  جائزة  اأن  اعتبار  على  الإمارات. 

على  نوعها  من  والأكرب  الأوىل  هي  التمر  لنخيل 

م�ضتوى العامل العربي من حيث ال�ضمولية والتنوع 

بنخيل  املخت�ضة  الزراعية  الأو�ضاط  يف  والقوة 

عناية  من  الإمارات  به  تتمتع  ملا  بالنظر  التمر، 

التوجيهات  بف�ضل  املباركة  لل�ضجرة  وتقدير 

احلكيمة لقيادتنا الر�ضيدة وعلى راأ�ضها �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

»حفظه اهلل«. فاجلائزة �ضممت تقديرًا من �ضموه 

لل�ضجرة املباركة والعاملني يف قطاع نخيل التمر 

حول العامل. وهي تقدم ب�ضكل دوري كل �ضنة مرة.

املكانة املرموقة للجائزة: 

وقد بني �ضعادة الدكتور هالل حميد �ضاعد الكعبي 

ع�ضو جمل�س اأمناء اجلائزة ورئي�س اللجنة الإدارية 

واملالية باأن هذه اجلائزة قد حظيت مبكانة دولية 

ال�ضنتني  خالل  الق�ضري  عمرها  رغم  مرموقة 

باأن  اأهمها  من  عدة  لأ�ضباب  وذلك  املا�ضيتني 

اجلائزة قد �ضاهمت بتعزيز الدور الريادي لدولة 

الإمارات العربية املتحدة عامليًا يف تنمية وتطوير 

البحث العلمي اخلا�س بالنخيل، ت�ضجيع العاملني 

يف قطاع زراعة نخيل التمر من الباحثني واملزارعني 

واجلمعيات  واملوؤ�ض�ضات  وامل�ضدرين  واملنتجني 

والهيئات املخت�ضة. ودعم البحث العلمي اخلا�س 

بتطوير �ضجرة النخيل يف جميع جوانبها. وتكرمي 

ال�ضخ�ضيات العاملة يف جمال نخيل التمر، على 

امل�ضتوى املحلي، والإقليمي والدويل. وتنمية التعاون 

بني اجلهات املخت�ضة العاملة يف هذا املجال، من 

للمنتجات  و�ضناعة  وزراعة،  واإكثار،  اأبحاث، 

اأ�ضا�ضية يف  كمادة  التمر  نخيل  على  تعتمد  التي 

املنتجات النهائية. ون�ضر ثقافة الهتمام بنخيل 

والدويل.  والإقليمي  املحلي  امل�ضتوى  على  التمر 

عرب  التمر  بنخيل  املتخ�ض�ضة  املعرفة  وتوطني 

النخلة  مفردات  واإبراز  الدرا�ضية.  املنح  تقدمي 

لدولة  الوطنية  الهوية  من  كجزء  الرتاثية 

وت�ضجيع  ودعم  املتحدة.   العربية  الإمارات 
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ال�ضلة  ذات  العلمية  والتقنيات  الخرتاعات 

بنخيل التمر. 

 مزايا اجلائزة:

وعن املزايا التي تتمتع بها جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر فقد و�ضح ذلك �ضعادة الدكتور �ضامل 

اللوزي بالقول باأن هناك عدة مزايا اأهمها يح�ضل 

الفائز باملركز الأول بكل فئة على مبلغ مايل وقدره 

الثاين يح�ضل  باملركز  والفائز  300.000 درهم 

اإىل  بالإ�ضافة   200,000 وقدره  مايل  مبلغ  على 

�ضهادة تقدير ودرع تذكاري. وذلك من خالل حفل 

فاخر يقام يف العا�ضمة الإماراتية اأبوظبي خالل 

�ضهر مار�س من كل عام بح�ضور �ضمو ال�ضيخ نهيان 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك 

العلمي رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة.

على  احلا�ضلني  باإمكان  اأنه  اللوزي  واأ�ضاف 

املواد  على  اجلائزة  �ضعار  ا�ضتخدام  اجلائزة 

الدعائية والت�ضويقية اخلا�ضة بهم ملدة اأق�ضاها 

على  ح�ضولهم  تاريخ  من  تبداأ  اأعوام  ثالثة 

اجلائزة  على  للحا�ضلني  يحق  كما  اجلائزة. 

الدورة  اجلائزة يف  لنيل  الرت�ضح  فئاتها  باإحدى 

التالية ما عدا يف نف�س الفئة والتي ميكن التقدم 

لها مرة اأخرى بعد مرور ثالث دورات قادمة من 

تاريخ ح�ضولهم على اجلائزة. 

تقدير  �ضهادة  مينح  الفائز  اأن  اىل  بال�ضافة 

ودرع تذكاري ومبلغ مايل �ضمن حفل فاخر يقام 

للحا�ضلني على  اأبوظبي، كما ميكن  العا�ضمة  يف 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ا�ضتخدام �ضعار 

اجلائزة على املواد الدعائية والت�ضويقية اخلا�ضة 

تاريخ  من  تبداأ  اأعوام  ثالثة  اأق�ضاها  ملدة  بهم 

ح�ضولهم على اجلائزة. يف حني يحق للحا�ضلني 

وزنها  لها  كبيرة  قيادية  شخصية  اسم  تحمل  الجائزة  الكعبي:  هالل  د. 
السياسي واهتمامها الكبير بدعم قطاع النخيل وصناعة التمور بالدولة 

وتشجيع العاملين في هذا المجال 

د. سالم اللوزي: الجائزة 
عملت على توطين 

المعرفة العلمية 
المتخصصة بنخيل التمر 

على اجلائزة باإحدى فئاتها الرت�ضح لنيل اجلائزة 

يف الدورة التالية ما عدا يف نف�س الفئة والتي ميكن 

دورات  ثالث  مرور  بعد  اأخرى  مرة  لها  التقدم 

تاريخ ح�ضولهم على اجلائزة. حيث  قادمة من 

متنح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التقدير 

�ضيتم  كما  املختلفة،  بفئاتها  للفائزين  والتميز 

و�ضائل  خالل  من  بالفائزين  ايجابيًا  التعريف 

اإىل  بالإ�ضافة  والدولية  املحلية  املختلفة  الإعالم 

جملة اجلائزة وموقعها على �ضبكة الإنرتنت.

�سكر وتقدير:

الوهاب  عبد  الدكتور  �ضعادة  اأعرب  جهته  من 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني  زايد 

التمر عن ثقته وتقديره للمكانة الدولية املرموقة 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بها  حتظى  التي 

خالل  من  مبا�ضر  ب�ضكل  ذلك  مل�ضنا  وقد  التمر 

التعريفية  باللقاءات  امل�ضارك  النوعي  احل�ضور 

ال�ضعادة  اأ�ضحاب  حر�س  فقد  املجل�س،  بدول 

بدول  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �ضفراء 

اللقاءات  لتلك  �ضخ�ضيًا  احل�ضور  على  املجل�س 

املزارعني  مع  املبا�ضر  والتوا�ضل  التعريفية 

بتلك  النخلة  وحمبي  واملخت�ضني  والأكادمييني 

�ضوف  مبا  اهتماماتهم  على  والوقوف  الدول 

على  ونوعًا  كمًا  امل�ضاركني  ن�ضبة  برفع  ي�ضاهم 

وال�ضركات  والهيئات  واجلمعيات  الأفراد  �ضعيد 

الدكتور  اأعرب  العامل. كما  والدول على م�ضتوى 

الإمارات  دولة  �ضفراء  تقديره حل�ضور  زايد عن 

بدول املجل�س اللقاءات التعريفية مبا يعزز الثقة 

الدولية  خليفة  جائزة  بها  تتمتع  التي  الكبرية 

لنخيل التمر بف�ضل الرعاية ال�ضامية من �ضيدي 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ودعم الفريق اأول �ضمو 

ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

واهتمام  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة ودعم 

�ضمو ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س الأمناء.

ال�ضكر  اجلائزة  عام  اأمني  �ضعادة  وجه  كما 

العربية  الإمارات  دولة  �ضفراء  لكافة  والتقدير 

واخلدمات  للت�ضهيالت  املجل�س  بدول  املتحدة 

لإجناح  ال�ضفارة  قدمتها  التي  الكبرية  الفنية 

مهمة عمل فريق الأمانة العامة للجائزة. م�ضريًا 

اإىل اأن هذا النجاح �ضوف يوؤ�ض�س ملرحلة جديدة 

يف  امل�ضتهدفة  الفئات  مع  املبا�ضر  التوا�ضل  يف 

املنطقة العربية والعامل لتحقيق اأهداف اجلائزة 

مبختلف  امل�ضاركة  ن�ضبة  من  ويرفع  ي�ضجع  مبا 

الفئات.

من جهتهم فقد اأعرب اأ�ضحاب ال�ضعادة �ضفراء 

جمل�س  دول  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

تقديرهم  عن  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الكبري 

اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« على رعايته 

وعلى  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة 

من  يعزز  مبا  اجلائزة  لأعمال  الكبري  دعمهم 

زراعة  الإمارات يف جمال  لدولة  الريادي  الدور 

املجل�س  دول  م�ضتوى  على  التمور  واإنتاج  النخيل 

واملنطقة العربية بل والعامل اأجمع.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عقدت 

تعريفيًا يف قاعة دخان بفندق �ضرياتون الدوحة )9-12 �ضباحًا( 

بح�ضور �ضعادة عبد الر�ضا عبد اهلل خوري �ضفري دولة الإمارات 

العربية املتحدة بدولة قطر، مع ما يناهز الـ 20 من كبار ال�ضخ�ضيات 

وممثلي الوزارات والهيئات املخت�ضة بزراعة النخيل واإنتاج التمور 

بدولة قطر بالإ�ضافة ملمثلي و�ضائل الإعالم املختلفة.

وقد اأ�سفر اللقاء يف دولة قطر عن الآتي: 

1-  مت ن�ضر اإعالنات �ضحفية ملونة، لدعوة اجلمهور والفئات امل�ضتهدفة 

يف كل من �ضحيفتي الوطن وال�ضرق القطرية بتاريخ 5 يونيو 2010

دولــة قطــــر 6 يونيو 2010 

بفئات  الفائزة  والأعمال  البحوث  كافة  ن�ضر  احل�ضور  2-  اقرتح 

الدورة  من  كاًل  ي�ضمل  خا�س  كتاب  �ضمن  اخلم�س  اجلائزة 

الفائزة  الأعمال  على  الطالع  بهدف  والثالثة.  والثانية  الأوىل 

وتعميم الفائدة منها يف كافة اأرجاء العامل.

الرابع  الدويل  الإمارات  مبهرجان  للم�ضاركة  احل�ضور  دعوة  3-  مت 

للنخيل والتمور خالل الفرتة من 22-27 نوفمرب 2010 يف مدينة 

اأبوظبي.

4-  مت اقرتاح اإر�ضال طلبات الرت�ضيح لفئات اجلائزة لكافة احل�ضور 

امل�ضاركني باللقاء التعريفي.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عقدت 

�ضباحًا(   12-9( املنامة  اخلليج  بفندق  اأوال  قاعة  يف  تعريفيًا 

بح�ضور �ضعادة عبد العزيز هادف ال�ضام�ضي �ضفري دولة الإمارات 

كبار  من   50 الـ  يناهز  ما  مع  البحرين،  مبملكة  املتحدة  العربية 

ال�ضخ�ضيات وممثلي الوزارات والهيئات املخت�ضة بزراعة النخيل 

الإعالم  و�ضائل  ملمثلي  بالإ�ضافة  البحرين  مبملكة  التمور  واإنتاج 

املختلفة.

مملكة البحرين 8 يونيو 2010

وقد اأ�ضفر اللقاء يف مملكة البحرين عن الآتي: 

والفئات  اجلمهور  لدعوة  ملونة،  �ضحفية  اإعالنات  ن�ضر  1-  مت 

والو�ضط  اخلليج  اأخبار  �ضحيفتي  من  كل  يف  امل�ضتهدفة 

البحرينيتني بتاريخ 6 و 7 يونيو 2010

2-  اقرتح مدير جمعية الآثار والرتاث بالبحرين عقد موؤمتر دويل 

واجلمعية.  اجلائزة  بني  بالتعاون  النخلة  وتراث  تاريخ  حول 

لتوثيق تاريخ وتراث النخلة العاملي.

فئة  اإ�ضافة  البحرين  من  خليل  نظمي  الدكتور  الباحث  3-  اقرتح 

فئات  اإىل  التمر  نخيل  جمال  يف  والأدبية  الرتاثية  البحوث 

اجلائزة يف الدورات القادمة.

بفئات  الفائزة  والأعمال  البحوث  كافة  ن�ضر  احل�ضور  4-  طلب 

اجلائزة اخلم�س �ضمن كتاب خا�س بهدف الطالع على الأعمال 

الفائزة وتعميم الفائدة منها يف كافة اأرجاء العامل.

الرابع  5-  مت دعوة احل�ضور للم�ضاركة مبهرجان الإمارات الدويل 

يف   2010 نوفمرب   27-22 من  الفرتة  خالل  والتمور  للنخيل 

مدينة اأبوظبي.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عقدت 

تعريفيًا يف قاعة كورال بفندق مارينا الكويت )9-12 �ضباحًا( مع 

ما يناهز الـ 16 من كبار ال�ضخ�ضيات وممثلي الوزارات والهيئات 

بالإ�ضافة  الكويت  بدولة  التمور  واإنتاج  النخيل  بزراعة  املخت�ضة 

ملمثلي و�ضائل الإعالم املختلفة. وقد اأ�ضفر اللقاء يف دولة الكويت 

عن الآتي: 

والفئات  اجلمهور  لدعوة  ملونة،  �ضحفية  اإعالنات  ن�ضر  1-  مت 

الكويتيتني  والوطن  القب�س  �ضحيفتي  من  كل  يف  امل�ضتهدفة 

بتاريخ 8 يونيو 2010

يف  العلمية  الثقافة  اإدارة  مدير  ب�ضارة  جا�ضم  الدكتور  2-  اقرتح 

دولة الكويت 10 يونيو 2010

اأمانة  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ض�ضة 

اجلائزة لتعزيز عالقات التعاون فيما بيننا باملنطقة.

3-  اقرتح املخرج جعفر ح�ضني من موؤ�ض�ضة الكويت للتقدم العلمي 

باإنتاج فيلم وثائقي حول جهود الإمارات يف جمال زراعة النخيل 

واإنتاج التمور.

بني  بالتعاون  النخلة  باأفالم  خا�س  دويل  ملهرجان  4-  الإعداد 

اجلائزة وموؤ�ض�ضة الكويت.

اإقليميني  ارتباط  ل�ضباط  دولية  �ضبكة  باعتماد  التو�ضية  5-  متت 

ل�ضالح اجلائزة حول العامل.

6-  قام وفد اجلائزة بزيارة خا�ضة ملعهد الكويت لالأبحاث العلمية 

للتعريف بفئات اجلائزة.

تغطية  لأف�ضل  م�ضابقة  اإطالق  بدران  اهلل  عبد  الدكتور  7-  اقرتح 

�ضحفية.

8-  اقرتاح لإطالق م�ضابقة عن النخلة تطال طلبة املدار�س لتعميم 

ثقافة النخلة بني النا�س.

النقي  الوهاب  عبد  واملزارع  املدير�س  جا�ضم  الدكتور  9-  ت�ضجيع 

للرت�ضح لفئات اجلائزة.

املدير�س على  للدكتور  النخيل  القر�س املدمج لأطل�س  10-  اإ�ضافة 

موقع اجلائزة.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عقدت 

الريا�س )12.30 ظهرًا(  �ضيزونز  لندن بفندق  تعريفيًا يف قاعة 

الإمارات  دولة  �ضفري  الظاهري  �ضعيد  الع�ضري  �ضعادة  بح�ضور 

العربية املتحدة باململكة العربية ال�ضعودية مع ما يناهز الـ 70 من 

بزراعة  املخت�ضة  والهيئات  الوزارات  وممثلي  ال�ضخ�ضيات  كبار 

الإعالم  و�ضائل  ملمثلي  بالإ�ضافة  باململكة   التمور  واإنتاج  النخيل 

املختلفة. وقد اأ�ضفر اللقاء يف اململكة العربية ال�ضعودية عن الآتي: 

المملكة العربية السعودية 12 يونيو 2010

والفئات  اجلمهور  لدعوة  ملونة،  �ضحفية  اإعالنات  ن�ضر  1-  مت 

الريا�س   - واحلياة  الريا�س  �ضحيفتي  من  كل  يف  امل�ضتهدفة 

ال�ضعوديتني بتاريخ 8  و 9 يونيو 2010.

الرابع  2-  مت دعوة احل�ضور للم�ضاركة مبهرجان الإمارات الدويل 

يف   2010 نوفمرب   27-22 من  الفرتة  خالل  والتمور  للنخيل 

مدينة اأبوظبي.

3-  تو�ضيع نطاق التعريف باجلائزة بني الدول العربية يف الدورات 

القادمة.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عقدت 

م�ضقط  انرتكوننتيننتال  بفندق  وبهال  نزوى  قاعة  يف  تعريفيًا 

)9-12 �ضباحًا( بح�ضور �ضعادة حممد علي الع�ضيمي �ضفري دولة 

25 من  الـ  يناهز  ما  ب�ضلطنة عمان مع  املتحدة  العربية  الإمارات 

بزراعة  املخت�ضة  والهيئات  الوزارات  وممثلي  ال�ضخ�ضيات  كبار 

الإعالم  و�ضائل  ملمثلي  بالإ�ضافة  بال�ضلطنة  التمور  واإنتاج  النخيل 

املختلفة. وقد اأ�ضفر اللقاء يف �ضلطنة عمان عن الآتي: 

والفئات  اجلمهور  لدعوة  ملونة،  �ضحفية  اإعالنات  ن�ضر  1-  مت 

سلطنة عمان 14 يونيو 2010

امل�ضتهدفة يف كل من �ضحيفتي عمان وال�ضبيبة العمانيتني بتاريخ 

12  و 13 يونيو 2010.

2-  مت دعوة احل�ضور للم�ضاركة مبهرجان الإمارات الدويل الرابع للنخيل 

والتمور خالل الفرتة من 22-27 نوفمرب 2010 يف مدينة اأبوظبي.

3-  مت اقرتاح اأن يجري تر�ضيح كبار ال�ضخ�ضيات املوؤثرة يف جمال 

نخيل التمر من قبل الآخرين.

4-  مت اقرتاح اأن يتاح جمال الفائدة من البحوث والدرا�ضات الفائزة 

لعموم النا�س وتطبيقها على اأر�س الواقع.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عقدت 

تعريفيًا يف قاعة باملريا بفندق فور�ضيزن دم�ضق )12 – 2 ظهرًاً( 

بح�ضور �ضعادة �ضامل عي�ضى القطام الزعابي �ضفري دولة الإمارات 

ع�ضو  اللوزي  �ضامل  الدكتور  و�ضعادة  بدم�ضق،  املتحدة  العربية 

واملهند�س عماد  التمر  لنخيل  الدولية  اأمناء جائزة خليفة  جمل�س 

54 من  الـ  يناهز  ما  باجلائزة، مع  الإعالمية  اللجنة  رئي�س  �ضعد 

الزراعي  والإ�ضالح  الزراعة  وزارة  وممثلي  ال�ضخ�ضيات  كبار 

الجمهورية العربية السورية 12 يوليو 2010 

ووزارة البيئة والهيئات ومراكز البحوث الزراعية املخت�ضة وح�ضد 

على  التمر  نخيل  �ضجرة  وحمبي  واملخت�ضني  الباحثني  من  كبري 

م�ضتوى اجلمهورية العربية ال�ضورية بالإ�ضافة ملمثلي و�ضائل الإعالم 

املختلفة. وقد اأ�ضفر اللقاء يف �ضوريا عن الآتي: 

والفئات  اجلمهور  لدعوة  ملونة،  �ضحفية  اإعالنات  ن�ضر  1-  مت 

ال�ضوريتني  وت�ضرين  الوطن  �ضحيفتي  من  كل  يف  امل�ضتهدفة 

بتاريخ 11 و 12 يوليو  2010.

2-  مت اقرتاح اإر�ضال طلبات الرت�ضيح لفئات اجلائزة لكافة احل�ضور 

امل�ضارك باللقاء التعريفي.

الرابع  الدويل  الإمارات  مبعر�س  للم�ضاركة  احل�ضور  3-  دعوة 

للنخيل والتمور خالل الفرتة من 22-27 نوفمرب 2010 يف اإمارة 

اأبوظبي.

الرت�ضح  واآلية  بفئات اجلائزة  للتعريف  تقدميي مف�ضل  4-  عر�س 

يعزز  مبا  النبيلة  وغاياتها  اجلائزة  واأهداف  فئة  كل  ومعايري 

الدور الريادي لدولة الإمارات يف جمال دعم وتنمية قطاع نخيل 

التمر والعاملني فيه )اأكادمييني ومنتجني ومزارعني وحمبني( 

حول العامل.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عقدت 

 2  –  12( عمان  الفور�ضيزن  بفندق   A غراند  قاعة  يف  تعريفيًا 

�ضفارة  من  الطنيجي،  عبداهلل  امل�ضت�ضار  �ضعادة  بح�ضور  ظهرًاً( 

�ضامل  الدكتور  و�ضعادة  الأردن  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

ال�ضريقي  را�ضد  املهند�س  و�ضعادة  الأمناء  جمل�س  ع�ضو  اللوزي 

ع�ضو جمل�س اأمناء اجلائزة وال�ضيد عهد كركوتي من�ضق العالقات 

العامة باجلائزة، مع ما يناهز الـ 90 من كبار ال�ضخ�ضيات وممثلي 

الوزارات والهيئات املخت�ضة بزراعة النخيل واإنتاج التمور بالأردن 

اأ�ضفر  وقد  املختلفة.  الإعالم  و�ضائل  ممثلي  من   20 لـ  بالإ�ضافة 

اللقاء يف اململكة الأردنية الها�ضمية عن الآتي:

المملكة األردنية الهاشمية  8 أغسطس2010

1-  مت ن�ضر اإعالنات �ضحفية  لدعوة اجلمهور امل�ضتهدف يف كل من 

�ضحيفتي الراأي والد�ضتور الأردنيتني بتاريخ 7 اأغ�ضط�س 2010.

2-  طلب احل�ضور اأن تكون اأغلبية اأع�ضاء جلنة التحكيم العلمية من 

اجلن�ضية العربية نظرًا لعالقة الإن�ضان العربي بالنخلة.

3-  طلب احل�ضور زيادة فئات اجلائزة ودعم الفائزين فيها لتنفيذ 

األيات البحوث على الواقع.

بفئات  الفائزة  والأعمال  البحوث  كافة  ن�ضر  احل�ضور  4-  طلب 

اجلائزة اخلم�س �ضمن كتاب خا�س بهدف الطالع على الأعمال 

الفائزة وتعميم الفائدة منها يف كافة اأرجاء العامل.

الرابع  الدويل  الإمارات  مبعر�س  للم�ضاركة  احل�ضور  5-  دعوة 

للنخيل والتمور  من 22-27 نوفمرب 2010 يف اإمارة اأبوظبي.
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امل�سابقة  حققته  الذي  الكبري  للنجاح  بالنظر 

والتي  الأوىل  دورتها  يف  النخلة  لت�سوير  الدولية 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تنظمها 

للت�سوير  الدولية  اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون 

الفوتوغرايف، فقد وجه �سمو ال�سيخ نهيان مبارك 

اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

لنخيل  الدولية  اأمناء جائزة خليفة  رئ�س جمل�س 

النخلة في عيون العالم 
في نسختها الثانية

برعاية نهيان مبارك آل نهيان

امل�سابقة  من  الثانية  الدورة  باإطالق  التمر 

يف  لدورها  وتفعياًل  اجلائزة  اأن�سطة  من  كجزء 

م�ساركة خمتلف فئات املجتمع باأن�سطة اجلائزة 

وفعالياتها املختلفة.

الدكتور  �سعادة  به  اأدىل  ت�سريح  يف  ذلك  جاء 

مبنا�سبة  اجلائزة  عام  اأمني  زايد  الوهاب  عبد 

يف  )النخلة  م�سابقة  من  الثانية  الدورة  اإطالق 

www.kidpa.ae
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تعترب  التي  امل�سابقة  هذه   )2011 العامل  عيون 

الأوىل من نوعها على م�ستوى العامل يف ت�سوير 

وم�ستقاتها.  اأبعادها  بكل  التمر  نخيل  �سجرة 

اإطار تعزيز  تاأتي يف  باأن هذه امل�سابقة  واأ�ساف 

ودعمه  التمر  نخيل  ب�سجرة  الإن�سان  عالقة 

فن  توظيف  عرب  املباركة  لل�سجرة  الالحمدود 

الت�سوير ال�سوئي كو�سيلة لتنمية وعي اجلمهور 

باأهمية �سجرة نخيل التمر. وخلق ف�ساء اأرحب 

من  ال�سوئيني  امل�سورين  بني  اخلربات  لتبادل 

ال�سياحية  املقومات  واإبراز  العامل.  اأنحاء  كافة 

والبيئية والرتاثية ل�سجرة نخيل التمر من خالل 

بالأر�س  الإن�سان  ارتباط  وت�سجيع  ال�سورة. 

والزراعة.

�سامل  اهلل  عبد  �سعادة  اأ�ساد  فقد  جهته  من 

هيئة  يف  الفنون  الثقافة  اإدارة  مدير  العامري 

العامة  الأمانة  بجهود  والرتاث  للثقافة  اأبوظبي 

هذه  على  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة 

مبفردات  الإن�سان  ربط  يف  ت�سهم  التي  املبادرة 

ذاكرة  ال�سور  هذه  تغني  كما  الطيبة  الأر�س 

النا�س  عيون  يف  الوطني  تراثه  واإحياء  الوطن 

الذي  الكبري  النجاح  هذا  باأن  موؤكدًا  جميعًا. 

من  ياأت  مل  الأوىل  ن�سختها  يف  امل�سابقة  حققته 

فراغ بل من جهد متوا�سل لفريق عمل امل�سابقة 

من طرف اجلائزة والرابطة. ونحن اإذ نعمل يدًا 

دعم  اأجل  من  احلياة  م�سوار  يف  بع�س  مع  بيد 

برامج التنمية امل�ستدامة بكل اأبعادها.

يذكر اأن م�سابقة النخلة يف عيون العامل ت�ستهدف 

ال�سوئي  الت�سوير  حمبي  الفنانني  الأخوة  كافة 

كل  من  الأعمار  خمتلف  من  وحمرتفني  هواة 

بدءًا  للجميع  امل�ساركة مفتوح  وباب  العامل،  دول 

اآخر موعد  واأن   2010 يوليو  �سهر  الأول من  من 

على   2010 دي�سمرب   31 هو  امل�ساركات  ل�ستالم 

يف  يقام  خا�س  معر�س  خالل  النتائج  تعلن  اأن 

�سهر فرباير 2011.

مدعوين  وحمرتفني  هواة  امل�سورين  فجميع 

منا  تقديرًا  الدولية  امل�سابقة  هذه  للم�ساهمة يف 

اغناء  يف  امل�سور  عد�سة  لدور  وتعزيزًا  للنخلة 

بني  احلميمية  العالقة  وتوطيد  الوطن  ذاكرة 

الإن�سان و�سجرة نخيل التمر واإلقاء ال�سوء على 

اأجزاء من  التي تعتمد على  ال�سناعات الرتاثية 

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

التوا�سل عرب املوقع الإلكرتوين  املعلومات ميكن 

الإلكرتوين  املوقع  اأو   www.kidpa.ae للجائزة 

الإلكرتوين  املوقع  اأو   www.adips.ae للرابطة 

www.adach. والرتاث  للثقافة  اأبوظبي  لهيئة 

اللجنة  لرئي�س  اللكرتوين  الربيد  عرب  اأو   ae

emadsaad126@gmail. باجلائزة  الإعالمية 

للم�ساركة  الفنية  ال�سروط  على  لالإطالع   com

وملء ال�ستمارة الالزمة.
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إدارة أوقـــاف 
الشيخ صـالح عبـد 
العـزيــز الراجـحـي

وقف الراجحي يضم 250000 نخلة 
مثمرة فيها أكثر من 50 صنفًا

�صـــخــ�صـــــــية العـــــــــدد

العزيز  عبد  �صالح  ال�صيخ  وقامة  بحجم  رجل 

ال�صفحات  هذه  له  تت�صع  ال  قد  الراجحي 

تعرب  لكي  املباركة  ال�صجرة  املتوا�صعة من جملة 

عن غزاره عطائه وحبه للنخلة ولعمل اخلري من 

بدون  يعطي  باأن  النخلة  من  تعلم  رجل  ورائها، 

ثابت  اأ�صله  النخلة،  �صموخ  من  �صموخه  مقابل، 

العباد  رب  من  االأجر  يطلب  ال�صماء  يف  وراأ�صه 

البالد  الأهل  ُيكنها  التي  الطيبة  النية  قدر  على 

والعباد. اأوقف العديد من م�صاريعه اال�صتثمارية 

ل�صالح  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  جمال  يف 

النفع العام وجعل لها اإدارة خا�صة اأ�صماها اإدارة 

املعطاء  امل�صاريع  تلك  الإدارة  الراجحي  اأوقاف 

لوجه اهلل تعاىل، جعلها اهلل يف ميزان ح�صناته.

باملركز  الراجحي  اأوقاف  اإدارة  لفوز  وبالنظر 
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جمال  يف  متميز  اإنتاج  اأف�صل  فئة  عن  االأول 

الدورة  خالل  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  الثانية 

االإدارة �صخ�صية  تكون  اأن  اآثرنا  2010. فقد 

العدد وقد اأجرينا هذا احلوار مع �صعادة 

عبد ال�صالم بن �صالح بن عبد العزيز 

اإدارة  اأمني عام  الراجحي ب�صفته 

اململكة  يف  الراجحي  اأوقاف 

العربية ال�صعودية، فكان معه 

هذا احلوار التايل.

ماذا تعني لكم �شجرة النخلة؟.

النخلة متثل يف الع�صر احلا�صر م�صدرًا رئي�صًا 

من م�صادر االأمن الغذائي يف دولنا العربية، فهي 

�صجرة متعددة العطاء والنفع، �صواء يف ثمارها، 

اأو من األيافها، اأو من �صعفها، وما يتبع ذلك من 

منتجاتها  اأن  كما  متعددة،  حتويلية  �صناعات 

واحلرف  ال�صناعات  بع�ض  عليها  تقوم  الثانوية 

اليدوية والتي متثل دخاًل جيدًا لبع�ض االأ�صر. 

متزايدًا  طلبًا  هناك  اأن  اليوم  ن�صاهد  ونحن 

اأن هناك عددًا من  على التمور ومنتجاتها، كما 

اأو  امل�صتك�صفة  غري  الت�صويقية  والفر�ض  االأ�صواق 

واعد  بنمو  يب�صر  وهذا  االآن،  امل�صتغلة حتى  غري 

املعتمدين على  املزارعني  التمور ميكن  ل�صناعة 

على  لي�ض  جيدًا،  دخاًل  يحققوا  اأن  من  الزراعة 

بل  فح�صب،  والعربية  املحلية  االأ�صواق  م�صتوى 

االحتاد  يف  املربحة  االأ�صواق  خالل  من  حتى 

توفرت  ما  متى  اآ�صيا  و�صرق  واأمريكا  االأوروبي 

ال�صروط وال�صوابط املمكنة لذلك.

فهي  ال�صخ�صية  الناحية  من  النخلة  عن  اأما 

الكثري؛ فهي ترمز  ال�صيء  العرب  لنا نحن  متثل 

احلميدة؛  و�صفاتنا  واأخالقنا  اآدابنا  من  لكثري 

والنماء،  واخلري  والعطاء  الكرم  على  تدل  فهي 

وقد تغنى بها فحول ال�صعراء، وهي م�صرب مثل 

لدى كثري من احلكماء واالأدباء، وقبل ذلك كله 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
عالمة فارقة في عالم التميز 
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القراآن  اآيات  يف  بالذكر  تعاىل  اهلل  �صرفها  فقد 

نبينا الكرمي �صلى اهلل  بالثناء  الكرمي، وتناولها 

عليه و�صلم يف اأحاديث �صريفة من �صنته املطهرة، 

فالنخلة ت�صكل جزءًا ال يتجزاأ من ثقافة ال�صحراء 

وتقاليدها االأ�صيلة التي نفخر باالنتماء لها.

منذ متى بداأ اهتمامكم بزراعة النخيل؟

نحن يف جمتمع عربي ن�صاأ منذ �صغره على حب 

هذه ال�صجرة املباركة، وقد قام الوالد الفا�صل 

)اأجزل  الراجحي  عبدالعزيز  بن  �صالح  ال�صيخ 

واأواله  املثوبة( باالهتمام بهذا اجلانب،  له  اهلل 

يف  منه  اإ�صهامًا  وماله؛  وقته  من  كبريًا  جزءًا 

ال�صاملة  والتنمية  البناء  تعزيز وموؤازرة م�صرية 

م�صروعات  باإن�صاء  قام  وقد  الغايل،  وطننا  يف 

اململكة  من  متعددة  مناطق  يف  عمالقة  زراعية 

اأوقف منها عدة م�صروعات  ال�صعودية،  العربية 

لالأعمال  وريعها  اإنتاجها  يخ�ص�ض  زراعية 

اأوقاف  اإدارة  تاأ�صي�ض  بعد  وذلك  اخلريية، 

1417هـ  عام  الراجحي  عبدالعزيز  �صالح 

)1997م(، ومتيزت هذه امل�صروعات الزراعية 

النخيل،  ف�صائل  اأ�صناف  اأف�صل  بغر�ض  الوقفية 

حتى تقوم باإنتاج اأجود اأنواع التمور، ويزيد عدد 

 )250.000( عن  امل�صروعات  بهذه  النخيل 

نخلة، وفيها اأكرث من )50( �صنفًا من خمتلف 

اأ�صناف النخيل التي توجد يف املنطقة الو�صطى 

الوقفية  الزراعية  وامل�صروعات  باململكة، 

عبدالعزيز  �صالح  اأوقاف  اإدارة  تديرها  التي 

الراجحي، هي:

1-م�صروع نخيل الباطن: يقع يف اجلنوب ال�صرقي 

م�صاحته  وتبلغ  الق�صيم،  مبنطقة  بريدة  ملدينة 

5466 هكتارًا، ي�صم )200.000( نخلة، ويعترب 

العامل،  م�صتوى  على  متور  نخيل  م�صروع  اأكرب 

"جيني�ض" لالأرقام  الربيطانية  املو�صوعة  ح�صب 

القيا�صية، مايو 2005م.

حمافظة  يف  يقع  �صرماء:  نخيل  2-  م�صروع 

الريا�ض،  الغربي ملدينة  �صرماء يف اجلنوب 

وي�صم  هكتارًا،   760 م�صاحته  وتبلغ 

)50.000( نخلة.

جنوب  يقع  والتوفيق:  احلائر  نخيل  3-  م�صروع 

30هكتارًا،  م�صاحته  وتبلغ  الريا�ض،  مدينة 

وي�صم )2085( نخلة. فاالهتمام بهذه ال�صجرة 

ومتوارثة  ممتدة  طويلة  م�صرية  ومنتجاتها 

بحمد اهلل بني االآباء واالأبناء واالأحفاد.
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ما هي املحطات الرئي�شة والإجنازات 

التي قدمتموها لل�شجرة املباركة؟.

تعاىل،  بف�صل اهلل  نحن يف م�صرية عمل ممتدة 

هذه  اإدارة  تتوىل  هلل  بحمد  االأوقاف  واإدارة 

امل�صروعات الزراعية الوقفية بكل عناية، ونتيجة 

هذا  يف  مهمة  حمطات  بعدة  مررنا  فقد  لذلك 

املجال، وا�صتطعنا بف�صل اهلل تعاىل ثم بت�صافر 

حتقيق  االأوقاف  اإدارة  من�صوبي  جهود  وتكامل 

اإجنازات متعددة فيما يخ�ض م�صروعات النخيل 

والتمور، ومن اأهمها:

1-  اهتمت اإدارة االأوقاف بالزراعة الع�صوية؛ حيث 

نخيل  مب�صروع  نخلة   )29.000( حتويل  مت 

الباطن متثل )14.5%( من الزراعات النظيفة 

اإىل الزراعة الع�صوية، وبناء على هذه اجلهود 

الزراعة  �صهادة  على  االأوقاف  اإدارة  ح�صلت 

الع�صوية من املنظمة االأوربية للزراعة الع�صوية 

)االيكو�صريت( عام 2007م وجتدد �صنويًا وفق 

�صل�صلة من االإجراءات.

كامل  حتويل  يف  االأوقاف  اإدارة  2-  جنحت 

التقليدية  الزراعة  من  الزراعية  م�صروعاتها 

ت�صتخدم  ال  بحيث  النظيفة  الزراعة  اإىل 

املبيدات الكيميائية اإال يف اأ�صيق النطاق الإنتاج 

امل�صتهلكني  �صحة  على  حفاظًا  نظيفة  متور 

وامل�صتفيدين وهذا وفقًا لنتائج حتاليل العينات 

مب�صروعي  والنوى  التمور  من  الع�صوائية 

االإدارة الزراعية التي اأثبتت خلوها متامًا من 

التوايل  التا�صع على  للعام  متبقيات املبيدات 

جامعة  يف  الر�صمية  املختربات  من  ال�صادر 

الق�صيم وجامعة امللك �صعود، حيث مت ن�صر 

هذا اخلرب املهم للم�صتهلكني وامل�صتفيدين يف 

ال�صحف املحلية.

3-  اهتمت اإدارة االأوقاف مبد االإدارة الزراعية 

واالأجهزة  املعدات  من  احتياجاتها  بكامل 

خدمة  برامج  تطوير  بهدف  الفنية  واالأيدي 

االإدارة  جنحت  فقد  لذلك  ونتيجة  النخيل، 

لفرز  املكائن  من  عدد  �صناعة  يف  الزراعية 

وتنظيف التمور )ماكينة 2000 لفرز وتنظيف 

وتدريج  لفرز  �صري   )13( وعدد  التمور، 

اأخرى(، وجار  اإىل معدات  التمور باالإ�صافة 

حاليًا متابعة اإجراءات ت�صجيل تلك املعدات 

االخرتاع  وبراءة  الفكرية  امللكية  اإدارة  لدى 

والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مبدينة 

لدينا  امل�صنعة  واملعدات  االآالت  عدد  ويبلغ 

)30( معدة.

اجلهات  بع�ض  مع  امل�صرتك  العلمي  4-  التعاون 

باململكة مثل �صركة �صابك، وجامعة  العريقة 

باالإح�صاء  في�صل  امللك  وجامعة  الق�صيم، 

بهدف  واالأبحاث  التجارب  بع�ض  الإعداد 

التعاون  واأ�صفر  احليوي  املنتج  هذا  تطوير 

عن اإعداد )14( ورقة علمية مت امل�صاركة بها 

لهذه  ونتيجة  واملحلية،  الدولية  املوؤمترات  يف 

بعنوان  كتاب  اإ�صدار  مت  والبحوث  الدرا�صات 

عام  �صدر  النخيل(  م�صاريع  واإدارة  )زراعة 

على  �صنوات   )10( مرور  مبنا�صبة  2008م 

اإن�صاء االإدارة الزراعية لتزويد املكتبة العربية 

وكذلك  القطاع،  هذا  يف  العاملني  خلدمة  به 

خلدمة  ال�صامل  الزراعي  التقومي  اإعداد  جار 

اأ�صجار النخيل ليوزع اأي�صًا على امل�صتفيدين يف 

هذا القطاع.

مب�صروع  احلديثة  التقنيات  بع�ض  5-  اإدخال 

احل�صر،  ال  املثال  �صبيل  على  ومنها  الباطن 

الطبيعي  ال�صماد  الإنتاج  وحدة  اإن�صاء 

النخيل،  تقليم  نواجت  من  )الكمبو�صت( 

للتيار  كم�صدر  ال�صم�صية  اخلاليا  ا�صتخدام 

الكهربائي الإ�صاءة امل�صائد ال�صوئية، وكذلك 

ا�صتخدام التلقيح الهوائي.

6-  اإقامة الندوات العلمية الدورية يف مقر االإدارة 

امل�صتجدات  اآخر  على  لالإطالع  الزراعية 

العلمية والفنية يف جمال زراعة النخيل واإنتاج 

االإداري  الطاقم  تطوير  اإىل  اإ�صافة  التمور، 

بدورات  واإحلاقهم  االأوقاف  باإدارة  والفني 

تدريبية واإن�صاء مكتبه علمية متخ�ص�صة لهم.

