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�ض�ف نك�ن جميعًا يف العام املقبل على م�عد مع اأكرب واأ�ضخم م�ؤمتر دويل لنخيل التمر بالعامل 

منذ  تنظيمه  على  داأبت  والذي  اخلام�ضة،  ن�ضخته  يف  اب�ظبي  الإماراتية  العا�ضمة  ت�ضت�ضيفه 

البداية جامعة الإمارات العربية املتحدة كل اأربع �ضن�ات مرة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية 

وا�ضعة  ودولية  عربية  مب�ضاركة  املخت�ضة،  والإقليمية  الدولية  املنظمات  وبع�ض  التمر  لنخيل 

لنخبة من علماء نخيل التمر ح�ل العامل.

هذا امل�ؤمتر يعترب عالمة فارقة لأب�ظبي وقيمة اإ�ضافية لدولة الإمارات يف عامل م�ؤمترات نخيل 

التمر، حيث كان امل�ؤمتر الدويل الأول ما بني 8 – 10 مار�ض 1998 وامل�ؤمتر الدويل الثاين ما 

بني 25 – 27 مار�ض 2001  وامل�ؤمتر الدويل الثالث ما بني 19 – 26 مار�ض 2006 وامل�ؤمتر 

2010 والآن نحن على اأب�اب امل�ؤمتر الدويل اخلام�ض  15 – 17 مار�ض  الدويل الرابع ما بني 

لنخيل التمر يف مار�ض القادم 2014 باإذن اهلل. 

واإكثار  اإنتاج  ج�انب  خمتلف  ح�ل  العلمية  املعارف  لتحديث  فر�ضة  ت�فري  اإىل  امل�ؤمتر  يهدف 

العربية  الإم��ارات  لدولة  احلديثة  اخل��ربات  ومقارنة  وعر�ض  التمر،  نخيل  وت�ض�يق  وحماية 

الدويل يف خمتلف جمالت  الفني  التعاون  للتم�ر. ودعم  املنتجة  الدول  املتحدة مبثيالتها يف 

�ضل�ضة اإنتاج التم�ر.

كما وفر امل�ؤمتر يف تاريخه الط�يل فر�ضة ثمينة لتبادل املعل�مات واخلربات والآراء بني العلماء 

اإىل  ي�ضري  العامل. مبا  التم�ر ح�ل  �ضناعة  امل�ض�ؤولني عن  وكبار  التمر  نخيل  املتخ�ض�ضني يف 

الهتمام املتزايد الذي حتظى به �ضجرة نخيل التمر من القيادة احلكيمة لدولة الإمارات التي 

والعلماء  الباحثني  خمتلف  من  ال�ا�ضعة  للم�ضاركة  اأتاح  مبا  اليجابي  الأكادميي  املناخ  وفرت 

املخت�ضني بنخيل التمر ح�ل العامل.

�ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان

 وزير الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع

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

�أ�شدقاء �لنخلة على موعد

شجـــــــرتنـا



دعوة للباحثين والكتاب 

والمهتمين بزراعة النخيل 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 

مجال  في  المتخصصة  العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على 

العالم. حول  المعنية  األوساط  كافة  في  التمور  وإنتاج  النخيل   زراعة 

والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين  اإلخوة  ندعو  فإننا 

أو  العربية  اللغتين  بإحدى  المساهمة  المباركة  الشجرة  ومحبي 

حيث  من  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  الشؤون  في  االنكليزية 

جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية،  وقاية،  )زراعة، 

تسويق.....( غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات  إرشادات،   المحصول، 

بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

للتو��شل تر�شل �ملو�د �لعلمية با�شم مدير �لتحرير

عرب �لربيد �اللكرتوين �لتايل

 kidpamagazine@gmail.com



احتفل العامل يف اكت�بر املا�ضي بي�م الغذاء العاملي وه� ي�م تاأ�ضي�ض منظمة الغذية والزراعة 

لالأمم املتحدة. وقد مت الحتفال هذا العام حتت �ضعار “نظم غذائية م�ضتدامة من اأجل الأمن 

الغذائي والتغذية« وذلك بهدف ت�ضليط ال�ض�ء على اأهمية النظم الغذائية امل�ضتدامة لتحقيق 

الأمن الغذائي والتغذية واإيجاد احلل�ل ملعاجلة �ض�ء التغذية. حيث ت�ضري التقارير ال�ضادرة عن 

منظمة الغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو( اأن �ض�ء التغذية يفر�ض الي�م تكاليف باهظة 

على املجتمع باأ�ضكال خمتلفة عديدة. 

ولي�ض �ضدفة اأن �ضجرة نخيل التمر تعترب اأحد اأهم دعائم الأمن الغذائي وا�ضتدامة الغذاء يف 

املنطقة والعامل بح�ضب ت�ضنيف منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو( كما تعترب 

اأحد دعائم الأمن الغذائي على امل�ضت�ى ال�طني يف دولة المارات العربية املتحدة. حيث تعد 

نظم الغذاء ال�ضحية عن�ضرَا مهمَا يف ا�ضرتاتيجية الأمن الغذائي والتنمية الب�ضرية حلك�متنا 

هدف  باعتباره  ورفاهيته  الإن�ضان  ب�ضحة  املبا�ضر  لرتباطها  نظرًا  �ض�اء  حد  على  الر�ضيدة 

اإىل م�ضاعفة  تدع�  التي   2021 الإم��ارات  روؤية  مهمًا يف  وركنًا  الإم��ارات  وغايتها يف  التنمية 

اجله�د يف مكافحة الأمرا�ض النا�ضئة عن اأ�ضل�ب احلياة غري ال�ضليم والأمرا�ض الناجتة عن 

التمتع  لزيادة فر�ض  ال�ضليمة  ال�ضحية  العادات  وت�ضجيع  املبكر  التدخل  ال�ضيئة واىل  العادات 

بحياة اأف�ضل.

حيث جند اأن ال�ضجرة املباركة قد اأخذت حيزًا مهمًا يف ا�ضرتاتيجية التنمية امل�ضتدامة للدولة، 

الزراعة  لعملية  املرافقة  اخلدمات  من  وع��دد  املزارعني  للم�اطنني  الدعم  ت�فري  حيث  من 

ال�اجهات يف معظم �ضالت  باتت مت�ر المارات تت�ضدر  والت�ضنيع، حتى  والت�ض�يق  والإنتاج 

ومنافذ البيع يف اأغلب مطارات العامل ومراكزه التجارية جل�دة اأ�ضنافها والإبداع الذي رافق 

هذه ال�ضناعة خ�ض��ضًا يف العقد الأخري. 

زراعة  جمال  يف  العاملني  وتكرمي  خدمة  يف  الريادي  م�قعها  تعزيز  يف  الدولة  �ضاهمت  كما 

النخيل واإنتاج التم�ر على امل�ضت�ى ال�طني والدويل، فكانت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

اأ�ضدق تعبري من ح�ضرة �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل 

يف تقديره ل�ضجرة نخيل التمر والعاملني يف خدمتها، ومتابعة حثيثة من الفريق اأول �ضم� ال�ضيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�ضلحة، واهتمام �ضم� 

ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير �ض�ؤون الرئا�ضة.

�أ.د. عبد �لوهاب ز�يد

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

�لتمر نظام غذ�ئي م�شتد�م

كــــلمتنــــا
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7 الشجرة المباركة - ديسمبر  2013   

الدولة، اإ�ضافة اإىل روؤ�ضاء املنظمات الإقليمية 

واملهتمني  الباحثني  من  كبري  وع��دد  والدولية 

العلمية  اللجنة  واأع�ضاء  التمر  نخيل  ب�ضجرة 

وال��ف��ائ��زي��ن وامل��ك��رم��ني ب��اجل��ائ��زة ب��دورت��ه��ا 

اخلام�ضة 2013.

اآي��ات  اأ���ض��م��ى  نهيان  ال�ضيخ  م��ع��ايل  رف��ع  كما 

اإىل  والمتنان،  والتقدير  ال�ضكر  وبالغ  التهاين 

ال�ضيخ  ال�الد  ال�ضم�  �ضاحب  اجلائزة،  راعي 

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأعلن 

وزير الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع ، رئي�ض 

لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ض 

احلي�ية  للتقانات  خليفة  مركز  اإن�ضاء  التمر، 

ال����راث���ي���ة، حت��ت م��ظ��ل��ة جامعة  وال��ه��ن��د���ض��ة 

ال���ع��اء  ك�نها  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 

العل�م  ملختلف  وامل��ن��ت��ج  للمعرفة  احل��ا���ض��ن 

ال�ضيخ  ال�ضم�  �ضاحب  ال���ال��د  ل��دور  ت��ق��دي��رًا 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة )حفظه 

العلمي  للبحث  حم��دود  ال��ال  دعمه  يف  اهلل( 

تنمية  بهدف  املتخ�ض�ضة،  م�ؤ�ض�ضاته  ع��رب 

قطاع زراعة النخيل على اأر�ضية علمية وتقنية 

التمر  �ضناعة  يف  ال�ضتثمار  وت�ضجيع  را�ضخة، 

ك�نه اأحد ركائز اقت�ضادنا ال�طني بالإمارات.

جاء ذلك خالل كلمة معاليه التي األقاها خالل 

الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل 

اأم�ض  التمر يف دورتها اخلام�ضة �ضباح  لنخيل 

الأحد يف الثالث من �ضهر مار�ض 2013  بق�ضر 

عدد  بح�ض�ر  اأب�ظبي.  العا�ضمة  يف  الإم��ارات 

العرب  ال��زراع��ة  وزراء  املعايل  اأ�ضحاب  من 

لدى  املعتمدين  ال�ضفراء  ال�ضعادة  واأ�ضحاب 

خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة )حفظه 

اهلل( واأ�ضاد بجه�ده الكبرية، التي بذلها �ضم�ه 

 و�ضخاء، من اأجل حتقيق التنمية ال�ضاملة 
ٍ
بكرم

�ضجرة  اأن  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  الإم������ارات،  ملجتمع 

نخيل التمر هي اأحد ركائز التنمية امل�ضتدامة 

وحتقيق الأمن الغذائي على م�ضت�ى العامل.

الق�ي  ودع��م��ه  للجائزة  برعايته  اأ���ض��اد  كما 

لهتمام  طبيعيًا،  ام���ت���دادًا  ي��اأت��ي  اإمن���ا  ل��ه��ا، 

اأكادمييني  من  فيها  والعاملني  بالنخلة،  �ضم�ه 

اأحد  باعتبارها  ومزارعني،  ومنتجني  وباحثني 

ركائز الأمن الغذائي والقت�ضاد ال�طني لكثري 

من دول العامل.

و���ض��ادق  ال�ضكر،  بعظيم  معاليه  ت��ق��دم  كما 

حممد  ال�ضيخ  �ضم�  اأول  الفريق  اإىل  التقدير، 

ونائب  اأب�ظبي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن 

الق�ي  لدعمه  امل�ضلحة،  للق�ات  الأعلى  القائد 

يف  �ضم�ه،  روؤي��ة  ت�ؤكد  التي  العاملية،  للجائزة 

على  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  التنمية  حتقيق 

الكبري،  واعتزازه  املعطاء،  ال�طن  هذا  اأر���ض 

الزراعية  التنمية  مل�ضتقبل  احلكيمة،  بروؤيته 

خا�ضة،  ب�ضفٍة  التمر  نخيل  وزراع��ة  بالدولة 

الجائزة خطوة 
باالتجاه الصحيح 

لتكريم المنتجين 
والمزارعين ومحبي 

الشجرة المباركة على 
مستوى العالم
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ونعتز اأي�ضًا، بحر�ض �ضم�ه على اأن تك�ن دولة 

الإم����ارات دائ��م��ًا، من���ذج��ًا رائ���دًا، يف العمل 

الناجح، والإجناز املتميز، يف كافة املجالت.

ال�ضيخ  الأخ  ل�ضم�  م��ض�ل  والتقدير  وال�ضكر 

من�ض�ر بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض 

ال�زراء، وزير �ض�ؤون الرئا�ضة، حلر�ضه الكرمي، 

على دعمه ال�ضخ�ضي والق�ي بل ودعم ال�زارة 

اأي�ضًا لهذه اجلائزة، كي حتقق باإذن اهلل، كافة 

الأهداف امل��ض�عة لها، والآمال املرجّ�ة منها.

كما هناأ معاليه ال�ضخ�ضيات املكرمة باجلائزة 

راأ���ض��ه��ا  وع��ل��ى   2013 اخل��ام�����ض��ة  دورت��ه��ا  يف 

الفالحة  وزي��ر  اآخن��ض  عزيز  الدكت�ر  معايل 

ومعايل  املغربية،  اململكة  يف  البحري  وال�ضيد 

الدكت�ر طارق بن م��ضى الزدجايل مدير عام 

و�ضعادة  الزراعية،  للتنمية  العربية  املنظمة 

ع��ام  م��دي��ر  ال��ت��ج��ل��ي  حم��م��د  م�ضطفى  ع��ل��ي 

م�ضاتل ال�ضاحل الأخ�ضر من الإمارات العربية 

املتحدة. على جه�دهم املتميزة ودورهم امل�ؤثر 

يف  والعاملني  التمر  نخيل  �ضجرة  خدمة  يف 

قطاع زراعة النخيل واإنتاج التم�ر على م�ضت�ى 

املنطقة والعامل.

بفئات  ف�زهم  على  الفائزين  جميع  هناأ  كما 

اجلائزة يف دورتها اخلام�ضة وهم على الت�ايل: 

كرم  املتميزة  وال��درا���ض��ات  البح�ث  فئة  ع��ن 

للرقابة  اب�ظبي  جهاز  الأول  باملركز  الفائز 

املتحدة.  العربية  الإم��ارات  دولة  من  الغذائية 

للبحث  ال�طني  املعهد  الثاين  باملركز  والفائز 

الزراعي يف اململكة املغربية. 

الفائز  ك��رم  امل��ت��م��ي��زون  املنتج�ن  فئة  وع��ن 

باملركز الأول املهند�ض مهلهل جا�ضم اإبراهيم 

حجب  مت  حني  يف  الك�يت.  دول��ة  من  امل�ضف 

اجلائزة عن املركز الثاين.

الفائز  ك��رم  متميزة  تقنية  اأف�ضل  فئة  وع��ن 

باملركز الأول الدكت�ر عبد اهلل حممد احلمدان 

من اململكة العربية ال�ضع�دية. والفائز باملركز 

اجلمه�رية  م��ن  زوب��ة  اأم��ني  املهند�ض  ال��ث��اين 

الت�ن�ضية.

الفائز  ك��رم  تنم�ي  م�ضروع  اأف�ضل  فئة  وع��ن 

ب���زارة  للنخيل  العامة  الهيئة  الأول  باملركز 

والفائز  ال��ع��راق��ي��ة.  اجلمه�رية  يف  ال��زراع��ة 

باملركز الثاين الدكت�ر حامد اإبراهيم امل��ضلي 

من جمه�رية م�ضر العربية.

�ضعادة  ك���رم  امل����ؤث���رة  ال�ضخ�ضية  ف��ئ��ة  وع���ن 

الدكت�ر حممد �ضعيد مكي من اململكة الأردنية 

الها�ضمية، لدوره البارز يف خدمة قطاع نخيل 

التمر و�ضناعة التم�ر على امل�ضت�ى العربي.  

حتتفي  وه��ي  الي�م  اجلائزة  اأن  معاليه  واأك��د 

هي  اخل��ام�����ض��ة،  ب��دورت��ه��ا  ال��ف��ائ��زي��ن  بتكرمي 

منا�ضبة طيبة جندد فيها عهد ال�لء وال�فاء، 

اأن نك�ن على قدر ت�قعات �ضاحب ال�ضم� ال�الد 

رئي�ض الدولة، يف حتمل امل�ض�ؤولية للم�ضي قدمًا 

م�قعه  من  كل  املنتجني،  املزارعني  خدمة  يف 

�ض�اء يف البحث العلمي والتط�ر التقني ملا فيه 

على  ال�ضحي  الغذاء  وت�فري  الإن�ضان  خدمة 

لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة  العامل،  م�ضت�ى 

التمر قد لعبت دورًا هامًا يف تكرمي هذه الفئة 

املتميزة من املبدعني املخل�ضني ل�ضجرة نخيل 

التمر يف خمتلف املجالت، فالتمر يلعب الي�م 

من  لكثري  الغذائية  الفج�ة  �ضد  يف  هامًا  دورًا 

�ضع�ب دول العامل فه� اأحد اأهم عنا�ضر الأمن 

الأغ��ذي��ة  منظمة  ت�ضنيف  بح�ضب  ال��غ��ذائ��ي 

والزراعة الدولية )الفاو(.

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ  معايل  وختم 

رئي�ض  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير 

علمية  مبفاجاأة  كلمته  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض 

�ض�ف  النخلة  حمبي  ب��اأن  اأع��ل��ن  حيث  قيمة 

مع  املقبل  العام  يف  م�عد  على  جميعًا  يك�ن�ا 

»امل���ؤمت��ر  ه���  بالعامل  م���ؤمت��ر  واأ���ض��خ��م  اأك��رب 
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العا�ضمة  ت�ضت�ضيفه  التمر«  لنخيل  ال��دويل 

داأب��ت  وال��ذي  اخلام�ضة،  ن�ضخته  يف  اب�ظبي 

الإم��ارات  جامعة  البداية  منذ  تنظيمه  على 

العربية املتحدة كل اأربع �ضن�ات مرة بالتعاون 

مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبع�ض 

املخت�ضة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 

من  لنخبة  وا�ضعة  ودول��ي��ة  عربية  مب�ضاركة 

علماء نخيل التمر ح�ل العامل.

اأمناء  جمل�ض  اأع�ضاء  كافة  معاليه   �ضكر  كما 

اجلائزة، على اهتمامهم وعطائهم، كما �ضكر 

كافة الهيئات وامل�ؤ�ض�ضات، التي تتعاون مع اإدارة 

املهمة،  اأدواره����م  للجميع،  م��ق��ّدرًا  اجل��ائ��زة، 

وداعيًا  املجال،  ه��ذا  يف  امللح�ظ،  واإ�ضهامهم 

على  العمل  ي�ضتمر  اأن  وتعاىل،  �ضبحانه  امل���ىل 

النخيل  زراع���ة  وتط�ير  دع��م  يف  النح�،  ه��ذا 

واإنتاج التم�ر، ولتك�ن هذه اجلائزة دائمًا وباإذن 

اهلل، اأداًة مهمة، ت�ضجع العمل والإبداع والبتكار، 

يف م�ضرية الدولة، بل يف العامل باأ�ضره.
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معالي عزيز أخنوش
 وزير الفالحة والصيد البحري  -  المملكة المغربية

ولد ال�ضيد عزيز اآخن��ض يف عام 1961 يف منطقة تافراوت. حا�ضل على 

درجة الدبل�م يف الإدارة من )مدر�ضة �ضريبروك بكندا(، قبل اأن ي�ضبح 

وزير الفالحة وال�ضيد البحري يف اململكة املغربية، وال�ضيد عزيز اآخن��ض 

والغاز  النفط  جمال  يف  قاب�ضة  �ضركة  اأك��رب  اأك���ا،  جمم�عة  رئي�ض  ه� 

ال�ضابق  الرئي�ض  اأي�ضا  وكان  تابعة.  �ضركة   50 اإىل  بالإ�ضافة  والعقارات 

ملنطقة �ض��ض ما�ضا درعة.
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معالي د. طارق بن موسى الزدجالي
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

رئي�ض اللجنة الت�جيهية خلطة العمل الأفريقية العربية امل�ضرتكة للتنمية 

الزراعية والأمن الغذائي. رئي�ض اللجنة الأكادميية للمعهد العربي التقني 

الزراعية  للتنمية  العربي  الربنامج  رئي�ض  احلي�انية.  وال��روة  للزراعة 

والريفية املتكاملة وامل�ضتدامة يف وليات دارف�ر بال�ض�دان . ع�ض� منتخب 

)2010-2012م(.  للدورة  للمياه  العربي  املجل�ض  حمافظي  جمل�ض  يف 

رئي�ض الربنامج العربي لال�ضتزراع ال�ضمكي يف املياه العذبة . الإ�ضراف 

والربنامج  العذبة  املياه  يف  ال�ضمكي  لال�ضتزراع  العربي  الربنامج  على 

الأحياء  لرتبية  العربي  والربنامج  التمر  نخيل  اآف��ات  ملكافحة   العربي  

للتدريب  العربي  والربنامج  احلي�ان  ل�ضحة  العربي  والربنامج  املائية 

الزراعي وال�ضمكي. بع�ض امل�ضاهمات يف جمال الزراعة والأمن الغذائي:

�ضارك يف العديد من امل�ؤمترات واللقاءات العربية والإقليمية والدولية.

قدم العديد من الأوراق العلمية ح�ل الزراعة والأمن الغذائي يف عدد من 

العلمية  والدولية  والإقليمية  العربية  والجتماعات  واللقاءات  امل�ؤمترات 

املتخ�ض�ضة.
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سعادة علي مصطفى محمد التجلي
اإلمارات العربية المتحدة

املالية  الدائرة  عام  مدير  بالفجرية.  الأخ�ضر  ال�ضاحل  م�ضاتل  رئي�ض 

كان  بها.  �ضغ�فًا  يزال  ول  كان  واأحبته.  النخلة  اأحب  الفجرية.  بحك�مة 

لكلمات املغف�ر له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل 

ثراه واهتمامه بالنخلة وت�ضخري كل الطاقات لها من ال�ضحر على قلبه. 

بعده  ومن  ال�ضرقي  حمد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�الد  له  املغف�ر  واأحاديث  

�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي حاكم ع�ض� املجل�ض الأعلى 

حاكم الفجرية حفظه اهلل جعله يفكر يف النخلة هذا املخل�ق الذي كرمه 

اهلل تبارك وتعاىل وحث على زراعتها حتى عند قيام ال�ضاعة. 

للنخلة  رعايته  وكان  النخيل.  بزراعة  تهتم  التي  امل��زارع  اإن�ضاء  يف  فكر 

الهدف  وك��ان   1998 الأخ�ضر  ال�ضاحل  م�ضاتل  اأن�ضاأ  لأبنائه.  كرعايته 

لذا كان  للنخلة  برعايته  ا�ضتهر  التم�ر.  واإنتاج  النخيل  التميز يف زراعة 

اأن�ضاأ مزارع  املرجع لكل املزارعني واملهتمني بالنخلة باملنطقة ال�ضرقية. 

مت�ر ال�ضيجي كم�ضروع حك�مي تابع حلك�مة الفجرية بهدف اإنتاج اأج�د 

اإنتاج  م�ضاريع  اأ�ضخم  من  اأ�ضبح  حتى  منتجاته  وت�ضنيع  التم�ر  اأن���اع 

التم�ر بالدولة.
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فئة البحوث والدراسات المتميزة : الفائز األول
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

اإلمارات العربية المتحدة

ملخ�ض عن البحث الفائز بعن�ان: تدعيم عجينة التمر. اإعداد د. حممد 

الفار�ضي، جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية + د. �ضاي يل، جامعة ك�رنيل 

يف  اإنتاجًا  الأك��ر  التم�ر  منتجات  من  التمر  عجينة  تعترب   . الأمريكية 

اإنتاج الكثري من املعجنات  دولة الإمارات العربية املتحدة كما تدخل يف 

واحلل�يات. يتم ت�ضنيع عجينة التمر من التم�ر الغري قابلة لال�ضتهالك 

املبا�ضر نتيجة ل�ضغر حجمها اأو تغري �ضكل الثمرة نتيجة ل�ض�ء معامالت 

ما بعد احل�ضاد. وتتعر�ض عجينة التمر اإثناء الت�ض�يق اإىل فقد الرط�بة 

ت�ضنيع  عمليات  خالل  الغذائية.  م�ا�ضفاتها  على  ي�ؤثر  مما  والت�ضلب 

عجينة التمر و�ضناعة الدب�ض تنتج كميات كبرية من الن�ى والتي تعترب 

مما  �ضن�يًا  الأطنان  اآلف  اإىل  ت�ضل  والتي  ال�ضناعة  هذه  ف�ضالت  من 

التمر  اأن ن�ى  التم�ر. علمًا  بيئي م�ضتمر يف �ضناعة  تل�ث  ي�ضكل م�ضدر 

يعترب م�ضدرًا غنيًا بالألياف الغذائية وم�ضادات الأك�ضدة والتي لها دور 

تهدف هذه  لذا  الإمرا�ض.  كثري من  الإن�ضان من  كبري يف حماية �ضحة 

الدرا�ضة اإىل تدعيم عجينة التمر مب�ضح�ق الن�ى، لرفع القيمة ال�ظيفية 

للعجينة وحت�ضني ق�امها بزيادة ن�ضبة الألياف واىل ا�ضتغالل ن�ى التمر 

ورفع العائد منه. اأو�ضحت الدرا�ضة اأن تدعيم عجينة التمر ب 3 % من 

اإىل رفع  اأدى  اأف�ضل ن�ضب اخللط حيث  الن�ى املجفف كان من  م�ضح�ق 

الرط�بة بن�ضبة %26 والألياف الغذائية بن�ضبة %37 وم�ضادات الأك�ضدة 

القيمة  رف��ع  اإىل  اأدت  العجينة  مك�نات  يف  ال��زي��ادة  ه��ذه   .27% بن�ضبة 

ال�ظيفية للعجينة بالإ�ضافة اإىل حل م�ضكلة الت�ضلب، كما اأدت اإىل زيادة 

وزن املنتج بن�ضبة %29 مما �ضيك�ن له عائد اقت�ضادي يف الإنتاج.
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فئة البحوث والدراسات المتميزة : الفائز الثاني
المعهد الوطني للبحث الزراعي
المملكة المغربية

لتحليل  اجلزيئية  الب�ضمات  انتقاء  بعن�ان:  الفائز  البحث  عن  ملخ�ض 

للجن�ض  املبكر  والك�ضف  لالأ�ضناف  اجليني  والتنميط  اجليني  التن�ع 

والفرز ال�ضريع ملقاومة مر�ض البي��ض يف نخيل التمر. اإعداد د. م�لي 

الزراعي  للبحث  اجله�ي  املركز  ورئي�ض  بح�ث  مدير  ���ض��درة.  ح�ضن 

مبراك�ض التابع للمعهد ال�طني للبحث الزراعي. 

اأ�ضنافها  انتقاء  عمليات  يتطلب  ومعمرة،  اجلن�ض  ثنائي  النخلة  لك�ن 

وحت�ضينها ال�راثي وقتا ط�يال واأم�ال طائلة. يهدف البحث اإىل ا�ضتخدام 

الب�ضمات اجلزيئية كاأدوات لتقييم التن�ع والرتكيب ال�راثيني والتنميط 

اجليني لأ�ضناف النخيل والك�ضف املبكر للجن�ض والفرز ال�ضريع ملقاومة 

مر�ض البي��ض يف نخيل التمر. وقد مت اختبار ا�ضتخدام عدة مئات من 

البادئات من ن�ع  RAPD  و ISSR اجلينية من اأجل تقييم م�ضت�ى التن�ع، 

التنميط اجليني، وحتديد العديد من الب�ضمات اجلزيئية املر�ضحة التي 

ميكن اأن متيز جزئيا اأو كليا بني اأ�ضناف مقاومة وح�ضا�ضة ملر�ض البي��ض 

وت�ضاعد عن الك�ضف املبكر جلن�ض النخلة. ومن بني 550 بادئات من ن�ع 

RAPD )-DNA Decamer10( مت اختيار 170 منها متكن بتحديد اأكر 

300 ب�ضمة جزيئية متن�عة ومتعددة الأ�ضكال وقادرة على الك�ضف  من 

عن تعدد وتن�ع الأ�ضكال اجلينية وحتديد منط اأ�ضناف النخيل. وقد بلغت 

ن�ضبة تن�ع الأ�ضكال %70 بحيث اأعطت كل بادئة 1 اإىل 5 ب�ضمة خمتلفة 

من  اأكر  البادئات  من  الن�ع  هذا  ك�ضف  وقد  البادئات.  ح�ضب  ومميزة 

80 ب�ضمة متن�عة ومتعددة الأ�ضكال ومميزة لالختالفات ويرتاوح معدل 

6،1 ب�ضمة  43-100 % مبت��ضط %80 ومت��ضط  متييز الختالفات من 

مميزة لالختالفات لكل بادئة.
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م�ؤ�ض�ض ومدير عام �ضركة الربكة الدولية للم�اد الغذائية )مت�ر الربكة( 

ملخ�ض عن اأف�ضل اإنتاج: لقد قام امل�ضروع مرتكزًا على اأربعة حماور: 

واإن�ضاء  التمر.  نخيل  من  اأ�ضناف  عدة  بزراعة  اخلا�ضة  امل��زارع  اإن�ضاء 

م�ضنع لكب�ض واإنتاج التم�ر. تاأ�ضي�ض �ضركة مهمتها الرئي�ضية ن�ضر زراعة 

واإن�ضاء  تاأ�ضي�ض   . واله�اة  للمزارعني  املميزة  اخلدمات  وتقدمي  النخيل 

�ضركة ت�ض�يق جميع املنتجات اخلا�ضة بالنخلة.

النجاحات التي مت حتقيقها والتي ت�ضب يف زراعة وخدمة واإنتاج النخيل 

اأن�اع النخيل، وجعلناها مبتناول  13 �ضنف من اأف�ضل  اإكثار  يف الك�يت: 

واملهرجانات  واملحا�ضرات  الندوات  اإقامة  منا�ضبة.  باأ�ضعار  املزارعني 

فئة المنتجين المتميزين : الفائز الثاني
شركة نخيل الخليج للتجارة العامة

دولة الكويت

بالتعاون مع اجلهات الر�ضمية، لتثقيف اجلمه�ر. قمنا بزراعة اأكر من 

220 األف نخلة يف دولة الك�يت. يف حني اأعداد الف�ضائل التي مت اإنتاجها 

النخيل  اإجمايل  من   %  50 اإىل  ت�ضل  فاإنها  زراعتها  ومتت  نخيلنا  من 

امل�ج�د يف دولة الك�يت. تقدمي خدمات ملزارعي النخيل بالك�يت، تبداأ 

خا�ضة  مزارع  اإن�ضاء  والإثمار.  الرعاية  وخدمات  امل��زارع،  تخطيط  من 

التم�ر.  300 طن من  الأن���اع، تنتج حاليًا  اأج�د  9000 نخلة من  ت�ضم 

عام 2004 قمنا باإن�ضاء �ضركة متخ�ض�ضة يف ت�ض�يق منتجات التمر حتت 

م�ضمى “�ضركة الربكة الدولية للم�اد الغذائية”، وهي من اأكرب م�ض�قي 

التم�ر يف الك�يت.
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و�ضط  غ��ازات  يف  التحكم  تقنية  بعن�ان:  الفائزة  التقنية  عن  ملخ�ض 

لتم�ر الربحي يف مرحلة اخلالل على  التخزيني  العمر  التخزين لإطالة 

م�ضت�ى جتاري

يتطلب الإنتاج املتزايد من التم�ر التي ت�ضتهلك يف مرحلة ن�ضج اخلالل 

)البلح( جهدًا م�ضاعفًا من الباحثني والقطاعات التنم�ية وال�ضتثمارية 

ال�طني  املنتج  ه��ذا  م��ن  لال�ضتفادة  مميزة  ت�ض�يقية  ق��ن���ات  لإي��ج��اد 

ال�ضرتاتيجي اأحد القن�ات املهمة للحفاظ على هذا املنتج طازجًا ط�ال 

علمية.  اأ�ض�ض  على  املبني  به  املتحكم  اجل�  تقنيات  ا�ضتخدام  ه�  العام 

تقنية اجل�  ا�ضتخدام  دار�ضة  اإىل  التطبيقي  البحثي  امل�ضروع  هدف هذا 

املحافظة  مع  التخزيني  العمر  لإط��ال��ة  واقت�ضاديًا  تقنيًا  به  املتحكم 

الق�ض�ى على اجل�دة الطازجة لإطالة فرتة العر�ض يف ال�ض�ق وحفاظًا 

على قن�ات �ضعرية معق�لة للمنتج لأ�ضهر �ضنف من اأ�ضناف التم�ر التي 

الذي  الربحي  �ضنف  وه���  اخل��الل  مرحلة  يف  وا�ضعة  ب�ض�رة  ت�ضتهلك 

ي�ضتهر بطعمه احلل� وق�امه املميز ف�ضاًل عن اإنتاجه الغزير ويتميز �ضنف 

فئة أفضل تقنية متميزة : الفائز األول
د. عبداهلل بن محمد الحمدان
المملكة العربية السعودية

الربحي ب�ضهرته يف الأ�ض�اق العاملية جل�دته املتميزة يف مرحلة اخلالل 

خالل امل��ضم الق�ضري لإنتاجه.

النظم  اأح��دث  با�ضتخدام  جت��اري  �ضبه  م�ضت�ى  على  البحث  تنفيذ  مت 

الت�ضميم  تتك�ن من غرف تربيد حمكمة  والتي  املت�افرة عامليًا  التقنية 

يتم فيها التحكم اآليًا يف درجة حرارة التخزين وتركيز غازي الأك�ضجني 

وثاين اأك�ضيد الكرب�ن والنيرتوجني ب�ض�رة م�ضتمرة، يحت�ي هذا النظام 

على معدات متكاملة من غرف التخزين املربدة، جهاز ت�ليد النيرتوجني، 

جهاز تقلي�ض ثاين اأك�ضيد الكرب�ن، معدات قيا�ض وحتكم وغريها.

اأهم  اأحد  اإىل معاجلة م�ضكالت واقعية تعاين منها  الدرا�ضة  ترمي هذه 

وال��دول  ال�ضع�دية  العربية  اململكة  يف  الزراعية  القت�ضادية  الأن�ضطة 

العقبات  من  العديد  ي�اجه  وال��ذي  التم�ر،  اإنتاج  قطاع  وه�  له  املنتجة 

منها  يعاين  والتي  احل�ضاد  بعد  ما  تقنيات  تخلف  وخا�ضة  الت�ض�يقية، 

منتجي التم�ر وخا�ضة �ضنف الربحي يف مرحلة اخلالل.
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ملخ�ض عن التقنية الفائزة بعن�ان: اإكثار نخيل التمر ب��ضط بيئي جديد 

من كرب النخيل. ال��ضط الزراعي ه� مادة ميكن ا�ضتعمالها كبديل عن 

التحكم يف عملية  للتنبيت والزراعة وذلك ملزيد  العادية كركيزة  الرتبة 

ال�ضقي والتغذية وبالتايل حت�ضني الإنتاجية والتمكن من من� اأ�ضرع واأكر 

والإ�ضالمية  العربية  ال�ض�ق  حاجيات  ت�فري  اأج��ل  من  للنباتات.  ت���ازن 

هته  من  ومتزايدة  �ضخمة  كميات  ا�ضترياد  يتم  الزراعية  الأو�ضاط  من 

الربليت  الهند،  ج�ز  ق�ضرة  م�ضح�ق  اجلفت،  كال�ضفنغ�ن  املنتجات 

ال�ضنع  حملية  ب��دائ��ل  اإي��ج��اد  اأهمية  تظهر  هنا  م��ن  والفرميك�ليت. 

خ�ض��ضا مع التزايد املت�ا�ضل لأ�ضعار الأو�ضاط الزراعية عامليا.

فئة أفضل تقنية متميزة : الفائز الثاني
م. أمين زوبة 

الجمهورية التونسية

زراعية  بخا�ضيات  يتمتع  جديد  زراع��ي  و�ضط  تط�ير  مت  العمل  هذا  يف 

متميزة من كرب النخيل الذي يعترب خملفا من خملفات ال�احة مت�فر 

بكميات كبرية �ضن�يا يف بلدان العامل العربي والإ�ضالمي. لقد اأثبتت كل 

النخيل  كرب  من  امل�ضن�ع  ال��ضط  اأن  التطبيقية  والتجارب  الفح��ضات 

عملية  اأن  كما  عالية  بكفاءة  امل�ضت�ردة  املنتجات  تع�ي�ض  على  ق��ادر 

مكلفة مما ميكن من  تعد غري  التكميلية  وامل�ضافات  املقرتحة  الت�ضنيع 

اإيجاد بديل باأ�ضعار منا�ضبة للمنتجني والزراعيني املحليني وقد متكن من 

حت�يل بع�ض البلدان التي عرفت كم�ضت�ردة ح�ضرية لالأو�ضاط الزراعية 

اإىل بلدان م�ضدرة لها.
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العراق.  يف  النخيل  قطاع  تاأهيل  بعن�ان:  التنم�ي  امل�ضروع  عن  ملخ�ض 

قامت الهيئة العامة للنخيل بغداد/ العراق وبالتعاون مع منظمة الغذاء 

والزراعة الدولية )الفاو( كجهة راعية ومم�لة يف تنفيذ م�ضروع تاأهيل 

قطاع زراعة النخيل يف العراق. بهدف تاأهيل هذا القطاع  باعتباره قد 

الزراعي  ال�اقع  �ضلبًا على  اأثر  ال�ضابقة مما  العق�د  لالإهمال يف  تعر�ض 

ي�ضاهم  التم�ر  واإنتاج  النخيل  زراعة  ب�اقع  النه��ض  واأن  والقت�ضادي. 

معن�يًا يف تاأمني م�ضادر غذائية وخلق فر�ض عمل يف املجالت الزراعية 

وال�ضناعية والت�ض�يقية مما يك�ن له الأثر اليجابي امللم��ض يف ازدهار 

القت�ضاد العراقي.

وعلى �ض�ء النتائج امل�ضح ال�ضامل لزراعة النخيل يف املحافظات ال��ضطى 

فئة أفضل مشروع تنموي : الفائز األول
 الهيئة العامة للنخيل بوزارة الزراعة
الجمهورية العراقية

بالأجهزة  وتزويده  الن�ضيجية  للزراعة  خمترب  اإن�ضاء  مت  فقد  واجلن�بية 

اإن�ضاء بيت زجاجي وعدد من  اإىل  اإ�ضافة  العلمية الأ�ضا�ضية وال�ضرورية 

البي�ت البال�ضتيكية لغر�ض البدء باإكثار النخيل ن�ضيجيًا وت�فري الف�ضائل 

الب�ضاتني  واإن�ضاء  املت�ضررة  الب�ضاتني  لتاأهيل  اجليدة  الأ�ضناف  من 

داخل  والفنيني  املخت�ضني  من  ع��دد  وتدريب  اط��الع  مت  كما  احلديثة. 

وخارج العراق يف جمال الزراعة الن�ضيجية والهند�ضة ال�راثية )الب�ضمة 

ال�راثية( على اأحدث املختربات املتخ�ض�ضة باملنطقة ملعرفة اأحدث ما 

ت��ضلت له هذه املراكز العلمية يف اإكثار النخيل ن�ضيجيًا. ويف نف�ض ال�قت 

واإن�ضاء  املتده�رة  النخيل  ب�ضاتني  زراع��ة  لإع��ادة  �ضريعة  خطة  و�ضعت 

الب�ضاتني اأحلديثه من خالل جتهيز وتع�ي�ض املزارعني بالف�ضائل ب�ض�ره 

مبا�ضرة لأهم الأ�ضناف اجليدة ذات امل�ا�ضفات القيا�ضية.



22  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

ملخ�ض عن امل�ضروع التنم�ي بعن�ان: ن�ضر ال�ضناعات ال�ضغرية القائمة 

على خامات النخيل

تتمثل الفكرة الأ�ضا�ضية للم�ضروع يف اإطالق طاقات املبادرة والإبداع لدى 

اكت�ضاف  اإعادة  م�ضاعدتهم يف  وذلك من خالل  القرى  النا�ض يف  عامة 

امل�ارد واحتياجاتهم  اإيجاد �ضلة جديدة بني هذه  اأي  املحلية،  م�اردهم 

النخيل  )جريد  للنخلة  الثان�ية  املنتجات  اختيار  مت  ولقد  املعا�ضرة. 

كمثال( لأن النخلة عن�ضر اأ�ضا�ضي من عنا�ضر الغطاء النباتي الطبيعي 

ومك�ن هام يف التاريخ احل�ضاري يف الدول العربية والإ�ضالمية.

علميًا  منهم(  الفقراء  )خا�ضة  القرى  اأب��ن��اء  متكني  امل�ضروع:  ر�ضالة 

وتكن�ل�جيًا واقت�ضاديًا كي يك�ن�ا م�ضاركني فعالني يف تنمية جمتمعاتهم 

املحلية و�ضمان حياة كرمية بالإ�ضافة اإىل احلفاظ على البيئة. 

فئة أفضل مشروع تنموي : الفائز الثاني
 د. حامد إبراهيم الموصلي

جمهورية مصر العربية

م�ضر  يف  الفقر  فيها  يرتكز  التي  املناطق  حتديد  مت  امل�ضروع:  منهجية 

)حمافظات املنيا واأ�ضي�ط و�ض�هاج(، حيث وقع الختيار على حمافظة 

وبعد  الثالث،  املحافظات  يف  الأفقر  القرى  من   %  42 ت�ضم  لأنها  املنيا 

و�ضع معايري للمفا�ضلة ت��ضلت الدرا�ضة اإىل اختيار قرية القايات لتطبيق 

امل�ضروع. بعد ذلك مت القيام بدرا�ضة ميدانية مكثفة لقرية القايات وذلك 

تقبل  بها وكذلك لختبار مدى  الن�ضطة  الأهلية  للتعرف على اجلمعيات 

اأهايل القرية للم�ضروع. كذلك مت تك�ين جلنة ت�ضيري للم�ضروع متثل اأهل 

القرية.

اإجنازات امل�ضروع : تاأ�ضي�ض حا�ضنة تكن�ل�جية للقيام باجله�د الإبداعية 

لت�ضميم العمليات ال�ضناعية واإبداع املعدات امل�ضتحدثة للتعامل مع جريد 

النخيل كمادة �ضناعية اأخذًا لظروف القرية يف العتبار. 
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فئة الشخصية المؤثرة : الفائز
د. محمد سعيد مكي
المملكة األردنية الهاشمية

 )IARI( الزراعية  الأب��ح��اث  معهد  من  ال��غ��ذاء  تكن�ل�جيا  يف  دك��ت���راه 

ني�دلهي/الهند عام 1975 

تعبئة  جمال  يف  العلمية  الأبحاث  من  العديد  ن�ضر   : العلمية  امل�ضاهمات 

وت�ضنيع التم�ر ب�ضفته باحثًا منذ العام 1975 يف مركز اأبحاث النخيل 

مادة  حما�ضرًا  عمل  العراقية.  العلمي  البحث  مل�ؤ�ض�ضة  التابع  والتم�ر 

بجامعة  ال��زراع��ة  كلية  يف  الغذائية  ال�ضناعات  بق�ضم  التم�ر  ت�ضنيع 

 )FAO( الب�ضرة. يف عام 1982 التحق مبنظمة الغذاء والزراعة الدولية

اإقليميًا يف تعبئة ومداولة التم�ر مب�ضروع املركز الإقليمي لبح�ث  خبريًا 

عام  وحتى  الفاو  منظمة  مع  بعدها  عمل  بغداد.  ومقره  والتم�ر  النخيل 

التم�ر  ت�ضنيع  الزراعية خبريًا يف  للتنمية  ال�ضع�دي  الربنامج  1991 يف 

تعبئة  م�ضنع  على  الفني  بالإ�ضراف  الفرتة  هذه  خالل  وقام  بالهف�ف. 

التم�ر التابع ل�زارة الزراعة لتاأمني اجل�دة الن�عية للتم�ر املعباأة كما قام 

التجارية  الأ�ضناف  العلمية يف جمال حتديد �ضالحية  الأبحاث  باإجراء 

واخل��ل.  كالدب�ض  جديدة  منتجات  وتط�ير  والتغليف  التعبئة  لعمليات 

اإلقاء العديد من الأبحاث واملحا�ضرات العلمية يف  كما مت خالل الفرتة 

امللك  التابع جلامعة  والتم�ر  النخيل  اأبحاث  اأقامها مركز  التي  الندوات 

في�ضل بالهف�ف.

اعتبارا من 1992 وحتى عام 2001 التحق خبري الت�ضنيع باإحدى �ضركات 

القطاع اخلا�ض بال�ضع�دية مديرا عام مل�ضنع تعبئة التم�ر ل�ضركة �ضاف�ل 

بالريا�ض  القاب�ضة  فاما  ب�ضركة  التحق  ثم  اجلزيرة(.  )مت�ر  جدة  يف 

مديرا عام مل�ضنع تعبئة التم�ر )مت�ر املحمدية(. وقد قام اخلبري خالل 

احلديثة  التقنيات  واإدخ��ال  باملكائن  اخلا�ضة  امل�ا�ضفات  باإعداد  عمله 

اخلا�ضة بخط�ط الإنتاج والإ�ضراف على ت�ضغيل امل�ضنع وتعبئة منتجات 

التم�ر لأغرا�ض ال�ض�ق املحلي واخلارجي.
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ترأس االجتماع الدوري السادس ألعضاء مجلس أمناء الجائزة

 نهيان مبارك يؤكد عزم الجائزة 
على تعزيز موقع اإلمارات الدولي في خدمة النخلة 

بقيادة خليفة بن زايد آل نهيان

لأعمال اجلائزة يف دورتها  واملايل  الفني  التقرير  ا�ضتعر�ض معاليه  كما 

جناح  من  اجلائزة  حققته  وما  الإعالمي  امللف  اإىل  اإ�ضافة  اخلام�ضة، 

م�ضداقية  على  اإ�ضايف  م�ؤ�ضر  وهذا  العامل  عي�ن  يف  النخلة  م�ضابقة  يف 

فن  ت�ظيف  عرب  املحلي  املجتمع  فئات  خمتلف  مع  ت�ا�ضلها  يف  اجلائزة 

نخيل  �ضجرة  باأهمية  اجلمه�ر  وعي  لتنمية  ك��ضيلة  ال�ض�ئي  الت�ض�ير 

الإداري��ة  اخلطة  �ضم�ه  اعتمد  كما  التمر.  نخيل  ثقافة  وتكري�ض  التمر 

والإعالمية للجائزة يف دورتها ال�ضاد�ضة 2014.

العام  املتحدة قد وفرت  العربية  الإمارات  اأن جامعة  اإىل  الإ�ضارة  جتدر 

املا�ضي املكاتب الإدارية اجلديدة لالأمانة العامة للجائزة يف مبنى املعهد 

الإ�ضالمي مبدينة العني.

 تراأ�ض معايل ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�ضباب وتنمية 

ظهر  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  املجتمع، 

الجتماع  اب�ظبي  بالعا�ضمة  الإم��ارات  ق�ضر  يف   2013 مار�ض   3 الأحد 

الدوري ال�ضاد�ض ملجل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بح�ض�ر 

الأعمال  ج��دول  على  فيه  اطلع  الأمناء،  جمل�ض  ومقرر  الأع�ضاء  كامل 

واأثنى على جه�د الأمانة العامة واأع�ضاء جمل�ض الأمناء يف ما مت حتقيقه 

من اجنازات خالل الدورة اخلام�ضة، 

و�ضدد معاليه عزم اجلائزة على تعزيز م�قع الإم��ارات الدويل يف خدمة 

اخللة بقيادة �ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 

)حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول �ضم� ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�ضلحة ومتابعة �ضم ال�ضيخ من�ض�ر 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير �ض�ؤون الرئا�ضة.
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بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

جامعة اإلمارات تتعاون مع نيويورك أبوظبي 
لبحث التسلسل الجيني للتمور المحلية

مذكرة تفاهم تنسجم مع 
طموحات الطرفين في خدمة 

وتطوير زراعة نخيل التمر

الت�ضل�ضل  لإجراء  املحلية  التم�ر  لأن�اع  الالزمة  النباتات  الأ�ض�ل  بت�فري 

اجليني لها، وت�فري الدعم التقني والل�ج�ضتي املنا�ضب جلامعة ني�ي�رك 

اأب�ظبي حتى تتمكن من تنفيذ خدماتها مب�جب مذكرة التفاهم.

يف حني �ضتق�م جامعة ني�ي�رك اب�ظبي بكافة العمليات اخلا�ضة بتقنية 

جلامعة  دوري��ة  تقارير  ورف��ع  اجلين�مات،  وفح�ض  اجليني  الت�ضل�ضل 

كافة  جتميع  اإىل  بالإ�ضافة  ونتائجها.  البح�ث  تقدم  ح���ل  الإم���ارات 

التقارير واملقالت املت�ضلة بالأبحاث من اأجل ن�ضر نتائج البحث العلمي 

يف املجالت الدولية املحكمة.

ني�ي�رك  الأكادميي بجامعة  املدير  بيان�  فابي�  الدكت�ر  اأعرب  من جهته 

اأطر  تعزيز  �ضاأنها  من  التي  املذكرة  هذه  بت�قيع  �ضعادته  عن  اب�ظبي 

لدولة  ال��ري��ادي  ب��ال��دور  م�ضيدًا  الإم���ارات،  جامعة  مع  العلمي  التعاون 

الإقليمي  امل�ضت�ى  املباركة ق�ًل وعماًل على  ال�ضجرة  الإم��ارات يف خدمة 

والدويل.  

معايل  ت�جيهات  اإطار  يف  تاأتي  املذكرة  هذه  باأن  النعيمي  الدكت�ر  واأكد 

املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ 

ح�ل  الخت�ضا�ض  جهات  كافة  مع  التعاون  عالقات  ت�طيد  على  بالعمل 

العامل مبا ي�ضاهم يف الرتقاء مب�ضت�ى البحث العلمي بجامعة الإمارات 

واأثره الإيجابي على املجتمع املحلي.

وقع املذكرة كل من الدكت�ر علي را�ضد النعيمي مدير جامعة الإمارات، 

والدكت�ر فابي� بيان� املدير الأكادميي جلامعة ني�ي�رك اب�ظبي، وح�ضر 

اأمني عام جائزة خليفة  زايد  ال�هاب  الدكت�ر عبد  �ضعادة  الت�قيع  حفل 

الدولية لنخيل التمر ومدير وحدة درا�ضات وتنمية بح�ث نخيل التمر. 

وال�ضباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�ضيخ  معايل  بح�ض�ر 

جلامعة  الأكادميي  املدير  بيان�  فابي�  الدكت�ر  و�ضعادة  املجتمع،  وتنمية 

ني�ي�رك اب�ظبي، وقعت جامعة الإمارات العربية املتحدة ممثلة ب�حدة 

درا�ضات وبح�ث تنمية النخيل والتم�ر مذكرة تفاهم مع جامعة ني�ي�رك 

ال�ضروط  و�ضع  عرب  الطرفني  بني  الفني  التعاون  تعزيز  بهدف  اب�ظبي، 

التعاون بني الطرفني لإجراء البحث  والأحكام التي مب�جبها �ض�ف يتم 

املحلية  التم�ر  من  املختلفة  لالأن�اع  اجلين�م  بت�ضل�ضل  املت�ضل  العلمي 

�ضجرة  جينات  ودرا�ضة  معرفة  اأجل  من   ).Phoenix dactylifera L(

النخيل.

واأكد الدكت�ر علي را�ضد النعيمي مدير جامعة الإمارات اأنه ويف اإطار هذه 

باجلامعة  والتم�ر  النخيل  تنمية  وبح�ث  درا�ضات  �ضتق�م وحدة  املذكرة 
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اجتماع اللجنة العلمية في 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

بهدف رفع كفاءة المنافسة بين المرشحين 
وتعزيز المشاركة الدولية

اأمناء  رئي�ض جمل�ض  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

اجلائزة، وت�ضمن جدول اأعمال الجتماع مراجعة �ضاملة 

لأعمال اجلائزة خالل اخلم�ض �ضن�ات املا�ضية والبحث يف 

�ضبل تط�ير اجلائزة مبا يحقق اأهدافها الإ�ضرتاتيجية التي 

حددها النظام الأ�ضا�ضي. 

واأ�ضاف دكت�ر زايد اأن املجتمع�ن خل�ض�ا اإىل عدة نقاط 

اأهمها: 

مراكز  مع  والت�ا�ضل  الدولية  الت�ضالت  رقعة  ت��ضيع 

مبا  العامل  م�ضت�ى  على  التمر  بنخيل  املخت�ضة  البح�ث 

وت�ضجيع  اجل��ائ��زة  بفئات   التعريف  حملة  مع  يتما�ضى 

الباحثني للم�ضاركة بها.

الت�ا�ضل مع الباحثني من اأ�ضحاب الكفاءات املخت�ضة بنخيل 

التمر ح�ل العامل وحثهم على الرت�ضيح للجائزة.

الدولية  امل����ؤمت���رات  ك��اف��ة  يف  اجل��ائ��زة  م�ضاركة  تعزيز 

واملنا�ضبات ذتات العالقة بهدف الرتويج والتعريف بفئات 

اجلائزة، مع اإحياء وتن�ضيط خطة الزيارات التي بداأتها منذ 

�ضنتني وفد الأمانة العامة للجائزة ملختلف دول العامل.

التابعة جلائزة خليفة الدولية  العلمية  اللجنة  اأك��دت 

لنخيل التمر عزمها على تط�ير معايري ا�ضتالم طلبات 

كفاءة  رف��ع  بهدف  اجل��ائ��زة  فئات  ملختلف  الرت�ضيح 

املناف�ضة بني امل�ضاركني على م�ضت�ى العامل، اأكد ذلك 

اأم��ني عام جائزة  زاي��د  ال�هاب  الدكت�ر عبد  �ضعادة 

خليفة الدولية لنخيل التمر عقب اجتماع اللجنة العلمية 

للجائزة مبنا�ضبة مرور خم�ض دورات اأثبتت اجلائزة 

جناحها على امل�ضت�ى املحلي والإقليمي والدويل.

العلمية ظهر  اللجنة  اجتماع عقدته  جاء ذلك عقب 

الثالثاء 5 مار�ض 2013 بفندق انرتك�نتيننتال باب�ظبي 

بح�ض�ر كامل اأع�ضائها وهم الدكت�ر فرانز ه�فمان 

رئي�ض اللجنة العلمية من اأمريكا، والدكت�ر فران�ضي�ض 

مارتي من فرن�ضا، والدكت�ر هاري�ض�ن هي�ز من اأمريكا، 

والدكت�ر عبد اهلل وهابي من منظمة الأغذية والزراعة 

الدولية  ال�ضبكة  من  �ضبانة  ح�ضن  والدكت�ر  )الفاو( 

لنخيل التمر. 

