




مع اهتامم ورعاية صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
الله، لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي ومكرمة سموه بتوسيع نطاقها وتقديم 
الدعم الالمحدود لها، فإن الجائزة مل تعد مجرد ملتقى سنوي لتوزيع املكافآت ومنح شهادات 
التقدير، بل إن أهدافها أصبحت أكرب وأشمل من ذلك بكثريوتحمل عىل عاتقها مهاما سامية 

من ناحية اإلرتقاء باإلبتكار الزراعي عامة وقطاع نخيل التمر عىل وجه الخصوص.

وإن ذلك كله ال يتأىت إال بتظافر الجهود بني كافة املؤسسات واألفراد لتحقيق النتائج املرجوة، 
تؤدي  بناءة  ومبتكرة،  وتجارب  واخرتاعات  وأفكار  دراسات  املناسبة من خالل  الحلول  وإيجاد 
يف النهاية إىل النهوض بهذا القطاع والوصول به إىل آفاق أرحب وأوسع، ومبا يحقق أهداف 
ورسالة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزارعي ويوازي االهتامم والرعاية والدعم الذي 
الرائدة يف مجاالت  العربية املتحدة يف سبيل ذلك، انطالقا من تجربتها  تبذله دولة اإلمارات 
التنمية الزراعية الشاملة، وعىل نهج املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
ورؤاه  لجهوده  فكان  اإلمارات  لدولة  والزراعية  الحضارية  النهضة  دعائم  أرىس  الذي  ثراه،  الله 
الحكيمة، رحمه الله، الفضل يف تطوير هذا القطاع واحتالل دولة اإلمارات مكانة مرموقة عىل 

الصعيد العاملي. 

ونحن عىل ثقة كبرية بأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي سوف يكون لها الدور 
الرئييس يف تنمية القطاع الزراعي، مبا تحظى به من رعاية كرمية من صاحب الجائزة وراعيها 
صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله , ودعم صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
ومتابعة واهتامم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون 
الرئاسة، إىل جانب ما تحظى به الجائزة من اهتامم عريب ودويل واستقطابها ألهم الباحثني 

والخرباء واملزارعني والعلامء عىل الصعيد العاملي.

وكلنا أمل أن نكون بحجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا وبحجم الثقة املمنوحة لنا من قبل 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  الوالد  السمو  صاحب  وراعيها،  الجائزة  صاحب 

حفظه الله ورعاه.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية املعرفة

رئيس مجلس األمناء

مبادرة كرمية وأهداف سامية

شجـــــــرتنـا



دعوة للباحثين والكتاب 

والمهتمين بزراعة النخيل

انطالقًا من حرص األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي على نشر الوعي وتوطين المعرفة العلمية المتخصصة 

في مجال االبتكار الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور في كافة األوساط 
 المعنية حول العالم.

فإننا ندعو اإلخوة األكاديميين والباحثين المختصين والمنتجين ومحبي 

الشجرة المباركة المساهمة باللغتين العربية واالنكليزية في الشؤون 

ذات الصلة باالبتكار الزراعي وشجرة نخيل التمر من حيث )زراعة، وقاية، 

رعاية، خدمات، أمراض، مكافحة، تقنيات، جني المحصول، إرشادات، 

 صناعات تراثية، صناعات غذائية، تسويق.....(

على أن تكون المواد مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة.

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الجائزة.

للتواصل ترسل المواد العلمية باسم مدير التحرير

kidpamagazine@gmail.com عبر البريد االلكتروني التالي



مع انطالق الدورة التاسعة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي واإلعالن عن فتح باب 
الرتشح يف كافة فئات الجائزة، واعتامد لجنة علمية تضم نخبة من العلامء والخرباء أصحاب الخربة 
واالختصاص، ومع التوسع يف نطاق الجائزة وشموليتها، فإن جميع املؤرشات تؤكد عىل أن جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ستساهم وبفاعلية يف تغيري واقع االبتكار واإلبداع يف 
القطاع الزراعي بشكل عام، من خالل إتاحة الفرصة أمام الباحثني والدارسني والعلامء واملزارعني 
ناجحة  زراعية  مشاريع  ستشكل  والتي  املبتكرة  وتجاربهم  أفكارهم  خالصة  لتقديم  واملهتمني 
من  العاملي  الغذاء  برامج  رفد  يف  وتساهم  وتقنياته  الزراعي  القطاع  وتعزيز  دعم  خانة  يف  تصب 
جهة، والعمل عىل زيادة املحاصيل باستخدام تقنيات علمية حديثة تحقق الحد من استخدام املياه 
عائد  وتحقيق  واالستثامر  للزراعة  صالحة  لتكون  إضافية  مساحات  وتأهيل  البيئة  عىل  واملحافظة 

اقتصادي للمزارعني يف شتى أنحاء املعمورة. 

الكبري  ودعمه  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  إن 
للجائزة التي ترشفت بحمل اسم سموه وجاءت مببادرة كرمية منه، هو تأكيد عىل اهتامم سموه 
باالبتكار الزراعي وشجرة نخيل التمر، وحرص سموه عىل تطوير األبحاث والدراسات وتحسني اإلنتاج 
والنوعية، عىل املستوى املحيل والعريب والعاملي، كام أن احتفاء الجائزة باملبدعني واملميزين من 
الخرباء والعلامء الذين ساهموا وسوف يساهموا يف النهوض بالقطاع الزراعي هو دليل عىل تقدير 
سموه، حفظه الله، للمبدعني واملبتكرين وتحفيزهم عىل االبتكارات التي من شأنها توفري الحلول 
الزراعية واملحافظة عىل  الغذاء وزيادة رقعة األرايض  العامل املستقبلية من  املناسبة الحتياجات 

املوارد الطبيعية. 

وإن الدعم الذي تحظى به الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، واالهتامم واملتابعة املستمرة من سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سيمنح الجائزة والباحثني والعلامء 
واملزارعني الدافع والحامس عىل االبتكار واإلبداع وتقديم األفكار الخالقة، والعمل بكل جد مع تسخري 
كافة اإلمكانيات والتقنيات الحديثة لتطوير القطاع الزراعي وإنشاء مشاريع بناءة وخلق آليات جديدة 
بالنفع والخري عىل رشيحة واسعة من  القطاع نحو األفضل ومبا يعود  ومبتكرة تغري من واقع هذا 

البرش عىل مستوى العامل. 

وكذلك فإن دعم ومتابعة معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، رئيس 
لتحقق هذا  الجهود  التشجيع  وبذل أقىص  بالجائزة  العاملني  الجائزة، سيمنح جميع  أمناء  مجلس 
الله،  وراعيها،حفظه  الجائزة  صاحب  وسمو  مكانة  مع  تتناسب  التي  والنجاحات  اإلنجازات  الجائزة 

واألهداف السامية التي أنشئت ألجل تحقيقها.

أ.د. عبد الوهاب زايد 
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املرشف العام

مستقبل واعد وأكرث إرشاقًا

كــــلمتنــــا



معايير النشر بالمجلة

ولم  • جــديــدًا،  البحث  أو  المقال  يكون   أن 

يسبق نشره في أي وسيله إعالمية.

الحاسب  • على  مطبوعًا  المقال  يكون   أن 

االنكليزية،  أو  العربية  باللغة  سواء  اآللي 

مذيالً بالمصادر والمراجع المختصة.

 تدعيم البحوث والدراسات بالصور العلمية  •

 Digital-High الالزمة ذات الجودة العالية

resolution

بالبريد  • والصور  والبحوث  المقاالت    ترسل 

اإللكتروني للمجلة، أو ترسل ضمن قرص 

مطبوعة  ورقية  نسخة  مع   )C.D( مدمج 

على عنوان المجلة.

إلى  • الــمــواد  بــإعــادة  ملزمة  غير    المجلة 

أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

  لــلــجــائــزة حــق الــتــصــرف بــصــور الــمــقــاالت  •

المنشورة في أي عدد.

الكاتب صورة شخصية مع سيرته  •  يرسل 

ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا  الذاتية 

الــهــاتــف والــبــريــد االلــكــتــرونــي وصــنــدوق 

البنكي  حسابه  رقم  إلى  باإلضافة  البريد. 

المالية في حال  المكافأة  للحصول على 

به  المعمول  المالي  النظام  وفق  النشر، 

في إدارة المجلة.

 المقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة  •

عن آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     

 ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع  •

العتبارات فنية.

محبي  • لجميع  مفتوحة  المجلة   صفحات 

النخلة حول العالم بما يساهم في نشر 

المعرفة وبناء مجتمع مستدام.
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زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الشيخ  معايل  وبحضور  الرئاسة،  شؤون 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان 
غرازيانو  جوزيه  ومعايل  املعرفة،  وتنمية 
األغذية  ملنظمة  العام  األم��ن  سيلفا  دا 
)الفاو(،  املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة 
امل��س��ؤول��ن وممثيل  ك��ب��ار  م��ن  وع����دد 
وحشد  الدولة  لدى  الدبلومايس  السلك 

العربية والعامل من وسائل اإلعالم 
يف فندق قرص اإلمارات بأبوظبي، اإلعالن 
عن إشهار جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
مبرسوم  ج��اءت  التي  ال��زراع��ي  واإلبتكار 
الشيخ خليفة  اتحادي عن صاحب السمو 
حفظه  ال��دول��ة،  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن 
الله، كام تم تكريم عدد من املؤسسات 
باإلبتكار  املهتمة  والشخصيات  الدولية 

الزراعي.
ويف بداية الحفل ألقى معايل الشيخ نهيان 
وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان،  آل  م��ب��ارك 
املعرفة رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة 
أعلن خاللها عن إطالق جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي، والتي جاءت 
مبكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 
تأكيدا عىل اهتامم سموه ورعايته للقطاع 
الزراعي عامة وقطاع نخيل التمر عىل وجه 

العديدة،  سموه  واسهامات  الخصوص، 
حفظه الله، يف تطوير هذا القطاع ومنحه 

الدعم الكبري. 
يف  البيضاء  سموه  أيادي  أن  معاليه  وأكد 
وتحىص،  تعد  أن  م��ن  أك��ر  القطاع  ه��ذا 
وأن الطفرة الزراعية التي تحققت يف عهد 
سموه، حفظه الله، خري شاهد عىل رعاية 
بتسخري  وج��ه  أن  بعد  واهتاممه،  سموه 
الزراعي  القطاع  لخدمة  اإلمكانيات  كافة 
واملزارعن، إىل أن أصبح هذا القطاع أحد 

أهم ركائز اإلقتصاد الوطني.
أن  مبارك،  نهيان  الشيخ  معايل  وأض��اف 
هذه الجائزة العلمية الفريدة التي ترشفت 
بإسم صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة 
وقائد  ال��دول��ة  رئ��ي��س  نهيان  آل  زاي���د  ب��ن 
الله،  نهضتها،حفظه  وب���اين  مسريتها 
ستضيف لبنة جديدة وتعمل عىل إحداث 
عىل  جديدة  ملرحلة  وتدشن  نوعية  نقلة 
قطاع  وتطوير  ال��زراع��ي  اإلب��ت��ك��ار  صعيد 
النخيل عىل املستوين العريب والعاملي، 
النخبة  ومشاركات  مساهامت  خالل  من 
من العلامء والخرباء واملزارعن والباحثن 
عىل مستوى العامل، والتي ستعمل عىل 
آفاق  نحو  به  واالرتقاء  القطاع  هذ  تطوير 

أرحب وأوسع.
الدولية  خليفة  جائزة  »تأيت  معاليه:  وقال 
لتكمل  ال��زراع��ي  واإلب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 

التمر،  الدولية لنخيل  مسرية جائزة خليفة 
2007، وحققت  العام  انطلقت يف  التي 
ع��ىل م���دى مث��ان��ي��ة أع����وام ت��ط��ورا كبريا 
وإن��ج��ازات ع��دي��دة ج���اءت ع��ىل مستوى 
خالل  من  عملت  كام  واآلم���ال،  الطموح 
نقلة  إح����داث  إىل  امل��ت��ع��ددة  أنشطتها 
التمر  ونخيل  ال��زراع��ة  ق��ط��اع  يف  نوعية 
عامل  يف  فارقة  عالمة  تشكل  وأصبحت 
الجوائز وصناعة املعارض. واحتلت مكانة 
عىل  متخصصة  علمية  جائزة  كأول  رائدة 

مستوى العامل.
أن  األم��ن��اء  رئ��ي��س مجلس  م��ع��ايل  وأك���د 
خليفة  جائزة  حققته  الذي  والريادة  النجاح 
الرعاية  بفضل  جاء  التمر،  لنخيل  الدولية 
صاحب  وراعيها  الجائزة  لصاحب  الكرمية 
نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
إىل  إض��اف��ة  ال��ل��ه،  حفظه  ال��دول��ة،  رئيس 
قبل  م��ن  ب��ه  حظيت  ال��ذي  الكبري  ال��دع��م 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
واهتامم  ومتابعة  املسلحة،  للقوات 
نهيان  آل  زاي��د  بن  منصور  الشيخ  سمو 
شؤون  وزي��ر  ال��وزراء  مجلس  رئيس  نائب 

الرئاسة.
هذه  خ��الل  وم��ن  »اليوم  معاليه:  وق��ال 
واثقة  بخطوات  ننطلق  الجديدة  الجائزة 
نهتدي  وراسخة  ثابتة  أسس  وعىل  وبناءة 
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ونقتدي بنهج الوالد املؤسس الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي 
أوىل القطاع الزراعي اهتامما كبريا فشهد 
واسعة  ونهضة  كبريا  ت��ط��ورا  عهده  يف 
حيث اعترب رحمه الله أن الزراعة هي عنوان 
الحضارة وأحد أهم أسباب التقدم والرقي 
ودعائم اقتصاد الدولة الحديثة، واستطاع 
الصعاب  قهر  من  وإرادته  وحكمته  بعزمه 
جنة  إىل  الصحراء  وحّول  العقبات  وتذليل 
خرضاء، وأصبحت تجربة اإلمارات الناجحة 
عىل الصعيد الزراعي مثال يحتذى به عىل 

مستوى العامل أجمع.«
وأشار معايل الشيخ نهيان بن مبارك، إىل 
العاملن يف  امل��دراء  نخبة من  أن حضور 
بقطاع  املهتمة  الدولية  املؤسسات  أكرب 
الزراعة واإلبتكار الزراعي، ووجودهم معنا 
وتقديرا  اع��راف��ا  ميثل  ال��ي��وم  حفلنا  يف 
الكبرية  وإنجازاتها  اإلم��ارات  دول��ة  لجهود 
عىل صعيد اإلبتكار وتنمية القطاع الزراعي 
لهذا  الكبري  ودعمها  التمر  نخيل  وقطاع 
القيادة  ظ��ل  يف  ودول��ي��ا،  عربيا  القطاع 
الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي  الرشيدة 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة 

حفظه الله.
الدولية  خليفة  جائزة  أن  معاليه  أك��د  كام 
هي  ال���زراع���ي  واإلب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل 
أبوظبي  رؤي��ة  مع  تتامىش  كرمية  مبادرة 
املستقبلية بتنويع مصادر الدخل والتأكيد 
إقتصاديا،  ال��زراع��ي  القطاع  أهمية  عىل 
تشهده  الذي  النوعي  للتطور  تواكب  كام 
دولة اإلمارات يف كافة القطاعات، وتعزز 
لإلبتكار  عاملي  كمركز  الريادية  ملكانتها 
إبتكارات  لتقديم  العقول املبدعة  وتحفيز 
زراعية خالقة تعمل عىل إيجاد الحلول التي 
وتذليل  التحديات  مواجهة  عىل  تساعد 
سبل  أفضل  لتحقيق  والعقبات  العوائق 

التنمية والتطوير للقطاع الزراعي.
تساهم  أن  يف  أمله  عن  معاليه  وأع��رب 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
واملخرجات  الحلول  إيجاد  يف  ال��زراع��ي، 
منها  يعاين  التي  املشاكل  م��ن  للعديد 
تحقيق  يضمن  ومب���ا  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 
املحاصيل  لكافة  اإلنتاج  مستويات  أعىل 

ألكرب  الغذاء  توفري  يف  واإلسهام  الزارعية 
عدد من سكان العامل. 

الشيخ  معايل  أع��رب  كلمته  ختام  ويف 
ن��ه��ي��ان م���ب���ارك ع���ن ث��ق��ت��ه ب���أن ال��ج��ائ��زة 
وأبحاث  ودراس��ات  مبشاركات  ستحظى 
معالجة  يف  ستساهم  ومتميزة  فريدة 
املشكالت التي يعاين منها القطاع الزراعي 
والتكنولوجيا  الحديث  العلم  وتسخري 
وال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق أع��ىل 
واإلبتكار،  والتطوير  التنمية  مستويات 
التنمية  سياسة  اس��ت��م��رار  يضمن  ومب��ا 
املستدامة، وتعزيز الخربات املتبادلة يف 
يتوافق  ومب��ا  اإلنسانية،  تخدم  مشاريع 
والتغريات  البيئة  عىل  الحفاظ  برامج  مع 
االقتصاد  م��ع��ادل��ة  وتحقيق  امل��ن��اخ��ي��ة، 
املساحات  ن��رش  يف  وال��ت��وس��ع  األخ��رص 
الخرضاء ومقاومة التصحر. ومبا يتناسب 
كذلك مع األهمية االسراتيجية والغذائية 
التمر، ومبا يواكب  والراثية لشجرة نخيل 
النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها 
كافة  يف  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دولة 
املسقبلية  وخططها  ورؤاه��ا  املجاالت، 
عىل  واإلع��ت��امد  الدخل  مصادر  تنويع  يف 
موارد واستثامرات متنوعة يشكل القطاع 

الزراعي ركنا هاما فيها.
والزراعة  األغذية  منظمة  غرازيانو:  جوزيه 
دولة  مع  املوسع  بالتعاون  فخورة  )الفاو( 

اإلمارات العربية املتحدة...
كام ألقى معايل جوزيه غرازيانو دا سيلفا 
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  ملنظمة  العام  األم��ن 
أكد  كلمة  )الفاو(،  املتحدة  لألمم  التابعة 
تتطلع  والزراعة  األغذية  منظمة  أن  فيها 
إىل املشاركة املستمرة مع جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وأشار 
أهم الباحثن  استقطبت  الجائزة  أن  إىل 
بتطوير  واملهتمن  وامل��زارع��ن  والخرباء 
الجائزة مكانة  احتلت  كام  النخيل  قطاع 
وأرقى  ك��أول  العاملي  الصعيد  عىل  ب��ارزة 
التمر  نخيل  يف  متخصصة  علمية  جائزة 
إعادة  » متت  معاليه:  وأضاف  وصناعاته، 
جائزة  العام  لتصبح  الجائزة هذا  تسمية 
واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
ذي  من  أوسع  نطاق  لها  وأصبح  الزراعي، 

قبل حيث تغطي مجموعة من االبتكارات 
الجائزة  تصميم  تم  أنه  وأوضح  الزراعية. 
اآلن من أجل الركيز عىل األبحاث وتحفيز 
يف  الغذائية  االحتياجات  لتلبية  االبتكار 

املستقبل يف العامل.
اإلمارات  دولة  حققت  “ لقد  معاليه:  وقال 
العربية املتحدة الهدف األول من األهداف 
من  بالحد  املعني  وهو  لأللفية  االمنائية 
ال��ج��وع  ك��ام ن��ج��ح��ت يف ال��ح��ف��اظ عىل 
التغذية لتكون ألقل من  مستويات نقص 
أكدت  كام   ،1990 ع��ام  منذ  املئة  يف   5
مكانتها  املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة 
الخارجية  للمساعدات  مانحة  دولة  كأكرب 
األغ��ذي��ة  منظمة  أن  وأك���د  العامل”،  يف 
والزراعة فخورة بالتعاون املوسع مع دولة 
التزام  وتقدر  املتحدة،  العربية  اإلم��ارات 
املكتب  عمل  دع��م  مبواصلة  الحكومة 
شبه اإلقليمي للمنظمة يف دول مجلس 
التعاون الخليجي واليمن، ومقره أبو ظبي. 
أك��ر يف  ال��ت��ع��اون  وم��ن امل��ت��وق��ع تعزيز 
الفرة 2016-2020، بقدوم فريق موسع 
مكتب  يف  التقنين  املتخصصن  م��ن 
بالتشاور  تشكيله  ت��م  وال���ذى  أبوظبي، 
لتلبية  اإلم��ارات��ي��ة  السلطات  مع  الوثيق 

االحتياجات ذات األولوية يف البالد.
قبلة  أصبحت  اإلم����ارات  دول���ة  ال��ص��ل��ح: 
واملستثمرين  واملبتكرين  للمختصن 

الزراعين...
محمود  محمد  م��ع��ايل  أل��ق��ى  ذل��ك  بعد 
ال��دويل  للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ص��ل��ح، 
الجافة  املناطق  يف  ال��زراع��ي��ة  للبحوث 
إىل  فيها  أش��ار  كلمة  القاحلة،  واألرايض 
الله  ب���إذن  ل��ه  للمغفور  الكبرية  الجهود 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه، واهتاممه بالزراعة والبيئة، موضحا أن 
بن  ما  غرس  إىل  تشري  التقديرات  بعض 
100 و150 مليون شجره يف عهده، رحمه 

السمو  صاحب  بجهود  أش��اد  ك��ام  ال��ل��ه، 
رئيس  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  خليفة  الشيخ 
القطاع  حظي  والذي  الله،  حفظه  الدولة، 
يف  التمر  نخيل  وش��ج��رة  عامة  ال��زراع��ي 
وكانت  خاصة  ورعاية  كبري  باهتامم  عهده 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
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الزراعي واحدة من مكارم سموه يف هذا 
املجال. 

الطعام  كميات  توفري  “إن  معاليه:  وقال 
العامل  س��ك��ان  لتغذية  وال��ك��اف��ي��ة  اآلم��ن��ة 
التي  التحديات  أك��رب  م��ن  ه��ي  املتنامي 
تواجه املجتمع الدويل يف الوقت الراهن، 
دورًا  وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  قطاعي  ويلعب 
الجوع  عىل  القضاء  يف  ورئيسيًا  حيويًا 
عىل  االع��ت��امد  يستوجب  ما  وه��و  والفقر 
من  للحد  واالبتكار  الحديثة  التكنولوجيا 
وتغري  الحالية  الزراعية  امل��امرس��ات  آث��ار 
املناخ اللذان يدفعان بثقلهام عىل املوارد 

الطبيعية. 
قبلة  أصبحت  اإلم����ارات  دول���ة  أن  وأك���د 
واملستثمرين  واملبتكرين  للمختصن 
الزراعين بفضل تنظيم الدولة للعديد من 
التظاهرات واملعارض الدولية التي تعنى 

بتطوير االنتاج واالبتكار الزراعي. 
وأشار إىل الدور الهام لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يف النهوض 
بأبحاث تطوير نخيل التمر وتعزيز األبحاث 
الزراعي  باالبتكار  الصلة  ذات  واملشاريع 
تم  التي  اإلن��ج��ازات  مختلف  يف  ودوره��ا 

تحقيقها خالل السنوات املاضية. 
ت��ك��ري��م ع���دد م��ن امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة 
والشخصيات املهتمة باإلبتكار الزراعي...

نهيان  الشيخ  معايل  ق��ام  الحفل  وخ��الل 

وتنمية  الثقافة  وزي���ر  نهيان  آل  م��ب��ارك 
املعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
ال��زراع��ي،  واإلبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
العاملية  املؤسسات  م��ن  ع��دد  بتكريم 
الزراعي،  باإلبتكار  املهتمة  والشخصيات 
حيث كرم معاليه كال من: معايل الدكتور/ 
راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة، ومعايل 
املدير  سيلفا،  دا  غرازيانو  جوزيه  الدكتور 
التابعة  وال��زراع��ة  األغذية  ملنظمة  العام 
الدكتور  معايل  )الفاو(،  املتحدة  لألمم 
عيل راشد النعيمي، جامع اإلمارات العربية 
الحيوية  للتقانات  خليفة  مركز  املتحدة، 
محمد  الدكتور  معايل  الوراثية،  والهندسة 
للمركز  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الصلح،  محمود 
املناطق  يف  ال��زراع��ي��ة  للبحوث  ال���دويل 
الجافة واألرايض القاحلة، معايل الدكتورة 
للمركز  العام  املدير  ال���وايف،  اسمهان 
الدكتور  معايل  امللحية،  للزراعة  ال��دويل 
للمنظمة  السابق  املدير  اللوزي،  سامل 

العربية للتنمية الزراعية.
طابع بريد تذكاري...

خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  أه��دت  كام 
الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزارعي، إىل 
طابع  نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ 
مؤسسة  أصدرته  ال��ذي  التذكاري  الربيد 
الجائزة  إط��الق  مبناسبة  اإلم���ارات  بريد 
والذي حمل صورة صاحب الجائزة وراعيها 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
الله، وشعار  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان، 
جميع  يف  متوفرا  أصبح  وال��ذي  الجائزة، 

منافذ وفروع بريد اإلمارات. 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم...
آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  شهد  كام 
نهيان، وعىل هامش حفل إشهار الجائزة، 
وم��ذك��رات  اإلت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ع��دد  توقيع 
التفاهم، حيث شهد معاليه توقيع مذكرة 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بن  تفاهم 
الصناعة  ووزارة  ال��زراع��ي  واإلبتكار  التمر 
والتجارة املرصية بشأن تنظيم املهرجان 
ومذكرة  بسيوة،  املرصية  للتمور  الثاين 
محافظة  ومجلس  الجائزة  ب��ن  تفاهم 
بشأن  العربية  مرص  بجمهورية  مطروح 
يف  ال��ت��م��ور  م��ص��ن��ع  وت��ش��غ��ي��ل  “تأهيل 

سيوة”.

معرض الصور الفوتوغرافية...
يف  بجولة  الحضور  قام  الحفل  نهاية  يف 
يف  )النخلة  الفوتوغرافية  الصور  معرض 
الفائزة  للصور  عرض  الذي  العامل(  عيون 
عيون  يف  النخلة  مسابقة  يف  واملميزة 
تنظمها  والتي  السابعة،  بدورتها  العامل 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
إىل  ال��ه��ادف��ة  فعالياتها  ضمن  ال��زراع��ي 

تطوير قطاع نخيل التمر.
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المنظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة 

الجمهورية اإليطالية
35 سنة يف مجاالت تتعلق بقضايا  عمل جوسيه غرازيانو دا سيلفا عىل مدى أكر من 
برنامج  مهندس  بصفته  الخصوص  وجه  وعىل  والزراعة،  الريفية  والتنمية  الغذايئ  األمن 
القضاء عىل الجوع يف الربازيل )Fome Zero( واآلن باعتباره املدير العام ملنظمة األغذية 

والزراعة.
وأخذ غرازيانو دا سيلفا بزمام قيادة الفريق الذي صمم برنامج القضاء عىل الجوع. ويف 
الربنامج  تنفيذ  مبهمة  سيلفا  دا  لوال  إيناسيو  لويس  األسبق  الرئيس  كلفه   ،2003 عام 

بصفته وزيرا خاصا لألمن الغذايئ ومكافحة الجوع.
وترأس خالل الفرة من 2006 إىل 2011 مكتب املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي. وبعد انتخابه كمدير عام للفاو، توىل منصبه يف 1 يناير/كانون الثاين 2012.
للمنظمة؛  االسراتيجي  الركيز  حدة  من  الفاو،  رأس  عىل  وهو  سيلفا،  دا  غرازيانو  وزاد 
ويعكف حاليا عىل تعزيز وجودها امليداين. كام يعمل عىل زرع بذور ثقافة القيمة مقابل 
املال يف املنظمة. وعىل الصعيد الدويل، يعمل عىل بناء توافق اآلراء بشأن القضايا ذات 

الصلة باألمن الغذايئ.
بن  فيام  التعاون  ويدعم  اإلمنائين،  الرشكاء  مع  التعاون  أوارص  توثيق  أيضا  شجع  وقد 
بلدان الجنوب، وارتقى مبستوى التعاون مع كيانات املجتمع املدين والقطاع الخاص، مبا 

يف ذلك منظامت املزارعن وتعاونيات صغار املنتجن.
وحصل غرازيانو دا سيلفا عىل شهادة البكالوريوس يف الهندسة الزراعية واملاجستري يف 
االقتصاد الريفي وعلم االجتامع من جامعة ساو باولو وعىل شهادة الدكتوراه يف العلوم 
االقتصادية من جامعة كامبيناس الحكومية. كام حصل عىل شهادتن ملا بعد الدكتوراه 
)جامعة  البيئية  والدراسات  لندن(  )كلية جامعة  الالتينية  بأمريكا  الدراسات املتعلقة  يف 

كاليفورنيا، سانتا كروز(.
وهو يحمل الجنسيتن الربازيلية واإليطالية، وهو متزوج من Paola Ligasacchi، ولديه 

طفالن وحفيدان. 
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معهد االستثمار الدولي الزراعي
كانايو نوانزيالجمهورية اإليطالية

رئيس 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

السيد كانايو نوانزي هو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، املُكرّس لضمان 
أن تشكل الزراعة جزءا محوريا من جدول األعمال العاملي للتنمية، وأن تعترف 

احلكومات بشواغل املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة وغيرهم من السكان 
الريفيني الفقراء. منذ عام 2010 والسيد نوانزي عضو في مجلس البرنامج العاملي 

اخلاص باألمن الغذائي التابع للمنتدى االقتصادي العاملي. وقد تولى السيد 
نوانزي في السابق منصب املدير العام للمركز األفريقي لألرز التابع للجماعة 
االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، على مدى عقد من الزمن، حيث شكل 
عامال حاسما في إدخال صنف جديد لألرز اجلديد ألفريقيا )NERICA( والترويج 

له. وهو صنف يّتسم بارتفاع مردوده ومقاومته لآلفات واجلفاف، ُطوّر خصيصا 
ليناسب البيئة األفريقية. تخرج السيد نوانزي بدرجة ليسانس في العلوم 

الزراعية من جامعة إيبادان، في نيجيريا، وهو يحمل درجة الدكتوراه في علم 
احلشرات الزراعية من جامعة والية كنساس. وقد حاز أيضا على عدد من الدرجات 
الفخرية من جامعة ماكغيل في كندا، وجامعة ورويك في اململكة املتحدة، عالوة 

على عدد كبير من األوسمة واجلوائز من حكومات ومؤسسات دولية ووطنية. 
للسيد نوانزي منشورات عديدة وهو عضو في العديد من الرابطات العلمية، كما 

كان عضوا في مجالس تنفيذية مختلفة. 
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مركز خليفة للتقانات 
الحيوية والهندسة الوراثية 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
أنشأت جامعة اإلمارات العربية املتحدة مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية 
ف سعيها لتحقيق التميز البحثي وتقديم حلول للتحديات الزراعية والبيئية واألمن الغذايئ 
التي يواجه العامل.  افتتح املركز سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، يف شهر ابريل لعام 2014 و يقع املركز يف جامعة اإلمارات، 
أعىل  عىل  وتعليمية  علمية  بيئة  املركز  ويوفر  الدولة،  يف  نوعه  من  األول  املركز  ويعترب 
الورايث للنباتات واالخصاب  التعديل  مستوى  تحفز االبداع واالكتشاف  ويتخصص ىف 
الجيني واالبحاث املتعلقة بفهم االليات الجينية والفسيولوجية ملقاومة النباتات للجهد 

الحرارى والجفاف وامللوحة.
التنمية  تحقيق  أجل  من  والبيئة  الزراعية  للتحديات  حلول  تقديم  إىل  املركز  ويهدف 
الزراعي  التنموي االسراتيجي املتكامل  التخطيط  الزراعي ودعم  اإلنتاج  املستدامة يف 
بالدولة، كام يهدف لتعزيز سمعة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مجال البحث العلمي 
محليًا واقليميًا ودوليًا وضامن الريادة والتميز يف مجال البحث العلمي، واملساهمة ىف 
إيجاد حلول جديدة  ومتقدمة لتحسن النباتات وراثيًا، وترشيد االستخدام األمثل للموارد 

البرشية واالقتصادية .
البحثية يف املجال  الجزيئي والتي تتطلبها األنشطة  العمل  ويوفر مركز خليفة  أساس 
الزراعي، ويقوم املركز بتنفيذ جميع املنهجيات الجزيئية املطلوبة مثل التعديل الجيني 
الدقيق واستخالص واستنساخ األحامض النووية واملوروثات الجينية واألحامض األمينية 
وتحليلها، وكشف الرميز الجيني والتسلسل الدقيق للمورثات الكتشاف جينات جديدة 
ذو قيمة وظيفية  وتعديلها و تحسينها وراثيًا  إلنشاء سالالت جديدة من النباتات املعدلة 
وراثيًا خاصة بدولة االمارات.  كام يوفر قاعدة بيانية للرموز الجينية لنبتات صحراوية ويتيح 
بيانات  الجينات. وأيضا يهدف املركز إلنشاء قاعدة  للتعرف عىل  الباحثن  أمام  الفرصة 
بحثية حديثة وخاصة بنباتات االمارات وزيادة البحوث الوطنية والتدريب وتقديم التحليل 

الجزيئي للرشكاء الخارجين.
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المركز الدولي للبحوث 
الزراعية في المناطق 

الجافة واألراضي القاحلة

توىل د. محمود الصلح مهامه كمدير عام للمركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 
الجافة )إيكاردا( يف الثامن من أيار/مايو2006  , ولدى د. الصلح خربة طويلة ملدة أكر 
من 35 عاما« يف ميدان البحوث والتنمية الزراعية الدولية . ويعود ارتباطه مبيدان البحث 
الزراعية يف  التنمية  برنامج  1972 عندما عمل لدى  الجافة إىل عام  الزراعي يف املناطق 
التابع ملؤسسة فورد يف الرشق األدىن , والذي بنيت ايكاردا   )ALAD( األرايض القاحلة 

عىل االسس التي وضعها هذا الربنامج  . 
عاد د. محمود الصلح إىل إيكاردا بعد فرة عمل دامت أربع سنوات لدى منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة )FAO( كمدير لقسم إنتاج ووقاية النبات . وكان الدكتور الصلح 
قد عمل قبل ذلك لدى إيكاردا بإخالص ومتيز قرابة 16 عامًا شغل خاللها مناصب مختلفة، 
منها مريب عدس، ومريب إقليمي للبقوليات الغذائية يف شامل أفريقيا، ومنسق إقليمي 
كام  الدويل.  للتعاون  العام  للمدير  كمساعد  وكذلك  األحمر،  والبحر  النيل  وادي  لربنامج 
اىل   1980 بن  ما  بريوت  يف  االمريكية  الجامعة  يف  الزراعة  كلية  يف  مالزم  استاذ  عمل 

. 1986

يحمل د. الصلح درجة الدكتوراة يف علم الوراثة من جامعة كاليفورنيا، دايفيس، بالواليات 
املتحدة األمريكية، ولديه سجل حافل من املطبوعات العلمية. كام يتمتع بخربة واسعة 
يف العالقات مع الجهات املانحة واستقطاب التمويل للبحث العلمي والتنمية الزراعية ، 
إىل جانب ما يتحىل به من معرفة عميقة باحتياجات املؤسسات الوطنية للبحوث والتنمية 
وخالل  ورائها.  وما  أفريقيا  وشاميل  آسيا  وغريب  وسط  منطقة  يف  وتطلعاتها  الزراعية 
مسرية عمله، متحورت أنشطة  د . الصلح حول اإلسهام يف األمن الغذايئ، والتخفيف 
من وطأة الفقر، وتطوير نظم زراعية مستدامة؛ كام ركزت عىل التخطيط والتنفيذ وتقييم 
البحوث الزراعية لتحقيق التنمية؛ وبناء القدرات وتنمية املوارد البرشية يف املؤسسات 
الزراعية الوطنية؛ فضاًل عن تشجيع التعاون فيام بن بلدان الشامل والجنوب من جهة، 

وبلدان الجنوب والجنوب من جهة أخرى. 
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المركز الدولي للزراعة الملحية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

انضمت الدكتورة أسمهان الوايف إىل »إكبا« يف 2012 لتشغل منصب املدير العام. وقبل 
الزراعة  ومؤسسة  األغذية،  عىل  للرقابة  الكندية  الهيئة  لدى  إدارية  مناصب  شغلت  ذلك 
واألغذية الزراعية يف كندا. كام عملت كخبرية لدى عديد من املنظامت الدولية للبحوث، 
مبا يف ذلك املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة )إيكاردا(، واملركز الياباين 

الدويل لبحوث العلوم الزراعية، واملركز الدويل للذرة والقمح. 
كام  اسبانيا(،  قرطبة،  )جامعة  الوراثة  علم  يف  الدكتوراة  درجة  الوايف  الدكتورة  وتحمل 
استناد  بوجوب  إميان  ولديها  السياسات.  يف  وإدماجها  وإدارتها  للعلوم  بشغف  تتحىل 

القرارات والخطط التنموية إىل العلم لتحقيق الكفاءة والحّد من التمييز والفقر. 
حازت الدكتورة الوايف عىل كثري من الجوائز الدولية، مبا يف ذلك جائزة االمتياز يف العلوم 
إياه  الذي منحها  الوطنية  )2014( وعىل وسام املكافأة  العاملين  من منتدى املفكرين 
جاللة امللك محمد السادس، عاهل املغرب )2014(. ويف عام 2014، صنفت مؤسسة 
داخل  العلوم  يف  تأثريًا  األكر  العرشون  »النساء  بن  الوايف  الدكتورة  املسلمن  علوم 
العامل اإلسالمي«، ضمن فئة »الشخصيات امُلؤثرة«، يف حن صنفها املدير التنفيذي 
ملجلة الرشق األوسط بن أقوى 100 امرأة عربية عىل مستوى العامل ضمن فئة العلوم.
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معالي د. راشد أحمد بن فهد
وزير دولة

دولة االمارات العربية المتحدة

اتم تعين معايل الدكتور راشد أحمد محمد بن فهد يف 10فرباير 2016 وزير دولة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وهو من مواليد ديب عام 1964، ويشغل معاليه باإلضافة إىل 
منصبه الوزاري، منصب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس منذ 

عام 2008 ولغاية اآلن.
معايل/ الدكتور راشد حاصل عىل درجة الدكتوراه )Ph.D.( هندسة مدنية( صحة البيئة)، 
علوم   ).M. Sc( وماجستري   2001 املتحدة  اململكة  اسكتلندا،  سراثكاليد،  جامعة  من 
البيئة، جامعة اإلمارات، العن 1994.  بكالوريوس )B.Sc.(هندسة كيميائية جامعة نورث 

إيسرن، بوسطن، الواليات املتحدة – 1989. 
وسبق ملعاليه أن شغل املناصب التالية:

وزيرًا للبيئة واملياه–االمارات العربية املتحدة فرباير -2008 فرباير 2016
السعودية  العربية  اململكة  الرياض   – التعاون  مجلس  لدول  التقييس  لهيئة  عامًا  أمينًا 

2008-2004

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 2005-2008
نائب مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 2004-2003 

رئيسًا ملخترب األغذية والبيئة – إدارة مخترب ديب املركزي – بلدية ديب 2003-1997
مهندسا للعمليات - بلدية ديب 1997-1989

كام أن معاليه عضو يف لجنة التحكيم لجائزة زايد الدولية للبيئة، عضو يف مجلس إدارة 
)ASTM Int›l( الجمعية األمريكية الدولية للفحص واملواد
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معالي د. سالم اللوزي  
المدير السابق للمنظمة 

العربية للتنمية الزراعية

جامعة  األرايض(  استعامالت  )تصنيف  الطبيعية  املصادر  وتطوير  إدارة  يف  دكتوراة 
كولورادو الواليات املتحدة االمريكية 1976

مدرس يف كلية الزراعة/ الجامعة األردنية 1980-1976
امن عام وزارة الزراعة/ األردن 1980-1989 - مستشار رئيس الوزراء/ األردن  1991-1989

العربية للتنمية  1991-1999 - مدير عام املنظمة  الزراعي  التسويق  مدير عام مؤسسة 
الزراعية 2009-2001

وخالل عملة يف املنظمة العربية للتنمية الزراعية أنشأ عدة مراكز بحثية يف بعض الدول 
العربية املتحدة والسعودية وقطر ومرص واملغرب للبحث يف مجال  العربية كاإلمارات 

االمراض واآلفات التي تصيب شجرة النخيل.
عضو يف جميعه شجرة النخيل يف كل من السودان واألردن.، رئيس تحرير مجلة الزراعة 
والتنمية يف الوطن العريب 2001-2009، عضو مجلس األمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر 2015-2007
اشرك بجميع القمم العربية الدورية 2001-2009 ، عضو املجلس العريب للمياه 2001-

2009، وأرشف واشرك يف وضع اسراتيجية التنمية الزراعية يف الوطن العريب للعقدين 

القامئن 2005 - 2025 التي اقرت يف قمة الرياض 2007  .
قام بربنامج تطوير املنظمة العربية للتنمية الزراعية 2009-2001

نفذ عدة دراسات وبرامج تدريب يف مجاالت مختلفة عىل مستوى الوطن العريب.
عضو يف مجالس أمناء جامعات أردنية.

حصل عىل عدد من األوسمة من قادة الدول العربية تقديرًا لجهوده املبذولة يف التنمية 
الزراعية يف الوطن العريب:

وسام االستقالل األردين.، وسام الكوكب األردين.، وسام الذكرى الخمسن لقيام الثورة 
الجزائرية.، وسام األرز اللبناين.، وسام االستحقاق املوريتاين.، وسام النيلن السوداين. 

،وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم الفن.
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي 
عضو المجلس االعلى حاكم الفجيرة

افتتاح المؤتمر العربي الخامس لالستثمار في األمن الغذائي 

نهيان مبارك ضيف شرف المؤتمر 
ويلقي كلمة حفل االفتتاح

الحمُد لله ، والصالُة والسالُم عىل أرشِف 
املرسلني ،

صاحَب السمو ، الشيخ محمد بن حمد بن 
محمد الرشقي ،

ويلَّ َعهِد الفجرية ،
أصحاَب السموِّ واملعايل والسعادة ،

الضيوف الكرام ،
هذا  يف  املشاركون   : واألخ���وات  اإلخ��وة 

املؤمتر  :
السالُم عليكم ورحمُة اللِه وبركاُته ،

عن  لكم   ُ وأُع����ِّ  ، تحية  َأط��ي��ّب  أُحييكم 
املؤمتِر  هذا  ِبحضوِر   ، البالغة  سعاديت 
األَْم��نِ  يف  ِلالستثامِر   ، الخامس  العريبِّ 
الِغذاِئّ ، والذي ُيسهم ِبإذِن الله ، يف َبثِّ 
راِعّي ، يف  الَحَيِويِة والفاِعلّية ، ِبالِقطاِع الزِّ
الِبالِد العربية ، وَتحقيِق امَلنافِع االقتصاديِة 
إىل  ِباإلضافِة   ، َلْه  املرُجوِة   ، وامُلجتمعيِة 
الرائدة  التجِربِة  عىل   ، ��ْوء  ال��ضَّ َتسليِط 
التنميِة  َم��ج��االِت  ، يف  اإلم���ارات  ِل��دول��ِة   ،
الزراعيِة الشاملة ، فضاًل عن إتاحِة الُفَرص 
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، ِلَتباُدِل امَلعارِف والِخْ�ات ، َبنْيَ العاملني 
امِلنَطَقِة  يف   ، امُل��ِه��ّم  الِقطاِع  ه��ذا  يف 
َنرجوه  الله ، إىل ما  ِبإذِن  العربية ، ُوصواًل 
، ِم��ن ِزي���ادِة االس��ت��ث��امراِت يف ال��زراع��ة ، 
واالعتامِد امُلَكثَّف ، عىل التقنياِت الحديثِة 
 ، ة  ُمِهمَّ بادراٍت  ِبُ َواألَْخ��ذِ   ، َعَمِلّياِتها  يف 
وَتحقيِق   ، الزراعّي  التَّصنيِع  َمجاالِت  يف 
األَْمِن الِغذائ ، يف جميِع أقطاِر امِلْنَطقة .

م  ُفني يف الِبداية ، أَْن َأتقدَّ ين وُيرشِّ وَيرسُّ
ِبفائِق الشكر ، وعظيِم االمتنان ، إىل راعي 
هذا املؤمتر ، صاحب السمو الشيخ حمد 
بن محمد الرشقي ، عضِو املجلِس األعىل 
َأش��ُك��ُر  الفجرية،  إم���ارِة  حاكم   ، لالتحاد 
ه ، ُمساَنَدَتُه الكرمية، لهذا املؤمتِر  ِلُسموِّ
ُمبادراِته   ، أيضًا  ه  ِلُسموِّ َأشكُر   – امُلهّم 
َتكوَن  أَْن  سبيِل  يف   ، والفاِعلة  ال��رائ��دِة 
 ، ها  ُكلُّ اإلم��اراِت  ، بل ودولُة  الفجرية  إمارُة 
َتعزيِز  أَْج��لِ  ِمن   ، والطليعة  مِة  امُلقدِّ يف 

الِقطاع الزراعيِّ يف امِلنَطقة ، وَدْعِمِه يف 
الوقِت َنْفِسه ، ِبُكلِّ امُلسَتِجّداِت النافعة ، 
يف إطاٍر يؤكُد عىل أهمية الَبحِث والتَّشاُور 
والعنارص،  اإلم��ك��ان��اِت  ُمختِلِف  َح���ْوَل   ،
يف   ، الحديثة  ُرِق  ِبالطُّ  ، الله  ِبعْوِن  واألخِذ 
باإلضافة إىل   ، اإلنتاِج والتسويِق والتوزيع 
التحدياِت  ِة  ُمواَجَهِة كافَّ الجاد عىل  العمل 
 – املجال  هذا  يف   ، والَبرشية  الطبيعيِة 
أع� عن شكري وامتناين كذلك ، ِلصاحَب 
محمد  بن  حمد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الرشقي، ويلَّ عهِد الفجرية، عىل ُحضوِره 

الكريم، وُمساندِته هذا املؤمتر .
ِظ��لِّ  يف  ���ُه  َأنَّ إىل   ، ُأش��ري  أَن  أود   ، وهنا 
الوالد  السموِّ  لصاحِب   ، الحكيمة  القيادِة 
، رئيِس  ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
دول��َة  َف��إنَّ   – ورع��اه  اللُه  حفظه   – ال��دول��ة 
كثريًا  َتهَتمُّ   ، املتحدة  العربيِة  اإلم���اراِت 
وِباستمرار ، باالْرِتقاِء ِبالنهضِة الزراعيِة يف 

 ، واإلِخالص  دِق  الصِّ ِبُكلِّ  ساِعَيًة   : الدولة 
إىل أْن َتكوَن ِبَعْوِن الله ، دولة قائدة ورائدة 
، يف َمجاِل االبتكاِر الزراعّي ، عىل ُمسَتَوى 
ه – إنني إذ َأرَفُع اليْوم ، يف هذا  العامِل ُكلِّ
واالحرتام  والتقديِر  الشكِر  بالَغ   ، املؤمتر 
، إىل صاحب السمو الوالد رئيِس الدولة ، 
ًا عن اعتزاِزنا الكبري ، بقيادِته الحكيمة  ُمع�ِّ
، لهذا الوطِن العزيز ، فإّنا أشكركم أيضًا 
 ، ِحرِصكم  ، عىل  واألََخ��وات  اإلخوُة  َأيُّها   ،
 ، الزراعة  َمكانِة  ِبَتجسيِد   ، واهِتامِمكم 
 ، الدولة  يف  الشاملِة  التنميِة  َمسريِة  يف 
ًة ، يف كافِة َفعاِلّياِت هذا املؤمتر . وخاصَّ

يوِف  ِة الضُّ َب ِبكافَّ ُيسعُدين كذلك ، أْن ُأرحِّ
الِكرام ، ِمن ُمَمثِّيل املؤسساِت الزراعية 
 ، َلكم جميعًا  رًا  ُمقدِّ  ، والعربية  العاَلميِة   :
الِقطاِع  َتطويِر  ، عىل  املمَْلحوظ  ِحرَصُكُم 
 ، ِبه  َيرَتِبُط  أو   ، َعْنه  َيْنَشُأ  وما   ، الزراعّي 
 ، أيضًا  َلُكم  رًا  وُمَقدِّ  ، َوظائَف وّمهاّم  ِمن 
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يف   ، اإلم��ارات  دولِة  ِبإنجازاِت  اهتامَمكم 
مجاالِت التنميِة الزراعيِة الناجحة ، وَتحقيِق 
إنجازات  ، وهي  امُلسَتدام  الِغذائِّ  األَمِن 
دامئة ومستمرة ، َتأيت بحمد الله ، اْمتدادًا 
ِس  ِلُمؤسِّ  ، الهائلة  ِلإلسهاماِت   ، صاِعدًا 
زايد  الشيخ   ، الوالد  َل��ُه  امَلغفوِر   ، الدولة 
َأرَس  الذي  وهو   ، نهيان  آل  سلطان  بن 
يف  ِبالزراعِة  وااله��ت��امم  الِعناية،  َم��ب��ادَئ 
دامئًا،  َلنا  ُده  ُيؤكِّ كان  ما   ، ِباعتبار   ، الدولة 
علْيه َرحمُة اللِه وِرضواُنه ، ِمن أَنَّ الزراعة ، 
كانت دامئًا وما تزال ، وهي الرمُز الصادق ، 
ِلَجْلِب الَخرْي ، والدليُل اأَلكيد ، عىل تحقيق 
الرخاِء والنَّامء ، يف كاّفِة الُبْلداِن واألوطان .