كيف تقيمون واقع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور يف اململكة؟.

يف الواقع تعد اململكة العربية ال�صعودية من الدول 

النخيل  زراعة  يف  العامل  م�صتوى  على  الرائدة 

واإنتاج التمور، واإجمايل ما يتم اإنتاجه من التمور 

�صنويًا يقارب املليون طن من عدد النخيل البالغ 

�صنف   )287( ت�صمل  نخلة  مليون   )23( حوايل 

14,5 % من تمورنا عضوي بشهادة 
أوروبية )ايكوسيرت( منذ عام 2007
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موزعة  ال�صائعة  املختلفة  التمور  اأ�صناف  ًامن 

تقرير  )بح�صب  اململكة  مناطق  جميع  على 

االأ�صناف  ا�صتبعاد  مع  2006م(  الزراعة  وزارة 

املت�صابهة وغري االقت�صادية.

كما اأنه يوجد باململكة اأكرث من ثمانية وخم�صني 

تهتم  واخلا�ض  احلكومي  بالقطاعني  م�صنعًا 

التحويلية  وال�صناعات  التمور  وت�صنيع  بتعبئة 

القائمة على تلك التمور، وبالرغم من ذلك فاإن 

ن�صبة الت�صدير من التمور ال تتعدى )10%( فقط 

توجه )%90(  الناجتة حيث  التمور  اإجمايل  من 

العمل  ذلك  ويتطلب  املحلي  اال�صتهالك  اإىل 

التي تواجه  املعوقات  الن�صبة وحل  على رفع تلك 

بعد  ما  بتعبئة  االهتمام  مثل  الت�صدير  عمليات 

احل�صاد وتوفري ال�صيارات املربدة للتمور واإن�صاء 

�صركات للت�صويق.

من  ال�صعودي  الفرد  ا�صتهالك  متو�صط  عن  اأما 

التمور �صنويًا في�صل اإىل حوايل )31( كلغ للفرد، 

جمال  يف  امل�صتثمرون  يجد  تعاىل  اهلل  وبحمد 

الزراعة دعمًا كبريًا من حكومة خادم احلرمني 

ال�صريفني �صواء عن طريق القرو�ض من �صندوق 

التنمية الزراعي اأو الدعم الفني املتنوع.

ما هي روؤيتكم لتطوير هذا الواقع؟.

الواقع  هذا  لتطوير  ممكنة  كثرية  اأفكار  هناك 

باأن  علمًا  العربي،  اأو  املحلي  امل�صتوى  على  �صواء 

م�صروع تطوير قطاع النخيل والتمور ال ميكن اأن 

يتم بجهود فردية اأو حتى القطاع اخلا�ض ما مل 

يدعمه القطاع العام، لذا فاإين اأتقدم مبجموعة 

اأفكار؛ ومن اأبرزها ما يلي:

1-  اإن�صاء اإدارة عامة لقطاع النخيل والتمور بوزارة 

القطاع  هذا  على  االإ�صراف  تتبنى  الزراعة 

احليوي من حيث االإنتاج على اأن توفر له الدولة 

كافة االإمكانيات املادية والب�صرية والفنية.

مثل  بالتمور  املعنية  اجلهات  دور  2-  تفعيل 

اجلمعيات التعاونية املرتبطة بالنخيل والتمور، 

ال�صناعية  التجارية  بالغرف  التمور  وجلان 

باملناطق، واإحتاد جمال�ض الغرف التجارية.

الزراعات  من  التدريجي  التحول  3-  ت�صجيع 

متهيدًا  النظيفة  الزراعات  اإىل  التقليدية 

للتحول اإىل الزراعات الع�صوية مع دعم اإدارة 

الزراعة الع�صوية فنيًا وماديًا واإداريًا.

التمور  الأ�صناف  قيا�صية  موا�صفات  4-  اإعداد 

التقيد  مع  ال�صائعة  والعربية  اخلليجية 

باملوا�صفات املطلوبة قبل الت�صدير، واأن يناط 

قبل  التمور  فح�ض  مهمة  حكومية  ملوؤ�ص�صة 

والدول  املنتج  �صمعة  على  حفاًظ  الت�صدير 

املنتجة.

اأبحاث  دعم  يف  اخلا�ض  القطاع  5-  م�صاركة 

النخيل والتمور مع ر�صد جوائز مادية ومعنوية 

قابلية  واأكرثها  العلمية  االأبحاث  الأف�صل 

للتطبيق وال �صيما يف جمال ميكنة النخيل مع 

املقررات  �صمن  النخيل  خدمة  برامج  اإدراج 

بالدول  الزراعة  بكليات  اجلامعية  الدرا�صية 

العربية.

6-  عقد دورات تدريبية وموؤمترات علمية ملزارعي 

النخيل ومنتجي التمور بالدول العربية ب�صفة 

االأ�صاليب  على  لتدريبهم  ومنتظمة  دورية 

ولتجنب  النخيل  خدمة  لربامج  احلديثة 

املمار�صات اخلاطئة التي تتبع حاليًا �صواء لقلة 

املعرفة اأو اخلربة.

رعاية  طرق  يف  النظر  اإعادة  البلديات  7-  على 

ال�صوارع  وتزيني  لتجميل  امل�صتخدم  النخيل 

وامليادين العامة الأنه اإذا ترك مهماًل وتعر�ض 

مطلوب أن نتحول جميعًا إلى الزراعة النظيفة 
من أجل تنمية مستدامة للمجتمع
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لنقل  م�صدرًا  يكون  مكافحة  دون  لالإ�صابة 

العدوى اإىل ب�صاتني النخيل املجاورة للمدن.

ملنح  حملية  هيئة  اأو  منظمة  وجود  8-  اأهمية 

�صروط  وفق  الالزمة  اجلودة  �صهادات 

ومرحلة  اجلودة  ت�صمن  معينة  وموا�صفات 

التمور،  هذه  ونوعية  التمور  وتعبئة  االإنتاج 

وتكون ذات �صفة نظامية ملحا�صبة اأي خمالف 

لهذه املعايري من حيث النظافة واجلودة.

9-  القطاع الزراعي عمومًا وقطاع النخيل والتمور 

على وجه اخل�صو�ض يحتاج اإىل ا�صرتاتيجية 

وطنية للت�صويق، كما ينبغي دعم ال�صناعات 

الزراعية  املنتجات  على  القائمة  التحويلية 

العاملي  الطلب  لتلبية  املوا�صفات  الأرقى  وفقًا 

وكذلك التو�صع يف اإن�صاء م�صتودعات التربيد.

ماذا متثل لكم هذه اجلائزة ؟

متثل لنا اجلائزة ال�صيء الكثري فهي حتمل ا�صم 

قائد عربي كبري، وهو  �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

العربية  االإمارات  دولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن 

املتحدة )حفظه اهلل( وهذا يزيدنا فخرًا و�صرفًا 

اإنتاج  اأف�صل  فئة  الدولية عن  بنيل هذه اجلائزة 

متميز يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

كما اأن امل�صوؤولني يف اجلائزة وعلى راأ�صهم �صمو 

ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة 

العامة  االأمانة  يف  واالأخوة  التمر  لنخيل  الدولية 

وحيادية  تعاون  كل  منهم  مل�صنا  الذين  للجائزة 

بهذه  فخرًا  يزيدنا  ما  اجلائزة  مراحل  طيلة 

اجلائزة الكربى.  

خليفة  جائزة  على  االأوقاف  اإدارة  فح�صول 

املتميزين  املنتجني  فئة  عن  التمر  لنخيل  الدولية 

يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور ميثل حدثًا 

كبريًا  معنويًا  مك�صبًا  ويحقق  عملها،  يف  مميزًا 

بن  �صالح  ال�صيخ  الفا�صل  الوالد  الوقف  الأعمال 

عبدالعزيز الراجحي )اأجزل اهلل له املثوبة( كما 

اأن هذه اجلائزة �صتكون دافعًا ملجل�ض اأمناء اإدارة 

االأوقاف وكافة من�صوبيها لبذل املزيد من اجلهود 

يف التميز والتطوير باإذن اهلل حتى نحافظ على 

تلك املكت�صبات.

ما هي ن�شيحتكم للأجيال القادمة؟

بالقطاع  االهتمام  القادمة  لالأجيال  ن�صيحتي 

الزراعي وخ�صو�صًا قطاع النخيل والتمور مبنطقة 

اخلليج حيث تعترب رافدًا من روافد االأمن الغذائي 

التمر  على  يعتمدون  اخلليجيني  اأن  اإذ  اخلليجي، 

كوجبة غذائية رئي�صية يومية اإىل جانب الوجبات 

رافدًا  يعترب  القطاع  اأن هذا  اإىل  اإ�صافة  املعتادة؛ 

مهما ل�صري حركة االقت�صاد يف البلدان التي يوجد 

االقت�صادية،  امل�صروعات  من  النوع  هذا  مثل  بها 

واإن م�صتقبل قطاع النخيل والتمور م�صتقبل واعد 

ي�صتوعب املزيد من امل�صروعات النوعية املتمثلة يف 

جماالت زراعات النخيل واإنتاج التمور وال�صناعات 

التحويلية القائمة على زراعة التمور، واإن على اأي 

على  ن�صاطه  يقت�صر  اأال  م�صتثمر  اأو  اأعمال  رجل 

جمال واحد واأن يكون من �صمن منا�صطه اال�صتثمار 

يف املجال الزراعي حيث اأن العائد عليه يرتاوح بني 

5% اإىل 7% اأما القيمة امل�صافة للمجتمع والوطن من 

هذا اال�صتثمار فال تقا�ض باأي عائد مادي. 

احلرة  االأعمال  يف  الدخول  ال�صباب  اأ�صجع  لذا 

املحمية  البيوت  ومنها  الزراعة،  جمال  يف 

من  وميكن  كبري،  مال  راأ�ض  اإىل  حتتاج  ال  وهي 

العديد من حما�صيل اخل�صار يف  اإنتاج  خاللها 

ربح  عائد  لتحقيق  �صمانًا  وذلك  موا�صمها  غري 

فتح  اإىل  اإ�صافة  االأ�صواق،  يف  لقلتها  نظرًا  جيد 

وذلك  خاللها  من  البيع  ميكن  �صغرية  حمالت 

باالتفاق مع املزارعني على �صراء اإنتاج مزارعهم 

ربح  هام�ض  ال�صباب  لهوؤالء  يوفر  الذي  االأمر 

جمزيًا، وهذه امل�صاريع ال�صغرية ت�صجع ال�صباب 

الزراعي  املجال  يف  والتو�صع  احلر  العمل  على 

م�صتقباًل.
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نخــيل شــط العــرب 
 وما يجب عمله إلنقاذه

آخر ما كتبه أبو النخلة العراقية المرحوم العالم 
عبد الجبار جاسم البكر بخط يده 

مادة علمية مل تن�شر من قبل 

عبارة عن ورقة عمل كان ياأمل �أن 

يقدمها �ملرحوم عبد �جلبار جا�شم 

�لبكر �إىل �ملوؤمتر �لدويل �لثالث 

للتمور �لذي عقد يف بغد�د 3 - 10 

ت�شرين �لثاين )نوفمرب( 1973

��شتلمت �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر هذ� �ملخطوط من �ل�شيد 

منذر عبد �جلبار �لبكر )�بن �ملرحوم( عرب �لربيد �لإلكرتوين يوم 15 �أبريل 2010 .

وتت�شرف )�ل�شجرة �ملباركة( �أن تنفرد بن�شرها تقديرً� منا لأ�شحاب �لعلم و�ملعرفة.

عامل عر�قي من �لب�شرة مل يخلفه �أحد يف تخ�ش�شه.. �أبو �لنخلة �لعر�قية.. �إنه عبد 

�جلبار جا�شم �لبكر، فقد �حتلت �لنخلة مكانة متميزة بدر��شته وحياته، عا�ش معها، وبها 

جتول يف �أقطار �لعامل. �شدر له كتاب بعنو�ن )نخلة �لتمر( بعد جهد ��شتمر لأكرث من 40 

عامًا منذ كان طالبًا يف جامعة بريكلي بولية كاليفورنيا بالوليات �ملتحدة �لأمريكية، 

هذ� �ملوؤلف يعترب �أول كتاب مو�شوعي باللغة �لعربية هو قيمة �إ�شافية متميزة للمكتبة 

�لعربية و�أحد �أهم �مل�شادر و�ملر�جع يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور. 

�خل�شيب/ �أبو  ق�شاء  مركز  �شلطان  بلد  يف   1903 عام  �لبكر  جا�شم  �جلبار  عبد  ولد 

مت�شرفية �لب�شرة، وتويف عام 1977 يف �لعا�شمة �للبنانية بريوت.
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نخــيل شــط العــرب 
 وما يجب عمله إلنقاذه

�لقرنه  مدينة  من  �لعرب  �شط  منطقة  متتد 

عند �لتقاء دجله بالفر�ت �إىل جنوب مدينة 

�لعربي.  �خلليج  يف  �ل�شط  م�شب  عند  �لفاو 

كيلومرتً�،   173 نحو  �لعرب  �شط  طول  ويبلغ 

نحو  نخاًل  �ملغرو�شة  �لأر��شي  م�شاحة  وتبلغ 

وعدد  هكتارً�(،   46250( دومن  �ألف   185

نخيلها ع�شر مليون نخلة، وهذ� �لعدد ل ي�شمل 

مدينة  من  �ملمتدة  �لإير�نية  �ملنطقة  نخيل 

خرم�شهر للخليج و�لبالغ طولها 77 كيلومرتً� 

و�لكائنة يف �جلهة �لي�شرى من �شط �لعرب.

زر�عة �لنخل يف هذه �ملنطقة قدمية ويقال 

عام  �لب�شره  مدينة  تاأ�شي�ش  منذ  بد�أت  �أنها 

14 هجرية )636 م( وتعترب �لآن �أكرب غابة 

لزر�عة �لنخيل يف �لعامل و�أهم مركز لتجارة 

�أ�شناف  بكرثة  �لب�شرة  ت�شتهر  �لتمور. 

متورها وجودة �لعديد منها.

مزدهرة  �ملنطقة  هذه  كانت 

بنخيلها وفاكهتها �لتي تغر�ش 

غالبية  وكان  �لنخيل،  بني 

يعتمدون  �ملنطقة  �شكان 

معا�شهم،  يف  �لتمر  على 

يف  �لنخل  ف�شالت  وعلى 

�إقامة �أكو�خهم وبيوتهم ويف 

�لكثري من �حتياجاتهم  �شد 

�ملنزلية، فكانت �لنخلة �أهم 

�ملنطقة  ل�شكان  رزق  مورد 

معا�ش  يف  �ملعول  وعليها 

ود�ر  فيها.  بالعمل  و�لقائمني  �أ�شحابها 

بو�در  وظهرت  �لأحو�ل  وتغريت  �لزمن 

�لقرن  هذ�  من  �لثالثينات  بعد  �لنحطاط 

عندما �زد�دت �أ�شعار �ل�شلع و�ملو�د �لغذ�ئية 

بينما بقيت �أثمان �لتمور على ما كانت عليه 

مل يطر�أ عليها �رتفاع يتنا�شب مع �رتفاع �أ�شعار 

�لعمل  �أجور  و�رتفعت  �لأخرى.  �حلاجيات 

و�نفتحت �أمام �لعمال �أبو�ب �مل�شانع و�مل�شاريع 

�حلديثة �لتي تدفع �أجورً� عالية، فاجنذب 

�لفالحون �لن�شطون �إليها ومل يبق يف خدمة 

و�ملتكا�شلني.  و�لعجزة  �ل�شيوخ  �إل  �لنخل 

كفاية  وعدم  �خلدمة  كلفة  لرتفاع  ونظرً� 

�لعائد فقد ��شطر �أغلب مز�رعي �لنخل �إىل 

�ل�شو�قي  وكري  كاحلر�ثة  �خلدمة  �إهمال 

�لنخل  حالة  تردي  �إىل  �أدى  مما  و�لت�شميد 

و�شعفه وقلة �إنتاجه و�نحطاط نوعيته. ومما 

ز�د يف �لطني بَله تعاقب �لفي�شانات �ملدمرة 

 1969  ،1954  ،1946 عام:  حدثت  �لتي 

و�لأ�شجار  �لفاكهة  معظم  على  �أتت  و�لتي 

وكذ�  �لنخيل  بني  �ملغرو�شة 

خللف  �ملغرو�ش  �لف�شيل 

�أمور  �مل�شن.  �لنخل 

يت�شبث  وجعلته  �ملز�رع  عزمية  من  ثبطت 

باأعمال �أخرى غري �لزر�عة لأن عائد �لتمر 

مل يعد كافيًا ل�شد �حلاجة.

�شط  نخيل  غابة  نرى  �أن  حقًا  �ملوؤ�شف  ومن 

حالة  وترتدى  �لإهمال  هذ�  تهمل  �لعرب 

لهذه  �شجرة  و�أ�شلح  �أف�شل  و�لنخلة  نخيلها. 

فاكهة  باأ�شجار  ��شتبد�لها  �ملنطقة، ول ميكن 

�أخرى �أو تعوي�شها مبحا�شيل زر�عية �أخرى.
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على �أن هذ� �ل��ضع غري مي�ؤ�س منه �أن ت�ضافرت 

بع�س  نقدم  يلي  وفيما  �إنقاذه,  على  �جله�د 

درء  يكفل  ما  حتقيقها  يف  نرى  �لتي  �لت��ضيات 

�ملنطقة.  نخيل  تهدد  �لتي  �ملخاطر  من  �لكثري 

هذه  نخيل  ن�ضيب  يك�ن  �أن  يف  وطيد  و�أملنا 

ما هي  و�لإ�ضالح  و�لعناية  �لرعاية  من  �ملنطقة 

جديرة به. 

و�لتمور  �لنخيل  م�شاكل  1 -  در��شة 

لها: �ملنا�شبة  �حللول  و�إيجاد 

�لب�ضرة  ومت�ر  نخيل  م�ضاكل  لدر��ضة  لبد 

يعالج  ��ضت�ضاري  جمل�س  �أو  هيئة  تك�ين  من 

ويت�ىل  قرب  عن  بامل��ض�ع  �ملتعلقة  �لق�ضايا 

مدينة  مركزه  ويك�ن  و�لتخطيط  �لدر��ضة  �أمر 

�لب�ضرة, و�أن يك�ن تابعًا ملركز رئي�ضي يف بغد�د 

يجب  كما  �لزر�عي.  و�لإ�ضالح  �لزر�عة  ك�ز�رة 

م�قع  يف  بالنخيل  خا�ضة  جتارب  حمطة  �إن�ضاء 

�ضط  على  �لقائمة  �لنخل  ب�ضاتني  بني  منا�ضب 

�لعرب لدر��ضة �ل��ضائل �لعلمية �لعملية �لكفيلة 

�لتمر  ن�عية  وحت�ضني  �لنخلة  �إنتاجية  برفع 

�أح�ضن  لأن  ذلك  �لخ...  وت��ضيبه  وت�ضنيفه 

و�أف�ضل طريقة لربط �لعلم بالإنتاج ه� تاأ�ضي�س 

�أمر  �أن يت�ىل  مر�كز بح�ث متخ�ض�ضة. ويجب 

بق�ضايا  ذو خربة  بالب�ضتنة  �خت�ضا�ضي  �ملحطة 

�لنخل, كما يجب �أن ت�ضم �خت�ضا�ضني �إ�ضافيني 

بالب�ضتنة وباحل�ضر�ت و�لأمر��س وكيمياء �لتمر 

ويف �أم�ر �لت��ضيب و�لت�ضنيع. ولبد �أن ي�ضارك 

يف �لهيئة �أو �ملجل�س وحمطة �لتجارب �أ�ضخا�س 

من  و�أعلم  �أدرى  لأنهم  �ملنطقة  �أهل  من  �أكفاء 

كما  وم�ضاكلها.  �ملنطقة  نخل  باأم�ر  غريهم 

ملركز  تابعة  �لتجارب  حمطة  تك�ن  �أن  يجب 

�لبحث  مل�ؤ�ض�ضة  �لتابع  و�لتم�ر  �لنخيل  بح�ث 

�ملجل�س  �أو  بالهيئة  و�ضلة  �رتباط  وذ�ت  �لعلمي 

�لزر�عة  وز�رة  وبدو�ئر  �ملقرتح,  �ل�ضت�ضاري 

مع  �لتم�ر  ت�ض�يق  وم�ضلحة  �لزر�عي  و�لإ�ضالح 

�لطابع  ذ�ت  �لدو�ئر  وبني  بينها  �لتعاون  تق�ية 

�مل�ضرتك وتخطي �لروتني يف تلك �لعالقات.

�لعالج  تتطلب  �لتي  �حلالية  2 -  �مل�شاكل 

�لفوري:

م�ضامع  على  طرحها  من  لبد  م�ضاكل  هناك 

و�أنظار �مل�ض�ؤولني كي يك�ن�� على بَينة منها ومن 

�أهميتها كعائق يف �ضبيل �نتعا�س حركة �لنه��س 

بنخيل �لب�ضرة. و�لكثري من هذه �مل�ضاكل معروفة 

لدى مز�رعي �ملنطقة ولكنهم غري قادرين على 

ما  �مل�ضاكل  هذه  ومن  طاقتهم.  ف�ق  لأنها  حلها 

ياأتي:

�لري  طريقة  �إن  �لتقليدية:  �لري  طريقة 

�ملد  على  و�ملعتمدة  �حلا�ضر  بال�قت  �ملتبعة 
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وجد�ول  ترع  لأن  و�فية  وغري  �ضاحلة  تعد  مل 

ب�ضبب  �إل ما ندر  �لري ل تطهر  وم�ضاقي �ضبكة 

ي�ضح  �لإرو�ء  فاإن  ولهذ�  �لعالية,  تطهريها  كلفة 

�إىل  �حلاجة  باأم�س  فيه  �لنخلة  تك�ن  وقت  يف 

�لإرو�ء وخا�ضة وقت �ل�ضيف, ذلك لأن ماء �ملد 

ل يدخل �لكثري من �ل�ض��قي �لفرعية )�ملخالب 

و�لأ�ضابع( وبع�س �ل�ض��قي �لرئي�ضة )�لأبيات(. 

و�إن �ضطح تربة ب�ضاتني �لنخل يكاد يك�ن م�ضت�يًا 

ول يرتفع عن م�ضت�ى ماء �ملد �لعايل باأكرث من 

ن�ضف مرت. �أما يف حالت �لفي�ضانات فقد يغمر 

مد�ر  على  �ملد  م�ضلك  و�أن  باملاء.  �لرتبة  �ضطح 

�ل�ضنة غري منتظم, ففي �لربيع يرتفع عادة حتى 

يف  في�ضانات  حدوث  عند  خا�ضة  �لأر�س  يغمر 

�لنهر: دجلة و�لفر�ت وكارون. ول يتفاوت �رتفاع 

عن  �لفي�ضان  حالة  يف  �جلزر  و�نخفا�س  �ملد 

�لن�ضف مرت. �أما يف �حلالت �لعتيادية فيك�ن 

�إىل  و�حد  مرت  من  و�جلزر  �ملد  بني  �لتفاوت 

�ل�ضتاء  �أو�خر  �إىل  �ل�ضيف  �أو��ضط  مرتين. ويف 

تنخف�س م�ضت�يات �ملد �إىل �أكرث من مرت وقد ل 

مل  �لتي  �أو  �لذنايب  يف  �لكائنة  �لب�ضاتني  ت�ضقي 

تظهر �ض��قيها �إذ ل ي�ضلها ماء �ملد.

لطريقة  �حلديث  �ملز�رع  نظرة  وجهة  �أن  كما 

ي�ضعر  و�أ�ضبح  تغريت  قد  �ملد  بطاقة  �لري 

ب�ضرورة تغيريها. فالإرو�ء مرتني يف �لي�م ز�ئد 

و�أكرث من �حلاجة كما �أن �ل�ضرف �ملتمادي يفقد 

�لرتبة كثريً� من �لأمالح �ل�ضارة و�ملفيدة, ومع 

و�ضرورية  م�ضتح�ضنة  �ل�ضارة  �لأمالح  �إز�لة  �أن 

تعترب  �لذ�ئبة  �ملفيدة  �ملخ�ضبات  فقد�ن  �أن  �إل 

خ�ضارة كبرية ولذلك جتد �أن تربة منطقة �ضط 

ويف  �ضعيف  ونخلها  �خل�ض�بة  فقرية  �لعرب 

حاجة د�ئمة للت�ضميد �ملت���ضل.

�لت�شبث �حلكومي يف �إ�شالح و�شع �لري: 

)�يجارها(  �لرتع  بكري  �لري  دو�ئر  تق�م 

و�لكثري من �جلد�ول �لرئي�ضية �ملمتدة من �ضط 

�لعرب �إىل �لد�خل لرو�ء �لب�ضاتني �لقائمة على 

�لآلية.  �حلفار�ت  با�ضتخد�م  وذلك  جانبيها. 

غري �أن �ضبكة �مل�ضاقي د�خل �لب�ضاتني, و�ملتك�نة 

و�ل�ض��قي  )�لأبيات(  �لرئي�ضية  �ل�ض��قي  من 

�لفرعية )�ملخالب(, �إن مل يتم كربها وتطهريها 

يبقى  �لنخل  فاإن  �لب�ضاتني  �أ�ضحاب  قبل  من 

حمرومًا من �لإرو�ء. مما يالحظ على �جلد�ول 

و�ل�ضبب  ومقاطعها  فتحاتها  �ضعة  و�ل�ض��قي 

�ل�ض��قي  �إىل  �ملد  ماء  �إي�ضال  تعجيل  �إىل  يع�د 

�لفرعية �لطرفية قبل �أن يحل �جلزر. ذلك لأن 

�ل��حد )24 �ضاعة( يح�ضل مد�ن  �لي�م  خالل 

وجزر�ن فرتة كل منها 6 �ضاعات.

�شط �لب�شرة:

�مل�ضمى  �لفي�س  نهر  �أو  �لب�ضرة  �ضط  �إقامة  �إن 

�لزبري  بخ�ر  �حلمار  ه�ر  يربط  و�لذي  �ضابقًا 

م�ضلحة  قبل  من   1970 عام  به  ب��ضر  و�لذي 

40 كيل�مرتً�  �مل��نئ �لعر�قية و�لبالغ ط�له نح� 

على  �مل�ضاعدة   -1 منها:  عديدة  ف��ئد  ذو 

�لب�ضرة  مدينة  عن  �لفي�ضان  �أخطار  تخفيف 

وعن ب�ضاتني �لنخل. 2- �ل�ضتفادة من �ملياه يف 

�إحياء   -3 �إحياء �لأر��ضي �لكائنة على جانبيه. 

ب�ضاتني �لنخيل �لكائنة يف ذنايب �جلد�ول �لتي 

مير بالقرب منها. 

�لت��ضل  مت  �لتي  �لأخرية  �لدر��ضات  �أن  غري 

زر�عة  تهدد  �لتي  �لأمالح  م�ضكلة  لعالج  �إليها 

�لت��ضع  هي  �لإنتاج  من  وحتد  �ل��ضطى  �ملنطقة 

و�لإكثار من �إقامة �ملبازل, وملا كان ه�ر �حلمار 

�ملبازل  �إليه  ت�جه  �أن  �لذي ميكن  �ملنخف�س  ه� 

�لب�ضرة  �ضط  �تخاذ  �رت�ؤي  فقد  فيه  وت�ضب 

خ�ر  يف  و�ملنتهي  �حلمار  ه�ر  نهاية  من  �ملبتدء 

�لتي  �حلمار  ه�ر  ملياه  رئي�ضًا  مبزًل  �هلل,  عبد 

�ضت�ضبح عالية �ملل�حة. و�إذ� ما مت ذلك ف�ضتقل 
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�ضتخف  كما  �لعرب  �ضط  يف  �ضت�ضب  �لتي  �ملياه 

و�ضتك�ن مياه �ضط  �لتي ت�ضب فيه.  �ملاء  مل�حة 

�لب�ضرة غري �ضاحلة للزر�عة بل م�ضدرً� ملل�حة 

فالأمر  كل  وعلى  ل�ضفافه,  �ملجاورة  �لأر��ضي 

م�كل خلرب�ء �لري لعالجه.                  

�لكائن يف �جلهة  �ل�ضي�ب  نهر  �إحياء  �أن يف  كما 

ق�ضاء  جن�ب  و�ملمتد  �لعرب  �ضط  من  �لي�ضرى 

)�مل��جه  �لدعيجي  جدول  �إىل  و�إي�ضاله  �لقرنة 

�إحياء  يف  كبرية  فائدة  �خل�ضيب(  �أبي  ملدينة 

ب�ضاتني �ل�ضفة �لي�ضرى من �ضط �لعرب, وحبذ� ل� 

�لتفتت دو�ئر �لري لهذه �لناحية و�أولتها رعايتها.

ما يجب عمله لإ�شالح و�شع �لري: 

�لعرب  �ضط  منطقة  لري  �لر�هن  �ل��ضع  لإنقاذ 

لبد من در��ضة �ضاملة لري �ملنطقة من قبل هيئة 

�لالزم  �لت�ضميم  ب��ضع  تق�م  كف�ؤة  ��ضت�ضارية 

�ضفتي  من  لكل  للزر�عة  �ل�ضالح  �ملاء  لإي�ضال 

م�ضاريع  تنفيذ  �زدياد  لأن  ذلك  �لعرب.  �ضط 

و�إن�ضاء  و�لفر�ت  دجلة  نهري  �أعايل  يف  �لري 

�خلز�نات و�ل�ضدود, و�ل�ضتفادة من مياه �لنهرين 

�مل�ضتحدثة  �لزر�عية  �مل�ضاريع  �إرو�ء  �لفائ�ضة يف 

عنه  �ضيت�ضبب  �مللحية  �لأر��ضي  ��ضت�ضالح  ويف 

�ضحة يف �ملياه �لعذبة �لتي ت�ضب يف �ضط �لعرب, 

و�ضي�ضبح �ملاء �لذي ي�ضب يف �ضط �لعرب و�ملار 

بالأه��ر �أكرث مل�حة خا�ضة �إذ� �ضَبت يف �لأه��ر 

ت�ضب  �لتي  �ملياه  وكانت  �ل�ضرف.  م�ضاريع  مياه 

يف �ضط �لعرب يف نهر كارون ت�ضاعد يف تخفيف 

مل�حة ماء �ضط �لعرب خا�ضة يف �ملنطقة �ل��قعة 

�أعمال  ت��ضعات  ولكن  خ�رم�ضهر,  مدينة  جن�ب 

ما  قًلة  �إىل  �أدت  ور�فده  كارون  نهر  على  �خلزن 

يزيد  مما  وهذ�  �أي�ضًا.  �ل�ضط  يف  منه  ي�ضب 

�مل�ضكلة تعقيدً� وي�ضاعف من زيادة �ملل�حة لدرجة 

خطرة, كما ي�ؤدي �إىل دخ�ل مياه �خلليج �ملاحلة 

يف �ضط �لعرب مل�ضافات غري قليلة �أثناء �ملد.

د�خل  �ملتبعة  �لري  طريقة  تغيري  �أ- 

�لب�شاتني: 

�إرو�ء  يف  �ملد  ظاهرة  على  �لعتماد  كان  ملا 

�لذكر  �ملارة  لالأ�ضباب  ممكن  غري  �لب�ضاتني 

وجب ��ضتخد�م مكائن �ل�ضقي يف �ضخ مياه �لري 

و�لتع�ي�س بها عن طاقة �ملد, وتغيري �ضبكة �لري 

�حلالية �ملعتمدة على �ملد وعلى �ل�ض��قي �لفرعية 

�لفرعية  لل�ض��قي  �حلاجة  تنتقي  �إذ  )�ملخالب(. 

ملقا�ضد  )�لأبيات(  �لرئي�ضة  �ل�ض��قي  وت�ضتبقي 

�لبزل خا�ضة و�إن كانت تق�م ببع�س �لإرو�ء. ويف 

�إهمال �ملخالب وعدم تطهريها و�إلقاء �لف�ضالت 

�لرئي�ضة  �ل�ض��قي  كرى  من  ي�ضتخرج  وما 

بعد  �ندثارها  على  ي�ضاعد  مما  فيها  )�لأبيات( 

فرتة ق�ضرية.

بجرف  )�ملخالب(  �لفرعية  �ل�ض��قي  دفن  �أما 

م�ضت�ى  �نخفا�س  ي�ضبب  فقد  �ل�ضطحية  �لرتبة 

�لفي�ضانات,  �أثناء  للغرق  ويعر�ضها  �لرتبة  �ضطح 

�خل�ض�بة  ذ�ت  �ل�ضطحية  �لرتبة  جرف  �أن  كما 

�خل�ضب  �جلزء  من  �لرتبة  تعرية  معناه  �لعالية 

فيها.

على  �لكائنة  �لب�ضاتني  �أ�ضحاب  �إقناع  مت  وقد 

د�ئرة  مع  وبالتعاون  م�ضرتكًا  بالعمل  �جلد�ول 

مد�خل  عند  �لري  م�ضخات  �إقامة  على  �لري 

�جلد�ول ومد �ل�ض��قي �ل�ضطحية على جانبي كل 

وت�ضقيها  بالب�ضاتني  �ل�ضاقية  متر  بحيث  جدول 

�ضبحًا لت�ضهيل �أمر �لري وحل �مل�ضكلة.

رعاية  تتطلبها  �لتي  �لأعمال  مكننة  ب- 

�لنخل:  زر�عة  مناطق  بع�س  يف  يقال  �لنخلة: 

�لعمل ط��ل  ينفك عن  �لنخل ل  ب�ضتان  �إن فالح 

�ل�ضنة, فه� يق�ضي ن�ضف �ل�ضنة يف �لعمل بر�أ�س 

يف  و�لعمل  جذورها.  يف  �لآخر  و�لن�س  �لنخلة 

�ضط  منطقة  ويف  �لقدمي,  بالعامل  �لنخل  ب�ضاتني 

مت���ضل.  متعب  مرهق  عمل  خا�ضة,  �لعرب 

�لرتبة  حر�ثة  عليها:  يرتتب  �لرتبة  فخدمة 

وعزقها وت�ض�يتها وكري �ل�ض��قي و�لت�ضميد. وكل 

�مل�ضحاة  با�ضتخد�م  يدويًا  جتري  �لأعمال  هذه 

وقتًا  ت�ضتغرق  و�لتي  �لفاأ�س  �أو  �ليدوية  و�ملجرفة 

و�أما  باهظة.  وكلفة  كبريً�  جهدً�  وتتطلب  ط�ياًل 

�لثمار,  وخف  �لتلقيح,  فت�ضمل:  �لنخلة  خدمة 

�ل�ضعف  )ق�س  و�لتقليم  �لتدلية,  �أو  و�لتذليل 

�لآفات.  ومكافحة  �لثمار,  وجني  و�لتكريب(, 

�ضع�د  تتطلب  �أي�ضًا  يدوية  �لأعمال  هذه  وكافة 

�لنخلة من 6 �إىل 8 مر�ت بالعام �ل��حد, و�لآلت 

بد�ئية,  �لأغر��س  هذه  لتنفيذ  ت�ضتخدم  �لتي 

كاملرَقاة )�لفروند� و�لتبلية( لل�ضع�د و�لهب�ط, 

�لتقليم و�جلني,  و�ملنجل و�ل�ضكني )�لعقفة( يف 

و�حلبل و�ملخطاف )�ملقال�س( �أو �حلبل و�لزنبيل 

لتنزيل �لتمر من قمة �لنخلة.

زر�عة  مناطق  معظم  يف  �حلادث  للتغري  ونظرً� 

�أج�ر  �زد�دت  فقد  �ل�ضلع  �أ�ضعار  و�رتفاع  �لنخل 

�لعمل يف  �لن�ضط�ن يرتك�ن  �لعمال  و�أخذ  �لعمل 

وقل  �لعاملة  �لأيدي  �ضحت  لهذ�  �لنخل.  ب�ضاتني 

�لتمر  مردود  و�أ�ضبح  كلفتها  و�زد�دت  �إنتاجها 

غري جمٍز, مما ت�ضبب عنه �إهمال �خلدمة وتردي 

حالة �لنخل. و�أ�ضبح عالج �ل��ضع يتطلب �لعمل 

�لف�ري �لآين. وخري عالج لهذ� �ل��ضع ��ضتخد�م 

�لآلة يف عمليات �خلدمة:

ما  �إذ�  �لرتبة:  �أمور  عالج  يف  �لآلة     -1

�ت�ضع  )�ملخالب(  �لفرعية  �ل�ض��قي  دفن  مت 

و�ملعازق  و�ملحاريث  �ملجال ل�ضتخد�م        

وعزق  �حلر�ثة  �أمر  و�أ�ضبح  جترها.  �لتي 

�إرو�ئها  و�أمر  �ضطحها  وت�ض�ية  �لرتبة 

�لكيماوية  بالأ�ضمدة  وت�ضميدها  �ل�ضطحي, 

و�لع�ض�ية نرثً� دومنا حاجة �إىل حفر د�ئرة 

�لع�ض�ي  �ل�ضماد  و�إلقاء  �لنخلة  عجز  ح�ل 

وقتًا  ويتطلب  �لآن  ميار�س  كما  ودفنها  فيها 

�ل�ضارة  �لأع�ضاب  على  و�لق�ضاء  ط�ياًل, 

�ضريعًا  �ضهاًل  مي�ض�رً�  �أمرً�  كاحللفا خا�ضة, 

ورخي�ضًا.

�ضع�د  �إن  �لنخلة:  خدمة  يف  2-  �لآلة 

�ل��حدة  بال�ضنة  �أكرث  �أو  مر�ت  �ضت  �لنخلة 

يتطلب جهدً� وم�ضقة, �ضيما �إذ� كانت �لنخلة 

مرتفعة كما يف منطقة �ضط �لعرب. و�ضيقل 

عدد مر�ت �ل�ضع�د مع �لزمن لأن �ملدربني 

�أ�ضبح�� قًلة و�قت�ضر عددهم  على �ل�ضع�د 

زمن,  منذ  �ملهنة  ز�ول��  �لذين  �ل�ضي�خ  على 

�أما �أولدهم فقلما جتد بينهم من يز�ول مهنة 
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و�ضائل  يف  �لتفكري  من  بد  فال  وعليه  �أبيه. 

�ضبقنا  وقد  �لنخلة.  قمة  �إىل  لل��ض�ل  �ضهلة 

�جلديد  �لعامل  يف  �لنخل  زر�ع  ذلك  �إىل 

�لأملني�م  �ضالمل  ي�ضتعمل�ن  �لآن  �أنهم  �إذ 

 60 �إىل   48 من  ط�لها  ي�ضل  �لتي  �خلفيفة 

نقلها  �ل��حد  �ل�ضخ�س  �إمكان  ويف  قدمًا 

من نخلة �إىل نخلة, كما ��ضتخدمت �لأبر�ج 

�لر�فعة �لتي جترها �ل�ضاحبات. ومن �ملمكن 

تقليل دفعات �ضع�د �لنخلة �إىل �لن�ضف �إذ� 

��ضتخدمت �ملعفر�ت �لأر�ضية و�لطائر�ت يف 

عملية �لتلقيح ويف مكافحة �لآفات.

�لعناية باملح�ض�ل ورفع م�ضت��ه من حيث �لن�عية 

و�لقيمة: �لتم�ر من �لف��كه �لتي تتطلب �لعناية 

بالرتبة, ويف  و�لتل�ث  يف حفظها من �حل�ضر�ت 

و�لطريقة  للم�ضتهلك.  وتقدميها  ت��ضيبها  �أمر 

�حلا�ضر  بال�قت  �ملح�ض�ل  جني  يف  �ملتبعة 

حتتاج �إىل بع�س �لتح�ير �أو �لتح�ضني لأن �لتمر 

عند جَز �لعذوق تتناثر منه كمية غري قليلة على 

�أدمي �لأر�س �إ�ضافة ملا يت�ضاقط من �لتمر ب�ضبب 

�لرياح قبل �جلني. و�لتمر �ملت�ضاقط على �لرتبة 

كلما  �إ�ضابته  وتزد�د  باحل�ضر�ت  عادة  ي�ضاب 

�زد�د مكثه, و�إذ� جمع مثل هذ� �لتمر �مل�ضاب مع 

�لتمر �ملجني حديثًا �ضبب عدو�ه وعليه نقرتح:

1- تكيي�ش �لعذوق: تكَي�س �لعذوق وقت ق�س 

ل  حتى  �لرطاب  بدء  عند  �أي  و�لتدلية  �ل�ضعف 

ُيقرتح  �ل�ضع�د.  دفعات  لزيادة  �لفالح  ي�ضطر 

�ضنع �لأكيا�س من خي�ط �لنايل�ن �مل�ضبكة بفتحات 

�ضغرية ل ت�ضمح بت�ضاقط �لتمر, وربطها لنهايات 

�لعر�جني وبهذ� يحفظ �لتمر من �لت�ضاقط ب�ضبب 

وهذه  �جلني.  وقت  �لعذوق  قطع  عند  �أو  �لرياح 

�لعاملة جلمع  �لأيدي  ت�فري  ت�ضاعد على  �لعملية 

�لتمر  تل�ث  ومتنع  �لأر�س  على  �ملت�ضاقط  �لتمر 

بالرتبة كما �أنها تقلل �لإ�ضابة باحل�ضر�ت.