حيث اأكد اأمني عام اجلائزة اأن اجتماع اللجنة العلمية 

جاء بت�جيهات معايل ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

األستاذ الدكتور فرانز هوفامن

 رئيس اللجنة العلمية 
 الواليات املتحدة األمريكية

األستاذ الدكتور فرانسيس ماريت

 عضو اللجنة العلمية
الجمهورية الفرنسية

األستاذ الدكتور حسن شبانة

    عضو اللجنة العلمية
 خبري زراعة وإنتاج نخيل التمر

األستاذ الدكتور عبد الله وهايب

 عضو اللجنة العلمية  
منظمة األغذية والزراعة )الفـاو(

األستاذ الدكتور هاريسون هيوز

 عضو اللجنة العلمية 
 الواليات املتحدة االمريكية
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دعت إليها األمانة العامة للجائزة ضمن برنامجها للعام الثالث على التوالي

 جولة إعالمية دولية
لمرافق زراعة وإنتاج التمور  باإلمارات

كما قام ال�فد بزيارة ملزرعة الف�عة وذلك لالإطالع على اأ�ضاليب الزراعة 

الع�ض�ية ب�ضفة مزرعة الف�عة اأكرب مزرعة نخيل ع�ض�ية يف العامل.

امل�ضتخدمة يف  التقنيات احلديثة  اإعجابهم مب�ضت�ى  اأبدى احل�ض�ر  وقد 

م�ضانع التم�ر وج�دة الإنتاج ودقة مراحل الت�ضنيع والفرز الآيل للتم�ر 

املمار�ضات  اأف�ضل  اإىل  بالإ�ضافة  الليزرية،  الأجهزة  احدث  با�ضتخدام 

الزراعية التي تطبقها مزرعة الف�عة وت�ضاهم يف الرتقاء مب�ضت�ى ج�دة 

التم�ر الإماراتية.

ثم قام ال�فد ال�زاري والإعالمي بزيارة اإىل وحدة درا�ضات وبح�ث تنمية 

النخيل والتم�ر )خمترب زراعة الأن�ضجة لإكثار ف�ضائل النخيل الن�ضيجية( 

اأهم  اأطلع�ا على  العني  املتحدة مبدينة  العربية  الإمارات  التابع جلامعة 

التي ي�فرها املخترب لالأخ�ة املزارعني كما اطلع�ا  اخلدمات واملنتجات 

اأحدث  با�ضتخدام  الن�ضيجي  النخيل  ف�ضائل  لإنتاج  الفنية  الآلية  على 

اأعداد  تكن�ل�جيا بهذا اخل�ض��ض ك�نها تلبي النم� امل�ضطرد يف زراعة 

الإنتاجية  الطاقة  تبلغ  حيث  بالإمارات  التمر  نخيل  اأ�ضجار  من  كبرية 

150 األف �ضتلة نخيل ن�ضيجي بالعام من اأج�د الأ�ضناف. للمخترب 

نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر زيارة ميدانية 

التي  العربية  ال���زاري��ة  ال���ف���د  من  لعدد   2013 مار�ض   4 الثنني  ي���م 

مب�ضاركة  اخلام�ضة  دورتها  يف  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  ح�ضرت 

ال�فد الإعالمي العربي الذي داأبت اجلائزة على ا�ضت�ضافته كل عام، اإىل 

بع�ض مرافق الإنتاج املتعلقة بزراعة النخيل واإنتاج التم�ر بالإمارات.

�ضارك فيها ال�فد الليبي، كما �ضم ال�فد الإعالمي كل من ممثل وكالة 

الأبناء الك�يتية، ومدير م�قع اآفاق علمية من اململكة الأردنية الها�ضمية، 

املنارة  قناة  عن  وممثل  املغربية،  اململكة  من  بيئية  اآف��اق  م�قع  ومدير 

العلمية من جمه�رية م�ضر العربية، وممثل من جريدة ال�طن باب�ظبي 

وبع�ض ممثلي و�ضائل الإعالم املحلية بالإمارات.

على  للتعرف  بال�ضاد  للتم�ر  الإم���ارات  م�ضنع  ب��زي��ارة  اجل�لة  وب���داأت 

بالدولة  التم�ر  وت�ضنيع  النخيل  قطاع  متثل  التي  الف�عة  اإجن���ازات 

والطالع على التجربة الإماراتية الناجحة يف جمال ا�ضتالم التم�ر من 

�ضل�ضلة  ت�ضنيعها �ضمن  الأمثل من خالل  ال�ضتغالل  املزارعني وحتقيق 

امل�اطنني  مزارع  من  املحلي  الإنتاج  ج�دة  تعك�ض  فاخرة  مت�ر  منتجات 

وتربز فخر ال�ضناعة ال�طنية وج�دة التم�ر الإماراتية.
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إحصائيات الجائزة
 2013 - 2009
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 نهيان مبارك:
رعاية خليفة للجائزة 

وسام شرف ومسؤولية 
نتحملها لتعزيز انجازات 

الدولة في خدمة الشجرة 
المباركة والعاملين فيها

 خليفة الدولية لنخيل التمر 
 تفتح باب الترشيح

لدورتها السادسة 2014

بت�جيهات معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة وال�ضباب 

وتنمية املجتمع، رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، 

اأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الرت�ضيح لفئات اجلائزة يف 

الثالثني من  ولغاية   2013 ي�ني�  الأول من  اعتبارًا من  دورتها اخلام�ضة 

املزارعني  الأخ�ة  كافة  اأمام  املجال  متيحني   2013 القادم  اأكت�بر  �ضهر 

واملنتجني والباحثني والأكادمييني واملخت�ضني وحمبي �ضجرة نخيل التمر 

اجلائزة  فئات  باإحدى  والف�ز  للتناف�ض  بطلباتهم  التقدم  العامل،  ح�ل 

وفئة  تنم�ي  م�ضروع  اأف�ضل  وفئة  املتميزة  ال�ضخ�ضية  فئة  وهي  اخلم�ض 

والدرا�ضات  البح�ث  وفئة  املتميزين  املنتجني  وفئة  متميزة  تقنية  اأف�ضل 

املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التم�ر.

زايد،  ال�هاب  عبد  الدكت�ر  �ضعادة  عقده  �ضحفي  م�ؤمتر  يف  ذلك  جاء 

التا�ضع من  الأحد  التمر، �ضباح  لنخيل  الدولية  اأمني عام جائزة خليفة 

الدكت�ر هالل  باأب�ظبي بح�ض�ر �ضعادة  الإم��ارات  2013 يف ق�ضر  ي�ني� 

حميد �ضاعد الكعبي، ع�ض� جمل�ض الأمناء رئي�ض اللجنة الإدارية واملالية 

الأمناء،  جمل�ض  ع�ض�  احل�ضرمي،  غالب  الدكت�ر  و�ضعادة  باجلائزة، 

عميد كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات.  

اأ�ضار فيه الأمني العام اإىل اأن املنحنى البياين للجائزة ينم� باطراد نح� 

الأمام على خمتلف ال�ضعد التي ح�ضدتها اجلائزة، حيث �ضكل النفتاح 

املر�ضحني  اأع��داد  زي��ادة  يف  النتائج  اأف�ضل  املحلي  املجتمع  على  الكبري 

امل�اطنني ملختلف فئات اجلائزة حيث و�ضل العدد اإىل 55 م�اطن خالل 

ال�ضن�ات اخلم�ض املا�ضية، وذلك وفقًا للت�جيهات ال�ضامية ملعايل ال�ضيخ 

نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع، رئي�ض 

اأمناء اجلائزة، وعليه فقد قررت الأمانة العامة للجائزة امل�ضي  جمل�ض 

نطاق  لت��ضيع  املحلي  املجتمع  على  والنفتاح  ال�طنية  حملتها  يف  قدمًا 

امل�ضتهدفة  ال�ضرائح  امل�ضاركة لأكرب عدد من الأخ�ة املزارعني من كافة 

واأك��ادمي��ي��ني  باحثني  اأو  م�ضنعني  منتجني  اأو  م��زارع��ني  ك��ان���ا  ���ض���اء 

وت�ضجيعهم وتاأهيلهم للتناف�ض على خمتلف فئات اجلائزة.
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كما اأكد حر�ض �ضم� ال�ضيخ نهيان على تعزيز 

والبناء  للجائزة  وال��دويل  الإقليمي  احل�ض�ر 

ال�ضن�ات  خالل  حتققت  التي  النجاحات  على 

لكافة  املا�ضية ملا فيه من خري وتقدير  القليلة 

م�ضت�ى  على  والباحثني  واملنتجني  امل��زارع��ني 

ل�ضاحب  احلكيمة  للت�جيهات  ترجمًة  العامل، 

ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض 

ودعم  اجلائزة،  راعي  اهلل(،  )حفظه  الدولة 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  اأول  الفريق 

الأعلى  القائد  نائب  اب�ظبي  عهد  ويل  نهيان، 

ال�ضيخ من�ض�ر  للق�ات امل�ضلحة، وحر�ض �ضم� 

بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء 

وزير �ض�ؤون الرئا�ضة، على تعزيز م�قع اجلائزة 

م�ضت�ى  على  الأخ��رى  اجل�ائز  بني  ومكانتها 

العامل.

حميد  ه��الل  ال��دك��ت���ر  اأ���ض��ار  فقد  جهته  م��ن 

اأن  اإىل  الأمناء،  جمل�ض  ع�ض�  الكعبي،  �ضاعد 

جممل اأعداد املر�ضحني ملختلف فئات اجلائزة 

 38 ميثل�ن  م�ضارك   573 الكلي  عددهم  بلغ 

اأجنبية(   18 و  عربية   20( العامل  ح�ل  دول��ة 

عن  م�ضارك   289 الآت���ي:  جن��د  وبالتفا�ضيل 

فئة الدرا�ضات والبح�ث املتميزة، 42 م�ضارك 

م�ضارك عن   75 متميز،  اإنتاج  اأف�ضل  فئة  عن 

فئة اأف�ضل تقنية متميزة، 92 م�ضارك عن فئة 

عن  م�ضارك   75 متميز،  تن�ي  م�ضروع  اأف�ضل 

الزيادة  اإىل  م�ضريًا  امل���ؤث��رة.  ال�ضخ�ضية  فئة 

فئات  ملختلف  املر�ضحني  ع��دد  يف  املتنامية 

التي  والثقة  امل�ضداقية  على  ي�ؤكد  اجل��ائ��زة 

بف�ضل  ق�ضرية  فرتة  خالل  اجلائزة  حققتها 

اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ت�جيهات 

املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير  نهيان 

رئي�ض جمل�ض الأمناء.

الفنية  ال�ضتعدادات  كافة  اأن  د.ه��الل  واأعلن 

اأن اللجنة الإدارية  والإداري��ة قد اكتملت. كما 

امل�ضت�فية  الطلبات  بت�ضنيف  �ضتبداأ  للجائزة 

املقبل  ن�فمرب  �ضهر  خالل  الرت�ضيح  ل�ضروط 

طلبات  بتقييم  العلمية  اللجنة  تبداأ  ثم  وم��ن 

الرت�ضيح خالل �ضهري دي�ضمرب ويناير املقبلني 

�ضهر  خ��الل  الفائزين  اأ�ضماء  ع��ن  والإع���الن 

ف��رباي��ر ال��ق��ادم وح��ف��ل ال��ت��ك��رمي خ��الل �ضهر 

مار�ض 2014 اإن �ضاء اهلل..

ع�ض�  احل�ضرمي،  غالب  الدكت�ر  اأ���ض��ار  كما 

ال��ذي  ال��ري��ادي  امل���ق��ع  اإىل  الأم��ن��اء،  جمل�ض 

تب�اأته اجلائزة على امل�ضت�ى املحلي والإقليمي 

املا�ضية،  اخلم�ض  ال����دورات  خ��الل  وال���دويل 

اآل  بف�ضل ت�جيهات �ضم� ال�ضيخ نهيان مبارك 

املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير  نهيان، 

اجلائزة  ب��اأن  م���ؤك��دًا  الأم��ن��اء،  جمل�ض  رئي�ض 

�ضتم�ضي قدمًا وهي تخط� يف عامها اخلام�ض 

للروؤية  وف��ق��ًا  وال��ن��ج��اح.  التميز  ط��ري��ق  على 

احلكيمة ل�ضاحب ال�ضم� ال�ضيخ خليفة بن زايد 

الذي  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 

الفريق  ودعم  ا�ضمه،  بحمل  اجلائزة  تت�ضرف 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضم�  اأول 

للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل 

امل�ضلحة ومتابعة �ضم� ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد 

وزير  ال����زراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل 

نهيان  ال�ضيخ  معايل  واهتمام  الرئا�ضة،  �ض�ؤون 

وال�ضباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 

وتنمية املجتمع رئي�ض جمل�ض الأمناء. 
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تحت شعار »مجتمعنا أمانة«
  «خليفة الدولية« 

تشارك في القافلة الثقافية بالطويين 

�ضاركت المانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر �ضمن القافلة 

والتي  الفجرية  لإم���ارة  التابعة  بالط�يني   2013 ماي�  ل�ضهر  الثقافية 

تنظمها ب�ضكل منتظم وزارة الثقافة وال�ضباب وتنمية املجتمع. حتت �ضعار 

برنامج  125 جهة حك�مية وخا�ضة �ضمن  مب�ضاركة  اأمانة”  “جمتمعنا 
�ضامل ومتن�ع يجمع ما يزيد عن 120 فعالية وخدمة متن�عة. حيث عرفت 

للراغبني  تقدمها  التي  واخلدمات  اجلائزة  باأهمية  امل�ضتهدف  اجلمه�ر 

املطب�عات  ت�زيع  اىل  بالإ�ضافة  املختلفة،  اجلائزة  لفئات  الرت�ضيح  يف 

والن�ضرات وجملة اجلائزة ال�ضجرة املباركة. 

حيث �ضهدت اأيام القافلة الثقافية لهذا العام ح�ض�را جماهرييا مميزا 

من جمه�ر الط�يني واملناطق املجاورة حيث تخدم القافلة مناطق ظاهرة 

ال�ضف�ة وحبحب وريامة ووادي ك�ب واملناطق التابعة لإمارة الفجرية.

ال�ضم�  �ضاحب  دع���ة  مع  ان�ضجامًا  الثقافية  الق�افل  مبادرة  وتنطلق 

ال�طني  التالحم  لتعزيز  الدولة،  نهيان رئي�ض  اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن 

ال�ضرتاتيجية  اخلطة  اأه���داف  من  الثاين  الهدف  وحتقق  واملجتمعي 

لل�زارة  2011- 2013 الرامي اإىل املحافظة على اله�ية ال�طنية وتعزيز 

مق�ماتها، بامل�ضاركة املجتمعية والتنمية الثقافية وبكل ال��ضائل املتاحة.

ال�زارة  �ضركاء  دور  املجتمع،  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  ثمنت  كما 

يف ت�ضيري القافلة واإجناحها، فال�زارة ت�ضعى من خالل مبادرة الق�افل 

والهيئات  وال������زارات  اجل��ه��ات  ج��ه���د  دم��ج  اإىل  ع��ام  ب�ضكل  الثقافية 

املجتمعية  التنمية  حتقيق  يف  اخلا�ضة  وامل�ؤ�ض�ضات  واملحلية  احلك�مية 

والثقافية والرتابط املجتمعي، وتعزيز القيم املجتمعية ون�ضر الت�عية على 

اختالفها، و�ض�ًل باملنتج الثقايف يف الإمارات اإىل كل اأبناء الدولة مهما 

ابتعدت اأماكن �ضكناهم.
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 “خليفة الدولية« تستقطب 
 محبي الشجرة المباركة المشاركين

في مهرجان اإلمارات الدولي 2013

للجه�د  تقديرهم  والتمر  للنخيل  ال��دويل  الإم��ارات  مهرجان  زوار  عرب 

التي تبذلها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف تعزيز الدور الريادي 

التم�ر  واإنتاج  النخيل  زراعة  جمال  يف  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 

على م�ضت�ى العامل. حيث ا�ضتقطب جناح الأمانة العامة للجائزة حمبي 

ن�ضخته  يف  املهرجان  يف  امل�ضاركني  التم�ر  ومنتجي  املباركة  ال�ضجرة 

ال�ضابعة الذي ت�ضت�ضيفه العا�ضمة اأب�ظبي خالل الفرتة 21 – 26 ن�فمرب 

 2013

اأكد ذلك �ضعادة الدكت�ر عبد ال�هاب زايد اأمني عام اجلائزة معربًا عن 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضم�  ل�ضاحب  ال�ضامية  للت�جيهات  تقديره 

ال�ضيخ حممد  �ضم  اأول  الفريق  الدولة )حفظه اهلل( ودعم  رئي�ض  نهيان 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�ضلحة 

ومتابعة �ضم� ال�ضيخ من�ض�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء 

وزير �ض�ؤون الرئا�ضة ، واهتمام معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

اجلائزة.  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزي��ر 

م�ضيدًا بامل�ضاركة الن�عية للجائزة يف مهرجان الإمارات الدويل للنخيل 

كافة  لتعريف  واع��دة  فر�ضة  يعترب  ذلك  واأن  ال�ضابعة،  بن�ضخته  والتمر 

التمر  نخيل  �ضجرة  وحمبي  املتميزين  والأكادمييني  واملنتجني  الباحثني 

ح�ل العامل بفئات اجلائزة واإتاحة الفر�ضة للف�ز باإحدى فئاتها اخلم�ض.

ذات  امل�ؤ�ض�ضات  مع  التعاون  اط��ر  لبناء  فر�ضة  املهرجان  ب��اأن  م�ضيفًا 

العالقة بزراعة النخيل واإنتاج التم�ر على م�ضت�ى العامل حيث ي�ضتقطب 

املهرجان اأكر من 200 �ضركة من خمتلف دول العامل مبا يعك�ض املكانة 

التي تتحلى بها دولة الإمارات يف خدمة ال�ضجرة املباركة والعاملني فيها.
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 ندوة نخيل التمر الخامسة
تستضيفها جامعة الملك فيصل باإلحساء

العنقري  حممد  بن  خالد  الدكت�ر  العايل  التعليم  وزي��ر  معايل  برعاية 

بالغنيم  الرحمن  عبد  بن  فهد  الدكت�ر  الزراعة  وزي��ر  معايل  وبح�ض�ر 

العامل  دول  وخمتلف  ال�ضع�دية  العربية  اململكة  من  امل�ضاركني  وح�ض�ر 

ا�ضت�ضافت جامعة امللك في�ضل بالإح�ضاء ندوة النخيل والتم�ر اخلام�ضة 

الأح���د  ي����م  وذل���ك  ال��ت��م��ر(  نخيل  يف  احل��ي���ي��ة  )التقنية  ���ض��ع��ار  حت��ت 

التميز  مركز  نظمها  والتي  2013/11/3م  امل�افق  1434/12/29ه� 

ثالثة  وملدة  بالإح�ضاء  في�ضل  امللك  بجامعة  والتم�ر  النخيل  يف  البحثي 

اأيام.

 30 م�ضاركة،   66 الندوة  يف  امل�ضاركة  العلمية  البح�ث  عدد  بلغ  حيث 

اململكة  داخ��ل  من  م�ضاركة   36 وع��دد  اململكة  خ��ارج  من  منها  م�ضاركة 

العربية ال�ضع�دية، منها م�ضاركة واحدة من القطاع اخلا�ض وهي اإدارة 

اأوقاف �ضالح الراجحي بالإ�ضافة اإىل العديد من املل�ضقات.

لأهم  معر�ضًا  الندوة  اعمال  هام�ض  على  املنظمة  اللجنة  اأقامت  كما 

واجلهات  التم�ر  م�ضانع  اإىل  بالإ�ضافة  البحثية،  امل��راك��ز  منتجات 

احلك�مية ذات العالقة، وكذلك ال�ضركات املتخ�ض�ضة والداعمة.

العامل هي  اأنحاء  14 دولة من خمتلف  امل�ضاركة  الدول  بلغ عدد  يف حني 

اململكة العربية ال�ضع�دية، وجمه�رية م�ضر العربية، واجلزائر، واملغرب، 

وقطر، والإمارات العربية املتحدة، وال�ليات املتحدة الأمريكية، واململكة 

عدد  بلغ  كما  وماليزيا.  وباك�ضتان،  وفنلدا،  واأملانيا،  وفرن�ضا،  املتحدة، 

احل�ض�ر ح�ايل 150 باحثًا من داخل اململكة العربية ال�ضع�دية وخارجها.

�لبحوث �لعلمية:

كما ركزت البح�ث العلمية امل�ضاركة يف الندوة على اأوجه ال�ضتفادة منها 

للفئات امل�ضتهدفة، ففي جمال مكافحة �ض��ضة النخيل احلمراء مت اختبار 

)عزله  النيمات�دا  ل�ضاللة  حي�ي(  ت�دي  فيما  )مبيد  حي�ي  م�ضتح�ضر 

ويف  جيدة.  نتائج  واأعطيت  احلمراء  النخيل  �ض��ضة  ملكافحة  حملية( 

جمال تكاثر النخيل بالبذرة جاري يف ال�ليات املتحدة الأمريكية حت�ضني 

جمال  ويف  لها.  وهرم�نات  من�ضطات  باإ�ضافة  بالبذرة  التكاثر  ط��رق 

مكافحة دودة البلح ال�ضغرى احلمرية تف�ق مبيد تري�ضر معن�يًا مقارنة 

ال�ضغرى  البلح  دودة  مكافحة  يف  ثي�ريتجين�ض  با�ضيل�ض  احلي�ي  باملبيد 

مكافحة  جم��ال  ويف   .  35.9% الفرق  مت��ضط  ك��ان  حيث  )احل��م��رية( 

اآفات ف�ضائل النخيل يعترب تبخري )الف�ضائل ملدة 3 �ضاعات بغاز بروميد 

امليثيل هي الفرتة املنا�ضبة والكافية للق�ضاء على اأط�ار البي�ضة والريقة 

الف�ضائل  التاأثري على حي�ية  الف�ضائل دون  الكاملة حل�ضرات  واحل�ضرات 

وسط تظاهرة علمية عالمية برعاية معالي وزير 
التعليم العالي وبحضور معالي وزير الزراعة
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الف��ضت�ك�ضني  اأقرا�ض  اإحالل  وميكن  املعاملة 

مكافحة  جم��ال  ويف  امليثايل(.  بروميد  حمل 

اأو�ضحت  النخيل  على  الغبار  حلم  اأكارو�ضات 

ذات  ع�ض�يني  مبيدين  اأف�����ض��ل  اأن  النتائج 

البايك�  هي  الأك��ارو���ض  ملكافحة  عالية  كفاءة 

 Petroleum( املعدين  وال��زي��ت   )Matrin(

التم�ر  ح�����ض��رات  مكافحة  جم��ال  ويف   .)oil

الأ�ضعة  اأو  لالإ�ضعاع  يكن  مل  امل�ضت�دعات  يف 

ال�ضينية تاأثري �ضلبي يذكر على التم�ر.

كما �ضملت الدرا�ضات املقدمة خالل الندوة اأثر 

التعطي�ض على تق�ضر النخيل �ضنف اخلال�ض، 

م�ضت�يات   3 حت��ت  النخيل  اأ���ض��ن��اف  و�ضعت 

خمتلفة من الإجهاد املائي ودرا�ضة تاأثري ذلك 

على ظاهرة التق�ضر وقد تبني من النتائج عدم 

على  الري  مياه  من  املختلفة  امل�ضت�يات  تاأثري 

تق�ضر ثمار اخلال�ض. ويف جمال ت�ض�يق التم�ر 

يجب ا�ضتغالل املكانة الروحية للتم�ر ال�ضع�دية 

يف الت�ضدير للدول التي يقطنها غالبية م�ضلمة 

مثل دول جن�ب وجن�ب �ضرق اأ�ضيا.

خال�ض  ل�ضنف  امليكانيكي  التلقيح  جمال  يف 

 )10( اإىل  لقاح  حب�ب   )1( بن�ضبة  بالإح�ضاء 

للخال�ض  امليكانيكي  التلقيح  اأظ��ه��ر  طحني 

بتعميم  الت��ضية  ومتت  جيدة  نتائج  وال�ضي�ضي 

ذلك. 

يكن  مل  الثمار  ت�ضاقط  على  الفحل  ن�ع  تاأثري 

لن�ع الفحل تاأثري على ت�ضاقط الثمار .

والتم�ر  للنخيل  الثان�ية  املنتجات  اإ�ضتغالل 

هي  العامل  يف  الأبحاث  من  القادمة  املرحلة   :

على  الثان�ية  املنتجات  تلك  اإ�ضتغالل  مرحلة 

م�ضت�ى دول العامل نظرًا للت�جه.

الندوة  الزراعية يف  الإدارة  �ضاركت  ذلك  اإىل 

القت�ضادية  )الآث����ار  ب��ع��ن���ان  علمية  ب���رق��ة 

على  للح�ض�ل  التم�ر  ج�دة  حت�ضني  لعمليات 

الإدارة  مدير  املكرم  عر�ض  م�ضافة(  قيمة 

العلمية  لل�رقة  الإداري  اجل��ان��ب  ال��زراع��ي��ة 

الزراعية  والإدارة  الأوق��اف  ب��اإدارة  والتعريف 

وروؤية ور�ضالة واأهداف الإدارة الزراعية واأهم 

منذ  عليها  ح�ضلت  التي  وال�ضهادات  اجل�ائز 

اإن�ضائها وحتى تاريخه وكذلك اجلانب الإداري 

وال��ت���ج��ي��ه حيالها  ب������ض��ع اخل��ط��ط  اخل��ا���ض 

ج�دة  لتح�ضني  اخلا�ضة  واملتابعة  والتنظيم 

التم�ر يف م�ضروعات اإدارة الأوقاف الزراعية، 

ب����الإدارة  الفنية  ال�ضئ�ن  م��دي��ر  ع��ر���ض  كما 

حيث  العلمية  لل�رقة  الفني  اجلانب  الزراعية 

مت اإي�ضاح جميع الربامج الزراعية والإجراءات 

اخلا�ضة بج�دة التم�ر  من ال�ضتعداد للم��ضم 

الأول  الي�م  التم�ر وذلك خالل  وحتى ح�ضاد 

ال�ضاعة  حتى   1.30 ال�ضاعة  من  الندوة  من 

عر�ض  ح���ل  املناق�ضات  ذل��ك  يف  مب��ا   2.30

اجل�انب الإدارية والفنية لل�رقة العلمية.

تو�شيات �لندوة:

م�ضلحة  يف  ت�ضب  ج��اءت  الت��ضيات  جميع 

وحت�ضني  لرعايتها  ال��ظ��روف  اأف�����ض��ل  تهيئة 

اأبرز تلك  اإنتاجها ون�ضتعر�ض يف هذه العجالة 

والتما�ض  عليها  الط���الع  بهدف  الت��ضيات 

اأهميتها وتاأكيدها على النخلة حم�ر الأبحاث 

العلمية الرائدة.

• ت���رك���ز اله���ت���م���ام ب���اجل����ان���ب ال��ب��ح��ث��ي��ة 	

والتطبيقية يف جمال زراعة النخيل واإنتاج 

وت�ض�يق التم�ر.

• ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي���ج���اد ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة 	

بالعمليات  للقيام  وتط�يرها  )املكننة( 

)التلقيح  مثل  بالنخيل  اخلا�ضة  الزراعية 

–الر�ضمدة-اخلف-التكريب-احل�ضاد( 
وحفظ التم�ر بالطرق احلديثة.

• عن 	 املبكر  الك�ضف  اأهمية  على  التاأكيد 

�ض��ضة  ول�ضيما  النخيل  ب��اآف��ات  الإ�ضابة 

النخيل احلمراء وتط�ير الطرق والأجهزة 

املختلفة للك�ضف عنها.

• امل�ضت�ى 	 على  الزراعي  احلجر  دور  تفعيل 

ال�طني والعاملي ملنع انت�ضار اآفات واأمرا�ض 

النخيل.

• و�ضع م�ا�ضفات قيا�ضية فيزيائية لأ�ضناف 	

التم�ر املتداولة جتاريًا.

• بني 	 عليها  املتح�ضل  النتائج  تبادل  اأهمية 

املنظمات  مع  وك��ذا  للتم�ر  املنتجة  ال��دول 

العاملية.
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 النخلـة
 في وجدان الشاعر

سلطان بن خليفة الحبتور

الإ�ضالمي  العربي  الرتاث  لي�ض يف  رئي�ضًا  هامًا  م��ض�عًا  فالنخلة متثل   

وحده، بل يف الرتاث الديني والعقدي لكثري من املجتمعات، فقد تب�اأت 

واآ���ض���ر،  بابل  يف  كما  القدمية  احل�����ض��ارات  يف  مرم�قًا  مكانًا  النخلة 

من  العديد  ومعتقدات  طق��ض  يف  ودينيًا  اجتماعيًا  رم��زًا  واأ�ضبحت 

والعطاء،  والنماء  للخ�ضب  رم��زًا  فكانت  املا�ضية  التقليدية  الديانات 

النا�ض،  حل�له  يط�ف  مقد�ضًا  كائنًا  اجلاهلية  ف��رتة  يف  تعترب  وكانت 

ويقدم�ن له القرابني. ويف الرتاث الإ�ضالمي ورد ذكرها يف بع�ض ال�ض�ر 

القراآنية والأحاديث النب�ية ال�ضريفة، ويف العادات والتقاليد واملعامالت، 

كما حظيت مبكانة �ضامية يف الديانات ال�ضماوية الأخرى، فعن الر�ض�ل 

اأحدكم  وبيد  ال�ضاعة  قامت  )اإن  ق��ال:  و�ضلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 

ف�ضيلة، فا�ضتطاع األَّ تق�م حتى يغر�ضها فله بذلك اأجر(، وقال �ضلى اهلل 

عليه واآله و�ضلم: )اأكرم�ا عمتكم النخلة(، وف�ضاًل عن كل ذلك قد احتلت 

حيث  بخا�ضة  العربي  الأدب  ويف  بعامة  ال�ضامية  الآداب  يف  كبريًا  حيزًا 

اهتم بها كتاب و�ضعراء وع�ضاق الأدب ف�ضيحة وعامية، ور�ضمية و�ضعبية، 

وجعل�ها مادة طيبة وحمببة لإبداعاتهم الأدبية. ومل يقت�ضر هذا الدور 

جمعية اصدقاء النخلة
www.huna-hamsat.com

ê

متيز ال�ضاعر �ضلطان بن خليفة احلبت�ر بعالقته وحبه واهتمامه الكبريين 

بهذه ال�ضجرة املباركة من خالل احلياة العامة التي عا�ضها يف كنف الآباء 

والأجداد كما كان للت�ضجيع اخلا�ض من ال�الد املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل اأبلغ الأثر حيث اأر�ضى يف نف�ضه 

عالقة حميمة مع هذه الأر�ض الطيبة ومن ثم مع نخيلها البا�ضق وال�ضامخ 

�ضم�خ اأبنائها على مر التاريخ

للنخلة اهتماما كبريا يف الإمارات على امل�ضت�يني الر�ضمي وال�ضعبي، وه� 

ن�ع من ال�فاء الذي متيز به ابن الإمارات لهذه ال�ضجرة الكرمية، رفيقة 

الإن�ضان على هذه الأر�ض يف اأيام ال�ضدة، فكان حري به اأن يرد لها الكرم، 

يف اأيام الرخاء لذا جند متيز ال�ضاعر �ضلطان بن خليفة احلبت�ر بعالقته 

وحبه واهتمامه الكبريين بهذه ال�ضجرة املباركة من خالل احلياة العامة 

التي عا�ضها يف كنف الآباء والأجداد كما كان للت�ضجيع اخلا�ض من ال�الد 

املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رحمه اهلل اأبلغ 

الأثر حيث اأر�ضى يف نف�ضه عالقة حميمة مع هذه الأر�ض الطيبة ومن ثم 

مع نخيلها البا�ضق وال�ضامخ �ضم�خ اأبنائها على مر التاريخ.
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جمال  ف�ضمل  تخطاه  بل  الأدب��ي  الإب���داع  على 

الإبداع الفني الت�ضكيلي الذي جعل النخلة من 

يف  امل�ضتخدمة  وال��زخ��ارف  )امل�تيفات(  اأه��م 

الفن�ن العربية والإ�ضالمية.

بع�ض  يف  للنخلة  الق�ض�ى  الأهمية  تلك  تاأتي 

التقليدية  املجتمعات  وبع�ض  العربية،  الأقطار 

يف البيئة الريفية على وجه التحديد، لقدرتها 

الفائقة على اإمداد تلك املجتمعات باملتطلبات 

الأ�ضا�ضية وال�ضرورية للحياة. وهي ت�ضبه اجلمل 

يف ذلك، وت�فر للمجتمعات الريفية ما يقدمه 

اجلمل للمجتمعات البدوية ال�ضحراوية. وهي 

ت�ضبه اجلمل يف قدرتها على ال�ضم�د يف البيئة 

اجلافة. ومتكنت النخلة من اإمداد العديد من 

بالغذاء والدواء وامل�ضكن  التقليدية  املجتمعات 

والأواين، والأدوات واملعدات، وو�ضائل احلركة 

ي�ّضرت  كما  احل�ضاري،  والت�ا�ضل  والنتقال 

لهم امل�ارد وال��ضائل التي مّكنتهم من مزاولة 

املهن واحلرف التي ك�ضب�ا منها رزقهم وق�ت 

اأ�ضا�ضًا لنم�  اأبنائهم، ولكل ذلك كانت النخلة 

تلك  ل�ضكان  ووف���رت  الب�ضرية،  امل�ضت�طنات 

كما  الكرمية،  احل��ي��اة  اأ�ضاليب  امل�ضت�طنات 

اأ�ضهمت يف ازدهار حياتهم الجتماعية.

اأه��م��ي��ة ال��ن��خ��ل��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى تلبية  ت��ب��دو 

رواية عن  لالإن�ضان يف  ال�ضرورية  الحتياجات 

ل�ضان  على  النخلة  عن  العالء  بن  عمرو  اأب��ي 

عمان  وجهة   – مكة  يف  التقاه  ُعماين  ورج��ل 

اإىل �ضلطنة ُعمان ودولة الإمارات  كانت ت�ضري 

العربية املتحدة حاليًا – فقال اأب� عمرو:

)لقيت اأعرابيًا مبكة فقلت له ممن اأنت؟ قال 

قلت:  نهدي،  ق��ال:  اأيهم؟  ومن  قلت:  اأ�ضدي، 

من اأي البالد؟ قال: من عمان. قلت: فاأنى لك 

هذه الف�ضاحة؟ قال: اإنا �ضكنا قطرًا ل ن�ضمع 

فيه ناجحة التيار، قلت: �ضف يل اأر�ضك. قال: 

وف�ضاء �ضح�ضح، وجبل �ضردح،  اأفيح،  �ضيف 

النخل،  ق��ال:  مالك؟  فما  قلت:  اأ�ضبح،  ورم��ل 

النخل  اإن  ق��ال:  الإب���ل؟  اأن��ت م��ن  ف��اأي��ن  قلت: 

بناء،  وجذعها  �ضياء،  �ضعفها  غ��ذاء،  حملها 

وكربها �ضالء، وخ��ضها وعاء، وقروها اإناء(.

اأما دولة الإمارات العربية املتحدة فقد ا�ضتملت 

اللقى الأثرية يف بع�ض مناطق الدولة على بقايا 

اأ�ضجار النخيل والقاف وال�ضمر يرجع تاريخها 

الأهمية  اأن  اإل  امل��ي��الد،  قبل  الثالثة  لالألفية 

بعد  ظهرت  املنطقة  تلك  يف  للنخيل  الق�ض�ى 

قبل  الأول  الأل��ف  وبداية  الثاين  الأل��ف  نهاية 

معلمًا  النخيل  �ضكل  الفرتة  تلك  فمنذ  امليالد، 

وذلك  الإم���ارات،  اأه��ل  وت��راث  هامًا يف حياة 

التقليدية  والتقنيات  الأ�ضاليب  عرف�ا  اأن  بعد 

التي  بالأفالج  املعروف  الري  بنظام  املت�ضلة 

مكنتهم من ا�ضتخراج املياه من ج�ف الأر�ض 

وج��ريان��ه��ا يف ق��ن���ات حت��ت ال�����ض��ط��ح وف���ق��ه 

ب�ض�رة ي�ضرت لهم الت��ضع يف النخيل، فتمكن�ا 

التي  والف�اكه  اخل�ضروات  بع�ض  زراع��ة  من 

يتعذر عليها اأن تنبت وتثمر يف هجري ال�ضم�ض. 

زراعية،  ريفية  بيئة  هناك  اأ�ضحبت  وبذلك 

واأحدثت النخلة تغريات اجتماعية واقت�ضادية 

مل تعهدها تلك املنطقة من قبل. ومن املناطق 

وات�ضاعًا يف  – كثافة  تزال  ول   - �ضهدت  التي 

اخليمة  وراأ����ض  العني  مناطق  النخيل  زراع��ة 

ال�ضارقة،  ب��اإم��ارة  الذيد  ومنطقة  والفجرية، 

ويغرها من املدن وال�ضه�ل وال�احات.

بيئة  يف  ال��ن��خ��ي��ل  ل���ض��ت��خ��دام��ات  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 

الإمارات، فكثرية جدًا بدءًا من ال�ضعف وجريد 

و  )العر�ض(  لبناء  اأ�ضا�ضًا  ُيعد  ال��ذي  ال�ضعف 

الكبرية  الن�ضبة  متثل  كانت  التي  )اخل��ي��ام( 

م��ن ب��ي���ت الأه����ايل يف امل���دن وال��ق��رى( ، كما 

ل�ضناعة  ي�ضتخدم  ك��ان  الياب�ض  اخل������ض  اأن 

اجلريد  وم��ن  التم�ر.   – اأكيا�ض   – خ�ضائف 

ت�ضنع ال�ضا�ضة وهي ق�ارب ال�ضيد ال�ضغرية ، 

�ضباك  القراقري  ت�ضنع  الأخ�ضر  اجلريد  ومن 

�ضيد الأ�ضماك(، اأما اخل�ا�ض الأخ�ضر فت�ضنع 

وال�ضراريد  واملخاريف،  املفرو�ضة  احل�ضر  منه 

البيت  اأثاث  وكل   ، واملهاف  واملجاب  واملكان�ض، 

كاأعمدة  النخيل  ج��ذوع  وت�ضتخدم   ، واأدوات����ه 

)للعري�ض( وجمعها )عر�ض( واخليام ومل�ضاندة 

مرتفعة  واأع��م��دة  )الع�انات(  املعمرة  النخيل 

)للي�ازر( التي تنزف املياه من الآبار ب�ا�ضطة 

�ضنع  يف  النخيل  ليف  من  وي�ضتفاد   ، ال��ث��ريان 

والأب��ق��ار  وامل�ا�ضي   ، وال��رك��اب  للب��ض  احلبال 

النخيل  ك��رب  م��ن  وي�ضتفاد   ، لل�ضفن  وك��ذل��ك 

ل�ضتخدامها كعالمات )ب�يات( ل�ضباك ال�ضيد 

والألياخ وت�ضاف مع اجلريد ل�ضناعة ال�ضا�ضة، 

والباقي وق�د اأ�ضا�ضي للطبخ.

مل يقت�ضر اهتمام اأهل الإمارات بالنخلة على 

املا�ضي دون احلا�ضر، اأو على املجتمع الريفي 

التقليدي دون املجتمع احلديث واملعا�ضر، فقد 

جعل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل �ضاحب ال�ضم� 

ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان رئي�ض الدولة 

والزراعي منذ  البيئي  اأ�ضا�ضًا مل�ضروعه  النخلة 

اأن كان حاكمًا للمنطقة ال�ضرقية، ومنذ اأن بداأ 

اإر�ضاء الدعائم احل�ضارية لدولة الإمارات  يف 

قاد  حيث  العني  مدينة  من  منطلقًا  احلديثة 

نطاق  على  لها  م�ضه�دًا  زراعية،وبيئية  نه�ضة 

اأن��ظ��ار  النفطية  ال���روة  ت�ضرف  ومل  دويل. 

بالزراعة،  الهتمام  عن  ال�ضيا�ضية  القيادة 

فما يزال اأهل الإمارات قادة و�ضعبًا يفاخرون 

بكرة نخيلهم وج�دة مت�رهم. 

واإنتاج  النخيل  زراعة  يف  الهائل  الت��ضع  وبعد 

اإن�ضاء م�ضانع تعليب التم�ر بغر�ض  التم�ر ثم 

باأحجام  عب�ات  يف  العام  اأي��ام  طيلة  ت�فريها 

املحلي  لال�ضتهالك  ت�ضلح  ومنا�ضبة  خمتلفة 

لإكثار  املختربات  اإن�ضاء  مت  كما  والت�ضدير، 

ب�ض�رة  بها  والعناية  اأمرا�ضها  وعالج  النخيل 

علمية.
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�ضعى �ضاعرنا �ضلطان بن خليفة احلبت�ر مع نخبة مميزة من حمبي اأ�ضدقاء النخلة وعلى راأ�ضهم 

�ضم� ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�ض الأعلى جلامعة 

الإمارات والداعم الأكرب اإىل تاأ�ضي�ض واإ�ضهار جمعية لأ�ضدقاء النخلة ي�م ال�ضبت امل�افق 25 اأكت�بر 

2003 وقد كان عدد الأع�ضاء امل�ؤ�ض�ضني احلا�ضرين لجتماع الإ�ضهار 69 �ضخ�ض.

نهــديك فـاخـرة �لنخيــل نقيــة ً                 

يف �أ�شلهــا و ثمارهــا �ملن�شـود

نبــت �لنو�در بل خــال�ش �أ�شلها                 

ُح�شــن جتلـــي للمــــال ب�شــهود

در تــدىل �شـــــامخ يف عـــذقها                  

كجــد�ئل �حل�شنـاء وقــت �لعيـد

فـاهنــاأ بفــاخرة �لنخيـــل الأنهـا                 

ك�شبــت لــدينا �ل�شبــق بالـتجديد

هذه األبيات إهداء 
لسمو الشيخ نهيان 

مبارك آل نهيان

هامت �لذكرى بدجى ليل طويل

يا تر�نيــم تهـادت يف �الأ�شيل

ذكرتنــي بالعهــود �ل�شالفـات

و�لن�شيـم يحـف �أطر�ف �لنخيل

حافـالت بالعــذوق ومرطبـات

ف �لغتـل ما بني هاذيك �لظليل

و�مل�شـاكن عـر�ش تبدو ز�هيات

يفرحـون �إذ� لفـا �شيـف نزيـل

يكـرمونـه و�لنفـو�ش معـزز�ت

ذيـك �أيام م�شـت مع حلـم ليل

يا ندميـي و�لليــايل يف فـو�ت

من معانيهـم ترى �لز�د �لف�شيل

وبالف�شل نالو� �أعايل �ملكـرمات

كم هفت نف�شي �إىل حلو �ملجيل

ما هقيــت �أن �الأمانـي مدبـر�ت

يا خليـلـي يا ندميـي ��شتخيــل

وطـرنا وياك باحلـى �الأم�شيـات

ال كــدر ال هـم ال �أمــر ع�شيـل

طابت �ل�شـاعات بازكى �لذكريات

هامت �لذكرى بدجى ليـل طويل

و��شتباحت من �شجـوين �خلافيات

يا حبيـب به �نـا د�يــم �شغيــل

هل تعود �بنا �لليـايل �حلاملـات

قل ع�شى يرجع لنا �لوطر �الأ�شيل

و�أنـت عنـدي و�الأماين مزهر�ت

النخلة في 
وجدان الشاعر

النخلة في 
وجدان الشاعر
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)آفاق تطبيق تقنية المسح الفضائي على مزارع النخيل(

استشعار النخيل 
من على بعد )2-2(

على  ال�ض�ء  ت�ضليط  ال�ضياق  هذا  يف  املفيد  من  ولعله  م�ضت�ى.  من  اأكر 

بع�ض المثلة املتاحة، وعلى منهجها العلمي وبع�ض معطياتها وخمرجاتها 

النهائية، والتعريف قبل ذلك ب�ضبل درا�ضة ا�ضجار النخيل من الف�ضاء، 

ملا قد يك�ن يف ذلك من نفع وفائدة، �ض�اء للقارئ الغري متخ�ض�ض، اأو 

للمتخ�ض�ضني يف زراعة واإدارة هذه ال�ضجرة املباركة، على حد �ض�اء.

مظهر �أ�شجار �لنخيل و�شبل در��شتها من �لف�شاء

ينبغي  الف�ضائية،  ال�ض�ر  يف  النخيل  اأ�ضجار  تبدو  كيف  على  للتعرف 

بداية التعرف على اخل�ضائ�ض الأ�ضا�ضية للنباتات وكيفية تفاعل اأوراق 

ال�ضجر وال�ضبغيات اخل�ضراء امل�ج�دة بها مع الأ�ضعة الكهرومغناطي�ضية 

عليها  ال�ضاقطة  املختلفة  الأطياف  يف   Electromagnetic Radiation

من ال�ضم�ض، والذي يتم ر�ضده وت�ضجيله ب�ا�ضطة امل�ضت�ضعر الف�ضائي اأو 

اجل�ي ومن ثم حت�يل هذا ال�ضجل اإىل �ض�رة ف�ضائية اأو ج�ية، كما �ضبق 

واأن اأ�ضرنا اإىل هذا. 

فمن املعروف اأن جميع اأوراق ال�ضجر والنباتات الطبيعية ال�ضليمة حتت�ي 

اأوراقها،  داخ��ل  كبرية  بكمية  الكل�رفيل  اأو  اخل�ضراء  ال�ضبغيات  على 

وهي امل�ضئ�لة عن القيام بعملية البناء ال�ض�ئي وبقية العمليات احلي�ية 

ال�ضاقطة  ال�ضعة  بامت�ضا�ض  تق�م  ال�ضبغيات  وه��ذه  للنبات.  الأخ��رى 

تعك�ض  حني  يف  املرئيني،  والأحمر  الأزرق  ال�ض�ء  حيز  يف  ب�ضدة  عليها 

هذه الأ�ضعة يف الل�ن الأخ�ضر املرئي، وهذا ه� حتديدا ال�ضبب يف ظه�ر 

النباتات ال�ضليمة لنا وكذلك على ال�ض�ر اجل�ية اأو الف�ضائية ذات الأل�ان 

احلقيقية بل�ن اأخ�ضر، حيث تق�م ال�ضبغيات بامت�ضا�ض الل�نني الأزرق 

ال�ضتفادة  ميكن  فاإنه  املقال،  من  الأول  اجلزء  يف  ذكرنا  واأن  �ضبق  كما 

من تقنية ال�ضت�ضعار عن بعد وامل�ضح الف�ضائي عم�ما، يف درا�ضة مزارع 

وفعال،  �ضحيح  ب�ضكل  وتنميتها  اإدارت��ه��ا  ويف  حالتها  ومتابعة  النخيل 

يتعلق  مظهر  من  اأك��ر  درا�ضة  يف  وتطبيقها  بها  ال�ضتفادة  ميكن  كما 

بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تطبيقات  وتتن�ع  املباركة.  املعمرة  ال�ضجرة  بهذه 

وا�ضتخدامات ال�ض�ر الف�ضائية ما بني ر�ضد والتعرف على اأعداد اأ�ضجار 

النخيل وتقدير امل�ضاحة الكلية املزروعة، اأو درا�ضة درجة اخ�ضرار واإثمار 

فروعها، اأو ر�ضد التغري احلادث يف م�ضاحتها اخل�ضراء نق�ضا اأو زيادة، 

وال�ضتدلل من ذلك على مدى تاأثرها بالآفات اأو الأمرا�ض الفطرية اأو 

غريها من املخاطر وامل�ؤثرات الأخرى ال�ضلبية.

وحت�ضني  النخيل  مزارع  اإدارة  عملية  يف  التقنية  هذه  ت�ضخري  ميكن  كما 

التي  املخاطر  ومتابعة  ر�ضد  خ��الل  من  مثال  وه��ذا  العامة،  اإنتاجيتها 

تهددها مثل حتركات الكثبان الرملية، والتي ميكن اأن ت�ضر ب�ضكل مبا�ضر 

الكائنة  النخيل  اأ�ضجار  حتمل  درجة  تقدير  اأو  النخيل،  باأ�ضجار  وكبري 

مبنطقة ما للمل�حة، وه� ما ميكن ا�ضتثماره ب�ضكل خا�ض يف متابعة حالة 

اأ�ضجار النخيل ال�اقعة بالقرب من املناطق ال�ضاحلية وال�ض�اطئ. 

ولي�ض هذا يف احلقيقة جمرد اجتهاد يف التف�ضري اأو مبالغة يف اإمكانيات 

وحقيقية  فعلية  اأمثلة  من  م�ضتمد  علمي  راأي  ه�  ما  بقدر  التقنية،  هذه 

مت خاللها تطبيق وال�ضتفادة من ال�ض�ر الف�ضائية فعال ل�ضالح مزارع 

عن  اأثمر  ما  بها،  متخ�ض�ضة  وهيئة  عربية  دول��ة  من  اكر  يف  النخيل، 

على  �ضتى  ف�ائد  وحتقيق  للغاية،  وهامة  قيمة  معل�مات  على  احل�ض�ل 

د. وحيد محمد مفضل
wahid_moufaddal@yahoo.com ê
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�ض�رة ف�ضائية بالأل�ان احلقيقية ملنطقة زراعية وتظهر فيها النباتات واملحا�ضيل الزراعية 

بدرجات من الل�ن الأخ�ضر

ويك�ن  الأخ�ضر،  الل�ن  فقط  وعك�ض  والأحمر 

الختالف يف درجة الل�ن نتيجة لالختالف يف 

عمر الأ�ضجار واأن�اعها.

احلمراء  دون  الأ���ض��ع��ة  النباتات  تعك�ض  كما 

ظه�ر  يف  ال�ضبب  ه���  وه���ذا  ب�ضدة،  القريبة 

خ�ض��ضا  ال�ضحية  وال�ضليمة  عم�ما  النباتات 

التي  الف�ضائية  ال�ض�ر  يف  داك��ن  اأحمر  بل�ن 

ت�ضم مرئياتها هذا النطاق من الأ�ضعة، وهذا 

معامل  اأما  املعتاد.  الأخ�ضر  ل�نها  عن  ع��ضا 

الن��ع��ك��ا���ض يف ح��ي��ز الأ���ض��ع��ة حت��ت احل��م��راء 

يف  املياه  ن�ضبة  على  اأ�ضا�ضا  فيعتمد  املت��ضطة 

الأوراق ون�عية الرتبة. 

ت�ليفة  خ��الل عمل  اأن��ه ميكن من  يعني  وه��ذا 

احل�ضا�ضة  الف�ضائية  امل��رئ��ي��ات  م��ن  ثالثية 

والأ�ضعة  والأخ�����ض��ر  والأح��م��ر  الأزرق  لل�ض�ء 

ف�ضائية  �ض�ر  اإن��ت��اج  القريبة  احل��م��راء  حتت 

مل�نة ذات األ�ان حقيقية لتظهر ا�ضجار النخيل 

ال�ضحية وبقية النباتات يف هذه احلالة بالل�ن 

الأخ�ضر، اأو �ض�رة ذات األ�ان كاذبة لتظهر بها 

اأ�ضجار النخيل بالل�ن الأحمر.

اأو  لآفة  اأو  للذب�ل  النبات  تعر�ض  حالة  يف  اأما 

مر�ض ما فطري مثل ال�ضداأ البني فاإن ن�ضبة 

ع��ادة  )ال��ك��ل���رف��ي��ل(  اخل�����ض��راء  ال�ضبغيات 

امت�ضا�ض  ن�ضبة  بالتايل  معها  وتقل  تقل،  ما 

النبات  يظهر  ل��ذا  والأح��م��ر،  الأزرق  الل�نني 

بل�ن  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  الف�ضائية  ال�ض�رة  يف 

الأحمر  الل�ن  بني  املزيج  الل�ن  )وه���  اأ�ضفر 

تبعا  غامق  بني  اأو  وردي  ل���ن  اأو  والأخ�ضر( 

ل�ضدة تاأثرها باملر�ض. واعتمادا على هذا فاإنه 

واملناطق  النباتات  اأم��را���ض  اأكت�ضاف  ميكن 

الزراعية امل�ب�ءة يف ال�ض�ر الف�ضائية من واقع 

ظه�ر النباتات بغري األ�انها املعتادة.

وب�ضكل عام يعتمد تف�ضري ماهية النبات وحتديد 

مدى  وعلى  الباحث،  ومهارة  خربة  على  ن�عه 

قدرته على ا�ضتخدام وتف�ضري املفاتيح الدليلية 

الرتا�ض،  ومنط  والل�ن،  الن�ضيج،  مثل  املتاحة 

وال�ضكل العام للنبات، وقمم الأ�ضجار. فمزارع 

متييزها  ميكن  مثال  الب�ضاتني  وبقية  النخيل 

الأ�ضعة  والأ�ضعة  املرئي  ال�ض�ء  ال�ضجر يف خمتلف حالتها مع م�جات  اأوراق  تباين تفاعل 

دون احلمراء القريبة ال�ضاقطة عليها
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العام  الهند�ضي  �ضكلها  واقع  من  الغابات  عن 

حيث  الزراعية،  احلق�ل  يف  تنظيمها  ومن��ط 

عادة ما تظهر مزارع النخيل على �ضكل �ضف�ف 

ط�يلة منتظمة يف حني تظهر الغابات كمناطق 

كما  ال�ضكل.  منتظمة  وغري  ع�ض�ائية  زراعية 

هاما يف  دورا  ت�فره-  حالة  – يف  الظل  يلعب 

التعرف على ن�عية ال�ضجار ومقدار ارتفاعها 

عن �ضطح الأر�ض وهذا مبعل�مية زاوية �ضق�ط 

ال�ضم�ض اأثناء الت�ض�ير ومقيا�ض ر�ضم ال�ض�رة 

الف�ضائية.

املحا�ضيل  ن�عية  حتديد  ف��اإن  عامة  وب�ضفة 

�ضهال  اأم��را  يعد  ل  النبات  وجن�ض  الزراعية 

ببيانات  ال�ضتعانة  ويتطلب  التطبيقات،  كبقية 

والنمط  احلجم  مثل  م�ضاعدة  اأخ��رى  واأدوات 

اآنفا،  املذك�رة  الدليلية  املفاتيح  وبقية  والظل 

مع�ضدة  اأخ��رى  مبعل�مات  كذلك  وال�ضتعانة 

مثال عن امل�اعيد املقررة لزراعة ومن� وح�ضاد 

املحا�ضيل، ون�ضب الأمطار، اإلخ.