صاحَب السمو ،

اإلخوُة واألََخوات :

ى  َأَتَلقَّ أَْن   ، حقًا  ُمْبِهجًا  أم���رًا  ك��ان  لقد 
َدْعَوَتكم الكرميَة يل ، َكْ َأكون : »َضْيَف 
ف » هذا املؤمتر ، ُمقدرًا لكم جميعًا ،  رَشَ
ما مُيثلُه ّذلك ، من مبادرٍة طيبة ، باالحتفاِء 
بجائزة خليفة الدولية ِلَنخيِل التَّمر واالبتكاِر 
َمجلس  ِبرئاسِة   ، ف  َأترشَّ التي   ، الزراعي 
َفخرًا  َيكفيها  التي   ، الجائزة  هذه   – إدارتها 
الوالد  السموِّ  صاحِب  اسَم  َتحِمُل  أنها   ،
أصبحت  لقد   – الله  أَع���زَُّه  ال��دول��ة،  رئيِس 
عامليًة  جائزًة   ، الله  وبحمد  الجائزة،  هذه 
َمرموَقة ، َتستقِطُب إىل ساَحِتها ، الكثرَي 
إىل   ، وال��ّداِرس��ني  وال��ُخ���اِء  الباحثني  من 
ِبالتنمية  نَي  وامُلهَتمِّ  ، امُل��زاِرع��ني  جانِب 

الزراعية، يف َمجاٍل َرْحب ، ِلَعرِض األفكار 
، والُبحوث ، والتجاِرِب العاملية ، كام أنها 
َح��ْوَل  امَل��ع��ِريِفِّ  ِللتواُصِل   ، ُمهم  ِج��رْسٌ 
إيجاِد  الله ، يف  بإذِن  ، ِبا ُيسهُم  العامل 
ُحلوٍل ُمْبَتَكَرة ، يف َمجاِل الزراعة ، وتحقيِق 
األمِن الغذائِّ يف العامل ، بل َوَجْعِل العمل 
ُمهاًم  ُجزءًا   : بالفعل  الزراعيِّ  الحقِل  يف   ،
الذي هو ُمجتمُع   ، امَلعرفة  ، ِمن مجتمِع 

الحاِضِ واملستقَبل ، ِبال ِجدال .
أْن   ، كثريًا  ين  َي��رسُّ فإنه   ، اإلط��ار  هذا  يف 
ُأشري : إىل مبدٍأ ُمهّم ، َتَبْلَوَر أَماَمنا، خالَل 
والذي   ، امَلرموقة  الجائزِة  هذه  عمِلنا يف 
واهتامماِتكم   ، مناقشاِتكم  مع  َيتالَقى 
أنَّ  هو   ، املبدأ  هذا   : املؤمتر  هذا  يف   ،
يف  هو  إنا   ، الغذائ  األم��ِن  عن  الحديَث 
 ، االقتصادّي  األمِن  عن  حديٌث   ، األساس 
والقوِمّي  الوطنيِّ  واألمِن   ، الِبيِئّي  واألمِن 
امَلعيشِة  ُمستويات  عن   ، حديٌث  هو   –
ُموِّ  النُّ َأن��اِط  عن   ، حديٌث   ، املجتمع  يف 
آث��اِر  عن   ، حديٌث   ، العامل  يف  ّكايِنّ  السُّ
تشجيِع  عن   ، حديٌث   ، ة  امُلناِخيَّ اِت  التغريُّ
 ، الحديثة  التقنياِت  واستخداِم   ، االبتكار 
الناجحة  التجاِرِب  ِمَن  اإلفادِة  عن   ، حديٌث 
 ، ُك��لِّ ه��ذا  إن��ه إىل جانِب   – العامل  َح��ْوَل 
اإلقليِميِّ  ال��ت��ع��اُوِن  أهميِة  ع��ن   ، ح��دي��ٌث 
ِة هذه القضايا  والعاملّي ، يف ُمجابهِة كافَّ

ّيات ، وعىل َنْحٍو فّعال . والتَّحدِّ
خليفة  جائزة  فإن   ، ه  ُكلِّ ذلَك  من  ِانطالقًا 
 ، ال��زراع��ي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 

ِعلميٍّ  نهٍج  ِبَ األَْخ��ُذ  عىل   ، دامئ��ًا  ُتشجع 
َرصني ، ِللدراسِة الشاملة ، ِلَجوانِب األَمِن 
 ، واقعية  ُح��ل��وٍل  عن  والَبحُث   ، ال��ِغ��ذاّئ 
بالتنميِة  َترتِبُط   ، مالمئة  واسرتاتيجيات 
يف  َتأُخُذ  ُحلول،   : املجتمع  يف  الشاملِة 
ِمْنَطَقة  وُكلِّ  دولة،  ُكلِّ  ُظ��روَف   ، االعتبار 
ِبناِء  أهميَة  عىل  كذلك،  الجائزة  تؤكد   –
 ، والعاملية  واإلقليميِة  الوطنيِة  الُقْدراِت 
عىل دراسة وُمتاَبعِة قضايا األمِن الغذاّئ ، 
بصفٍة مستمرة ، وَنرش النتائج عىل ِنطاٍق 
واسع – تؤكد فعاليات الجائزة أيضًا ، وِبُكلِّ 
 ، الناجحة  الزراعيَة  التنميَة  أنَّ  عىل   ، ة  ُقوَّ
هي األساس املتني ، ِللتنميِة االقتصاديِة 
ال��غ��ذاّئ،  األم���َن  ت��وف��ري  وأن   ، الناجحة 
َمْطَلٌب َضوريٌّ والِزم، ِلتحقيِق السالم ، 
واالستقرار، واألَمِن يف املجتمع والعامل .

اإلخ��وُة  أيها   ، ه��ذا  ُك��لِّ  م��ع  الحظنا  َل��َق��د 
واألخوات ، خالَل َعَمِلنا ، يف جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ، أنه 
ِمن امُلهمِّ كثريًا ، ُوجوُد إدراٍك موضوعي 
امِلنطَقَة  ُتواِجُه  التي   ، التحديات  ِلَحجِم   ،
وال��ع��امل ، يف َم��ج��ال األم���ِن ال��غ��ذاّئ ، 
وَتفاؤٍل   ، َقويَّة  َقناعٍة  توافر  إىل  باإلضافِة 
مجابهة  عىل   ، متامًا  ق��ادرون  بأننا   ، كبري 
هذه التحديات ، بعزٍم ونجاح ، يف إطاٍر من 
امُلشرتَك  والعمل   ، والتنسيق   ، التعاون 
 ، الوطن  يف  امَلْعِنيَّة  الِجهاِت  كافِة  بنَي   ،
ويف امِلنَطقة ، ويف العامل – نحن ِبحمِد 
عىل  ��ُع  ُي��ش��جِّ  : َع���ْ�  يف  َنعيُش   ، ال��ل��ه 
، وَيعتمد عىل املعارِف  العمِل امُلشرتَك 
 ، البرشية  مسريِة  َترشيِد  يف   ، والعلوم 
، لدى بني  ، قناعة كاملة  بل وتنترش فيه 
، عىل حل املشكالت  ِبُقْدراِتهم   ، الَبرَش 

، وتحقيِق التطوِر الدائم ، َنْحَو األفضل .
َأمتّنى لكم جميعًا ، أيها اإلخوُة واألَخوات ، 
ُر  النجاَح والتوفيق ، يف هذا املؤمتر ، وُأكرِّ
شكري ، ِباسِم جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكاِر الزراعي ، عىل هذا التكريم 
َقنا  ُيوفِّ أْن   ، َأسأل  واللَه   ، ِبه  أَعّتزُّ  الذي   ،
جميعًا ، ِمن أجِل خرْيِ األمة العربية ، ومن 

أجل خرْيِ اإلنسان ، يف ُكلِّ َمكان . 
اللِه  ورحمُة  علْيكم  والسالُم   ، َأشكُركم 

وبركاُته .
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أعلنت عنه جائزة خليفة الدوليـة 
لنخــيل التمر واالبتكـار الزراعي 

فتح باب الترشح للدورة التاسعة

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أعلنت 
الرتشح  ب��اب  فتح  عن  ال��زراع��ي  واإلبتكار 
الراغبني  ك��اف��ة  أم���ام  التاسعة  ل��دورت��ه��ا 
باملشاركة يف كافة فئات الجائزة، اعتبارا 
2016، ولغاية يوم  8 مايو  من يوم األحد 

األحد 30 أكتوبر 2016.
م��ؤمت��ر صحفي خاص  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
فندق  يف  للجائزة  العامة  األمانة  نظمته 

عدد  اليوم بحضور  اإلم��ارات صباح  قرص 
العربية  اإلع��ام  وسائل  ممثيل  من  كبري 
بقطاع  املهتمني  م��ن  وحشد  واألجنبية 
مؤسسات  من  الزراعي  واإلبتكار  النخيل 

وأفراد.
الدكتور  سعادة  رحب  املؤمتر  بداية  ويف 
عبدالوهاب زايد األمني العام لجائزة خليفة 
ال��زراع��ي  واإلب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  الدولية 

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر20
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إىل  والتقدير  بالشكر  وتقدم  بالحضور، 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
عىل  ال��ل��ه،  حفظه  ال��دول��ة،  رئيس  نهيان 
مكرمة سموه بإنشاء الجائزة ورعاية ودعم 
سموه الكبري للجائزة والذي كان من أهم 
املستويني  عىل  وريادتها  نجاحها  أسباب 

العريب والدويل.
الشيخ  معايل  تحيات  سعادته  نقل  كام 
نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
إىل  الزراعي  واإلبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
مؤكدا  اإلع���ام،  وس��ائ��ل  ممثيل  ال��س��ادة 
يف  الطيبة  لجهودهم  معاليه  تقدير  عىل 
الائق  االهتامم  ومنحها  الجائزة  مواكبة 

الذي يتناسب مع مكانتها الرائدة.
وأشار سعادته إىل أنه يف الخامس عرش 
رعاية  وتحت  امل��ايض  م��ارس  شهر  م��ن 
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  كرمية 
وزير  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
إشهار  عن  اإلع��ان  تم  الرئاسة،  ش��ؤون 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
الزراعي والتي جاءت مبكرمة وقرار سامي 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  ص��اح��ب  م��ن 

الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
تأكيدا عىل اهتامم سموه ورعايته لقطاع 
وتعزيزا  ال��زراع��ي،  واإلبتكار  التمر  نخيل 
اإلمارات  دولة  إليها  وصلت  التي  للمكانة 
والعمل  ال��زراع��ي  القطاع  مستوى  ع��ىل 
جديدة  ومرحلة  نوعية  نقلة  إح��داث  عىل 
نخيل  وقطاع  الزراعي  اإلبتكار  صعيد  عىل 
والعربية  املحلية  املستويات  عىل  التمر 

والعاملية.
خليفة  لجائزة  العام  األم��ن  سعادة  وق��ال 
إن  الزراعي،  واإلبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
فئاتها  وتعدد  نطاقها  اتساع  ومع  الجائزة 
لجائزة  الناجحة  املسرية  لتستكمل  تأيت 
خليفة الدولية لنخيل التمر، التي انطلقت 
يف العام 2007، وحققت عىل مدى مثانية 
عديدة  ومكاسب  كبرية  إن��ج��ازات  أع���وام 
التمر  واستطاعت أن تغري من واقع نخيل 
من  العامل  مستوى  عىل  الزراعة  وقطاع 
خال مئات األبحاث والدراسات والتقنيات 
الحديثة، وأشار إىل أن عدد املشاركات يف 
تجاوز  سنوات  سبع  م��دى  وع��ىل  الجائزة 
)1000( مشاركة ملزارعني وخرباء وباحثني 

مثلوا )39( دولة حول العامل.

وأوض���ح س��ع��ادت��ه أن��ه وض��م��ن األه���داف 
الدولية  خليفة  لجائزة  والواسعة  الكبرية 
ف��إن  ال���زراع���ي،  واإلب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل 
كونها  ع��ىل  يقترص  ل��ن  ال��ج��ائ��زة  ن��ش��اط 
األبحاث  أه��م  تستقطب  علمية  ج��ائ��زة 
ال��ف��ائ��زي��ن، ولكن  وال���دراس���ات وت��ك��ري��م 
من  للعديد  الجائزة  ورعاية  دعم  ستشمل 
التي  واملهرجانات  واملعارض  املشاريع 
الزراعي والشجرة املباركة،  القطاع  تخدم 
الفائدة  لها  وتحقق  تطويرها  عىل  وتعمل 
املرجوة كام تخدم املزارعني وتقدم لهم 
باالنتاج  لارتقاء  والطرق  السبل  أفضل 
وتحسني األنواع، ومن أهم هذه األنشطة 
التمور  ملهرجان  وتنظيمها  الجائزة  رعاية 
وال����ذي ج���اء مبكرمة  ب��س��ي��وة  امل��رصي��ة 
م��ن س��م��و ال��ش��ي��خ م��ن��ص��ور ب��ن زاي���د آل 
وزير  ال��وزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
سنويا  مهرجانا  وأصبح  الرئاسة،  ش��ؤون 
يف  الزراعية  الفعاليات  أه��م  يستقطب 
جمهورية مرص العربية ويحظى باهتامم 

شعبي واعامي واسع.
ونحن  »اليوم  العام:  األمني  وقال سعادة 
خليفة  لجائزة  الرتشح  باب  فتح  عن  نعلن 
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يف  الزارعي  واإلبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
واثقة  بخطوات  ننطلق  التاسعة،  دورتها 
وعىل أسس راسخة واضعني نصب أعيننا 
الشيخ  املؤسس  للقائد  الخالدة  املقولة 
ثراه  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
حضارة(،  لكم  أضمن  زراع���ة  )أعطوين 
أهم  وأحد  الحضارة  عنوان  هي  فالزراعة 
اقتصاد  ودعائم  والرقي  التقدم  أسباب 

الدولة الحديثة.
وأعرب عن ثقته الكبرية بأن تساهم الجائزة 
وأح��دث  أله��م  استقطابها  خ��ال  وم��ن 
العمل  الزراعية يف  واإلبتكارات  الدراسات 
عىل زيادة وتنوع اإلنتاج ودعم برامج الغذاء 
والحاجة  الكبرية  الفجوة  لسد  العاملية 
امللحة للغذاء يف كثري من مناطق العامل 
الزاوية  الزراعي حجر  القطاع  والتي يشكل 

والركن األهم فيها.
أن  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  سعادة  وأكد 
الجائزة  به  الذي تحظى  الخاص  االهتامم 
من قبل راعيها ومؤسسها صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه الله، ورعاية  صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
املسلحة،  للقوات  األع��ىل  القائد  نائب 
آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة 
وزير  ال���وزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
شؤون الرئاسة، سيمنح العاملني بالجائزة 
واملشاركني يف كافة فئاتها الحافز الكبري 
عىل اإلبداع والعمل بجد وإخاص لتحقيق 
كافة األهداف التي أنشئت الجائزة ألجلها، 
نخيل  وقطاع  الزراعي  باالبتكار  واالرت��ق��اء 
وتحقيق  املستويات  أفضل  إىل  التمر 
مع  يتناسب  ومب��ا  النتائج  وأنجح  أفضل 

مستوى الطموح واآلمال .
ويف ختام كلمته أكد األمني العام لجائزة 
واإلب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
الزراعي أن األمانة العامة للجائزة لن تدخر 
األه��داف  كافة  تحقيق  سبيل  يف  جهدا 
سنويا  ملتقى  الجائزة  لتكون  امل��رج��وة 
وال��دراس��ات  وامل��ع��رف��ة  ال��خ��ربات  لتبادل 
وج����را ل��ل��ت��ع��اون وامل��ح��ب��ة وال��س��ام، 
وإب����راز ال����دور ال���ري���ادي ل��دول��ة اإلم����ارات 
عىل  الزراعي  القطاع  يف  املتحدة  العربية 

ال��ض��وء  وتسليط  العاملي.  امل��س��ت��وى 
الجائزة  مؤسس  ومساهامت  جهود  عىل 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وراعيها 
الله.  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 

يف كافة املناحي واملجاالت. 
هال  ال��دك��ت��ور  س��ع��ادة  أك��د  جانبه  وم��ن 
خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  عضو  الكعبي 
ال��زراع��ي،  واإلبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
رئيس اللجنة اإلدارية واملالية يف الجائزة، 
أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بإنشاء 
اهتامم  عىل  تأكيد  هو  الزراعي،  واإلبتكار 
القطاع  ل��ه��ذا  ال��ك��رمي��ة  ورع��اي��ت��ه  س��م��وه 
وحرص سموه عىل تطويره ومبا يساهم 
يف تعزيز برنامج الغذاء العاملي وسد جزء 
هذا  منها  يعاين  التي  الكبرية  الفجوة  من 
الربنامج من خال تحفيز وتشجيع الخرباء 
دراس���ات  إلع���داد  وامل��زارع��ني  والباحثني 
إىل  تؤدي  رائدة  وابتكارات  بناءة  ومشاريع 

تطوير هذا القطاع.
تساهم  أن  يف  أمله  عن  سعادته  وأع��رب 
واملخرجات  الحلول  إي��ج��اد  يف  الجائزة 
منها  يعاين  التي  املشاكل  م��ن  للعديد 
تحقيق  يضمن  ومب���ا  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع 
املحاصيل  لكافة  اإلنتاج  مستويات  أعىل 

الزارعية واإلسهام يف توفري الغذاء. 
فتح  عن  اإلعان  ومع  أنه  سعادته  وأوضح 
لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  الرتشح  باب 
اعتمدت  فقد  فئاتها،  ك��اف��ة  يف  التمر 
األمانة العامة للجائزة لجنة تحكيم علمية 
علامء  عضويتها  يف  تضم  متخصصة  
الزراعي ومجال  القطاع  بارزين يف  وخرباء 
العامل،  دول  كافة  من  التمر،  نخيل  زراعة 
بحيث يقرروا وباإلجامع الفائزين يف فئات 
الجائزة املختلفة بطريقة شفافة ومنصفة 
حسب الرشوط واملعايري املطلوبة ملنح 

الجائزة.
األف��راد  إىل  ��َن��ح  ْ متمُ الجائزة  أن  إىل  وأش��ار 
التمر  نخيل  مجال  يف  العاملة  والجهات 
واالب��ت��ك��ار ال���زراع���ي؛ م��ن امل��ؤس��س��ات 
القطاع  يف  العاملة  والكليات  واملعاهد 
واملنظامت  التمر،  نخيل  ومجال  الزراعي 

الحكومية  غ���ري  وامل��ن��ظ��امت  ال��دول��ي��ة 
مشاريع  لها  ال��ت��ي  ال��خ��اص��ة  وال��رشك��ات 
م��ت��م��ي��زة يف ه���ذا امل���ج���ال، وال��ب��اح��ث��ون 
الطلبة،  وأف��ض��ل  املتميزون،  والعلامء 
وامل��ه��ن��دس��ون وال��ف��ن��ي��ون وامل���زارع���ون 

املتميزون.
وبنينّ سعادته الفئات الخمس التي تضمها 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار 
املتميزة  ال��دراس��ات  فئة  وه��ي:  ال��زراع��ي 
املشاريع  فئة  الحديثة،  والتكنولوجيا 
الفائز  ويحصل  الرائدة  واالنتاجية  التنموية 
مليون  وق��دره  مبلغ  عىل  منهام  كل  يف 
ت��ذك��اري وش��ه��ادة  إم����ارايت ودرع  دره���م 
تقدير، فئة املنتجون املتميزون يف قطاع 
بنخيل  خاصة  فئة  وهي  والتمر-  النخيل 
واملتطورة  الرائدة  االبتكارات  فئة  التمر- 
الشخصية  وفئة  الزراعي،  القطاع  لخدمة 
املتميزة يف مجال النخيل والتمر واالبتكار 
الفائز يف كل منها عىل  الزراعي ويحصل 
مبلغ وقدره 750.000 درهم إمارايت ودرع 

تذكاري وشهادة تقدير.
وأكد أن األمانة العامة للجائزة سوف تبدأ 
باستقبال طلبات الرتشح اعتبارا من يوم 
األحد  يوم  ولغاية   ،2016 مايو   08 األح��د 
30 أكتوبر 2016، وقد تم اعتامد استامرة 

واالنجليزية،  العربية  باللغتني  الرتشيح 
والتي ميكن االطاع عليها من خال املوقع 
االلكرتوين للجائزة. ورشح لكيفية الرتشح 
يف فئات الجائزة بحيث يتم ملء استامرة 
ال��س��رية  م��ن  نسخة  وت��ق��دي��م  ال��رتش��ي��ح 
سفره  جواز  من  وصورة  للمرشح،  الذاتية 
نسخة  إرف��اق  مع  شخصية،  صور  وث��اث 
ونسخة  امل��رش��ح،  البحث  أو  العمل  من 

.)CD( الكرتونية عىل قرص مدمج
الفائزين  أسامء  عن  اإلعان  أن  إىل  وأشار 
خال  سيكون  ال��ج��ائ��زة  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  يف 
كام   ،2017 يناير  شهر  من  األول  األسبوع 
يتم تكريم الفائزين يف حفل خاص خال 

شهر فرباير 2017.
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اإلعالن عن أسماء 
الفائزين بالدورة 

السابعة في مسابقة
النخلة في عيون العالم

تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أعلنت 
يف  الفائزين  أسامء  عن  الزراعي  واإلبتكار 
التصوير  مسابقة  م��ن  السابعة  ال���دورة 
الضويئ )النخلة يف عيون العامل(. والتي 
تنظمها الجائزة سنويا بالتعاون مع رابطة 
الفوتوغرايف  للتصوير  الدولية  أبوظبي 

ضمن أنشطة وفعاليات الجائزة.
وتهدف هذه املسابقة التي حققت إنتشارا 
واسعا واستقطبت أهم املصورين الهواة 
واملحرتفني حول العامل، إىل تعزيز عالقة 
اإلنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية الوعي 
بأهمية الشجرة املباركة، إضافة إىل تبادل 
الفوتوغرافيني  املصورين  بني  الخربات 
من هواة ومحرتفني يف كافة دولة العامل 
والسياحية  ال��رتاث��ي��ة  امل��ق��وم��ات  وإب����راز 
والبيئية للنخيل، كام تهدف املسابقة إىل 

تشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.
وت��ح��ظ��ى امل��س��اب��ق��ة ب��رع��اي��ة واه��ت��امم 

نهيان  آل  م��ب��ارك  نهيان  الشيخ  م��ع��ايل 
املجتمع،  وتنمية  والشباب  الثقاقة  وزير 
الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
تعّد  حيث  الزراعي،  واإلبتكار  التمر  لنخيل 
نوعها عىل مستوى  األوىل من  املسابقة 
العامل، وتشهد يف كل دورة إقباال واسعا 

للمشاركة والتنافس عىل املراكز األوىل.
إنطالقتها  منذ  املسابقة  أسست  وق��د 
الصور  آالف  عىل  يضم  ضخم  ألرشيف 
التمر  نخيل  لشجرة  وامل��م��ي��زة  الخاصة 
التنافس  من  نوعا  خلقت  كام  وصناعاته، 
األجمل  ال��ص��ورة  ال��ت��ق��اط  إىل  وال��س��ع��ي 
بعدسات  وصناعاتها،  املباركة  للشجرة 

أهم املصورين من كافة دول العامل
النسخة  يف  املشاركة  الصور  عدد  وبلغ 
من   )717( لعدد  ص��ورة   )1187( السابعة 
 )33( من  والهواة  املحرتفني  املصّورين 
أغلب   ج��اءت  وق��د  وأجنبية،  عربية  دول��ة 
رشوط  لكافة  مطابقة  املرشحة  الصور 
إدارة  م��ن  املعتمدة  املسابقة  ومعايري 

الجائزة ولجنة التحكيم.
فقد  واإلنصاف  الشفافية  مبدأ  ولتحقيق 
خليفة  لجائزة  العامة  األم��ان��ة  اعتمدت 
الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي، لجنة 
بالخربة  أعضاؤها  يتمتع  مستقلة  تحكيم 
الضويئ  التصوير  م��ج��ال  يف  ال��واس��ع��ة 
التحكيم  معايري  تطبيق  ع��ىل  وتعتمد 
ومنحها  الصور  أجمل  اختيار  يف  الدولية 
من:  كال  اللجنة  وتضم  األوىل،  املراكز 
األستاذ بدر النعامين رئيسًا، وعضوية كاًل 
واألستاذ  الحوسني،  يوسف  السيد  من: 

نارص حجي.
الفرز  اللجنة والقيام بعملية  وبعد اجتامع 
املرشحة  الصور  عىل  املعايري  وتطبيق 
اللجنة  توصلت  األوىل،  الثالث  للمراكز 
الصور  اختيار  إىل  أعضائها  كامل  وبقناعة 
الفائزة، حيث حاز عىل املركز األول فيصل 
هيثم  الثاين  املركز  يف  وج��اء  ال��زدج��ايل، 
الثالث من نصيب  املركز  الفاريس، وكان 

املصورة إميان الطوخي.
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مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  رعاية  تحت 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان،  آل 
الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
وضمن  ال��زراع��ي،  االب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
أنشطتها الثقافية الهادفة إىل نرش وتعزيز 
عىل  الضوء  وتسليط  التمر  نخيل  ثقافة 
جائزة  أطلقت  املباركة،  الشجرة  أهمية 
واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
بوصف  خاصة  شعرية  مسابقة  الزراعي، 
شجرة نخيل التمر ومنتجاتها تحت عنوان 
)النخلة بألسنة الشعراء(، بهدف توظيف 
تنمية  يف  مهمة  كوسيلة  النبطي  الشعر 
التمر  نخيل  شجرة  ألهمية  الجمهور  وعي 
والغذائية  والزراعية  الرتاثية  الناحية  من 

