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خليفة ... راعي النخلة

     نهيــان مبــارك اآل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

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

اأوىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« رعاية خا�شة ل�شجرة 

ال�شاملة منذ  التنمية  الوثيق مب�شرية  اأ�شمى املعاين الرتباطها  النخيل الأنها ت�شكل يف وجدان �شموه 

انطالقتها املجيدة، فالنخيل كان رفيق الكفاح والتعب واجلهد، وهي عنوان الرتاث وم�شدر الغذاء، 

فقد اأخذت �شجرة نخيل التمر حيزًا كبريًا من م�شاعر �شموه وعنايته حتى اأ�شبح النخيل مرادفا للتنمية 

واأ�شا�شًا للم�شرية الزراعية الكبرية التي حولت االأر�س القاحلة اإىل جنائن خ�شراء ورفعت من معدالت 

زراعة االأ�شجار وخا�شة اأ�شجار النخيل من جمرد �شجريات ب�شيطة منت�شرة على طريق العني اأبوظبي 

اإىل اأكرث من اأربعني مليون نخلة. وهذا الرقم و�شع على �شدر االإمارات و�شامًا من ذهب حني فازت 

دولتنا احلبيبة بالرقم العاملي لزراعة اأكرث عدد من اأ�شجار نخيل التمر على م�شتوى دول العامل بح�شب 

مو�شوعة جيني�س لالأرقام القيا�شية العاملية 2009 م.

اإن الرثوة الوطنية الهائلة من اأ�شجار النخيل يف دولة االإمارات العربية املتحدة ما كانت لتتحقق لوال 

ف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل واإ�شرار وعزمية املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب 

اهلل ثراه( موؤ�ش�س دولة االإمارات، ومتابعة �شاحب ال�شمــو ال�شيخ خليفــة بن زايــد اآل نهيــان رئي�س 

الدولــة »حفظه اهلل«.

لقد ن�شاأ خليفة بن زايد وتعلم حب النخلة يف مدر�شة زايد اخلري، وتربى على قيم الطموح واجلد 

واملثابرة والتحدي، اأبى اإال اأن يحقق معادلة التنمية امل�شتدامة باالإمارات يف اإطار ومفهوم فل�شفي ي�شتند 

اإىل ربط االإن�شان باالأر�س، الأن الزراعة هي اأ�شا�س تنمية املجتمع وكما قال الوالد ال�شيخ زايد »رحمه 

اهلل« اأعطوين زراعة.. اأ�شمن لكم ح�شارة...

واإذا كنا نحتفل هذا ال�شهر )مار�س 2010 م.( بتكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

يف دورتها الثانية، فاإنه حري بنا اأن نعي قيمة هذه الرثوة وهذا املخزون الغذائي اال�شرتاتيجي واأن 

نعمل على تنميته وحمايته وت�شجيع املزارعني على تو�شيع رقعة االأر�س املزروعة باأِ�شجار النخيل تنفيذًا 

واقتداًء بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )راعي النخلة( باأهمية 

تنمية ثروة النخيل الإميان �شموه باأن الزراعة حياة وح�شارة، ودعم كافة م�شاريع التنمية الزراعية 

ومكافحة االآفات التي ميكن اأن تهدد اأ�شجار النخيل من خالل اخلدمات املميزة التي توفرها اجلهات 

املخت�شة يف جمال خدمة ومكافحة اأمرا�س النخيل، من اأجل حتقيق التنمية امل�شتدامة للمجتمع.

شجـرتـنــا



بالنظر اإىل اأهمية �شجرة نخيل التمر يف حياتنا العامة واملكانة 

الكتاب  الأخوة  من  يرجى  اخلا�صة.  حياتكم  يف  ت�صغلها  التي 

العامل  عرب  النخلة  وحمبي  واملزارعني  واملنتجني  والباحثني 

مبعنى  التمر،  نخيل  ب�صجرة  الكرمي  براأيكم  بتزويدنا  التف�صل 

بكلمات  منتجاتها،  عن  اأو  النخلة  عن  تقولوا  اأن  ميكن  ماذا 

باللغة  �صواء  فقط،  اأ�صطر  اخلم�صة  تتجاوز  ل  ومعربة  ب�صيطة 

اأجمل  فيها  تنظموا  اأن  ميكن  كما  النكليزية.  اللغة  اأو  العربية 

الق�صائد ال�صعرية باللغة العربية الف�صحى اأو اللهجة النبطية 

الدارجة.

القادمة(  يف )الأعداد  الهدف من ذلك هو فتح �صفحة جديدة 

النخلة( �صوف  املباركة بعنوان )قالوا عن  ال�صجرة  من جملتكم 

اأو  والكلمات  والأفكار  العبارات  اأجمل  ون�صر  انتقاء  على  نعمل 

من  التمر  نخيل  �صجرة  يف  طرفكم  من  قيلت  التي  ال�صعر  اأبيات 

خمتلف اجلوانب ممهورة با�صم قائلها.

ونحن  املباركة.  وال�صجرة  اجلائزة  مع  تعاونكم  ح�صن  �صاكرين 

بانتظار ما جتود به نفو�صكم الطيبة يف حب النخلة ومنتجاتها.

قــالـوا عـن النخــلة

nakhla@kidpa.ae   تر�صل املواد على العنوان التايل



اأهال بكم ... حمبي النخلة

اأ.د. عبــد الوهـــاب زايــد

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�شرف العام

مرة تلو االأخرى تثبت لنا اأبوظبي واالإمارات جدارتها وقدرتها ومتيزها يف ا�شت�شافة اأ�شخم االأحداث 

العاملية يف خمتلف املجاالت الريا�شية والعلمية واالقت�شادية واملعار�س املتخ�ش�شة وغريها مبا 

جعل منها مركز ا�شتقطاب وحمل تقدير كل االأو�شاط.

ونحن االآن نعي�س يف اأجواء و�شع اللم�شات االأخرية على حفل تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر يف دورتها الثانية، وافتتاح املوؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر، والذي �شرفنا برعايته 

�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، و�شرفنا اأي�شًا 

ح�شور واهتمام �شمو ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�س 

االأعلى جلامعة االإمارات العربية املتحدة ورئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

اإطار امل�شوؤولية املوؤمتنني عليها اجتاه  اأن يوفقنا يف مهمتنا تلك �شمن  القدير  العلي  ون�شال اهلل 

�شيوخنا واجتاه الوطن واجتاه ال�شجرة املباركة.

واإذا نظرنا اإىل عدد امل�شاركني يف املوؤمتر يف دوراته الثالث املا�شية جند باأن املوؤمتر الدويل الرابع 

قد حقق قفزة نوعية كمًا ونوعًا بعدد امل�شاركني من الباحثني والعلماء املخت�شني ب�شجرة نخيل 

التمر، فقد و�شل العدد اإىل اأكرث من 300 باحث وعامل وخمت�س ميثلون 40 دولة حول العامل )زراعة 

و�شناعة واإنتاجًا وت�شويقًا...( ناهيك عن ممثلي املنظمات الدولية ذات ال�شلة، ووزراء الزراعة 

العرب، واأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي العاملني يف دولة االإمارات، ما يدل على الثقة الكبرية التي 

يوليها هوؤالء املخت�شون وحمبو النخلة باالإمارات قيادة وحكومة و�شعبًا والدور الريادي الذي تلعبه 

يف تعزيز وتنمية قطاع نخيل التمر يف االإمارات وحول العامل.

فاأهاًل مبحبي النخلة.. �شيوفًا اأعزاء يف االإمارات بلد الـ 42 مليون نخلة هذا الرقم الذي حطمت 

به دولة االإمارات الرقم القيا�شي بزراعة اأكرب عدد من اأ�شجار نخيل التمر بني دول العامل بح�شب 

مو�شوعة جيني�س لالأرقام القيا�شية الدولية. 

اأهاًل بكم يف �شيافة جامعة االإمارات العربية املتحدة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ، وعلى 

املحبة نلتقي

كـلمـتـنـــــا



مرا�صـالت املجـلة

تر�صل كافة املواد العلمية والفنية 

باإ�صم رئي�س اللجنة الإعالمية

مــديــــر التحــريـــر

على العنوان التايل:

�س.ب: بريد 42781 اأبوظبي 

االإمارات العربية املتحدة

هاتف متحرك:  6979645 0097150

فاك�س العني:   0097137832550    

فاك�س اأبوظبي:  0097124480036

emad26@eim.ae
emadsaad126@gmail.com

www.kidpa.ae

هيئة الإ�صراف العلمي

الدكتور غالب علي احل�صرمي

عميد كلية االأغذية والزراعة 

جامعة االإمارات العربية املتحدة

الدكتور هالل حميد �صاعد الكعبي

مدير اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية

القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني

الدكتور ح�صن �صبانة

ال�شبكة الدولية للنخيل  والتمور

    ال�صجرة املباركة

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

النا�صـر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

رخ�شة رقم 1/107006/23818  

 املجل�س الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدويل للت�شنيف

ISBN978-9948-15-335-1 

املجلد الأول - العـدد الرابع

ذو احلجة  1430  هجري / دي�شمرب 2009  ميالدي 

الرئي�س الفخـري

�صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 

امل�شرف العام

الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

اأمـني عـام اجلائزة

مـديـر التحـريـر

املهند�س عـــــمـاد �صــــعد

رئي�س اللجـنة االإعـالمـية

emad26@eim.ae
emadsaad126@gmail.com

املدير  القانوين

الدكتور هالل حميد �صاعد الكعبي

رئي�س اللجنة املالية واالإدارية

تدقـيق لغـوي

    الأ�صتاذ حمـمود بـدر

ت�شـوير �شـوئي

جاك جبور، نزار بلوط، خالد فار�س

ت�شميم واإخراج وطباعة

�شندوق بريد 111047 ابوظبي، االإمارات العربية املتحدة

هاتف:  0097126333970

 فاك�س:  0097126333756

 finelinead@emirates.net.ae

finelinead@hotmail.com 

معايري الن�صر باملجلة

وخم�ص�صًا        جديدًا،  املقال  يكون  1- اأن 

ملجلة اجلائزة فقط، ومل ي�صبق ن�صره.

احلا�صب  على  مطبوعًا  املقال  يكون  2- اأن 

اأو  العربية  باللغة  �صواء  الآيل 

واملراجع  بامل�صادر  مذياًل  النكليزية، 

املخت�صة.

بال�صور  والدرا�صات  البحوث  تزود  3- اأن 

العلمية الالزمة ذات اجلودة العالية

Digital-High resolution

بالربيد  وال�صور  املقالت  4-  تر�صل 

�صمن  تر�صل  اأو  للمجلة،  الإلكرتوين 

ورقية  ن�صخة  مع   )C.D( مدمج  قر�س 

مطبوعة على �صندوق بريد اجلائزة.
 

من  ي�صلها  ما  باإعادة  ملزمة  غري  5- املجلة 

اأم  ن�صرت  �صواء  اأ�صحابها  اإىل  مقالت، 

مل تن�صر.

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

الثالثي  ال�صم  فيها  مو�صحًا  الذاتية 

اللكرتوين  والربيد  الهاتف  ورقم 

رقم  اإىل  بالإ�صافة  الربيد.  و�صندوق 

معه  يتعامل  الذي  البنك  يف  ح�صابه 

املكافاأة  اإر�صال  من  نتمكن  حتى  بلده  يف 

املالية يف حال الن�صر، وفق النظام املايل 

املعمول به يف اإدارة املجلة.

تعرب  املجلة  يف  الواردة  7- املقالت 

تلزم  ول  كتابها  اآراء  عن  بال�صرورة 

اجلائزة.     

العدد  �صمن  العلمية  املواد  8- ترتيب 

يخ�صع لعتبارات فنية.

حمبي  جلميع  مفتوحة  املجلة  9- �صفحات 

يف  ي�صاهم  مبا  العامل  حول  النخلة 

توطني املعرفة وبناء جمتمع م�صتدام.
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جائزة خليفة تعلن اأ�صماء الفائزين بالدورة الثانية 

مربوك للفائزين يف م�صابقة الت�صوير

واقع انتاج التمور يف العراق 

النخلة يف املعاجم اللغوية العربية

اإنتاج حام�س ال�صرتيك من التمور

العالن عن تفا�صيل املوؤمتر الدويل الرابع للنخيل

عبد اهلل را�صد ال�صام�صي رجل خم�صرم

ح�صرة النخيل الق�صرية يف ال�صودان

دور اآ�صجار النخيل يف احلد من لتلوث

اأهمية وانت�صار مر�س ال�صفرار القاتل

ت�صنيع وا�صتخدام خملفات النخيل

لقاء علمي بطريقة الفيديو كونفران�س

بني فل�صطني والقاهرة

الفهـرس



نهيان مبارك:  
جائزة خليفة صرح علمي 

عالمي بمضمون وطني

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
تعلن أسماء الفائزين بدورتها الثانية

الشجرة المباركة مارس 2010 07 - 06



نهيان،  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أعرب 

وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلم، رئي�س جمل�س 

عن  �لتمر،  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  �أمناء 

�ل�سمو  ل�ساحب  �ل�سامية  للتوجيهات  تقديره 

�لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�سيخ 

خليفة  جلائزة  ورعايته  دعمه  يف  �هلل«  »يحفظه 

�لدولية لنخيل �لتمر ما دفع �جلائزة قدمًا لكي 

تتبو�أ موقعها �لريادي �لذي و�سلته على �مل�ستوى 

وتقدير  �هتمام  �إىل  بالإ�سافة  و�لعاملي،  �لعربي 

�لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 

للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد  ويل 

ودعمه  �ملباركة  لل�سجرة  �حت�سانه  يف  �مل�سلحة، 

للزر�عة و�ملز�رعني على م�ستوى �لدولة.

�سعادة  عقده  �سحفي  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

�لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �أمني عام جائزة خليفة 

�لدولية لنخيل �لتمر �سباح يوم �لثنني 15 فرب�ير 

2010 يف ق�سر �لإمار�ت باأبوظبي لالإعالن عن 

�لثانية  بدورتها  �جلائزة  يف  �لفائزين  �أ�سماء 

�ساعد  حميد  هالل  �لدكتور  �سعادة  بح�سور 

�للجنة  ورئي�س  �لأمناء  جمل�س  ع�سو  �لكعبي 

ح�سن  و�لدكتور  باجلائزة،  و�ملالية  �لإد�رية 

�أ�سار  باجلائزة.  �لعلمية  �للجنة  ع�سو  �سبانة 

بامل�ستوى  و�لعتز�ز  �لكبرية  �لثقة  �إىل  فيه 

دورتها  خالل  �جلائزة  و�سلته  �لذي  �لرفيع 

�ل�سيخ  �سمو  ورعاية  توجيهات  بف�سل  �لثانية 

�لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان 

جائزة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �لعلمي  و�لبحث 

�لتمر.  �لدولية لنخيل  خليفة 

و�أ�ساف �سعادة �أمني عام �جلائزة �أنه بناء على 

تقرير �للجنة �لعلمية وحتكيم �لأعمال �مل�ساركة 

�سمو  و�عتماد  �لثانية،  بدورتها  �جلائزة  بفئات 

�ل�سيخ نهيان مبارك �آل نهيان جاءت �لنتائج على 

�لنحو �لتايل:
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�أجنبية  9 دول  �إىل  �لثانية  بالدورة  و�سل عددها 

بينما �ساركت يف �لدورة �لأوىل 6 دول �أي بزيادة 

وقدرها 50 % .

من جهة �أخرى نرى باأن ح�سة �لدول �لعربية من 

ما  و�سلت  قد  بفئات �جلائزة  �مل�ساركات  جممل 

ن�سبته 67 % و 33 % لبقية دول �لعامل. 

�سعادة  �سدد  فقد  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  ختام  ويف 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  عام  �أمني 

حتقيقها  �إىل  تطمح  �لتي  �جلائزة  �أهد�ف  على 

�لإمار�ت  لدولة  �لريادي  �لدور  تعزيز  و�أبرزها 

�لبحث  وتطوير  تنمية  يف  عامليًا  �ملتحدة  �لعربية 

هالل  �لدكتور  �سعادة  �أو�سح  فقد  جهته  من 

حميد �ساعد �لكعبي ع�سو جمل�س �لأمناء رئي�س 

�لدورة متيزت  باأن هذه  و�ملالية  �لإد�رية  �للجنة 

مبجموعة من �لنقاط �لأ�سا�سية �أبرزها زيادة يف 

فئات  خم�س  �إىل  ثالث  من  �جلائزة  فئات  عدد 

�إىل  و�سلت  �ملتقدمني  عدد  يف  نوعية  زيادة  مع 

72 % )من 39 مر�سحًا �إىل 67 مر�سحًا( قيا�سًا 

بالدورة �لأوىل، يف حني �أن �لزيادة يف عدد �لدول 

�مل�ساركة فقد بلغت 33 % )من 18 �إىل 24 دولة 

حول �لعامل(، 

�لبحوث  فئة  �سجلت  فقد  �لفئات  �سعيد  وعلى 

�لنخيل  زر�عة  جمال  يف  �ملتميزة  و�لدر��سات 

و�إنتاج �لتمور عن غريها �رتفاعًا ملحوظًا وقدره 

�أف�سل م�سروع تنموي  54 % يف حني �سجلت فئة 

م�ساركة  �لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة  جمال  يف 

تقنية  �أف�سل  وفئة  م�سروعًا   12 وقدرها  و�عدة 

�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة  جمال  يف  متميزة 

فقد تقدم �إليها 7 م�ساريع تنموية متميزة. 

�أعلى ح�سة  �لعربية حققت  �لدول  باأن  و�أ�ساف 

بدورتها  �جلائزة  يف  �مل�ساركة  �لعامل  دول  بني 

 12 دولة عربية مقابل   15 �ساركت  �لثانية حيث 

دولة يف �لدورة �لأوىل �أي ما ن�سبته زيادة 25 %. 

�مل�ساركة يف �جلائزة فقد  �لأجنبية  �لدول  �أما   .

والبحوث   الدرا�سات  الأوىل:  الفئة 

وانتاج  النخيل  زراعة  جمال  يف  املتميزة 

التمور

الفائز الأول: �قت�ساديات �إنتاج �لتمور يف �جلز�ئر  د. بن عي�سي ب�سري ــ �جلز�ئر.

الفائز الثاين: �لدر��سة �جلينومية لنخيل �لتمر / د.جويل مالك / كورنيل كوليج ــ قطر.

يف  املتميزون  املنتجون  الثانية:  الفئة 

جمال زراعة النخيل وانتاج التمور

الفائز الأول: م�سروع نخيل �لباطن /�إد�رة �أوقاف �سالح عبد �لعزيز �لر�جحي ــ �ل�سعودية.

الفائز الثاين: مزرعة �لفوعة �لع�سوية- �لإمار�ت.

متميزة يف  تقنية  اأف�ضل  الثالثة:  الفئة 

جمال زراعة النخيل وانتاج التمور

الفائز الأول: �سركة بامل فايرب بوليمر) بوليمر �ألياف �لنخيل(/د.ر�سا �بر�هيم �سالح ــ �لمار�ت.

ــ �لوليات �ملتحدة  الفائز الثاين: �لكت�ساف �ملبكر ل�سو�سة �لنخيل �حلمر�ء/�ل�سيد قا�سم �لطفيلي 

�لأمريكية.

الفئة الرابعة: اأف�ضل م�ضروع تنموي يف 

جمال زراعة النخيل وانتاج التمور

الفائز الأول: تطوير �سناعة �لنخيل و�لتمور يف ��سرت�ليا / �ل�سادة ديفيد و�أنيتا ريلي ــ ��سرت�ليا

الفائز الثاين: مت حجب �جلائزة.

يف  املتميزة  ال�ضخ�ضية  اخلام�ضة:  الفئة 

جمال زراعة النخيل وانتاج التمور

�لفائز عن هذه �لفئة هو �سعادة د.عبد �لرحمن بن �إبر�هيم �حلميد ــ �ل�سعودية.

يف  �لعاملني  وت�سجيع  بالنخيل.  �خلا�س  �لعلمي 

قطاع زر�عة نخيل �لتمر من �لباحثني و�ملز�رعني 

و�جلمعيات  و�ملوؤ�س�سات  و�مل�سدرين  و�ملنتجني 

و�لهيئات �ملخت�سة. وتكرمي �ل�سخ�سيات �لعاملة 

�ملحلي،  �مل�ستوى  على  �لتمر،  نخيل  جمال  يف 

و�لإقليمي و�لدويل.

�جلائزة  يف  �لفائزين  تكرمي  حفل  باأن  يذكر 

�لر�بع  �لدويل  �ملوؤمتر  و�فتتاح  �لثانية  بدورتها 

ودعم  متميزة  برعاية  يحظى  �لتمر  لنخيل 

على  �لخت�سا�س  جهات  خمتلف  من  م�ستمر 

م�ستوى �لدولة.

اإح�ضائيات اجلائزة:
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كلمة �ضكر وتقدير:

جانبك  �إىل  يقف  من  هناك  وطني  عمل  كل  مع 

�ملنا�سبة  وبهذه  و�لتميز،  �لنجاح  م�سرية  ويدعم 

جند �أنف�سنا من �لو�جب توجيه �ل�سكر و�لتقدير 

�إىل �ل�سادة رعاة هذين �حلدثني �لكبريين، حفل 

لنخيل  �لدولية  خليفة  بجائزة  �لفائزين  تكرمي 

�لتمر و�فتتاح �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع لنخيل �لتمر. 

وهم على �لتو�يل:

1- جامعة الإمارات العربية املتحدة.

2- جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

3- وزارة �ضوؤون الرئا�ضة.

4- جمعية اأ�ضدقاء النخلة.

5- وزارة البيئة واملياه. 

6- جهاز اأبو ظبي للرقابة الغذائية.

7- بلدية مدينة اأبوظبي.

قطاع   – والزراعة  البلديات  8-  دائرة 

الزراعة بالعني.

9- �ضركة الظاهرة الزراعية.

10- اأبو ظبي للثقافة والرتاث.

11- ال�ضبكة الدولية لنخيل التمر.

12- مهرجان ليوا للرطب.

13- منظمة الأغذية والزراعة– الفاو.

14- برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

15- برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

16-  اجلمعية الدولية لعلوم الب�ضتنة.

احليوية  للتقانات  الدويل  17-  املركز 

والهند�ضة الوراثية.

للدعاية  لين  فاين  18-  �ضركة 

والإعالن.
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نهيان مبارك: رعاية 
خليفة للنخلة وأهلها 

فاق كل التوقعات

برعاية كريمة من صاحب السمو 
رئيس الدولة )حفظه اهلل(

د. عبد اهلل الخنبشي: 260 مشاركًا  
من 40 دولة في المؤتمر الدولي 

الرابع لنخيل التمر
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امل�ؤمتر  يف  العلمية  العمل  امل�ؤمتر أوراق  يف  العلمية  العمل  امل�ؤمتر اأوراق  يف  العلمية  العمل  أوراق  عدد  و�صل  كما 

رتات صرتات صرتات  ص�ص� ���� الب عدد  بلغ  حني  يف  علمية  ورقة  الب�  عدد  بلغ  حني  يف  علمية  ورقة   � 144

فه� فه�يء  �يء  فهص فهصيء  يء  � على  دل  �صإن  على  دل  صإن  �ا على  دل  �اإن  على  دل  إن  هذا  علميًا،  رتاصرتاصرتًا  ص�ص� ���� ب ب�   � 115

حتظى  التي  حتظى �قة  التي  حتظى �قة  التي  قة  املرم العلمية  املكانة  على  املرم�يدل  العلمية  املكانة  على  �يدل 

ى العامل يف خمتلف �ى العامل يف خمتلف �ى العامل يف خمتلف  �ت�ت تصتص صبها دولة الإمارات على م�صبها دولة الإمارات على م�

ر �ر �ر  التم التم�إنتاج  التم�إنتاج  التماإنتاج  إنتاج  و النخيل  زراعة  التم  إنتاج  و النخيل  زراعة  التم  إنتاج  �صا��صا��صًا �ت خ�ص�ت خ�ص املجال

ي صي صي 2009  ص فهي التي فازت يف العام املا�ص فهي التي فازت يف العام املا� وكيف ل

جار صجار صجار  أ�اأ�صأ�صأ� أكرب عدد من اأكرب عدد من أكرب عدد من  ي يف زراعة صي يف زراعة صي يف زراعة  صبالرقم القيا�صبالرقم القيا�

عة ص�عة ص�عة  ص��ص�� ���� م م�ب  �ب  مص مصب  ب  بح� العامل  دول  بني  التمر  بح�صنخيل  العامل  دول  بني  التمر  صنخيل 

ية.صية.صية. صجيني�س للأرقام القيا�صجيني�س للأرقام القيا�

إىل اإىل اإىل  للم�ؤمتر  العليا  اللجنة  رئي�س  للم�ؤمتر صعادة  العليا  اللجنة  رئي�س  للم�ؤمتر صعادة  العليا  اللجنة  رئي�س  عادة  � �صأكد  �صأكد  �اأكد  أكد  �و أكد  �و أكد 

يهدف  التمر  لنخيل  الرابع  الدويل  امل�ؤمتر  يهدف أن  التمر  لنخيل  الرابع  الدويل  امل�ؤمتر  يهدف اأن  التمر  لنخيل  الرابع  الدويل  امل�ؤمتر  أن 

ل �ل �ل  �فري فر�صة لتحديث املعارف العلمية ح�فري فر�صة لتحديث املعارف العلمية ح فري فر�صة لتحديث املعارف العلمية ح�فري فر�صة لتحديث املعارف العلمية ح� �إىل ت�إىل ت إىل تاإىل تا

يق ص�يق ص�يق  وت� وحماية  وت�ص�إكثار  وحماية  وت�ص�إكثار  وحماية  وت�اإكثار  وحماية  إكثار  و وت�إنتاج  وحماية  إكثار  و وت�إنتاج  وحماية  إكثار  و واإنتاج  إنتاج  انب �انب �انب  ج ج�خمتلف  �خمتلف 

سنخيل التمر، وعر�سنخيل التمر، وعر�س ومقارنة اخلربات احلديثة 

يف  مبثيلتها  املتحدة  العربية  الإمارات  مبثيللدولة  املتحدة  العربية  الإمارات  للدولة 

الفني  التعاون  ودعم  الفني �ر.  التعاون  ودعم  الفني �ر.  التعاون  ودعم  ر.  للتم املنتجة  للتم�الدول  املنتجة  �الدول 

ر.�ر.�ر. إنتاج التماإنتاج التم�إنتاج التم�إنتاج التم إنتاج التملة  إنتاج التملة  لة صلة ص صل�صل� ل�صل�ص صت �صت � الدويل يف خمتلف جمال

على  امل�ؤمتر  عمل  على أوراق  امل�ؤمتر  عمل  على اأوراق  امل�ؤمتر  عمل  أوراق  تركز  تركز ص�ف  تركز ص�ف  ف  � �ص�كما  ص�كما 

التالية:  التالية: صية  التالية: صية  ية  الرئي� املحاور  من  كل  الرئي�صة  املحاور  من  كل  صة  الرئي�ص املحاور  من  كل  الرئي�صة  املحاور  من  كل  ة  صمناق�صمناق�

العامل.  يف  التمر  نخيل  لزراعة  الراهن  العامل. صع  يف  التمر  نخيل  لزراعة  الراهن  العامل. صع  يف  التمر  نخيل  لزراعة  الراهن  ع  ص�ص� ���� �ال�ال

اجليني  والبنك  واجلزيئية.  اجليني �راثية  والبنك  واجلزيئية.  اجليني �راثية  والبنك  واجلزيئية.  راثية  ال ال�ة  �ة  الص الصة  ة  صوالهند�صوالهند�

تعمال طرق زراعة صتعمال طرق زراعة صتعمال طرق زراعة  صريع با�صريع با� ريع با�صريع با�ص صللنخيل. والإكثار ال�صللنخيل. والإكثار ال�

ومكافحة  الزراعية.  ومكافحة صات  الزراعية.  ومكافحة صات  الزراعية.  ات  واملمار� واملمار�صجة.  صجة.  واملمار�ص واملمار�صجة.  جة.  صالأن�صالأن�

احل�صاد،  بعد  ما  وتقنيات  والأمرا�س.  والأمرا�سالآفات  سالآفات 

يق.ص�يق.ص�يق. ص�قت�صاد والت�ص�قت�صاد والت� والت�صنيع. والتغذية. وال

التي جتعل  والفعاليات  امللمح  امللأن  لأن  املا املاأن  أن  ب با  ا  بنينّ نييف حني بنييف حني 

امل�ؤمتر جذابًا ومتجددًا هي:

كمتحدثني،  كمتحدثني، �ى  كمتحدثني، �ى  ى  �ت�ت تصتص م� م�صأعلى  م�صأعلى  م�اأعلى  أعلى  من  علماء  من صاركة  علماء  من صاركة  علماء  اركة  صم�صم�

الدول  كبار من خمتلف  الدول ص�ؤولني  كبار من خمتلف  الدول ص�ؤولني  كبار من خمتلف  �ؤولني  صاركة م�صاركة م� اركة م�صاركة م�ص صوكذا م�صوكذا م�

ة صة صة  عري� عري�صعة  صعة  عري�� عري��عة  عة  جمم وطرح  التمر.  لنخيل  جمم�املنتجة  وطرح  التمر.  لنخيل  �املنتجة 

زراعة  زراعة �انب  زراعة �انب  انب  ج مبختلف  املتعلقة  ج�عات  مبختلف  املتعلقة  �عات  جص� مبختلف  املتعلقة  جص�عات  مبختلف  املتعلقة  عات  ص��ص�� ���� امل امل�من  �من 

العلمية  النتائج  وعر�س  وعر�سر.  سر.  وعر�� وعر��ر.  ر.  التم التم�إنتاج  التم�إنتاج  التماإنتاج  إنتاج  و التمالنخيل  إنتاج  و التمالنخيل  إنتاج 

خمتلف  من  خمتلف �اردة  من  خمتلف �اردة  من  اردة  وال التمر  نخيل  جمال  وال�يف  التمر  نخيل  جمال  �يف 

ات صات صات  صبة للجل�صبة للجل� بة للجل�صبة للجل�ص أنحاء العامل. ومدخل متجدد بالن�اأنحاء العامل. ومدخل متجدد بالن�صأنحاء العامل. ومدخل متجدد بالن�صأنحاء العامل. ومدخل متجدد بالن�

النخيل  واحات  لتفقد  ميدانية  وج�لت  وج�لالعلمية.  �لالعلمية. 

تراثية متميزة مع  تراثية متميزة مع �اء  تراثية متميزة مع �اء  اء  أجاأج�أج�أج من صمن صمن  العني � العني �صيف مدينة  صيف مدينة 

عة يف منطقة �عة يف منطقة �عة يف منطقة  �ركة الف�ركة الف ركة الفصركة الفص صر �صر � ر ��ر �� �إىل م�صنع مت�إىل م�صنع مت إىل م�صنع متاإىل م�صنع متا زيارة 

التابع  التابع صجة  التابع صجة  جة  الأن� زراعة  وخمترب  بالعني  الأن�صاد  زراعة  وخمترب  بالعني  صاد  الأن�ص زراعة  وخمترب  بالعني  الأن�صاد  زراعة  وخمترب  بالعني  اد  صال�صال�

عة بالعني.�عة بالعني.�عة بالعني. �جلامعة الإمارات مبنطقة الف�جلامعة الإمارات مبنطقة الف

إح�صائيات امل�ؤمتر:اإح�صائيات امل�ؤمتر:إح�صائيات امل�ؤمتر:

ي�س امل�ؤمتر الدويل صي�س امل�ؤمتر الدويل صي�س امل�ؤمتر الدويل  صأ�صأ� أ�اأ�ا إىل تاريخ تاإىل تاريخ تاإىل تاريخ تاإىل تاريخ ت إىل تاريخ تعادته  إىل تاريخ تعادته  عادته صعادته ص صه �صه � ه ��ه �� �كما ن�كما ن

جامعة  بتنظيمه  جامعة أت  بتنظيمه  جامعة اأت  بتنظيمه  أت  بد والذي  التمر  لنخيل 

خمتلف  مع  بالتعاون  املتحدة  العربية  الإمارات 

وقد  الدولة  وقد �ى  الدولة  وقد �ى  الدولة  ى  �ت�ت تصتص م� على  م�ص  على  ص  سخت�صا�سخت�صا�س ال جهات 

رئي�س  �م�م�  مصمص ال� �صاحب  من  كرمية  برعاية  ال�صحظي  �صاحب  من  كرمية  برعاية  صحظي 

الدول )حفظه اهلل(، فكان امل�ؤمتر الدويل الأول 

للنخيل التمر خللنخيل التمر خلل الفرتة 8 – 10 مار�س 1998

خلل  التمر  لنخيل  الثاين  الدويل  وامل�ؤمتر  خل،  التمر  لنخيل  الثاين  الدويل  وامل�ؤمتر  ل، 

27– 27– 27 مار�س 2001 ، وامل�ؤمتر الدويل  الفرتة 25

26  – 19 الفرتة  خلل  التمر  لنخيل  خلالثالث  التمر  لنخيل  لالثالث 

مار�س 2006 والآن امل�ؤمتر الدويل الرابع لنخيل 

 .2010 مار�س   17  – 15 الفرتة  خلل  خلالتمر  لالتمر 

مات �مات �مات  �حيث وفر امل�ؤمتر فر�صة ثمينة لتبادل املعل�حيث وفر امل�ؤمتر فر�صة ثمينة لتبادل املعل

املتخ�ص�صني يف  العلماء  بني  والآراء  واخلربات 

ر �ر �ر  ��ؤولني عن �صناعة التم��ؤولني عن �صناعة التم �ؤولني عن �صناعة التمص�ؤولني عن �صناعة التمص صنخيل التمر وكبار امل�صنخيل التمر وكبار امل�

املتزايد  الهتمام  اإىل  ااإىل  إىل  ري صري صري  ي� مبا  العامل.  ي�صل  مبا  العامل.  صل  ي�� مبا  العامل.  ي��ل  مبا  العامل.  ل  �ح�ح

القيادة  التمر من  القيادة صجرة نخيل  التمر من  القيادة صجرة نخيل  التمر من  جرة نخيل  صالذي حتظى به �صالذي حتظى به �

املناخ  وفرت  التي  الإمارات  لدولة  احلكيمة 

عة صعة صعة  صا�صا� ا��ا�� �اركة ال�اركة ال اركة الصاركة الص أتاح للم�اأتاح للم�صأتاح للم�صأتاح للم� الأكادميي اليجابي مبا 

من خمتلف الباحثني والعلماء املخت�صني بنخيل 

تنم� جندها  الزيادة  هذه  العامل  تنم�ل  جندها  الزيادة  هذه  العامل  �ل  تنم� جندها  الزيادة  هذه  العامل  تنم�ل  جندها  الزيادة  هذه  العامل  ل  ح ح�التمر  �التمر 

أخرى.اأخرى.أخرى. طراد دورة بعد صطراد دورة بعد صطراد دورة بعد  صبا�صبا�

بن  خليفة  بن صيخ  خليفة  بن صيخ  خليفة  يخ  ال� ال�ص  ص  �م�م� مصمص ال� �صاحب  رعاية  ال�صحتت  �صاحب  رعاية  صحتت 

اهلل(  )يحفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اهلل( آل  )يحفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اهلل( اآل  )يحفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  آل  زايد 

زايد  بن  حممد  زايد صيخ  بن  حممد  زايد صيخ  بن  حممد  يخ  ال� ال�ص  ص  �م�م� مصمص � �صأول  �صأول  �اأول  أول  الفريق  ودعم 

الأعلى  القائد  نائب  الأعلى �ظبي  القائد  نائب  الأعلى �ظبي  القائد  نائب  ظبي  أباأب�أب�أب نهيان ويل عهد  نهيان ويل عهد آل  نهيان ويل عهد اآل  آل 

نهيان  نهيان صيخ  نهيان صيخ  يخ  ال� ال�ص  ص  �م�م� مصمص � �صر  صر  �ص� �ص�ر  ر  وح� وح�ص�لحة،  ص�لحة،  وح�ص وح�صلحة،  لحة،  امل� امل�صات  صات  امل�� امل��ات  ات  �للق�للق

والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  والبحث آل  العايل  التعليم  وزير  نهيان  والبحث اآل  العايل  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك 

العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية 

امل�ؤمتر  امل�ؤمتر �ظبي  امل�ؤمتر �ظبي  ظبي  أباأب�أب�أب العا�صمة  العا�صمة صيف  العا�صمة صيف  يف  صت�صت� ت�صت�ص ت� ت�صاملتحدة،  صاملتحدة، 

الرابعة  الرابعة صخته  الرابعة صخته  خته  ن� يف  التمر  لنخيل  الرابع  ن�صالدويل  يف  التمر  لنخيل  الرابع  صالدويل 

يف  اجلديدة  والتحديات  )الأبعاد  يف صعار  اجلديدة  والتحديات  )الأبعاد  يف صعار  اجلديدة  والتحديات  )الأبعاد  عار  � �صحتت  صحتت 

والذي  التمر(  لنخيل  والذي صتدام  التمر(  لنخيل  والذي صتدام  التمر(  لنخيل  تدام  امل� الإنتاج  امل�صجمال  الإنتاج  صجمال 

تنظمه جامعة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون 

وجمعية  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  مع 

هر مار�س صهر مار�س صهر مار�س  صر من �صر من � ر من �صر من �ص أ�صدقاء النخلة يف اخلام�س ع�اأ�صدقاء النخلة يف اخلام�س ع�صأ�صدقاء النخلة يف اخلام�س ع�صأ�صدقاء النخلة يف اخلام�س ع�

ظبي.�ظبي.�ظبي. �أب�أب أباأبا ا يف ق�صر الإمارات با يف ق�صر الإمارات ب القادم 2010

ي مدير صي مدير صي مدير  صعد اخلنب�صعد اخلنب� عد اخلنب�صعد اخلنب�ص صر عبد اهلل �صر عبد اهلل � ر عبد اهلل ��ر عبد اهلل �� أعرب الدكتاأعرب الدكت�أعرب الدكت�أعرب الدكت كما 

للم�ؤمتر  العليا  اللجنة  رئي�س  الإمارات  جامعة 

البالغة  البالغة صعادته  البالغة صعادته  عادته  � عن  التمر  لنخيل  الرابع  �صالدويل  عن  التمر  لنخيل  الرابع  صالدويل 

عي للباحثني �عي للباحثني �عي للباحثني  �ر الن�ر الن ر النص�ر النص� ص�اركة املتميزة واحل�ص�اركة املتميزة واحل� اركة املتميزة واحل�صاركة املتميزة واحل�ص صعلى امل�صعلى امل�

سف تناق�سف تناق�س ف تناق�ص�ف تناق�ص� ص�ية التي �ص�ية التي � ية التي �صية التي �ص صل العامل واملحاور الرئي�صل العامل واملحاور الرئي� ل العامل واملحاور الرئي��ل العامل واملحاور الرئي�� �ح�ح

يحظى  والذي  للم�ؤمتر  العلمية  يحظى صات  والذي  للم�ؤمتر  العلمية  يحظى صات  والذي  للم�ؤمتر  العلمية  ات  اجلل� اجلل�صل  صل  لخلخل

آل نهيان اآل نهيان آل نهيان  آل نهيان يخ نهيان مبارك  آل نهيان يخ نهيان مبارك  يخ نهيان مبارك صيخ نهيان مبارك ص ص ال�ص ال� �م�م� مصمص صباهتمام ودعم �صباهتمام ودعم �

الرئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة.

ر �ر �ر  الدكت عقده  �صحفي  م�ؤمتر  الدكت�ل  عقده  �صحفي  م�ؤمتر  �ل  خل ذلك  خلجاء  ذلك  لجاء 

م ا�م ا�م الثنني 15 فرباير 2010 يف ق�صر  �ي ي�ي ي ي يصي يص صاخلنب�صاخلنب�

ر �ر �ر  الدكت الدكت�عادة  �عادة  الدكتص الدكتصعادة  عادة  � �صر  صر  �ص� �ص�ر  ر  بح� بح�ص�ظبي  ص�ظبي  بح�� بح��ظبي  ظبي  باب باب�الإمارات  �الإمارات 

خليفة  جائزة  عام  خليفة أمني  جائزة  عام  خليفة اأمني  جائزة  عام  أمني  زايد  زايد �هاب  زايد �هاب  هاب  ال ال�عبد  �عبد 

البلة  البلة �ر  البلة �ر  ر  الدكت الدكت�عادة  �عادة  الدكتص الدكتصعادة  عادة  و� التمر  لنخيل  و�صالدولية  التمر  لنخيل  صالدولية 

الأمم  لربنامج  املقيم  املمثل  الأمم �نا  لربنامج  املقيم  املمثل  الأمم �نا  لربنامج  املقيم  املمثل  نا  هاج هاج�إبراهيم  هاج�إبراهيم  هاجاإبراهيم  إبراهيم 

ر غالب �ر غالب �ر غالب  �عادة الدكت�عادة الدكت عادة الدكتصعادة الدكتص صاملتحدة الإمنائي بالإنابة و�صاملتحدة الإمنائي بالإنابة و�

يف  والزراعة  الأغذية  كلية  عميد  يف صرمي  والزراعة  الأغذية  كلية  عميد  يف صرمي  والزراعة  الأغذية  كلية  عميد  رمي  صاحل�صاحل�

جامعة الإمارات.  

عدد  عدد أن  عدد اأن  أن  إىل اإىل اإىل  ي صي صي  اخلنب� اخلنب�صر  صر  اخلنب�� اخلنب��ر  ر  الدكت فيه  الدكت�ار  فيه  �ار  الدكتص فيه  الدكتصار  فيه  ار  أ�اأ�صأ�صأ� حيث 

بلغ   قد  للم�ؤمتر  العلمية  بلغ  صات  قد  للم�ؤمتر  العلمية  بلغ  صات  قد  للم�ؤمتر  العلمية  ات  اجلل� يف  اجلل�صاركني  يف  صاركني  اجلل�ص يف  اجلل�صاركني  يف  اركني  صامل�صامل�

ايل �ايل �ايل 260 عاملًا وباحثًا وخبريًا يف جمال زراعة  �ح�ح

ل العامل، �ل العامل، �ل العامل،  � دولة ح� دولة ح ن �ن �ن 40 �ر ميثل�ر ميثل ر ميثل�ر ميثل� إنتاج التماإنتاج التم�إنتاج التم�إنتاج التم إنتاج التمالنخيل و إنتاج التمالنخيل و
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الك�سندر جون املركز الأول

 الهند

خالد بن علي املكتوم املركز الثاين

اململكة العربية ال�سعودية

البطيح املركز الثالث البا�سط  عبد  اآية 

الإمارات العربية املتحدة

عارف حممد ح�سني املركز الرابع

دولة قطر 

عبا�س عبد اهلل اخلمي�س املركز اخلام�س

اململكة العربية ال�سعودية

البريق  املركز ال�ساد�س جمعة  �سامل  اأحمد 

الإمارات العربية املتحدة

يا�سر بن علي ال�سيخاناملركز ال�سابع

اململكة العربية ال�سعودية

حممد ح�سن حممد املهنااملركز الثامن

اململكة العربية ال�سعودية

حممد عبد رب احل�سني الزايراملركز التا�سع

اململكة العربية ال�سعودية

خالد بن حمد ال�سايغاملركز العا�سر

اململكة العربية ال�سعودية

اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  �سمن 

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان 

رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 

نخيل  ب�سجرة  الإن�سان  عالقة  تعزيز  يف  التمر 

املباركة عرب  لل�سجرة  الالحمدود  التمر ودعمه 

لتنمية  كو�سيلة  ال�سوئي  الت�سوير  فن  توظيف 

وعي اجلمهور باأهمية �سجرة نخيل التمر. وخلق 

امل�سورين  بني  اخلربات  لتبادل  اأرحب  ف�ساء 

واإبراز  العامل.  اأنحاء  كافة  من  ال�سوئيني 

ل�سجرة  والرتاثية  والبيئية  ال�سياحية  املقومات 

الفوتوغرافية  ال�سورة  خالل  من  التمر  نخيل 

وت�سجيع ارتباط الإن�سان بالأر�س والزراعة.

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

جائزة  عام  اأمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور 

عن  فيه  اأعلن  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

م�سابقة  اأول  يف  املت�سابقني  حتكيم  نتائج 

التمر  نخيل  �سجرة  بت�سوير  متخ�س�سة  دولية 

�سهر  يف  للجائزة  العامة  الأمانة  اأطلقتها 

اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون  املا�سي  اأغ�سط�س 

)النخلة  بعنوان  الفوتوغرايف  للت�سوير  الدولية 

 858 امل�سابقة  �سارك يف  فقد  العامل(  عيون  يف 

�سورة قدمها 182 م�سورًاً ميثلون 20 دولة حول 

م�سورًاً   32 الإمارات  من  �سارك  حيث  العامل. 

ومن  م�سور   58 ال�سعودية  العربية  اململكة  ومن 

 16 البحرين  مملكة  ومن  م�سورًاً   26 م�سر 

�سلطنة  ومن  م�سورًاً   13 �سورية  ومن  م�سورًاً 

م�سورين   7 العراق  ومن  م�سورين   9 عمان 

ومن فل�سطني 4 م�سورين ومن كل من اجلزائر 

وتون�س  وقطر  الأردن  ومن  م�سورين   3 وليبيا 

يف  دولة  كل  من  واحد  م�سور  ولبنان  والكويت 

حني �سارك من بريطانيا 2 م�سور ومن كل من 

كندا والهند واأوكرانيا وايطاليا م�سور واحد.

�سعادته  عن  العام  الأمني  �سعادة  اأعرب  كما 

م�سوري  عيون  يف  مل�سه  الذي  الكبري  للحب 

وتقديرهم  العامل  دول  خمتلف  من  النخلة 

امل�ساركني  من  الكبري  العدد  اإىل  اإ�سافة  لها، 

اجلهود  مقدرًا  الأوىل  دورتها  يف  امل�سابقة  يف 

هواة  امل�ساركني  امل�سورين  قبل  من  املبذولة 

للنخلة.  وحمرتفني وحبهم 

�سامل  اهلل  عبد  �سعادة  اأ�سار  فقد  جانبه  من 

هيئة  يف  والفنون  الثقافة  ادارة  مدير  العامري 

لالأمانة  �سكره  عن  والرتاث  للثقافة  ابوظبي 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة 

للنخلة  التي تعك�س تقديرهم  على هذه املبادرة 

ذاكرة  اإغناء  يف  امل�سور  عد�سة  لدور  وتعزيزًا 

برامج  ودعم  الوطني  تراثه  واإحياء  الوطن 

غطت  وقد  اأبعادها.  بكل  امل�ستدامة  التنمية 

ب�سجرة  تعنى  التي  اجلوانب  خمتلف  امل�سابقة 

نخيل التمر من حيث هي �سجرة كاملة اأو اأجزاء 

نخيل  �سجرة  وثمار  املوا�سم،  خمتلف  يف  منها 

وال�سناعات  بلح...(.  متر،  )رطب،  التمر 

الرتاثية التي تعتمد على اأجزاء من النخلة مثل 

الإن�سان  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعف(.  اأو  )اخلو�س 

التمر.   نخيل  �سجرة  وعالقته احلميمة مع 

اإليها  اآلت  التي  التحكيم  نتائج  باأن  واأ�ساف 

اأهمية  على  يدل  الأوىل  دورتها  يف  امل�سابقة 

دول  خمتلف  من  امل�سورين  عيون  يف  النخلة 

خلم�سة  امتدت  قد  امل�سابقة  وكانت  العامل، 

ملختلف  الفر�سة  فيها  اأتيحت  كاملة  اأ�سهر 

م�سوري العامل هواة وحمرتفني لتقدمي روؤيتهم 

الفنية يف هذا املجال وقد اأبدعوا و�سوف تعر�س 

والع�سرين  الأوائل  الع�سرة  الفائزين  اأعمال 

يفتتح يف ق�سر  املتميزين �سمن معر�س خا�س 

تكرمي  حفل  هام�س  على  باأبوظبي  الإمارات 

 15 يف  الثانية  دورتها  يف  باجلائزة  الفائزين 

مار�س 2010 .

أسماء الفائزين بالدورة األولى
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عبد اهلل راشد الشـامسي 
رجٌل مخضرم

 

في زراعـة وتعليب 
تمـور اإلمـارات 

�صــــخ�صـــــية العــــــدد

أنشأ أول مصنع لتعليب الرطب  والتمور
برأس الخيمة عام 1988

جائزة خليفة هي من يـد كريم ليـد مستحق
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النخلة والإن�سان عالقة  العالقة ما بني  اأن  يبدو 

تنف�سم عراها،  ل  متينة  ووطيدة عالقة  قدمية 

عالقة حب واحرتام واإعجاب. لأن النخلة حتنو 

ف�ساًل  ثمرها،  من  وتعطيه  بظلها  الإن�سان  على 

لالإن�سان  فوائد جمة  �سعفها وكربها من  عما يف 

�سوؤونه  كل  يف  اعتمد  الذي  الن�سان  خ�سو�سًا 

على الطبيعة قبل اأن توفر له احل�سارة كل �سيء 

الإن�سان  اإن  قال  من  لكن..  احلا�سر.  الوقت  يف 

نحتاجها  فنحن  النخلة؟!  يحتاج  ل  املتح�سر 

قلوبنا  ولطماأنينة  امل�سطربة  نفو�سنا  ل�سكينة 

املتعبة واإ�سباع جزء من حاجاتنا الروحية ولهفة 

وجمال  جميل،  �سيء  كل  اإىل  للنظر  اإب�سارنا 

النخلة ل يخطئه القلب ول الب�سر ول الإح�سا�س. 

الحرتام  على  ويبعث  قد�سية  فيه  كائن  والنخلة 

عليه  اهلل  )�سلى  الكرمي  الر�سول  فاإن  لذلك 

و�سلم( اأو�سى بها كما يو�سي باإن�سان حينما قال: 

)اأكرموا عمتكم النخلة(. 

هذا  من  وفريدة  متميزة  حالة  اأمام  نحن  والآن 

اهلل  عبد  َج�ّسَدُه  والنخلة،  الإن�سان  بني  الع�سق 

كان  حني  اأظفاره  نعومة  منذ  ال�سام�سي  را�سد 

طفاًل يحبو بني جنبات وتالل راأ�س اخليمة تلك 

هرمز  م�سيق  على  براأ�سها  تطل  التي  الإمارة 

لت�ستقبل �سيوف دولة الإمارات بالتحية واملحبة. 

من  عليها  وما  الأر�س  ع�سق  الوطن،  ع�سق  فقد 

على  وترعرع  الهواء  حتى  ع�سق  و�سجر،  ب�سر 

ت�سرب  التي  ال�سعيفة  كالنبتة  اخل�سبة  تربتها 

وقد  ل  كيف  للحماية،  طلبًا  الأر�س  يف  جذورها 

وهو  ل  كيف  خرياتها،  من  واأكل  بظلها،  ا�ستظل 

من اأبناء احلياة، 

نعم.. اإن للنخلة مكانة خا�سة يف نف�س عبد اهلل 

احلوار  هذا  يف  معًا  فلرناه  ال�سام�سي.  را�سد 

الطيب.

منذ متى بداأت العمل الزراعي؟

بداأت   1933 عام  اخليمة  راأ�س  مواليد  من  اأنا 

العمل الزراعي وكان عمري 17 �سنة اأي يف العام 

1950 بداأت مع جمموعة من الأ�سخا�س املهتمني 

يف هذا املجال اأمثال عبيد بن غنام، ورحمة بن 

را�سد،  بن  اهلل  وعبد  رحمة،  بن  وح�سن  اأحمد، 

زرعنا يف وقتها اخل�سار باأنواعها وجنحنا جناحًا 

باهرًا وكانت اأ�سجار نخيل التمر موجودة اأ�ساًل 

دائرة  1957 جاءت  العام  راأ�س اخليمة. ويف  يف 

)هاندوكنت(  الزراعي  اخلبري  اأيام  الزراعة 

اأن  مني  فطلب  والزراعة  لالأر�س  حبي  فوجد 

اأر�سي  وكانت  )اليح(  الأحمر  البطيخ  اأزرع 

�سغرية لهذه املهمة لذا فقد اأعطاين اأر�سًا اأكرب 

 500×500( م�ساحتها  الدقداقة  منطقة  يف 

الأحمر  بالبطيخ  بزراعتها  فقمت  قدم(، 

ماكينة  لدي  وكان  فيها.  الزراعة  وجادت 

فقام  وتعطلت،  الأر�س  من  املياه  ل�سحب 

)هاندوكنت( باإهدائي ماكينة جديدة بدًل 

املتميزة.  الزراعية  جلهودي  تقديرًا  عنها 

بالعمل  متيزي  على  هدية  اأول  فكانت 

العطاء  من  للمزيد  اأكرب  وحافزًا  الزراعي 

والإخال�س لالأر�س وما عليها.