درا���ض��ة  �ضبل  وت��ت��ن���ع 

النخيل  اأ�ضجار  ن�عية 

وغري  العامة  وحالتها 

التطبيقات  م��ن  ذل��ك 

ال����زراع����ي����ة ع��م���م��ا 

م����ن خ�����الل ال�����ض���ر 

ال��ف�����ض��ائ��ي��ة وب��ي��ان��ات 

ال����ض���ت�������ض���ع���ار ع��ن 

ت�ض�ير  ب��ني  م��ا  ب��ع��د، 

اأو  ج�������ا  امل���ن���ط���ق���ة 

ف�����ض��ائ��ي��ا، وو���ض��ف��ه��ا 

من  فيها  م��ا  وو���ض��ف 

ث���م ب�����ض��ك��ل م��ب��ا���ض��ر، 

وتقدمي هذا يف �ض�رة 

اأو  تقرير و�ضفي عام، 

مبا�ضر  تر�ضيم  عمل 

  Direct Mapping

مل������������زارع ال���ن���خ���ي���ل 

وامل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة 

امل���ح���ي���ط���ة ع���م����م���ا، 

وتتميز  بذلك.  حمدثة  خرائط  ثم  من  واإنتاج 

معل�مات  ا�ضتنباط  باإمكان  الأخرية   الطريقة 

م�ضاحات  ع��ن  و�ضفية  ف��ق��ط  ولي�ضت  كمية 

املناطق الزراعية ومدى التغري احلادث فيها، 

وكمية الإنتاج املت�قع، اإلخ. 

مزارع  عن  معل�مات  وجمع  درا�ضة  ميكن  كما 

عمل  طريق  عن  الأخ��رى  واملحا�ضيل  النخيل 

املحا�ضيل  لأن����اع   Classification ت�ضنيف 

الكائنة مبنطقة ما، �ض�اء كان هذا  والنباتات 

ما  وه�  الباحث  من  مبا�ضر  وت�جيه  باإ�ضراف 

الإ���ض��رايف  اأو  امل�جه  الت�ضنيف  با�ضم  يعرف 

ك��ان  اأو   Supervised Classification

الربنامج  على  كليا  بالعتماد  اأي  اأوت�ماتيكيا 

الف�ضائية  ال�ض�ر  وت�ضنيف  بتحليل  اخلا�ض 

امل�جه  غري  الت�ضنيف  با�ضم  يعرف  ما  وه��� 

.Unsupervised Classification

وت��ع��ت��رب ال���ط���رق ال�����ض��اب��ق��ة م���ن اأك����ر ط��رق 

يف  وتطبيقا  ا�ضتخداما  بعد  عن  ال�ضت�ضعار 

املجال الزراعي وخا�ضة يف جمال ر�ضد ودرا�ضة 

ا�ضجار النخيل من الف�ضاء. ويف هذا ل تف�تنا 

الإ�ضارة اإىل الجناز العلمي الذي حققته اأكر 

تر�ضيم  من هيئة عربية متخ�ض�ضة يف جمال 

النخيل  ا�ضجار  وم�ضاحات  ح��دود   Mapping

وحتديث اخلرائط الزراعية املتاحة من خالل 

الف�ضائية،  ال�ض�ر  وحتليل  الف�ضائي  امل�ضح 

ومن تلك اجلهات على �ضبيل املثال بلدية العني 

واجلهاز  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 

البحرين، كما ه�  للمعل�مات مبملكة  املركزي 

م��ضح بال�ضندوق املعل�ماتي املرفق )رقم 1(.

من جهة اأخرى فاإنه ميكن اأي�ضا التعرف على 

مدى ن�ضارة ودرجة اخ�ضرار الأوراق ال�ضجرية 

بل ودرا�ضة حالة النبات العامة ومدى اأ�ضابتها 

م��ن خالل  م��ن عدمه  الآف���ات  اأو  ب��الأم��را���ض 

ال�ض�ر الف�ضائية، وهذا عن طريق قيا�ض ن�ضبة 

ال�ضبغيات امل�ج�دة باأوراق ال�ضجر، وهذا على 

تتميز بدرجة  النبات  ن�عية من  اأن كل  اعتبار 

بالأوراق  اليخ�ض�ر  ن�ضبة  واأن  معينة  اإخ�ضرار 

اأو  بالذب�ل  امل�ضابة  النباتات  حالة  يف  تختلف 

املر�ض عنه يف النباتات اأو املحا�ضيل ال�ضحية 

والن�ضرة.

يعرف  ما  درا�ضة  يتم من خ��الل  ب��دوره  وه��ذا 

 Vegetation Index الإخ�ضرار  معامل  با�ضم 

قيا�ض  طريق  تقديره عن  والذي ميكن   ،))VI

دون  لالأ�ضعة  ال�ضجر  اأوراق  ح�ضا�ضية  م��دى 

حيز  يف  ح�ضا�ضيتها  اإىل  القريبة  احل��م��راء 

اآخر قيا�ض  اأو مبعني  ال�ضعة احلمراء املرئية، 

املنعك�ضة  القريبة  احلمراء  دون  الأ�ضعة  ن�ضبة 

احلمراء  الأ�ضعة  ن�ضبة  اإىل  ال�ضجر  اأوراق  من 

املرئية املنعك�ضة من ذات الأوراق. 

وب�����ض��ف��ة ع���ام���ة ي����ج���د اأك�����ر م���ن ن�����ع من 

الخ�ضرار  معامل  مثل  الخ�����ض��رار،  معامل 

 Normalized Difference املعادل  الطرحي 

الأ�ضهر  وه�    )Vegetation Index )NDVI

والأكر تطبيقا على ال�ض�ر الف�ضائية، ومعامل 

 Leaf Area اخ�ضرار م�ضاحة ال�رقة ال�ضجرية

املاأقلم  الخ�ضرار  ومعامل   ،  )Index )LAI

الزراعية  املناطق  فيها  وتظهر  اخلادعة  بالأل�ان  ف�ضائية  �ض�رة 

امل�ضت�ضلحة بدرجات متفاوتة من الل�ن الأحمر
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 Soil Adjusted Vegetation Indexللرتبة

تاأثري  الع��ت��ب��ار  يف  ي��اأخ��ذ  وال���ذي   ،  ))SAVI

النخيل  باأ�ضجار  املحيطة  ال��زراع��ي��ة  ال��رتب��ة 

وامل�جات  الأ�ضعة  على  النباتات  من  وغريها 

يق�م  ال��ت��ي  املنعك�ضة  الكهرومغناطي�ضية 

امل�ضت�ضعر بت�ضجيلها. وهذا له اأهمية كبرية يف 

ما  عادة  التي  اجلافة،  و�ضبة  اجلافة  املناطق 

املحيطة  والرتبة  الأر�ضية  اخللفية  فيها  حتتل 

حيزا كبريا مقارنة باحليز وامل�ضاحة املحدودة 

يف  ذات��ه��ا،  والنباتات  ال�ضجار  حتتلها  التي 

املناطق الزراعية.

اأو  النباتات  ك��ان  اإذا  م��ا  حت��دي��د  ميكن  كما 

ح�ضرية  اآف��ة  اإىل  تتعر�ض  خ�ضرية  ما  منطقة 

درجة  تعيني  خ��الل  من  فطري،  ما  مر�ض  اأو 

خالل  الخ�ضرار  معامل  يف  احل��ادث  التغري 

حلالة  مقيا�ضا  باعتباره  حم��ددة،  زمنية  فرتة 

النبات ومدى ترديه اأو حت�ضن حالته. ولتحقيق 

هذا الغر�ض، يتعني ا�ضتخدام اأكر من �ض�رة 

وتعيني  خمتلفة،  اأزم��ن��ة  يف  ملتقطة  ف�ضائية 

الأخ�ضرار  معامل  وت���زي��ع  قيمة  منها  كل  يف 

من  ومقارنته  الدرا�ضة،  منطقة  م�ضت�ى  على 

الف�ضائية  بال�ض�ر  تعيينه  مت  الذي  مبثيله  ثم 

ال�ض�رة  ثم يف  اآخر،  زمن  امللتقطة يف  الثانية 

عن  فكرة  اأخ��ذ  ميكن  بحيث  وهكذا  الثالثة، 

مدى التغري الزمني واملكاين احلادث يف درجة 

النبات  حالة  بالتايل  وا�ضتبيان  الأخ�����ض��رار، 

ال�ضحية ومدى تاأثره بالأمرا�ض والآفات. 

الباحث  احل��م��ادي  حممد  الدكت�ر  طبق  وق��د 

الزراعة،  بكلية  اجلافة  املناطق  زراعة  بق�ضم 

يف  بنجاح  الأ���ض��ل���ب  ه��ذه  الإم����ارات،  جامعة 

ومن  ل��ه،  قيم  بحثي  وعمل  درا���ض��ة  م��ن  اأك��ر 

ذلك مثال درا�ضة قام الباحث فيها با�ضتخدام 

من   SAVI للرتبة  املاأقلم  الأخ�����ض��رار  معامل 

باأحد  الكائنة  النخيل  اأ�ضجار  حالة  تتبع  اأجل 

تاأثري  م��دى  وبيان  بدبي،  التجريبية  امل���زارع 

العامة.  اإنتاجيتها  وعلى  عليها  الرتبة  مل�حة 

الباحث  ا�ضتخدم  الغر�ض، فقد  لهذا  وحتقيقا 

 QuickBird عدة �ض�ر ملتقطة ب�ا�ضطة القمر

والتي تتميز بقدرة ت��ضيح مكانية عالية وتبلغ 

اأ�ضجار  حالة  ودرا�ضة  تتبع  اأجل  من  �ضم،   60

النخيل زمنيا، حيث قام بتعيني ن�ضب ومعامل 

الخ�ضرار SAVI مبنطقة الدرا�ضة يف الأع�ام 

2003 و2005 و2008 وهذا بعد معاجلة تربة 

اأ�ضجار النخيل التجريبية الكائنة بهذه املنطقة 

اأت�ضح  وق��د  امل��ل���ح��ة.  م��ن  متفاوتة  ب��درج��ات 

خالل  النخيل  اأ�ضجار  حالة  ت��ف��اوت  للباحث 

اختالف  ب�ضبب  امل��ذك���رة  الزمنية  امل��راح��ل 

درجة مل�حة الرتبة، كما اأ�ضتخل�ض اأن اأف�ضل 

و�ضعية لهذه ال�ضجار كانت حينما كانت درجة 

.dS/m 5 مل�حة الرتبة يف حدود

هذا ويعترب ق�ضم زراعة املناطق اجلافة وكلية 

اإليها  املنت�ضب  الإم����ارات  بجامعة  ال��زراع��ة 

العلمية  املراكز  الدكت�ر حممد احلمادي، من 

الرائدة باملنطقة يف جمال درا�ضة حالة اأ�ضجار 

وقد  الف�ضائي،  الت�ض�ير  خ��الل  من  النخيل 

بحثي  م�ضروع  من  اأك��ر  ه��ذا  يف  الق�ضم  تبنى 

اأ�ضجار  على  امللحية  الرتبة  اأث��ر  عن  ودرا���ض��ة 

ب��الآف��ات  امل�ضابة  املناطق  وح�ضر  النخيل، 

خالل  من  النحيل(  و�ض��ضة  الدوب�ض  )ح�ضرة 

الأق��م��ار  ���ض���ر  وا���ض��ت��خ��دام  الف�ضائي  امل�ضح 

ت�ضنيف النباتات واملناطق الزراعية ودرجة من�ها ب�ا�ضطة حتليل ال�ض�ر الف�ضائية
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ال�ضندوق  يف  م��ضح  ه���  كما  ال�ضناعية، 

املعل�ماتي املرفق )رقم 2(.

“جوجل  منظور  مــن  �لنخيل  �أ�ــشــجــار 

�إيرث”

وتطبيق  الف�ضائية  ال�ض�ر  حتليل  عن  بعيدا 

تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد يف املجال الزراعي 

احلا�ض�ب  ظه�ر  اأدى  فقد  اح���رتايف،  ب�ضكل 

املتخ�ض�ضة  الإنرتنت والربجميات  وتطبيقات 

الف�ضائية  ال�ض�ر  ا�ضتخدام  اأي�ضا  اإ�ضاعة  اإىل 

والتطبيقات  ال���ض��ت��خ��دام��ات  يف  واخل��رائ��ط 

وتط�ر  تغري  اإىل  اأدى  كما  ال��ع��ادي��ة.  الي�مية 

مفاهيم كثرية يف اأكر من جمال، ومنها مفه�م 

مبقدور  اأ�ضبح  حيث  اجلغرافية،  اخلريطة 

“ج�جل  برنامج  ا�ضتخدام  منا -عرب  فرد  اأي 

من  وغ��ريه  ال�ضهري   Google Earth اإيرث” 

الربجميات املماثلة- التحليق عاليا يف الف�ضاء 

بقعة  اأو  م�قع  اأي  ب��زي��ارة  والقيام  اخل��ارج��ي 

وم�ضاهدة  بل  افرتا�ضيا،  العامل  م�ضت�ى  على 

ال�ضابق  الزمن  يف  امل�قع  لذلك  متعددة  �ض�را 

ال�ض�ر  م�ضاهد  مراجعة  خالل  من  واملا�ضي، 

الف�ضائية القدمية وامللتقطة �ضابقا ومقارنتها 

بال�ض�ر احلديثة.

والأكر من هذا، اأن م�ضتخدم “ج�جل اإيرث” 

حديقة  ومعاينة  م�ضاهدة  فقط  ي�ضتطيع  ل 

اأو  امل��ج��اورة  النخيل  م��زارع  اأح��دى  اأو  منزله 

قدر  باأعلى  الف�ضاء  من  يبغيه  اآخ��ر  م�قع  اأي 

من ال��ض�ح وباإ�ضافة البعد الثالث، بل ميكنه 

عن  دقيقة  معل�مات  على  احل�����ض���ل  اأي�����ض��ًا 

وامل��زارع  الأماكن  وامتداد  واأط���ال  م�ضاحات 

ميكنه  كما  ذل��ك،  وغ��ري  العمرانية  واملناطق 

ح�ضر واإح�ضاء اأعداد الأ�ضجار الكائنة باأحد 

املحت�ي  وامل�ضاركة يف  بل  اأو احلدائق،  املزارع 

الف�ضائية  وال�����ض���ر  ل��ل��خ��رائ��ط  امل��ع��ل���م��ات��ي 

اأو  �ض�رة  اأو  راب��ط  باإ�ضافة  �ض�اء  املعرو�ضة، 

معل�مة اإىل حيز منطقة ما، اأو �ض�اء با�ضتنباط 

تلك  عن  حم��ددة  جغرافية  وبيانات  قيا�ضات 

وميثل  املحت�ى  ذل��ك  يزيد  م��ا  وه���  املنطقة، 

اإثراًء لبقية امل�ضتخدمني.

معامل  ح�ضاب  خالل  من  العامل  م�ضت�ى  على  ن�ضارتها  ومدى  الزراعية  املناطق  حتديد 

الخ�ضرار بال�ض�ر الف�ضائية.

�ض�رة ف�ضائية بالأل�ان اخلادعة ملزارع نخيل التمر مبدينة الع�يد باجلزائر
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والعنا�ضر  الأج�����ض��ام  و���ض���ح  اأ���ض��ب��اب  وت��ع���د 

الأر���ض��ي��ة ع��ل��ى »ج���ج��ل اإي�����رث« وغ���ريه من 

اإىل  وه��ذا  امل�ضابهة  وال��ربجم��ي��ات  املحركات 

ح�ضر  واإمكانية  ال�ضغرية  الأ�ضجار  روؤية  حد 

اأعدادها، اإىل ا�ضتخدام الربنامج ل�ض�ر عالية 

و«ايك�ن��ض«  »ك�يكبريد«  الأقمار  من  ال��ض�ح 

يف املناطق وامل�اقع ذات الأهمية، وا�ضتخدامه 

اأق��ل يف  »لن��د���ض��ات«  القمر  من  اخ��رى  ل�ض�ر 

القدرة الت��ضيحية يف املناطق الأقل اأهمية.

وبالن�ضبة لأ�ضجار ومزارع النخيل، فاإن روؤيتها 

ومتابعتها من خالل »ج�جل اإيرث« متثل متعة 

خا�ضة وفريدة لي�ض فقط ملحبي هذه ال�ضجرة 

بها  اخلا�ضة  امل��زارع  على  والقائمني  املباركة 

بل  عم�ما.  امل�ضتخدمني  وجلميع  بل  ومالكها، 

اإىل  بع�ض احل��الت  املتعة، حت�لت يف  اأن هذه 

اأفكار اإبداعية وممار�ضات خالقة وتعك�ض درجة 

عالية من املحبة والعتزاز باأ�ضجار النخيل وكل 

املعاين التي ميكن اأن متثلها اأو تعك�ضها. وعلى 

�ضبيل املثال فقد بلغ الأمر باأحد املحبني لهذه 

باململكة  اجل�ف  منطقة  من  املباركة  ال�ضجرة 

 ،2009 ع��ام  يف  ق��ام  ب��اأن  ال�ضع�دية  العربية 

بزراعة مئات من اأ�ضجار النخيل واحلم�ضيات 

وغر�ضها على �ضكل كلمة »اهلل« و«حممد« )�ضلى 

مبنطقة  النخيل  لأ�ضجار  املحبني  اأحد  من  معربة  لكنها  ب�ضيطة  فنية  ل�حة 

اجل�ف ال�ضع�دية وهذا كما تبدو من خالل برنامج ج�جل اإيرث.

دبي  �ضاحل  على  املطلة  النخيل  وجزر  العقاري  النخيل  م�ضروع 

بدولة الإمارات كما تبدو من خالل برنامج ج�جل اإيرث.

قام  كما  اخلا�ضة.  مبزرعته  و�ضلم(  عليه  اهلل 

واحلم�ضيات  النخيل  اأ�ضجار  با�ضتخدام  اي�ضا 

يف ر���ض��م ق��ل��ب وك��ت��اب��ة ب��داخ��ل��ه ا���ض��م مدينة 

العني  روؤى  ذل��ك  كل  ليظهر  وه��ذا  »اجل����ف«، 

خالل  م��ن  ال��ع��امل  ح���ل  امل�ضتخدمني  ملاليني 

على  للتدليل  وهذا  اإيرث”،  “ج�جل  برنامج 

التي  اجل�ف  وملنطقة  الكرمي  للر�ض�ل  حمبته 

يعي�ض بها والتي ت�ضتهر بدورها باأ�ضجار النخيل 

واإنتاج اأج�د اأن�اع التمر. وبالفعل ل يزال لفظ 

باأ�ضجار  واملر�ض�مة  الكلمات  وبقية  اجلاللة 

اأو  زائر  لأي  وميكن  الآن،  حتى  قائمة  النخيل 

اآخ��ر  ب��رام��ج  اأي  اأو  اإي���رث  جل�جل  م�ضتخدم 

الف�ضائية،  ال�ض�ر  عر�ض  على  وقائم  مماثل 

الر�ض�مات مبنطقة اجل�ف باجلهة   روؤية هذه 

)اأن��ظ��ر  اجل����ف  مل��ط��ار  ال�ضرقية  ال�ضمالية 

الذي  امل�قع  عند  وحتديدا  املرفقة(،  ال�ض�رة 

�ضمال،   29:48:25 جغرافية  اإح��داث��ي��ات  ل��ه 

و40:11:10 �ضرقا.

امللتقطة  ال�ض�ر  تعترب  اأي�ضا  ال�ضياق  هذا  ويف 

يف  ال�ضطناعية  النخيل  جزر  مل�ضروع  ف�ضائيا 

كل  تت�ضكل  والتي  بدبي،  واجلمريا  علي  جبل 

نخلة فيها من 17 �ضعفة وجذع مت�ضل، من اأحد 

“ج�جل  برنامج  على  املتداولة  ال�ض�ر  ا�ضهر 

العقارية  التنمية  مل�ضاريع  واأي��ق���ن��ة  اإيرث”، 

وهذه  ال�ضناعية.  البحرية  واجلزر  ال�ضياحية 

نخيل  ا�ضجار  ع��ن  تعرب  تكن  مل  واإن  ال�ض�ر 

ومعمارية،  بنائية  واإمن��ا  طبيعية  اأو  حقيقية 

اأو عدم  عنها  تف�يت احلديث  ل ميكن  اأنه  اإل 

ظه�ر  كيفية  عن  احلديث  عند  اإليها  الإ�ضارة 

اأ�ضجار النخيل بال�ض�ر الف�ضائية اأو حمركات 

ا�ضتخدام  على  املعتمدة  اجل��غ��رايف  البحث 

وعر�ض هذه ال�ض�ر.

مل��زارع  الأخ���رى  امل���اق��ع  اآلف  هناك  اأن  غ��ري 

ملحبي  ميكن  وطبيعية  حقيقية  نخيل  ا�ضجار 

علي  والتعرف  زيارتها  املباركة  ال�ضجرة  هذه 

فيها  والإب��ح��ار  تف�ضيالتها  وعلى  مالحمها 

اإيرث” وحمركات  “ج�جل  من خالل برنامج 

البحث اجلغرايف امل�ضابهة الأخري. كما ميكن 

ل��ه��م احل�����ض���ل ع��ل��ى م��ع��ل���م��ات حم���ددة عن 

وامل�ضاحة  بها،  الكائنة  النخيل  اأ�ضجار  اأع��داد 

البيانات،  من  ذلك  وغري  حتتلها،  التي  الكلية 

ذلك  واأدوات  بتطبيقات  ال�ضتعانة  خالل  من 

م�ضت�ى حمركات  على  �ضهرة  الأكر  الربنامج 

البحث اجلغرايف وعر�ض ال�ض�ر الف�ضائية. 

ومن تلك املناطق مثال مزرعة الف�عه ال�اقعة 

ومدينِة  دبي  امارة  الرئي�ضي بني  الطريق  على 
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ع�ض�ية  نخيل  مزرعة  اكرب  تعد  والتي  العني، 

اجلمريا  حديقة  وكذلك  العامل،  م�ضت�ى  على 

النخيل فيها،  اأ�ضجار  التي ت�ضتهر بكرة  بدبي 

بالق�ضيم،  بريدة  مبدينة  الراجحي  ومزرعة 

اأكرب  من  تعد  التي  ال�ضع�دية،  العربية  اململكة 

ف�ضال  وه��ذا  باململكة.  النخيل  اأ�ضجار  م��زارع 

عن بقية املناطق الأخرى يف الب�ضرة بالعراق 

مب�ضر  و���ض��ي���ة  ال��ب��ح��ري��ن  مبملكة  وح��ف�����ض 

واأجادير  باجلزائر،  وال���اد  بليبيا،  واجلفرة 

باملغرب، التي ت�ضتهر ب�ج�د اأعدادا وفرية من 

املباركة،  ال�ضجرة  تلك  فيها،  النخيل  اأ�ضجار 

اأو ���ض���اء يف  ���ض���اء يف ت��اري��خ��ه��ا وخ��ريات��ه��ا، 

هيئتها وطلتها البهية، كانت من خالل ال�ض�ر 

الف�ضائية اأو غريها.

مر�جع باللغة �لعربية:

اأطل�ض  ي�ضدر  للمعل�مات  املركزي  1 -  اجلهاز 

�ضحيفة  البحرين،  ململكة  الزراعي  امل�ضح 

البحرين،  اأخبار  �ضفحة  اخلليج،  اأخبار 

الرابط:  على  اأي�ضا  متاح   :2012 يناير   3

http://www.akhbar-alkhaleej.

com/12338/article/544.html

زراعيًا  م�ضحًا  يجري  للمعل�مات  2 -  املركزي 

عن  وال���ض��ت�����ض��ع��ار  ال�ضناعية  ب��الأق��م��ار 

للمعل�مات  امل��رك��زي  اجلهاز  م�قع  بعد. 

مبملكة البحرين على ال�ضبكة العنكب�تية: 

http://www.cio.gov.bh/cio_ara/

SubDetailed.aspx?subcatid=482

خرائط  انتاج  م�ضروع  تنجز  العني  3 -  بلدية 

اجل���ي،  الت�ض�ير  ع��رب  النخيل  واح���ات 

اأخبار  �ضفحة  الإمارتية،  البيان  �ضحيفة 

وتقارير، 10 ماي� 2010. متاح اأي�ضا على 

http://www.albayan. الرابط التايل: 

ae/across-the-uae/news-and-

reports/2011-05-10-1.1435860

4 -  مقدمة يف ال�ضت�ضعار عن بعد )2008(، 

املناهج،  وتط�ير  ات�ضميم  العامة  الإدارة 

والتدريب  الفني  التعليم  العامة  امل�ؤ�ض�ضة 

 110 ال�ضع�دية.  العربية  اململكة  املهني، 

�ضفحة.

5 -  واقع زراعة النخيل واإنتاج التم�ر يف ال�طن 

العربي )2009(،  د. عبد البا�ضط ع�دة 

الندوة  اإىل  مقدمة  علمية  ورقة  اإبراهيم، 

وح�����ض��ارة(،  – ح��ي��اة  )النخلة  ال��دول��ي��ة 

مملكة البحرين، 23-24 ن�فمرب 2009.

مزارع النخيل مبدينة الربيدة ال�ضع�دية كما تبدو من خالل ج�جل اإيرثنخيل �ضاطئ اجلمريا من خالل برنامج ج�جل اإيرث

References

1-  Fundamentals of Remote Sensing 
(e-Tutorial Book).Canada Centre for 
Remote Sensing, 258 Pages. http://
www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/
geography-boundary/remote-
sensing/fundamentals/1430

2-  Alhammadi, M.S. and Glenn, E. 
(2008) Detecting Date Palm Trees 
Health and Vegetation Greenness 
Change in the Eastern Coast of the 
United Arab Emirates Using SAVI. 
International Journal of Remote 
Sensing. Vol. 29, 6:1745-1765.

3-  Alhammadi, M.S. and Glenn, 
E. (2009) Effect of Salinity on 
Growth of Twelve Cultivars of the 
United Arab Emirates Date Palm. 
Communications in Soil Science 
and Plant Analysis. Vol. 40 (15) 
2372-2388.

4-  Using Remote Sensing to Control 
Date Palm Insects. Media Poster: 
http://uaeuday.uaeu.ac.ae/docs/
posters/FFA_Poster_06_Remote_
Sensing.pdf

باحث وكاتب علمي ê



48  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

بلدية �لعني تنجز م�شروع توثيق و�إنتاج خر�ئط و�حات �لنخيل 

عرب �لت�شوير �جلوي

ا�ضتطاعت بلدية مدينة العني اجناز هذا امل�ضروع عن طريق الت�ض�ير اجل�ي 

وقد  اجلغرافية.  املعل�مات  ونظم  ال�ضناعية،  الأق��م��ار  ب�ض�ر  وال�ضتعانة 

اأرا�ضي  وم�ضاحات  ح��دود  ت�ثيق  العمل،  لهذا  النهائية  املخرجات  ت�ضمنت 

وواح��ات مناطق  العني،  واحة  تتمثل يف  والتي  العني،  النخيل مبدينة  وواح��ات 

خرائط  واإنتاج  وامل�يجعي،  واجلاهلي  واملعرت�ض  واجليمي  والقطارة  هيلي 

طب�غرافية جلميع ال�احات املذك�رة، وهذا ف�ضال عن و�ضف مظاهر كل واحة 

وغريها من  والعي�ن  كالأفالج  مياه  وامتداد جماري  الأ�ضجار  عدد  من حيث 

ال��ضفية ذات الأهمية، مثل ا�ضم  البيانات  املك�نات اجلغرافية، وت�فري كافة 

املالك واأعداد النخيل واأعداد الأ�ضجار املتن�عة بال�احات.

اأ�ضجار  عدد  اإجمايل  بلغ  فقد  امل�ضروع،  هذا  من  امل�ضتنبطة  النتائج  وبح�ضب 

النخيل امل�زعة على ال�احات ال�ضبع ح�ايل 133 األف �ضجرة، واأجمايل م�ضاحة 

الرقعة الزراعية التي حتتلها ح�ايل 483702770 مرتا مربعا، وهذا بح�ضب ما 

جاء على ل�ضان الأ�ضتاذ حممد حمد العرياين املدير التنفيذي لقطاع تخطيط 

الإماراتية يف  البيان  املن�ض�ر بجريدة  ببلدية العني، يف اخلرب  املدن وامل�ضاحة 

عددها ال�ضادر يف 10 ماي� 2011.

النخيل  مل��زارع  م�ضحًا  يجري  البحرين  مبملكة  للمعل�مات  املركزي  اجلهاز 

والأرا�ضي الزراعية بال�ضت�ضعار عن بعد

يف مبادرة م�ضابهة ملا قامت به بلدية العني بدولة الإمارات العربية املتحدة، 

نظم  ب��اإدارة  ممثال  البحرين  مبملكة  للمعل�مات  املركزي  اجلهاز  قام  فقد 

املعل�مات اجلغرافية باملركز بتنفيذ م�ضروع م�ضح مزارع النخيل وبقية الأرا�ضي 

الزراعية املتاحة مبملكة البحرين، وهذا با�ضتخدام تقنيات ال�ضت�ضعار عن بعد 

الأمريكي  ال�ضناعي  القمر  ب�ض�ر  م�ضتعينة يف هذا  باململكة،  مرة  لأول  وهذا 

GeoEye والذي يتميز بدقة ت��ضيح مكانية عالية للغاية تبلغ 41 اإىل 50 �ضم.

م�ضح  عن  النهائية  امل�ضروع  ونتائج  الف�ضائية  ال�ض�ر  معاجلة  اأ�ضفرت  وقد 

وحتديد اأن�اع وم�ضاحة املحا�ضيل الزراعية والرقعة اخل�ضراء وال�ضحة العامة 

زراعية  جغرافية  خرائط  اإنتاج  عن  ف�ضال  وهذا  باململكة،  الكائنة  للنباتات 

 75 اأثمرت خمرجات امل�ضروع النهائية عن ح�ضر  حديثة ودقيقة للغاية. وقد 

ن�عا خمتلفا من املحا�ضيل الزراعية، من اأهمها النخيل والطماطم وال�ضعري. 

بلغت  قد  البحرين  الرقعة اخل�ضراء مبملكة  اإجمايل م�ضاحة  باأن  اأفادت  كما 

ح�ايل 61 كيل�مرتا مربعا، اأي ح�ايل 8.1 % من م�ضاحة اململكة، منها زهاء 11 

كيل�مرت مربعا عبارة عن حما�ضيل زراعية رئي�ضية. اأما مزارع النخيل فقد مت 

تقدير م�ضاحتها بح�ايل 17 كيل�مرت مربعا، اأي ما يعادل 2.2 % من اإجمايل 

م�ضاحة مملكة البحرين.

جامعة �الإمار�ت وم�شاريع ر�ئدة يف ر�شد 

�ل�شور  خــالل  من  �لنخيل  �أ�شجار  حالة 

�لف�شائية

النخيل  �ض��ضة  وك��ذل��ك  ال��دوب��ا���ض  ح�ضرة  تعد 

النخيل،  اأ�ضجار  تهدد  التي  الآف��ات  اأخطر  من 

احل�ضرتني  لهاتني  ال�ضلبي  ل��الأث��ر  نظرا  وه��ذا 

وقدرتهما  وب��ل  النخيل،  اأ�ضجار  اإنتاجية  على 

بالكامل.  النخيل  الت�ضبب يف هالك �ضجرة  على 

احل�ضرات  من  الن�عية  هذه  مكافحة  متثل  لذا 

مناطق  اإىل  تف�ضيها  وقبل  مبكرا  الآفات  وح�ضر 

ومراكز  املعنية  اجل��ه��ات  اأول���ي��ات  م��ن  اأخ���رى، 

الأبحاث وكافة اجلهات املعنية. ويف هذا الإطار 

اجل�ي  وامل�ضح  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تقنية  متثل 

والف�ضائي و�ضيلة هامة وفعال يف عملية املكافحة 

ونح� حتقيق هذا الغر�ض.

ويف هذا ال�ضياق يعد ق�ضم زراعة املناطق اجلافة 

بكلية الزراعة والأغذية بجامعة الإمارات رائدا 

و�ضارك  ال�ضابق  يف  تبنى  حيث  املجال،  هذا  يف 

بتطبيق  خمت�ض  بحثي  م�����ض��روع  م��ن  اأك���ر  يف 

تقنية ال�ضت�ضعار عن بعد وا�ضتخدامها يف ر�ضد 

ومراقبة حالة اأ�ضجار النخيل. ومن هذه امل�ضاريع 

امللحية  الرتبة  تاأثري  درا�ضة  املثال،  �ضبيل  على 

با�ضتخدام  النخيل  اأ�ضجار  على  املل�حة  ون�ضب 

اآخر  وم�ضروعا  الت��ضيح،  عالية  ف�ضائية  �ض�ر 

والآف��ات  بالأمرا�ض  امل�ضابة  امل�ضاحات  حل�ضر 

من اأ�ضجار النخيل.

خف�ض  اإىل  الأبحاث  هذه  تق�د  اأن  املنتظر  ومن 

املبيدات احل�ضرية عن طريق  ر�ض  وتكلفة  ن�ضبة 

النخيل.  ا�ضجار  اإنتاجية  ثم  من  وزي��ادة  اجل���، 

والباحثني  اجلافة  املناطق  زراع��ة  ق�ضم  وياأمل 

وتفعيل  تع�ضيد  اإىل  ه��ذا،  وراء  من  املخت�ضني 

جه�د مكافحة اآفات اأ�ضجار النخيل وحفاظ دولة 

بالن�ضبة لزراعة  الأمارات على م�قعها وريادتها 

منظ�مة  اإن�����ض��اء  ع��رب  وه���ذا  النخيل،  اأ���ض��ج��ار 

متكاملة لر�ضد ومكافحة الآفات والأمرا�ض.
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نخلة التمر وتحملها لالجهادات المختلفة )2-2(

اإلجـهـاد 
المـلحــي

وال�ضحراوية  املروية  الأرا���ض��ي  م�ضكالت  اإح��دى  هي  الرتبة  مل�حة  اإن 

والقاحلة، فم�ضاحات كثرية من الأرا�ضي حت�لت اإىل اأرا�ضي غري منتجة 

ب�ضبب تراكم الأمالح فيها واملل�حة ب�ضكٍل عام هي ت�افر عدد كبري من 

اأو  املركبات الكيميائية يف الرتبة لبع�ض الأمالح املعدنية مثل كل�ريدات 

تربة  ت�ضمى  وبالتايل  ال�ض�دي�م  اأو  املغني�ضي�م،  اأو  الكال�ضي�م،  كربيتات 

ملحية.

الذكر  ال�ضابقة  الثالثة  العنا�ضر  كرب�نات  من  قل�ية  اأمالح  ت�افر  وعند 

بني  التفريق  ومي��ك��ن  قل�ية.  ت��رب��ة  ت�ضمى  ال�����ض���دي���م  عن�ضر  خا�ضة 

 Electricalالكهربائية الت��ضيلة  بقيا�ض  ال��رتب  من  الن�عني  هذين 

لل�ض�دي�م  املئ�ية  phوالن�ضبة  الهدروجيني   والرقم   Conductivity

القابل للتبادل.

وهناك تاأثريان لرتاكم الأمالح يف الرتبة على النبات، هما تاأثري الأمالح 

)Salinity(، وتاأثري القل�يات )Alkali(. ف��ض�ل املل�حة اإىل تركيز يعادل 

�ضغط ا�ضم�زي )smatic pressure( مقداره 4 بار، يعني دخ�ل النبات 

من�  من  يقلل  وه��ذا   ،)permanent wilting( الدائم  الذب�ل  مرحلة 

والبنجر  والقطن  كالرب�ضيم  للمل�حة  العايل  بتحملها  املعروفة  النباتات 

ال�ضكري ونخيل التمر. 

ال�ض�دي�م  كل�ريد  اأم���الح  على  املحت�ية  ال��رتب��ة  ه��ي  امل��احل��ة  وال��رتب��ة 

ال�ض�دي�م  اأي�ن  ون�ضبة  عالية،  بن�ضب  ال�ض�دي�م  وكربيتات  والكال�ضي�م 

الرتبة  .اأم��ا    Ph = 8.5 حم��ضتها  ودرج��ة   ،15% فيها  للتبادل  القابل 

 ،15% من  اأك��ر  للتبادل  القابل  ال�ض�دي�م  اأي���ن  ن�ضبة  فتك�ن  القل�ية، 

ودرجة حم��ضتها )Ph( اأعلى من 8.5 )مطر، 1991(. 

 م�شادر �مللوحة:

امل�ضتمر  والتعرية  الذوبان  عن  الناجتة  الرتبة  يف  امل�ج�دة  1 -  الأم��الح 

لل�ضخ�ر )الرتبة الأم(. 

2 -  ارتفاع م�ضت�ى املاء الأر�ضي الناجت عن غياب الت�ضريف اجليد بعد 

عملية الري. 

املحاذية  الرا�ضي  يف  خا�ضة  اجل�فية  املياه  مع  البحر  مياه  3 -  تداخل 

للمناطق ال�ضاحلية. 

4 -  الأمالح الذائبة امل�ضافة من خالل مياه الري والت�ضميد. 

�لعو�مل �ملحددة ل�شالحية مياه �لري للزر�عة:

1 -  كمية الأمالح الذائبة ون�ضب تراكيزها حيث تتحرك معظم الأمالح 

الذائبة مع مياه الري فت�ضرب اإىل اأ�ضفل الرتبة اأو تبقى على ال�ضطح 

الرتبة م�ضبب بذلك خطرة على النبات من حيث النم� والإنتاج. 

2 -  ن�ضبه تراكيز العنا�ضر ال�ضارة يف مياه الري ومن اأهمها ال�ض�دي�م 

والكل�ريد والب�رون. 

وفيما يلي تاأثري هذه �لعنا�شر �ل�شارة على �لنبات:

�ل�شوديوم: 

تتاأثر النباتات احل�ضا�ضة وتظهر فيها حرق والأوراق وعندما ت�ضل ن�ضبة 

ال�ض�دي�م بني 0.25 % - 0.50 % )على اأ�ضا�ض ال�زن(. 

�لكلوريد: 

من  النبات  وي�ضتهلكه  الرتبة  حمل�ل  مع  ب�ضه�ل  العن�ضر  هذا  يتحرك 

خالل النتح حيث 
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نوعية �ملياه
كمية �مللوحة)جزء 

باملليون(

اقل من 1000مياه عذبة

1000 - 3000مياه قليلة املل�حة

3000 - 10000مياه مت��ضطة املل�حة

10000 - 35000مياه �ضديدة املل�حة

اكر من 35000مياه البحر

�أثر ملوحة مياه �لري على �إنتاج �ملحا�شيل

ي�ؤدي  الذائبة يف مياه الري حيث  الزراعية من خ�ضار و ف�اكهه بكميات الأمالح  تتاأثر املحا�ضيل 

الرتفاع يف تراكيز الأمالح الذائبة وخا�ضة ال�ضارة منها اإىل فقد يف الإنتاج واجلدول التايل يبني 

ن�ضبة هذا الفقد عند ا�ضتعمال مياه الري ذات املل�حة املختلفة ومدى حتملها لالأمالح الذائبة. 

�ملحا�شيل

ن�شبة �لفقد يف �الإنتاج

 �لتحمل �لن�شبي

للملوحة

%25%10�شفر

   ملوحة مياه �لري )دي�شي �شيمنز/م (
( ds/m)

حما�شيل �لفاكهة

متحمل2.74.57.3�لنخيل

ح�ضا�ض01.50تفاح

مت��ضط التحمل1.11.62.2برتقال

مت��ضط التحمل1.21.62.2جريب فروت

مت��ضط التحمل1.01.52.3ليمون

مت��ضط التحمل72.7 .1.01عنب

ح�ضا�ض1.11.31.8م�شم�ش

حما�شيل �خل�شر

ح�ضا�ض0.71.01.5فا�شوليا

مت��ضط التحمل0.81.32.1فجل

مت��ضط التحمل1.72.31.9طماطم

ح�ضا�ض0.71.12.1جزر

مت��ضط التحمل0.91.42.5خ�ش

مت��ضط التحمل1.11.7بطاط

حما�شيل �حلقل

متحمل4.04.95.6�شعري )غلف(

متحمل4.55.02.5ذرة رفيعة

مت��ضط التحمل1.11.73.6ذرة �شاميه

مت��ضط التحمل1.32.26.35بر�شيم

متحمل2.76.35علف �لرود�ش

يتجمع الكل�ريد يف الأوراق. 

الرتاكيز  ن�ضب  الفاكهة  اأ�ضجار  معظم  تتحمل 

اأن  اإل  – 10 )ملغ / لرت(   6 التي ترتاوح بني 

التي  الأوراق عند الرتاكيز  ال�ضرر يظهر على 

ترتاوح بني 0.6 – 1.0 %. 

�لبورون: 

ل��رت( يف   / )ملغ   15 ح���ايل  اإىل  تركيز  ي�ضل 

املياه العالية املل�حة. 

احلد الأعلى لرتكيز الب�رون امل�ضم�ح به لنم� 

النبات يرتاوح بني 2 – 4 )ملغ/لرت(.

قيا�ش ملوحة مياه �لري:

تاأخذ عينات دورية ملياه الري وحتلل يف املخترب 

ويعرب  املياه  يف  الذائبة  الأم��الح  كمية  لقيا�ض 

اأو ملغرام / لرت )مبعنى  عنها باجلزء امللي�ن 

من  واحد  لرت  يف  الذائبة  المالح  من  ملغرام 

املاء( .

التحليل  بعد  ال��ري  مياه  مل�حة  اأن  ولنفرت�ض 

امللي�ن  10000 جزء يف  اإىل  يف املخترب ت�ضري 

املاء م�ضدره  وزن  1 % من  اأن  يعني  فاأن ذلك 

الأمالح الذائبة يف مياه الري. 

يف حالة ر�ضد الأمالح الذائبة يف الرتبة تاأخذ 

وقد  املخترب  يف  وحتلل  للرتبة  عينات  اأي�ضا 

حتركات  لر�ضد  حديثة  تقنيات  حاليا  اأدخلت 

الأمالح يف قطاع الرتبة من خالل و�ضع اأجهزة 

ر�ضد يف احلقل ت�ضاعد يف معرفة التغيريات يف 

تراكيز الأمالح يف الرتبة وذلك من خالل نقل 

البيانات  اإىل مركز حتليل  البيانات/املعطيات 

احت�ائها  حيث  من  املياه  وتق�ضم  املخترب.  اأو 

على املل�حة اىل الن�اع التية:

�أ�شجار ح�شا�شة للملوحة

)4-2( ملي موز/�شم

�أ�شجار معتدلة �لتحمل 

للملوحة

)8-4( ملي موز/�شم

�أ�شجار عالية �لتحمل 

للملوحة

)16-8) ملي موز/�شم

الكمرى، التفاح، الربتقال، 

الإجا�ض، الل�ز، امل�ضم�ض، 

اخل�خ، الأف�كادو

الرمان، التني، الزيت�ن، 

العنب

امل�ز، النخيل

وتختلف اأ�ضجار الفاكهة يف حتملها للمل�حة، وق�ضمت ح�ضب ذلك اإىل ثالث جماميع وهي:
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الفاكهة  اأ�ضجار  اأك��ر  النخيل  �ضجرة  وتعترب 

ن�ضبة  النخلة حتمل  للمل�حة، وت�ضتطيع  حتماًل 

كانت  اإذا  يقل  اإنتاجها  ولكن   ،4%-3 مل�حة 

املل�حة %1، وينتظم الإثمار اإذا اأ�ضبحت ن�ضبة 

املجم�ع  وانت�ضار  تعمق   ان    .0.6% املل�حة 

اجلذري للنخلة  يف الرتبة يزيد من مقاومتها 

واأ�ضار  وللمل�حة  للعط�ض  وحتملها  للجفاف  

Arar،)1975( اأن نخلة التمر اأكر املحا�ضيل 

حتمال للمل�حة واإنها ميكن تعي�ض يف تربة حت�ي 

على اأمالح ذائبة بن�ضبة%3 ولكن عندما ت�ضل 

الن�ضبة اىل%6 فان النخلة ل ت�ضتطيع النم� وان 

نخيل التمر ميكن ان يروى مبياه ت�ضل مل�حتها 

اي2240جزءبامللي�ن  اىل3.5مليم�ز/�ضم 

ي��ضح   5 واجل���دول  املح�ض�ل  يتاأثر  ان  دون 

تاأثري مل�حة الرتبة ومياه الري على حم�ض�ل 

نخلة التمر.

 ويت�ضح من اجلدول اأعاله ان كمية املح�ض�ل 

مل�حة  ت��ك���ن  ع��ن��دم��ا   %  50 اإىل  تنخف�ض 

.  12ds/m 18 ومل�حة ماء الريds/mالرتبة

ي��ق��رن فيها من��� نخلة  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات  م��ن 

التمر مبل�حة الرتبة ما يظهر على النخلة من 

على  تالحظ  التي  العنا�ضر  نق�ض  اأع��را���ض 

 Chlorosis ال�ضفرار  مثل  الأخ��رى  النباتات 

الأوراق  اأط��راف  تيب�ض  اأو  ال�ضعف  اأعقاب  يف 

اأو �ضغر الأوراق وانحنائها لعدم اكتمال النم� 

والذي ي�ضمى مر�ض )املجن�ن( يف بع�ض الدول 

اإنتاج  قلة  �ضببه  يك�ن  قد  املر�ض  ه��ذا  ولكن 

الهرم�نات. 

تاأثري  ملعرفة  الدرا�ضات  من  العديد  واأجريت 

البذور  اإنبات  على  ال��ري  ومياه  الرتبة  مل�حة 

ال��ن��ادرات الناجتة من زراع��ة  )ال��ن���ى( ومن��� 

البذور، حيث ا�ضتعملت تراكيز خمتلفة من ملح 

الطعام )كل�ريد ال�ض�دي�م( على اإنبات بذور 

ملحية  حماليل  يف  املنق�عة  ال��زه��دي  �ضنف 

 ،)Petri dishes( زجاجية  �ضح�ن  داخ��ل 

ووجد  �ضفر2.5%-،  بني  الرتاكيز  وتراوحت 

اأن اإنبات البذور ممكن يف املحل�ل امللحي حتى 

 .)Khudiri، 1952 ( 2% تركيز

امل�ضتمر  النخيل  على  الأم��الح  تاأثري  ولدرا�ضة 

اأجريت جتربة على �ضنفي احلالوي واملجه�ل 

قام بها Furr )1963(، حيث اختريت اأ�ضجار 

بعمر 17 �ضنة مزروعة يف ق�اطع منتظمة، وكل 

قاطع يحت�ي على نخلة حالوي ونخلة جمه�ل، 

والهدف ه� معرفة تاأثري الرتاكيز املختلفة من 

اجلذور  امت�ضا�ض  منطقة  على  الرتبة  اأمالح 

من�  وعلى  ال��رتب��ة(،  عمق  من  اأق��دام   8 )اأول 

واإنتاجية النخلة، وحجم الثمار ون�عيتها. 

ونرت كميات مت�ضاوية من كل�ريد ال�ض�دي�م 

وا�ضتعملت  قاطع،  كل  تربة  على  والكال�ضي�م 

ث��الث��ة م�����ض��ت���ي��ات م���ن م����اء ال�����ري، وك��ان��ت 

املعامالت:

ري خفيف مبا يعادل 6 قدم /اإيكر/�ضنة.

ري مت��ضط مبا يعادل 10 قدم /اإيكر/�ضنة.

ري عايل مبا يعادل 14 قدم /اإيكر/�ضنة.

معاملة املقارنة ري عادي لق�اطع غري مملحة.

وكانت النتائج على النح� التايل:

)ال�ضعف( على  الأوراق  �ضرعة من�  مت ح�ضاب 

الفتي  ال�ضعف  ط�ل  يف  الزيادة  مقدار  اأ�ضا�ض 

يف  احلا�ضلة  الزيادة  اإىل  ن�ضبة  اأ�ضب�عني  كل 

ط�ل ال�ضعف يف معاملة املقارنة، حيث اعتربت 

�ضرعة من� هذه املعاملة =100، ول�حظ وج�د 

عالقة غري وثيقة بني مل�حة الرتبة و�ضرعة من� 

الأوراق.

تراكيز  زي��ادة  مع  النخلة  اإنتاجية  انخف�ضت 

اأية عالقة بني  الأم��الح يف الرتبة ومل تالحظ 

تراكيز الأمالح ودرجة ج�دة الثمار.

ملعرفة  والقدمية  الفتية  الأوراق  حتليل  عند 

اأية عالقة  املتجمع فيها مل تظهر  الكل�ر  كمية 

بني ن�ضبة الكل�ر يف الأوراق وتركيز الأمالح يف 

النخيل  جلذور  اأن  اإىل  النتائج  وت�ضري  الرتبة، 

املمت�ض  املاء  من  الكل�ر  ا�ضتبعاد  على  القدرة 

والتقليل من تراكمه يف الأوراق.

 ،)Hewitt )1963 بها  قام  اأخرى  ويف جتربة 

ا���ض��ت��ع��م��ل  اأم�����الح ك���ل����ري���دات ال�����ض���دي���م 

بثالثة  ال�����ض���دي���م  وك��ربي��ت��ات  والكال�ضي�م 

تراكيز، هي:

ppm 10000 ومبا يعادل 10 %.

ppm 20000 ومبا يعادل 20 %.

ppm 30000 ومبا يعادل 30 %.

دقلة  �ضنف  ب��ذور  ل��ري  املحاليل  وا�ضتعملت 

البيت  م��ن  مت�ضاوي  م��زي��ج  يف  امل��زروع��ة  ن���ر 

وال��ف��ريم��ك��ي���لي��ت   )Peatmoss(م��ض

 ،)Pots( دي��ن  �ضنا  داخ��ل   )Vermiculite(

وكانت النتائج انخفا�ض ن�ضبة اإنبات البذور يف 

املعاملة عالية الرتكيز مقارنة مبعاملة املقارنة 

ول�حظ  ال��ع��ادي.  ب��امل��اء  امل��روي��ة   )control(

البادرات  واأوراق  جذور  يف  الكل�ر  اأي�ن  جتمع 

الكل�ر  وكان  املقارنة،  عدا  كافة  املعامالت  يف 

وه��ذا  اجل���ذور،  م��ن  اأق��ل  الأوراق  يف  املتجمع 

ملوحة 

�لرتبة
ds/m

ملوحة 

ماء �لري
ds/m

%للمح�شول

4.02.7100

6.84.590

11.07.375

18.012.050

32.021.00.0
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ي�ضري اإىل زيادة امت�ضا�ض جذور النخيل لأي�ن 

نف�ضه  بالرتكيز  انتقاله  يعني  ل  ولكن  الكل�ر، 

اإىل قمة النبات، وبالتايل ت�ضاعد اجلذور على 

تقليل �ضرر الكل�ر.

و�ضممت جتربة ا�ضتعملت فيها عدة م�ضت�يات 

تاأثريها على حمت�ى  من مل�حة الرتبة ملعرفة 

الكل�ر  من   ]Pinnae[ )اخل������ض(  ال�ريقات 

و�ضرعة من� اأوراق ف�ضائل �ضنفي جمه�ل ودقلة 

ن�ر، وكانت املعامالت:

 ppm 253 املقارنة ماء النهر العتيادي تركيز

.Ec 1.2و

.Ec 31.2 و ppm 6000 تركيز ملح الطعام

 Ec و ppm 18000 ppm تركيز ملح الطعام

.40.31

.Ec 51.2 و ppm 24000 تركيز ملح الطعام

وقدرت ن�ضبة الكل�ر املتجمعة يف املادة اجلافة 

اإىل  و�ضلت  حيث  )اخل������ض(،  ال���ري��ق��ات  يف 

تركيز  ب��ني  ارت��ب��اط  اأي  يالحظ  ومل   ،0.5%

يف  املتجمعة  الكل�ر  ون�ضبة  املعامالت  يف  امللح 

ال�ريقات. اأما م�ضت�ى ال�ض�دي�م يف ال�ريقات 

له عالقة مب�ضت�يات  ولي�ضت  ن�ضبيًا  قليل  فكان 

حتماًل  اأك��ر  املجه�ل  �ضنف  وك��ان  الأم���الح. 

التجربة  واأكدت  ن�ر.  دقلة  للمل�حة من �ضنف 

من  املاء  امت�ضا�ض  على  النخيل  جذور  قدرة 

منه،  الأمالح  معظم  وا�ضتبعاد  املاحلة  الرتبة 

تبعًا  الفتية  الأوراق  من���  �ضرعة  وتناق�ضت 

لزيادة تركيز الأمالح، واأن نخلة التمر مقاومة 

ل�ضرر الرتاكيز العالية من كل�ريد ال�ض�دي�م 

لفرتة ط�يلة، ولكنها ل تنم� ب�ضكل جيد حتت 

 ppm )Furr  6000 عن  يزيد  ملحي  تركيز 

.)and Ballard، 1966

وم���ن ال��ع��دي��د م��ن الأب���ح���اث وال��درا���ض��ات يف 

نخلة  اأن  ات�ضح  الأمريكية  املتحدة  ال���لي��ات 

ملي   18-10 بني  العالية  املل�حة  تتحمل  التمر 

م�ز،  واأن النخيل النامي يف ترب عالية املل�حة 

من  قلياًل  ع���ددًا  ويحمل  ال�ضعف  قليل  يك�ن 

العذوق مقارنة بالنخيل النامي يف ترب عادية. 

كما ي�ضاب النخيل النامي يف الأرا�ضي امللحية 

ويك�ن  اجل��زائ��ر،  يف  املجن�ن  ي�ضمى  مبر�ض 

النت�ضار.  كامل  غري  ومنحني  �ضغري  ال�ضعف 

يف  النامي  النخل  �ضمي  ت�ن�ض  �ضحراء  ويف 

الرتب امللحية )اأب� �ضعفة(. 

�مللوحة  �رتفاع  يتحمل  �لتمر  نخيل  �إن 

يف مياه �لري، فهو ينتج حم�شواًل كاماًل 

�لري  مياه  يف  ــالح  �الأم كمية  كانت  �إذ� 

2000 جزء باملليون، و�إذ� كانت �مللوحة 

�ملح�شول  فـــاإن  بــاملــلــيــون  جـــزء   3000

وينخف�ش   ،%  10 بن�شبة  ينخف�ش 

�ملح�شول بن�شبة 25 % �إذ� بلغت �مللوحة 

5000 جزء باملليون، �أما �إذ� و�شلت ن�شبة 

فاإن  باملليون  جزء   8000 �إىل  �مللوحة 

�ملح�شول ينخف�ش بن�شبة 50 %.

واأجريت جتربة ملعرفة تاأثري مل�حة املياه والرتبة 

على اإنتاج النخيل، وكانت النتائج كما يلي:

زادت  كلما  اأن��ه  ال��درا���ض��ة  ه��ذا  م��ن  وا�ضتنتج 

اإىل  امل��ردود  انخف�ض   ds m/ 10 اإىل  املل�حة 

امل�ضت�يات  واأن  الثمار،  ن�عية  وت��ردت   %  50

العالية من الأمالح ت�ؤثر على �ضبكة الري مما 

يقلل من فرتة ا�ضتعمالها ويجعلها بحاجة اإىل 

�ضيانة م�ضتمرة.