واالقتصادية.
ل��ج��ائ��زة خليفة  ال��ع��ام��ة  وح���ددت األم��ان��ة 
ال��زارع��ي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
رشوط���ا وآل��ي��ة م��ح��ددة ل��ل��م��ش��ارك��ة يف 
النبطي،  بالشعر  املتخصصة  املسابقة 
للفائزين  قّيمة  نقدية  جوائز  رصدت  كام 
أهم  ومن  املسابقة.  من  األوىل  باملراكز 
الرشوط: املشاركة بقصيدة نبطية ال تقل 
عن 10 أبيات وال تزيد عىل 15 بيتا يف وصف 
شجرة نخيل التمر حرصيا، وصناعاتها وما 
خاصة  القصيدة  تكون  وأن  بها،  يتعلق 
باملسابقة ومل يسبق نرشها يف وسائل 
مسابقة  أي  يف  بها  املشاركة  أو  اإلع��ام 
للرشوط  القصيدة  تستويف   وأن  أخ��رى، 
ووح��دة  ال��وزن  استقامة  حيث  من  الفنية 

القافية واملوضوع.
خاصة  قوانني  العامة  األمانة  ح��ددت  كام 
باملسابقة ومنها، التنازل إلدارة الجائزة عن 
بالقصيدة  الخاصة  الفكرية  الحقوق  كامل 
املشاركة يف املسابقة، وال يحق للشاعر 
معنوية،  أو  مادية  حقوق  بأية  املطالبة 
القصيدة املشاركة مل متنح  بأن  والتعهد 
بيعت،  أو  مؤسسة،  أو  جهة  ألي  حقوقها 
علقت  أو  رخ���ص���ت،  أو  خ��ص��ص��ت،  أو 
التعامل  متنع  أخ��رى  جهة  ألي��ة  حقوقها 
بحرية مع األعامل والحقوق املتصلة بها، 
املشاركة  القصيدة  بنرش  ال��س��امح  م��ع 
يف ال��ك��ت��ب وامل��ط��ب��وع��ات وامل��ع��ارض 
الخاصة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

إدارة  بأحقية  واإلق���رار  ال��زراع��ي،  واالبتكار 
املشاركة،  القصيدة  باستعامل  الجائزة 
ألهداف غري تجارية تخص أنشطة الجائزة 
وخارجها،  اإلمارات  دولة  داخل  واملسابقة 
تحت  اسمه  بذكر  الشاعر  حق  حفظ  مع 

القصيدة.
زاي��د  عبدالوهاب  الدكتور  س��ع��ادة  وب��نّي 
لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العام  األمني 
من  الهدف  أن  ال��زراع��ي،  واالبتكار  التمر 
نخيل  ثقافة  تعزيز  ه��و  املسابقة  ه��ذه 
أغ��راض  م��ن  مهم  غ��رض  وإح��ي��اء  التمر 
ورف��د  النخيل(  ش��ج��رة  )وصف  ال��ش��ع��ر 
بنوعية  الشعرية  العربية والساحة  املكتبة 
مميزة من القصائد الخاصة بهذا الغرض، 
وتشجيع الشعراء عىل إبداع وكتابة قصائد 
الجميع  أم���ام  ال��ف��رص��ة  وإت��اح��ة  ن��وع��ي��ة 
للتنافس بطريقة شفافة وتحقيق الشهرة 
تجارب  عىل  األض���واء  تسليط  خ��ال  من 

الشعراء الفائزين باملسابقة.
ووج��ه س��ع��ادة األم��ني ال��ع��ام ال��دع��وة إىل 
العربية  الدول  الشعراء من مختلف  جميع 
للمشاركة يف هذه املسابقة لتعزيز ثقافة 
الشجرة املباركة كجزء هام من املوروث 
العربية  الشعوب  من  العديد  لدى  العريق 
اختيار  سيتم  أن��ه  إىل  وأش��ار  والعاملية، 
أفضل ثاث قصائد من قبل لجنة تحكيم 
متخصصة اعتمدتها األمانة العامة للجائزة 
وتضم يف عضويتها شعراء ونقاد من أهل 
طويل  باع  لهم  ممن  واالختصاص  الخربة 
مثل  وتحكيم  واألدب  الشعر  ساحة  يف 
هذه املسابقات، وذلك لضامن الشفافية 
فرصا  املشاركة  القصائد  ومنح  والنزاهة 

متساوية لتحقيق الفوز.
وأوضح سعادته أن باب املشاركة مفتوح 
دول��ة  م��ن  وال��ش��اع��رات  للشعراء  لكافة  
مجلس  ودول  املتحدة  العربية  اإلم��ارات 
التعاون الخليجي والدول العربية ملن هم 
 2016  /06/15 من  اعتبارًا  عاما،    18 فوق 
ترسل  أن  ع��ىل   ،31/12/2016. ول��غ��اي��ة 
املشاركات حرصيا عىل الربيد االلكرتوين 
poetry@kiaai. باملسابقة ال��خ��اص 
اسم  كتابة  مع   )word ملف  )ضمن   ae

وعنوانه،  هاتفه  ورقم  وجنسيته  الشاعر 

فرباير  شهر  يف  النتائج  تعلن  أن  ع��ىل 
يعترب  التي  التحكيم  لجنة  بقرار   ،2017

قرارها نهائيا. 
الجوائز والحوافز الخاصة مبسابقة  وحول 
)النخلة بألسنة الشعراء( وآلية اإلعان عن 
النتائج، أوضح  سعادة الدكتور عبدالوهاب 
الفائزين  الشعراء  إخطار  سيتم  أنه  زايد، 
الربيد  طريق  عن  األوىل  الثاثة  باملراكز 
النهائية من  النتائج  اعتامد  بعد  االلكرتوين 
دعوة  سيتم  كام  التحكيم،  لجنة  ط��رف 
أمام  قصائدهم  إللقاء  الفائزين  الشعراء 
تكرميهم،  ليتم  املسابقة،  تحكيم  لجنة 
سيحصل  األول  باملركز  الفائز  أن  وب��نّي 
درهم  ألف   20 قدرها  نقدية  جائزة  عىل 
 15 مبلغ  الثاين  باملركز  الفائز  إم���ارايت، 
مبلغ  الثالث  باملركز  والفائز  درهم،  ألف 
10 آالف درهم، إضافة إىل شهادة تقدير 
لكل منهم، كام سيتم إصدار ديوان شعر 
الثاثة  باملراكز  الفائزة  القصائد  يتضمن 
األوىل إضافة إىل أجمل القصائد املؤهلة 

للمشاركة يف املسابقة.
ويف ختام ترصيحه أعرب سعادة الدكتور 
عبدالوهاب زايد األمني العام لجائزة خليفة 
الزراعي، عن  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل 
بألسنة  النخلة  مسابقة  تحظى  بأن  أمله 
مبشاركة  األوىل  دورت��ه��ا  يف  ال��ش��ع��راء 
الشعراء  ط��رف  من  كبري  وإقبال  واسعة 
بصمة  لتضع  العربية،  ال��دول  كافة  وم��ن 
والثقافية  الشعرية  الساحة  يف  مميزة 
ومتنى  ونوعية،  مميزة  قصائد  خال  من 
الشعراء  لكافة  والنجاح  التوفيق  سعادته 

املشاركني.

27



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي 28
Photography by: Majid Bin Mubarak Al Moaile



29الشجرة المباركة - يونيو  2016   

واقع استغالل فحول النخيل 
في الواحات الجزائرية

يعتبر التلقيح من أهم العمليات الزراعية لشجرة النخيل ألنها تؤثر تأثيراً مباشراً 

حتسني  أجل  من  يعملون  اجلزائريون  والفالحون  القدمي  منذ  اإلنتاج.  عملية  على 

تلك  خاصة  كافية  غير  تبقى  اجلهود  هذه  ولكن  التلقيح  في  املتبعة  التقنيات 

املتعلقة بانتخاب الفحول وزراعتها ورعايتها.

في  الفحول  حول  سنة   20 يقارب  أجريت خالل ما  التي  الدراسات  لقد أظهرت 

أن  التمور،  من  اجلزائر  إنتاج  أغلب  ينتج  والذي  للجزائر،  الشرقي  اجلنوب  واحات 

الفالحني ال يلوون اهتماماً كافياً النتخاب الفحول وزراعتها وحتى رعايتها. فأغلب 

الفالحون  ويعتمد  جيدة  اللقاح  خصائص  أن  يظهر  عندما  وتترك  بذرية  الفحول 

في انتخاب الفحول على لون اللقاح الذي يفضل أن مييل إلى البياض وكذا الرائحة 

القوية باإلضافة إلى الكمية الكبيرة للغبار.

أثبتت الدراسات أيضاً أن بعض الفالحني يسّمون بعض الفحول على اسم األصناف 

املؤنثة التي تشبهها وقد أظهر تطابق اخلصائص اخلضرية بني الفحول وشبيهاتها 

أو  أنه غير كامل بحيث يعتمد الفالحون على بعض اخلصائص كتشابه األشواك 

اجلريد إلعطائها هذه األسماء.

كما لوحظ أّن الفحول التي يقال أنها تشبه نخيل صنف دقلة نور املشهورة في 

اخملبرية  االختبارات  لكن  األجود  أنها  الفالحني  العتقاد  انتشاراً  األكثر  هي  اجلزائر 

أظهرت أنها األقل جودة وتعتبر هذه الفحول األكثر قرباً للنخيل التي تشبهها ممّا 

يبنّي قّوة انتخابها رغم رداءة نوعية اللقاح التي تنتجها.

)دراسة اقتصادية(
د. باباحني سعاد – د. بوقدورة نادية

:1 مخرب املوارد الحيوية الصحراوية – جامعة ورقلة – الجمهورية الجزائرية 

2: جامعة هواري بومدين - الجمهورية الجزائرية

bbhsouad@gmail.com
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متهيد:

ت��ع��ت��رب زراع�����ة ال��ن��خ��ي��ل م���ن ال���زراع���ات 
الصحراوية ألن  املناطق  اإلسرتاتجية يف 
النوع من األشجار يعترب أكرث مالمئة  هذا 
للظروف املناخية القاسية لهذه املناطق 
أغلب  يف  م��وزع��ة  وه���ي  لها.  وت��ح��م��اًل 
متفاوتة,  بدرجات  الصحراوية  املناطق 
الرشقي  الجنوب  مناطق  تعترب  بحيث 
للتمور  إن��ت��اج��ًا  امل��ن��اط��ق  أك��رث  للجزائر 
دقلة  صنف  أن  يكفي  نوعية.  وأحسنها 
% من اإلنتاج   48 نور الذي ميثل أكرث من 
 500000 من  بأكرث  يقدر  والذي  الوطني 
طن سنويًا, يكرث إنتاجه يف هذه املناطق 
للتصدير.  غالبًا  يوجه  الذي  الصنف  وهو 

هذا  لتحسني  السعي  من  البد  كان  لذلك 
الكبرية  املنافسة  أمام  والوقوف  املنتج  

لإلنتاج التونيس. 
لتحسني  ال��ج��زائ��ر  يف  ال��ف��الح��ون  يسعى 
السقي  كاستعامل  ال��زراع��ي��ة  العمليات 
املوضعي وتسميد األشجار, وخف الثامر 
وتغليف العذوق. لكن العديد من الفالحني 
نوعية  عىل  الطلع  غبار  بتأثري  يهتمون  ال 
بامليتازينيا  عليه  يطلق  ما  وه��و  التمور 

)نيكسون, 1928 و 1934(.
منذ  العريب  امل��رشق  يف  الفالحون  اعتاد 
القديم أن ينتخبوا فحول النخيل ويقوموا 
ب��إك��ث��اره��ا خ��ري��ًا ب��ل وإع��ط��ائ��ه��ا أس��امء 
التي  تلك  أو  تشبهها  مؤنثة  ألص��ن��اف 

تلقحها )باشا، .)2001  

يف  النخيل  فحول  تنتخب  ال  الجزائر،  يف 
طريق  ع��ن  إال  تتكاثر  وال  األح��ي��ان  أغلب 
البذور مام يصعب اختيار األجود منها رغم 
الجنوب  يف  املناطق  بعض  أن  وجد  أنه 
ال��رشق��ي ي��ط��ل��ق ع��ىل ب��ع��ض ال��ف��ح��ول 
أسامء أصناف يقال أنها تشبهها خريًا، 
ذكار  الغرس،  ذكار  نور،  دقلة  ذكار  فيقال 
درج بعض  أكرث من هذا  بل  إلخ..  اليتيم، 
دقلة  تشبه  فحول  انتخاب  عىل  الفالحني 
باعتبارها  األج��ود  أنها  منهم  اعتقادًا  ن��ور 
يف  املؤنثة  األصناف  أفضل  تشبه  ذكورًا 
ارتأينا  هنا  من   .)1991 الجزائر)باباحني، 
القيام بعدة دراسات يف مناطق مختلفة 
ال��رشق��ي، خ��اص��ة مناطق  ال��ج��ن��وب  م��ن 
بسكرة  س��وف،  وادي  ري��غ،  وادي  ورقلة، 
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بهذه  ال��ف��الح��ني  اه��ت��امم  م��دى  ملعرفة 
امل��زارع  يف  وانتخابها  ورعايتها  الفحول 

التقليدية خاصة.

1 – الوسائل وطرق العمل

أجريت معظم هذه الدراسات يف املزارع 
وادي  ورقلة،  واح��ات  من  لكل  التقليدية 
جامعة،  )توقرت،  الثالثة  مبناطقه  ري��غ 
وك��ان  وبسكرة.  س��وف  وادي  واملغري(، 
هذا االختيار مرتبط بكون هذه املزارع هي 
الفحول  من  كبري  عدد  عىل  تحتوي  التي 
وألن االستثامرات الجديدة ما زالت تعتمد 
فإن  وإال  باللقاح.  متوينها  يف  غالبًا  عليها 
غبار  السوق القتناء  إىل  يلجئون  الفالحني 

الطلع.
كان اختيار املزارع بعد إجراء تحريات أولية 
والغرف  الفالحية،  املصالح  مبساعدة 
ودراي��ة  معرفة  لهم  وأشخاص  الفالحية 
مبزارع املناطق املراد دراستها. من خالل 
فحول  أن  لوحظ  األويل،  االحتكاك  ه��ذا 
يف  حتى  االعتبار  بعني  تؤخذ  ال  النخيل 
اإلحصائيات التي تقوم بها هذه املصالح 

وال يهتم بها بتاتًا.
بعض  فحول  أي��ض��ًا  ال��دراس��ات  شملت 
النخيل  فحول  كمزرعة  الخاصة  امل���زارع 
فحول  بورقلة،  الله  عبد  ب��ن  ح��ايس  يف 
م��زرع��ة ال��ض��اوي��ة ب���وادي س���وف، فحول 
يف  استعملت  ورقلة.  ج��ام��ع��ة  م��زرع��ة 
استقصائية  اس��ت��امرات  ال��دراس��ات  ه��ذه 

فحول  وم��واق��ع  حالة  ع��ن  أسئلة  تشمل 
مقارنة  الفحول  عدد  امل��زارع،  يف  النخيل 
وتسويقه,  اللقاح,  تخزين  اإلن��اث,  بعدد 
باإلضافة إىل قياسات عىل جذع الفحول, 
 IPGRI,(( وال��ش��وك  السعف  ال��ج��ري��د, 

.2005;URZA, 1990

كام أخذت معلومات حول مواسم خروج 
وإزهارها. مدة كل واحدة منها,  الطلعات 
وعدد األغاريض لكل فحل خالل املوسم, 
)باباحني,  ال��س��ب��اط��ات  وأوزان  أح��ج��ام 

.1991(

نسبة  حول  مخربية  تحاليل  أجريت  أخريا 
التلوين  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ط��ل��ع  غ��ب��ار  ح��ي��وي��ة 
باستعامل  اإلنبات  باألسيتوكارمان ونسبة 
)1950(بوغديري,  مونسريو(  وس���ط 
وأنرييك,  )فور  براوباكر  وسط  أو   (1985

.196(6

2– النتائج واملناقشة

رعاية الفحول  2--1

لوحظ أن رعاية الفحول يف معظم مزارع 
الرشقي  ال��ج��ن��وب  منطقة  يف  النخيل 
برعاية  تحظى  ال  ألن��ه��ا  م��ا  ن��وع  ضعيفة 
مشابهة لتلك التي تقدم ألشجار النخيل 
املؤنثة, خاصة من حيث عمليتا التسميد 

والتقليم. 
بالنسبة للتسميد العضوي هو الغالب يف 
بشكل  يستعمل  وهو  النخيل  م��زارع  كل 

أن  وجد  بحيث  املناطق,  حسب  متفاوت 
تسميد الفحول متداول يف منطقة وادي 
%من مجموع املزارع    64.70 بنسبة  ريغ 
املدروسة يف املنطقة, خاصة يف جامعة 
% من املزارعني   90 أين وجد أن أكرث من 

يقومون بتسميد فحولهم.
نسبة  أن  ي��الح��ظ  ورق���ل���ة,  منطقة  يف 
إذ  أقل  بالعملية  يقومون  الذين  املزارعني 
أن حوايل 57 % فقط من مجموع املزارع 
الفالحون  يعتقد  الدراسة.  شملتها  التي 
الفحول  تسميد  أن  املنطقة  ه��ذه  يف 
لقاحا  تنتج  يجعلها  اإلن���اث  مثل  مثلها 
خاطئًا  اعتقادًا  يبدو  وه��ذا  النوعية.  رديء 
الذي  هو  للفحول  العقالين  التسميد  ألن 
النخيل  مثل  إنتاجها,  تحسني  من  ميكنها 

املؤنث )البكر, ;1972 حسني, )1983.
الجريد  نزع  والذي يشمل  التقليم  عن  أما 
التكريب,  مع  املحصول  وبقايا  والليف 
فلوحظ أيضًا أن أغلب املزارعني يف وادي 
العملية بحيث  ريغ وبسكرة يهتمون بهذه 
تتعدى  بها  تقوم  التي  امل��زارع  نسبة  أن 
بعض  يف   %  100 إىل  تصل  %وقد    60

يف  أما  وبسكرة.  ريغ  وادي  يف  املناطق 
وادي سوف وورقلة, فلوحظ اهتاممًا أقل 
بهذه العملية لدرجة أنه توجد مناطق تكون 
العملية  تجرى  كليًا.  مهملة  الفحول  فيها 
فحني  التلقيح,  موسم  أثناء  الغالب  يف 

تجرى العملية عند اإلناث بعد الجني.

2--2 الفحول يف مزارع النخيل

الفحول  أن  لوحظ  الفحول:  تواجد  مواقع 
يف وادي ريغ وبعض املناطق يف بسكرة 
تتواجد يف أطراف املزارع والتي تكون يف 
ما  وهو  مشمسة  مناطق  األحيان  أغلب 
يساعد عىل تبكري اإلزهار وتحسني نوعية 
اللقاح. أما يف املناطق األخرى, فإن غالبًا 
ما تكون الفحول متواجدة يف أماكن شتى 

دون مراعاة لخصائصها.
مصدرها  الفحول  أغلبية  التكاثر:  ط��رق 
بذري, بحيث أن يف أغلب املناطق تفوق 
الفحول البذرية حوايل 45 % مع هذا يوجد 
من الفالحني من ميارس التكاثر الخري 

يف كل مناطق الدراسة.  
تعرف  وه��ي  للفحول:  اإللقاحية  ال��ق��درة 
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فحاًل  يلقحها  أن  ميكن  التي  اإلن��اث  بعدد 
واحدًا. كانت نسبة الفحول للعدد اإلجاميل 
للنخيل يف أغلب األحيان تقدر ب� 1  %وهو 
املناطق  مختلف  يف  امل��زارع  بعض  يف 
عن  التساؤل  إىل  يدعونا  ما  هذا  صفر%  
لتلقيح  الطلع  غبار  توفر  إمكانية  م��دى 
كل  يف  الفحول  فعدد  املؤنثة  األش��ج��ار 
املزارع ضعيف جدًا باملقارنة مع توصيات 
بزراعة  تنصح  والتي  الباحثني  من  العديد 
)حسني,  25 نخلة مؤنثة  فحاًل واحدًا لكل 
1983; بربندي, 2000( أو حتى فحاًل لكل 

لضامن   %  2 بنسبة  أي  مؤنثة  نخلة   50

 ;1973 )موين,  اإلناث  لكل  الجيد  التلقيح 
2000(. أغلب الفحول يف املزارع  بيريو, 

املدروسة تفوق أعامرها عن 50 سنة.
املستعملة  ال��ف��ح��ول  ن��س��ب��ة  ع���ن  أم���ا 
يف  املتواجدة  للفحول  اإلج��اميل  للعدد 
تكون  امل��زارع  أغلب  أن  فلوحظ  املزرعة, 
تصل  ب��ل   %  50 م��ن  أك��رب  النسبة  ه��ذه 
 .%  90 من  أكرث  إىل  املناطق  بعض  يف 
الفالحون اعتادوا أن ال يرتكوا يف مزارعهم 
أن  إذ  الجيدة,  النوعية  ذات  الفحول  إال 
تزهر  أن  قبل  تنزع  البذرية  الفحول  أغلب 
أنها رديئة فإن أغلب  وإذا أزهرت وظهرت 
تكون  فإنها  وإال  نزعها  يفضلون  الفالحني 
يف أغلب األحيان مهملة. يشار أن الفحول 
الرديئة من حيث نوعية غبار الطلع, ميكن 
استغالل أجزائها الخرية خاصة الجريد, 
األوراق, الكرناف, وحتى الجذوع يف العديد 

من الصناعات التقليدية وحتى الفنية.  
من الخصائص املستعملة يف االنتخاب: 
لألغاريض  املرتفع  ال��ع��دد  الفحل,  ق��وة 
ذات األحجام الكبرية, الكمية الكبرية لغبار 
التبكري,  ال��واح��دة,  السباطة  يف  الطلع, 

بياض لون غبار الطلع ورائحته القوية.

3--2 أصناف الفحول

تصنيفًا  يستعملون  الفالحني  أن  يبدو  ال 
املؤنث,  للنخيل  الحال  هو  كام  للفحول 
فأكرث من 60 % من املزارعني ال يعرفون 
تصل  النسبة  ه��ذه  للفحول.  تصنيفًا 
النسبة  املزارع.  بعض  يف   %  100 إىل 
هذا  يستعملون  الذين  للفالحني  القليلة 
التصنيف باالعتامد عىل التشابه الخري 

بني الفحول واإلناث التي تعطى أسامؤها 
هي  الفحول  أصناف  أهم  الفحول.  لهذه 
الجريد,  ناحية  من  نور  دقلة  تشبه  فحول 
يعتقد  ف��ح��ول  وه��ي  واألش����واك  األوراق 
وهي  اللقاح  إنتاج  ناحية  من  األفضل  أنها 
األكرث تكاثرًا من طرف الفالحني خاصة يف 

منطقة وادي ريغ.
ومنها  ال��ع��دد  قليلة  األخ���رى,  األص��ن��اف 
فحول: الغرس, دقلة بيضاء, اليتيم, مش 
دقلة. الدراسات التحليلية التي أجريت يف 
كل من ورقلة )باباحني,1991; أدود,2001( 
أن  تظهر   2008( )عميار,  سوف  ووادي 
فحول دقلة نور تتميز غالبيتها بخصائص 
األف��راد  بعض  وج��ود  رغ��م  لإلنتاج  ردي��ئ��ة 
الذين قد يصنفون من بني الفحول الجيدة 

أو حتى املتوسطة.
واألصناف  الفحول  بني  للتوافق  بالنسبة 
التوافق  لعدم  وجود  ال  أنه  يظهر  املؤنثة 
تقريبًا  ال��ف��الح��ني  ك��ل  أن  ب��دل��ي��ل  بينها 
أشجار  لتلقيح  فحل  أي  لقاح  يستعملون 
ما  عكس  املؤنث,  النخيل  من  صنف  أي 
هو متداول يف املرشق العريب أين توجد 
فحول معينة لتلقيح أصناف مؤنثة بعينها.