بزراعة  اهتمامكم  بداأ  متى  منذ 

النخيل واإنتاج التمور؟

بداأت  منذ  التمر  نخيل  ب�سجرة  اهتمامي  بداأ 

العمل بالزراعة فالنخلة موجودة اأ�ساًل يف اأر�س 

كنت اأملكها )بال�سبعينيات( يف منطقة الفحلني 

وقدرها  م�ساحة  على  نخلة   450 حوايل  فيها 

)700 ×700 قدم( من اأ�سناف )هاليل، 

ج�س حب�س، ج�س ربيع، مرزبان، لولو، 

خنيزي، م�سلي، بلعذوج، اأ�سهل...( 

وبيعها  ثمارها  بجني  اأقوم  كنت 

وعجمان  دبي  �سوق  يف  معلبة 

ما  ثم  واأبوظبي،  وال�سارقة 

عملي  يف  تو�سعت  اأن  لبثت 

حتى  بخطوة  خطوة 

نحن  ما  اإىل  و�سلنا 

اهلل  من  بف�سل  عليه 

وتوفيقه. 

املحطات  هي  ما 

الرئي�سية واالجنازات؟

اختياري  مت   1969 العام  يف  الأوىل:  املحطة 

العني  زراعة  بدائرة  الزراعي  املجل�س  ع�سوًا يف 

يوم كان الأخ ح�سن حممد بن �سلطان الدرمكي 

مع  زراعيًا  م�ست�سارًا  كما عملت  للدائرة،  رئي�سًا 

ال�سيخ خالد بن �سلطان اآل نهيان عرب الإ�سراف 
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على مزارع النخيل يف مدينة العني. 

وت�سويق  جني  يف  بداأت  عندما  الثانية:  املحطة 

الرطب، بداأت بع�سرة اآلف علبة كرتون كل عبوة 

فيها 2 كيلو غرام اأي ما قدره 20 طنًا رطبًا بعت 

على  مني  وخوفًا   %  20 معي  وعاد   %  80 منها 

على  بالعمل  قمت  الرطب  من  الكمية  هذه  تلف 

حينها  لقت  معلبة  متور  اإىل  وحتويلها  جتفيفها 

رواجًا فاق كل التوقعات يف ال�سوق املحلية لدولة 

كان ذلك يف  اأم الخرتاع(.  الإمارات )احلاجة 

العام 1988 حيث اأن�ساأت اأول من�ساأة اأو 

م�سنع لتعليب الرطب والتمور 

حاجة  عن  الفائ�سة 

النا�س يف ال�سوق املحلية 

)وقمت برتخي�سه عام 

اإنتاجية  1992( بطاقة 

طنًا   470 وقدرها 

من  طن   400(

طب  لر ا

اإنتاج مزرعتي  و70 طنًا من التمور معظمها من 

بخزنها  قمت  اخليمة(  براأ�س  اأخواين  ومزارع 

جتارية  بعبوات  و�سعها  ثم  ومن  ثالجات  �سمن 

جميلة واأنزلتها يف خمتلف اأ�سواق الدولة. 

باملغفور  التقيت  يوم  كانت ذلك  الثالثة:  املحطة 

اآل نهيان )طيب اهلل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  له 

م�ساركًا  كنت  يوم   1994 عام  املغرب  يف  ثراه( 

زايد  ال�سيخ  اأقامه  الذي  الزراعي  املعر�س  يف 

يحتوي على الإنتاج الزراعي من اأر�س الإمارات 

هل  و�ساألني  وجودي  من  فا�ستغرب  ومزارعها، 

هذا الذي بني يديك هو علبة فيها قراآن اأم ماذا 

متور  فيها  علبة  هذه  العمر  طويل  يا  له  فقلت  ؟ 

الإمارات. وهنا كانت املفاجاأة اأكرب وكان م�سرورًا 

متور  اإي�سال  يف  النوعية  النقلة  هذه  على  جدًا 

و�سد  ومبتكرة.  حديثة  بطريقة  للعامل  الإمارات 

امل�سي  على  كثريًا  و�سجعني  اهلل(  )رحمه  اأزري 

الإمارات عاليًا يف خمتلف  ا�سم  اإعالء  قدمًا يف 

الوقت  ذلك  ومنذ  والدولية.  العربية  املحافل 

بداأنا ننت�سر عامليًا علمًا باأن اإنتاجنا ل يكفي ل�سد 

الطلب املتنامي على التمور يف ال�سوق املحلية 

لدولة الإمارات واحلمد هلل.

املحطة الرابعة: بف�سل اهلل اأقمت مزرعة حديثة 

)يف العام 2002( يف منطقة خت براأ�س اخليمة 

نخلة،  األف   50 اإىل  تت�سع  كلم   2 ×  2 م�ساحتها 

ونتيجة لقلة املياه اجلوفية زرعت فيها حلد الآن 

الأ�سناف  اأجود  من  فقط  نخلة   11000 حوايل 

�سيف،  نبتة  نوادر،  �سي�سي،  برحي،  )خال�س، 

لولو، فر�س، نبتة مانع، خنيزي، جمدول، عنربة، 

خيارة، ج�س حب�س، م�سلي، مرزبان، خواطر،...( 

اأعمل  الإنتاج لأنني  80 % منتج والباقي يف طور 

اأ�سناف  بزراعة  با�ستمرار  املزرعة  تطوير  على 

جديدة، وتطبيق نظم الري احلديثة وا�ستخدام 

كيماوية  مواد  اأي  عن  بعيدًا  الع�سوية  الأ�سمدة 

يف  ذلك  كان  بامتياز(  ع�سوية  متورنا  اأن  )اأي 

العام 2002 وهكذا.. 

لتعليب  م�سنع  باإن�ساء  قمت  اخلام�سة:  املحطة 

الإنتاج  وخطوط  الآلت  باأحدث  التمور  وتغليف 

الإنتاجية  طاقته  الدولية  للموا�سفات  املطابقة 

واأعمل  بال�سنة.  طن   2000  -  1500 من  اأكرث 

متور  على  املتنامي  الطلب  تلبية  على  جاهدًا 

لدي اآلن 11000 نخلة 
وحلمي إنشاء أكبر 

مزرعة بالعالم 
تضم مليون نخلة
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الإمارات �سواء بال�سوق املحلية اأو الدولية. 

اأن  اأمتنى  كبري  حلم  لدي  ال�ساد�سة:  املحطة 

اإن�ساء  ما يف حياتي، عبارة عن  يومًا  النور  يرى 

ت�سم  بالعامل  التمر  لنخيل  مزرعة  واأكرب  اأول 

التمور  اأنواع  اأجود  من  نخلة  مليون  جنباتها  يف 

اإليه  اأحدث ما تو�سل  تتم زراعتها وفق  بالعامل، 

امل�سروع قمت  العلم والتكنولوجيا احلديثة. هذا 

املا�سي  القرن  من  الت�سعينيات  يف  بدرا�سته 

وفنية  واإن�سائية  معمارية  درا�سة  له  )عملت 

جاهز  وهو   ).. اقت�سادية  جدوى  درا�سة  مع 

هو  هذا  حلمي  حتقيق  يعوق  ما  لكن  للتنفيذ، 

فقط  كلم   10 ×  10 مب�ساحة  اأر�س  توفر  عدم 

الذي  احل�ساري  امل�سروع  هذا  مثل  حتت�سن  كي 

يف  عاليًا  الإمارات  ا�سم  رفع  يف  ي�ساهم  �سوف 

م�ستوى  على  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  �سماء 

العامل بالإ�سافة اإىل قلة املياه اجلوفية اأو �سحها 

يف خمتلف املناطق. 

من  كل  يف  هذا  امل�سروع  تنفيذ  حاولت  لكن 

م�سر اأو ال�سودان فلم اأوفق كما يجب لذا عدت 

اأدراجي اإىل الإمارات وهي الأر�س الأم الأوىل بي 

غنية  فدولتنا  احل�سارية.  وم�ساريعي  وباأفكاري 

الطيبني  واأهلها  احلكيمة  بقيادتها  �سيء  بكل 

و�سباقة باحت�سان امل�ساريع احل�سارية خ�سو�سًا 

يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور. 

كيف تقيمون واقع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور يف االإمارات؟

وراأ�س  عمومًا  الإمارات  يف  التمور  زراعة  واقع 

اخليمة خ�سو�سًا لي�س كما يجب بل هو اأقل مما 

يجب اأن تكون عليه هذه الزراعة وهذه ال�سناعة 

التي تعترب من م�سادر الدخل الوطني لالإمارات 

فالتمور ثروة قومية اإن اأح�سنا زراعتها و�سناعتها 

وت�سويقها بال�سكل الذي يليق بها ف�سجرتها مباركة 

واإنتاجها غذاء �سحي. ولكي نلبي الطلب املتزايد 

على متور الإمارات من اإنتاج م�سنعنا الأول من 

العربي،  اخلليج  ومنطقة  بل  الإمارات  يف  نوعه 

اخليمة  راأ�س  مزارعي  من  التمور  ب�سراء  نقوم 

للمزارع  منا�سب  ب�سعر  الدولة  اإمارات  وبقية 

وامل�سنع وهو اأعلى من ال�سعر الذي تدفعه اإحدى 

ال�سركات ملزارعي التمور موؤون مل�سنعنا نلبي به 

و�سلت  حيث  واخلارجية.  املحلية  ال�سوق  حاجة 

واحلمد  العامل  اأرجاء  كافة  اإىل  الإمارات  متور 

من  احتياجاتنا  ب�سراء  قمنا  ال�سنة  فهذه  هلل. 

التمور حوايل 200 طن من �سلطنة عمان وحوايل 

وحوايل  ال�سعودية  العربية  اململكة  من  طن   700

200 طن من مزارع الإمارات الأخرى بالإ�سافة 

النمو  اإنتاج مزارعنا اخلا�سة، ما يدل على  اإىل 

الأ�سواق  يف  الإمارات  متور  ملبيعات  امل�سطرد 

املحلية والدولية. 

متر البالد هو االأ�سا�س؟

العاملية  احلرب  يف  املعربة،  الق�سة  هذه  اإليك 

طوا�س  لدينا  كان  الثانية 

الزعابي  الأح�سم  اهلل  عبد  ا�سمه  لوؤلوؤ(  )تاجر 

اأخربه وقت ذاك �سيف بن �سلطان العواين قال له 

لي�س ما تزرع نخيل، فرد عليه باأن نخلي من نخل 

الرجال اأي اأ�سرتي النخيل والتمور من املزارعني 

الثانية  العاملية  اأثناء احلرب  ويف  يكفيني.  وهذا 

ح�سل ح�سار ومقاطعة ومل تعد يف الأ�سواق مادة 

غذائية ن�سرتيها، وكل من كان لديه نخيل اأو متور 

قفل عليه ووقف عن بيعه لي�سد  به رمق عي�سه مع 

اأفراد اأ�سرته. وعندما ذهب اإىل ال�سوق لي�سرتي 

لأ�سرته ما تي�سر له من التمور باأمواله فلم يجد 

من يبيعه كيلو غرامًا واحدًا. ويف جمل�س عبد اهلل 

بن ح�سن بن اأحمد الزعابي �سيخ قبيلة الزعاب 

باجلزيرة احلمراء جل�س عبد اهلل الأح�سم واخذ 

يف  وو�سعه  ال�سحن  من  التمر  من  كبرية  كمية 

وزاره وقال له ال�سيخ عبد اهلل ملا فعلت هذا فقال 

له ل يوجد عندي متر اأطعم به عيايل، فقال له 

البالد  متر  زمان  اأيام  لك  قلته  ما  تذكرت  هل 

اأن  اأمتنى  املعربة  الق�سة  بعد هذه  الأ�سا�س،  هو 

تكوين  عرب  ب�سرية  بعني  احلكومة  اإلينا  تلتفت 

يف  النخيل  مزارعي  على  ت�سرف  خا�سة  جلنة 

الإمارات.

ن�سيحة لوزارة البيئة واملياه ؟

يتوجه  اأخرى  جهة  من 

عبد  الزراعي  اخلبري 

ال�سام�سي  را�سد  اهلل 

لوزارة  بن�سيحة 

واملياه  البيئة 

هو  مفادها 

معظم  اأن 

د  و ل�سد ا

يف  لدينا 
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دولة الإمارات اأن�سئت بهدف جمع وتخزين مياه 

باطن  يف  اجلوفية  املياه  خمزون  لدعم  الأمطار 

بالغر�س  تفي  ال�سدود  تعد  مل  والآن  الأر�س. 

جند  حيث  اأجله.  من  اأن�سئت  الذي  الأ�سا�سي 

تذهب  ال�سدود  خلف  املخزنة  املياه  معظم  باأن 

طبقة  وجود  هو  وال�سبب  ال�سم�سي.  البخر  عرب 

ت�سل  نفوذة  )غري  الطني  اأو  الطمي  من  كتيمة 

بالو�سول  ال�سد  ملياه  ت�سمح  ل  اأمتار(  عدة  اإىل 

اأن تقوم  اإىل باطن الأر�س. لذا يجب  اأو الر�سح 

واحدة  مرة  ولو  ال�سدود  هذه  بتنظيف  الوزارة 

اأو  اأبريل  اأو عدة �سنوات )خالل �سهر  ال�سنة  يف 

و�سد  وادي حام  كما هو احلال يف )�سد  مايو(، 

عبارة عن  الطمي هو  باأن هذا  علمًا  الطويني(. 

مادة غنية جدًا بالعنا�سر الغذائية املفيدة للرتبة 

للرتبة  اإ�سافته  ميكن  ع�سوي  �سماد  مبثابة  هي 

الرملية مبا يح�سن من موا�سفاتها الفنية ويزيد 

من خ�سوبتها الزراعية.

من جهة اأخرى فقد وجدنا باأن ال�سحب اجلائر 

للمياه اجلوفية يف معظم املناطق الزراعية براأ�س 

اخليمة قد اأدى اإىل جفاف الكثري من عيون املياه 

يعمل  م�سدر  يوجد  ول  وغريها،  خت  عني  مثل 

عملية  يوازي  مبا  باملياه  العيون  هذه  تغذية  على 

ال�سحب ال�سنوي. يف املا�سي عندما نحفر البئر 

قدمًا   160  –  70 عمق  على  تظهر  املياه  كانت 

يف حني نحتاج الآن اإىل النزول بعمق 700 قدم. 

للمياه من  اجلائر  ال�سحب  هو  ذلك  وال�سبب يف 

جهة وعدم قيام ال�سدود بدورها الأ�سا�سي الذي 

على  مهمتها  توؤدي  تعد  مل  اأي  اأجله،  من  قامت 

اأو الطني املرتاكم  الوجه املطلوب ب�سبب الطمي 

يف قاع ال�سد.

الدولية  خليفة  جائزة  لكم  متثل  ماذا 

لنخيل التمر؟

فهي  م�ستحق،  ليد  كرمي  يد  من  هي  اجلائزة 

وحمبي  والباحثني  واملنتجني  املزارعني  ت�سجع 

النخلة على تطوير جهودهم واإنتاجهم لالأف�سل 

ملا فيه خري البالد والعباد. وبهذه املنا�سبة نتوجه 

اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  ل�سمو  اجلزيل  بال�سكر 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س 

ودعمه  توجيهاته  على  اجلائزة  اأمناء  جمل�س 

امل�ستمرين ل�سجرة نخيل التمر واأهلها، كما ن�سكر 

املتميزة  جهودها  على  للجائزة  العامة  الأمانة 

ملمو�سة  حقيقة  اإىل  التوجيهات  هذه  ترجمة  يف 

وال�سجرة  الوطن  خري  فيه  ملا  الواقع  اأر�س  على 

املباركة.

ما هي ن�سيحتكم لالأجيال القادمة؟

اأن�سح واأو�سي الأجيال القادمة باأن على الإن�سان 

اأن يعتمد على نف�سه فال يقول اأبوي كذا اأعطاين 

على  بل   .... كذا  ولدي  كذا  ويعطيني  كذا 

اأكمل وجه  املهني على  بواجبه  يقوم  اأن  الإن�سان 

هو  فال�سغل  جبينه.  عرق  من  اإنتاجه  ويح�سد 

اأمانة والوظيفة التي ت�سغلها هي اأمانة يف عنقك 

وترفعك  تعطيك  كي  واإخال�س  ب�سدق  اأعطيها 

اهلل(  )رحمه  زايد  ال�سيخ  قال  وكما  لالأعلى، 

اأعطوين زراعة... اأ�سمن لكم ح�سارة.
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ورشة عمل حول 
تنبيت نخيل التمر

نظمتها جمعية أصدقاء النخلة 
بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه

مع  وبالتعاون  النخلة  اأ�سدقاء  جمعية  نظمت 

 16 الثالثاء  يوم  �سباح  واملياه  البيئة  وزارة 

نخيل  تنبيت  حول  عمل  ور�سة   2010 فرباير 

وذلك  العبودي  اهلل  عبد  الدكتور  قدمها  التمر، 

يف مقر اجلمعية مبزرعة كلية الأغذية والزراعة 

مبنطقة الفوعة مبدينة العني. 

تطرقت الور�سة اإىل اأهمية عملية تنبيت النخيل 

الهامة  الزراعية  العمليات  من  تعد  والتي 

ومبوا�سفات  اجلودة  عالية  ثمار  على  للح�سول 

العمل  ور�سة  واأ�سارت  امل�ستهلكني.  لدى  مرغوبة 

عملية  لنجاح  العوامل  بع�س  توافر  اأهمية  اإىل 

ممتاز  فحل  �سنف  اختيار  اأهمها  من  التنبيت 

ال�سكة،  )الغنامي،  مثل  املعروفة  الأ�سناف  من 

حبوب  نوعية  جانب  اإىل  البوير،...(  غريف، 

اللقاح وكميتها وحيويتها وفرتة ا�ستقبال الأزهار 

الأنثوية حلبوب اللقاح وكذلك الظروف اجلوية.



 

الندوة العلمية
األولــى ألبحــاث
النخـيل والتمـور

ناقشت واقع زراعة وإنتاج نخيل 
التمر في العراق

د. ح�سام �سعد الدين حممد خري اهلل

وحدة اأبحاث النخيل

 كلية الزراعة جامعة بغداد

متدٍن فاقته حتى الدول املجاورة التي مل ُيعرف 

ال�ضوء  ت�ضليط  وبغية  فيها.  اأثرًا  التمر  لنخيل 

على الأ�ضباب التي اأدت لهذا التدهور والنهو�ض 

النخيل  بلد  يف  النخيل  زراعة  وم�ضتقبل  بواقع 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  معايل  وبرعاية 

العجيلي  ذياب  عبد  الدكتور  الأ�ضتاذ  العلمي 

نخيلنا  يبقى  والإميان  )بالعلم  �ضعار  وحتت 

كلية  يف  النخيل  اأبحاث  وحدة  عقدت  �ضاخمًا( 

بب�ضاتني  الع�ضور  مر  وعلى  العراق  امتاز     

اأ�ضجارها  عدد  بلغ  والتي  الظل  الوارفة  نخيله 

كان  اإجمايل  وبناجت   1963 عام  نخلة  مليون   32

والرتدي  الإهمال  اإن  غري  العامل.  يف  الأعلى 

اللذين حِلقا بهذه ال�ضجرة املباركة خالل العقود 

الأ�ضجار  عدد  تقلي�ض  اإىل  اأديا  املا�ضية  الأربعة 

 ESQA الـ  تقرير  ح�ضب  نخلة  ماليني   10 اإىل 

وناجٍت  اآ�ضيا(  )اللجنة القت�ضادية جلنوب �ضرق 
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الأوىل  العلمية  الندوة  بغداد  بجامعة  الزراعة 

كبري  عدد  مب�ضاركة  والتمور  النخيل  لأبحاث 

يف  كان  التمر  بنخيل  واملخت�ضني  الباحثني  من 

الرحمن  عبد  ح�ضن  الدكتور  اخلبري  مقدمتهم 

من  ال�ضاكر  �ضمري  الدكتور  واخلبري  �ضبانة 

ال�ضبكة الدولية لبحوث النخيل يف دولة المارات 

العراقي  النخيل  �ضبكة  ومدير  املتحدة  العربية 

كان  والذي  اجلبوري  جدوع  ابراهيم  الدكتور 

العديد  الندوة ف�ضاًل عن  لإقامة  الداعمني  اأحد 

العراق.  حمافظات  خمتلف  من  الباحثني  من 

 24 يوم  الزراعة  كلية  رحاب  يف  الندوة  عقدت 

اجلميلي  �ضبحي  الدكتور  وافتتح  نوفمرب2009 

اأعمال  العراقية  الزراعة  لوزارة  الأقدم  الوكيل 

الندوة بكلمة اأكد فيها على اهمية عقد الندوة يف 

هذه الظروف للتن�ضيق بني خمتلف اجلهات ذات 

العالقة للنهو�ض بقطاع النخيل يف العراق.

الزبيدي  كاظم  حمزة  الدكتور  ذلك  بعد  رحب 

عميد كلية الزراعة باحل�ضور واأ�ضار اإىل عراقة 

واأ�ضالة النخلة يف العراق والعامل العربي واأهمية 

النخيل والتمور يف دعم القت�ضاد الوطني. 

اأهداف الندوة:  

النخيل  واإنتاج  زراعة  واقع  على  ال�ضوء  ت�ضليط 

التقانات  وا�ضتخدام  تطويرها،  واإمكانية  يف 

احلديثة يف اإكثار وزراعة وري اأ�ضجار النخيل، 

خمتلف  بني  للتن�ضيق  م�ضتقبلية  خطط  واقرتاح 

بواقع  للنهو�ض  القطر  يف  البحثية  اجلهات 

ركزت  وقد  التمور.  واإنتاج  النخيل  زراعة 

النخيل  موا�ضيع  مناق�ضة  على  الندوة  جل�ضات 

التالية: املحاور  �ضمن  والتمور 

1.  واقع زراعة واإنتاج النخيل والتمور يف العراق 

واآفاق تطورها

نخيل  واإنتاج  اإكثار  يف  احلديثة  2.  التقنيات 

التمر.

3. الوقاية من اأمرا�ض واآفات النخيل الأخرى

4.  العمليات  الزراعية  ومكننة النخيل.5. 

دور نخيل التمر يف حت�سني البيئة 

ومكافحة الت�سحر.  

اجلل�ضات  ح�ضني  اأحمد  فرعون  الدكتور  افتتح 

يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  لواقع  بعر�ض 

بالهيئة  متمثلة  الزراعة  وزارة  ون�ضاط  العراق 

العامة للنخيل يف هذا امل�ضمار. فيما األقى الدكتور 

ح�ضن عبد الرحمن �ضبانة حما�ضرة ومت عر�ض 

الرائدة  التجربة  حول  املباركة  ال�ضجرة  فيلم 

اإكثار  املتحدة يف جمال  العربية  الإمارات  لدولة 

النخيل بزراعة الأن�ضجة وتغيري خريطة اأ�ضنافه. 

مدير  اجلبوري  اإبراهيم جدوع  الدكتور  وحتدث 

العراقية  ال�ضبكة  عن  العراقي  النخيل  �ضبكة 

املتنوعة ودورها يف جمع  واأق�ضامها  التمر  لنخلة 

اأر�ضيف النخيل العراقي. �ضمن حمور التقنيات 

األقى  التمر  نخيل  واإنتاج  اإكثار  يف  احلديثة 

العامة  الهيئة  مدير  بدر  حم�ضن  �ضالح  الدكتور 

والدكتور  الزراعة  وزارة  يف  الزراعية  للبحوث 

بجامعة  الزراعة  كلية  من  جا�ضم  مهدي  عبا�ض 

يف  العراق  جتربة  تناولتا  حما�ضرتني  الب�ضرة 

توظيفها  واإمكانية  النخيل  اأن�ضجة  زراعة  جمال 

يف الإكثار الوا�ضع وتعوي�ض النق�ض احلا�ضل يف 

�ضعد  ح�ضام  الدكتور  األقى  فيما  النخيل.  اأعداد 

بكلية  النخيل  اأبحاث  وحدة  من  حممد  الدين 

الزراعة جامعة بغداد حما�ضرة حول ا�ضتخدام 

تقانات الهند�ضة الوراثية واملوؤ�ضرات اجلزيئية يف 

التو�ضيف الوراثي لأ�ضناف نخيل التمر العراقي 

واإيجاد العالقة الوراثية بني هذه الأ�ضناف. 

النخيل  واآفات  اأمرا�ض  من  الوقاية  جمال  ويف 

والدكتور  ح�ضن  �ضادق  حممد  الدكتور  قدم 

بع�ض  حول  حما�ضرتني  اجلوراين  �ضكب  ر�ضا 

النخيل  ت�ضيب  التي  واحل�ضرية  املر�ضية  الآفات 

املكافحة  برنامج  اعتماد  واإمكانية  العراق  يف 

م�ضبقًا  معدة  برامج  واأعداد   )IPM( املتكاملة 

ملكافحة الآفات التي ت�ضيب النخيل ب�ضكل وبائي. 

الدكتور  قدم  النخيل  مكننة  حمور  وبخ�ضو�ض 

واقع  حول  حما�ضرة  الوهاب  عبد  الرزاق  عبد 

�ضامر  الباحثني  وقدم  العراق  يف  النخيل  مكننة 

الزراعية  املكننة  ق�ضم  من  �ضامل  و�ضرمد  بدري 

يف الكلية عر�ضًا لبع�ض املكائن والآلت احلديثة 

والأ�ضاليب احلديثة يف خدمة ب�ضاتني النخيل. اأما 

عن دور نخيل التمر يف حت�ضني البيئة ومكافحة 

حممد  كاظم  الدكتور  األقى  فقد  الت�ضحر 
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حول  حما�ضرة  النهرين  جامعة  من  اإبراهيم 

دور نخلة التمر يف حت�ضني البيئة وتلطيف اجلو 

واملعايري التن�ضيقية للنخلة يف ت�ضميم احلدائق 

واملتنزهات وقدم املهند�ض عدنان ها�ضم الكناين 

بغداد  اأمانة  والت�ضجري يف  املتنزهات  دائرة  من 

الأحزمة  يف  التمر  نخيل  زراعة  حول  حما�ضرة 

اخل�ضراء واأثره يف مكافحة الت�ضحر.

و�ضهدت اجلل�ضة اخلتامية التي اأدارها الدكتور 

حممد عبا�ض �ضلمان رئي�ض اللجنة التح�ضريية 

جميع  فيها  �ضارك  م�ضتفي�ضة  مناق�ضات 

طرحها  مت  التي  املوا�ضيع  اأهم  حول  احل�ضور 

املقرتحة  واحللول  الندوة  جل�ضات  خالل 

واإنتاج  زراعة  تواجه  التي  واملعوقات  للم�ضاكل 

ميكن  التي  والتو�ضيات  العراق  يف  النخيل 

اخلروج بها وكان منها:    

اأــ  تقدر حاجة العراق من النخيل �ضنويًا مبليون 

ف�ضيلة وبهدف توفري هذا العدد حمليًا لبد من 

يف  املتخ�ض�ضة  واملختربات  املوؤ�ض�ضات  دعم 

اإكثار النخيل با�ضتخدام تقنية زراعة الأن�ضجة 

وميكن اأن يكون ذلك من خالل:

1ــ  التاأكيد على اجلامعات على �ضرورة الهتمام 

تتناول  التي  والبحوث  الدرا�ضات  والتو�ضع يف 

اإكثار النخيل خارج اجل�ضم احلي �ضواء بحوث 

الدرا�ضات العليا اأو البحوث ال�ضخ�ضية .

والتمور  النخيل  بحوث  وحدة  واإ�ضناد  2ــ  دعم 

التابعة لكليتنا بالأجهزة واملعدات لكي تتمكن 

اإكثار  جمال  يف  البحثية  خطتها  تنفيذ  من  

النخيل .

ج ــ  موافقة دائرة البحث والتطوير على امل�ضاريع 

يف  الكلية  قدمتها  التي  الريادية  البحثية 

تقنية زراعة  با�ضتخدام  النخيل  اإكثار  جمال 

الأن�ضجة .

د ــ  التن�ضيق بني اجلهات املعنية يف وزارة الزراعة 

يف  النباتية  الأن�ضجة  زراعة  يف  واملخت�ضني 

كليات الزراعة من اجل تنفيذ م�ضاريع بحثية 

واإنتاجية م�ضرتكة.

املحلي  اخلا�ض  القطاع  ا�ضتثمار  1.  ت�ضجيع 

والعربي والدويل يف جمال اإكثار النخيل .

2.  الهتمام باجلانب الوقائي لنخيل التمر وذلك 

املتكاملة  املكافحة  برامج  باعتماد  وذلك 

ملكافحة  م�ضبقًا  معدة  برامج  واإعداد   ،)IPM(

الآفات التي ت�ضيب النخيل ب�ضكل وبائي.

3.  اإ�ضدار القوانني والت�ضريعات التي حترم قطع 

اإل  كان  �ضبب  ولأي  الب�ضاتني  واإزالة  النخيل 

بعد ا�ضتح�ضال موافقة اجلهات املخت�ضة.

وو�ضع  الدعم  بزيادة  الزراعة  وزارة  4.  قيام 

امل�ضاحات  لزيادة  للمزارعني  احلوافز 

املزروعة بالنخيل.

وزارة  ت�ضتقبلها  التي  التمور  اأ�ضعار  5.  دعم 

التجارة من املزارعني لت�ضجيعهم على زيادة 

وحت�ضني اإنتاج التمور.

التمور  ت�ضنيع  جمال  يف  ال�ضتثمار  6.  ت�ضجيع 

وطرق تعبئتها وت�ضويقها.

العراقية  النخيل  لأ�ضناف  وراثي  بنك  7.  اإن�ضاء 

التجارية واعتماد تقنية الهند�ضة الوراثية يف 

التو�ضيف الوراثي لهذه الأ�ضناف.

و�ضهد حفل اخلتام توزيع ال�ضهادات التقديرية 

على امل�ضاركني يف اأعمال الندوة من قبل ال�ضيد 

الكلية  درع  اأهدى  الذي  الزراعة  كلية  عميد 

اإىل  العراقية  النخلة  تتو�ضطه  الذي  التذكاري 

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  الأ�ضتاذ  من  كل 

النخيل  تنمية  وبحوث  درا�ضات  وحدة  مدير 

املتحدة  العربية  الإمارات  بجامعة  والتمور 

والدكتور  �ضبانة  الرحمن  عبد  ح�ضن  والدكتور 

اجلبوري  اإبراهيم  والدكتور  ال�ضاكر  �ضمري 

وامتنانها  �ضكرها  التح�ضريية  اللجنة  وقدمت 

التي  الندوة  هذه  اإجناح  يف  �ضاهم  من  لكل 

الثانية  الندوة  �ضتكون  حيث  عامني  كل  �ضتعقد 

عام 2011 اإن �ضاء اهلل. 
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كتيب األعمال الفائزة والمتميزة في 
المسابقة الدولية للتصوير الضوئي

�ســــــدر حديـثــــــًا

الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  عن  �ضدر 

لنخيل التمر كتيب تعريفي لالأعمال الع�ضرة الفائزة 

�ضعار  حتت  ال�ضوئي  للت�ضوير  الدولية  بامل�ضابقة 

)النخلة يف عيون العامل( والتي نظمتها جائزة خليفة 

اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون  التمر  لنخيل  الدولية 

الدولية للت�ضوير الفوتوغرايف خالل الفرتة من 1 / 

8 اىل 31 / 12 / 2009  �ضم الكتيب �ضور الفائزين 

الع�ضرة الأوائل بالإ�ضافة اإىل اأف�ضل ع�ضرين �ضورة 

متميزة )من بني 858 �ضورة م�ضاركة يف امل�ضابقة( 

لهم  يتاح  لكي  اختيارها،  التحكيم  جلنة  ارتاأت 

امل�ضاركة يف املعر�ض الفني امل�ضاحب حلفل تكرمي 

يف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين 

ي�ضم  2010. مع جدول  15 مار�ض  الثانية  دورتها 

فازوا  �ضواء  امل�ضابقة  يف  امل�ضاركني  اأ�ضماء  كامل 

اأم مل يفوزا، باعتبار الكتيب وثيقة توؤرخ للمنا�ضبة 

امتدت  قد  امل�ضابقة  وكانت  فيها.  وامل�ضاركني 

خلم�ضة اأ�ضهر كاملة اأتيحت فيها الفر�ضة ملختلف 

روؤيتهم  لتقدمي  وحمرتفني  هواة  العامل  م�ضوري 

الفنية يف هذا املجال وقد اأبدعوا فعاًل.

نوعها  من  الأوىل  هي  امل�ضابقة  هذه  باأن  يذكر 

�ضمو  بتوجيهات  اإطالقها  العامل مت  م�ضتوى  على 

التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ 

العايل والبحث العلمي رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر بهدف تعزيز عالقة 

فن  توظيف  عرب  التمر  نخيل  ب�ضجرة  الإن�ضان 

لتنمية وعي اجلمهور  ال�ضوئي كو�ضيلة  الت�ضوير 

باأهمية �ضجرة النخيل. وخلق ف�ضاء اأرحب لتبادل 

كافة  من  ال�ضوئيني  امل�ضورين  بني  اخلربات 

اأنحاء العامل. واإبراز املقومات ال�ضياحية والبيئية 

والرتاثية ل�ضجرة نخيل التمر من خالل ال�ضورة 

بالأر�ض  الإن�ضان  ارتباط  وت�ضجيع  الفوتوغرافية 

والزراعة.

على  اجلائزة  يف  الإعالمية  اللجنة  عمدت  وقد 

الر�ضمي  الربيد  عرب  م�ضارك  لكل  ن�ضخة  توفري 

مع �ضهادة تقدير.
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واقع إنتاج التمور 
في العراق )2009-1980 (

دراسة اقتصادية حول 
با�ســـم حـــازم البـــدري

ق�صم االقت�صاد الزراعي – كلية الزراعة 

جامعـــة بغـــداد - العــراق
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امللخــ�ص

التي  الزراعية  املحا�صيل  اأهم  من  التمور  تعد 

ينتجها العراق ويحاول هذا البحث التطرق اىل 

واقع انتاج التمور يف العراق للمدة من )2009-

االقت�صادي  التحليل  اجراء  مت  حيث   ،)80

ن�صف  ب�صيغتها  االنحدار  معادلة  وبا�صتخدام 

يف  م�صتمر  انخفا�ض  وجود  وتبني  اللوغاريتمية 

اعداد النخيل يف العراق و لقد كان معدل النمو 

   )%0.2( املنتجة  التمور  كميات  يف  ال�صنوي 

هو  )الزهدي(  �صنف  وان  البحث  مدة  خالل 

واإن   ، العراق  يف  اإنتاجا  التمور  اأ�صناف  اأكرث 

�صنف )ال�صاير( هو الذي حقق اأعلى معدل منو 

�صنوي خالل مدة الدرا�صة بلغ )0.9%( يف حني 

كان �صنف )اخل�صتاوي( قد حقق اأقل معدل منو 

�صنوي وهو  )0.3%(، وان حمافظة )بابل( هي 

املحافظة االأوىل يف اإنتاج التمور يف العراق بينما 

خالل  االأخرية  هي  )مي�صان(  حمافظة  كانت 

مدة البحث. وان انتاج التمور يف العراق قد تطور 

من )597( األف طن يف عام 1980 اىل )645(

األف طن يف عام 9200  ، كما قام البحث بو�صع 

معادالت االجتاه الزمني لالإنتاج وتوقعات االإنتاج 

لالأعوام 2010، 2015 ، 2020

املقدمة

الرئي�صة  القطاعات  من  الزراعي  القطاع  يعد 

حيث  العامل،  دول  من  كثري  اقت�صاديات  يف 

الذي  الدور  خالل  من  القطاع  هذا  اأهمية  تربز 

التنموية  اخلطط  اأهداف  حتقيق  يف  به  ينه�ض 

الذي  الدور  بحكم  الدول  لهذه  االقت�صادية 

حتتله الزراعة كقطاع اإنتاجي حيوي يف الن�صاط 

اأن  ميكن  الزراعي  القطاع  اإن  االقت�صادي. 

ي�صهم اإ�صهاما ملحوظا يف الناجت القومي املحلي 

القطاع  بهذا  االهتمام  يجب  ولذا  دولة،  الأية 

واملنتجات  وال�صلع  املحا�صيل  باإنتاج  واالهتمام 

الزراعية بكافة اأ�صكالها واأنواعها وخا�صة ال�صلع 

وكذلك  اال�صرتاتيجية  االأهمية  ذات  واملحا�صيل 

ال�صناعات  وتطور  ن�صوء  يف  ت�صهم  التي  تلك 

الوطنية كما ت�صهم يف تعزيز التجارة اخلارجية 

الزراعية من خالل ت�صديرها. ويف العراق حتتل 

التمور مكانة متميزة يف هذا املجال . 

تنتمي نخلة التمر اىل العائلة النخيلية والتي تعد من 

اأقدم اأ�صجار الفاكهة بالعامل ، وتنت�صر زراعة نخيل 

التمر يف املناطق اال�صتوائية و�صبة اال�صتوائية، وان 

زراعته ارتبطت تاريخيا بالوطن العربي، لذا يعد 

�صط  وباخل�صو�ض  التمر  لنخيل  االأ�صلي  املوطن 

العرب وراأ�ض اخلليج العربي ومنه انتقل اىل جميع 

املناطق ذات اجلو املالئم لزراعتها )1(.  

املنطقة  يف  زراعته  تنح�صر  العراق  ويف 

املح�صورة بني منديل وتكريت عند خط عر�ض 

35 درجة �صماال وحتى الفاو عند خط عر�ض 30 

درجة جنوبا ، ولنخلة التمر اأ�صناف عديدة جدا 

يف العراق حيث بلغ عدد االأ�صناف امل�صجلة من 

التمور )627( �صنفا )2( .

يف  انت�صارا  الفاكهة  اأنواع  اأكرث  من  التمور  وتعد 

خ�صو�صا  العراق  ويف  عموما  العربي  الوطن 

من  وتزيد  متيزها  التي  خ�صائ�صها  اأبرز  ومن 

لفرتات  خزنها  اإمكانية  هي  ال�صحية  مزاياها 

طويلة دون تعر�صها للف�صاد والتلف، وتعد التمور 

العديد  على  الحتوائها  مركزا  �صحيا  غذاء 

االن�صان  جل�صم  املفيدة  الغذائية  العنا�صر  من 

وم�صدرا غنيا بالطاقة الرتفاع ن�صبة ال�صكريات، 

وتن�صط عمليات ت�صنيع التمور يف البلدان املنتجة 

بهدف ا�صتغالل الفائ�ض والتالف واالنواع الرديئة 

ال�صناعات  من  عدد  وجد  اإذ  التمور  ومتبقيات 

واال�صتغالل  الوا�صع  لالإنتاج  مكانها  الغذائية 

االمثل لهذه امل�صادر مثل �صناعة الدب�ض واخلل، 

احللويات  �صناعة  يف  اجليدة  االنواع  تدخل  كما 

 .)3( للت�صدير  املعدة  امل�صنعة  التمور  واإعداد 

عدد  يف  ومتقدمًا  متميزًا  موقعًا  العراق  ويحتل 

حيث  العربي  الوطن  يف  التمور  واإنتاج  النخيل 

ــ بني الدول  ــ بعد م�صر  يحتل املرتبة )الثانية( 

يف  النخيل  عدد  يقدر  للتمور.  املنتجة  العربية 

الوطن العربي بحدود )64( مليون نخلة وي�صكل 
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عدد  اإجمايل  من   )%67  ( حوايل  العدد  هذا 

فت�صري  العراق  يف  اأما   .)4( العامل  يف  النخيل 

كان  العراق  يف  النخيل  عدد  اأن  اىل  امل�صادر 

القرن  �صتينات  حتى  نخلة  مليون   )30( بحدود 

املا�صي )5(، غري اأن هذا العدد اأخذ بالتناق�ض 

ت�صري  حيث  الزمن  مرور  مع  �صريع  وب�صكل 

يف  النخيل  اأ�صجار  عدد  اأن  اىل  االح�صاءات 

العراق و�صل اإىل ) 9.5( مليون نخلة تقريبا يف 

عام 2005 )6(. ويعود ذلك اإىل اأ�صباب عديدة 

منها حدوث تو�صع يف املدن اأدى اإىل قطع اأعداد 

واالآفات  االأمرا�ض  وانت�صار  النخيل  من  كبرية 

امكانية  وجود  وعدم  والدوبا�ض  املن  وخ�صو�صا 

ملكافحة جميع اأ�صجار النخيل امل�صابة مما يوؤدي 

اإنتاج االأ�صجار وموتها اإ�صافة اإىل ما  اإىل توقف 

�صببته االأعمال الع�صكرية من قطع الأعداد كبرية 

من اأ�صجار النخيل.

م�سكلة البحث

ــ  الزراعية  املحا�صيل  من  تعد  التمور  اأن  رغم 

ي�صل  مل  اإنتاجها  اأن  اإال  جدا  املهمة  ال�صناعية 

ميتلك  العراق  اأن  رغم  ــ  املطلوب  امل�صتوى  اىل 

ناحية  من  ــ  النخيل  اأ�صجار  من  هائال  عددا 

الت�صدير وت�صنيع التمور، كما اأن حجم االنتاج 

االأخرية  ال�صنوات  يف  ينخف�ض  اأخذ  التمور  من 

ب�صكل ملحوظ وموؤثر هذا عدا عن تذبذبه خالل 

�صنوات البحث، ووجود عدة موؤثرات �صببت ذلك 

يحاول هذا البحث ح�صرها وحتديدها. كما اأن 

اأعداد النخيل يف العراق يف تناق�ض م�صتمر رغم 

دورها االقت�صادي.

هدف البحث: 

العراق  يف  التمور  اإنتاج  واقع  على  التعرف  ــ   1

اإجماال ولكل �صنف ، وكذلك التعرف على م�صتوى 

االإنتاج لكل حمافظة من املحافظات التي ينت�صر 

فيها النخيل خالل مدة البحث. 

عام  ب�صكل  للتمور  االإنتاج  ــ حتديد معدل منو   2

مع  البحث،  مدة  خالل  العراق  يف  �صنف  ولكل 

�صنف  ولكل  لالإجمايل  لالإنتاج  تنبوؤات  و�صع 

ل�صنوات قادمة )2010 -2020-2015(.

3 ــ حتديد االأ�صباب والعوامل املوؤثرة على تذبذب 

حجم االإنتاج وتراجعه خالل مدة البحث.

املواد وطرائق العمل 

1 ــ واقع اإنتاج التمور يف العراق

اأهم  من  تعترب  التمور  اأن  فيه  ال�صك  مما 

املحا�صيل وال�صلع الزراعية التي تنتج يف العراق، 

م�صتوى  على  �صواء  مهم  املح�صول  هذا  كون 

ا�صتخدامه  عند  اأو  املبا�صر  الفردي  اال�صتهالك 

الدب�ض  كاإنتاج  املختلفة  ت�صنيعه  جماالت  يف 

نوى  ا�صتخدام  اىل  اإ�صافة  واحللويات  واخلل 

التمر كعلف حيواين.

التمور  من  كثرية  اأ�صناف  العراق  يف  تنتج 

وال�صاير  والزهدي  اخل�صتاوي  هو  اأهمها  لعل 

واخل�صراوي واحلالوي اإ�صافة اىل اأنواع اأخرى 

تكون كمياتها وهي منفردة قليلة وغري اقت�صادية 

والربحي  واجلبجاب  والربمي  الديري  وهي 

واالزرق  واملريحاج  والتربزل  والرببن  واملكتوم 

يف  التمور  اإنتاج   )1  ( اجلدول  ويو�صح  ازرق. 

اأنواعها اخلم�صة الرئي�صة للمدة  العراق وح�صب 

اجلدول  من  نالحظ  حيث   ،)2009-1980(

التي  االأ�صناف  اأكرث  هو  )الزهدي(  �صنف  اأن 

تنت�صر زراعتها يف العراق ويحتل اإنتاجه املرتبة 

التمور  اأ�صناف  بني  من  التمور  اإنتاج  يف  االأوىل 

الرئي�صة يف العراق خالل مدة البحث حيث بلغ 

اإنتاجه يف عام 1980 حوايل)460.5( األف طن 

من املجموع الكلي النتاج التمور يف العراق البالغ 

م�صكال  العام  لذلك  طن  األف   )597( حوايل 

بذلك ما ن�صبته ) %77.2 ( من جممل االنتاج 

2009حوايل  عام   اإنتاجة  كان  حني  يف  الكلي، 

ن�صبته  ما  بذلك  م�صكال  طن  األف   )325(

العراق  يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%50.3(

طن.  األف   )645( حوايل  والبالغ  العام  لذلك 

وو�صل اأعلى اإنتاج له يف عام 2002 باإنتاج قدره 

)690.8( األف طن ومبا ن�صبته ) %75.1( من 

جممل اإنتاج التمور يف ذلك العام ، اأما اأقل اإنتاج 

األف طن  بلغ )183(  1984 حيث  فكان يف عام 

ومبتو�صط اإنتاج �صنوي بلغ )421775( األف طن. 

اأعلى  فكان  اخل�صتاوي  �صنف  اإىل  بالن�صبة  اأما 

اإنتاج له يف عام 2002  حيث بلغ ) 70.3( األف 

طن واأقل اإنتاج يف عام  2008حيث بلغ )19.3( 

بلغ )43508(  �صنوي  اإنتاج  األف طن ومبتو�صط 

فكان  ال�صاير  ل�صنف  بالن�صبة  اأما  طن.  األف 

اأعلى اإنتاج له يف عام 3200 حيث بلغ )61.2( 

 1988 عام  يف  فكان  اإنتاج  اأقل  اأما  طن،  األف 

حيث بلغ )3( اآالف طن ومبتو�صط اإنتاج �صنوي 
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جدول رقم )1( انتاج التمور يف العراق للمدة )1980 - 2009( وح�سب اال�سناف الرئي�سية )طن(

امل�ســـــدر:

وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز   / االإمنائي  والتعاون  التخطيط  1 ــ  وزارة 

املعلومات. املجاميع االح�صائية ل�صنوات البحث  )1980ــ2005( بغداد. العراق.

2 ــ  وزارة التخطيط والتعاون االمنائي / اجلهاز املركزي لالح�صاء وتكنولوجيا املعلومات 

 . العراق   . بغداد   .  2006 �صنة  يخ�ض  فيما   .  2006 ل�صنة  البيئية  االح�صاءات  تقرير 

2007. ع . �ض . 291  . �ض 40ــ41 . وعامي 2007 و2008 من موقع اجلهاز على  ال�صبكة 

العاملية  www.cosit.gov.iq اأما عام 2009 فبيانات غري من�صورة.
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ومبتو�صط   1984 عام  يف  طن  األف   )27.4(

�صنويا.  طن  األف   )599.7( بلغ  �صنوي  اإنتاج 

العراق  يف  ككل  للتمور  اإنتاج  اأعلى  كان  لقد 

طن  األف   )931.5( بلغ  حيث   2000 عام  يف 

عام  العراق  يف  للتمور  اإنتاج  اأقل  كان  حني  يف 

األف طن ومبتو�صط  بلغ )251.5(  1984 حيث 

األف طن.  بلغ )597527.5(  كلي  �صنوي  اإنتاج 

يف  التمور  اإنتاج  ملجمل  االختالف  معامل  اإن 

تذبذب  وجود  يوؤ�صر   )%39.6( والبالغ  العراق 

هو  اختالف  معامل  اأعلى  وكان  االنتاج.  يف 

كان  حني  يف   ،)%  93.8( االأخرى  لالأ�صناف 

كان  37.7%(.لقد   ( الزهدي  ل�صنف  اأقلها 

�صعر الكيلو غرام الواحد من التمور هو  )655( 

وهو   2009 عام  يف  عام  كمعدل  للكغم  دينارًا 

التمور  اإنتاج  ولتذبذب  ن�صبيا.  منخف�ض  �صعر 

اأ�صباب كثرية لعل من اأهمها هو: 

الفالحني  فبل  من  النخيل  ب�صاتني  1 ــ  اإهمال 

اجور  ارتفاع  ب�صبب  الب�صاتني  وا�صحاب 

العمل.

2 ــ  عدم مكافحة االآفات واالأمرا�ض التي ت�صيب 

النخلة املثمرة.

العراق  يف  النخيل  ب�صاتني  من  الكثري  ـ  اإن  3ـ 

االإنتاج  مرحلة  جتاوزت  قدمية  ب�صاتني  هي 

االقت�صادي، مما جعل الفالح ال يعتني بعمليات 

النخلة من  النخيل )التكريب، تنظيف  خدمة 

الف�صائل الزائدة، ا�صتخدام اال�صمدة(. 

4ــ  ارتفاع كلفة عمليات خدمة النخيل كونها يدوية 

يف جميع مراحلها وحتى عملية جني التمور وما 

ي�صببه ذلك من تلف كميات كبرية من التمور.

5 ــ  هذا عدا عن التغريات االقت�صادية ومتغريات 

اخرى مرت على العراق خالل مدة البحث، 

واأهمها التطور احلا�صل يف الزحف ال�صكاين 

كبرية  اأعداد  قطع  على  ذلك  واأثر  العمراين 

العراقية-  من �صجر النخيل وكذلك احلرب 

كبرية  العداد  قطع  من  �صببته  وما  االيرانية 

بالباقي  االعتناء  واهمال  النخيل  من 

ال�سكل البياين رقم )1( اإنتاج �سنف )الزهدي( يف 

العراق للمدة 1980 - 2009

ال�سكل البياين رقم )5( اإنتاج �سنف )احلالوي( يف 

العراق للمدة 1980 -2009

ال�سكل البياين رقم )6( اإنتاج التمور ب�سكل عام يف 

العراق للمدة 1980 -2009

ال�سكل البياين رقم )2( اإنتاج �سنف )اخل�ستاوي( 

يف العراق للمدة 1980 -2009

اإنتاج �سنف )ال�ساير( يف  ال�سكل البياين رقم )3( 

العراق للمدة 1980 -2009

ال�سكل البياين رقم )4( اإنتاج �سنف )اخل�سراوي( 

يف العراق للمدة 1980 -2009

ل�صنف  وبالن�صبة   ، طن  األف   )19078.5( بلغ 

 2003 عام  يف  له  اإنتاج  اأعلى  فكان  اخل�صراوي 

له  اإنتاج  اأقل  اأما  طن،  األف   )44.4( بلغ  حيث 

األف طن  بلغ )4.5(  1988 حيث  فكان يف عام 

ومبتو�صط اإنتاج �صنوي بلغ )14942( األف طن، 

اإنتاج  اأعلى  فكان  ل�صنف احلالوي  بالن�صبة  اأما 

طن  األف   )32.2( كان  حيث   2003 عام  يف  له 

بلغ  حيث   1987 عام  يف  اإنتاج  اأقل  كان  بينما 

اإنتاج �صنوي  األف طن ومبتو�صط  االإنتاج )2.2( 

بلغ )1500( األف طن، وبالن�صبة لالأنواع االأخرى 

فكان اأعلى اإنتاج لها جمتمعة يف عام 9200 حيث 

اإنتاج  اأقل  بلغ  حني  يف  طن  األف   )173.4( بلغ 
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وخ�صو�صا يف حمافظتي الب�صرة ومي�صان.

6 ــ  انخفا�ض اأ�صعار التمور على خمتلف اأنواعها. 

وكما هو وا�صح باجلدول رقم )3(.

7 ــ قلة الدعاية املرافقة لعملية ت�صدير التمور 

لقد متيز اإنتاج التمور االإجمايل )بكل ا�صنافها( 

كان  عما    2009 عام  موجبة خالل  تغري  بن�صب 

عليه يف عام 1980 وكانت ن�صبة التغري )%7.5( 

بحدود  لالإنتاج  االح�صائي  املدى  وكان 

)43700( طن ، ولقد كان عام 2000 هو العام 

العراق  للتمور يف  انتاج  اف�صل  فيه  الذي حتقق 

 2002 عام  كان  حني  يف  البحث.  مدة  خالل 

الرئي�صة  االنواع  النتاج  االعوام  اف�صل  من  هو 

االوىل )الزهدي، اخل�صتاوي( . يف حني حتقق 

عام  يف  )ال�صاير(  ل�صــــنف  انتاج  اف�صل 

اأما بالن�صبة الإنتاجية النخلة يف العراق   .2003

 )2( اجلدول  من  فنالحظ  اال�صناف  وجلميع 

وبا�صتمرار  انخق�صت  قد  النخلة  انتاجية  ان 

من )65( كغم/ نخلة يف عام 2002 اىل )64( 

 .2009 كغم للنخلة يف عام 

يف  التمر  نخلة  اإنتاجية   )2( رقم  جدول 

البحث  الثمان االأخرية من  لل�سنوات  العراق 

)2002-2009(  )كغم/نخلة(

جدول رقم )3 ( اأ�سعار التمور يف العراق خالل املدة من 1980- 2009   ) دينار / طن (

امل�سدر :

وموقع  الزراعي.  االح�صاء  املعلومات/  وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز  االمنائي/  والتعاون  التخطيط  وزارة 

www. cosit gov .iq. اجلهاز على ال�صبكة العاملية

االإنتاجيةال�سنة

200265

200361.3

200461.7

200556

200654.9

200761

200862.5

200964

اأ�سعار الزهدياملتو�سط العامال�سنة
 اأ�سعار االأ�سناف

االأخرى

198043.163353.33

198146.163656.33

198246.163656.33

1983665280

1984806595

19859682110

1986115100130

1987177.5145210

1988207.5175240

1989232.5175290

1990391.66288.33495

1991508.33375641.66

1992190013002500

199312000900015000

1994360002700045000

19959500065000125000

1996190000120000260000

1997225000100000350000

199819500090000300000

1999211000203000223000

2000256000244000269000

2001242000238000261000

2002231000223000241000

2003274000266000294000

2004278300180000298000

2005295000        160000285200

2006388800237000419200

2007447300283000536800

2008587500302000633200

2009655000325000680500

134501.3102495.4174843.7املتو�صط

امل�ســــــــدر :

املركزي  اجلهاز  االمنائي/  والتعاون  التخطيط  وزارة 

الزراعي.  االح�صاء   / املعلومات  وتكنولوجيا  لالح�صاء 

 www. cosit. العاملية  ال�صبكة  على  اجلهاز  وموقع 

gov .iq
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الكبري  االأثر  لها  التمور كان  اأ�صعار  اأن  املوؤكد  من 

لالهتمام  واملزارعني  التمور  منتجي  ا�صتجابة  يف 

اأن االأ�صعار ب�صورة عامة  بالنخيل والتمور، حيث 

عدم  من  حالة  وجود  �صبب  مما  جمزية  تكن  مل 

االهتمام لدى منتجي التمور. واجلدول )3( يو�صح 

�صنف  متور  واأ�صعار  عام  كمتو�صط  التمور  اأ�صعار 

تكون  لكي  االأخرى  االأ�صناف  واأ�صعار  )الزهدي( 

وانتاجية  اإنتاج  مع  ربطها  عند  اأو�صح  ال�صورة 

التمور. حيث رغم حدوث ارتفاع م�صتمر فيها اإال 

اأنها بقيت غري جمزية ملنتجي التمور واملزارعني.