للمخازن  �لب�شاتني  – نقل �ملح�شول من   2

وحمالت �لتعبئة )�ملكاب�ش(: يتعر�س �لتمر 

�إن  �ضريعة  ب�ض�رة  �ملخازن  بح�ضر�ت  لالإ�ضابة 

�لب�ضاتني  ُترك بعد �جلني يف مر�بد )ج��خني( 

خا�ضة �إن كانت �أك��م �لتمر مك�ض�فة �أو مل يعنت 

ح�ضر�ت  تكاثر  �ضرعة  يزيد  ومما  بتغطيتها. 

�جلني  وقت  �حلر�رة  درجات  �رتفاع  �ملخازن 

وتركها يف �ملر�بد مدة ط�يلة. وعليه نرى �ضرورة 

�إعد�د خمازن كافية م�ضت�فات �ل�ضروط وم�زعة 

ت�زيعًا عادًل ومنا�ضبًا. كما يجب ت�زيع �ل�ضناديق 

�حلقلية وجتهيز �لب�ضاتني بها قبل م�عد �جلني 

عنه  يت�ضبب  �ملخازن  عدد  قلة  �إن  كافية.  مبدة 

تاأخر ��ضتالم �لتمر كما �أنه يكبد �ملنَجني �أج�رَ� 

�إ�ضافية هم يف غنى عنها. 

3 – ت�شنيع �لفائ�ش من �لتمر: يبلع معدل 

�إنتاج �لتمر �ل�ضن�ي يف �لعر�ق نح� 350 �ألف طن 

�ألف طن. ي�ضدر من هذه   500 �أحيانًا  وقد يبلغ 

�لكمية �ملنتجة �ضن�يًا ما بني: 200 �إىل 300 �ألف 

و�لت�ضنيع.  لالأكل  حمليًا  �لباقي  وي�ضتهلك  طن, 

�ل�ضنف  خا�ضة  م�ضتمر  تز�يد  يف  �لتمر  و�إنتاج 

�ل��ضطى  �ملنطقة  معظمه  تنتج  �لذي  �لزهدي 

 %75 نح�  �لكلي  �إنتاجه  يبلغ  و�لذي  �لعر�ق,  من 

�أما  �لعر�قي,  �لقطر  �لتمر يف  �إنتاج  من جمم�ع 

مت�ر �لب�ضرة �لتجارية �مل�ضه�رة فهي: �حلالوي 
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و�خل�ضر�وي و�ل�ضاير. و�إن معدل ما ي�ضدر من 

�ألف  بني70-50  يرت�وح  �ضن�يًا  �لأ�ضناف  هذه 

�لزهدي  �لب�ضرة  منطقة  من  ي�ضدر  كما  طن. 

و�أ�ضناف �أخرى وبكميات تتفاوت بني20-40 �ألف 

�لتم�ر  من  �لعرب  �ضط  منطقة  �إنتاج  و�إن  طن. 

�لتجارية يف تناق�س م�ضتمر كما �أن ن�عيتها يف 

تردي ب�ضبب �إهمال رعاية �لنخلة.

وتذبذب  �لغز�رة  بهذه  للتمر  �لعر�ق  �إنتاج  �إن 

�لإنتاج من �ضنة �إىل �أخرى ب�ضبب معاومة �لنخلة 

�ضنة  يف  حيال  �أو  وقليل  �ضنة  يف  غزير  )حمل 

�إىل  وي�ؤدي  �لت�ض�يق  يف  م�ضاكل  يخلق  �أخرى( 

�إمكان ت�ضريف ق�ضم منه خا�ضة بال�ضنني  عدم 

لل�ضنة  باملخازن  �ضتبقى  �إذ  �ملح�ض�ل  �لكثرية 

�لثانية وتباع باأثمان بخ�ضة لالأغر��س �ل�ضناعية 

لعدم �ضالحها لال�ضتهالك �لب�ضري. وقد تعالج 

ويقام  تربيد,  خمازن  ت�فرت  �إذ�  �لناحية  هذه 

�لآن خمزن تربيد �ضعته 7,5 �آلف طن.

�لأوروبية  بالأ�ض��ق  �لعر�قية  �لتم�ر  �أ�ضعار  �أما 

�أفريقيا  �ضمال  مت�ر  لأ�ضعار  ن�ضبة  فمنخف�س 

نظرً� لفارق �لت��ضيب و�لإعد�د وو�ضائل �لدعاية 

لتفاوت  �أن  كما  �لأ�ض��ق.  بدر��ضة  و�لإعالم 

�لإنتاج �ضنة بعد �أخرى و�لعجز عن تلبية �لطلب 

يف �ل�ضنني �ل�ضحيحة �أثرً� كبريً� يف عدم ��ضتقر�ر 

�لأ�ضعار.

�لتم�ر  ت�ض�يق  مل�ضكلة  حل  �أف�ضل  �أن  نرى  لهذ� 

�ل��طئة  �لأ�ضناف  خا�ضة  �لفائ�س,  ت�ضنيع  ه� 

يف  منها  و�ل�ضتفادة  وغريه  كالزهدي  �لن�عية 

�ضناعة �لدب�س و�ل�ضكر �ل�ضائل و�لعلف �حلي��ين 

و�خلل و�لكح�ل �لخ... و�لطلب على هذه �ملنتجات 

غري حمدود وبالإمكان ت�ضريف معظمه �أو �أكله 

حمليًا. ول� مت حتقيق ت�ضنيع �لتمر ملا تبقى من 

�لتمر �لذي ي�ضدر للخارج �إل �لأ�ضناف �جليدة 

على  �ل�ضيطرة  ولأمكن  �لعالية,  �لن�عية  ذ�ت 

وبيعه  لالأ�ض��ق  و�إعد�ده  �لتمر  ت��ضيب  ح�ضن 

�أفريقيا,  �ضمال  مت�ر  �أف�ضل  عن  تقل  ل  باأثمان 

وم�ضاعد  للمنتج  جمزيًا  �لتمر  مردود  ولأ�ضبح 

على حت�ضني و�ضعه �ملعا�ضي وخدمة نخله.

�حلالوي  �لتمر  �لتم�ر  م�ضلحة  ت�ضرتي 

من  �لب�ضرة  �أج�د مت�ر  �ملعتربين  و�خل�ضر�وي 

للطن  دينارً�   )22.75  ,20( ب�ضعر  �ملنتجني 

�ل�ضعر  هذ�  �أن  �ضك  ل  ملخازنها.  و��ضل  �ل��حد 

و�طئ جدً� �إذ� ما قي�س ب�ضعر �لتمر �لذي يبيعه 

�ملنتج�ن يف �جلز�ئر وليبيا وت�ن�س لل�ضنف دقلة 

�ل��حد  للطن  دينارً�   140 و�لبالغ  �جليد  ن�ر 

مطروحًا يف ب�ضاتني �ملنتجني. هذ� �ل�ضعر �لعايل 

م�ضجع  ن�ر  دقلة  �ل�ضنف  متر  به  يباع  �لذي 

وجمز للمنتج وي�ضاعده على ح�ضن رعاية �لنخلة 

وخدمتها.

4 – �أثر قانون �لإ�شالح �لزر�عي �لأخري: 

قان�ن  من  ب,  و�لثالث�ن  �لثانية  �ملادة  تن�س 

�لإ�ضالح �لزر�عي �ل�ضادر يف �ضهر مار�س �ضنة 

حل�ضة  م�ضاوية  �لفالح  ح�ضة  جعل  1970على 

و�لأ�ضجار  �لنخيل  ثمار  من  �لب�ضتان  �ضاحب 

و�أحطابها. وقد �ألزمت �ملادة �حلادية و�لثالث�ن 

وت�ض�ية  بحر�ثة  �لفالح:  �ملذك�ر  �لقان�ن  من 

من  وتنظيفها  �لرتبة  وعزق  وت�ضميد  �لأر�س, 

�لأ�ضجار  ورعاية  �ل�ض��قي,  وتطهري  �حل�ضائ�س, 

و�لعناية بها, وجني �لثمار وحر��ضتها ونقلها �إىل 

حمالت �لبيع, ومكافحة �لآفات �لزر�عية, وتك�ن 

�لت�ض�يق  وم�ضاريف  و�ملعد�ت  �مل��د  تكاليف 

�للتز�مات  �لفالح  نَفذ  فاإن  منا�ضفة.  و�لنقل 

�ل��ردة بالقان�ن بحذ�فريها كان �أهاًل للم�ضاو�ة 

فالفالح  هذ�,  غري  �ل��قع  �أن  �إل  باملح�ض�ل. 

�ضعيف �حلال من �لناحيتني �ملعا�ضية و�لبدنية, 

�للتز�مات.  ينفذ  ول  �ملح�ض�ل  ي�ضارك يف  فه� 

قد  ب�ضتانه  حم�ض�ل  �أن  يرى  �لب�ضتان  و�ضاحب 

�حتياجاته.  بع�س  ل�ضد  كافيًا  يعد  ومل  تال�ضى 

�أكرث  �لعناية  �إهمال  �إىل  كله  ذلك  �إز�ء  ��ضطر 

وف��س �أمره �إىل �هلل وترك حتى روؤية ب�ضتانه.

�ضاءت  �لتي  �لنخلة  فكانت  هذ�  �ضحية  �أما 

حالتها و�آل �أمرها �إىل �لنقر��س. وق�ضة �لنخلة 

�أ�ضد,  لأحدهم  كان  �لأٍ�ضد:  بق�ضة  �ضبيهة  هذه 

�لأ�ضد  ر�أى �ضاحب  �أحد عماله,  ويطعمه  يرعاه 

�ضحته  وت�ض�ء  ي�ضعف  �أخذ  �أ�ضده  �أن  �أيام  بعد 

فظن �أن �لعامل �لقائم على رعايته مل يعد يعتني 

ومل  رعايته,  على  ثانيًا  عاماًل  فا�ضتخدم  به, 

مت�س �أيام قالئل حتى مات �لأ�ضد. �ضاأل �ضاحب 

�ضاأجيب  فقال:  �ل�ضبب  عن  �لأول  �لعامل  �لأ�ضد 

عليك  باأ�س  ل  فقال  عقابي,  عدم  �ضمنت  �إن 

�لطعام  �أتقا�ضم  كنت  فقال:  �لأ�ضد.  مات  وقد 
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وملا  ف�ضعف  تكفيه  ح�ضته  تكن  ومل  �لأ�ضد  مع 

فاآلت  �أكرث  �لأ�ضد  تناق�س طعام  �ثنني  �أ�ضبحنا 

�لنتيجة �إىل م�ته.

5- �لإر�شاد �لزر�عي و�لوقاية من �لآفات: 

�لزر�عة  �أ�ض�ل  من  �لكثري  �لفالح  جلهل  نظرً� 

�لعلمية  �لبح�ث  �إي�ضال  و�ضرورة  �حلديثة 

�لزر�عية �إليه وه� يف ب�ضتانه, �أ�ضبح من �ل��جب 

�لخت�ضا�س  ذوي  �لأكفاء  �ملر�ضدين  �إعد�د 

يف  وبَثهم  بالنخيل  يتعلق  ما  وخا�ضة  بالب�ضتنة 

عن  عبارة  و�ملر�ضد  و�لقرى.  �لن��حي  ب�ضاتني 

�لخت�ضا�س  ذ�ت  �لدو�ئر  بني  �ت�ضال  حلقة 

�لتي  �لنتائج  للفالح  ينقل  حيث  �لفالح  وبني 

للم�ضاكل  حاًل  �ملخت�ضة  �لدو�ئر  �إليها  ت��ضلت 

يف  �ل�ضحيح  �لت�جيه  ي�جهه  كما  جتابهه,  �لتي 

�لآلة  ��ضتعماله  ويف  �لب�ضتانية  �أعماله  خمتلف 

ومكافحة  �لكيماوية  بالأ�ضمدة  �لت�ضميد  وكيفية 

م�ضت�ى  رفع  ذلك  من  و�لغر�س  �لخ..  �لآفات 

�لإنتاج وحت�ضني �لن�عية.

�أما �ل�قاية من �لآفات �حل�ضرية وغريها, فكلنا 

فادحة يف حم�ض�ل  ت�ضببه من خ�ضارة  ما  يعلم 

�مل�ضبق  �لتح�ضري  يف  يق�ضي  �ل��جب  �إذ  �لتمر, 

و�لعاملني  �ملكافحة  ومعد�ت  �ل�ضم�م  وتهيئة 

�حلمرية  ح�ضرة  مبكافحة  يتعلق  فيما  خا�ضة 

و�لدوبا�س وعنكب�ت �لغبار وخيا�س طلع �لنخيل. 

كما �أن ح�ضر�ت �ملخازن ت�ضبب �أ�ضر�رً� كبرية يف 

�لإنتاج, فبالإ�ضافة ملا ت�ضببه من تلف فاإن جمرد 

�لتمر مما يقزز  �أو وج�د خملفاتها يف  وج�دها 

�ل�ضر�ء.  �إعر��ضه عن  وي�ضبب  وينفره  �مل�ضتهلك 

وعليه وجب لفت نظر �ملز�رع و�أ�ضحاب حمالت 

�لتعبئة )�ملكاب�س( �إىل �ضرورة وقاية �لتم�ر من 

ومكافحة  خزنها  وعند  خزنها  قبل  �حل�ضر�ت 

بد�يتها  يف  �لإ�ضابة  تك�ن  عندما  منها  �مل�ضاب 

�حلر�س  يجب  لهذ�  �أمرها.  ي�ضتفحل  �أن  وقبل 

على نقل �لتم�ر �ملقط�فة �إىل �ملخازن ف�رً� دون 

�إبطاء, وتبخريها قبل دخ�لها �ملخازن و�ملكاب�س 

و�ل�ضتعد�د لكل ما تقت�ضيه �مل�ضلحة من �إعد�د 

خمازن كافية م�ضت�فاة �ل�ضروط, وتهيئة �ملباخر 

و�مل��د �ل�ضامة, و�ملر�قبة �لدقيقة �مل�ضتمرة.

وتاأمني  �لزر�عية  �لتعاونيات   _6

�لقرو�ش للمز�رعني: ل�ضك �أن �لتعاون �أد�ة 

�ملز�رع  يجابهها  �مل�ضاكل  من  �لكثري  حلل  فَعالة 

و�لتي ي�ضتع�ضي عليه حلها من مبفرده. فالتعاون 

يزيد يف قدرة �ملز�رع على تقليل تكاليف �لإنتاج 

ويحميه من مناور�ت �مل�ضتغلني و�ملحتكرين. �أما 

�إد�رة �لتعاونيات )�إن �أريد لها �لبقاء و�لزدهار( 

فيجب �أن تك�ن باأيدي �أمينة خمل�ضة ذ�ت �إطالع 

بني  وتدقق  �أعمالها  تر�قب  و�أن  بامل��ض�ع.  و�ٍف 

فرتة و�أخرى وتر�ضد لتاليف �لن��ق�س.

معظمهم  و�لفالحني  �لب�ضاتني  �أ�ضحاب  �إن 

�خلدمات  �إجناز  عليهم  ي�ضعب  �ضعفاء 

�حلر�ثة,  كاأعمال  �لكلفة  �لباهظة  �لزر�عية 

�لكيماوية  �لأ�ضمدة  و�ضر�ء  بامل�ضخات,  و�لإرو�ء 

و�حلي��نية. ولبد من ت�فري �ملال لذلك, �إما من 

من�ضاأ  �أي  من  �أو  �لزر�عي  �مل�ضرف  من  قرو�س 

غري  منا�ضبة  وت�ضهيالت  وبف��ئد  �آخر  حك�مي 

مرهقة. ويف�ضل �أن يك�ن ب���ضطة �لتعاونيات �إن 

�إىل  �ليد  ملد  منعًا  لتعاونية,  منتميًا  �ملز�رع  كان 

�ملر�بني �جل�ضعني.

يف  ت�ؤثر  �لتي  �لع��مل  �إن  �لتمر:  جتارة   -7

تبد�أ  لالأ�ض��ق  �مل�ضدرة  �لتم�ر  و�أثمان  مقادير 

من �ملز�رع وتنتهي يف يد �مل�ضتهلك. وعلى �ملز�رع 

�أن ح�ضن �ختياره لالأ�ضناف �لتجارية  �أن يدرك 

�لنخلة  رعاية  ح�ضن  على  وم��ظبته  �ملرغ�بة 

�لتمر  �ضحن  وجتنب  باجلني  و�لعناية  وخدمتها 

�ملت�ضرر �أو �مل�ضاب باحل�ضر�ت و�ملل�ث بالأو�ضاخ. 

كل ذلك ي�ضاعد �ملكب�س و�لتاجر على تقدمي �لتمر 

وه� باأح�ضن حال. كما على �ملكب�س �أن يتبع طرق 

�لت��ضيب �ل�ضحَية و�لنظيفة و�أن يجري ت�ضنيف 

�لتمر للدرجات �ملرغ�بة ويختار �لأوعية �ملنا�ضبة 

�لتم�ر  ت�ض�يق  م�ضلحة  وعلى  �لأ�ض��ق.  ملختلف 

ت�فري �ملخازن �لكافية ل�ضتالم �لتمر من �ملز�رع 

دون �إبطاء منعًا لتعري�ضها لالإ�ضابة باحل�ضر�ت 

ط�يلة.  مدة  �ملز�رع  لدى  خمزونة  بقيت  ما  �إذ� 

�لفائ�س  و�إدخال  �لتمر  ت�ضنيع  �أمكن  وكلما 

ك�ضناعة  �ل�ضناعة  يف  منه  �ملرغ�ب  وغري 

�لخ..  �حلي��ين  و�لعلف  �ل�ضائل  و�ل�ضكر  �لدب�س 

و�ملنتخب  �ملتبقي  ت�ضريف  �لي�ضري  من  �أ�ضبح 

على  �ل�ضيطرة  و�أمكان  �جليدة  �لأ�ضناف  من 

�لت�ض�يق وُعـز �لتمر و�رتفاع �ضعره. وعليه نرتك 

وت��ضيبه  �إعد�ده  يتطلبه  وما  �لتمر  ت�ض�يق  �أمر 

و�لدعاية له وغريها مل�ضلحة ت�ض�يق �لتم�ر فهي 

�أدرى بذلك.
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إعادة تدوير
مخلفات النخيل

والمخلفات الخشبية

االستثمار اآلمن في مشاريع

املوا�سبة امل�ستمرة بالبحث عن و�سائل لتطويرها 

املنتج  ذلك  كلفة  تقليل  اأما   .. اأكرث  وحت�سينها 

ال�سوق  قبوله يف  ال�ستمرار  االآخر  ال�سمان  وهي 

فيجب اأن ال تتاأخر خطوة عن اجلهود التي تبذل 

لتح�سني نوعيته .

اإن زيادة الطلب من قبل امل�ستثمرين يف ال�سناعة 

ب�سكل عام على املواد االأولية التقليديهةاملوجودة 

وكي  اأ�سعارها  زيادة  اإىل  اأدى  الطبيعة  يف 

ذلك  تبع  فقد  اقت�ساديًا  جمديًا  امل�سروع  يبقى 

ا�سطرار امل�ستثمر اإىل زيادة اأ�سعار بيع منتجاته 

وتبعًا لهذه العقبة التي تثقل من كاهل امل�ستهلك 

املهند�س فوؤاد من�صور

مهند�س كيميائي ا�ست�ساري 

حا�سل  على براءتي اخرتاع يف جمال 

اإعادة تدوير املخلفات م�سجله يف 

جمل�س مالكي براءات االخرتاع يف جنيف

fuaad_mansur@yahoo.com
www.recyclingconsult.com

هو  �سناعي  م�سروع  اأي  جناح  مييز  ما  اأهم  اإن 

امل�سروع  ذلك  من  للمنتج  امل�ستهلك  قبول  مدى 

ويكون هذا القبول  مبنيًا عادة على اأ�سا�س ال�سعر 

وعلى   .. العالية  ونوعيته  املنتج  لذلك  املنخف�س 

هذا االأ�سا�س فان امل�ستثمرين يف جمال ال�سناعة 

اأثبتوا جناح ا�ستثماراتهم مل يرتددوا يف  والذين 

اأية و�سيلة لرفع نوعية املنتج و تقليل  البحث عن 

كلفة اإنتاجه وبذلك يتمكنوا من طرح منتجاتهم 

يف االأ�سواق واملناف�سة بها بثقة عالية مع املنتجات 

امل�سابهة االأخرى .

ي�ستدعي  للمنتج  العالية  النوعية  بلوغ  هدف  اإن 
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وامل�ستثمر معًا فقد توجه امل�ستثمرون والناجحون 

اأولية  مواد  عن  للبحث  اخل�سو�س  على  منهم 

جناحهم  عند  ميكنهم  بديلة  اأو  م�ساعدة 

تلك  عالية  بقفزة  يتجاوزوا  اأن  با�ستخدامها 

ي�ستخدمون  ممن  مناف�سوهم  بقي  التي  العقبة 

ويعانون  يواجهونها  التقليدية  االأولية  املواد 

منها.. اأما نتائج البحث عن املواد االولية البديلة 

ب�سكل  املخلفات  تدوير  اإعادة  اأهمها  من  فكان 

عادًة  احلكومات  عليها  ت�سرف  مواد  وهي  عام 

البيئة   على  حفاظًا  منها  للتخل�س  طائلة.  مبالغ 

واأ�سباب اأخرى .

من املواد التي مت اإثبات جناح اإمكانية تدويرها 

هي املخلفات الزراعية واملخلفات اخل�سبية، وقد 

اأن�ساأت على هذا االأ�سا�س يف بلدان عديدة حول 

�سناعيًا  املتقدمة  البلدان  يف  وخ�سو�سًا  العامل 

م�ساريع ناجحة جدًا ت�ستخدم املخلفات الزراعية 

اأولية الإنتاج منتجات  واملخلفات اخل�سبية كمواد 

فا�ستطاعت  بع�سها..  ذكر  اإىل  �سناأتي  خمتلفة 

اجلودة  يف  لها  مثيلة  منتجات  تناف�س  اأن  بذلك 

واالأ�سعار بثقة عالية.

�سعت  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  بلدنا  يف 

على  املواطن  لت�سجيع  الكثري  وبذلت  القيادة 

االإكثار من زراعة النخيل لتحقيق اأهداف عديدة 

منها زيادة الدخل املادي للفرد بجنيه للتمور يف 

كل مو�سم و بيعها .. فاإذا ذهبنا باجتاه اال�ستفادة 

م�ساريع  يف  النخيل  اأ�سجار  خملفات  من  اأي�سًا 

�سناعية فاإن هذه ال�سجرة الكرمية �ستكون اأكرث 

كرمًا بتمورها وخملفاتها مبا تغدق  به من مردود 

ميكن  ال  م�سافة  قيمة  وهي  املزارع  على  مادي 

جتاهلها و بالتايل فال بد للمزارع اأن يعتني اأكرث 

بهذه ال�سجرة بل يزيد من اأعدادها يف مزرعته 

الدائمة له والأوالده  فتكون هي الرثوة احلقيقية 

وبلده .. وهنا تكون قد حتققت عدة اأهداف على 

امل�ستوى الوطني يف خطوة واحدة.

ال�سعف  من  النخيل  خملفات  جتميع  عملية  اإن 

والكرب والليف وعثوق التمر ونقلها من املزارع 

ت�سوبها  ال�سناعي  امل�سروع  موقع  اإىل   )farms(

�سعوبات وتكاليف توؤثر �سلبيًا ب�سكل اأو باآخر على 

املخلفات  تلك  ال�ستخدام  االقت�سادية  اجلدوى 

هذه  جتاوز  ولغر�س  �سناعي..  م�سروع  اأي  يف 

ومن  ميدانية  جتارب  باإجراء  قمنا  فقد  العقبة 

كبريين  �سناعيني  م�سروعني  على  تطبيقها  ثم 

ت�سري  نتائجها  فكانت  حني(  )قبل  العراق  يف 

على  تطبيقها  �سهولة  حيث  من  باهر  جناح  اإىل 

االقت�سادية  املردودات  اإىل  اإ�سافًة  الواقع  اأر�س 

تلك  جتميع  فكرة  اأما  لها.  العالية  االيجابية 

ال�سناعي  امل�سروع  موقع  اإىل  ونقلها  املخلفات 

فتكون بتجميع املخلفات يف مكان واحد اأو اأكرث يف 

نف�س املزرعة ب�سكل اأكوام كبريه ) Heaps( يعتمد 

حجمها على كمية تلك املخلفات .. يتم بعد حني 

 ) Chips( حتويل هذه املخلفات اإىل قطع �سغرية

5 - 7 �سم با�ستخدام مكائن  ال تتجاوز اأطوالها 

 Pincers( اجلوالة  الزراعية  املخلفات  تقطيع 

نف�سها  بتغذية  تقوم  والتي   )mobile chippers

اأيدي  اإىل  احلاجة  بدون  لتقطيعها  باملخلفات 

عاملة، حيث يقوم عدد من هذه املكائن بجوالت 

ميدانية على تلك املزارع واملكوث فيها ل�ساعات 

�سعة  على  )اعتمادا  اأحيانًا  يومني  اأو  ليوم  اأو 

املزرعه( والقيام بتقطيع وحتويل اأكوام ال�سعف 

 ..  chips الـ   اأكوام من  اإىل  واملخلفات االأخرى 

nco ( �سندوقية ب�ساحنات  حني  بعد  نقله   يتم 
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ال�سناعي  امل�سروع  موقع  اإىل   )tainer’s trucks

4/1( من كلفة نقل  وبكلفه ال تتجاوز اإطالقًا ) 

وذلك  تقطيعها(  )قبل  هي  كما  املخلفات  تلك 

للفرق الكبري بني كثافة املرت الكعب الواحد من 

واملخلفات  ال�سعف  من  مبثيله  مقارنًة   chips الـ 

اإحدى  بنجاح  جتاوزنا  قد  نكون  وهنا   ، االأخرى 

نتائج  على  البالغ  التاأثري  ذات  العقبات  اأهم 

اجلدوى االقت�سادية للم�سروع ال�سناعي واملتمثلة 

بتنظيم عملية جتميع املخلفات والتخفي�س الكبري 

امل�سروع  باأن  علمًا   .. اأولية  نقلها كمادة  كلفة  يف 

ال�سناعي ميكن اأن ي�ستخدم اأكرث من واحدة من 

التقطيع اجلوالة ح�سب كميات املخلفات  مكائن 

الزراعية املتوفرة والبعد اجلغرايف ملزارع النخيل 

عن موقع امل�سروع .. اأما عملية حتميل ال�ساحنات 

ال�سندوقيه  بالــ  chips يف املزارع ثم تفريغه منها 

ملحق  جهاز  با�ستخدام  فتتم  امل�سروع  موقع  يف 

بنف�س ال�ساحنة يعمل على مبداأ الهواء امل�سغوط 

)pneumatic / suction transfer( وهو جهاز 

�سغري متداول يف االأ�سواق و�سهل اال�ستخدام يتم 

الرئي�سي  املذكورهةوالغر�س  بال�ساحنات  ربطه  

منه هو اال�ستغناء عن العمالة اليدوية يف عمليات 

التحميل والتفريغ .

التي  اخل�سبية  كاالألواح  اخل�سبية  املخلفات  اأما 

 construction waste البناء  اأعمال  تخلفها 

wood  ومواد التعبئة والتغليف كالباليت اخل�سبي 

املك�سرة  وال�سناديق   wooden pallet التالف 

nca املناجر وخملفات  امل�ستعمل  االأثاث   وبقايا 

pentries waste وغريها.. . فهي كلها خملفات 

ال ي�ستفاد منها يف الوقت احلا�سر بل ت�سكل عبئًا 

على ميزانيات بلديات جميع االإمارات بتجميعها 

االأخرى  اأ�سرارها  اإىل  اإ�سافة  وطمرها  ونقلها 

على البيئة، اأما عملية جتميعها فال تختلف كثريًا 

عن عمليات جتميع ونقل املخلفات الزراعية التي 

من  والبد  ب�سيطة..  اختالفات  مع  اأعاله  ذكرت 

االأخ�ساب  ف�سالت  كميات  اأن  اإىل  هنا  اال�سارة 

علي  جبل  ميناء  فيها  مبا  مثاًل  دبي  مدينة  يف 

طن    70  -  60 بحدود  هي  ال�سناعية  واملدينة 

يف  االأخ�ساب  ف�سالت  من  ذلك  وغري  يوميًا 

واحلركة  البناء  اأعمال  من  تنتج  والتي  اأبوظبي 

التجارية الن�سطة فيها وكذا هو احلال يف اإمارة 

ال�سارقة واالإمارات االأخرى .

وجتاربنا  بحوثنا  يف  جناحًا  حققنا  لقد 

الباحثني  جناحات  هي  كما  التطبيقية 

املتخ�ص�صني يف جمال تدوير املخلفات يف 

اأنحاء العامل .. باإنتاج عدد من املنتجات 

N Project Capacity Machinery Cost of 
European origin

Machinery Cost of South 
East Asian  origin

1 MDF 50,000 m³/year 22,000,000 $ 5,000,000 $

2 Particle Board 50,000 m³/year 7,000,000 $ 2,000,000 $

3 Compressed Wood Pallet 1000 Pallet / day 8,000,000 $ 2,000,000 $

4 WPC Door Line 300 Door / day 1,500,000 $ 400,000 $

5 WPC Profile line 600,000 $ 150,000 $

6
Cement Bonded Particle 

Board
…………………… Under Study Under Study

7 Solid Fuel ………………….. Under Study Under Study

اجلدول اأدناه يبني اأ�صعار اخلطوط االنتاجية )املكائن ( للمنتجات املذكورة اأعاله .

خملفات خ�سبية
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املادة االأولية
 عدد اأ�صجار النخيل

املطلوبة

%100 خملفات نخيل

)كل مرت مكعب واحد من الـ MDF يحتاج اإىل خملفات 73 نخلة(

3650000  نخلة

3300000 نخلة%90 خملفات نخيل + %10 نفايات خ�سبية

2900000 نخلة%80 خملفات نخيل + %20 نفايات خ�سبية

%70 خملفات نخيل + %30 نفايات خ�سبية
)جتارب ناجحة اأجراها املهند�س فوؤاد من�سور يف م�سانع �سركة 

Polimex Cekop البولندية(

2500000 نخلة

2200000 نخلة%60 خملفات نخيل + %40 نفايات خ�سبية

%50 خملفات نخيل + %50 نفايات خ�سبية

)جتارب ناجحة اأجرتها �سركة Diffenbacher االأملانية و�سجلت 

بها براءة اخرتاع(

1800000 نخلة

عدد اأ�صجار النخيل املطلوبة مل�صنع MDF   بطاقة 50000 مرت مكعب / �صنة

با�صتخدام  ال�صوق  يحتاجها  التي 

الزراعي  واملخلفات  النخيل  خملفات 

املخلفات  اإىل  باال�صافة  االأخرى 

اخل�صبية مبختلف اأنواعها .. ومن هذه 

املنتجات:

)MDF(  االألواح اخل�سبية متو�سطة الكثافة

)Particle Board( االألواح احلبيبية

 Compressed( مكبو�س  خ�سبي  باليت 

)Wood Pallet

 WPC( البال�ستيكيهة  اخل�سبية  االأبواب 

)Doors

)WPC Sections( مقاطع خ�سبية بال�ستيكية

 Cement Bonded( األواح اخل�سب االأ�سمنتي

)Particle board

)Solid Fuel( الوقود ال�سلب

اجلدول اأدناه يبني اأ�سعار اخلطوط االنتاجية 

)املكائن( للمنتجات املذكورة اأعاله .

منتجات �صناعية من املخلفات 

الزراعية واخل�صبية

األواح ليفية

األواح اإ�سمنتية خ�سبية

اأبواب خ�سبية بال�ستيكية مركبة
الوقود ال�سلب

قاعدة خ�سبية

األواح من اخل�سب احلبيبي
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بدائل 
بروميد الميثيل 

فى إنتاج وصناعة 
التمور بالوطن العربي

القطاعات  خمتلف  يف  وفنيًا  اإقت�صاديًا  الفعالة 

مع  امليثيل،  بروميد  مادة  فيها  ت�صتخدم  التي 

التمور، حتى  اإنتاج وت�صنيع  الرتكيز على قطاع 

الوقف  من  النامية(  )الدول  الدول  تلك  تتمكن 

 2015 عام  يناير  بحلول  التطبيقات  لتلك  التام 

واالعتماد الكلي على اإ�صتخدام البدائل. 

و�صوف نتناول يف هذه املقالة، و�صل�صلة املقاالت 

الدكتور حم�سن اأحمد املهند�س

اخلبري بربنامج امل�صاعدة على االمتثال

املكتب االقليمي لغرب اآ�صيا

برنامج االمم املتحدة للبيئة

mohsen.elmohandes@unep.org
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عن  احلديث  اإىل  ال�صابقة  املقالة  يف  تعر�صنا 

امل�صتنفدة  باملواد  اخلا�ص  مونرتيال  بروتوكول 

مادة  وتطبيقات  ماهية  وعن  االأوزون  لطبقة 

اخلا�صعة  املواد  تلك  كاأحد  امليثيل  بروميد 

االأطراف  الدول  التزامات  تناولنا  كما  للرقابة، 

الوقف  ب�صرورة  الدولية  االتفاقية  هذه  نحو 

البدائل  تبني  خالل  من  املادة  لتلك  التدريجي 



مف�صل  عر�ص  تعاىل،  اهلل  مب�صيئة  القادمة 

يف  املطبقة  امليثيل  بروميد  مادة  بدائل  ملختلف 

بع�ص الدول املنتجة للتمور والتي ميكن للمنتجني 

ويف  عامة  ب�صفة  العربي  الوطن  يف  وامل�صنعني 

اإقليم غرب اآ�صيا ب�صفة خا�صة تبنيها يف معاملة 

�صاأنها  من  والتي  احل�صرية  اال�صابة  ملنع  التمور 

ملنتجات  والت�صويقية  الغذائية  القيمة  خف�ص 

لي�ص  امل�صنعة(.  والتمور  املائدة  )متور  التمور 

ذلك فح�صب، بل تهدف هذه املقاالت اأي�صًا اإىل 

واملراكز  واجلامعات  احلكومية  الهيئات  ت�صجيع 

البحثية املتخ�ص�صة يف كل دولة على تبني ومتويل 

املختلفة  البدائل  الختبار  وطنية  م�صروعات 

ملادة  جديدة  بدائل  عن  البحث  وكذلك  املتاحة 

دولة  كل  ظروف  مع  يتالءم  مبا  امليثيل  بروميد 

واإ�صدار  واالأبحاث  امل�صروعات  تلك  نتائج  ون�صر 

التو�صيات ملنتجي وم�صنعي التمور باأكرث البدائل 

حتى  دولة  لكل  املحلية  الظروف  حتت  كفاءة 

املنا�صبة  البدائل  اأو  البديل  اإختيار  لهم  يت�صنى 

االأمر الذي �صوف ي�صاهم دون �صك يف املحافظة 

على �صناعة التمور يف الوطن العربي والعمل على 

تطويرها من جهة وعلى وفاء الدول باإلتزاماتها 

نحو بروتوكول مونرتيال لراأب ال�صدع يف طبقة 

االآوزون من جهة اأخرى.

وقبل اأن نبداأ يف تناول البدائل املختلفة بديل تلو 

االآخر بالتف�صيل، يجب اأن نبداأ بتعريف م�صطلح 

جلنة  تعريف  يف  جاء  ما  على  فبناء  »البدائل«. 

اخليارات التقنية لربوميد امليثيلMBTOC ، فاإن 

اأو املعامالت  »البدائل« هي جمموعة املمار�صات 

وتطبيقها  اإ�صتخدامها  التي ميكن  التطبيقات  اأو 

اأو التي ميكن اأن حتل حمل مادة بروميد امليثيل 

يف التطبيقات املختلفة. وهذه البدائل اإما »بدائل 

 Existing alternatives متاحة« وموجودة بالفعل

اأو  حاليًا  وامل�صتخدمة  املتوافرة  البدائل  وت�صمل 

»بدائل حمتملة« Potential alternatives وت�صمل 

البدائل التي ما زالت حتت االإختبار والدرا�صة اأو 

التطوير ومل ي�صدر ب�صاأنها بعد تو�صية من جلنة 

�صالحيتها  اأو  باإ�صتخدامها  التقنية  اخليارات 

لالإ�صتخدام.

قطاع  يف  امليثيل  بروميد  مادة  بدائل  وتنق�صم 

هو  االأول  الق�صم  رئي�صيني،  ق�صمني  اإىل  التمور 

هو  الثاين  والق�صم  الكيميائية  غري  البدائل 

الكيميائية  غري  البدائل  الكيميائية.  البدائل 

اأي  لها  ولي�ص  للبيئة  �صديقة  بدائل  باأنها  تتميز 

تاأثريات �صلبية على البيئة اأو على �صحة االإن�صان 

حيث تخلو املنتجات واملواد املعاملة بهذه البدائل 

من متبقيات املبيدات واملواد الكيميائية، اإال اأن 

اإ�صتخدام هذه البدائل بحاجة اإىل توافر اخلربة 

االإ�صابة  منع  ميكن  حتى  التطبيق  يف  الفنية 

والق�صاء بكفاءة عالية على االآفات املختلفة التي 

اأو  التخزين  اأثناء فرتة  التمور  اأن ت�صيب  ميكن 

الت�صنيع دون اأدنى تاأثري على خ�صائ�ص و�صفات 

للتمور.  الت�صويقية  القيمة  على  اأو  املنتج  جودة 

ومن هذه البدائل اإ�صتخدام احلرارة املنخف�صة 

tCold or Freeze trea التجميد« اأو   »التربيد 

ن�صبيًا  املرتفعة  احلرارة  واإ�صتخدام   ،ment

Heat treatment  ، واإ�صتخدام االأجواء املحورة 

Irradiat والت�صعيع   ،Modified Atmospheres

tion. اأما البدائل الكيميائية فت�صمل  اإ�صتخدام 

بع�ص املواد الكيميائية يف تبخري اأو تدخني التمور 

 ،Sulfuryl fluoride مثل مواد �صلفوريل الفلوريد

اأيوديد  اإيثيل   ،Ethyl formate فورمات  اإثيل 

الفو�صتوك�صني(  )اأو  الفو�صفني   ،Ethyl iodide

ت�صتخدم  اأن  البدائل ميكن  Phosphine. وهذه 

من  مزيج  اأو  خليط  �صورة  يف  اأو  فردية  بحالة 

اأو اأكرث معًا ل�صمان الكفاءة والفاعلية  طريقتني 

وامليكروبية.  احل�صرية  باالآفات  االإ�صابة  منع  يف 

للف�صاد والتلف  التمور تتعر�ص  اأن  فمن املعروف 

اأثناء فرتة التخزين نتيجة لبع�ص التغريات غري 

املرغوبة والتي تطراأ على اخل�صائ�ص الطبيعية 

ال�صكل  من  كل  على  توؤثر  والتي  والكيميائية 

الغذائية  والقيمة  والرائحة  والطعم  الظاهري 

tBrowning R  للثمار. وتعترب التفاعالت البنية

على  تطراأ  التي  ال�صائعة  التغريات  من   actions

غريها  مع  توؤثر  والتي  الفرتة  تلك  اأثناء  التمور 

املنتج  و�صالحية  قابلية  على  اخل�صائ�ص  من 

لالإ�صتهالك وكذلك على القيمة الت�صويقية للتمور 

والدويل.  واالإقليمي  املحلي  امل�صتوى  على  وذلك 

هذا، و�صوف ن�صتهل يف هذه املقالة احلديث عن 

التمور  قطاع  تطبيقات  امليثيل يف  بروميد  بدائل 

املنخف�صة  احلرارة  اإ�صتخدام  عن  باحلديث 

ن�صبيًا  املرتفعة  واحلرارة  والتجميد(  )التربيد 

ن�صتكمل  اأن  على  الكيميائية  غري  البدائل  كاأحد 

احلديث يف العدد القادم مب�صيئة اهلل تعاىل عن 

اإ�صتخدام االأجواء املحورة والت�صعيع.