4--2 إنتاج الفحول 

أغلب  يف  تكون  األغ��اري��ض  خ��روج  ف��رتة 

األح���ي���ان ب��ني ش��ه��ري ف��ي��ف��ري وم���ارس 
يف  اإلزهار  يكون  فحني  ومارس(  )فرباير 

هذه الفرتة تبدو أنها متأخرة نوعًا ما مقارنة 
أي  السعودية،  يف  درست  التي  بالفحول 
شهر  منذ  اإلزهار  يف  تبدأ  الفحول  أغلب 
ع��دد   .)1986 واآلخ�����رون,  )طه  ف��ي��ف��ري 
يرتاوح  عمومًا  البالغة  للفحول  األغاريض 
يف  يصل  وق��د  فحل,  لكل   25 و   10 بني 
املوسم  يف   40 م��ن  أك��رث  إىل  بعضها 
عند  خاصة  ال��واح��دة،  وللشجرة  ال��واح��د 
ال��ت��ي تحظى  ت��ل��ك  أو  ال��ق��وي��ة  ال��ف��ح��ول 

باهتامم خاص.
باعتبار أن أعداد الفحول قليلة يف املزارع, 
يتعرض  بل  بأكمله.  مستغل  إنتاجها  فإن 
لرسقة  األح���ي���ان  أغ��ل��ب  يف  ال��ف��الح��ون 
األغاريض املتفتحة التي كثريًا ما يقطعها 
مصدر  وإيجاد  لتسويقها  أبطال  شباب 
مايل لهم وهو اليشء الذي يزعج الكثري 
التمور  رسقة  تزعجهم  كام  الفالحني  من 

يف موسم الجني.
إن��اث  لتلقيح  تستغل  ال��ف��ح��ول  أغ��ل��ب 
بعض  يف  أن  يالحظ  ه��ذا  مع  امل��زرع��ة, 
املناطق يشتيك الفالحون من قلة اللقاح 
ويف  التلقيح  موسم  ب��داي��ة  يف  خاصة 
الظاهرة  هذه  نهايته.  يف  األحيان,  بعض 
يف  وه��ي  س��وف,  وادي  يف  مستفحلة 
إىل  يدعونا  هذا  ورقلة.  منطقة  يف  تزايد 
)توعية(  تحسيس  رضورة  يف  التفكري 
الفالحني يف زيادة أعداد هذه الفحول يف 
مزارعهم, خاصة مع انتشار االستثامرات 
ما  التي  الجديدة  واملحيطات  الفالحية 
امل��زارع  لقاح  ع��ىل  تعتمد  غالبيتها  زال 

التقليدية.

5--2 تخزين غبار الطلع

أغلب الفالحني يستعملون اللقاح الطازج 
ألن الفحول املوجودة يف املزارع, غالبيتها 
النخيل  إزه���ار  م��ع  إزه��اره��ا  يف  تتوافق 
اللقاح  يستعمل  الحاجة  عند  املؤنث. 
يف  مجففة  شامريخ  شكل  عىل  املخزن 
املزارع, تحت الجريد. تكون مدة التخزين 
 8 إىل   6 ب��ني  ت���رتاوح  األح��ي��ان  أغلب  يف 
بعض  جيدة.  من  أقل  ظ��روف  يف  أشهر 
برتطيب  يقومون  ورقلة,  يف  الفالحني, 
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عقد  لضامن  استعاملها  قبل  الشامريخ 
جيد.

6--2 تسويق اللقاح

بداية  يف  غالبًا  يكون  األغاريض  تسويق 
املوسم حيث ينقص اللقاح ويكون معدل 
دينار   250 حوايل  الواحد  األغريض  سعر 
جزائري وقد يتجاوز 300 دينار جزائري إذا 
كان األغريض كبري الحجم, غزير الغبار. ال 
الجيدة  الظروف  األحيان  أغلب  يف  تراعى 
ت��ع��رض األغ��اري��ض للشمس  م��ن ع��دم 
ووضعها يف أماكن بعيدة عن الرطوبة وعن 

الخروات يف السوق. 

7-2 االستعامالت األخرى للقاح

لوحظ أن اللقاح يكرث استعامله يف العالج 
م��ن ال��ع��ق��م ع��ن��د ال��ن��س��اء وال���رج���ال وه��و 
فقر  ولعالج  الرعاف  ضد  أيضًا  يستعمل 
الدم والضعف العام, خاصة عند األطفال 
باعتبار أن اللقاح غني بالربوتينات, األمالح 

والفيتامينات )عبد السالم, 1994(.

الخامتة:

أن  ال��دراس��ات,  ه��ذه  مجموع  م��ن  يظهر 
ف��ح��ول ال��ن��خ��ي��ل يف ال��ج��ن��وب ال��رشق��ي 
للجزائر ما زالت ال تحظى بالرعاية الكافية 
يجعل  الذي  الكايف  باالهتامم  باألحرى  أو 
وبالتايل  بانتخابها  ي��ق��وم��ون  ال��ف��الح��ون 

تصنيفها بعد ذلك.
يعرفه  ال  التصنيف  هذا  أن  أيضًا  يبدو  بل 
زال  ما  أنه  يبدو  الفالحني وهو  إال قلة من 
يف بدايته بدليل أنه ال يرتكز إال عىل بعض 
الخصائص الخرية التي تعترب بحد ذاتها 
عدم  وان��ع��دام  مستقرة  غ��ري  خصائص 

التوافق يؤكد هذا التوجه.
يتجهون  الفالحني  بعض  أن  كذلك  يبدو 
أن  بحجة  رديئة  فحول  وإكثار  انتخاب  إىل 
إناثها تنتج متورًا من أجود األنواع. كل هذا 
الفحول  لهذه  تسيرينا  مراجعة  إىل  يدعونا 
الحال  ه��و  مثلام  أهمية  ذات  وجعلها 
املسريين,  من  ابتداء  املؤنث,  للنخيل 
نعيد  حتى  الفالحني  إىل  ووصواًل  الباحثني 
االعتبار لها وبالتايل انتخابها وتصنيفها بعد 

ذلك عىل أسس علمية متينة.
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الهدى,  دار  والرطب;  بالتمر  العالج 

عني مليلة, الجزائر.
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التوزيع الجغرافي 
ألنتاج التمور في العراق 

)دراسة اقتصادية تحليلية(
د. باسم حازم البدري

قسم األقتصاد الزراعي / كلية الزراعة / جامعة بغداد العراق

dr_basimbadri@yahoo.com

املستخلص
ت��ع��د دراس����ة ال��رك��ز ال��ج��غ��رايف ألن��ت��اج 
املنتجات الزراعية )وخصوصًا التمور( من 
وأصنافها  وأنواعها  أنتاجها  مناطق  ناحية 
األق��ت��ص��ادي��ة  ال���دراس���ات  م��ن  املختلفة 
الزراعية  السياسة  يف  واملفيدة  املهمة 
التصنيع  تبنى عىل أساسها خطط  والتي 
تحقيق  يف  دور  م��ن  ل��ه��ا  مل��ا  ال���زراع���ي 

ميكن  حيث  والفنية,  األقتصادية  الكفاءة 
اشكالها  وب��ك��اف��ة  ال��زراع��ي��ة  للسياسة 
ال��ت��س��وي��ق��ي��ة,  )السعرية,االنتاجية,  
يف  اس��اس��ًا  دورًا  تلعب  ان  والتمويلية( 
التخطيط اليجاد حالة من التوازن يف تركز 
التوزيع  وخارطة  الزراعية  املنتجات  انتاج 
الجغرايف لها . لقد أظهرت الدراسة أن تركز 
انتاج التمور كان يف املنطقة الوسطى من 
العراق أكرب منه يف املنطقة الجنوبية, إذ 
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بصورة  التمور  منتجي  تشجيع  اىل  يؤدي 
حيث  انتاجهم,  ب��زي��ادة  لألهتامم  كافية 
األسمية  الحامية  معامالت  قيمة  ظهرت 
الصافية أكرب من واحد يف السنوات 1995 
البحث  وأوىص  فقط.   2012  –  2006 و 
لواضعي  مفيدة  تكون  قد  توصيات  بعدة 
من  لعل  ال��ع��راق  يف  ال��زراع��ي��ة  السياسة 
الركز  دراس����ات  م��ن  األس��ت��ف��ادة  أهمها 
يف  ولألصناف(  ككل  )لألنتاج  الجغرايف 
املتعلقة  الصناعات  توطن  أماكن  تحديد 
املتنوعة  الخزنية  وال��ط��اق��ات  بالتمور 
للتمور وذلك تحقيقًا للجدوى األقتصادية 
زراعة  من  األكثار  تشجيع  كذلك  والفنية, 
التي  املحافظات  يف  لألصناف  الفسائل 
قلياًل  جغرافيًا  األصناف  هذه  تركيز  يكون 
التناسب  فيها بغية الوصول اىل حالة من 
ألصناف  الجغرايف  الركز  يف  وال��ت��وازن 

التمور يف مناطق ومحافظات العراق .
الجغرايف,  الركز   ( املفتاحية  الكلامت 
االسمية  الحامية  معامالت  التمور,  انتاج 

الصافية, السياسة الزراعية ( . 

ال��روات  أه��م  من  التمور  تعد  املقدمة 
الطبيعية  ال���روات  جانب  اىل  الوطنية 
ك��ال��ن��ف��ط ال��خ��ام وامل�����وارد االخ����رى يف 
الرئيسة  ال��دول  من  العراق  ويعد  العراق, 
ال��ع��راق  يتميز  حيث  للتمور,  املنتجة 
مقارنًة  ون���ادرة  ع��دي��دة  ألص��ن��اف  بانتاجه 
اسواق  أن  السيام  املنتجة,  الدول  بباقي 
ع��رات  منذ  معروفة  العراقية  التمور 
املتحدة  وال��والي��ات  اوروب���ا  يف  السنني 
يعقد  مام  اآلسيوية  واالس��واق  االمريكية 
البديلة ألعطاء  الفرص  اآلمال عىل توفري 
هذا املورد األقتصادي الهام ما يتناسب 
تعنى  ول��ذل��ك  األق��ت��ص��ادي��ة,  وأه��م��ي��ت��ه 
السياسة الزراعية بكل ما من شأنه تحقيق 
ذلك. وتعد دراسة التوزيع الجغرايف ألنتاج 
التمور بحسب مناطق ومحافظات أنتاجها 
وواضعي  ملخططي  كبرية  أهمية  ذات 
السياسات األقتصادية الزراعية, من حيث 
معرفة أكر املناطق واملحافظات كثافًة 
األج��راءات  إتخاذ  ليتسنى  التمور  بأنتاج 
الكفيلة بتطوير ذلك األنتاج وتقدير حجم 
لترصيفه  الالزمة  التسويقية  األمكانيات 
وتحديد مناطق تركز الصناعات املختلفة 
السياسة  وضع  وكذلك  بالتمور  املتعلقة 
السعرية يف خدمة تحقيق هذه االهداف.

مشكلة الدراسة

البحث  منها  انطلق  التي  املشكلة  ان   
الزراعية  السياسات  ضعف  يف  متثلت 
الركز  وت��وازن  تنظيم  بجوانب  املتعلقة 
ال��ج��غ��رايف مل��ن��اط��ق أن��ت��اج ال��ت��م��ور يف 
ومناطق  املنتجه  لألصناف  وفقًا  العراق 
أستخداماتها  وأوج���ه  جهة  م��ن  انتاجها 
املختلفة من جهٍة أخرى مبا يوفر الدعم 
لسلعة زراعية تعد من املنتجات الزراعية 
املحدودة التي يتوفر للعراق ميزة نسبية 
انتاجها واملتاجرة بها عامليًا.  ظاهرية يف 
وكذلك وجود ضعف واضح يف السياسة 
الزراعية التسويقية متثل يف وجود قصور 
ال��ج��غ��رايف  ال��رك��ز  تنظيم  ج��وان��ب  يف 
وتوازنه وأثر ذلك عىل زيادة تكاليف إنتاج 
يف  تناسب  ع��دم  ي��وج��د  حيث  ال��ت��م��ور, 
التوزيع املكاين ملواقع التجميع والتخزين 
املراحل  تعدد  اىل  ي��ؤدي  مام  والتصنيع 

بلغ الركز خالل مدة البحث )2012-1988( 
الوسطى  للمنطقة   )85.20%( بحدود 
و)%12.80( للمنطقة الجنوبية, كام اظهر 
قلة األصناف التجارية لتمور العراق, حيث 
أنها تركز يف خمسة أصناف رئيسة فقط 
ّشكل  الذي  )الزهدي(  صنف  وخصوصًا 
التمور  أنتاج  من   )67.45%( حوايل  أنتاجه 
تلته  البحث,  ملدة  كمتوسط  العراق  يف 
أصتاف )الخستاوي, الخرضاوي, الساير, 
 ,)11.17%( أنتاجها  مّثل  والتي  والحالوي( 
و)2.67%(   ,)2.94%(  ,)3.20%(

التمور  م��ن  ال���ع���راق  أن��ت��اج  أج���اميل  م��ن 
كمتوسط ملدة البحث عىل الرتيب, كام 
الجنوبية  املنطقة  تفوق  البحث  أظهر 
وذي  ال��ب��رصة  محافظتي  )وخصوصًا 

انتاج  يف  الوسطى  املنطقة  عىل  قار( 
الديري,  )الربحي,  الرئيسة  غري  االصناف 
الدراسة  أوضحت  و  والجبجاب(.  الربيم, 
رغم أن التمور تتمتع مبيزة نسبية ظاهرية 
لها  الحكومي  السعري  الدعم  أن  إال  تامة 
وال��ذي  امل��ط��ل��وب  باملستوى  يكن  مل 
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التمور وما يرتب  التي متر عربها  النقلية 
عمليات  كلف  يف  زي���ادة  م��ن  ذل��ك  ع��ىل 
قد  ملسافات  والنقل  والتفريغ  التحميل 
ما  إذا  السيام  أحيانًا,  ج��دًا  طويلة  تكون 
الكلف  م��ن  تعد  النقل  كلفة  أن  علمنا 

العالية يف العراق.

هدف الدراسة

 لقد حددت اهداف هذا البحث مبا يايت: 
الجغرايف ألنتاج  )التوزيع(  الركز  1. تحديد 
الكيل  لألنتاج  س���واًء  ال��ع��راق  يف  التمور 
أوجه  مع  بالتوازي  املنتجة  لألصناف  أو 

أستخداماتها املختلفة .
ألنتاج  الجغرايف  الركز  دراسة  أثر  بيان   .2
ال��ت��م��ور يف ت��ح��دي��د ت��وط��ن ال��ص��ن��اع��ات 

السنواتت
املحافظات

198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002

44.9273.776.35101.948.7181.0987.06118.194.82113.3118.3107.4116.2123.6116.9دياىل1

35.9234.236.6639.5123.8338.6247.0153.0939.7444.2850.9243.7649.2850.9950.48األنبار2

7.9622.725.8029.4171.2069.2278.9194.6190.6667.1274.6375.89115.5108.8113.8بغداد3

80.22127149.3151.3104.1157.4175.5229.4203.1183.0225.0170.1220.6227.0223.0بابل4

87.6087.8103.585.1980.8082.5387.67121.4101.5120.2137.393.20141.2128.8133.1كربالء5

12.1315.018.3519.4119.2820.1230.8732.9833.3132.2532.2040.6423.5939.6041.29واسط6

 صالح7
الدين

13.4524.622.1928.3820.8523.5923.8436.2834.8430.2533.2334.5217.1717.1616.64

27.9122.524.8921.6616.8820.1619.1029.5321.9718.6330.5624.8125.3924.1730.49النجف8

20.9632.236.8137.0428.9137.8630.3949.2050.1533.6349.1944.7743.4149.6551.34القادسية9

   مجموع المنطقة
الوسطى

331.0440493.8513.8414.6529.6580.4764.7670.1642.7751.4635.1762.5769.7777.0

9.118.149.218.296.167.598.7312.5211.1311.3913.144.6110.757.7210.93املثنى10

8.0918.621.2419.9011.2620.0012.2944.7730.5816.6945.1337.0852.9947.0533.99ذي قار11

2.764.644.033.832.502.333.117.332.902.866.307.027.958.778.07ميسان12

5.3116.816.4720.2713.2953.0271.2851.7082.6676.4596.9979.9179.3273.2882.05البرصة13

 مجموع المنطقة
الجنوبية

48.2850.950.9552.2933.2382.9495.41116.3127.2107.3161.5128.6169.0136.8135.0

488.3545544.9566.2447.8612.5675.8881.0797.4750.1913.0763.7931.5906.5912.0مجموع القطر

جدول )1( التوزيع الجغرايف لكميات األنتاج املتحققة من التمور يف مناطق ومحافظات العراق للمدة 1988 2012- )الف طن(
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لها  الخزنية  والطاقات  بالتمور  املتعلقة 
واألنتاجية,  األقتصادية  للكفاءة  تحقيقًا 
الزراعية  السياسة  دور  عىل  الركيز  مع 
يف  والسعرية(  التسويقية  )والسيام 

تحقيق ذلك. 

فرضية الدراسة

تتبلور فرضية البحث يف اثبات أن دراسات 
ال��دراس��ات  من  للتمور  الجغرايف  الركز 
امل��ه��م��ة ع���ىل ال��ص��ع��ي��د االق���ت���ص���ادي 
الزراعية  السياسة  لواضعي  تتيح  والتي 
وضع  العراق  يف  والسعرية(  )التسويقية 
الصحيح  وب��االت��ج��اه  العريضة  الخطوط 
ما  املهمة  الوطنية  ال��روة  ه��ذه  ألعطاء 
واآله���ت���امم,وان  ال��رع��اي��ة  م��ن  تستحقه 

)سواًء  ال��ع��راق  يف  ال��زراع��ي��ة  السياسة 
بالقصور  تتصف  التسويقية(  او  السعرية 

يف هذا املجال .

املواد والطرائق 

من  الكيل  لألنتاج  الجغرايف  التوزيع  أواًل- 
التمور بحسب مناطق ومحافظات العراق 

للمدة 2012-1988
 ي��رك��ز ت��وزي��ع األن��ت��اج ال��ك��يل م��ن التمور 
يف  والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف 
العراق, وحتى يف حالة وجود أعداد قليلة 
ال��ع��راق  ك��ردس��ت��ان  يف  النخيل  م��ن  ج���دًا 
يف  ت��س��ج��ل  )بدأت  وك���رك���وك  ون��ي��ن��وى 
التتجاوز  قليلة  كميات  أنتاج  حالة  كركوك 
منذ  األصناف  كافة  من  سنويا  طن   100

السنواتت
املحافظات

198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002

44.9273.776.35101.948.7181.0987.06118.194.82113.3118.3107.4116.2123.6116.9دياىل1

35.9234.236.6639.5123.8338.6247.0153.0939.7444.2850.9243.7649.2850.9950.48األنبار2

7.9622.725.8029.4171.2069.2278.9194.6190.6667.1274.6375.89115.5108.8113.8بغداد3

80.22127149.3151.3104.1157.4175.5229.4203.1183.0225.0170.1220.6227.0223.0بابل4

87.6087.8103.585.1980.8082.5387.67121.4101.5120.2137.393.20141.2128.8133.1كربالء5

12.1315.018.3519.4119.2820.1230.8732.9833.3132.2532.2040.6423.5939.6041.29واسط6

 صالح7
الدين

13.4524.622.1928.3820.8523.5923.8436.2834.8430.2533.2334.5217.1717.1616.64

27.9122.524.8921.6616.8820.1619.1029.5321.9718.6330.5624.8125.3924.1730.49النجف8

20.9632.236.8137.0428.9137.8630.3949.2050.1533.6349.1944.7743.4149.6551.34القادسية9

   مجموع المنطقة
الوسطى

331.0440493.8513.8414.6529.6580.4764.7670.1642.7751.4635.1762.5769.7777.0

9.118.149.218.296.167.598.7312.5211.1311.3913.144.6110.757.7210.93املثنى10

8.0918.621.2419.9011.2620.0012.2944.7730.5816.6945.1337.0852.9947.0533.99ذي قار11

2.764.644.033.832.502.333.117.332.902.866.307.027.958.778.07ميسان12

5.3116.816.4720.2713.2953.0271.2851.7082.6676.4596.9979.9179.3273.2882.05البرصة13

 مجموع المنطقة
الجنوبية

48.2850.950.9552.2933.2382.9495.41116.3127.2107.3161.5128.6169.0136.8135.0

488.3545544.9566.2447.8612.5675.8881.0797.4750.1913.0763.7931.5906.5912.0مجموع القطر

البحث يف  2003 ولكن مل يشملها  عام 
لربودة  تثمر  ال  أنها  أال  لضآلتها(  الدراسة 
الحرارة  درجات  وألنخفاض  الشتاء  فصل 
 )1( والجدول  صيفًا,  التمور  ألنتاج  الالزمة 
من  الكيل  لألنتاج  الجغرايف  الركز  يبني 

التمور يف العراق.

*متوسط األهمية النسبية .

من  الباحث  قبل  م��ن  حسب  امل��ص��در:   
مديرية  لألحصاء/  املركزي  الجهاز  بيانات 
أنتاج  تقديرات  تقارير  الزراعي–  األحصاء 

التمور للسنوات 1988--2012 بغداد.
العراق     وتشمل املنطقة الوسطى من 
بابل,  بغداد,  األنبار,  )دياىل,  محافظات 
ال��دي��ن, النجف  ك��رب��الء, واس���ط, ص��الح 
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املنطقة  تضم  ح��ني  يف  والقادسية(, 
قار,  ذي  )املثنى,  محافظات  الجنوبية 

ميسان والبرصة( .

الكميات  ت��رك��ز  اىل   1 ال��ج��دول  وي��ش��ري     
يف  ك��ب��رية  بنسبة  ال��ت��م��ور  م��ن  املنتجة 
مبتوسط  العراق  من  الوسطى  املنطقة 
أنتاج بلغ نحو )542.6( ألف طن, وبنسبة 
تركز )%85.20( من مجموع نسبة األنتاج 
امل��دة  خ��الل  ال��ع��راق  يف  للتمور  ال��ك��يل 
متوسط  بلغ  حني  يف   ,)2012  1988-(
أنتاج املنطقة الجنوبية نحو )100.8( ألف 
طن, وبنسبة تركز )%14.80( من مجموع 
العراق  يف  للتمور  الكيل  األن��ت��اج  نسبة 

خالل نفس املدة .
1 وج���ود تذبذب  ال��ج��دول  ب��ي��ان��ات  وت��ب��ني 
يف أن��ت��اج ال��ت��م��ور م��ن س��ن��ة ألخ���رى يف 
والجنوبية  ال��وس��ط��ى  املنطقتني  ك��ال 
البحث,  م��دة  خ��الل  الجنوبية  وخصوصًا 
 )28.23%( فقد بلغ معامل التشتت لهام 

و)%44.56( عىل التوايل .

 وبالنظر اىل بيانات متوسطي أنتاج التمور 
السلسلة  مرحلتي  خ��الل  للمنطقتني 
و)2012-2001(   )2000  1988-( الزمنية 
ألف  و)97.77(   )599.9( كانت  أنها  نجد 
بلغت  تركز  وبنسبة  ال��ت��وايل,  ع��ىل  ط��ن 
مجموع  من  و)14.10%(   )86.00%( نحو 
التمور  م��ن  للقطر  الكيل  األن��ت��اج  نسبة 
والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  من  لكل 
للسلسلة األوىل, يف حني كانت )483.5( 
بلغت  تركز  وبنسبة  طن  ألف  و)103.9( 
)%83.88( و)%15.50( من مجموع نسبة 

األنتاج الكيل للقطر من التمور للسلسلة 
الثانية من مدة البحث .

 ومب���وازن���ة م��ت��وس��ط��ات أن��ت��اج ال��ت��م��ور 
الزمنيتني  وللسلسلتني  للمنطقتني 
املناظر  ل��ألن��ت��اج  ال��ع��ام  امل��ت��وس��ط  م��ع 
تفوق  ن��الح��ظ  ال��ب��ح��ث,  م��دة  خ��الل  لهام 
للمنطقة  األوىل  السلسلة  م��ت��وس��ط 

بنسبة  ال��ع��ام  املتوسط  ع��ن  الوسطى 
وبأنخفاض  تقريبًا   )9%( بلغت  زي���ادة 
عىل  الجنوبية  للمنطقة   )2.9%( مقداره 
السلسلة  متوسط  وأنخفاض  الرتيب, 
املتوسط  عن  الوسطى  للمنطقة  الثانية 
العام بنسبة أنخفاض بلغت بحدود )11%( 
مقدارها  الجنوبية  للمنطقة  وزيادة  تقريبًا 

)%3.1( عىل الرتيب .