اأما بالن�صبة اإىل معدل النمو ال�صنوي  الإنتاج التمور 

االإجمايل والإنتاج كل �صنف على حدة فان اجلدول 

جدول رقم )4 ( معدالت النمو ال�سنوي والرقم القيا�سي للتغاير الإنتاج التمور يف 

العراق والإنتاج كل �سنف على حدة للمدة )2009-1980(

% من االإنتاج الكلي   2006 % من االإنتاج الكلي  2000 % من االإنتاج الكلي1990    املحافظة

11.9     5162   12.4    11620   14     7635      دياىل

9        3885   5.2     4928    6.7     3667     االنبار

12.2     5310   12.4     11560    4.7    2580      بغداد

15.2       6588   24     22063   27.4   14934     بابل

12.4     5373   15.1    14137   19     10357     كربالء

7.4      3218   3.6     3359        3.4    1835     وا�صط

2.2       980     1.8      1717     4.1    2219   �صالح الدين

5.6      2429   2.7     2539    4.5    2489     النجف

3.6       1554   4.6      4341    6.7    3681    القاد�صية 

3       1323   1.1     1072    1.7    921      املثنى

4.6      2010   5.6      5289    3.9    2124     ذي قار

1.2      542    0.8     795     0.7    403      مي�صان
11.1     4835    10.4     9732    3     1647     الب�صرة

%100   43209  %100  93152   %100    54492    املجموع

جدول رقم )5( التوزيع اجلغرايف الإنتاج التمور يف العراق ح�سب املحافظات ل�سنوات 

خمـــــتارة من املدة )90-2006(   ) االإنتاج  10 اأطنان(

  امل�سدر :

وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز  االمنائي/  والتعاون  التخطيط  1 ــ  وزارة 

املعلومات. املجاميع االح�صائية ال�صنوية لالعوام 1990-2005 بغداد ــ العراق.

2 ــ   وزارة التخطيط والتعاون االمنائي/ اجلهاز املركزي لالإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات. 

تقرير االح�صاءات البيئية ل�صنة 2006. بغداد. العراق . 2007 . فيما يخ�ض �صنة 2006 

امل�سدر : احت�صبت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول )1(

الرقم القيا�سي للتغايرمعدل النمو ال�سنويال�سنف

0.0020.36جممل انتاج التمور

0.0010.37الزهدي

0.0030.90اخل�صتاوي

0.0050.46اخل�صراوي

0.0091.12ال�صاير

0.0041.11احلالوي

0.0011.06االنواع االخرى
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قد  العراق  يف  التمور  اإنتاج  جممل  اأن  يبني   )4(

بلغ  البحث  مدة  خالل  �صنوي  منو  معدل  �صجل 

)0.2%(، اأما الرقم القيا�صي للتغاير والذي يعك�ض 

مدى اال�صتقرار يف االإنتاج خالل مدة البحث فقد 

بلغ )36( مما يدل على وجود نوع من اال�صتقرار 

منو  معدل  كان  ولقد  العراق،  يف  التمور  اإنتاج  يف 

اخل�صتاوي  اأما   ،)%0.1( الزهدي  �صنف  انتاج 

فكان معدل منوه �صالبا وبلغ )0.04%( ، وال�صاير 

 )%0.4( واحلالوي   )%( واخل�صراوي   )%0.9(

واالأنواع االأخرى )0.1-%(.

وبا�ستخدام املعادلة االآتية:                                      

   Ln Y=A+BT

حيث  /  Y  = املتغري التابع املراد قيا�ض معدل 

النمو له للمدة )80-2009( وهو االنتاج .

T    = الزمن او عدد ال�صنوات )30-1(.

 A   = احلد الثابت. 

 B    =  ميل معادلة االنحدار وميثل معدل النمو 

ال�صنوي 

اأما الرقم القيا�صي للتغاير فهو عبارة عن اخلطاأ 

املعياري ملعادلة االنحدار املقدرة .

يف  التمور  النتاج  اجلغرايف  التوزيع   -2

العراق 

الإنتاج  اجلغرايف  التوزيع  درا�صة  اأهمية  تتعاظم   

العراق  حمافظات  يف  تركيزها  بح�صب  التمور 

كثريا لكون التمور تعد من ال�صلع الزراعية املهمة 

ومت�صعبة،  متعددة  ت�صويقية  م�صالك  لها  والتي 

تنظيم  اأهمية  اىل  التطرق  جدا  املفيد  من  ولعله 

التمور  اإنتاج  مناطق  من  لكل  اجلغرايف  التوزيع 

ا�صتخداماتها من  واأوجه  لل�صنف من جهة  وفقا 

جهة موازية �صواء اأكان ذلك الغرا�ض اال�صتهالك 

وجتميع  ت�صلم  مراكز  اإقامة  الغرا�ض  او  املبا�صر 

التمور واماكن التخزين العادية واملربدة واملجمدة 

بح�صب اأ�صناف التمور وطور الن�صج واالنتاج، اأو 

الإقامة معامل ت�صنيع التمور ومنتجاتها )1(.

ويو�صح اجلدول )5( التوزيع اجلغرايف الإنتاج التمور 

االأ�صا�صي  الغر�ض  اإن  العراق.  حمافظات  ح�صب 

من ا�صتعرا�ض التوزيع اجلغرايف الإنتاج التمور على 

م�صتوى حمافظات العراق هو للتعرف على حجم 

ن�صبية  اأهمية  االإنتاج لكل حمافظة وما ميثله من 

اإنتاج التمور الكلي يف العراق، وهذا �صوف  ملجمل 

ي�صاعد على معرفة مدى ما ميكن اأن يوجه من رعاية 

اإنتاجه يف كل حمافظة، وكذلك  لتطوير  واهتمام 

ر�صم ال�صيا�صات اخلا�صة بتطوير اجلانب الت�صنيعي 

الن�صبية  واالأهمية  الن�صبية  امليزة  حمافظات  يف 

العالية الإنتاج التمور من ناحية اإن�صاء م�صانع.  

التعليب واملخازن املربدة ومعامل منتجات 

التمور االأخرى. 

حمافظة  اأن  نالحظ   )5( اجلدول  خالل  ومن 

حيث  من  االأوىل  املرتبة  احتلت  قد  )بابل( 

بقية  اىل  قيا�صا  العراق  يف  التمور  انتاج  حجم 

املحافظات وطيلة مدة البحث حيث كان انتاجها 

ما  م�صكال  طنًا  حوايل)149340(   1990 عام 

يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%27.4( ن�صبته 

اىل  فيها  االإنتاج  حجم  انخف�ض  ولكن  العراق، 

)6588( طنًا عام 2006 م�صكال بذلك ما ن�صبته 

العراق.  يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%15.2(

وهذا ي�صاعد وا�صعي ال�صيا�صات الت�صنيعية على 

ايالء هذه املحافظة اأهمية اأكرب عند و�صع امل�صائل 

املتعلقة بت�صنيع التمور ومنتجاتها. يف حني كانت 

حمافظة )مي�صان( اأقل حمافظات القطر اإنتاجا 

للتمور حيث كان اإنتاجها بحدود )4030( طن يف 

عام 1990 م�صكال ما ن�صبته )0.27%( فقط من 

جممل اإنتاج التمور يف القطر لذلك العام وو�صل 

م�صكال   2006 عام  اإنتاجها اىل )542( طن يف 

يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%1.2( ن�صبته  ما 

جدا  ب�صيطة  كميات  هناك  كانت  ولقد  العراق، 

حمافظة  يف  انتجت  التمور  من  تذكر  والتكاد 

يكن  مل  حني  يف  البحث.  مدة  خالل  )كركوك( 

)اربيل،  ال�صمالية  املحافظات  يف  اإنتاج  هناك 

دهوك وال�صليمانية (.

م�ساهمة  ون�سبة  التمور  3 .  �سادرات 

املحلي  الناجت  يف  التمور  اإنتاج  قيمة 

االإجمايل للمدة )2008-1980(

التمور  من  العراق  �سادرات   )5( رقم  جدول 

للمدة)1980 - 2008(    ) األف طن(

ال�سادرات   ال�سنة       

1980186
1981155
1982120
1983105
198424.32
198535
198645
1987157
1988100
1989110

     1990     145
     199130
     1992 22
     199310
     199430
     199530
     199639
     199739
     199830
     199930
     200030
     20014
     20028
     2003 5
     200423.5
     2005 147
     2006112.5

200737.06

200833.1

63.53املتو�صط   

امل�ســـــــدر :

التجارة  كتاب  )الفاو(  املتحدة  والزراعة لالأمم  الغذاء  1-  منظمة 

ال�صنوي. االأعداد )44-57( روما ــ ايطاليا. 

2-  موقع منظمة الغذاء والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو( 

www.fao.org/statistics/year book/trade
على  املعلومات   وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز  3-  موقع 

يخ�ض  ما  يف   www. cosit gov .iq. العاملية  ال�صبكة 

2007 و2008.
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ال�صادرات  اأهم  هي  التمور  اأن  فيه  ال�صك  مما 

بلد  باأنه  ي�صتهر  اأنه  حيث  للعراق،  الزراعية 

عول  ولقد  الزمان،  قدمي  منذ  والتمور  النخيل 

العراق كثريا يف �صنوات م�صت على �صادراته من 

متوره وخ�صو�صا االأنواع املمتازة �صواء ب�صورتها 

وتغليفها  وتعبئتها  ت�صنيعها  بعد  اأو  الطازجة 

ب�صورة تليق بهذا املنتج املهم . 

ويو�صح اجلدول )6 ( �صادرات العراق من التمور 

اأن  اجلدول  يبني  حيث   ،)1980-2008( للمدة 

حيث   2005 عام  يف  كان  للتمور  ت�صدير  اأعلى 

كانت التمور امل�صدرة بحدود)147( األف طن يف 

حني كانت اأقل كمية م�صدرة هي )4( اآالف طن 

وذلك يف عام 2001 ولقد كان متو�صط الكميات 

هي  الدرا�صة  مدة  خالل  التمور  من  امل�صدرة 

الكميات  انخف�صت  ولقد  طن.  (األف   ( بحدود 

عليه  كانت  عما   1991 عام  من  بحدة  امل�صدرة 

من  لعل  اأ�صباب  بعدة  ذلك  ارتبط  ولقد  �صابقا 

وبالذات  ككل  التمور  اإنتاج  انخفا�ض  اأهمها 

االأ�صناف ال�صاحلة للت�صدير ف�صال عن تراجع 

اأن  كما  حمليا،  ا�صتهالكها  وتزايد  اإنتاجيتها 

يف  العراقية  للتمور  تدفع  كانت  التي  االأ�صعار 

وكذلك حتديد  تكن جمزية  العاملية مل  االأ�صواق 

االقت�صادي  احل�صار  خالل  لت�صديرها  الدولة 

كل  املحلية،  اال�صواق  يف  ا�صتخدامها  لغر�ض 

ذلك �صبب تدين �صادرات التمور العراقية كمية 

 2005 وارتفعت يف عامي  اأنها عادت  اإال  وقيمة، 

و2006 كما مو�صح باجلدول.

�سادرات  حجم  يو�سح   )7( رقم  البياين  ال�سكل 

العراق من التمور للمدة 1980 -2009

جدول رقم )7( ن�سبة م�ساهمة قيمة اإنتاج التمور يف الناجت املحلي 

االإجمايل يف العراق للمدة )2008-1980(

ال�سنة      

 الناجت املحلي االإجمايل

 باالأ�سعار اجلارية)مليون

)دينار

قيمة اإنتاج التمور 

)مليون دينار(

 ن�سبة م�ساهمة قيمة

 اإنتاج التمور اإىل قيمة

% الناجت املحلي االإجمايل

198015647.220.170.13

198111215.913.480.12

198212554.212.580.10

198312461.417.500.14

198414420.115.860.11

198514887.335.140.24

198614459.135.700.25

19871760052.860.30

198819432.266.680.34

198920407.9103.780.51

199022848.3194.750.85

199121313.3251.21.18

199256813.6303.10.53

1993140517.91649.91.17

1994703821.324759.53.52

19952252263.894307.44.19

1996255630764617.72.53

19973286924.760634.51.84

19984467004.776477.751.71

19995377090.5830221.50

200040470980.290117.70.35

200134108514.499725.550.29

200234123696105303.80.30

20032056225698818.70.48

20043704925279312.90.21

200549990679.677177.70.12

20069558800080155.50.10

200710782850082222.90.9

200837044200079231.70.7

امل�سدر 

القومية.  احل�صابات  دائرة  املعلومات.  وتكنولوجيا  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  االإمنائي.  والتعاون  التخطيط  1-  وزارة 

تقارير املوازين ال�صلعية ل�صنوات الدرا�صة. بغداد - العراق.

2-  وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي. اجلهاز املركزي لالإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات. تقارير ح�صابات الدخل القومي 

ل�صنوات الدرا�صة. بغداد - العراق.

الشجرة المباركة مارس 2010 35 - 34



يف  التمور  اإنتاج  قيمة  مل�صاهمة  بالن�صبة  اأما 

اجلدول  من  فنالحظ  االإجمايل  املحلي  الناجت 

بتذبذب  متذبذبة  كانت  الن�صبة  هذه  اإن   )7(

ن�صبة  اأعلى  بلغت  لكنها  التمور   واأ�صعار  االإنتاج 

قيمة  م�صاهمة  ن�صبة  كانت  حيث   1995 عام  يف 

بحدود  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التمور  اإنتاج 

م�صاهمة  ن�صبة  اأقل  كانت  حني  يف   )%4.19(

  )% بحدود )0.7  كانت  عام )2008( حيث  يف 

ويت�صح من اجلدول انخفا�ض م�صاهمة التمور يف 

اأ�صباب  لعدة  العراق  االإجمايل يف  املحلي  الناجت 

العاملية  اأ�صعارها  وتدين  اإنتاجها  انخفا�ض  منها 

  t  حم�صوبة على ا�صا�ض م�صتوى معنوية )0.05 ( .
2 

Coefficient of Determination هو معامل التحديد  R 

Durbin Watson   هو اختبار دربن وات�صون D .W

جممل اإنتاج التمور

Lin( Yt 0.002 +12.91 = )T 
                                   ).2.63(  )94.884(t
2
R        19%= F         6.95=D.W1.54= 

الزهدي        

Lin )Yt( =13.70 +0.001 T
)90.72(   )1.42(                                   t
2
R=%0. 6      F=2.03       D.W=  0.43

Lin )Yt( = 10.35 - 0.003 Tاخل�صتاوي       
)30.71(   )-2.28(                               t
2
R=%15       F=5.22          D.W=1.13

Lin)Yt( = 8.76 +0.009 Tال�صاير         
)20.71(   )1.76(                                t
2
R= %0.9     F=2.78      D.W= 2.66

Lin)Yt(= 8.72 +0.054Tاخل�صراوي       
)30.64(    )4.71(                               t
2
R=%44    F=3.46        D.W=1.26

Lin)Yt( =9.14+0.0652T احلالوي      
t        )10.34(     )2.77(
2
R=%10    F=3.68       D.W= 1.59

Lin)Yt(=10.30 - 0.001Tاالأنواع االأخرى
)25.38(  )-0.52(                                 t
2
R=%.010        F=0.27       D.W= 1.95

هو املتغري امل�صتقل ومن خالل ال�صيغة الن�صف 

لوغاريتمية حيث كانت معادالت االجتاه الزمني 

واعتمادا على اجلدول )1(  كاالتي :

كل  يف  التحديد  معامل  قيمة  خالل  من  يت�صح 

كان  التمور  اإنتاج  على  الزمن  تاأثري  اأن  معادلة 

لكل  اأو  التمور  اإنتاج  ملجمل  اأكان  �صواء  �صعيفا 

�صنف.

اأما توقعات االإنتاج لالأعوام 2020-2015-2010 

فيو�صحها اجلدول )8(.

حيث نالحظ من اجلدول )8( اإن توقعات االنتاج 

الإجمايل اإنتاج التمور كانت )65343( طنًا يف عام 

2010 و )64693( طنًا يف عام 2015 و)64049( 

نف�صه  اجلدول  يو�صح  كما   .2020 عام  يف  طنًا 

توقعات االإنتاج لالأ�صناف املختلفة لنف�ض االأعوام.

النتائج

1.  االنخفا�ض امل�صتمر يف عدد اأ�صجار النخيل يف 

العراق والأ�صباب عديدة حيث انخف�ض العدد من 

)30( مليون نخلة يف �صتينيات القرن املا�صي 

لي�صل اىل )9.5( مليون نخلة عام 2005.

2.  وجود منو ب�صيط يف كميات التمور املنتجة يف 

العراق للمدة ) 1980-2009( حيث كان معدل 

 %)0.2( بحدود  التمر  الإنتاج  ال�صنوي  النمو 

حيث ازداد  االإنتاج من )601300( طن يف عام 

1980 اىل )645000( طن يف عام 2009. 

3.  كان �صنف )الزهدي( هو اأكرث اأ�صناف التمور 

اأ�صناف  تفوق  يعك�ض  العراق، مما  اإنتاجا يف 

اأ�صناف  على  االإنتاج  يف  الثانية  الدرجة 

الدرجة االأوىل.

التمور  الإنتاج  اأف�صل عام  2000 هو  4.  كان عام 

حيث   ،)2009-80( املدة  خالل  العراق  يف 

كان االإنتاج )931540( طنًا .

5.  تراجع اإنتاجية �صجرة النخيل لت�صل اىل)64( 

كغم /نخلة يف عام 2009.

6.  حقق �صنف )ال�صاير( اأعلى معدل منو �صنوي بني 

للتمور( من  كاأ�صجار وكانتاج  النخيل )  واإهمال 

قبل املزارعني واأ�صحاب ب�صاتني النخيل .

النتائج واملناق�سة

ن�صف  ال�صيغة  البحث  هذا  ا�صتخدم  لقد 

الزمني  االجتاه  معادلة  الإيجاد  اللوغاريتمية 

الإنتاج التمور االإجمايل والإنتاج كل �صنف وكذلك 

من  �صنف  ولكل  التمور  ملجمل  االإنتاج  توقعات 

-2010 لالعوام  العراق  يف  التمور  اأ�صناف 

يكون  انحدار  معادلة  خالل  من   .2020-2015

الزمن  وعن�صر  التابع  املتغري  هو  االإنتاج  فيها 
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جدول رقم )8( توقعات االإنتاج لالأعوام 2010-2015-2020 الجمايل 

التمور ولكل �سنف على حدة )10 اأطنان(

2020              20102015    ال�سنف             

64049    64693   65343    اإجمايل اإنتاج التمور     

36222 38461 41665الزهدي          

5257 49515102 اخل�صتاوي          

2508  2362 2247ال�صاير        

 381850016551اخل�صراوي         

 51027026 3668احلالوي       

731384129022   االأنواع االأخرى    

اأ�صناف التمور الرئي�صة وبواقع )0.9%( �صنويا 

يف حني كان �صنف )اخل�صتاوي( اأقلها حيث كان 

)-0.3%( خالل املدة )2009-80(.

7.  كانت حمافظة )بابل( هي املحافظة االأوىل يف 

العراق من حيث اإنتاج التمور خالل مدة البحث 

يف حني كانت حمافظة )مي�صان( هي االخرية.

تغري  بن�صبة  االإجمايل  التمور  اإنتاج  8.  امتاز 

)موجبة( خالل مدة البحث حيث بلغت هذه 

الن�صبة )7.5(% للمدة )2009-80(.

9.  وجود حالة من عدم االهتمام باأ�صجار النخيل 

واأ�صحاب  املزارعني  من  كثري  لدى  وانتاجها 

ارتفاع  منها  عديدة  الأ�صباب  النخيل  ب�صاتني 

اأجور العمالة وانخفا�ض اأ�صعار التمور وغريها 

من االأ�صباب.

امل�صدرة  الكميات  يف  �صديد  تذبذب  10.  وجود 

لها  االإح�صائي  املدى  كان  حيث  التمور  من 

األف طن. وتراوحت بني  بحدود )153.9( 

)4( اآالف طن كحد اأدنى و)147( األف طن 

كحد اأعلى .

كقيمة  التمور  م�صاهمة  ن�صبة  11.  انخفا�ض 

االأهمية  رغم  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

تراوحت  حيث  العراق،  يف  لها  االقت�صادية 

ن�صبة م�صاهمتها بني ) 4.19%( كحد اأعلى 

و )0.7 %( كحد اأدنى.

التو�سيات

واملزارعني  التمور  منتجي  دعم  على  1.  العمل 

من  )بابل(  حمافظة  يف  الب�صاتني  واأ�صحاب 

املحافظة  يف  للت�صويق  مراكز  اإن�صاء  خالل 

وم�صانع  واملجمدة  املربدة  املخازن  واإن�صاء 

والعمل  التمور.  منتجات  ومعامل  التعليب 

اأن ي�صمل ذلك كافة املحافظات املنتجة  على 

للتمور.

الدرجة  اأ�صناف  باإنتاج  2.  دعم عملية االهتمام 

معدالت  ذات  وخ�صو�صا  التمور  من  االأوىل 

وال�صاير  كاحلالوي  املرتفعة  ال�صنوي  النمو 

الأغرا�ض الت�صدير.

3.  دعم تاأ�صي�ض معامل اأو وحدات �صناعية الإنتاج 

وال�صيما  التمور  من  االأ�صا�صية  االأولية  املواد 

املكننة  واإدخال  التمر  و�صراب  التمر  عجينة 

ال�صحية  لل�صروط  توخيا  االإنتاج  يف  احلديثة 

واملوا�صفات القيا�صية.

عدم  بغية  التمور  ومنتجي  املزارعني  4.  دعم 

الدول  التجار من  اإىل  التمور  بيع  اإىل  اللجوء 

فادحة  ي�صببه ذلك من خ�صارة  وما  املجاورة 

منهم  احلا�صل  كل  و�صراء  الوطنية،  للرثوة 

وحتى الرديء والتالف مببالغ منا�صبة وتوزيعه 

)دب�ض،  التمر  م�صنعات  اإنتاج  معامل  اإىل 

خل( �صي�صهم يف تن�صيط حركة االإنتاج وتوفري 

فر�ض العمل.

اآفات  مكافحة  م�صتلزمات  بتوفري  5.  االهتمام 

رمزية  باأ�صعار  اأو  جمانا  النخيل  وح�صرات 

الأ�صحاب ب�صاتني النخيل.

العراقية  التمور  ت�صدير  مبو�صوع  6.  االهتمام 

متمثلة  عناية  املو�صوع  هذا  واإيالء  للخارج 

يف الرتكيز على زيادة اإنتاج واإنتاجية االأنواع 

املمتازة والقابلة للت�صدير مع توفري الدعاية 

عملية  خالل  حت�صينها  وحماولة  لها  الالزمة 

الت�صنيع باإ�صافة املك�صرات لها.

7.  و�صع اأ�صعار جمزية ال�صتالم التمور وخ�صو�صا 

اأ�صحاب  ت�صجيع  لغر�ض  املمتازة  االأنواع 

ب�صاتني النخيل على االهتمام بزيادة اإنتاجها 

واإنتاجيتها لزيادة م�صاهمتها يف الناجت املحلي 

االإجمايل. 

امل�ســـادر

يف  عراقي  برنامج  عامرة.  1.  البلداوي، 

دار  او  املطبعة  للتمور.  االمثل  اال�صتخدام 

الن�صر غري مذكورة. بغداد. العراق. 2006.

2.  جواد، ثناء ح�صني. درا�صة اقت�صادية حتليلية 

لواقع اإنتاج التمور يف العراق. ر�صالة ماج�صتري 

غري من�صورة. ق�صم االقت�صاد الزراعي - كلية 

الزراعة / جامعة بغداد- 1988 .

جتذير  �صالح.  حممد  ا�صماعيل  3.  احلن�صلي، 

با�صتعمال  ال�صغرية  التمر  نخيل  ف�صائل 

اطروحة  املغذي.  واملحلول  االوك�صينات 

كلية  ــ  الب�صتنة  ق�صم  من�صورة.  غري  دكتوراه 

الزراعة / جامعة بغداد ــ 2004 . 

الكتاب  الزراعية.  للتنمية  العربية  4.  املظمة 

امل�سدر  اجلدول من اإعداد الباحث ا�صتنادا اىل اجلدول )1(. 
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مطبعة  الزراعية.  لالح�صاءات  ال�صنوي 

املنظمة العربية للتنمية الزراعية . اخلرطوم. 

ال�صودان ــ 2004.

ح�صني.  احمد  املح�صن  عبد  اياد  5.  ال�صلماين، 

جتذير  يف  املوؤثرة  العوامل  بع�ض  درا�صة 

التمر.  نخيل  من  معينة  ا�صناف  ف�صائل 

ر�صالة ماج�صتريغري من�صورة. ق�صم الب�صتنة 

.1997 ــ  ــ كلية الزراعة / جامعة بغداد 

ثمار  ت�صويق  ح�صني.  حممد  خالد  6.  القي�صي، 

اقت�صادية  درا�صة   ( العراق  يف  التمر  نخلة 

من�صورة.  غري  دكتوراه  اأطروحة  حتليلية(. 

الزراعة/   كلية   - الزراعي  االقت�صاد  ق�صم 

جامعة بغداد - 2003.

 / االمنائي  والتعاون  التخطيط  7.  وزارة 

وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز 

ال�صنوية  االح�صائية  املجاميع  املعلومات. 

1990-2007. بغداد - العراق. لالعوام 

 / االمنائي  والتعاون  التخطيط  8 .   وزارة 

وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز 

البيئية  االح�صاءات  تقرير  املعلومات. 

.2007 2006. بغداد. العراق.  ل�صنة 

 / االمنائي  والتعاون  التخطيط  9.  وزارة 

وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز 

تقارير  القومية.  احل�صابات  املعلومات. 

بغداد  الدرا�صة.  ل�صنوات  ال�صلعية  املوازين 

- العراق. �صنوات الدرا�صة.

االإمنائي.  والتعاون  التخطيط  10.  وزارة 

وتكنولوجيا  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز 

املعلومات. تقارير ح�صابات الدخل القومي 

ل�صنوات الدرا�صة. بغداد. العراق. �صنوات 

الدرا�صة.

لالح�صاء  املركزي  اجلهاز  موقع     .11

وتكنولوجيا املعلومات على �صبكة املعلومات 

: العاملية 

iq. www. cosit gov       
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د. مهدي عبد الرحمن اأحمد 

والر�سيد عبد اهلل فقري

وزارة العلوم والتكنولوجيا  

هيئة البحوث الزراعية )ال�صودان(

حمطة البحوث الزراعية – دنقال

mahdiaa2003@yahoo.com

حشرة النخيل 
القشرية الخضراء الحافرة  

في شمال السودان
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مياه  من  هائلة  طبيعية  مبوارد  ال�صودان  يتميز 

عذبة واأرا�ضٍ عالية اخل�صوبة جعلته يف مقدمة 

تبلغ  العاملي.  الغذاء  اأزمة  حلل  املوؤهلة  الدول 

م�صاحة ال�صودان حوايل مليون ميل مربع ويقدر 

اإنتاج  يعترب  �صخ�ض.  مليون   35 بـ  ال�صكان  عدد 

�صمال  يف  الزراعية  االأن�صطة  اأهم  من  التمور 

ال�صودان ويعترب موردا رئي�صيًا للدخل للمزارعني. 

يقع ال�صودان يف املرتبة ال�صابعة من حيث اإنتاج 

البلح على �صفتي  العامل ويزرع نخيل  التمور يف 

 900 حوايل  بطول  ال�صودان  ب�صمال  النيل  نهر 

ويقدر  نخلة.  ماليني   7  –  5 من  وبتعداد  كلم 

طن   328200 بحوايل  االإجمايل  التمور  اإنتاج 

النخيل  اآفات  اأن  من  وبالرغم  العام  يف  مرتي 

امل�صرق  يف  احلمراء  النخيل  ك�صو�صة  اخلطرية 

العربي ومر�ض البيو�ض باملغرب العربي مل يتم 

ر�صدهما على النخيل بال�صودان حتى االآن اإال اأن 

اإنتاجية النخيل تدهورت ب�صورة وا�صحة وذلك 

ب�صبب االجهادات االحيائية كاالآفات احل�صرية. 

-Pa اخل�صراء الق�صرية  النخيل  ح�صرة   وتعترب 

التي  االآفات  اأهم  من   mapsis phoenicis

ت�صيب النخيل بال�صودان ومت ر�صدها يف منطقة 

القولد الأول مرة يف عام 1989 .

واجتازت  موؤخرًا  االآفة  بهذه  االإ�صابة  تفاقمت   

الباجة  �صحراء  يف  املتمثل  الطبيعي  احلاجز 

لت�صيب م�صاحات وا�صعة يف مناطق الغابة والدبة 

اخلرطوم(  �صمال  كلم   450( العجوز  ودنقال 

والربقيق  واأرقو  اآرتقا�صا  اإىل جزيرة  امتدت  ثم 

)600 كلم �صمال اخلرطوم( ويقدر عدد اأ�صجار 

النخيل امل�صابة مبليون نخلة.

االأهمية االقت�سادية وال�سرر:

ثم  االأ�صفر  اإىل  )اجلريد(  ال�صعف  1 ــ  يتلون 

البني ثم يجف وميوت.

وموت  االأ�صجار  منو  اإ�صعاف  على  2 ــ  تعمل 

الف�صائل )ال�صتالت(.

3 ــ  يكمن ال�صرر االأ�صا�صي يف اأن الثمار امل�صابة ال 

ت�صل مرحلة الن�صج وتكون ملوثة باحل�صرة.

بعد  تتكرم�ض  الن�صج  يف  تنجح  التي  الثمار  4 ــ  

ح�صادها داخل املخزن وال ت�صلح لال�صتهالك 

االآدمي وتعرف بالكرمو�ض عند املزارعني. 

5 ــ تخف�ض اإنتاجية النخلة بن�صبة 85 ــ 100 %. 

طرق انتقال االإ�سابة:

1 ــ  بوا�صطة مالم�صة ال�صعف )اجلريد( املجاور.

2 ــ  عرب تيارات الهواء وم�صادر املياه.

3 ــ  عن طريق االإن�صان مبا�صرة اأو غري مبا�صرة.

4 ــ عن طريق احليوان والطيور.

العام  يف  اأجريت  ميدانية  درا�صة  نتائج  ت�صري 

امل�صح  االإ�صابة يف كل مناطق  انت�صار  اإىل   2008

اختالفات  وجود  وعدم  خمتلفة  بن�صب  امليداين 

معنوية بني املناطق يف م�صتوى االإ�صابة كما بينت 

من   %  81 تبلغ  املروي  النخيل  ن�صبة  اأن  النتائج 

جملة النخيل ويتم ري 31 % منه من املياه اجلوفية 

و 33 % من النيل و 36 % من امل�صدرين ووجود 

عالقة معنوية وثيقة بني الري من االآبار وم�صتوى 

االإ�صابة  بني  معنوية  عالقة  توجد  ال  االإ�صابة. 

ونوع الرتبة والتعليم وعمر النخيل والري الدائم 

العمل غري املزرعي وم�صتوى االإنتاجية.

التكاليف  اأن  االإنتاج  تكاليف  على  االأثر  اأو�صح 

ال  العالية.  االإ�صابة  عند  م�صتوياتها  اأدنى  تبلغ 

بالن�صبة  االإنتاج  تكاليف  توجد فروق معنوية يف 

الفرق  كان  فيما  والتعليم  والري  الرتبة  الأنواع 

معنويًا يف عمر النخيل. تو�صي الدرا�صة بالعمل 

للتعامل  املزارعني  و�صط  الوعي  ن�صر  على 

والنظافة  بالري  واالهتمام  االآفة  مع  ال�صحيح 

والعمليات الفالحية.

املكافحة املتكاملة لهذه احل�سرة:

مكافحة  برنامج  تنفيذ  بالوالية  االآن  يجري 

احل�صرة الق�صرية اخل�صراء وفقًا للتايل:

اأواًل : املكافحة الزراعية وامليكانيكية:

1 ــ اإزالة اجلريد امل�صاب و اجلاف وحرقه.

والت�صميد  والري  بالنظافة  2 ــ  االهتمام 

والزراعات البينية. 

3 ــ االلتزام مب�صافات الزراعة )8 × 8 اأمتار(.

4 ــ  زراعة االأ�صناف املقاومة لالإ�صابة )ود لقاي  

ــ ود خطيب(.
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النخلة...  اهتمام كبير 
في الَمعاِجم اللغوّية 

العربّية

على  الكرمي  القراآن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأنزل 

له  النا�س بل�سان عربي ُمبني. وكّرم الإن�سان وف�سّ

ف هذا الل�سان  بالنطق على �سائر احليوان، و�سرَّ

العربيَّ بالبيان على كل ل�سان، وكفاه �سرفًا اأّنه به 

ُرِوي  اأهِل اجِلَنان.  ُلغة  واأّنه  نّزل القراآن املُعجز، 

عن ابن عبا�س ر�سّيّ اهلل عنهما قال : قال ر�سول 

اهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم: )اأحبوا العرب لثالٍث: 

اجلّنة  اأهل  وكالم  عربّي،  والقراآن  عربّي،  لأّن 

عربّي(. كما وُيروى عن النبي حمّمد �سّلى اهلل 

اد  عليه و�سّلم اأّنه قال: )اأنا اأف�سُح َمن نطَق بال�سّ

َبْيد اأّن ِمن قري�س(. 

والقراآن  املُبني،  الكتاب  اإىل  الإ�سارة  ووردت 

العربّي يف �سوٍر قراآنية عديدة ن�سري اإىل بع�سها. 

{الـر  1ــ2(:  )الآية  يو�سف  �سورة  يف  تعاىل  قال 

نَزْلَناُه ُقْراآنًا َعَرِبّيًا 
َ
ا اأ ِتْلَك اآَياُت اْلِكَتاِب امْلُِبنِي* اإِنَّ

27ــ  الزمر/ )الآية  َتْعِقُلوَن}. ويف �سورة   َعلَُّكْم  لَّ

ِمن  اْلُقْراآِن  َهَذا  يِف  ا�ِس  ِللنَّ َرْبَنا  �سَ 28(:{َوَلَقْد 

َغرْيَ ِذي  َعَرِبّيًا  ُقراآنًا  ُروَن *  َيَتَذكَّ َعلَُّهْم  لَّ َمَثٍل  ُكلِّ 

َعلَُّهْم َيتَُّقون}َ. اأما يف �سورة ُف�سلت )الآية  ِعَوٍج لَّ

ْحمــَِن  َن الرَّ 1ــ3(، فقـــال تعاىل: {حم * َتنِزيٌل مِّ

َعَرِبيــــًّا  ُقْراآنـــًا  اآَياُتـــُه  َلْت  ُف�سِّ ِكتـــَاٌب   * ِحيِم  الرَّ

 َيْعَلُمـــوَن}. ويف �سورة ال�ســـورى )الآيـــة7(: 
ٍ
َقْوم لِّ

مَّ 
ُ
اأ ُتنِذَر  لِّ َعَرِبّيًا  ُقْراآنًا  اإَِلْيَك  ْوَحْيَنا 

َ
اأ {وَكَذِلَك 

ْمِع َل َرْيَب ِفيِه  اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوُتنِذَر َيْوَم اجْلَ

ِعرِي}. وقوله اجلليل  ِة َوَفِريٌق يِف ال�سَّ نَّ َفِريٌق يِف اجْلَ

يف �سورة الزخرف )الآية 1ــ2(: {حم * َواْلِكَتاِب 

َتْعِقُلوَن}.  َعلَُّكْم  لَّ َعَرِبّيًا  ُقْراآنًا  َجَعْلَناُه  ا  اإِنَّ امْلُِبنِي* 

وذكر احلق جّل وعاّل يف �سورة الأحقاف )الآية 

َوَرْحَمًة  اإَِمامًا  ُمو�َسى  ِكَتاُب  َقْبِلِه  {َوِمن   :)12

ِذيَن  الَّ ُينِذَر  لِّ َعَرِبّيًا  �َسانًا  لِّ ٌق  دِّ �سَ مُّ ِكَتاٌب  َوَهَذا 

َظَلُموا َوُب�ْسَرى ِلْلُمْح�ِسِننَي}. �سدق اهلل العظيم 

اإّن اللغة العربّية هي من اأ�سا�سيات الوجود والبقاء 

ل بل هي جوهر الثقافة. ومما يجدر بنا اأن نلتفت 

اإىل م�ساألة مهمة باتت تهّدد هذا الوجود اللغوي 

النحو  ق�سّية  من  اجلديد  اجليل  بنفور  ممثلة 

القواعدّي الذي ي�سكل حجر  العلم  العربي، هذا 

الزاوية لبناء اللغة العربية، وال�سياَج املنيع حلماية 

اأ�سبح »غول«  اإذ  ال�سياع؛  اأ�سولها و�سيانتها من 

يُق�سُّ م�ساجع الدار�سني وللم�ستويات كافة.1

لقد حظي التاأليف اللغوي للنبات مبوؤلفات وافرة 

فيه. ولعّل اأول َمن ُعني بالتدوين اللغوّي يف النبات 

هو »الن�سر بن �سميل« »ت 204هـ/ 819م«، الذي 

قيــــــ�س حمـــــمد

كاتب �سحفي

سيدة أكرم الشجر )4(
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والرياح  والأ�سجار  والبقول  والكرم  الزرع  خ�ّس 

وال�سحاب والأمطار يف كتابه »ال�سفات«. اأما اأّول 

َمن اأفرد نوعًا من النبات بكتاب خا�س، فلعله اأبو 

عمرو بن العالء ال�سيبان » ت 206هـ/ 821م«، 

يف  التاأليف  يف  واأعقبه  »النخلة«،  كتاب  موؤلف 

النخل خا�سة اللغوي الب�سرّي الأ�سمعي »212هـ/ 

831م«  يف كتاب املو�سوم »النخلة«. 2

اأكرم  ويف هذه احللقة الثالثة من �سل�سلة »�سرية 

ال�سجر« يف » ال�سجرة املباركة«، نقف عند الهتمام 

الكبري عند اللغويني يف مَعاجمهم اللغوّية العربّية 

»ابن  وهم:  الإ�سالمية،  العربية  احل�سارة  يف 

منظور يف ُمعجم ل�سان العرب، واخلليل بن اأحمد 

اآبادي يف  والفريوز  العني،  ُمعجم  الفراهيدي يف 

َحاح«،  ال�سِ يف  واجلوهرّي  املحيط،  القامو�س 

حيث عر�سنا لعدد من ُم�سميات النخلة املباركة، 

الرطب،  »النخلة،  مفردات:  لدللة  وتناولهم 

التمر، العرجون، ال�سمراخ، والب�سر«.

اأواًل: النخلة يف ل�سان العرب 

فقد تناول ابن منظور يف ُمعجمه ال�سهري »ل�سان 

ال�سجرة  النخلة  مفردات  من  عددًا  العرب« 

املباركة، فعر�س لدللت لفظ »النخلة، الرطب، 

ذكر  فقد  والب�سر«.  ال�سمراخ،  العرجون،  التمر، 

ابن منظور يف معجمه عن النـخـلة قائاًل: »�سجرة 

نـخالت«،  وثالث   ونـخيل  نـخـل  الـجمع   التمر، 

النارجيل  ل�سجر  النـخـل  حنـيفة  اأبو  وا�ستعار 

وقال  التمر؛  لأمثال  الفوفل  فـيها  كبائ�س  تـحمل 

مرة ي�سف �سجرة الكاذي: هو نـخـلة فـي كّل �سيء 

ي�سبه   اأنه  ذلك  كّل  فـي  يريد  واإّنا  حلـيتها،  من 

النـخـلة، قال: واأهل الـحجاز يوؤنثون  النـخـل؛ وفـي 

التنزيل العزيز: {والنـخـل ذات الأكمام} واأهل 

نـجد يذكرون. ويقول عنها اأي�سًا:

ول  النـخـل  النبتة  فـي  النـخـل  غري  ي�سبه  »وقد 

والنارجيل  كالدوم  نـخاًل  منه  �سيء  ي�سمى 

والكاذي والفوفل والغ�سف والـخزم«. وفـي حديث 

ابن عمر: مثل الـموؤمن كمثل النـحلة، والـم�سهور 

الـُمعجمة،  بالـخاء  النـخـلة،  كمثل   الرواية:  فـي 

وهي واحدة  النـخـل، وروي بالـحاء الـُمهملة، يريد 

نـخـلة: كنـية؛ قال  واأبو  نـحلة الع�سل، وقد تقدم. 

اأن�سده ابن جنـي عن اأبـي علـي:

اأطلب اأبا نـخـلـــة من ياأبوكـــا

 فقد �ساألنا عنك من يعزوكا

اإلـى اأب فكلــهـــم ينفـيـــــكـــــا

واأبو نـخيلة عند �ساحب ل�سان العرب هو: �ساعر 

نـخـلة،  جذع  عند  ولد  لأّنه  بذلك  كنـي  معروف 

وقـيل: لأّنه كانت له نـخيلة  يتعهدها؛ و�سماه بخدج 

ال�ساعر النـخيالت فقال يهجوه:

القـى النـخيالت حنادا مـحنذا

منـي، و�ســــــال للئـــــام م�سقــــــذا

 اأما نـخـلة: فهي مو�سع؛ واأن�سد  ال�ساعرالأخف�س:

يا نـخـل ذات ال�سدر والـجراول

تطاولـي ما �سئت اأن تطاولـــــي

اإنا �سنـرميــــك بكـــــل بـــــــــازل

 ونـخيلة: مو�سع بالبادية. وبطن نـخـلة بالـحجاز: 

مو�سع بـني مكة والطائف. و نـخـل: ماء معروف. 

و عني نـخـل: مو�سع؛ قال ال�ساعر:

من الـمتعر�سات بعني نخل

كاأن بـيا�س لبتهـــا �سديــــن

وذو النـخيل: مو�سع؛ قال:  

قدر اأحلك ذا النـخيل وقد اأرى

واأبـي مالك ذو النـخيل بدارا

ويقول ابن منظور عن« النخلة« اأي�سًا: وفـي بالد 

اأحدهما  بالنـخـلتـني:  يعرفان  واديان  العرب 

بالـيمامة وياأخذ اإلـى قرى الطائف، والآخر ياأخذ 

اإلـى ذات ِعْرٍق.

ُمعجم  الرطب« يف   « اأما عن 

الَرَطُب،  قائاًل:  اإليه  فاأ�سار  العرب،  ل�سان 

بالفتـح: �سّد الـياب�س. و الرطب: الناعم. وُرَطـب، 

فهو   ورطب  ورطابة،  رطوبة  يرطب  بال�سّم، 

والرطب:  ترطيبًا.  اأنا   ورطبته  ورطيب،  رطب 

كّل عود رطب، وهو جمع رطب. وغ�سن رطيب، 

وري�س رطيب اأي ناعم.  وفـي الـحديث: من اأراد 

اأن يقراأ القراآن رطبًا اأي لـينًا ل �سدة فـي �سوت 

الكالأ؛  الطاء:  �ساكنة  بال�سم،  والُرْطب،  قارئه. 

ومنه قول ذي الرمة:
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حتـى اإذا معمعان ال�سيف هب لــه،

باأجة، ن�س عنها الـمــاء والرطـــب

واحدته   يتمر،  اأن  قبل  الب�سر  ن�سيج  والرطب: 

رطبة. قال �سيبويه: لـي�س  رطب بتك�سري  رطبة، 

مذكر؛  اللفظ  واحد  كالتمر،  الرطب،  واإنا 

لأنثوا.  تك�سريا  كان  ولو  الرطب،  هذا   يقولون: 

انه�سم  اإذا  الب�سر  الرطب  حنـيفة:  اأبو  وقال 

التمر  الرطب من  ال�سحاح:   فالن وحال؛ وفـي 

معروف، الواحدة  رطبة، وجمع  الرطب اأرطاب 

الرطبة  وجمع   ورباع،  ربع  مثل  اأي�سا،  ورطاب 

رطبات ورطب.

ورطب الرطب ورطب ورطب واأرطب: حان اأوان 

الب�سر:  واأرطب  مرطب.  رطيب:  ومتر  رطبه. 

القوم:  اأرطب  النـخـلة،  واأرطبت  رطبًا.  �سار  

اأرطب نـخـلهم و�سار ما علـيه رطبًا.

التمـــــر 

ل�سان  يف  منظور  ابن  عند  التمر  عن  ورد  ومما 

جن�س،  ا�سم  النـخـل،  ِحْمل  التمر:  قوله:  العرب 

بالتـحريك.  مترات،  وجمعها  مترة  واحدته 

والتمران و التمور، بال�سّم: جمع  التمر؛ الأول عن 

الأ�سماء  تك�سري  ولـي�س  �سيده:  ابن  قال  �سيبويه، 

التـي تدّل علـى الـجموع مبطرد، األ ترى اأنهم لـم 

يقولوا اأبرار فـي جمع بر؟ بينما قال الـجوهري: 

به  فرتاد  بال�سّم،  متران،  و  متور  التمر  جمع  

الأنواع لأّن الـجن�س ل يجمع فـي الـحقـيقة.

ومتر الرطب واأمتر، كالهما: �سار فـي حّد التمر. 

ومترت النـخلة و اأمترت، كالهما: حملت التمر. 

واأمترهم:  ومترهم  مترًا  يتمرهم  القوم  ومتر 

اأطعمنـي  مترًا.  فالن:  ومترنـي  التمر.  اأطعمهم 

عن  مترهم؛  كرث  تاِمُرون:  وهم  واأمتروا، 

اللـحيانـي؛ قال ابن �سيده: وعندي اأّن  تامرًا علـى 

الن�سب؛ قال اللـحيانـي: وكذلك كّل �سيء من هذا 

اإذا اأردت اأطعمتهم اأو وهبت لهم قلته بغري األف، 

اأفعلوا.  اأن ذلك قد كرث عندهم قلت  اأردت  واإذا 

ورجل تامر: ذو متر. يقال: رجل  تامر ولبن اأي:  

ذو متر وذو لنب، وقد يكون من قولك  مترتهم فاأنا  

تامر اأي: اأطعمتهم  التمر.

اأما التّمارعنده فهو: الذي يبـيع التمر. والتمري: 

الذي يحبه. واملتمر: الكثـريالتمر. و اأمتر الرجل 

اإذا كرث عنده  التمر. واملتمور املزود  مترا؛ وقوله 

اأن�سده ثعلب:

ال�ستاء  جاء  اإذا  الذين  القوم  من  ل�سنا 

فجارهم تـمر

  يعنـي: اأنهم ياأكلون ماَل جارهم وي�ستـحلونه كما 

قول  ويروى  ال�ستاء؛  فـي  التمر  النا�س  ت�ستـحلـي 

ال�ساعر:

ال�سنـني  اإحدى  كحلت  اإذا  كاأقوام  ل�سنا 

فجارهم تـمر

وحول ا�ستقاقات التتمري يورد ابن منظور قائاًل: 

فهو   القديد،  مترت  يقال:  التقديد.  التتمري: 

متمرو والتتمري: هوالتـيبـي�س. و التتمري: اأن يقطع 

التمر:  و  اللـحم  تتمري  و  وُيجفف.  اللـحم �سغارًا 

يرى  ل  كان  النـخعي:  حديث  وفـي  تـجفـيفهما. 

�سغارا   اللـحم  تقطيع  التتمري:  باأ�سًا؛   بالتتمري 

كالتمر وتـجفـيفه وتن�سيفه، اأراد ل باأ�س اأن يتزوده 

الـمـحرم، وقـيل: اأراد ما قدد من لـحوم الوحو�س 

قبل الإحرام. واللـحم  الـمتمر: الـمقطع. و التامور 

والتامورة جميعا: الإبريق.

ولـم يهمزه، وقـيل: حقة يجعل فـيها الـخمر، وقـيل:  

الأ�سمعي:   نف�سها.  الـخمر  والتامورة  التامور 

التامور الدم والـخمر والزعفران. والتامور: وزير 

لقد  يقال  زيد:  اأبو  النف�س.  والتامور:  الـملك. 

علـم  تامورك ذلك اأي: قد علـمت نف�سك ذلك. 

والتامور: دم القلب، وعم بع�سهم به كل دم؛ وقول 

اأو�س ابن حجر:

  العرجــون 

العرب  ل�سان  يف  العرجون  اإىل  الإ�سارة  وردت 

العرهون  اأبو عمرو:  فقال �ساحبه عنه: عرجن: 

والعرجون والعرجد كّله الإهان، والعرجون العذق 

وقـيل:  واعوج،  يب�س  اإذا  العذق  هو  وقـيل:  عامة، 

هو اأ�سل العذق الذي يعوج وتقطع منه ال�سماريخ 

فـيبقـى علـى النـخـل ياب�سا، وقال ثعلب: هو عود 
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الكبا�سة. قال الأزهري: العرجون اأ�سفر عري�س 

�سبحانه  فقال  دقـيقًا  عاد  لـما  الهالل  به  �سبها 

عاد   حتـى  منازل  قدرناه  {والقمر  وتعالـى: 

دقته  فـي  �سيده:  ابن  قال  القدمي}.  كالعرجون 

واعوجاجه؛ وقول روؤبة:

رجن فـي خدر ميا�س الدمى ُمَ

     وي�سهد بكون عرجون اأ�ساًل، واإن كان فـيه معنى 

النعراج، فقد كان القـيا�س علـى هذا اأن تكون نون  

عرجون زائدة كزيادتها فـي زيتون، غري اأن بـيت 

روؤبة هذا منع ذلك واأعلـم اأّنه اأ�سل رباعّي قريب 

من  ودمرث  �سبط  من  ك�سبطر  الثالثـي  لفظ  من 

دمث، األ ترى اأّنه لـي�س فـي الأفعال فعلن، واإّنا 

وعرجنه  وخـلنب؟  علـجن  نـحو  الأ�سماء  فـي  هو 

بالعرجون.  �سربه  وعرجنه:  �سربه.  بالع�سا: 

والعرجون: نبت اأبـي�س. والعرجون اأي�سًا: �سرٌب 

طيب  وهو  ذلك،  دوين  اأو  �سرب  قدر  الكماأة  من 

ثعلب:   وقال  العراجني.  وجمعه   غ�سا،  دام  ما 

العرجون كالفطر يـيب�س وهو م�ستدير.

واحدها  والعراجني  العراهني  بقوله:  واأ�ساف     

الكماأة  وهي  العقائل،  وهي  وعرجون،  عرهون 

التـي يقال لها الفطر. والعرجنة ت�سوير  عراجني 

النـخـل. وعرجن الثوب: �سور فـيه �سور  العراجني؛ 

واأن�سد بـيت روؤبة:

  فـي خـــدر ميـــا�س الدمى معرجـــن

اأي م�سور فـيه �سور النـخـل والدمى

ال�سمــراخ

اأحد اأجزاء ال�سجرة املباركة، ذكره �ساحب ل�سان 

العرب قائاًل: ال�سمراخ: يوم خراج يخرج ال�سمر 

الذي  العثكال  وال�سمروخ:  ال�سمراخ  جا�سمرخ: 

فـي  يكون  وقد  العذق  فـي  واأ�سله  الب�سر،  علـيه 

العنب. وال�سمراخ ع�سقبة من عذق عنقود. وفـي 

برجل  النبـّي،  اأتـى  ُعبادة  بن  �سعد  اأّن  الـحديث: 

فـي الـحّي خمدج �سقـيم وجد علـى اأمة من اإمائهم 

يخبث بها، فقال النبـي: خذوا له عثكاًل فـيه مائة  

�سمراخ فا�سربوه به �سربة ما بـني خم�س مرات 

اإلـى ع�سر مرات. 