ج����دة  ت���اأث���ر  اإىل   )2005( ف����رج،  واأ����ض���ار 

اإىل  املح�ض�ل  اإن��ت��اج��ي��ة  وان��خ��ف��ا���ض  ال��ث��م��ار 

الرتبة  يف  الأم��الح  تركيز  اأ�ضبح  اإذا  الن�ضف 

6400جزءبامللي�ن ويت�قف الإثمار اإذا و�ضلت 

املل�حة  ن�ضبة  فيها  تزيد  املا�ضة لرتبة  اجلذور 

واجل���دول  %اي10000جزءبامللي�ن   1 ع��ن 

التايل ي��ضح تاأثري مل�حة الرتبة وماءا لري يف 

منطقة اجلذور على حم�ض�ل نخلة التمر

و�شائل معاجلة �ملياه �ملاحلة:

بن�ضب  امل��ي��اه  م��ن  خمتلفة  ن�عيات  1 -  خلط 

الأم���الح  ت��رك��ي��ز  تخفيف  ب��ه��دف  معينه 

الذائبة يف مياه الري املراد اإ�ضافتها

ال��ري م��ع الأخ���ذ بعني  2 -  ج��دول��ة / برجمة 

العتبار اأثر مل�حة مياه الري على الإنتاج 

وحتديد فرتات الري.

3 -  ت�ض�ية الأر�ض الزراعية واملتاأثرة باملل�حة 

تراكم  لتفادي  لها  اجليد  ال�ضرف  وو�ضع 

الأمالح الذائبة يف مياه الري

ملوحة 

�لرتبة
ds/m

ملوحة 

ماء �لري
ds/m

ن�شبة 

نق�ش 

�الإنتاج %

3.55.30

5.3810

101750

حيث اأن:

ECeتعني الت��ضيل الكهربائي مل�ضتخل�ض الرتبة امل�ضبع مليم�ز/�ضم :

ECwمليم�ز/�ضم :درجة الت��ضيل الكهربائي للماء

LR متطلبات الغ�ضيل: leaching

ECDwالنتح-:اعلي تركيز لالأمالح يف مياه ال�ضرف حتت املح�ض�ل ب�ضبب التبخر 

وللتح�يل اإىل الأمالح الذائبة الكلية كاأجزاء يف امللي�ن ن�ضرب مليم�ز/�ضم يف 640

ن�شبة �النخفا�ش يف �النتاج �ملتوقع

اعلى تركيز%50%10�ضفر%

ECeECwLRECeECwLRECeECwLRECDw

1021% 5.33.521%
85.311%1648



53 الشجرة المباركة - ديسمبر  2013   

4 -  تبادل عملية الري من خالل اإ�ضافة املياه 

املل�حة  ذات  واملياه  اجليدة  الن�عية  ذات 

العالية اأثناء الري.

)ببلر(  بالفقاعات  الري  نظام  ا�ضتخدام    - 5

�ضطح  على  �ضلبة  ق�ضرة  حل��دوث  تفاديا 

الرتبة.

يف  بالر�ضا�ضات  ال���ري  ن��ظ��ام  6 -  ا�ضتخدام 

حالة الرتبة الرملية و الرملية الطميه مع 

الذائبة  الأمالح  تك�ن كمية  اأن ل  مراعاة 

يف مياه الري عالية حيث �ضي�ؤدي ذلك اإىل 

حرق الأوراق.

7 -  ا�ضتخدام املياه ذات الن�عية اجليدة اأثناء 

املراحل احل�ضا�ضة لنم� النبات.

حالة  يف  فقط  بالتنقيط  ال��ري  ا�ضتخدام    - 8

الأع�ضاب  زراع���ة  وع��ن��د  الناعمة  ال��رتب��ة 

مع  العالية  للمل�حة  املتحملة  والأع���الف 

�ضرورة اإ�ضافة الحتياجات الغ�ضيلية للحد 

من جتمع الأمالح يف منطقة اجلذور

ل��ل��درج��ات  املحتملة  الأ���ض��ن��اف  9 -  اخ��ت��ي��ار 

املختلفة ملل�حة مياه الري. 

الأم���الح  م��ي��اه غ�ضل  ك��م��ي��ات  10  -اح��ت�����ض��اب 

الذائبة يف مياه الري و الرتبة )الحتياجات 

الغ�ضيلية( وفرتات اإ�ضافتها.

�ملر�جع:

 .)1995( ع�دة،  البا�ضط  عبد  1 -  اإبراهيم، 

النم�  منظمات  بني  الف�ضي�ل�جية  العالقة 

احلالوي  �ضنف  التمر  نخلة  ثمار  و�ضفات 

– جامعة  – كلية الزراعة  ر�ضالة دكت�راه 

الب�ضرة/العراق 98 �ضفحة.

 )2007( ع�دة،  البا�ضط  عبد  2 -  اإبراهيم، 

ورعاية  خدمة  لعمليات  ال�ضن�ي  الدليل 

ل��درا���ض��ات  ال��ع��رب��ي  ال��ت��م��ر. امل��رك��ز  نخلة 

امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة والأرا�����ض����ي ال��ق��اح��ل��ة 

»اك�ضاد« )28( �ضفحة.

البا�ضط ع�دة، )2008(.  3 -  اإبراهيم، عبد 

نخلة التمر �ضجرة احلياة. املركز العربي 

ل��درا���ض��ات امل��ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا����ض���ي 

القاحلة »اك�ضاد« )390( �ضفحة.

حمد،  حممد  وال�هيبي،  �ضعيد،  4 -  ال�ض�يغ، 

باإ�ضالح. )1991(. حماكاة  وحممد عمر 

نخيل  ب��ادرات  يف  واملائي  امللحي  الإجهاد 

للبح�ث  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ل��ح. جم��ل��ة اخل��ل��ي��ج 

العلمية، العدد9: 62-45.

5 -  الي��ضف، ف�زية �ضالح، وال�هيبي، حممد 

 )1994( احل�ير�ض.  عمر  و�ضيده  حمد، 

تاأثري الب�رون على ال�ضكل الظاهري ومن� 

الهجني.  الرفيعة  وال��ذرة  النخيل  ب��ادرات 

العدد3:  ال�ضع�دية.  احلياة  عل�م  جملة 

.76-45

 .)2008( ح��م��د.  ب��ن  حممد  6 -  ال�هيبي، 

�ضع�د.  امللك  التمر. جامعة  نخلة  اأحيائية 

300 �ضفحة 

التمر  حممد،)2005(.نخلة  كرمي  7 -  فرج، 

الإم����ارات  دول���ة  والتطبيق.  البحث  ب��ني 

العربية املتحدة-اب�ظبي.

زراع���ة   .)1991( الأم�����ري،  ع��ب��د  8 -  م��ط��ر، 

الب�ضرة   جامعة  مطبعة  واإنتاجه.  النخيل 

)420( �ضفحة.

9-  ALjuburi. H.J and H.H. AL-Masry. 
(2000). Effect of salinity and indole 
acetic acid on growth and mineral 
content of date palm seedling. Fruits. 
55:315-323.

10-  Aljuburi.H.J and A.Maroff.(2006).
The Growth and Mineral Composition 
of Hatamy Date Palm Seedlings as 
Affected by Sea Water and Growth 
Regulators.Acta Horticulturae 736 
:161-175

11-  Arar,A.(1975).Soils, Irrigation and 
Drainage of the date palm.3rd FAO.
Tech.Conf.on.Imp. Date Production 
And Markting.No.A3..

12-  Furr, J. R. (1962). A test of mature 
Hallawi and Medjool date palm for salt 
tolerance. Date Growers Inst.Rept: 39: 
11-16

13-  Furr, J.R. and A.L. Ballard. (1966). 
Growth of young date palm in relation 
to soil salinity and chloride content of 
the pinnae. Date Growers Inst. Rept. 
43:4-8.

14-  Hewitt,A.A. (1963). Effect of different 
salts and salt concentration on the 
germination and subsequent growth of 
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خبير بستنة النخيل
سلطنة عمان ê
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التمـور وإنتــاج 
حـامض الليمـون  )2 - 2( 

Citric Acid from Dates 

ت�شتخدم  �لتي  �لع�شوية  �حلو�م�ش  �أحــد  �لليمون  حام�ش 

ًو يف  �ليومية خ�شو�شا ً يف �ملطبخ  على نطاق و��شع يف حياتنا 

�ل�شناعات �لغذ�ئية و �لدو�ئية وهي ب�شكل عام مادة حافظة 

0 ��شافةال�شفاء نكهة �شحرية جميلة على �الغذية .

وقد �كت�شف حام�ش �لليمون يف �لقرن �لثامن من قبل �لعامل 

�لعربي جابر �أبن حيان من �حلم�شيات و يف �لقرن �لثالث ع�شر 

وتالة  للحام�ش  �شورة  �أول  ت�شجيل  من  فن�شت  �لعامل  ��شتطاع 

�لعامل �ل�شويدي كارل �لذي ��شتطاع من عزلة وت�شخي�شه وقد 

مت بلورة هذ� �حلام�ش �شنه 1784 .

ويف  �يطاليا  يف  �لليمون  مــن  �حلام�ش  �أنــتــج   1860 �شنه  ويف 

عام1893 ��شتطاع �لعامل C.wehmer  من �أكت�شاف �نتاج �حلام�ش 

�شكري  و�شط  على  و�لنامي    Pencilium بن�شليم  �لفطر  من 

�شنه  �إىل   ) خمتربي   ( حمدود  نطاق  على  �شل  �نتاجه  ولكن 

1917 حيث ��شتطاع �لعامل �الأمريكي جيم�ش كيور  من ت�شنيع 

�حلام�ش من �لفطر ��شربكل�ش نايجر على م�شتوى �شناعي ثم 

�حلام�ش  �نتاج  مت  حيث   1929 �شنة  ذلك  بعد  �لتكنيك  تطور 

بو��شطة �لفطر A.niger  �شناعيا على �أو�شاط بيئية خمتلفة 

) �شكروز ، كلوكوز ، ع�شري �لذرة ، �ملوال�ش ، �لن�شاء �ملتحلل و 

�أخري� ً �لتمور �لتي تعترب من �أهم �مل�شادر و �أرخ�شها يف وطننا 

�لعربي �إذ� علمنا �أن �لعامل ي�شتهلك 350 �لف طن �شنويا ً �شنة 

1986 و �أن �ل�شوق �لعاملية �حتاجت �إىل �أكرث من 600 �ألف طن 

ويف �شنة 2000 �رتفع �لطلب �كرث من X 10 6 ْ طن / �شنه و �أن 

70 % من �حلام�ش �ملنتج ي�شتخدم يف �مل�شروبات �لغازية و 18 % 

يف �ل�شناعات �ملختلفة �الأخرى 12 % الأغر��ش �أخرى وجميعها 

من م�شادر تخمرية.
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التغذية الكرب�هيدراتي  ) امل�ل�ض ( وقد اأمكن 

ا�ضتعمال ع�ضري التمر املعامل واأعطى اإنتاجيه 

عاليه من هذا احلام�ض تقدر ب %89 ) نبيل 

ريكي( .

�لرتبية �ل�شناعية

ال�ضطحية  بالرتبية  الليم�ن  حام�ض  اإنتاج  يتم 

)ا�ضربجل�ض    Asp.nigr للعفن  املغم�رة  اأو 

اإنتاجها  من  ال�ضالله  ه��ذه  تتميز  ملا  نايجر( 

ع�امل  ثالثة  فهناك  ل��ذا   . للحام�ض  العاملي 

مهمة ت�ؤثر على الإنتاج 

وهي 

1 - ن�ع ال�ضاللة امل�ضنعة للحام�ض .

2 -  م��ق���م��ات ال������ض��ط ال��غ��ذائ��ي ال���ذي يربى 

خالله  م��ن  جت���رى  وال����ذي  ال��ع��ف��ن  عليه 

يجب  الغذائي  فال��ضط   . التخمر  عملية 

اأن يحت�ي على امل�اد الالزمة لبناء ج�ضم 

الكائن املجهري احلي وعلى امل�اد الالزمة 

لتاأليف احلام�ض .

3 -  ظ���روف ال��رتب��ي��ة و���ض��ط غ��ذائ��ي ودرج���ة 

حرارة والأ�ض الهيدروجيني والته�يه .

مر�حل �إنتاج حام�ش �لليمون �شناعيا 

1 - حت�ضري املادة اللقاحية لإنتاج احلام�ض .

2 - عملية التخمر .

3 - التنقية الكيماويه .

¬¬ حت�شري �ملادة �للقاحية 

يتم حت�ضري املادة اللقاحية لل�ضاللة ا�ضربجل�ض 

نايجر على الأو�ضاط التالية :

و�ضط )1( 

140 غم �ضكروز 

20 غم  اكر اكر 

1 غم  KH2PO4

0،25 غم   Mgso4 . 7H2o

2،5 غم   NH4NO3

العنا�ضر املعدنية : 

�ملقدمة

ثالثي  حام�ض  عن  عبارة  ال�ضرتيك  حام�ض 

الكارب�ك�ضيل ومت ف�ضله لأول مرة من ع�ضري 

 ( قبل  من   1784 ع��ام  بل�رته  ومت��ت  الليم�ن 

اأن��ت��ج جت��اري��ا م��ن ه��ذا امل�ضدر  �ضكني ( وق��د 

طريقة  تط�ير  مت  اأن  اإىل  الع�ضرينات  حتى 

املجهرية  الأح��ي��اء  ب�ا�ضطة  لإنتاجه  ناجحه 

ال�ضرتيك  حام�ض  من  العاملي  الإن��ت��اج  ويبلغ 

ب�ض�رة  وي�ضتخدم   ، �ضن�يا  ط��ن  ال��ف   300

يف  احلام�ضي  للطعم  معطيه  كمادة  رئي�ضيه 

ي�ضتخدم  حيث  والأغذية  امل�ضروبات  من  كثري 

ح�ايل %70 من الإنتاج العاملي يف ال�ضناعات 

12 % يف ال�ضناعات ال�ضيدلنيه و  الغذائية و 

18 % يف املجالت ال�ضناعية الأخرى . 

خو��ش �حلام�ش  

ب��ل���رات  ي��ك���ن ع��ل��ى �ضكل  ال��ل��ي��م���ن  ح��ام�����ض 

له   ، امل��اء  يف  الذوبان  �ضديدة   ، الل�ن  بي�ضاء 

يف  ي�ضتعمل   ، ومقب�ل  مريح  حام�ضي  طعم 

وم���اد  وال�ضيدلنيه  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�ضناعات 

املعادن  تنقية  يف  اأي�ضا  وي�ضتعمل   ، التجميل 

نظرا ل�ضفاته ) املا�ضكه ( . وميكن ا�ضتعمال 

الف��ضفات يف �ضناعة  ال�ضرتيك حمل  حام�ض 

التحلل  يف  ال�ضريعة  لقابليته  وذلك  املنظفات 

حام�ض  اأ���ض��رتات  وت�ضتعمل  كما   . باي�ل�جيا 

ال�ضرتيك يف ال�ضناعات البال�ضتيكية . اأما يف 

ال�ضناعات الغذائية فدوره اإ�ضافة اإىل الطعم 

اأزاله   ، الأغذية  احلام�ضي فله� دور يف حفظ 

دور  له  كما  والل�ن  الطعم  تلف  ومينع  العكرة 

كبري يف �ضناعة احلل�يات . كمل يعترب حام�ض 

�ضناعة  يف  لالأك�ضدة  م�ضاد  كعامل  ال�ضرتيك 

اجلنب  �ضناعة  يف  ا�ضتحالبي  وكعامل  الألبان 

والي�ض كرمي . ومن خ�ا�ضه الأخرى باون وزنه 

اجلزيئي )210،14 ( وكثافته )192،12( .

�الأحياء �مل�شنعة للحام�ش 

هنالك الكثري من الأحياء املجهريه التي ت�ضنع 

العفن  ه�  اأهمها  من  ولكن  الليم�ن  حام�ض 

اأعطى  الذي    )Asp.nigr( نايجر ا�ضربجل�ض 

و�ضط  من  الليم�ن  حام�ض  من  اإنتاجه  اأعلى 
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0،48 ملغم   Cu+2

0،8 ملغم   Zn+2

1 ملغم   Mn

2،2 ملغم    Fe+3

ال��ضط اللقاحي الثاين ) ب( 

140 غم/لرت  �ضكروز  

2،5 غم/لرت  KH2PO4

0،25 غم/لرت  Mgso4.7 H2o

2،5 غم/لرت    NH4NO3

0،06 ملغم   Cu +2

0،25 ملغم   Zn +2

1،3 ملغم   Fe +2

1 ملغم    Mn

وجتري عملية احل�ضن يف حا�ضنة هزازة عند 

25 م ودرج��ة حام�ضية ترتاوح  درج��ة ح��رارة 

هناك  اأن  وج��د  حيث   )  4،5 –  2،2( مابني 

ط�ران للعملية :

ي�ضتعمل  حيث  النم�  ط���ر  ه�   : الأول  الط�ر 

ال�ضكر ب�ض�رة رئي�ضية لتك�ين املاي�ضلي�م .

يبداأ  املاي�ضلي�م  تك�ين  بعد   : ال��ث��اين  ال��ط���ر 

باإنتاج احلام�ض بتح�يل ال�ضكر اإىل حام�ض .

الأم����ر  م��ن  اللقاحية  امل���ادة  حت�ضري  ويعترب 

املهمة يف اإنتاج احلام�ض والتي يتم حت�ضريها 

يف خمترب الأحياء املجهرية وب�ض�رة م�ضتمرة 

ذات  نقية  م��زرع��ة  تعطينا  بحيث  ومعقمة 

قابليه  ذا  وماي�ضليه  النم�  �ضريعة  اأ�ضب�رات 

�ضطح  وذات  احلام�ض  لإن��ت��اج  عالية  حي�يه 

اأمل�ض وتك�ن الك�نيديا م�زعة ب�ضكل متما�ضك 

ومرتا�ض وروؤو�ضها �ض�داء وقه�ائية غامقة ذات 

ح�امل ق�ضرية . اأن هذا العمل يق�دنا اإىل : 

املنتجة  ال�ضالله  وتثبيت  مب�ضك  1 -  الهتمام 

واجليدة الإنتاج .

ال�����ض��الل��ة واحل���ف���اظ عليها  2 -  ت��ك��اث��ر ه���ذه 

م�رف�ل�جيتها  على  للحفاظ  و�ضيانتها 

بزراعة  وذل��ك  حي�يه  الكيم�  وخ�ا�ضها 

وجت��رى  ال�ضالله  م��ن  �ضناعية  خ��ط���ط 

اإعادة الزراعة كل ثالثة �ضه�ر مع مراعاة 

طريق  ع��ن  اللقاحية  امل���ادة  م��ن  التحقق 

مايكروبي�ل�جيه  ن�عية  �ضيطرة  ن��ظ��ام 

متخ�ض�ض لهذا الغر�ض ويجري الفح�ض 

التلقيح  عملية  بعد  ي���م   6  -  4  -  2 بعد 

لإنتاج املادة اللقاحية . 

عملية �لتخمري  

يتم حت�ضري  اللقاحية  امل��ادة  باإنتاج  البدء  عند 

الأج��ه��زة وال���ح��دات ال��الزم��ة ل���دورة اإنتاجيه 

حيث تعقم ال�حدات كما ويتم حت�ضري ال��ضط 

املخمر  اأن  حيث  اأي�ضا  تعقيمه  ويتم  الغذائي 

والتربيد  التعقيم  اأع��م��دة  تك�ن  ب��ان  م�ضمم 

بالبخار  التعقيم  ويجري  بالفرمنت�ر  مرتبطة 

�ضاعة كما   2 ومل��دة  1،8 ج�   1،5- حتت �ضغط 

ويجري تعقيم للمر�ضحات بالبخار حتت �ضغط 

1،2 – 1،5 ج� كما وي�ؤخذ مناذج من كل مقطع 

املجهري  الفح�ض  لأج��ل  الإن��ت��اج  خط�ط  م��ن 

للتاأكد من �ضاللة اخلط الإنتاجي . بعد عملية 

املعقم  باله�اء  الته�ية  عملية  جت��رى  التعقيم 

 30-20 للمخمر ودرجة حرارة اله�اء تك�ن ) 

م ( .

حت�شري �ملحاليل �لالزمة للتخمري 

يف نف�ض ال�قت يتم حت�ضري الأو�ضاط الغذائية 

حلام�ض  املنتجة  ال�ضاللة  لرتبية  الأ�ضا�ضية 

التم�ر  ع�ضري  اأو  امل���ل���ض  هي  والتي  الليم�ن 

املخفف 3-4 % �ضكر واملحت�ى اأي�ضا على اأمالح 

غذائية واملح�ض�بة بالتجارب الكيم� حي�ية .

�الأ�شا�شي  �لــغــذ�ئــي  �ملــحــلــول  حت�شري 

للمخمر�ت 

يجب مالحظة الكثري من الأم���ر عند حت�ضري 

حيث   . للمخمرات  الأ�ضا�ضي  الغذائي  املحل�ل 

 )3 م  اأ�ضا�ضي حجم )50  لأجل جتهيز خممر 

بامل�ل�ض املخفف 3-4 % �ضكر اأو ع�ضري التم�ر 

بالبخار  والغلي  الت�ضخني  فعند  �ضكر   %  4-3

عملية  نتيجة  ���ض��ي��زداد  حجمه  اأن   ) )تعقيم 

تركيز  م��ن  دائ��م��ا  ال��ت��اأك��د  يجب  ل��ذا  التكثيف 

�ضكر. وجترى  بحدود 4%  يبقى  بحيث  ال��ضط 

عملية التخفيف اأو التعديل )تعديل احلام�ضية( 

با�ضتعمال )oH((2(ca  اأو )H2so4(  بحيث 

ال  تعديل  وبعد   7،2-7 البدائي   PH ال  يبقى 

 .k4fe)cn(6 ملح  ي�ضاف  دقائق  بخم�ض   Ph

وبعملية  باملخمر  امللحقة  اخلزانات  اإح��دى  من 

اخللط والغليان )الت�ضخني( ملدة )10( دقائق. 

ومب�ضاعدة  احل���ار  ال��غ��ذائ��ي  ال��ضط  �ضي�ضل 
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م�ضخة اإىل عام�د التعقيم وب�ضرعة 150 لرت / 

دقيقة ثم ميرر من خالل عم�د التبادل الي�ين 

لهذا  املعد  املعقم  املخمر  اإىل  مبا�ضرة  وينقل 

اأن العملية هذه تتم عند درجة حرارة  الغر�ض 

126 م لأجل املحافظة على عدم التل�ث وملدة 2 

دقيقة ثم ميرر من خالل مبادل حراري حلفظ 

احلرارة اإىل درجة 32 م يف املخمر امل�ضتقبل ثم 

والتي  املعقمة  الأخرى  الأمالح  ت�ضاف حماليل 

  znscu،7H2O جهزت لهذا الغر�ض والتي هي

بالن�ضب  ت��ضع  حيث   ،NH4CL ،KH2po4

التالية : 

NH4CL  2،27 غم/لرت 

0،16 غم/لرت    KH2po4

0،005 غم/لرت   ZnSO4

بعد كل هذه العملية يتم تلقيح املخمر باللقاح 

الذي مت جتهيزه خمتربيا والنامية على ال��ضط 

)اأ( اأو ال��ضط )ب( .

نظام �لتهوية

بعد التلقيح باللقاح يعطى للمخمر ه�اء معقم 

ه�اء  �ضاغطة  من  ثابتة  وبكمية  ثابت  ب�ضكل 

 0،05 تدفع  حيث  الغر�ض  لهذا  معده  معقمة 

لرت ه�اء / لرت  و�ضط/ دقيقة خالل ال�ضاعات 

التي الأوىل ثم ترفع اإىل 0،1 لرت  ه�اء / لرت 

12 �ضاعة ثم  ت�ضتمر ملدة  والتي  و�ضط/ دقيقة 

و�ضط/ ه���اء/ل��رت  لرت   0،2 ح��دود  اإىل  ترفع 

دقيقة .

تك�ن  وملنع  تفرعاته  املاي�ضلي�م  يبداأ  وعندما 

مانعة  م��ادة  من  مل   20-15 ت�ضاف  ال��رغ���ة 

ول  معقمة  اأي�ضا  امل���ادة  ه��ذه  وت��ك���ن  للرغ�ة 

تاأثري  لها  لن  امل��ادة  ه��ذه  كمية  زي��ادة  يف�ضل 

�ضلبي على الته�ية وبعد اأن يك�ن �ضائل التخمر 

بحيث  يدفع ه�اء  فاحت  ول�ن  عالية  لزوجة  ذو 

ي�ضخ 0،4-0،5 لرت/لرت خممر/دقيقة .

نظام �حلر�رة

التلقيح  ب��ع��د  امل��خ��م��ر  ح�����رارة  درج����ة  ت��ك���ن 

من  الدرجة  بهذه  ويتحكم  م   34 بال�ضب�رات 

ب��ارد  اأو  خ��الل منظم وم��ن خ��الل م��اء ح��ار 

بغالف املخمر .

نظام عمل �ملحور �لدو�ر للمخمر

 180 الري�ض  مع  ال��دوار  املح�ر  حركة  �ضرعة 

نهاية  اإىل   احلركة  هذه  وت�ضتمر  دورة/دقيقة 

عملية التخمر .

�لعملية  عــلــى  �لــنــوعــيــة  �لــ�ــشــيــطــرة 

�الإنتاجية

1 -  ت�ؤخذ مناذج بعد �ضت �ضاعات من بدء عملية 

التخمر لأجل الفح�ض امليكرو�ضك�بي .

/ مايكرو�ضك�بي  �ضاعة/فح�ض   12 2 -  بعد 

هايفات نحيفة ط�يلة .

�ضائل  العملية  ب���دء  م��ن  ���ض��اع��ة   18 3 -  ب��ع��د 

التخمر ذا ل�ن اخ�ضر مائل اإىل الزرقة .

24 ���ض��اع��ة امل��اي�����ض��ل��ي���م ط���ايف على  4 -  ب��ع��د 

ال�ضطح ذا ل�ن ابي�ض ويالحظ النم� حتت 

املجهر وان ل تك�ن الهايفات فارغة .

36 �ضاعة من بدء العملية  5 -  املاي�ضلي�م بعد 

يبداأ بالتفرع .

6 -  تط�ر احلم��ضة بعد 36 �ضاعة .

بعد 24 �ضاعة % حام�ض الليم�ن 0،7-0،5 

بعد 30 �ضاعة   % حام�ض الليم�ن 1،1-0،9 

بعد 36 ���ض��اع��ة                % حام�ض الليم�ن 

 1،5 1،1-

تع�د العملية اإىل -1 1،5 % حام�ض الليم�ن 

وت�ضتغرق عملية اإنتاج احلام�ض 9-12 ي�م . ثم 

تبداأ عملية الرت�ضيح لأجل اإزالة امل�ضلي�م . ثم 

تبداأ عملية تنقية حمل�ل حام�ض ال�ضرتيك 

�لتنقية �لكيمياويه 

املعامله بالالمي .

Ca)OH  ( ب��ال��المي  املعامله  م��ن  ال��ه��دف  اأن 

ال�ضرتيك  حام�ض  حت�يل  لأج��ل  هي   Cao اأو 

متريره  ميكن  ذائ��ب  غري  كال�ضي�مي  ملح  اإىل 

الأخرى  الأحما�ض  من  ولعزلة  الطريقة  بهذه 

العملية جترى عند حم��ضة  اأن هذه  املتك�نة، 

 2،5 وبكمية  ال��المي  م   80-75 وح���رارة   11%

3-% من احلم��ضة الكلية ولذلك �ضيك�ن ملح 

الت�ضخني  وان  الليم�ن  حلام�ض  ذائ���ب  غ��ري 

اأم��الح  تتك�ن  حيث  م   95-90 اإىل  ي�ضتمر 

كال�ضي�م حلام�ض الليم�ن مرت�ضبه .

�لرت�شيح و�لغ�شل 

الكال�ضي�ميه  لل�ضرتات  الرت�ضيح  عملية  تتم 

املر�ضح  على  الرا�ضب  بغ�ضل  مر�ضح  من خالل 

 90% عن  تقل  ل  ح��رارة  وبدرجة  احلار  باملاء 

وان عملية الغ�ضل �ضتزيل البقايا من ال�ضكريات 

ويتم التاأكد من عدم وج�د ال�ضكريات بالتحليل 

الكيماوي ) املخترب( .

بحام�ش  �لكال�شيوم  �ــشــرت�ت  معاملة 

�لكربيتيك 

خالط  يف  املغ�ض�له  الكال�ضي�م  �ضرتات  تتفاعل 

م��ك�����ض���ف وامل�����ض��خ��ن واحل�����اوي ع��ل��ى حام�ض 

الكربيتيك ذا وزن ن�عي 84 % وان الهدف من هذا 

التفاعل لأجل معاملة �ضرتات كما وي�ضاف كمية 

من الفحم 1-2 % حم�ض�ب على كمية احلام�ض 

لأجل تنقية املحل�ل وان درجة احلرارة 60م مع 

التحريك امل�ضتمر والتفاعل �ضيك�ن كالآين : 

 Ca3)c6H5O7(2 + 3H2SO4 ---

 2C6H8O7 + CA3SO4

را�ضب                 حام�ض الليم�ن حر 

من  الليم�ن  حام�ض  حم��ل���ل  �ضيمر  وب��ذل��ك 

خالل املر�ضح اإما اجلب�ض فيرت�ضب . 

�لتـكثـيف  

معد  مبخر  خ��الل  م��ن  احلام�ض  تكثيف  يتم 

مبخر  خ��الل  وم��ن  ومبرحلتني  الغر�ض  لهذا 

 70-60 حرارة  درجة  وعند  اله�اء  من  مفرغ 

م وبتفريغ قدرة 600 ملم تتم عملية الرت�ضيح 

تبخري  بعملية  وتتبع  الأوىل  التبخر  عملية  بعد 

وينتج  ير�ضح  مر�ضحة  م��ادة  ومب�ضاعدة  ثانية 

بذلك حام�ض الليم�ن ذو نقاوة عالية وذو وزن 

ن�عي 1،39 .
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عملية �لبلــورة 

البل�رة ذو  البل�رة من خالل جهاز  تتم عملية 

. ميليء  امل���راوح  ذو  وامل��ح���ر  امل��ربدة  الأغلفة 

جهاز البل�رة باملركز وي�ضخ ماء بارد يف غالف 

با�ضتمرار  امل��راوح  ذو  املح�ر  ويحرك  اجلهاز 

احل��رارة  درج��ة   ت�ضل  اأن  اإىل  �ضاعات   6-5

التربيد  لأج��ل  ب��ارد  م��اء  ي�ضخ  م   40 امل��رك��ز 

ال�ضريع اإىل 20م وتك�ن عملية البل�رة ملدة 24 

�ضاعة .

عملية �لطرد �ملركزي 

الكتلة املبل�رة من جهاز الطرد املركزي  تنقل 

300 دورة/دقيقة تطرد البل�رات مركزيا ومن 

ثم تغ�ضل البل�رات ويعاد طردها مركزيا وتنقل 

من خالل حزام ناقل اإىل املجفف تك�ن رط�بة 

بل�رات احلام�ض قبل التجفيف 2-3%

�لتجفيف و�لتعبئة 

حتدد نهاية عملية التجفيف بعد و�ضع بل�رات 

التجفيف وجتفيفها  الليم�ن يف جهاز  حام�ض 

30-35 م ومت��رر  ب��ه���اء درج��ة ح��رارت��ه ه��ي 

البل�رات على مناخل لأجل عزل امل�اد الغريبة 

.

مالحظات عامة ومهمة

مت��ضط  نايجر  ا�ضربجل�ض  ال�ضالله  1 -  تعطي 

اإنتاج بحدود 115 غم حام�ض ليم�ن /لرت 

 6 وملدة  واحدة  اإنتاج  لدورة  غذائي  و�ضط 

اأيام .

2 -  يعمل املخمر ال�احد ) عند 336 ي�م عمل 

يف ال�ضنة ( 56 دورة اإنتاج .

 -  1  3 م   35 - 3

و�ضتح�ضل عملية التخمر على 28000 لرت 

حام�ض ليم�ن تركيزه 115 غم/لرت ال�احد.

النح�  ه��ذا  على  ال�ضن�ي  الإن��ت��اج  4 -  كمية 

م   180،320  =56×28×115 �ضيك�ن 

 7% بن�ضبة  الفقد  ويك�ن  ليم�ن  حام�ض 

126 طن /  يعادل  ال�ضن�ي  الإنتاج  فيك�ن 

�ضنه حام�ض الليم�ن .

5 -  املحل�ل الغذائي لتغذية املخمر 

اإنتاج حام�ض الليم�ن  ل�حظ يف اإحدى معامل 

كمية  على  حم�ض�ب   72%-60 الإن��ت��اج  ذات 

امل�ل�ض  الالزمة من  الكمية  . فح�ضاب  ال�ضكر 

لإنتاج طن واحد من حام�ض الليم�ن .

35 كغم من حام�ض الليم�ن من  نح�ضل على 

100 كغم م�ل�ض .

35 كغم من احلام�ض    100 كغم م�ل�ض 

1000 كغم من احلام�ض    �ض 

�ضكري  حمت�ى  ذو  م�ل�ض  كغم   2860  = �ض 

%50 يلزم لإنتاج طن واحد من حام�ض الليم�ن 

اأما بالن�ضبة اإىل التم�ر العراقية التي تركيزها 

65 % �ضكر فالأجل اإنتاج 35 كغم من حام�ض 

الليم�ن نحتاج اإىل : 

 × × 50 % تركيز = �ض  2860 كغم م�ل�ض 

65 % �ضكر 

�ض = 2200 كغم مت�ر حتتاج لإنتاج %35 كغم 

حام�ض الليم�ن .

�ملــعــد�ت �لــالزمــة خلــط �إنــتــاج حام�ش 

�لليمون 

1 -  ب�يلر 8-10 بار .

2 -  خزان امل�ل�ض اأوع�ضري التمر 3 طن .

3 -  مر�ضح حتت التفريغ .

4 -  مبادل اي�ين عدد 2 .

5 -  خزان امل�اد امل�ضافة 1 طن .

6 -  خممر 35 م3 .

7 -  مر�ضح للماي�ضلي�م . 

. cao 8 -  خزان املعاملة باجلري احلي

9 -  مر�ضح لل�ضرتات .

10 -  خزان حلام�ض الكربيتيك .

11 -  خالط .

12 -  مر�ضح لل�ضلفيت .

13 -  خالط للمعاملة بالكارب�ن الن�ضط .

14 -  مر�ضح .

15 -  مبخر حتت التفريغ .

16 -  جهاز بل�رة .

17 -  جهاز طرد املركزي .

18 -  جهاز التجفيف .

19 -  ماكنة التعبئة والتغليف .

20 -  قمع حت�يل بني اخلزنات .

 / 8م3  �ضتيل  �ضتنل�ض  حت���ي��ل  21 -  م�ضخة 

�ضاعة عدد 1.

�ضاعة  3 م/  �ضعه  �ضتيل  �ضتنل�ض  22 -  م�ضخة 

عدد 2 .

23 -  م�ضخة ماء �ضعه 10م3 /�ضاعة عدد1 .

24 -  حمام بخار كهرباء حجم 1 )غ( عدد 4 .

25 -  حمام بخار حجم 12 )جن( �ضتنل�ض �ضتيل 

عدد 100 .

26 -  اأنابيب �ضتنل�ض �ضتيل حجم 2 جن )80م(.

27 -  اأنابيب �ضتنل�ض حجم 6 جن )10م( .

28 -  اأنابيب مغل�نه حجم 2 جن ط�ل 8 م.

29 -  م�ضامري ربط . هيكل مع �ضلم .

فيحتاج  �لتمور  من  �الإنتاج  كان  �إذ�  �أما 

�إىل : 

1 -  جهاز ا�ضتخال�ض ع�ضري التمر .

2 -  جهاز ف�ضل الن�ى .

3 -  جهاز الرت�ضيح حتت التفريغ .

4 -  خزان جمع الع�ضري الناجت . 

¬ �ملعد�ت �الأخرى  

خمترب كيمياوي متكامل .

خمترب بكرتي�ل�جي متكامل من كافة ال�ج�د.

ح�شاب و�نتخاب �الأجهزة 

على  التعرف  يجب   : املخمرات  ع��دد  ح�ضاب 

اإنتاجي  ملعمل  نحتاجها  التي  املخمرات  عدد 

ل�ضعه 500 طن من حام�ض الليم�ن / �ضنه : 
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1 - اأيام العمل 336 .

منتجه  �ضالللة  ال���اح��دة  اخلمرية  2 -  ف��رتة 

144 �ضاعة .

3 - الفقدان اأن عند الإنتاج 7 % .

 500
__ = 1،5 طن / 24 �ضاعة 

 366

لأجل الفقدان 1،5 

 __ = 1،62 طن / 24 �ضاعة 

 0،93 

للمحل�ل  املزرعة  �ضائل  من  املطل�بة  الكمية 

على املنت�ج جاهز وعند حم��ضة 11 % . 

11 كغم                   100 كغم 

1،61                      �ض 

�ض = 15 م3 حجم املخمر 

من هذا يح�ضب احلجم الالزم للمخمرات مع 

بقاء 10 % من ال�ضائل فراغ .

144            100 × 15            

903 = __ ×   __

 24   10  –   100        

وتك�ن عدد املخمرات ه� : 

 90
__

 0،7× 50   =      3

يك�ن  وال����ذي  خم��م��رات   4 تهيئة  ي��ج��ب  ل���ذا 

اأحداهما احتياطي . 

ــن �لــتــمــور  �إنـــتـــاج حــامــ�ــش �لــلــيــمــون م

�لعر�قية

اأن اإنتاج العراق من التم�ر يرتاوح مابني 2،5 

– 4،8 × 10 طن �ضن�يا ، ي�ضتهلك منها حمليا 
كغذاء مبا�ضر وكم�اد اأولية لبع�ض ال�ضناعات 

فائ�ض  فهناك  ل��ذا   . طن   10 ×  0،8 بحدود 

من التم�ر العراقية ويف �ضبيل اإيجاد �ضناعات 

تعتمد على التم�ر كم�ضدر اأويل فكر مبالئمة 

�ضكريات التم�ر لإنتاج منت�ج حام�ض الليم�ن . 

بنظر  الأخ��ذ  يجب  الليم�ن  حام�ض  فالإنتاج 

اإىل  ال�ضكريات  حت�يل  الإنتاج  ن�ضبة  العتبار 

حام�ض الليم�ن اإذ يجب اأن ل تقل ن�ضبة الإنتاج 

عن 60 % بالإ�ضافة اإىل ذلك يجب اأن يحت�ي 

امل��ن��ت���ج ع��ل��ى ح���ام�����ض اأخ����رى م��ث��ل حام�ض 

الوكزاليك كذلك يجب اأن تك�ن امل�اد الأولية 

وال�ضكريه منها على درجة اخل�ض��ض مت�فرة 

�ضكريات  ا�ضتعمال  يف  فكر  ل��ذا   . ورخي�ضة 

التم�ر لإنتاج احلام�ض . 

حام�ش  الإنـــتـــاج  �ال�ــشــا�ــشــيــه  �لــطــرق 

�لليمون ) با�شتخد�م �شكريات �لتمور ( 

هنالك طريقتان لإنتاج احلام�ض ب�ا�ضطة : 

�لتخمري  

بال�قت  تعترب  ال�����ض��اك��ن��ة  ال��ت��خ��م��ري  ط��ري��ق��ة 

اأهميتها  اأخ����ذت  ق��دمي��ه  ط��ري��ق��ة  احل��ا���ض��ر 

ت�ضمحل .

طريقة التخمري املتحركة والتي ت�ضتعمل فيها 

اإذ   ... الغر�ض  لهذا  متخ�ض�ضه  خممرات 

تدار  واحلم��ضة  والته�ية  احلرارة  درجة  اأن 

امل�ؤثرة  الع�امل  على  لل�ضيطرة  اأوت�ماتيكيا 

على اإنتاج احلام�ض ) حام�ض الليم�ن ( .

حام�ض  لإن���ت���اج  ال��ت��م��ر  ع�����ض��ري  م��ت��ط��ل��ب��ات 

الليم�ن :

اأن   )1( رق����م  ج����دول  يف  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ظ��ه��ر 

لع�ضري  الأ�ضا�ضية  املك�نات  هي  ال�ضكريات 

النيرتوجني  تركيز  بن�ضبة  ولكن  املركز  التمر 

الكربيتي  ال��رم��اد  ن�ضب  اأم���ا   . قليله  الكلي 

عاليه  فتعترب  والنحا�ض  وال��زن��ك  واحل��دي��د 

ن�ضبيا وهذه الأخرية تعترب م�اد مثبطة لإنتاج 

ب�ا�ضطة  اإزالتها  يجب  ل��ذا  الليم�ن  حام�ض 

املبادلت الي�نيه .

الليم�ن  حلام�ض  الإنتاج  طريقة  فتثبيت  لذا 

ب��ا���ض��ت��ع��م��ال ال��ف��ط��ر ا���ض��ب��ريج��ل�����ض ن��اي��ج��ر 

الرتاكيز  اإيجاد  يجب    )  Asprgill niger(

ال��ضط  اإىل  امل�ضافة  الغذائية  للم�اد  املثلى 

 . التمر  ع�ضري  على  يحت�ي  وال��ذي  الغذائي 

ومن اأهم امل�اد الإ�ضافية امل�ضافة هي نرتات 

وكربيتات  الب�تا�ضي�م  وف��ضفات  الم�ني�م 

وال�ضيطرة  واخلار�ضني  واحلديد  املغن�ضي�م 

على حجم اللقاح وتعديل الأ�ض الهيدروجيني. 

جدول رقم )1(

�لرتكيز �ملادة

69 % ال�ضكريات الكليه

0.1 % النرتوجني الكلي 

0،416 %الف�ضف�ر 

2،73 % رماد ال�ضلفات 

0،0043 %احلديد

0،000516 %النحا�ض

0،00322 %اخلار�ضني 

الغذائي  لل��ضط  التخمريية  ال�ضل�كية  ان 

والرتكيز  املركز  التمر  ع�ضري  على  احل��اوي 

املثلى للم�اد الغذائية .

حيث نالحظ: اأن الرقم الهيدروجيني انخف�ض 

انتهاء  عند   1،9 اإىل  ثم  ي�مني  بعد   2،1 اإىل 

الفطر خالل  واأن معدل من�   . التخمري  عملية 

ه�  مم��ا  اأع��ل��ى  التخمري  م��ن  الأوىل  امل��راح��ل 

نهاية  . حتى  تقريبا  يثبت  ثم  اأيام  بعد خم�ضة 

غم/200   3،47 بحدود  يك�ن  حيث  التخمري 

�ضم3 .

ج- اإنتاج احلام�ض يبداأ بعد ي�مني ويت�ضاعد 

اأ���ض��ا���ض  م���ن  حم�����ض���ب��ا   %  62،1 ن�����ض��ب��ة  اإىل 

ال�ضكريات الكلية امل�ضافة بعد 10 اأيام من بداأ 

التخمري . 

خبير نخيل التمر، نائب رئيس 
مجلس إدارة جمعية التمور األردنية  ê



حني قال له يف حديث ط�يل:«.... واأنت يا جعفر، اأ�ضَبْهت َخْلقي وُخُلقي، 

وُخِلْقَت من طينتي التي ُخِلْقُت منها«.

وقال َروح بن عبادة القي�ضي: حدثنا م��ضى بن عبيدة قال: اأخربنا عبد 

اهلل بن دينار عن اأبي عمر قال: قال ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم:«مثل 

امل�ؤمن ك�ضجرة ل يتحات َوَرقها«. قال ابن عمر: ف�قع يف نف�ضي اأنها النخلة 

وعنده رجال من العرب فذكروا ال�ضجر فما اأ�ضاب�ا حتى قال ر�ض�ل اهلل 

اأّنها  النخلة«. فقلت لأبي: لقد وقع يف نف�ضي  �ضّلى اهلل عليه و�ضلم »هي 

النخلة، فقال: يا ُبني، ما منعك اأن تتكلم بها؟ فقلت: احلياء، وكنت من 

اأ�ضغر الق�م �ضّنًا، فقال: لأن تك�ن« قلتها« اأحب اإيلَّ من كذا وكذا.

وال�ضقاية  والرّي  الزراعة  تناولت  وافرة  ُم�ضنفات  العربية  املكتبة  ح�ت 

العربية  احل�ضارة  علماء  مار�ضها  التي  الزراعية  العل�م  يف  املتخ�ض�ضة 

فردت للحديث 
ُ
الإ�ضالمية عرب الع�ض�ر املا�ضية، ومن اأ�ضمل الكتب التي اأ

حامت  لأبي  النخل”  كتاب”  املباركة،  ال�ضجرة  النخلة  عن  كاماًل 

العربية  احل�ضارة  اأع��الم  اأح��د  ُيعّد  ال��ذي  ال�ضج�ضتاين” 

الإ�ضالمية، الذي األّف كتاب” النخل” املُحقق الآن.

وكتاب ال�ضج�ضتاين« النخل« حققه وعلق عليه وقدم 

ال�ضامرائي  اإبراهيم  الراحل  الدكت�ر  الأ�ضتاذ  له 

ال�ضادر عن دار الر�ضالة يف بريوت. وحدثنا امل�ؤلف 

ف�ضائل  م��ن  طائفة  ع��ن  كتابه  م��ن  احللقة  ه��ذه  يف 

ومكانة النخلة، الذي قال عنها: النخلة �ضيّدة ال�ضجر، خمل�قة 

مَلْ 
َ
من طني اآدم �ضل�ات اهلل عليه، وقد �ضربها اهلل جّل وعّز مثاًل لق�له:« اأ

ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها يِف  �ضْ
َ
َبٍة اأ َبًة َك�َضَجرٍة َطيِّ  َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ

ُ ّ
َرَب اهلل َتَر َكْيَف �ضَ

َماء ». �ض�رة اإبراهيم/24، وهي ق�ل:« ل اإلَه اإّل اهلل«، وهي النخلة.  ال�ضَّ

فكما اأن ق�ل: �ضّيد الكالم، كذلك النخلة �ضّيدة ال�ضجر.

�أكرمو� عماتكم �لنخلة

وذكر امل�ؤلف قائاًل: حدثنا الأوزاعي عن عروة بن رومي، عن علّي بن اأبي 

طالب قال: قال ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم:« اأكرم�ا عمتكم النخلة 

فاإّنها ُخِلقت من الطني الذي ُخِلق منه اآدم، ولي�ض �ضيء من ال�ضجر ُيْلَقح 

فالتمر،  الرطب  يكن  مل  فاإن  طب،  الرُّ امل�ّلد  ن�ضاءكم  واأطعم�ا  غريها، 

ولي�ض �ضيء من ال�ضجر اأكرم على اهلل جّل وعّز من �ضجرة نزلت حتتها 

لها اهلل -جّل وعّز- باأن خلقها من طني اآدم، كما  مرمي ابنة عمران، وف�ضّ

ل ر�ض�ل اهلل �ضّلى اهلل عليه و�ضلم- جعفر بن اأبي طالب على غريه  ف�ضّ
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سيرة أكرم الشجر )16(

فضائل ومكانة النخلة 
عند السجستانّي )1 - 5(

محّمد السامّرائي
m_1971@hotmail.com

ê
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َبٍة« َبًة َك�َشَجرٍة َطيِّ »َكِلَمًة َطيِّ

اأخ��ربن��ا �ضعيب بن  ق���ال:  ك��م��ا ح���ّدث ح��م��اد 

احلبحاب قال: �ضمعت اأن�ض بن مالك قال: اأتي 

ُب�ْضر،  عليه  بقناع  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضّلى  النبّي 

فقال:« مثل كلمٍة طّيبة ك�ضجرٍة طّيبة، قال:«هي 

اأبا  بذلك  فاأخربت  احلنظلة.  »ه��ي  النخلة«، 

اأب� حامت:  العالية فقال: هكذا كنا ن�ضمع. قال 

بق. القناع: الطَّ

�ضمعت  قال:  عبيدة  بن  م��ضى  حدثنا  قال  ثم 

حمّمد بن كعب القر�ضي يف ق�له: » كلمة طيبة« 

ل  طيبة«:  ك�ضجرة  اهلل«،«  اإّل  اله  ه��ي«ل  ق��ال: 

اأو  �ضيامًا  خ��ريًا،  منها  يجتني  �ضاحبها  ي��زال 

ُعْمرة.« ومثل كلمة خبيثة«:  اأو  َحّجة  اأو  �ضدقة 

هي ال�ضرك باهلل- جّل وعّز- ل تقبلها ال�ضماء 

والأر�ض، ولي�ض لها قرار يف ال�ضماء والأر�ض.

وحّدث�نا  النخلة:  منزلة  بيان  يف  امل�ؤلف  وقال 

عن حمّمد بن الزبرقان عن م��ضى بن عبيدة، 

اأّنه قال: ل يزال  اإّل  عن حمّمد بن كعب مبثله 

�ضدقة،  �ضالة،  خ��ريًا:  منها  يجتني  �ضاحبها 

قال:  احلبحاب  بن  �ضعيب  وعن  حجة، عمرة. 

دخلت على اأن�ض بن مالك اأنا واأب� العالية فجيء 

برطب على طبق فقال: ُكْل يا اأبا العالية، فاإّن 

هذه من ال�ضجرة التي ذكرها اهلل -ّجل وعّز- 

 َمَثاًل 
ُ ّ
َرَب اهلل مَلْ َتَر َكْيَف �ضَ

َ
يف كتابه وقراأ:« :« اأ

ُلَها َثاِبٌت َوَفْرُعَها  �ضْ
َ
َبٍة اأ َبًة َك�َضَجرٍة َطيِّ َكِلَمًة َطيِّ

كذا  ق��ال  اإبراهيم/24،  ���ض���رة   « َماء  ال�ضَّ يِف 

قراأها اأن�ض،« َوَمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�َضَجَرٍة َخِبيَثٍة 

ْر�ِض َما َلَها ِمن َقَراٍر«، �ض�رة 
َ
اْجُتثَّْت ِمن َفْ�ِق الأ

اإىل  تَر  اأمل  احلنظلة،  هي  قال  اإبراهيم/26. 

الريح كيف ت�ضفقها ميينًا و�ضماًل.

ُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي«
ُ
»ُت�ؤِْتي اأ

ف�ضائل  عن  روايته  يف  ال�ضج�ضتاين  واأ���ض��اف 

قتادة  عن  �ضعيد  حدثنا  ق��ال:  َروح  اأّن  النخلة 

ُكلَّ  ُكَلَها 
ُ
اأ ِتي  ُت�ؤْ النخلة«  اأنها  نحدث  كّنا  قال: 

ا�ِض  ِللنَّ ْمَثاَل 
َ
الأ  

ُ ّ
اهلل ِرُب  َوَي�ضْ َها  َربِّ ِب��اإِْذِن  ِحنٍي 

قال  اإبراهيم/25.  �ض�رة  ��ُروَن«،  َي��َت��َذكَّ َلَعلَُّهْم 

النخلة  وهي  وال�ضتة،  ال�ضبعة  بني  ما  واحل��ني 

َكِلَمٍة  َوَمثُل  ومثل«  و�ضيفًا.  �ضتاًء  كلها 
ُ
اأ ُت�ؤِتي 

ْر�ِض 
َ
الأ َفْ�ِق  ِمن  اْجُتثَّْت  َخِبيَثٍة  َك�َضَجَرٍة  َخِبيَثٍة 

قال  اإبراهيم/26.  �ض�رة  َق���َراٍر«،  ِمن  َلَها  َما 

ما  فقال:  العلماء  من  رجالً  رجل  لقي  قتادة: 

تق�ل يف الكلمة اخلبيثة؟ فقال: ما اأعلم لها يف 

النخلُة: من أحِب األشجار 
لقلِب اإلنسان ألّنها رفيَق 

دربِه الطويل والّشاق 
والجميل. وكانت النخلُة 
أيام الشّدة القلعة التي 

يسنُد إليها ظهرُه ويحتمي 
بها ويستريح تحت سعفها 

وقامتها المتطاولة في 
كبد السماِء، ويأكل من 

ثمرها الشهّي ويتخذ 
من سعفها وجريدها 

وجذعها فرشًا وسكنًا من 
هجير الصحراء وبرد الشتاء.
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الأر�ض ُم�ضتقرًا، ول يف ال�ّضماء م�ضعدًا، اإّل اأن 

تلزم عنق �ضاحبها حتى ي�ايف بها ي�َم القيامة. 

يذكرون  قال:  قتادة  عن  معمر،  عن  وحّدث�نا 

اأنها النخلة ُي�ؤكل ثمرها يف ال�ضتاء وال�ضيف.    

جماهد  عن  الأن�ضاري  زيد  اأب���  حّدثنا  وق��ال 

ُكلها كّل حني، قال: كّل 
ُ
قال: هي النخلة ُت�ؤتي اأ

ِتي  �ضنة، وعن ابن عبا�ض ر�ضّي اهلل عنهما:« ُت�ؤْ

َها«، قال غدوًة وع�ضّية.  َربِّ ِباإِْذِن  ُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي 
ُ
اأ

ق���ائ���اًل: واحل����ني: غ���دوة،  اب���ن ع��ب��ا���ض  وروى 

الث�ري  �ضفيان  عن  وحدث�نا  ع�ضية.  واحل��ني: 

عن قاب��ض، عن اأبيه، عن ابن عبا�ض قال يف« 

اإمنا  الأر���ض؟  ف�ق  اأجتدونها  خبيثة«:  �ضجرة 

هذا مثل. وحدث�نا عن جرير بن عبد احلميد 

ق��ال:  ِع��ك��رم��ة  ع��ن  ال�ضيباين،  ع��ن  ال����رازي، 

وحّدثني  احلنظلة.  واخليبة:  النخلة،  الطيبة: 

الأعم�ض عن  الربيع عن  بن  قي�ض  زيد عن  اأب� 

عبا�ض،  ابن  عن  ُجبري  بن  �ضعيد  عن  املنهال 

النخلة. وحّدث�نا عن �ضريك عن  يبة  الطِّ قال: 

��ّدّي ع��ن ُم���ّرة ع��ن اب��ن م�ضع�د، ق��ال هي  ال�����ضُّ

كّل  �ضّيد  النخلة  وثمر  حامت:  اأب�  قال  النخلة. 

ثمرة، وكذلك ثمر الرّمان.

» فيها فاكهة ونخٌل وُرّمان«

وقال ق�م ل علم لهم بكالم العرب: لي�ض النخل 

ول الرّمان من الفاكهة حني �ضمع�ا ق�ل اهلل- 

جّل وع��ّز-:« فيها فاكهة ونخٌل وُرّم��ان«، �ض�رة 

اهلل  ذكرهما  واإمن���ا  فغلط�ا،  الّرحمن/68. 