 أما بانسبة للركز الجغرايف ألنتاج التمور 
ح��س��ب امل��ح��اف��ظ��ات يف ال���ع���راق, ف��أن 
الجدول 1 يبني أن أنتاج محافظة بابل يأيت 
إذ  ال��ع��راق  محافظات  أن��ت��اج  مقدمة  يف 
الكيل  األنتاج  )ربع(  مايقارب  نحو  يشكل 
طن  ألف   )143.7( قدره  مبتوسط  للقطر 
بلغت  نسبية  وبأهمية  البحث,  مدة  خالل 
القطر.  أنتاج  مجموع  من   )22.75%( نحو 
الرتيب  البقية عىل  تأيت املحافظات  ثم 
البرصة,  ب��غ��داد,  دي���اىل,  )كربالء,  وه��ي 
األنبار, القادسية, واسط, ذي قار, النجف, 

تابع جدول )1( التوزيع الجغرايف لكميات األنتاج املتحققة من التمور يف مناطق ومحافظات العراق للمدة 1988 2012- )الف طن(

معامل التشتتمتوسط 2012-88متوسط2012-2001متوسط 200320042005200620072008200920102011201288-2000
-2012 88 %*األنتاج %* األنتاج%*األنتاج  

82.7570.8146.5151.6145.0556.8159.9568.1477.3483.7994.7613.5873.6012.6882.6013.13%48.67

34.9435.7731.9438.8435.6639.2850.7841.5443.6043.1941.726.0041.417.7041.356.86%20.13

63.0355.2450.0553.1958.0063.1368.5577.5186.8993.7868.109.7574.3312.4468.6211.09%43.20

226.572.3467.4265.8771.7684.1586.4291.4997.80100.3174.525.00117.820.51143.722.75%30.89

89.3864.9773.7053.7341.9343.5150.1064.8067.1972.21103.514.8573.6113.6688.1314.25%22.33

41.9532.1525.6532.1725.5031.5733.0437.5641.1143.6426.503.7635.436.0230.964.89%42.56

16.199.297.779.8011.1012.4613.8816.3617.7119.7327.503.9614.002.3420.753.15%70.12

25.3118.9921.7524.2821.6522.6823.3227.6530.4932.3023.053.3125.254.8524.154.08%30.52

44.4919.0819.9115.5420.3724.5425.5527.3129.8531.4339.485.6929.925.9533.705.82%32.20

624.4378.6344.7345.0331.0378.1411.5452.3491.9520.3599.986.00485.383.88542.684.94%28.23

10.047.386.1213.2216.0316.4517.5719.5122.3525.279.311.3214.383.9711.842.64%19.78

32.066.726.9420.1926.5727.7729.7732.6637.8340.0827.553.9728.464.1028.403.91%48.49

8.591.702.225.425.386.406.887.578.278.964.560.686.511.445.531.06%31.34

115.08.459.5548.3546.4647.3851.0354.5058.5960.5556.358.0654.595.9955.477.02%62.33

165.624.2524.8387.1894.4498.00105.2114.2127.0134.897.7714.10103.915.50100.814.80%44.56

790.0402.8369.5432.1425.4476.1516.7566.5618.9655.1697.8%100589.3100%643.5100%%29.50
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العمل  أج��رة  يف  الكبري  األرت��ف��اع  بسبب 
خدمة  عمليات  يف  املستخدم  ال��ي��دوي 
النخيل يف جميع مراحلها وبضمنها عملية 
كميات  تلف  من  ذلك  يسببه  وما  الجني 
املكافحة  وج��ود  وع��دم  التمور  من  كبرية 
امل��س��ت��م��رة وال��دق��ي��ق��ة آلف���ات وأم���راض 
النخيل  بساتني  من  الكثري  أن  كام  النخيل 
تجاوزت  قدمية  بساتني  هي  العراق  يف 
عن  ع��دا  ه��ذا  األقتصادي,  األنتاج  مرحلة 
بساتني  عىل  العمراين  السكاين  الزحف 
كبرية  أع��داد  قطع  عىل  ذلك  وأث��ر  النخيل 
من شجر النخيل)1(. هذا فضاًل عن قصور 
عدم  يف  متمثاًل  هنا  السعرية  السياسة 
الحكومي متمثاًل  السعري  الدعم  تناسب 
ملنتجي  الدولة  تدفعها  التي  االسعار  يف 
)العاملية(  الحدودية  األسعار  مع  التمور 
ضآلة  وبالتايل   ,3 جدول  يوضح  وكام  لها 
الحافز أليجاد حالة من التوازن يف التوزيع 
منتجي  تشجيع  خ���الل  م��ن  ال��ج��غ��رايف 
ال��ت��م��ور ع��ىل األه��ت��امم بنر االص��ن��اف 
التي تفتقر اليها مناطقهم ومحافظاتهم 
أنتاج  متوسطات  بيانات  ومبوازنة  فيها. 
السلسلتني  خ��الل  للمحافظات  التمور 
 )2001-1988( البحث  مل��دة  الزمنيتني 
العامة  املتوسطات  مع  و)2012-2002( 
)1988-2012( نجد  لها خالل املدة كاملًة 
أنها جاءت موازية ألتجاه متوسطات أنتاج 
السابق  والجنوبية  الوسطى  املنطقتني 

األشارة اليها .

مختلف  ألنتاج  الجغرايف  التوزيع   – ثانيًا 
أص����ن����اف ال���ت���م���ور ب��ح��س��ب م��ن��اط��ق 

ومحافظات العراق :
   مام الشك فيه بأن أهمية دراسة الركز 
الصنف  بحسب  التمور  ألنتاج  الجغرايف 
أث��ر مهم يف  ذات  م��ع��ًا  األن��ت��اج  وم��ك��ان 
خصوصًا  للتمور  التسويقية  السياسة 
التمور تعد من املنتجات  إذا ما عرفنا بأن 
املسالك  من  العديد  لها  التي  الزراعية 
املنتجني,  امل��زارع��ني  مثل  التسويقية 
أصحاب  العالوي,  وأصحاب  الجملة  تجار 
املكابس,التجار املصدرون وتجار التجزئة. 
البحث  م��ن  امل��زي��د  يستوجب  م��ا  وه���ذا 

معامل التشتتمتوسط 2012-88متوسط2012-2001متوسط 200320042005200620072008200920102011201288-2000
-2012 88 %*األنتاج %* األنتاج%*األنتاج  

82.7570.8146.5151.6145.0556.8159.9568.1477.3483.7994.7613.5873.6012.6882.6013.13%48.67

34.9435.7731.9438.8435.6639.2850.7841.5443.6043.1941.726.0041.417.7041.356.86%20.13

63.0355.2450.0553.1958.0063.1368.5577.5186.8993.7868.109.7574.3312.4468.6211.09%43.20

226.572.3467.4265.8771.7684.1586.4291.4997.80100.3174.525.00117.820.51143.722.75%30.89

89.3864.9773.7053.7341.9343.5150.1064.8067.1972.21103.514.8573.6113.6688.1314.25%22.33

41.9532.1525.6532.1725.5031.5733.0437.5641.1143.6426.503.7635.436.0230.964.89%42.56

16.199.297.779.8011.1012.4613.8816.3617.7119.7327.503.9614.002.3420.753.15%70.12

25.3118.9921.7524.2821.6522.6823.3227.6530.4932.3023.053.3125.254.8524.154.08%30.52

44.4919.0819.9115.5420.3724.5425.5527.3129.8531.4339.485.6929.925.9533.705.82%32.20

624.4378.6344.7345.0331.0378.1411.5452.3491.9520.3599.986.00485.383.88542.684.94%28.23

10.047.386.1213.2216.0316.4517.5719.5122.3525.279.311.3214.383.9711.842.64%19.78

32.066.726.9420.1926.5727.7729.7732.6637.8340.0827.553.9728.464.1028.403.91%48.49

8.591.702.225.425.386.406.887.578.278.964.560.686.511.445.531.06%31.34

115.08.459.5548.3546.4647.3851.0354.5058.5960.5556.358.0654.595.9955.477.02%62.33

165.624.2524.8387.1894.4498.00105.2114.2127.0134.897.7714.10103.915.50100.814.80%44.56

790.0402.8369.5432.1425.4476.1516.7566.5618.9655.1697.8%100589.3100%643.5100%%29.50

صالح الدين, املثنى وميسان( ومبتوسط 
,)68.62(,)82.60(,)88.13( بلغ  أنتاج 

 )30.96(  ,)33.70(  )41.35(,)55.47(

 )11.84(  ,  )20.75(  ,)24.15(,  )28.40(,
بلغت  نسبية  وبأهمية  طن  ألف  و)5.53( 
 ,)7.02(  ,)11.09(  ,)13.13(  ,)14.25(

 ,)4.08(  ,)3.91(  ,)5.82(  ,)6.86(

عىل  و)1.06(%   )2.64(,)3.31(,)3.15(

الرتيب خالل املدة -1988 2012. 

ألخرى  سنة  من  التمور  أنتاج  تقلب  لقد   
كان  ول��ق��د  ال��ع��راق,  محافظات  لجميع 
الدين,  )صالح  محافظات  تقلبًا  أشدها 
حيث  وبغداد(,  ق��ار  ذي  دي��اىل,  ال��ب��رصة, 
1 أن تلك التقلبات املعرب  يوضح الجدول 
مرتفعة  كانت  التشتت  مبعامالت  عنها 
4(,)62.23%(,)70.12%( بحدود  وكانت 

عىل   )43.20%( و    )48.49%(,)8.67%

الرتيب .
 إن أهم األسباب لهذه التقلبات قد تعزى 

العراق  يف  األقتصادية  امل��ت��غ��ريات  اىل 
حدثني  شهدت  الدراسة  مدة  أن  والسياًم 
أثرت  التي  السياسية  االح��داث  أهم  من 
االقتصادية  الحياة  عىل  مبارش  وبشكل 
يف العراق وبكل أوجهها اال وهام الحصار 
االقتصادي واالحتالل االمرييك للعراق هذا 
عدا عن أنحسار وتدهور مساحات واسعة 
العمليات  نتيجة  النخيل  بساتني  م��ن 
الحربية وتدمري بساتني النخيل وخصوصًا 
خالل  وم��ي��س��ان  ال��ب��رصة  محافظتي  يف 
الحرب العراقية- االيرانية فضاًل عن أرتفاع 
الربة  وملوحة  الجوفية  املياه  منسوب 
املنطقة  يف  والسيام  عالية  مبستويات 
بساتني  بعض  تتصف  حيث  الجنوبية 
اىل  تصل  قد  منخفضة  بانتاجية  النخيل 
انتاج  م��ع  م��ق��ارن��ًة  نخلة(  لكل  كغم   12(

متوسط  يصل  والتي  املتحدة  االم���ارات 
)50 كغم  اكر من  اىل  فيها  النخلة  انتاج 
األهتامم  عدم  وكذلك   ,)11( نخلة(  لكل 
مالكيها  قبل  من  النخيل  بساتني  ببعض 
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لوضع سياسة تسويقية صحيحة ألمكانية 
تهذيبها  وبالتايل  املسالك  ه��ذه  تحديد 
الرضورية  غري  الحلقات  إلغاء  خ��الل  من 
رفع  يف  مهم  دور  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  منها 
كفاءة النظام التسويقي للتمور, وخفض 

الكلف والهوامش التسويقية لها .

وان مشكلة عدم امكانية انتاج التمور يف 
بعض مناطق العراق تتسم ببالغ االهمية 
حيث ان تكاليف النقل تشكل عنرصا مهام 
والتسويق  االن��ت��اج  تكاليف  مجموع  م��ن 
بهدف  املعنية  املنطقة  تتحملها  والتي 
النهايئ  املستهلك  اىل  التمور  اي��ص��ال 

. )12(

إن لتنظيم الركز الجغرايف ما بني مناطق 
جانب  من  األصناف  بحسب  التمور  أنتاج 
ألستخداماتها  املتعددة  األوج��ه  ومابني 
كانت  س��واًء  كبرية  أهمية  آخر  جانب  من 
األستهالك  ألغ��راض  األستخدامات  هذه 
تسلم  مراكز  أقامة  ألغراض  أم  املبارش 
الخزن  أماكن وطاقات  أو  التمور,  وتجميع 
بحسب  املجمدة  أو  امل��ربدة  أو  العادية 
أقامة  أو  األن��ت��اج,  وط��ور  التمور  أصناف 
وتعبئة  التمور)كبس  تصنيع  م��ع��ام��ل 
التمور  مشتقات  صناعات  أو  وتغليف( 
)الدبس, الكحول, الخل, وغريها( بحسب 
أنشاء  أو  بكل صناعة  الداخل  الصنف  نوع 
أو  الجملة  أس��واق  أو  املحلية  األس���واق 
يف  وك��ذل��ك  التصديرية)13(,  األس���واق 

منطقة  لكل  املالمئة  املتطلبات  توفري 
مبا ينسجم واألصناف التي تنتجها كتوفري 
العاملة  واألي��دي  والتعبئة  النقل  وسائل 
ملتطلبات  واملهارة(  ال��ع��دد  حيث  )من 

ألصناف  املناسبة  التسويقية  العملية 
التمور املختلفة )2( .

التي  التمر  أصناف  بعدد  العراق  يتفوق   
حيث  العامل.  يف  بلد  أي  ع��ىل  ينتجها 
صنفًا   )454( ن��ح��و  امل��ص��ادر  وص��ف��ت 
معروفًا يف العراق منها نحو )193( صنفَا 
منزرعًا, وهناك اصناف من التمور ال تزرع 
البعض  وب��دأ  ال��ق��دم  منذ  ال��ع��راق  يف  اال 
االم����ارات  دول���ة  يف  ح��ال��ي��ًا  ينتر  منها 
. وتتميز مناطق ومحافظات  املتحدة)3( 

ت
1988السنوات
مجموع األنتاج       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

الكميةاملحافظات الكيل
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية ***%

3.018.796.6944.92---0.409.060.89---35.9012.4779.805.6322.9012.50دياىل1

1.945.675.3935.92---0.050.900.11---30.7210.6785.453.2213.088.95األنبار2

0.611.777.677.95--- - -  ----6.622.2983.150.742.979.16بغداد3

5.1114.206.3880.30--- 0.14 0.112.48---68.4423.7885.326.5326.638.17بابل4

3.209.353.6587.62--- - - ----81.4628.2992.962.9512.063.39كربالء5

4.4212.8936.4512.13---0.092.040.75---4.791.6739.502.8311.5423.32واسط6

 صالح7
الدين

11.734.0787.301.405.6510.34----  - ----0.32  0.94   2.3913.44

2.336.808.3627.93---0.5011.081.74 1.01 23.758.2485.031.084.373.840.299.20النجف8

1.313.836.2620.95---0.330.204.751.02 0.072.30 0.9 0.180.77   19.186.6791.47القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

282.598.1685.3824.5499.957.410.3611.520.111.3430.300.50-  --22.2565.006.71331.0

3.9011.4142.859.20--  -0.5211.765.70 4.07 0.3712.16 0.12 0.05     0.01 4.301.4947.24املثنى10

5.4716.0067.718.09 0.12 0.9330.2611.401.1726.4714.480.020.45 -    -         - 0.510.186.30ذي قار11

1.745.0962.822.77--  -0.3013.1414.450.409.3014.79 -   --     0.220.087.95ميسان12

1.0032.8918.810.9922.1718.472.2599.5642.370.852.5016.205.30 -    --0.220.074.15البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

5.251.8420.880.010.050.05 2.6988.4910.553.0869.7012.192.271008.9511.9635.0047.3925.25

املجموع الكيل
   للعراق

287.8%100%80.824.55%100%6.903.05%100%0.854.42%100%1.242.27%100%0.6434.21%100%9.61356.3

جدول )2( التوزيع الجغرايف ألنتاج أصناف التمور املختلفة حسب مناطق ومحافظات العراق للمدة 1988 2012- )1000 طن(
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العراق املختلفة بوجود أصناف لكل منها 
البيئية  للظروف  الصنف  مالمئة  حسب 
الطلب  ومدى  الفسائل  ووفرة  للمنطقة, 
حيث  من  املرغوبة  ملزاياه  الصنف  عىل 
عليه  الطلب  وحجم  أنتاجه  وكمية  نوعيته 
ألغراض األستهالك بصوره  املختلفة )4( 

.

  ت��ن��ت��ر أص���ن���اف ال��س��اي��ر وال���ح���الوي 
والخرضاوي والجبجاب والديري والشويثي 
املنطقة  يف  والخصاب  والربيم  والربحي 
الوسطى  املنطقة  يف  أم��ا  الجنوبية, 
والخستاوي  ال��زه��دي  أص��ن��اف  فتنتر 
أصناف  تجود  حني  يف  والتربزل,  والرببن 
يف  وم����ريح����اج  وال�����ج�����وزي  األرشيس 
الرقية  دي��اىل  محافظة  مناطق  بعض 

اىل  أض��اف��ًة  وم��ن��ديل  خانقني  وخصوصًا 
والقيطاز,  وامل��ك��اوي  العبديل  أص��ن��اف 
ويف محافظة كربالء تنتر أصناف مثل 
األنبار  محافظة  يف  أما  بكرة,  البالليز  أم 
مثل  أصناف  فتجود  الغربية(  )املنطقة 
الخلوقي والخيارة واملبكار وتربزل كبيس, 
أما محافظتي املثنى وذي قار فتشتهران 

بأصناف الشويثي والرميثة والقنطار)5(.  
الجودة  عالية  األص��ن��اف  الت��زي��د  وعمومًا   
واألنتاجية عن )50( صنفًا, وعدد قليل منها 
للعراق  الزراعية  ال��ص��ادرات  ضمن  يدخل 
والديري  واألرشيس  الربحي  أصناف  مثل 

واملكتوم والربيم والخستاوي )1(.

ألنتاج  الجغرايف  الركز   2 الجدول  ويبني 

املختلفة  ال��ع��راق  ومحافظات  مناطق 
)الزهدي,  الرئيسة  التمور  أصناف  من 
الخستاوي, الساير, الخرضاوي والحالوي( 
من   )92.2%( نحو  أنتاجها  يشكل  والتي 
وكذلك  للتمور  ال��ك��يل  األن��ت��اج  مجموع 
ل��ألص��ن��اف األخ����رى غ��ري ال��رئ��ي��س��ة وه��ي 
)الديري, الربيم, الجبجاب والربحي( والتي 
مجموع  م��ن   )7.8%( نسبته  م��ا  شكلت 
وذل��ك  ال��ع��راق  يف  للتمور  الكيل  األن��ت��اج 

للسنوات )1988(, )2000( و)2012( .

املنطقة  يف  الزهدي  صنف  أنتاج  يركز   
ال��وس��ط��ى م���ن ال���ع���راق ب��ن��س��ب��ة ك��ب��رية 
له  النسبية  األهمية  نسب  بلغت  حيث 
و)93.76%(   )97.38%(,)85.38%(

للسنوات الثالث عىل الرتيب,ومبتوسط 
نسبي بلغ )%92.17( كمتوسط للسنوات 
الزهدي عىل  أنتاج صنف  الثالث. وبتوزيع 
محافظات  وخصوصًا  العراق  محافظات 
محافظتي  أن  يتضح  الوسطى  املنطقة 
أهمية  ع��ىل  تستحوذان  ك��رب��الء  و  ب��اب��ل 
إنتاج  مايقارب)نصف(  اىل  تصل  كبرية 
ال��زه��دي ق��ي��اس��ًا اىل  ال��ع��راق م��ن صنف 
نحو  بلغت  وبنسب  املحافظات  بقية 
 )20.22%( و   )28.82%(  ,  )23.77%(

ملحافظة بابل لألعوام )1988( ,)2000( 
نسبي  ومتوسط  الرتيب  عىل  و)2012( 
كربالء  ملحافظة  أم��ا   ,)24.27%( بلغ 
 ,)28.30%( ن��ح��و  ال��ن��س��ب  بلغت  ف��ق��د 
 ,1988 لألعوام  و)14.92%(   )19.29%(

ومتوسط  الرتيب  ع��ىل  و2012   2000

ت��أيت  وب��ع��ده��ا   .)20.83%( ب��ل��غ  نسبي 
األن���ب���ار,  ب���غ���داد,  )دياىل,  م��ح��اف��ظ��ات 
وحسب  له  بأنتاجها  والنجف(  القادسية 
شكلته  م��ا  نسبة  بلغت  حيث  الرتيب, 
هذه املحافظات من األنتاج الكيل لصنف 
 ,)2.29%( بحدود)12.47%(,  ال��زه��دي 
عىل  و)8.25%(   )10.67%(,)6.66%(

 ,)13.80%( و   1988 ل��ع��ام  ال��رت��ي��ب 
و   )5.56%(  ,  )6.23%(  ,)14.89%(

 ,)13.41%( و      2000 )%3.36(لعام  

 )9.42%(  ,)6.48%(  ,)14.67%(

أهمية  ومبتوسط   2012 لعام  و)5.61%( 

ت
1988السنوات
مجموع األنتاج       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

الكميةاملحافظات الكيل
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية ***%

3.018.796.6944.92---0.409.060.89---35.9012.4779.805.6322.9012.50دياىل1

1.945.675.3935.92---0.050.900.11---30.7210.6785.453.2213.088.95األنبار2

0.611.777.677.95--- - -  ----6.622.2983.150.742.979.16بغداد3

5.1114.206.3880.30--- 0.14 0.112.48---68.4423.7885.326.5326.638.17بابل4

3.209.353.6587.62--- - - ----81.4628.2992.962.9512.063.39كربالء5

4.4212.8936.4512.13---0.092.040.75---4.791.6739.502.8311.5423.32واسط6

 صالح7
الدين

11.734.0787.301.405.6510.34----  - ----0.32  0.94   2.3913.44

2.336.808.3627.93---0.5011.081.74 1.01 23.758.2485.031.084.373.840.299.20النجف8

1.313.836.2620.95---0.330.204.751.02 0.072.30 0.9 0.180.77   19.186.6791.47القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

282.598.1685.3824.5499.957.410.3611.520.111.3430.300.50-  --22.2565.006.71331.0

3.9011.4142.859.20--  -0.5211.765.70 4.07 0.3712.16 0.12 0.05     0.01 4.301.4947.24املثنى10

5.4716.0067.718.09 0.12 0.9330.2611.401.1726.4714.480.020.45 -    -         - 0.510.186.30ذي قار11

1.745.0962.822.77--  -0.3013.1414.450.409.3014.79 -   --     0.220.087.95ميسان12

1.0032.8918.810.9922.1718.472.2599.5642.370.852.5016.205.30 -    --0.220.074.15البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

5.251.8420.880.010.050.05 2.6988.4910.553.0869.7012.192.271008.9511.9635.0047.3925.25

املجموع الكيل
   للعراق

287.8%100%80.824.55%100%6.903.05%100%0.854.42%100%1.242.27%100%0.6434.21%100%9.61356.3
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 ,)13.22%( بلغ  الثالث  للسنوات  نسبية 
 )8.55%(,)6.42%(  ,)10.61%(

صنف  تركز  إن  الرتيب.  و)%5.47(عىل 
امل��ن��ط��ق��ة  م��ح��اف��ظ��ات  ال����زه����دي يف 
الوسطى من العراق يعزى اىل ما ميتاز به 
هذا الصنف من تحمل للظروف الطبيعية 
عدا  هذا  األصناف,  ببقية  مقارنًة  القاسية 
عن وجود الزراعات البينية )فواكه وخرض( 
املزارعني  ورعاية  أهتامم  من  زادت  التي 
املشرك  حصولها  ناحية  م��ن  بالنخيل 
األدغ��ال  ومكافحة  والتسميد  األرواء  عىل 
أنعكس  مام  األخ��رى,  الخدمة  وعمليات 
إيجابًا عىل زيادة غلة )إنتاجية( الزهدي)1(. 
نسبة  عىل  الصنف  هذا  أستحوذ  ولذلك 

وبحدود  العراق  التمور يف  أنتاج  عالية من 
كميات  تصدير  يتم  حيث   ,)67.45%(

كبرية منها فضاًل عن أنه يعد املادة األولية 
 – )الدبس  التمور  صناعات  يف  )الخام( 
توطنت  ولذلك   ,)14( الخل(   – الكحول 
صنف  تركز  منطقة  يف  الصناعات  هذه 
من  الوسطى  املنطقة  وهي  أال  الزهدي 
كربالء,  )بابل,  مبحافظات  ممثلًة  العراق 

دياىل, بغداد والنجف (.