دقـيق  غ�سن  قائاًل:  ال�سمروخ  عن  يحكي  بينما 

خرج  الغلـيظ  الغ�سن  اأعلـى  فـي  ينبت  رخ�س 

م�ستدير  راأ�س  وال�سمراخ:  رخ�سًا.  �سنته  فـي 

الأ�سمعي:   وعند  الـجبل.  اأعلـى  فـي  دقـيق  طويل 

ال�سناخيب،  وهي  الـجبال  روؤو�س  ال�سماريخ 

ما  الغرر:  من  وال�سمراخ  �سنـخوبة.  واحدتها 

الـخي�سوم  جلل  حتـى  مقباًل  و�سال  وطال  ا�ستدق 

ولـم يبلغ الـجحفلة، والفر�س  �سمراخ؛ قال حريث 

بن عتاب النبهانـي:

ترى الـجون ذا ال�سمراخ والورد يبتغى

لـيالـي ع�ســــــرا، و�سطنـــا، وهو عائــر

  وقال اللـيث:  ال�سمراخ من الغرر ما �سال علـى 

الأنف و�سمراخ ال�سحاب: اأعالـيه. و�سمرخ النـخـلة: 

خرط ب�سرها. وقال اأبو �سربة ال�سعدي:  �سمرخ 

العذق اأي اخرط �سماريخه الـمخـلب قعطًا.

البـ�ســـر

الكبري  اللغوي  املُعجم  �ساحب  عر�س  حني  يف 

اإىل الُب�سر وهو اآخر حديث له عن اأجزاء النخلة 

والب�سر  برد.  النهار«:  »وتب�سر  بقوله:  عنه  فذكر 

اأن  قبل  التمر  والب�سر:  �سيء.  كّل  من  الغ�ّس 

يرطب لغ�سا�سته، واحدته  ب�سرة؛ قال �سيبويه: 

ول تك�سر  الب�سرة اإّل اأن تـجمع بالألف والتاء لقلة 

هذا الـمثال فـي كالمهم، واأجاز  ب�سران وتـمران 

يريد بهما نوعني من التمر و الب�سر. 

هاء،  بغري  مب�سر،  ونـخـلة  النـخـلة  اأب�سرت  وقد 

كله علـى الن�سب، ومب�سار: ل يرطب ثمرها. وفـي 

الـحديث فـي �سرط م�سرتى النـخـل علـى البائع: 

لـي�س له  مب�سار، هو الذي ل يرطب  ب�سره. وب�سر 

التمر  يب�سره ب�سرًا وب�سره اإذا نبذ فخـلط  الب�سر 

ل   قال:  اأنه  العبدي  الأ�سجع  عن  وروي  بالتمر. 

الباء،  بفتـح  الَب�سر،  فاأما   تثـجروا؛  ول  تب�سروا 

فهو خـلط  الب�سر بالرطب اأو بالتمر وانتباذهما 

جميعا، والثـجر: اأن يوؤخذ ثـجري  الب�سر فـيلقـى مع 

الـخـلـيطني لنهي النبـي،  التمر، وكره هذا حذار 

بالتمر  الب�سر  خـلط  اإذا  ب�سر  و  واأب�سر  عنهما. 

اأن  الب�سر  ال�سحاح:  وفـي  فنبذهما.  الرطب  اأو 

يخـلط الب�سر مع غريه فـي النبـيذ. 

والب�سر: مالون ولـم ين�سج، واإذا ن�سج فقد اأرطب؛ 

فهو خالل،  وا�ستدار  اخ�سر حبه  اإذا  الأ�سمعي: 

فاإذا عظم فهو الب�سر، فاإذا احمرت فهي �سقحة. 

ويقول الـجوهري عنه: الب�سر اأوله طلع ثم خالل 

ثم بلـح ثم  ب�سر ثم رطب ثم متر، الواحدة  ب�سرة 

وب�سر.  وب�سر  وب�سرات  ب�سرات  وجمعها  وب�سرة 

والب�سرة  ب�سرا.  علـيه   ما  �سار  النـخـل:  واأب�سر 

يطل  ولـم  الأر�س  وجه  ارتفع عن  ما  النبت:  من 

لأنه حينئذ غ�س. قال: وهو غ�سا اأطيب ما يكون. 

والب�سرة: الغ�س من البهمى.

ثانيًا:. النخلة يف العني للفراهيدي

الب�سرّي  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  تناول 

�ساحب ُمعجم »العني« املعروف النخلة ومكوناتها 

اأوًل  فقال  لنا،  �سرحها  لغوّية عديدة  باأ�ستقاقات 

عن نخل: النخلة: �سجرة التمر، واجلماعة: نخل 

ونخيل.. وثالث نخالت. ونخيلة: مو�سع بالبادية. 

وذات نخل: مو�سع بالعراق، وبطن نخلة باحلجاز. 

والنخل: تنخيل الثلج والودق:

وانتخلت ليلتنا الثلج،   

اأو مطـــرا غري جــود

 واإذا نخلت اأ�سياء لت�ستق�سي اأف�سلها قلت: نخلت 

وانتخلت. فالنخل: الت�سفية، والنتخال: الختيار 
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لنف�سك، اأف�سله وهو التنخل اأي�سا.قال:

تنخلتها مدحا لقوم ومل اأكن 

لغريهم فيما م�سى اأتنخــل

الرطـــب

ثم اأعقب ذلك بحديثه عن الرطب، فقال:  رطب: 

الب�سر  من  الن�سيج  رطبة:  والواحدة:  الرطب، 

قبل اإمتاره. وقد اأرطبت النخلة، و»اأرطب« الب�سر 

نخلهم«.  »اأرطب  القوم:  واأرطب  رطبًا،  �سار 

رطبًا.  اأطعمتهم  ترطيبًا:  »القوم«  ورطبت 

وال�سجر،  البقول  من  الأخ�سر  الرعي  والرطب: 

ا�سم جامع ل يفرد. واأر�س مرطبة، مع�سبة: ذات 

رطبة:  وجارية  الناعم.  والرطب:  وع�سب.  رطب 

وال�سيء  باملاء،  املبتل  ال�سيء  والرطب:  رخ�سة. 

الرخ�س يف املُم�سغة. والرطبة: رو�سة الف�سف�سة 

ما دامت خ�سراء، واجلميع: الرطاب. والرطابة: 

وقد  رطابة،  يرطب  رطب  وقد  الرطب،  م�سدر 

يقال للغالم الذي فيه لني، اإنه لرطب.

ُمعجم  يف  »التمر«  عن  باحلديث  ذلك  واأعقب   

واأمتر  النخلة،  اأمترت  متر:  عنه:  فقال  العني، 

الرطب، »والتمر حمل النخلة«. والتتمري: القديد 

فالن:  ومترن  له.  ا�سما  تتمريًا،  في�سري  ييب�س 

اأطعمني مترا، ويقال عليك بالتمران وال�سمنان. 

ورجل تامر اأي ذو متر. والتمرة: طائر اأ�سغر من 

الع�سفور. واملتمئر هو: ال�ساب. اأما مترة الغراب 

فهي : اأطيب التمر لأنه ل يق�سد اإل الطيب فاإذا 

�سقطت بادروا اإىل اأخذها.

قال  الذي  »العرجون«  الفراهيدي  تناول  كما 

عنه: عرجن: العرجون: اأ�سل العذق، وهو اأ�سفر 

عري�س ي�سبه الهالل اإذا انحق. بينما اأ�سار اإىل 

اجلبل  من  ال�سمراخ  �سمرخ:  قائاًل:  »ال�سمراخ« 

م�ستدق، طويل يف اأعاله. وال�سمراخ: ع�سقبة من 

عذق اأو عنقود.وال�سمراخ من الغرة: ما �سال على 

الأنف. وال�سمروخ: غ�سن دقيق يف اأعلى الغ�سن 

الغليظ، خرج من �سنته دقيقا رخ�سًا.

واأ�سار يف »العني« اأي�سًا اإىل »الب�سـر«، الذي حكى 

عنه بالقول: الب�سر العجال، وب�سر الفحل قلو�سا 

ب�سرا  القاهر  والبا�سر:  حينها.  قبل  �سربها  اأي 

اأي قهرها على  الناقة  الفحل  وابت�سر  اأي قهرا. 

العبو�س،  والب�سور:  عليها.  ينزو  حتى  نف�سها 

والب�سر  فكر.  اأو  هم  من  با�سر  فهو  ويب�سر 

ب�سرة،  والواحدة  يرطب،  اأن  قبل  التمر  من 

ويف  بلحا،  كان  بعدما  ب�سرا  �سار  النخل  واأب�سر 

الب�سر  تخلطوا  ل  اأي  تب�سروا«  »ل  احلديث: 

ما  والب�سرة:  ب�سرا.  ب�سره  وقد  للنبيذ،  بالتمر 

قد ارتفع من النبات عن وجه الأر�س �سيئا ومل 

الب�سرة  وقيل:  يكون،  ما  اأطيب  وهو غ�س  يطل، 

البهمى خا�سة تخرج يف فرعها يف و�سط الربيع 

ثم مي�سكها الربد فت�سمع تلك الب�سرة ثم تتفقاأ 

عن ال�سفى الذي يكون للب�سرة، قال ذو الرمة:

رعت بار�س البهمى جميعا وب�سرة

والبيا�سرة: قوم من اأهل ال�سند يوؤاجرون اأنف�سهم 

رجل  وهو  عدوهم،  ملحاربة  ال�سفن  اأهل  من 

بي�سري.والب�سار: مطر يخ�سيب اأهل ال�سند اأيام 

ال�سيف ل يقلع عنهم �ساعة فتلك اأيام الب�سار.
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ثالثًا: النخلة يف القامو�س املحيط

»القامو�س  ُمعجم  �ساحب  اآبادي  الفريوز  ذكر 

نخله  اأّن:  اإىل  فاأ�سار  النخلة.  لأجزاء  املحيط« 

والُنخالة،  واختاره.  �سفاه  وانتخله:  وتنخله 

بال�سم: ما ينخل به منه، وما نخل من الدقيق، 

وما بقّي يف املنخل مّما ينخل، واإذا طبخت باملاء 

اأو ماء الفجل و�سمّد بها ل�سعة العقرب اأبراأت.

كالنخيل،  والنخل:  به.  ينخل  ما  عنده:  واملنُخل 

وتنخيل  نخيل.  جمُع  نخلة،  واحدته:  ويذكر، 

نخيلة  واأبو  احللي.  من  و�سرب  والودق،  الثلج 

واللهبي:  والبجلي  راجزان،  وال�سعدي:  العكلي 

�سحابيان. وكمعظم: �ساعر. ومنه »ل اأفعله حتى 

عومير  بن  مالك  لقب   واملنتخل  املنخل«.  يوؤوب 

بال�سام، وعني قرب  ع  ال�ساعر، وكزبري:  الهذيل 

كاأمري:  النخيل،  وذو  اآخران.  ومو�سعان  املدينة، 

ال�سامية  ونخلة  باليمن.  واأثربة،  املغم�س  بني 

واليمانية: واأديان على ليلة من مكة ـ �سرفها اهلل 

، وخم�سة موا�سع اأخر. وذو النخلة: امل�سيح  تعاىلـ 

بن مرمي عليهما ال�سالم. وبنو نخالن: بطن من 

تابعي،  النخلي:  �سعيد  بن  وعمران  كالع.  ذي 

واإبراهيم بن حممد النخلي: له تاريخ.

فقال  ُمعجمه  »الرطب« يف  بذكر  اأعقب ذلك  ثم 

الغ�سن،  ومن  الياب�س،  �سد  الرطب:  عنه: 

و�سمع،  ككرم  رطب،  الناعم.  وغريه:  والري�س، 

وب�سمتني:  وب�سمة  رطيب.  فهو  ورطابة،  رطوبة 

جماعة  اأو  وال�سجر،  البقل،  من  الأخ�سر  الرعي 

الع�سب الأخ�سر.

وك�سرد:  كثريته.  بال�سم:  مرُطبة،  واأر�س 

اأرطاب.  جمُع  بهاء،  واحدته:  الب�سر،  ن�سيج 

ومتر  ورطب،  ككرم،  ورطب،  الرطب،  ورطب 

اأوان  حان  النخل:  واأرطب  مرطب.  رطيب: 

بله،  والثوب:  نخلهم،  اأرطبت  والقوم:  رطبه، 

علفها  ورطوبًا:  رطبًا  الدابة  ورطب  كرطبه. 

والقوم:  رطاب،  جمُع  ف�سف�سة،  اأي:  رطبة، 

مبا  تكلم  وكفرح:  كرطبهم،  الرطب،  اأطعمهم 

به  من  واملرطوب:  واخلطاأ.  ال�سواب  من  عنده 

رطوبة. وركية مرَطبة: عذبة بني اأمالح.

بعد ذلك تناول �ساحب القامو�س املحيط »التمر« 

بالك�سر:  ي�س،  �سِ باأّنُه:  ذكر  حيث  ُمعجمه  يف 

ال�سي�س، كال�سي�ساء، وهي حّب احلنظل الذي 

و�سي�ست  النخلة  �سا�ست  وقد  لّب.  فيه  ما 

ي�سة، بالك�سر: �سوكة احلائك  واأ�سا�ست. وال�سِ

الديك،  و�سوكة  واللحمة،  ال�سدى  بها  ي�سوي 

امتنع  ما  وكل  واحل�سن،  والظباء،  البقر  وقرن 

على  القيام  احل�سن  والراعي  �سيا�س،  ج:  به 

ماله، والود يقلع به.

اأعجل،  ب�سر:  بقوله:  »للب�سر«  عر�س  حني  يف 

الن�سج،  قبل  نكاأها  والقرحة:  وقهر،  وعب�س، 

اأوانه، كابت�سرها،  والنخلة: لقحها قبل  كاأب�سر، 

والفحل الناقة: �سربها قبل ال�سبعة، واحلاجة: 

وتب�سر،  وابت�سر  كاأب�سر  اأوانها،  غري  يف  طلبها 

كاأب�سر،  به،  الب�سر  فخلط  نبذه  والتمر: 

فيه،  ما  يروب  اأن  قبل  منه  �سرب  وال�سقاء: 

والدين: تقا�ساه قبل حمله. 

البارد،  املاء  يعني:  ُمعجمه  يف  اأي�سًا  والب�سر 

الغ�ّس من  وبال�سّم:  كالبت�سار،  ال�سيء،  وابتداء 

وال�ساب،  ب�سار،  جمُع  الطري،  واملاء  �سيء،  كلذ 

وال�سابة، والتمر قبل اإرطابه. والُب�سرة واحدتها، 

وت�سم ال�سني، وال�سم�س يف اأول طلوعها.

ببغداد،  فمنهم:  بالب�سر،  ت�سّموا  َمن  اإىل  واأ�سار 

عبيد.  اأبو  والزاهد  الب�سري،  بن  القا�سم  كاأبي 

وب�سر بن اأرطاة، وابن حجا�س، وابن راعي العري، 

وابن �سفيان، وعبد اهلل بن ب�سر: �سحابيون. وابن 

حمجن، وابن �سعيد، وابن حميد، وابن عبيد اهلل، 

واأحمد  تابعيون،  ب�سر:  ابنا  و�سليمان  اهلل،  وعبد 

بن عبد الرحمن، وابن عمه حممد بن عبد اهلل، 

واأحمد بن اإبراهيم، وحممد بن الوليد الب�سريون: 

على  يدوم  مطر  بالك�سر:  والب�سارة،  حمدثون. 

ال�سند والهند يف ال�سيف ل يقلع �ساعة.

ويزيد بن عبد اهلل البي�سري الب�سري: حمدث. 

م�سر،  اأمراء  من  كان  الآخر:  �ساكنة  وبي�سري، 

مب�سار:  ونخلة  بالقاهرة.  م  ق�سر  ين�سب  واإليه 

ل تن�سج الب�سر. واأب�سر: حفر يف اأر�س مظلومة، 

اأخذه  ال�سيء:  وابت�سر  وقف.  البحر:  واملركب يف 

لونه،  وابت�سر  كتب�سرت.  رجله: خدرت،  و  طريا، 

ب�سم التاء: تغري. واملب�سرات: رياح ي�ستدل بهبوبها 

النهار:  وتب�سر  الأ�سد.  والب�سور:  املطر.  على 

فاأكلها.  الياب�س  النبات  عروق  اأتى  والثور:  برد، 

والب�سرة: ماء لبني عقيل. وب�سر، بال�سم: بحوران. 

وداقها.  متام  قبل  بالفحل  تهم  التي  واملبا�سرة: 

و{وجوه يومئذ با�سرة}: متكرهة متقطبة. وقول 

غري  اإلخ،  خالل:  ثم  طلع  الب�سر  اأول  اجلوهري: 

اأوله طلع، فاإذا انعقد ف�سّياب،  جيد، وال�سواب: 

فاإذا اخ�سر وا�ستدار فجدال و�سراد وخالل، فاإذا 

كرب �سيئا فبغو، فاإذا عظم فب�سر، ثم خمطم، ثم 

موكت، ثم تذنوب، ثم جم�سة، ثم ثعدة، وخالع، 

ثم  ومعو،  فرطب  ن�سجه  انتهى  فاإذا  وخالعة، 

متر، وب�سطت ذلك يف »الرو�س امل�سلوف، فيما له 

ا�سمان اإىل األوف«، فلينظر اإن �ساء اهلل تعاىل.

حاح للجوهرّي رابعًا: النخلة يف ال�سِ

املُعجم  َحاح«  »ال�سِ �ساحب  اجلوهري  عر�س 

اللغوي املعروف لعدد من اأجزاء النخلة املباركة 
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فقيه. فذكر اأوًل عن النخل قائاًل: النخُل والنخيل 

مبعنى والواحدة نخلة . وقالوا النخًل: �سرب من 

غربله  الدقيق  ونخل  القالئد.  والكروم  احللي 

ما  واملنخل  منه  يخرج  ما  والنخالة  ن�سر  وبابه 

ينخل به وهو اأحد ما جاء من الأدوات على مفعل 

بال�سم واملنخل بفتح اخلاء لغة فيه وانتخل ال�سيء 

ا�ستق�سى اأف�سله و تنخله تخريه.

يف  »الرطب«  حول  بحديثه  ذلك  اأعقب  ثم 

بالفتـح:  الرطبة،  الرطب:  حاح، فقال عنه:  ال�سِ

الق�سب خا�سة، ما دام طريًا  رطبًا، تقول منه:  

عبـيد.  اأبـي  عن  ورطوبا  رطبا  الفر�س   رطبت 

وفـي الـحديث: اأّن امراأة قالت: يا ر�سوًل، اإّنا كل 

اأموالهم؟  لنا من  يحّل  واأبنائنا، فما  اآبائنا  علـى 

فقال:  الرطب تاأكلنه وتهدينه؛ اأراد: ما ل يدخر، 

ول يبقـى كالفواكه والبقول؛ واإنا خ�ّس  الرطب 

لأّن خطبه اأي�سر، والف�ساد اإلـيه اأ�سرع، فاإذا ترك 

اإذا  الـياب�س  بخالف  ورمي،  هلك  ُيوؤكل،  ولـم 

فـي ذلك برتك  الـُم�سامـحة  رفع وادخر، فوقعت 

ال�ستئذان، واأن يجري علـى العادة الـُم�ستـح�سنة 

والأمهات  الآباء  بـني  فـيما  وهذا  قال:  فـيه، 

والأبناء، دون الأزواج والزوجات، فلـي�س لأحدهما 

اأن يفعل �سيئا اإل باإذن �ساحبه.

ال�سيء  ورطب  الياب�س  خالف  بالفتح:  والرَطب 

من باب �سهل فهو رطب ورطيب وغ�سٌن رطيب 

الطاء  و�سكون  الراء  ب�سّم  والُرْطب  ناعم  اأي 

الق�سب  بالفتح  والرطبة  الكالأ  اأي�سًا  و�سمها 

والرطب  رطاب  واجلمع  رطبًا  دام  ما  خا�سة 

اأرطاب  وجمعه  معروف  التمر  ومن  النخل  من 

ورطبه  ورطب  رطبات  الرطبة  وجمع  رطاب  و 

ترطيبا اأطعمه الرطب.

وال�سمروخ:  ال�سمراخ  َحاح«:  »ال�سِ يف  وال�سمراخ 

الـجبل.  راأ�س  وال�سمراخ:  والعثكول؛  العثكال 

وال�سمراخ: غرة الفر�س اإذا دقت و�سالت وجللت 

�سمراخ  والفر�س  الـجحفلة،  تبلغ  ولـم  الـخي�سوم 

اأي�سا؛ قال ال�ساعر:

ترى الـجون ذا ال�سمراخ والورد يبتغث

اأ�سحاب  الـخوارج،  من  �سنف  وال�سمراخية: 

عبدابن �سمراخ. �سيخ: جمع ال�سيخ �سيوخ واأ�سياخ 

وم�سيوخاء؛  وم�سايخ  وم�سيخة  و�سيخان  و�سيخة 

والـمراأة �سيخة، قال عبـيد: 

كاأنهـــا �سيخــة رقـوب

جاء  بالتـحريك،  �سيخًا  ي�سيخ  الرجل  �ساخ  وقد 

متـحركة،  الـياء  واأ�سل  و�سيخوخة؛  اأ�سله،  علـى 

جاء  وما  فعلول.  الكالم  فـي  لـي�س  لأّنه  ف�سكنت 

وقـيدودة  كينونة  مثل  الواو،  علـى هذا من ذوات 

بالت�سديد،  كينونة  فاأ�سله  وهيعوعة،  ودميومة 

وقودودة؛  كونونة  لقالوا:  ذلك  ولول  فخفف، 

الـحيدودة  مثل  الـياء،  ذوات  فـي  ذلك  يجب  ول 

والطريورة وال�سيخوخة.

اأولُه  الذي  الكبري  الهتمام  عن  حديثنا  ونختم 

اأورده  اللغوّية، مبا  اللغويون العرب يف معاجمهم 

اجلوهرّي عن »الب�سر« قائاًل: الب�سر اأوله طلع ثم 

خالل بالفتح ثم بلح بفتحتني ثم ب�سر ثم رطب ثم 

متر الواحدة ب�سرة وب�سرة واجلمع ب�سرات وب�سر 

ب�سّم ال�سني يف الثالثة واأب�سر النخل �سار ما عليه 

ب�سرًا والب�سر خلط الب�سر مع غريه يف النبيذ وبابه 

ن�سر ويف احلديث »ل تب�سروا ول تثجروا« وب�سر 

الرجل وجهه كلح.

الهوام�س وامل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي

العربية  اللغة  ق�سايا  ال�سامّرائي:  رجب  حمّمد  1ــ  

يف الع�سر احلديث، الحتاد، »الحتاد الثقايف«، 

�سركة اأبو ظبي لالإعالم، اأبو ظبي، دولة الإمارات 

العربية املتحدة، 23 اأكتوبر 2008م.

2ــ  ح�سني ن�سار: كتب النبات عند العرب، الندوة 

العاملية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب، الكويت 

يف  العرب  »اإ�سهامات  1983م  دي�سمرب  10ــ14 

العلمّي،  للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  النبات«،  علم 

1988م، �س56.

 3 ــ   ابن منظور: ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، 

لبنان،»د.ت«.

املخزومي،  مهدي  حتقيق  العني،  4 ــ   الفراهيدي: 

للطباعة،  احلرية  دار  ال�سامّرائي،  واإبراهيم 

بغداد، العراق، 1978م. 

الفكر  دار  املحيط،  القامو�س  اآبادي:  5 ــ   الفريوز 

للن�سر والتوزيع، الطبعة الأوىل، بيوت، لبنان، 

1993م.

َحاح. 6 ــ 4. اجلوهرّي: ال�سِ

عناوين فرعّية

 ذكر معان وا�ستقاقات النخلة واأجزاءها: »ابن 

منظور يف ُمعجم ل�سان العرب، واخلليل بن اأحمد 

الفراهيدي يف ُمعجم العني، والفريوز اآبادي يف 

َحاح«. القامو�س املحيط، واجلوهرّي يف ال�سِ

اللغوية  معاجمهم  يف  العرب  اللغويون  �تناول 
العرجون،  التمر،  الرطب،  »النخلة،  مفردات: 

ال�سمراخ، والب�سر«.

املرفقات:

  ــ �سور عن اأغلفة املعاجم اللغوية
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الشجرة المباركة  
في لقاء علمي بطريقة 

"الفيديو كونفرانس"

نظمته الجمعية األهلية للنخيل 
والتمور في فلسطين بالتعاون مع 

كلية الزراعة بجامعة القاهرة

شاركت فيه مصر وفلسطين 
والجزائر والسعودية وايطاليا

الدكتور حممد اأحمد فوؤاد املنيالوي

http://www.nazme.net
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يف �سابقة هي الأوىل من نوعها عقد لقاء علمي 

مت بثه عن طريق الفيديو كونفران�س حتت عنوان 

)اللقاء العلمي الأول للنخيل والتمور يف فل�سطني( 

الأهلية  اجلمعية  الفل�سطيني  اجلانب  من  نظمه 

للنخيل والتمور يف فل�سطني وحتت رعاية جامعة 

الأق�سى وقام بالتنظيم من اجلانب امل�سري كلية 

مرفق  مع  بامل�ساركة  القاهرة.  جامعة  الزراعة 

املتحدة  الأمم  وبرنامج   )GEF( العاملي  البيئة 

ال�سعبية  امل�ساعدات  ومكتب   )UNDP( للتنمية 

الرنويجية وبح�سور عدد من اخلرباء والباحثني 

واملهتمني بزراعة النخيل يف كلية الزراعة جامعة 

بحوث  ومعهد  للبحوث  القومي  واملركز  القاهرة 

وتطوير  لالأبحاث  املركزي  واملعمل  ال�سحراء 

وممثلي  العربية  م�سر  بجمهورية  البلح  نخيل 

والأكادمييني  الأهلية  املوؤ�س�سات  من  العديد 

الباحثني من جامعة الأزهر بغزة ووزارة الزراعة 

وكذلك خرباء من  فل�سطني  بدولة  املياه  و�سلطة 

ال�سعودية واجلزائر وايطاليا عن طريق الفيديو 

كونفران�س وذلك يومي 9 و10 /2009/12 م.   

�سجرة  تواجهه  ملا  اللقاء  هذا  اأهمية  وتاأتي 

لهذه  القت�سادية  ولالأهمية  م�ساكل  من  النخيل 

ال�سجرة املباركة يف الوطن العربي. والهدف من 

خربات  من  املثلى  ال�ستفادة  حتقيق  هو  اللقاء 

م�سر  جمهورية  يف  واملتخ�س�سني  العلماء 

العربية ونظرائهم يف دولة فل�سطني �سواء باإلقاء 

حما�سرات اأو اأبحاث علمية عن النخيل من حيث 

زراعة  وطرق  تعرت�سه.  التي  وامل�ساكل  الإنتاج 

منتجات  ت�سنيع  اإىل  بالإ�سافة  النخيل  اأن�سجة 

يف  الت�سنيع  خملفات  من  وال�ستفادة  النخيل 

تغذية احليوان والدواجن.

مدير  عبا�س  عو�س  الدكتور  الأ�ستاذ  قام  وقد 

بتي�سري  القاهرة  بجامعة  املفتوح  التعليم  مركز 

عقد هذا اللقاء بقاعة املوؤمترات بالتعليم املفتوح 

بجامعة القاهرة، وقد بداأ اللقاء باآيات من الذكر 

م�سر  جلمهورية  الوطنيني  وال�سالمني  احلكيم 

العربية ولدولة فل�سطني احلبيبة. رحب الدكتور 

جامعة  يف  الزراعة  كلية  عميد  ال�سنطى  حامت 

واحل�سور،  امل�ساركني  بال�سيوف  �سابقًا  الأزهر 

واحدة  التخيل  مو�سوعات  اأن  ال�سنطي  واأو�سح 

بارزة  م�ساحة  �سغلت  التي  املهمة  الق�سايا  من 

منطقة  يف  والتكنولوجي  العلمي  البحث  من 

لهذه  ملا  العربي  والوطن  عامة  الأو�سط  ال�سرق 

ال�سجرة من اأهمية غذائية وروحية ودينية والتي 

ال�سنطي  الدكتور  اأجلها ومتنى  املوؤمتر من  عقد 

واأ�سار  اأفعال.  اإىل  والنتائج  الأقوال  ترتجم  اأن 

الدكتور حممد ي�سرى ها�سم من جامعة القاهرة 

اىل اأهمية �سجرة النخيل مو�سحًا اأهمية مو�سوع 

والوقت  اجلهد  من  املزيد  ببذل  وطالب  املوؤمتر 

لإيجاد حلول للم�ساكل املتعددة التي تعانى منها 

ي�سري  الدكتور  واأ�ساد  املباركة  ال�سجرة  هذه 

اإياهم  بالقائمني على تنظيم هذا املوؤمتر داعيًا 

باأن يكون املوؤمتر الثان عن �سجرة مباركة اأخرى 

وهى �سجرة الزيتون. 

املدير  البنا  مفيد  املهند�س  �سكر  حديثه  ويف 

والتمور  النخيل  لتطوير  الأهلية  للجمعية  العام 

بدولة فل�سطني كل من �سارك يف املوؤمتر خا�سة 

والعاملني يف  العربية  الأخوة يف جمهورية م�سر 

للموؤمتر.  الداعمني  واملمولني  الأق�سى  جامعة 

واأبدى با�سل نا�سر ممثل برنامج الأمم املتحدة 

اللقاء  هذا  حل�سور  �سعادته    )UNDP( للتنمية 

الذي  العمل  اإىل  وتطرق  املباركة  ال�سجرة  عن 

يف  للتنمية  املتحدة  الأمم  برنامج  به  يقوم 

الزراعية  بالأن�سطة  تهتم  التي  املوؤ�س�سات  دعم 

على  جميعًا  العمل  اأهمية  على  و�سدد  والتنموية 

امل�ساريع  من�سق  واأ�سار  احليوية.  امل�ساريع  تنفيذ 

ال�سيد  الرتويجية  ال�سعبية  امل�ساعدات  مكتب  يف 

حممود حمادة على اأهمية �سجرة النخيل املباركة 

دور  عن  ونوه  الفل�سطيني  القت�ساد  حت�سني  يف 

تنفذها  التي  امل�ساريع  الرنويجي يف دعم  املكتب 

اجلمعية الأهلية لتطوير النخيل وم�ساريع تطوير 

الأ�ستاذ  وحتدث  والزراعة.  التعليم  قطاعي 

الدكتور اأمين �سبح نائب رئي�س جامعة الأق�سى 

اللقاء واأ�ساد  اأهمية هذا  لل�سوؤون الأكادميية عن 

بالقائمني على تنظيم املوؤمتر. وقال اأن اأجمل ما 

اأنه يعقد مب�ساركة مع جامعة القاهرة  اللقاء  يف 

العربية  الأخوية  العالقات  عمق  على  يدل  وهذا 

جل�سة  انتهاء  وعقب  الأبد.  اإىل  �ستبقى  التي 

الفتتاح توجه املتواجدون يف اجلانب الفل�سطيني 

لفتتاح معر�س منتجات النخيل.

حماور املوؤمتر:

1 ــ  العوامل املوؤثرة على زراعة واإنتاج النخيل.

2 ــ الوراثة وزراعة الأن�سجة.

)الآفات  النخيل  اإنتاج  تواجه  التي  امل�ساكل  ــ   3

والأمرا�س(.
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احلفظ  فيه  تناولت  الدوياتي  ميادة  الدكتورة 

للقمم  املجهزة  النباتية  للمنف�سالت  بالتجميد 

النامية لنخيل البلح. 

اليوم  يف  اللقاء  وفعاليات  اأعمال  وتوا�سلت 

)امل�ساكل  الثالث  املحور  اأ�ستمل  حيث  الثان، 

والأمرا�س(  الآفات  ــ  النخيل  اإنتاج  تواجه  التي 

قام جمموعة من  ورقة حيث  اإحدى ع�سرة  على 

كلية الزراعة بجامعة القاهرة باإلقاء عدة اأبحاث 

بتقدمي حما�سرة  الدكتور ع�سام عجمي  بداأها 

النخيل  �سو�سة  حل�سرة  املتكاملة  املكافحة  حول 

احلمراء. ثم تاله الدكتور جمال غامن مبحا�سرة 

الفيتوبالزما  وانت�سار  تواجد  فيها  تناول 

املنطقة  يف  البلح  نخيل  على  للنبات  املمر�سة 

متويل  الرحمن  عبد  الدكتور  وتبعه  العربية، 

ا�ستخدام  حول  علمية  مبحا�سرة  م�سر  من 

املر�سحات الفطرية والدكتور م�سطفى من�سور 

النخيل،  ت�سيب  التي  الفطرية  الأمرا�س  حول 

الأمرا�س  بع�س  عن  اإ�سماعيل  اأحمد  والدكتور 

البكتريية احلديثة التي ت�سيب نخيل البلح ومن 

النخيل  املهند�س زياد حمادة �سو�سة  تناول  غزة 

اأي�سًا عن �سو�سة  اأحمد �سالح  احلمراء، ودكتور 

4 ــ  �سناعة النخيل وا�ستخدام نواجت الت�سنيع يف 

تغذية احليوان والأرانب. 

واأ�ستمل املحور الأول )العوامل املوؤثرة على زراعة 

حيث  حما�سرات  ع�سر  على  النخيل(  واإنتاج 

حتدث املهند�س مفيد البنا مدير اجلمعية الأهلية 

الظروف  تاأثري  عن  فل�سطني  يف  والتمور  للنخيل 

اإدخال  جناح  على  اجلغرايف  والتوزيع  املناخية 

اأ�سناف جديدة مبناطق قطاع غزة. اأما الأ�ستاذ 

جامعة  ــ  الزراعة  كلية  ح�سيب  جمال  الدكتور 

القاهرة فتحدث عن امل�ساكل التي تعرت�س اإنتاج 

نخيل البلح يف م�سر والعامل العربي، كما األقيت 

الوزن  خفيفة  الف�سائل  جتذير  حول  بحث  ورقتا 

لنخيل البلح الزغلول وتاأثري نظم الري وحمتويات 

الرتبة على ف�سائل نخيل البلح الزغلول يف امل�ستل. 

وعلى اجلانب الآخر تناول الأ�ستاذ الدكتور خليل 

طبيل من جامعة الأزهر بغزة بيئة نو نخيل التمر 

للدكتورة  اجلزائر  من  اأخرى  حما�سرة  وتبعه 

بجامعة  والهند�سة  العلوم  كلية  اأحالم  قطو�سي 

حممد بو�سياف باجلزائر حول التحدي والنظرة 

امل�ستقبلية لو�سع قطاع النخيل يف اجلزائر. وعلى 

اجلانب الآخر حتدث املهند�س نزار الوحيدي من 

وزارة الزراعة الفل�سطينية عن ح�ساب احتياجات 

كذلك  غزة  حمافظات  يف  النخيل  وت�سميد  ري 

روؤية وزارة الزراعة الفل�سطينية لإدارة الأرا�سي 

املحررة يف قطاع غزة وتبعه ال�سيد جمال الدادة 

عن  عمل  بورقة  فل�سطني  بدولة  املياه  �سلطة  من 

واإعادة  الو�سع احلايل وامل�ستقبلي ملخلفات املياه 

ا�ستخدامها يف قطاع غزة.

الأن�سجة(  وزراعة  )الوراثة  الثان  املحور  ويف 

لالأبحاث  املركزي  املعمل  من  باحثون  قام 

العربية  م�سر  بجمهورية  البلح  نخيل  وتطوير 

بتقدمي اأوراق بحثية حيث  قامت الدكتورة زينب 

بع�س  وتطور  نو  درا�سة  حول  بحث  باإلقاء  زايد 

البلح  نخيل  لأ�سناف  اجل�سمية  الأجنة  اأ�سكال 

بورقة  �سدقي  رحاب  الدكتورة  وتبعها  معمليًا 

لنباتات  التجذير  ملرحلة  مثايل  بروتوكول  حول 

اآخر مقدم من  نخيل البلح �سنف �سمان وبحث 

واآفاق  وال�سعف  القوة  نقاط  احلمراء  النخيل 

حتدث  اإيطاليا  ومن  املحاولة.  ل�سعوبة  احللول 

نبوي متويل عن طرق احلقن احلديثة  الدكتور 

ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء. ثم توا�سل من 

علوم  بكلية  الدريهم  يو�سف  الدكتور  ال�سعودية 

ببحث  �سعود  امللك  بجامعة  والزراعة  الأغذية 

�سو�سة  على  الرتكيز  مع  احل�سرية  الآفات  عن 

النخيل احلمراء. وتبعه ال�سيد اأحمد زيتون من 

التطبيق  بني  مقارنة  عن  حما�سرة  يف  م�سر 

احلقلي لطرق مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء 

والو�سول اإىل اأف�سل طريقة حديثة.

و�سمل املحور الرابع ثمانية اأبحاث حول )�سناعة 

تغذية  يف  الت�سنيع  نواجت  وا�ستخدام  النخيل 

عبد  الدكتور  حتدث  حيث  والأرانب(  احليوان 

اهلل احلمدان جامعة امللك �سعود باململكة العربية 

العربي  الوطن  يف  التمور  �سناعة  عن  ال�سعودية 

ومن م�سر حتدث الدكتور عبد القادر خليف من 

جمرو�س  ا�ستخدام  عن  للبحوث  القومي  املركز 

اجلامو�س  عالئق  يف  للذرة  بدياًل  البلح  نوى 

كلية  املنيالوي  حممد  الدكتور  وقدم  احلالب 

ا�ستخدام  حول  بحثًا  القاهرة  بجامعة  الزراعة 

م�سحوق نوى البلح كعلف غري تقليدي يف تغذية 

اأمهات الأرانب وتبعه الدكتور �سعيد ال�سيخ مبعهد 

بحوث ال�سحراء مب�سر عن ا�ستخدام م�سحوق 

نوى البلح يف تغذية الأرانب النامية. واأخريًا من 

فل�سطني قدم املهند�س مفيد البنا درا�سة حتليلية 

ا�ستخدامها،  اإعادة  بغر�س  النخيل  ملخلفات 

الزراعة  كلية  عميد  ال�سنطي  حامت  الدكتور  اأما 

بحثية  ورقة  قدم  فقد  �سابقًا  الأزهر  جامعة  يف 

تغذية  يف  املجرو�س  البلح  نوى  ا�ستخدام  عن 

احلمالن.
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الرتكيب البنائي حلام�ض ال�سرتيك

إنتاج حامض 
الستريك من التمور

املهند�ض اأجمـــد قــا�ســـم

متخ�ص�ص يف تكنولوجيا ال�صناعات الكيميائية

ع�ضو الرابطة العربية لالإعالميني العلميني

عمان - الأردن

engamjad@gmail.com

اإىل التمور الفا�ضدة ب�ضبب قدمها و�ضوء تخزينها 

اال�ضتفادة  ينبغي  والتي  العوامل،  من  وغريها 

منها يف بع�ض ال�ضناعات الكيميائية املهمة.

املركبات  بع�ض  اإنتاج  من  الباحثون  متكن  وقد 

الكيميائية الع�ضوية من تلك التمور، اإذ اأن تلك 

امليكروبات  بع�ض  لنمو  جيدا  و�ضطا  تعد  الثمار 

ن�ضب  على  الحتوائها  نظرا  والفطريات، 

واملعادن  والربوتينات  ال�ضكريات  من  متفاوتة 

والفيتامينات، مما اأهلها الأن تكون املادة االأولية 

�ضهدت منطقتنا العربية اهتماما وا�ضحا باأ�ضجار 

النخيل خالل مطلع هذا القرن، وقد اأولت بع�ض 

الدول، كاالإمارات العربية املتحدة، اهتماما بالغا 

بتلك االأ�ضجار املباركة التي رافقت اأبناء املنطقة 

العربية منذ فجر التاريخ.

وتعد التمور هي املنتج الرئي�ض للنخيل، والتي يتم 

ا�ضتهالكها كغذاء من قبل االإن�ضان، اإال اأن ن�ضبة ال 

باأ�ض بها من بع�ض اأنواع التمور، تكون منخف�ضة 

اجلودة وغري �ضاحلة لال�ضتهالك االآدمي، اإ�ضافة 
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البناء الثالثي الأبعاد حلام�ض ال�سرتيك

يف بع�ض التفاعالت احليوية الإنتاج بع�ض املركبات 

والكحوالت،  اخلليك،  كحام�ض  الع�ضوية، 

وحام�ض ال�ضرتيك ومادة الفورفورال وغريها.

وقد اأدى التطور يف علم الكيمياء اإىل ابتكار طرق 

حديثة للح�ضول على بع�ض املركبات الكيميائية 

وقد  وثمارها،  النباتات  خملفات  من  املهمة 

عدد  اإنتاج  على  مبا�ضر  وب�ضكل  ذلك  انعك�ض 

ويف  ال�ضناعة،  يف  املهمة  املواد  من  به  باأ�ض  ال 

متور  وخ�ضو�ضا  التمور،  من  اليومية  حياتنا 

الدرجة الثانية والتمور الفا�ضدة، ومن اأهم تلك 

الذي  ال�ضرتيك  حام�ض  الكيميائية،  املركبات 

نظرا  التمور،  من  عالية  وبكفاءة  اإنتاجه  ميكن 

ملحتواها املرتفع من ال�ضكريات، مما يوؤهلها الأن 

الواعدة  اال�ضرتاتيجية  ال�ضناعات  احدى  تكون 

يف بالدنا العربية نظرا لتوفر املادة االأولية والتي 

هي التمور وبكميات كبرية.

اخل�سائ�ض الكيميائية حلام�ض ال�سرتيك

يعرف  ما  اأو   Citric Acid ال�ضرتيك  حام�ض 

الع�ضوية  االأحما�ض  احد  هو  الليمون،  بحام�ض 

بن  جابر  العربي  العامل  اكت�ضفه  وقد  ال�ضعيفة، 

الثامن،  القرن  يف  وذلك  احلم�ضيات  يف  حيان 

ويف عام 1784 متكن العامل ال�ضويدي كارل ولهلم 

ع�ضري  من  عليه  احل�ضول  من   Carl Wilhelm

عام  ويف  والكمرثى،  الربتقال  وثمار  الليمون 

1860 مت اإنتاج حام�ض ال�ضرتيك يف ايطاليا من 

hC. We 1893 متكن العامل   الليمون، ثم يف عام

mer من ابتكار طريقة الإنتاج هذا احلام�ض من 

و�صط  املوجود يف    Penicilium البن�ضيليم  فطر 

�ضكري.

يف عام 1917 متكن الكيميائي االأمريكي جيم�ض 

كيور James Currie من ت�ضنيع حام�ض الليمون 

اال�ضربجل�ض  بوا�ضطة فطر  ال�ضرتيك  اأو حام�ض 

نيجر Aspergillus Niger على و�ضط مكون من 

واملوال�ض  الذرة  وع�ضري  واجللوكوز  ال�ضكروز 

والن�ضا املتحلل، وقد طورت هذه الطريقة يف عام 

1929 على نطاق جتاري.

 C6H8O7

والرمز الكيميائي حلام�ض ال�ضرتيك هو 

CH2COOH.COH. فهي  البنائية  ال�ضيغة  اأما 

COOH.CH2COOH، وهو يوجد يف احلم�ضيات 

يف  ن�ضبته  وتبلغ  الفواكه،  من  كبري  عدد  ويف 

ع�ضري الليمون من 6 – 7 % ، كما قد يتحد مع 

عدد كبري من احلوام�ض الع�ضوية.

وحام�ض ال�ضرتيك قد يوجد على هيئة هدرات، 

اأي مع جزيء واحد من املاء واأي�ضا قد يوجد على 

�ضورة ال مائية، وتبلغ درجة ان�ضهار االأول حوايل 

100 درجة �ضل�ضيو�ض، اأما درجة ان�ضهار ال�ضورة 

�ضل�ضيو�ض،  درجة   153 فتبلغ  الالمائية  الثانية 

ويذوب هذا احلام�ض يف املاء ب�ضهولة.

خ�ضائ�ضه  اإىل  احلام�ض  هذا  اأهمية  وترجع 

من  كبري  عدد  يف  وا�ضتخداماته  املتميزة، 

للغاية،  املهمة  والدوائية  الغذائية  ال�ضناعات 

مما حدا بالعديد من دول العامل اإىل االهتمام 

االإنتاج  بلغ  حيث  �ضناعي،  نطاق  على  باإنتاجه 

 1700000 من  اأكرث   2007 عام  منه يف  العاملي 

بان  علما  ال�ضني،  يف  اإنتاجه  مت  ن�ضفها  طن، 

احلام�ض  هذا  اإنتاج  اإىل  تفتقر  العربية  بالدنا 

يتم  احتياجاتها  معظم  وان  كاف  ب�ضكل 

ا�ضترياده من اخلارج بالرغم من توفر اإمكانية 

حمليا. ت�ضنيعه 

بعدة  ال�ضرتيك  حام�ض  على  احل�ضول  وميكن 

احلم�ضيات،  من  ا�ضتخال�ضه  اأهمها  من  طرق، 

اأهم  من  اأمريكا  جنوب  ودول  املك�ضيك  وتعد 

لتوفر  نظرا  الطريقة،  بتلك  تنتجه  التي  الدول 

يبلغ  اإنتاجها  اأن  اإال  فيها،  واحلم�ضيات  الليمون 

االأكرب  الن�ضبة  اأما  العاملي،  االإنتاج  1% من  فقط 

وبا�ضتخدام  التخمريية  بالطريقة  اإنتاجها  فيتم 

الفطريات، ومن اأ�ضهر تلك الطرق:
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فطر ال�سربجل�ض نيجر

مت  والتي   Koji كوجي  اليابانية  1.  الطريقة 

بع�ض  على  وتعتمد   1966 عام  يف  ابتكارها 

املواد االأولية كالن�ضويات ونخالة الرز والقمح 

والألياف.

2. الطريقة ال�ضطحية.

3.  الطريقة العميقة، و املعتمدة على نطاق وا�ضع، 

نظرا لب�ضاطتها وكفاءتها العالية وقلة تكلفتها 

القت�صادية.

الإنتاج  امل�ضتخدمة  الدقيقة  االأحياء  اأهم  ومن 

بالتقنية  يعرف  ما  ال�ضرتيك من خالل  حام�ض 

احليوية، بع�ض الفطريات والبكترييا واخلمائر، 

hA.Niger ،A.Awamori ،A.Foetidus ، B لمث

Canh واأي�ضا خمائر   ،cillus SP ،Arthobacter

.dida Lipolytica ،C.Citrica ، S.Cervisaie

hAspergillus N  ويعد الفطر اال�ضربجل�ض نيجر

الذي ميكن  الدقيقة  االأحياء  تلك  اأهم  من   ger

�ضواء  ويخمرها  ال�ضكري  الو�ضط  يف  ينمو  اأن 

بالطريقة ال�ضطحية اأو بالطريقة العميقة، ونظرا 

الحتواء التمور على املادة االأولية الإنتاج حام�ض 

منا�ضب،  وبرتكيز  ال�ضكريات،  وهي  ال�ضرتيك، 

لذلك ميكن اإنتاج هذا احلم�ض وب�ضكل جتاري.

ا�ستخال�ض ال�سكر من التمور

ينتج ال�ضكر ال�ضائل يف العادة من التحلل اجلزئي 

واحلرارة،  احلوام�ض  بع�ض  بتاأثري  لل�ضكروز 

اأما   ،Brix برك�ض   77 حوايل  تركيزه  يبلغ  والذي 

عن  فيختلف  التمور،  من  املنتج  ال�ضائل  ال�ضكر 

ال�ضكر املنتج من ال�ضكروز، اإذ اأن التمور حتتوي 

وبن�ضبة  طبيعية،  وب�ضورة  املقلوب  ال�ضكر  على 

مت�ضاوية تقريبا من كل من اجللوكوز والفركتوز، 

قليلة،  بن�ضبة  فيه  يوجد  قد  الذي  ال�ضكروز  اأما 

ال�ضكريات  اإىل  االإنتاج  عملية  اأثناء  فيتحول 

االأحادية بفعل احلرارة واملعاجلة الكيميائية.

من هنا جند اأن ال�ضكر ال�ضائل املنتج من التمور 

 Invert Liquid املنقلب  ال�ضكر  نوع  من  يكون 

اإىل   Dextrose الدك�ضرتوز  ن�ضبة  وتبلغ   ،.Sug

ن�ضبة اللفلوز Levulose حوايل 52.5 اإىل 47.5 

املعاجلة  وبعد  والرائحة،  اللون  عدمي  ويكون   ،

االأمالح  من  قليال  حمتواه  يكون  الكيميائية 

املعدنية.

غري  ال�ضكريات  من  التمور،  �ضكريات  وتعد 

اأنها  اإذ  التميع،  على  بقابليتها  وتتميز  املتبلورة، 

تركت  اإذا  ب�ضهولة  اجلوية  الرطوبة  متت�ض 

معر�ضة للهواء.

بطرق  التمور،  من  ال�ضكر  ع�ضري  اإنتاج  ويتم 

بف�ضل  تبداأ  معاقبة،  وكيميائية  ميكانيكية 

مع  النقي  باملاء  الثمار  غ�ضل  ثم  ال�ضوائب، 

اإىل  التمور  بعدها  وتنقل  امل�ضتمر،  التحريك 

املعاك�ض،  التيار  بنظام  اال�ضتخال�ض  ا�ضطوانة 

تلك  يف  وبخاره  ال�ضاخن  املاء  ميرر  حيث 

اال�ضطوانة من االأعلى، وذلك ل�ضمان احل�ضول 

على معظم ال�ضكر.

يتم �ضحب الع�ضري ال�ضكري من االأ�ضفل، والذي 

– 25% برك�ض، بعد مروره   15 يبلغ تركيزه من 

على مناخل لف�ضل االألياف والنوى، وينقل بعدها 

اإىل خزانات الع�ضري، وتتم معاجلة بقايا التمور 

قد  التي  ال�ضكر  بقايا  على  للح�ضول  جديد  من 

تكون موجودة.

درجة  اإىل  تربيده  بعد  الناجت  الع�ضري  يعالج 

حام�ض  اإليه  وي�ضاف  �ضل�ضيو�ض،  درجة   45

hPect البكتنول واإنزمي  املخفف   الفو�ضفوريك 

مع   Pectin البكتني  لتحطيم   nol – Enzyme

التحريك امل�ضتمر، ثم ينقل اإىل املبادل احلراري 

اإىل  الت�ضخني  مع  الكال�ضيوم  باأك�ضيد  ويعامل 

على  املحافظة  مع  �ضل�ضيو�ض  درجة   65 درجة 

درجة احلمو�ضة PH اقل من 8.5 ، لينقل الحقا 

اإىل اأحوا�ض الرت�ضيب والرت�ضيح.

ال�ضكر  لع�ضري  النهائية  املعاجلة  وتعتمد 

ا�ضتخدام  كيفية  على  التمور  من  امل�ضتخل�ض 

عليه  احل�ضول  اأجل  فمن  م�ضتقبال،  املنتج  هذا 

طرق  ا�ضتخدام  يتم  الغذائية،  لل�ضناعات 

متعددة للتكرير والتنقية، اأما يف حال ا�ضتخدامه 

ال�ضرتيك،  حام�ض  �ضناعة  يف  كما  لل�ضناعة، 

فيتم نقله اإىل املرحلة التالية من عملية الت�ضنيع 
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حام�ض ال�سرتيك املتبلور

اخلا�ضة بذلك املنتج.

ع�سري  يف  املعدنية  الأمالح  من  التخل�ض 

التمر

التمر  من  امل�ضتخرج  ال�ضكري  الع�ضري  يحتوي 

على عدد كبري من اأمالح املواد املعدنية املختلفة، 

املغني�ضيوم  و  واحلديد  النحا�ض  اأهمها  ومن 

وكذلك  والبوتا�ضيوم  وال�ضوديوم  والكال�ضيوم 

وينبغي  والفو�ضفات،  والكلوريدات  الكربيتات 

اإىل  الع�ضري  نقل  قبل  املواد  تلك  من  التخل�ض 

مرحلة التخمري.

طريقة  منها  طريقة،  من  باأكرث  ذلك  ويتم 

الت�ضخني  مع  الكيميائية  املواد  ببع�ض  املعاجلة 

وتعديل احلمو�ضة، والتي توؤدي اإىل تر�ضيب تلك 

 Ion – االأيونية  املبادالت  طريقة  اأي�ضا  املواد، 

و�ضرعتها،  ب�ضهولتها  تتميز  والتي   ،Exchanger

يف  الع�ضري  مترير  على  تعتمد  الطريقة  وهذه 

 Cation Exchangers موجبة  اأيونية  مبادالت 

 Anion Exchanger �ضالبة  اأيونية  ومبادالت 

ع�ضوية  مركبات  على  حتتوي  املبادالت  وهذه   ،

غري قابلة للذوبان يف املاء، وحتتوي على جماميع 

قاعدية،  جماميع  اأو  كالكاربوك�ضيل  حام�ضية، 

كالهيدروك�ضيل.