التربيد  املنخف�سة(  احلرارة  اإ�ستخدام 

Cold and Freeze Treatment   )والتجميد

احلرارة  درجات  )باإ�صتخدام  التربيد  يعترب 
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درجات  )باإ�صتخدام  والتجميد  املنخف�صة( 

التقنيات  من  االإنخفا�ص(  �صديدة  احلرارة 

املعروفة يف حفظ التمور منذ زمن لي�ص بالقريب 

حيث  التمور  يف  احل�صرات  على  للق�صاء  وذلك 

تقوم  العامل  يف  دولة   55 من  اأكرث  االآن  يوجد 

بروميد  ملادة  كبديل  التقنية  تلك  باإ�صتخدام 

الزراعي ومعامالت  امليثيل يف تطبيقات احلجر 

املنخف�صة  احلرارة  وت�صتخدم  ال�صحن.  قبل  ما 

التي  احلارة  املناطق  اآفات  مقاومة  يف  بكفاءة 

حيث  التخزين  فرتات  اأثناء  التمور  ت�صيب 

املقاومة  باإنخفا�ص  االآفات  هذه  تتميز  ما  غالبًا 

والتربيد  املنخف�صة  احلرارة  بدرجات  للمعاملة 

اإذا ما قورنت مبقاومة مثيالتها من اآفات املناطق 

بقدرتها  تتميز  والتي  الباردة  اأواملناطق  املعتدلة 

العالية على مقاومة درجات احلرارة املنخف�صة 

املنخف�صة  للحرارة  االآفات  مقاومة  تعتمد  حيث 

على نوع االآفة وطور منو االآفة 

التحمل  على  قدرتها  ومدى 

يف  التغريات  مع  والتاأقلم 

وميكن  احلرارة.  درجات 

التقنية  هذه  ت�صتخدم  اأن 

خالل  من  التمور  حفظ  يف 

موانئ  يف  املربدة  املخازن 

)الرتانزيت(  العبور 

الت�صدير  اأن�صطة  الأغرا�ص 

يحتوي  كما  واال�صترياد 

التمور  م�صانع  من  الكثري 

على خمازن مربدة لتخزين 

الثمار حلني البدء يف عمليات 

وتعتمد  والتغليف.  الت�صنيع 

احلرارة  اإ�صتخدام  تقنية 

املنخف�صة على دفع تيار من 

الهواء البارد اإىل جو املخزن 

تربيد  وحدات  خالل  من 

بحيث  م�صممة  خا�صة 

درجة  يف  التحكم  ميكن 

وكذلك  املطلوبة  التربيد 

الرطوبة  درجة  يف  التحكم 

�صبطها  ميكن  والتي  املخزن  داخل  الن�صبية 

املخزنة  التمور  تتالئم مع طبيعة و�صنف  بحيث 

للمحافظة على خ�صائ�ص و�صفات اجلودة. كما 

ين�صح يف حالة اإ�صتخدام هذه التقنية بتعري�ص 

ن�صبيًا قبل  اإىل درجات حرارة منخف�صة  التمور 

االنخفا�ص  �صديدة  حرارة  درجات  يف  تخزينها 

على  للتربيد  املحتملة  االآثار  من  للحد  وذلك 

خ�صائ�ص اجلودة و�صفات التمور املعاملة. ومن 

يف  اأخذها  يجب  والتي  املهمة  االأخرى  العوامل 

يف  املنخف�صة  احلرارة  اإ�صتخدام  عند  االإعتبار 

املخزنة  التمور  نوع  مراعاة  هو  التمور  تخزين 

والكيميائية  الطبيعية  وخ�صائ�صها  )ال�صنف( 

درجة  اإنخفا�ص  ومعدل  والت�صويقية،  والغذائية 

اآخر  مبعنى  اأو  التخزين  وفرتة  املخزن،  حرارة 

اإذا كانت  واإ�صلوب التخزين فيما  فرتة التربيد، 

اأم يف   Bulk التمور �صوف تخزن يف حالة �صائبة 

عبوات وحجم ونوع العبوات امل�صتخدمة يف حفظ 

التمور.     

احلرارة  درجات  بني  العالقة  اإىل  وبالنظر 

االآفات  اأن  جند  املخازن  اآفات  و�صلوك  املختلفة 

العددية  والزيادة  التكاثر  على  قادرة  غري  تكون 

يف درجة حرارة اأقل من 18 م° )باإ�صتثناء �صو�صة 

التكاثر  ميكنها  والتي   Granary weevil الغالل 

يف درجة حرارة ت�صل اإىل 15 م°(، ويف درجات 

قادرة  غري  االآفات  تكون  م°   5 من  اأقل  حرارة 

على احلركة يف حني متوت جميع اآفات املخازن 

يف درجات حرارة من -10 م° اإىل -18 م°. اإال 

تخزين  هو  ال�صائع  اأن  االأمر  واقع  يف  جند  اأننا 

م°   5-2 بني  ترتاوح  حرارة  درجات  يف  التمور 

ميكنها  احل�صرات  بع�ص  يرقات  اأن  وجد  )وقد 

البقاء لفرتة ت�صل اإىل 85 يوم يف ذلك املدى من 

ترتاوح  حرارة  درجات  يف  اأو  احلرارة(  درجات 

تكون  الدرجة  م°)وهذه   5- اإىل  ال�صفر  بني 

غري كافية لقتل جميع اأنواع االآفات التي ت�صيب 

الثمار حيث يوجد بع�ص االأنواع ومنها على �صبيل 

املثال Carpophilus spp.  التي ميكنها املقاومة 

يرقات  تتجمد  حيث  الدرجة  هذه  يف  والبقاء 

احل�صرة ثم تعاود الن�صاط مرة اأخرى عند انتهاء 

املعاملة واإرتفاع درجات احلرارة اىل امل�صتويات 

تعترب  حني  يف  هذا  بالن�صاط(.  لها  ت�صمح  التي 

 merchant grain beetle احلبوب  خنف�صاء 

وخنف�صاء  �صورينام   ح�صرة  باإ�صم  املعروفة 

اأكرث  من   confused flour beetle الطحني 

املنخف�صة  احلرارة  لدرجات  ح�صا�صية  االآفات 

التمور يف املخازن  التي ت�صيب  االآفات  وهي من 

وت�صبب الكثري من التلف يف وقت ق�صري.   

حرارة  درجات  اإ�صتخدام  حاليًا  يتم  ذلك  وعلى 

وحفظ  لتخزين  )التجميد(  انخفا�صًا  اأكرث 

التمور حيث ت�صل درجة التربيد من -10 م° اإىل 

اأثر اأكرب يف وقف االإ�صابة  -18 م° مما كان له 

احل�صرية وقتل االآفات. هذا، وقد اأثبتت التجارب 

اأن تخزين التمور بالتربيد حتت هذه الدرجة ذو 

اإذا ما متت املعاملة  اأكرب يف قتل االآفات  فاعلية 

وحدة �صغرية للمعاملة احلرارية للتمور

ظاهرة انف�صال الق�صرة عن ج�صم الثمرة املعروفة بظاهرة

Blistering Effect
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ي�صل  االأك�صجني  من  منخف�ص  تركيز  وجود  يف 

التربيد حتت  اأنه يف حالة  8،2%. فقد وجد  اإىل 

من  املنخف�ص  الرتكيز  ذلك  م° يف   10- درجة 

�صاعات   5،10 لفرتة  التخزين  فاإن  االأك�صجني 

منوها  واأطوار  االآفات  جميع  لقتل  كافية  كانت 

واأطوار  االآفات  جميع  قتل  مت  حني  يف  املختلفة 

التخزين  �صاعة عندما مت   25،2 النمو يف خالل 

املنخف�ص  الرتكيز  نف�ص  يف درجة -18م° حتت 

اأن  النتائج  اأو�صحت  كما  االأك�صجني.  من 

منخف�ص  تركيز  وجود  يف  التجميد  اإ�صتخدام 

االآفات  جميع  قتل  اإىل  يوؤد  مل  االأك�صجني  من 

االآفات من  اإىل خروج  املعاملة  اأدت  بل  فح�صب، 

الثمار وهجرتها اإىل الو�صط اخلارجي يف املخزن 

الثمار من احل�صرات  االأمر الذي �صاهم يف خلو 

ومن  الت�صويقية.  قيمتها  اإرتفاع  وبالتايل  امليتة 

االأ�صاليب الفعالة االأخرى لتطبيق تقانة التجميد 

حلفظ التمور، والتي مت عر�صها يف اإحدى ور�ص 

العمل املتخ�ص�صة التي ينظمها املكتب االإقليمى 

لغرب اآ�صيا التابع لربنامج االأمم املتحدة للبيئة، 

املربدة  امل�صتودعات  يف  التمور  و�صع  يتم  اأن  هو 

على درجة تربيد ترتاوح بني -25 م° اإىل -30 

م°  ملدة 7 اأيام ترفع بعدها احلرارة اإىل -10م° 

ملدة ثالثة اأيام ثم يتم بعدها رفع درجة احلرارة 

اإىل 25 م° لتبقى التمور حتت هذه الدرجة ملدة 

3 اأيام حتى تتماثل درجة حرارة الثمار مع درجة 

حرارة اجلو العادي وعندئذ تكون التمور جاهزة 

مبجرد  املختلفة  الت�صنيع  مراحل  يف  للبدء 

االإنتهاء من هذه املعاملة.    

ومن العوامل التي تزيد من كفاءة التربيد كتقنية 

هو  التمور  مع  امليثيل  بروميد  ال�صتخدام  بديلة 

العمل على جتان�ص درجة التربيد يف جو املخزن، 

خا�صة يف حالة املخازن ذات امل�صاحات الكبرية 

التمور،  من  كبرية  كميات  تخزين  يتم  حيث 

اإ�صتخدام مراوح للم�صاهمة يف  وذلك من خالل 

املخزن.  اأرجاء  يف  البارد  الهواء  توزيع  جتان�ص 

على  توؤخذ  التي  التحفظات  بع�ص  هناك  اأن  اإال 

هذه التقنية )التربيد والتجميد( والتي حتد من 

اإىل وقت طويل  اأنها حتتاج  اإنت�صارها وهى )1( 

اإىل  الثمار  داخل  احلرارة  درجة  تنخف�ص  حتى 

درجة التربيد اأو التجميد املطلوبة وذلك كنتيجة 

الكلية )ال�صكريات(  ال�صلبة  املواد  ن�صبة  الإرتفاع 

يف الثمار باالإ�صافة اإىل اأنها حتتاج اأي�صًا اإىل وقت 

طويل حتى ت�صل درجة حرارة الثمار بعد اإنتهاء 

للبدء  العادي  اجلو  حرارة  درجة  اإىل  املعاملة 

العايل  اال�صتهالك   )2( الت�صنيع،  عمليات  يف 

التكلفة  رفع  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  الطاقة  من 

االإقت�صادية والذي ينعك�ص بدوره على �صعر املنتج 

النهائي.            

Heat Treatment اإ�ستخدام احلرارة

احل�صرات  اأنواع  من  نوع  لكل  اأن  املعروف  من 

درجة حرارة ق�صوى ودرجة حرارة دنيا واأخرى 

املختلفة  امل�صتويات  هذه  والن�صاط.  للنمو  مثلى 

مقاومة  اأو  ومدى ح�صا�صية  احلرارة  درجات  من 

االآفات لها تعترب من املعلومات املهمة التي يجب 

م�صتوى  حتديد  ي�صهل  حتى  بها  واالإملام  فهمها 

املعاملة احلرارية التي يجب تطبيقها واإ�صتخدامها 

للتخل�ص من نوع اأو اأنواع معينة من االآفات التي 

اإ�صتخدام احلرارة يف  اإن  منها.  التخل�ص  يرجى 

التعقيم ويف قتل االآفات احل�صرية لي�صت بالتقنية 

اجلديدة حيث اإ�صتخدمت منذ املا�صي يف تعقيم 

واالأماكن  املن�صاآت  وتطهري املطاحن وغريها من 

ت�صيب  التي  احل�صرية  االآفات  تتواجد  حيث 

يعترب  ذلك  وعلى  الغذائية.  واملنتجات  املواد 

اإ�صتخدام احلرارة كاأحد البدائل غري الكيميائية 

الكفاءة  املعامالت ذات  امليثيل من  بروميد  ملادة 

العالية يف قتل االآفات احل�صرية وامليكروبية التي 

زيادة  يف  ي�صاهم  مما  املخزنة  التمور  ت�صيب 

التاأثري على �صفات  فرتة احلفظ والتخزين دون 

الت�صويقية  والقيمة  الغذائية  والقيمة  اجلودة 

مميزات  ومن  املختلفة.  واملنتجات  للثمار 

اإ�صتخدام املعاملة احلرارية للتمور ومنتجاتها اأنه 

اإىل  الدخول  والفنيني  العمال  للعاملني من  ميكن 

اأعطال  اأي  الإ�صالح  العملية  �صري  اأثناء  املخازن 

حمتملة اأو للتاأكد من اأن املعاملة احلرارية جتري 

املعاملة  التمور  اأو الأخذ عينات من  على ما يرام 

للتاأكد  واإختبارها  احلرارية  املعاملة  وبعد  اأثناء 

ح�صرة خنف�صاء الطحني  

  Tribolium confusum

 ثمرة التمر م�صابة بح�صرة

Beetle Nititulid

من كفاءة املعاملة. على اأن هناك بع�ص العوامل 

التي حتد من اإ�صتخدام احلرارة واإنت�صارها كاأحد 

والتي  امليثيل  بربوميد  للتبخري  البديلة  التقنيات 

للمعاملة،  الالزم  الوقت   )1( يلى:  فيما  تتمثل 

حيث يحتاج االأمر عدة �صاعات حتى ت�صل درجة 

للق�صاء على  املطلوبة  الدرجة  اإىل  الثمار  حرارة 

من  ح�صابها  يتم  التي  املعاملة  زمن  ثم  االآفات، 

الدرجة  اإىل  الثمار  حرارة  درجة  و�صول  حلظة 

املطلوبة، ثم ترك الثمار عدة �صاعات اأخرى بعد 

درجة  تنخف�ص  حتى  احلرارية  املعاملة  اإنتهاء 

البيئة  فى  العادية  احلرارة  درجة  اإىل  حرارتها 
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املعاملة  باأن  ال�صائد  االإعتقاد   )2( املحيطة، 

لي�صت  بديلة(  اأخرى  معاملة  اأي  )اأو  احلرارية 

لي�ص  واأنه  امليثيل  بروميد  مبادة  التبخري  بكفاءة 

من املمكن احل�صول على نف�ص النتائج التي يتم 

احل�صول عليها باإ�صتخدام تلك املادة، )3( عدم 

توافر درا�صات اجلدوى االإقت�صادية الدقيقة التي 

املعاملة  تطبيق  حالة  يف  املادية  التكلفة  تو�صح 

بالتكلفة  ومقارنتها  التمور  معاملة  يف  احلرارية 

يت�صنى  حتى  امليثيل  بربوميد  للمعاملة  املادية 

املنا�صب  القرار  اإتخاذ  التمور  وم�صنعي  ملنتجي 

ال�صلبي  بالتاأثري  االإعتقاد   )4( وال�صحيح، 

للحرارة على كل من املعدات وامل�صنع اأو املن�صاأة 

حيث يتم اإ�صتخدام احلرارة.

ومن الطرق ال�صائعة يف اإ�صتخدام احلرارة التي 

باال�صافة  احل�صرية،  االآفات  قتل  اإىل  تهدف 

التجفيف  تعتمد على  التي  التقليدية  الطرق  اإىل 

ال�صم�صى املبا�صر للتمور اأو التجفيف حتت الغطاء 

البال�صتيكي، هى املعاملة بالهواء ال�صاخن �صواء 

كان هذا الهواء جاف )ذو رطوبة ن�صبية اأقل من 

 )%90 اأو رطب )ذو رطوبة ن�صبية حوايل   )%60

اأو هواء م�صبع ببخار املاء. وميكن توليد احلرارة 

املطلوبة من م�صادر خمتلفة 

ال�صخانات  اإ�صتخدام  مثل 

الكهربائية اأو �صخانات البخار 

اأو  تو�صع داخل املخزن  والتي 

�صخانات  اأو  املعاملة،  غرفة 

غاز الربوبان Propane  حيث 

تو�صع خارج املخزن بينما يتم 

دفع الهواء ال�صاخن اإىل داخل 

من  جمموعة  عرب  املخزن 

التو�صيل )املوا�صري(.  اأنابيب 

التكنولوجى  التطور  ومع 

التقنيات احلديثة  واإ�صتخدام 

دفع  �صرعة  على  العمل  يف 

مرت   2( ال�صاخن  الهواء 

اأ�صبحت  اأكرث/ثانية(  اأو 

اإىل  حتتاج  احلرارية  املعاملة 

اأن  بعد  اأقل،  اأو  �صاعات   4

 8 من  اأكرث  اإىل  حتتاج  كانت 

درجة  ت�صل  حتى  �صاعات، 

واملنتجات  الثمار  حرارة 

لقتل  والكافية  املطلوبة  الدرجة  اإىل  املعاملة 

التاأثري على �صفات  بها دون  الكامنة  احل�صرات 

للثمار.  الف�صيولوجية  واخل�صائ�ص  املنتج  جودة 

بتطوير  احلا�صر  الوقت  يف  الدول  بع�ص  وتقوم 

يف  احلرارية  املعاجلة  ا�صتخدام  تكنولوجيات 

بع�ص التطبيقات ومنها معاملة االأخ�صاب والتمور 

االإقت�صادية  التكلفة  خف�ص  اأجل  من  وغريها 

حتى ميكن ن�صر تطبيق هذه التقنيه يف خمتلف 

القطاعات على النطاق التجاري.

على  احلرارة  لدرجة  املميت  التاأثري  ويرجع 

 Protein للربوتينات  تخرث  حدوث  اإىل  االآفات 

يتعلق  وفيما  احل�صرة.  ج�صم  يف   Coagulation

بتاأثري احلرارة ب�صفة عامة على احل�صرات، فقد 

على  احلرارة  اإ�صتخدام  اأن  التجارب  اأو�صحت 

درجة 65 م° ملدة دقيقة واحدة يكفي لقتل جميع 

اأطوار احلياة للح�صرات املختلفة وتزداد الفرتة 

اإنخف�صت درجة  الزمنية الالزمة للتعر�ص كلما 

للح�صول  اأنه  التجارب  اأو�صحت  كما  احلرارة. 

Nitidulids يجب  90% حل�صرة  ن�صبة موت  على 

التعر�ص لدرجة حرارة 49 م° ملدة 4-20 دقيقة 

احل�صرة  بينما  الثمار،  الرطوبة يف  ن�صبة  ح�صب 

 Carpuphilus املجففة  الفواكه  ت�صيب  التي 

فهي  ولذا  للحرارة  مقاومة  اأكرث   hemipterus

حتتاج فرتة تعر�ص لدرجة حرارة 50 م° ترتاوح 

ن�صبة موت  لتحقيق  – 60 دقيقة وذلك   25 من 

  Codra Cautella ح�صرة  اأن  حني  يف   %100

فرتة  حتتاج  حيث  للحرارة  املقاومة  متو�صطة 

60 م°  33 دقيقة لدرجة حرارة  تعر�ص حوايل 

النظر  وجهة  من  اأما  احل�صرات.  جميع  ملوت 

درجة  فاإن  التمور،  ت�صنيع  يف  التكنولوجية 

 45 احلرارة املنا�صبة ملعاملة التمور ترتاوح بني 

م° – 55 م° حيث اأنه يف درجات احلرارة اأقل من 

45 م° متتد الفرتة الزمنية الالزمة ملوت جميع 

اأطوار احل�صرات بينما تت�صبب درجات احلرارة 

وخ�صائ�ص  �صفات  تغري  55 م° يف  من  االأعلى 

حتتاج  ما  وعادة  والطبيعية.  الكيميائية  التمور 

التجفيف ال�صم�صي حتت غطاء من البال�صتيك

  اإحدى طرق التجفيف التمور باحلرارة 

ح�صرة خنف�صاء �صورينام

Oryzaephilus surinamensis
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ثمار التمور لفرتة ترتاوح من �صاعة اإىل �صاعتني 

حتى ت�صل درجة حرارتها اإىل الدرجة املطلوبة 

)50-55 م°( ح�صب نوع ال�صنف وخ�صائ�صه. 

اإ�صتخدام  اأثر  لتقييم  درا�صات  اأجريت  كما 

حفظ  يف  امليثيل  بروميد  ملادة  كبديل  احلرارة 

هجرة  من  كل  على  واأثرها  التمور  وتخزين 

اخلارجي،  الو�صط  اإىل  الثمار  من  احل�صرات 

اجلودة  و�صفات  احل�صرية،  االإ�صابة  ووقف 

 Carpuphilus ح�صرة   يرقات  على  وذلك 

hemipterus. وقد اأو�صحت النتائج اأن معاملة 

درجة  على  باحلرارة  املجهول(  )�صنف  الثمار 

اأدى  �صاعة   2 م° ملدة   55 م°-   50 من  ترتاوح 

الثمار  من  وخروجها  احل�صرات  هجرة  اإىل 

االأعداد  جميع  موت  وكذلك   %100 بن�صبة 

التي  النتائج  نف�ص  بذلك  حمققة   %100 بن�صبة 

اإ�صتخدام بروميد  يتم احل�صول عليها يف حالة 

التجارب  خالل  ومن  التمور.  تبخري  يف  امليثيل 

التي اأجريت على التمر )�صنف املجهول(، فقد 

للتجفيف ترتاوح بني  اأن احلرارة الالزمة  وجد 

اأو  – 55 م° وذلك لتجنب تغري لون الثمار   45

باإ�صم  املعروفة  الظاهرة  وهي  الق�صرة  اإنف�صال 

فاإن  الذكر،  �صبق  وكما   .Blistering Effect

اإىل  �صك  دون  توؤدي  للتمور  احل�صرية  االإ�صابة 

عدم مالءمة التمور لالإ�صتهالك االآدمي عالوة 

االأ�صواق  يف  للت�صويق  �صالحيتها  عدم  على 

املهم  من  ولذلك  والدولية.  واالإقليمية  املحلية 

جدًا معاجلة التمور مبجرد و�صولها اإىل امل�صنع 

حيث عمليات الت�صنيع والتغليف والتعبئة وذلك 

واإختيار  احل�صرية  االإ�صابة  �صل�صلة  ك�صر  بهدف 

من  احل�صرات  خروج  اإىل  توؤدي  التي  املعاملة 

الثمار وهجرتها اإىل الو�صط اخلارجى باالإ�صافة 

اإىل قتل جميع احل�صرات كمًا ونوعًا. 

ميكن  حتى  احلرارية  املعاملة  كفاءة  ولرفع 

 )1( يجب  املرجوة  النتيجة  على  احل�صول 

اإتباع  املخازن من خالل  اإىل  االآفات  منع دخول 

معاملة   )2( ال�صليمة،  ال�صحية  االإجراءات 

ال�صقوق التي قد تتواجد اأحيانًا يف جدران املخازن 

املبيدات احل�صرية  باأحد  املعاملة احلرارية  قبل 

ل�صمان  الر�ص  عن طريق 

التخل�ص من االآفات التي 

حيث  ال�صقوق  يف  تختفي 

ال ت�صل احلرارة املطلوبة 

 )3( االأماكن،  هذه  اإىل 

تدريجيًا  احلرارة  رفع 

حتى ال توؤثر املعاملة على 

�صفات جودة الثمار، )4( 

الزمنية  الفرتة  اإحت�صاب 

عند  احلرارية  للمعاملة 

و�صول درجة حرارة الثمار 

املطلوبة،  الدرجة  اإىل 

)5( ا�صتخدام املراوح يف املخازن ذات امل�صاحات 

الكبرية ل�صمان جتان�ص توزيع احلرارة يف اأرجاء 

املخزن وخا�صة عند م�صتوى �صطح االأر�ص، )6( 

ترك الثمار بعد اإنتهاء املعاملة عدة �صاعات حتى 

ت�صل درجة حرارتها اإىل درجة احلرارة العادية. 

احلرارية  املعاملة  كفاءة  من  التاأكد  ميكن  كما 

 Pheromone الفرمونية  امل�صائد  باإ�صتخدام 

قبل   Food Traps الغذائية  امل�صائد  اأو   Traps

وبعد املعاملة احلرارية بفرتة كافية. 

بتطبيق  القرار  اإتخاذ  عند  ين�صح  واأخريًا، 

املعاملة احلرارية اأو ا�صتخدام احلرارة املنخف�صة 

)التربيد/التجميد( كاأحد بدائل بروميد امليثيل 

يف معاملة وحفظ التمور باإتباع اخلطوات التالية 

لتقييم درجة احلرارة املنا�صبة والفرتة الزمنية 

املن�صود  الهدف  حتقق  والتي  للتعر�ص  الالزمة 

احل�صرية  لالآفات  املختلفة  االأطوار  قتل  وهو 

التمور  جودة  �صفات  على  واملحافظة  املختلفة 

واخل�صائ�ص الت�صويقية لالأ�صناف املختلفة:

معرفة نوع االآفة اأو االآفات املراد التخل�ص منها.

اإختبار درجة مقاومة االآفة وذلك لتقدير حدود 

املقاومة لدرجات احلرارة املنخف�صة اأو املرتفعة 

املراد اإ�صتخدامها.

وذلك  احلرارة  لدرجات  الثمار  مقاومة  اإختبار 

معاملتها  املراد  التمور  من  عينات  بتعري�ص 

حدود  )يف  خمتلفة  حرارة  لدرجات  حراريًا 

خمتلفة  زمنية  ولفرتات  االآفة(  مقاومة  درجة 

وذلك لتحديد اأق�صى درجة حرارة واأطول فرتة 

معنوي  اإختالف  حدوث   اإىل  توؤدي  ال  زمنية 

الثمار  و�صفات  املعاملة  الثمار  �صفات  بني 

بطريقة  الثمار  مقاومة  والختبار  املعاملة.  غري 

�صحيحة يجب:

االأحجام  ح�صب  ال�صنف  ثمار  ت�صنيف  )اأ( 

حيث  احلجم(  كبرية  متو�صطي،  )�صغريي، 

والفرتة  احلرارة  درجة  على  الثمار  حجم  يوؤثر 

على  التاأثري  دون  االآفات  لقتل  الالزمة  الزمنية 

�صفات ال�صنف.

اأو بعد التربيد يتم  )ب( بعد املعاملة احلرارية 

احلرارة  درجات  يف  املعاملة  العينات  تخزين 

اأر�ص  على  جتاريًا  يحدث  ما  ملحاكات  العادية 

والبيع.  والتخزين  والنقل  الت�صويق  اأثناء  الواقع 

وبعد اإنتهاء التخزين على درجة احلرارة العادية 

يتم تقييم فرتة تخزين التمور، االإ�صابة، �صفات 

لون  وت�صمل  الت�صويقية  واخل�صائ�ص  اجلودة 

الثمار ودرجة ال�صالبة وتركيز ال�صكريات وتغري 

الوزن.    

درجة  باإ�صتخدام  تاأكيدى،  اإختبار  اإجراء  يتم 

مع  حتديدها،  مت  التي  املعاملة  وزمن  احلرارة 

ثمار م�صابة حيث يتم بعدها تقييم موت االأطوار 

ال�صنف  و�صفات  احل�صرة  حياة  من  املختلفة 

وخ�صائ�ص جودة الثمار. 

تخزين التمور بالتربيد يف خمازن مربدة
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النخلة  
في الحضارة 

العربية اإلسالمية

سيرة أكرم الشجر )6(

نخلة التمر هي ال�شجرة الوحيدة التي رافقت 

حل�شاراتهم  اإن�شائهم  يف  العرب 

لنقل  والغرب  ال�شرق  يف  وترحالهم 

الإ�شالمية  العربية  احل�شارة  اأ�ش�س 

ظهور  بعد  الق�شية  الديار  تلكم  اإىل 

الدين الإ�شالمي احلنيف والر�شالة 

املحمدية ال�شريفة.

  وملّا كانت اأر�س العرب وامل�شلمني 

توؤلف  الطويل  تاريخها  وعرب 

فيها البا�شقات غابات وارفات 

الظالل، فاأ�شبحت هذه الأر�س 

َمعرو�شة بعرائ�س الطيبات من  الطيبة جّنة 

ذات الطلع الن�شيد والثمر اجلنّي.

عند  املباركة  ال�شجرة  النخلة  اإىل  ونظرة 

اأ�شفار احل�شارة العربية  املُوؤلفني واملُ�شنفني يف 

بحق  الكبرية  الإ�شادة  تلك  �شنجد  الإ�شالمية، 

العرب  األّف  حيث  الكرمية  النخلة  ال�شجر  �شيد 

على  دلت  الفالحة  وعلم  الزراعة  يف  كتب  عّدة 

بها  اأغنوا  والذين  والعملي   العلمي  الأ�شلوب 

العلوم  العلمية مبوؤلفاتهم وتراجمهم يف  املكتبة  

قـــب�س حمــــــمد

كاتب �شحفي وباحث يف الرتاث العربي 

oms_1990@yahoo.com

املختلفة الطبية واحلياتية والزراعية عن احليوان 

العرب  اهتمام  زاد  حيث  التمر،  ونخلة  والنبات 

وامل�شلمني بالنخلة وخا�شة يف مطلع القرن الثاين 

بحثت  التي  املوؤلفات  هذه  �شاحب  وقد  للهجرة. 

هذه الكتب يف الأر�س واأنواعها واأ�شكالها واألوانها 

وخ�شائ�س هذه الألوان والأنواع كما حتدثت عن 

الأ�شمدة ومقاديرها لكّل �شجرة اأو نبتة اأو زهرة.

التمر  نخلة  عن  العرب  ملوؤلفات  املتتبع  ولعّل 

�شيجدها تندرج يف �شبعة جماميع وتتمثل يف:

النخلة  عن  تتحدث  التي  والر�شائل    الكتب 

والتمر.

  الكتب التي تتحدث عن الفالحة والزرع.

  الكتب التي تتحدث عن النبات.

  الكتب التي تتحدث عن الطب والأدوية.

ُم�شنفاتهم  يف  وامل�شلمون  العرب  دونه    ما 

وما  النخلة  عن  ال�شعرية  ودواوينهم  اللغوية 

اإليها.

  الكتب التي تتحدث عن احليوان واملخلوقات.

إشادة كبيرة عند المؤلفين
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تطوان  مدينة  يف  حمققًا  هذا  كتابه  وطبع 

املغربية �شنة 1955م.

  الفالحة: لبن الأ�شبيلي.

  الفالحة الأندل�شية: لعلي بن حممد بن 

بتجارب  بنف�شه  قام  الأ�شبيلي،الذي  العّوام 

زراعية واأبحاث فردية �شجلها يف كتابه هذا.

وُيعد  وح�شّية،  لبن  النبطية:     الفالحة 

والزراعة  املياه  يف  زراعية  َمْعَلمة  كتابه 

واأوقاتها وهند�شتها.

  النباتات: األفه اأبو حنيفة الدينوري، وطبع يف 

ليدن �شنة 1953م.

املوجودات:  وغرائب    املخلوقات  عجائب   

للقزويني.

الأذهان:  ونزهة  الب�شتان  زهرة   

حمدون  ابن  الغرناطي-  حممد  عبداهلل  لأبي 

بالتجربة  الكتاب  هذا  وامتاز  الأ�شبيلي- 

املوؤلف  كان  فقد  املالحظة،  و�شّدة  والتطبيق 

يكتِف  ومل  اخلا�شة  جتاربه  يذكر  الغرناطي 

فذهب  معارفه  من  ال�شتزادة  اأراد  اإمنا  بذلك 

بل  بالزّراع  الغرناطي  احتك  وقد  امل�شرق،   اإىل 

و�شل اإىل بحر اخلزر وعاد اإىل الأندل�س مطبقًا 

جميع ما �شاهده وا�شتفاد كثريًا من �شفراته. 1

   كما عنى الفالحون العرب يف موؤلفاتهم بزراعة 

القرن  يف  لوقا  بن  ق�شطو�شي  ومنهم:  النخيل، 

للقرن  الأ�شبيلي  حّجاج  وابن  الهجري،  الثالث 

القرن  العّوام  ابن  وبلدية  الهجري،  اخلام�س 

ال�شاد�س الهجري، وكتاب" مفتاح الراحة لأهل 

الهجري  الثامن  القرن  يف  الفالحة"، 

ملُوؤلف جمهول.

املا�شي  بني   

واحلا�شر 

بني  قارنا  اإذا 

املوؤلفون  ذكره  ما 

العرب يف كتبهم عن فالحة 

النخيل وبني ما يرد يف موؤلفات اليوم، 

جند اأّن الأجداد الأوائل قد وقفوا على كثري من 

ما  وكثريًا  املباركة،  ال�شجرة  هذه  زراعة  دقائق 

املعا�شرة،  البحوث  نتائج  مع  معلوماتهم  اتفقت 

معرفة  ذلك:  ومن  تزيد.  اأو  عنها  تقت�شر  وقد 

اأن  ويف  النخلة،  حياة  يف  اجُلّماَرة  لدور  العرب 

اتخاذ النخل من الف�شائل ُيف�شل اتخاذه من َنواة. 

ولكّنهم اعتقدوا اأن الأر�س املُثلى لزراعة َنواة هي 

املاحلة، ون�شحوا، وهكذا مامل يوؤكده املعا�شرون 

باأن ُيلقى ملح يف اأ�شل �شجرة كل عام.

الرواكيب-  من  اتخاذه  اإىل  يفطنوا  مل  كذلك   

التي تخرج عالية على اجلذع- وكان من البديهي 

اأّل يخطر لهم ا�شتنباته عن ريق زراعة الأن�شجة 

من  فاإن  اليوم،  علماء  يحاوله  وهذاما  النباتية، 

اأن يعرف املُحدثون ما مل يعرفه  الأ�شياء  طبيعة 

العرب  علماء  عرف  ما  �شرعان  ولكن  الأولون. 

اأّن النخل مذكر وموؤنث، فالنخلة اإذن حتتاج اإىل 

تخ�شب بلقاح نخلة مذكرة، واأن يكرر ذلك عليها 

يتفق  قد  اأنه  يذكروا  مل  ولكّنهم  للَحْمل،  �شمانًا 

لأزهار النخلة الأنثى اأن تعقد واإن مل ي�شلها غبار 

  الكتب التي تتناول رحالت العرب وامل�شلمني 

النخلة مع  وما �شاهدوه خالل رحالتهم عن 

ذكر كّل ما لُه عالقة بها.

ومن الكتب التي تتحدث عن نخلة التمر ن�شري اإىل 

اأّن اأول َمن اأفرد من العرب كتابًا عن النخل هو 

اأبو عمر عمرو بن العالء ال�شيباين" ت 206هـ"، 

وكان ا�شم موؤلفه هذا "النخلة". 

يف بالد الأندل�س

مرحلة  الأندل�س  بالد  يف  الزراعة  علم  و�شل 

متطورة جّراء التجارب العملية التي كان يجريها 

الأ�شجار والأزهار ومل  اأنواع  امل�شلم على  الفالح 

واإمنا  وبذور،  اأ�شجار  من  لديه  كان  مبا  يكتِف 

ا�شتورد بذورًا لنباتات مل تكن ُتزرع يف الأندل�س 

بني  يقارن  واخذ  الأدنى  ال�شرق  من  جلبها 

اأ�شنافها املختلفة وخ�شائ�شها املتباينة الطبية. 

اهتمام ملحوظ

فقد اهتم اخللفاء الأندل�شيون بالزراعة، ومنهم 

خ�ش�س  الذي  النا�شر  عبدالرحمن  اخلليفة 

واأر�شل  الطبية  النباتات  بزراعة  خا�شة  حديقة 

يف طلب بذورها من كل مكان يف العامل وزرعها 

فوائدها  وراقب  منوها  وتتبع  املزرعة  هذه  يف 

وتطويرها.  بها  للعناية  الأموال  عليها  واأجرى 

مكان  من  يرحلون  العرب  العلماء  كان  كذلك 

ذهب  فقد  اخلربات  من  لال�شتفادة  اآخر  اإىل 

من  البيطار  ابن  العربي  وال�شيدلين  الع�ّشاب 

بالد الأندل�س اإىل امل�شرق وكان يناق�س الع�ّشابني 

الطبية  النباتات  زراعة  يف  وال�شيادلة  والُزّراع 

وال�شيادلة يف م�شر  للع�ّشابني  رئي�شًا   َ ُعنينِّ التي 

�شيبعة وُعِرَف كتاب 
ُ
وا�شتقر مع تلميذه ابن اأبي اأ

اجلامع ملفردات الأدوية والأغذية.

الزراعة  يف  البارزة  العربية  املوؤلفات  ومن 

العرب  علماء  اأبدعها  التي  واحليوان  والفالحة 

الكتب الآتية:

ال،  الب�شّ بن  اإبراهيم  بن  ملحمد    الفالحة: 

التطبيقية.  الزراعة  فّن  رّواد  من  رائد  وهو 

الب�شل  زراعة  اإىل  ن�شبة  ال  الب�شّ �ُشِمّي  وقد 
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املذكر  اللقاح  يخالط  باأن  قالوا  ثم  الذكر.  طلع 

بالأفواه الطيبة متكينًا بالإخ�شاب، وذلك ما مل 

ينظر فيه رمبا املعا�شرون بعد... )2(

موؤلفات يف النخل  

العرب  واللغويون  والفالحة  الزراعة  اأبدع علماء 

املوؤلفات  فمن  املباركة،  ال�شجرة  عن  بالكتابة 

اإىل  ن�شري  والتمر،  النخل  العربية عن  والر�شائل 

الآتي:

اأو�س الأن�شاري  اأبو �شعيد بن    كتاب التمر: 

الب�شري" ت 215هـ". 

بن  عبدامللك  �شعيد  اأبو  والكرم:    النخل 

وقد  الب�شري" ت 216هـ"،  الأ�شمعي  قريب 

ن�شر هذا الكتاب امل�شت�شرق" هفرن"، ولوي�س 

يف  الُبلغة  املو�شومة"  جمموعتهما  يف  �شيخو 

�شذور اللغة"، يف �شنة 1941م ببريوت.)3(

ت�شع �شفحات، يتحدث  الأ�شمعي يف  ويقع كتاب 

النخل،  ك�شغار  بالنخلة،  مت�شلة  جوانب  عن 

النخلة  وَحْمل  والقلب  والَكَرب  ال�شعف  نعوت 

و�شقوطه، طلعة واإدراك ثمره، تغري متره وف�شاده 

عيوبه  واأجنا�شه،  َحْمله  نعوت  طوله،  ونعوت 

ونعوت عذوقه، اإعراوؤه ورفع ثمره بعد ال�شرام، 

نعوته يف �شربه ونبات جماعاته واأ�شماء الأماكن 

هذا  اأّن  الكتاب  حُمقق  ورّجح  فيها.  يزرع  التي 

�شاحب  منظور  ابن  لأن  لالأ�شمعي،  الكتاب 

معجم" ل�شان العرب" قد نقل كثريًا منها، كما 

رّجح اأي�شًا اأن تكون الر�شالة من رواية اأبي حامت 

ال�شج�شتاين تلميذ الأ�شمعي. اإّل اأن لوي�س �شيخو 

الر�شالة  كون  احتمال  وذكر  األآراء  هذه  عار�س 

لأبي عبيد القا�شم بن �شاّلم" ت 224هـ" اأّن ما 

فيها من �شروح للمفردات يوافق ما جاء يف كتاب 

املُخ�ش�س لبن �ِشيَده من�شوبًا لأبي عبيد. )4(

بابن  املعروف  زياد  بن  حمّمد  النخل:  �شفة 

الأعرابي الكويف" ت 231هـ"، وهو مفقود.

اجلاحظ  بحر  بن  لعمرو  والنخل:    الزرع 

الب�شري" ت 255هـ"، وهو مفقود.

  الزرع والنخل: لأبي اأحمد بن حامت الباهلي، 

الذي اأقام مبدينة بغداد،" ت 231هـ".

حامت  لأبي  النخل:  كتاب  اأو    النخلة 

ت  الب�شرة"  مدينة  نزيل  ال�شج�شتاين، 

255هـ"، عنى امل�شت�شرق" لغومينا" بن�شره 

يف مدينة بالرمو ب�شقلية �شنة 1873م.