َمن  ق��ال:«  كما  لهما،  تف�ضياًل  وتعاىل،  تبارك 

يَل َوِميَكاَل  ِ َوَمالآِئَكِتِه َوُر�ُضِلِه َوِجرْبِ
ّ ِّ

َكاَن َعُدّوًا هلل

البقرة/98،  �ض�رة  ْلَكاِفِريَن«،  لِّ َعُدوٌّ   
َ ّ
اهلل َف��اإِنَّ 

وكما  امل��الئ��ك��ة.  ���ض��ائ��ر  ع��ل��ى  لهما  تف�ضياًل 

النبينّي  من  اأخذنا  واإذ  ذك��ره-:«  تعاىل  ق��ال- 

َخْذَنا 
َ
ميثاقهم«، فاأجمل النبينّي، ثم قال:« َواإِْذ اأ

نَي ِميَثاَقُهْم َوِمنَك َوِمن نُّ�ٍح َواإِْبَراِهيَم  ِبيِّ ِمَن النَّ

الأحزاب/  �ض�رة   ،« َمْرمَيَ  ْبِن  َوِعي�َضى  َوُم��َضى 

7. فاأفردهم تف�ضياًل، لهم على �ضائر املالئكة.

�ضف�ة  م��ن  وميكائيل  جربيل  ح��امت:  اأب���  ق��ال 

وعّز:  وقال -جّل  �ُضل،  الرُّ املالئكة ومن �ضف�ة 

وه�ؤلء اخلم�ضة الأنبياء من املُ�ضطَفنْي. وقال- 

�ضرِّ ما  ِمن  اْلَفَلِق،  ِبَربِّ  ُع���ُذ 
َ
اأ ُقْل  جّل وعّز-:« 
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اأفرد:«  ثم  فاأجمل   .2  - الفلق/1  �ض�رة  َخَلق«، 

َحا�ِضٍد  �َضرِّ  َوِمن  اْلُعَقِد،  يِف  اَثاِت  فَّ النَّ �َضرِّ  َوِمن 

اإَِذا َح�َضَد«، �ض�رة الفلق/ 4 - 5.

العاملني  رّب  تف�ضيل  ه��ذا  ح��امت:  اأب���  واأردف 

اآدم،  طينة  من  خمل�قة  م��رة  جعلها  للنخلة، 

عليه  �ضّلى اهلل  النبي  ف�ضل  كما  لها،  تف�ضيال 

و�ضلم جعفرًا حني قال: اإنه خمل�ق من طينتي، 

ومرة قابل بها ق�ل« ل اإله اإّل اهلل«، وهي اأف�ضل 

اهلل  واأج��م��ل  والأر����ض���ني.  ال�ضم�ات  يف  كلمة 

والرّمان  اأفردها  ثم  الفاكهة  وتعاىل،  تبارك 

بعد  �ضل  الرُّ و�ضف�ة  املالئكة  �ضف�ة  اأف��رد  كما 

اأجملهم وَقَرن الرّمان بالنخل لأّنه جاء يف  اأن 

احلديث:« اإّن يف كّل رّمانة حّبة من اجلّنة«.

 من َنَخالِت
ُ
فاأبعَدُكّن اهلل

جثعمة  ق�ل  ال�ضجر  من  النخل  اأّن  ي��دّل  ومما 

لنخل  خر�ٍض  يف  عليه  يخاف  وك��ان  البّكائي، 

فيه:

اإذا كاَن هذا اخلر�ُض فيُكّن دائمًا 

 من َنَخالِت
ُ
فاأبعَدُكّن اهلل

فاأخبُث َطْلٍع َطلُعُكّن لأهله 

ت من �ضجراِت واأْنَكُد ما ُخربِّ

غنية،  وا�ضمها  الأعرابية،  الهيثم  اأم  وكانت 

تن�ضد:

اإذا مل يُكْن فيُكّن ِظلٌّ ول َجنًى 

فاأبعَدُكّن اهلل من �ِضرَياِت

ُتبدل  اأن  لغتها  اأن  اإّل  ���ض��ج��رات،  م��ن  ت��ري��د: 

اجليم ياء وتك�ضر ال�ضني فتق�ل: �ِضرَية. فقلت 

وقالت:  �ُضَيرْية.  فقالت:  التحقري؟  كيف  لها: 

داء  �ضبعني  من  �ضفاء  فيها  �ُضَيرْية  بالطائف 

كاَعى«. وقال ابن اأحمر الباهلي: ت�ضمى: »ال�ضُّ

ْدت اأِلّدًة  كاعى والَتدَّ �َضربُت ال�ضُّ

واأقبلُت اأف�اه العروق املكاويا

ومّما كّرم اهلل تبارك وتعاىل به اأهل الإ�ضالم، 

وكّرم به النخل اأنه قّدر جميع نخل الدنيا لأهل 

الإ�ضالم فغلب�ا عليه وعلى كّل م��ضع فيه نخل، 
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ولي�ض يف بالد ال�ضرك منه �ضيء.

وذكر اأّن الأ�ضمعّي اللغ�ّي حدثه عن النمر بن 

هالل، عن قتادة، عن اأبي اجللد، وكان قد قراأ 

األف  اأربعة وع�ضرون  الكتب، قال: الأر�ض كّلها 

فر�ضخ، فال�ض�دان منها اثنا ع�ضر األف فر�ضخ، 

اآلف.  ثالثة  والُفْر�ض  اآلف،  ثمانية  وال���روم 

فلي�ض يف بالد ال�ض�دان كّلها ول بالد البي�ضان 

امل�ضركني �ضيء من النخل. 

والفّزان،  والت�بة  وال��زجن  احلب�ض  وال�ض�دان: 

خلف  الذي  املغرب  �ض�دان  يف  كثرية  و�ضروب 

ثم  »الك�ك�«،  لهم:  يقال  َح��ّر  بالد  يف  تاَهْرت 

يفقه�ن ل  ال�ض�دان: ق�م ل  البكم من  خلفهم 

والأبر  ال�ضقالبة  فمنهم  الروم  واأما  يفقه�ن. 

وال��ف��رجن��ة واخل����زر، واأل�����ان ال���رتك واأل����ان 

اإىل  الهند  وكذلك  ال�ضرك.  اأهل  من  البي�ضان 

�ضنة  م�ضرية  ال�ضني  وخلف  ال�ضني  اأق�ضى 

واأكر. حدثنا َمن وطئ ذلك اأجمع و�ضار نح�ا 

ملك،  اإىل  ملك  ي�ؤديه  عذب  ماء  يف  �ضنة  من 

ن�ى  مثل  �ضيئًا  الأُرّز  من  عندهم  وراأي��ت  قال: 

واأح��اله،  ُقّباط  اأج���د  منه  يتخذون  الَقريثاء 

وذكر كرة امل�ز يف بلدانهم.

النخل قدرة اهلل -جّل وعّز- للعرب

للعرب  وع���ّز-  -ج��ّل  اهلل  ق��درة  النخل  واإمن���ا 

�ضيء يف  ومنه  امل�ضرق،  ويف  العرب  يف جزيرة 

باملغرب  فالذي  ال��ع��راق،  يف  واأك���ره  امل��غ��رب، 

يقال  ليال، منها مب��ضع  باإفريقية على خم�ض 

له: ق�ضطيلية، ثم حتى يبلغ وادي ُطيب بقرب 

النخل،  اأيام كثري  واٍد فيه م�ضرية  م�ضر، وه� 

ن�ى  من  واأ�ضله  واأك��ر.  �ضهر  م�ضرية  ويقال: 

�َضَقَط ثم، فالرببر ومن ح�له يعي�ض�ن منه، ول 

ن�نه، يف كل لبنٍة  ُيلّقح وتاأكله دوابهم واإبلهم وُيلبِّ

النخل  ثم مب�ضر من  ويبيع�نه.  كثرية  اأرط��ال 

�ضيء ي�ضري اإىل القلزم، ثم بال�ضام بالغ�ر نخل 

اأدقاًل  كثري ببي�ضان والطربية الغ�ر، فاإّن بهّن 

اإىل اخللفاء، وكّلهم  كثرية فائقة يحمل منهم 

لي�ض  ثم  بع�ض،  من  بع�ضهن  قريب  بقعة،  يف 

بال�ضامات ول اجلزيرة �ضيء منه. ثم يف بالد 

ون�احيها  ُعمان  اإىل  كثرية  م�ا�ضع  يف  اليمن، 

جدًا،  كثري  نخل  طي  جبلي  يف  ثم  كثري،  نخل 
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واإذا �ضارفت الك�فة وبغداد اإىل حل�ان ثم من 

نخل  وما ح�لهما  مكة  اإىل  املدينة  اإىل  القلزم 

ذات  اإىل  مكة  من  ثم  هذيل.  ب��الد  اإىل  كثري 

اإىل  باج  النَّ اإىل  القريتني،  اإىل  اإىل مران  عرق 

الرمل  وبار  اإىل  �ضعد  بني  بالد  اإىل  اليمامة،  

قي�ض  وقبائل  ال��ب��دو  يف  متيم  بني  قبائل  اإىل 

عيالن. ثم اإىل البحرين هجر والقطيف وبالد 

نخل  بالدها  وح���ايَل  جدًا  كثري  نخل  اليمامة 

ولبني  ولباهلة  ق�ضري،  وبني  منري  لبني  كثري 

ال��رم��ال  تلك  يف  �ضعد  ولبني  وبلعنرب  �ضّبة 

وح�اليها نخيل كثرية يف م�ا�ضع كثرية، ولي�ض 

بني اليمامة و�ضنعاء اإّل م�ضرية اأيام ي�ضرية، اإّل 

اأّن الطريق بينهما وعٌر خَم�ف. ثم بُعمان نخٌل 

كثري، ثم نخل الب�ضرة اأظنه مثل نخيل الدنيا 

هارون  �ضمعت  يق�ل:  الأ�ضعمي  �ضمعت  ِم��رارًا 

كل  فاإذا  نظرنا  يق�ل:«  امل�ؤمنني  اأمري  الر�ضيد 

ثمن  يبلغان  ل  الأر���ض  وجه  على  وف�ضة  ذهب 

نخل الب�ضرة«.

كل مو�شع َيْثَلج ال نخَل به

ببع�ض  ولي�ض  نخل،  ببع�ضها  الأه���از  ُك��َ�ر  ثم 

منها  كثرية  مب�ا�ضع  وك��رم��ان  وف��ار���ض  �ضيء 

َيْثَلج ل  نخل، لي�ض بكل م��ضع، لأّن كل م��ضع 

نخَل به، ثم ب�ضِج�ضتان نخل كثري ح�ل املدينة، 

اإّل يف جبالها  اأيام  ويف ر�ضاتيقها نخل م�ضرية 

على راأ�ض نح� من خم�ضني فر�ضخًا من املدينة، 

ف��اإّن  ب�ضِج�ضتان،  ق�ضبة  َزَرجْن  و  َزَرجْن،  وه��ي 

النخل  انقطع  ثم  لها.  نخل  فال  بها  يقع  الثلج 

كّلها  خرا�ضان  ببالد  ولي�ض  �ضِج�ضتان،  بعد 

نخلة، وكذلك اأ�ضبهان وهمدان والرّي وق�م�ض 

واجلبال كّلها، اإّل اأّن بجرجان نخالت ل ينتفع 

ولكّن  البحر،  �ضاطئ  على  ُج��رج��ان  لأّن  بهن 

خرا�ضان وجميع بالد الثلج فيها ف�اكه عجيبة 

وج�ز  وِك�ضم�ض  األ����ان  وكمرى  األ����ان  وك��روم 

وف�ضتق ول�ز واأل�ان من البطيخ عجيبة.

ل اهلل- تبارك وتعاىل- به النخل اأّن  ومما ف�ضّ

الف�اكه كّلها تك�ن يف بالد النخل، ول يك�ن يف 

الف�اكه، ويك�ن امل�ز يف بالد النخل،  كّل بالد 

اأف�ضل  النخل، وه� من  يك�ن يف غري بالد  ول 

الف�اكه. ويقال: اإّن امل�ز ل َعْجَ� له، وُربَّ بالد 

نخل ل م�ز فيها.

�حُلْبلة خرٌي �أم �لنخلة؟

عبد  ب��ن  اهلل  عبد  ع��ن  الك�في�ن  روى  كذلك 

الرحمن بن اأبي عمرة عن عبد احلميد بن عبد 

الرحمن بن زيد بن اخلطاب عن اأبيه عن ُعمر: 

احُلْبلة خرٌي  الطائف:  اأهل  �ضاأل رجاًل من  اأّنه 

اأم النخلة؟ يعني �ضجرة الكرم فقال الطائفي: 

ُبْرمتي،  بها  واأ�ضلح  واأت�ضنُُّنها  اأتزّببها  احُلبلة 

يعني اخَلّل، واأنام يف ِظّلها. فقال: ل� ح�ضرك 

رج��ل م��ن اأه���ل ي��رب ل���رّد ه��ذا عليك. ق��ال: 

الأن�ضاري،  حم�ضن  بن  الرحمن  عبد  فدخل 

ويقال: بل اأب� عمرة ب�ضري بن عمرو بن حم�ضن 

فقال:  الطائفي  خرب  ُعمر  فاأخربه  النّجاري 

لي�ض كل ما قال، اإين اإْن اأكل الزبيب اأ�ضر�ض، 

ْب�ض- يف  قر- الدِّ اأْغَرث، لي�ض كال�ضّ اأَدْعه  واإن 

قال:  اأو  الرا�ضخات،  الِط�ال-  قل-  الرَّ روؤو���ض 

يعني  امَلْحل  املُطِعمات يف  ال�حل  الرا�ضيات يف 

وزاد  ال�ضغري،  متُه  و�ضُ الكبري  ًفُة  حُتْ اجَل��ْدب، 

نحرت�ُض  طابخًا،  ُيعنى  فال  ون�ضيٌج  امل�ضافر، 

بنت  مرمي  وتخّر�ضتُه  ْلعاء  بال�ضّ باب  ال�ضِّ به 

عمران. فقال ُعمر ر�ضي اهلل عنه: ما اأراك يا 

اأخا اأهل الطائف اإّل قد غلبت.

د �الأخ�شر تخ�شرُّ فتكون كالزُمرُّ

اأّن قي�ضر ملك الروم كتب اإىل  وقال ال�ضعبّي: 

بعد،  اأم��ا  عنه:  اهلل  ر�ضّي  اخلطاب  بن  عمر 

تخرج  �ضجرة  ِقَبلكم  اأّن  اأخربتني  ُر�ُضلي  ف��اإّن 

ال��دّر  مثل  ع��ن  تن�ضق  ث��م  الفيلة،  اآذان  مثل 

د الأخ�ضر،  الأبي�ض، ثم تخ�ضرُّ فتك�ن كالزُمرُّ

فتك�ن  تن�ضج  ثم  كالياق�ت،  فتك�ن  حتمرُّ  ثم 

فتك�ن  وتيب�ض  تينع  ثم   ، ِك��َل 
ُ
اأ فال�ذٍج  كاأطيب 

ع�ضمًة للُمقيم وزادًا للم�ضافر، فاإن تكن ُر�ُضلي 

�ضدقتني فاإّنها من �ضجر اجلّنة.

اهلل  ب�ضم  عنه«:  اهلل  ر�ضّي  عمر«  اإليه  فكتب 

اأم��ري  عمر  اهلل  عبد  م��ن  ال��رح��ي��م.  ال��رح��م��ن 

ال�ضالم  ال����روم:  ملك  قي�ضر  اإىل  امل���ؤم��ن��ني 

اأما بعد، فاإّن ر�ضلك قد  على من اتبع الهدى. 

�ضدقتك، واإّنها ال�ضجرة التي اأنبتها اهلل -جّل 

وعّز- على مرمي حني َنِف�َضت بعي�ضى، فاّتِق اهلل 

ول تتخذ عي�ضى اإلهًا من دون اهلل.

اأب� ُعمر ال�ضرير، فقال  وقال حف�ض بن ُعمر 

قتادة،  عن  �ضعيد،  عن  ُزري��ع  بن  يزيد  حدثنا 

عن احل�ضن، يف ق�له- جّل وعّز-: ، قال: ِكَرام 

عن  زري��ع  بن  يزيد  حدثنا  ق��ال:  كما  النخل، 

-جّل  ق�له  يف  عكرمة  عن  حدير،  بن  عمران 

غالظ،  حدائق  قال«  ُغْلبًا«،  وحدائق   : وع��ّز- 

»اأنه  الرقبة:  الغليظ  للرجل  يقال  اأّنه  ترى  األ 

لأغَلُب الّرقبة«.

�مل�شدر:

وعلق  حققه  النخل«،  ال�ضج�ضتاين:«  حامت  اأب� 

ال�ضامرائي،  اإبراهيم  الدكت�ر  له  وق��دم  عليه 

والت�زيع،  للن�ضر  الل�اء  دار  الر�ضالة،  م�ؤ�ض�ضة 

بريوت، لبنان، 



66  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

شربنا من ماء دجلة خير ماء                وزرنا أشرف الشجر النخيال              )أبو العالء المعري(

نخـيــل العــــراق 
في كتابات الرحالة )2-2(

علي عفيفي علي غازي
afifyhistory@hotmail.com ê

بع�ش  تو�جه  �لرحالة،  كتابات  يف  �لعر�ق  نخيل  عن  �لكتابة 

�ل�شعوبات، الأن �ل�شمة �لظاهرة و�لعامة، �أنه ال يوجد رحالة ز�ر 

�لعر�ق، �إال وكتب عن نخيله؛ ولهذ� فاإن در��شة �لنخيل يف كتابات 

�لرحالة حتتاج �إىل �إفر�د لكل رحالة بحث خا�ش به، ولكن يف 

هذ� �لبحث، �شن�شعى للوقوف على �لنقاط �لعامة �لرئي�شية �لتي 

وعلى  �إخــالل،  دون  موجز،  باخت�شار  هــوؤالء،  كتابات  يف  وردت 

�لنخيل  �لتالية:  �لعنا�شر  �ملو�شوع من خالل  نتناول  �شوف  هذ� 

و�ل�شيافة،  للغذ�ء  م�شدر  للملكية،  مقيا�ش  �لعر�قي،  �لرت�ث  يف 

ثم نعرج بالذكر على �لنخيل ك�شناعة وحرفة ��شتهر بها �شكان 

هذه �ملنطقة �لغنية بالنخيل، و��شتخد�مات �أق�شام �لنخيل كمو�د 

خام للبناء، و�شيلة للتدفئة و�الإنارة و�إعد�د �لطعام، �أد�ة للقتال، 

م�شدر لال�شتظالل، �شلعة جتارية، و�أخرًي� دو�ء، وذلك من خالل 

�ملنهج �لتحليلي �ملقارن، لنحلل ما ورد يف ثنايا كتابات �لرحالة، 

ونقارن بينها قدر �مل�شتطاع.

م�شنوعات من �لنخيل

تفي�ض النخلة بخريها ال�فري، فكل �ضيء فيها مفيًدا، ابتداًء من جذعها 

املناطق  يف  القدم  منذ  النا�ض  اعتاد  وق��د  ب�ضعفها،  وانتهاًء  وثمارها، 

التي  الأم�ر  كل  النخلة يف  على  يعتمدوا  اأن  بالنخيل  الغنية  ال�ضحراوية 

مت�ض حياتهم ومعي�ضتهم، وعلى هذا قامت عليها العديد من ال�ضناعات 

التقليدية، التي لها عالقة مب�ضتقات النخيل، في�ضتخدم �ضعفها يف �ضنع 

واملراوح  والأطباق،  واملكان�ض واحل�ضران  والأ�ضرة،  والأقفا�ض  الكرا�ضي 

اليدوية، ومن ليفها ت�ضنع احلبال، فقد كانت مبثابة م�ضدر اقت�ضادي 

طب�ل،  �ضنع  يف  النخيل  خ�ضب  البدو  وي�ضتخدم  العراقي،  للمجتمع  هام 

من  ترفيهًيا  ا  عر�ضً “ح�ضرنا   Lady Anne Blunt بلنت   اآن  فتذكر 

من  ن�ًعا  ف��اأدوا  اجلن�د،  عن  ف�ضال  دوا���ض  به  �ضارك  والغناء،  الرق�ض 

من  م�ضن�ع  طبل  على  بال�ضرب  اأحدهم  فيه  يق�م  بال�ضي�ف،  الرق�ض 

خ�ضب النخيل وجلد اخلي�ل”.



ه��ذه  ال��ع��راق معطيات  اأه���ل  ا���ض��ت��خ��دم  ل��ق��د 

احتياجات  خمتلف  لتلبية  ال�ضخية  ال�ضجرة 

معي�ضتهم، لأن النخلة كانت ال�ضجرة ال�حيدة، 

مئات  م��دى  على  الإن�ضان  منها  ا�ضتفاد  التي 

اجلذوع  من  بدًءا  اأجزائها  كامل  من  ال�ضنني، 

اإىل الألياف، حتى ال�ضعف واجلريد اإىل جانب 

الثمار، فري�ضد لنا ج�ن جاك�ب هي�ض املر�ضى، 

النخيل،  األياف  البئر امل�ضن�ع من  “حبل  باأنه 

ل ي�ضلح ل�ضحب املاء لأنه يجرح اليد”. وميتاز 

ط�يلة  خ��ي���ط  ع��ل��ى  ب��اح��ت���ائ��ه  النخيل  ل��ي��ف 

من  جيدة  اأن���اع  لإنتاج  وعزلها  ف�ضلها  ي�ضهل 

حمت�يات  �ضمن  من  اأن  اإىل  وي�ضري  احلبال. 

وهي  اخل�ضفة،  ال�ضعر،  وبيت  البدوي،  خيمة 

ت�ضرتى حملًيا”،  النخيل،  اأوراق  “ح�ضري من 
حيث ت�ضتخدم كاأكيا�ض حتفظ فيها التم�ر.

وقد اأفاد العرب جميًعا من النخيل اأميا فائدة، 

حياتهم،  م��راف��ق  خمتلف  يف  ف��ا���ض��ت��خ��دم���ه 

اأج��زاء  كافة  لت�ضمل  ال�ضتخدامات  وتعددت 

 Charles داوت���ي  ت�ضارلز  فري�ضد  النخلة، 

ح�ضري  بنجد  العال  مدينة  يف   m. Doughty

الن�ضاء،  ت�ضنعه  النخيل  �ضعف  من  م�ضن�ع 

مغطاة  املقهى  جمل�ض  »اأر�ضية  اأن  اإىل  فاأ�ضار 

بح�ضري من �ضعف النخيل ت�ضفره الن�ضاء«.

اأكيا�ض  العراقي  �ضنع  واخل��ض  ال�ضعف  ومن 

والأق��ف��ا���ض،  وال�����ض��الل  ال��ت��م���ر،  فيها  ت��ضع 

كربالء  مدينة  اأن  اإىل  درور  الليدي  واأ���ض��ارت 

تنت�ضر بها من �ضعف النخيل »�ضناعة ال�ضالل 

من  كثري  وي�ضرتيها  املدينة،  يف  حتاك  املل�نة، 

زوراها«.

ولحظت الفرن�ضية مدام دي�لف�ا قيام �ضناعة 

النخيل،  �ضعف  م��ن  امل��ح��م��رة  يف  الأق��ف��ا���ض 

وج�د  انتباهها  لفت  مينائها  و�ضلت  فعندما 

النخل  األ��ي��اف  م��ن  �ضنعت  جميلة  »اأق��ف��ا���ض 

والتي  ت�ضطاد،  التي  الأ�ضماك  ت�ضتعمل خلزن 

يف  لعر�ضها  هناك  فت��ضع  البيع،  عن  تفي�ض 

ال�ض�ق يف ال�قت املنا�ضب«.

�ضيخ  ال�����ض��ب��اح،  م��ب��ارك  ال�ضيخ  ق�ضر  ويف 

الك�يت، �ضاهد باركلي رونكيري يف اأيدي العبيد 

املكلفني باإعداد وو�ضع الطعام »�ضفرات مدورة 

وي�ضع�ن  يفر�ض�نها  النخيل  �ضعف  من  �ضنعت 

الطعام ف�قها«.

بعد  وخ������ض��ه  النخيل  وري��ق��ات  م��ن  وت�ضنع 

ترتيبها يف حزم م�ضطحة اأكيا�ض للتعبئة، فقد 

اأخراج حتملها احلمري  �ضاهد باركلي رونكيري 

»على  النخيل  �ضعف  من  م�ضن�عة  الك�يت  يف 

م�ضافة قريبة )من ال�ض�ق الكبري يف الك�يت( 

امل�ضت�رد  الفحم  يبيع  ال��ذي  الفحم  �ض�ق  يقع 

غالًبا من اإيران، ويغ�ّضْ ذلك ال�ض�ق باحلمري، 

التي حتمل على ظه�رها اأخراًجا م�ضن�عة من 

�ضعف النخيل، ملئت بالفحم«. »وعندما ينقل�ن 

ا  امراأة من مكان اإىل اآخر فهم ي�ضتعمل�ن قف�ضً

وي�ضع�نه  بقما�ض  يغط�نه  النخيل  �ضعف  من 

على اأحد جانبي �ضداد البعري. واحلمل اجلميل 

– ي���ازن على  �ضميًنا  يك�ن  – واأح��ي��اًن��ا  ه��ذا 

الناحية الثانية من ال�ضداد بكمية من املتاع«.

النخيل  �ضعف  ا�ضتخدام  اإىل  رونكيري  وي�ضري 

ك���������ض����م����اد، 

»يحرق  اأن��ه  فيذكر 

الق�ض و�ضعف النخيل اجلاف 

لتغذية  بالأر�ض  رمادها  يدفن  ثم 

الرتبة«.

�ضعف  من  البدائية،  البدوية  ال�ضناعات  ومن 

وقد  للطعام،  تفر�ض  التي  »احل�ضائر  النخيل 

بنماذج  زرق��اء  اأو  حمراء  ب��األ���ان  ي�ضبغ�نها 

دون  فت�ضنع  الفر�ض  ح�ضائر  اأم���ا  ب��دائ��ي��ة. 

األ�ان. هناك بع�ض الأ�ضياء الأخرى ين�ضج�نها 

���ا، م��ث��ل امل����راوح  م���ن ���ض��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل اأي�������ضً

امل�ضتخدمة يف اإ�ضعال النار واملق�ضات، ومراوح 

اإب��ع��اد  يف  ي�ضتخدم�نها  ق�����ض��رية  اأي���د  ذات 

الذباب عن الأ�ضخا�ض املهمني«. ويتم ذلك عن 

لإنتاج  و�ضحقها  اجلريد  ق�اعد  تفكيك  طريق 

وميكن  يدوية.  كمق�ضات  ت�ضتعمل  ليفية  كتلة 

ا�ضتخدام ق�اعد الأوراق بط�ل يزيد قليال على 

القطعة الرقيقة التي ت�ضلح لعمل يد املق�ضة. 

اأ�ضرة  اجلريد  من  ا  اأي�ضً العراق  اأه��ل  و�ضنع 

ل��ل��ن���م، وب��ع�����ض امل��ق��اع��د ل��ل��ج��ل������ض، وم��ه���د 

الأطفال، فقد لحظ ول�ضتيد وج�د ح�ضر من 

»والفر�ض  بغداد  بي�ت  بداخل  النخيل  �ضعف 

احل�ضر  هي  الق�م  عليه  ينام  ال��ذي  ال�حيد 

ف�قها  يلقى  والتي  النخيل،  �ضعف  من  املحاكة 

غطاء خفيف م�ضن�ع من القطن«. 
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 W. G. باجلريف  جيف�رد  وليم  و�ضف  وعند 

البادية  يف  القه�ة  اإع��داد  لطريقة   Palgrave

من  م�ضن�عة  مل�ضفاة  ا�ضتخدامهم  اإىل  ي�ضري 

من  النتهاء  بعد  اأن��ه  فيذكر  النخيل  األ��ي��اف 

اأن تقدم للحا�ضرين  طحن وغلي القه�ة، قبل 

من  م��اأخ���ذة  األ��ي��اف  ع��رب  “ال�ضائل  ي�ضفى 

لهذا  وم������ض���ع��ة  للنخيل،  ال��داخ��ل��ي  ال��ل��ح��اء 

الغر�ض يف فم الإناء”.

وت��ع��د ���ض��ن��اع��ة ال�����ض��ف��ن اخل�����ض��ب��ي��ة م��ن اأه��م 

من  ك��ب��رًيا  ق�ضًطا  ن��ال��ت  ال��ت��ي  ال�����ض��ن��اع��ات، 

اأنظار  ولفتت  العراق،  يف  وال�ضهرة  الهتمام 

الرحالة ب�ضدة، واأ�ضار ميهاي ف�ضل اهلل احلداد 

�ضعف  من  ل��ق���ارب  العراقيني  ا�ضتخدام  اإىل 

بغداد،  يف  النهر  �ضفتي  بني  للتنقل  النخيل 

ق���ارب  مبتكرة،  نقل  وا�ضطة  »ه��ن��اك  ف��ق��ال 

غريبة ال�ضكل، مك�رة ت�ضنع من �ضعف النخيل، 

وتطلى بالقار املجل�ب من هيت، ي�ضبه �ضكلها 

ن�ضف بطيخة، ومن مل يعتد عليها ل ي�ضتطيع 

حتريكها ل اإىل الأمام ول اإىل اخللف«.

 Gasparo Balbi  واأ�ضار كذلك كا�ضبارو بالبي

ل�ج�د مثل هذه ال�ضفن يف هيت فقال »اإن �ضكان 

اأغ�ضان  من  بي�تهم  ي�ضيدون  الن�احي  تلك 

من  �ضميكة  بطبقة  يطل�نها  ث��م  الأ���ض��ج��ار، 

القري حتى ميكن الق�ل باأنهم يقيم�ن جدراًنا 

مقرية، وبهذه الطريقة نف�ضها ي�ضنع�ن ال�ضفن 

كبرية  كمية  ي�ضع�ن  ث��م  النخيل،  �ضعف  م��ن 

كانت  ل�  كما  املت�خاة  الغاية  فت�ؤدي  القري  من 

م�ضن�عة من األ�اح اخل�ضب كما نفعل نحن«.

واأملح ل�ج�د بطانة لل�ضفن الكربى، اأعدت من 

اأكر  ال�ضفينة  جتعل  اأن  لأج��ل  النخيل،  �ضعف 

ا�ضتعداًدا للح�ادث، فقال »اإنها باحلقيقة اأق�ى 

ت�ضادفها  قد  التي  للح�ادث،  ا�ضتعداًدا  واأكر 

لهذه احلالت،  اإعدادها  اأجل  ومن  البحر،  يف 

فاإن ال�ضفن مبطنة من الداخل ب�ضعف النخيل، 

بج�ضم  مبا�ضرة  مت�ضلة  لي�ضت  البطانة  وهذه 

لذا  ف�ا�ضل،  تف�ضلها  بل  قعرها،  اأو  ال�ضفينة 

يف  يبقى  الباطن  اإىل  قليال  املاء  ت�ضرب  فعند 

قعرها حتت هذه البطانة«. 

وق���د لح��ظ��ت م����دام دي����لف����ا وج�����د �ضفن 

بغداد  يف  والب�ضائع  احل��ب���ب  لنقل  �ضراعية 

»اأرى  فقالت:  النخيل،  ج��ذوع  من  م�ضن�عة 

يف و�ضط النهر زوارق اأخرى باأ�ضكال واأحجام 

�ضفن  وثمة  دائ��ب��ة،  حركة  يف  وه��ي  خمتلفة، 

الأخ��رى،  والب�ضائع  احلب�ب  حتمل  �ضراعية، 

– من  العادة  – يف  ال�ضفن  هذه  مثل  وت�ضنع 

القار  من  كثيفة  بطبقة  وتطلى  النخل،  جذوع 

من الداخل واخلارج«.

وعن تكلفة �ضناعة هذه ال�ضفن و�ضيانتها تذكر 

للنقل ل يكلف �ضنعها  ال��ضائط  اأن »مثل هذه 

اإذا  اإ�ضالحها  اأن  كما  امل��ال،  من  كبرًيا  مبلًغا 

يتم  اأن  وه���  مي�ض�ر،  �ضهل  عطب  اأ�ضابها  ما 

مكاين  م��ن  واأرى  بالقار.  اأخ���رى  م��رة  طليها 

وا�ضطة  �ضنع  يف  منهمكني  اأ�ضخا�ض  عدة  هنا 

منها  ق�ضًما  اأرى  كما  النقلية.  ال��ضائط  كهذه 

على و�ضك النتهاء، تعالت روؤو�ضها اإىل اأعلى، 

ب�ا�ضطة  القار  العمال  يذيب  �ضطحها  وف���ق 

�ضنعت  التي  النخل،  جذوع  به  ويطل�ن  النار، 

منها ال�ضفينة، كما نفعل نحن متاًما يف تبليط 

�ض�ارع باري�ض. وت�ضتخدم هذه ال�ضفن عادة يف 

ال�ضفرات الط�يلة بني بغداد والب�ضرة«.

�ضعف  م��ن  القفة  ا�ضتخدام  لحظت  وك��ذل��ك 

وجذوع النخل للتنقل بني جانبي بغداد: الكرخ 

العا�ضمة  ب��ني  ي�ضتخدم  م��ا  »اأم���ا  والر�ضافة 

اأخ��رى  فب��ضيلة  القريبة  والقرى  و�ض�احيها 

دائري  �ضكل  على  تك�ن  وه��ذه  »القفة«  ت�ضمى 

النخل،  وجذع  �ضعف  من  عادة  وت�ضنع  مقعر، 

القار،  من  كثيفة  بطبقة  تطلى  اأن  بعد  وذل��ك 

ب�ا�ضطة  وي�ضريانها  �ضخ�ضان،  يديرها  والقفة 

واأخ��رى  هنا  ت��ارة  يحركانها  ط�يلة،  جماديف 

هناك، لذلك هي اأقل ال��ضائط الأخرى �ضرعة، 

التعر�ض  من  اطمئناًنا  واأكرها  اآمنها  ولكنها 

لأخطار الغرق، واإن �ضحنت بب�ضائع ثقيلة، ومل 

يف�ضل حافتها عن م�ضت�ى املاء اإل خم�ضة ع�ضر 

قطرة  تخرتقها  ل  ذل��ك  م��ع  فقط.  �ضنتيمرًتا 

واحدة من مياه النهر. والقفة هذه تكاد تخت�ض 

بحمل اأن�اع الف�اكه املختلفة مثل الرقي والبطيخ 
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يف ف�ضل ال�ضيف اإىل بغداد«.

جزء  يخل�  ل  اإن��ه  ال��ق���ل  ميكن  احلقيقة  ويف 

يف  ما  ا�ضتخدام  ول��ه  اإل  النخلة؛  اأج���زاء  من 

جمال احلرف اليدوية، وال�ضناعات ال�ضغرى 

امل�ضت�ى  رفع  يف  بقدر  ت�ضاهم  التي  الب�ضيطة، 

م�ضدًرا  باعتبارها  املُ���زارع؛  حلياة  املعي�ضي 

وليد  لح��ظ  وق��د  ال��دخ��ل،  م�ضادر  م��ن  مهما 

اإىل  الفرن�ضيني  ال��رح��ال��ة  اإ����ض���ارة  ال���زي���دي 

النخيل  اأخ�ضاب  من  امل�ضن�عات  من  العديد 

والكرا�ضي من  الأ�ضارير  »وت�ضنع كذلك  فقال 

اأخ�ضاب �ضعف النخيل، يف حني ت�ضتخدم اأوراق 

واحل�ضران،  ال�ضالل  �ضناعة  ذاته يف  ال�ضعف 

ف�ضال عن ذلك، ت�ضنع من �ضعف النخل قفات 

مدورة، وهي ن�ع من الق�ارب املغطاة بالزفت، 

ت�ضتخدم هذه الق�ارب ال�ضغرية ب�ضكل عام يف 

النخلة  اأن  ا  اأي�ضً الق�ل  »ويجب  الأنهر«.  عب�ر 

تع�د على العرب بخدمات عديدة، ففيما عدا 

يف  ي�ضتخدم  �ضعفها  فاإن  فاكهة،  تعطي  ك�نها 

�ضنع الأ�ضارير اخل�ضبية والكرا�ضي والأقفا�ض 

واأن�اع اأخرى من الأثاث«.

قال  ال��ع��ال  �ضيخ  مل�ضكن  داوت���ي  و���ض��ف  وع��ن��د 

ي��دوي��ة  اأدوات  ال��غ��رف  ح���ائ��ط  م��ن  »ت��ت��دىل 

من  م�ضن�عة  احلنطة،  بها  ت��در���ض  �ضغرية 

قما�ض  م��ن  ب��اأرب��ط��ة  ومزينة  النخيل،  �ضعف 

�ضغرية...،  بحرية  واأ���ض��داف  الل�ن،  قرمزي 

وكانت تتدىل من احليطان كذلك ح�ضائر من 

�ضعف النخيل »�ضفر« تفر�ض على الأر�ض، يف كل 

القرى العربية، لت��ضع عليها �ض�اين الطعام«. 

بل اإن الرحالة ي�لي��ض اأوبتنغ قد �ضنع مروحة 

من �ضعف النخيل »لطرد الذباب الكثري«.

ن�اعري  وج�د  اإىل  اأوبنهامي  ماك�ض  اأ�ضار  بينما 

من خ�ضب النخيل ت�ضتخدم لرفع املياه، ولكنها 

العمر، لرداءة هذا  وقليلة  ال�ضنع،  غري جيدة 

التحمل  على  قدرته  وعدم  اخل�ضب،  من  الن�ع 

فذكر اأن الناع�رة ت�ضبه »اآلة الرفع عندنا، وهي 

عجلة كبرية م�ج�دة يف املاء، وتدور بق�ة الدفع 

املائي. على العجلة تثبت اأوعية فخارية متتلئ 

باملاء، ثم تفرغ ما فيها يف قناة تنقل املاء اإىل 

املاء اجلاري  تق�ية �ضغط  اأجل  ومن  الياب�ضة. 

يف النهر يبنى عادة يف النهر �ضد حجري. بدت 

للك�ضر،  وقابلة  متينة،  غري  ال��زور  دير  ن�اعري 

لأن خ�ضب احل�ر، وخ�ضب النخيل امل�ج�د هنا 

غري منا�ضب لهذه الغاية«.

ه���ذا وي�����ض��ت��خ��دم ���ض��ائ��ل ال��ن��خ��ي��ل يف اإع����داد 

م�����ض��روب��ات م��ت��خ��م��رة، ويف ب��ع�����ض الأح��ي��ان 

كبادئ  املتخمر  ال�ضائل  م��ن  ج��زء  ي�ضتخدم 

اجلديد،  لل�ضائل  التخمر  عملية  يف  لالإ�ضراع 

درور  الليدي  اأ���ض��ارت  ال�ضتخدام  ه��ذا  واإىل 

ت�ضتقطر  اأن  ميكن  النخيل  »ثمر  اأن  فذكرت 

وللحك�مة  الكح�لية،  امل�ضروبات  اأن����اع  منه 

عهد  اإب���ان  م���ج���ًدا  ك��ان  معمل  اإىل  )ت�ضري 

تقطري  معمل  للعراق(  الربيطاين  الح��ت��الل 

امل�ضروبات  اأن����اع  ينتج  الب�ضرة  يف  جتريبي 

واجل��ن،  كال�ي�ضكي،  الرخي�ضة،  الرتكيبية 

والروم، والعرق، وك�ميل، وما اإىل ذلك، وكلها 

احلبال  ت�ضنع  كما  تكييفه،  بعد  التمر  م��ن 

ت�ضنع  ومن خ��ضه  وتن�ضج،  النخل  األياف  من 

املكان�ض وال�ضالل واحل�ضران. وي�ضتعمل خ�ضبه 

ولعمل  وللت�ضقيف،  الأ�ضياء،  يف �ضنع كثري من 

يف  منه  وي�ضتفاد  والأقفا�ض،  واملقاعد  الأ�ضرة 

ا، وعلى الرغم  اجل�ض�ر، وه� مادة لل�ق�د اأي�ضً

من هذا كله، هناك من يق�ل اإنه طعام �ضرعان 

ما ميله الإن�ضان«.

وم���ع ظ��ه���ر ع�����ض��ر ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا وال��ت��ق��دم 

من  كثري  يف  النخلة  جذع  ا�ضتخدم  ال�ضناعي 

ا�ضتخدامه يف �ضناعة  فاإىل جانب  الأغرا�ض، 

ا  اأي�ضً ا�ضتخدم  الأث��اث،  من  جديدة  اأ�ضناف 

اأغرا�ض  ويف  اخل�ضبية،  امل�ضغ�لت  �ضناعة  يف 

الزينة والديك�ر، ولعب الأطفال.

اأهميه  النخيل  لثمار  ك��ان  اإذا  واخل��ال���ض��ة، 

اأهمية  الأخ��رى  ملنتجاتها  فاإن  كبريه،  غذائية 

ت�ضنع  األيافها  فمن  الإن�ضان،  حياة  يف  اأك��رب 

احدى �ض�ارع بغداد و�ضائل النقل النهري يف بغداد عام 1914م
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اإقامة  يف  اجل���ذوع  ا�ضتخدمت  كما  احل��ب��ال، 

وجماري  للري  وكقن�ات  والقناطر،  اجل�ض�ر 

الأ�ضقف  تغطية  يف  ال�ضعف  وا�ضتخدم  للمياه، 

وم��راوح  وال��ق��م��ري��ات، ويف عمل احل�����ض��ران، 

واملكان�ض،  التنظيف  واأدوات  اليدوية،  الته�ية 

الأث��اث  �ضنع  يف  ال�ضعف  جريد  ا�ضتعمل  كما 

ويف  واملكتبات،  والأ���ض��رة  كالكرا�ضي  املنزيل 

�ضنع الأقفا�ض.

�لنخيل مادة للبناء

العراقي  ل��دى  النخلة  ا�ضتخدامات  ت��ع��ددت 

ل��ت�����ض��م��ل ك��اف��ة اأج������زاء ال��ن��خ��ل��ة، ف��اجل��ذوع 

م��ن��ه��ا: �ضقف  ك��ث��رية  اأم������ر  ا���ض��ت��خ��دم��ت يف 

لل�ضق�ف،  احلاملة  الأعمدة  و�ضناعة  البي�ت، 

وهي  الأك������اخ،  �ضق�ف  لإ���ض��ن��اد  وال��ع���ار���ض 

البي�ت القدمية التي عا�ض فيها الفالحني، كما 

ا�ضتخدمت اأعمدة للخيام، وا�ضتخدمت جذوع 

و�ضعف النخيل يف ت�ضقيف الدور املبنية باللنب 

كانت  حيث  ال��ع��راق��ي،  ال��ري��ف  يف  وامل�ضاجد 

النخيل،  ب�ضعف  مغطاة  بغداد  اأ�ض�اق  �ضق�ف 

الأمر الذي لفت انتباه الرحالة جم�ض بكنغهام 

اأ�ض�اق  اأن  اإىل  فاأ�ضار   J. S. Buckingham

وم�ضتقيم  ط���ي��ل  ومعظمها  “عديدة  ب��غ��داد 

ولكن عدًدا  بالطاب�ق،  واأح�ضنها معق�د  ن�ضبًيا 

لت�ضند  ف�قها  متتد  باأل�اح  مغطى  منها  كبرًيا 

ال�ضق�ف امل�ضن�عة من �ضعف النخيل وجذوعه 

اجلافة”.

م�كب  رون��ك��ي��ري  ب��ارك��ل��ي  �ضاهد  ال��ك���ي��ت  ويف 

ال�ضيخ مبارك ال�ضباح ي�ضري “عرب اأط�ل �ضارع 

تت�ضلل  التي  النخيل  ب�ضعف  املغطى  ال�ض�ق  يف 

من خاللها بع�ض اأ�ضعة ال�ضم�ض”.

النخيل  ب�ضعف  امل�ضق�فة  امل��م��رات  وظ��اه��رة 

باجلريف  جيف�رد  وليم  كذلك  ر�ضدها  ه��ذه 

اإىل  اأ�ضار  حيث  بالهف�ف،  النا�ضرية  �ض�ق  يف 

بعق�د.  م�ضق�ف  الدكاكني  بني  “ممر  به  اأن��ه 

فه� له اإذن �ضكل اأ�ضط�اين ط�يل لكن مدخليه 

مفت�حان”.

 J. Baillie ف��ري��زر  بيلي  جيم�ض  لح��ظ  وق��د 

ب�ضعف  مظللة  بغداد  يف  بي�ت  وج���د   Fraser

للجل��ض  “معدة  خا�ضة  اأجنحة  وهي  النخيل، 

ممتدة اأحياًنا عرب ال�ضارع لتت�ضل بالبي�ت من 

على  مبهًجا  تن�ًعا  بذلك  فت�ضفي  اجلانبني، 

وهي  ت�ضاهد،  حينما  وخا�ضة  البناء،  ط��راز 

ن�ضف مظلمة ب�ضعف النخيل، الذي يعل�ها من 

�ضاحة الدار يف الداخل، وقد كان هناك يف اجل� 

العام املتك�ن من التن�ع البارز، وطراز البناء، 

واملالب�ض الغريبة، واختالط اخل�ضرة، وخا�ضة 

حينما  ال��ذه��ن،  اإىل  يعيد  ما  النخيل،  �ضعف 

ا�ضتقامة  الأكر  ال�ض�ارع  و�ضط  اإليه من  ينظر 

ا�ضتهاًرا  اأكر  اأخرى  بالد  عن  م�ض��ضة  ذكرى 

يف العامل، بالد عليها م�ضحة ما، ديًرا يف جزر 

الهند ال�ضرقية والغربية اأو ما اأ�ضبه، بالد ت�لد 

يف النف�ض مقداًرا من البهجة والن�ضراح يزيد 

على كل حال، على املنظر احلقيقي”.

 Jean تافريينيه  باتي�ضت  ج��ان  ي�ضاهد  ومل 

Baptist Tavernier يف رحلته ملدة ثالثة اأيام 

»�ضيًئا  بغداد  �ضمايل  الفرات  نهر  جانبي  على 

ي�ضكنها  النخل،  �ضعف  من  حقرية  اأك���اخ  غري 

ل�ضقي  ن��اع���ًرا  يديرون  الذين  الفقراء  بع�ض 

الأرا�ضي املجاورة«. 

ويف �ض�ق الك�يت، �ضاهد باركلي رونكيري قل�ع 

القما�ض  اأو  النخيل،  �ضعف  م��ن  »م�ضن�عة 

حتملها اأعمدة ب�ضيطة من الع�ضي بحيث تك�ن 

يف جمم�عها اأك�اًخا �ضغرية يجل�ض يف ظاللها 

وراأى  ب�ضائعهم«.  اأمامهم  وي�ضع�ن  التجار، 

“قامت  النخيل  �ضعف  بنيت من  اأك���اخ  كذلك 

ال���زوارق  ب��ني  خمتلفة  م�ضافات  على  ��ا  اأي�����ضً

النخيل  �ضعف  من  �ضغرية  اأك���اخ  والأخ�ضاب 

التي  املنتظمة،  ال��دق��ات  داخلها  م��ن  ت�ضلنا 

ت�ضدرها اأجران هر�ض القه�ة”.

الأك���رب يف  اجل��ان��ب  النخلة ميثل  ج��ذع  وك���ان 

ال�ضحراوية  املناطق  م�اطني  ح��اج��ات  �ضد 

والريفية، خا�ضة اأنه ينت�ضر فيها بكرة، حيث 

اأب�اب ومنافذ  ا�ضتخدمت �ضرائحه يف �ضناعة 

ا�ضتخدم�ه  كما  اأ�ضقفها،  وع�ار�ض  م�ضاكنهم 

فلقة  جت���ف  وق��د  احل��ج��رات،  ب��ني  كف�ا�ضل 

املنازل،  ل�ضط�ح  كميزاب  وت�ضتخدم  اجل��ذع 
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اأب�اب  داوت��ي  ت�ضارلز  �ضاهد  العال  مدينة  ويف 

يف  ا�ضتخدمت  النخيل  األ����اح  م��ن  وع���ار���ض 

البناء، حيث لفت انتباهه اأن “ع�ار�ض ال�ضقف 

من الأثل وفل�ق النخيل، والأب�اب من األ�اح من 

النخيل منج�رة بفاأ�ض جنارة رديئة”.

 15 -  12 بني  ما  يتم من�  اأن��ه  مما ه� معروف 

حتت  النخيل  �ضجرة  من  �ضن�ًيا  جديدة  ورقة 

ظروف النم� الطبيعية، مما ي�ضتتبع اإزالة عدد 

من  كجزء  �ضن�ًيا؛  القدمية  الأوراق  من  م�ضاو 

ومتثل  النخيل،  اأ�ضجار  و�ضيانة  تربية  عملية 

ال�ضتعمالت،  من  للعديد  م�ضدًرا  الأوراق، 

من  النخيل  زارع  مار�ضها  التي  الأعمال  ومن 

الأوراق، اأ�ض�ار ملزارع النخيل، فقد ا�ضتخدمت 

اأ�ضياج  بناء  يف  )اجل��ري��د(  النخيل  اأغ�ضان 

الرتبة  راأ�ضًيا يف  بتثبيتها  وذلك  امل��زارع،  ح�ل 

الألياف  من  ثالث  اأو  بطبقتني  مًعا  ربطها  مع 

تذكر  بلنت  اآن  فرنى  اخل��ض،  من  امل�ضن�عة 

“الأر�ض املربعة  اأهل �ضكاكا قام�ا بتقطيع  اأن 

باأ�ضيجة  م�ضيجة  بال�ضعري  امل��زروع��ة  ال�ضكل 

امل��ج��دول��ة،  النخيل  اأغ�����ض��ان  م��ن  م�ضن�عة 

وال�ض�ارع والأزقة اأنيقة ب�ضكل دقيق”.

وك��ذل��ك لح���ظ ج��م�����ض ب��ك��ن��غ��ه��ام اأن ج��ذوع 

“وملا  بالب�ضرة  البناء  يف  ت�ضتخدم  النخيل 

تبًعا  عالية  واأ�ضعارها  ن��ادرة  الأخ�ضاب  كانت 

ال�حيد  الن�ع  هي  النخيل  ج��ذوع  ف��اإن  لذلك، 

من الأخ�ضاب امل�ضتعملة يف البناء، وهي ب�ضبب 

طبيعة األيافها ل ميكن نحتها باأ�ضكال منتظمة 

تبدو  ولهذا  النجارة،  اأعمال  يف  للتفنن  طبًقا 

الأبنية، ب�ضبب انعدام احلجر والأخ�ضاب فيها، 

واهنة كئيبة املنظر”.

ولحظت مدام دي�لف�ا اأن “النخيل – زيادة 

اأخ��رى  جمة  ف�ائد  لها   – تلك  اأثمارها  على 

اإقامة الأبنية ومن  اإذ ي�ضتفاد من جذوعها يف 

اأوراقها يف �ضناعة احل�ضران واحلبال املحكمة 

والزنابيل”.

ــاءة  ــش و�الإ� للتدفئة  و�شيلة  �لنخيل 

و�إعد�د �لطعام

ت�����ض��ت��خ��دم ج����ذوع و���ض��ع��ف ال��ن��خ��ي��ل كحطب 

اأ�ضا�ضي  ووق����د  والإن����ارة،  التدفئة  لأغ��را���ض 

الطينية  التنانري  يف  وخا�ضة  وال�ض�اء،  للطبخ 

التي ي�ضتهر بها الريف العراقي، فاأ�ضار �ضارل 

نخلة  “خميًما قرب جذع  اأقام  اأنه  اإىل  ه�بري 

رمبا جرفتها اأمطار غزيرة ذات ي�م اإىل هنا، 

�ضبيحة  ويف  ع�ضائنا.  لطه�  ا�ضتخدمناه  وقد 

الي�م التايل غادرنا هذا املخيم اجلميل حيث 

كان جذع النخلة اجلاف ل يزال يحرتق”. 

وذكر ي�لي��ض اأوبتنغ اأنه ورفاقه قد ا�ضتخدم�ا 

�ضعف النخيل لالإ�ضاءة ليال فقال “بعد غروب 

تتك�ن من  ال�ضهل جماعة  من  ال�ضم�ض، ح�ضر 

35 �ضيًفا، جل�ض�ا يف دائرة واحدة، يف الفناء. 

التمر،  من  كبرية  �ضحائف  ث��الث  لهم  وق��دم 

نخيل  ب�ضعفة  املكان  العبيد  اأح��د  اأ�ضاء  بينما 

م�قدة جيًدا من اأجل الأن�ض. كان ميكن للمرء 

ويف  تام”.  ب��ض�ح  واللحى  الأوج��ه  يراقب  اأن 

النريان،  “تالألأت  قد  اأن��ه  يذكر  اآخ��ر  م��ضع 

وك��ان  النخيل،  �ضعف  م��ن  اإ�ضعالها  مت  ال��ت��ي 

ال�ض�ء  كان  كذلك  القمر،  مع  �ضاحًرا  �ض�وؤها 

و�ضط  وجمالًيا  حًيا  انطباًعا  يعطي  وانعكا�ضه 

تلك املجم�عة املظلمة”. ولحظ وليد الزيدي 

“لأخ�ضاب  الفرن�ضي�ن  ال��رح��ال��ة  ا�ضتخدام 

ا”. ال�ضعف للتدفئة اأي�ضً

�لنخيل �أد�ة للقتال

للنخيل،  والغذائية  نظًرا لالأهمية القت�ضادية 

من  كن�ع  ي�ضتخدم  ك��ان  فقد  الذكر،  مر  كما 

العقاب ميار�ض �ضد املهزوم بتقطيع ما ميلكه 

اآن  الليدي  ذل��ك  اإىل  اأ���ض��ارت  وق��د  نخيل،  من 

بعدما  ر�ضيد  ابن  اأن  فذكرت  رحلتها  يف  بلنت 

نخيلها  بقطع  ق��ام  اجل���ف  اأه��ل  على  انت�ضر 

هذه  من  واح��دة  “ومبنا�ضبة  لتمردها  كعقاب 

اأ�ضجار  كبرًيا من  متعب عدًدا  التمردات قطع 

النخيل، وترك املدينة يف حالة ن�ضف خراب، 
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ارتفاًعا يف  اأك��ر  بالفعل  اأن احل��رارة  عبد اهلل 

كاف يف ال�ضيف منها يف اجل�ف، واأنه نادًرا ما 

متطر يف ال�ضتاء، وامل�ؤ�ضر الآخر لهذه احلرارة 

يكمن يف وج�د النخيل املزدهر متاًما يف كاف”. 