65 درجة �ضل�ضيو�ض،  اإىل درجة  ي�ضخن الع�ضري 

وميرر يف املبادل االأيوين املوجب، فتحل االأيونات 

وال�ضوديوم  والبوتا�ضيوم  كالكال�ضيوم  املوجبة 

وغريها من الفلزات املوجودة يف الع�ضري حمل 

للمبادل  احلام�ضية  املجموعة  يف  الهيدروجني 

االأيوين مما يوؤدي اإىل زيادة حمو�ضة الع�ضري.

ال�ضالب  االأيوين  املبادل  اإىل  الع�ضري  ينقل  ثم 

الع�ضري  يف  املوجودة  ال�ضالبة  االأيونات  لتحل 

جمموعة  حمل  والكلور  والكربونات  كالكربيتات 

الهيدروك�ضيل يف مادة املبادل االأيوين، و�ضيتعادل 

ليكون  الهيدروك�ضيل  ايون  مع  الهيدروجني  ايون 

.PH≈6.5 املاء وي�ضبح املحلول متعادال تقريبا

�سكر  ع�سري  من  ال�سرتيك  حام�ض  اإنتاج 

التمر

التقنية  با�ضتخدام  ال�ضرتيك،  اإنتاج حام�ض  يتم 

التمر  �ضكر  تخمر  تفاعل  خالل  من  احليوية 

 ،A.Niger كفطر  الفطريات،  بع�ض  بوا�ضطة 

من  الع�ضارة  يف  ال�ضكر  تركيز  يكون  اأن  وينبغي 

14 – 20 %، حيث يعقم اأوال لقتل البكترييا ب�ضكل 

كامل ويكون ذلك حتت ال�ضغط ، ملدة 30 دقيقة، 

ثم ينقل املزيج اإىل املفاعل الرئي�ض، ويربد حيث 

تيار  مترير  مع   %2.5 االيثانول  اإليه  ي�ضاف 

التي  اخلمرية  ت�ضاف  ثم  م�ضتمر،  ب�ضكل  هوائي 

مت حت�ضريها م�ضبقا يف املخترب، والتي هي فطر 

و�ضط  تنميته على  الذي متت  اال�ضربجل�ض نيجر 

غذائي ملدة 7 اأيام.

عملية  على  ال�ضيطرة  يجب  املرحلة  هذه  ويف 

التخمر، بتنظيم درجة احلرارة بحيث ال تتجاوز 

درجة  على  واملحافظة  �ضل�ضيو�ض  درجة   30

3 تفاديا لتكون حام�ض  PH يف حدود  احلمو�ضة 

.)Oxalic Acid ) COOH.COOH االأوكزاليك

وعملية التخمر ال�ضابقة ت�ضتمر ملدة قد ت�ضل اإىل 

املفاعل  متابعة  تتم  الفرتة  تلك  وخالل  اأيام،   9

اإيقاف  يتم  العملية  انتهاء هذه  وبعد  با�ضتمرار، 

مرور التيار الهوائي وينقل املحلول اإىل اأحوا�ض 

�ضطحية حيث ير�ضح ويف�ضل الفطر عن ال�ضائل 

املخمر الذي يحتوي على حام�ض ال�ضرتيك.

ال�سابقة  التفاعالت  تلخي�ض  وميكن 

باملعادلتني التاليتني:

احل�سول على حام�ض ال�سرتيك وبلورته

تتم عملية تر�ضيب حام�ض ال�ضرتيك الناجت من 

هيدروك�ضيد  بوا�ضطة  ال�ضابقة،  التخمر  عملية 

يرت�ضب  حيث  الكال�ضيوم،  كلوريد  اأو  الكال�ضيوم 

 Calcium Citrate على �ضكل �ضرتات الكال�ضيوم

Ca3)C6H5O7)2 ، بعد عملية ت�ضخني وعاء التفاعل 

مع  البخار  بوا�ضطة  �ضل�ضيو�ض  درجة   85 اإىل 

التحريك والتقليب امل�ضتمر، ثم يف�ضل الرا�ضب 

C12 H22 H11  +  H2O + 3O2  2C6 H8 O7  +  4H2O
Sucrose + Water + Oxygen  Citric.Acid + Water

C6 H12O6  + 11|2 O2  C6 H8 O7  +  2H2O
Dextrose + Oxygen   Citric.Acid + Water
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يتم تخمري التمور بوا�سطة فطر ال�سربجل�ض نيجر يف مفاعالت لإنتاج 

حام�ض ال�سرتيك

يجب مراقبة مفاعالت تخمري التمور با�ستمرار

بوا�ضطة الطرد املركزي اأو الرت�ضيح.

الكربيتيك  بحام�ض  ذلك  بعد  الرا�ضب  يعالج 

امل�ضتمر  التقليب  مع  �ضديد،  ببطء  املركز 

 1.1 تبلغ  حمو�ضة  درجة  على  واملحافظة 

هذه  ويف  �ضل�ضيو�ض،  درجة   35 لغاية  والت�ضخني 

 CaSO4 الكال�ضيوم  كربيتات  ترت�ضب  املرحلة 

)اجلب�ض ( والتي تف�ضل بالرت�ضيح، اأما حام�ض 

الكربون  من  عمود  يف  فيمرر  الناجت،  ال�ضرتيك 

الن�ضط الإزالة اللون، ثم ينقل اإىل مبادل كاتيوين 

على  نح�ضل  وبذلك  الكاتيونات،  من  للتخل�ض 

احلام�ض على �ضكل حملول.

املتبلور، يبخر  ال�ضرتيك  وللح�ضول على حام�ض 

وي�ضخن  ال�ضغط  خملخلة  اأجهزة  يف  املحلول 

بوا�ضطة بخار املاء ثم ينقل اإىل املبلور حيث تف�ضل 

بلورات حام�ض ال�ضرتيك بالطرد املركزي وجتفف 

بالهواء ال�ضاخن على درجة 40 درجة �ضل�ضيو�ض.

حام�ض  على  للح�ضول  املغمورة  الطريقة  وتعد 

اأن  كما  كبري  اإنتاجي  مردود  ذات  ال�ضرتيك 

قليلة  الت�ضنيع  معدات  ت�ضغلها  التي  امل�ضاحة 

وبالتايل تكون اأكرث اقت�ضادية يف النفقات.

ا�ستعمالت حام�ض ال�سرتيك

االأحما�ض  اأكرث  من  ال�ضرتيك  حام�ض  يعد 

الع�ضوية ا�ضتخداما يف الت�ضنيع الغذائي، وتقدر 

الدرا�ضات اأن نحو 60% من اإنتاج هذا احلام�ض 

يتم ا�ضتخدامها يف العمليات ال�ضناعية اخلا�ضة 

E330، وخ�ضو�ضا  الرقم  الغذائية، حتت  باملواد 

ي�ضفي  حيث  الغازية  امل�ضروبات  حت�ضري  يف 

مينحها  كما  الطازجة،  الفاكهة  نكهة  عليها 

هذا  يعترب  كذلك  املنا�ضبة،  احلمو�ضة  درجة 

للمواد  الطبيعية  احلافظة  املواد  من  احلام�ض 

يف  وا�ضع  نطاق  على  ي�ضتخدم  لذلك  الغذائية، 

ما  يرتاوح  برتكيز  واحللويات  الع�ضائر  �ضناعة 

بني 0.8 – 2% ، وقد وجد اأن ا�ضتخدامه يف تلك 

ال�ضناعات يوؤدي اإىل تعزيز النكهة وزيادة قابلية 

الذوبان وثبات للمواد املحلية ال�ضناعية.

يف  ال�ضرتيك  حام�ض  اأمالح  ت�ضتخدم  كذلك 

يبلغ  وبرتكيز  ا�ضتحالب  كعامل  االألبان  �ضناعة 

�ضفات  لزيادة  االأجبان  �ضناعة  يف  واأي�ضا   ،%3

�ضرائح  ملم�ض  يح�ضن من  وبالتايل  فيها  اللدانة 

عملية  من  ويقلل  الدهن  ف�ضل  ومينع  اجلنب 

التبلور لتلك املنتجات الغذائية.

يف  ال�ضرتيك  حام�ض  ا�ضتخدام  �ضاع  فقد  اأي�ضا 

�ضناعة املربيات واجللي، اإذ يعمل على تخفي�ض 

نقطة  اإىل  املنتجات  لتلك   PH احلمو�ضة  درجة 

الت�ضكيل  اإىل  يوؤدي  الت�ضاوي الكهربائي وبالتايل 

املتميز  املذاق  اإك�ضابه  اإىل  اإ�ضافة  للجلي  اجليد 

للحم�ضيات.

ونظرا لقدرة هذا احلام�ض على تخفي�ض ن�ضاط 

على  ا�ضتخدم  فقد  املرغوبة،  غري  االإنزميات 

اإذ  والفواكه،  اخل�ضروات  حفظ  يف  وا�ضع  نطاق 

احلاجة  اأي�ضا  ويقلل  لالأك�ضدة،  كم�ضاد  يعمل 

لتلك املنتجات، وهذا ما  اإىل املعاجلة احلرارية 

ا�ضتخدامه يف  اإىل  الغذائية  املواد  حدا ب�ضانعي 

�ضناعة  وخ�ضو�ضا  اللحوم،  ومعاجلة  �ضناعة 

حام�ض  اأمالح  ت�ضتخدم  كما  املطبوخ،  ال�ضجق 

اأمالح  والإحالل  املعاجلة  لت�ضريع  ال�ضرتيك 

االأيريثوريك، وقد تبني اأن اإ�ضافة حملول حام�ض 

اإزالة  على  ي�ضاعد   %  5  –  3 برتكيز  ال�ضرتيك 

االأغلفة عن ال�ضجق واللحوم املحفوظة باالإ�ضافة 

اإىل كونه مانع لالأك�ضدة.

بحام�ض  نقعها  فيتم  البحرية،  االأطعمة  اأما 

ال�ضرتيك املخفف، ويوؤدي ذلك اإىل املحافظة على 

لونها ونكهتها والإزالة الرائحة غري املرغوبة.

ال�ضرتيك  حام�ض  ا�ضتخدام  اإىل  وباالإ�ضافة 
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عمليات املعاجلة الكيميائية املختلفة للتمور للح�سول على حام�ض ال�سرتيك 

تعد التمور مادة اأولية لعدد كبري من 

ال�سناعات الكيميائية الهامة

االإنتاج  من   %  10 فاإن  الغذائية،  ال�ضناعات  يف 

الدوائية  ال�ضناعات  يف  ا�ضتخدامه  يتم  العاملي 

حام�ض  لتثبيت  الطبية،  العقاقري  وحت�ضري 

والباي  الكربونات  مع  يخلط  كما  ال�ضكوربيك، 

كربونات الإنتاج م�ضادات احلمو�ضة.

حام�ض  جممل  من   %30 ا�ضتخدام  يتم  كذلك 

ال�ضرتيك امل�ضنع يف بع�ض ال�ضناعات الكيميائية، 

واالأحبار  االأ�ضباغ  و�ضناعة  اجللود  كدباغة 

الكهربائي  والرت�ضيب  الن�ضيجية  وال�ضناعات 

وحتليه املياه وغريها من ال�ضناعات املهمة.

اإن اأهمية هذا احلام�ض، تكمن يف انه يعد مادة 

التي  ال�ضناعات  من  كبري  عدد  يف  مهمة  اأولية 

اأهميته  اأن  كما  اليومية،  االإن�ضان  حياة  تالم�ض 

املادة  اأن  يف  تتجلى  العربية،  ملنطقتنا  بالن�ضبة 

وهي  لدينا،  متوفرة  ل�ضناعته  الالزمة  االأولية 

التمور من الدرجة الثانية والتمور غري ال�ضاحلة 

ل�ضناعة  يوؤ�ض�ض  مما  الب�ضري،  لال�ضتهالك 

اقت�ضاديات  تعزز  العربية،  منطقتنا  يف  رائدة 

احلاجة  اأم�ض  يف  نحن  مالية  عوائد  وتدر  دولنا 

اإليها لرفد م�ضرية التنمية والبناء يف بالدنا.

املراجع:

التمر  نخلة  العكيدي،  ح�ضن  خالد  1-  ح�ضن 

علم وتقنية الزراعة والت�ضنيع، دار زهران، 

2000، عمان، االأردن.

2-  علي بن اإبراهيم بوكر حوباين، عبد الرحمن 

بن عبد العزيز اجلنوبي، تطبيقات يف ت�ضنيع 

 ،2008 واملطابع،  العلمي  الن�ضر  التمور، 

اململكة العربية ال�ضعودية.

التمر  نخلة  علي،  اأحمد  ح�ضني  3-  فتحي 

واحلا�ضر  املا�ضي  بني  احلياة  �ضجرة   ...

العربية  الدار  الثاين،  اجلزء  وامل�ضتقبل، 

للن�ضر والتوزيع،2005، القاهرة، م�ضر.

4-  عاطف حممد اإبراهيم، حممد نظيف حجاج 

رعايتها  زراعتها،  التمر..  نخلة  خليف، 

واإنتاجها يف الوطن العربي، من�ضاة للمعارف 

باالإ�ضكندرية، م�ضر.

5-  علي كامل ال�ضاعد، املواد امل�ضافة لالأغذية، 

عمان، االأردن.
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دور أشجار النخيل 
في الحد من 

التلوث البيئي

اخلال�صة :

التي  املخاطر  اأكرب  من  البيئي  التلوث  يعد 

يواجهها الإن�سان يف الوقت احلايل، ومن العوامل 

هي  البيئي  التلوث  اأثر  من  حتد  التي  الرئي�سية 

عن  وللك�سف  اخل�سراء،  وامل�سطحات  الزراعة 

للحد  النخيل  اأ�سجار  زراعة  يف  التو�سع  اأهمية 

ambander@moew.gov,ae

الدكتور  عامر حممد بندر العاين 

د. �سالح عبد املنعم ح�سني

�سعادة/ �سلطان عبداهلل بن علوان 

 م. �سـعيد ح�سـن احمد البغام  

د. اأ�سامة  دروي�ش

بحث تطبيقي من اإعداد

بعنوان  درا�سة  اأجريت  فقد  البيئي  التلوث  من 

التلوث  من  احلد  يف  النخيل  اأ�سجار  )دور 

البيئي( مبحطة اأبحاث احلمرانية خالل الفرتة 

بيئية  مناطق  خم�س  يف  م   2008 ــ   2006 من 

خمتلفة متثل البيئة الزراعية، البحرية، املدينة، 
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تعري�س  خالل  من  وال�سحراوية،  ال�سناعية 

الثقيلة  العنا�سر  لرت�سب  خمتربية  اأطباق 

العالقة يف الهواء لثالث فرتات زمنية 72، 168، 

و336 �ساعة كما اأخذت عينات من اأوراق �سعف 

البيئية اخلم�س، ومت حتليل  النخيل من املناطق 

وال�سعف  الأطباق  يف   املتجمعة  الأتربة  عينات 

الثقيلة  العنا�سر  كميات  لتقدير  خمتربيًا 

واملقدرة  الأوراق  قبل  من  واملمت�سة  املرت�سبة 

بجزيء باملليون.

واأظهرت النتائج وجود عالقة طردية بني الكمية 

الهواء  العالقة يف  الثقيلة  العنا�سر  املرت�سبة من 

تعر�س  فرتة  زيادة  مع  الأطباق  اأ�سطح  على 

تركيز  اأعلى  ظهر  كما  العنا�سر.  لتلك  الأطباق 

الألومنيوم تاله اخلار�سني ثم  لعن�سر  وتر�سيب 

هو  تركيزًا  العنا�سر  اأقل  وكان  الأ�سرتن�سيوم، 

البيئة البحرية املرتبة  عن�سر الزرنيخ. واحتلت 

الثقيلة  العنا�سر  تركيز  زيادة  حيث  من  الأوىل 

ثم  ومن  ال�سناعية  البيئة  ثم  املدينة  بيئة  تلتها 

البيئة الزراعية واأخريًا البيئة ال�سحراوية.

للعنا�سر  اأعلى تر�سيب  اإن  النتائج  اأو�سحت  كما 

البيئة  النخيل ظهر يف  اأوراق �سعف  الثقيلة على 

البيئتني  تركيز يف  اأقل  ال�سناعية يف حني ظهر 

الزراعية وال�سحراوية.

اأوراق �سعف النخيل  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما 

نيكل  كروم،  )كوبلت،  الثقيلة  العنا�سر  ر�سبت 

  %91 ــ   22 بني  تراوحت  بن�سب  والر�سا�س( 

للحد  النخيل  اأ�سجار  زراعة  اأهمية  يوؤكد  وهذا 

ب�سرورة  الدرا�سة  واأو�ست  البيئي،  التلوث  من 

النخيل  اأ�سجار  زراعة  يف  والتو�سع  ال�ستمرار 

املتعلقة  والأبحاث  الدرا�سات  من  وال�ستفادة 

باإيجاد احللول للحد من التلوث البيئي.

املقدمة 

الظروف  باأنها  عامة  ب�سفة  البيئة  تعرف 

الفيزيائية والكيميائية والإحيائية لالإقليم الذي 

يعد  التلوث  اأن  كما  حي،  كائن  اأي  فيه  يعي�س 

ب�سفة رئي�سية تغريًا غري مرغوب يف اخل�سائ�س 

للبيئة  الإحيائية  اأو  الكيميائية  اأو  الفيزيائية 

الب�سري  الن�ساط  من  اأ�سا�سًا  وين�ساأ  الطبيعية، 

مت�سمنًا تلوث املياه ال�سطحية واجلوفية والرتبة 

الب�سرية  الن�ساطات  اأحدثت  حيث  والهواء، 

اأدى متركز  البيئة، فقد  الكثري من التغريات يف 

ال�سناعة يف املدن وزيادة و�سائل النقل اإىل خلق 

الكربيت  كاأكا�سيد  متعددة  بغازات  ملوثة  بيئة 

والكربون والنيرتوجني والهيدروكربونات والدخان 

�سحة  على  ذلك  وانعك�س  وال�سجيج  والغبار 

�سابر   ،1981  Fitter&Hay  ( ون�ساطه  الإن�سان 

1997، العودات 1998، ابو �سعدة 2000 واإ�سالم 

2001م(.

اإن تلوث الهواء يعد اأكرب تهديد ل�سحة الإن�سان، 

اأن  م(   2000 )وهبي  الدرا�سات  اأكدت  فقد 

الإن�سان  منها  يعاين  التي  الأمرا�س  من  الكثري 

�سببها  الع�سرين  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف 

والقلب  التنف�سي  اجلهاز  كاأمرا�س  الهواء  تلوث 

و�سرطان الرئة والأنفلونزا وغريها.

مليارًا  اأن   العاملية  ال�سحة  منظمة  واأكدت  هذا 

من  العالية  امل�ستويات  ذات  املدن  �ساكني  من 

تلوث الهواء معر�سون لأخطار �سحية، وان تنف�س 

املك�سيك  بدولة  مك�سيكو�سيتي  مدينة  يف  الهواء 

على �سبيل املثال يعادل ب�سكل ع�سوائي )�سخ�سًا 

اأخطر  ومن  اليوم(  يف  �سجائر  علبتي  يدخن 

اأوك�سيد  اأول  غاز  الهواء  يف  املوجودة  امللوثات 

الر�سا�س  وجزيئات  الكربيت  واأكا�سيد  الكربون 

وغريها من امللوثات )وهبي 2000 م(.

اال�ستعرا�ش املرجعي للدرا�سة:

اإ�سالم  و  م   1997 )�سابر  الدرا�سات  اأكدت 

2001م(  اأن الرياح حتمل يف طياتها كثريًا من 

الغبار والرمال الناعمة، ويتكون هذا الغبار من 

الغبار  ويبقى  الثقيلة  الفلزات  مركبات  بع�س 

عالقًا يف الهواء مدة تطول اأو تق�سر تبعًا حلجم 

ج�سيمات الغبار و�سدة الرياح، والغبار العالق يف 

الهواء يكون عادة على هيئة اإيرو�سولت من عديد 

من املواد بع�سها من اأ�سل معدين مثل مركبات 

والفو�سفات،  والألومنيات  وال�سليكات  الكربيتات 

بع�س  مثل  ع�سوي  اأ�سل  من  الآخر  وبع�سها 

حبوب اللقاح اأو بع�س نواجت تخمر املواد الع�سوية 

وحتللها )وهبي 2000 م(.
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اأن  احتمال  زيادة  هو  اليوم  الهاج�س  اأ�سبح 

املياه،  تلوث  ب�سبب  عط�سًا  الإن�سان  ميوت 

ب�سبب  وقلقًا  الهواء،  تلوث  ب�سبب  واختناقًا 

اإن  الغذاء،  تلوث  ب�سبب  وت�سممًا  ال�سو�ساء 

التكنولوجيا احلديثة �سالح ذو حدين واإنها اإذا 

ت�سبب  اأنها  اإل  الإن�سان  رفاهية  من  تزيد  كانت 

به،  املحيطة  للبيئة  الطبيعي  بالتوازن  اختالًل 

تلوث  على  الإن�سان  �ساعد  املكت�سفات  وبهذه 

وزاد  والغذاء  الزراعية  والرتبة  واملاء  الهواء 

انت�سار الأمرا�س، اأي اأن الغاية يف م�ستهل تاأريخ 

اأما الآن فقد  الإن�سان كانت حمايته من البيئة، 

الإن�سان.  البيئة من  الغاية هي حماية  اأ�سبحت 

حماية  وكالة  تاأ�س�ست  بالبيئة  لالأ�سرار  ونتيجة 

ال�سيا�سي  الن�ساط  عقد  بداأ  وهكذا  البيئة، 

على  الت�سديق  ومت  البيئة  والت�سريعي يف جمال 

الت�سريعات البيئية ومنها قانون الهواء النظيف 

عام 1970 )ابو �سعدة 2000 م(.

 Fitter&Hay( الدرا�سات  جميع  اتفقت  كما 

1981، �سابر 1997، العودات 1998، اأبو �سعدة 

اإ�سالم     ،2000 مو�سى   ،2000 وهبي   ،2000

حتديد  على  م(   2001 البيئة  وحماية   2001

التلوث  يف  للتحكم  ا�ستخدامها  املمكن  الطرق 

الهوائي واحلد منه وذلك من خالل:

♦ عزل امللوثات با�ستخدام املر�سحات البيولوجية 
الإلكرتو�ستاتيكية  واملر�سبات   )Biofilter(

يف   )Catalysers( اللم�سية  العوامل  وا�ستخدام 

عوادم ال�سيارات.

للطاقة  جديدة  م�سادر  وا�ستخدام  حت�سني   ♦
والطاقة  الطبيعي  الغاز  مثل  التلوث  قليلة 

ال�سم�سية والكهربائية كبديل للنفط وم�ستقاته.

♦ الهتمام بزراعة الأ�سجار )�سواء الغابات اأو 
وداخل  حول  اخل�سراء(  والأحزمة  امل�سطحات 

 %80-40 بني  ما  الأ�سجار  حتجز  حيث  املدن 

متت�س  كما  الهواء،  يف  العالقة  الغبار  كمية  من 

ال�سامة  الغازات  من   %70 من  اأكرث  الأ�سجار 

امللوثة للهواء مثل Co  وSo2 ويظهر تاأثري ذلك 

ال�سريعة  الطرق  جوانب  على  وا�سحة  ب�سورة 

حيث حتجز الأ�سجار اأكرث من 90% من مركبات 

الر�سا�س املنطلقة  من عوادم ال�سيارات.

اإىل  تهدف  عملية  وهي  البيئية،  الرتبية   ♦
املت�سلة  وامل�سكالت  بالبيئة  العامل  �سكان  توعية 

واملهارات  واحلوافز  باملعلومات  وتزويدهم  بها 

حل  على  للعمل  وجماعات  اأفرادًا  توؤهلهم  التي 

م�سكالت  دون ظهور  واحليلولة  البيئة  م�سكالت 

منقطعة  وغري  م�ستمرة  العملية  وهذه  جديدة 

وم�سوؤولية متوا�سلة لبناء هذه البيئة.

للحد  املحددة  والقوانني  الت�سريعات  �سن   ♦
يف  املوجودة  للملوثات  به  امل�سموح  الأق�سى 

واملزدحمة  ال�سناعية  املدن  يف  وخا�سة  الهواء 

ر�سد  حمطات  واإ�سافة  تنفيذها  ومتابعة 

ومراقبة التلوث. 

عبدون  )اأبو  الدرا�سات  اإحدى  اأكدت  ولقد   ♦
والتثقيف  التوعية  برامج  اأهمية  على   )2007

التلوث،  من  البيئة  حماية  يف  واأثرها  البيئي 

الشجرة المباركة مارس 2010 61 - 60



واأ�سارت اأي�سا اإىل اأنه كلما زاد ال�سعي نحو التقدم 

البيئية  العتبارات  جتاهل  ظل  يف  الت�سنيع  يف 

زادت م�ساكل التلوث البيئي وزادت اأخطاره على 

املجتمعات يف احلا�سر وامل�ستقبل.

�سرع  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ويف   ♦
م   1999 ل�سنة   )24( رقم  الحتادي  القانون 

البيئة  حماية   ( وتنميتها  البيئة  حماية  �ساأن  يف 

2001م ( وت�سمن ع�سر مواد بخ�سو�س حماية 

الهواء من التلوث اإ�سافة اإىل ذلك داأبت الدولة  

على ن�سر امل�سطحات اخل�سراء والإكثار من زراعة 

النخيل للحد من تلوث الهواء.  

   املواد وطرق العمل

اأجريت الدرا�سة يف حمطة اأبحاث احلمرانية خالل 

الفرتة ) 2006 – 2008 م ( حيث مت اختيار خم�س 

مناطق بيئية خمتلفة يف اإمارة راأ�س اخليمة جلمع 

العينات منها.

وت�سمنت الدرا�سة البيئات واملناطق التالية.:

اأبحاث  )حمطة   H  - الزراعــــية  1-  البيئـة 

احلمرانية(.

2-  البيئـة البحـــــرية  - S   )مركز �سعم الزراعي(. 

راأ�س  مدينة  )مركز   R   - املدينـــــــة   3-  بيئــة 

اخليمة(.

4- البيئـة ال�سناعيــة  -  I )بيئة خور خوير(. 

ال�سعدي  )بيئة   - ال�سحراوية  5-  البيئـة 

ال�سحراوية(.
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و�سملت الدرا�سة نوعني من االختبارات 

)اأطباق  من  مكررات  ثالثة  و�سعت  اأواًل: 

زجاجية( يف كل بيئة من املناطق البيئية اخلم�س 

املذكورة اأعاله مك�سوفة ومعر�سة للبيئات املتباينة 

و168    72( هي  حمددة  زمنية  فرتات  ولثالث 

املواعيد  يف  الأطباق  جمع  ومت  �ساعة(  و336 

املحددة لكل منها وحفظت يف اأجهزة التربيد بعد 

تغليفها حلني اكتمال جميع العينات واأر�سلت اإىل 

املختربات املركزية يف العني للتحليل.

النخيل  اأوراق  من  عينات  اأخذت  ثانيًا: 

املوجود يف كل بيئة من املناطق  البيئية اخلم�س 

وبثالثة  نخالت  ثالث  وبواقع  �سلفًا   املذكورة 

من  27 خو�سة  اأخذت  بيئة حيث  لكل  مكررات 

× 3 جريدات موزعة على  كل نخلة )خو�سات 

حتى  �سديد  وباحرتا�س  اخل�سري(  املجموع 

الأوراق  على  عالق  اأو  مرت�سب  هو  ما  يفقد  ل 

 ، غ�سيل  بدون  وطحنت  جففت  ثم  اأتربة  من 

باملاء  غ�سلها  ومت  مماثلة  عينات  اأخذت  كما 

وطحنت  جففت  ثم  منها  الأتربة  لإزالة  املقطر 

Control ، ومت اإر�سال جميع  باعتبارها مقارنة 

مدينــة  يف  املركزية  املختربات  اإىل  العينات 

العــني لغر�س حتليلها.    

طريقةالتحليل يف املختربات املركزية:

اأوراق   من  عينة  كل  من  غم   50 كمية  اأخذت 

املعامالت املختلفة مت�سمنة املقارنة وجففت على 

75ْ  م  حلني ثبات الوزن  ثم طحنت بالطاحونة 

ثم  ملم(.   0.053( مبنخل  ونخلت  الكهربائية 

كل  وو�سع  املنخولة  العينات  من  غم   0.5 وزن 

منها يف كاأ�س �سعة )100 مل( واأ�سيف اإليه 20 

مع    .%20 املركز  البريكلوريك  حام�س  من  مل 

ثم   %69 املركز  النرتيك  حام�س  من  مل   30

حتى  احلرارة  بزيادة  تدريجيًا  املحلول  �سخن 

درجة الغليان وا�ستمر ذلك حتى اكتمال اله�سم 

عملية  ا�ستغرقت  حيث  رائقًا،  املحلول  لي�سبح 

5 �ساعات، وترك املحلول ليربد  اله�سم حوايل 

اإىل  اأكمل حجمه  ثم  معياري  دورق  اإىل  نقل  ثم 

100 مل باملاء املقطر.

وزنها  مت  فقد  الزجاجية  الأطباق  مناذج  اأما 

ونقلت  املقطر  باملاء  غ�سلت  ثم  حمتوياتها  مع 

حمتوياتها اإىل اأنبوبة  اختبار، وغ�سلت الأطباق 

التي  املحتويات  وزن  لتقدير  وزنت  ثم  وجففت 

جمعت يف كل طبق.   
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اأما اأنابيب الختبار فقد خ�سعت لنف�س اخلطوات 

والطريقة التي اأجريت على مناذج الأوراق با�ستبدال 

الهيدروكلوريك  بحام�س  البريكلوريك  حام�س 

املركز 37%. ثم جمعت جميع املحاليل للمعامالت 

الثقيلة  العنا�سر  من  حمتوياتها  تقدير  ومت 

US-( ا�ستنادا اإىل طريقة )ICP.OES(  با�ستخدام

العنا�سر  كمية  وقدرت   )2007 EPA ، Method

 .)ppm( املدرو�سة باجلزء/ املليون

النتائج واملناق�سة:                                                                                                 

يو�سح جدول رقم ) 1 ( تركيز العنا�سر املوجودة 

خلم�س  البيرني  اأطباق  يف  املتجمعة  بالأتربة 

ويت�سح  زمنية،  فرتات  ولثالث  بيئية  مناطق 

من النتائج اإن العنا�سر ب�سكل عام تزداد كمية 

تر�سباتها طرديًا بزيادة فرتة التعري�س الزمنية 

على  درا�ستها  متت  التي  البيئية  املناطق  كل  يف 

حد �سواء. ومن معدل الفرتات الزمنية )جدول 

2( يت�سح اإن عن�سر الأملنيوم )AL( كان تركيزه 

الأعلى مقارنة بالعنا�سر الباقية وهذا ياأتي من 

كون عن�سر  الأملنيوم )AL(  ي�سكل  اأكرب تركيز 

فلزي موجود على �سطح الأر�س وي�سكل 8% من 

تكوين الق�سرة الأر�سية وقد احتل املرتبة الأوىل 

 )Zn(  اأما فلز اخلار�سني )PPM 6498(  وبلغ

 )PPM  518( وبلغ  الثانية  املرتبة  احتل  فقد 

وجاء فلز �سرتني�سيوم ) Sr( باملرتبة الثالثة وبلغ 

)335PPM( وكان اأقل العنا�سر تركيزًا هو فلز 

 .)0.8PPM( وبلغ )As( الزرنيخ

تر�سيب  اإن  ب(  ــ   1 اأ،  ــ   1( الأ�سكال  اأظهرت 

العنا�سر كان اأعلى يف الأطباق التي تعر�ست ملدة 

كانت  والأقل  �ساعة   168 فرتة  تاله  �ساعة   336

فرتة 72 �ساعة، وهذا يوؤكد احلقيقة التي جتعل 

التنا�سب طرديًا يف عالقة الزمن مع كمية تر�سيب 

العنا�سر. اأما الأ�سكال )1 ــ ج ،1 ــ د( فقد اأظهر 

)متو�سط  عام  ب�سكل  العنا�سر  تر�سيب  معدل 

�ساعة   192 والبالغ  الثالث  الزمنية  الفرتات 

ومعدل الرت�سيب ملدة �ساعة على التوايل( والذي 

ظهر فيه اأعلى تر�سيب بعد الأملنيوم )AL(  لعن�سر 

 )Sr( يليه عن�سر  �سرتني�سيوم )Zn(  اخلار�سني

ثم عن�سر النحا�س )Cu( والكروم )Cr( والنيكل 

)Ni( والبار يوم )Ba( اأما بقية العنا�سر فكانت 

 .PPM 100 سئيلة جدا ومل تتجاوز�

للعنا�سر  الرت�سيب  ن�سبة  جدول)3(  يو�سح 

الثقيلة يف خم�س مناطق بيئية وكانت اأعلى ن�سبة 

 )AL الأملنيوم  لعن�سر  املناطق هي  لكل  تر�سيب 

وتراوحت )2163ـ ـ PPM 518( اأما املرتبة الثانية 

وتراوحـــت   )Zn( اخلار�سني   لعن�سر  فكانت 

احلمرانية  ملناطق    PPM  87 ــ   212 بـني  مــا 

 )R(  ومدينة راأ�س اخليمة )S( والبحرية )H(

�سرتني�سيوم  لعن�سر  الثانية  املرتبة  كانت  فيما 

)Sr( وتراوحت ما بني  PPM 63 -51  للمناطق 

.)D( وال�سحراء )I(  ال�سناعية

اأو�سحت الأ�سكال )2 ــ اأ، 2 ــ ب( بو�سوح معدل 

العناصر
الثقيلة

M.M
HSRID

7216833672168336721683367216833672168336

Al1864354059755617150451689457388170103001110911379133091718603013610ألومنيوم

As00001.073.5000.171.201.852.94000.99زرنيخ

Ba96165347310069123130951091131869201باريوم

Cd00.5400.050.590.622.112.863.110.840.931.45336كادميوم

Co034.51.955.447.578.6710.731166.67705.5912كوبلت

Cr99103731041511564865906173944982174كروم

Cu9415216738241048369911014263642135234نحاس

Mo66.968.582.144.465.76114.905.196.364.674.428.41مولبيدمن

Ni6563848689117881181215861692585186نيكل

Pb0000011.338688935.717.658.47000رصاص

Sr92105284252756886377506661325374377124459658استرانشيوم

V0.122.7912.6712.3339571116212732311.331636فانيديوم

Zn39161663362579439677951045107518718918557100323زنك)خارصني(

جدول )1( متو�سط تركيز العنا�سر الثقيلة باجلزء/املليون يف املواد العالقة يف الهواء واملرت�سبة خالل  72 ، 168 ، 336  �ساعة ويف 

 .)D(  وبيئة �سحراوية I وبيئة �سناعية R وبيئة مدنية ، S وبحرية ، H  خم�ش مناطق بيئية خمتلفة  ) زراعية
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البيئات  يف  الثقيلة   للعنا�سر  اليومي  الرت�سيب 

كانت   )S( البحرية  البيئة  اإن  ويت�سح  املدرو�سة 

ملعظم  املعادن  تر�سيب  معدل  يف  ارتفاعا  الأكرث 

  )AL( الأملنيوم   بعد  مقدمتها  ويف  العنا�سر 

واخلار�سني)Zn( و �سرتني�سيوم )Sr( و النحا�س  

اخليمة   راأ�س  مدينة  بيئة  جاءت  حني  يف   )Cu(

)R( باملرتبة الثانية يف تر�سيب العنا�سر الثقيلة 

 )AL( الأملنيوم  بعد  العنا�سر  مقدمة  يف  وكان 

بيئة  اأما   )Sr( �سرتني�سيوم  ثم   )Zn( الزنك 

وكان  الثالثة  باملرتبة  فجاءت   )  H( احلمرانية 

الثقيلة  الفلزية  للعنا�سر  تر�سيب  اأعلى  فيها 

ثم    )AL( الأملنيوم  بعد   )Zn( اخلار�سني  

عن�سر النحا�س )Cu( يليه عن�سر  �سرتني�سيوم 

)Sr( اأما البيئة ال�سناعية )I( فجاءت يف املرتبة 

 )Sr( �سرتني�سيوم  عن�سر  فيها  وكان  الرابعة 

باملرتبة الثانية بعد الأملنيوم )AL(   تاله الزنك 

 )D( باملرتبة الثالثة، اأما بيئة ال�سحراء )Zn(

فكان فيها تركيز العنا�سر الفلزية قليل باملقارنة 

ببقية البيئات  وقد احتل فيها عن�سر �سرتني�سيوم 

 .)AL( املرتبة الثانية بعد الأملنيوم )Sr(

من هنا يت�سح اإن البيئة  البحرية)S (كانت اأكرث 

النفايات  بقايا  ب�سبب  للتلوث  عر�سة  املناطق 

البرتول   ناقالت  وقود  احرتاق  وخملفات 

ال�سحي،   وال�سرف  ال�سناعية  واملخلفات 

 )R( اخليمة   براأ�س  واملتمثلة  املدينة  بيئة  اأما 

يعود  التلوث  وم�سدر  الثانية  املرتبة  يف  فكانت 

وخملفات  النقل  و�سائل  ا�ستخدام  زيادة  اإىل 

72 �ساعةM.Mالعنا�سر الثقيلة
PPM

168 �ساعة
PPM

336 �ساعة
PPM

    املعدل العام
PPM

PPM/�ساعة

Al413565858772649833.8األومنيوم

As0.1710.3691.7830.7750.004زرنيخ

Ba41.57667560.720.32باريوم

Cd0.760.952.631.4450.008كادميوم

Co2.994.535.544.350.022كوبلت

Cr41.5768.43120.3376.770.40كروم

Cu69.71109.43222133.710.69نحا�س

Mo2.773.797.794.780.025مولبيدمن

Ni38.7961.29117.6772.570.378نيكل

Pb8.0613.6630.5717.430.09ر�سا�س

Sr204.71314.29390335.141.75ا�سرتان�سيوم

V11.2615.1117.2614.550.075فانيديوم

Zn372.14439.5741.33517.772.696)زنك )خار�سني

             جدول )2 ( متو�سط الرت�سيب للعنا�سر الثقيلة مقدرة باجلزء/املليون ) ppm( خالل 72، 168، 336  �ساعة

واملعدل العام وما يرت�سب يف ال�ساعة الواحدة
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             �سكل ) 1- اأ ( معدل الرت�سيب للعنا�سر الثقيلة املقدرة )جزء/املليون ( 

املرت�سبة خالل 72، 168، 336 �ساعة

 �سكل ) 1-ب ( معدل الرت�سيب للعنا�سر الثقيلة املقدرة )جزء/املليون ( املرت�سبة 

خالل 72 ، 168 ، 336 �ساعة

عوادم ال�سيارات والن�ساط التجاري والعلمي 

فكان   )I( ال�سناعية  البيئة  اأما  وال�سناعي 

 )AL( الأملنيوم  لعن�سر  تر�سيب  اأعلى  فيها 

والبالغ PPM  2163 )جدول 3( كما ارتفعت 

ببقية  مقارنة  الباقية  العنا�سر  ن�سبة  فيها 

املناطق الأخرى يف حني كانت البيئة الزراعية 

)H( ظهرت فيها تر�سبات الفلزات ب�سورة 

اأقل مقارنة ببقية املناطق الأخرى وبالرغم 

والأ�سمدة  املبيدات  ا�ستخدام  زيادة  من 

الأ�سجار  دور  فاإن  الزراعة،  يف  الكيماوية 

اأ�سجار  اأن  يف احلد من التلوث وا�سح حيث 

النخيل التي متت زراعتها ب�سكل وا�سع كان 

لها دور كبري يف امت�سا�س وتر�سيب كميات 

كبرية من الفلزات الثقيلة، وهذا يتفق مع ما 

ومو�سى   2000 )وهبي  الدرا�سات  به  جاءت 

2000 و�سابر 1997(. 

اأقل  فكانت   )D( ال�سحراوية  البيئة  اأما 

الفلزية وذلك لكونها  املناطق يف الرت�سبات 

بعيدة عن املخلفات ال�سناعية والب�سرية.

اأ�سجار  اأوراق  اأن   )4( جدول  من  يت�سح 

امت�سا�س  يف  كبري  دور  لها  كان  النخيل 

اأظهرت  كما  الثقيلة  العنا�سر  من  املرت�سب 

ون�سبة  كمية  ب(  ــ    3   ، اأ  ــ   3( الأ�سكال 

يف  الثقيلة  للعنا�سر  الأوراق  على  الرت�سيب 

املناطق املدرو�سة. واأ�سارت النتائج )جدول 

الزرنيخ  لعن�سر  تركيز  اأعلى  اأن  اإىل   )4

وبلغ   )I( ال�سناعية  البيئة  يف  ظهر   )As(

كان  حني  يف  باملليون(  جزء    PPM  0.65(

اأقل تركيز يف البيئة ال�سحراوية )D( وبلغ 

)0.06PPM( وبلغت ن�سبة تر�سيبه بني 17 ــ 

100 %. اأما عن�سر الكادميوم )Cd( مل يظهر 

وال�سناعية   )R( املدينة  هي  بيئتني  يف  اإل 

)I( وبلغت ن�سبة تر�سيبه 100 %. اأما عن�سر 

الكوبلت )Co( فبلغ اأعلى تركيز له ) 0.53 

PPM( يف البيئة ال�سناعية )I( واأقل تركيز 

له بلغ )PPM 0.18( يف البيئة ال�سحراوية 

 .%91 ــ   50 تر�سيبه  ن�سبة  وتراوحت   )D(
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تركيز  اأعلى  بلغ   )Cr( الكروم  عن�سر  اأما 

 )I( ال�سناعية البيئة  PPM( يف  له)8.26 

وبلغ اأقل تركيز له )4.02PPM( يف البيئة 

تر�سيبه  ن�سبة  وتراوحت   )D( ال�سحراوية 

تركيز  اأعلى  وبلغ   .)%59  -1.2( بني 

لعن�سر النيكل )PPM 31.9 )Ni  يف البيئة 

 7.09( بلغ  له  تركيز  واأقل   )I( ال�سناعية 

وتراوحت   )H( الزراعية  البيئة  يف   )PPM

ن�سبة تر�سيبه بني )22 ــ 64 %( . اأما عن�سر 

 26.8( له  تركيز  اأعلى  فكان  الر�سا�س 

حني  يف   )I( ال�سناعية  البيئة  يف   )PPM

البيئة  PPM( يف  اأقل تركيز له )12.9  بلغ 

الزراعية )H(، وتراوحت ن�سبة تر�سيبه بني 

36 ــ 78 %.

 )4 )جدول  يف  النتائج  اأظهرت  هنا  من 

اأعلى تركيز  اأن  ــ ب(   3  ، اأ  ــ  والإ�سكال )3 

املنطقتني  يف  تركزت  الثقيلة  للعنا�سر 

اأقل  واملدينة )R( يف حني    )I( ال�سناعية

ال�سحراوية  املنطقتــني  يف  كــان  تركيـــز 

مع  يتطابق  وهذا   ،)H( والزراعية    )D(

 ،2001 اإ�سالم   ( الدرا�سات  به  جاءت  ما 

وهبي 2000، مو�سى 2000، العودات 1998 

و�سابر 1997 م(.

العنا�سر  اإن جميع  اإىل   )  5  ( ي�سري جدول 

ومر�سية  �سلبية  اآثار  لها  الثقيلة  والفلزات 

احلد  عن  وجودها  ن�سب  زيادة  حالة  يف 

امل�سموح به، لذا فاإن هناك �سرورة لزراعة 

اخل�سراء  والأحزمة  وامل�سطحات  الأ�سجار 

الأ�سجار  حتجز  حيث  املدن  وداخل  حول 

العالقة  الغبار  ــ 80 % من كمية   40 ما بني 

واأكدت   )Particulate )العوالق  الهواء  يف 

عند  احلقيقة  هذه  القائمة  الدرا�سة  نتائج 

الأوراق  املرت�سبة على  الفلزات  كمية  قيا�س 

ما  كمية  اأن  ات�سح  حيث  الغ�سل  وبعد  قبل 

متت�سه اأوراق الأ�سجار يرتاوح بني %91-22 

)اأبو  الدرا�سة  اأكدته  ما  وهذا   )4 )جدول 

�سكل ) 1-ج ( معدل الرت�سيب للعنا�سر الثقيلة املقدرة )جزء/املليون( يف 

ال�ساعة الواحدة

 �سكل )1- د( املعدل العــام لرت�سيب العنا�سر الثقيلة )جزء/املليون( 

خــالل 72، 168، 336 �ساعة
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جدول )3 ( متو�سط الرت�سيب للعنا�سر الثقيلة )جزء/املليون ( يف خم�ش مناطق بيئية خمتلفة  

العناصر
الثقيلة

M.M
 PPM املناطق البيئية

)H(احلمرانية)S( ال�ساطئ)RAK(سكنية�)I(سناعية�)D(سحراوية�

Al518174312722163802أملنيوم

As00.4140.0040.3330.024زرنيخ

Ba5.4510.2816.6218.3010.07باريوم

Cd0.0260.0830.4920.2250.619كادميوم

Co0.250.661.741.150.55كوبلت

Cr17.6422.5810.5712.4913.49كروم

Cu27.0873.4714.409.199.57نحاس

Mo1.200.5310180.940.93مولبيديوم

Ni12.7019.2818.3510.9911.25نيكل

Pb00.2715.961.20رصاص

Sr21.9985.1081.7262.9051.30سترونتيوم

V0.454.582.495.261.77فانديوم

Zn87.85212.44164.5134.1818.79   زنك )خارصني(

اأكرث  متت�س  الأ�سجار  اأن  اإىل   )  2000 �سعدة 

من 70 % من الغازات ال�سامة امللوثة للهواء مثل 

SO2 ويظهر ذلك ب�سورة وا�سحة على  و    CO

الأ�سجار  حتجز  حيث  ال�سريعة  الطرق  جوانب 

�أكرث من 90%  من مركبات الر�سا�س املنطلقة 

من عوادم ال�سيارات. 

النتائج:

اأظهرت نتائج الدرا�سة ما يلي:

من  املرت�سبة  الكمية  بني  طردية  عالقة  وجود 

العنا�سر الثقيلة العالقة يف الهواء على ال�سطوح 

لتلك  املواد  تعري�س  فرتة  زيادة  مع  املعر�سة 

العنا�سر.

اأكرب  �سكل   )Al( الأملنيوم  عن�سر  اأن  يت�سح 

تركيز يف الهواء وبلغ )6448PPM(، تاله عن�سر 

اخلار�سني )الزنك Zn( وبلغ )PPM 518(، ثم 

عن�سر ال�سرتن�سيوم)Sr( وبلغ )PPM 335( يف 

 )As( حني كان اأقل العنا�سر تركيزا هو الزرنيخ

.)PPM 0.8( وبلغ

من  الأوىل  املرتبة   )S( البحرية  البيئة  احتلت 

تركيز  معدلت  ارتفاع   يف  املدرو�سة  املناطق 

العنا�سر الثقيلة تلتها بيئة املدينة )R( ثم البيئة 

 )H( الزراعية  البيئة  ثم  ومن   )I( ال�سناعية 

.)D( واأخريا البيئة ال�سحراوية
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�سكل )2–اأ( معدل تر�سيب العنا�سر الثقيلة يف خم�ش مناطق بيئية 

)زراعية)احلمرانية( H وبحرية)ال�ساطئ( S واملدينة R و�سناعية I  وبيئة 

)D سحراوية�

  �سكل ) 2 – ب ( يو�سح معدل تر�سيب العنا�سر الثقيلة يف خم�ش مناطق بيئية 

)زراعية)احلمرانية( H وبحرية)ال�ساطئ( S واملدينة R و�سناعية I  وبيئة 

)D سحراوية�

للعنا�سر  تر�سيب  اأعلى  اأن  النتائج  اأظهرت 

يف  ظهر  النخيل  اأ�سجار  اأوراق  على  الثقيلة 

البيئتني  يف  واأقلها   )I( ال�سناعية  البيئة 

.)D( وال�سحراوية )H( الزراعية

املمت�سة  الثقيلة  العنا�سر  ن�سبة  تراوحت 

 ،Co بوا�سطة اأوراق اأ�سجار النخيل ) كوبلت

Pb( ما بني  Ni، ر�سا�س  نيكـــل   ،Cr كــــروم 

22 ــ 91%  وهذا يوؤكد اأهمية اأ�سجار النخيل 

بامت�سا�س  البيئي،  التلوث  من  احلد  يف 

الغازات ال�سامة من الغبار اجلوي.

التو�سيات :

اأ�سجار  زراعة  يف  التو�سع  على  ــ  التاأكيد 

وت�سجري  اخل�سراء  وامل�سطحات  النخيل 

جوانب الطرق ال�سريعة .

البيئية اخلا�سة  واملعايري  باملقايي�س  ــ  التقيد 

بتلوث الهواء وحتديثها ومراجعتها ب�سورة 

دورية.

البيئي  والتثقيف  التوعية  على  ــ  التاأكيد 

للمجتمع.

للجهات  بيئية  معلومات  قاعدة  ــ  اإعداد 

القائمة على تطبيق الأبحاث العلمية. 

الأبحاث  تطبيق  يف  وال�ستمرار  ــ  التو�سع 

التلوث  من  للحد  احللول  بو�سع  املتعلقة 

الغطاء  اأهمية  اإبراز  خالل  من  البيئي 

الأخ�سر يف حماية البيئة من التلوث.

امل�ســـادر:

مراجع عربية:

اإبراهيم  جنيب  حممد  �سعدة،  1ــ  اأبو 

الكائنات  ودور  البيئي  التلوث  م(   2000(

الدقيقة اإيجابا و�سلبًا  دار الفكر العربي 

ــ القاهرة.

2 ــ  اأبو عبدون . عد�سان اإبراهيم )2007 م( 

برنامج التوعية والتثقيف البيئي واأثرها 

يف حماية البيئة من التلوث. جملة �سبكة 

املجلد  والتكنولوجيا.  للعلوم  عجمان 
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�سكل )3 ــ اأ( تر�سيب العنا�سر الثقيلة على اأوراق اأ�سجار النخيل ب�سكل طبيعي قبل 

الغ�سل)UNW( واملغ�سولة )W( يف خم�ش مناطق بيئية

)D و �سحراوية ،I سناعية� ،R املدينة ،S  )ال�ساطئ(بحرية ،H )زراعية)احلمرانية (

 )Unwashed  ( يو�سح متو�سط  ن�سبة العنا�سرالثقيلة املرت�سبة على اأوراق االأ�سجار  ب�سكل طبيعي غري املغ�سولة ) جدول ) 4

مقارنة باالأوراق املغ�سولة باملاء)Washed( والن�سبة املئوية للرت�سيب ✯ يف خم�ش مناطق بيئية خمتلفة 

                                                             تركيز العن�سر بالعينة قبل الغ�سل ــ تركيز العن�سر بالعينة بعد الغ�سل

       ✯ الن�سبة املئوية للرت�سيب  =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ×  100  

                                                                                          تركيز العن�سر بالعينة قبل الغ�سل

العنا�سر

الثقيلة

M.MH.A.R.S (H)
الزراعية)احلمرانية(

CLOSE THE SEA(S)
البحرية)ال�ساطئ(

R.A.K ( R )
   املدينة)ال�سكنية(

INDUSTRAIL( I ) 
ال�سناعية

DESERT( D) 
 ال�سحراوية         

     مغ�سولة
C

 غري

مغ�سولة

UN

ن�سبة

الرت�سيب

%

     مغ�سولة
C

 غري

مغ�سولة

UN

ن�سبة

الرت�سيب

%

مغ�سولة

C
 غري

مغ�سولة

UN

ن�سبة

الرت�سيب

%

     مغ�سولة

C
 غري

مغ�سولة

UN

ن�سبة

الرت�سيب

%

مغ�سولة 

C
غري 

مغ�سولة

UN

ن�سبة

الرت�سيب

%

As00.221000.0030.2398.700.111000.020.6596.90.050.0616.7زرنيخ

Cd00000000.00310000.003100000كادميوم

Co0.030.20850.090.2665.40.170.4057.50.050.5390.60.090.1850كوبلت

Cr2.585.5953.82.974.2029.32.395.0052.23.408.2658.83.974.021.24كروم

Ni3.447.0951.53.448.7160.515.237.8133.034.9713.9164.26.047.7021.6نيكل

Pb8.2912.9035.74.6321.1778.15.6414.1960.317.1826.7635.87.9819.9159.9ر�سا�س

الثاين ع�سر ــ العدد االأول.  

3 ــ  اإ�سالم، اأحمد مدحت )2001 م( التلوث 

الفكر  دار  التلوث،  وكيمياء  الكيميائي 

العربي ــ القاهرة .

التلوث  )1998م(  حممد  4 ــ  العودات. 

للطباعة  االأهايل  البيئة،  وحماية 

والن�سر، دم�سق، �سورية.

القانون  وتنقيتها،  البيئة  5 ــ  حماية 

1999م  ل�سنة   )24( رقم  االحتادي 

قرار  التنفيذية  الالئحة  اأنظمة  ــ 

ل�سنة   )37( رقم  الوزراء  جمل�ش 

العربية  االإمارات  دولة  2001م،  

املتحدة.

من  البيئة  )1997م(  حممد  6 ــ  �سابر، 

واأثاره/  التلوث  لفهم  دليل  حولنا: 

اجلمعية  واجز.  قراف�ش  عن  ترجمة 

والثقافة  املعرفة  لن�سر  امل�سرية 

العاملية/ القاهرة.