  الزرع والنبات والنخل واأنواع ال�شجر: 

ت  البغدادّي"  ال�شبّي  �شلمة  بن  للمف�شل 

458هـ".

  النخل: وهو ق�شم من كتاب املُخ�ش�س لبن 

�ِشيَده الأندل�شّي" ت 458هـ". )5(

وقد جعل املوؤلف للنخل كتابًا يف ال�ِشْفر احلادي 

�ِشيَده  ابن  فيه  حتدث  املُخ�ش�س"  من"  ع�شر 

عن النخلة ابتداًء من موعد زراعتها وحتى جنينِّ 

ثمارها وخزنها واآفاتها وغريها. وقد اعتمد هذا 

الكتاب ب�شكل كبري على ما ذكره الأ�شمعي واأبي 

املوؤلف  اأورد  كما  عبيد،  واأبي  الدينوري  حنيفة 

اأقوال اللغويني يف اللفظ الواحد واملُفرد واجلمع، 

كما ن�شب كتاب" التمر" لأبي زيد الأن�شاري" ت 

215هـ.)6(

  مقالة يف النخل: ملوفق الدين عبداللطيف 

599هـ،  �شنة  م�شر  يف  األفها  البغدادّي" 

وبي�شها مبدينة اأرزجنان يف �شهر رجب �شنة 

625ه، واملتوفى �شنة 629هـ.

  جني النحلة يف كيفية غر�س النخلة: 

لأمني بن ح�شن حلواين املدين، من اأهل املائة 

للهجرة.  ع�شر  الرابع  واأوائل  ع�شر  الثالثة 

كتاب"  اآخر  يف  باحلجر  طبعت  ر�شالة  وهي 

خمت�شر مطالع ال�شعود بطيب اأخبار الوايل 

داود".

  �شرح ال�شدور يف النخل والتمور: اأخرجه 

ال�شيخ قا�شم القي�شي. )7(

حامت  بن  اأحمد  ن�شر  اأبو  والنخل:    الزرع 

الباهلي" ت 219هـ.

ال�شجر.  واأنواع  والنخل  والنبات    الزرع 

الفالحة  عن  األفت  اأخرى  كتب  وهناك   )8(

ذكرها   ، عامة  ب�شورة  والنبات  والزرع  

احلفيظ قائاًل:

  الزرع: اأبو عبيد الب�شري" ت 209هـ".

  الزرع: اأبو حامت ال�شج�شتاين" ت 255هـ".

  الفالحة: ُحنني بن اإ�شحاق" ت 264هـ".
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  زهرة الب�شتان: للحاج الغرناطي.

ت  الأندل�شي"  الفا�شل  لنب    الزراعة: 

764هـ".

جوامع  يف  املالحة  فوائد    جامع 

من  القر�شي،  الدين  لر�شي  الفالحة: 

القرن الثامن الهجري.

ملوؤلف  الفالحة:  لأهل  الراحة    مفتاح 

جمهول من القرن الثامن الهجري.

  اجلامع لأ�شتات النبات: لالإدري�س.

  ال�شجرة: اأبو عبداهلل احل�شني بن حمدان.

  ال�شجرة والنبات: اأبو ن�شر اأحمد بن حامت 

الباهلي" ت 231هـ".

  ال�شجر والنبات: للمفتجع الب�شري.

  النبات: اأبو حنيفة الدينوري" ت 264هـ".

  النبات: اأبو حامت ال�شج�شتاين" ت 255هـ".

  النبات: النويري" ت 310هـ".

  النبات: اأبو �شعيد ال�ُشكرّي. )9(

كتبهم  و�شمنوا  دونوا  عرب  موؤلفون  وهناك 

ومقاماتهم  ورحالتهم  اللغوية،  ومعاجمهم 

الأدبية، ودواوينهم ال�شعرية مقالت عن النخلة 

املباركة وما اإليها من اأقوال نحو:

ت  الب�شري"  للجاحظ  والتبيني:    البيان 

255هـ".

  تاج العرو�س: املرت�شى الَزبيِدي.

  الفهر�س: ابن الندمي.

    : ُمعجم ل�شان العرب.

  القامو�س املحيط: الفريوز اآبادي.

  مروج الذهب: امل�شعودي.

احل�شن  لأبي  و�شرحها:  النخلية    املقامة 

حممد  بن  عبداهلل  حممد  اأبي  بن  علي 

اجُلذامي املالقي، واملُ�شمى" الكليل يف ف�شل 

النخيل"، وي�شمى اأي�شًا ُنزهة الب�شائر.

  ياقوت احلموي: ُمعجم الُبلدان.

ممالك  يف  الأب�شار  م�شالك    الُعمري: 

الأم�شار.

  ابن الفقيه الهمذاين: خمت�شر البلدان.

  الهمذاين: �شفة جزيرة العرب.

معرفة  يف  التقا�شيم  اأح�شن    املقد�شي: 

الأقاليم.)10(

التمر يف زاد املعاد

يف  التمر  كتابه  يف  اجلوزية  القيم  ابن  ذكر   

ملا  قائاًل:  رواها  ق�شة  يف  املعاد"  زاد  كتابه" 

�شّلى  اهلل  ر�شول  قام  القوم  وتواجه  العدو  دنا 

وذكرهم  فوعظهم  النا�س  يف  و�شّلم  عليه  اهلل 

والظفر  الن�شر  والثبات من  ال�شرب  لهم يف  مبا 

العاجل وثواب اهلل الآجل. واأخربهم اأن اهلل قد 

اأوجب اجلنة ملن ا�شت�شهد يف �شبيله فقام ُعمري 

عر�شها  جنة  اهلل  ر�شول  يا  فقال:  احَلمام  بن 

ال�ّشماوات والأر�س قال نعم. قال بٍخ بٍخ يا ر�شول 

ل  قال:  بٍخ.  بٍخ  قول  على  يحملك  ما  قال:  اهلل. 

واهلل يا ر�شول اهلل اإّل رجاء اأن اأكون من اأهلها. 

قرنه  من  متراٍت  فاأخرج  اأهلها.  ِمن  فاإنك  قال: 

اآكل  لئن حِييُت حتى  ثم قال:  ياأكل منُهن  فجعل 

ِمن متراتي هذه اإنها حلياة طويلة فرمى مبا كان 

معه ِمن التمر ثم قاتل حتى ُقِتَل...".)11(

يف معجم البلدان

والتمر  النخيل  لذكر  العرب  امل�شنفون  اأ�شار 

والرطب وكل ما يخ�س النخلة املباركة، وح�شبنا 

للتمر  احلموي  ياقوت  ذكره  ما  اإىل  نقف  اأن 

ا�شتقت  موا�شع  من  البلدان،  ُمعجم  يف  والنخل 

من النخلة. فقد ذكر يف " باب التاء وامليم وما 

يليهما" للتمر، قائاًل:

التمر

جهة  من  طرب�شتان  جبال  يف  مدينة  ار:  مَتّ

جبال،  اأو  ه�شبات  الّتماين":  بينما"  ُخرا�شان. 

قال بع�شهم:

ومل ُتبق اأْلواُء الّتماين بقّية

                ِمن الرطب اإّل بطن واد وحاجر

ْرَتا�س:  ": فهي قرية من ُبخارى، و" مُتُ رَتُ اأما" مُتْ

من قرى خوارزم، قال بع�س ف�شالئها:

ْرتا�َس يوم اخلمي�ِس  َحللنا ُتُ

                            وِبتنا هناك بدار الرئي�ِس

واأن�شد  التيم،  لَعدي  باليمامة  قرية  الَتْمُر":  و" 

ثعلب، قال اأن�شدين ابن الأعرابي:

 وقيال ذا احَلَذر
ُ
يا َقَبح اهلل

                                     واأّمه ليلَة ِبتنا بَتَمر

قال: مَتر مو�شع معروف.

َرُة" عند احلموي هي بلفظ واحدة  بينما جند" مَتْ

التمر، من نواحي اليمامة لبني ُعقيل، وقيل بفتح 

امليم، وعقيُق عن ميني الفرط. )12(

النخل

قدم ياقوت احلموي يف معجمه اجلغرايف خالل 
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حديثه يف "باب النون واخلاء وما يليهما"، عن 

ا�شتقاقات النخل، وتناول اأوًل" نخال" التي قال 

قرب  ال�شرقية  املو�شل  نواحي  من  اإنها  عنها: 

اخلازر، وهو ا�شم الكورة التي ي�شقيها اخلازر.

اأبو  قال  اليمن،  نواحي  فمن  اأما" الَنْخالن":    

دهبل ال�شاعر:

�ِس عن منقلي نخالَن مرجتال اإن ُتْ

             َيرحل عن اليمِن املعروف واجُلوُد

ميني  عن  ال�شكري  قال  النخلة.  تثنية  َنْخلَتان: 

لهما  يقال  نخلتان  و�شماله  عامر  ابن  ب�شتان 

النخلة اليمانية والنخلة ال�شامية قال يف تف�شري 

قول جرير:

اإيّن تذّكرين الزبري حمامٌة

                       تدعو مبجمع نخَلتني هديال

قالت قري�س ما اأذل جما�شعًا

                     جارًا واأكرَم ذا القتيل قتيال

وقال الفاأفاأ بن برمة من بني عوف بن عمرو بن 

كالب الكالبي:

ع�شى اإن حججنا َنلتقي اأّم واهب

                        وجتمعنا من نخلتني طريُق

وتنظم اأع�شاء املطّي وبيننا

                        لغًا يف حديث دون كّل رفيُق

النخلة،  جن�س  ا�شم  ال�شكون  ثم  بالفتح  نُخٌل: 

على  املدينة  من  ثعلبة  بني  منازل  من  منزل 

غطفان  اأر�س  من  بنجد  مو�شع  وقبل  مرحلتني 

مذكور يف غزاة ذات الرقاع وهو مو�شع يف طريق 

ال�شام من ناحية م�شر ذكره املتنبي فقال:

فمّرت بنخل ويف ركبها

                                  عن العاملني وعنه ِغَنى

وقيل يف �شرح قول كثري:

وكيف ينال احلاجبّية اآلٌف

بيْلَيل ُم�شاه وقد جاوزْت نخال

ليلتني من  ُمرة بن عوف على  لبني  ونخل منزل 

املدينة. وقال زهري:

واإيّن ملُهٍد من ثناء وِمدَحٍة

                اإىل ماجد تبقى لديه الفوا�شُل

اأحابي به ميتًا بنخل واأبتغي

                    اإخاَءَك بالقيل الذي اأنا قائُل

تاأنيث  والق�شوى  النخل  واحدة  الق�شوى:  نخلة 

الأق�شى، قال جرير:

كم دون اأ�شماء من م�شتعمل ُقُذٍف

                      ومن قالة بها ت�شتودع العي�ُس

حنت اإىل نخلة الق�شوى فقلت لها

                   ب�شل عليك األ تلك الدهاري�س

   ِّاأمي �شاآمية اإذ ل عراق لنا

هم اإذ قومنا �ُشو�س                     قومًا نودُّ

نخلة ال�ّشاِمّية:واديان لهذيل على ليلتني من مكة 

َمّر و�َشبوحة وهو واٍد ي�شبُّ من  يجتمعان ببطن 

وهو  املنازل  َقْرن  من  ت�شبُّ  واليمانية  الُغمري 

بني  وهو  الب�شتان  جُمَتَمُعهما  اليمن  طريق  على 

فيه  واحدًا  واديًا  كانتا  اجتمعنا  فاإذا  جمامعها 

بطن َمّر، واإياهما عنى كثري بقوله:

حلفُت برّب املو�شعني ع�شيًة

                   وِغيطان َفْلج دونهم وال�شقائُق

يحثون �شبح احلمر ُخْو�شًا كاأنها 

                بنخلَة من دون الوحيف املطارُق

لقد َلِقَيتنا اأم عمرو ب�شادق

            من ال�شْرم اأو �شاقت عليه اخلالئُق

مكة  من  قريب  باحلجاز  مو�شع  حممود:  نخلة 

فيه نخل وكروم وهي املرحلة الأوىل لل�شادر عن 

اأبي مو�شى عمران النخلّي من  مكة: ويف تعاليق 

بن  �شعيد  لقيه  وثم  بها  مقامه  وكان  نخلة  بطن 

جمهان. قال �شخر: 

 األ قد اأرى واهلل اأيّن ميٌت

                        باأر�س مقيم �شدُرها و�شاُلها

لقد طال ما حييت اأخيّلة احلمى

                   ونخلة اذا جادت عليه ظالُلها

   ويوم نخلة اأحد اأيام الِفّجار كان يف اأحد هذه 

املوا�شع ويف ذلك يقول ابن زهري:

يا �شّدًة ما �شددنا غري كاذبة

                 على �َشَخينة لول الليل واحلرم

   وذلك اأنهم اقتتلوا حتى دخلت قري�س احلرب 

لقٌب  و�َشَخينة:  عنهم  فكف  الليل  عليهم  وجّن 

رُي به قري�س وهو يف الأ�شل ح�شاٌء يتخذ عند  ُتعَّ

باأكله.  اأولعت  ولعلها  املال  وعجف  الزمان  �شّدة 

قال عبد اهلل بن الزبعري:

زعمت �َشَخينُة اأن �شتغلب رّبها

                                 وليْغلنّب ُمَغالُب الَغاّلِب

وبه  َيَدعان  فيه  ي�شبُّ  واٍد  اليمانية:  ونخلة    

وبه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  لر�شول  م�شجد 

نخلة  بوادي  ويجتمع  ُحنني  يوم  هوازُن  َع�ْشَكرت 

ال�ّشامّية يف بطن َمّر و�َشبوحة واٍد ي�شّب باليمامة 

على ب�شتان ابن عامر وعنده جمتمع نخلتني وهو 

يف بطن َمّر. قال ذو الّرمة:

اأما والذي حّج املُلبون بيته

                    �ِشالًل وموىل كّل باٍق وهالِك
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ورّب ِقاَل�س اخُلْو�س تدمي اأنوفها 

                  بنخلَة والداعني عند املنا�شِك

لقد كنت اأهوى الأر�س ما ي�شتفزين

                      لها ال�شوق ال اأنها من ديارك

   قال اأبو زياد الكالبي نخلة واٍد من احلجاز بينه 

وبني مكة م�شرية ليلتني اإحدى الليلتني من نخلة 

يجتمع بها حاّج اليمن واأهل جند ومن جاء من 

قبل اخلط وعمان وهجر وَيربين فيجتمع حاجهم 

بالوباَءة وهي اأعلى نخلة وهي ت�شمى نخلة اليمانّية 

وت�شمى النخلة الأخرى ال�ّشامّية وهي ذات ِعْرق 

التي ت�شمى ذات ِعْرق واأما اأعلى نخلة ذات ِعْرق 

فهي لبني �شعد بن بكر الذين اأر�شعوا ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم وهي كثرية النخل واأ�شفلها 

ب�شتان ابن عامر وذات ِعْرق التي يعلوها طريق 

الب�شرة وطريق الكوفة.

ابن  عن  َينبُع  �شدر  يف  واٍد  بالتحريك:  نخلى: 

الأعرابي وله نظائُر �شت ُذكرت يف َقَلَهى.

ُنَخْيٌل: ت�شغري َنخل: وهو ا�شم عني قرب املدينة 

على خم�شة اأميال، واإّياها َعنى ُكثرّي:

جعلن اأراخّي النخيل مكانه

                           اإىل كّل َقّر م�شتطيل مقّنع

   وذو النخيل اأي�شا قرب مكة بني مغم�س واثربه 

وهو يفرغ يف �شدر مكة: وذو النخيل اأي�شًا مو�شع 

بال�شام  ناحية  اأي�شًا  والنخيل  ح�شرموت،  ُدَوين 

ويوم النخيل من اأيام العرب. قال لبيد:

ولقد بكت يوم النخيل وقبله

                           مّراُن من اأيامنا وحرمُي

منا ُحماُة ال�شعب يوم تواعدت 

فا وتيُم                           اأ�شٌد وُذبياُن ال�شّ

النَُّخْيَلُة: ت�شغري نخلة: مو�شع قرب الكوفة على 

ميني  عن  ماء  اأي�شًا  والنَُّخيلُة:  ال�شام.  �َشمت 

اأميال  �شبعة  على  والعقبة  املُغيثة  قرب  الطريق 

من ُجَوّي غرب واق�شة بينها وبني احُلَفري ثالثة 

اأميال، وقال عروة بن زيد اخليل يوم النَُّخْيَلة من 

اأيام القاد�شية:

برزت لأهل القاد�شية معلما

                  وما كل من يغ�شى الكريهة يعلم

ويوما باأكناف النخيلة قبله

                       �شهدت فلم اأبرح ادمي واكلم

واقع�شت منهم فار�شا بعد فار�س 

                  وما كل من يلقى الفوار�س ي�شلم

وجناين اهلل الأجل وجراأتي

                   و�شيف لأطراف املرازب خمذم

واأيقنت يوم الديلميني اأنني 

      متى ين�شرف وجهي اإىل القوم يهزموا

 فما رمت حتى مزقوا برماحهم

                  قبائي وحتى بل اأخم�شي الدم

حمافظة اإين امروؤ ذو حفيظة

                      اإذا مل اأجد م�شتاأخرًا اأتقدم

الْتيم،  لعدي  باليمامة  قرية  بالتحريك،  متر: 

واأن�شد ثعلب قال: اأن�شدين ابن الأعرابي:               

يا قبح اهلل وقيال ذا احلذر

واأمه ليلة بتنا بتمر 

 باتت تراعي ليلها �شوء القمر 

واحدة  بلفظ  ومترة:  معروف.  مو�شع  متر  قال: 

التمر، من نواحي اليمامة لبني عقيل وقيل: بفتح 

امليم وعقيق مترة عن ميني الفرط. 13

الهوام�س وامل�شادر واملراجع:

1.  يو�شف عزالدين: الرتاث الزراعي عند العرب، 

جملة امَلْجَمع العلمي العراقي، بغداد، العراق، 

والثالثون،  اخلام�س  املجلد  الأول،  اجلزء 

كانون الثاين 1984م، �س126-124.

2.  عاطف حمّمد اإبراهيم وحمّمد نظيف حجاج: 

يف  وانتاجها  ورعايتها،  زراعتها  التمر،  نخلة 

الوطن العربي، من�شاأة املعارف، الإ�شكندرية، 

م�شر،" د.ت"، �س 12.

عند  الزراعي  الرتاث  عزالدين:  3.  يو�شف 

العرب، �س 27.

عن  درا�شات  احلفيظ:  ذياب  حمّمد  4.  عماد 

العربي  العلمي  الرتاث  يف  والتمور  النخيل 

والتوزيع،  للن�شر  الياقوت  دار  والإ�شالمي، 

2002م،  الأردن،  عّمان،  الأوىل،  الطبعة 

�س140.

5. يو�شف عزالدين: املرجع ال�شابق، �س 27.

عن  درا�شات  احلفيظ:  ذياب  حمّمد  6.  عماد 

العربي  العلمي  الرتاث  يف  والتمور  النخيل 

والإ�شالمي، �س 141.

�س17- ال�شابق،  املرجع  البكر:  اجلبار  7.  عبد 

.18

8.  عماد حمّمد ذياب احلفيظ: املرجع ال�شابق، 

�س141.

9. املرجع ال�شابق، �س 143-142. 

10. كذلك، �س 144-145، و147.

املطبعة  املعاد،  زاد  اجلوزية:  القيم  11.  ابن 

امل�شرية، " د.ت"، 88/2.

لها  قّدم  البلدان،  معجم  احلموي:  12.  ياقوت 

حمّمد عبدالرحمن املرع�شلي، طبعة جديدة 

الرتاث  اإحياء  دار  وُمنقحة،  مث�شححة 

د.ت"،  العربي،"  التاريخ  موؤ�ش�شة  العربي، 

املجلد الأول، �س 455.

اجلزء  البلدان،  ُمعجم  احلموي:  13.  ياقوت 

الرابع، �س 382-380.
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هديـــة قيـمــة 
من محب للنخـلة

شكـر وتقـدير 
للدكتور جاسم محمد المديرس

العامة  الأمانة  ت�شلمت  والتقدير  ال�شكر  بيد 

قيمة  التمر هدية  لنخيل  الدولية  جلائزة خليفة 

عبارة  املدير�س  الدكتور جا�شم حممد  الأخ  من 

ال�شلة  ذات  واملوؤلفات  الكتب  من  جمموعة  عن 

ب�شجرة نخيل التمر قام باإعدادها ون�شرها على 

خالل  قدمها  تباع(  ول  )تهدى  اخلا�شة  نفقته 

العامة  الأمانة  نظمته  الذي  التعريفي  اللقاء 

 ،2010 10 يونيو  للجائزة يف مدينة الكويت يوم 

اأحد حمبي  تعرفنا على  اأن  وكانت فر�شة طيبة 

حياته  نذر  رجل  جا�شم،  الدكتور  بقامة  النخلة 

النخلة  يخ�س  ما  كل  حول  والتاأليف  الكتابة  يف 

من اإر�شادات وخدمات زراعية على مدار العام، 

اأو من حيث تعريف املزارع باأهم اأ�شناف التمور 

املوجودة يف دولة الكويت ومنطقة اخلليج العربي 

بطريقة علمية موثقة.

وقد ت�شمنت الهدية املوؤلفات التالية:

الأوىل  الطبعة  الأول،  نخلتك )اجلزء  1-  اأطل�س 

.)1991

2-  اأطل�س نخلتك )اجلزء الثاين، الطبعة الأوىل 

.)2003

3- اأطل�س اأ�شناف التمور يف اخلليج )2009(.

والعناية  اخلليج  يف  التمور  اأ�شناف  4-  اأطل�س 

بالنخيل )2010(.

5-  العناية بالنخيل )2009(.

حمد  حممد  جا�شم  الدكتور  لالأخ  ال�شكر  كل 

التوفيق  له  متمنني  القيمة  هديته  على  املدير�س 

والنجاح.
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للحصول على قيمة مضافة �سعود بن عبد الكرمي الفدا 

مدير الإدارة الزراعية

د.رمزي عبد الرحيم اأبو عيانه 

مدير ال�ش�ؤون الفنية  

الإدارة الزراعية - اإدارة اأوقاف الراجحي

Saudalfadda@hotmail.com

ramzy200@hotmail.com

اآلثــار االقتصـادية 
لعمليات تحسين 

جــودة التمــور
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اأ – ظاهرة ا�سوداد ثمار ال�سكري، وذلك بتحليل 

ال�سفراء  واأخرى   ال�سوداء  الثمار  من  عينة 

للمقارنة بينها والعمل على حلها.

ب – ظاهرة انف�سال الق�سرة عن لب الثمرة.

الثمار وخروج مواد �سكرية  – ظاهرة ت�سقق  ج 

وما يرتتب على ذلك من م�ساكل.

وذلك من خالل عقد حلقات جودة على م�ستوى 

امل�سرفني وروؤ�ساء الأق�سام املعنيني.

مزارعي  بني  اخلربات  نقل  اأهمية  نن�سى  ول 

الزيارات  تبادل  خالل  من  والتمور  النخيل 

جلنة  ت�سكيل  مع  واملوؤمترات.  الندوات  وح�سور 

الإدارة.  مب�سروعات  املنتج  جودة  على  للعمل 

بالإ�سافة  للمنتج.  قيا�سية  موا�سفات  وو�سع 

والعمل  امل�سروفات.  تر�سيد  على  العمل  اإىل 

ا�ستخدامها  قبل  الإنتاج  م�ستلزمات  توفري  على 

بوقت كاف. وحتليل التمور للتاأكد من خلوها من 

الوقائية  الإجراءات  واتخاذ  املبيدات.  متبقيات 

من  والتاأكد  وامل�ستودع.  باحلقل  الإ�سابات  �سد 

حيوية حبوب اللقاح بتحليلها مع انتخاب الفحول 

اجليدة. والو�سول اإىل نقطة التعادل التي توازن 

والتوظيف  واجلودة.  القت�سادية  الكمية  بني 

يتنا�سب  مبا  وتوزيعها  العاملة  للقوى  الأمثل 

طرديًا مع الأ�سناف القت�سادية.

ثالثًاً: املوا�سفات الفنية القيا�سية لأهم 

اأ�سناف التمور )ال�سكري كمثال(:

من  خاليًا  اآ�سفر  الثمار  لون  يكون  1-  اأن 

ال�سوداد.

مبتو�سط  احلجم  كبرية  الثمار  تكون  2-  اأن 

12.5جم/ثمرة كما �سيت�سح لحقًا.

اخلدو�ش  من  خالية  الثمار  تكون  3-  اأن 

والإ�سابات املختلفة.

4-  اأن تكون ق�سرة الثمرة ملت�سقة باللب.

5-  اأن تكون ن�سبة رطوبة الثمار منا�سبة، وح�سب 

�سور تناولها فاإن كانت مترًا تكون يف حدود 

19%، واإن كانت رطبًا تكون يف حدود %32.

رابعًا: اأ�سواء على بع�ض املوا�سفات لأهم 

الأ�سناف التي تنتجها الإدارة الزراعية

1- �سنف ال�سكري:

يت�سح من اجلدول رقم )2(:

احلمراء  التمور  يف  الرطوبة  ن�سبة  1-  زيادة 

وال�سوداء اللون.

والزنك  والبورون  البوتا�سيوم  عنا�سر  2-  قلة 

و�سع  عند  ذلك  مراعاة  يتم  لذا  واحلديد. 

برنامج الري والت�سميد.

مل يعد املزارع اأو املنتج ي�سعى لرفع كمية الإنتاج 

جنبًا  اأي�سًا  ي�سعى   بل  التمور  من  ملزرعته  فقط 

م�ستوى  بنف�ش  املنتج  جودة  لرفع  جنب   اإىل 

احل�سول  اأجل  من  الإنتاج  كمية  برفع  اهتمامه 

على قيمة تناف�سية م�سافة. وهذا ليتاأتى جزافًا 

املنظم  بالتخطيط  ال�سدفة،بل  مبح�ش  اأو 

والتطبيق اجليد،واملتابعة امل�ستمرة لإدارة العمل 

باملزارع منذ بداية املو�سم الزراعي والذي يبداأ 

عادة يف �سهر نوفمرب )اأي بعد النتهاء من مو�سم 

احل�ساد( حتى مو�سم ح�ساد املو�سم اجلديد.

عوامل وجتارب حت�سني اجلودة

اأوًل: القيمة امل�سافة لرفع جودة التمور: 

ارتفاع  اأهمها  العنا�سر  من  كثري  على  تعتمد 

واكت�ساب   .%20 اإىل  ت�سل  قد  بن�سبة  الأ�سعار 

العمالء.  ر�سا  واكت�ساب  �سنويًا.  جدد  عمالء 

مو�سم  قبل  املنتج  حجز  بل  الت�سويق  و�سرعة 

التاأثري  دون  التخزين  فرتة  واإطالة  احل�ساد. 

اأو املزرعة  املوؤ�س�سة  التمور. واكت�ساب  �سلبًا على 

اأو  املوؤ�س�سة  القائمني على  واإعطاء  �سمعة طيبة. 

املزرعة الثقة يف منتجاتهم.

ثانيًا: كيفية اإدارة العمليات الإنتاجية:

يعتمد ذلك على تنفيذ كل برنامج زراعي يف وقته 

وبالآلية املنا�سبة. واإجراء حتاليل لأن�سجة النبات 

يف  التحاليل  بنتائج  لال�ستعانة  واملياه  والرتبة 

و�سع برنامج الت�سميد. واإجراء التجارب العملية 

احلديثة  خا�سة  الإنتاج  م�ستلزمات  با�ستخدام 

واقت�ساديًا.  فنيًا  اأف�سلها  على  للوقوف  منها 

وو�سع التف�سري العلمي املنطقي للظواهر التي قد 

حتدث على بع�ش اأ�سناف النخيل اأو التمور للحد 

من اأ�سرارها مثل: 

جدول رقم )1(: يو�سح املتو�سط العام لأوزان الدرجات املختلفة ل�سنف ال�سكري

�سور تو�سح الفرق بني جودة متور ال�سكري

الوزن

والعدد

الدرجة

ناجت فرزرطب اأ�سودرطب اأحمررطب اأ�سفرنا�سفطريفاخر

63.380.5988190101127متو�سط عدد الثمار/كجم )ثمرة(

15.812.410.212.3119.97.8متو�سط وزن الثمرة )جم(
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نتائج حتاليل عينات متور ال�سكري ح�سب اللون  

جدول رقم)2(:يو�سح املقارنة بني حمتويات متور ال�سكري ح�سب اللون

)اأ�سفر – اأحمر – اأ�سود( من العنا�سر الغذائية عام 2008م.

جدول رقم)3(:يو�سح املتو�سط العام لأوزان الدرجات املختلفة لأ�سناف 

) خال�ش – نبتة �سيف – �سقعي – خ�سري(.

2- بقية الأ�سناف:

لون عينة التمرالوحدةالو�سف

اأ�سوداأحمراأ�سفر

1.692.12.74%الرطوبة

0.320.300.33%النيرتوجني الكلي

0.770.610.61%الكلوريدات

0.100.100.11%الف�سفور

1.150.851.02%البوتا�سيوم

813.0777.0925.0مليجرام/كجماملغني�سيوم

58.0034.0041.00مليجرام/كجمال�سوديوم

17.0815.8314.00مليجرام/كجماحلديد

4.446.026.55مليجرام/كجماملنجنيز

5.444.425.06مليجرام/كجمالزنك

4.408.518.80مليجرام/كجمالنحا�ش

10.317.5310.58مليجرام/كجمالبورون

خ�سري�سقعينبتة �سيفخال�ضال�سنف

�سغريمتو�سطكبري ق�سركبري مربوم�سغريمتو�سطكبري�سغريمتو�سطكبري�سغريمتو�سطكبريالدرجة

متو�سط 

عدد الثمار 

بالكيلو

98.7114.4167.474.192.51226884.3114.368.369.282.7142.2

متو�سط 

وزن الثمرة 

)جم(

10.18.7613.510.88.214.711.98.714.614.513.87.80
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ثمار  لون  ا�سوداد  ظاهرة  من  للحد 

ال�سكري وتق�سرها )انف�سال الق�سرة عن 

اللب( يتبع الآتي:

1 -  اإ�سافة العنا�سر ال�سغرى ر�سًا على املجموع 

اأهمية  مع  العقد  بعد  والثمري  اخل�سري 

ومبعدل  البورون  عن�سر  على  احتوائها 

150-200جم/نخلة.

بعد  اأي�سًا  وي�ساف  البوتا�سيوم  ن�سبة  1 -  زيادة 

 1 ومبعدل  التلوين  مرحلة  قبل  وحتى  العقد 

كجم/نخلة.

من  بدءًا  الري  بتقليل  الرطوبة  ن�سبة  2 -  تقليل 

دخول الثمار مرحلة التلوين.

بغر�ش  باملاء  تلونها  بعد  الثمار  ر�ش  3  -  عدم 

الغ�سيل.

وخروج  الثمار  ت�سقق  ظاهرة  من  للحد 

ثمار  من  ماحتتها  تلوث  �سكرية  مواد 

وينمو عليها فطريات يتبع الآتي: 

ن�سبة  ارتفاع  اأن  ات�سح  حيث  الري  عملية  تقنني 

هذه  حدوث  �سبب  هي  النخلة  بحو�ش  الرطوبة 

على  تكرث  الظاهرة  هذه  واأن  خا�سة  الظاهرة، 

العذوق القريبة من �سطح الأر�ش.

البيان  ويو�سح  العذوق  بتكميم  الهتمام 

الونان  �سنف  تكميم  اقت�ساديات  التايل 

كمثال:

جدول )4(: طرق اخلف التي جترى على الأ�سناف طويلة وق�سرية العذوق لتح�سني جودة 

الثمار مب�سروعات الإدارة – اأوقاف الراجحي

خام�سًا: مناذج للتجارب العملية لتح�سني جودة املنتج:

 اأ�سناف ق�سرية العذوق مثل خ�سري/طرق اخلفم

خال�ض

اأ�سناف طويلة العذوق مثل �سكري /�سقعي

)بحجم قب�سة اليد( اأثناء التلقيحلتق�سرتق�سري طول ال�سماريخ1

 �سماريخ قلب العذق بعد التاأكد من ن�سبةاإزالة 10-15% من عدد ال�سماريخ2

العقد

ليزال

ل�سنفي ال�سكري والربحيلتخفاخلف حبة/حبة3

يتم اإزالة عدد من العذوق طبقًا للجدول الالحق ومبا يتنا�سب مع عدد ال�سعف على النخلة )وهي من اإزالة عدد من العذوق4

العذوق املتاأخرة وامل�سابة وال�سعيفة والتي بها �سي�ش(.
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وقيمتها  املت�ساقطة/نخلة  التمور  1 -  متو�سط 

بالريال: 5كجم×2 ريال =10ريالت.

واحتياجاتها  النخلة  عذوق  عدد  2 -  متو�سط 

 10 اأي  10عذوق  التكميم:  اأكيا�ش  من 

اأكيا�ش×0.33هللة �سعر الكي�ش=3.3ريال.

ونظرًا لأن كي�ش التكميم ي�ستخدم ملدة 3�سنوات، 

فتكون تكلفة الأكيا�ش للنخلة بال�سنة =1.1ريال

النخلة  تكميم  من  القت�سادي  العائد  يبلغ 

الواحدة: 10-1.1ريال=8.9ريال.

مثل  الأخرى  التكميم  مزايا  اإىل  بالإ�سافة 

احلفاظ على جودة الثمار و�سهولة اجلداد.

بهدف  الزراعية  الربامج  تنفيذ  اآلية 

حت�سني اجلودة

اأوًل: برنامج الري:

 ، فرتتني  خالل  للنخيل  الري  تكثيف  1-  يتم 

الفرتة الأوىل خالل �سهري نوفمرب ودي�سمرب 

الثانية  والفرتة  الطلع،  تكوين  يف  للم�ساعدة 

يوليو  منت�سف  حتى  اأبريل  منت�سف  من 

وزيادة  الثمار  منو  اكتمال  يف  للم�ساعدة 

حجمها وعادة تكون من 3-4 ريات/اأ�سبوع.

الثمار مرحلة  2-  يتم تقليل الري مبجرد دخول 

يف  لل�سرعة  احل�ساد  نهاية  وحتى  التلوين 

ن�سج الثمار ولعدم زيادة ن�سبة الرطوبة التي 

رية  تكون  وعادة  فطرية  اأمرا�ش  عنها  تن�ساأ 

كل 10اأيام.

3-  يتم تقنني الري يف باقي �سهور ال�سنة وعادة 

تكون 2 رية/اأ�سبوع. هذا ويجب اأن يوؤخذ يف 

العتبار نوع الرتبة، الظروف اجلوية،وحجم 

الري  املنزرع،وطريقة  النخيل،وال�سنف 

املتبعة يف املزرعة.

ثانيًا: برنامج الت�سميد:

�سواء  باملزرعة  الت�سميد  برنامج  يعتمد  اأن  يجب 

الت�سميد الع�سوي ، الت�سميد املعدين، ] بالعنا�سر 

عينات  حتاليل  نتائج  على    ] وال�سغرى  الكربى 

ع�سوائية من الرتبة واملياه واأن�سجة النبات بحيث 

جلميع  وممثلة  علمية  بطريقة  العينات  توؤخذ 

اأجزاء املزرعة.

متحلال  يكون  اأن  يجب  الع�سوي:  1-  الت�سميد 

الفنية  للموا�سفات  ومطابقًا  كاماًل  حتلاًل 

للنخلة  وت�ساف  اجليدة  الع�سوية  لالأ�سمدة 

يحفر  �سنويًا  �سماد  50كجم  حوايل  الواحدة 

تغطى  ثم  النخلة  بحو�ش  دائرية  حفرة  لها 

للم�ساعدة  كثيفة  رية  النخلة  وتروى  بالأتربة 

يف حتلل العنا�سر ويف�سل اأن يكون ذلك بعد 

احل�ساد اأي يف �سهر نوفمرب.

يف�سل  الكربى:  للعنا�سر  املعدين  2-  الت�سميد 

)مار�ش-اأبريل- دفعات   3 على  يو�سع  اأن 

2-3كجم نخلة واأن تكون  مايو( ومبعدل من 

الأوىل  الدفعات  يف  النيرتوجينية  الأ�سمدة 

لت�سجيع النمو اخل�سري والأ�سمدة البوتا�سية 

الثمار  جودة  لتح�سني  الأخرية  الدفعات  يف 

بحو�ش  نرثًا  وذلك  الثمري  النمو  وت�سجيع 

النخلة ثم الري مبا�سرة.

على  ر�سًا  ت�ستخدم  ال�سغرى:  3-  العنا�سر 

املجموع اخل�سري والثمري خلطًا مع املبيدات 

ال�سابقة  الفرتة  نف�ش  خالل  منفردًا  اأو 

جودة  لتح�سني  150-250جم/نخلة  ومبعدل 

الثمار،ويف�سل اأن يحتوي املركب على معظم 

اأو كل العنا�سر ال�سغرى.

ثالثًا: برنامج الوقاية:

ت�سيب  التي  والأمرا�ش  الآفات  وتتنوع  تتعدد 

وفيما  بامل�ستودعات  والتمور  احلقل  يف  النخيل 

لتلك  والعالجية  الوقائية  الطرق  ن�ستعر�ش  يلي 

الآفات.

اأ- الطرق الوقائية من الآفات 

والأمرا�ض:

من  الف�سائل  حلماية  الوقائية  الطرق  1-  اإتباع 

الآفات والأمرا�ش.

2-  نظافة الب�ساتني وقطع وجمع ال�سعف والعذوق 

الب�ستان  خارج  ونقلها  امل�سابة  والف�سائل 

والتخل�ش منها بالطرق املنا�سبة.

اأو  اإفراط  دون  متوازن  تغذية  برنامج  3-  اتباع 

من  عينات  حتليل  نتائج  على  وبناًء  تفريط 

الرتبة واملياه واأن�سجة اأوراق النخيل.

عمر  على  يعتمد  مقنن  ري  برنامج  4-  اتباع 

حيث  اجلوية  الرتبة،والظروف  النخل،ونوع 
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ي�سبب  الري  ملياه  النخفا�ش  اأو  الزيادة  اأن 

زيادة  للنخيل من حيث  الأ�سرار  الكثري من 

الفطرية  الأمرا�ش  وتكاثر  احل�سائ�ش  منو 

ف�ساًل عن التاأثري على جودة الثمار.

ميكانيكيًا  واجلرذان  القوار�ش  جحور  5-  هدم 

للحد من ا�ستخدام املبيدات.

والأمرا�ش  لالآفات  املبكر  الك�سف  6-  اأهمية 

ومكافحتها يدويًا اإن اأمكن .

والفرمونية  ال�سوئية  امل�سائد  7-  ا�ستخدام 

عن  موؤ�سرًا  تعطي  لأنها  باحلقل  الكرمونية 

احل�سرات املتواجدة به،ف�ساًل عن دورها يف 

املكافحة.

التلوين  مرحلة  خالل  باملاء  العذوق  8-  غ�سيل 

للتخل�ش من الغبار واآثار املبيدات.

للغبار  تعر�سها  من  للحد  العذوق  9-  تكميم 

والطيور،ول�سهولة  بالآفات  والإ�سابة 

احل�ساد.

منه  والنتهاء  املنا�سب  الوقت  10-  احل�ساد يف 

قبل نهاية اأكتوبر ، وعزل التمور املت�ساقطة 

عما يتم ح�سادها.

الب�ساتني  11-  زراعة م�سدات رياح على حدود 

من  تكون  اأن  ويف�سل  الأتربة  من  للحد   ،

النيم  اأ�سجار  مثل  لالآفات  طاردة  نباتات 

والكافور.

12-  تعبيد طرق املزرعة قدر الإمكان للحد من 

اإثارة الغبار.

املبيدات  من  بخليط  وقائية  ر�سة  13-  اإجراء 

ال�سرام  نهاية  بعد  والفطرية(  )احل�سرية 

والفطرية  احل�سرية  الآفات  من  للحد 

اأو  الن�سطة  الأطوار  �سواء  والآكارو�سية 

ال�ساكنة منها.

ب- الطرق الوقائية من احل�سرات:

1- اإن�ساء امل�ستودعات ح�سب املوا�سفات الفنية.

2-  تطهري امل�ستودعات قبل احل�ساد بخليط من 

املبيدات الفطرية واحل�سرية الآمنة. 

واجلدران(  )الأر�سية  امل�ستودعات  3-  غ�سيل 

باملاء وقبل ا�ستالم التمور مبا�سرة .