لصنف  ال��ج��غ��رايف  للركز  بالنسبة  أم��ا   
 2 الجدول  من  يتضح  فكام  )الخستاوي( 
أن توزيعه يقترص عىل املنطقة الوسطى 
اىل  تصل  جدًا  عالية  وبنسبة  العراق,  من 

)%97.5( من مجموع األنتاج الكيل لصنف 

تنتج  مل  حيث  ال��ع��راق,  يف  الخستاوي 
املنطقة الجنوبية منه األ نسبة ضئيلة جدًا 
بلغت )%0.04( يف عام 1988 وذلك يف 
أي  يظهر  مل  حني  يف  املثنى,  محافظة 
الجنوبية يف سنة  أنتاج منه يف املنطقة 
منتجة  كميات  منه  ظهرت  ولكن   2000

يف املنطقة الجنوبية يف عام 2012. لقد 
عىل  ودياىل(  )بابل  محافظتا  أستحوذت 
يف  الخستاوي  أنتاج  من   )43.21%( نحو 
 ,)26.63%( نحو  بلغت  وبنسب  العراق 
بابل  ملحافظة  و)17.79%(   )31.04%(

عىل  و)2012(   )2000( لألعوام)1988(, 
 )25.15%( بلغ  نسبي  ومتوسط  الرتيب 

ت
2000السنوات
 مجموع       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

األنتاج
 الكيل

الكميةاملحافظات
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
  
%***

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
 النسبية
%***

7.798.046.70116.2 - - -1.976.441.70 - - -94.1713.8081.0412.2718.7610.56دياىل1

0.190.620.390.010.040.021.952.013.9549.28 - - -37.985.5677.079.1513.9918.57األنبار2

4.114.243.56115.5 - - - - - - - - -101.614.8987.929.8515.068.52بغداد3

3.683.801.67220.6 - - - - - - - - -196.628.8289.1320.331.049.20بابل4

3.053.152.16141.2 - - - - - - - - -131.619.2993.176.6010.904.67كربالء5

22.563.3067.163.665.5910.900.010.030.030.521.701.550.190.760.566.656.8619.8033.59واسط6

 صالح7
الدين

14.422.1183.982.754.2016.02- - - - - - - - - -   -  -   17.17

1.041.074.1025.39 - - -0.581.902.28 - - -22.953.3690.390.821.253.23النجف8

0.190.760.440.777.221.6143.41 - - - - - - -    --   42.526.2397.95القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

664.597.3887.1465.4100%8.570.010.030.0013.2610.660.420.391.560.0528.9729.903.79762.5

5.225.3948.5610.75 - - -1.133.6910.51 - - - -  -  -4.400.6540.93املثنى10

25.5026.3248.1252.99 - - -9.5630.6218.0412.6041.0723.71 -  -  -5.370.7910.13ذي قار11

1.761.8122.147.95 - - -2.327.4329.181.996.5025.03 -  -  -1.880.2723.65ميسان12

19.3361.9219.8611.6038.0611.9624.7398.4425.4135.4336.5736.4197.32 -  -  -6.190.916.36البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

17.842.6210.56-  -  - 31.2199.9718.4727.3089.3416.1624.7398.4414.6367.9170.1040.18169.0

املجموع الكيل
   للعراق

682.3100%73.2%65.0100%7.02%31.22100%3.35%30.60100%3.2%25.12100%2.7%96.88100%%10.4931.5

  تابع جدول )2( التوزيع الجغرايف ألنتاج أصناف التمور املختلفة حسب مناطق ومحافظات العراق للمدة 1988 2012- )1000 طن(
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للسنوات الثالث, أما ملحافظة دياىل فقد 
 )18.76%(,)22.90%( بلغت النسب نحو 
 )2000(,  )1988( لألعوام   )12.54%( و 
نسبي  ومتوسط  الرتيب  عىل  و)2012( 
بلغ )%18.06( للسنوات الثالث. وبعدهام 
بغداد  كربالء,  )األنبار,  محافظات  ت��أيت 
النسبية  أهميتها  حيث  م��ن  وواسط( 
الرتيب,  عىل  الخستاوي  صنف  بأنتاج 
ح��ي��ث ب��ل��غ��ت ن��س��ب م���ا ش��ك��ل��ت��ه ه��ذه 
الكيل  األن��ت��اج  مجموع  من  املحافظات 
 ,)12.06%(  ,)13.08%( للخستاوي 
لعام  الرتيب  عىل  )%2.52(و)11.54%( 

1988 و)13.99%( ,)10.90%(,)15.06%(

 2000 لعام  الرتيب  ع��ىل   )5.59%( و 

)%10.04(و  و)10.58%(,)13.34%( 
وبلغ   ,2012 لعام  الرتيب  عىل   )9.21%(

للمحافظات  الثالث  السنوات  متوسط 
 )9.34%(  ,)12.10%(  ,)12.55%( األربعة 
و)%8.78( عىل الرتيب. ويعد الخستاوي 
لنوعيته  ن��ظ��رًا  امل��رغ��وب��ة  األص��ن��اف  م��ن 
الجيدة وأسعاره املقبولة مقارنًة باألصناف 
بصورة  الكبس  لعمليات  وتقبله  األخ��رى 
أفضل كثريًا من األصناف األخرى, وبذلك 
منه  املنتجة  الكميات  معظم  تستهلك 
أطوار  ومبختلف  مبارشة  بصورٍة  محليًا 

منوه )الخالل, الرطب والتمر( )1(. 
أن  تبني   2 للجدول  الفاحصة  النظرة  إن 
وال��ح��الوي  وال��خ��رضاوي  الساير  أص��ن��اف 

الجنوبية  تركز بنسبة كبرية يف املنطقة 
النسبية  األهمية  بلغت  لقد  القطر.  من 
نحو  الجنوبية  املنطقة  يف  الساير  ألنتاج 
و)74.06%(   )99.97%(  ,)88.49%(

و)2012(   )2000(,)1988( للسنوات 
ع���ىل ال���رت���ي���ب, وب��ن��س��ب��ة ب��ل��غ��ت نحو 
الثالث,  السنوات  ملتوسط   )87.50%(

من  الوسطى  املنطقة  أنتاج  فإن  وبذلك 
وبالنسبة   .)12.50%( يتجاوز  ال  الساير 
تقريبًا  أن��ت��اج��ه  ف��أن  )الحالوي(  لصنف 
أقترص عىل املنطقة الجنوبية طيلة املدة 

 . 2012 – 1988

 فبالنسبة لصنف الساير جاءت محافظة 
البرصة باملرتبة األوىل من حيث أسهامها 
له,  العراق  أنتاج  مجموع  من  أنتاجه  يف 
ألنتاجها  النسبية  األهمية  بلغت  ول��ق��د 
  )36.61%( و   )61.92%(  ,)32.89%( نحو 
عىل  و2012   2000  ,1988 للسنوات 
 )43.80%( نحو  بلغت  وبنسبة  الرتيب, 
السابقة.  ال��ث��الث  ال��س��ن��وات  مل��ت��وس��ط 
ث���م أت���ت م��ح��اف��ظ��ت��ا ذي ق���ار وم��ي��س��ان 
بلغت  ولقد  والثالثة,  الثانية  باملرتبتني 
قار  ذي  محافظة  ألنتاج  النسبية  األهمية 
)%30.26(,)%30.62(و)24.20%(  نحو 
عىل  و2012   2000  ,1988 للسنوات 
 )28.36%( نحو  بلغ  ومبتوسط  الرتيب, 
أما  السابقة,  الثالث  السنوات  ملتوسط 
األهمية  بلغت  فقد  ميسان  ملحافظة 
 )7.43%(,)13.14%( نحو  ألنتاجها  النسبية 
و)%7.72( للسنوات 1988, 2000 و2012 
عىل الرتيب, وبنسبة بلغت نحو )9.43%( 

ملتوسط السنوات الثالث السابقة .
املتعلقة  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات  ك��ل  ان 
تركيزها  م��ن  اهميتها  تكتسب  بالتمور 
ع��ىل ال��ج��وان��ب ال��ت��ن��م��وي��ة وال��ت��ط��وي��ري��ة 
االنتاجية  ال��ص��ع��د  ع��ىل  مهمة  لسلعة 
اثبتت  فلقد   ,)15( ل��ل��ع��راق  وال��ت��ج��اري��ة 
ال��دراس��ات وم��ن خ��الل استخدام  اح��دى 
وعىل  الظاهرية  النسبية  امليزة  معايري 
ال��ت��ج��اري وخ��ص��وص��ًا معايري   امل��س��ت��وى 
Balassa وهو أهم وأشهر معايري قياس 

 Michaely و  الظاهرية  النسبية  امليزة 

ت
2000السنوات
 مجموع       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

األنتاج
 الكيل

الكميةاملحافظات
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
  
%***

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
 النسبية
%***

7.798.046.70116.2 - - -1.976.441.70 - - -94.1713.8081.0412.2718.7610.56دياىل1

0.190.620.390.010.040.021.952.013.9549.28 - - -37.985.5677.079.1513.9918.57األنبار2

4.114.243.56115.5 - - - - - - - - -101.614.8987.929.8515.068.52بغداد3

3.683.801.67220.6 - - - - - - - - -196.628.8289.1320.331.049.20بابل4

3.053.152.16141.2 - - - - - - - - -131.619.2993.176.6010.904.67كربالء5

22.563.3067.163.665.5910.900.010.030.030.521.701.550.190.760.566.656.8619.8033.59واسط6

 صالح7
الدين

14.422.1183.982.754.2016.02- - - - - - - - - -   -  -   17.17

1.041.074.1025.39 - - -0.581.902.28 - - -22.953.3690.390.821.253.23النجف8

0.190.760.440.777.221.6143.41 - - - - - - -    --   42.526.2397.95القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

664.597.3887.1465.4100%8.570.010.030.0013.2610.660.420.391.560.0528.9729.903.79762.5

5.225.3948.5610.75 - - -1.133.6910.51 - - - -  -  -4.400.6540.93املثنى10

25.5026.3248.1252.99 - - -9.5630.6218.0412.6041.0723.71 -  -  -5.370.7910.13ذي قار11

1.761.8122.147.95 - - -2.327.4329.181.996.5025.03 -  -  -1.880.2723.65ميسان12

19.3361.9219.8611.6038.0611.9624.7398.4425.4135.4336.5736.4197.32 -  -  -6.190.916.36البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

17.842.6210.56-  -  - 31.2199.9718.4727.3089.3416.1624.7398.4414.6367.9170.1040.18169.0

املجموع الكيل
   للعراق

682.3100%73.2%65.0100%7.02%31.22100%3.35%30.60100%3.2%25.12100%2.7%96.88100%%10.4931.5
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نسبية  مبيزة  العراق  متتع   ,Vollrath و 
عىل  بالتمور  التجارة  يف  تامة  ظاهرية 
أن  ورغم  والعاملي.  االقليمي  املستويني 
تامة  ظاهرية  نسبية  مبيزة  تتمتع  التمور 
مل  لها  الحكومي  السعري  الدعم  أن  إال 
يؤدي  وال��ذي  املطلوب  باملستوى  يكن 
كافية  بصورة  التمور  منتجي  تشجيع  اىل 
ظهرت  وق��د  انتاجهم,  بزيادة  لألهتامم 
الحامية األسمية الصافية  قيمة معامالت 
أكرب من واحد يف السنوات 1995 و 2006 
م��وض��ح يف  م��ا  ف��ق��ط وح��س��ب   2012  –
جدول 3, حيث بدأت الدولة متنح ملنتجي 
التمور أسعارًا مجزيًة رغم أن ذلك مل يكن 
تسجل  مل  ال��ص��ادرات  كميات  ألن  كافيًا 

تابع جدول )2( التوزيع الجغرايف ألنتاج أصناف التمور املختلفة حسب مناطق ومحافظات العراق للمدة 1988-2012 )1000 طن(

ت
                                                         معدل السنوات )1988, 2000 و 2012(السنوات
 مجموع       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

األنتاج
 الكيل

الكميةاملحافظات
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
 النسبية
%***

1.477.501.670.080.340.0910.3110.7910.5481.46 4.731.38 59.1013.2272.479.3418.7811.871.16دياىل1

0.130.690.290.010.040.031.682.854.0145.71 0.040.02 37.248.5580.626.6412.5515.000.01األنبار2

0.572.080.600.090.370.099.277.9511.9572.42 0.320.34 55.0710.6177.277.349.349.970.08بغداد3

0.070.290.076.228.665.81134.0 0.800.200.462.290.47 114.020.9385.2013.1825.1510.000.20بابل4

0.020.080.024.035.674.64100.2 0.120.580.23 0.120.04 89.7120.8387.946.3612.107.080.03كربالء5

17.133.7853.914.358.7816.430.090.380.220.783.022.080.251.020.617.169.2626.6929.76واسط6

 صالح7
الدين

12.323.0153.912.294.5713.430.060.240.300.120.410.60 0.160.690.841.811.62  9.4216.76

4.141.152.842.662.850.140.580.432.063.357.0730.34 23.258.5580.991.703.606.150.35النجف8

1.300.191.040.541.954.676.7135.75 1.680.830.372.62 0.25 1.73  0.88 4.35  28.645.7488.82القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

433.292.1780.0952.0397.539.562.3312.970.4414.7625.426.861.014.192.4144.3652.78.71547.4

1.321.266.149.7843.4215.00 0.575.908.381.227.4610.990.32 2.01  0.71  6.251.6042.670.50املثنى10

5.4728.4815.067.9834.2021.200.190.940.5215.0353.2250.3533.70 1.64  0.66  4.561.0111.960.47ذي قار11

0.110.481.902.9536.546.53 1.549.438.521.578.3421.900.04 2.41  0.30  1.270.4216.960.21ميسان12

9.7743.7917.835.6425.1012.5415.5993.3533.4919.4618.7029.6954.35 0.89  3.330.635.470.560.54البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

15.423.5316.201.75  2.461.31 17.3674.0614.5616.4275.0936.1916.1595.7820.9842.5447.3140.96109.6

املجموع الكيل
   للعراق

449.2100%70.4%74.42100%13.819.64100%2.6421.35%1002.9917.17100%2.3486.90100%13.23665.9

تلك  م��ع  وامل��ت��زام��ن  املطلوب  األرت��ف��اع 
الزيادات يف األسعار. وال ينكر ما للمبادرة 
الخاصة بدعم انتاج التمور وتشجيع  زراعة 
النخيل من دور مؤثر ولكن يبقى ذلك غري 
للميزة  تامة  بجهوزية  متتاز  لسلعة  كاٍف 
وطنية  مبادرة  اىل  تحتاج  فهي  النسبية, 
شاملة للعمل عىل دعمها بكافة أشكالها 
من األنتاج اىل التصدير وحتى متابعتها يف 
األسواق العاملية لها)6( . ويوضح الجدول 
الصافية  االسمية  الحامية  معامالت   3
والتي تعد مؤرشا عن مدى وجود او عدم 
وجود الدعم الحكومي السعار التمور, كام 
الفرق  عن  واضحة  فكرة  الجدول  يعطي 
يتسلمها  التي  املحلية  االس��ع��ار  مابني 

العاملية  االس��ع��ار  وب��ني  التمور  منتجي 
بأسعار  عنها  معربًا  للتمور  )الحدودية( 
 ,FOB بأسعار  تدعى  ما  او  التمور  تصدير 
الحكومي  ال��دع��م  ض��ع��ف  يتضح  وم��ن��ه 
التمور  ملنتجي  الدولة  قبل  من  املقدم 
عن  ف��ض��اًل  للمنتوج,  النهائية  لالسعار 
جانب  يف  لهم  املقدمة  االع��ان��ة  ضعف 

مستلزمات االنتاج .  

و   2000  ,1988 السنوات  أختيار  *ت��م 
أنتاج  من  الجغرايف  التوزيع  لتحليل   2012

ومنتصف  ب��داي��ة  يف  تقع  كونها  التمور 
ونهاية مدة البحث .

محافظة  تنتجه  ملا  النسبية  األهمية   **
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انتاج  معينة من صنف معني اىل مجموع 
العراق من ذلك الصنف .

*** األهمية النسبية ملا تنتجه محافظة 
معينة من صنف معني اىل مجموع انتاجها 

الكيل من كل أصناف التمور. 
من  وأح��ت��س��ب��ت  جمعت   : امل��ص��در       
وزارة  بيانات  اىل  أس��ت��ن��ادًا  الباحث  قبل 
لألحصاء-  امل��رك��زي  الجهاز  التخطيط/ 

مديرية األحصاء الزراعي – تقديرات     
 ,1988 للسنوات  التمور  انتاج                

2000 و 2012 – بغداد .

 
وعىل الرغم من أن صنف الخرضاوي هو 
من أصناف املنطقة الجنوبية فقد نجد هذا 

ت
                                                         معدل السنوات )1988, 2000 و 2012(السنوات
 مجموع       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

األنتاج
 الكيل

الكميةاملحافظات
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
 النسبية
%***

1.477.501.670.080.340.0910.3110.7910.5481.46 4.731.38 59.1013.2272.479.3418.7811.871.16دياىل1

0.130.690.290.010.040.031.682.854.0145.71 0.040.02 37.248.5580.626.6412.5515.000.01األنبار2

0.572.080.600.090.370.099.277.9511.9572.42 0.320.34 55.0710.6177.277.349.349.970.08بغداد3

0.070.290.076.228.665.81134.0 0.800.200.462.290.47 114.020.9385.2013.1825.1510.000.20بابل4

0.020.080.024.035.674.64100.2 0.120.580.23 0.120.04 89.7120.8387.946.3612.107.080.03كربالء5

17.133.7853.914.358.7816.430.090.380.220.783.022.080.251.020.617.169.2626.6929.76واسط6

 صالح7
الدين

12.323.0153.912.294.5713.430.060.240.300.120.410.60 0.160.690.841.811.62  9.4216.76

4.141.152.842.662.850.140.580.432.063.357.0730.34 23.258.5580.991.703.606.150.35النجف8

1.300.191.040.541.954.676.7135.75 1.680.830.372.62 0.25 1.73  0.88 4.35  28.645.7488.82القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

433.292.1780.0952.0397.539.562.3312.970.4414.7625.426.861.014.192.4144.3652.78.71547.4

1.321.266.149.7843.4215.00 0.575.908.381.227.4610.990.32 2.01  0.71  6.251.6042.670.50املثنى10

5.4728.4815.067.9834.2021.200.190.940.5215.0353.2250.3533.70 1.64  0.66  4.561.0111.960.47ذي قار11

0.110.481.902.9536.546.53 1.549.438.521.578.3421.900.04 2.41  0.30  1.270.4216.960.21ميسان12

9.7743.7917.835.6425.1012.5415.5993.3533.4919.4618.7029.6954.35 0.89  3.330.635.470.560.54البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

15.423.5316.201.75  2.461.31 17.3674.0614.5616.4275.0936.1916.1595.7820.9842.5447.3140.96109.6

املجموع الكيل
   للعراق

449.2100%70.4%74.42100%13.819.64100%2.6421.35%1002.9917.17100%2.3486.90100%13.23665.9

املنطقة  محافظات  بعض  يف  الصنف 
النسبية  األهمية  بلغت  ولقد  الوسطى, 
املنطقة  يف  ال��خ��رضاوي  صنف  ألن��ت��اج 
 )89.34%(  ,)69.70%( نحو  الجنوبية 
 2000  ,1988 للسنوات  و)67.09%( 
بلغت نحو  الرتيب, وبنسبة  و2010 عىل 
الثالث  السنوات  ملتوسط   )75.37%(

السابقة. وبذلك كانت مساهمة املنطقة 
الوسطى من أنتاج الخرضاوي بلغت نحو 
و)32.66%(   )10.66%(  ,  )30.30%(

وبنسبة  الرتيب,  عىل  الثالث  للسنوات 
بلغت نحو )%24.54( ملتوسط السنوات 
الثالث السابقة. وبتوزيع أنتاج الصنف عىل 
محافظات  وخصوصًا  العراق  محافظات 

محافظتي  أن  يتضح  الجنوبية  املنطقة 
)ذي قار والبرصة( تستحوذان عىل أهمية 

إنتاج  أرباع(  )ثالثة  نحو  اىل  تصل  كبرية 
املحافظات  بقية  اىل  قياسًا  منه  العراق 
وبنسب بلغت نحو )63.15%( ,)92.54%( 
 2000  ,1988 ل��ألع��وام   )60.81%( و 
نسبي  ومتوسط  الرتيب  ع��ىل  و2010 
محافظات  تأيت  وبعدها   ,)72.16%( بلغ 
له  بأنتاجها  ودياىل(  املثنى  )ميسان, 

ما  نسبة  بلغت  حيث  الرتيب,  وحسب 
شكلته هذه املحافظات من األنتاج الكيل 
 ,)9.30%( بحدود  )الخرضاوي(  لصنف 
لعام  الرتيب  )%9.06( عىل  و   )11.76%(

و)6.44%(   )3.69%(  , و)6.50%(   1988

 )6.91%( و)7.44%(,         2000 لعام 
ومب��ت��وس��ط   2012 ل��ع��ام  و)6.07%( 
 )7.74%( بلغ  ال��ث��الث  للسنوات  نسبي 
أما  الرتيب.  )%7.19(عىل  و   )7.45%(  ,
محافظة  فأن  )الحالوي(  لصنف  بالنسبة 
بأمتياز,  أنتاجه  محافظة  هي  )البرصة( 
بأنتاجه وبأهمية نسبية  أنها أنفردت  حيث 
و   )98.44%(  ,  )99.56%( نحو  بلغت 
 2000  ,1988 ل��ل��س��ن��وات   )82.05%(

هناك  كانت  فيام  الرتيب,  عىل  و2012 
مساهمة متواضعة ملحافظات )املثنى, 
أنتاجه  الدين( يف  ذي قار, واسط وصالح 
 ,3.97( بلغت  وبنسبة   2012 ع��ام  يف 
ذكره  يجدر  ومام   .)2.07% و   2.32  ,2.40

يعدان  والحالوي(  )الخرضاوي  صنفي  أن 
التجارية  العراقية  التمور  أصناف  أكر  من 
رواجًا وأعالها سعرًا, كام يأتيان يف مقدمة 
عامليًا  املطلوبة  العراقي  التمور  أصناف 
وبشكل تجاري والسيام يف أوروبا وأمريكا 
الشاملية, ثم يأيت بعدهام صنف )الساير(

غريالرئيسة  األصناف  يخص  وفيام   .)6(

أنتاجها  تركز  ف��أن  العراق  يف  التمور  من 
مع  الجنوبية  املنطقة  يف  متفوقًا  يكون 
الوسطى,  املنطقة  يف  أقل  تركز  وج��ود 
األص��ن��اف  م��ن  ع��دد  بأنتاج  مت��ي��زت  حيث 
معظم  أستهالك  يتم  التي  املختلفة 
بأستثناء  محليًا,  منها  املنتجة  الكميات 
املتميزة منها بوجود األقبال التجاري عليها 
توضيب  ملعامل  تسويقها  يتم  حيث 
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تابع جدول )2( التوزيع الجغرايف ألنتاج أصناف التمور املختلفة حسب مناطق ومحافظات العراق للمدة 1988 – 2012 )1000 طن(

ت
 2012السنوات
 مجموع       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

األنتاج
 الكيل

الكميةاملحافظات
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
 النسبية
%***

47.3212.5756.4710.5114.7112.543.4914.194.162.047.022.430.251.030.2920.1415.5424.0383.79دياىل1

0.160.550.370.040.080.091.160.892.6843.19 34.249.1079.277.5610.5817.500.030.120.06األنبار2

56.9615.1460.7311.4616.0412.220.240.971.031.716.261.820.271.110.2823.1117.8324.6493.78بغداد3

76.0820.2275.8212.7117.7912.660.592.400.581.284.401.270.210.870.209.447.289.40100.3بابل4

56.1414.9277.749.5313.3413.190.090.360.120.511.750.700.060.240.085.864.528.1172.21كربالء5

24.066.3955.136.589.2115.070.281.130.641.735.953.960.562.321.2810.418.0323.8543.64واسط6

 صالح7
الدين

10.822.8754.482.753.8513.930.180.730.91 0.361.231.820.502.072.535.113.94  25.8919.73

23.066.1271.393.725.2011.510.793.212.441.465.024.520.421.741.302.832.188.7632.30النجف8

1.351.894.290.682.762.160.913.132.890.381.571.203.862.9712.2831.43   24.226.4377.06القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

352.893.7667.7966.1792.6412.716.3725.871.2210.1635.3119.782.6611.037.2581.9263.2015.74520.4

2.105.931.365.535.382.026.957.990.963.973.799.317.1838.8425.27     10.072.6739.841.50املثنى10

5.9524.2014.8410.1935.0725.420.582.401.4414.1310.9035.2540.08 1.984.94 7.802.0719.461.42ذي قار11

1.907.7221.202.329.2625.890.130.531.452.211.7024.668.96 1.730.4519.300.650.917.25ميسان12

3.580.955.911.681.622.679.0036.6114.864.3615.007.2019.8082.0532.7022.0917.0436.4860.55البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

23.186.1517.195.257.353.89 18.2174.0614.5818.8966.2880.2221.4788.9539.3847.7436.8335.40134.8

املجموع الكيل
   للعراق

376.2100%57.3%71.42100%10.8%24.58100%3.74%29.05100%4.46%24.13100%3.68%129.6100%%19.7655.5
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لتصديرها  متهيًد  التمور  وتغليف  وتعبئة 
األزرق  الربيم,  )الجبجاب,  أصناف  مثل 
أصفر,  الشويثي  أسود,  الشويثي  أزرق, 
بلغت  لقد   .)7() ديجواين  الدين,  ج��امل 
املنطقتني  يف  ألنتاجها  النسبية  األهمية 
 )15.15%( ن��ح��و  وال��ج��ن��وب��ي��ة  ال��وس��ط��ى 
و     )29.90%(,1988 لعام  و)84.85%( 
و    )56.52%( و   2000 لعام   )70.10%(

)%43.31( لعام 2012 عىل الرتيب يف كال 

املنطقتني,وبنسبة بلغت نحو)33.85%( 
الثالث  السنوات  ملتوسط   )66.08%( و 
عىل  نستدل  النسب  هذه  ومن  السابقة. 
املنطقة  عىل  الجنوبية  املنطقة  تفوق 
األصناف  أنتاج  يف  العراق  من  الوسطى 
األص��ن��اف  أن��ت��اج  وب��ت��وزي��ع  الرئيسة.  غ��ري 
وه��ي  األصناف(  )بقية  ال��رئ��ي��س��ة  غ��ري 
)الديري, الربيم, الجبجاب والربحي( عىل 
محافظات  وخصوصًا  العراق  محافظات 
محافظتي  أن  يتضح  الجنوبية  املنطقة 
عىل  ت��س��ت��ح��وذان  قار(  وذي  )البرصة 
قياسًا  منها  العراق  إنتاج  من  كبرية  نسبة 
بلغت  وبنسب  امل��ح��اف��ظ��ات  بقية  اىل 
 )17.04%( نحو)%2.50(,)%36.57(و 
 ,1988 ل���ألع���وام   )البرصة(  ملحافظة 
ومتوسط  الرتيب  ع��ىل  و2012   2000

ملحافظة  أم��ا   ,)18.70%( بلغ  نسبي 
 ,)26.33%(  ,)16.00%( فكانت  قار  ذي 
 2000  ,1988 ل���ألع���وام    )10.90%(