التلوث  )2000م(  ح�سن  علي  7 ــ  مو�سى 

ــ  بريوت  ــ  املعا�سر  الفكر  دار  البيئي، 
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�سكل )3 – ب( الن�سبة املئوية للعنا�سر املرت�سبة على اأوراق اأ�سجار النخيل يف خم�ش 

R واملدينة S )ال�ساطئ(وبحرية H )مناطق بيئية )زراعية)احلمرانية

D وبيئة �سحراوية  I و�سناعية 

العنا�سر

الثقيلة
M.M.ال�سرر املتوقع من زيادة الفلز عن احلد امل�سموح به

م�سبب لأمرا�س العظام والزهامير والربو ، كما يوؤدي اإىل عيوب خلقية يف املواليد.Alاأملنيوم

 ي�سبب ال�سرطان الرئوي والتهابات جلدية وتخريب الكريات احلمراء م�سببًا فقر الدم.Asزرنيخ

ي�سبب تدهورًا يف املخ والكبد والقلب وم�ساكل يف التنف�س.Baباريوم

ي�سبب الف�سل الكلوي واأزمة رئوية.Cdكادميوم

 ي�سبب عيوبًا خلقية يف املواليد ، واأزمات قلبية حادة.Coكوبلت

ي�سبب �سرطان اجللد.Crكروم

تاأثريه �سام وخطورته تت�سح على اجلهازين التنف�سي والتنا�سلي.Cuنحا�ش

 ي�سبب ح�سا�سية �سديدة باملعدة والأمعاء، وق�سور وظائف القلب.Moمولبيديوم

ي�سبب ح�سا�سية جلدية وم�ساكل يف التنف�س يوؤدي اإىل الربو.Niنيكل

يوؤثر على اجلهاز الع�سبي ويدمر اجلهاز املناعي.Pbر�صا�ص

 ي�سبب ه�سا�سة يف العظام ، والتحجر الكلوي.Sr�سرتني�سيوم

يزيد احل�سا�سية لالأن�سولني.Vفانديوم

 ي�سبب التهاب املفا�سل ال�سديد ، تخ�سب الع�سالت ،ق�سور وظائف التنف�س ، وق�سور يف وظائف القلب.Zn)زنك)خار�سني

لبنان ودار الفكر يف دم�سق ــ �سورية.

االإن�سان  م(   2000( �سالح   . 8 ــ  وهبي 

دار  توزيع  البيئي،  والتلوث  والبيئة 

الفكر ، دم�سق ــ �سورية.

مراجع اأجنبية:

9 -  Cohen-Solal. Martine (2002) 
Strontium overload and tox-
icity: impact on renal osteo-
dystrophy, Paris, France.

10 -  Fitter A.H. and Hay  K.M. (1981)  
Environmental physiology of 
plant. Academic Press, Lon-
don

11 -  US-EPA, Method 2007 Trace 
Elements in Water, Solids and 
Biosolids by Inductively Cou-
pled Plasma-AtomicEmission 
Spectrometry, Rev.5.0,200  

جدول ✯)  5 (  االأ�سرار على االإن�سان الناجتة من زيادة تركيز العنا�سر الثقيلة يف الهواء عن احلد امل�سموح به 

الن�سبة املئوية لرت�سيب العنا�سر على االأوراق

امل�سدر :

✯ �سابر 1997، العودات 

1998 ، وهبي 2000، مو�سى 

2000 ، اإ�سالم 2001،

Cohen-Solal 2002  م .
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هديـة قيـمة 
من محب للنخـلة

�ســـــــكــر وتـقـــــديـــر

العامة  الأمانة  ت�سلمت  والتقدير  ال�سكر  بيد 

جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر من الأخ عبد 

�سجرة  حمبي  اأحد  الدو�سري  اإبراهيم  العزيز 

نخيل التمر من اململكة العربية ال�سعودية.

ت�سلمت منه هدية قيمة عبارة عن جمموعة من 

ب�سجرة  اخلا�سة  املتنوعة  العلمية  الإ�سدارات 

ذات  اجلهات  بع�س  عن  وال�سادرة  التمر  نخيل 

اململكة  يف  التمور  واإنتاج  النخيل  بزراعة  ال�سلة 

العربية ال�سعودية.

ودليل  النخيل،  لزراعة  العملي  الدليل  �سمت 

والت�سويق،  التمور  حم�سول  وجتهيز  واإعداد 

واملذكرة  النخيل،  ت�سيب  التي  الآفات  واأهم 

كتاب  اإىل  بالإ�سافة  والطوالع،  للربوج  الفلكية 

الوطني  للمركز  والفنية  العلمية  الجنازات 

من  واأعداد  بالإح�ساء  والتمور  النخيل  لأبحاث 

التوعية  �سعبة  عن  ال�سادرة  الزراعية  املجلة 

العامة  العالقات  اإدارة  يف  الزراعي  والإعالم 

بوزارة الزراعة ال�سعودية.

الدو�سري  اإبراهيم  العزيز  لالأخ عبد  ال�سكر  كل 

على هديته القيمة متمنني له التوفيق والنجاح.
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تصنيع واستخدام 
ألياف ومخلفات النخل 

مع راتنجات بالستيكية 
إلنتاج مواد متعددة 

المركبات

 الرئي�س التنفيذي الأعلى

ملجموعة البتكارات ال�صناعية - اأبوظبي

الدكتور ر�صا اإبراهيم �صالح

salih@2ig.ae
www.pdc2ig.ae

ملخ�س ملادة Poly Vinyl Chloride  لإنتاج مواد 

منتجات  األياف  قوامها  يكون  جديدة  متجان�صة 

النخيل عامة ون�صبة اأقل من مركبات بال�صتيكية 

مبوا�صفات  اجلديدة  املادة  تت�صف  بحيث 

طبيعية كما هو احلال ملوا�صفات األياف منتجات 

النخيل وتت�صف اأي�صًا ببع�س ال�صفات اليجابية 

للمركبات البال�صتيكية. وت�صتخدم املواد اجلديدة 

املركبة من األياف منتجات النخيل والبوليمرات 

جمال البحث:

ال�صناعة  حقل  حتت  يندرج  البحث  جمال 

ابتكار  وهو  عامة،  البال�صتيكية/ال�صليلوزية 

واخرتاع جديد يتعلق يف ت�صنيع وا�صتخدام األياف 

اأو  النخيل  الأخرى من  واملخلفات  النخيل  �صعف 

التمور بعد خلطها مع اأحد املركبات البال�صتيكية 

مثل البويل اثلني Polyethylene والبويل بروبلني 

هو  الذي   PVC �صي  يف  والبي   Polypropylene
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يف ا�صتخدامات وا�صعة يف ال�صناعات الإن�صائية 

والبال�صتيكية والتحويلية.

اخللفية التقنية والفنية:

لقد قامت العديد من ال�صركات والعلماء �صابقا يف 

حماولت عديدة ل�صتخدام املخلفات ال�صليلوزية 

يف دعم وتقوية البوليمرات لإنتاج مواد بال�صتيكية 

تت�صف باأنها مقواة باألياف ال�صيليلوز وقد جنحت 

العديد من تلك التجارب ومت ت�صجيل العديد من 

ال�صليلوز  با�صتخدام  املتعلقة  الخرتاع  براءات 

املنتج من ق�صور  وال�صليلوز  الرز  املنتج من ق�صور 

ثمرة جوز الهند وغريها مع البوليمرات وخا�صة 

من  وغريها   Polyethylene اثلني  البويل 

الليفينات املتعددة اجلزيئات لغر�س اإنتاج مادة 

مركبة جديدة حتتوي نوعني من املركبات وت�صمى 

Composite Materials، وقد مت يف جنوب �صرق 

اأ�صا�س  على  الرز  ق�صور  وا�صتخدام  ت�صنيع  اآ�صيا 

م�صدر لنوع من الألياف ت�صتخدم مع البوليمرات 

لغر�س تقويتها ودعمها من ناحية حتملها للظروف 

املناخية واخلارجية ب�صورة عامة.

البحث العلمي والعملي هذا هو من اأوائل البحوث 

اأ�صا�صها  األياف  وا�صتخدام  بت�صنيع  املتعلقة 

التي  النخيل  ومنتجات  خملفات  من  �صليلوزات 

لغر�س  اأفريقيا  و�صمال  اخلليج  منطقة  يف  تكرث 

حتليل  اأ�صا�س  على  بوليمرات  مع  ا�صتخدامها 

املنا�صب  الطول  ذات  الألياف  وا�صتخال�س 

بال�صتيكية  مواد  مع  حراريا  خلطها  لغر�س 

sCompo متعددة مواد  واإنتاج   )بوليمرات( 

للتاأثريات  املقاومة  الألياف  ب�صفات  تت�صف   ite

املواد  ب�صفات  وتت�صف  واخلارجية  املناخية 

العديد  جرت  حيث  عامة  ب�صورة  البال�صتيكية 

واأحجام  اأ�صكال  والتحويرات يف  الختبارات  من 

اإىل  للو�صول  النخيل  وخملفات  �صعف  األياف 

الأبعاد واملوا�صفات املنا�صبة التي ت�صلح للخلط 

 200-120 حوايل  تبلغ  عالية  حرارة  بدرجات 

درجة مئوية وحتت �صغط Compression عايل 

ناجت من عملية اخللط بقوة داخل حيز معني.

تفا�صيل البحث:

الفكرية  امللكية  على  اأ�صا�صا  البحث  اعتمد  لقد 

للعمليات والتقنيات التي مت التو�صل اإليها الدكتور 

ر�صا اإبراهيم �صالح يف املوؤ�ص�صة املثالية للبحوث 

من  العديد  اإجراء  مت  ومبوجبها  وال�صت�صارات 

التجارب املهمة واملتعددة يف خمتلف بلدان العامل 

للو�صول اإىل اأف�صل �صيغة تركيبية واأف�صل تقنية 

اإنتاج  اإىل  للو�صول  معقولة  بكلفة  ممكنة  اإنتاج 

وميكن  وطبيعية  م�صتقرة  موا�صفات  ذات  �صلع 

اأن يكون لها ت�صويق م�صمون، وقد متت امل�صاهمة 

مع خمتلف ال�صركات امل�صنعة للمكائن القيا�صية 

واخللط  القولبي  واحلقن  البثق  مكائن  نوع  من 

على  الالزمة  التحويرات  اإجراء  لغر�س  وغريها 

مكائنهم لتهيئتها بغر�س اإنتاج ال�صلع امل�صار اإليها 

يف هذا الخرتاع. ونظرا ملا ميكن اأن ي�صاهم به 

الخرتاع ومنتجات امل�صروع يف تطوير ال�صتفادة 

ونظرا  عديدة  جمالت  يف  النخيل  منتجات  من 

لتوفر ال�صعف ومنتجات النخيل العر�صية الأخرى 

فقد مت الهتمام بالخرتاع واعتباره اأحد الركائز 

لنجاح خطوات تطوير ثروة وزراعة النخيل. 

ن�صب  ا�صتخدام  مت  فقد  الكلفة  تقيل  ولغر�س 

خمتلفة من األياف مع البوليمرات ابتداء من %5 

اإىل حوايل 90% حيث ميكن حتديد ن�صبة اخللط 

للمنتج  ومتطلباته  ال�صتخدام  نوع  اإىل  ا�صتنادا 

النهائي. 
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ال�صقوف  مثل  البناء  ومواد  انظمة  ينتج  �صوف 

واعمدة  الريفية  والبيوت  والر�صيات  الثانوية 

ذات  املنتجات  من  وغريذلك  واثاثها  احلدائق 

ال�صتخدام الداخلي واخلارجي 

املجال الثاين: 

يف  ي�صتخدم  �صوف  والذي  البواب  م�صنع  وهو 

ق�صم مهم من انتاجه خملفات امل�صنع الأول. 

املجال الثالث: 

بالياف  املقوى   UPVC �صبابيك  م�صنع  وهو 

النخيل ذات التقنية والعزل العايل جدا.

النباتية  الألياف  من  الرئي�صية  الأولية  املواد  اإن 

ت�صلح  والتي  النخيل  �صجرة  من  تنتج  التي 

�صعف  وهي:  البحث  هذا  تقنية  مع  با�صتخدامها 

اأو  امليتة  النخيل  وجذوع  اأجزائه،  بكافة  النخيل 

التي  النخيل  وجذع  ثمار  اأجزاء  وجميع  التالفة، 

تنظف �صنويا مثل الليف والكرب... الخ.

من  النخيل  ل�صعف  العامة  املوا�صفات  اأدناه 

م�صدر مزارع منطقة ال�صاد بالعني.

التي  البوليمرات  هي  املواد  من  الثاين  والنوع 

�صياأتي ذكرها لحقا.

اجلانب التطبيقي والعملي:

وموافقة  بالتن�صيق  البحث  من  ال�صتفادة  ميكن 

عمليات  من  اأنواع  ثالثة  ا�صتخدام  مت  لقد 

التجان�س والتداخل بني جزيئات األياف وال�صليلوز 

وجزيئات البوليمرات وهي كما يلي:

Thermal Extrusion 1ــ  عملية البثق احلراري

2ــ   عملية احلقن القولبي احلراري 

 Thermal Injection Molding    

3ــ  عملية اخللط احلراري بنوعية خا�صة 

.Hot Mixer     

�صعف  األياف  على  الختبارات  اإجراء  مت  حيث 

مناطق  من  اأخذت  التي  النخيل  وخملفات 

اأبوظبي ولأنواع خمتلفة من اأ�صناف  خمتلفة يف 

بعد عملية  الألياف  ا�صتخال�س  النخيل حيث مت 

التجفيف والتقطيع واإعادة التجفيف وا�صتخال�س 

احلجم املطلوب من الألياف لتجان�صها مع املواد 

البال�صتيكية.

لإجراء  معينة  اإنتاجية  مقاطع  اعتماد  ولغر�س 

ولي�س احل�صر،  املثال  �صبيل  على  الخرتاع  هذا 

فقد مت اختيار عدد من املنتجات بالرغم من اأن 

اأو  مقطع  اأي  ينتج  اأن  ي�صتطيع  الخرتاع  تطبيق 

لوح با�صتخدام بع�س مكمالت املكائن. اإن ق�صم 

من املقاطع املختارة هي:

املجال الأول: 

الذي  النخيل  خملفات  بوليمرات  م�صنع  وهو 

وحدات  بت�صنيع  وذلك  الفكرية  امللكية  �صاحب 

 Extrusion البثق  عمليات  على  ت�صتمل  اإنتاجية 

sInjection Mol القولبي احلقن  عمليات   اأو 

 Thermal احلراري  اخللط  عمليات  اأو    ing

Cylindris احلراري  الرتقيق  عمليات  اأو   Mixer

النخيل  خملفات  من  لالألياف   cal Process

والبوليمرات البال�صتيكية ونذكر اأدناه ق�صمًا من 

تلك البوليمرات وكما يلي:

1ــ  حبيبات البويل اثلني Polyethylene PE �صواء 

املعاد  اأو  امل�صتخدمة(  )غري  منها  العذراء 

حتبيبه  واأعيد  ا�صتخدامه  مت  اأن  )�صبق  منها 

sE  جمددًا( بكافة اأنواعها امل�صتخدمة للبثق

 Injection Grade اأو احلقن trusion Grade

.Blow Molding  اأو النفخ القولبي

 )Polypropylene )PP 2ــ  حبيبات البويل بروبلني

�صواء العذراء منها )غري امل�صتخدمة( اأو املعاد 

حتبيبه  واأعيد  ا�صتخدامه  مت  اأن  )�صبق  منها 

sE للبثق امل�صتخدمة  اأنواعها  بكافة   جمددا( 

 Injection Grade اأو احلقن trusion Grade

.Blow Molding  اأو النفخ القولبي

 Poly Vinyl كلورايد   الفنيل  متعدد  3ــ  حبيبات 

)غري  منها  العذراء  �صواء   )Chloride )PVC

مت  اأن  )�صبق  منها  املعاد  اأو  امل�صتخدمة( 

بكافة  جمددا(  حتبيبه   واأعيد  ا�صتخدامه 

 Extrusion Grade اأنواعها امل�صتخدمة للبثق

.Injection Grade اأو احلقن

جمالت تطبيق البحث �صناعيًا:

ا�صتخدامات الإنتاج:

متعددة  والبوليمرات  األياف  به  تت�صف  ملا  نظرا 

 Composite Fiber or/& polymer املربكات 

خملفات  واألياف  البوليمرات  من  امل�صنوعة 

و�صعف النخيل فاإنها ميكن اأن ت�صتخدم يف نطاق 

اأن  اإىل  الإ�صارة  املهم  ومن  املجالت،  من  وا�صع 

اإنتاج اأي مقطع �صوف يحتاج اإىل معدات اإ�صافية 

الإ�صافية  املعدات  هذه  وت�صمى  البثق  ملكائن 

لغر�س  حيث   Downstream Equipment ب 

S Item Unit Value

1 Fiber Length mm 1s5

2 Bulk Density Gr/lit 200s500

3 Humidity % 7s18

4 Dosing index Nr. Very Good

5 Flow Behaviour Index Nr Very Good

6 Mixing Ratio with polymers % 10s90

جدول 1  موا�صفات �صعف وخملفات النخيل التي �صوف ي�صتخدمها امل�صروع
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حتديد  مت  فقد  الخرتاع  لهذا  و�صف  اإعداد 

اإن  ميكن  التي  والألواح  املقاطع  من  اأنواع  ثالثة 

ت�صتفيد من البحث والذي ميكن اإن ي�صتخدم يف 

املجالت التالية التي تق�صم اإىل اأمناط واأنواع من 

ال�صتخدام كما �صياأتي:

احلقول  اأحد  يف  ا�صتخدامها  يتم  الأبنية  خارج 

التالية:

A. كمادة يف الإن�صائيات والأبنية مثل:

املمرات،  حواجز  والأبواب،  النوافذ  مقاطع 

اأ�صقف بدل القرميد، م�صالت بدل ال�صب�صتو�س، 

جمالت اأخرى.

B. يف املزارع:

احليوانات  لرتبية  م�صقفات  املزارع،  اأعمدة 

للعاملني،  والريفية  الزراعية  البيوت  واملخازن، 

عند  م�صطبات جلو�س  متفرقة،  اأخرى،  جمالت 

تربية  اأعمدة  ال�صواطئ،  يف  ممرات  ال�صواطئ، 

واملعار�س،  للقاعات  ومقاطع  جدران  املحار، 

لوحات عر�س.

خمتلف املجالت الأخرى التي حتتاج   .C

اإىل الألواح خ�صبية:

احلرارة  درجات  تكون  حيث  الأبنية  داخل 

والرطوبة واأ�صعة ال�صم�س حتت ال�صيطرة وبذلك 

ميكن  حيث  اإ�صايف  جهد  اأي  املقطع  يتحمل  ل 

ا�صتخدام ن�صبة عالية من الألياف ت�صل اإىل %80 

البوليمرات. وميكن تلخي�س  بدل من ا�صتخدام 

جمالت ال�صتخدام كما يلي:

قطع  واإنتاج  املنزلية.  الأثاث  قطع  اإنتاج 

الأجهزة  يف  ال�صتخدامات  ملختلف  الرتكيبات 

ال�صيارة.  داخل  قطع  واإنتاج  والآلت. 

اجلدران.  وتغليف  املنزلية.  والديكورات 

والألوان  املقاطع  ذات  الثانوية  وال�صقوف 

اآبائنا  ا�صتخدام  ت�صبه  و�صقوف  املختلفة. 

وهناك  الريفية  البيوت  بناء  عند  واأجدادنا 

الأخرى. ال�صتخدامات  ع�صرات 
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 Lethal( عرف مر�ض اال�صفرار املميت اأو القاتل

yellowing( منذ �صنة 1891 كمر�ض مدمر على 

البحر  الهند يف جزيرة جاميكا يف  اأ�صجار جوز 

زراعات  يكت�صح  املر�ض  هذا  وظل  الكاريبي 

يقتل  كان  حيث  الكاريبي  جزر  يف  الهند  جوز 

مبر�ض  ي�صمى  وكان  �صنويًا  نخلة   200.000

الكاريبي حتى �صنة 1955 حيث �صوهد والأول مرة 

االأمريكية  املتحدة  بالواليات  فلوريدا  والية  يف 

1976 ق�صى  ومنذ ظهوره يف فلوريدا واىل �صنة 

جوز  نخيل  عدد  ثلث  حوايل  على  املر�ض  هذا 

من  نخلة   70.000 حوايل  وعلى  فيها  الهند 

نخيل امليالد وعدد غري حمدود من اأنواع اأخرى 

املتحدة  الواليات  خ�صارة  وقدرت  النخيل،  من 

االأمريكية بحوايل بليون دوالر.

ال�صريع  وق�صاءه  انت�صاره  ب�صرعة  املر�ض  ميتاز 

على النخيل حيث يحتاج من 3-6 اأ�صهر للق�صاء 

متتاز  التي  اأعرا�صه  ظهور  بعد  النخلة  على 

ن�صوجها  اكتمال  قبل  للثمار  �صريع  بت�صاقط 

وا�صفرار  ا�صود  بلون  الزهرية  ال�صماريخ  وتلون 

ال�صعف التدريجي ثم تدهور وموت القمة النامية 

و�صقوط راأ�ض النخلة تاركًا اجلذع عاريًا.

اأخرى  واأنواعًا  التمر  نخيل  املر�ض  هذا  ي�صيب 

التمر  نخيل  على  اأعرا�صه  وت�صبه  النخيل  من 

ظهور  عدم  با�صتثناء  الهند  جوز  على  اأعرا�صه 

ذلك  من  وبدال  التمر  نخيل  حالة  يف  اال�صفرار 

الفاحت  البني  اللون  اإىل  ويتحول  ال�صعف  يجف 

اإىل  باالإ�صافة  االآن  املر�ض  وينت�صر  الرمادي.  اأو 

دول جزر بحر الكاريبي يف والية فلوريدا ووالية 

الهند  ورمبا  اأفريقيا  غرب  دول  وبع�ض  تك�صا�ض 

والفلبني.

باملايكوبالزما  �صبيهه  اأج�صامًا  املر�ض  ي�صبب 

تعرف الفايتوبالزما)Phytoplasma(  تعي�ض يف 

وينتقل  اللحاء  لن�صيج  املنخلية  اخلاليا  ع�صري 

الأ�ستاذ الدكتور عبد ال�ستار البلداوي

خبيـر يف اأمـرا�ض النخيـل

على نخيل جوز الهند 
وتأثيره على نخيل التمر

أهمية وانتشار
مرض االصفرار القاتل Satar41@yahoo.com
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من النخيل امل�صاب اإىل ال�صليم بوا�صطة نوع من 

اأو  باملالم�صة  ينتقل  وال  االأوراق  نطاطات  ح�صرة 

ميكانيكيا.

للحجر  �صارمة  قواعد  بتطبيق  املر�ض  يقاوم 

وحقن  وحرقها  امل�صابة  االأ�صجار  وقلع  الزراعي 

ترتا�صيكلني  اأوك�صي  مبادة  امل�صابـة  االأ�صجار 

yMala  وبا�صتعمال اأ�صناف مقاومة مثل �صنـف

 Mayapan   )Mayapan  وهجني الـ an Dwarf
.)Hybrids

الأهميـة والنت�سار: 

اال�صفرار  اأو  املميت  اال�صفرار  مر�ض  يعترب 

االأمرا�ض  من    )Lethal Yellowing( القاتل 

  Cocos nuciferaالهند جوز  لنخيل  املدمرة 

الأعداد  وتدمريه  انت�صاره  ب�صرعة  ميتاز  والذي 

كبرية من النخيل بعد ا�صتيطانه يف اأي منطقة. 

ي�صيب هذا املر�ض باالإ�صافة جلوز الهند نخيل 

التمر Phoenix dactylifera  واأنواع عديدة من 

احلدائق  جتميل  يف  ت�صتعمل  التي  الزينة  نخيل 

 .McCoy, et al العامة.  وال�صوارع  وال�صاحات 

الأول  املميت  اال�صفرار  مر�ض  ظهر   .))1976

1891 يف جزيرة جاميكا يف البحر  مره يف �صنة 

الكاريبي )Heinze، 1972(، وما اإن جاءت �صنة 

1944 حتى انت�صر ب�صكل وبائي على طول �صواحل 

 200.000 ويدمر  يقتل  وكان  الكاريبي  البحر 

كاًل  انت�صاره  ف�صمل  �صنة  كل  يف  هند  جوز  نخلة 

  )Cuba(وكوبا  )Hispaniola(من جزر ه�صبانيوال

ونا�صو )Nassau(  واىل غريها من جزر الهند 

الكاريبي.  البحر  )West Indies(  يف  الغربية 

وظل هذا املر�ض حم�صورا يف هذه املنطقة حتى 

 Carbian»الكاريبي »مر�ض  ا�صم  عليه  اأطلق 

اأن �صوهد والأول مره يف مدينة  اإىل    Disease

بالواليات  فلوريدا  والية  جنوب    Key West

ينت�صر  واأخذ   .1955 �صنة  االأمريكية  املتحدة 

�صمل  وب�صرعة حتى  الوالية  يف مقاطعات هذه 

النخيل  عدد  وقدر  مقاطعاتها  من  العديد 

الذي دمر بحوايل ثلث عدد نخيل جوز الهند 

يف فلوريدا وحوايل 700.000 نخله من نخيل 

غري  اأخرى  واأعداد  امليالد 

اأخرى  اأنواع  من  حمددة 

خ�صارة  وقدرت  النخيل.  من 

االأمريكية  املتحدة  الواليات 

مع  دوالر  مليون  األف  بحوايل 

نخلة  ماليني  ثالثة  حوايل  قلع 

رفع  الذي  التقرير  ح�صب  ميتة 

اإىل موؤمتر املجل�ض االأعلى ملر�ض 

اآب  املنعقد يف  املميت  اال�صفرار 

yHo (  .1979 ل�صنة  اأغ�صط�ض 

ard, 1983; Martyne & Midy
)cap, 1975

املر�ض موجود  فان هذا  الوقت احلا�صر  اأما يف 

يف كل من كوبا، هاييتي، جمهورية الدومنيكان، 

جزيرة  و�صبه  والبهاما  �صيمان  جزر  جاميكا، 

فلوريدا وجنوب  املك�صيك. ويف والية  يوكاتان يف 

والية تك�صا�ض االأمريكية. و�صجل نف�ض املر�ض اأو 

yKai ا�صم  عليه  واأطلق  الهند  على جوز   �صبيه 

توغو،  غانا،  مثل  اأفريقيا  دول  بع�ض  يف   cope

تنزانيا، كينيا.  الكاميـرون، نيجرييا، موزمبيق، 

كما و�صجل املر�ض يف الفلبني حتت ا�صم » مر�ض 

 Mc Coy, 1976( Cadangy ذبول جوز الهند » اأو

.)cadang

اأعرا�ض املر�ض: 

ميكن اأن تت�صابه اأعرا�ض مر�ض اال�صفرار املميت 

باأعرا�ض اأي مر�ض اآخر ي�صبب ا�صفرار ال�صعف 

برعمها  تعفن  اأو  النخلة  قمة  وموت  )اخلو�ض( 

 Harrison & Jones، 2003;( النهائي وقد خل�ض

Mc Coy, 1976( اأعرا�صه على نخيل جوز الهند 

وبع�ض نخيل الزينة باأربعة اأطوار كما يلي:

1 ــ  الطور االأول: ميتاز هذا الطور ب�صقوط م�صتمر 

النظر  وب�صرف  ن�صجها  اكتمال  قبل  للثمار 

عن حجومها وتتميز الثمرة ال�صاقطة بوجود 

مبا�صرة  اأ�صود  اأو  بني  لون  ذات  لينة  منطقة 

حتت منطقة الكاأ�ض كما يف �صورة )1(.

2 ــ  الطور الثاين: ميتاز بتلون ال�صماريخ الزهرية 

اأو الطلع اجلديد بلون ا�صود ميكن مالحظته 

من  الزهرية  ال�صماريخ  خروج  حال  بو�صوح 

باأن  علما   )2( �صورة  يف  كما  الطلعة  غالف 

لون ال�صماريخ الزهرية الطبيعي يكون ذهبيا 

اأو اأ�صفر كرمييًا. اأما االأزهار الذكرية فتموت 

معظمها ويف�صل التلقيح وقد ال 

تتكون الثمار.

الطور  وهو  الثالث:  3 ــ  الطور 

الذي اكت�صب املر�ض ا�صمه منه، 

ال�صعف  يبداأ  الطور  هذا  ففي 

ابتداًء  باال�صفرار  )اخلو�ض( 

ويتقدم  القدمي  ال�صعف  من 

بالتدريج  لي�صمل  االأعلى  اإىل 

كما  النخلة  راأ�ض  �صعف  معظم 

االإ�صابة  وبتقدم   )3( �صكل  يف 

ويتحول  امل�صفر  ال�صعف  ميوت 

�سورة رقم )2(

�سورة رقم )1(
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لونه اإىل اللون البني ويتدىل من راأ�ض النخلة 

وميكن اأن ي�صحب ب�صهوله اأو يت�صاقط لوحده. 

واأحيانا واأثناء تقدم اال�صفرار التدريجي لكل 

ال�صعف  تتلون �صعفه واحدة من  �صعف النخلة 

اأ�صفر  بلون  النخلة  راأ�ض  و�صط  يف  املوجود 

لوحدها وتتدىل من النخلة متخذة �صكل العلم.

النهائي  الربعم  موت  ي�صمل  الرابع:  4 ــ  الطور 

اال�صفرار  ويتعاقب  االإ�صابة  تتقدم  حيث 

ال�صعفة  ومتوت  كما  النخلة  �صعف  كل  على 

الرحمية Spear leaf  اخلارجة من الربعـم 

االأ�صفل.  اإىل  متدلية  وت�صاهد  النهائـي 

وبتقدم االإ�صابة ي�صقط راأ�ض النخلة بالكامل 

كما  تلفون.  عمود  وكاأنه  عاريا  اجلذع  تاركا 

امل�صابة  للنخلة  وميكن  هذا   )4( �صورة  يف 

بعد  اأ�صهر   6-3 من  فرتة  خالل  متوت  اأن 

ظهور اأول اأعرا�ض االإ�صابة.

الهند  جوز  نخيل  على  تظهر  االأعرا�ض  هذه  اإن 

 Talipot palm مثل  الزينة  نخيل  اأنواع  وبع�ض 

طاحونة  ونخيل   Pritchardia نخيل  من  ونوعني 

الهواء Wind mill  ونخيل arikury، ونخيل االأمري 

 Spindle والنخيل املدور االأوراق Princess palm

palms  وكلها عبارة عن اأنواع من نخيل الزينة 

تعطى  التي  باملجموعة  املجموعة  هذه  وت�صمى 

 Yellowing  symptoms. )اال�صفرار اأعرا�ض 

.)Martyn & Midcap, 1975

اأعرا�ض املر�ض على 

نخيل التمر والأنواع 

الأخرى:

االإ�صارة  متت   1976 �صنة  يف 

نخيل  اإ�صابة  اإىل  مره  والأول 

التمر مبر�ض اال�صفرار املميت 

حيث   )Mc Coy et al, 1976(

مت العثور على االأج�صام ال�صبيهة 

حلاء  خاليا  يف  باملايكوبالزما 

النخيل امل�صاب. ومتتاز اأعرا�ض 

بجميع  التمر  نخيل  على  املر�ض 

حالة  يف  ذكرت  التي  االأطوار 

ماعدا  الهند  جوز  نخيل  اأعرا�ض 

اأن  من  وبدال  الثالث  الطور  ففي  واحدة،  �صفه 

ياأخذ ال�صعف باال�صفرار كما يحدث يف جمموعة 

وبع�ض  التمر  نخيل  �صعف  يبداأ  الهند،  جوز 

باجلفاف  املجموعة  لهذه  التابع  الزينة  نخيل 

وبالتلون بلون بني فاحت. اأما ت�صاقط الثمار وتلون 

الربعـم  وموت  اأ�صود  بلون  الزهرية  ال�صماريخ 

كما  النخلة يحدث متاما  راأ�ض  و�صقوط  النهائي 

يف االأطوار التي �صرحت �صابقًا.

  Browning اال�صمرار  اأعرا�ض  ا�صم  اأطلق  وقد 

على االأعرا�ض التي تظهر على هذه املجموعة من 

yYello رالنخيل لتمييزها عن اأعرا�ض اال�صفرا

ing  التي متتاز بها جمموعة نخيل جوز الهند. 

هذا وباالإ�صافة اإىل نخيل التمر التي متتاز بهذا 

فهناك  االأعرا�ض  من  النوع 

نخيل  اأنواع  جمموعة من 

امليالد  نخيل  مثل  الزينة 

تظهر    Borassus ونخيل 

اال�صمرار  اأعرا�ض  عليها 

 Browning  ، ) Martyn

.)& Midcap, 1975

م�سبب املر�ض: 

التي  البحوث  اأثبتت  لقد 

والية  من  كل  يف  اأجريت 

املتحدة  بالواليات  فلوريدا 

يف  االأخرى  املناطق  وبع�ض  وجاميكا  االأمريكية 

العامل يف �صنة 1972 وما بعدها،

 Harrison, et al, 1992, Thomas, 1979.(

)Beakbane et al, 1972

نوع  هو  املميت  اال�صفرار  مر�ض  م�صبب  اإن   

بالكائنات  تعرف  الدقيقة  احلية  الكائنات  من 

هذه  مثل  كانت  حيث  باملايكوبالزما   ال�صبيهة 

لن�صيج  املنخلية  اخلاليا  يف  ت�صاهد  االأج�صام 

اللحاء يف النخيل امل�صاب عند فح�صها باملجهر 

النخيل  خاليا  يف  ت�صاهد  ال  بينما  االإلكرتوين، 

ال�صليم عند اإجراء نف�ض الفح�ض.

ال�صبيهة  الكائنات  ا�صم  ا�صتعمال  ا�صتمر  لقد 

الكائنات  من  االأنواع  هذه  على  باملايكوبالزما 

حيث   1994 �صنة  حتى  زرعها  ميكن  ال  التي 

الذي  العا�صر  العاملي  املايكوبالزما  موؤمتر  اأقر 

ا�صم  اإطالق  على  بفرن�صا  بوردو  مدينة  يف  عقد 

فايتوبالزما Phytoplasma  على هذا النوع من 

املايكوبالزما.

باملايكوبالزما  ال�صبيهة  الكائنات  هذه  وجود  اأن 

املنخلية  داخل اخلاليا  )Phytoplasma(  يف  اأو 

االأنواع  وبع�ض  الهند  جوز  اأ�صجار  حلاء  لن�صيج 

االأخرى من النخيل وا�صتجابة االأ�صجار امل�صابة 

ترتا�صيكلني  ك�صي  اأو  احليوي  بامل�صاد  للعالج 

اللذان  الدليـالن  هما   )Oxytetracycline(

�سورة رقم )3(

�سورة رقم )4(
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ال�صبيهة  الكائنات  اعتبار  يف  عليهما  اعتمد 

مر�ض  اإحداث  عن  امل�صوؤولة  هي  باملايكوبالزما 

اال�صفرار املميت يف النخيل.

انتقال املر�ض: 

احل�صرات  من  نوع  بوا�صطة  املر�ض  ينت�صر 

   )Leaf hoppers(االأوراق بنطاطات  يعرف 

متتاز  حيث   Myndus crudes علميًا  وت�صمى 

تتغــــذى  فعنــــدما  وثاقـب  ما�ض  لفم  بامتالكها 

االأ�صجــار  على  النـــــوع  هـــــــذا  من  احل�صرات 

املر�ض  م�صبب  تنقل  اأن  ت�صتطيـــع  امل�صابة 

الكائنات  اأو    )Phytoplasma( الفايتوبـــالزما 

ال�صليمة  االأ�صجار  اإىل  باملايكوبالزمــا  ال�صبيهة 

yHoward, 1982; Ho ( عليهـــا. التغذي   بعد 

املر�ض  اإحداث  ميكن  ومل   .)ard et al, 1983

على  احلاوي  النباتي  الع�صري  بنقل  �صناعيا 

امل�صابة  االأ�صجار  من  واملاأخوذة  الفايتوبالزما 

املر�ض  اأن  كما  ال�صليمة.  االأ�صجار  يف  وحقنه 

�صليمة  اأخرى  اإىل  مري�صة  �صجرة  من  ينقل  مل 

عند  وال  باأخرى  نخلة  احتكاك  اأو  باالت�صال 

عادة  تتلوث  التي  التقليم  اأدوات  ا�صتعمال 

االأ�صجار  بني  ا�صتعمالها  اأثناء  بالفايتوبالزما 

هو  احل�صرات  فوجود  وال�صليمة.  امل�صابة 

وانت�صاره  املر�ض  هذا  نقل  االأ�صا�صي يف  العامل 

من منطقة اإىل اأخرى.

مقاومة املر�ض:

 Harrison & Jones، ( اأو�صح عدد من الباحثني

املحاوالت  اأن   )  2003,; McCy et al, 1979

يف  املميت  اال�صفرار  مر�ض  الحتواء  نفذت  التي 

على  اعتمدت  بالعالـم  فيها  ظهر  التي  املناطق 

تطبيق برامج مكافحة متكاملة �صملت: 

1 ــ قطع النخيل امل�صاب وحرقه.        

على  �صارم  زراعي  حجر  نظام  2 ــ  فر�ض 

وذلك  املر�ض  فيها  يوجد  التي  املناطق 

املوبوءة  املناطق  من  نخله  اأي  ت�صرب  ملنع 

يف  املر�ض  وحل�صر  ال�صليمة  املناطق  اإىل 

انت�صاره. مناطق 

بامل�صادات احليوية: من  الكيماوية  3 ــ  املعاملة 

املايكوبالزما  اأن  علميًا  الثابتة  احلقائق 

ملجموعة  ح�صا�صة  والفايتوبالزما 

ولغر�ض  للبن�صلني.  ومقاومة  الترتا�صيكلني 

اأعرا�ض  فيها  تظهر  التي  االأ�صجار  معاجلة 

بحقن  تعالج  املر�ض  من  االأول  الطور 

ترتا�صيكلني  اأوك�صي  مبادة  جذوعها 

اأ�صهر  اأربعة  كل  مرة   )oxytetracycline(

لل�صجرة  �صائل  �صماد  جرعة  اإعطاء  مع 

النخلة. حياة  طيلة  املعاجلة  وت�صتمر 

4 ــ مكافحة الناقل للمر�ض.

5 ــ زراعة االأ�صناف املقاومة.
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النخلة في ذاكرة 
الشعراء 

داّلـُة األنـا الشاعـرة

�سـامح كعـو�ش

�ساعر وناقد �أدبي فل�سطيني

samkaawach@gmail.com

يتخذ لقيمته �لت�سّكل �ل�سحري يف ذ�كرة �آبائهم 

و�قعًا جمياًل  لينحفر يف حا�سرهم  و�أجد�دهم، 

�ل�سامق  �سكل  ويتخذ  بالأخ�سر  يتلّون  بديعًا 

�لعنان  وي�سق  �ل�سماء  �سحاب  يطاول  �لبا�سق 

�إحالة  يف  �مل�ساجد  ماآذن  ي�سابه  �لعجب،  مبر�آه 

�أمري  يقول  و�ملبارك،  �ملقد�س  �إىل  قيمية  فكرية 

�ل�سعر�ء �أحمد �سوقي:

�لأمري  قلم  خّطه  مبا  قارئُه  يبد�أ  �ل�سعر  يف 

وجادت به قريحته، �أمري �ل�سعر�ء �أحمد �سوقي، 

�لتي  �ملباركة  �ل�سجرة  يف  �لقول  بادئًا  به  فكيف 

لتكرمهم،  فكّرموها  ثمرها  قيمة  �لعرب  عرف 

جهٍد  من  قلياًل  و�أعطوها  لتحفظهم،  وحفظوها 

حتى  وثروة،  رغٍد  من  كثريً�  و�أعطتهم  ورعاية، 

�أ�سطوريًا  �سكاًل  �سعر�ئهم  متخيل  يف  لهم  بدت 
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�أرى �سجرً� يف �ل�سماء �حتجْب

و�سق �لعـنان مبر�أى عجـــْب

مــاآذن قامـــت هـنــا �أوهنـــاك

ظو�هرهــــا درج من �ســـذْب

�أهذ� هو �لنخل ملـك �لريا�ض

�أمري �حلقول وعر�ض �لعرب

طعام �لفقري وحلـوى �لغـني

وز�د �ملـ�ســافـــر و�ملـغتـــــرب

و�لنخلة �سجرة �لأ�سل ورمز �لأ�سالة حتمل دللت 

عند  �ملجتمعية  �لقيم  مبنظومة  �لوثيق  �لرتباط 

�لعرب �مل�سلمني منذ �آلف �ل�سنني، مباركٌة بالثمِر 

و�لتمر، كاأنها تنتقي مكانها من �لأر�س لتبارك ما 

حولها بطيب �لثمر، وردت مفردًة د�لًة يف معجم 

�ألفاظ �لكالم لدى �ل�سعوب، وخ�سها �هلل بالذكر 

يف �لقر�آن �لكرمي، فالنخل �سجر �لرطب و�لتمر، 

من  و�لنخيل  نخيل  �لنخل  وجمع  نخلة،  و�حدتها 

�لنخل  نقول  يذكره  من  ومنه  يوؤنثه  من  �لعرب 

�لبا�سق و�لنخل �لبا�سقة وجاء �لكتاب باللغتني فاأما 

�لنخيل فموؤنث عند �جلمع.

�لعرب من حني تبدو  �أ�سماء نطقت بها  وللنخلة 

�سغرية �إىل �أن تكرب وكذلك �لرطب من حني يكون 

ل�سغار  �لعرب  تقول  رطبًا،  ي�سري  �أن  �إىل  طلعًا 

�لنخل: �جلثث و�لهر�ء و�لودي و�لف�سيل و�لأ�ساء. 

�لنخلة  �للغة )�إذ� كانت  �لثعالبي يف فقه  ويذكر 

�سغرية فهي �لف�سيلة و�لودية فاإذ� كانت ق�سرية 

جذع  لها  �سار  فاإذ�  �لقاعدة  فهي  �ليد  تتناولها 

�رتفعت  فاإذ�  فهي جبارة  �ملتناول  منه  يتناول  ل 

عن ذلك فهي �لرقلة و�لعيد�نة فاإذ� ز�دت فهي 

فهي  �جنر�د  مع  �لطول  يف  تناهت  فاإذ�  با�سقة 

�سحوق، ولأن لها كل ما ذكرناه و�أكرث من معجم 

دللة يف بنية لغة، نر�ها حا�سرًة كعالمة يف حياة 

و��سرت�ساد  عي�س  �سظف  عنته من  �جلاهلية مبا 

لروؤو�س  مظلٌة  كاأنها  �ل�سحر�ء  و�سط  بعالمات 

قال  حتى  نخلتهم،  ف�سمقت  �سمخت  �أقو�م 

مرتفعًا/  �لأحقاد  عن  كالنخيل  »كن  قائلهم: 

ُيرمى ب�سخٍر فيعطي �أطيَب �لثمِر«، �أو هي ر�يُة 

�لأن�سب  و�ختيارهم  وم�سكنهم،  حّلهم  يف   
ِ
�لقوم

�جلاهلي  �ل�ساعر  يقول  لإقامتهم،  �ملكان  من 

زهري بن �أبي �سلمى:

وهل ُينبت �خلّطيَّ �إال و�سيجه

وُتغر�ض �إال يف منابتهـــا �لنخل

يف  �لبا�سقة  �ل�سجرة  تلك  �لعلماء  بح�سب  وهي 

علياء �ل�سماء، �ل�ساربة بجذورها يف عمق �لأر�س، 

�ل�سجرة �لتي حنَّ جذعها �إىل ر�سول �هلل �سلى �هلل 

ِنَع له �مِلنرب، �ل�سـجرة  عليه و�سلم ملا فارقه حني �سُ

�ملثلى يف عطائهـا و��ستقامتها ودو�م ظلها وطيب 

لدى  �رتبطت  حتى  �لدو�م،  على  ووجوده  ثمرها 

و�ملكانة  و�جلاه  �ملقام،  وطيب  بال�سكن  �لعرب 

و�لرثوة و�لأمان، �لأمان �ملادي �لذي ي�سمن �لغد 

حتى  �لزمان  عرث�ت  من  ماأمن  يف  �ملرء  ويجعل 

�رتبط غنى �لرجل بعدد نخالته �أو وفرة ثمرها، 

ولنا �لدليل �إىل ذلك ما ورد يف �حلديث �ل�سريف 

»بيٌت ل متر فيه جياع �أهله«، وها هو �ساعر �لر�سول 

يخاطب  ثابت،  بن  ح�سان  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

�بنه؛ عبيد�، وقد �أدركه �لكرب فيقول: 

�أبلغ عبيـد� �أين قد تركــت لــه

من خيـر مـا ترك �الآباء للولـد
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�أ�سـحت �سماريـخه يف �لنحر مـطـلعة

�إمـا ثريـا و�إمـا مـعـ�سما خـ�سـبا

�لنخلة  ذ�ت  يف  فلالإن�سان  �إن�سانه  للنخيل  وكما 

�أحز�نه و�نك�سار�ته �لتي ت�سبه �أحز�ن هذه �لنخلة 

و�نك�سار�ت هذه �لقامة �لو�قفة يف �حلّر و�لقفر، 

معلنًة �نتماءها لالأخ�سر �سد �ليبا�س، و�جلفاف، 

�إىل  �إىل �لذ�ت و�لروح ل  ولو كان جفافًا م�سريً� 

و�لت�سّور،  �ل�سورة  وحدة  يف  و�ملكان،  �لرمل 

�إىل �لأنثى بالنخلة، وي�سّمن  �ل�ساعر حني ي�سري 

�ساعٌر  فها  �نك�سار�تها،  لغة  يف  باملجاز  �أحز�نها 

�إمار�تي جمهول يقول يف �نك�سار�ت �لنخيل:

�ل�سائلة �حلروف  بع�ض  بخاطري  �لكالم  عّز 

و�أنا �فرت�ست �ل�سبح �أبحث للق�سايد عن مقيل

�لـــــد�ر و��سعــة و�لنخــل �سارعــة

و�لبي�ض يرفلن يف  �لق�سي كالربد

يف  و�سقيا  وري  �خ�سر�ر  رمز  �لنخلة  وباتت 

�ملكان �جلدب، تكون �حلياة حيث تكون �لنخلة، 

ير�ها يف  �ل�سحر�ء حتى  �لتائه يف  ي�ستدل  وبها 

ت�سفي  �لو�قع،  يرها يف  �إن مل  و�ملتخيل  �ل�سر�ب 

ويرتبط  وطر�وتها  حالوتها  �لإن�سان  حياة  على 

�لبالد  يف  ر  و�لتح�سّ �حل�سارة  باأ�سل  منبتها 

�ل�سجرة  وهي  و�لت�سحر،  �ل�سحر�ء  عن  عو�سًا 

و�جلفاف،  و�ل�سظف  �لعط�س  �ملحتملة  �ملباركة 

يقول �ل�ساعر �ل�سري �لّرّفاء �ملتوفى �سنة 366 هـ:

فالـنخـل من با�سـق فـيـه وبا�سـقة

ي�ساحك �لـطـلـع يف قـنـو�ته �لّرطبا

ذ�بلـــه عــذر�  رع�ض  من  بقى  باللــي  ورحمٍة 

�لطويل �لدرب  لها  رفقة  �ل�سعر  غري  ومالها 

�لكاملة �لعقول  بع�ض  �ح�سا�سها  بيا�ض  تقر� 

وتبكي م�ساعرها مع �سوت �نك�سار�ت �لنخيل

وكاأننا بال�ساعر �لإمار�تي ي�ستعيد ق�سة �خلليفة 

�لرحمن  عبد  �لأندل�س،  دولة  يف  �لأول  �لأموي 

بن معاوية، عبد �لرحمن �لد�خل مع �لنخلة، يف 

مرثية للذ�ت و�لروح �لتي �أثار فيها م�سهد �لنخلة 

كاأن  �ل�سام،  بالد  �إىل  و�سوٍق  وجٍد  كثري  �لغريبة 

و�لأ�سيل  بالدللة،  �لد�ل  عالقة  يقيم  �ل�ساعر 

�ليتيمة  وهي  �ل�سرق،  رديف  فالنخلة  بالأ�سالة، 

موتها،  �لأهل  عن  غربتها  �لغرب،  يف  �لغريبة 

على  قدرت  �أنها  لو  �لذي  �ملكان  يف  وغر�بتها 

�لفر�ت،  �سفاف  على  منبتها  فيه  لبكت  �لبكاء 

لأنها ل تنتمي �إىل �ملكان �جلديد، كما ل ينتمي 

�ل�ساعر �لذي قال:

يا نخل �أنــت غريبــة مثـلي

يف �لغرب نائـية عن �الأ�سل

فابكي وهــل تبكــي مكّي�سة

عجماء مل تـطبع على خبِل

لو �أنـهــــا تبكي �إذن لبــكت

مــاء �لفـر�ت ومنبت �لنخل

لكـنهــــا ذهلـــت و�أذهـلــني

بغـ�سي بني �لعبا�ض عن �أهلي

ولأن �لفر�ت مو�سع نبت �لنخيل كما هو �لنيل، �أو 

كما هو �خلليج �لعربي كله وقد ُعرف عند �لعلماء 

�ملمتدة  �لقدم،  منذ  �لنخيل  موطن  �خلليج  �أن 

�ل�ساحل  جنوب  حتى  �لعر�ق  �أعايل  من  �سو�حله 

�لُعماين و�ليمني، يف ق�سيدٍة من رو�ئع عيون �ل�سعر 

وطنية  بغايات  حمماًل  و�إن  �ل�سفيف،  �لرومان�سي 

وقومية مغلفة ب�سفافية �ل�سعر �لوجد�ين �حلر، لبدر 

�ساكر �ل�سياب يف و�سفه عيني حبيبته، يقول:

عيناِك غابتا نخيٍل �ساعة �ل�سحر

�أو �سرفتان ر�ح يناأى عنهما �لقمر
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�أحز�ن  يف  �ل�سجن  حديث  �إىل  �لإ�سارة  و�إن 

�ل�سعر�ء للنخلة موؤن�سنًة  �لنخيل ت�ستعيد خطاب 

وم�سخ�سنًة، فالنخلة ت�ستجيب للند�ء، وتربز يف 

�أحلى �حُللل كاأنها �لأنثى �حل�سناء، �أو كاأن �لأنثى 

�مرئ  �ل�سليل،  �ل�ساعر  و�سف  يف  كما  �إياها، 

�لقي�س يف معلقته �ل�سهرية، ي�سف �سعر ح�سناء 

قائاًل فيها ما يجعلها �أخت �لنخلة و�سبيهتها يف 

�جلمال و�ل�سرت�سال:

وفرع يغ�سي �ملنت �أ�سـود فاحم

�أثـيث كقـنو �لنخلة �ملتعثكل

غد�ئره م�ست�سزر�ت �إىل �لعلى

تـ�سل �ملد�رى يف مثنى ومر�سل

ما  بكل  �ملباركة  �لنخلة  عن  �حلديث  ميكن  ول 

حتمله �للفظة �لد�لة / مفردة �لنخلة من دللت 

و�لدللية،  و�مل�سمونية  �ملعجمية  �مل�ستويات  على 

ربيع  �ل�سعبي  �ل�ساعر  ق�سيدة  ��ستعر��س  دون 

عو�س بن عبيد �هلل، �لذي يبدوؤها بالإ�سارة �إىل 

�ساأنه  رفع  قد  �هلل  �إن  �إذ  للنخل  �لدينية  �لقيمية 

يف  �لكرمي  كتابه  يف  وذكره  �ل�سجر  بني  وعّظمه 

من  �سبيهه  �أّن  حتى  و�لرحمن،  �لو�قعة  �سورتي 

�لنخيل ل يو�زيه يف �لثمر وهو نخيل �لتمر، �ملميز 

بالطول و�لقدرة على �حتمال �لعط�س حتى باتت 

�ل�ساعر  نظر  يف  �لأ�سجار  ملكة  �ملباركة  �لنخلة 

�لويف لبيئته وعنا�سر وجودها، قال:

�لنخـــل رب �لرب�يــا قد رفـع �سانـــــــه

         »ميزه بالطول و�لأنو�ع �سبحانه«

خاله يربى يف �لطق�ض �ل�سديد �حلار

ما�سي يطاول�ض قط يا ملكة �الأ�سجار

كم ما ذكرهــا �إلـــه �لكون يف �لقــــر�آن

»يف �سورة �لو�قعة ويف �سورة �لرحمن«

�الأ�سل ثابت و فرع�ض يف �لعاليل فار

ما�سي يطاول�ض قط يا ملكة �الأ�سجار

�لد�لة/  للمفردة  ما  ذكر  يف  �ل�ساعر  وي�ستفي�س 

بالقد��سة  و�رتباط  تقدير  �سفات  من  �لنخلة 

�لإلهية �لتي باركتها بالثمر و�ل�سجر و�ملنبت، فها 

هو �ل�ساعر ي�سري �إىل �أن ر�سول �هلل حممدً� �سلى 

�ل�سريف  �حلديث  يف  ي�سبهها  و�سّلم  عليه  �هلل 

يف  ورد  وكما  فيها،  �ملنافع  كل  �إن  ويقول  باملوؤمن 

�حلديث قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�لعجوة من 

�جلنة وفيها �سفاء من �ل�سم«، وقال: »من ت�سّبح 

�ليوم �سم ول  ب�سبع متر�ت عجوة مل ي�سره ذلك 

�سحر«، �إىل جانب �رتباطها باملكان �ملبارك، �أر�س 

�لعرب يف �جلزيرة وبالد �ل�سام، مهبط �لر�سالت 

�ل�سماوية، يقول �ل�ساعر ربيع عو�س بن عبيد �هلل:

�ملوؤمن كما  مّثلها  �الإ�سالم  ونبي 

تكــمن و�سطها  �ملنافع  كل  قال 

�الأثمــار �أح�سن  من  حاليــــة  وثمارها 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�الأول موطنه  و�جلزيرة  �لعرب  �أر�ض 

ويتحـــول يتغيـــر  �الإن�ســـان  قبــل  من 

و�لع�ّســـار �خلــل  ي�سنعــون  مــا  قبل  من 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

و�سف  يف  �لقر�آنية  �لآية  �إىل  �ل�ساعر  وي�سري  بل 

{وهزي  �ل�سالم،  عليها  مرمي  �ل�سيدة  خما�س 

جنيًا  رطبًا  عليك  ت�ساقط  �لنخلة  بجذع  �إليك 

�للذيذ  و�لرطب  عينًا}،  وقري  و��سربي  فكلي 

�لر�حة  وبه  �ملر�س،  و�سفاء  دو�ء �جل�سد  �ملغذي 

منتخبًا  كان  �إذ�  فكيف  دو�ء،  فالغذ�ء  للبدن، 

�لعاملني، �سبحانه وتعاىل، وهو  من قبل �هلل رب 

غذ�ء  هو  بل  و�ملحار،  �للحم  �أكل  من  �لأح�سن 

لالأم  و�لغذ�ء  �ل�سالم،  عليه  مرمي،  بن  عي�سى 

تغذيٌة لوليدها، وهنا يكمن �ل�سر يف �ختيار عبيد 

�هلل �لتمر ثمرً� مغذيًا خلري خلقه، لأنبيائه ور�سله 

يف �لب�سر، يقول �ل�ساعر يف �لق�سيدة:

�أول غــذ�ء للنــبــــي عي�سى ولــــد مريــــم

                     و�لهمها �هلل تهز باجلذع ما تعلم

�إنه غذ�ء �أح�سن من �أكل �للحــم و�ملحــــار

ما�سي يطاولـ�ض قط يـــا ملكـــة �الأ�سجـــار

بيت �لنبي �مل�سطفى على �لتمر خذ �سهرين

                     من ياأكل �أربع قنع بيت قرير �لعني

هـــذ� غـــذ�ء �جلي�ض ليهـــو حارب �لكفار

ما�سي يطــاولـــ�ض قط يا ملكــة �الأ�سجـار

الشجرة المباركة مارس 2010



�إىل حد �لعجز يف �لقول  وي�سل �لأمر بال�ساعر 

�لبيان حول ما للنبتة �ملباركة و�ل�سجرة �لطيبة 

�لتمر  من  ثمارها  على  تقت�سر  ل  فو�ئد،  من 

�عتادها  ��ستعمالت  يف  وتتجلى  بل  و�لرطب، 

بها،  �حلميمة  عالقتهم  مو�سع  يف  لها  �لعرب 

لهم  تتمثل  وتكاد  حياتهم  يوميات  ت�ساركهم 

من  يتخذون  �لتي  وهي  ودم،  حلٍم  من  �إن�سانًا 

و�لبناء  للعي�س  �أدو�ٍت  وخو�سها  وجذعها  ليفها 

تت�سع  ل  �ستى  ��ستعمالت  جانب  �إىل  و�لرخاء، 

ق�سائد �ل�سعر�ء لتعد�دها، و�إن �كتفى �ل�سعر�ء 

باللمح بدل �لت�سريح، يف مو�سع �ملديح لل�سجرة 

�ملباركة، يقول �ل�ساعر يف خامتة بيانه: 

منافع �لنخل جم ما بقدر �أح�سيها

حتى ولــــو هو جملــــــد ما يكفيـــــــــها

جذعه وليفه وخو�سه كلها �أ�سر�ر

ما�سي يطاول�ض قط يا ملكة �الأ�سجار

ن�ض �لق�سيدة:

�لنخـــل رب �لرب�يــا قد رفـع �سانـــــــه

         »ميزه بالطول و�لأنو�ع �سبحانه«

�حلار �ل�سديد  �لطق�ض  يف  يربى  خاله 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�لقــــر�آن يف  �لكون  �إلـــه  ذكرهــا  ما  كم 

»يف �سورة �لو�قعة ويف �سورة �لرحمن«

فــار �لعاليل  يف  وفرع�ض  ثابت  �الأ�سل 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�ملوؤمن كما  مّثلها  �الإ�سالم  ونبي 

تكــمـن و�سطها  �ملنافع  كل  قال 

�الأثمــار �أح�سن  من  حاليــــة  وثمارها 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�الأول موطنه  و�جلزيرة  �لعرب  �أر�ض 

ويتحـــول يتغيـــر  �الإن�ســـان  قبــل  من 

و�لع�ّســـار �خلــل  ي�سنعــون  مــا  قبل  من 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�أول غــذ�ء للنــبــــي عي�سى ولــــد مريــــم

                     و�لهمها �هلل تهز باجلذع ما تعلم

�إنه غذ�ء �أح�سن من �أكل �للحــم و�ملحــــار

ما�سي يطاولـ�ض قط يـــا ملكـــة �الأ�سجـــار

بيت �لنبي �مل�سطفى على �لتمر خذ �سهرين

                     من ياأكل �أربع قنع بيت قرير �لعني

هـــذ� غـــذ�ء �جلي�ض ليهـــو حارب �لكفار

ما�سي يطــاولـــ�ض قط يا ملكــة �الأ�سجـار

بــه با�ســر  رم�ســـان  يف  لفطـــار  وعند 

�أو�سى به �مل�سطفى �أحمد �أمر من ربه

لفطار مائدة  بطلت  متر  وجد  ما  و�إن 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

ي�سكي  جاء  �لنخل  �إن  �سالح  بو  يقول 

يتــكي فوقهــا  متــاكي  ح�ســل  ولعـــاد 

حمتـــار منهــا  عوجـــاء  �لقر�ر�ت  غري 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�أح�سيها بقدر  ما  جم  �لنخل  منافع 

يكفيـــها ما  جملـــد  هــو  ولــــو  حتى 

�أ�ســـر�ر كلهــــا  وخو�سه  وليفه  جذعه 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�حلال يف  تو  �ل�سيق  وقت  يدركك  �سريع 

للجمـــال و�لبـــر  �ل�سفن  الأهل  �لبحر  يف 

�لنار و�أهل  �ل�سخط  �أهل  على  تدور  وال 

�الأ�سجــار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

و�ل�سّدة و�حلروب  �ملجاعات  وقت 

و�لعــّده �لطباخ  على  ت�ساأل  ماعاد 
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�لـد�ر يف  يظل  الزم  فقط  و�ملاء  �لتمر 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

لل�سطفه �خلو�ض  �أما  للحبل  �ملخي 

و�سفه له  كلني  و�حلطب  �لكرب  ويف 

و�الأبقــار �الأغنام  يعلف  �لعجم  وكذ� 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

قــط مثيلــه  مـــا  وحبلـه  �ملديني  ليف 

و�تو�سط �حللي  يف  متلمظه  ع�سب  لق 

خـــو�ر وهــو  مر�ســه  هــو  و�لثور  للهيج 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�لرقـــد�ن �ســـط يف  �لزبينـــه  �سبـــام  ويف 

و�سي عمد�ن �سفها من �جذوع مر�سو�سه 

دو�ر و�لزمـــن  �لطويلـــه  �ل�سنــني  عرب 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�خلو�سه مهنتهم  يل  للنا�ض  جيت  لو 

ومبخو�سـه وتعبانـــه  فقيــره  ��ســـر 

دغار بن  حجر  ملـــا  و�ل�ســوم  �لغيـــل  يف 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�لزينـه و�مل�سرفــه  و�لغطاء  �ملحملــه 

عينه مال  له  النه  �ل�سيف  �سفرة  ذي 

�لبقــار تفــرح  يل  و�لقفـف  و�ملروحـه 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

بالعد حتت�سي  ما  جم  �ل�سطف  وفو�ئد 

و�ل�ســد و�لعبــي  و�ملر�بــ�ض  �ملكـــل  مثل 

و�ملعبار و�حلو�ض  �ملح�ســره  ومكــان�ض 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

و�لغر�سه و�خلطمان  للنحر  و�لليف 

�لف�ســه كمــا  يلمع  دول  ال  �ملزر  عاد   

��سو�ر و�جلميـع  و�حلقيبــه  قتــب  منه 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

نخله حق  ق�سم  من  تقع  �حل�ساير  كل 

�لظلــه  مع  و�لعـرو�ض  �لظهر  و�سقيفة 

�لتيــار بـارد  من  برد  باملـــاء  �رتــ�ض  ال 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

ثالجة �للحم  حلفظ  �ملجيحي  جزم 

�عالجــه ملحه  معلق  �لظل  يف  ��سهر 

�جلــز�ر من  جبتــه  طــري  كاأنـه  ذوقـه 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

وطبقانه هو  مطبق  م�سنع  و�ملطي 

بالو�نه يحكمهــا  ومطبــوق  طبقه 

�لفار عليه  يقدر  ما  �هلل  حكمة  من 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

وت�ساريع و�قبال  للحطب  وجذوعها 

�سريع عليهـــا  �ملاء  مير  قناطر  ويقع 

�الو�سـار يف  �لرب  �سبول  ي�سحق  وجعار 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 

�سيئون  يف  �ل�سطف  ب�سوق  تفكر  و�دخل 

يعيـ�ســـون منــه  و�أمــه  حمـــالت  جملــة 

مر�ر ثمان  مثله  �ليمن  يف  �ملدن  وجمع 

�الأ�سجار ملكة  يا  قط  يطاول�ض  ما�سي 
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جامعة الملك سعود 
تدشن كرسي أبحاث 

سوسة النخيل الحمراء

األول من نوعه في المنطقة العربية

ر�ؤيتها  �فق  �اخلا�صة  احلكومية  باجلهات 

خالل  من  العاملية  الريادة  )حتقيق  اجلديدة 

ال�صراكة املجتمعية لبناء جمتمع املعرفة( م�صريًا 

اإىل اأن هذا الكر�صي يج�صد هذه الر�ؤية من خالل 

�صراكته مع املجتمع �ا�صتقطابه للمتميزين عامليًا 

امللك  جامعة  قدر  اأن  م�صيفًا  املجال,  هذا  يف 

يف  �املحوري  الرئي�صي  الالعب  تكون  اأن  �صعود 

اأجل  من  املعرفة  على  املبني  االقت�صاد  ت�صييد 

الدكتور  �قال  القادمة  االأجيال  حقوق  حفظ 

العثمان اإن اجلامعة طورت من التجربة العاملية 

�قف  تخ�صي�ص  خالل  من  الكرا�صي  لربنامج 

اأن  كما  اجلامعة  اأ�قاف  برنامج  يف  بها  خا�ص 

د�صنت جامعة امللك �صعود �صباح ال�صبت 16 يناير 

احلمراء  النخيل  �صو�صة  اأبحاث  كر�صي   2010

عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  مدير  معايل  بح�صور 

�زارة  ��كيل  اجلامعة  مدير  العثمان  الرحمن 

الزراعة حممد بن عبد اهلل ال�صيحة ��كيل جامعة 

العلمي  �البحث  العليا  للدرا�صات  �صعود  امللك 

كلية  �عميد  الغامدي  �صعيد  بن  علي  الدكتور 

االأغذية �الزراعة الدكتور ح�صن بن عبد اهلل. 

خاللها  �صكر  كلمة  اجلامعة  مدير  معايل  �األقى 

للجامعة  �م�صاندته  دعمه  علي  الزراعة  �زير 

�للكلية موؤكدًا اأن اجلامعة ت�صعى لتوثيق عالقتها 
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هناك اإرادة �صيا�صية قوية �ا�صحة املعامل لتطوير 

البحث العلمي �االأرقام خري �صاهد حيث يحظى 

اأخذت  �قد  الد�لة  من  مطلقة  باأ�لوية  التعليم 

اجلامعة بن�صيب �افر من ميزانية الد�لة �هو ما 

تقابل  اأن  �يجب  م�صوؤ�لية كبرية  يحمل اجلامعة 

الوظيفة  من  �تنتقل  نوعي  بعطاء  العطاء  هذا 

التقليدية اإىل اأن تكون رائدة يف البحث �التطوير 

نوعيًا  انتقااًل  اجلامعة  تنتقل  اأن  يجب  �قال: 

ا�صرتاتيجيًا �يكون لدى خريجيها خيارات االأ�ل: 

اأن يخلقوا فر�ص عمل لهم �لغريهم �الثاين: اأن 

ي�صتقطبوا من اأف�صل اجلهات باأف�صل الفر�ص.

�قال الدكتور العثمان افتخر بكوين اأحد خريجي 

��صائل  اإحدى  تعد  �التي  �الزراعة  االأغذية  كلية 

اجلامعة لتحقيق الريادة العاملية, م�صريًا اإىل اأن 

العاملية  مثل نظرياتها  مثلها  �صعود  امللك  جامعة 

�صرتكز على اأن تكون جيدة يف كل �صيء �مبدعة 

بع�ص  على  الرتكيز  خالل  من  �صيء  بع�ص  يف 

من  ملجموعة  �احت�صانها  النوعية  التخ�ص�صات 

���صع  اجلامعي  الوقف  مثل  اجلديدة  املبادرات 

فل�صفة جديدة للعمل اخلريي لدعم خم�ص�صات 

الريا�ص  �ادي  م�صر�ع  �كذلك  العلمي  البحث 

ذات  العلمية  االأبحاث  ملرحلة  باالنتقال  للتقنية 

القيمة امل�صافة لالقت�صاد الوطني, ��صيكون لكلية 

حتى  الوادي  هذا  من  ن�صيب  �الزراعة  االأغذية 

الزراعية  التنمية  جمال  يف  رائدًا  مركزًا  تكون 

امل�صتدامة �ناأمل اأن يزيد طالب الدرا�صات العليا 

هذه  ت�صعى  اأن  �يجب  طالبها  من   %40 اإىل  بها 

فهذه  الزراعة  ��زارة  املجتمع  ر�صاء  اإىل  الكلية 

من موؤ�صرات اجلودة لديها.

مركز  الكلية  هذه  تكون  اأن  على  معقود  �االأمل 

بحثي ا�صت�صاري لوزارة الزراعة لتحقيق التنمية 

بينهما  فيما  التعا�ن  �يثمر  امل�صتدامة  الزراعية 

خلدمة املجتمع �خا�صة جمتمع املزارعني.

الزراعة حممد بن  من جانبه رحب �كيل �زارة 

الوزارة  بني  امل�صرتك  بالتعا�ن  ال�صيحة  عبداهلل 

التنمية  حتقيق  يف  ا�صرتاتيجي  ك�صريك  �الكلية 

الزراعية امل�صتدامة مباركًا للجامعة تد�صني هذا 

الكر�صي  هذا  على  نعول  �قال  النوعي  الكر�صي 

كثريًا يف حتقيق نتائج جديدة يف طرق مكافحة 

منذ  منها  عانينا  الأننا  احلمراء  النخيل  �صو�صة 

القطيف  يف  اكت�صافها  منذ  عامًا   20 من  اأكرث 

م�صتقاًل  برناجمًا  اعتمدنا  حيث  1407هـ 

على  حر�صت  الوزارة  اأن  م�صيفًا  ملكافحتها, 

احل�صرة  تلك  عن  ممكنة  معلومات  اأكرب  جمع 

يف  �العاملية  املحلية  اخلربات  من  �اال�صتفادة 

مكافحتها  طرق  اإىل  اأ�صفنا  �قد  مكافحتها 

العلمية املكافحة الت�صريعية . كما قدمت الوزارة 

�املطويات  الند�ات  خالل  من  توعوية  جهودًا 

�الن�صرات ��ر�ص العمل �خماطبة املزارعني من 

خالل ��صائل االإعالم املختلفة.

النخيل  �صو�صة  امل�صرف على كر�صي  اأ��صح  فيما 

فكرة  اأن  الد��صري  �صالح  الدكتور  احلمراء 

معايل  من  بتوجيه  كانت  الكر�صي  هذا  اإن�صاء 

مدير اجلامعة االأ�صتاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد 

الرحمن العثمان, اإميانًا منه ملا متثله النخلة من 

اأهمية �مكانة يف اململكة ��صر�رة احلفاظ عليها 

من هذه االآفة اخلطرية التي دمرت اآالف النخيل 

على م�صتوى اململكة �على م�صتوى العامل.

�اأ�صاف: لقد جنحنا يف �قت ق�صري من اإجراء 

الزراعة ممثلة  ��زارة  الكر�صي  بني  �ثيق  تعا�ن 

يف �كالتها ل�صوؤ�ن الزراعة �مديرياتها املنت�صرة 

امل�صكلة,  هذه  من  تعاين  التي  املحافظات  يف 

بني  العلمي  التعا�ن  توثيق  يف  اأي�صًا  جنحنا  كما 

الكر�صي �املراكز البحثية املتخ�ص�صة, �يف �قت 

للكر�صي  اال�صرتاتيجية  اخلطة  اإنهاء  مت  ق�صري 

الدعم  ب�صبب  فوري  ب�صكل  تنفيذها  يف  �بداأنا 

الالحمد�د من اجلامعة.

الباحثني  جلميع  �صكره  الد��صري  الدكتور  ��جه 

احلمراء  النخيل  �صو�صة  جمال  يف  املخت�صني 

مل�صاركتهم باأفكارهم �م�صاهماتهم �ذلك لتحقيق 

ا�صرتاتيجية الكر�صي �حتقيق االأهداف التي من 

اأجلها مت اإن�صاء هذا الكر�صي. هذا �قد مت خالل 

على  للكر�صي  االلكرت�ين  املوقع  تد�صني  املنا�صبة 

االإنرتنت, �توقيع مذكرتي تعا�ن بحثي االأ�ىل مع 

باجلامعة  احليوية  للتقنية  البحثي  التميز  مركز 

�الثانية مع مركز التميز البحثي الأبحاث النخيل 

�التمور بجامعة امللك في�صل.

العمل  بور�صة  حما�صرتني  عقد  ذلك  اأعقب 

�صاقر  فيديا  ال�نا  للدكتور  االأ�ىل  املحا�صرة 

بعنوان )اال�صرتاتيجيات امل�صتدامة الإدارة �صو�صة 

للدكتور  الثانية  �املحا�صرة  احلمراء(  النخيل 

املحا�صرة  �عنوان  الدريهم  نا�صر  بن  يو�صف 

النخيل  �صو�صة  مكافحة  يف  بيئية  )اعتبارات 

احلمراء(. �تعترب �ر�صة العمل جزءًا من الد�رة 

لعدد  الكر�صي  يعقدها  التي  االأ�ىل  التدريبية 

مكافحة  بربنامج  يعملون  زراعيًا  مهند�صًا   25

�قد مت  الزراعة  بوزارة  النخيل احلمراء  �صو�صة 

الد�رة  هذه  �متتد  الوزارة,  قبل  من  تر�صيحهم 

من  نخبة  الد�رة  يف  �يحا�صر  اأ�صبوعني,  ملدة 

النبات  �قاية  ق�صم  من  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 

��زارة الزراعة �جامعة امللك في�صل باالإح�صاء. 

النخيل  �صو�صة  كر�صي  املعلومات عن  من  �ملزيد 

االإلكرت�ين  املوقع  التوا�صل على  احلمراء يرجى 

http://rpwrc-ksu.org :التايل
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تصنيف وتقدير 
المنتجات

الثانويـة لنخـلة التمـر
ومـدى أهميتـها

 �سعود بن عبدالكرمي الفدا

مدير الإدارة الزراعية

د. رمزي عبد الرحيم اأبو عيانه

مدير ال�شئون الفنية

 اإدارة اأوقاف �شالح الراجحي

اململكة العربية ال�سعودية

ramzy200@hotmail.com

مليون نخلة بني غر�س حديث ونخيل مثمر، ي�سل 

عدد اأ�سنافه اإىل اأكرث من خم�سني �سنفًا .

الراجحي  العزيز  عبد  �سالح  ال�سيخ  اأوقف  وقد 

هذه امل�ساريع عام 1417هـ املوافق 1997م �سمن 

الأوجه  يف  ريعها  توزيع  ليتم  اخلريية  اأوقافه 

املختلفة من امل�سارف اخلريية.

نبذة تعريفية عن الإدارة الزراعية

�سالح  اأوقاف  باإدارة  الزراعية  الإدارة  ت�سم 

زراعية  م�سروعات  ثالثة  الراجحي  العزيز  عبد 

بغر�س  تنفـرد   ، ال�سعودية  العربية  اململكة  داخل 

النخيل واإنتاج اأجود اأ�سناف التمور واأف�سل اأنواع 

ربع  عن  بها  النخيل  عدد  يزيد  حيث   ، الف�سائل 
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عدد الأوراق الرقمال�صنفم

اجلافة

الوزن اجلاف نوع املنتج ووزنه اجلاف باجلرام

الكلي كجم
اأ�صواكليفكربجريدخو�ص

110562551804125175017816.858ام اخل�سب1

611.75575855804882182221418.257خال�س2

912790073204840210023022.390دخيني3

1010560050004025165015916.434رزيزي4

1210.25456242033306164021313.924روثانه5

1414959091005600227528126.846�سكري6

1610.75443344614166161015914.829�سلج7

1811.50575065305610201019020.090�سباكة8

199.75404641163290134017612.968�سقراء9

259.75390032504629205021414.043كويري10

279.75377832664729199929414.066مكتومي11

309.50705066234066385029521.884نبوت علي12

319.75706968254144390016422.102نبوت �سيف13

3411.25560364135428199722119.662ونان14

3918.25100831044811543305731235.443فحل15

168.50907478831674383330503300289.796الإجمـــــايل العام

11.23605058884959220322019.320املتو�سط العـــــام

جدول )1( يو�صح املنتجات الثانوية )نواجت التقليم( لبع�ض اأ�صناف نخيل التمر ووزنها اجلاف باجلرام

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

ب�ساتني  اإن�ساء  جمال  يف  ال�ستثمار  يقت�سر  ل 

ما  على   )Phoenixdactylifera( التمر  نخيل 

تنتجه النخلة من ف�سائل )خالل �سنواتها الأوىل( 

املمتد  عمرها  خالل  ثمار  من  تنتجه  ما  واأي�سًا 

املنتجات  على  اأي�سًا  بل  عامًا،  �ستني  من  لأكرث 

املنتجات  تلك  عن  اأهمية  تقل  ل  والتي  الثانوية 

نواجت  الثانوية  املنتجات  هذه  الرئي�سية،ومن 

ونواجت  واحل�ساد  اخلف  النخيل،ونواجت  تقليم 

فرز التمور والنوى اإ�سافة اإىل الثمار املت�ساقطة 

باأحوا�س النخيل ويق�سد باملنتجات الثانوية هنا 

ننهج  املخلفات،واإننا  املزارعون  ي�سميه  ما  هو 

الثقافة جتاه هذا  الت�سمية اجلديدة لتغيري  هذه 

املنتج املهم لتكون دافعًا لال�ستفادة منها فيجب 

اأن يطلق عليها خملفات بعد اليوم. 

وقد قدرت كمية املنتجات الثانوية على عدد خم�سة 

ع�سر �سنفًا من اأ�سناف التمور املختلفة وهي )اأم 

ــ  روثانه  ــ  رزيزي  ــ  دخيني  ــ  خال�س  ــ  اخل�سب 

�سكري ــ �سلج ــ �سباكه ــ �سقراء ــ كويري ــ مكتومي 

ـ فحل( التي يزيد  ـ ونانـ  ـ نبوت �سيفـ  ــ نبوت عليـ 

عمرها عن ثالثني عامًا خالل عام 2003م. 

الواحدة  النخلة  اإنتاج  متو�صط  اأن  وجد 

من تلك املنتجات الثانوية بلغ:

ــ  )جريد  النخلة  تقليم  من  اأ -  19.320كجم 

خو�س ــ كرب ــ األياف(.

بعد  والعذوق  اخلف  نواجت  من  ب ــ  7.497كجم 

احل�ساد.

فبلغ  التمور  فرز  نواجت  جمموع  جـ ــ  اأما 

9.200كجم.

د ــ اأما كمية النوى الناجتة فبلغت 8.64كجم.

هـ ــ  بينما كمية الثمار املت�ساقطة بحو�س النخلة 

يبلغ 1.732كجم.

الهدف من هذه الدرا�صة

تهدف هذه الدرا�سة اإىل ت�سنيف املنتجات الثانوية 
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الوزن الكليوزن العذوق - جراموزن الطلوع - جرامالرقمال�صنفم

 طلع

)وعذق)كجم

الوزن الكليوزن العذقالعددالوزن الكليوزن الطلعالعدد

11055055001039039009.400ام اخل�سب1

6631018601024024004.260خال�س2

9564032001066066009.800دخيني3

10831024801022022004.680رزيزي4

12543021501032032005.350روثانه5

141155060501034034009.450�سكري6

161058058001028028008.600�سلج7

18854043201036036007.920�سباكة8

19554027001052052004.900�سقراء9

251055055001040040009.500كويري10

271028028001021021004.900مكتومي11

30426010401019019002.940نبوت علي12

315690345010680680010.750نبوت �سيف13

34958032201043043009.520ونان14

106681052570140524052400104.970الإجمـــــايل العام

7.648637551037437437.498املتو�سط العـــــام

جدول )2( يو�صح املنتجات الثانوية )نواجت اخلف واحل�صاد( لبع�ض اأ�صناف نخيل التمر ووزنها اجلاف 

باجلرام وزن الطلوع بعد اخلف – ووزن العذوق بعد احل�صاد 

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

للنخلة وتقدير كميتها بالوزن اجلاف، وا�ستعرا�س 

عام لأوجه ا�ستخدامها لتكون مبثابة الدعوة لدى 

امل�سوؤولني وامل�ستثمرين ومزارعي النخيل ومنتجي 

الرثوة  ا�ستغالل هذه  نحو  بجدية  للتفكري  التمور 

املهدرة، حيث يرتتب على تركها يف ب�ستان النخيل 

م�ساكل قد تاأتي بنتائج عك�سية على النخيل ملا توؤويه 

وحتويه من م�سببات مر�سية واآفات ح�سرية،ف�ساًل 

عن اأن التخل�س منها بالأ�سلوب املتبع حاليًا لدى 

غالبية املزارعني وهو احلرق يعترب ملوثًا للبيئة.

خطوات اإجراء الدرا�صة:

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  1 -   طريقة 

التقليم:

وذلك بت�سجيل عدد الأوراق اجلافة بكل نخلة خالل 

تنفيذ برنامج التقليم وف�سل اخلو�س والأ�سواك، 

عن اجلريد ثم وزن كل منها على حدة، ووزن الكرب 

)قواعد الأوراق( والألياف املحيطة بها اأي�سًا.

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  2  -  طريقة 

خف العراجني)الطلع(وال�سماريخ :

ال�سماريخ  وكذلك  )العراجني(  الطلوع  خف  مت 

وجتفيفها  جمعها  ثم  النخلة  حمل  عن  الزائدة 

باأ�سعة ال�سم�س ووزنها.

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  3  ــ  طريقة 

احل�ساد:

مت جمع العذوق بعد انتهاء اجلداد وتركها لتجف 

يف اأ�سعة ال�سم�س ثم وزنها.

الثمار  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  4  ــ  طريقة 

املت�ساقطة:

الثمار  تكون  مرحلة  خالل  احلقلية  باملتابعة 

ون�سجها ن�ساهد ت�ساقطًا لبع�س الثمار باأحوا�س 

النخيل لذا مت جمعها لكل نخلة ووزنها.

نواجت  من  الثانوية  املنتجات  تقدير  5  ــ  طريقة 

الفرز:

يتم فرز التمور بامل�ستودعات وثم ت�سنيف نواجت 

الفرز وحتديد الإ�سابة بالآفة.
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جدول )3( يو�صح الوزن بالكجم )للثمار 

املت�صاقطة حتت النخلة( لبع�ض اأ�صناف 

التمور

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

 وزن الثمارالرقمال�صنفم

 املت�صاقطة

- كجم

13.000ام اخل�سب1

61.500خال�س2

91.750دخيني3

104.000رزيزي4

121.500روثانه5

141.000�سكري6

160.500�سلج7

180.750�سباكة8

191.500�سقراء9

253.500كويري10

272.500مكتومي11

301.750نبوت علي12

311.000نبوت �سيف13

-34ونان14

24.250الإجمـــــايل العام

1.732املتو�سط العـــــام

اأو  الثانوية )البذور  املنتجات  تقدير  6  ــ  طريقة 

النوى(:

)النوى(  البذور  من  بذرة   1000 ووزن  جمع  مت 

وزن  ن�سبة  لتحديد  التمور  ا�ستهالك  عن  الناجت 

كمية  حتديد  وبالتايل  الثمرة  وزن  اإىل  البذور 

املتو�سط  اأن  باعتبار  النخلة  من  الناجتة  البذور 

100كجم/متر/ التمور  النخلة من  لإنتاج  العام 

نخلة/�سنة. 

اأهم النتائج املتح�صل عليها

1-  املنتجات الثانوية للنخلة من نواجت التقليم:
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الوزنالوحدةموا�صفات البذورم

13.31جموزن الثمرة1

1.15جموزن البذرة2

12.16جموزن اجلزء اللحمي3

91.36%وزن اجلزء اللحمي اإىل وزن الثمرة4

8.64%وزن البذرة اإىل وزن الثمرة5

8.64كجمكمية البذور)النوى( لكل 100كجم متر6

 جدول )5( يو�صح املنتجات الثانوية  )البذور اأوالنوى( 

لبع�ض اأ�صناف التمور متو�صط 1000بذرة

اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

بلغ املتو�سط العام لإنتاج النخلة من نواجت التقليم 

كالتايل:6.050كجم  موزعة  19.320كجم 

اجلريد  من  كجم   5.888 يليه  اخلو�س  من 

فت�سل  الألياف  اأما  الكرب،  من  و4.959كجم 

الأ�سواك  اأقلها  بينما  كجم   2.203 اإىل  الكمية 

وكميتها 220جرامًا فقط.

خف  )نواجت  من  للنخلة  الثانوية  2 ــ  املنتجات 

العذوق بعد احل�ساد(:

اجلافة  الطلوع  وزن  يف  اخلف  نواجت  كانت 

وزن  يف  واملتمثلة  احل�ساد  نواجت  مع  مت�ساوية 

3.755كجم  الأوىل  وزن  اأن  حيث  العذوق 

اأي  الواحدة  للنخلة  3.743كجم  الثانية  بينما 

نخلة. 7.498 كجم 

3  ــ  كمية الثمار املت�ساقطة بحو�س النخلة :

بحو�س  املت�ساقطة  الثمار  كمية  متو�سط  بلغ 

النخلة  1.732كجم.

اأ�سناف  بع�س  فرز  لنواجت  املئوية  4 ــ  الن�سبة 

التمور وكميتها:

بلغت ن�سبة اخل�سارة يف التمور ب�سبب الآفات %9.2 

اأن  باعتبار  9.200كجم متر  تعادل  الن�سبة  وهذه 

متو�سط اإنتاج النخلة من التمور 100كجم/نخلة/

�سنة واأن اأعلى ن�سبة للخ�سائر كانت ب�سبب الطيور 

الربية 3،3% اأقلها ب�سبب الأكارو�سات %0.5. 

البذور  من  الثانوية  املنتجات  قيمة 

)النوى( 

عنه  ينتج  الثمار  من  100كجم  كل  اأن  وجد 

8.64كجم من البذور.

املنتجات  ا�صتخدامات  لأهم  ا�صتعرا�ض 

الثانوية لنخلة التمر

اأوًل: ال�صتفادة املبا�صرة

ـ اجلريد(  1-  ا�ستخدام �سعف النخيل )اخلو�سـ 

الأعالف  �سناعة  مثل  ال�سناعات  بع�س  يف 

ال�سماد  �سناعة  ويف  الأوراق،  و�سناعة 

الع�سوي.

يف  البلح  ونوى  التمور  فرز  نواجت  2-  ا�ستغالل 

اإعداد عالئق للحيوانات والطيور اأو اإدخالها 

يف �سناعة العالئق بن�سب معينة.

الأخ�ساب  �سناعة  يف  اجلريد  3-  ا�ستخدام 

والأقفا�س والأ�سرة والوقود .

ح�سو  �سناعة  يف  والليف  اخلو�س  4-  ا�ستخدام 

وال�سوتي  احلراري  والعزل  وامل�ساند  الكنب 

واملكان�س واحل�سائر.

5-  كما ي�ستخدم الليف يف �سناعة احلبال ،كما 

املواد  من  ال�سوائب  ت�سفية  يف  ي�ستخدم 

ال�سائلة واأداة لتنظيف الأواين.

اإزالة  النوى  من  كربونية  مادة  6-  ا�ستخال�س 

املواد امللوثة ملياه ال�سرب.

من  ال�ستفادة  جمال  يف  ال�ستثمار  باأن  علمًا 

ال�سناعات  جمال  يف  للنخيل  الثانوية  املنتجات 

التحويلية مازال يف بدايته، ولعل ذلك ناجت عن 

ارتفاع تكلفة املنتج مقارنة مبثيله من املنتجات 

ال�سناعية الأخرى.

ثانيًا الفوائد غري املبا�صرة

تدريبها  بعد  املعطلة  العاملة  الأيدي  ا�ستغالل 

ال�سناعات  هذه  مبثل  القيام  يف  للم�ساهمة 

لهم  وبالتايل فتح جمالت وفر�س عمل جديدة 

وفتح اآفاق ت�سويقية لهذه املنتجات.

الثانوية  املنتجات  ت�سنيع  يف  ال�ستثمار  مزايا 

للنخلة

1-   توفر املنتجات الثانوية حمليًا وعدم احلاجة 

اإىل ا�ستريادها .

املنتجات  من  امل�سنعة  املواد  وتنوع  2-   تعدد 

الثانوية للنخيل.

من  امل�سنعة  الأعالف  على  الطلب  3-   ازدياد 

هذه املنتجات لزدياد اأعداد احليوانات.

تراث  واإحياء  امل�ستهلكني  اأذواق  4-   التوافق مع 

كاد اأن يندثر.
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اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

جدول )4( يو�صح الن�صبة املئوية )لنواجت فرز بع�ض اأ�صناف التمور( الناجتة عن الإ�صابة بالآفات

)احل�صرات والأمرا�ض والأكارو�صات والطيور الربية والذبول وال�صي�ض(

 ن�صبة اخل�صارةن�صبة اخل�صارة ب�صبب %الرقمال�صنفم

%الكلية
 طيوراكارو�صاتاأمرا�ضح�صرات

برية

�صي�ضذبول

10-1171-1ام اخل�سب1

19-16-61خال�س2

13117-91دخيني3

3115---10رزيزي4

47-2-1-12روثانه5

16110-1411�سكري6

16111311118�سلج7

122139-18�سباكة8

8-41-1921�سقراء9

213-6--255كويري10

10-52-2712مكتومي11

1---1--30نبوت علي12

41614--313نبوت �سيف13

1618---34ونان14

1587473121129الإجمـــــايل العام

1.070.60.53.32.21.59.2املتو�سط العـــــام

هذه  حمتوى  بطبيعة  امل�ستهلك  5-   قناعة 

ال�سناعات.

املنتجة  الأولية  املواد  الن�سبي لأ�سعار  6-  الثبات 

من النخلة )املنتجات الثانوية للنخلة( حمليًا 

بعيدًا عن تذبذبات الأ�سعار العاملية واأزمات 

ال�سحن والتاأمني.

التو�صيات

الثانوية  للمنتجات  معلومات  قاعدة  1-  عمل 

للنخيل وتي�سري احل�سول عليها ملن يرغب.

تعتمد  �سناعية  اإر�سادية  م�سروعات  2-  اإن�ساء 

على املنتجات الثانوية للنخيل ودعمها.

3-  اإقامة املعار�س لت�سجيع ت�سويق املواد امل�سنعة 

من املنتجات الثانوية للنخيل.

الأفراد  لدى  البيئي  بالوعي  4-  الرتقاء 

وحذف  منهم  املزارعني  خا�سة  واجلماعات 

كلمة خملفات نباتية من قامو�سهم اخلا�س.

للنخيل  الثانويـة  املنتجات  ا�ستثمار  5-  حماولة 

لأن تركها بالب�ستان يعيد الإ�سابة بالآفات.

لأن  الثانوية  املنتجات  من  لأي  احلرق  6-  عدم 

هذا م�سر للبيئة .

7-  تكميم العذوق عند ال�ستواء للحد من اإ�سابة 

الثمار وت�ساقطها.

والعالجية  الوقائية  الربامج  تنفيذ  8-  اأهمية 

للحد من الآفات.

9-  ت�سجيع الدرا�سات اخلا�سة بدرا�سة اجلدوى 

القت�سادية لال�ستفادة من املنتجات الثانوية 

للنخيل.
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مالحظاتالوزن كجماملنتجات الثانوية

امل�صمىالنوعم

6.050اخلو�سنواجت التقليم1

5.888اجلــريد

4.959)قواعد الأوراق(الكرب

2.203األيــــــاف

0.220اأ�ســـواك

19.320املجموع

اأثناء اخلف3.755الأغاري�سنواجت اخلف واحل�ساد2

بعد احل�ساد3.742العـــــــــذوق

 نواجت الفرز3

والتمور املت�ساقطة

ن�سبة9.200خملفات الفرز تعادل  الكمية  وهذه   ، لالإ�سابات  نتيجة   بامل�ستودعات 

 9.200 % من اإنتاج النخلة، باعتبار اأن متو�سط اإنتاج النخلة

100كجم متر

بحو�س النخلة1.732ت�ساقط طبيعي

 نواجت ا�ستهالك التمور4

ومتور العجائن

 وهذه الكمية تعادل ن�سبة 8.64 % من اإنتاج النخلة، باعتبار8.64)البذور( النوى

اأن متو�سط اإنتاج النخلة 100كجم متر

  اجلدول من ت�صنيف وتقدير خالد عبد ال�صايف

جدول )6( يو�صح املتو�صط العام لإنتاجية النخلة الواحدة يف ال�صنة من املنتجات الثانوية اجلافة )نواجت التقليم ــ نواجت اخلف 

واحل�صاد ــ نواجت الفرز ــ التمور املت�صاقطة ــ البذور اأو النوى( )كجم(
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نظرة فنية حول 
انتخاب وفصل الفسائل 

عند إكثار النخيل 
وزراعتها

�ملهند�س �لزر�عي �أحمـد ملحـة

 مقدم برامج زراعية بالتلفزيون

والإذاعة اجلزائرية

melhapme@yahoo.fr

ف�سيلة  ثالثني  اإىل  ع�سرة  من  العموم  على  تن�ساأ 

من الأم الواحدة خالل حياتها ابتداء من تاريخ 

غر�سها وهذا ح�سب النوع )ال�سنف(، وقد تنتج 

بع�ض الأ�سناف كدقلة »نـــــــور« مثاًل، عددًا كبريًا 

من الأ�سناف الأخرى، وقد تخرج بع�ض الف�سائل 

ي�ستعمل يف  بالركاب ل  ت�سمى  النخلة  على جذع 

الإكثار اإل نادرًا.

يطلق على الف�سيلة اأ�سماء خمتلفة ح�سب املناطق يف 

اجلمهورية اجلزائرية، ففي بع�ض املناطق ت�سمى 

بالف�سائل  والإكثار  احل�سانة،  الزمرة،  باجلبارة، 

نباتات  تعطي  حيث  انت�سارًا  الأكرث  الطريقة  هي 

الإنتاج  يف  وتدخل  الأم،  موا�سفات  نف�ض  تعك�ض 

مبكرًا. تنبت الف�سائل من الرباعم اجلانبية على 

جذع النخلة القريبة من �سطح الأر�ض.
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�نتخاب �لف�سائل:

تختار  زراعته،  املراد  ال�سنف  حتديد  بعد 

الف�سائل بح�سب املوا�سفات الآتية:

املراد  النوع  من  الف�سيلة  تكون  اأن  1 ــ  يجب 

زراعته.

من  ال�سليمة  املزارع  من  الف�سائل  2ــ  تختار 

الأر�ض.

اأمهات تتميز باملعاومة  النا�سئة من  3 ــ  الف�سائل 

ل تكون حمل انتخاب.

�سنوات،  ثالث  عن  عمرها  يقل  ل  اأن  4 ــ  يجب 

اجلذور  تكوين  يف  بداأت  قد  تكون  حيث 

اخلا�سة بها.

�سطح  من  قريبة  تكون  التي  الف�سائل  5 ــ  تختار 

الأر�ض.

12ــ25  بني  يرتاوح  وزنها  يكون  اأن  6 ــ  يف�سل 

كيلوغرامًاً.

حت�سري �لف�سائل:

قبل ف�سل الف�سيلة وخا�سة يف النخيل الذي يوجد 

اأوراق  تقطع  الف�سائل  من  كبري  عدد  بقاعدته 

قاعدة  من  القرتاب  ن�ستطيع  حتى  الف�سائل  كل 

اإىل  الأوراق  ت�سم  بعد ذلك  ثم  ب�سهولة،  النخلة 

واأوراق  الأوراق )اجلريد(  تقلم  وتربط،  بع�سها 

وهذا  اأطوالها  لثلثي  ف�سلها  املراد  الف�سائل 

حلماية قلب الف�سيلة. 

كيفية ف�سل �لف�سيلة:

ف�سل الف�سائل هي من بني العمليات التي تتطلب 

يف  بالف�سائل  النخيل  زراعة  يف  واملهارة  الدقة 

�سخ�سان  العملية  بهذه  يقوم  الأحيان  من  كثري 

مطرقة،  حديدية،  عتلة  ذلك  يف  م�ستعمالن 

من�سار اأو منجل.

املجموع  اإىل  النتباه  يجب  الف�سل  1 ــ  عند 

قاعدة  على  يك�سف  حيث  للف�سيلة  اجلذري 

الت�سال بني الف�سيلة والأم.

2 ــ  تقطع اجلذور التي تظهر عند احلفر.

ومت�سك  الت�سال  منطقة  على  العتلة  3 ــ  تو�سع 

من طرف �سخ�ض.

العتلة  على  الثاين  ال�سخ�ض  يهوي  4 ــ  ب�سربات 

حتى تقطع الف�سيلة.

ما  بتقليم  الف�سيلة  تنظيف  يتم  الف�سل  5 ــ  بعد 

على جذور  املحافظة  مع  الكرناف  من  تبقى 

الف�سيلة من اجلفاف.

6 ــ  بعد النتهاء من العملية يطهر مكان الف�سيلة 

جيدا وتردم احلفرة برتاب نظيف.

تنبيه:

اإن تطهري اأدوات ف�سل الف�سائل )عتلة، مطرقة، 

من�سار، منجل.....( هي عملية مهمة جدًا اأثناء 

ف�سل اجلبار، حيث تق�سي على كل ما من �ساأنه 

اأن يكون عاماًل م�سببًا لالأمرا�ض اأو م�ساعدًا على 

هذه  عادة  وتظهر  اأخرى،  اأماكن  اإىل  انت�سارها 

اأن  بدون  الزراعة  بعد  قليلة  �سنوات  الأمرا�ض 

اأهمية تطهري جروح الف�سيلة والأم  نن�سى كذلك 

العملية  تكون  ولكي  الف�سل.  عملية  عن  الناجتة 

ناجحة لبد اأن يتم الرتكيز على العمليات الآتية:          

 ــ اختيار عمال مدربني على عملية القطع.

ــ ال�سرعة يف تغطية مكان القطع يف الأم.

ويندى  اخلي�ض  من  بقطعتني  الف�سائل  ــ  لف 

باملاء. 

ت�ساب  ل  حتى  بحذر  النخالت  مع  ــ  التعامل 

القمة  تك�سري  اإىل  يوؤدي  ب�سرخ  اأو  ب�سدمة 

النامية اإىل موتها.

زر�عة �لف�سائل:

النخيل  لزراع  نقدمها  اأن  نريد  عامة  توجيهات 

بطريق  النخيل  ف�سائل  زراعة  من  يتمكنوا  حتى 

تقنية وناجحة.

1ــ  عدم دفن قلب الف�سيلة )لتجنب التعفن نتيجة 

ال�سطحية         غري  الزراعة  اأثناء  املاء(  دخول 

حتى ل تقتلع ب�سهولة.

ودك  الف�سيلة  حول  اجليد  الردم  2 ــ  مراعاة 

الرتبة جيدا كلما هبطت تربتها بعد الري.

3 ــ  و�سع الف�سيلة مائلة قليال يف الجتاه العك�ض 

للرياح حتى يكون قلب النخلة بعيدا عن  اأ�سعة 

ال�سم�ض املبا�سرة.

الرملية  الرتبة  يف  غر�سها  بعد  الف�سائل  4 ــ  ري 

يف   خ�سو�سا  اجلذور  حول  م�ستمرة  ب�سفة 

الأربعني  يوم الأوىل بعد الغرا�ض.

5 ــ حتفر اجلور بات�ساع 10 × 10 مرت. 

�أ�سباب موت �لف�سائل بعد زرعها يف �مل�ستل 

�أو �لأر�س �مل�ستخدمة:

الن�سج  متكاملة  غري  ف�سائل  1 ــ  ا�ستخدام 

و�سغرية احلجم.

2 ــ  عدم وجود جمموع جذري للف�سيلة اأو حدوث 

اأذى لهذا املجموع اأثناء عملية الف�سل.

3 ــ  تعر�ض الف�سيلة عند قاعدتها اإىل جرح يوؤدي 

اإىل الإ�سابة بالعديد من الفطريات املوجودة 

يف الرتبة مما يوؤدي اإىل تعفنها.

4 ــ  عدم العناية بتداول الف�سائل من وقت ف�سلها 

التاأخر  اأو  لل�سدمات  وتعر�سها  اإىل زراعتها 

يف الزراعة.

الزراعة  اأو  ــ  اجلفاف  ــ  ال�سطحية  5 ــ  الزراعة 

العميقة ابتالل وتلوث وموت القمة النامية.

بها  العتناء  وعدم  الف�سائل  ري  يف  6 ــ  الإهمال 

بعد الزراعة.
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ظاهرة 
الحمل الثاني 

في نخيل التمر
said_soliman@hotmail.com

د.  �سعيد �سعد �سليمان

كلية علوم الأغذية والزراعة

ق�سم الإنتاج النباتي ــ جامعة امللك �سعود  

اإىل مرحلة اكتمال النمو وتلونت فيه ثمار احلمل 

الن�سج   على  واأو�سك  الأول(  )احلمل  الأ�سا�سي 

ورمبا مت البدء يف قطافه.

�لقر�آن  من  ندللها  �لظاهرة  هذه  تف�سري 

�لكرمي 

ظهرت يف بع�ض مناطق اململكة العربية ال�سعودية 

وهى  النخيل  اأ�سجار  يف  حتدث  قلما  ظاهرة 

ظاهرة خروج اأغاري�ض جديدة )احلمل الثاين( 

ال�سيف  اأواخر  يف  النخيل  اأ�سناف  بع�ض  على 

املا�سي يف الوقت الذي و�سلت فيه بع�ض الثمار 

�سورة)1(. احلمل الثاين يف بداية خروجه يف الوقت الذي دخلت فيه الثمار مرحلة التقوي�ض
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نادى  اإذ  {وزكريا  الرحيم   الرحمن  اهلل  ب�سم 

الوارثني}  خري  واأنت  فردًا  تذرين  ل  رب  ربه 

فا�ستجبنا له ووهبنا له يحيى واأ�سلحنا له زوجة 

اإنهم كانوا ي�سارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبًا 

اأح�سنت  {والتي  خا�سعني،  لنا  وكانوا  ورهبًا 

فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها 

اآية للعاملني}. �سورة الأنبياء اآية 89، 90، 91.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم {فاأوج�ض منهم خيفة 

قالوا ل تخف وب�سروه بغالم عليم فاأقبلت امراأته 

يف �سرة ف�سكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا 

اإنه هو احلكيم العليم}. �سورة  كذلك قال ربك 

الذاريات �آية 28، 29، 30.

الولدة من  اأن  واملق�سود  العليم  اإنة هو احلكيم 

ومهما  املكان  اختلف  فمهما  وجل  عز  اهلل  قدر 

تغري الزمان ومهما كرب العمر وحتى بال ذكر فاإن 

الولدة تتم طاملا اأنها باإرادة اهلل عز وجل اإنه هو 

احلكيم العليم.

 والتف�سري  العلمي لهذه الظاهرة  اأن النخلة مثلها 

مثل بقية اأ�سجار الفاكهة التي حتتاج لفرتات من 

التزهري  وحتفيز  ال�سكون  طور  لك�سر  الربودة 

الآخر  اجلانب  وعلى  الأغاري�ض  انبثاق  ثم  ومن 

ينتج  الكافية  الربودة  اإىل  تعري�سها  عدم  فاإن 

عنة عدم التزهري وغياب الأغاري�ض. فقد  تاأثر 

النخيل  بالتغريات املناخية  التي حدثت يف العام 

انخف�ست  درجات احلرارة عن  املا�سي  حيث  

املعدلت الطبيعية  و انخف�ست يف بع�ض املناطق 

انخفا�سًا مفاجئًا وحادًا اإىل مادون 5 ــ 7 درجات 

من  ا�ستمرت  طويلة  ولفرتات  ال�سفر  حتت 

منت�سف الليل وحتى اأوقات من ال�سباح حتى اأن 

املياه جتمدت يف اأنابيب الري وظهر هذا التجمد 

التف�سري  وهذا  �سباحًا،  التا�سعة  ال�ساعة  حتى 

ما  اأو  الربودة  باحتياجات  مايعرف  اإىل  ياأخذنا 

  Chilling Requirements مب�سطلح  يعرف 

هذه الحتياجات من الربودة اإذا توفرت بالقدر 

املنا�سب لكل �سنف من اأ�سناف النخيل فاإنها تعمل 

على ك�سر طور ال�سكون ومن ثم حتفيز التزهري 

التزهري وعلى هذا  اإنتاج هرمونات  والعمل على 

الأ�سا�ض فاإن انخفا�ض درجات احلرارة اأقل من 

اإىل  اأدى  املا�سي  العام  يف  الطبيعية  املعدلت 

انخفا�ض عمليات الأي�ض اخلا�سة بالتنف�ض كما 

قلل من معدل انق�سام وا�ستطالة  اخلاليا وهو ما 

nCell division and Cell e  يعرف مب�سطلح

largement   وترتب على ذلك ا�ستهالك كميات 

قليلة من املواد الكربوهيدراتية الأمر الذي اأدى 

اإىل تخزين  كميات كبرية منه  داخل النخلة  يف 

عملية  يف  الأ�سجار  فيه  ا�ستمرت  الذي   الوقت 

البناء ال�سوئي، وعندما تعر�ست اأ �سجار النخيل 

�سورة )3( احلمل الثاين يظهر باللون الأخ�سر واحلمل الأ�سا�سي تلون وحان قطافه �سورة )2( احلمل الثاين اأزداد يف  منوه
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املواد  من   الزائد  التخزين  فان  الدافئ  للجو 

التزهري  هرمونات  حتفيز  مع  الكربوهيدراتية 

�سجع على تكوين اخلاليا التي تعطى الأغاري�ض 

لتظهر تلك الأغاري�ض يف غري موعدها الأ�سا�سي  

يف  وزيادتها  الكربوهيدراتية  املواد  وفرة  اأن  اأي 

اجلمارة قد اأ�سرع من ظهور تلك الأغاري�ض يف 

غري موعدها .   كما اأن الفرق الهائل بني درجات 

حرارة  الليل والنهار وقت ولدة الأغاري�ض داخل 

مت   حيث  الظاهرة  تلك  حدوث  اإىل  اأدى  النخلة 

درجات  انخف�ست  عندما  النخلة  داخل  ولدته 

الطبيعية  الولدة  بعد  اأي  اأخرى   مرة  احلرارة 

فاإنه عندما اكتملت ظهرت يف  لالأغاري�ض ولذا 

هذا املوعد املتاأخر . ومن واقع العام ال�سابق فاإن 

درجات احلرارة انخف�ست انخفا�سًا �سديدًا  يف 

�ساعات الليل املتاأخرة )و�سلت لدرجة التجمد( 

وهذا  النهار  يف  احلرارة  درجات  ارتفاع  مقابل 

التجمد  درجة  بني  الهائل  والفرق  التذبذب 

ودرجة احلرارة اأدى بدوره يف امل�ساركة يف ظهور 

التفاعل  دور  نغفل  ل  و   . املتاأخر  احلمل  ذلك 

الرتبة  والبيئية مع ظروف  الظروف اجلوية  بني 

والتغذية يف ظهور تلك الظواهر.