ال�ضيف  ف�ضل  “يف  البدو  اأن  ف���ردر  ذكر  وقد 

حيث ترتفع درجة احلرارة يبحث�ن عن ظل حتت 

�ضجرة نخل، اأو جمم�عة من اأ�ضجار النخيل، ويف 

ال�ضتاء والربد تراهم ي�ضع�ن للدفء حتت اأ�ضعة 

ال�ضم�ض يف الرمال”. “واأخرًيا ففي القرى ب�ضكل 

اأ�ضجار النخيل ملجًئا للعرب  خا�ض تعد ظالل 

الذين يلجئ�ن اإليها لنيل ق�ضط من الراحة بعيًدا 

عن اأ�ضعة ال�ضم�ض املحرقة”.

�لنخيل �شلعة جتارية

العربي،  اخلليج  على  تطل  التي  الب�ضرة  تعد 

واملنفذ ال�حيد للعراق، من اأهم م�اين ت�ضدير 

الب�ضرة  ���ض��ادرات  اإن  ب��ل  ال��ع��راق،  يف  التمر 

الذي  الرئي�ضي  الغذاء  التم�ر،  هي  الأ�ضا�ضية 

والهند،  اخلليج،  اأنحاء  جميع  اإىل  ير�ضل  كان 

يف  النخيل  دور   Carsten Nibur نيب�ر  يذكر 

التي  املناطق  “اأو�ضع  اأن  اإىل  في�ضري  التجارة، 

اأنحاء الب�ضرة  متتاز بخ�ضب طبيعي، تقع يف 

من  وكثري  النخيل...،  بزراعة  ت�ضتهر  وبغداد، 

اخل��ارج،  اإىل  ت�ضدر  املناطق  ه��ذه  منت�جات 

ل�ق�عها  مزدهرة  اخلارجية  جتارتها  اأن  كما 

بني الهند واإيران وتركية”.

وي�ضري باركلي رونكيري اإىل اأنك يف الك�يت “جتد 

يف هذا ال�ض�ق كل اأن�اع الب�ضائع: فاكهة معلبة، 

الذباب  ط��رد  جن��اح  دون  الباعة  يحاول  ومت��ر 

عنه” ولكنه ياأتيها من جن�ب العراق فالك�يت 

اأو  حدائق  اأي  دون  والبحر  ال�ضحراء  “بلد 
الذرة واخل�ضروات  وتاأتيها  م�ضاحات خ�ضراء، 

والتمر من الفاو واأماكن اأخرى، اإذ ل يرى فيها 

بها  ا  اأي�ضً ت�جد  ل  اأر�ض خ�ضراء مزروعة،  اأي 

�ضجرة واحدة اإذا ا�ضتثنينا بع�ض اأ�ضجار الأثل. 

وما عدا ال�ضباب الذين يعمل�ن يف البحر والبدو 

الزراعة  يعرف�ن  ل  وال��ذي��ن  يغ�ض�نها،  الذين 

بني  مكان طيني  من  اأك��ر  لي�ضت  الك�يت  ف��اإن 

ال�ضحراء والبحر”.

على  واحل�ض�ل  بالنتظار  ملزم�ن  فهم  ل��ذا 

اأعلى فائدة من ال��ضع القائم”.

وه� نف�ض ال�ضيء الذي اأ�ضار اإليه ي�لي��ض اأوبتنغ 

حينما حتدث عن واحة اجل�ف قائال “ا�ضتغل 

العائالت  منازعات  حائل  اأمري  الر�ضيد  طالل 

والقبائل بها، وبعد اأن �ضرب على اأوتار الرفق يف 

البداية، قام باإر�ضال عمه عبيد امللقب بالذئب 

 )1835 اأخ��رى عام  1855 )ويف رواي��ة  يف عام 

ومعه مدافع اإىل هناك فق�ضف الأ�ض�ار واملنازل، 

ا ممن كان�ا متمردين  وقطع روؤو�ض 85 �ضخ�ضً

اأ�ضجار  واقتلع  بهم،  ي�ضتبه  اأو حتى فقط ممن 

النخيل، وقد اأر�ضى على هذا النح� بالرغم من 

ومنذ  والنظام.  الهدوء  من  ن�ًعا  العنف  ذلك 

ذلك ال�قت تبعت اجل�ف منطقة �ضمر”.

باجل�ف  اقامته  اأثناء  م�زيل  األ�يز  لحظ  وقد 

املت�ضارعة  القبائل  ق��ي��ام  ال�ضرحان  ووادي 

اإحل��اق  لأج��ل  البع�ض،  بع�ضها  نخيل  بتقطيع 

ال�ضرر بالأعداء، فذكر اأنه اأثناء وج�ده باجل�ف 

اأن  يحاول  جانب  وكل  م�ضتمًرا،  القتال  “كان 
الب�ضاتني  اأ�ض�ار  بتدمري  بالآخر  ال�ضرر  يلحق 

وتقطيع النخيل”. 

�لنخيل م�شدر لال�شتظالل

ذي  للغذاء  م�ضدًرا  فقط  ميثل  ل  التمر  نخيل 

طاقة عالية ميكن تخزينه ونقله مل�ضافات ط�يلة 

ا يعترب م�ضدًرا للظل  عرب ال�ضحراء، بل واأي�ضً

واحل��م��اي��ة م��ن ري���اح ال�����ض��ح��راء، وم��ن اأجمل 

بها  وي�ضتمتع  ي��راه��ا  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��ن��اظ��ر 

نظر  اإذا  النخيل،  �ضجرة  منظر  ه�  الإن�ضان، 

اإليها من الأ�ضفل اإىل الأعلى، حيث تظهر وكاأنها 

مظله تغطي اجلال�ض حتتها، وحتميه من حرارة 

ال�ضم�ض، وع�امل البيئة الأخرى. 

النخيل يف  اأن  اإىل  ه���ب��ري  ���ض��ارل  اأ���ض��ار  وق��د   

كاف يعمل على تخفي�ض درجة احلرارة قائال: 

ع�ضرة منها  حرارة  �ضباًحا  الرابعة  يف  “ق�ضت 
)الينابيع(، وجدت اأن معدل الأح�ا�ض املعر�ضة 

لل�ضم�ض يبلغ 50،24 درجة، ومعدل تلك املحمية 

فاإن  ثم  10،21 درج��ة. ومن  يبلغ  النخيل  حتت 

معدل حرارة املنطقة مرتفع جًدا. وقد اأكد يل 
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ثم نراه يف م��ضع اآخر عندما قام بزيارة للزلفي 

ملدينة  �ضغرية”  “�ضاحية  باأنها  ي�ضفها  التي 

الك�يت، لأجل معاينة رجل م�ضن مري�ض، يذكر 

يف  النخيل.  اأ�ضجار  من  خ�ضراء  “غابة  اأنها 

و�ضط تلك الغابة من النخيل تق�م بي�ت الزلفي 

“ودخلنا القرية من باب منخف�ض  وقالعها”، 

يف اأحد الأبراج املقامة ح�لها، ووجدنا اأنف�ضنا يف 

البداية و�ضط ف�ضحة، بها بع�ض اأ�ضجار النخيل، 

و”ت�جد  اخلربة”،  القدمية  البي�ت  وبع�ض 

جهتيها  يف  بالزلفي،  النخيل  ب�ضاتني  معظم 

الغربية واجلن�بية وحتيطها جدران من الطني 

ترتفع اإىل ثالثة اأمتار، يعل�ها �ضياج من �ضعف 

النخيل للحماية”.

اأن  دي�لف�ا  مدام  الب�ضرة لحظت  مدينة  ويف 

“التمر من حما�ضيل هذه املدينة املهمة الأخرى 
اإىل اخلارج  الأطنان  األ�ف  �ضن�ًيا  ي�ضدر منها 

ا، وهذه الثمرة الغريبة حت�ي �ضيًئا كثرًيا من  اأي�ضً

املادة ال�ضكرية، كما حت�ي مقادير من الكح�ل 

التي لها �ضهرة عاملية، لذا تك�ن لها اأ�ض�اق رائجة 

خارج البالد، فت�ضدر يف �ضالل واأقفا�ض ت�ضنع 

من اجلريد و�ضعف النخيل اللني، التي حتملها 

ال�ضفن ال�ضراعية والبخارية”. 

الب�ضرة  مناخ  اأن  درور  الليدي  لحظت  كما 

“الب�ضرة  لأن  النخيل  ل��زراع��ة  متاًما  مالئم 

معروفة ب�ضدة حرارة ال�ضم�ض، وحتى يف ال�ضتاء، 

الت�ضدير  مب��ادة  وجت���د  النخل  فيها  ينم�  ل��ذا 

الأوىل: التم�ر. اإن النخيل يج�د بكثري من ل�ازم 

احلياة، فه� غذاء بالدرجة الأوىل”.

�لنخيل دو�ء

طلع  اأن  احلديثة  الطبية  ال��درا���ض��ات  اأثبتت 

ويفيد  الأم��را���ض،  من  للعديد  عالًجا  النخيل 

الع�ضبي،  اجل��ه��از  �ضالمة  على  احل��ف��اظ  يف 

وي�ضاعد على ال�قاية من ت�تر الأع�ضاب، ومينع 

الل�ضان  ان�ضداد ال�ضهية، ويحافظ على �ضالمة 

�ضد  وي�ضتخدم  للكبد،  منظف  وه�  وال�ضفتني، 

وط��ارد  اله�ائية،  الق�ضاب  والتهاب  ال�ضعال 

للبلغم، كما اأنه مفيد يف زيادة حي�ية الدماغ، 

وتق�ية اجلهاز اله�ضمي، وقد قدم �ضكان وادي 

التي  الطبية  ال��ضفات  من  الكثري  الرافدين 

م�ضتقات  اأح��د  اأو  التمر،  تركيبها  يف  يدخل 

وع�ضر  والتقيحات،  القروح  عالج  يف  النخيل 

ويفيد  العلل.  من  وغريها  املعدة،  واآلم  الب�ل 

يحت�ي  اإذ  الن�ضاء،  من  احل�امل  خا�ض  ب�ضكل 

يف  الرحم  ع�ضالت  تق�ي  مقب�ضة  م��ادة  على 

الأ�ضهر الأخرية من احلمل فت�ضاعد الأم على 

بعد  احلا�ضل  النزف  وتقلل  ال���لدة،  م�اجهة 

الف�ائد  كل هذه  البدوي  اكت�ضف  وقد  ال�لدة، 

قبل اأن يت��ضل اإليها الطب احلديث، فا�ضتفاد 

من التمر يف عالج معظم اأمرا�ضه واأ�ضقامه. 

ملعاجلة  ت�ضلح  التي  الأدوي��ة  بع�ض  اأن  “كما 
يف  اكت�ضفت  قد  العي�ن،  واأمرا�ض  الروماتزم 

الزيت، جتعلها  ن�ضبة مهمة من  التمرة، وفيها 

ت�ضلح  ك��م��ا  ال�����ض��اب���ن،  ل�ضناعة  ���ض��احل��ة 

بالإمكان  اأن  وتبني  ال��ط��ع��ام،  زي��ت  لتح�ضري 

ا�ضتعمال الن�ى مادة اأولية للحرير ال�ضناعي”.

واأنتج البدوي من النخيل اأدوية واأدوات جتميل، 

ينتمي   Carlo Guarmant ج�ارماين  اأن  ومع 

على  جم��رًبا  ك��ان  فقد  الفكت�ري،  الع�ضر  اإىل 

انتقاد عادات العرب وتقاليدهم، فاتهم الرجال 

الن�ضاء  واتهم  وامل��ل��ذات،  الله�  يف  بالنغما�ض 

باأنهن للمتعة والرتف، ولكن ذلك مل مينعه من 

العرتاف باأن جمال ال�ضيدات العربيات ي�ضاهي 

جمال اأح�ضن ال�ضيدات يف كان�فا Kanova، واأن 

مبرهم  ويدهن  ولم��ع،  وط�يل  اأ�ض�د  �ضعرهن 

�ضجرة  �ضاق  حلاء  م�ضح�ق  من  مركب  عطري 

ذيل  من  امل�ضتخل�ض  ال�ضايف  والدهن  النخل، 

ال�ضاأن، فذكر اأن “�ضع�رهن ط�يلة جًدا، �ض�داء 

ملاعة بف�ضل مرهم عدمي الرائحة يقمن برتكيبه 

من الذرور الناعم جًدا املتخذ من حلاء النخيل، 

بغداد العثمانية  عام 1920م القفه و�ضيله نقل بني �ضفاف نهر دجله 1914م
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رمبا  اخل��روف،  اإلية  من  امل�ضفى  الدهن  ومن 

كان لهذا امل�ضتح�ضر التجميلي الب�ضيط والنقي، 

اإمكانية ر�ضم الب�ضمة على �ضفاه احلزينات من 

جميالت الغرب”.

اإحدى  زال��ت،  وما  النخلة،  كانت  وباخت�ضار، 

والإن�ضان  خا�ضة،  للعراقي  احلياة  مق�مات 

العربية  واجلزيرة  العربي  اخلليج  منطقة  يف 

تفا�ضيل  خمتلف  يف  باأجزائها  ودخلت  عامة، 

حياته، واأ�ضحت معلًما من معاملها، فا�ضتخدم 

جميع اأجزائها يف اأغرا�ض متعددة. حًقا... اإن 

النخلة هبة من امل�ىل – عز وجل – للب�ضرية 

تك�ن  اأن  ا�ضتحقت  لذلك  ال��زاخ��ر،  بعطائها 

اأ�ضط�رة الأجيال.

�مل�شادر و�ملر�جع باللغة �لعربية 

ال�ضعبي  ال��رتاث  ن�ضر:  الرحيم  عبد  �  اأحمد 
يف اأدب الرحالت، )الدوحة: مركز الرتاث 

اخلليج  ل����دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�ض  ال�����ض��ع��ب��ي 

العربية، 1995(.

يف  الغربي�ن  الرحالة  حجر:  حمم�د  �  جمال 
احل��دي��ث،  الع�ضر  يف  الإ���ض��الم��ي  امل�����ض��رق 

اجلامعية،  امل��ع��رف��ة  دار  )الإ���ض��ك��ن��دري��ة: 

.)2008

من  احل��اج  رحلة  الربيعة:  اأحمد  بن  �  �ضعد 
الدار  )ب��ريوت:  احل��رام،  البلد  اإىل  الزبري 

العربية للم��ض�عات، 2011(.

قبل  العرب  ومعتقدات  اأديان  دغيم:  �  �ضميح 
اللبناين،  الفكر  دار  )ب���ريوت:  الإ���ض��الم، 

.)1995

�  عاطف حممد اإبراهيم؛ حممد نظيف حجاج 
رعايتها  زراعتها،  التمر...  نخلة  خليف: 

)الإ�ضكندرية:  العربي،  ال�طن  يف  واإنتاجها 

من�ضاأة املعارف، 1993(.

�  �ضحاتة اأحمد عبد الفتاح: م��ض�عة النخيل 
للن�ضر  الطالئع  دار  )ال��ق��اه��رة:  وال��ت��م���ر، 

والت�زيع، 2000(.

العراق،  تاريخ  يف  النخل  ال��ع��زاوي:  �  عبا�ض 
)بغداد: مطبعة اأ�ضعد، 1962(.

�  األ�يز م�زيل: يف ال�ضحراء العربية، رحالت 
ومغامرات يف �ضمال جزيرة العرب 1908-

1915، ترجمة عبد الإله املالح، )اأب� ظبي: 

هيئة اأب� ظبي للثقافة والرتاث، 2010(.

حياتي  وال��غ��رب:  ال�ضرق  �ضيمل:  م��اري  �  اآن��ا 
ال�ضالم  عبد  ترجمة  �ضرقية،   – ال��غ��رب 

للثقافة،  الأعلى  املجل�ض  )القاهرة:  حيدر، 

.)2004

العربية  رون��ك��ي��ري: ع��رب اجل��زي��رة  �  ب��ارك��ل��ي 
حممد  من�ض�ر  ترجمة  ج��م��ل،  ظهر  على 

العبيكان،  مكتبة  )ال��ري��ا���ض:  اخل��ري��ج��ي، 

.)1999

بغداد،  و�ضف  بكنكهام،  رحلة  �  بكنكهام: 
باأقالم  بغداد  ح��الوي،  علي  حممد  ترجمة 

رحالة، )لندن: دار ال�راق للن�ضر املحدودة، 

.)2007

�  تايلر: رحلة تايلر اإىل العراق، ترجمة بطر�ض 
)لندن:  العراق،  اأوروبي�ن يف  رحالة  حداد، 

دار ال�راق للن�ضر املحدود، 2007(.

العراق،  يف  ه�لندي  رحلة  اأنيه�لت:  �  تنك� 
يف  اأوروب��ي���ن  رح��ال��ة  ب�ضري،  م��ري  ترجمة 

العراق، )لندن: دار ال�راق للن�ضر املحدود، 

.)2007

الفرن�ضي  رحلة  تافرنييه:  بابتي�ضت  �  ج��ان 
تافرنييه اإىل العراق يف القرن ال�ضابع ع�ضر، 

فرن�ضي�ض،  وب�ضري  ع���اد،  ك�ركي�ض  ترجمة 

)ب�����ريوت: ال����دار ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م������ض���ع��ات، 

.)2006

�ضنة  ال��ع��راق  اإىل  رحلتي  بكنغهام:  �  جم�ض 
اجلزء  التكريتي،  طه  �ضليم  ترجمة   ،1816

الثاين )بغداد: مطبعة اأ�ضعد، 1969(.

اجلزيرة  و�ضط  بدو  هي�ض:  جاك�ب  �  ج�هن 
واأغ����ان(،  ح��ك��اي��ات  ت��ق��ال��ي��د-  )عادات– 

ترجمة حمم�د كبيب�، تقدمي حممد �ضلطان 

العتيبي )بغداد: دار ال�راق للن�ضر املحدودة، 

.)2010

ما�ضيها  التمر  نخلة  البكر:  اجل��ب��ار  �  عبد 
وح��ا���ض��ره��ا، )ب������ريوت: ال�����دار ال��ع��رب��ي��ة 

للم��ض�عات، 2002(.

العرب  ت��اري��خ  ن����ار:  �ضليمان  العزيز  �  عبد 
)القاهرة:  العراق،  الأول:  اجلزء  احلديث 

اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية، 1976(.

يف  والتم�ر  النخيل  ال��دب��اغ:  ال���ه��اب  �  عبد 
العراق، )بغداد: مطبعة �ضفيق، 1969(. 

�  عماد حممد ذياب احلفيظ: النخيل والتم�ر 
يف الرتاث العربي والإ�ضالمي، )عمان: دار 

الياق�ت للن�ضر والت�زيع، 2002(.

�  ع��ض البادي: الرحالة الأوروبي�ن يف �ضمال 
ووادي  اجل���ف  )منطقة  العربية  اجلزيرة 

الدار  )ب��ريوت:   ،1922-1845 ال�ضرحان( 

العربية للم��ض�عات، 2002(.

�  نائل حن�ن: �ضريعة حم�رابي، اجلزء الثاين، 
والن�ضر،  للطباعة  امل��ج��د  دار  )دم�����ض��ق: 

.)2005

ال��ت��م��ر غ���ذاء ودواء،  ال����رتك:  �  ن��ه��اد ف��ت��اح 
)القاهرة: �ضم�ض للن�ضر والت�زيع، 2008(.

مذكرات  يف  ب��غ��داد  ال��زي��دي:  كا�ضد  �  وليد 
املناهج  دار  )ع��م��ان:  الفرن�ضيني  الرحالة 

للن�ضر والت�زيع، 2009(.

�  ي��اق���ت احل��م���ي: معجم ال��ب��ل��دان، اجل��زء 
اخلام�ض، )بريوت: دار �ضادر، 1977(.

�  يحيى �ضامي: ال�ضرك اجلاهلي واآلهة العرب 
امل��ع��ب���دة، )ب����ريوت: دار ال��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي، 

.)1993

كتب معربة

�  الأب فيليب الكرملي: الرحلة ال�ضرقية لالأب 
بطر�ض  ترجمة   ،)1629( الكرملي  فيليب 

)لندن:  العراق،  اأوروبي�ن يف  رحالة  حداد، 

دار ال�راق للن�ضر املحدود، 2007(.

والفرات،  دجلة  �ضفاف  على  درور:  �  الليدي 
ال�راق  �ضركة  )لندن:  جميل،  ف���ؤاد  ترجمة 

للن�ضر املحدودة، 2008(.
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�  جيم�ض بيلي فريزر: رحلة فريزر اإىل بغداد 
�ضنة 1834، ترجمة جعفر اخلياط )بريوت: 

الدار العربية للم��ض�عات، 2006(.

بغداد  اإىل  رحلتي  ول�ضتيد:  رمي�ند  �  جيم�ض 
يف عهد ال�ايل داود با�ضا، ترجمة �ضليم طه 

التكريتي، )بغداد: مطبعة ث�يني، 1984(.

-1897 1 �
1809، ترجمة الأب بطر�ض حداد، )بغداد: 

�ضركة بيت ال�راق للن�ضر املحدودة، 2011(.

دار  )ب��ريوت:  ال�ضحراء،  ع��رب  �  ديك�ض�ن: 
الفكر املعا�ضر، 1996(.

الغربي�ن يف اجلزيرة  الرحالة  بدول:  �  روبن 
ن�ضيف،  اأدم  اهلل  عبد  ترجمة  ال��ع��رب��ي��ة، 

)الريا�ض: املرتجم، 1989(.

العربية  اجل��زي��رة  يف  رحلة  ه���ب��ري:  �  ���ض��ارل 
اإلي�ضار  ترجمة   ،1882-1878 ال��ضطى 

وال��ت���زي��ع،  للن�ضر  كتب  )ب���ريوت:  ���ض��ع��ادة، 

.)2003

رحلته  يف  نيب�ر  م�ضاهدات  نيب�ر:  �  كار�ضنت 
1765، ترجمة  من الب�ضرة اإىل احللة �ضنة 

املعرفة،  دار  العمري، )بغداد:  �ضعاد هادي 

.)1955

يف  العراق  اإىل  نيب�ر  رحلة  نيب�ر:  �  كار�ضنت 
الثامن ع�ضر، ترجمة حمم�د ح�ضني  القرن 

الأمني )بغداد: �ضركة دار اجلمه�رية للن�ضر 

والطبع، 1965(.

ال�ضمايل،  جند  ج�ارماين:  كالودي�  �  كارل� 
الق�ضيم،  يف  ُعنيزة  اإىل  القد�ض  من  رحلة 

اأب�  هيئة  ظبي:  )اأب���  اإيب�ض،  اأحمد  ترجمة 

ظبي للثقافة والرتاث، 2009(.

كا�ضباروا  الإيطايل  رحلة  بالبي:  �  كا�ضبارو 
 – – عنه  ال���زور  – دي��ر  حلب  اإىل  بالبي 

ترجمة   ،1597 �ضنة  ب��غ��داد   – ال��ف��ل���ج��ة 

العربية  ال����دار  )ب�����ريوت:  ح����داد  ب��ط��ر���ض 

للم��ض�عات، 2008(.

�ضمر  قبيلة  �ضيخ  اإىل  رحلة  �ضتاين:  �  ل�ثر 

م�ضعان الفي�ضل اجلربا �ضنة 1962، ترجمة 

الدار  )ب��ريوت:  امل�ؤ�ض�ضة  يف  الرتجمة  ق�ضم 

العربية للم��ض�عات، 2011(.

الق�ضم  اخل��ل��ي��ج،  دل��ي��ل  ج.:  ج.  �  ل����رمي���ر 
دي�ان  )الدوحة:  الثالث،  اجلغرايف، اجلزء 

اأمري دولة قطر، 2002(.

�  ليدي اآن بلنت: رحلة اإىل جند مهد الع�ضائر 
اإيب�ض، )دم�ضق: دار  اأحمد  العربية، ترجمة 

املدى للثقافة والن�ضر، 2005(.

�  ماك�ض فرايهري ف�ن اأوبنهامي: البدو، اجلزء 
 - الأردن   – �ضيناء   – فل�ضطني  ال��ث��اين: 

)ل��ن��دن:  كبيب�  حم��م���د  ترجمة  احل��ج��از، 

�ضركة دار ال�راق للن�ضر املحدودة، 2007(.

�  ماك�ض فرايهري ف�ن اأوبنهامي: البدو، اجلزء 
“عرب�ضتان”،  اإي���ران  خ�ز�ضتان-  ال��راب��ع: 

دار  �ضركة  )ل��ن��دن:  كبيب�  حمم�د  ترجمة 

ال�راق للن�ضر املحدودة، 2007(.

�  ماك�ض اأوبنهامي: رحلة اإىل ديار �ضمر وبالد 
حمم�د  وتدقيق  مراجعة  اجلزيرة،  �ضمال 

كبيب�، )بغداد: دار ال�راق للن�ضر، 2007(.

املت��ضط  البحر  من  اأوبنهامي:  ف�ن  �  ماك�ض 
و�ض�ريا، ترجمة حمم�د  لبنان  اإىل اخلليج: 

املحدودة،  للن�ضر  ال�راق  دار  )لندن:  كبيب� 

.)2008

�  م��دام دي���لف���ا: رحلة م��دام دي���لف���ا من 
1881م/  وب��غ��داد  الب�ضرة  اإىل  امل��ح��م��رة 

)بريوت:  الب�ضري،  علي  ترجمة  1299ه�، 

الدار العربية للم��ض�عات، 2007(.

بالد  اإىل  رحلتي  �  ميهاي ف�ضل اهلل احلداد: 
الرافدين وعراق العرب، ترجمة ثائر �ضالح 

)بريوت: كتب للن�ضر والت�زيع، 2004(.

اإىل  رحلة  ب��ه��ادر:  ج�نك  ي��ار  حميد  �  ن���اب 
بغداد  الدين،  �ضعد  كاظم  ترجمة  بغداد، 

للن�ضر  ال���راق  دار  )لندن:  رحالة،  باأقالم 

املحدودة، 2007(.

اأه���ار  ع��رب  اإىل  رحلة  في�ضجر:  �  ويلفريد 

العراق، )بريوت: الدار العربية للم��ض�عات، 

.)2006

مقاالت يف دوريات

بالدي”،  علم  هي  “النخلة  ل�ض�:  �  اأدم����ن 
)�ضباط   14-13 العدد  ميزوب�تاميا،  جملة 

.)2008

�  ب�ضام طالب: “النخلة �ضجرة العرب املباركة 
و�ضيدة ال�ضجر”، جملة الدوحة، العدد 117، 

)�ضبتمرب 1985(.

�  جريدة ال�ضيا�ضة )الك�يت(، ال�ضنة 7، العدد 
1491، 9 اأغ�ضط�ض 1973.

يف  النخيل  “خ��ض  ح�ضن:  حمم�د  �  �ضليمان 
ال�ضعبية،  املاأث�رات  العربي”، جملة  الرتاث 

العدد 44، )اأكت�بر 1996(.

�  طالب عبد العزيز: “نخيل الب�ضرة من 13 
ملي�نني”،  من  اأق��ل  اإىل   1977 عام  ملي�ًنا 

)�ضباط   16 ال��ع��دد  م��ي��زوب���ت��ام��ي��ا،  جم��ل��ة 

.)2009

النخلة  “ت�ض�ير  النعيم:  اهلل  عبد  �  م�ضاري 
يف النق��ض الزخرفية يف منطقة الأح�ضاء”، 

جملة املاأث�رات ال�ضعبية، العدد 43، )ي�لي� 

.)1996

“النخيل والبيئة...  �  حممد جرب احلمداين: 
ميزوب�تاميا،  جملة  الدائم”،  العراق  نفط 

العدد 11، )ني�ضان 2007(.

ال�ضجرة  تلك  “النخلة  مهنا:  نا�ضر  �  ي�ضرى 
العدد  القطرية،  ال�ضرق  جريدة  املباركة”، 

 24 1432ه�/  حم��رم   18 اجلمعة   ،8226

دي�ضمرب 2010م.

باحث دكتوراه في تاريخ العراق الحديث  ê



76  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

أهمية النخيل في اإلسالم 
وأحكامها الشرعية )3(

اأب�اب يتناول كل باب جانب من ج�انب النخلة مدعمًا بالأدلة  اإىل عدة 

والرباهني املت�فرة لدي اأ�ضاأل اهلل اأن ينفع به واأن يك�ن دافعًا لالهتمام 

خال�ضًا  عملنا  يجعل  واأن  امل�ضت�يات،  جميع  على  املباركة  ال�ضجرة  بهذه 

ل�جهه الكرمي و�ضلى اهلل على ر�ض�لنا حممد وعلى اآله اأجمعني.  

زكاة �لتمـر:

وال�ضعري  والقمح  والعنب   « النخل  ثمر   « التمر  اأن يف  العلماء على  اأجمع 

اإذا متت �ضروطها، كالن�ضج، و�ضالح الأكل. قال  من الزرع - الزكاة - 

141. وك�ذلك حلديث »عبد  اآية  الأنعام  تعاىل )واآت� حقه ي�م ح�ضاده( 

اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما مرف�عًا )ال�زك�اة ف�ي احلنطة وال�ضع�ري 

والت�م�ر وال�زبي�ب()2(. ويف لف�ظ )الع�ض�ر ف�ي الت�م�ر والزبيب واحلنطة 

ومع�اذ  م���ضى  اأب�  ح�ديث  وم�نها  قطني.  الدار  اأخرجه  وال�ضعري()3(. 

ر�ضى اهلل عنه اأن ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم )ملا بعثهما اإىل اليمن 

يعلمان النا�ض اأمر دينهم فاأمرهم اإل ياأخذوا ال�ضدقة اإل من هذه الأربعة 

- احلنطة، ال�ضعري، القمح، الزبيب()4(.

 )1( يراجع نيل الأوطار - ال�ض�كاين - ج�5 �ض200 .

عبد  حديث  من   - املحا�ضن  دار  �ض94  ج�2  قطني  ال��دار  )2(  اأخرجه 

اهلل بن عمرو بن العا�ض - وقد �ضعفه ابن حجر يف التلخي�ض ج�2 

�ض166 ط �ضركة الطباعة الفنية .

عبد  حديث  من   - املحا�ضن  دار  ط   93 �ض  ج�2  يف  قطني  )3(  ال��دار 

اهلل بن عمرو بن العا�ض - ويف اإ�ضناده �ضعف . ذكره ابن حجر يف 

التلخي�ض ج�2 �ض164 .

احلمد هلل وال�ضالة على اأ�ض��رف الأنبياء واملر�ضلني �ضيدنا حممد وعلى اآله 

و�ضحبه اأجمعني. فهذا البحث يتناول �ضجرة �ضرفها اهلل �ضبحانه وتعاىل 

بذكرها يف القراآن الكرمي يف اأكر من م��ضع وبني اأهميتها لالإن�ضان، كما 

تطرقت ال�ضّنة املطهرة لهذه ال�ضجرة وبينت اأهميتها ونفعها. كما اأخذت 

ن�ضيبها من ال�ضعر، وكما اأخذت ن�ضيبها من الأق�ال املاأث�رة.

فيها  لالأنام،  و�ضعها  )والأر���ض  تعاىل  قال  النخلة-  هي  ال�ضجرة  هذه 

فاكهة والنخل ذات الأكمام( �ض�رة الرحمن اآية 10 - 11.

اأقدم الأ�ضجار التي عرفتها �ضبه اجلزيرة العربية  وتعترب النخلة اإحدى 

املنطقة. وقد عرف  الإن�ضان يف هذه  لدى  الأ�ضجار  اأهم هذه  تعترب  كما 

لها  الأمثل  وال�ضتثمار  النخل  الق�ض�ى من  ال�ضتفادة  املنطقة  اأهل هذه 

�ض�اء لثمارها اأو جذوعها اأو �ضعفها.

القيمة  ال�ضعبة ومن  املناخية  للظروف  النخلة من حتملها  اأهمية  وتاأتي 

حاجة  ما  دون  ط�يلة  ملدة  تخزينها  ميكن  التي  النخيل  لثمرة  الغذائية 

للت�ضنيع اأو التربيد. ول يعرف على وجه التحديد امل�طن الأ�ضلي ل�ضجرة 

النخيل فقد وجدت ر�ض�مها على نق��ض الآثار القدمية يف بالد الرافدين 

وم�ضر كما ورد ذكرها يف الت�راة والإجنيل. اإل اأنه يعتقد اأن بالد العرب 

هي امل�طن الأ�ضلي للنخيل.

ومن خالل هذا البحث اأقدم �ض�رة مف�ضلة عن هذه النخلة التي باركها 

�ضلى اهلل  الر�ض�ل  بها  واأهتم  الكرمي،  القراآن  بذكرها يف  وجل  اهلل عز 

�ضلة  لها  التي  امل�ضائل،  ذاك��رًا  كثرية،  اأحاديث  يف  وذكرها  و�ضلم  عليه 

م�افقًا  اأراه  ما  وترجيح  ذاكرًا خالفهم  العلماء  واأق�ال  وثمرها  بالنخلة 

البحث  هذا  بتق�ضيم  اأق���م  و�ض�ف  واأهدافها  ال�ضريعة  ل��روح  اأو  للدليل 

د. فهد بن حمود العصيمي
باحث من المملكة المغربية

ê
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دائ��رة  ط  �ض401  ج�1  احلاكم  )4(  اأخ��رج��ه 

املعارف العثمانية وقد �ضححه احلاكم ، 

ووافقه الذهبي 

هـل ي�شرتط �حلـول يف زكاة �لتمـر: 

والثمار  ال����زروع  زك���اة  يف  احل����ل  ي�ضرتط  ل 

اتفاقًا. لق�له تعاىل: )واآت� حقه ي�م ح�ضاده( 

فيه  ف�جبت  ذاته  اخل��ارج مناء يف  ولأن   .)1(

الأم���ال  �ضائر  بخالف  كاملعدن.  ف���رًا  الزكاة 

فيه  ليتمكن  لها من احل�ل  التي لبد  الأخ��رى 

ال�ضتثمار )2(.

م�ق�دار ن�ض�اب زكاة التمر:

اأن التمر جتب فيه الزكاة من واقع الأدلة  مبا 

قال تعاىل: )كل�ا من ثمره اإذا اأثمر واآت�ا حقه 

اهلل  �ضلى  النبي  بني  وقد  ح�ضاده()3(.  ي�م 

عليه و�ضلم ذلك يف )عن �ضامل بن عبد اهلل عن 

اأبيه ر�ضي اهلل عنهما اأن ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل 

ال�ضماء والعي�ن  عليه و�ضلم قال: )فيما �ضقت 

بالن�ضح  �ضقي  وم��ا  الع�ضر،  ع��ري��ًا  كانت  اأو 

ن�ضف الع�ضر( )4(. وقد بني النبي �ضلى اهلل 

�ضعيد  اأبي  عن  التمر  زكاة  مقدار  و�ضلم  عليه 

اخلدري ر�ضي اهلل ع�ن�ه ق�ال: ق�ال �ض�لى الل�ه 

ع�ليه و�ض�لم: )ل�ي��ض فيما دون خم�ضة اأو�ضق من 

التمر �ضدقة( )5(.

)1( الأنعام : اآية 141 .

)2( يراجع املغني - ابن قدامه - ج�6 �ض696.

)3( الأنعام : اآية 141 .

)4(  ينظر البخاري - كتاب الزكاة - الباب 55 

ال�ضلفية  ط   - �ض347  ج�3   - الفتح  ويف 

والرتمزي – كتاب الزكاة الباب 14.

-الباب  ال��زك��اة  كتاب   - البخاري  )5(  رواه 

-4ويف م�ضلم كتاب الزكاة حديث )1( و 

 )3(

و�إليك ما قاله �لعلماء حول ذلك.

�شروط وجوب بلوغ زكاة �لتمر: 

عند اجلمه�ر: من ذلك بل�غ الن�ضاب، ون�ضاب 

التمر بل�غ خم�ضة اأو�ضق عند اجلمه�ر. حلديث 

)لي�ض  و�ضلم:  عليه  اهلل  �ضلى  عنه  �ضعيد  اأبي 

حب  ول  مت��ر  م��ن  اأو���ض��اق  خم�ضة  دون  فيما 

�ضدقة( )1(.

تعريف ال��ضق: لغة حمل البعري. 

�ضت�ن  ونح�هما  وال��ع��د���ض  احلنطة  يف  وه��� 

�ضاعًا ب�ضاع ر�ض�ل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ض�ل�م، 

اأم�����داد   4 وال�����ض��اع  �ض�اع   300 ال�مج�م��ع 
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وال�ض�اع ي�ض�ع م�ق�دار 2،176 كيل� غرام )2( .

الثمار  ع��م���م  يف  ال���زك���اة  ي���رون  الأح���ن���اف: 

القليل  يف  اأي  معني،  ن�ضاب  دون  واحل��ب���ب 

والكثري)3(. 

والراجح ه� راأي اجلمه�ر يف حتديد الن�ضاب، 

حيث ورد احلديث ال�ضحيح الثابت عن ر�ض�ل 

اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ولعله مل يبلغ احلنفية 

واهلل اأعلم.

خـر�ش �لنخل الإخر�ج �لزكـاة: 

ذهب اجلمه�ر خالف القلة اأنه ينبغي لالإمام 

اإذا بداأ �ضالح الثمار من نخل ونح�ه اأن ير�ضل 

�ضاعيًا يخر�ضها - اأي يقّدركم �ضيك�ن مقدارها 

بعد اجلفاف. ليعرف قدر الزكاة ال�اجبة على 

واأه��ل  ال��ف��ق��راء  ح��ق  ملعرفة  وذل��ك  اأ�ضحابها 

الثمار  اأهل  على  وللت��ضعة  الزكاة.  ا�ضتحقاق 

ثم  رطبًا  منها  فياأكل�ا  وبينها  بينهم  ليخلى 

ي�ؤدون الزكاة بح�ضاب اخلر�ض عند اجلفاف.

ومم���ن ي���رى اخل��ر���ض - ع��م��ر ب��ن اخل��ط��اب 

و�ضهل بن اأبي حتمة واحل�ضن وعطاء والزهري 

العلم  اأهل  واأكر  واأحمد،  وال�ضافعي،  ومالك، 

.)4(

)1(  اأخرجه م�ضلم ج�2 �ض674  ط احللبي - 

وتقدم عند البخاري كذلك .

)2(  يراجع - فقه الزكاة - ي��ضف القر�ضاوي 

- ج�1 �ض373 م�ؤ�ض�ضة الر�ضالة ط الثانية.

)3( يراجع - ابن عابدين - ج�2 �ض49.

اأب� عبيدة - �ض492 -  )4( ينظر الأم�ال - 

وال�ضرح الكبري ج�1 �ض452 . وكذلك املجم�ع 

على املهذب- ج�5�ض477 - ومغني املحتاج - 

ج�1�ض386 - واملغني ج�2 �ض706 .

دلـيلهـم: 

عن اأبي حميد ال�ضاعدي: )اأنه �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم خر�ض على امراأة ب�ادي القرى حديقة 

لها )عام تب�ك( وكان خر�ضه لها ع�ضرة اأو�ضق 

وقال للمراأة: اأح�ضى ما يخرج منها فاح�ضته 

فكان كما قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم( )1(.

قال اخلطابي: يف معامل ال�ضنن. )اإن اخلر�ض 

ثابت عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، والعمل 

به ثابت عند اأهل العلم، اإل ما روى عن ال�ضعبي 

اخلر�ض  اأن  ال�ضعبي،  يرى  حيث  ال��راأي  واأه��ل 

بدعة.

اإمن��ا ك��ان اخلر�ض  ال���راأي:  اأه��ل  وق��ال بع�ض 

اأن يلزم به  تخ�يفًا للزراع لئال يخ�ن�ا - فاأما 

وفيه غرر  وتخمني.  اأن��ه ظن  ذل��ك  ف��ال،  حكم 

وكان ج�ازه قبل الربا والقمار.

باخلر�ض  العمل  ب��اأن  اخلطابي:  عليهم  ورد 

وقد  متقدم،  واملي�ضر  القمار  وحت��رمي  ثابت 

عمل باخلر�ض اأب� بكر وعمر ر�ضى اهلل عنهما 

وعامة ال�ضحابة والعلماء على ذلك.

واأما ق�لهم اإنه ظن وتخمني فال ي�ضّلم لهم بل 

ه� اجتهاد يف معرفة مقدار الثمار عن طريق 

اخلر�ض( )2(.

زكاة �لنخـل �ملغ�شوب:

ثم  غ�ضبت  اإذا  النخل  اأن  اإىل  املالكية  ذهب 

ردت بعد اأع�ام مع ثمرتها - فاإنها تزكى لكل 

عام بال خالف اإذا مل تكن زّكيت اأي يزكى ما 

رد  ف��اإن  جميعها  الغا�ضب  رد  اإذا  منها  يخرج 

بع�ض ثمارها وكان ح�ضل يف كل �ضنة ن�ضاب 

فاأكر  رد منه قدر ن�ضاب  بل  يرد جميعه  ومل 

وكان بحيث ل� ق�ضم على �ضنني الغ�ضب مل يبلغ 

كل �ضنة ن�ضابًا ففيه خالف. )3(. 

)1(  رواه البخاري - يف كتاب الزكاة - الباب 

54 - ويف الفتح ج�3 �ض343 ط ال�ضلفية .

)2(  معامل ال�ضنن - اخلطابي - ج�2 �ض212 

خمت�ضرًا .

)3(  اخلر�ضي - ج�2 �ض180 وكذلك الد�ض�قي 

- ج�1 �ض457 .

و�شـرح �حلنابلـة:

اإن متلك  ال��زروع على مالك الأر���ض  باأن زكاة 

الزرع قبل وقت احل�ضاد وبعد ا�ضتداده. وذلك 

لأنه يتملكه مبثل بذره وع��ض ل�احقه. في�ضتند 

الغا�ضب  ح�ضد  اإن  اأم��ا  زرع��ه  اأول  اإىل  ملكه 

يتملكه ربها قبل ح�ضاده فزكاة  باأن مل  الزرع 

الزرع على الغا�ضب ل�ضتقرار ملكه عليه )1( 

ويقا�ض النخل على الزرع يف امل�ضاألة.

اإخراج النق�د بدل التمر للزكاة:

لقد منع البع�ض اإخراج القيمة، واأجازه البع�ض 

يف  ومنعه  اأ�ضياء  يف  البع�ض  واأج���ازه  مطلقًا، 

حالت.

ي��ق���ل الإم����ام اب��ن تيمية ح���ل ذل���ك: )واأم���ا 

العدل  اأو  امل�ضلحة  اأو  للحاجة  القمية  اإخ��راج 

اأو زرعه  اأن يبيع ثمر ب�ضتانه  فال باأ�ض به مثل 

بدراهم فهنا اإخراج ع�ضر الدراهم يجزيه، ول 

اإذا كان قد   ، اأو حنطة  اأن ي�ضرتي ثمرًا  يكلف 

اأحمد  الإمام  ن�ض  وقد  بنف�ضه  الفقراء  �ضاوى 

على ج�از ذلك.

وقد نقل  ذلك عن معاذ ابن جبل، اأنه كان يق�ل 

اأ�ضهل  اأو لبي�ض  لأهل اليمن »ائت�ين بخمي�ض، 

املهاجرين  من  املدينة  يف  ملن  وخ��ري  عليكم، 

اأو يف  الزكاة  قاله يف  اإنه  قيل  وقد  والأن�ضار( 

اجلزية )2(.

وقد اأجاز اإخراج القيمة من املعا�ضرين ال�ضيخ 

ل�ضائل  مكت�بة  اإجابة  يف  وذل��ك  عثيمني.  ابن 

ح�ل ذلك.

ج�1   - الإي����رادات  منتهى  �ضرح   )1(  ي��راج��ع 

�ض395 .

)2( فتاوى ابن تيمية ج�25 �ض82 .

وهذه ن�ض الفت�ى مع �ض�ؤالها.

اجلمعية اخلريية يف اخلرباء وال�ضحابني   

رقم 22 يف 1410/3/15ه�

ف�شيلة �ل�شيخ حممد بن �شالح �لعثيمني 

)حفظه �هلل(

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ... وب�ع��د

مب�ؤنه  ت�ضقى  وال�ضاحبني  اخل��رباء  يف  امل��زارع 

وكلفت  النخيل  خر�ض  ومت  املكائن  ب�ا�ضطة 

التم�ر  بت�زيع زكاة  القا�ضي  اجلمعية من قبل 

يف  زاد  اخل��ر���ض  ه��ذا  ولكن  امل�ضتحقني  على 

نق�ض يف مزارع  ال�اقع كما  املزارع عن  بع�ض 
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اأخرى وكذلك هذه املزارع اأ�ضناف التم�ر فيها 

واأن����اع  و�ضقرى  وب��رح��ي  �ضكري  م��ن  خمتلفة 

راأي  ب�ضرًا فما  بيع  اأخرى كثرية وثمر الربحي 

ف�ضيلتكم بت�جيه الفالحني اإىل بيع التمر ومن 

ن�ضف  وه�  الزكاة  مقدار  اإعطاء اجلمعية  ثم 

امل��زارع  لذمة  اأب���راأ   ذل��ك  يك�ن  حتى  الع�ضر 

اأو  التم�ر  من  ي�ضرتي  حتى  للم�ضتحق  واأف�ضل 

غريها ما يريد من حيث الن�ع اأو الكيف وحتى 

يزول احلرج عن بع�ض الفالحني الذي يتحرج 

من بيعه واهلل يحفظكم ويرعاكم.

رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية 

عبد الرحمن بن اإبراهيم ال�ضحيباين

ال�ضالم  وعليكم  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�ضم 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  وب��رك��ات��ه..  اهلل  ورح��م��ة 

ثماره  زكاة  الفالح  يخرج  اأن  باأ�ض  ل  اجلمعية 

من الدراهم اإذا باع الثمر فاإن ذلك اأبراأ للذمة 

واأقرب للعدل، اأما اإذا مل يبعه فال�اجب اإخراجه 

ال��رديء،  من  اإخراجها  يج�ز  ول  ال��ضط  من 

من  وامل�ضه�ر  اجليد،  من  باإخراجها  يلزم  ول 

ولكن  ن�ع منه  زكاة كل  اإخراج  املذهب وج�ب 

الراجح ما ذكرت من اإخراج ال��ضط. وفق اهلل 

حممد  كتبه  وال�ضالح.  اخلري  فيه  ملا  اجلميع 

ال�ضالح العثيمني يف 16 /1410/3 ه� 

حممد بن �ضالح العثيمني 

1410/3/16ه�

التمر  اأن زك��اة  وال��ذي يظهر من واق��ع الأدل��ة 

ي�م  حقه  )واآت�����  ت��ع��اىل:  لق�له  م��ن��ه.  ت��خ��رج 

ح�ضاده( )1(. واحلديث )فيما �ضقت ال�ضماء 

�ضقى  وم��ا  الع�ضر،  ع��ري��ًا  ك��ان��ت  اأو  وال��ع��ي���ن 

بالن�ضح ن�ضف الع�ضر( )2(. لكن اإن ترجحت 

العدل  وج���د  مع  �ضرورة  ح�ضل  اأو  امل�ضلحة 

فالأمر فيه �ضعة علمًا اأن الأدلة لي�ضت �ضريحة 

فاإيتاء احلق ي�م احل�ضاد  واإمنا هي حمتملة. 

ه� الزكاة. وقد يك�ن مترًا اأو نق�دًا.

واأما احلديث. فه� عام فيما تخرج الأر�ض اأن 

بلغ  اإذا  زكاة  الع�ضر  اأو ن�ضف  الع�ضر  اإما   فيه 

الن�ضاب، ويحتمل اأن يك�ن املخرج من اجلن�ض 

اأو نق�دًا، ولعل امل�ضلحة اأحيانًا اأن يك�ن املخرج  

نق�دًا، وذلك ل�ضالح من دفعت له الزكاة  من 

اأ�ضد  للنق�د  حمتاجًا  يك�ن  قد  اإذ  امل�ضتحقني، 

التمر  الفقري  يبيع  يقال  للتمر، قد  من حاجته 

فه�  الأ�ضلي  يبيعه �ضاحبه  اأن  ولكن  اإذا جاءه 

الأقدر على فهم �ضعره، وعدم الغنب فيه.

نقل  اإىل  يحتاج  التمر  اأن  املعل�م  من  وكذلك 

وكلفة ف�ضاحب التمر الأ�ضلي ي�ضتطيع اأن ينقل 

التام  ال�ضتعداد  لديه  حيث  ب�ضه�لة  اجلميع 

لهذا اجلانب، وذلك غري متي�ضر ملن دفعت له 

ل�ضراء حاجات مهمة  بيعه  اأراد  ل�  التمر  زكاة 

اأو لدفع دين عليه اأو اأجار منزل اأو �ضراء ثياب 

وفر�ض ونح�ها، فقد يغنب يف بيعه حيث ل علم 

ي�ضعب  قد  وكذلك  التمر.  ببيع  الغالب  يف  له 

ل  مادية  بكلفة  اإل  ال�ض�ق  اإىل  اإي�ضاله  عليه 

ي�ضتطيعها. 

الناشر: مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدار البيضاء، المملكة المغربية ê



80  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

المنتجات الثانوية لنخيل التمر )3 - 6)

األهمية االقتصادية 
لفسائل نخيل التمر

أ. سعود بن عبد الكريم الفدا
د. رمزي عبد الرحيم أبو عيالة

saudalfadda@hotmail.com
ranzy200@hotmail.com

ê

) اأ ( حتديد الف�ضائل ح�ل الأمهات

) ب ( تعليم الف�ضائل ) بالب�ية (  املطابقة للم�ا�ضفات الفنية

�لف�شائل  من  �لتمر  نخيل  �أ�شناف  بع�ش  �إنتاج  معدل  �أواًل: 

وقيمتها �ملادية 

التمر  نخيل  من  املختلفة  الأ�ضناف  اإنتاجية  مدى  اإىل  هنا  الإ�ضارة  تتم 

للف�ضائل، حيث يختلف عدد الف�ضائل التي تنتجها النخلة الأم طيلة حياتها 

ح�ضب الأ�ضناف وعمليات اخلدمة، وعادة تعطي النخلة من 2 - 25 ف�ضيلة 

مل يعد �ال�شتثمار يف جمال �إن�شاء مز�رع وب�شاتني نخيل �لتمر 

يقت�شر على �إنتاج �لتمور فح�شب، بل حتطاه �إىل �أبعد من ذلك 

بكثري، فاإن كان �إنتاج �لتمور هو �لهدف �الأ�شا�شي �إال �أنه �أ�شحى 

�مل�شتثمر  وعي  مدى  باختالف  تختلف  �أخــرى  �أهد�فًا  هناك 

�ال�شتفادة  هي  �الأهــد�ف  تلك  ومن  و�هتماماته،  و�إمكانياته 

بع�ش  عليها  يطلق  و�لتي  �لتمر  لنخيل  �لثانوية  �ملنتجات  من 

يغفل  �ملنتجات  تلك  معظم  �أن  حيث  )خملفات(  �ملــز�رعــني 

قيمتها و�أهميتها كثري من مز�رعي �لنخيل، ومن تلك �ملنتجات 

�إنها  �إال  حقيقية  ثــروة  متثل  و�لتي  �لتمر  لنخيل  �لثانوية 

ثروة مهملة �إال �لقليل ممن ي�شتغلونها ��شتغالاًل �أمثل ما يلي: 

نوى �لتمر. جمار نخيل �لتمر. حبوب �للقاح. نو�جت �لتقليم. 

�لف�شائل. �لرو�كيب. )�لف�شائل �لهو�ئية(.

و�الأهمية  �لغذ�ئية  �ملكونات  حول  �ل�شابق  للمقال  �متد�دً� 

�ملنتجات  من  جــزءً�  باعتبارها  �للقاح  حلبوب  �القت�شادية 

وهي  �لثالثة  �حللقة  �الآن  نورد  فاإننا  �لتمر،  لنخيل  �لثانوية 

بعنو�ن �الأهمية �القت�شادية لف�شائل نخيل �لتمر.
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) ج ( تربيط الف�ضائل التي مت تعليمها

) د ( احلفر ح�ل الف�ضيلة امل�ضتهدفة

الأ�ضناف التي تعطي من 5 - 10 ف�ضائل/نخلة 

للف�ضائل،  الإنتاج  مت��ضطة  الأ�ضناف  من  تعد 

 5 من  اأق��ل  تعطي  التي  الأ�ضناف  اأن  حني  يف 

الإنتاج  قليلة  الأ�ضناف  من  تعد  ف�ضائل/نخلة 

للف�ضائل، كما ه� م��ضح باجلدول التايل رقم 

)1(، حيث مت ت�ضجيل عدد الف�ضائل/نخلة من 

الإدارة  نخيل  مب�ضروعات  ال�ضائعة  الأ�ضناف 

الزراعية ، وتق�ضيم الأ�ضناف اإىل ثالث فئات 

املادية  والقيمة  الف�ضائل/نخلة  ع��دد  ح�ضب 

الإدارة  مبيعات  ح�ضب  بالريال  الف�ضائل  لتلك 

الزراعية من الف�ضائل باأ�ضعار اجلملة )5000 

بني  مقارنة  اإج��راء  مت  واأي�ضًا  فاأكر(  ف�ضيلة 

عدد الف�ضائل الناجتة من النخلة ل�ضنف نبتة 

)الف�ضائل(  العادية  بالطريقة  املكرة  �ضيف 

حيث  الأن�ضجة،  زراعة  بتقنية  املكرة  باأخرى 

مكرة  �ضيف  نبتة  �ضنف  ف�ضيلة  األ��ف  غر�ض 

الأن�ضجة مب�ضروع نخيل �ضرماء  بتقنية زراعة 

من  اأكر  اإىل  بالإ�ضافة  الأوقاف  لإدارة  التابع 

بنف�ض  ال�ضنف  اأخرى من ذات  ف�ضيلة   2000

امل�ضروع مكرة بالطريقة العادية )الف�ضائل(.

ثانيًا: مو��شفات �لف�شائل �جليدة:

والف�ضيلة  النخلة  قاعدة  من  الف�ضيلة  تخرج 

جمعها ف�ضائل وهي الأفراخ الكائنة ح�ل جذع 

والف�ضالن  الف�ضيل  اأي�ضًا  للجمع  ويقال  النخل 

ويرادف الف�ضيل )ال�دي، الفرخ، حلقة، بنت، 

بز، بق�م، ث�مة، �ضال، جثيث(

عند  مراعاتها  يجب  م�ا�ضفات  عدة  وهناك 

اختيار الف�ضائل ومن اأهمها ما يلي:

غر�ضها  امل��راد  الف�ضائل  مطابقة  من  التاأكد 

انتخاب  يف�ضل  ول��ذل��ك  امل��رغ���ب،  لل�ضنف 

)والثمار  احل�ضاد  برنامج  اأث��ن��اء  الف�ضائل 

مطابقة  من  للتاأكد  اأمهاتها(  على  ت��زال  ما 

الف�ضائل لل�ضنف.

انتخاب الف�ضائل من �ضنف جيد، ميتاز بغزارة 

حم�ض�له، و�ضرعة من�ه، وارتفاع �ضفات ج�دة 

ثماره، وكرة اإنتاجه من الف�ضائل.