4-  اإحكام غلق الأبواب وال�سبابيك وو�سع �سبك 

عليها.

5-  و�سع م�سائد كهربائية �ساعقة بامل�ستودعات 

جلذب ح�سرات املخازن ومكافحتها.

وذلك  اجليد  بالتدبي�ش  التمور  كب�ش  6-  عملية 

اإىل توقف  بطرد الهواء من الأكيا�ش فيوؤدي 

منو احل�سرات والق�ساء على اأي ح�سرات قد 

تتواجد بها،وعدم فق�ش اأي بي�ش ح�سرات قد 

يتواجد بها اأي�سًا.

يوؤدي  التربيد  خمازن  يف  بالتمور  1-  الحتفاظ 

اإىل منع ظهور احل�سرات.

وحفظها  وامل�سابة  املت�ساقطة  التمور  2-  عزل 

بعيدًا عن التمور ال�سليمة.

ج- الطرق العالجية:

اإجراء ر�سة وقائية بخليط من املبيدات  1-  يتم 

الفطرية واحل�سرية املنا�سبة بعد احل�ساد.

من  بخليط  عالجية  وقائية  ر�سة  اإجراء  2-  يتم 

مو�سم  بعد  واحل�سرية  الفطرية  املبيدات 

التلقيح.

3-   يتم اإجراء ر�سة وقائية عالجية �سد الأكارو�ش 

مايو  منت�سف  من  )الغبرية(  الغبار  حلم 

حتى منت�سف يونيو.

با�ستخدام  اأو  يدويًا  احل�سائ�ش  مكافحة  4-   يتم 

مبيد اجلاليفو�سيت مع مالحظة الآتي:

   اإ�سافة مادة نا�سرة مع املبيدات مبعدل 150-

250مل/1000لرت ماء حتى تزيد من كفاءة 

املبيد لوجود طبقة �سمعية على اأوراق النخيل 

خا�سة  مل�ساء  �سبه  النخيل  ثمار  لأن  ونظرًا 

قبل ن�سجها.

اإ�سابة  بها  تظهر  التي  للمواقع  الر�ش     يعاد 

واملحيطة بها كحزام اأمني للمزرعة.

  يف�سل اختيار املبيدات القابلة للخلط توفريًا 

للوقت واجلهدخا�سة يف املزارع الكربى.

  تغيري املبيدات من �سنة لأخرى حتى لتكت�سب 

الآفة مناعة �سدها.
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رابعًا: برنامج التلقيح:

1-  يجب التاأكد من كفاءة حبوب اللقاح ويف�سل 

املخزنة  منها�سواء  ع�سوائية  عينات  حتليل 

منها اأو حديثة النتاج.

كمية  من  �سنف  كل  احتياجات  مراعاة  2-  يتم 

حبوب اللقاح.

تفتح  من  املنا�سب  الوقت  يف  التلقيح  3-  يتم 

الأغاري�ش الأنثوية وعادة قبل اأن يخ�سر لون 

ال�سماريخ. 

يف  امل�ستخدمة  اجليدة  الفحول  انتخاب  4-  يتم 

التلقيح.

النا�سجة  الذكرية  الأغاري�ش  جتميع  5-  يتم 

ولترتك حتى تتطاير منها حبوب اللقاح.

خام�سًا: برنامج خف العذوق والثمار:

اكتمال  بعد  حبة(  ال�سكري)حبة  خف  1-  يتم 

عقد الثمار وكذلك الربحي.

ال�سماريخ  عدد  من   %20-15 من  2-  اإزالة 

الثمار  عقد  بعد  الطويلة  بالعذوق  الو�سطية 

وعند تعديل العذوق.

التلقيح  عند  ال�سماريخ  طول  من   %15 3-  اإزالة 

خا�سة لالأ�سناف طويلة العذوق.

4-  اإزالة العذوق امل�سابة واملتاأخرة.

ال�سعف  عدد  بني  التوازن  مراعاة  ويتم  هذا 

لكل  يكون  بالعذق،وعادة  التمور  وكمية  الأخ�سر 

�سعفة خ�سراء ا كجم متر،فاإن كان على النخلة 

حوايل 80�سعفة خ�سراء يرتك بها كمية 80كجم 

اأقل  اأو  اكرث  اأو  10عذوق  على  موزعة  �سواء  متر 

من ذلك.

�ساد�سًا: برنامج تكميم العذوق:

مرحلة  بداية  يف  العذوق  جميع  تكميم  1-  يتم 

الت�ساقط  من  عليها  حفاظًا  التلوين  دخولها 

ولت�سهيل  والطيور  بالكارو�سات  والإ�سابة 

عملية اجلداد )احل�ساد(.

املنا�سب  الوقت  يف  احل�ساد  ويتم  2-  هذا 

وبال�سورة التي يرغبها امل�ستهلك �سواء ب�سر 

مثل الربحي اأو رطب مثل ال�سكري اأو متر مثل 

ال�سقعي.
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التمر  الدولية لنخيل  باأن جائزة خليفة  واأ�ساف 

ُتْعـترَربرَ خطوة يف الجتاه ال�سحيح اختطت لنف�سها 

النجاح  طريق  على  نبيلة  وقيمًا  واأهدافًا  مبادئ 

احلكيمة  القيادة  من  روؤيتها  ت�ستمد  والتميز. 

راأ�سها  وعلى  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة 

اآل نهيان،  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اأول  الفريق  ودعم  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�ش 

�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 

امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 

اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد  واهتمام �سمو 

نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 

ومتابعة �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 

جمل�ش  رئي�ش  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

يف  �سارك  وقد  اجلائزة  عمر  من  م�سى  عام 

ع  ـِنّ دورتها الثانية 68 باحث ومزارع ومنتج وُم�سرَ

عربية  دولة   26 من  التمر  نخيل  ل�سجرة  وحمب 

واأجنبية، وهذا دليل وا�سح على عاملية اجلائزة 

وحمبي  املخت�سني  واهتمام  انت�سارها  و�سعة 

املختلفة  بفئاتها  امل�ساركة  املباركة على  ال�سجرة 

الإمارات يف  لدولة  الريادي  الدور  يعزز من  مبا 

التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  قطاع  وتنمية  دعم 

حول العامل.

للجائزة،  الإعالمية  اللجنة  جهود  ثمرة  الكتاب 

الوطني  املجل�ش  مبوافقة  فاخرة  بطبعة  �سدر 

/ 1 كما اأخذ   100122 / 26337 لالإعالم رقم 

الكتاب رقمًا يف الت�سنيف الدويل هو

 ISBN 8-745-15-9948-978 من قبل املجل�ش 

الوطني لالإعالم. 

 

الكتاب السنوي 2010 

صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

توثيق لإجنازات اجلائزة

 يف دورتها الثانية 2010 
والوفاء  التمكني  ع�سر  نعي�ش  اليوم  نحن  وها 

لنهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

ل�ساحب  احلكيمة  القيادة  حتت  اهلل«  »رحمه 

رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

به  نهتدي  اأن  الدولة »حفظه اهلل«. وعدًا وعهدًا 

يف م�سريتنا على طريق النجاح والتميز.

بتنفيذه  للجائزة  العامة  الأمانة  قامت  ما  اإن 

الواقع خالل عام م�سى �سجل حافل  اأر�ش  على 

املتوا�سعة  والجنازات  حمدود  الال  بالعطاء 

اإذا  خ�سو�سًا  العامل،  بنظر  والقّيمة  بنظرنا 

اجلائزة  متلكها  التي  الروؤية  و�سوح  اإىل  نظرنا 

التي  وامل�سروعة  الكبرية  الطموحات  حجم  واىل 

تعمل من اأجل التميز والتفوق.

هكذا قدم �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني 

للكتاب  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام 

ال�سنوي للجائزة يف دورتها الثانية 2010، الكتاب 

حققتها  التي  والفعاليات  الأن�سطة  كافة  يوثق 

على   2010 الثاين  دورتها  يف  اجلائزة 

خمتلف ال�سعد واملجالت. 
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تبخـير التمـور 
وأهميته في حفظ 

الثمار من التلف

الق�شاء على الأحياء ال�شبيهة باحل�شرات كاحَلَلم 

وغريها.

ونظرا لأهمية الق�شاء على احل�شرات التي تتلف 

التمور، فقد ا�شتخدمت قدميا عدة طرق لتحقيق 

ذلك، من اأهمها :

ال�شاخن لفرتة ق�شرية،  املاء  التمور يف  1-غمر 

الكميات  ملعاجلة  الطريقة  هذه  اتبعت  وقد 

تطبيقها  ي�شعب  انه  بيد  التمور،  من  القليلة 

على نطاق جتاري، كما انه يتعذر حتديد الوقت 

الدقيق الالزم لبقاء التمور يف املاء للق�شاء على 

احل�شرات والأحياء الدقيقة املوجودة يف الثمار.

�ملهند�س �أجمــــد قـــا�ســم

متخ�ش�ص يف تكنولوجيا ال�شناعات الكيميائية

ع�شو الرابطة العربية لالإعالميني العلميني

engamjad@gmail.com

ت�شاب التمور بالتلف جراء مهاجمتها باحل�شرات 

احل�شا�شة  الثمار  من  التمور  وتعترب  املختلفة، 

التي ينبغي املحافظة عليها ب�شكل �شريع ل�شمان 

بقائها �شاحلة لال�شتهالك الب�شري لأطول فرتة 

ممكنة.

من  طرق  عدة  التمور  حلفظ  ا�شتخدمت  وقد 

اأهمها تبخري ) تعفري ( Fumigation هذه الثمار 

قبل نقلها اإىل وحدات الكب�ص والتعبئة والتغليف، 

الق�شاء  التبخري،  عملية  من  الأ�شا�شي  والهدف 

على كافة احل�شرات التي ت�شيب التمور بالتلف، 

اأو  �شواء كانت تلك احل�شرات يف مرحلة البي�ص 

الريقة اأو العذراء اأو احل�شرات الكاملة، وكذلك 
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2- ت�شخني التمور، وي�شتلزم توفر اأجهزة ومعدات 

مكلفة لت�شخني الكميات الكبرية من الثمار، كما 

اأن بع�ص اأنواع التمور يتاأثر لونها اخلارجي لدى 

تعر�شها للحرارة العالية، وهذا يحد من ت�شويق 

تلك الثمار املعاجلة باحلرارة العالية.

3- تربيد التمور، وبالرغم من اأن هذه الطريقة 

الطرق  اأف�شل  من  تعترب  اأنها  اإل  جدا،  مكلفة 

يحافظ  التمور  فتربيد  قدميا،  ا�شتخدمت  التي 

على نوعية الثمار وعلى نكهتها، لكنها ل تق�شي 

على كافة احل�شرات املوجودة يف الثمار، كح�شرة 

تقاوم  اأن  ميكنها  والتي   ،  Ephestia اليف�شتيا 

وجد  بينما  جدا،  املنخف�شة  احلرارة  درجات 

 Oryzaephilus املن�شارية  احلبوب  خنف�شاء  اأن 

حرارة  لدرجة  تعري�شها  ولدى   surinamensis

كافيا  كان  واحد،  يوم  ملدة  �شل�شيو�ص   16- تبلغ 

اأطوارها  بجميع  احل�شرة  هذه  على  للق�شاء 

احلياتية.

هذه الطرق التي ا�شتخدمت �شابقا، كانت اأحيانا 

تطبيق  ي�شعب  انه  كما  بالتمور،  ال�شرر  تلحق 

اإىل جتهيزات ومعدات خا�شة،  بع�شها، وحتتاج 

وبع�شها مكلف للغاية، لذلك كان ل بد من تطوير 

على  للق�شاء  واقت�شادية  و�شهلة  �شريعة  طريقة 

لتفريغ  احلاجة  دون  فيها  املوجودة  احل�شرات 

املواد  بع�ص  فا�شتخدمت  �شناديقها،  من  الثمار 

كافة  اإبادة  اأجل  من  الغاية  لهذه  الكيميائية 

التي  الدقيقة  والأحياء  وامليكروبات  احل�شرات 

تعي�ص فيها، وهذه الطريقة تعرف با�شم التبخري 

اأو التعفري للتمور.

نظرة تاريخية على طريقة التبخري :

كاليفورنيا  يف  الطريقة  هذه  ا�شتخدام  مت 

بالوليات املتحدة الأمريكية قبيل احلرب العاملية 

الهيدروجني  �شيانيد  غاز  ا�شتخدم  وقد  الأوىل، 

الكربون  كربيتيد  وثاين   Hydrogen Cyanide

Carbon disulfide ، ويف عام 1924 مت ا�شتخدام 

الكوت�شال  وادي  يف  التعبئة  م�شانع  يف  الغازين 

من  مفرغة  مباخر  �شيدت  حيث  بكاليفورنيا، 

التمور  لتعري�ص   Vacuum fumigators الهواء 

ملواد التبخري، وبعدها بعامني مت ا�شتخدام هذه 

التقنية يف منطقة الب�شرة يف العراق.

اأحد  يف  ت�شغيلي  خلطاأ  ونتيجة   1928 عام  ويف 

يف  انفجار  حدث  التمور،  وتعبئة  تبخري  م�شانع 

وحدة ثاين كربيتيد الكربون، مما اأدى اإىل وقف 

ا�شتخدام هذه املادة الكيميائية فورا، وا�شتعي�ص 

اكت�شف  ثم  الهيدروجني،  �شيانيد  بغاز  عنها 

 Methyl امليثيل  بروميد  غاز   1932 عام  يف 

bromide من قبل لوغوبيل Le Goupil ، والذي 

ثبتت قدرته يف الق�شاء على احل�شرات املوجودة 

يف الأغذية والغالل، واأعقب ذلك يف عام 1933 

ا�شتخدام خليط من اأك�شيد اليثيلني وثاين اأك�شيد 

 Ethylene oxide – Carbon dioxide الكربون

وقد ا�شتخدم هذا اخلليط يف مباخر مفرغة من 

عن  لحقا  التوقف  مت  وقد  اجلزائر،  يف  الهواء 

ا�شتخدامه وا�شتعي�ص عنه مبادة بروميد امليثيل.

وتال ذلك يف عام 1935 اإنتاج غاز خا�ص لتبخري 

Chlorasol وهو خليط  التمور يدعى بكلورا�شول 

ورابع  اليثيلني  كلوريد  ثاين  هما  مادتني  من 

 Ethylene dichloride – الكربون  كلوريد 

Carbon tetrachloride وقد عرف هذا اخلليط 

.ECM اخت�شارا با�شم

اأما يف عام 1940 فقد مت ا�شتخدام غاز بروميد 

انتقل  ثم  كاليفورنيا  وا�شع يف  نطاق  امليثيل على 

يف  التمور  لتبخري  الغاز  هذا  ا�شتخدام  بعدها 

 ،1953 عام  يف  وذلك  والعراق  واجلزائر  تون�ص 

 1955 عام  يف  ليبيا  من  كل  يف  ا�شتخدم  وقد 

1959، ومنذ ذلك التاريخ  ويف ال�شودان يف عام 

يحظى  امليثيل  بروميد  غاز  زال  ما  الآن  ولغاية 

بتعقيم  خا�شة  كمادة  عامليا  وا�شعة  ب�شعبية 

وتبخري التمور.

وخ�صائ�صها  التمور  تبخري  مواد  اأهم 

الفيزيائية والكيميائية:
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من  بعدد  التبخري  مواد  تتمتع  اأن  ينبغي 

اخل�شائ�ص، من اأهمها قدرتها على الق�شاء على 

كافة احل�شرات والأحياء الدقيقة يف كافة مراحل 

لالإن�شان،  �شامة  تكون  ل  اأن  ينبغي  كما  حياتها، 

الثمار، كما يجب  اأو ترت�شب على  وان ل متت�ص 

اأي�شا ينبغي  اأو طعما،  اأن ل تك�شب التمر رائحة 

واأن  النفجار،  اأو  لال�شتعال  قابلة  غري  تكون  اأن 

متتلك القدرة على التبخر ال�شريع والنت�شار يف 

الهواء.

املواد،  تلك  ا�شتخدام  عند  العادة  يف  ويراعى 

ح�شاب دقيق لرتكيز تلك املادة، والوقت الالزم 

على  اأي�شا  يعتمد  وهذا  التبخري،  عملية  لإجناز 

كمية التمور التي يجب تبخريها والظروف البيئة 

غرفة  وم�شاحة  والرطوبة  كاحلرارة  املحيطة، 

التبخري.

ومن اأهم مواد تبخري التمور:

Carbon disul� الكربون  كربيتيد  ثاين   -1

 1854 ال�شائل منذ عام  ا�شتعمل هذا   fide CS2

للق�شاء على ال�شو�ص املوجود يف خمازن الغالل، 

�شل�شيو�ص،   46 درجة  على  يغلي  ال�شائل  وهذا 

اجلوي،  للهواء  تعر�شه  لدى  غاز  اإىل  ويتحول 

لال�شتعال  قابل  لكنه  لالإن�شان،  ن�شبيا  �شام  غري 

ويكون مع الهواء خليطا متفجرا، ويتميز برائحته 

الكريهة، وي�شتخدم لتبخري الكميات القليلة من 

الهواء  يف  خا�شة  �شناديق  يف  املوجودة  التمور 

الطلق، ويتم ا�شتخدام 200 �شم3 منه لكل 1م3 

يف الفراغ، ملدة ترتاوح من 24 – 48 �شاعة.

 Sulfur dioxide SO2 2- ثاين اأك�شيد الكربيت

يتم  �شل�شيو�ص،   10- درجة  على  يغلي  غاز   ،

اإنتاجه عن طريق حرق الكربيت، ويتميز يف انه 

غري قابل لال�شتعال، وي�شبح �شارا لالإن�شان يف 

مع  يتحد  منه،  مرتفع  تركيز  ا�شتن�شاق  مت  حال 

 Sulfurous acid الكربيتوز  ويكون حام�ص  املاء 

ويتميز يف انه غري قابل لالحرتاق.

 Hydrogen cyanide الهيدروجني  �شيانيد   -3

 26 حرارة  درجة  على  املادة  هذه  تغلي   ،  HCN

ملكافحة  املادة  هذه  ا�شتخدمت  وقد  �شل�شيو�ص، 

كما  احلم�شيات،  يف  املوجودة  احل�شرات 

التمور،  لتبخري  حمدود  نطاق  على  ا�شتخدمت 

ب�شبب �شميتها العالية وقابليتها للذوبان يف املاء.

 Carboxide or 4- الكاربوك�شايد اأو الكارتوك�ص

وهو   Guardite اي�شا جوردت  ويدعى   ،  cartox

عبارة عن خليط من ثاين اأك�شيد الكربون واأك�شيد 

اليثيلني بن�شبة )7 : 1( اأو )9 : 1(، وهذا املزيج 

لالإن�شان وميت�ص  ال�شمية  وقليل  للح�شرات  قاتل 

الرطوبة ب�شكل �شريع.

ت�شتخدم   ،  Ethyl Formate الثيل  فورمات   -5

مواد  من  وهي  حمدود،  نطاق  على  املادة  هذه 

التبخري الثانوية، ويتم ا�شتخدامها يف حال كانت 

من  مت�شع  يوجد  ول  م�شتعجلة  التبخري  عملية 

التقليدية،  باملواد  التبخري  عملية  لإجراء  الوقت 

التمور  وت�شدير  نقل  عملية  عند  ذلك  ويكون 

ب�شكل فوري.

تغليف  ورق  على  الثيل  فورمات  مادة  ر�ص  يتم 

هذه  زرق  ميكن  كما  ال�شناديق،  داخل  التمور 

التمور،  �شناديق  داخل  ال�شقوق  بني  املادة 

من  1.6كغم  لكل  1�شم3  ي�شتخدم  العادة  ويف 

التمور، وبالرغم من كفاءة هذه املادة اإل اأنه مل 

ثمنها  ب�شبب  وا�شع  نطاق  على  ا�شتخدامها  يتم 

املرتفع.

مزيج  وهو   Chlorasol ECM الكلورا�شول   -6

كلوريد  وثاين   CCl4 الكربون  كلوريد  رابع  من 

 ،  ) 3 :  1  ( بن�شبة    CH2Cl � CH2Cl الإيثيلني 

لالنفجار  قابل  غري  انه  يف  الكلورا�شول  ويتميز 

اأو ال�شتعال، وغري �شار لالإن�شان، ويق�شي على 

احل�شرات ب�شكل معتدل، يتبخر ببطء وي�شتخدم 

احلقلي  التبخري  عمليات  يف  وا�شع  نطاق  على 

عندما يكون اجلو حارا.

 ، Methyl bromide CH3Br 7- بروميد امليثيل

وتعد هذه املادة اأهم مادة م�شتخدمة عامليا وعلى 

ممتاز  مبيد  وهي  التمور،  لتبخري  وا�شع  نطاق 

للح�شرات، غري قابلة لال�شتعال اأو النفجار، قليلة 

الذوبان يف املاء، تغلي على درجة 3.6 �شل�شيو�ص، 

ل توؤثر على كافة املعادن با�شتثناء الأملنيوم حيث 

التطاير،  �شريعة  املعدن،  هذا  تاآكل  يف  تت�شبب 

الآمنة هي  الرتكيز  وحدود  لالإن�شان  �شامة جدا 

اتخاذ  يجب  لذلك  الهواء،  يف  باملليون  جزء   17

تدابري وقائية �شخ�شية �شارمة عند التعامل مع 

هذه املادة اخلطرة وال�شامة.

يتم الك�شف عن بروميد امليثيل يف الهواء بوا�شطة 

م�شباح كريو�شني Kerosene lamp حيث يتحول 

لون �شعلته الزرقاء اإىل �شعلة خ�شراء، وللتحذير 

من هذا الغاز تتم اإ�شافة 2% من غاز كلوروبكرين 

Chloropicrin اإليه، حيث يعمل الغاز امل�شاف يف 

املخاطي  وللغ�شاء  للعينني  �شديد  بتهيج  الت�شبب 

وانهمار للدموع ملن ي�شتن�شق غاز بروميد امليثيل 

البتعاد عن م�شدر  ل�شرورة  يعد حتذيرا  وهذا 

غرفة خا�شة لتبخري التمور
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الغاز املت�شرب واتخاذ اإجراءات ال�شالمة العامة 

ال�شرورية.

يف  امل�شتعملة  املواد  اأهم  التايل  اجلدول  ويبني 

تبخري التمور وخ�شائ�شها الفيزيائية

غرف تبخري التمور

تدعى  التمور  لتبخري  خا�شة  غرف  جتهيز  يتم 

 ،  Fumigation – chambers التبخري  بغرف 

والأمان،  ال�شالمة  درجات  اأق�شى  بها  ويراعى 

ويف العادة يتم تبخري التمور مرتني، الأوىل عند 

خروج  قبل  والثانية  احلقل،  من  الثمار  ا�شتالم 

تلك الثمار من املكب�ص.

التبخري،  غرفة  �شعة  تكون  اأن  مراعاة  وتتم 

امل�شنع  اإىل  يرد  �شوف  ما  متو�شط  مع  تتنا�شب 

النتباه  مع  الثمار،  جني  مو�شم  خالل  متور  من 

اإىل �شرورة عدم اإدخال اأي متور اإىل املكب�ص قبل 

للتمور  عدوى  حدوث  ملنع  جيد  ب�شكل  تبخريها 

احل�شرات  وانتقال  املكب�ص  يف  �شابقا  املوجودة 

اإليها.

اأو  الأحمر  الطوب  من  التبخري  غرف  وتبنى 

الكال�شيوم  كلوريد  وتبطن بطبقة من  ال�شمنت، 

من  تطلى  كما  ال�شقوق،  كافة  لغلق  وال�شب�شت 

اأما  ال�شقف،  مع  الدهان  من  بطبقتني  الداخل 

امل�شلح،  ال�شمنت  من  فتكون  الغرفة  اأر�شية 

منا�شبة  خ�شبية  عوار�ص  الأر�شية  فوق  وتو�شع 

لتمكني الغاز من النفاذ واملرور اأ�شفل ال�شناديق 

احلاوية على التمور التي تتم معاجلتها، اأما باب 

اأبواب غرف التربيد، حيث يجب  الغرفة في�شبه 

للغاز  ي�شمح  ل  وان  الإغالق  حمكمة  تكون  اأن 

باخلروج منه.

مبراوح  التبخري  غرف  جتهيز  يتم  كما   

وتركب  داخلها،  الغاز  لتوزيع   Circulating fan

جتهز  اأي�شا  اخلارج،  يف  الت�شغيلية  مفاتيحها 

 Exhaust � fan الغرفة مبراوح اأخرى لطرد الغاز

منها عند انتهاء عملية تبخري التمور، وتو�شع هذه 

املراوح املفرغة للهواء بالقرب من �شطح الغرفة 

مع وجود اأنابيب ل�شحب الهواء من اأ�شفل الغرفة، 

ا�صم مادة التبخري
الرمز 

الكيميائي
احلالة

درجة 

الغليان

�صل�صيو�س

Carbon disulphide ثاين كربيتيد الكربونCS246�شائل

Carbon tetrachloride رابع كلوريد الكربونCCl476�شائل

Ethyl formate فورمات الثيلC2H5COOH54�شائل

Ethylene dichloride ثاين كلوريد الثيلنيCH2Cl � CH2Cl84�شائل

) Chlorasol ) ECM شائل��كلورا�شول���

Ethylene oxide اأك�شيد الثيلنيCH2)2O)11غاز

Carboxide غاز��كاربوك�شايد��

Hydrogen Cyanide شيانيد الهيدروجني�HCN26�شائل

Sulpher dioxide ثاين اك�شيد الكربيتSO210�غاز

Methyl bromide بروميد امليثيلCH3Br3.6غاز

ح�شرات �شارة
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اإذ اأن بع�ص مواد التبخري كربوميد امليثيل تكون 

من  �شحبه  من  بد  ل  وبالتايل  الهواء،  من  اأثقل 

الأ�شفل بالكامل بعد النتهاء من عملية التبخري.

 ، مكعبا  التبخري  غرفة  �شكل  يكون  اأن  ويف�شل 

ل�شمان انت�شار مواد التبخري فيها ب�شكل منا�شب، 

لكن اأحيانا يتم بناء غرف م�شتطيلة ال�شكل لكي 

ويراعى  التمور،  من  الكبرية  الكميات  ت�شتوعب 

الغاز  ت�شتيت  مراوح  عدد  زيادة  احلالة  هذه  يف 

فيها.

تبخري  غرفة  من  الهواء  تفريغ  عند  يراعى  كما 

املوجود،  الغاز  كامل  �شحب  �شرورة  التمور، 

ذات   Blower املفرغة  تكون  اأن  بد  ل  وبالتايل 

كفاءة تتنا�شب مع حجم غرفة التبخري، وان يتم 

اجناز عملية التفريغ خالل وقت ق�شري وتبديل 

اإخراج  قبل  مرة   60 الأقل  على  الهواء  كامل 

�شناديق التمور التي مت تبخريها.

تزويد الغرفة بغاز التبخري

تو�شع مواد التبخري يف داخل ا�شطوانات معدنية 

حتت �شغط مرتفع، ويتم نفث الغاز عرب اأنابيب 

خا�شة داخل غرفة التبخري، فاإذا كان الغاز اأثقل 

من الهواء يتم نفثه من اأعلى غرفة التبخري، اأما 

بوا�شطة  ونقلها  �شحبها  فيتم  الغاز  ا�شطوانات 

فيها،  ال�شطوانات  تثبيت  بعد  �شغرية  عربات 

ال�شطوانات  لتلك  خا�شة  غرفة  وجود  ويراعى 

وملنع  املختلفة،  اجلوية  العوامل  من  حلمياتها 

اإحلاق اأي �شرر بها.

 كذلك فاإنه قبل اإجراء عملية التبخري، يتم و�شع 

ا�شطوانات الغاز على ميزان خا�ص حل�شاب وزن 

الغاز  اأجل حتديد كمية  املوجود فيها، من  الغاز 

املطلوبة ب�شكل �شريع لإجناز عملية التبخري بناء 

وم�شاحة  معاجلتها  تتم  التي  التمور  كمية  على 

نقل  اأنابيب  طول  اأي�شًا  ويراعى  التبخري،  غرفة 

اأي  الأنابيب طويلة،  تلك  كانت  ففي حال  الغاز، 

اإىل  لي�شل  طويلة  م�شافة  يقطع  �شوف  الغاز  اأن 

غرف التبخري البعيدة عن ال�شطوانات، فيمكن 

 Diffusion الغاز  نفاذية  زيادة  احلالة  هذه  يف 

الأنابيب  لتلك  احلرارة  درجة  رفع  طريق  عن 

عن  ت�شخينه  يتم  زيتي  اأو  مائي  حمام  بوا�شطة 

اإىل نوعية  طريق �شخان كهرباء، ويجب النتباه 

غاز  ا�شتخدام  مت  حال  ففي  الأنابيب،  تلك 

بروميد امليثيل للتبخري، فيجب ا�شتخدام اأنابيب 

نحا�شية، اإذ اأن هذا الغاز يتلف اأنابيب الأملنيوم.

على  احل�شرات  على  الق�شاء  عملية  وتعتمد 

عملية  يف  امل�شتخدم  الغاز  كرتكيز  عوامل،  عدة 

والرطوبة،  احلرارة  ودرجة  ونوعه،  التبخري، 

العوامل  وهذه  التبخري،  عملية  مدة  وكذلك 

احلرارة  درجة  فزيادة  وثيق،  ب�شكل  مرتابطة 

زيادة  بينما  التبخري،  عملية  فعالية  من  تزيد 

الرطوبة يف الهواء، توؤدي اإىل تقليل فعالية مواد 

للذوبان  قابلة  املواد  تلك  اأن معظم  اإذ  التبخري، 

يف املاء.

هذا وقد ابتكر نوعان من غرف التبخري، الأول 

 Atmospheric يكون حتت ال�شغط اجلوي العادي

Pressure chamber والثاين يكون حتت ال�شغط 

النوع  ويعترب   ،  Vacuum chamber املخلخل 

يتطلب  لكن  الأول،  النوع  من  كفاءة  اأكرث  الثاين 

تكون  النوع  هذا  من  فالغرف  مكلفة،  جتهيزات 

ال�شغط  يتحمل  الذي  احلديد  من  م�شنوعة 

لكن  اأقل،  وقت  التبخري يف  عملية  وتتم  املرتفع، 

ال�شغط  حتت  التبخري  عملية  كفاءة  رفع  ميكن 

مدة  من  كل  زيادة  طريق  عن  العادي  اجلوي 

التبخري وتركيز الغاز، للو�شل اإىل احلد املنا�شب 

للق�شاء على احل�شرات املوجودة يف التمور ب�شكل 

كامل.

غازات  من  للوقاية  مهمة  اإجراءات 

التبخري ال�صامة

تعد غازات التبخري من املواد الكيميائية ال�شامة 

واخلطرة والتي يجب اأن يتم التعامل معها بحذر 

اأن  املجال،  العاملون يف هذا  وان يدرك  وانتباه، 

حقيقية،  �شحية  خماطر  على  ينطوي  عملهم 

ال�شخ�شية  واحلماية  العامة  ال�شالمة  فاأجهزة 

ا�شتخدامها  يتم  وان  متاحة،  تكون  اأن  يجب 

والنظارات  والقفازات  كالكمامات  دائم،  ب�شكل 

الأجهزة  تلك  فعالية  متابعة  تتم  وان  الواقية، 

خطورة  من  يزيد  ومما  ودوري،  م�شتمر  ب�شكل 

له  يتوفر  ل  بع�شها  اأن  الكيميائية  املركبات  تلك 

له  يوجد  ل  مثال  امليثيل  فربوميد  فوري،  عالج 

بالن�شبة  الأمر  وكذلك  به،  الت�شمم  عند  ترياق 

ل�شيانيد الهيدروجني ال�شام جدا.
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الغازات  تلك  من  الوقاية  تعليمات  اأهم 

وحدات  كافة  يف  تطبيقها  يجب  والتي 

تبخري التمور:

الإغالق،  حمكمة  التبخري  غرف  تكون  1- اأن 

ويف�شل اأن تزود بنظام ملنع دخول غاز التبخري 

اإليها يف حال كان الباب مفتوحا.

حتذيرية  باإ�شارات  التبخري  غرف  2-  جتهيز 

خا�شة تبني اأن الغرفة حتت التبخري.

يف  املوجودة  والغازات  الهواء  كامل  �شحب   -3

ل  وان  التبخري،  عملية  من  النتهاء  بعد  الغرفة 

قبل  الغرفة  تلك  اإىل  �شخ�ص  اأي  بدخول  ي�شمح 

اكتمال عملية تفريغ الغاز.

4- عملية اإخالء التمور من غرفة التبخري، يجب 

اأن ل تتم قبل تغري وجتديد الهواء املوجود فيها 

على الأقل 60 مرة.

5- اأثناء عملية نقل التمور، يجب اإبقاء مفرغات 

الغازات  كامل  اإزالة  ل�شمان  عاملة  الهواء 

ال�شامة.

الغازات  عن  للك�شف  اأجهزة  وجود  يجب   -6

امليثيل،  بروميد  غاز  كا�شف  كم�شباح  ال�شامة، 

مكب�ص  كل  من  بالقرب  الأجهزة  تلك  توجد  وان 

متر.

7- اإعطاء دورات مكثفة للعاملني يف جمال تبخري 

التمور تت�شمن الإ�شعافات الأولية، تت�شمن كيفية 

حالة  حدوث  عند  وال�شليم  ال�شريع  الت�شرف 

تلك  مالم�شة  عند  اأو  التبخري،  بغازات  ت�شمم 

لالإ�شعافات  توفري �شندوق  للج�شم، مع  الغازات 

الإ�شعاف  متطلبات  كافة  على  يحتوي  الأولية 

لالأك�شجني  م�شدر  توفري  ويف�شل  والإنقاذ 

ل�شتخدامه وقت احلاجة.

8- توفري املالب�ص املنا�شبة الواقية للجلد وكذلك 

من  وغريها  والقفازات   Gas masks الكمامات 

اأجهزة احلماية ال�شخ�شية.

اأمر  التبخري،  غازات  مع  بحذر  التعامل  اإن   -9

وحدات  يف  العاملني  �شالمة  ل�شمان  منه  بد  ل 

تبخري التمور، لتجنيبهم احلوادث اخلطرة التي 

قد تكون قاتلة لهم.

التمور  ملعاجلة  اأخرى  طرق  تطوير  مت  وقد  هذا 

ومنها  فيها،  املوجودة  احل�شرات  على  والق�شاء 

طريقة ت�شعيع التمور والتي مازالت يف مراحلها 

لكنه  وا�شع،  نطاق  على  تطبق  ومل  التجريبية 

تلك  �شتحظى  القادمة،  القليلة  ال�شنوات  خالل 

البديل  و�شتكون  بالغة  باأهمية  الطريقة احلديثة 

املنا�شب لعملية التبخري التقليدية.

املراجع:

املا�شي  بني  احلياة  �شجرة   ... التمر  نخلة   -1

فتحي  الثاين،  اجلزء  وامل�شتقبل،  واحلا�شر 

ح�شني اأحمد علي، الدار العربية للن�شر والتوزيع، 

2005، القاهرة، م�شر.

2- نخلة التمر، ح�شن خالد ح�شن العكيدي، دار 

زهران، 2000، عمان، الأردن.

3- نخلة التمر .. ما�شيها وحا�شرها، واجلديد 

اجلبار  عبد  وجتارتها،  و�شناعتها  زراعتها  يف 

البكر، الدار العربية للمو�شوعات، 2002، بريوت 

، لبنان.

4- نخلة التمر .. زراعتها ورعايتها واإنتاجها يف 

د.  و  اإبراهيم  د. عاطف حممد  العربي،  الوطن 

املعارف،  من�شاأة   ،1998 خليف،  حجاج  حممد 

الإ�شكندرية، م�شر.
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األضرار الفسيولوجية
التي تصيب ثمار

نخلة التمر 

رئي�س برنامج النخيل

املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 

والأرا�سي القاحلة  )اأك�ساد(

اأ. د. عبد البا�سط عودة اإبراهيم

abdulbasit_ibrahim@yahoo.com

 Checking )الت�سطيب  )الو�سم

امل�سبب:

1-  الرطوبة العالية اأثناء حتول الثمار من مرحلة 

الكمري اإىل مرحلة اخلالل.

2- تزاحم ال�سعف والظل الكثيف على الثمار.

اأعرا�ض الإ�سابة:

توقف  ت�سبب  الثمار  حول  العالية  الرطوبة  اإن 

من  العديد  يف  الف�سيولوجية  الأ�سرار  ذكر  ورد 

الكتب والإ�سدارات عن نخلة التمر حتت م�سمى 

لي�ست  هي  واحلقيقة  الف�سيولوجية  الأمرا�س 

م�سبباتها  لأن  عاهات  اأو  اأ�سرار  بل  اأمرا�سًا 

اأو  فريو�سات  اأو  بكترييا  اأو  فطريات  لي�ست 

تتعلق  عوامل  اإحداثها  يف  تت�سبب  بل  ح�سرات 

املناخ  عوامل  خا�س  وب�سكٍل  البيئية  بالظروف 

ال�سائدة يف املنطقة لذا فاإن ت�سميتها بالأ�سرار 

هي الأ�سح ومنها:
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اجلدول 1- معامالت مل�س العذوق وتاأثريها على ن�سبة الرطوبة واملواد ال�سلبة ون�سبة الذبول

عملية التبخر، ويرافق ذلك ا�ستمرار دخول املاء 

اإىل الثمار مما يوؤدي اإىل ت�سخم وانتفاخ اخلاليا 

حتت الق�سرة، فيحدث ت�سقق على �سكل خطوط 

طولية اأو اأفقية رفيعة �سمراء اللون، ويكون عمق 

ال�سق 16 خلية، ومتوت اخلاليا املحيطة بال�سق، 

وجفاف  الق�سرة،  ت�سلب  اإىل  ال�سقوق  وتوؤدي 

الطبقة اللحمية، وانخفا�س نوعية الثمار .

االنت�سار:

ال�سعودية،  العربية  واململكة  وم�سر،  العراق، 

والوليات املتحدة الأمريكية.

املعاملة
الن�سبة املئوية )%(

للرطوبة
TSS (%)

الن�سبة املئوية)%(

لالإ�سابة بالذبول 

)اخلدر(

مل�س العذق ظهرًا ال�ساعة )12- 2( وير�س بعدها مبادة          

vapor Gard (V.G) برتكيز 2 %
ـــ6534.07

ـــ61.535.87مل�س العذق �سباحًا ال�ساعة )8 - 9(

53.543.7212مل�س العذق ظهرًا ال�ساعة )12 – 2(

53.754.7822مل�س العذق ظهرًا بقطف بع�س الثمار

ـــ61.535.86بدون مل�س

االأهمية االقت�سادية:

ي�سيب ثمار الأ�سناف احل�سا�سة وهي الكبكاب، 

واملكتوم،  واحلياين،  نور،  ودقلة  واخلال�س، 

لال�ستهالك  �ساحلة  غري  وتكون  واحلالوي، 

الب�سري، والت�سدير، ويعترب �سنف اخلنيزي من 

الأ�سناف املقاومة.

املقاومة:

اأبعاد  على  احل�سا�سة  الأ�سناف  1-  زراعة 

منا�سبة.

2-  اإجراء عملية التقليم باإزالة ال�سعف القدمي، 

وال�سعف الزائد حول العذوق مع عملية تدلية 

العذوق يف �سهر حزيران/ يونيو.

3-  اإجراء عملية تهوية للعذوق باإجراء اخلف، اأو 

و�سع حلقات و�سط العذق.

4-  عدم زراعة املحا�سيل ال�سيفية حتت اأ�سجار 

النخيل.

يف  الريات  عدد  بتقليل  الري  عملية  5-  تنظيم 

�سهور ال�سيف.

Shrivel )ذبول الثمار  )احل�سف

ب�سبب  النهار  الثمار طبيعيًا خالل  ذبول  يحدث 

فقدان املاء من �سطح الثمرة، ولكن هذه الثمار 

ت�ستعيد حالتها الطبيعية وحمتواها الرطوبي يف 

الن�سبية  الرطوبة  لرتفاع  وذلك  الليل،  �ساعات 
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حول الثمرة وانخفا�س عملية التبخر. ويالحظ 

ذروة  قبل  عادة يف مرحلة اخلالل  الثمار  ذبول 

الكلية،  الذائبة  ال�سلبة  املواد  على  احتوائها 

وميكن اأن حتدد اأ�سباب الذبول مبا يلي:

1- غزارة احلمل.

2- عدم كفاية مياه الري.