فاإن  والف�سيولوجية  املورفولوجية  الناحية  ومن 

نخلة التمر حتتوى على براعم يف اإبط كل جريدة 

وقت  من  النخلة   عمر  من  الأوىل  املراحل  ففي 

لإعطاء  تتجه   �سنوات  ثالث  وحتى  زراعتها 

براعم  ورقية )ف�سائل( وبعد اأن تبلغ النخلة من 

العمر مابني الثالثة وحتى الثامنة تنتج نوعني من 

وبع�سها  الف�سائل  يعطى  ورقى  بع�سها  الرباعم 

زهري يعطى  الأغاري�ض  وبعد اأن جتتاز النخلة  

الف�سائل  اإنتاج  يتوقف  العا�سر  اأو  الثامن  عامها 

الزهرية  الرباعم  تكوين  اإىل  النخلة  وتتجه 

يف  ت�ستمر  اأن  للنخلة  ميكن  ذلك  وعلى  فقط. 

ف�سائل  وتعطى  طويلة  لفرتات  اخل�سري  النمو 

حال ت�سميدها مبعدلت مرتفعة من النرتوجني 

للتزهري  دفعها  اأو  الغزير  الري  مع  البوتا�سيوم 

عن طريق جتويعها بقلة الري و قلة الت�سميد. 

كل  فى  حتدث  ل  الظاهرة  هذه  اأن  ووجد  

الحتياجات  اأن  حيث  ال�سواء  على  الأ�سناف 

اأن  حيث  اآخر  اإىل  �سنف  من  تختلف  احلرارية 

فيها  تبلغ  التي  املناطق  فى  اإل  يزهر  ل  النخل 

درجات احلرارة  فى الظل 18 درجه مئوية  ول 

درجة  تتجاوز  التي  املناطق  فى  اإل  ثمار  يعطى 

�سوء  وعلى  مئوية  درجة   25 فيها  الظل  حرارة 

الأ�سناف  فاإن  اليومية  احلرارية  الحتياجات 

الرطبة  حتتاج اإىل درجات حرارة  يوميه يزيد 

اأن  حني  يف  مئوية   درجة   26.6 عن  متو�سطها 

اإىل  حتتاج  جافه  والن�سف  اجلافة  الأ�سناف 

درجات حرارة يوميه  يزيد متو�سطها عن 32.2 

درجه مئوية  وهذا مرتبط  اأي�سًا  بالفرتة الفعالة 

فى اكتمال منو الثمار ون�سجها وهى الفرتة من 

اأغ�سط�ض  نهاية  اإىل  الثمار  منو  )فرتة  ابريل 

وهذه  الثمار(  منو  اكتمال  )فرتة  �سبتمرب  �أو  

الفرتة ت�سل اإىل حوايل 185 يوم تقريبًا ح�سب 

هذا  وعلى  املحيطة  اجلوية  والظروف  ال�سنف 

حتت�سب متو�سط درجات احلرارة اليومية خالل 

تلك الفرتة من ابريل حتى اأغ�سط�ض اأو �سبتمرب 

ويطرح منه 18 درجه مئوية ونح�سل بذلك على 

جمموع الوحدات احلرارية وهذا يعرف من واقع 

بيانات الأر�ساد اجلوية.  

التلقيح  يجب  فاإنه  والعقد  التلقيح  عملية  اأما 

والأديب  املفكر  التجربة واملعرفة وقال  اأجل  من 

واملعنى  التجارب«   »علمتنا  امل�سري طه ح�سني 

يجب اأن جنرب ون�ستفيد. ومن الناحية العلمية 

املرتفعة   احلرارة  درجات  فاإن  والف�سيولوجية 

املحلول  جفاف  اإىل  توؤدي  �سوف  يونيو  �سهر  يف 

املوؤنثة  الأزهار  ميا�سم  يف  املوجود  ال�سكري 

وبالتايل فاإن حبوب اللقاح ل جتد البيئة املنا�سبة 

�سورة )4( احلمل الثاين اأخ�سر واحلمل الأ�سا�سي اأ�سفر 
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قلة  اأو  الإخفاق  ذلك  على  ويرتتب  لالإنبات 

اإنبات حبوب اللقاح  وعليه عدم اإنبات  الأنبوبة  

اللقاحية  اأو البطء يف منوها ومن ثم قلة اأو  عدم 

تكوين الثمار وعلى �سوء ذلك التف�سري فاإن ن�سبة 

العقد �سوف تكون قليلة اأو متو�سطة وحتى اإذا مت 

العقد فاإن الثمار ال�سغرية �سوف تواجه درجات 

من  تطورها  مراحل  جتعل  مرتفعة  حرارة 

انق�سام اخلاليا وا�ستطالتها  �سريعة جدًا وهذا 

تاأثريًا مبا�سرًا على �سفات  يوؤثر  بالطبع �سوف  

ت�ساقطت  ورمبا  والكميائية  الطبيعية  الثمار 

بع�ض الثمار دون اأن ت�ستكمل منوها وتطورها من 

جراء درجات احلرارة املرتفعة والرياح ال�ساخنة  

تكون  العاقدة  بالثمار  الرطوبة  ن�سبة  اأن  خا�سة 

العمليات  حاجة  ل�سد  الثمرة  ت�سعف  ول  قليلة 

احلرارة  درجة  ارتفاع  لدرء  اأو  داخلها  احليوية 

حلماية الثمرة ظاهريًا وان�سح باإجراء التلقيح 

من فحول قوية واأن يكون التلقيح قبل املغيب رمبا 

ذلك يوؤدى اإىل حت�سني  التنبيت ومن ثم حت�سني 

الأغاري�ض  ترك  ال�سياق  هذا  يف  وميكن  العقد 

يف  تلقيحها  على  والعمل  متاأخرًا  انبثقت  التي 

عدد  يحمل  )الذي  اخلفيف  احلمل  ذي  النخيل 

اأغاري�ض قليله ظهرت يف موعدها( وهذه تعترب 

حاله ا�ستثنائية لغر�ض البحث والتجريب.  وعلى 

ما �سبق فاإن الثمار الناجتة يف احلمل الثاين تكون  

موا�سفات  بنف�ض  تكن  مل  اقت�سادية  غري  ثمارًا 

)ال�سفات  املنا�سب  وقتها  يف  الناجتة  الثمار 

وهو  اآخر  راأي  وهناك  والكيميائية(.  الطبيعية 

فال  متاأخرًا  ظهرت  التي  الأغاري�ض  تلك  اإزالة 

ي�ستنزف  ل  حتى  وذلك  منها  اإيجابية  فائدة 

اأنه  حيث  كبرية  بدرجة  بالنخلة  املوجود  الغذاء 

من املهم وجود توازن بني عدد الأوراق )مطبخ 

الغذاء( وبني عدد الأغاري�ض كما اأن زيادة عدد 

الأغاري�ض على النخلة يوؤثر على احلمل اجلديد 

يف العام  القادم )احلمل الأ�سا�سي( بقلة احلمل 

من جانب و�سعف الأغاري�ض املنتجة من جانب 

اآخر ف�ساًل عن تاأخري انبثاقها. 

تبادل احلمل موجودة   اأن ظاهرة  املعروف  ومن 

اأو  الرتجيع  بظاهرة  يعرف  مل  ولكن  النخيل  يف 

ول  نادرًا،  اإل  الثاين  احلمل  اأو  املتاأخر  الأزهار 

تتوفر درا�سات وبحوث علمية حول هذه الظاهرة 

من  املناخية  والتغريات  الإ�سرابات  اأن  اإل 

النخفا�ض املفاجئ يف درجات احلرارة وغريها 

هو ال�سبب املبا�سر يف هذه الظاهرة.
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جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية

التمور طيبات 
تتوفر على مدار السنة

التمور يف دولة االمارات

الإمارات  دولة  ربوع  يف  النخيل   زراعة  تنت�شر 

الدولة منوا هائال  املتحدة حيث حققت  العربية 

املباركة  ال�شجرة  من  كبرية  اأعداد  زراعة  يف 

وت�شنيع  اإنتاج  امل�شطردة يف  الزيادة  اإىل جانب 

التمور. وقد خ�ش�شت وزارة البيئة واملياه موقعا 

باأبحاث  خا�ص  النرتنت  �شفحة  على  الكرتونيا 

النخيل.   كما مت يف ذات املوقع توثيق لأ�شناف 

التمور التي تنت�شر زراعتها يف اإمارة اأبوظبي. 

مكونات التمر

يحتوي التمر على الكثري من املواد التي يحتاجها 

ج�شم الإن�شان منها: اجللوكوز؛ الفركتوز؛  ال�شكروز؛ 

الكربيت؛  البوتا�شيوم؛  مثل:  ومعادن  الن�شا، 

الفو�شفور؛ احلديد؛ ال�شوديوم؛ املغن�شيوم؛ الزنك، 

كما يحتوي على فيتامينات اأ؛ ب؛ ج؛ هـ؛ و دهون، 

حام�ص  الفو�شفوريك؛  حام�ص  مثل:  اأحما�ص  و 

بكتني؛  �شليولوز؛  الفورميك؛  حام�ص  الفوليك؛ 

التانينات؛ الربوتينات. 
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الكمية معرب عنها كجزء يف املليون املعادن

7672 – 5219بوتا�شيوم

1336 – 980فو�شفور

819  – 333كال�شيوم

711 – 460ماغني�شيوم

12.36 – 2.65زنك

2.04  – 0.652نحا�ص

17.79 – 5.69حديد

3.9 – 2.12منجنيز

ال�سكريات الثنائية واالأحادية  والكلية على اأ�سا�س الوزن الرطب 

 % 2.3 -0.8 معدل حمتوى ال�شكروز

 % 32.3 -13.7معدل حمتوى اجللوكوز

% 30.7 -12.8 معدل حمتوى الفركتوز

% 1.8 -0.7معدل حمتوى املاتوز

% 61.6 -27.6معدل حمتوى ال�شكريات املختزلة

 % 61.6 -30معدل حمتوى ال�شكريات الكلية

% 3.4 -3.2تقدير حتليل الألياف

% 1.97 -1معدل حمتوى الربوتني

0.4-0.01 % معدل حمتوى الدهن

التمور  اأ�سناف  لبع�س  الغذائية  القيمة 

وفقا لنتائج حتليل متت  مبختربات جهاز 

اأبوظبي للرقابة الغذائية

مبختربات  للتمور  التغذوية  املكونات  حتليل  مت 

اجلهاز يف اأ�شناف برحي؛ خال�ص؛ جربي؛ لولو؛ 

خنيزي و�شكري، حيث مت ر�شد النتائج التالية:

الفوائد الغذائية والعالجية للتمر

الذكر  �شبيل  على  ومنها  عديدة  التمر  فوائد 

الفوائد التالية:

ومينع  فقرالدم  ويعالج  للج�شم  عام  ·  مقو 
ا�شطراب الأع�شاب لحتوائه على ن�شبة عالية 

من ال�شكريات والبوتا�شيوم. 

انقبا�ص  من  ويزيد  الولدة  عند  الرحم  ·  يقوي 
اإفراز  زيادة  وي�شاعد  الولدة  عند  الرحم 

الهرمونات التي حتفز اإفراز  احلليب للمر�شع 

)مثل هرمون برولكتني( وذلك ملا يحتوية من 

جلي�شني وثريونني.

·  يقلل احتمالت الإ�شابة باأمرا�ص القلب وان�شداد 
التي  الأغذية  من  يعترب  اأنة  حيث  ال�شرايني؛ 

ت�شاعد يف منع وعالج زيادة م�شتوى الكولي�شرتول 
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بالدم، فهو يقلل من امت�شا�ص الكولي�شرتول من 

الأمعاء لحتوائه على البكتني الذائب.

من  عاٍل  قدر  على  التمور  ق�شرة  ♦  حتتوي 
كم�شادات  تعمل  التي  الفالفونويدات 

للقلب  وحمفزًا  من�شطًا  تعمل  حيث  لالأك�شدة 

ال�شعرية  الدموية  الأوعية  جدران  فتقوي 

كم�شادات  تعمل  كما  ونزيفها  نفاذيتها  ومتنع 

وكمواد  والفريو�شات  والبكترييا  للفطريات 

مانعة لل�شرطان. 

تن�شط  التي  �شيليولوزية  األياف  على  ♦  يحتوي 
حالت  عالج  على  وت�شاعد  الأمعاء  حركة 

الإم�شاك املزمن. 

تن�شط  التي  املركبات  من  حمتواه  يف  ♦  غني 
اجلهاز املناعي ،فهو غني يف حمتواه من مركب 

هذا  فوائد  اأهم  ومن  جلوكان،  دي   3-1 "بيتا 
وله  باجل�شم  املناعي   اجلهاز  تن�شيط  املركب 

املقدرة على الحتاد والإحاطة والتغليف للمواد 

الغريبة باجل�شم. 

التانينات ودورها خالل مراحل ن�سج ثمار 

النخيل

عديد  �شمن  تعترب  التي  ♦  التانينات 
ت�شل  النخيل  بثمار  الفينول”البوليفينولت“ 

ن�شبتها اإىل 3% من مكونات ن�شيج الثمرة.

اإىل  التانينات  تتحول  الن�شج  مراحل  ♦  خالل 
بالربوتينات  ترتبط  حيث  ذائبة  غري  �شورة 

وزوال  التمور  مذاق  حت�شني  اإىل  يوؤدي  مما 

املذاق القاب�ص.

♦  تلعب التانينات دورا يف حتول الثمار اإىل اللون 
الن�شاط  النا�شئ عن  التحول  اإىل جانب  البني 

الإنزميي. 

♦  لذلك تعترب عملية ت�شخني التمور من العمليات 
الهامة ملنع حتول اللون اإىل اللون البني خالل 

مراحل تعبئة التمور بغر�ص احلفظ.

ثمار  ان�ساج  عملية  يف  االإنزميات  دور 

النخيل

عملية  يف  كبريا  دورا  التالية  الإنزميات  تلعب 

ن�شج الثمار واإحداث التغريات الف�شيولوجية يف 

مراحل ن�شج الثمرة:

ال�شكر  بتحويل  يقوم  الأنفرتيز  ♦  اإنزمي 
اأحادية  �شكريات  اإىل  الثنائي”�شكروز“ 

بالتايل على مذاق  وفركتوز“ ويوؤثر  ”جلكوز 
الثمار حيث يعترب الفركتوز اأكرث حالوة.

”بكتني  ”بويل جالكتيورونيز“ واإنزمي  ♦  اإنزمي 
ا�شترييز“ يعمالن على حتويل املواد البكتينية 

اأن�شجة  تطرية  في�شهمان يف  ذائب  بكتني  اإىل 

الثمرة.

♦  اإنزمي ”�شليوليز“ يقوم بتك�شري مادة ال�شليولوز 
مما يزيد املواد الذائية واجللكوز وتقليل ن�شبة 

الألياف.

♦  اإنزمي ”بوليفينول اأوك�شيديز" يقوم بعمل تغريات 
كيميائية حيوية يف املواد الفينولية الطبيعية مثل 

التانينات ويعترب هذا الإنزمي مهم يف عمليات 

حتويل اللون اإىل اللون البني.

االأطوار  املختلفة لثمرة النخيل

♦ مرحلة ”احلبابوك“ و ”الكمري“. 

♦ مرحلة ”اخلالل“و ”البلح“ و”الب�شر“.

♦ مرحلة الرطب.

♦ مرحلة التمر. 

مرحلة "احلبابوك" و 

"الكمري"
"احلبابوك"  طور  اأو  مرحلة 

مبا�شرة  التلقيح  بعد  يبداأ  الذي 

تقريبًا،  اأ�شابيع  خم�شة  وي�شتغرق 

حيث تكون الثمرة �شغرية وكروية 

اإىل  الثمرة  تنتقل  ثم  ال�شكل، 

الثمرة  وتكون  "الكمري"،  طور 

بي�شاوية ال�شكل، ولونها اأخ�شر وطعمها مر. يف 

ب�شورة  الثمرة  ووزن  حجم  يزداد  املرحلة  هذه 

�شريعة وتزداد ن�شبة ال�شكريات املختزلة؛ وتعترب 

هذه املرحلة اأكرث مراحل النمو التي تزداد فيها 

حمو�شة الثمار ويكون حمتوى الرطوبة يف الثمرة 

اأعلى ما ميكن حيث ت�شل اإىل %85. 

مرحلة "اخلالل" و"البلح" و "الب�سر"

الوزن  اكت�شاب  عملية  تقل  اخلالل  مرحلة  يف 

بينما تزيد كمية ال�شكر الثنائي ”�شكروز“ الذي 

التمور.  ل�شنف  وفقا  الق�شب  �شكر  مياثل 

ويتميز   %50 اإىل   %85 من  الرطوبة  كمية  تقل 

 "Crispy" القوام بال�شالبة مع قابيلية للتك�شري

ويتح�شن املذاق حيث تبداأ التانينات يف الرت�شب 

يف   العملية  هذه  مت  القاب�شة.  قدرتها  فقد  ويف 

بع�ص اأ�شناف التمور ب�شورة �شريعة مما يجعل 

هذه الأ�شناف قابلة لالأكل يف هذه املرحلة حيث 

تبداأ مقدمة الثمرة يف التحول للون البني وتتطلب 

الثمار املقطوفة املحافظة ملنع التلف.

الشجرة المباركة مارس 2010 105 - 104



 مرحلة الرطب

الذي  الوزن  بانخفا�ص  تتميز  الرطب  ♦  مرحلة 
عملية  تتم  وكذلك  الرطوبة  فقد  من  ين�شاأ 

حتول لل�شكر الثنائي ”ال�شكروز“ اإىل �شكريات 

اأحادية ”جلكوز وفركتوز“وفقا ل�شنف الثمار 

اللون  اإىل  للثمرة  اخلارجي  الغالف  ♦  يتحول 
البني وحتدث طراوة يف الأن�شجة.

♦  وعندما تنخف�ص الرطوبة من 45- 30 % يتم 
الت�شويق يف هذه املرحلة كثمار طازجة تتطلب 

املحافظة عليها حيث تعترب �شريعة التلف 

يتم  عندما  كامال  توقفا  الإنزمي  ن�شاط  يتوقف 

لتغيري  توؤدي  التي  الدرجة  اإىل  احلرارة  رفع 

”انفرتيز"  اإنزمي  اأن   حيث  الكيميائي  تركيبه 

 
0

50 م 50% من ن�شاطه عند درجة حرارة  يفقد 

ملدة 
  0

و90% من الن�شاط عند درجة حرارة 65 م

اأن  10 دقائق، وعلى العك�ص فان التربيد  ميكن 

يقلل من ن�شاط الإنزمي بن�شب متفاوتة. 

كما اأن بع�ص درجات احلرارة مثل الدرجة 30-

 تعترب درجات حمفزة لن�شاط الإنزميات. 
0

40 م

على  التاأثري  يف  كبريا  دورا  الرطوبة  تلعب  كما 

التلوث  من  الثمار  حماية  ويف  الإنزمي  ن�شاط 

التمور  حفظ  فان  لذلك  واخلمائر.  بالفطريات 

الإنزميات  ن�شاط  من  يقلل  جممدة  اأو  مربدة  

ومن ثم يطيل من مدة احلفظ. وقد ا�شتخدمت 

خ�شائ�ص الإنزميات يف زيادة اإن�شاج ثمار النخل 

وفقا للطلب وح�شب ال�شنف املراد اإن�شاجه. 

املا�سي  عراقة  بني  التمور  حفظ 

وت�سهيالت احلا�سر

بطول فرتة �شالحيته  عامة  ب�شفة  التمر  يتميز 

حيث ميكن حفظه بدرجة حرارة الغرفة العادية. 

ويف املا�شي كان حفظ التمور يتم بطرق تقليدية 

منها:

♦  احلفظ باجل�شة؛ وهي عبارة عن بناء ب�شيط 
مكون من اأربعة جدران م�شقوفة باأرتفاع يقارب 

الداخل باجل�ص يغطى  و مك�شوة من  املرتين 

قعرها باجلريد النظيف ومن ثم يكد�ص التمر 

فيها حتى متتلىء و بفعل ثقل التمر املكد�ص و 

ليونته و اإرتفاع حرارة اجلو املحيط باجل�شة 

عرب  تخرج  و  ا�شفل  من  التمر  ع�شارة  ت�شيل 

فتحة خا�شة وهذة الع�شارة ت�شمى الدب�ص.

♦  احلفظ بالتجفيف حيث يتم تخزين الكميات 
التمر  من  �شنة  لفرتة  احلاجة  ت�شد  التي 

املجفف.

فت�سمل  احلديثة  احلفظ  طرق  اأما 

واإمكانيات  ومعارف  و�سائل  ا�ستخدام 

تعتمد على:

مرحلة التمر

حينما ترتك الثمار لتن�شج على الأ�شجار تتحول 

اإىل متور تتميز بلونها البني اأو ” لون العنرب“ 

حتتفظ بالرطوبة يف حدود %24-25.

بحرارة  جتفيفها  يتم  التمر  ثمار  قطف  بعد 

ال�شم�ص اإىل درجة رطوبة من 20- 10 % لزيادة 

باملظهر  الحتفاظ  مع  احلفظ  على  قدرتها 

اجلذاب. 

متما�شك  قوام  اإىل  الطراوة  من  يرتاوح  القوام 

وقوي

للف�شاد  عر�شة  تعترب  ل  املرحلة  هذه  يف  التمور 

حرارة  بدرجة  حفظها  وميكن  امليكروبي 

بالآفات  التلوث  من  مراعاة حمايتها  مع  الغرفة 

احل�شرية. 

املحافظة على الثمار من خالل التحكم يف 

ن�ساط االإنزميات

من خالل التحكم يف ن�شاط الإنزميات املختلفة 

عمر  باإطالة  التحكم  يتم  النق�شان  اأو  بالزيادة 

اأطوار الثمار على اختالفها.

فبينما  احلرارية  للتغريات  ح�شا�شة  الإنزميات 
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♦ ا�شتخدام تقنيات التربيد والتجميد.

الرتكيب  ب�شاأن  املتطورة  املعارف  ♦  ا�شتغالل 
املنتج  عمر  اطالة  يف  للثمار  الكيميائي 

واملحافظة عليه.

البيئية  التاأثريات  ب�شاأن  املعارف  ♦  ا�شتغالل 
اخلارجية واإحكام ال�شيطرة عليها.

التي  املواد  با�شتخدام  املنتج  مظهر  ♦  حت�شني 
ت�شفي اللمعة وتك�شب الربيق للثمرة.

التعبئة  مواد  ذلك  يف  مبا  التعبئة  ♦  تقنيات 
والغازات امل�شتخدمة.

مبا  تو�شياتها  وتطبيق  والبحوث  ♦  الدرا�شات 
يخدم تطوير النتاج. 

الطرق احلديثة لتعبئة وتغليف التمور

♦  يف املا�شي كانت عمليات تعبئة وتغليف وتخزين 
التمور تتم يف الكثري من املزارع بطرق بدائية، 

اأ�شحاب  قبل  من  التمور  ت�شتهلك  ما  وغالبا 

تباع  فال  �شوقت  واإذا  ت�شوق  وقلما  املزارع 

يف  وا�شح  تقدم  حدث  وقد  جمزية.   باأ�شعار 

ومن  ح�شاري  باأ�شلوب  التمور  وتغليف  تعبئة 

الإمارات  دولة  يف  متخ�ش�شة  م�شانع  قبل 

من  العديد  اإن�شاء  مت  حيث  املتحدة  العربية 

لتح�شني  اأدى  مما  الدولة  يف  التمور  م�شانع 

يف  واأ�شهم  بالأ�شواق  املتداولة  الثمار  نوعية 

املحافظة عليها خالل فرتة خزنها وت�شويقها. 

حفظ التمور بالتجميد

احلفظ  طرق  اأف�شل  من  التجميد  ♦  يعترب 

يحتفظ  حيث  الغذائية  املنتجات  من  للعديد 

املنتج املجمد بجودته العالية امل�شابهة للمنتج 

الطازج. كما يعترب التجميًد يعترب من الطرق 

ال�شهلة والنظيفة للحفظ. ويعمل التجميد على 

امل�شببة  الدقيقة  الأحياء  معظم  وقف  اأو  قتل 

للف�شاد. 

♦  التجميد يوقف اأو يبطء ب�شكل كبري العمليات 
الإنزميي  الن�شاط  اأن  اإل  والأك�شدة.  احليوية 

ل يتوقف متامًا بل ي�شتمر م�شببًا زيادة ن�شج 

الثمار واإك�شابها لونا غري مرغوب فيه.

للتمور)الغمر  ال�شلق  عملية  باإجراء  ♦  ين�شح 
يف ماء �شاخن اأو بالبخار( للحد من الن�شاط 

الإنزميي قبل عملية التجميد. 

الشجرة المباركة مارس 2010 107 - 106



اإر�سادات عامة لتجميد الرطب

)قبل  الطازج  املنتج  ♦  موا�سفات 
التجميد(: 

اإن عملية التجميد تعترب مكلفة ن�شبيًا لذلك يجب 

ا�شتخدام ثمرة الرطب باأعلى جودة ممكنة، كما 

خمدو�شة،  غري  �شليمة،  الثمار  تكون  اأن  يجب 

اأو  احللو   ال�شنف  من  اخلالل  طور  يف  وذلك 

بعد  مبا�شرة  الرطب  جلب  وي�شتح�شن  الرطب. 

على  للح�شول  التجميد  عملية  لإجراء  اجلني 

ذلك  من  يتمكن  مل  واإذا  ممكنة.  جودة  اأعلى 

اأ�شعة  عن  بعيدًا  بارد  مكان  يف  وتخزن  فتنقل 

ال�شم�ص حلني جتميدها يف اأقرب فر�شة ممكنة. 

با�شتبعاد  الثمار  فرز  يجب  التجميد  عملية  قبل 

وتنظيفها  وال�شوائب  وامل�شوهة  ال�شغرية  الثمار 

)ولي�ص  بر�شها  وذلك  والأو�شاخ  الأتربة  من 

نقعها( باملاء البارد. 

♦ موا�سفات )جهاز (املجّمد )الفريزر(: 

عند �شراء املجمد يراعى عدد من العوامل منها 

تعتمد على كمية  والتي  للمجمد  املنا�شبة  ال�شعة 

عند  يراعى  كذلك  تخزينها.  املتوقع  املنتجات 

اختيار املجمد اأن يكون ذا قدرة عالية للتجميد 

العديد  اأقل درجة حرارة ممكنة. )وهناك  اإىل 

من املجمدات )الفريزرات( يف الأ�شواق املحلية 

ممكنة.(  جتميد  درجة  اأقل  يف  تتباين  والتي 

فهناك جممدات اإىل -6ءم واأخرى اإىل -12ءم 

امل�شتقلة عن  املجمدات  ال�شائع خا�شة يف  ولكن 

الثالجة اإىل -18ءم.

اإر�سادات عامة لتجميد الرطب

♦ العبوات والتعبئة: 

الغلق  حمكمة  عبوات  يف  الرطب  تعبئة  يجب   -

التجميد"  "حروق  عليه  يطلق  ما  لتجنب  وذلك 

والتي  للرطوبة  الأغذية  فقد  عن  تنتج  التي 

ت�شبب وجود بقع بنية اأو باهتة على �شطح الثمار 

ين�شح  ولذلك فال  املنتج.  يوؤثر على جودة  مما 

اإل  )الكرتونية(  املقوى  الورق  عبوات  ا�شتخدام 

باأغ�شية مانعة لنتقال الرطوبة  اإذا كانت مغلفة 

وي�شتعا�ص عنها بالعبوات اللدنة )البال�شتيكية( 

وميكن  ورخ�شها.  ل�شيوعها  الغلق  املحكمة 

ب�شرعة  لتميزها  املعدنية  العبوات  ا�شتخدام 

تو�شيل اأ�شطحها للحرارة اأثناء التجميد. وهناك 

عبوات خم�ش�شة للتجميد. 

القيا�شية  املوا�شفات  من  العديد  -   وهناك 

امل�شرتطة للعبوات والتي ت�شمل: اأن تكون غري 

لي�ص  والروائح،  والرطوبة  املاء  لبخار  منفذة 

متينة  الغذاء،  مع  متوافقة  ورائحة،  لها طعم 

التجميد،  مع  تتق�شف  ل  التداول،  وتتحمل 

�شهلة ال�شتخدام، �شهلة الغلق، ميكن الكتابة 

والر�ص،  ال�شف  ل�شهولة  م�شممة  عليها، 

وذات تكلفة منا�شبة.

♦ عملية  التجميد: 

اإىل  املجمد  حرارة  درجة  خف�ص  مراعاة  يجب   

بيوم  املجمد  يف  الرطب  و�شع  قبل  درجة  اأدنى 

اأقل  عند  التجميد  يكون  واأن  الأقل،  على  واحد 

درجة حرارة ممكنة. 

اإر�سادات عامة لتربيد البلح

يف  بتخزينه  البلح  طور  على  احلفاظ  ♦  ميكن 
درجة حرارة الرباد )الثالجة(.

لإطالة  وناجحًا  مهمًا  عاماًل  التربيد  ♦  يعترب 
اأهمية  اأ�شابيع. مع  اإىل عدة  البلح  فرتة حفظ 

لتقليل  املنا�شبة  العبوات  ا�شتخدام  مراعاة 

الف�شاد  ي�شبب  )الذي  الرطوبي  الكت�شاب 

ي�شبب  )الذي  الرطوبي  اأوالفقد  والعفن( 

عبوات  با�شتخدام  وذلك  البلح  مع  اجلفاف( 

على  احلفاظ  ميكن  املاء؛  لبخار  منفذة  غري 

ملدة  املربدة  الطريقة  بهذه  الأ�شناف  بع�ص 

ثالث �شهور. 

♦  كما ميكن اإطالة فرتة احلفظ اإىل 26 اأ�شبوعا 
عن طريق طرد الهواء من العبوات وا�شتخدام 

غاز ثاين اأك�شيد الكربون. 

اإر�سادات عامة لتجفيف التمر

♦  اإن الغاية من عملية التجفيف هو خف�ص املحتوى 
منو  من  يحد  بدوره  والذي  للتمور  الرطوبي 

الأحياء املجهرية )بكترييا، فطريات، خمرية( 

فعالية  على  يعتمد  الأحياء  هذه  منو  اأن  حيث 

الن�شاط املائي لنموها وتركيبتها ومقدرتها على 

امت�شا�ص املاء. وعموما ً فاإن الفطريات تنمو يف 

ن�شاط مائي aw اأقل من اخلمائر وهذه بدورها 

البكترييا  من  اأقل   aw مائي  ن�شاط  يف  تنمو 

الأحياء  اأهم  من  تعترب  الفطريات  فاإن  ولذلك 

املجهرية املف�شدة  للتمور.

♦  اإن جتفيف التمور اإىل ن�شبة 20% رطوبة اأواأقل 
وحفظها معباأة يف رطوبة ن�شبية منا�شبة يقلل 

باخلمائر  التلوث  احتمال  من  كبرية  بدرجة 

والفطريات ويطيل فرتة احلفظ اإىل مدة �شنة 

.
0

يف درجة حرارة 25 م

باحل�شرات  الإ�شابة  عن  النا�شئ  الف�شاد  ♦  ملنع 
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الكربون  اأك�شيد  ثاين  بغاز  التمور  تبخري  يتم 

اأو حفظها حتت  اإغالقها  واإحكام  يومني  ملدة 

 -50 حرارة  درجة  اإىل  بت�شخينها  اأو  التفريغ 

55 درجة مئوية  ملدة 2-4 �شاعات ثم التربيد 

اأو جتميدها على  املبا�شر لدرجة �شفر مئوي 

ملدة يومني على اأن يتم احلفظ 
  0

درجة – 18 م

 .
0

بعد ذلك على حرارة 5 م

♦  على م�شتوى الت�شنيع التجاري  متت التو�شية 
ا�شتخدام  مبنع  مونرتيال  لربوتوكول  وفقا  

امليثايل بروميد يف عمليات مكافحة احل�شرات 

البديل  الأوزون.  طبقة  على  املبا�شر  لتاأثريه 

 ”Phosphine“ لهذا املبيد هو مادة الفو�شفني

اأو الطرق الفيزيائية مثل التربيد والت�شخني؛ 

غاز الأوزون؛ والت�شعيع. 

عالمات ف�ساد التمور

باالأحياء  التلوث  عن  النا�سئ  الف�ساد   ♦
املجهرية وي�سمل:

- التخمر الكحويل النا�شئ عن ن�شاط اخلمائر. 

بكرتيا  ن�شاط  من  وتن�شاأ  -  احلمو�شة 

الالكتوبا�شيل�ص. 

ال�شربجل�ص  فطر  عن  النا�شئ  -  الإ�شوداد 

نايجر. 

♦ العيوب النا�سئة عن احل�سرات:
- بقايا احل�شرات. 

- تهتك اأن�شجة الثمرة.

- تغيري ال�شطح اخلارجي للثمار.

واملخاطر  الغذائية  ال�سالمة  اعتبارات 

املحتملة  

تنق�سم املخاطر اإىل ثالث فئات:

االأحياء  ن�ساط  عن  نا�سئة  ♦  خماطر 
)خماطر  اخلطرة  املجهرية 

ميكروبيولوجية(

- ال�شاملونيال 

- الإي�شري�شيا كولي

♦ خماطر فيزيائية

-  الأج�شام الغريبة يف منتجات التمور مثل وجود 

عجينة  يف  متوقعة  غري  حادة  معدنية  اأجزاء 

التمر.

♦ خماطر كيميائية
- بقايا املبيدات

ال�شابة  عن  النا�شئة  الفطرية  -  ال�شموم 

بالفطريات

- التلوث باملعادن ال�شامة وامللوثات البيئية

�سبط خماطر تلوث ثمار النخيل

♦  يقوم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون 
الإمارات  دولة  يف  املعنية  اجلهات  مع 

امليدانية  امل�شوحات  باإجراء  املتحدة   العربية 

التو�شيات  و�شع  يف  خمرجاتها  وا�شتخدام 

و�شع  ي�شمن  مبا  تطويراملوا�شفات  ب�شاأن 

ملنع  الالزمة  وال�شوابط  الحتياطات  كافة 

امليكروبية  بامللوثات  ومنتجاتها  التمور  تلوث 

ا�شتخدام  ومراقبة  �شبط  وكذلك  و�شمومها 

املبيدات.

م�شانع  الزام  ب�شاأن  القرارات  و�شع  مت   �♦
الغذائية  ال�شالمة  ادراة  نظم  بتطبيق  التمور 

”ها�شب“. 

لتطبيق  املزارعني  اأبوظبي  جهاز  ♦  ي�شجع 
. GAP املمار�شات الزراعية اجليدة

بالنقل  اخلا�شة  ال�شرتاطات   و�شع  ♦  مت 
والتخزين. 

لزيادة  التوعية  برامج  عرب  اجلهاز  ♦  وي�شعى 
من  ميكنه  مبا  ومتكينه  امل�شتهلك  معارف 

و�شالمة  جودة  �شبط  احكام  يف  امل�شاهمة 

الغذاء مبا يف ذلك التمور ومنتجاتها. 

املحافظة  يف  اأبوظبي  جهاز  عمل  برامج 

على �سالمة التمور

دورا  الغذائية  للرقابة  ظبي  ابو  جهاز  ♦  يلعب 

هاما من خالل مراقبة امل�شانع بتطبيق نظم 

�شبط جودة التمور.

التفتي�ص ب�شفة دورية  ♦  ينظم اجلهاز حمالت 
خطوط  مراحل  من  عينات  اأخذ  خاللها  يتم 

النتاج املختلفة ب�شكل دوري ) كل ثالثة اأ�شهر( 

من امل�شانع امل�شوقة وامل�شدرة للتمور املحلية 

ومنتجاتها داخل وخارج الدولة  لغر�ص التاأكد 

واحلر�ص  امللوثات  من  وخلوها  جودتها  من 

على تقدميها ب�شكل �شحي للم�شتهلك ا�شافة 

�شالمة  ل�شروط  امل�شانع  تطبيق  مراقبة  اإىل 

ابو ظبي لرقابة  الغذية ال�شادرة عن جهاز 

ومتابعة مدى  الت�شنيع  الغذية خالل عملية 

نقاط  ال�شيطرة على  بنظام  بتطبيق  اللتزام 

.“ HACCP -اخلطورة احلرجة ”ها�شب

التمور  من  عينات  بفح�ص  اجلهاز  يقوم   ♦
اجلهاز  خمتربات  يف  اأبوظبي  باإمارة  املتداولة 

وامل�شوحات.  التفتي�شية  احلمالت  ن�شاط  �شمن 

كما يقوم مبراقبة �شادرات التمور. 

يف  املبيدات  متبقيات  مراقبة  برنامج 

التمور

♦  هناك العديد من الفات التي ت�شيب ال�شناف 
املختلفة من النخيل وملكافحة هذه الفات يتم 

ا�شتخدام العديد من املبيدات التي تعترب من 

اأهم امللوثات الكيميائية يف التمور. 

♦  ومن منطلق احلر�ص على �شالمة كل ما ي�شل 
طورت  فقد  ومنتجاتها  التمور  من  للم�شتهلك 

الغذائية   للرقابة  ابوظبي  جهاز  خمتربات 

طريقة للك�شف عن متبقيات املبيدات يف التمور 

املبيدات  يتم من خاللها  الك�شف عن معظم 

امل�شتخدمة يف برنامج مكافحة افات النخيل .  

♦  كما مت و�شع برنامج م�شح �شنوي  للك�شف عن 
متبقيات املبيدات يف مراحل الن�شج  املختلفة 

املنتجات  على  الرتكيز  خالله  يتم  التمر  من 

الدول  من  امل�شتوردة  النواع  وبع�ص  املحلية 

املجاورة. 
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�سي�سي / 

رطب

�سي�سي /

متر 

فر�س/ 

متر 

دبا�س 

/متر

�سكري/ 

متر 

لولو/ متر  خال�س/

متر

اأ�سناف التمور التي مت فح�سها 

خالل العام 2009 ون�سب مكوناتها

التحاليل الكيميائية                                                                                                                                    

34.99 15.70 13.99 17.63 15.27 14.69 14.23 الرطوبة  %

2.01 2.22 2.12 2.15 2.27 2.48 2.14 الربوتني % 

0.03 0.02 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 الدهون % 

3.68 2.78 2.62 2.30 3.31 2.48 2.60 اللياف % 

26.60 35.70 35.51 39.49 10.10 35.09 36.01 فركتوز % 

31.17 38.25 40.61 42.47 12.54 38.96 43.60 دك�شرتوز % 

BLD BLD BLD BLD 59.33 BLD 1.72 �شكروز % 

BLD BLD BLD BLD BLD BLD BLD مالتوز % 

BLD BLD BLD BLD BLD BLD BLD لكتوز % 

57.77 73.95 76.02 81.96 22.64 74.05 79.61 جمموع ال�شكريات املختزلة % 

57.77 73.95 76.11 81.96 81.97 74.05 81.33 جمموع ال�شكريات% 

0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ زرنيخ      )مليجرام/كيلو جرام(

0.01≤ 0.01≤ 0.01≤ 0.01≤ 0.01≤ 0.01≤ 0.01≤ كادميوم     )مليجرام/كيلو جرام(  

0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ 0.05≤ ر�شا�ص    )مليجرام/كيلو جرام(

2.21 3.24 2.46 2.46 3.9 2.58 2.39 منجنيز      )مليجرام/كيلو جرام( 

14.13 15.44 11.94 12.07 12.26 10.1 17.79 حديد         )مليجرام/كيلو جرام( 

1.48 1.84 1.19 0.652 2.04 1.78 0.702 نحا�ص       )مليجرام/كيلو جرام(  

0.09≤ 0.09≤ 0.09≤ 0.09≤ 0.09≤ 0.09≤ 0.09≤ كوبلت       )مليجرام/كيلو جرام( 

4.74 3.77 5.31 2.98 5.78 10.07 3.88 زنك        )مليجرام/كيلو جرام(  

0.14≤ 0.14≤ 0.14≤ 0.14≤ 0.14≤ 0.14≤ 0.14≤ �شيلينيوم    )مليجرام/كيلو جرام(

475 528 608 460 538 402 524 مغني�شيوم   )مليجرام/كيلو جرام(

444 439 458 471 740 576 392 كال�شيوم     )مليجرام/كيلو جرام(

1227 1336 1080 1201 1276 1268 1179 فو�شفور     )مليجرام/كيلو جرام( 

5219 6432 7117 6458 6287 2944 6419 بوتا�شيوم   )مليجرام/كيلو جرام( 
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املعدنية  امللوثات  عن  الك�سف  برنامج 

وال�سموم الفطرية

للرقابة  اأبوظبي  جهاز  خمتربات  ·  تقوم 
الفطرية  ال�شموم  عن  بالك�شف  الغذائية 

)الأفالتوك�شينات( يف التمور ب�شكل دوري ففي 

م�شوحات  عمل  مت    2009 مار�ص  من  الفرتة 

�شملت   162 التمور  من  عينة   162 بفح�ص 

نغال؛  خنيزي؛  لولو؛  دبا�ص؛   ( التالية  النواع 

دومان؛ �شي�شي؛ خال�ص؛ رزيز؛ فر�ص؛ �شفري؛ 

خ�شري؛ �شكري؛ �شاجي؛ ر�شيدي؛ �شقاي مكنوز؛ 

برحي؛  دبا�ص؛  جابري؛  �شيف؛  نبتة  �شاير؛ 

�شكري؛  مكتومي؛  الدهال؛  بكالت  خ�شراوي؛ 

نور؛  دقالت  �شفاوي؛  مربوم؛  بومان؛  مني�شي؛ 

عينة  ت  الداهن؛  اأم  �شلطان؛  زاملي؛  كيمياء؛ 

القيا�شية  للموا�شفات  مطابقة  وجدت  وجميعا 

الماراتية كما يتم الك�شف عن ملوثات املعادن 

الزرنيخ    - الكادميوم  مثل:   الأ�شا�شية  الثقيلة 

والر�شا�ص. 

امللوثة  املجهرية  االأحياء  فح�س  برامج 

للتمور

♦  يتم الك�شف عن الأحياء املجهرية امللوثة للتمور 
عن  للك�شف  للتمور  الروتينية  التحاليل  يف 

ا�شتطاع  وقد  والأعفان.  اخلمائر  البكرتيا، 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية من خالل هذه 

باخلمائر  التمور  تلوث  ن�شبة  تقليل  امل�شوحات 

-16 اإىل    2006 عام  يف   %24 من  والأعفان 

19% يف العام احلايل 2009. 

♦  غطت امل�شوحات التي امتدت للفرتة من يناير 
2006 اإىل اأغ�شط�ص عددا من اأ�شناف التمور 

عددها  بلغ  والتي  التمر  وعجينة  املختلفة 

التالية:  املحلية  التمور   لأنواع  عينة   231

�شي�شي،  باأنواعه،  خال�ص  النغال،  اللولو، 

�شاجي،  �شفري،  �شفاوي،  ر�شيدي،  خ�شري، 

�شيف،  نبتة  برحي،  بومان،  مربوم،  �شكري، 

ام الداهن، مكتومي، بكالت الدهال، دبا�ص، 

خ�شراوي،  خنيزي،  جابري،  فر�ص،  ارزيز، 

زاملي،  �شلطان،  الربخ، بريين، مني�شي،  نواة 

�شاير، ياردي، مكنوز، درة. 

املراجع

1.  http://www.moew.gov.ae/Ar/Infor-

mationCenter/Pages/PalmTree.aspx 

2.  http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/

palmtree/typeofpalm-pic.stm#4 

3.  ABDULLA) H. ABBOUDI AND A.K. 

THOMPSON- MINISTRY OF AGRICUL-
TUREAND FISHERIESDUBAI, UAE 

4.  Elhadi M. Yahia  - Facultad de Qumica, 
Universidad Autَnoma de Querétaro 
Querétaro, Qro., México- http://www.
ba.ars.usda.gov/hb66/059date.pdf 

5.  Kader, A.A. and Hussein, Awad. 2009. 
Harvesting and postharvest handling of 
dates. ICARDA, Aleppo, Syria. iv + 15 pp.

حممد  را�شد  و  �شبانة  الرحمن  عبد  6.  ح�شن 

خلفان ال�شريقي- ” النخيل واإنتاج التمور يف 

دولة االمارات – جني التمور والعناية بها“.

ق�شم  رئي�ص  الر�شيمان/  نا�شر  بن  7.  د.خالد  

–كلية الزراعة والطب  اإنتاج النبات ووقايته 

العربية  الق�شيم.اململكة  جامع   – البيطري 

ال�شعودية. 

/اأ�شتاذ  احلمدان  حممد  بن  8.  د.عبداهلل 

ق�شم  امل�شاعد  الغذائي  الت�شنيع  هند�شة 

الزراعةجامعة  -كلية  الزراعية  الهند�شة 

امللك �شعود. 

9.  نتائج م�شوحات وحتاليل متت بجهاز اأبوظبي 

للرقابة الغذائية.
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�ضــــــــــع

الأرقام املنا�سبة يف 

املربعات والدوائر الفارغة 

حتى تكتمل العملية 

احل�سابية راأ�سيا واأفقيا 

بحيث تعطيك النتائج

اســتـــراحـــة العـــدد

اإعـداد: مــــــاهـر �ســــــالـم

10 7

5

9

16

4

4

6

8101540

األعداد 
المتقاطعة

�سودوكو

حتتوي هذه �ل�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم �إىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه 

�للعبة ملء �خلانات بالأرقام �لالزمة من 1 �إىل 9، �صرط عدم تكر�ر �لرقم �أكرث من مرة و�حدة يف 

كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.
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الكلمات  المتقاطعة
املفردات : اأفقي وعمودي:

1ــ من مهرجانات �لرطب يف دولة �لإمار�ت ــ ويل �لأمر /م/.

2ــ من �أ�صناف �لتمور ــ من �أ�صناف �لتمور ــ ح�صر.

3ــ �أد�ة �إعالم ــ من �أ�صناف �لتمور ـ من �أ�صناف �لتمور.

4ــ و��صح ــ عملة خليجية /م/ ــ خا�صم ــ من �أ�صناف �لتمور.

5ــ ليو� مبعرثة ــ يخيل �إليه.

6ــ وحدة قيا�س م�صاحة زر�عية.

7ــ دولة �فريقية ــ من �أق�صام �لفم.

8ــ من �لكتب �ل�صماوية ــ عمر /م/.

9ــ يف �لطليعة ــ �أبعد�.

10ــ ينتهي ــ منهمر.

11ــ طازج ــ نحيف.

12ــ �صياع ــ من �أجنا�س �صجرة �لنخيل.

13ــ نقو�س ــ من �أ�صناف �لتمور.

14ــ  مدينة �صعودية ــ من �خل�صر�و�ت ــ �صخ�صية كوميدية ق�ص�صية 

�صهرية.

15ــ مر�س جلدي ــ قطب كهربائي ــ �ق�صد �ملكان.
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¥

…

O

كلمات متشابكة

1ــ كوكب �سماوي

2ــ �ســـــــارع عـــام

3ــ اأعبــــاء مالية

4ــ متــــــــــــــــــــني

5ــ ع�سكــــــــــــــــر

6ــ رجـــــــــــــــــوع

قطوف:

قال ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( �إن �ل�صجرة ل ي�صقط ورقها وهي مثل �ملوؤمن 

�أكرمو� عمتكم  رّبها.  باإذن  �أكلها كل حني  توؤتي  �ملباركة  �لنخلة  �مل�صلم ما هي؟ هي 

�لنخلة فاإنها خلقت من �لطني �لذي خلق منه �آدم.
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دعـوة لإلعـالن 
أو لرعـاية مجلة 

الشجرة المباركة

ال�صادة اأ�صحاب ال�صركات والفعاليات االقت�صادية 

العامة  االأمانة  حتيات  اإليكم  نهدي  املوقرين، 

جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وي�سرنا دعوتكم 

للم�ساركة يف الإعالن على �سفحات جملة ال�سجرة 

املباركة ملا لهذه املجلة من ح�سور اإقليمي ودويل، 

مبا ي�ساهم يف تعزيز ح�سور هويتكم الإعالمية يف 

املخت�سة  والر�سمية  والتجارية  العلمية  الأو�ساط 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور.

ثالثة  )كل  دورية  جملة  املباركة«  »ال�سجرة 

ت�سدر  التمر  بنخيل  متخ�س�سة  علمية  اأ�سهر( 

التمر، مبعدل  لنخيل  الدولية  عن جائزة خليفة 

التالية:  الأ�سهر  بداية  مع  بال�سنة  اأعـداد  اأربعة 

دي�سمرب.  ــ  اأغ�سط�س  ــ  يونيو  ــ  مـار�س  �سهر: 

اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  الفخري  رئي�سها 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س 

جمل�س اأمناء اجلائزة.

املجلة تنتج بجهود وطنية لتجمع على �سفحاتها 

نخبة الكتاب والباحثني يف جمال نخيل التمر حول 

العامل باللغتني العربية والنكليزية بهدف توطني 

الإمارات  ا�سم  وترفع  املجتمع،  وتنمية  املعرفة 

املتخ�س�سة.  العلمية  ال�سحافة  عاليًا يف جمال 

»ال�سجرة املباركة« تعترب املجلة الأوىل من نوعها 

لذوي  وفنيًا  علميًا  ومرجعًا  العربي،  العامل  يف 

الخت�سا�س حمليًا وعامليًا.  

املوا�صفات الفنية للمجلة:

1 ـ ـ  الكمية املطبوعة 2000 األفا ن�سخة. قيا�س 22 

× 27،5 �سم.
الورق  نوع  160 + غالف +  ال�سفحات  2 ــ  عدد 

135 غرام اأرت مات.

الخت�سا�س  جهات  كافة  على  املجلة  3 ــ  توزع 

بالزراعة والنخيل )دواوين ال�سيوخ، وزارات 

خمت�سة، هيئات علمية، م�سانع، جمعيات، 

على  �سواء  بحوث...(  معاهد  جامعات، 

م�ستوى دولة الإمارات وكافة الدول العربية 

وبع�س دول العامل.
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اأ�صعار الإعالنات يف جملة »ال�صجرة املباركة«: 

اأ�صعار الرعاية الكاملة ملجلة »ال�صجرة املباركة«: 

ال�صعــــرالقــــيا�ساملــــكانالنـــوع

15000  درهم22 × 27,5 �سمغالف اك�سرتا اأول اأو اأخري�سفحة واحـدة

20000  درهم44 × 27.5 �سمغالف اك�سرتا اأول اأو اأخري�سفحتان متقابلتان

13000  درهم22 × 27,5 �سمباطن غالف اأول اأو اأخري�سفحة واحـدة

10000  رهم22 × 27,5 �سمداخـل العـدد�سفحة واحـدة

10000  درهم44 × 27.5 �سم داخـل العـدد�سفحتان متقابلتان

11 × 27,5 اأوداخـل العـدد ن�سف �سفحـة

 22 × 13,75 �سم.

5000   درهم

املبلـــغاملـزايــــانـوع الرعـاية

عـدد واحـد 

فقـط

يو�سع �سعار الراعي على غالف العدد من الأعلى مع مقال حتريري �سفحتني بالعربي اأو 

000 100 درهمبالنكليزي. بالإ�سافة اإىل �سفحة اإعالن غالف اإك�سرتا و�سفحة اإعالن داخل العـدد.

عـددان

متتاليان اأو متفرقان

يو�سع �سعار الراعي على غالف العدد من الأعلى مع مقال حتريري �سفحتني بالعربي اأو 

بالنكليزي بالإ�سافة ل�سفحتني اإعالنيتني متقابلتني غالف اإك�سرتا و�سفحتني اإعالنيتني 

داخل العـدد. 

000 180 درهم

اأربـعة اأعـداد 

)�سنـة كامـلة(

للجائزة  العامة  الأمانة  تنظمه  الرعاية �سمن موؤمتر �سحفي  تفا�سيل هذه  الإعالن عن 

بح�سور ال�سركة الراعية، مع و�سع �سعار الراعي على غالف من الأعلى مع مقال حتريري 

�سفحتني بالعربي و�سفحتني بالنكليزي �سمن كل عـدد. بالإ�سافة اإىل �سفحتني اإعالنيتني 

000 260 درهممتقابلتني غالف اك�سرتا مع �سفحتني اإعالنانيتني داخل العدد على مدار العـام.    

كما اأن الفر�سة متاحة للتعـاقد على رعاية اأي من اأن�سطة وفعاليات اجلائزة على مدار العام مثل حفل تكرمي الفائزين بالدورة الثانية 15 مار�س 

2010 + املوؤمتر الدويل الرابع للنخيل والتمور 17 مار�س 2010 + امل�سابقة الدولية لت�سوير النخلة يف عيون العامل 17 مار�س 2010 + معر�س الإمارات 

الدويل الرابع للنخيل والتمور نوفمرب 2010 + كافة مطبوعات اجلائزة وغريها الكثري ... 

حتـرر ال�صيكات با�صم جـائزة خليفـة الدوليـة لنخيل التـمر. 

للتن�صيق واملتابعة مع رئي�س اللجنة الإعالمية باجلائزة، مدير التحرير 

على الرقم 00971506979645   

emadsaad126@gmail.com     &     emad26@eim.ae
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