يرتاوح  التي  احلجم،  الكبرية  الف�ضائل  تف�ضل 

خالل الع�ضرة اأع�ام الأوىل من عمرها وقد ميتد اإىل عمر 15 �ضنة.

ويت�قف عدد الف�ضائل لكل نخلة على الع�امل البيئية ومدى العناية بخدمة ب�ضتان النخيل بالإ�ضافة 

اإىل ال�ضنف، فهناك بع�ض الأ�ضناف املعروفة باإنتاجيتها العالية للف�ضائل مثل )الفح�ل، الرزيزي، 

الر�ض�دي(، واأ�ضناف اأخرى تعطي عدد مت��ضط من الف�ضائل مثل )ال�ضلج، ال�ضكري، املكت�مي(، 

بينما اأ�ضناف تعطي عدد قليل من الف�ضائل مثل )الربميي، الربحي، ال�ضاملية( حيث عملت الإدارة 

الزراعية على تق�ضيم اأ�ضناف النخيل ح�ضب عدد الف�ضائل التي تنتجها اإىل ثالث فئات فالأ�ضناف 

التي تنتج الأكر من ع�ضر ف�ضائل للنخلة ال�احدة تعد من الأ�ضناف العالية الإنتاج للف�ضائل، بينما 
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�لرئي�شة لتكاثر نخيل �لتمر

 ي�جد عدد )4( طرق لتكاثر النخيل يف جميع 

اأنحاء العامل التي يزرع بها نخيل التمر وهي:

)الن�ى(  بالبذور  الإكثار  1 -  التكاثر اجلن�ضي 

SEEDS

2 -  التكاثر الالجن�ضي )اخل�ضري( بالف�ضائل 

 GROUND OFF الأر�ضية  اخللفات  اأو 

SHOOTS

3 -  التكاثر الالجن�ضي )اخل�ضري( بالف�ضائل 

 HIGH OFF )ال���رواك���ي���ب(  ال��ه���ائ��ي��ة 

SHOOTS

عمرها من 3 - 4 �ضن�ات، وط�لها من 1 - 1.5 

ووزنها  35�ضم،   -  25 من  جذعها  وقطر  مرت، 

من   20-30 كجم.

من  جيد  ع��دد  على  الف�ضيلة  حتت�ى  اأن  يجب 

الإمكان  ق��در  املحافظة  مع  ال�ضليمة،  اجل��ذور 

على املجم�ع اجلذري من التقطيع اأثناء عملية 

الف�ضل، اأي تقلع قلعًا جيدًا ب�ا�ضطة عمال مهرة.

ونظيفة  �ضليمة  الف�ضل  تك�ن منطقة  اأن  يجب 

من  وخالية  الإم��ك��ان  ق��در  و�ضغرية  وم�ضت�ية 

اأن يق�م بذلك  اجلروح والتجاويف، لذا يجب 

على  اأي�ضًا  للمحافظة  خربة  ذوي  مهرة  عمال 

اأي  م��ن  )اجل��م��ارة(  النامية  القمة  منطقة 

اإ�ضابة ميكانيكية.

الآف���ات  م��ن  خالية  الف�ضائل  ت��ك���ن  اأن  يجب 

والأمرا�ض وت�ؤخذ من اأمهات �ضليمة.

والدليل  النا�ضجة،  الف�ضائل  انتخاب  يف�ضل 

على ن�ضج الف�ضائل ما يلي:

اأ – بع�ض الف�ضائل تثمر قبل ف�ضلها من الأم.

ب- بع�ض الف�ضائل تبداأ بتك�ين الف�ضائل وهي 

مازالت على الأم.

�لطرق  �أحد  بالف�شائل  �لتكاثر  ثالثًا: 

 مدى �إنتاجية

 �ل�شنف من

�لف�شائل

�ل�شنف
عدد �لف�شائل/نخلة

Z قيمة ف�شائل   

�لنخلة/ريال

�الإجمايل/ريال�شعر �لف�شيلة�ملتو�شطمن - �إىل

 اأ�ضناف عالية

الإنتاجية

152015300-25فحل

151810180-20رزيزي

151710170-20ر�ض�دي

14161201920-18خال�ض

101210120-15�ضقراء

11122503000-13�ضقعي

1111.515172.5-12نبتة علي

 اأ�ضناف مت��ضطة

الإنتاجية

891090-10�ضلج

99.535332.5-10�ضكري

8920180-10ونان

78.51085-9روثانه

681080-9مكت�مي

99.515142.5-10�ضباكة

 اأ�ضناف قليلة

الإنتاجية

233090-5برميي

23100300-5برحي

22.51537.5-3ع�ضيلة

32.51537.5-2�ضاملية

44.540180-5ه�ضي�ضي

342501000-5خ�ضري

461060-8نبتة �ضيف مكر بالطريقة العادية )ف�ضائل(

231030-5نبتة �ضيف مكر بتقنية زراعة الأن�ضجة

يذكر بان مت��ضط اأ�ضعار الف�ضائل ال�ضائدة مبنطقة الق�ضيم عامي 2011 ، 2012 م )مبيعات اجلملة(.

لأ�ضناف   )2011 ي�لي�  )ت�ضجيل  الزراعية  الإدارة  مب�ضروعات  ال�ضائعة  الأ�ضناف  من  النخلة  تنتجها  التي  الف�ضائل  عدد  ي��ضح   )1( رقم  جدول 

ا�ضتقرت يف الإنتاج وعمرها ح�ايل 15 �ضنة، وقيمة الف�ضائل بالريال )مبيعات اجلملة لأكر من 5000 ف�ضيلة(.
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TISSUE CULTURE 4 -  التكاثر عن طريق زراعة الأن�ضجة

يذكر باأن �لطريقة �لثانية هي �مل�شتخدمة عادة بب�شاتني نخيل �الإد�رة �لزر�عية، 

بل ويف �أغلب مز�رع �لنخيل باململكة.

ر�بعًا: �ختيار وحتديد �الأ�شناف �ملنا�شبة للغر�ش

للح�ض�ل على عائد جمزي من ب�ضتان النخيل يتم اختيار الأ�ضناف وفق املعايري التالية:

1 -  اختيار اأ�ضناف املنطقة اأي الأ�ضناف التي جنحت زراعتها تلك املنطقة.

2 -  مراعاة الطلب والعر�ض يف اختيار الأ�ضناف ل�ضه�لة الت�ض�يق.

الت�ض�يق  امل�ضروع من مناطق  بعد  3 -  مراعاة 

يف�ضل  الأ�ض�اق  البعيدة عن  املناطق  ففي 

زراعة الأ�ضناف التي تنتج مت�ر جافة بدًل 

والعك�ض  الرطب  تنتج  اأ�ضناف  زراعة  من 

اأ�ضناف  اإن كان امل�ضروع قريبًا وذلك لأن 

للنقل  تعر�ضها  عند  تتلف  ق��د  ال��رط��ب 

مل�ضافات ط�يلة جدًا.

من  الغر�ض  الأ�ضناف  اختيار  يف  4 -  يراعى 

الإنتاج.

خام�شًا: مو��شفات حفر جور �لغر�ش

�ضابقًا  ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا  ي��ت��م ح��ف��ر اجل����ر 

 × عر�ض  × 1.5مرت  ط�ل  )1.5مرت  مب�ضاحة 

1مرت عمق( وتفح�ض تربة اجل�رة حيث يجب 

اأن ت�ضمل امل�ا�ضفات الآتية:

والأج�ضام  الأح��ج��ار  من  خالية  تك�ن  1 -  اأن 

ال�ضلبة.

امل�اد  من  كميات  على  ل حتت�ي  اأن  2 -  يجب 

الكل�ضية )اجلريية(.

ول  ال�ضرفة  بالرملية  ل  الق�ام  3 -  مت��ضطة 

بالطينية الغدقة.

نباتات  واأي  احل�ضائ�ض  ب��ذور  من  4 -  خالية 

غريبة.

5 -  ي��ج��ب اأن ي��ك���ن ال��ب��ع��د م��ا ب��ني اجل����رة 

والأخرى )من 8 اإىل 10 م(.

الزراعة  قبل  اجل���ر  غ�ضل  يتم  اأن  6 -  يجب 

بريها ي�ميًا ملدة ل تقل عن )20 - 25ي�م( 

لتخفيف الأمالح واملركبات ال�ضارة.

بفرتة  الغر�ض  قبل  اجل���ر  اإع���داد  7 -  يف�ضل 

منا�ضبة.

�لري  �شبكة  تنفيذ  مو��شفات  �شاد�شًا: 

لغر�ش ب�شاتني �لنخل

املياه  بركة  م��ن  ال��ري  �ضبكة  تنفيذ  1 -  ي��ب��داأ 

يعمل على جمع  وج���د خ��زان  م��ن  ب��د  ول 

وتخزين املياه.

قابل  ال��ري  �ضبكة  اإن�ضاء  يك�ن  اأن  2 -  يجب 

احلاجة  تظهر  رمبا  لأنه  والت��ضع  للتمدد 

) ه� ( قلع الف�ضيلة

) و ( جتهيز احلفرة
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م�ضتقباًل للت��ضع يف الزراعة وزيادة حجم ال�ضتثمار.

3 -  يجب اأن تك�ن ال�ضبكة ذات كفاءة حتكم عالية يف �ضخ املياه بحيث تتنا�ضب كمية املياه مع عمر 

النخلة والف�ضل من ال�ضنة وكمية الإنتاج.

4 -  يجب اأن تك�ن �ضناعة م�اد ال�ضبكة ذات م�ا�ضفات جيدة بحيث تتحمل الع�امل اجل�ية و�ضهلة 

ال�ضيانة لتقليل تكاليف ال�ضيانة كما يجب اأن تك�ن اأنابيب املياه التي حتت الأر�ض على عمق 

منا�ضب وحتدد مناطق املحاب�ض باإ�ضارات وا�ضحة جتنبًا حلدوث اأي �ضرر بفعل حركة الآلت 

وال�ضيارات يف املزرعة.

5 -  اأن يك�ن نظام ال�ضبكة اآيل قابل للتعديل لتقليل اأكرب قدر من العمالة للمزرعة ميكن ال�ضتفادة 

منها يف ن�ضاطات زراعية اأخرى.

ت�ضفية  ن��ق��اط  على  ال�ضبكة  حت��ت���ي  6 -  اأن 

والأج�ضام  ال�ض�ائب  حلجز  جيدة  وتنقية 

وحماب�ض  املياه  خم��ارج  غلق  من  الغريبة 

الغ�ضيل ول�ضمان احل�ض�ل على تدفق مياه 

منتظم لفرتات ط�يلة.

م�ضخات  على  ال�ضبكة  حتت�ي  اأن  7 -  يجب 

لداخل  اخل��زان  يف  املتجمعة  املياه  لدفع 

ال�ضبكة.

8 -  يجب اأن تك�ن �ضبكة الري ذات تدفق ق�ي 

و�ضريع وذلك لتقليل فرتة الري مما يك�ن 

حينما  ال�ضيف  اأ�ضهر  يف  الأث���ر  اأب��ل��غ  ل��ه 

لذا  الظهرية،  عند  احل��رارة  درجة  ترتفع 

فرتة  يف  ال��ري  عملية  م��ن  النتهاء  يجب 

قرب  اأو  الباكر  ال�ضباح  )يف  قليلة  زمنية 

املغرب( لتجنب ارتفاع درجة احلرارة يف 

اأيام ال�ضيف.

وغر�ش  لقلع  �ملنا�شبة  �ملو�عيد  �شابعًا: 

�لف�شائل

تختلف  قد  الف�ضائل  قلع  م�اعيد  ف��اإن  بالطبع 

املناخ  حلالة  طبقًا  لأخ��رى  منطقة  من  قلياًل 

وتعاقب الف�ض�ل وعم�مًا ميكن الق�ل اأن هناك 

م�عدين لف�ضل الف�ضائل عن اأمهاتها:

الأول: من منت�ضف فرباير اإىل منت�ضف ماي�.

�لثاين: من منت�شف �أغ�شط�ش �إىل نهاية 

�شبتمرب.

ولتحديد امليعاد بدقة اأكر وفق الأبراج فنجد 

مثاًل اأن وقت الغر�ض يحدد اعتبارًا من 20 من 

برج الدل� امل�افق للرابع من فرباير وينتهي يف 

الن�ضف الأول من برج الث�ر امل�افق 5 ماي� ، ثم 

يغر�ض النخل يف الأيام الع�ضرة الأوىل من برج 

مالزمة  مراعاة  مع  اأغ�ضط�ض(  )�ضهر  الأ�ضد 

ي�ميًا ملدة �ضهر  بالري  ال�قت  الغر�ضة يف هذا 

كامل ن�ضبة ل�ضدة احلرارة.

وخ�ضية من برودة اجل� خالل برج الدل� فاإنه 

من الأف�ضل تاأخري الغر�ض حتى �ضهر )مار�ض( 

وعم�مًا ميكن الق�ل باأن زراعة الف�ضائل ميكن 

) ز ( تعقيم احلفرة باملبيد

) ح ( غر�ض الف�ضائل
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اإجرائها يف اأي وقت من العام با�ضتثناء ال�ضه�ر 

�ضديدة احلرارة والرط�بة.

ثامنًا: مو��شفات قلع ف�شائل �لنخيل

غر�ضها  بعد  الف�ضيلة  جناح  مق�مات  اأهم  من 

هي اأن يتم قلعها من اأمها بال�ض�رة املثلى من 

قبل عمالة ماهرة ذو خربة ودراية يف عمليات 

القلع، وتقلع الف�ضيلة عادة عندما ي�ضل عمرها 

)3 - 4( �ضن�ات لأنها خالل هذه الفرتة تك�ن 

قد ك�نت جذورًا ت�ؤهلها للنم� ب�ض�رة م�ضتقلة 

ف�ضل  عند  ويراعى  الأر���ض  يف  زراعتها  عند 

الف�ضائل اإتباع اخلط�ات الآتية:

قلعها  امل����راد  اجل��ي��دة  الف�ضائل  1 -  تنتخب 

تك�ين  على  مل�ضاعدتها  ب��ال��رتاب  وت��دع��م 

جمم�ع جذري ق�ي تعتمد عليه بعد قلعها 

ونقلها اإىل املكان امل�ضتدمي.

منه  يبقى  ل  بحيث  الف�ضيلة  جريد  2 -  يقلم 

اجلريد  ويق�ض  القلب  ح�ل  �ضفني  �ض�ى 

اإىل ح�ايل ن�ضف ط�له ثم يربط  املتبقي 

هذه  وتك�ن  العل�ية  اجلهة  يف  هينًا  ربطًا 

العملية عادة قبل اأ�ضب�ع من عملية القلع.

ال�ضاق  ح�ل  ال�ضفلى  الأوراق  ق�اعد  3 -  تقلم 

)اجلذع(.

اإىل  ال��ض�ل  الف�ضيلة حتى  4 -  يحفر ما ح�ل 

احلفر  عملية  اأثناء  ب��الأم  ات�ضالها  نقطة 

اإىل  بالف�ضيلة  اخل��ا���ض��ة  اجل���ذور  تقطع 

م�ضطحة  عتلة  ب�ا�ضطة  منا�ضبة  اأط����ال 

الراأ�ض.

5 -  يتم ف�ضل الف�ضيلة با�ضتخدام العتلة والتي 

بني  الت�ضال  منطقة  على  حدها  ي��ضع 

الأم  ناحية  قلياًل  امليل  مع  والف�ضيلة  الأم 

اإىل  بها  ويه�ي  العتلة  برفع  العامل  ويق�م 

منطقة الت�ضال اأو ت��ضع العتلة يف منطقة 

الت�ضال مع ال�ضرب عليها مبطرقة ثقيلة 

حتى تنف�ضل عن الأم.

برفعها  العامل  يق�م  الف�ضيلة  ف�ضل  6 -  بعد 

وت�ضبب  الأر���ض  على  ت�ضقط  ل  لكي  برفق 

ل  اأ���ض��رار  اأي  اأو  اجل��م��ارة  يف  ر�ض��ضًا 

) ط ( الف�ضائل بعد الغر�ض

) ي ( تظليل الف�ضائل

ت�ضاعدها على النم�.

7 -  تزال اجلذور امل�ضابة واملجروحة نتيجة عملية الف�ضل وتق�ضر اجلذور الط�يلة.

املطهرات  ب�ا�ضطة  اجل��ذور  قطع  اأو  انف�ضال  واأماكن  الف�ضل  ملنطقة  تطهري  عملية  8 -  جترى 

الف�ضائل بعد ف�ضلها يف براميل حتت�ي على حمل�ل الفربام )مبيد  الفطرية بحيث يتم غمر 

فطري وح�ضري(.

املحافظة على  الف�ضيلة من اجلفاف مع  املبلل حلماية  اأو اخلي�ض  الف�ضيلة بقطعة قما�ض  9 -  تلف 

البيتم��ض ملت�ضقًا باجلذور وت��ضع يف مكان مظلل مع ري جذورها باملاء حتى يحني م�عد نقلها 

اأو زراعتها �ض�اًء يف امل�ضتل اأو الأر�ض امل�ضتدمية.
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تا�شعًا: �شروط �لنقل و��شتالم �لف�شائل

عند  بحر�ض  الف�ضائل  تنقل  اأن  1 -  ي��راع��ى 

رفعها اإىل ال�ضيارة حتى ل حتدث ر�ض��ض 

اخل�ضري  املجم�ع  اأو  باجلمارة  جروح  اأو 

يف  لأن��ه��ا  زراعتها  عند  النم�  يف  فتف�ضل 

قادرة  غري  �ضعيفة  تك�ن  الأوىل  مراحلها 

على مقاومة الأمرا�ض.

يجف  ل  حتى  النقل  اأثناء  جيدًا  2 -  تغطيتها 

كما  الرط�بة  ويفقد  اخل�ضري  جمم�عها 

ترمى  ل  اأن  ال�ضتالم  عملية  عند  يجب 

لهذه  كافيًا  العمال  عدد  يك�ن  اأن  ويجب 

العمال  من  جمم�عة  تق�م  حيث  العملية 

النقل  �ضيارة  على  وه��م  الف�ضائل  برفع 

يق�م�ن  اآخ��ري��ن  ع��م��ال  اإىل  وم��ن��اول��ت��ه��ا 

بنقلها وو�ضعها يف املكان املحدد حيث يتم 

الف�ضائل  اإذا كانت  ن�ع على حدة  فرز كل 

امل�ردة متعددة الأن�اع.

ال�ضام  ال��ع��ل���ي  ال��رب��اط  اأن  م��ن  3 -  ال��ت��اأك��د 

للجريد مرب�ط جيدًا وحاوي لأوراق القلب 

يف داخله حلمايته من امل�ؤثرات اخلارجية.

4 -  يف�ضل نقل الف�ضائل اإما يف ال�ضباح الباكر 

اأو امل�ضاء وذلك لتقليل الفقد من الرط�بة 

واملحافظة على حي�يتها.

�أثناء،  )قبل،  �لف�شائل  معاملة  عا�شرً�: 

بعد( �لغر�ش

املعامالت  بع�ض  هناك  الف�ضائل  من�  لنجاح 

يجب اتخاذها قبل و اأثناء و بعد غر�ض الف�ضائل 

وهي:

)�أ( معاملة �لف�شائل قبل �لغر�ش

ن�ع  كل  ف��رز  يجب  الف�ضائل  ا�ضتالم  1 -  عند 

على حدة مع و�ضعها جميعًا يف مكان مظلل 

اأي�ضًا للمحافظة على حي�يتها.

2 -  اإزال���ة ك��ل الأج����زاء اجل��اف��ة ح���ل اجل��ذع 

الأع�ضاب  وبقايا  اجلافة  اجلريد  وق�اعد 

العالقة برتبتها عند نقلها.

ممل�ءة  كبرية  اأوع��ي��ة  اأو  براميل  3 -  جتهيز 

وح�ضرية  فطرية  مببيدات  وخلطها  باملاء 

الف�ضيلة  برفع  عاملني  وي��ق���م  منا�ضبة، 

داخ��ل  وال�����ض��اق  اجل����ذور  منطقة  وغ��م��ر 

اإىل  امل��اء  و�ض�ل  جتنب  مع  املبيد  حمل�ل 

القمة النامية )القلب(.

4 -  ترك النخلة يف املحل�ل ملدة 5 دقائق على 

على  امل��ب��ي��دات  حمل�ل  يعمل  حتى  الأق���ل 

الأوراق وطرد  واآباط  الليف  داخل  التخلل 

ما بها من ح�ضرات اأو اآفات وقتل اأو تطهري 

اأي اإ�ضابات فطرية، بعد ذلك وت��ضع بكل 

هدوء على الأر�ض ا�ضتعدادًا للزراعة.

عن  الف�ضيلة  ف�ضل  مكان  البع�ض  5 -  يغطي 

لتجنب  اجل��ب�����ض  اأو  ال��ط��ني  ببع�ض  الأم 

ت�ضبب  بكتريية  اأو  فطرية  ع��دوى  ح��دوث 

م�ت الف�ضيلة.

الف�ضيلة  غ��ر���ض(  )م��ك��ان  ح��ض  6 -  تطهري 

املخلفات  بع�ض  حرق  اأو  املطهرات  باأحد 

بها.

)ب( معاملة �لف�شائل �أثناء �لغر�ش

من  وخالية  نظيفة  الرتبة  تك�ن  اأن  1 -  يجب 

ال�ض�ائب والأج�ضام الغريبة.

وترتك  بالرتبة  اجل���رة  اأرب��اع  2 -  متالأ ثالث 

بعدم  التنبيه  ويجب  الرتبة ج�ارها  بع�ض 

اأو  الع�ض�ية  الأ�ضمدة  من  ن���ع  اأي  خلط 

الكيماوية.

بعد  ممكنة  م��دة  اأق��ل  يف  الف�ضيلة  3 -  تغر�ض 

خلعها حتى ل جتف.

�ضطح  عن  ترتفع  بحيث  الف�ضيلة  4 -  ت��ضع 

قلب  اإىل  املاء  و�ض�ل  بحيث مينع  الأر���ض 

الف�ضيلة حتى ل ت�ضاب بالأمرا�ض والآفات 

الف�ضيلة  اأو  لل�ضنف  ك��ان  واإذا  الفطرية 

اجلمارة  تك�ن  بحيث  فيغر�ض  كبري  جزع 

مرتفعة عن �ضطح الأر�ض بقدر )15-20( 

�ضم ثم تدفن.

5 -  يغمر باقي الرتبة على الف�ضيلة بحيث يك�ن 

�ضطح  على  اجلمارة  من  العري�ض  اجلزء 

الرتبة.

مللء  الف�ضيلة  ح���ل  ج��ي��دًا  ال��رتب��ة  6 -  تكب�ض 

باملاء  متتليء  ل  حتى  بالرتبة  الفراغات 

فتحدث تعفن لل�ضاق.

اأ�ضعة  من  ل�قايتها  وذل��ك  باخلي�ض  7 -  تلف 

ال��ربد  يف  وتدفئتها  ال�ضيف  يف  ال�ضم�ض 

�ضغطًا  عليها  ي�ضغط  ل  بحيث  لفها  ويتم 

�ضديدًا ويلف على طبقتني ويرفع من اأ�ضفل 

الف�ضيلة حتى ل تزداد ن�ضبة الرط�بة على 

ل  لكي  مفت�حًا  اأعلى  من  ويرتك  الف�ضيلة 

يعيق من� اجلريد اإىل اأعلى وجتنب التظليل 

ي��ع��ت��رب م�ضدر  ب��ال�����ض��ع��ف اجل����اف ح��ي��ث 

لالإ�ضابة بالنمل الأبي�ض )الأر�ضة(.

زر�عـــة  جنـــاح  ن�شبة  تختلف  وعــلــيــه 

�لف�شيلة  �ل�شنف وعمر  �لف�شائل ح�شب 

زر�عتها  وميعاد  ف�شلها  وطريقة  ووزنها 

و�لعناية و�لرعاية �لتي تلقاها وعمومًا 

 70 مــن  �لف�شائل  جنــاح  ن�شبة  تـــرت�وح 

جناح  ن�شبة  ت�شل  قد  و�أحيانًا  �إىل92% 

�حلــاالت  بع�ش  يف   %  98 �إىل  �لف�شائل 

�ملمتازة وهذ� ما حدث بالفعل و�حلمد 

هلل يف م�شروع �لباطن باالإد�رة �لزر�عية 

عامي 2010 ، 2011 م.

)ج( معاملة �لف�شائل بعد �لغر�ش

عقب  غزيرة  ري��ة  الف�ضائل  اإع��ط��اء  1 -  يجب 

بعد  ال��ري  عملية  تنظم  اأن  على  غر�ضها، 

وال��ظ��روف  ال��رتب��ة  طبيعة  ح�����ض��ب  ذل���ك 

الري  يك�ن  اأن  ويف�ضل  املحيطة،  اجل�ية 

اأيام  الع�ضر يف  اأو بعد  الباكر  يف ال�ضباح 

ال�ضيف، بحيث تك�ن الرتبة رطبة ب�ضفة 

م�ضتمرة ح�ل منطقة اجلذور ملدة 40 ي�م 

بعد الغر�ض.

2 -  الإزالة امل�ضتمرة للح�ضائ�ض التي قد ت�جد 

ح�ل الف�ضيلة اأو بح��ضها.

مبيد  مبحل�ل  الف�ضيلة  ح������ض  3 -  معاملة 

عام  ومل��دة  �ضهرين  ك��ل  منا�ضب  ح�ضري 

ال��ع��ذوق  ح��ف��ار  ي��رق��ات  اأي  على  للق�ضاء 

)ال��ع��ن��ق��رة( وال��ت��ي ق��د ت��ت���اج��د بح��ض 
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الف�ضيلة اأو مبنطقة اجلذور على اأن ي�ضبق 

ي�مني  ملدة  الف�ضيلة  تعطي�ض  العملية  هذه 

ر�ض  واأي�ضًا  بعدها،  وي�مني  املعاملة  قبل 

�ضه�ر  ثالثة  ك��ل  فطري  مببيد  الف�ضائل 

مر�ض  م��ث��ل  اأم���را����ض  اأي  ع��ل��ى  للق�ضاء 

)الدبل�ديا( الذي ي�ضيب النخيل وخا�ضة 

الف�ضائل.

بعد  التظليل  و�ضعف  خي�ض  من  4 -  التخل�ض 

عام من الغر�ض.

الف�ضائل  ع��ل��ى  اجل����ذور  ت��ك���ي��ن  5 -  ل��زي��ادة 

للف�ضيلة  ي�ضاف  من���ه��ا  م��ن  ول��الإ���ض��راع 

ماء  مع  الف�ضيلة  بح��ض  النم�  منظمات 

ال���ري وذل���ك ب���دءًا م��ن ث��الث��ة �ضه�ر من 

مادة  من  50مل/ف�ضيلة  ومبعدل  الغر�ض 

نرتوزامي اأو اأي منظم اأخر منا�ضب وذلك 

اأو  �ضنتني  مل��دة  وي�ضتمر  6�ضه�ر  كل  م��رة 

ح�ضب احلالة العامة للف�ضائل.

الغر�ض  م��ن  �ضهر   12  -  9 م��ن  م��دة  6 -  بعد 

املغرو�ضة  الف�ضائل  جميع  على  امل��رور  يتم 

ومعرفة ن�ضبة الفاقد منها لإجراء عمليات 

الإحالل للف�ضائل امليتة ومن نف�ض ال�ضنف 

مع اإزالة الف�ضائل امليتة وتطهري مكانها.

اإج���راء  يتم  الغر�ض  م��ن  ع��ام  م���رور  7 -  بعد 

ر�ضة وقائية مببيد فطري منا�ضب ويف�ضل 

من  اأي�ضًا  والعالج  لل�قاية  بين�ميل  مبيد 

تعفن  مر�ض  خا�ضة  فطرية  اأم��را���ض  اأي 

 DIPLODIA الديبل�يدى  ال�ضعف  ق�اعد 

الفطر  عن  املت�ضبب   LEAF BASE ROT

وال��ذي     DIPLADIA PHOENICUM

يعرف مبر�ض م�ت الف�ضائل.

جدول )2( ي��ضح ن�ضبة الفقد يف الف�ضائل التي غر�ضت دون مراعاة ق�اعد الغر�ض اأو م�ا�ضفات الف�ضائل اجليدة وبعمال املقاول )اأبريل 1997م(.

�لعينة

 �لف�شائل

 �ملغرو�شة

 �لف�شائل

�لنامية

 ف�شائل

ن�شبة �لفقد %�ملفقودة

ف�ضيلةف�ضيلةف�ضيلة

120863428.3الأوىل

90682224.4الثانية

1501242617الثالثة

1911543719الرابعة

93712223.6اخلام�ضة

64450314122املجم�ع )اأ�ضناف خمتلفة(

جدول )3( ي��ضح ن�ضبة الفقد يف الف�ضائل التي غر�ضت مع مراعاة ق�اعد الغر�ض ال�ضليمة وم�ا�ضفات الف�ضائل اجليدة وبعمال الإدارة الزراعية )اأبريل 

1998م(.

امل�ضدر: زراعة واإدارة م�ضاريع النخيل/ال�ضادر عن اإدارة الأوقاف 2008 م اإعداد د. رمزي اأب� عيانة، م. �ضلطان الثنيان 

�لعينة

 �لف�شائل

 �ملغرو�شة

 �لف�شائل

�لنامية

 ف�شائل

ن�شبة �لفقد  %�ملفقودة

ف�شيلةف�شيلةف�شيلة

10510410.9ر�ض�دي

1059876.6روثانة

10510321.9�ضكري

10510232.8�ضباكة

10510410.9�ضقعي

10510143.8نبتة علي

�ضفر-105105ونان

1059787.6 فحل

840814263.09املجم�ع
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8 -  تخ�ضع الف�ضائل بعد �ضنة من الغر�ض اإىل 

برنامج الت�ضميد الع�ض�ي واملعدين ح�ضب 

الت��ضيات بهذا اخل�ض��ض.

�حلادي ع�شر: �أهم �الأ�شباب �لتي توؤدي 

بعد  �لف�شائل  فقد  ن�شبة  �رتــفــاع  �إىل 

غر�شها وكيفية تالفيها

النخيل  ف�ضائل  م��ن  مرتفعة  ن�ضبة  تتعر�ض 

للم�ت بعد غر�ضها، �ض�اء بعد الغر�ض مبا�ضرة 

هنا  ن��ضح  لذا  للغر�ض،  الأول  العام  خالل  اأو 

ال�اجب  الطرق  واأهم  الف�ضائل،  م�ت  اأ�ضباب 

جناح  ن�ضبة  اأع��ل��ى  على  للح�ض�ل  اإت��ب��اع��ه��ا 

للف�ضائل باإذن اهلل.

1 -  عدم اإتباع الطرق الفنية ال�ضليمة يف ف�ضل 

الف�ضائل عن الأم والتي �ضبق الإ�ضارة اإليها.

الف�ضيلة  يعر�ض  ال��ذي  ال�ضطحي  2 -  الغر�ض 

ي�ضبب  الذي  العميق  الغر�ض  اأو  للجفاف، 

)منطقة  ال��ن��ام��ي��ة  ال��ق��م��ة  وم�����ت  غ���رق 

طرق �لوقاية و�ملكافحة�أعر��ش �الإ�شابةتوقيت ظهورها�ال�شم �لعلمي�الآفة / �ملر�ش

 احل�ضرات

الق�ضرية

Parlatoria spالربيع واخلريف

 تتغذى احل�ريات والإناث على

 ال�ضعف م�ضببة �ضعفه وعدم

اكتمال من�ه

 ا�ضتخدام الزيت املعدين مبعدل 8

لرت/ 1000 لرت ماء.

قطع ال�ضعف �ضديد الإ�ضابة.

 حفار عذوق

النخيل

Oryctes spعلى مدار العام

 تتغذى الريقات على اجلذور

م�ضببة �ضعف وم�ت الف�ضيلة

 اإ�ضافة مبيد في�ردان بح��ض

 الف�ضيلة 50جم/ح��ض كل

�ضهرين.

ا�ضتخدام امل�ضائد ال�ض�ئية.

النمل الأبي�ض
Microtermas 

sp
على مدار العام

 تتغذى احل�ريات واحل�ضرات

 الكاملة على ال�ضليل�ز )�ضعف

 تظليل الف�ضيلة( ثم تنقل اإىل

الف�ضيلة م�ضببة �ضعفها وم�تها

 عدم تظليل الف�ضائل بال�ضعف

 اجلاف عند غر�ضها ويكتفى

بتظليلها باخلي�ض

 دودة البلح

الكربى

Arenipses 
sabella

مار�ض/ي�ني�

 تتغذى الريقات على اأوراق

 الف�ضيلة الغ�ضة )اأوراق القلب(

 �ض�اء بجانب اأمهاتها اأو بعد

غر�ضها

ا�ضتخدام امل�ضائد ال�ض�ئية.

 الر�ض مببيد �ضيرب مرين ح�ضب

الت��ضيات.

 نق�ض ق�اعد

ال�ضعف

الدبل�دي

Diplodia
phoenicum

 ي�ضتد يف الربيع

واخلريف

 يظهر املر�ض على العروق

 ال��ضطى لل�ضعف ثم تتعفن ق�اعد

 ال�ضعف ثم الربعم الطريف ثم

اجلمارة ثم مت�ت الف�ضيلة .

 ا�ضتخدام الكربيت امليكروين اأو

مركبات نحا�ضية ح�ضب الت��ضيات.

اإزالة الف�ضائل �ضديدة الإ�ضابة.

Fusarium spالذب�ل ال�عائي
 ي�ضتد يف الربيع

واخلريف

 ينم� الفطر بالأوعية اخل�ضبية

 للف�ضيلة وي�ضدها وي�ضبب جفاف

وم�ت الف�ضيلة

 ا�ضتخدام الكربيت امليكروين اأو

مركبات نحا�ضية ح�ضب الت��ضيات.

اإزالة الف�ضائل �ضديدة الإ�ضابة.

على مدار العامالق�ار�ض

 تتغذى على جذور الف�ضائل وتعمل

 م�ضتعمرات باأح�ا�ض وح�اف

 اأمرا�ض الف�ضائل ت�ؤدي اإىل

تهريب مياه الري

حتطيم م�ضتعمرات الق�ار�ض.

 و�ضع مبيد عن طريق حمطات

الطع�م ال�ضامة املنا�ضبة.
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اجلمارة( للف�ضيلة.

3 -  �ضغر عمر وحجم الف�ضيلة اأكر من الالزم 

عند غر�ضها.

كارتفاع  منا�ضبة  غري  م�اعيد  يف  4 -  الغر�ض 

القار�ض  الربد  اأو خالل  احل��رارة  درجات 

مع عدم ت�فري احلماية الكافية.

5 -  ترك الف�ضائل فرتة ط�يلة بعد خلعها بدون 

اأو  جزئيًا  جفافها  اإىل  ي���ؤدي  مما  غر�ض 

كليًا.

6 -  عدم وج�د جمم�ع جذري للف�ضيلة اأو وج�د 

جت�يف مبنطقة القطع.

اأو  7 -  عدم الهتمام بري الف�ضائل )الفراط 

الفرتة  خ��الل  خا�ضة  ب��ال��ري(،  التفريط 

الأوىل من زراعتها.

املاء الأر�ضي )�ض�ء  8 -  ارتفاع م�ضت�ى �ضطح 

ال�ضرف( مبنطقة غر�ض الف�ضائل.

9 -  عدم الهتمام بحماية الف�ضائل من احلر 

ال�ضديد �ضيفًا والربد القار�ض �ضتاءًا.

10 -  عدم وج�د فح�ض دوري لالكت�ضاف املبكر 

اإ�ضابات  اأي  مكافحة  ع��دم  اأو  لالإ�ضابة 

جديدة تطراأ على الف�ضائل اأول باأول.

11 -  اإ�ضابة قمة الف�ضيلة )املجم�ع اخل�ضري( 

اإ�ضابة  اأو  والآف����ات،  الأم��را���ض  ببع�ض 

يرقات  اأو  ب��اجل��روح  اجل���ذري  امل��ج��م���ع 

حفار العذوق )العنقرة( �ض�اء نقلت هذه 

برتبة  ت�اجدت  اأو  الف�ضيلة  مع  الريقات 

ح��ض الف�ضيلة.

ال�ضنف  اأي�ضًا على  النجاح  12 -  تعتمد درجة 

يك�ن  الأ�ضناف  بع�ض  فف�ضائل  نف�ضه، 

ف�ضائل  م��ن  واأ���ض��ه��ل  اأ���ض��رع  جت��ذي��ره��ا 

اأ�ضناف اأخرى.

اأي�ضًا  وعرفت  الأ�ضباب،  ه��ذه  عرفت  وطاملا 

يجب  التي  ال�قائية  والإج����راءات  املعامالت 

وبعد  واأث��ن��اء  الف�ضائل  غ��ر���ض  قبل  ات��خ��اذه��ا 

تلك  ت��اليف  النخيل  مل��زارع��ي  ميكن  ال��غ��ر���ض 

الأ�ضباب.

وي��ضح اجلدول رقم )2( ن�ضبة م�ت الف�ضائل 

�ضجلت  ب��ه��ا، حيث  اله��ت��م��ام  ع��دم  ح��ال��ة  يف 

بطريقة  اأخذت  عينات  على  امل�ت  ن�ضبة  نتائج 

غر�ضت  التي  الأ���ض��ن��اف  بع�ض  م��ن  ع�ض�ائية 

بخم�ض مراحل )قطاعات( من  م   1997 عام 

ينجح  مل  ف�ضيلة   644 بعدد  الباطن  م�ضروع 

منها عدد 141 ف�ضيلة بن�ضبة م�ت 22 %، اأما 

اجلدول رقم )3( في��ضح ن�ضبة م�ت الف�ضائل 

بعد اأن نفذت الإجراءات ال�قائية حيث حدث 

مب�ضروع  املغرو�ضة  الف�ضائل  بع�ض  على  ه��ذا 

الباطن خالل عام 1998 م وبعدد 840 ف�ضيلة 

من اأ�ضناف خمتلفة مل ينجح منها 26 ف�ضيلة 

بن�ضبة 3.09 %.

�لف�شائل  ��ــشــتــخــد�م  عــ�ــشــر:  ــاين  ــث �ل

الإحاللها حمل �لنخيل �ملعمر

مثل  حياتها،  ف��رتة  خ��الل  التمر  نخلة  مت��ُر 

مراحل،  اأو  اأدوار  ب��ع��ّدة  اآخ���ر،  ح��ي  كائن  اأي 

مرحلة  هي  الأدوار  اأو  امل��راح��ل  ه��ذه  واإح���دى 

هذه  وخالل  النخيل،  عمر  كرب  اأو  ال�ضيخ�خة 

املراحل ينخف�ض اإنتاج النخيل، ومن ثم ي�ضبح 

اأخرى  ناحية  ومن  املزارع،  على  عبئًا  وج�دها 

قد يك�ن انخفا�ض اإنتاجية النخيل لي�ض راجعًا 

مثل  اأخ��رى  لأ�ضباب  ولكن  العمر  يف  لكربها 

وغريها  والت�ضميد،  وال��ري،  ال�ضرف،  اإهمال 

الإ�ضابة  اأو  الأخ����رى،  الفنية  العمليات  م��ن 

ب�ض��ضة النخيل احلمراء، اأو قد يك�ن انخفا�ض 

املح�ض�ل راجعًا لزراعة النخيل على م�ضافات 

متقاربة ومن ثم يظلل بع�ضها البع�ض اأو زراعة 

اإن�ضاء  بداية  عند  بطبيعته  جيد  غري  �ضنف 

ب�ضتان النخيل.

اتخاذها ه� و�ضع  التي يجب  الأوىل  واخلط�ة 

خطة ل�ضتبدال النخيل كبري العمر باآخر �ضغري 

اأكر  اأخرى  اأ�ضناف  اأو من  ال�ضنف  نف�ض  من 

ج�دة، هذا اإذا كان انخفا�ض الإنتاج يع�د اإىل 

كرب عمر النخيل، ولكن اإذا كان النخفا�ض يف 

اأعاله  اإليها  امل�ضار  الع�امل  اإىل  الإنتاج  يرجع 

مثل �ض�ء ال�ضرف الزراعي والع�امل الأخرى، 

ففي هذه احلالة يجب اإن�ضاء نظام �ضرف وري 

جيدين وزراعة الف�ضائل على الأبعاد املنا�ضبة، 

واختيار الأ�ضناف املمتازة ، وهنا يجب اأن تتم 

بحيث  مراحل  وعلى  تدريجيًا  الإح��الل  عملية 

ي�ضتبدل من 20 - 25 % من النخيل بالب�ضتان 

ل  حتى  كاماًل  با�ضتبداله  ين�ضح  ول  �ضن�يًا، 

يحدث فج�ة كبرية يف الإنتاج.

من  ال�ضتفادة  اإىل  بالإ�ضافة  اأنه  اخلتام  ويف 

الف�ضائل يف التكاثر اخل�ضري للنخيل )كمنتج 

ثان�ي هام من �ضمن املنتجات الثان�ية لنخيل 

التمر( اإل اأنه ميكن ا�ضتخدام ف�ضائل الأ�ضناف 

ا�ضتخال�ض  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  وغ��ري  ال��ردي��ئ��ة 

اجلمارة منها، واأي�ضًا يف عمل ال�ضماد الع�ض�ي 

الطبيعي )كمب��ضت(.

ت�شيب  �لتي  �الآفات  �أهم  ع�شر:  �لثالث 

�لف�شائل وطرق �لوقاية ومكافحتها

تتعر�ض الف�ضائل لالإ�ضابة ببع�ض الآفات �ض�اء 

اأو بعد نقلها وغر�ضها يف  وهي بجانب اأمهاتها 

امل�اقع اجلديدة ومن تلك الآفات ما يلي:

�ملر�جع

الثنيان،  �ضلطان  م.  عيانة،  اأب�  رمزي  1 -  د. 

2008 ، زراعة واإدارة م�ضاريع النخيل.

اإن�ضاء مزرعة  الدبا�ض،  بن م�ضاري  2 -  را�ضد 

النخيل، جملة النخيل والتم�ر 2011 م.

اأ�ضجار   ،2000 ب��ا���ض��ه،  على  حممد  3 -  د. 

الفاكهة باململكة العربية ال�ضع�دية.

مدير اإلدارة الزراعية
مدير الشؤون الفنية اإلدارة الزراعية

إدارة أوقاف صالح الراجحي
ê
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داخل  الفالحي  الن�ضاط  املنطقة  �ضكان  باملائة من  ت�ضع�ن  حيث ميار�ض 

ال�احات القدمية واأرا�ضي ال�ضت�ضالح اجلديدة.

وبف�ضل وج�د هذه ال�احات بفقاقريها والق�ض�ر بتقاليدها، مت ت�ضنيفها 

اأن  ولكن دون  الثمانينيات كرتاث مادي وجبت حمايته  اأواخر  وطنيا يف 

يك�ن لذلك ترجمة على اأر�ض ال�اقع. اأما عامليا تعد هذه ال�احات ذات 

اأ�ضناف التمر التي تقارب املائتني والق�ض�ر ذات الفقاقري التي تتجاوز 

اآلف ال�ضنني من اأهم املعامل التاريخية الأثرية وال�ضياحية.

ويبدو اأن لفظ الفقارة ح�ضب ما ه� �ضائع م�ضتق من الفقرة لأن املظهر 

تن�ضاب  الفقري،  العم�د  �ضكل  على  الآبار  ت�ضل�ضل  ه�  للفقارة  ال�ضطحي 

تك�ن  البدء  نقطة  الأر�ضي حيث  املنحدر  املرتفعة يف اجتاه  املناطق  من 

اإىل  ت�ضل  اأن  اإىل  الأق���ى،  والتدفق  الأك��رب  العمق  ذات  الرئي�ضية  البئر 

اإىل  امل��اء  ي�ضل  وعندما  اجلاذبية،  قان�ن  من  م�ضتفيدة  الأر���ض  �ضطح 

�ضطح الأر�ض ي�زع وفق نظام خا�ض. كما اأن هذا النظام ارتبط اأ�ضا�ضا 

باملناطق ذات الطبيعة القاحلة واجلافة مما يف�ضر ت��ضط الفقاقري للعامل 

ت�فر  اإىل  املناطق  بهذه  الفقاقري  وج�د  ويع�د  واإفريقيا.  اآ�ضيا،  القدمي، 

الع�امل  الطبيعية،  الطب�غرافية  املنخف�ضات  ت�اجد  التالية:  الع�امل 

الهيدرول�جية املنا�ضبة واليد العاملة املتمكنة.

ولقد لعبت الفقارة دورا هاما يف ميدان ا�ضتغالل املياه اجل�فية. و�ضاعدت 

وحتى  واجتماعيا  اقت�ضاديا  التط�ر  على  احل�ضارات  هذه  الري  طريقة 

�ضيا�ضيًا. 

وقد اهتدى اأهايل هذه املناطق اإىل تقنية جذب املياه اجل�فية وت�ضريفها 

اإىل ال�ضطح عرب قن�ات اأفقية حتت �ضطح الأر�ض وامل�ضماة بالفقارة وذلك 

مصدر للحياة داخل الواحات

الفقــارة . . 
 نظــام الــري 

التقليدي في الجزائر

املياه عن طريق  الغربي اجلزائري مبيزة خا�ضة جلذب  يتميز اجلن�ب 

اإن�ضاء  يف  قرون  ومنذ  �ضاهم  لل�ضقي  مائي  م�ضدر  اأق��دم  وهي  الفقاقري 

اأوىل مدن  اإقليم ق�رارة  ال�احات والق�ض�ر يف منطقة تيميم�ن عا�ضمة 

القت�ضادية  الأهمية  حيث  من  وثانيها  ال�ضياحة،  حيث  من  اأدرار  ولية 

محمدي  عبد القادر
lucafarex@yahoo.fr ê
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لت�فر الع�امل الطبيعية ال�ضابقة الذكر. ويع�د 

ت��ضلت  م��ا  ح�ضب  بالناحية  ظه�رها  ت��اري��خ 

حمادي  الأ���ض��ت��اذ  املنطقة  اب��ن  اأب��ح��اث  اإل��ي��ه 

اأحمد احلاج، اإىل القرن الثاين ع�ضر امليالدي 

ري  اأنظمة  اأن  ل�  الفرن�ضي  النقيب  وي�ضيف 

اأفغان�ضتان  يف  ت�جد  الفقاقري  بنظام  �ضبيهة 

يف  اأم��ا  القناة،  اإي��ران  ويف  اخلريا�ض  وتدعى 

ا�ضم  ت�ن�ض حتت  ال�ضهريج ويف جن�ب  اليمن 

نق�لة بينما يف املغرب تعرف اخلطارة، زيادة 

على م�ضر واملدينة املن�رة. 

حتت �الأر�ش بد�أت حياة �لفقارة

ج�فية  اأفقية  قناة  اأو  نفق  من  الفقارة  تتك�ن 

حتت �ضطح الأر�ض عر�ضها يتغري من 50 اإىل 

150�ضم  اإىل   90 80 �ضم وعمقها يرتاوح بني 

عم�ديا  حفرت  الرت�ازية  الآب��ار  من  و�ضل�ضلة 

لل��ض�ل اإىل املياه اجل�فية ال�ضطحية متباعدة 

مب�ضافة ترتاوح ما بني 3 اإىل 12 مرت وذات عمق 

متغري ترتبط فيما بينها على م�ضت�ى القاعدة 

بينها مع وج�د  املاء  لت��ضيل  القناة  اأو  بالنفق 

انحدار ب�ضيط ي�ضمح بتدفق املاء عرب النفق ثم 

خروجه ب�ا�ضطة �ضاقية لي�زع فيما بعد.

الفقاقري  ملجم�ع  الكلي  النفق  ط���ل  يتغري 

بع�ض  اإىل  اأح��ي��ان��ا  لي�ضل  الأم��ت��ار  مئات  م��ن 

البئر فتك�ن  اأما بالن�ضبة لفتحة  الكيل�مرتات، 

يك�ن  الناجت عن احلفر حتى  بالركام  حماطة 

حاجزا اأمام ت�ضرب الرمال.

ا�ضتغالل  ميدان  يف  هامًا  دورًا  الفقارة  لعبت 

املياه اجل�فية 

قو�عد تق�شيم �ملاء

مثال من �جلنوب �جلز�ئري

اأخربين املر�ضد الذي رافقني يف ج�لتي، ونحن 

حدائق  ت�ضبه  التي  الب�ضاتني  اأحد  مدخل  عند 

مِللك  الفقارة  اأن  تقاوم،  بقيت  والتي  بغداد 

وق�انني  عملية  اأ�ضاليب  تتطلب  لهذا  ُم�ضرتك 

ودقيق  ع��ادل  ت�زيع  �ضمان  اأج��ل  من  �ضرعية 

للماء. فهي تعتمد على ح�ضاب من�ض�ب الفقارة 

تغيري  كل  بعد  واإمن��ا  اإجنازها  بعد  فقط  لي�ض 

يحدث يف املن�ض�ب الأويل.
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من  ُيختار  الذي  اأو احلا�ضب  املاء  كيال  ويق�م 

قبل اأهل الق�ضر نظرا لعلمه ونزاهته بتحديد 

اأداة  ب�ا�ضطة  امل���اء  م��ن  ب�ضتان  ك��ل  ن�ضيب 

ح�ضاب تدعى ال�ضقفة مبنطقة تيديكلت، وهي 

قطعة نحا�ضية تتميز ب�ج�د ثق�ب ذات فتحات 

خمتلفة جت�ضد وحدة املن�ض�ب.

تدهور وزو�ل �لفقاقري يف �لعامل

الدار�ض�ن لتاريخ الفقارة كرتاث عاملي يتفق�ن 

الفقاقري  ب���داأت  تقريبا  ق��رن  منذ  اأن���ه  على 

بالتناق�ض من حيث العدد والإنتاج يف العامل، 

هذا التناق�ض زاد يف الع�ضرية الأخرية، فمثال 

يف اجلزائر كان عدد الفقاقري معتربا بني ت�ات 

اجلزائري  الغربي  باجلن�ب  وتدكلت  وق���رارة 

�ضنة 1904.

ويف الفرتة بني 2000 و2004، �ضجلت وزارة 

ميثل  ما  اأي  فقارة   495 م���ت  املائية  امل����ارد 

اأكر من 40 باملائة من ال�ضبكة القدمية. ومما 

امليتة  الفقاقري  معظم  اأن  اإليه  الإ�ضارة  جتدر 

ت�جد يف املناطق التي تكر بها عمليات النقب 

التي متر باملناطق العمرانية

ال�ضبب  اأن  اجل���ف��ي��ة  امل��ي��اه  خ��ري��ط��ة  وت��ب��ني 

امل��ض�عة  التنقيب  لآبار  يع�د  لذلك  الرئي�ضي 

التي  القيا�ضات  تك�ضف  ال��ف��ق��ارة.اإذ  بج�انب 

الإنخفا�ض  متتالية  �ضن�ات  ت�ضجيلها خالل  مت 

 1998 �ضنة  ففي  املن�ض�ب  يف  امل�ضجل  ال�ضديد 

2007 و�ضل  اأما �ضنة  الثانية،  23 لرت يف  كان 

اإىل 4.5 لرت يف الثانية.

�الأ�شـــباب

بها   ق��ام  التي  امليدانية  املعاينات  �ض�ء  على 

ف��اإن  التقليدية،  ال��ري  اأنظمة  يف  املخت�ض�ن 

ميكن  عديدة  الفقاقري  حالة  تده�ر  اأ�ضباب 

ح�ضرها يف ما يلي:

للطبقة  �لطبيعية  �لهبوطات  �أواًل: 

�ملائية

على  حتت�ي  اجلافة  ال�ضحراوية  املناطق  اإن 

الع�ض�ر  يف  تك�نت  املياه  من  عظيمة  خزانات 

اخلزانات  هذه  فاإن  الأمطار،  ولندرة  املا�ضية 

غري متجددة.

كرة  ت�ضاهم  اأخ��رى  جهة  ومن  جهة  من  هذا 

م�ضت�ى  ع��ل��ى  امل��ائ��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة  يف  امل���خ���ارج 

وال�ضمالية  ال��غ��رب��ي��ة  ال�ضمالية  ال�����ض��ح��راء 

هب�طات  اإح����داث  يف  كبري  ب��ق��در  ال�ضرقية، 

ذلك  اث��ر  على  احل��ض.  يف  ومعتربة  متكررة 

يلجاأ مالك الفقارة اإىل متديد الفقاقري حلفر 

الأنفاق.  تعميق  اإىل  يلجئ�ن  كما  جديدة  اآب��ار 

م�ضت�ى  على  تت��ضع  الب�ضاتني  اأن  املعل�م  ومن 

فمن  يعمق  فعندما  الفقارة،  م�ضت�ى  من  اأق��ل 

تتم  لكي  الب�ضتان  م�ضت�ى  تخفي�ض  ال�ضروري 

تقرتب  العملية  ه��ذه  بتكرار  ال�ضقي،  عملية 

بع�ض الب�ضاتني من ال�ضبخة، اأما البع�ض الآخر 

�ضقيها عن  يتعذر  التي  العل�ية  اأرا�ضيه  فتهمل 

طريق الفقارة.

امل�ضاحات  تدريجيا  تنق�ض  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

اجلهة  من  جهتني:  من  لنح�ضارها  الزراعية 

املل�حة  �ضديدة  ال�ضبخة  ب�ا�ضطة  ال�ضفلية 

ال�ضقي  �ضروط  ت�فر  لعدم  العل�ية  ومن اجلهة 

وتراكم الكثبان الرملية.

 ثانيا: �لعو�مل �لب�شرية

فمن  ال�����ض��ي��ان��ة،  اأع��م��ال  ن���درة  ب��ه��ا  ويق�ضد 

اإىل يد عاملة كثرية  اأن الفقارة حتتاج  املعل�م 

اأح�ضن  على  ال�ضيانة  تنفذ  لكي  متمكنة  وجد 

وج�هها، ومن غري املعق�ل حاليا اإجناز فقاقري 

اليد  لقلة  القدمية  تلك  �ضيانة  وحتى  جديدة 

العملة القادرة على ذلك. 

ويع�د �ضبب قلة اليد العاملة املتمكنة اإىل عدم 

احلديثة،  لالأجيال  واحل��رف��ة  اخل��ربة  ت�ريث 

نح�  الفالحية  العاملة  ال��ي��د  ن���زوح  وك��ذل��ك 

البرتول  مثل  كقطاعات  الأخ���رى  القطاعات 

والبناء التي ت�فر عمل مريح ومعا�ض م�ضم�ن.