كارتفاع  العتيادية  غري  املناخية  3-  الظروف 

درجات احلرارة و�سدة اجلفاف.

4-  اإ�سابة العذوق الثمرية باأ�سرار ميكانيكية.

مرحلة  يف  اخلارجية  الثمرة  اأن�سجة  ومتتاز 

اخلالل بح�سا�سيتها ال�سديدة للخدو�س واجلروح 

مرحلة  وبلوغها  الثمرة  انتفاخ  ب�سبب  والتمزق 

الثمار  ذبول  ظاهرة  ولوحظت  احلجم،  اكتمال 

بع�س  ثمار  على  )اخلدر(  عليها  يطلق  والتي 

الرطب،  مرحلة  يف  جتنى  التي  الأ�سناف 

درجة  ارتفاع  عند  العملية  اإذا متت هذه  خا�سة 

احلرارة.

اأعرا�ض الإ�سابة:

اخلالل  امللونة  املرحلة  يف  الذبول  يظهر 

اأق�سى  اإىل  الثمرة  ت�سل  اأن  وقبل  )الب�سر(، 

حجم لها )اكتمال النمو(، وذروة احتوائها على 

متو�سط عدد الثغوركمية املاء املفقودة )غ(الن�سبة املئوية )%( للذبولال�سنف

33.85125.511.9بربن

34.53138.412برمي

33.83138.510.9خ�سراوي ب�سرة

18.4104.137.1خ�ستاوي

80.56.7ـــمكتوم

88.56.4ـــ�ساير

ال�سكريات. حيث يظهر على �سطح الثمار جتعد 

وانكما�س، ثم جتف، وتتحول اإىل ح�سف ل ي�سلح 

اإل كعلف حيواين.

االنت�سار:

خالل  اجلو  فيها  يت�سم  التي  الأقطار  كافة 

درجة  وارتفاع  ال�سديد،  باجلفاف  ال�سيف 

الري  مياه  قلة  ذلك  على  وي�ساعد  احلرارة 

العربية  واململكة  وال�سودان،  اإفريقيا،  )�سمال 

ال�سعودية، ودول اخلليج العربي(.

االأهمية االقت�سادية:

املح�سول  يف  كبرية  اقت�سادية  خ�سارة  ي�سبب 

العراق،  يف  )الربحي  احل�سا�سة  لالأ�سناف 

ال�سعودية(.  العربية  اململكة  يف  والرزيز  وغرا 

ويف درا�سة قام بها الربيعي والبهاديل )1987( 

على �سنف اخل�ستاوي وذلك باإجراء مل�س للعذوق 

كانت  اليوم،  من  خمتلفة  اأوقات  يف  الثمرية 

املعامالت والنتائج كما يف اجلدول )1(:

مل�س  عدم  يجب  اأنه  الدرا�سة  هذه  من  ويت�سح 

وخا�سة  الظهرية  �ساعات  يف  العذق  ثمار 

اأخرى  درا�سة  ويف  النا�سجة.  الثمار  قطف 

بربن،  هي  اأ�سناف  �ستة  ثمار  على  اأجريت 

ب�سرة،  وخ�سراوي  ومكتوم،  وبرمي،  و�ساير، 

مل�س  باإجراء  املعامالت  وكانت  وخ�ستاوي، 

وتركت   12  ،10،11 ال�ساعة  خالل  العذوق 

للذبول   % وح�سبت  كمقارنة،  مل�س  بدون  عذوق 

على  الثغور  عدد  ومتو�سط  املفقود  املاء  وكمية 

اجلدول 2- تاأثري معامالت مل�س العذوق على )%( للذبول وكمية املاء املفقودة ومتو�سط عدد الثغور
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النتائج كما يف اجلدول )2(: الثمار، وكانت 

وا�ستنتج من هذه الدرا�سة:

�سنفي  على  الذبول  ظاهرة  مالحظة  عدم   -1

املكتوم وال�ساير، واأن الفرتة الزمنية بني ال�ساعة          

بذبول  لالإ�سابة  احلرجة  الفرتة  12هي   –11

الثمار.

2- وجود ارتباط موجب بني الن�سبة املئوية لذبول 

الثمار وكمية املاء املفقود وعدد الثغور على �سطح 

الثمرة، فالأ�سناف ذات العدد الأكرب من الثغور 

ن�سبة  كانت  ب�سرة(  وخ�سراوي  وبرمي،  بربن، 

ذات  الأخرى  الأ�سناف  من  اأعلى  فيها  الذبول 

العدد الأقل من الثغور.

3- اإن زيادة عدد الثغور على �سطح الثمرة يوؤدي 

اإىل زيادة كمية املاء املفقود منها، وبالتايل زيادة 

ظروف  حتت  مل�سها  عند  للذبول  املئوية  الن�سبة 

حرارة عالية ورطوبة منخف�سة.

�سبب  لأي  الثمار  مل�س  اأن  الدرا�سات  واأكدت 

وحتريكها يف وقت معني يوؤدي اإىل حتطم الطبقة 

الثمرة مما  �سطح  تغطي  التي  الرقيقة  ال�سمعية 

يحدث  وهذا  منها  املاء  فقدان  زيادة  اإىل  يوؤدي 

فتحة  حجم  اأن  لوحظ  حيث  الثغور،  طريق  عن 

حيث  ال�سوء،  �سدة  مع  طرديًا  يتنا�سب  الثغر 

مما  النهار،  منت�سف  يف  الفتحة  حجم  يزداد 

ي�سبب زيادة فقدان املاء.

املقاومة:

1- تنظيم عملية الري يف ف�سل ال�سيف.

مع  كاملة  عذوق  باإزالة  اخلف  عملية  اإجراء   -2

ترك عدد يتنا�سب مع عدد ال�سعف الأخ�سر )1 

عذق لكل 9 �سعفات(.

ذات  لالأ�سناف  التدلية  عملية  اإجراء   -3

العراجني الطويلة.

حملول  من  مكون  بطالء  العراجني  طالء   -4

اجلري، وزهر الكربيت ، وملح الطعام.

5- اإزالة ربع �سماريخ العذق بعملية خف الثمار.

املراجع:

 .)2008( عودة،  البا�سط  عبد  اإبراهيم،   -1

املركز  – اإ�سدار  احلياة  – �سجرة  التمر  نخلة 

والأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي 

القاحلة )اأك�ساد(. )390( �سفحة.

البهاديل،  ح�سني  وعلي  جمال  الربيعي،   -2

)1989(. عالقة ذبول ثمار بع�س اأ�سناف نخيل 

الثمار.  ال�سمعية يف  والطبقة  الثغور  بعدد  التمر 

حملة البحوث الزراعية. املجلد 8. العدد2.

3- عبد احل�سني، علي، )1985(. النخيل والتمور 

واآفاتها. مطبعة جامعة الب�سرة. )576( �سفحة.
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انفـــراط  
األزهــار المذكــرة 
في نخــيل التمـــر

�أ.د �سـعيد �سـعد �سـليمان

جامعة امللك �سعود - ق�سم الإنتاج النباتي 

كلية علوم الأغذية والزراعة

said_soliman@hotmail.com

الإن�سان  بوا�سطة  ال�سناعي  التلقيح  وعملية 

عرفت منذ القدم يف عهد البابليني والأ�سوريني  

عليها  التي عرث  الطينية  الرقم  حيث ذكرت يف 

يف بالد ما بني النهرين منذ اأواخر الألف الثالث 

ونقو�ش  ور�سوم  �سور  �سوهدت  كما  امليالد.  قبل 

لعملية التاأبري يف معابد ومقابر قدماء امل�سريني 

وارتبط ذلك  بالإخ�ساب والنماء.

الأزهار  حتمل  حيث   امل�سكن  ثنائية  التمر  نخلة 

املذكرة على نبات واملوؤنثة على نبات اآخر ويتوقف 

عملية  على  املح�سول  اإنتاج  يف  التام  النجاح 

التلقيح  واإمتام الإخ�ساب وميكن اأن يتم التلقيح 

طبيعيًا بوا�سطة الرياح التي حتمل حبوب اللقاح 

القريبة  الإناث  اإىل  الذكور  اجلافة اخلفيفة من 

منها، ويراعى توفر عدد من الذكور م�ساويًا لعدد 

الإناث  لذلك يعترب هذا التلقيح غري اقت�ساديا. 

�سورة)1( منظر عام حلبوب اللقاح يف بداية تنبيتها
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باختالف  التزهري  مرحلة  اإىل  النخيل  فيه  ي�سل  الذي  العمر  ويختلف 

اأو  بذرة  من  �سواء  الإكثار  وطريقة  اجلوية   والظروف  والرتبة  ال�سنف 

ف�سيلة  وتوجد الأزهار املذكرة داخل كيزان ) اأكمام( م�ستطيلة  عري�سة 

وينتج  الإناث  قبل  اأزهارها  اإخراج  يف  الذكور  تبداأ   وعادة  النمو.  قوية 

طبيعة  باختالف  العدد  ويختلف  اأغري�سًا   30-10 من  الواحد  الفحل 

املو�سم وكذلك  الريات طوال  وباختالف عدد  بها من غذاء  وما  الرتبة 

التقليم واخلف  كما  النخلة مثل  راأ�ش  التي جترى على  العمليات  بع�ش 

توؤثر قوة الفحل يف العدد الناجت  كل مو�سم. وعادة تبداأ الذكور يف اإخراج 

اأزهارها ابتداء من �سهر يناير اإىل �سهر اأبريل. وعندما يتم الأغري�ش 

منوه ون�سجه فاإنه ين�سق طوليًا وتخرج منة ال�سماريخ احلاملة لالأزهار .

 ولي�ش بال�سرورة اأن املظهر اجليد لالأغري�ش املذكر وكذا املظهر اجليد 

اأن  على  يدلل  وكرثتها  اللقاح  وحبوب  ال�سماريخ  على  املحمولة  لالأزهار 

هذا الذكر جيد اأو اأنة عند ا�ستخدام حبوب لقاحه يف تلقيح الإناث �سوف 

وكيميائية  طبيعية  جودة  �سفات  ذات   ثمار  من  املرجوة  النتائج  يعطى 

عوامل  عدة  حتكمها  عدمه  من  الذكر  جودة  ثبوتية  اأن  حيث   ، جيدة 

منها: 

1- اأ�سبقية ن�سج حبوب اللقاح اأو تنا�سبها مع وقت اإزهار الإناث.

2- التوافق ما بني حبوب اللقاح وميا�سم  اأزهار الإناث. 

3- حيوية حبوب اللقاح ون�ساطها عند �سقوطها على ميا�سم الإناث. 

4-  اأن تعطى حبوب اللقاح بعد تلقيح الإناث حم�سوًل وفريًا ذات �سفات 

جيدة.

5- عدم �سقوط وانفراط اأزهارها.

 وتاأخذ حبة اللقاح رحلة لي�ست بالق�سرية من بداية �سقوطها على املي�سم 

وحتى تكون الثمرة،   فعندما ت�سقط حبة اللقاح على مي�سم الزهرة املوؤنثة  

تلت�سق باملحلول ال�سكري املوجود على املي�سم وبعد حوايل �ساعتني تبداأ 

يف التنبيت ثم يخرج منها اأنبوبة لقاحية تنمو وتزداد يف النمو اإىل اأ�سفل  

خالل القلم حتى تخرتق املبي�ش ، وحتتوى الأنبوبة اللقاحية على نواتني 

جرثومينت تدخال اإىل الكي�ش اجلنيني بالقرب من خلية البي�ش وتتحد 

اإحدى النواتني الذكريتني مع اخللية البي�سية. والنواة الذكرية  واخللية 

البي�سية عبارة عن جاميطات حتتوى على العدد الأحادي للكرومو�سومات 

الذي  الزيجوت  يتكون  البي�سية  اخللية  مع  الذكرية  النواة  وباإحتاد 

اأو  ال�سنف  به  يتميز  الذي  للكرومو�سومات   الزوجي  العدد  يحتوى على 

النوع وينمو الزيجوت مكونًا اجلنني، وتتحد النواة  الذكرية الأخرى مع 

ن�سيج  الأندو�سبريم وهو  لتعطى  الكي�ش اجلنيني  القطبيتني يف  النواتني 

يدعم  اأنة  الأندو�سبريم يف  اأهمية  وتبدو  الكرومو�سومى  الرتكيب  ثالثي 

  �سورة)2( ان�سقاق الأغاري�ش املذكرة

�سورة )3( بداية تفتح الأغاري�ش املذكرة

�سورة )4( ت�ساقط 25 % من الأزهار
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يتكون عند قاعدة عنق  النف�سال حيث  منطقة 

الزهرة  حلقات من اخلاليا ي�سهل انف�سالها من 

تركيب جدر اخلاليا  يتغري طبيعة  بع�سها حيث 

التي تل�سق هذه اخلاليا ببع�سها والذي يحدث 

مكونة  النف�سال  منطقة  يف  للخاليا  تكاثر  هو 

طبقة من اخلاليا امل�ستطيلة هي طبقة النف�سال 

ونتيجة لنمو اخلاليا املجاورة وزيادتها يف احلجم 

يحدث الت�ساقط.

اأحما�ش  اإىل  الذائب  غري  الربوتوبكتني  ويتحول 

اأن  كما  النف�سال.  ي�سهل  مما  ذائبة  بكتينية 

يحتوي  الزهرة  البعيد من منطقة عنق  اجلانب 

اجلانب  من  الأك�سجني  من  اأعلى  ن�سبة  على 

القريب واأي خلل يف هذا التزان ي�سبب الت�ساقط 

من  الكافية  بالكمية  العنق  متد  الزهرة  وان   ،

اأندول اأ�ستيك اأ�سد )IAA(  وعند نق�ش  )IAA( اأو 

البطء يف انتاجة  يبداأ ن�ساط اأندول بيرتيك اأ�سد 

اجلنني يف بداية تكوينه. وعملية التنبيت يزداد 

ن�ساطها بارتفاع درجة احلرارة وتوفر الرطوبة 

العالية اإل اأن الرياح ال�ساخنة وارتفاع درجات 

احلرارة عن املعدل الطبيعي يوؤدي اإىل جفاف 

بامليا�سم ورمبا جفاف وموت  ال�سكري  املحلول 

اإخفاق  اإىل  امليا�سم  نف�سها  الأمر الذي يوؤدي 

وحيوية  قوة  املهم  من  اإذا  التنبيت.  وف�سل 

الإناث  ميا�سم  بها  يوؤبر  التي  اللقاح  حبوب 

تنفرط   عندما  �سعوبة  اأكرث  الأمر  ويبقى 

حتى  الأغري�ش  ان�سقاق  بعد  املذكرة  الأزهار 

لقاحها جيدة. كانت حبوب  واإن 

اإن انفراط الأزهار املذكرة من على �سماريخها 

بعد تفتح وان�سقاق الأغاري�ش بات اأمرًا مزعجًا 

اجلديدة  املزارع  يف  خا�سًة  الزراع  من  للكثري 

اأعمار  ذات  حديثة   فحول  على  حتتوى  التي 

من  الأزهار  يف  الت�ساقط  ويحدث  �سغرية. 

�سورة )5( ت�ساقط 50% من الأزهار

)IBA( الذي ي�ساعد على تكوين اأنزميات التحلل 

والهيم�سليلوز  وال�سليلوز  البكتني  حتلل  التي 

وبالتايل حدوث الت�ساقط. كما اأن �سعف تكوين 

الأزهار من الأ�سباب الرئي�سية للت�ساقط، ويلعب 

الت�ساقط.  يف  كبريًا  دورًا  الأزوت  عن�سر  نق�ش 

اأي�سًا نق�ش العنا�سر ال�سغرى كاحلديد والزنك 

واملنجنيز والبورن يوؤثر تاأثريًا وا�سحًا يف انفراط 

للفحل.  الغذائية  باحلالة  مرتبط  وهذا  الأزهار 

دور  له   التزهري  وقت  الري من عدمه  وانتظام 

فاعل يف عملية الت�ساقط. ويجب التنويه اإىل اأن 

النخلة كالتقليم  راأ�ش  الفنية يف  العمليات  بع�ش 

وخف الأغاري�ش من مو�سم اإىل اآخر ير�سخ لقلة 

ت�ساقط وانفراط الأزهار من �سماريخها.

ت�ساقط  اأ�سباب  اإزالة  على  العمل  املهم  من 

وانفراط الأزهار املذكرة باإتباع بع�ش من الطرق 

التي بدورها حت�سن ومتنع الت�ساقط حفاظًا على 

حبوب  من  حتمله  وما  للفحول  القومية  الرثوة 

ثم  الإناث ومن  تلقيح  اأهمية فاعلة يف  لها  لقاح 

ذات  الثمار  من  وفري  حم�سول  على  احل�سول 

تخلق  جيدة  وكيميائية  طبيعية  جودة  �سفات 

والت�سنيع  املحلي  لال�ستهالك  جماًل  للثمار 

حيث  اخلارجية  لالأ�سواق  الت�سدير  عن  ف�ساًل 

اأن اإنتاج التمور وت�سديرها يلعب دورًا كبريًا يف 

الدخل القومي ال�سرتاتيجي.  وبدون حبة لقاح 

ممتازة وحيوية جيدة من ال�سعب التناف�ش  يف 

اللقاح  حبة  اأن  حيث  التمور  مبح�سول  الأ�سواق 

لها  الدور الرئي�ش والفاعل يف جودة الثمار الأمر 

اجليدة  الذكور  بع�ش  ا�ستزراع  يتطلب  الذي 

�ساللت  ا�ستنباط  وكذلك  اإكثارها  على  والعمل 

احلاجة  �سد  من  متكن  الذكور  من  جديدة 

حلبوب اللقاح اجليدة نظرًا لتنامي عدد الإناث 

عامًا بعد عام من جراء ازدياد امل�ساحة املنزرعة 

من النخيل على م�ستوى الوطن العربي ول �سيما 

املناطق اجلديدة على م�ستوى الأقطار. وقد بات 

واملعاهد  الزراعية  الوزارات  لدى  الواجب  من 

اجليد  ال�ستزراع  على  العمل  الزراعة  وكليات 

قل  التي  الهرمة  الذكور  حمل  لتحل  الذكور  من 

اإنتاجها و�سعف نباتها.
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�سورة )6( ت�ساقط 100% من الأزهار

�سورة )7( جفاف الأغاري�ش بعد ت�ساقط  الأزهار

�سورة )8( مرحلة متقدمة من انفراط الأزهار 

وجفاف الأغاري�ش

�سورة )9( ذكر معظم اأغاري�سه اأزهارها منفرطة
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المقننات المائية 
لنخيل التمر بالعين

الدكتور كمال الدين يو�سف جعفر

مركز الأبحاث الزراعية   

قطاع الزراعة-العني

Kgafar1@hotmail.com

واأ�سناف خمتلفة، حيث ح�سبت امل�ساحة الناحتة 

و حجم تربة اجلذور الفعالة. وقدر احتياج غ�سيل 

0.15 من  بـ  املتوقع تركزها  الرتبة من الأمالح 

�سعة  قيا�س  كما مت  كقيمة عظمى.  باجلو  نتحها 

حفظ الرتبة ملياء الري. وطريقة الري ال�سائدة 

مبنطقة العني هي ا�ستخدام الفقاعات )بابلر(، 

وكفاءتها حوايل %90.

البالغة  للنخلة  املياه   من  ال�سنوي  الحتياج  بلغ 

اجلو  يف   0.85 ن�سبة  منه  يتبخر   ،
3

م  69.8

اخلال�سة:

بدولة  انت�سارا  �سجرة  واأو�سع  اأهم  هي  النخلة 

طريق  يف  مهمة  خطوة  ريها  وتقنني  الإمارات، 

املائية  والحتياجات  املياه.  ا�ستهالك  تر�سيد 

مبناخ  مرتبطة  حم�سول  لأي  الري  وجدولة 

املنطقة، لذلك ا�ستعملنا بيانات حمطة الأر�ساد 

اجلوية الزراعية بالعني لفرتة 18 �سنة من 1988 

املطلوبة  النخلة  خ�سائ�س  وقدرت   .2005 اإىل 

لأعمار  الأخ�سر  امل�سقط  قطر  ن�سف  بقيا�س 
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لغ�سيل الرتبة من  والباقي ي�ستخدم  بدون رجعة 

الأمالح املتوقع تركزها. وهذا الحتياج ال�سنوي 

 
3

 �سيفا و 11.9 م
3

ت�ستهلك النخلة منه 34.3 م

 خالل العتدالني.
3

�ستاء و24.7 م

بلغت كمية مياه الرية الواحدة وفرتة الري للنخلة 

الناعمة  الرملية  الرتبة  يف  لرتًا   1770  : البالغة 

وكل  �ستاء  يوم   16 وكل  �سيفا  اأيام   6 كل  تروى 

الرتبة  يف  لرتًا   1377 العتدالني،  خالل  اأيام   8

اأيام �سيفا   4 الرملية املتو�سطة القوام تروى كل 

وكل 13 يوم �ستاء وكل 6 اأيام خالل العتدالني، 

983 لرتًا يف الرتبة الرملية اخل�سنة تروى كل 3 

خالل  اأيام   4 وكل  �ستاء  يوم   9 وكل  �سيفا  اأيام 

العتدالني.

اأ�سا�سي  حمدد  اجلو  طاقة  اأن  لوحظ  وقد 

لحتياجات النخلة من املياه يليها طبيعة النخلة 

يختلف  النخلة  واحتياج  الرتبة.  غ�سيل  واحتياج 

باختالف املناخ وعمر النخلة وملوحة مياه الري، 

الواحدة  الرية  وكمية  الرتبة.  بقوام  يتاأثر  ول 

تتاأثر باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة وكفاءة 

الري  فرتة  اأما  باملناخ.  تتاأثر  ول  الري،  طريقة 

فاإنها تتاأثر باملناخ وعمر النخلة وقوام الرتبة.

1- املقدمة

اإن اأي دولة ت�ستهلك اأكرث من 75% من مواردها 

املياه  ت�ستهلك  واملحا�سيل  الزراعة.  يف  املائية 

الالزمة  الطاقة  يحتوي  الذي  اجلو  يف  بالنتح 

لذلك. وحمدودية املوارد املائية لدولة الإمارات 

التنمية  اأمام  م�سكلة  اأهم  متثل  املتحدة  العربية 

مياه  ا�ستهالك  تر�سيد  فاإن  لذلك  الزراعية، 

الري �سار من اأهم الأولويات الإ�سرتاتيجية التي 

ترعاها الدولة. 

اإن النخلة هي اأهم واأو�سع �سجرة انت�سارا بدولة 

الزراعية  العني  منطقة  ويف  عموما  الإمارات 

واأكرث من ن�سف  اأبو ظبي خ�سو�سا،  اإمارة  من 

ت�ستهل  النخيل  باأ�سجار  هي  املنزرعة  امل�ساحة 

ثمرها  وميثل  الري.  مياه  من   0.60 من  اأكرث 

اأهم املنتجات الزراعية على الإطالق. ثم اإن لها 

التاريخي  وتراثها  املنطقة  بثقافة  مرتبطًا  �ساأنًا 

واحل�ساري.

وقد لوحظ اأنه ل توجد طريقة لإدارة ري النخيل 

اجلو  ملتطلبات  ت�ستجيب  عليها  متفق  بالعني 

مياه  وملوحة  عمرها  ومراحل  النخلة  وطبيعة 

الري  اأن  مالحظة  وميكن  الرتبة.  وقوام  الري 

اأو  يومني  وكل  �سيفا  يومني  اأو  يوم  كل  املتكرر 

ثالثة �ستاء بكميات غري حمددة هو ال�سائد لكل 

اأنواع الرتبة مبنطقة العني. وهذا يوؤدي اإىل هدر 

بزيادة  للرتبة  تلوث  مع  املياه  من  كبرية  كميات 

ملوحتها.

وتقنني مياه الري الذي يراعي اأثر جميع العوامل 

املوؤثرة يف امليزان املائي بالرتبة وخ�سو�سا اجلو، 

الرتبة  ووقاية  الإنتاج  وزيادة  املياه  لتوفري  يوؤدي 

ووقايتها  خ�سوبتها  على  واحلفاظ  التملح  من 

من الأمرا�س املحبة للرطوبة املرتفعة، كما يوفر 

الطاقة والعمالة.

مياه  كمية  اأقل  باأنه  املائي  املقنن  تعريف  ميكن 

يلزم اإ�سافتها للنبات، ليعو�س الفقد بالبخرنتح 

يف اجلو باختالف مراحل منوه ويفي باحتياجات 

ب�سبب  تراكمها  املتوقع  الأمالح  من  الغ�سيل 

كفاءة  قلة  بتعوي�س  ويفي  اجلو  يف  البخرنتح 

100%، وذلك بعد فرتة زمنية  طريقة الري عن 

اأعلى  لتعطي  للمياه،  ل�سعة حفظ الرتبة  منا�سبة 

حتديد  يعني  املائي  املقنن  فاإن  بهذا  اإنتاج. 

احتياجات املح�سول ثم تنظيم هذه الحتياجات 

بجدولة الري عن طريق حتديد كمية مياه الرية 

الواحدة وفرتة الري.

اإن العوامل املوؤثرة يف تقنني مياه الري هي: اجلو 

بطاقته والنبات بطبيعته واملياه مبلوحتها والرتبة 

درا�سة  يجعل  العوامل  هذه  وتداخل  بقوامها. 

خ�سو�سا  معقدا،  اأمرا  املائي  املقنن  على  اأثرها 

طاقة  حتددها  للنتح  الالزمة  اجلو  طاقة  اأن 

والرطوبة  احلرارة  ودرجة  ال�سم�سي  الإ�سعاع 

الن�سبية و�سرعة الرياح وكلها متغريات يف الزمان 

واملكان. لذلك فاإن الهتمام �سار حول ا�ستعمال 

متغريات  جميع  تعالج  ريا�سية  فيزيائية  مناذج 

خ�سو�سا  للم�سكلة،  حال  بالرتبة  املائي  امليزان 

هذه  حل  يف  احلا�سوب  ا�ستخدام  اإمكانية  بعد 

النماذج. وتوجد طرق اأخرى بتتبع امليزان املائي 

اأن طرق النماذج  اإل  بالرتبة عن طريق القيا�س 

تعفي املزارع العادي من القيا�س وتقدم له احلل 

ب�سهولة.
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اإن اأي حم�سول ي�ستهلك اأقل من 1% يف بناء ذاته 

وقد  بالنتح يف اجلو.  والباقي  ن�سبة مهملة  وهي 

 Reference حتدد دور اجلو بالبخرنتح القيا�سي

البخرنتح  وهو:   ،)Evapotranspiration )ETo

 :  8 من  وطوله  النمو  جيد  ح�سائ�س  �سطح  من 

نق�سا  يعاين  ول  جيدا،  الرتبة  ويغطي  �سم   15

يف املاء اأو ال�سماد، ول يعاين من اأثر احل�سرات 

تكون  التعريف  وبهذا   .)FAO 24( والأمرا�س 

طاقة اجلو هي املتغري الوحيد فوق هذا ال�سطح 

لتقدير  كثرية  معادلت  ظهرت  وقد  القيا�سي، 

هذا البخرنتح القيا�سي من اأهمها معادلة بنمان 

املعدلة Modified Penman كما مبن�سور الفاو 

Penman- بنمان-مونتيث  )FAO 24(، ومعادلة 

قام  وقد   ،)FAO 56( باملن�سور  كما   Montieth

معادلة  ثوابت  بتح�سني   )Gafar 1994,1995(

بنمان الأ�سلية )Penman 1948, 1963( لتنا�سب 

املناطق اجلافة. كما قام )Gafar 2010( بتح�سني 

معادلة بنمان-مونتيث لتنا�سب املناطق اجلافة.

ينتح  جتعله  ف�سيولوجية  طبيعة  له  نبات  كل  اإن 

بن�سبة خمتلفة عن الآخر من البخرنتح القيا�سي، 

بالإ�سافة اإىل اأن امل�ساحة الناحتة تزداد بزيادة 

الن�سبة ت�سمى معامل  النبات. وهذه  مراحل منو 

املح�سول وقدرت للنخلة باملن�سور )FAO 24( من 

 :0.90 من   )56  FAO( وباملن�سور   ،1.0:  0.8

0.95، وقدرها �سمري اخلفاف  واآخرون )1998( 

وتقل  الثمار  تكوين  مع  تزيد   0.90  :0.66 من 

عند حالة الرطب لزيادة اجلودة.

�سرحا   )1998( واآخرون  اخلفاف  �سمري  قدم 

لنموذج جدولة ري النخيل واأدى الختبار الأويل 

له اإىل اإنقا�س كمية مياه ري النخلة اإىل 74 م3 

�سنويا.

ري  تقنني  اإىل  تهدف  الدرا�سة  وهذه 

النخلة يف منطقة العني بدولة الإمارات 

العربية املتحدة كالآتي:

اأول: حتديد الحتياجات املائية للنخلة 

وعمرها  لآخر  �سهر  من  املناخ  باختالف 

من �سنة لأخرى. 

ثانيا: جدولة الري للنخلة بتحديد:

عمر  باختالف  الواحدة  الرية  مياه  كمية   -1
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النخلة وقوام الرتبة وكفاءة طريقة الري.

النخلة  وعمر  املناخ  باختالف  الري  فرتة   -2

وقوام الرتبة.

2- مواد وطرق البحث

2.1 -  الحتياجات املائية للنخلة

الحتياجات  حل�ساب  م�سطرين  نحن  ابتداء 

للنخلة ب�سكل منفرد لأنها تزرع منفردة،  املائية 

ويف حالة زراعتها يف ب�ستان نخيل ميكن ال�سرب 

يف عدد نخيل الب�ستان اأو املزرعة، خ�سو�سا اأن 

يف  متداخل  غري  متباعدا  يزرع  الب�ستان  نخيل 

منطقة العني، بني كل نخلتني من 7 - 10 اأمتار.

املح�سنة  بنمان-مونتيث  معادلة  ا�ستعملت   -1

 2010 جعفر،  كمال  بوا�سطة  اجلافة  للمناطق 

القيا�سي.  البخرنتح  لتقدير   )Gafar 2010(

وكانت مدخالتها بيانات حمطة الأر�ساد اجلوية 

الزراعية مبركز الأبحاث الزراعية بالعني، وهي: 

درجات احلرارة والرطوبة الن�سبية للهواء وطاقة 

و�سرعة  ال�سم�س  �سطوع  ومدة  ال�سم�سي  الإ�سعاع 

الرياح، لفرتة 18 �سنة من 1988: 2005.

 Palm Coefficient النخلة  معامل  ا�ستعمل   -2

)FAO 24(، وهو يرتاوح من  الوارد مبن�سور   ))KP

منو  يف  احلرجة  املراحل  وملراعاة   .1.0  :  0.8

من   0.8 اعتربناها  فقد  الثمار  وجودة  النخلة 

ملعظم  الرطب  مرحلة  منت�سف  يوليو،  بداية 

الأ�سناف، اإىل نهاية مرحلة ال�سكون يف منت�سف 

درجات  تبداأ  يناير  منت�سف  ومن  تقريبا.  يناير 

الرباعم  فتبداأ  تدريجيا،  الرتفاع  يف  احلرارة 

معامل  اعتربنا  لذلك  البزوغ.  يف  اجلديدة 

املح�سول يف يناير 0.85 ثم يف فرباير 0.90 ثم 

اإىل  1.0 يف مار�س وت�ستمر كذلك  للذروة  ت�سل 

لل�سجرة  الن�سب  نهاية يونيو. وميكن اعتبار هذه 

غري املثمرة )>4 �سنوات( اأي�سا ملرورها مبرحلة 

ال�سكون اأي�سا.

لل�سطح  املكافئ  ال�سطح  م�ساحة  تقدير  مت   -3

الناحت )Se( باختالف عمر النخلة، بقيا�س امل�سافة 

م�سقط  نهاية  اإىل  النخلة  جذع  منت�سف  من 

املجموع اخل�سري، وهو ن�سف قطر )R( القر�س 

الناحت كما لو �سوهد من اأعلى، وهو ي�ساوي تقريبا 

القيا�س  مت  وقد  الأفقية.  النخيل  �سعفة  طول 

وم�سروع  العني  اأبحاث  مركز  يف  نخلة   28 لعدد 

الفوعة لتطوير وتنمية النخيل من اأعمار خمتلفة 

القطر  ن�سف  اعتربت  ثم  خمتلفة،  واأ�سناف 

الأطراف  لأن   R من   0.90 ي�ساوي   )Re( الفعال 

تتقاطع  ل  للنخلة  اخل�سري  للمجموع  الأفقية 

جفاف  اإىل  بالإ�سافة  ال�سم�س  اأ�سعة  مع  متاما 

بع�سها يف الغالب. ثم ح�سبت متو�سطات امل�ساحة 

بال�سنوات:  الأعمار  ملدى   )Se = π Re
2( الفعالة 

)0-2(، )3-4(، )5-6(، )≤7(، حيث لوحظ 

اأن تزايد امل�ساحة يتوقف بعد 7 �سنوات من عمر 

اخلفاف  �سمري  اأي�سا  هذا  لحظ  وقد  النخلة، 

واآخرون )1998(.

4- مت ح�ساب املعدل اليومي للبخرنتح من النخلة 

باللرت/  )Palm Evapotranspiration )ETP

نخلة/يوم باختالف املناخ من �سهر لآخر ومدى 

العمر باملعادلة الآتية:  

النخلة مثل م�سخة مياه تعمل بالطاقة ال�سم�سية قدرتها هي قدرة طاقة اجلو، وت�سخ املياه من خزان �سعته تتنا�سب مع نعومة الرتبة وحجم تربة اجلذور

النخلة تتحمل زيادة درجات احلرارة، وقلة 

املياه بالرتبة وزيادة ملوحتها، واإذا رويت مباء 

عذب ت�ستجيب بثمر وفري
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متفاوتة  فهي  الري  مياه  ملوحة  عن  اأما   -5

مبنطقة العني ت�سل حتى 10000 جزء يف املليون 

15 مليموز.�سم  اأو حتى قدرة تو�سيلية للكهرباء 

مليموز.�سم(،   1  = املليون  يف  جزء   670 )كل 

مع  ولكن  مليموز.�سم،   21 حتى  تتحمل  والنخلة 

 %100 بن�سبة  تنتج  فهي  اإنتاجيتها:  اختالف 

 4.5 90% حتى  وبن�سبة  مليموز.�سم،   2.5 حتى 

مليموز.�سم،   7 حتى   %75 وبن�سبة  مليموز.�سم، 

�سكل )1( املعدل اليومي لحتياج النخلة باختالف املناخ ومدى عمر النخلة

وبن�سبة 50% حتى 12 مليموز.�سم، وتزرع للزينة 

 .)FAO 156( حتى 21 مليموز.�سم

والبخرنتح يف اجلو يت�سبب يف تركز ملوحة مياه 

-Palm R ةالري بالرتبة، لذلك فاإن احتياج النخل

quirement )PR( يزيد عن نتحها مبقدار ن�سبة 

املتوقع  الأمالح  من  الرتبة  لغ�سيل  منها  معينة 

تركزها بالرتبة وحتى ل يزداد الرتكز عن احلد 

 FAO( الري  مياه  ملوحة  من   1.5 وهو  امل�سموح 

الغ�سيل  احتياج  ن�سبة  ت�سمى  الن�سبة  وهذه   .)24

Leaching Requirements )L(، وتوجد معادلة 

هذه  حل�ساب  ا�ستخدمناها   )FAO 24( باملن�سور 

الن�سبة لرتكيزات من 1 اإىل 21 مليموز.�سم، وقد 

بلغ اأعظمها 0.15. و�سوف ن�ستخدم هذه القيمة 

العظمى كن�سبة ثابتة حل�ساب احتياجات الغ�سيل 

لأي قيمة مللوحة مياه الري.

 Rate النخلة  احتياج  معدل  ح�ساب  مت  وقد   -6

of Palm Requirements )RPR( باللرت/نخلة/

يوم باإ�سافة ن�سبة احتياج الغ�سيل اإىل البخرنتح 

منها، وذلك بالق�سمة على )-L 1(. واملعادلة الآتية 

.)FAO 24( هي امل�ستخدمة

7- اأما الحتياج الكلي للنخلة يف ال�سهر اأو املو�سم 

)�سيف، �ستاء، اعتدالني( باملرت املكعب بال�سهر 

اأو باملو�سم فهو بال�سرب يف عدد اأيام ال�سهر اأو 

املو�سم )N( والق�سمة على 1000 للتحويل للمرت 

املكعب.

8- ا�ستخُدم برنامج اإك�سل يف احل�سابات وعر�س 

اجلداول والأ�سكال.

2.2- جدولة ري النخلة

جدولة الري ُتعَنى بكيفية مد النخلة باحتياجاتها، 

�سورة: ري النخيل بالفقاعات )الببلر( يف منطقة العني/ الإمارات العربية املتحدة ري النخيل بالفقاعات

ينايرفربايرمار�ساأبريلمايويونيويوليواأغ�سط�س�سبتمرباأكتوبرنوفمربدي�سمرب
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-Irrig  وذلك بتحديد كمية مياه الرية الواحدة

 Irrigation الري  وفرتة   )tion Quantity )IQ

ريتني  بني  بالأيام  الفرتة  وهي   )Interval )II

لعملية  الأ�سا�سي  املنظم  هي  والرتبة  متتاليتني. 

النخلة باحتياجها، لأنها متثل خزان ماء  اإمداد 

كمية  على  تتوقف  الرية  وكمية  ال�سعة.  حمدود 

املياه التي ميكن اأن يحفظها هذا اخلزان، وهذا 

واحلجم  الرتبة  قوام  باختالف  يختلف  بدوره 

الفعال لرتبة اجلذور )Ve(. كما تتوقف كمية الرية 

على كفاءة طريقة الري املتبعة.

1- قوام الرتبة )Soil Texture(: تربة منطقة 

القوام  متفاوتة  ولكنها  رملية،  الزراعية  العني 

اأي�سا. لذلك مت اعتماد التق�سيم الأمريكي لقوام 

حبيباته  قطر  جدا  خ�سن  وهو:  الرملية  الرتبة 

 0.5:1 من  قطر حبيباته  وخ�سن  من 2-1 مم، 

مم، ومتو�سط قطر حبيباته من 0.25:0.5 مم، 

وناعم قطر حبيباته من 0.10:0.25 مم وناعم 

 Bruce( جدا قطر حبيباته من 0.10: 0.05 مم

مبنطقة  الرملية  والرتبة   .)& Stanley 1988

العني خليط من هذه الت�سنيفات، لذلك اأخذت 

بالعني  الأبحاث  مركزي  من  الرتبة  من  عينات 

وتنمية  لتطوير  الفوعة  وم�سروع  وال�سالمات 

النخيل، ومن عمقني: الأول من 0:60 �سم والثاين 

من 60:120 �سم. ثم حدد ن�سب تق�سيمات القوام 

اخلم�سة، ثم اأخذ املتو�سط املوزون لقطر احلبيبة، 

وبهذا اأمكن النتهاء اإىل ت�سنيفات ثالثة فقط: 

ناعم ومتو�سط وخ�سن. 