الأج���ر، فعمال  اإىل ما �ضبق ذكره زهد  زيادة 

ويف  ال��ي���م  يف  ���ض��اع��ات   8 يعمل�ن  ال�ضيانة 

ظروف جد خطرية، بحيث �ضجلت عدة وفيات 

ومقابل  ال��ف��ق��ارة،  م��ن  اأج���زاء  انهيار  ب�ضبب 

�ضمان  وب��دون  متدنية  اأج����را  يقب�ض�ن  ذل��ك 

اإجتماعي. 

�نهيار �أجز�ء من �لفقارة

عر�ضة  الداخل  من  �ضة  امللبَّ غري  الفقارة  تك�ن 

لالنهيارات خ�ض��ضا يف امل�ا�ضع الرخ�ة اأو على 

ت�ضبع  اإىل  النهيار  �ضبب  ويع�د  الآب��ار.  م�ضت�ى 

اجل��دران الداخلية باملاء ثم تفتتها واجنرافها 

خطرا  الن��ه��ي��ارات  ت�ضكل  حيث  التيار.  بفعل 

اأدى  وق��د  املنطقة.  يعربون  الذين  امل��ارة  على 
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وللتعمري  للنقل،  املدرو�ضة  املخططات  غياب 

الإنهيارات  من  مزيد  اإىل  القطاعات  وخمتلف 

ب�ضبب ال�ضغط امل�ضلط على الفقاقري التي ل يتم 

اإ�ضالحها بل ما ي�ضلح ه� م�ضالك املياه فقط ، 

مما ي�ؤدي اإىل تكرار الإنهيارات. 

�لتقاطع مع �شبكات مياه �ل�شرف �ل�شحي 

و�شبكات �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب 

املياه  �ضرف  قن�ات  و�ضع  اأ�ضغال  غالبا  ت���ؤدي 

القذرة ومياه ال�ضرب قرب الفقارة اإىل انهيار 

اأجزاء من هذه الأخرية ب�ضبب احلفر اأو ب�ضبب 

�ضد الأنفاق بالردم املتبقية. ويتعذر بعد ذلك 

ت�ضليح الأنفاق لختالط ال�ضبكات، ومن جهة 

اأخرى قد تتعر�ض ِقطع الفقاقري التي متر عرب 

�ضبكات  م��ن  ت�ضربات  اإىل  ال�ضكنية  املناطق 

ت�ضريف مياه القذرة، ول�حظت هذه الظاهرة 

يف املدن اجلن�بية الكربى مثل تيميم�ن، اأدرار 

ورقان، بحيث ل ميكن يف هذه املدن ا�ضتعمال 

مياه الفقارة لل�ضرب. 

َمن �الأف�شل؟ 

هي  النقب  عملية  اأن  املتخ�ض�ض�ن  يعترب 

ثالثني  م��ن  اأك���ر  م���ت  يف  الرئي�ضي  ال�ضبب 

اأ�ضبح  الُنقب  اأن  بحيث  الفقاقري،  من  باملائة 

فاإنه  تدفقه  اأما  عددا  الفقارة  نظام  ي�ضاهي 

ينتج عنه  لكن هذا  الفقارة،  اأ�ضعاف من�ض�ب 

وتبديد  املائية  ل��الأح���ا���ض  مفرط  ا�ضتغالل 

لهذه الروة الثمينة مّما ُي�ؤكد اأن نظام ال�ضقي 

من  الع�ض�ر  مر  على  الأن�ضب  يظل  بالفقارة 

يف  خ�ض��ضا  للمياه  الر�ضيد  الإ�ضتغالل  حيث 

التحدي  ملف  املياه  اأزم��ة  فيه  اأ�ضبحت  وق��ت 

الأول.

اإن امل�ضافة املقرتحة من قبل ذوي الإخت�ضا�ض 

كلم   3 عن  تقل  األ  يجب  والفقارة  النقب  بني 

بينما يقرتح اأ�ضحاب الفقاقري 10 كلم.

مطلـــوب �شيانة م�شتعجلة 

كثري من املهند�ضني الذين زاروا املنطقة �ضمن 

بعثات درا�ضية وعاين�ا باأنف�ضهم احلالة املزرية 

اأ�ضاتذة  ومنهم  الفقاقري،  اإليها  اآل���ت  ال��ت��ي 

ب�عالم  الدكت�ر  اأمثال  بالبليدة  ال��ري  معهد 

رميني وحممد بن �ضعادة ومن اليابان الباحث 

ت�ضتمر  حتى  ه����ؤلء  ي��داف��ع  اإذ  ك���ي���ري،  اواو 

من  الكثري  حلياة  رئي�ضي  م�ضدر  ك  الفقاقري 

اأبعادها  لتعدد  نظرا  وه��ذا  ال���اح��ات،  اأه��ايل 

باملائة   90 معي�ضة ح�ايل  كتاأمني  القت�ضادية 

من �ضكان املنطقة و�ضقي 7000 نخلة للفقارة 

تعترب  اإذ  ال�ضياحية،  بعدها  واأي�ضا  ال�احدة، 

طابعا  يعطي  وث��ق��ايف  ح�����ض��اري  اإرث  مبثابة 

الجتماعية  اأبعادها  واأخريا  للمنطقة.  خا�ضا 

املتمثلة يف تعزيز الروابط الإن�ضانية بني �ضكان 

الق�ض�ر )التط�ع اجلماعي املعروف بالت�يزة، 

العدالة يف ت�زيع املياه(.

ُيطلق اأهايل ال�احات ا�ضم الفري�ضة على عملية 

ال�ضيانة نظرا لأهميتها، حيث تتم العملية يف 

ف�ضل ال�ضيف اإذ يتفرغ لها معظم الفالحني. 

ويف بع�ض الأحيان يتعذر على الفالحني القيام 

بهذه املهمة فيلجئ�ن اإىل ا�ضتئجار عمال باأجرة 

والفالحية  الإداري���ة  اجلهات  وح�ضب  معينة، 

الفقارة  من  كلم   1 �ضيانة  كلفة  فاإن  باملنطقة 

 10 ظرف  يف  وذل��ك  دولر   143 بح�ايل  تقدر 

اأجر كل واحد ح�ايل  4 عمال،  اأيام وب�ا�ضطة 

بناء  واأي�ضا  الأنفاق،  تعميق  وت�ضمل  دولر.   4

وتلبي�ض الآبار املنهارة.

وانطالقا من اأبعاد الفقارة واحلالة املتده�رة 

التي اآلت اإليها، بات من امل�ضتعجل التفكري يف 

اإيجاد حل�ل تقنية واإدارية لإحياء وبعث الفقارة 

من جديد، لأن باإنقاذها �ضينقذ م�ضري �ضكان 

فيهم  ا�ضتفحلت  جت��م��ع��ات  وه���م  مناطقها 

�ضغل  طلب   14000 من  اأكر  لي�ضجل  البطالة 

على  ال�ضباب  لت�ضغيل  ال�طنية  ال�كالة  ل��دى 

الفالحني  ح�ضاب  دون  اأدرار،  ولي��ة  م�ضت�ى 

قلب  �ض�ى  لديهم  يبقى  مل  الذين  ال�ضن  كبار 

الكفني ح�ضرة على خريات �ضادت ثم بادت.

ويبقى التنبيه اإىل اأن الإنخفاظات الناجمة عن 

عمليات النقب هي يف احلقيقة نتيجة قرارات 

�ضيا�ضية تقنية ارجتالية مل تراعي خ�ض��ضيات 

املت�ضرر  فكان  ال��ضط،  ه�ضا�ضة  ول  املنطقة 

الرئي�ضي هم الفالحني امل�ضتعملني للفقاقري.

حتت�ضر  ال��ت��ي  الفقاقري  �ضيناري�  ويت�ا�ضل 

ب���الآلف  اأرا���ض��ي��ه��ا  تهجر  ال��ت��ي  وال��ع��ائ��الت 

ال�ضغط  زاد  اأخ�����رى  م��ن��اط��ق  اإىل  ن���ازح���ة 

تاأخر،  ال��ذي  الفقاقري  حماية  وقان�ن  عليها، 

ينتظر. ل  ال����ق���ت  ف����اإن  ه����ذا،  ك���ل   واأم������ام 

عندما جتف املياه وتزحف ال�ضحراء 
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حماية �لفقارة حلماية �ال�شتد�مة 

اأثر تغريُّ املناخ على الدورة الهيدرول�جية كما 

كًما  املائية  امل�ارد  على  الإن�ضاين  الن�ضاط  اأثر 

مع  �ضباق  يف  البلدان  بع�ض  ودخ��ل��ت  ون���ًع��ا، 

ال�قت حتى ل تقع يف منطقة الفقر املائي، فلجاأ 

بع�ضها  وراح  البحر،  مياه  حتلية  اإىل  بع�ضها 

الآخر يطالب بحقه يف امل�ضادر امل�ضرتكة.

وبني هذا وذاك زادت برامج الت�عية لرت�ضيد 

ال��ضائل  ب��اأن  العتقاد  وظل  امل��اء،  ا�ضتهالك 

احل��دي��ث��ة ه���ي وح���ده���ا ال����ق����ادرة ع��ل��ى رب��ح 

التقليدية  ال��ري  اأنظمة  اأن  متنا�ضني  التحدي 

تثبت  اأن  ل���ق���رون  ا���ض��ت��ط��اع��ت  ك��ال��ف��ق��اق��ري 

حيث  �ضمتها  اجلفاف  ك��ان  بيئة  يف  جناعتها 

تنب�ض باحلياة. اإىل واحات  ال�ضحاري   ح�لت 

املفارقة التي ختمت الأم�ر هي الت�جه اجلديد 

وتخ�ضي�ض  الزراعي  الإ�ضت�ضالح  تكثيف  نح� 

مليار   47 اأقلها  لذلك  معتربة  مالية  اأغلفة 

مياه،  م�ضادر  تاأمني  يف  التفكري  دون  �ضنتيم 

فهل �ضت�ضتمر احلياة بعد م�ت الفقاقري؟

�لفقارة و�شيلة �شقى قدمية

الفقارة هي عبارة عن �ضل�ضلة من الآبار مرتبطة 

يبع�ضها البع�ض تعرف حمليا بالكراع، تبعد كل 

واحدة عن الأخرى م�ضافة ع�ضرة اأمتار، اأخذت 

اقرتاب  وعند  ال�احات،  باجتاه  منحدر  �ضكل 

املياه من ال�احات متر باآبار قريبة من ال�ضطح 

تدعى اأغ��ضرو ومنها يتدفق املاء لي�ضل اأخريًا 

وهي  العي�ن  ت�جد  وعلى حافته  الق�ضري،  اإىل 

ال�حدات امل�ضتعملة ل�ضرف املياه من الق�ضري 

باجتاه الب�ضاتني، بعدما يحدد ن�ضيب كل عني 

اخلبري  وه�  الكيال  طرف  من  متناهية  بدقة 

يف  ويعتمد  الفقارة،  مياه  وح�ضابات  باأ�ضرار 

م�ضاهمة  حجم  على  عني  كل  ن�ضيب  حتديد 

املاء  اأن ن�ضيب  اأي  الفقارة؛  العني يف  �ضاحب 

عدد  كان  فكلما  الأ�ضهم،  عدد  بح�ضب  يحدد 

الأ�ضهم كبريًا كلما كان الن�ضيب من املياه اأكر 

با�ضتخدام  يك�ن  والقيا�ض  �ضحيح،  والعك�ض 

احل��الف��ة وح���دة ال��ق��ي��ا���ض ه��ي احل��ب��ة وت��ك���ن 

والقرياط  قرياط  وع�ضرون  اأربعة  اإىل  جمزاأة 

اإىل اأربعة وع�ضرون قرياط من القراط، فمثاًل 

قرياط  ع�ضر  اأثنا  ال�ضخ�ض  ن�ضيب  ك��ان  اإذا 

من القراط فن�ضيبه ي�ضاوي 2/1 قراط، واإذا 

ميلك  فه�  القراط  من  قراريط  اأرب��ع  له  ك��ان 

من  تنازيل  ب�ضكل  كان  فالتق�ضيم  ق��راط   6/1

اأ�ضغر وحدة وهي  اإىل  اأكرب وحدة وهي احلبة 

ت�زيع  من  الإنتهاء  بعد   . القرياط  من  قرياط 

الزمام،  يف  احل�ضابات  حتفظ  املياه  ح�ض�ض 

الت�زيع  عمليات  بتقييد  اخلا�ض  ال�ضجل  وه� 

فاإن مياه  املتبقية؛  الفقارات  والكيل، وبخالف 

فبعد  الأ�ضب�ع،  اأي��ام  لعدد  وفقًا  ت�زع  الفقارة 

زمني  ج��دول  ي��ضع  امل�ضاهمني  عدد  اإح�ضاء 

م�ضاهم؛  كل  اإ�ضتفادة  ووق��ت  ي���م  فيه  يحدد 

مرتبط  دائمًا  يك�ن  ال�ضتفادة  م��دة  وحتديد 

ي�ضل  الط�يلة  الرحلة  بعد  امل�ضاهمة.  بحجم 

لي�ضتقر  ال�ضاقية  الب�ضتان عرب  اإىل  اأخريًا  املاء 

يف املاجن، وهي ح��ض طيني جتتمع فيه املياه 

يفرغها  امتالئها  وعند  الفقارة،  من  الآت��ي��ة 

�ضاحب الب�ضتان لتبداأ املياه رحلة جديدة ولكن 

هذه املرة اإىل امل�ضاحات املزروعة، واأول خط�ة 

يق�م بها الب�ضتاين هي نزع ال�ضمامة ليبداأ املاء 

اإىل املطرق الذي يحت�ي  بالتدفق عرب البادو 

على عدد من القم�ن على اأن ت�ضقى كل وحدة 

على حدا، فكلما ارت�ت قم�نة �ضد فاه بالرتاب 

التي  اإىل  الب��ادو  عرب  ودائمًا  املياه  لين�ضرف 

تليها، وبهذه الطريقة الهند�ضية الرائعة، كانت 

ت�ضقى واحات النخيل يف الق�ض�ر.

مسير وتقني سامي في مكافحة 
الحشرات والمضار، الجزائر ê
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التمور والسكريات 
عالية الفركتوز

كليا  او  وب��دوره ميكن حت�يله جزئيا  الكل�ك�ز  �ضكر  على  يحت�ي 

اىل �ضكر الفركت�ز بانزميات متخ�ض�ضة حتت ظروف م�ضيطر 

الفركت�ز  ع��ايل  �ضكري  حمل�ل  على  احل�ض�ل  بهدف  عليها 

�ضكر  ن�عني  على  ال�ضكري  املحل�ل  يحت�ي  وبذلك   ((HFCS

كل�ك�ز و�ضكر فركت�ز ولكن �ضكر الفركت�ز ن�ضبته اعلى من �ضكر 

الكل�ك�ز  لذى �ضمى حمل�ل �ضكري عايل الفركت�ز ون�ضبة  الرط�بة 

76 % �ضكريات وتركيز الفركت�ز فى املحل�ل النهائي  24 % و  فيه 

هى 42 % -  55%   - 99% وهي املتعارف عليها جتاريا وت�ضتخدم فى 

خمتلف ال�ضناعات الغذائية.

حمل�ل  ملنت�ج  الت�ضنيع  خلط�ات  ت��ضيحي  ر�ضم   (1) ال�ضكل  وي��ضح 

�ضكر الذره عايل الفركت�ز(HFCS) واجلدول رقم (1) للرتكيب الغذائي 

للمنت�ج .بالمكان ا�ضتغالل التم�ر اي�ضا لحت�ائها على ن�ضبة عالية جدا 

من ال�ضكريات الحادية من الكل�ك�ز والفركت�ز وبن�ضب  تقريبا مت�ضاوية 

الطرية  التم�ر  فى  خا�ضة  وب�ض�رة  منها  لكل   %  38  -  %  34 ومبعدل 

ان�اع  ال�ضكريات بني خمتلف  ن�ضبة من  التم�ر على اعلى  . حيث حتت�ي 

ميكن  التم�ر  من  ال�ضكري  واملحل�ل  واخل�ضروات  والف�اكه  املحا�ضيل 

حت�يله ب�ضه�له اىل الن�ضب املتعارف عليها من حماليل �ضكرية من التم�ر 

عالية الفركت�ز HFCS)) وذلك بتح�يل جزء من �ضكريات الكل�ك�ز اىل 

(2) خط�ات  رقم  ال�ضكل  وي��ضح  نهائي  كمنتج  عينها  وبالن�ضب  فركت�ز 

مقرتحه  للت�ضنيع با�ضتخدام التم�ر الطرية.

يعرف املنت�ج اوربيا با�ضم اي�ض�كل�ك�ز او حمل�ل كل�ك�ز وفركت�ز وحديثا 

وتتطبق  ال��ذرة(  )ب�ضكر  المريكية  املتحدة  ال�ليات  فى  ت�ضميته  ب��داأت 

تطرقت  والتى  ال��ذرة  من  ال�ضكرية  املحاليل  على  الت�ضميات  هذه  جميع 

الكل�ك�ز ثم جزيئات  الن�ضاء اىل �ضكر  اىل املعامالت النزمييه لتح�يل 

ت��ضل العلماء ريت�ضارد مار�ضال وزميله ايل ك�ي عام 1957 وعلى نطاق 

اطلق�اعليه  ال��ذره  من  الفركت�ز  ع��ايل  �ضكري  حمل�ل  لنتاج  خمتربي 

انتاجه  فى  ينجح�ا  مل  لكنهم  الفركت�ز.  ع��ايل  ال��ذره  �ضكر  او   HFCS

انتاجي  1970 حيث مت تط�ير خط  �ضناعيا وبكميات جتارية حتى عام 

 .takasaki  Y �ضاكي  تاكا  واي  دكت�ر  الياباين  العامل  قبل  من  �ضناعي 

من ال�كالة ال�ضناعية العلمية التابعة ل�زارة ال�ضناعة والتجارة اليابانية  

حيث يع�د له الف�ضل الأول والرئي�ضي با�ضتحداث هذا املنت�ج على امل�ضت�ى 

ال�ليات  فى  وخ�ض��ضا  ا�ضتخدامه  انت�ضر  عامليا.  التجاري  ال�ضناعي 

املتحدة الأمريكية فى جمال امل�ضروبات الغازية والع�ضائر وخمتلف ان�اع 

الغذية عام 1975.

على  واحت�ائه  ثمنه  لرخ�ض  ال�ضناعة  لهذه  ال��ذرة  حم�ض�ل  ا�ضتخدم 

الن�ضاء املمكن حت�يله اأنزمييا او بالتحليل املائي او احلام�ضي اىل حمل�ل 

الدكتور سمير الشاكر
smralshakir@yahoo.com ê



م��ق��ب���ل��ة لغ��را���ض  ال��ف��رك��ت���ز ذات ح����الوة 

واملعجنات  وامل�����ض��روب��ات  ال��غ��ذائ��ي  الت�ضنيع 

وال�ض�ربات  واللح�م  الفط�ر  واغذية  واملخابز 

والت�ابل وغريها. وفى ال�ليات املتحدة يعترب 

�ضكر  تع��ض  ال��ت��ى  املحليات  ب��ني   ((HFCS

فى  ا�ضتخدامه  مزايا  تلخي�ض  وميكن  املائده 

ال�ضناعات الغذائيه مبا يلي:

 1 -  ق�ة حالوة كبرية حيث ان �ضكر الفركت�ز 

حالوته 70 % اكر فى ال�ضكر العتيادي 

)املائدة(

2 - يتميز بالطعم اجليد.

اىل  ال�ضهاريج  طريق  ع��ن  املحل�ل  3 -  نقل 

م�ضانع التعبئة مبا�ضرة

اىل  يحتاج  ول  وخ��ل��ط��ه   ت��داول��ه  4 -  �ضه�لة 

معامالت او مناولت كثرية

5 -  احلفاظ على تركيبه وعدم ف�ضاده  ب�ضه�لة 

وي��ع��ت��رب م��ن��ت���ج ث��اب��ت��ا غ��ذائ��ي��ا اجت���اه اى 

متغريات ميكروبي�ل�جية. 

او  اتربة  اث��ارة  وب��دون  نظيفا   6 -  ا�ضتخدامه 

�ض�ائب مقارنة با�ضتخدام ال�ضكر العادي 

ال�ضحن  كلفة  وانخفا�ض  الرتكيز  7 -  ع��ايل 

والتداول.

8 -  ا�ضتقرار الق�ام طيلة فرتة النقل والتداول 

وال�ضتخدام

9 -  �ضه�لة ال�ضيطرة على ال�زن 

10 - لحاجه اىل م�اد تعبئه وتغليف.

تكاليف  خلف�ض   ب��ارت��ف��اع  عليه  11 -  الطلب 

للم�ضانع  ال��رب��ح��ي��ه   وزي����ادة  الت�ضنيع 

امل�ضتخدمة له.

ال�ضتهالك  من���  اىل   (3) رق��م  ال�ضكل  ي�ضري 

ال�ضن�ي ملحل�ل ال�ضكري للذره العايل الفركت�ز 

املائدة  �ضكر  ا�ضتهالك  وانخفا�ض   (HFCS)

خالل العقد الخريين.

ام���ا اجل����دول رق���م (2) ي������ض��ح ف��ي��ه الن��ت��اج 

املتحدة  ال�ليات  فى  والت�ضدير  وال�ضترياد 

رقم  واجل���دول   2011 ع��ام  خ��الل  المريكيه 
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للم�ضانع  جم��ه��زة  ب��اجل��م��ل��ة  ال���ض��ع��ار   (3)

الفركت�ز  �ضكر  تركيز  ح�ضب  ال���اح��د  للطن 

ب��امل��ح��ل���ل ال�����ض��ك��ري ام���ا اجل����دول رق���م (4) 

فى  املت�ضدرة  العاملية  ال�ضركات  اه��م  يح�ي 

ت�ضتخدم  والتى  الغذائية  ال�ضناعات  جم��ال 

(HFCS)خالل  الفركت�ز  العايل  الذرة  حمل�ل 

ال�ضن�ات الخرية.

املنت�ج  ه��ذا  با�ضتخدام  املطردة  ال��زي��ادة  ان 

العتيادي  ال�ضكر  ا�ضعار  ا�ضطراب  ب�ضبب  ه� 

ال��زي��اده  ب�ضبب  وك��ذل��ك  ا���ض��ع��اره  وارت���ف���اع 

الغازية  امل�ضروبات  �ضناعة  حجم  فى  الكبرية 

الفرد  ا�ضتهالك  وزيادة  والع�ضائرواحلل�يات 

عن  �ح�شائية  موجز   :)2( رقم   جدول 

�لــواليــات  فــى   )HFCS( ن�شاط  حركة 

�ملتحدة �المريكيةلعام 2011

جدول رقم )4 (

ــات �لــغــازيــة  ــروب ــش ــ� ــات �مل ــرك ــش �هـــم �

فى  وفــروعــهــا  �لغذ�ئية  و�ل�شناعات 

�لعامل �مل�شتخدمة (HFCS) خالل �لعقد 

�الخري:

للطن  �جلملة  ��شعار   )3( رقــم  جــدول 

�لو�حد 

HFCSتركيز 

%42 �ضكر فركت�ز

730 دولر وا�ضل 

امل�ضنع

HFCSتركيز 

%55 �ضكر فركت�ز

810 دولر وا�ضل 

امل�ضنع

1176كيلو كالوري�لطاقة

74 جرامالكرب�هيدرات

لي�جداللياف الغذائية

لي�جدالده�ن

لي�جدالربوتني

24 جراماملاء

0.019 ملغمالريب�فالفني 

0.00نيا�ضني

0.011ملغمبانت�ثنيك

0.00 مايكروغرامف�ليت

C 0.00 ملغمفيتامني

�لفيتامينات

�ملعادن

6.0ملغمكال�ضي�م

0.42 ملغمحديد

4.0 ملغمف��ضف�ر

0.00 ملغم جرامب�تا�ضي�م

2.00 ملغم�ض�دي�م

0.22 ملغمذنك

9024 طنباللف طنالنتاج

164 طنباللف طنال�ضترياد

1484 طنباللف طنالت�ضدير

7684 طنباللف طنال�ضتهالك

 100 �لغذ�ئية  �لقيمة   :)1( رقم  جدول 

جر�م )30.5 (

حملول �شكر �لذرة عايل �لفركتوز

استشاري دولي في تكنولوجيا التمور
الشبكة الدولية للنخيل والتمور  ê

1 - �ضركة ك�كاك�ل

2 - �ضركة بيب�ضي ك�ل

3 - �ضركة نبي�ضك� الغذائية

4 - �ضركة �ضفن اب

5 - �ضركة كارجل

6 - �ضركة ت.ن.ت للمخابز

7 - �ضركة هاجن ديز للمثلجات

منها حيث ارتفعت فى حالة امل�ضروبات الغازية 

والع�ضائر بن�ضبة 23 % واحلل�يات 19 % على 

الت�ايل.

فى  ال�ضن�ي  ال��ف��رد  ا�ضتهالك  م��ع��دل  وي��ق��در 

ال�ليات املتحدة المريكية خالل هذا العقد، 

10كجم وفى اوربا 17 كجم والربازيل 25 كجم  

وا�ضرتاليا 23 كجم  من هذا املنت�ج.

 (HFDS) لنتاج  التم�ر  ا�ضتخدام  اف��اق   ان 

واعدة حيث ميكن ا�ضتغالل فائ�ض الأنتاج من  

مت�ر الدرجة الثانية والثالثة  لكافة ال�ضناف  

ذلك  ويتطلب  ال�ضناعة  ل��ه��ذه   خ��ام  ك��م��ادة 

درا�ضة فنية واقت�ضادية �ضاملة ودقيقة.

High fructose corn syrup tanker
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تأثيرات مباشرة وغير مباشرة 
وسبل المكافحة المستنيرة

حشائش النخــــيل

الدكتور سيد عاشور أحمد
s.ashour@gmail.com

ê

   قد تتعّر�ض ب�ضاتني نخيل التمر لغزو اأن�اع �ضتى من احل�ضائ�ض، ميّثل 

بع�ضها اأن�اعًا مزعجة وخطرية. لذا فاإن احل�ضائ�ض تعترب اآفات هامة يف 

الأ�ضجار  ذات  والب�ضاتني  امل�ضاتل  يف  وخا�ضة  النخيل  زراع��ات  من  كثري 

�ضغرية ال�ضن. وتعتمد درجة التداخل بني النخيل واحل�ضائ�ض اأ�ضا�ضًا على 

التناف�ض »على الغذاء واملاء ب�ضفة  اأن�اع احل�ضائ�ض امل�ج�دة على  قدرة 

النخيل  واأ�ضجار  احل�ضائ�ض  بني  الكيميائي  التداخل  واحتمالت  رئي�ضة« 

عن طريق امل�اد الكيميائية التي قد تفرزها نباتات احل�ضائ�ض وهي حية 

بالكيميائيات  ُتعرف  والتي  اأن�ضجتها،  وحَتّلل  تنطلق منها عقب م�تها  اأو 

الأليل�باثّية. ورغم اأن اأ�ضجار النخيل قد تعمل على تظليل املنطقة ح�لها 

مبظلة اأوراقها- خا�ضة عند زراعة النخيل على م�ضافات قريبة- وبالتايل 

ت�ؤثر على من� بع�ض اأن�اع احل�ضائ�ض بحرمانها من عملية البناء ال�ض�ئي، 

يف  النخيل  اإنتاجية  على  كبريًا  تاأثريًا  ت�ضّبب  قد  الكثيفة  الإ�ضابة  ف��اإن 

الزراعات ذات امل�ضافات املتباعدة.

   وينبثق التاأثري غري املبا�ضر لالإ�ضابة باحل�ضائ�ض على اإنتاجية النخيل 

الأخ���رى:  الآف���ات  انت�ضار  على  احل�ضائ�ض  ل���ج���د  املحتمل  ال���دور  م��ن 

كالفئران  احل�ضرية  غ��ري  احلي�انية  والآف����ات  الأم��را���ض  احل�����ض��رات، 

انت�ضار  على  ت�ضاعد  احل�ضائ�ض  اأن  الثابت  وم��ن  والق�اقع.  واجل���رذان 

الأنف  ومر�ض  الأبي�ض  النمل  مثل ح�ضرة  واملر�ضية  الإ�ضابات احل�ضرية 

ال�ض�داء خا�ضة يف املرحلة احل�ضا�ضة لن�ضج الثمار، كما ت�ضاعد النيمات�دا 

املمر�ضة للنبات على الت�اجد والنت�ضار. رغم ذلك، فاإن اإحدى العقبات 

املناطق  بع�ض  يف  للح�ضائ�ض  فاعل  مكافحة  برنامج  تبّني  يف  الرئي�ضة 

تتمّثل يف �ضعف اأو غياب ال�عي الكايف عن التاأثريات ال�ضارة لأثر ت�اجد 

اإدارة  الرئي�ضة يف  الإيجابية  الأم�ر  النخيل. ومن  احل�ضائ�ض يف زراعات 

مكافحة احل�ضائ�ض يف زراعات نخيل التمر: اإيالء اأهمية ملتابعة الت��ضيات 

النجيل املعمر

جنيل ال�ضعد
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مبيدات  ا�ضتخدام  من  والإق��الل  الكيميائية،  للمكافحة  املحلية  الفنية 

احل�ضائ�ض اإىل احلد الأدنى يف برنامج مكافحة متكامل لغزو احل�ضائ�ض، 

والتعامل مع مبيدات احل�ضائ�ض كمبيدات اآفات ميكن اأن حتمل اأخطارًا 

بيئية، فهناك تاأثريات جانبية قد حتدث على الأ�ضجار من معاملة بع�ض 

النخيل،  ب�ضاتني  يف  احل�ضائ�ض  ملكافحة  املر�ّضحة  احل�ضائ�ض  مبيدات 

واجلليف��ضات  بي�تايل  والفل�ازيف�ب  والدايك�ات  الباراك�ات  واأهمها 

والأوك�ضيفل�رفني.

مقّدمـة

تنم� احل�ضائ�ض عادة ح�ل نباتات نخيل التمر خا�ضة عند �ضعف الهتمام 

بها، ومتّثل اإحدى الآفات الهامة التي قد تغزو ب�ضاتني النخيل وغريها من 

املحا�ضيل القت�ضادية. وت�ؤّثر احل�ضائ�ض، خا�ضة عند كثافة منّ�ها، ب�ض�ر 

�ضتى اأهمها التناف�ض على الغذاء واملاء بالرتبة والعمل على ا�ضتنفادهما، 

اأثبت  وقد  وامَلر�ضّية.  احل�ضرية  الآف��ات  من  لعديد  كماأوًى  تعمل  قد  كما 

كثري من الدرا�ضات اأن احل�ضائ�ض قد ت�ضّبب اأ�ضرارًا تف�ق مثيلتها لالآفات 

احل�ضرية واملر�ضية جمتمعة. 

املح�ض�ل  كمية  خف�ض  خالل  ملم��ضة  خ�ضائر  احل�ضائ�ض  حُت��دث  وقد 

الناجت، والعمل على فقد املغذّيات واملاء من الرتبة، والتداخل الكيميائي 

بجانب  الثمار،  ج���دة  وخف�ض  الإن��ت��اج،  تكاليف  وزي��ادة  »الأليل�باثي«، 

فقد  املثال،  �ضبيل  وعلى  الأخرى.  ال�ضارة  للكائنات  بديلة  كع�ائل  العمل 

تعمل كعائل َعَر�ضي لكثري من الآفات احل�ضرية مثل �ض��ضة طلع النخيل 

ودودة البلح ال�ضغرى والنمل الأبي�ض، ولالآفات احلي�انية غري احل�ضرية 

كالنيمات�دا التي ت�ضّبب مر�ض تعقد اجلذور، كما ميكن اأن تعمل كماأوى 

للحي�انات ال�ضارة كالفئران واجلرذان وغريها.

كما قد ت�ضاعد احل�ضائ�ض على زيادة الرط�بة حتت اأ�ضجار النخيل، م�ؤّدية 

اإىل زيادة انت�ضار بع�ض الأمرا�ض مثل مر�ض الأنف ال�ض�داء، خا�ضة يف 

احل�ضائ�ض  اأن���اع  من  عديد  وتت�اجد  الثمرة.  لتط�ر  احل�ضا�ضة  املرحلة 

املزعجة يف ب�ضاتني النخيل، منها احللفا والنجيل وال�ِضعد واجلع�ضي�ض 

وغريها، كما قد تت�اجد اأن�اع اأخرى اأقل يف درجة خط�رتها.

للح�ضائ�ض  فاعلة  مكافحة  و�ضائل  لتبّني  الرئي�ضة  العقبات  اإحدى  وتتمّثل 

يف �ضعف ال�عي الكايف عن التاأثريات ال�ضارة لأثر ت�اجد احل�ضائ�ض يف 

زراعات النخيل. وهناك و�ضائل متن�عة للمكافحة يتم ممار�ضتها خلف�ض 

واملكافحة  احلراثة،  اليدوي،  العزيق  ت�ضمل  وه��ذه  احل�ضائ�ض،  اأ�ضرار 

اأنه يجب التاأكيد على اأهمية ممار�ضة ما ُيعرف بالإدارة  الكيميائية، اإل 

امل�ضتنرية اأو املتطّ�رة للح�ضائ�ض ]7[.

�لنخيل و�أنو�ع �حل�شائ�ش

هناك عديد من اأن�اع احل�ضائ�ض التي ميكن اأن تت�اجد يف ب�ضاتني النخيل. 

ويت�قف وج�د تلك الأن�اع وكثافتها على عديد من الع�امل، اأهمها طبيعة 

الرتبة،  وطبيعة  ن�ع،  لكل  اجلغرايف  الت�زيع  يف  ي�ؤّثر  الذي  ال�ضائد  اجل� 

الأن���اع.  تلك  من�  وا�ضتمرارية  لإنبات  املنا�ضبة  الظروف  ت�افر  وم��دى 

بع�ض  بقاء  اإمكانية  على  ع��ادة  الب�ضتان  يف  النخيل  كثافة  درج��ة  وت�ؤّثر 

اأن�اع احل�ضائ�ض، حيث تظّلل اأ�ضجار النخيل الكثيفة واملتقاربة احل�ضائ�ض 

حتتها مما ي�ؤدي يف حالت كثرية اإىل حرمان احل�ضائ�ض من عملية البناء 

ال�ض�ئي الالزم ل�ضتمرار حياتها.

النخيل يف  ب�ضاتني  ت�زيع  مناطق  عاليًا يف ظروف  تنّ�عًا  بالفعل  وهناك 

البلدان املنتجة للتم�ر، وخا�ضة ظروف اجل�، املتمّثلة يف درجات احلرارة 

ن�عّية  تباين  جانب  اإىل  ال�ض�ئية،  الفرتة  وط���ل  والأم��ط��ار  والرط�بة 

الرتبة. وتتفاوت تلك الظروف داخل البلد ال�احد، وه� اأمر يحّدده عادة 

بع�ض الع�امل، خا�ضة مدى ات�ضاع البالد و�ضم�لها ملناطق متباينة املناخ 

ون�عية الرتبة وظروفها.

الغاب "الب��ض الريحي"



100  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

امل�ج�دة من ح�له.  النباتية  الأن���اع  غريه من 

النبات  مب���ت  الكيميائيات  تلك  تنطلق  وق��د 

وحتّلله، م�ؤثرة يف الأن�اع النباتية الأخرى بعد 

ذلك. وعادة ما ت�ض�د ب�ضه�لة اأن�اع احل�ضائ�ض 

ذات القدرة التناف�ضية العالية وتلك التي متلك 

مقّ�مات الت�ضاد الكيميائي. 

ي�جد  النخيل،  بب�ضاتني  احل�ضائ�ض  عامل  ويف 

عادة جمم�عتي احل�ضائ�ض الرئي�ضتني:

. ح�ضائ�ض وحيدة الفلقة »�ضيقة الأوراق«: مثل 

ال�ِضعد   ،Cynodon dactylon املعّمر  النجيل 

 Imperata احَل��ل��ف��ا   ،rotunds Cyperus

 ،Phragmites australis الغاب ،cylindrica

 ،Sorghum halepense ال��َف��َر���ض  ح�ضي�ضة 

النجيل احل�يل Eleusine indica وغريها. 

الأوراق«:  »عري�ضة  الفلقة  ثنائية  ح�ضائ�ض   .

مثل عنب الديب Solanum nigrum، ال�ُضبيط 

احَل��َم��ل  ل�����ض��ان   ،Xanthium spinosum

 Lanatana ال��الن��ت��ان��ا   ،Plantago major

 ،Portulaca oleracea الِرجلة   ،camara

 ،Datura innoxia, D. stramonium الدات�رة

Convolvulus arvensis [1]. كما قد  الُعليق 

مهّددة  النخيل،  م�ضاتل  منها  اأن���اع  عدة  تغزو 

بذلك لنم� الف�ضائل ]7[.

   وعادة ما تختلف الأ�ضماء العربية والأجنبية 

للح�ضائ�ض عامة باختالف البالد، اإل اأن الإ�ضم 

الالتيني واحد على م�ضت�ى املعم�رة، �ضاأنها يف 

ذلك �ضاأن عديد من الكائنات الأخرى.

 ال�قاية واملكافحة

   عند الإعداد لزراعة النخيل، يت�ّقف ت�اجد 

اأن�اع احل�ضائ�ض يف الب�ضتان املُفرت�ض على مدى 

ومدى  قبل،  من  املنطقة  يف  احل�ضائ�ض  ت�اجد 

ماُيعرف  اأو  الرتبة،  يف  احل�ضائ�ض  بذور  وفرة 

با�ضم »بنك بذور احل�ضائ�ض« بالرتبة، هذا اإىل 

ببذور  امل�ضتقبلي  الرتبة  غزو  احتمالت  جانب 

اأو اأجزاء تكاثر احل�ضائ�ض من مناطق حميطة 

الب�ضتان-  م�قع  اختيار  ف��اإن  لذا  متاخمة.  اأو 

الذي قد حتّدده ع�امل اأخرى- ي�ؤثر تلقائيًا يف 

   ومن املعل�م عم�مًا اأن لكل بلد اأعداد �ضائعة 

اإىل  عادة  تنق�ضم  والتي  احل�ضائ�ض،  اأن���اع  من 

والتي  الأوراق«  »رفيعة  الفلقة  وحيدة  نباتات 

ثنائية  واأخ��رى  جنيلية،  نباتات  ع��ادة  ميّثلها 

الفلقة »عري�ضة الأوراق«، ومنها ماه� ح�يل اأو 

ذي ح�لني اأو يعّمر ل�ضن�ات. وقد يك�ن ت�اجد 

بع�ض تلك احل�ضائ�ض حميد الأثر يف تداخله مع 

قليل  النخيل  كان  اإذا  خا�ضة  النخيل،  اأ�ضجار 

الأن���اع  بع�ض  اإىل  احل�ضائ�ض  وتنتمي  الكثافة 

يك�ن مزعجًا،  قد  احل�ضائ�ض  وبع�ض  احل�لية، 

»اأو  خا�ضة احل�ضائ�ض املعّمرة كاحللفا والغاب 

الب��ض الريحي« وغريها ]1[.

   وقد ت�ض�د بع�ض اأن�اع احل�ضائ�ض دون غريها 

ن�عّية  على  ه��ذا  ويت�قف  بعينها،  منطقة  يف 

عالقات  فهناك  معها.  امل���ج���دة  احل�ضائ�ض 

يحّدده  اأمر  وه�  النباتية،  الأن���اع  معروفة بني 

القدرة التناف�ضية لها ومدى قدرة كل منها يف 

التاأثري الكيميائي على الأن�اع الأخرى، وه� ما 

يعرف بالت�ضاد الكيميائي »الأليل�باثي« وه� ما 

مل�اد  احل�ضائ�ض  من  ن�ع  اإف��راز  نتيجة  يحدث 

احت�اء  اأو  املحيطة  الرتبة  بيئة  يف  كيميائية 

اأع�ضائه اأو اأن�ضجته على كيميائيات ي�ضاد بها 

احللفا

عنب الديب
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مدى ت�اجد احل�ضائ�ض فيمابعد. 

املكّثفة  كالرعاية  الأخ���رى،  الع�امل  اأن  كما 

احل�ضائ�ض  ت���اج��د  يخ�ّض  فيما  وامل�ضتمرة 

مدى  يف  اجل���ه��ري  تاأثريها  لها  وانت�ضارها، 

فمكافحة  احل�ضائ�ض،  وج���د  على  ال�ضيطرة 

مثاًل  الأوىل  اأط���اره��ا  يف  احل�لية  احل�ضائ�ض 

يحرمها  وب��ال��ت��ايل  اإزه��اره��ا  منع  على  يعمل 

ال��رتب��ة  اإىل  ب��ذوره��ا  وت��ن��ف��رط  تثمر  اأن  م��ن 

ّعد من م�ضاكلها  ُي�ضَ الذي  بنكها  لرتفع ر�ضيد 

امل�ضتقبلية، واحلد من و�ض�ل بذور احل�ضائ�ض 

»�ضاملة الأجزاء اخل�ضرية للح�ضائ�ض املعّمرة« 

اأي��ة  خ��الل  املنطقة  اإىل  اأخ���رى  مناطق  م��ن 

و�ضيلة، خا�ضة نقل الرتبة اأو الأ�ضمدة الع�ض�ية 

ب��ذورًا  معها  تنقل  قد  التي  التحّلل  كاملة  غري 

للح�ضائ�ض احل�لية اأو اأجزاًء تكاثرية للح�ضائ�ض 

املعّمرة اخلطرة.

ال��ت��خ��ّل�����ض من     ويف ح����الت ك��ث��رية مي��ك��ن 

اليدوية  ك��الإزال��ة  ب�ضيطة  ب��ضائل  احل�ضائ�ض 

اأو ا�ضتخدام الآلت يف  يف امل�ضاحات املحدودة 

ال��ضائل  تلك  مثل  كانت  اإذا  الأكرب  امل�ضاحات 

ُت�ضتخدم  ق��د  الأح�����ال  بع�ض  ويف  م��ي�����ض���رة. 

امل���ب���ي���دات خ��ا���ض��ة يف ك��ث��اف��ات احل�����ض��ائ�����ض 

ي�ضعب  والتي  املكان  الرا�ضخة يف  اأو  ال�ضديدة 

ل  يف�ضّ اأنه  اإل  ميكانيكيًا.  اأو  يدويًا  مكافحتها 

متكامل  اإطار  يف  واملكافحة  ال�قاية  اأن  اعتبار 

عند  الأدن��ى  حّدها  يف  املبيدات  ا�ضتخدام  مع 

ال�ضرورة يعّد من اأف�ضل ال�ضبل لالإدارة العلمية 

الناجحة ملكافحة احل�ضائ�ض.

مر�حل �ملكافحة

امل�ضكلة  ت�ضخي�ض  ال��ب��دء  يف  ال�����ض��روري  م��ن 

احل�ضائ�ض  اأن����اع  بتحديد  حجمها،  وطبيعة 

اختيار  يتم  بعد ذلك  كثافتها.  ال�ضائدة ومدى 

اأو  يدوية  من  املنا�ضبة  املكافحة  عنا�ضر  اأحد 

مكافحة  برنامج  اأو  كيميائية،  اأو  ميكانيكية 

اأكر من عن�ضر. ويف  با�ضتخدام  اأي  متكامل، 

من  ب�ضه�لة  التخّل�ض  يتم  ول��ت��ني 
ُ
الأ احلالتني 

جمم�عها  ل�ضغر  وذل��ك  احل�لية،  احل�ضائ�ض 

اجلذري وعدم تعّمقه اأو تفرعه عادة مل�ضافات 

امل��ع��ّم��رة،  احل�ضائ�ض  اأم���ا  ال��رتب��ة.  يف  ك��ب��رية 

خا�ضًا،  ج��ه��دًا  فتتطّلب  النجيلية،  وخا�ضة 

ويت�ّقف ذلك على مدى ر�ض�خ تلك احل�ضائ�ض 

ت��زداد  حيث  باملكان،  فيها  بقيت  التي  وامل��دة 

اأو  عمرها  بتقّدم  احل�ضائ�ض  مكافحة  �ضع�بة 

مك�ثها ل�ضن�ات ط�ال يف املكان، وذلك لزدياد 

واجل��ذري  اخل�ضري  جمم�عها  من  كل  حجم 

الكرتاث  عدم  عند  خا�ضة  العمر  يف  بالتقّدم 

ب�ج�دها. ومن املعروف علميًا اأن اأهم عقبات 

ه�  للح�ضائ�ض  فاعل  مكافحة  برنامج  تبّني 

ن��ق�����ض ال���ع��ي ال��ك��ايف ع��ن ت��اأث��ري الأ����ض���رار 

املت�ضّببة عنها.

�ملكافحة �لكيميائية

التي  احل�ضائ�ض،  مبيدات  من  العديد  هناك 

مع  املبا�ضر  التالم�ض  خ��الل  بع�ضها  يعمل 

»مبيدات  النبات  داخ��ل  ينتقل  ول  احل�ضائ�ض 

املالم�ضة«، ويعمل بع�ضها الآخر خالل انتقاله 

مع  اخل�ضب«  اأو  و/  »اللحاء  النبات  اأوعية  يف 

بني  احلرة  امل�ضافات  يف  اأو  النباتية  الع�ضارة 

حالة  ويف   .]2[ انتقالية«  »مبيدات  اخل��الي��ا 

ال�ضبيط

ل�ضان احلمل
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زراع���ات  يف  النتقالية  امل��ب��ي��دات  ا���ض��ت��خ��دام 

القت�ضادية،  املحا�ضيل  من  غريه  اأو  النخيل 

امل��ب��ي��دات  ت��ل��ك  ت��ك���ن  اأن  ال�������ض���روري  ف��م��ن 

مبعنى  اختيارية«،  اأو  انتقائية  »اأو  �ضة  متخ�ضّ

»احل�ضائ�ض«  امل�ضتهدفة  النباتات  يف  ت�ؤّثر  اأن 

املح�ض�ل.  زراع��ات  على  �ضارة  تاأثريات  دون 

املبيد  لختيار  للغاية  هامة  الع�امل  هذه  مثل 

امل��ن��ا���ض��ب يف ب�����ض��ات��ني ال��ن��خ��ي��ل وغ����ريه من 

املحا�ضيل. وتعد هذه النتقائية- خالل اختيار 

املبيد املنا�ضب وباجلرعة والت�قيت املنا�ضبني- 

جتاه  احل�ضائ�ض  مبيدات  به  تنفرد  هامًا  اأمرًا 

الأخرى  الآفات  مبيدات  باأن�اع  هدفها مقارنة 

كاملبيدات احل�ضرية اأو الفطرية مثاًل التي لي�ض 

لها عادة تاأثري �ضلبي على نباتات املح�ض�ل. 

يتم  احل�����ض��ائ�����ض،  م��ب��ي��دات  ا���ض��ت��خ��دام  فعند 

احل�ضائ�ض«  »نباتات  راقية  نباتات  مكافحة 

»نباتات  اأخ��رى  راقية  نباتات  ح���ل  اأو  داخ��ل 

يف  هنا،  املبيد  �ض  تخ�ضّ ويع�د  املح�ض�ل«، 

اإىل  املح�ض�ل  دون  احل�ضائ�ض  على  ت��اأث��ريه 

اأو  الظاهرية  الختالفات،  من  اأكر  اأو  واحد 

بني  غريها،  اأو  البي�كيميائية  اأو  الف�ضي�ل�جية 

ن�ع املح�ض�ل واأن�اع احل�ضائ�ض امل�ضتهدفة. 

ويف كل بلدة من البلدان، هناك عادة ت��ضّيات 

يف  ال�ضائدة  احل�ضائ�ض  ملكافحة  خا�ضة  فنية 

ب�ضاتني  �ضاملة  ال��ه��ام��ة  املحا�ضيل  خمتلف 

العتبار  بعني  تاأخذ  الت��ضيات  هذه  الفاكهة. 

اختيار  يتم  حيث  الِذكر،  �ضالفة  الع�امل  كل 

امل��ب��ي��دات واع��ت��م��اده��ا لآف���ة م��ا بعد درا���ض��ات 

وحت��ت  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����ض��رك��ات  يف  م�ضتفي�ضة 

للغاية  ال�ضروري  فمن  لهذا  املحلية.  الظروف 

اتباع الت��ضيات املتاحة بكل دقة عند مكافحة 

احل�ضائ�ض ال�ضارة واملزعجة.

باختالف  املّتبعة  املكافحة  �ضبل  وت��ت��ف��اوت 

اإن��ت��اج  حيث  م��ث��ال،  كاليف�رنيا  ففي  ال����دول، 

معظم التمر بال�ليات املتحدة، يتم ال�ضيطرة 

ب�ضاتني  يف  احل�ضائ�ض  من����ات  معظم  ع��ل��ى 

النخيل بقلب الرتبة عدة مرات يف ال�ضنة وذلك 

ملكافحة عدة اأن�اع من احل�ضائ�ض، مثل ال�ِضعد 

 bermuda grassوالنجيل املعّمر nutsedge

الثعلب  وذي��ل   malva ال�ضيطاين  واخُل��ّب��ي��زة 

foxtail وغريها. وُتقّطع بع�ض اأن�اع احل�ضائ�ض 

مكافحتها،  يف  ك��ث��ريًا  املبيدات  ُتفيد  ل  التي 

وُتنزع    Tamarisksالتماري�ضك ح�ضي�ضة  مثل 

جذورها. وعلى ح�اف الب�ضتان، اأو يف املناطق 

عند  اأو  التقليب،  اآلة  ت�ضلها  اأن  ميكن  ل  التي 

املبيدات  ُت�ضتخدم  متناثرة،  بقع  يف  املكافحة 

اجلليف��ضات  منها  الكيميائية،  للمكافحة 

م���ادة  رط����ل   0.56 مب��ع��دل   glyphosate

مبيد  ُي�ضتخدم  كذلك  مرتان.  لالإيكر  فعالة 

1.73 رطل  oxyflurfen مبعدل  اأوك�ضيفل�رفني 

مادة فعالة لالإيكر ]6[.

ولية  يف  كما  املناطق،  بع�ض  يف  تظهر  وقد     

فل�ريدا مثاًل، بع�ض الأثار اجلانبية على اأ�ضجار 

النخيل، يف حالة مبيدات احل�ضائ�ض النتقالية، 

لذا يت�ّجب فح�ض النخيل لأية اأ�ضرار حمتملة 

ت�ضتغرق  قد  حيث  املعاملة  بعد  �ضه�ر  لب�ضعة 

تلك الأثار وقتًا للظه�ر. ويعّد مبيد الفي�زيليد 

من  احل�ضائ�ض،  من��ّ�ات  على  ر�ضًا   ،Fusilade

ملكافحة  ا�ضتخدامها  ميكن  التي  املعامالت 

احل�لية  النجيلية  احل�ضائ�ض  اأن���اع  من  عديد 

هذه  مثل  ولكن  النخيل،  م�ضاتل  يف  واملعّمرة 

الرجلة

الالنتانا
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عري�ضة  احل�ضائ�ض  جتاه  فاعلة  غري  املعاملة 

الأوراق.

كمبيد   ،Roundup اأب  ال��راون��د  اأث��ب��ت  وق��د 

انتقايل، فاعلية يف مكافحة احل�ضائ�ض احل�لية 

واملعّمرة النجيلية وعري�ضة الأوراق. وقد حَتُدث 

بع�ض الأ�ضرار على النخيل، خا�ضة اإذا تالم�ض 

الأ�ضجار  اأن  اإل  الأ���ض��ج��ار،  ج��ذور  م��ع  املبيد 

ت�ضتطيع التغّلب على مثل هذه التاأثريات خالل 

فرتة معق�لة من ال�قت. ويعد مبيد البندي�ل�م 

Pendulum من املبيدات امل��ضى بها ملكافحة 

احل�ضائ�ض يف ب�ضاتني النخيل بال�ليات املتحدة 

.]4[

   ويف بع�ض املناطق، مثل غرب ا�ضرتاليا، قد 

للمجم�ع  فة  املجفِّ املالم�ضة  مبيدات  ُت�ضتخدم 

 paraquat ال���ب���اراك����ات  م��ث��ل  اخل�����ض��ري 

احل�ضائ�ض  ملكافحة   diquat وال���داي���ك����ات 

احل����ل���ي���ة، وذل����ك ب��امل��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى من���ات��ه��ا 

اخل�ضرية حتت اأ�ضجار النخيل ]3[، ولكن يجب 

اأن ي�ؤخذ احلذر عند معاملة مثل هذه املبيدات 

يف امل�ضاتل بتجّنب و�ض�ل حمل�ل الر�ض لأوراق 

املبيدات.  تلك  �ض  تخ�ضّ لعدم  نظرًا  الف�ضائل 

Roundup ملكافحة  وقد ُي�ضتخدم الراوند اأب 

احل�ضائ�ض املعّمرة، مع اأخذ احتياطات م�ضّددة 

ح�ل الأ�ضجار. وبرغم اأن معظم النخيل يتحّمل 

يحدث  فقد  املبيد،  بهذا  املبا�ضر  الر�ض  حتى 

ت�ض�يه وا�ضفرار لالأوراق لفرتة وجيزة، ولذلك 

ل ين�ضح باملعاملة اإل عند ال�ضرورة ]5[.

اتباع  باأمان  اأن��ه ميكن  بالذكر  ومن اجلدير     

ت�افرها-  ح��ال  املحلية-  الفنية  الت��ضيات 

ال�ضادرة عن اجلهات الر�ضمية املعنية مبكافحة 

التاأكيد  م��ع  النخيل،  ب�ضاتني  يف  احل�ضائ�ض 

بها  م��ضى  غري  مبيدات  ا�ضتخدام  منع  على 

لال�ضتخدام يف تلك الب�ضاتني، نظرًا لحتمالت 

حالة  يف  وخا�ضة  النخيل  باأ�ضجار  الإ���ض��رار 

اآخ��ر،  ومبعنى  النتقالية.  احل�ضائ�ض  مبيدات 

ح�ضائ�ض  ملكافحة  بها  امل��ضى  املبيدات  ف��اإن 

ب�ضاتني الفاكهة الأخرى، ل تعّد بال�ضرورة اآمنة 

لال�ضتخدام يف ب�ضاتني النخيل. 

الدات�رة

العليق

1.  Pendulum“pendimethaline”:N-
(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-
dinitro-benzeneamine.

2.  Fusilade “fluazifop-butyl”: 
butyl 2-(4-(5-trifluoromethyl-
2-pyridinyloxy) phenoxy) 
propanoate.

3.  Paraquat: 1,1’-dimethyl-4,4’-
bibyridinium ion. 

4.  Diquat: 6,7-dihydrodipyrido]1,2-

a:2’,1’-c[pyrazinediium ion.

5.  Oxyfluorfen: 2-chloro-1-(3-

ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-

(trifluoromethyl)benzene.

6.  Roundup “glyphosate”: 

N-(phosphonomethyl)glycine.
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