 Readily Available املي�سر  املاء  ن�سبة   -2

Water )RW(: اأثناء وبعيد الري مبا�سرة تت�سبع 

ين�سرف  الزمن  من  مدة  وبعد  باملاء،  الرتبة 

ن�سبة  وتكون  ال�سعري،  املاء  ويبقى  احلر  املاء 

احلقلية  ال�سعة  حالة  يف  حينئذ  الرتبة  رطوبة 

ي�ستهلك  التهوية.  Field Capacity )FC(، جيدة 

بعد  يوما  باجلو  نتحا  الرطوبة،  النبات من هذه 

يوم، حتى يقل املاء اإىل احلد الذي ل يكفي منوه 

رطوبة  ن�سبة  وت�سمى  الدائم،  الذبول  يف  ويبداأ 

-Wel الدائم الذبول  بنقطة  حينئذ   الرتبة 

كل  يف  الرتبة  رطوبة  ون�سبة   .)ing Point )WP

والفرق  الرتبة.  قوام  باختالف  تختلف  احلالت 

جدول )1( معدل البخرنتح  واحتياج النخلة اليومي وكذلك الحتياج ال�سهري واملو�سمي باختالف املناخ وعمر النخلة

7 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-0مدى العمر بال�سنة

3.411.421.427.53.411.421.427.53.411.421.427.5امل�ساحة الناحتة S )م2(

معدل البخرنتح من النخلة EToKcال�سهر

)لرت/نخلة/يوم(

معدل احتياج النخلة 

)لرت/نخلة/يوم(

الحتياج ال�سهري اأو املو�سمي 

)م3/ نخلة(

3.10.859305672113566850.331.102.062.64يناير

4.00.90124177991448911160.401.352.543.26فرباير

5.41.00186211614922721361750.672.254.215.42مار�س

7.21.00248215419829971812330.862.905.446.99اأبريل

8.91.0030101190245361192242881.103.706.958.93مايو

9.71.0033111208267391302443141.163.907.339.41يونيو

9.90.802790169218321061992560.983.296.187.94يوليو

9.80.802789168216311051972540.973.266.127.86اأغ�سط�س

8.60.80237814718928921732230.832.775.206.68�سبتمرب

6.60.80186011314521711331710.652.204.125.30اأكتوبر

4.40.80124075971447891140.421.422.663.42نوفمرب

3.10.808285368103362800.311.031.942.49دي�سمرب

9.60.902998184237341162172794.214.226.734.3ال�سيف

3.70.8410356584124177991.54.99.211.9ال�ستاء

7.00.90217113417225841572023.110.219.224.7العتدالني

6.70.88206712716324791491918.628.954.369.8ال�سنة
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حالة  عند  الرتبة  لرطوبة  احلجمية  الن�سبة  بني 

ال�سعة احلقلية والن�سبة عند حالة نقطة الذبول 

-Available W  ي�سمى ن�سبة املاء املتاح للنبات

ter )AW(, )Hansen et al, 1979(. اأما ن�سبة 

املاء املي�سر للنبات فهي جزء من ن�سبة املاء املتاح 

وهي ن�سبة مي�سرة للنبات بدون م�سقة توؤثر على 

تختلف من  الن�سبة  اإنتاجه، وهذه  وبالتايل  منوه 

نبات لآخر، وللنخيل = 0.5 من ن�سبة املاء املتاح 

.)FAO 24(

وقد مت قيا�س ن�سبتي الرطوبة عند ال�سعة احلقلية 

)FC( ونقطة الذبول الدائم )WP( لعينات خمتلفة 

 FC -( املتاح  املاء  ن�سبة  ح�سبت  ثم  الرتبة،  من 

 RW =( بالرتبة  املي�سر  املاء  ون�سبة   )WP=AW

.)0.5 AW

 Volume 3- احلجم الفعال لرتبة اجلذور

اأن  املعلوم  من   :)of Effective Rootzone )V

املجموع اجلذري لأي نبات يتنا�سب مع جمموعه 

اأقل  الفعال  اجلذري  املجموع  اأن  اإل  اخل�سري، 

حول  مركز  اجلذور  توزيع  لأن  احلقيقي  من 

اجلذري  املجموع  من   0.90 فن�سبة  اجلذع. 

الأفقي  المتداد  من   0.75 يف  اأفقيا  منت�سر 

الأعظم والذي ي�ساوي المتداد الأفقي للمجموع 

الفعال  الأفقي  المتداد  اأن  وباعتبار  اخل�سري. 

 r =( فاإن   ،r قطره  ن�سف  دائريًا  قر�سًا  ميثل 

فقد   )d( لأ�سفل  الراأ�سي  العمق  اأما   .)0.75×Re

من  �سنوات   7 عند  مرت   1.3 اأعمقه  اأن  اعترب 

عمر النخلة فاأكرث ب�سبب �سحالة تركيب الرتبة 

زراعة  على  القائمني  خالل  ومن   ، عمقها  وقلة 

وخدمة النخيل مبنطقة العني. وقد ح�سبها �سمري 

الف�سيلة  اأما  كذلك،   )1998( واآخرون  اخلفاف 

العمق  دّرج  ثم  م.   0.50  = عمقها  اعترب  فقد 

1.3 م.  ثم  اإىل  0.50 م  لالأعمار املختلفة من 

ح�سب حجم تربة اجلذور باملرت املكعب لالأعمار 

اأخذت  ثم   ،)V = π r2 × d( :باملعادلة املختلفة 

 ,)2-0( بال�سنوات:  الأعمار  ملدى  املتو�سطات 

اأن  مالحظة  مع   ،)7≥(  ،)6-5(  ،)4-3(

زيادة حجم تربة اجلذور يتوقف مع توقف زيادة 

املجموع اخل�سري وهو عند 7 �سنوات فاأكرث.

4- كمية املاء املي�سر )Q(: والآن ميكن ح�ساب 

للنخلة )لرت/نخلة( باختالف  كمية املاء املي�سر 

قوام الرتبة ومدى عمر النخلة باملعادلة الآتية:

: اإن   Irrigation Interval )II(  5- فرتة الري

كمية املاء املي�سر بخزان تربة جذور النخلة �سوف 

ُت�ستنفذ باملعدل اليومي لحتياج النخلة و�سيكفي 

فاإن  لذلك  الــري.  ت�ساوي فرتة  الأيــام  لعدد من 

حتديد فرتة الري بالأيام ينتج بق�سمة كمية املاء 

املي�سر )Q( على معدل احتياج النخلة )PR( )لرت/

نخلة/يوم(.

جدول )2( ن�سبة املاء املتاح واملاء املي�سر للنخلة برتبة العني باختالف قوام الرتبة الرملية

جدول )3( كمية املاء املتاح باختالف قوام الرتبة الرملية وعمر النخلة

قوام الرتبة الرملية

ن�سبة املاء املي�سر للنخلةن�سبة املاء املتاح

نسبة 
حجمية

m/mm3لرت/م
ن�سبة 

حجمية
m/mm3لرت/م

0.181801800.099090ناعم

0.141401400.077070متو�سط

0.101001000.055050خ�سن

مدى العمر 

بال�سنوات

RrdV)كمية املاء املتاح  )لرت/نخلة

خ�سنمتو�سطناعمم3ممم

0-21.10.70.61.1198154110

3-42.01.40.95.0900700500

5-62.81.91.111.8212416521180

≥ 73.12.11.317.7318624781770

R = ن�سف قطر امل�سقط الأخ�سر للنخلة، r = ن�سف قطر دائرة امتداد اجلذور، d = عمق اجلذور،  

V = حجم تربة اجلذور
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 :)IE( Irrigation Efficiency 6- كفاءة الري 

الفعالة  تربة اجلــذور  اإمــداد  الري هو  اإن هدف 

ال�سعة احلقلية  اخلــزان حتى  مللء  الــالزم  باملاء 

بالرتبة  املــاء  نفاذية  ملعدل  املنا�سبة  وبال�سرعة 

املاء  ابتعاد  اأو  الرتبة  لجنــراف  تــوؤدي  ل  والتي 

الري  كــفــاءة  فــاإن  لذلك  اجلـــذور.  منطقة  عــن 

التي  الكمية  اإىل  املي�سر  املــاء  كمية  ن�سبة  هــي: 

تربة  كل  اإىل  املاء  ي�سل  حتى  لإ�سافتها  ن�سطر 

املاء  توزيع  جتان�س  قلة  نتيجة  الفعالة  اجلــذور 

الواحد.  باملحب�س  النخيل  اأو بني  النخلة  بحو�س 

املتبع  هــو  )الببلر(  بالفقاعات  الــري  و�سبكة 

مبنطقة العني )�ساهد ال�سورة(. وهذه الطريقة 

رفع  عوامل  روعيت  اإذا   %90 اإىل  كفاءتها  ت�سل 

القيمة  هي  وهــذه  لذلك،  الالزمة  الــري  كفاءة 

الرية  مياه  كمية  ح�ساب  يف  �سن�ستخدمها  التي 

الواحدة.

 Irrigation الواحدة  الرية  مياه  كمية   -7

عن   )IE( الري  كفاءة  قلة  اإن   :)Quantity )IQ

املاء  كمية  عن  الري  احتياج  من  �ستزيد   %100

املي�سر )Q(. لذلك فاإن:

8- مت حتليل كمية الأمطار املت�ساقطة على حمطة 

 -1973 من  �سنة   36 ملدة  اجلوية  العني  اأر�ساد 

2008، ملعرفة �سلوكه ومدى منا�سبته للم�ساهمة 

يف ري النخيل مبنطقة العني.

�سكل )2( كمية مياه الرية الواحدة باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة

جدول )4( كمية املاء املي�سر وكمية مياه الرية الواحدة باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة

)كمية مياه الرية الواحدة )لرت/نخلة) )لرت/نخلةQكمية املاء املي�سر العمر

خ�سنمتو�سطناعمخ�سنمتو�سطناعم�سنة

0-29977551108661

3-4450350250500389278

5-610628265901180918656

≥ 71593123988517701377983

3- النتائج واملناق�سة

3.1- الحتياجات املائية للنخيل

اجلدول )1( وال�سكل )1( يبينان املعدل اليومي 

لنتح النخلة واحتياجها املائي )لرت/نخلة/يوم(، 

/نخلة/�سهر(، 
3

)م ال�سهري  احتياجها  وكذلك 

ملنطقة  لآخر  �سهر  من  املناخ  باختالف  وذلك 

العني وباختالف املدى العمري للنخلة. كما يبني 

اجلدول اأي�سا البخرنتح القيا�سي باملليمرت/ يوم 

اجلدول  يبني  كما  منه.  كن�سبة  النخلة  ومعامل 

وخالل  و�ستاء  �سيفا  النتائج  هذه  متو�سطات 

العتدالني )الربيع واخلريف(.

يالحظ من ال�سكل )1( اأن الحتياج املائي يبلغ 

اأعظمه يف يونيو ثم مايو واأقله يف دي�سمرب ويناير 

ال�سنة  يف  الكلي  الحتياج  اأما  الأعمار.  جلميع 

 69.8 فيبلغ  �سنوات(،   7>( البالغة  للنخلة 

ال�ستاء  ، ويف 
3

34.3 م ال�سيف  مرت مكعب، ويف 

. وهذا يعني 
3

11.9، ويف العتدالني يبلغ 24.7 م

مرة   2.9 ال�سيف  يف  حتتاج  البالغة  النخلة  اأن 

ال�سنوي  البخرنتح  ويبلغ  ال�ستاء.  يف  حتتاجه  ما 

 59.3 حوايل  اأي  احتياجها،  من   0.85 ن�سبة 

الأمالح  من  للغ�سيل  الن�سبة  وباقي  �سنويا،   
3

م

املتوقع تراكمها. وهذا يعني اأن اجلو يلعب الدور 

للنخلة.  املائية  الأ�سا�سي يف حتديد الحتياجات 

الالزمة  الطاقة  به  اجلو  لأن  طبيعي  اأمر  وهذا 

عملية  البخرنتح  اأن  وبرغم  البخرنتح.  لعملية 

ف�سيولوجية اإل اأنه يتناغم مع طاقة اجلو بحيث 

النبات من  توجد عالقة بينهما عندما ل يعاين 

نق�س املياه بالرتبة، وهو ال�سرط الذي التزمنا به 

من البداية يف تعريف البخرنتح القيا�سي والذي 

يحقق اأعلى اإنتاج، والذي نهدف اإليه دائما. 

3.2- جدولة ري النخلة

مياه  وكمية  املي�سر  املاء  كمية   -3.2.1

الرية الواحدة  للنخلة:

املتاح  للماء  احلجمية  الن�سبة  يبني   )2( اجلدول 

واملاء املي�سر باختالف قوام الرتبة الرملية الزراعية 

مبنطقة العني. ويت�سح اأن ن�سبة املاء املي�سر يف الرتبة 

 ويف الرتبة املتو�سطة 70 
3

الناعمة ت�ساوي 90 لرت/م

.
3

 ويف الرتبة اخل�سنة 50 لرت/م
3

لرت/م

مدى عمر النخلة
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املاء  كمية  يبينان   )4(  ،)3( واجلدولن 

الرية  مياه  وكمية   )Q(املي�سر املاء  وكمية  املتاح 

الواحدة للنخلة باختالف عمرها وقوام الرتبة. 

0.50 من كمية املاء  اإن كمية املاء املي�سر متثل 

النخلة  منها  ت�ستنفذ  التي  الكمية  وهي  املتاح، 

ا�ستهالكها بالنتح يف اجلو بدون م�سقة اأو اإجهاد 

اإن  اإنتاجها.  وبالتايل  منوها  على  يوؤثر  رطوبي 

توؤثر  م�سقة  بدون  لها  يتي�سر  البالغة  النخلة 

و  الناعمة،  الرتبة  يف  لرتًا   1593 منوها  على 

 885 و  القوام،  املتو�سطة  الرتبة  لرتًا يف   1239

من  يت�سح  كما  القوام.  اخل�سنة  الرتبة  لرتًا يف 

تزداد  للنخلة  املي�سر  املاء  كمية  اأن  جدول )4( 

فالنخلة  الرتبة.  ونعومة  النخلة  عمر  بزيادة 

وكذلك  الرتبة،  خزان  �سعة  كربت  كربت،  كلما 

على  الرتبة  قدرة  زادت  الرتبة  قوام  نعم  كلما 

حفظ املاء.

وطريقة ري النخيل ال�سائدة مبنطقة العني هي 

ت�سل  والتي  )الببلر(  بالفقاعات  الري  �سبكة 

ت�سريف  توحيد  حالة  يف   %90 اإىل  كفاءتها 

املحب�س  يف  النخيل  جلميع  الفقاعات  وعدد 

الواحد، وكذلك ت�ساوي امل�سافات بني الفقاعات 

الواحدة  الرية  مياه  وكمية  الري.  حو�س  داخل 

)IQ( ت�ساوي كمية املاء املي�سر )Q( مق�سوما على 

يبني   )4( جدول  فاإن  لذلك   .)IE( الري  كفاءة 

ويت�سح  بالرت/نخلة.  الواحدة  الرية  مياه  كمية 

الواحدة  الرية  مياه  كمية  اأن   )3( ال�سكل  من 

تزداد بزيادة عمر النخلة اإىل اأن ت�ستقر للنخلة 

البالغة، وكذلك تزداد بزيادة نعومة الرتبة.

3.2.2 فرتة الري

النخلة  تربة جذور  بخزان  املي�سر  املاء  كمية  اإن 

النخلة  لحتياج  اليومي  باملعدل  ت�ستنفذ  �سوف 

لعدد  و�سيكفي   )1( بجدول  ح�سابه  مت  والذي 

من الأيام ت�ساوي فرتة الري. لذلك فاإن حتديد 

فرتة الري بالأيام ينتج بق�سمة كمية املاء املي�سر 

وجدول  النخلة.  لحتياج  اليومي  املعدل  على 

املناخ  باختالف  بالأيام  الري  فرتة  يبني   )5(

اأو من مو�سم لآخر وقوام الرتبة  من �سهر لآخر 

اأي�سا عالقة فرتة  الرملية. كما يبني �سكل )3( 

ال�سنة  من  املناخي  واملو�سم  الرتبة  بقوام  الري 

اختالف  ويالحظ  واعتدالني(.  و�ستاء  )�سيف 

خالل  من  الرتبة  قوام  باختالف  الري  فرتة 

الأنعم  للقوام  اأطول  فهي  بها،  املي�سر  املاء  كمية 

جدول )5(  فرتة الري باليام باختالف املناخ من �سهر لآخر ومن مو�سم لآخر و عمر النخلة

خ�سنمتو�سطناعم قوام الرتبة

7 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-70 ≤6-45-23-0 العمر بال�سنة

1105001180177086389918137761.1278656983 كمية الرية )لرت/نخلة( 

فرتة الري بالأيام

9131619710121557910يناير

791214579114578فرباير

568945673345مار�س

356734552334اأبريل

345623442233مايو

334523341223يونيو

345623452233يوليو

345623452233اأغ�سط�س

456734562334�سبتمرب

568945673445اأكتوبر

7101214579114578نوفمرب

10141720811131568911دي�سمرب

345623442233ال�سيف

81114166911134689ال�ستاء

457834562344العتدالن
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�سكل )3( فرتة الري باختالف قوام الرتبة واملناخ من مو�سم لآخر وعمر النخلة
واأق�سر للقوام الأخ�سن. كما تختلف فرتة الري 

فهي  النخلة،  لحتياج  اليومي  املعدل  باختالف 

اأطول للمعدل الأقل �ستاء واأق�سر للمعدل الأكرب 

اإ�سافة  ب�سبب  الري  �سيفا. كذلك ق�سرت فرتة 

عند  ثبتناها  والتي   )L( الغ�سيل  احتياجات  ن�سبة 

النخلة.  بخرنتح  من   0.15 العظمى  القيمة 

ت�سرب  اإىل  يوؤدي  �سوف  هنا  الري  فرتة  وق�سر 

ن�سبة الغ�سيل اأول باأول مع كل رية مما يوؤدي اإىل 

احلفاظ على الرتبة من زيادة تركيز امللوحة بها 

1.5 من ملوحة مياه  عن احلد امل�سموح به وهو 

الري )FAO 24(. كما يالحظ اأن فرتة الري تزيد 

بزيادة عمر النخلة اإىل اأن ت�ستقر للنخلة البالغة، 

والتي  جذورها  تربة  حجم  زيادة  ب�سبب  وهذا 

تعمل كخزان مياه حلاجة النخلة. 

الرتبة  يف  البالغة:  للنخلة  الري  فرتة  بلغت  وقد 

الناعمة, 6 اأيام �سيفًا و 16 �ستاًء و8 اأيام خالل 

العتدالني، ويف الرتبة املتو�سطة القوام، 4 اأيام 

�سيفا و 13 �ستاء و 6 اأيام خالل العتدالني، ويف 

الرتبة اخل�سنة، 3 اأيام �سيفا و 9 اأيام �ستاء و 4 

اأيام خالل العتدالني.

وعمر  للمناخ  املنا�سبة  الري  بفرتة  اللتزام  اإن 

�سيوؤدي  باجلدول )5(  الرتبة كما  وقوام  النخلة 

اإىل تعمق ماء  الري ملنطقة اجلذور اأثناء الري، 

نحوها،  املاء  اجلذور  ت�سحب  الري  توقف  وبعد 

ال�سعرية  بالقوى  للماء  الأفقي  النت�سار  فيتوقف 

فال يبتعد عن منطقة اجلذور، وبهذا تكون حركة 

املاء با�ستمرار نحو اجلذور فلن تروى الرتبة مرة 

اأخرى اإل بعد ا�ستنفاد كل املاء املي�سر. كما تبداأ 

الري  بعد توقف  للرتبة جتف  ال�سطحية  الق�سرة 

التبخر من الرتبة. وكل هذا  اإىل قلة  يوؤدي  مما 

يوؤدي لرفع كفاءة الري لأعلى قيمة.

اإن الري املتكرر للنخيل بدون داٍع كل يوم اأو يومني 

النت�سار  اإىل  يوؤدي  العني  مبنطقة  �سائع  خطاأ 

الأفقي للماء بالقوى ال�سعرية على �سطح الرتبة، 

منطقة  عن  مبتعدا  الناعمة،  الرتبة  خ�سو�سا 

حول  الري  حو�س  يف  يكون  الري  لأن  اجلذور 

ال�سطحي  البلل  اإىل  ذلك  فيوؤدي  فقط،  النخلة 

فيتبخر منها  الري  للرتبة خارج حو�س  امل�ستمر 

املاء ب�سبب طاقة اجلو فتقل كفاءة الري، وبخار 

يزداد  وبالتايل  امللوحة  من  خاٍل  ال�ساعد  املاء 

مبرور  احلو�س  خارج  بالرتبة  الأمالح  تركيز 

الوقت، وقد ي�سل الرتكيز اإىل حد �سعوبة عالج 

املنا�سبة  الري  بفرتة  اللتزام  اأن  كما  الرتبة. 

النخلة  جذور  تعمق  اإىل  يوؤدي   )5( باجلدول 

�سالبتها  فتزداد  ذلك،  على  يربيها  اأو  بالرتبة، 

اأو من  بالرتبة ويقل اخلوف من الريح ال�سديدة 

حراثة الرتبة بني الأ�سجار.

ري  �سبكة  كفاءة  رفع  عوامل   -3.2.3

النخيل بالفقاعات

يعطي  العني  منطقة  يف  بالفقاعات  النخيل  ري 

كفاءة عالية ت�سل اإىل 90% اإذا روعيت العوامل 

اإمداد  هو  ال�سبكة  من  والهدف  لذلك.  الالزمة 

فقط   )2r  = )قطرها  الفعالة  اجلذور  تربة 

احلقلية  ال�سعة  حتى  اخلزان  مللء  الالزم  باملاء 

للماء  الرتبة  نفاذية  ملعدل  املنا�سبة  وبال�سرعة 

ناعم متو�سط

قوام الرتبة ومدى عمر النخلة

خ�سن

ال�سيف

ال�ستاء

العتدالني
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املاء  جريان  اأو  الرتبة  لجنراف  توؤدي  ل  والتي 

�سطحيا مبتعدا عن منطقة اجلذور.

اأثناء الري تكون حركة املاء راأ�سيا ب�سب اجلاذبية 

يف  واأبطاأ  اخل�سنة  الرتبة  يف  واأ�سرع  الأر�سية 

القوى  ب�سبب  اأفقيا  وتنت�سر  الناعمة،  الرتبة 

يف  يكون  الري  لأن  الأجف  املكان  اإىل  ال�سعرية 

ويكون  اأجف،  والرتبة حوله  فقط  النخلة  حو�س 

النت�سار الأفقي اأو�سع يف الرتبة الناعمة واأقل يف 

اخل�سنة لأن القوى ال�سعرية اأكرب للقوام الأنعم. 

املاء  وي�ستمر  ال�سرف  يتوقف  الري  توقف  وبعد 

الفر�سة  وجد  اإذا  اأفقيا  النت�سار  يف  ال�سعري 

املتكرر  الري  حالة  يف  تتهياأ  والفر�سة  لذلك، 

بدون داٍع وخ�سو�سا للرتبة الناعمة، حيث تطول 

فر�سة النت�سار الأفقي، وبالتايل يبتعد املاء عن 

منطقة اجلذور فتقل كفاءة الري.

يوؤثران  وقوامها  بالرتبة  املاء  حركة  فاإن  لذلك 

جدول )6( ت�سريف الفقاعة وعددها وقطر جورة الري التي تعطي كفاءة عالية، باختالف عمر النخلة وقام الرتبة

وعددها  الفقاعة  لت�سريف  الأمثل  الختيار  يف 

الري،  جورة  قطر  اختيار  يف  وكذلك  نخلة،  لكل 

الري  حو�س  ف�سعة  عالية.  ري  كفاءة  لإحراز 

اأقل للرتبة الناعمة واأو�سع للرتبة  اأن يكون  يجب 

اخل�سنة. لذلك اعتربنا قطر جورة الري للرتبة 

النت�سار  دائرة  قطر  0.60 من  ي�ساوي  الناعمة 

الأفقي للجذور الفعالة )2r(, اأما األـ 0.40 الباقية 

اأثناء  اأفقيا  ال�سعرية  القوى  بن�سرها  ف�ستقوم 

 0.75 اعتربناه  القوام  املتو�سطة  وللرتبة  الري، 

 .2r 2، وللرتبة اخل�سنة اعتربناه 0.90 منr من

وعددها  الفقاعة  ت�سريف  يبني   )6( واجلدول 

عالية،  كفاءة  تعطي  التي  الري  جورة  وقطر 

باختالف عمر النخلة وقوام الرتبة.

رفع  عوامل  ا�ستنتاج  ميكن  النقا�س  هذا  وبعد 

 ،%90 عن  تقل  ل  حتى  بالفقاعات  الري  كفاءة 

وهي الن�سبة املرتبطة بكمية مياه الرية الواحدة 

يف هذه الدرا�سة، كالآتي :

1-  اللتزام باملقنن املائي كّما وفرتة ح�سب نتائج 

ب�سبب  الري  كفاءة  ف�سعف  البحث،  هذا 

الإ�سراف ل حل له.

جلميع  الفقاعات  وعدد  ت�سريف  2-  توحيد 

النخيل يف املحب�س الواحد، لأن عدم التجان�س 

الأقل  ال�سرف  ذات  للنخلة  للتحري  �سيوؤدي 

ال�سرف  ذات  النخيل  �سياأخذ  وبالتايل 

الري.  كفاءة  فتقل  حقه  من  اأكرث  الأعلى 

وميكن للنخلة ال�سغرية يف و�سط نخيل بالغ 

يف  احتياجها  لتعطي  فقاعتها  �سرف  تقليل 

نف�س الوقت الالزم لحتياج البالغة.

3-  �سمان توزيع متجان�س للفقاعات داخل حو�س 

الفقاعات  بني  امل�سافات  تكون  بحيث  الري 

طويال  وقتا  املاء  ي�ستغرق  ل  حتى  مت�ساوية 

للو�سول اإىل كل احلو�س.

قطر اجلورة )م(2rعدد الفقاعاتت�سريف الفقاعة )جالون/د(العمر

خ�سنمتو�سطناعممخ�سنمتو�سطناعمخ�سنمتو�سطناعم�سنة

0-21.501.000.751121.40.81.11.3

3-41.501.000.752232.81.72.12.5

5-61.501.000.752343.82.32.93.4

≥ 71.501.000.752344.22.53.23.8
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يف  النخلة  تكون  بحيث  الري  حو�س  4-  عمل 

حول  تنت�سر  اجلذور  لأن  متاما  منت�سفه 

جزع  ردم  وي�ستح�سن  بالت�ساوي،  النخلة 

النخلة بالرتبة ليكون احلو�س يف �سكل حلقة، 

و�سوله  �سي�سمن  للماء  الأفقي  والنت�سار 

جلميع اجلذر.

للرتبة  اأقل  يكون  اأن  يجب  الري  حو�س  5-  �سعة 

فللنخلة  اخل�سنة.  للرتبة  واأو�سع  الناعمة 

البالغة يكفي اأن يكون قطر احلو�س 2.5 مرت 

للرتبة الناعمة و 3.2 مرت للمتو�سطة و 3.8 

مرت للخ�سنة.

6-  تقليل عدد الفقاعات مع ت�سريف عاٍل ن�سبيًا 

مع  الفقاعات  عدد  وتكثري  الناعمة،  للرتبة 

يزيد  وهذا  اخل�سنة.  للرتبة  اأقل  ت�سريف 

الري. وعموما  املاء يف حو�س  توزيع  جتان�س 

بت�سريف  بابلر   2 البالغة عدد  للنخلة  يكفي 

لرت/دقيقة(   5.685( جالون/دقيقة   1.5

وعدد  الناعمة،  الرتبة  يف  الواحدة  للفقاعة 

جالون/دقيقة   0.75 بت�سريف  بابلر   4

)2.843 لرت/د( للرتبة اخل�سنة، وي�ستح�سن 

ا�ستخدام فقاعات مبفتاح يغري الت�سريف.

و�سط  �سغرية  ف�سيلة  زراعة  بعدم  7-  ين�سح 

على  للحفاظ  املحب�س  نف�س  يف  كبري  نخيل 

وميكن  الكبري،  للنخيل  املنا�سبة  الري  فرتة 

املكان  فاأكرث يف  �سنوات   7 نخلة عمرها  نقل 

الذي يحتاج اإىل ترقيع.

واأثرها  العني  مبنطقة  الأمطار   -  3.3  

على املقنن املائي

مبنطقة  الأمطار  لكمية  ال�سنوي  املعدل  بلغ 

يف  مم   164.3 بني  تراوحت  مم،   98.3 العني 

اأن  كما   ،2001 �سنة  يف  مم  �سفر  و   1972 �سنة 

78 مم.  النحراف املعياري كبري جدا حيث بلغ 

كمية  الأمطار  فيها  بلغت  التي  ال�سنوات  وعدد 

ما  اأي  �سنة،   15 هي  ال�سنوي  املعدل  من  اأكرب 

�سنة.   36 الدرا�سة،  فرتة  من   %42 ن�سبة  يعادل 

وهذا كله يدل على التفاوت الكبري جدا من �سنة 

اإىل اأخرى.

اإذا فالأمطار يف منطقة العني غري منتظمة وغري 

متوقعة، بحيث ل ميكن العتماد عليها يف الري 

املنتظم. ولكن، اإذا كانت الأمطار غزيرة، ميكن، 

مياه  بكمية  مقارنتها  الأمطار،  كمية  قيا�س  بعد 

4( وح�ساب عدد الأيام  الرية الواحدة )بجدول 

الأمطار  اأن  كما  الري.  فرتة  بها  �ستطول  التي 

لأنها  الرتبة  غ�سيل  يف  جدا  مفيدة  الغزيرة 

جدول )7(  ملخ�ص الحتياجات املائية وجدولة الري لنخيل التمر مبنطقة العني

قوام الرتبة 

الرملية

العتدالن )122 يومًا(ال�ستاء )120 يومًا(ال�سيف )123 يومًا(املو�سم

عمر 

النخلة

احتياج 

النخلة 

)م3(

كمية 

الرية 

)لرت(

زمن 

الرية 

بالدقيقة

فرتة 

الري 

)يوم(

احتياج 

النخلة 

)م3(

كمية 

الرية 

)لرت(

زمن الرية 

بالدقيقة

فرتة 

الري 

)يوم(

احتياج 

النخلة 

)م3(

كمية 

الرية 

)لرت(

زمن الرية 

بالدقيقة

فرتة 

الري 

)يوم(

24.21101931.51101983.1110194-0ناعم

3-414.25004444.9500441110.2500445

5-626.7118010459.211801041419.211801047

≥734.31770156611.917701561624.717701568

24.2862321.5862363.186233-0متو�سط

3-414.23895134.938951910.2389514

5-626.79188149.2918811119.2918815

≥734.31377121411.913771211324.713771216

24.2611121.5611143.161112-0خ�سن

3-414.22783324.927833610.2287333

5-626.76565839.265658819.2656584

≥734.398386311.998386924.7983864

 ال�سيف = مايو + يونيو + يوليو + اأغ�سط�س، ال�ستاء = نوفمرب + دي�سمرب + يناير + فرباير، العتدالن = مار�س + اأبريل + �سبتمرب + اأكتوبر

الشجرة المباركة سبتمبر 2010



الرتبة حمروثة،  كانت  واإذا  مياه مقطرة،  تعترب 

اأعلى. من هنا ميكن  فاإن كفاءة الغ�سيل �ستكون 

خ�سم ن�سبة الغ�سيل من كمية مياه الرية الواحدة 

�ستكون هي  واملتابعة احلقلية  الريات.  لعدد من 

الفي�سل يف ا�ستغالل الأمطار ل�سالح توفري مياه 

الري بالقدر املمكن. 

املائية  الحتياجات  برنامج   -  3.4

وجدولة الري للنخيل بالعني:

الآتي،   )7( اجلدول  يف  �سبق  ما  اإجمال  ميكن 

ليمثل برناجما لالحتياجات املائية وجدولة الري 

املناخ  باختالف  وذلك  العني،  مبنطقة  للنخيل 

الرتبة،  وقوام  النخلة  وعمر  لآخر  مو�سم  من 

باجلدول )6(.  كما  الفقاعات  وت�سريف  وبعدد 

باختالف  يختلف  النخلة  احتياج  اأن  ويالحظ 

املناخ وعمر النخلة فقط، ول يتاأثر بقوام الرتبة. 

وكمية الرية الواحدة تتاأثر باختالف عمر النخلة 

الري  فرتة  اأما  باملناخ.  تتاأثر  ول  الرتبة  وقوام 

فاإنها تتاأثر باجلميع.

4- امل�ستخل�ص

الالزم  الري  ماء  يكون  الناعمة  العني  تربة  يف 

للنخلة البالغة 1770 لرتًا، حتتفظ تربة اجلذور 

بـ 75% من هذا املقدار لت�ستخدمه النخلة مبعدل 

 6 و  اأيام �سيفا   6 فيكفيها  باجلو،  اليومي  النتح 

يوم �ستاء و 8 اأيام خالل العتدالني. ويف الرتبة 

لرتًا،   1377 الري  ماء  يكون  القوام  املتو�سطة 

يف  ال�سابقة  الن�سبة  بنف�س  النخلة  فت�ستخدمه 

 6 و  �ستاًء  يوم  و13  �سيفًا  اأيام   4 ليكفيها  اجلو 

اأيام خالل العتدالني. ويف الرتبة اخل�سنة يكون 

على  اأيام  و4  و9   3 فيكفيها  لرتًا   983 الري  ماء 

الرتتيب. اأما باقي ماء الري فين�سرف 15% منه 

الأر�سية  اجلاذبية  بفعل  اجلذور  م�ستوى  حتت 

اآخذا معه تركيزا عاليا للملح خ�سية من تراكمه 

بالرتبة باأكرث من الرتكيز امل�سموح، و 10% تبتعد 

كفاءة  قلة  عن منطقة اجلذور ع�سوائيا �سرورة 

الري عن %100.

اإن اجلو حمدد اأ�سا�سي لكمية احتياج النخلة من 

املياه لأن به الطاقة الالزمة للنتح، والرتبة منظم 

خزان  لأنها  الواحدة  الرية  مياه  لكمية  اأ�سا�سي 

حمدود ال�سعة، واجلو والرتبة يوؤثران يف حتديد 

ال�سعة  املحدودة  بالرتبة  املاء  لأن  الري  فرتة 

النخلة  اإن  باجلو.  للنتح  اليومي  باملعدل  ت�ستنفذ 

ال�سم�سية،  بالطاقة  تعمل  مياه  م�سخة  ت�سبه 

من  املاء  وت�سخ  اجلو،  طاقة  قدرة  هي  قدرتها 

خزان �سعته هي �سعة تربة اجلذور. من هنا فاإن 

املوارد  اأحد  اأنه  على  اإليه  ينظر  املناخ  اأو  اجلو 

التلوث  عليها من  ينبغي احلفاظ  التي  الزراعية 

مثل الرتبة واملياه متاما.

بهذه  ورد  كما  وفرتة  كّما  املائي  باملقنن  اللتزام 

الرتبة  وحفظ  الري  مياه  لتوفري  يوؤدي  الدرا�سة 

من تركيز ملوحة مياه الري بها، وحفظ خ�سوبة 

املمكن  احلد  اإىل  ال�سرف  تقليل  ب�سبب  الرتبة 

والذي ياأخذ نرتوجني الرتبة اإىل الأعماق بعيدا 

حتما  يوؤدي  �سبق  ما  وكل  اجلذور،  منطقة  عن 

لإنتاج عايل وجودة ممتازة.

كلمة �سكر

الباحث يتوجه بال�سكر للدكتور/ عودة ا�سكندي، 

العني،  اأبحاث  مبركز  النخيل  وحدة  م�سوؤول 

مل�ساعدته يف قيا�س ن�سف قطر القر�س الأخ�سر 

الناحت لأ�سناف واأعمار خمتلفة من النخيل. كما 

اإيا�س �سريف،  للمهند�س  بال�سكر  الباحث  يتوجه 

بالعني،  النخيل  لزراعة  الفوعة  مزرعة  مدير 

مل�ساعدته يف اأخذ عينات من الرتبة يف قطاعات 

خمتلفة من املزرعة.
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وزارة البيئة ُتطلق 
مهرجانًا لتسويق 

رطب المزارعين

مبادرة تشجع على التوسع في 
زراعة أصناف النخيل الجيدة

مبركز »اللولو هايربماركت« يف مركز اخلالدية 

 ,2010 اأغ�سط�س   9 الثنني  يوم  باأبوظبي  مول 

لت�سويق رطب  الوزارة  ياأتي �سمن مبادرة  الذي 

ت�سجيع  اإىل  تهدف  املبادرة  اأن  املزارعني، 

الأ�سناف  زراعة  يف  التو�سع  على  املزارعني 

حمل  زراعتها  واإحالل  التمور  من  اجليدة 

املتدين  القت�سادي  املردود  ذات  الأ�سناف 

للمزارع  حتقق  التي  التمور  موا�سفات  وحت�سني 

العائد  زيادة  وبالتايل  جيدة،  ت�سويقية  اأ�سعارًا 

القت�سادي لإنتاج التمور.

البيئة  وزير  فهد  بن  اأحمد  را�سد  معايل  اأكد 

تخدم  املزارعني  رطب  ت�سويق  مبادرة  اأن  واملياه 

ال�سيا�سات الزراعية والأمن الغذائي يف الدولة من 

حيث حت�سني اإنتاجية التمور كمًا ونوعًا، والت�سجيع 

على التو�سع يف زراعة اأ�سناف النخيل اجليدة ذات 

املردود القت�سادي اجليد. كما ت�سهم هذه املبادرة 

يف توفري فاكهة طازجة غنية بالعنا�سر الغذائية، 

وميكن ا�ستهالكها على مدار العام، وذلك يف حال 

تخزينها حتت ظروف مثالية.    

الرطب  مهرجان  افتتاحه  خالل  معاليه  واأو�سح 



 

د�سن الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود 

الق�سيم  منطقة  اأمري  نائب  العزيز  عبد  بن 

 2010 املا�سي  يوليو  �سهر  من  العا�سر  يف 

للعر�ض  العامل  يف  للتمور  اإلكرتوين  �سوق  اأول 

www. عنوان  حتت  التمور(  )بور�سة  وال�سراء 

انطالق  مع  يتزامن  مبا   ،  altomor.com

 1431 �سعبان   26 يف  للتمور  عنيزة  مهرجان 

بالت�سجيل  في�سل  الدكتور  الأمري  قام  حيث  هـ، 

م�سرتك  اأول  ليكون  الإلكرتوين  ال�سوق  يف 

القصيم تدشن أول 
بورصة للتمور بالعالم

األمير فيصل بن مشعل يفتتح أول 
سوق إلكتروني للتمور في العالم

املقبل. ال�سبت  يوم  املوقع  يف  الت�سجيل   و�سيبداأ 

ال�سعودية  الأنباء  لوكالة  خرب  يف  ذلك  جاء 

)وا�ض( اأ�سار فيه اإىل اأن �سمو الأمري قد �ساهد 

حتدث  التي  التمور  ملزايدات  م�سورا  عر�سا 

الهواء  على  للتمور  عنيزة  مهرجان  �ساحات  يف 

العاملية  املعلومات  �سبكة  عرب  وتنقل  مبا�سرة 

كانوا  اأينما  للتجار  ويتيح  العامل،  اأنحاء  جلميع 

عمليات  وتنفيذ  التمور  مزايدات  يف  امل�ساركة 

اأنواع  من  للعديد  وفوري  مبا�سر  ب�سكل  ال�سراء 

نظمها مهرجان عنيزة الدويل 

ال�ساد�س للتمور 2010

www.altomor.com
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وحتديد  ومزارعها  التمور  اأ�سناف  تدرج  حيث  جمهزة  �سالت  عرب  التمور 

التمور  حفظ  املهرجان  اإدارة  تتوىل  فيما  البيع  عملية  تتم  حتى  م�ستوياتها 

ونقلها ب�سكل �سحي ومنا�سب للم�سرتي يف اأي مكان يف العامل. .

)البور�سة(  الإلكرتوين  التمور  �سوق  عن  ل�سرح  ا�ستمع  التد�سني  وعقب 

العام  امل�سرف  يرافقه  ال�سليم  بالنيابة فهد احلمد  بح�سور حمافظ عنيزة 

على مهرجان عنيزة الدويل ال�ساد�ض للتمور يو�سف العبداهلل الدخيل وفريق 

النطالقة  هذه  �سموه  وبارك   . بالإمارة  �سموه  مكتب  يف  باملهرجان  العمل 

كل  عليها  للقائمني  متنى  خطوة  يف  الزراعي  للقطاع  التنموية  القت�سادية 

توفيق و�سداد.

للتمور  ال�ساد�ض  الدويل  العام على مهرجان عنيزة  امل�سرف  من جهته عرب 

في�سل  الدكتور  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  م   2010

بن م�سعل بن �سعود بن عبد العزيز نائب اأمري منطقة الق�سيم على دعمه 

�سوق  م�سروع  اأن  موؤكدا  للتمور  عنيزة  ملهرجان  الدائمة  ومتابعته  املتوا�سل 

اململكة ويف منطقة  التمور يف  لتجارة  اإ�سافة داعمة  يعد  الإلكرتوين  التمور 

عمل  لفريق  الدائمة  وم�ساندته  الكرمية  �سموه  بتوجيه  جاءت  الق�سيم 

�ستفتح  الإلكرتونية  التمور  �سوق  اإن  واأكد  للتمور.  الدويل  عنيزة  مهرجان 

العمل  فر�ض  العديد من  توفري  وت�سهم يف  ال�سعودية.  للتمور  اأ�سواقًاجديدة 

لل�سباب ال�سعودي وت�سب يف �سالح تنمية القت�ساد الوطني.

الشجرة المباركة سبتمبر 2010


	Index Arabic
	6-11
	12-13
	14-23
	24-25 A
	26-31 Ara
	32-39
	40-43 A
	44-49 A
	50-57 A
	58-65
	66-71
	72-75
	76-79
	80-93
	94-95