نسبي  ومتوسط  الرتيب  ع��ىل  و2012 
محافظات  تأيت  وبعدها   .)17.74%( بلغ 
بغداد,  املثنى,  ب��اب��ل,   , )دياىل,واسط 

له  بأنتاجها  والنجف(  القادسية  كربالء, 
ما  نسبة  بلغت  حيث  الرتيب,  وحسب 
شكلته هذه املحافظات من األنتاج الكيل 
من اآلصناف غري الرئيسة )بقية األصناف( 
بحدود )8.79%(, )12.89%(, )14.20%(,  
 )3.83%(, )9.35%(  ,)1.77%( , )11.41%(

 1988 ل��ع��ام  ال��رت��ي��ب  ع��ىل  و)6.80%( 
 ,)3.80%(  ,)6.86%( و)8.04%(, 
 )7.22(  ,)3.15%(  ,)4.24%(  ,)5.39%(

و)15.94%(   2000 ل��ع��ام   و)1.07%( 
   ,)7.18%(  ,)7.28%(  ,)8.03%(

و)2.18(   )2.97%(  ,)5.67%(  ,)17.83%(

ت
 2012السنوات
 مجموع       بقية األصناف         الحالوي      الخرضاوي         الساير        الخستاوي           الزهدياألصناف

األنتاج
 الكيل

الكميةاملحافظات
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
%**  

األهمية
النسبية
%***  

الكمية
املنتجة

األهمية
النسبية
**  %

األهمية
 النسبية
%***

47.3212.5756.4710.5114.7112.543.4914.194.162.047.022.430.251.030.2920.1415.5424.0383.79دياىل1

0.160.550.370.040.080.091.160.892.6843.19 34.249.1079.277.5610.5817.500.030.120.06األنبار2

56.9615.1460.7311.4616.0412.220.240.971.031.716.261.820.271.110.2823.1117.8324.6493.78بغداد3

76.0820.2275.8212.7117.7912.660.592.400.581.284.401.270.210.870.209.447.289.40100.3بابل4

56.1414.9277.749.5313.3413.190.090.360.120.511.750.700.060.240.085.864.528.1172.21كربالء5

24.066.3955.136.589.2115.070.281.130.641.735.953.960.562.321.2810.418.0323.8543.64واسط6

 صالح7
الدين

10.822.8754.482.753.8513.930.180.730.91 0.361.231.820.502.072.535.113.94  25.8919.73

23.066.1271.393.725.2011.510.793.212.441.465.024.520.421.741.302.832.188.7632.30النجف8

1.351.894.290.682.762.160.913.132.890.381.571.203.862.9712.2831.43   24.226.4377.06القادسية9

مجموع املنطقة
   الوسطى

352.893.7667.7966.1792.6412.716.3725.871.2210.1635.3119.782.6611.037.2581.9263.2015.74520.4

2.105.931.365.535.382.026.957.990.963.973.799.317.1838.8425.27     10.072.6739.841.50املثنى10

5.9524.2014.8410.1935.0725.420.582.401.4414.1310.9035.2540.08 1.984.94 7.802.0719.461.42ذي قار11

1.907.7221.202.329.2625.890.130.531.452.211.7024.668.96 1.730.4519.300.650.917.25ميسان12

3.580.955.911.681.622.679.0036.6114.864.3615.007.2019.8082.0532.7022.0917.0436.4860.55البرصة13

مجموع املنطقة
  الجنوبية

23.186.1517.195.257.353.89 18.2174.0614.5818.8966.2880.2221.4788.9539.3847.7436.8335.40134.8

املجموع الكيل
   للعراق

376.2100%57.3%71.42100%10.8%24.58100%3.74%29.05100%4.46%24.13100%3.68%129.6100%%19.7655.5
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العراق .
** تم إعتامد كلفة النقل من املوانئ اىل 
 )10289( يساوي  مبا  الرئيسة  املخازن 
دينار/ طن للمدة 1991-1995 و )53582( 
و   2000  –1996 ل��ل��م��دة  ط��ن  دي���ن���ار/ 
 –  2001 للمدة  ط��ن  دي��ن��ار/   )30000(

 .2012

 املصدر : 
 .2010  . حميد  ح��ازم  باسم  ال��ب��دري,   .1
يف  التمور  أنتاج  ح��ول  إقتصادية  دراس��ة 
الشجرة  مجلة   .  )2009  –  1980( العراق 
األسعار  يخص  فيام   .  31)1(6  . املباركة 

املحلية للسنوات 1991 – 2009 .
امل��رك��زي  ال��ج��ه��از   / التخطيط  وزارة   .2
 .2011 لألحصاء/ مديرية األحصاء الزراعي. 
الزراعية  للمنتجات  الحقل  تقريراسعار 
امل��ؤرشات  تطور  وك���راس   2010 لسنة 
األحصائية الزراعية للفرة )-2002 2010( 
بغداد  لألحصاء.  املركزي  الجهاز  .مطبعة 

إح��ص��اءات  مديرية  و   345  344- ص   .
بالنسبة   . ال���دراس���ة  س��ن��وات   . ال��ت��ج��ارة 

لألسعار الحدودية .
املعدل  الحدودي  السعر  أحتساب  تم   .3
ال��ت��وازين  ال���رصف  وس��ع��ر  النقل  لكلفة 
   NNPCالصايف الحامية األسمي  ومعامل 

من قبل الباحث .
4. حسب معامل الحامية األسمي الصايف

NNPC   وفق الصيغة االتية:

=Net NPCi 
حيث  : السعر املحيل  : السعر الحدودي 
وس��ع��رال��رصف  ال��ن��ق��ل  لكلفة  امل��ع��دل 

التوازين  

األستنتاجات:

نستنتج مام تقدم :

املنطقة  يف  ك���ان  ال��ت��م��ور  ت��رك��ز  ان   .1  
الوسطى أكرب منه يف املنطقة الجنوبية 
م��ن ال���ع���راق, إذ ب��ل��غ ال��رك��ز خ���الل م��دة 
 )85.20%( بحدود   )2012-1988( البحث 
للمنطقة الوسطى و)%14.80( للمنطقة 

الجنوبية. 

 جدول 3.  قيم معامالت الحامية األسمية الصافية NNPC’s( ) للتمور يف العراق 
للمدة 1988 - 2012

السعر املحيل*السنة
 ) دينار/ طن(

السعر الحدودي 
املعدل لكلفة 

النقل**وسعرالرصف 
التوازين  

) دينار/ طن(

معامل الحامية  
األسمي الصايف

NNPC

1988207.5001375.8490.150

1989232.500896.6030.258

1990391.5002430.2080.161

1991508.5002260.2740.224

19921900.0006995.6770.271

199312000.00016853.0380.712

199436000.000107191.4200.335

199595000.00053841.3091.764

1996190000.000252482.1980.752

1997225000.000314941.8940.714

1998195000.000377626.0700.516

1999199500.000382311.7830.521

2000137500.000528799.0540.260

2001242000.000529556.8090.456

2002219166.000470851.0870.465

2003266666.000413743.6450.644

2004278333.000397515.8800.700

2005260000.000364654.9500.713

2006388833.000379390.8601.024

2007447333.000324859.9801.377

2008587500.000329778.4301.781

2009650333.000378268.2601.719

2010658500.000414415.8601.588

2011672500.000414611.590 1.622  

2012690666.666381162.6191.812

للسنوات  نسبي  ومبتوسط   2012 لعام 
 ,)9.26%(  ,)10.79%( ب��ل��غ  ال���ث���الث 
 ,)7.94%(  ,)7.99%(  ,)8.42%(

)%5.67(, )4.67( و )3.35( عىل الرتيب, 

الحامية  معامل  ان   3 ال��ج��دول  من  ون��رى 
يف  له  قيمة  اع��ىل  بلغ  الصايف  االسمي 
عام 2012 وهي )1.812(, وذلك ألن السعر 

كان  التمور  ملنتجي  امل��دف��وع  امل��ح��يل 
اعىل  وهو  للطن  دينار   )690666.666(

التصدير  سعر  او  ال��ح��دودي  السعر  من 
 )381162.619( بلغ  وال��ذي  للتمور   FOB

دينار للطن. 
السعر  متوسط  ميثل  املحيل  السعر   *
امل��ح��يل ألص��ن��اف ال��ت��م��ور ال��رئ��ي��س��ة يف 
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املحسوبة  التشتت  معامالت  أشارت   .2
يف  التمور  أن��ت��اج  يف  ت��ذب��ذب  وج��ود  اىل 
التشتت يف  وان  العراق من سنة ألخرى, 
املنطقة الجنوبية اكرب منه يف الوسطى, 
للمنطقتني  التشتت  معامل  بلغ  فقد 
و   )28.23%( وال��ج��ن��وب��ي��ة  ال��وس��ط��ى 
)%44.56(  عىل التوايل خالل مدة البحث. 

العراق,  لتمور  التجارية  األصناف  قلة   .3
ح��ي��ث أن��ه��ا ت��رك��ز يف خ��م��س��ة أص��ن��اف 
الذي  )الزهدي(  صنف  وخصوصًا  رئيسة 
أنتاج  من   )67.45%( حوايل  أنتاجه  ّشكل 
التمور يف العراق كمتوسط ملدة البحث, 
ال��خ��رضاوي,  )الخستاوي,  أصتاف  تلته 
أنتاجها  مّثل  وال��ت��ي  والحالوي(  الساير 
و)2.67%(   )2.94%(,)3.20%(,)11.17%(

التمور  م��ن  ال���ع���راق  أن��ت��اج  أج���اميل  م��ن 
الرتيب,  ع��ىل  البحث  مل��دة  كمتوسط 
مام يّشخص حقيقة عىل جانب كبري من 
ألنتاج  النوعي  الركيب  أن  وهي  األهمية 
وتفوق  متناسب.  غري  العراق  يف  التمور 
محافظتي  )وخصوصًا  الجنوبية  املنطقة 
البرصة وذي قار( عىل املنطقة الوسطى 
)بقية  الرئيسة  غ��ري  االص��ن��اف  ان��ت��اج  يف 
ال��ربي��م,  )الديري,  وه���ي  االصناف( 
ان  ن��الح��ظ  ك��ام  الربحي(.  و  ال��ج��ب��ج��اب 
صنف  بأنتاج  انفردت  )البرصة(  محافظة 
بأنتاجه  أنفردت  حيث  بأمتياز,  )الحالوي( 
 )93.35%( نحو  بلغت  نسبية  وبأهمية 

خالل املدة 1988 – 2012.
بحسب  األنتاج  توزيع  أن  البحث  أرش   .4

بلغ  االيت:  ال��وج��ه  ع��ىل  ك���ان  األص��ن��اف 
خالل  العراق  يف  التمور  من  الكيل  األنتاج 
 )665.5( نحو   )2012/2011( املوسم 
ألف طن, ّشكل أنتاج صنف الزهدي نحو 
)%57.40( من حجم هذا األنتاج وتوزعت 

نسبة )%42.60( الباقية من األنتاج الكيل 
عىل األصناف امللونة. 

5. خرج البحث بأستنتاج مهم وهو ضعف 
التمور  الدعم السعري الحكومي ملنتجي 
االسمية  الحامية  معامالت  كانت  حيث 
سنوات  مث��ان  يف   )1( من  اك��رب  الصافية 
ف��ق��ط م���ن س���ن���وات ال���دراس���ة االرب��ع��ة 
الجدول  من  واض��ح  هو  وك��ام  والعرين 

رقم )3( . 

املقرتحات:

ال��ت��ي توصل  ب��ن��اًء ع��ىل االس��ت��ن��ت��اج��ات 
من  مجموعة  وضعت  فقد  البحث  اليها 

املقرحات :-
حول  أقتصادية  دراسات  أجراء  رضورة    .1
واقع أنتاج التمور بحسب األصناف وأطوار 
محافظة  ك��ل  م��س��ت��وى  وع���ىل  األن���ت���اج 
العوامل  وتحديد  العراق  محافظات  من 
يف  وسلبًا(  )أيجابًا  فاعلة  بصورة  املؤثرة 

مستوى األنتاج. 
الركز  دراس��ات  من  األستفادة  رضورة   .2
يف  ولألصناف(  ككل  )لألنتاج  الجغرايف 
املتعلقة  الصناعات  توطن  أماكن  تحديد 
بالتمور والطاقات الخزنية املتنوعة للتمور 
وذلك تحقيقًا للجدوى األقتصادية والفنية. 
الفسائل  زراع���ة  م��ن  األك��ث��ار  تشجيع   .3
يكون  ال��ت��ي  املحافظات  يف  لألصناف 
فيها  قلياًل  جغرافيًا  األصناف  هذه  تركيز 
التناسب  م��ن  ح��ال��ة  اىل  ال��وص��ول  بغية 
ألصناف  الجغرايف  الركيز  يف  وال��ت��وازن 

التمور يف مناطق ومحافظات العراق. 
مجلس  مبادرة  أستثامر  عىل  العمل   .4
وانتاج  بالنخيل  االهتامم  لتشجيع  الوزراء 
التمور اىل اقىص حد ممكن من قبل دوائر 
انتاجية  ل��زي��ادة  املحافظات  يف  ال��زراع��ة 
النخلة الواحدة من خالل مكافحة بساتني 
ال��ن��خ��ي��ل ورش��ه��ا ب��امل��ب��ي��دات ب��واس��ط��ة 
لتقليل  االرض��ي��ة  وامل��رش��ات  ال��ط��ائ��رات 
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يف  املستوطنة  ب���االم���راض  االص���اب���ات 
النخيل مثل الدوباس والحمرية, مع العمل 
لألهتامم  الوطني  الربنامج  تفعيل  عىل 
حد  ألق��ىص  التمور  وانتاج  النخيل  بأكثار 

ممكن.
التسويقية  ب��ال��س��ي��اس��ة  األه���ت���امم   .5
التصديري  ب��ال��ج��ان��ب  والس��ي��ام  للتمور 
ال��خ��رضاوي  ولصنفي  امل��ل��ون��ة  للتمور 
أكر  من  يعدان  فهام  خصوصًا  والحالوي 
رواج��ًا  التجارية  العراقية  التمور  أصناف 
وأعالها سعرًا, والسيام فيام يخص عدم 
تصديرها بالشكل الخام اال بعد تنظيفتها 
وتعبئتها وتغليفها أو تصنيعها باستخدام 
واملطيبات  واللوز(  )الجوز  املكرسات 
اع��ادة  ب��اج��راء  اخ��رى  دول  لقيام  تجنبًا   -
تصدير )Re Exported( عليها حيث يتم 
ليس  أمر  وهذا  عنها-  )العراق(  اسم  رفع 
تنوع  األمر من  بالصعب وما سيركه هذا 
لهيكل الصادرات الزراعية وتطور االقتصاد 

العراقي . 
6. العمل عىل األهتامم بجوانب السياسة 
خالل  م��ن  بالتمور  املتعلقة  السعرية 
ملنتجي  الحكومي  السعري  الدعم  زيادة 
بتطوير  الدولة  واهتامم  ليتناسب  التمور 
النخيل وذلك لتشجيع  التمور واكثار  انتاج 
األه��ت��امم  زي����ادة  ع��ىل  ال��ت��م��ور  منتجي 
االص��ن��اف  ن��ر  وع��ىل  النخيل  ببساتني 
ومحافظاتهم  مناطقهم  تفتقر  ال��ت��ي 
التي  اليها بصورة كبرية, حيث أن االسعار 
دون  هي  التمور  ملنتجي  الدولة  تدفعها 
واضح  وهذا  لهم  دفعها  الواجب  االسعار 
معامالت  يبني  وال���ذي   )3( ال��ج��دول  م��ن 
 Net Nominal الحامية االسمية الصافية 
  Protection Coefficients  ))NNPC’s
للتمور حيث كانت أقل من )واحد صحيح( 
معيار  وه��و  البحث,  م��دة  معظم  خ��الل 
الدعم  او  التدخل  قوة  عىل  للحكم  مهم 
االس��ع��ار  أن  ي��ب��ني  م��ام   ,)9( ال��ح��ك��وم��ي 
كانت  التمور  ملنتجي  املدفوعة  املحلية 
أغلب  يف  ل��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  االس���ع���ار  دون 

سنوات الدراسة .
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أثر نقص بعض 
المواد الغذائية على 

نمو أشجار النخيل

من  ع��دد  إىل  البلح  نخيل  أش��ج��ار  تحتاج 
وتركيز  بكميات  الهامة  الغذائية  العنارص 
وبشكل  تؤثر  العنارص  وتلك  محددين، 
واضح عىل منو تلك األشجار وعىل كمية 
الكيميائية  العنارص  وهذه  الثامر،  وج��ودة 
تنمو  أن  ش��ج��رة  ألي  ميكن  ال  ال��غ��ذائ��ي��ة 
أي  وتثمر بشكل مناسب يف حال نقص 
منها، حيث تلعب دورا هاما يف العمليات 

الكيميائية والحيوية داخل األشجار.
وبالرغم من أن أشجار النخيل شأنها شأن 

بقية األشجار، إال أن لها بعض االحتياجات 
والبيئية  الخاصة، نظرا للظروف املناخية 
الضاربة  األش��ج��ار  تلك  فيها  تنمو  التي 
بجذورها يف أعامق الرتبة والتي ميكنها أن 
واملناخية  البيئية  الظروف  بعض  تتحمل 

القاسية.
إىل  تحتاج  النباتات  ف��إن  عامة،  وبصورة 
مختلفا،  كيميائيا  عنرصا  عرش  ستة  نحو 
املناسب،  واإلمثار  الجيد  النمو  لها  تؤمن 
وه���ذه ال��ع��ن��ارص ق��د ي��ح��ت��اج ال��ن��ب��ات إىل 

تحتاج أشجار النخيل إىل عدد من العنارص الغذائية ليك تنمو وتثمر بشكل مناسب

املهندس أمجد قاسم
عضو الرابطة العربية لإلعالميني العلميني

engamjad@gmail.com
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كميات كبرية منها كالنيرتوجني والفسفور 
واملغنيسيوم  والكالسيوم  والبوتاسيوم 
النبات  يحتاج  أخ��رى  وعنارص  والكربيت، 
والزنك  كالحديد  منها  قليلة  كميات  إىل 
واملوليبيدنيوم  واملنغنيز  وال��ن��ح��اس 
يحصل  العنارص  وتلك  وغريها،  وال��ربوم 
السامد  م��ن  أو  ال��رتب��ة  م��ن  النبات  عليها 
تتم  الذي  الكيميايئ  السامد  أو  العضوي 

إضافته للرتبة وفق أسس وقواعد محددة.
البلح  نخيل  تزويد  أن  التجارب  أثبتت  لقد 
بتلك العنارص الغذائية، كان له أثر ايجايب 
تلك  محصول  وزي��ادة  منو  تحسني  عىل 
ج��ودة  تحسني  إىل  أدى  ك��ام  األش��ج��ار، 
الثامر، وعىل الرغم من أن النخيل تتحمل 
طويلة  ل��ف��رتات  التسميد  يف  اإله���امل 
وبسهولة  تستجيب  أن��ه��ا  ب��ي��د  نسبيا، 

يف  واض��ح��ة  زي���ادة  فيالحظ  للتسميد، 
يف  كبرية  وزي���ادة  السنوي  النمو  معدل 

املحصول.
تلك  من  النخيل  أشجار  احتياجات  وحول 
 Haas and أثبته   ما  الغذائية،  العنارص 
النخلة  إلنتاج  العام  املعدل  أن  من   Bliss

يف  املزروعة  نور  دجلة  نوع  من  الواحدة 
الواليات  يف  بكاليفورنيا  الكوتشيال  وادي 
املتحدة األمريكية كان حوايل 9000 مترة 
يف املتوسط، ولتقدير العنارص األساسية 
من  ال��واح��دة  النخلة  عليها  تحصل  التي 
كل  من  الناتجة  الثامر  تحليل  تم  الرتبة، 
 239 إىل  تحتاج  النخلة  أن  ليتبني  نخلة، 
جراما   41 و  النيرتوجني،  عنرص  يف  جراما 
من  جراما   285 و  الفسفور،  عنرص  من 
العنارص  وه���ذه  ال��ب��وت��اس��ي��وم،  ع��ن��رص 
سنوي،  بشكل  للرتبة  تعويضها  ينبغي 
وت��ىل تلك األب��ح��اث دراس��ة ق��ام بها كل 
لتقدير   Empleton and Cooke م��ن 
أشجار  تنتزعها  التي  الغذائية  العنارص 
لبناء  استغاللها  ويتم  الرتبة  من  النخيل 
إىل  توصال  وقد  الجريد،  وتكوين  األشجار 
أنه يجب تقدير تلك الكمية بدقة لتعويض 
النقص يف عنارص الرتبة، و الجدول التايل 
املستهلكة  الغذائية  العنارص  كمية  يبني 

بواسطة أوراق ومثار نخيل البلح.

أهم العنارص الغذائية الرضورية 
ألشجار النخيل وأعراض نقصها

ينبغي أن تحصل أشجار نخيل البلح عىل 
بكميات  الغذائية  العنارص  من  مجموعة 
وت��راك��ي��ز م��ح��ددة، وت��ك��م��ن أه��م��ي��ة تلك 
العنارص يف أن األشجار ال ميكن أن تنمو 
أو تثمر بصورة طبيعية يف حال نقص أي 
عنرص منها، وبالتايل ال بد من تزويد تلك 
األشجار باحتياجاتها من تلك العنارص عن 
الكيميائية  أو  العضوية  األسمدة  طريق 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم���ن أه���م ت��ل��ك ال��ع��ن��ارص 

الغذائية :

نظرا للظروف البيئية الصحراوية التي تنمو بها أشجار النخيل لذا يلزم تسميدها 
بشكل مستمر

ليك تثمر النخيل يلزم تزويدها بالعنارص الغذائية بشكل دوري
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) N ( عنرص النيرتوجني

يعترب عنرص النيرتوجني من أكرث العنارص 
عدد  يف  يدخل  إذ  النبات،  يحتاجها  التي 
تحدث  التي  الحيوية  العمليات  من  كبري 
النيرتوجني  ويشكل  النباتات،  داخ��ل  يف 
ال��ج��اف��ة  امل����ادة  م��ن   %  50   -  40 م��ن 

للربوتوبالزم.

للنمو  م��ه��م  ال��ع��ن��رص  وه�����ذا 
ال���خ���ري ألش���ج���ار ال��ن��خ��ي��ل، 
الكلوروفيل  تركيب  يف  ويدخل 
يساعد  كام  األمينية،  واألحامض 
ام��ت��ص��اص  يف  ال��ت��ح��ك��م  يف 
ال��ف��س��ف��ور وال��ب��وت��اس��ي��وم من 
ال���رتب���ة، ومي��ك��ن ل��أش��ج��ار أن 
ال��ن��ي��رتوج��ني يف ع��دة  مت��ت��ص 
محلول  يف  ك��ن��رتات  أش��ك��ال، 
نيرتوجينية  م����واد  أو  ال���رتب���ة، 
امونيا  أو  امونيوم  أو  معقدة، 
غ��از  أو ع���ىل ش��ك��ل  م��ت��ب��ادل��ة، 
نيرتوجني، والذي يتم االستفادة 
البكترييا  بعض  طريق  عن  منه 
ال��ع��ق��دي��ة، وت��ع��م��ل ال��ن��ب��ات��ات 
النيرتوجني  تثبيت  عىل  البقولية 
أيضا  الرتبة، ويحدث  الجوي يف 
املطر  ماء  مع  للنيرتوجني  نزول 

أثناء الربق.
بني  الحشائش  زراع���ة  وت���ؤدي 
أشجار النخيل إىل تقليل محتوى 
ال��رتب��ة م��ن ال��ن��ي��رتوج��ني، حيث 
امتصاص  ع��ىل  الحشائش  تلك  تعمل 
بعض  تعمل  ك��ام  لنموها  ال��ن��ي��رتوج��ني 
استهالك  عىل  الدقيقة  الحية  الكائنات 
الرتبة  يف  امل��وج��ود  النيرتوجني  بعض 
بقايا  من  احتياجاتها  عىل  تحصل  والتي 

تحلل الحشائش.
فيؤدي  الرتبة  يف  النيرتوجني  نقص  أم��ا 
النخيل  أشجار  منو  يف  ع��ام  ضعف  إىل 

السعف  ح��ج��م  يف  ون��ق��ص  وت��ق��زم��ه��ا 
صغرية  التمر  مثار  تصبح  كام  واصفراره، 
الحجم، وتظهر أعراضه بشكل واضح يف 

السعف املتديل لأسفل.

) P ( عنرص الفسفور

مي��ت��ص ال��ن��ب��ات ع��ن��رص ال��ف��س��ف��ور يف 
 Dihydrogen ص�����ورة  ع���ىل  ال���رتب���ة 
صورة  من  أكرث   )  phosphate) H2PO4

 Monohydrogen phosphate ) HPO4

( ، وهو من العنارص الهامة لتغذية أشجار 
انقسام  زي��ادة  عىل  يعمل  حيث  النخيل، 
يدخل  كام  األوراق،  مساحة  وزيادة  الخاليا 
يف تركيب بروتني نواة الخلية وهو عنرص 
مهم يف عمليات تنفس األشجار وله دور 
كام  للكربوهيدرات،  األيض  عمليات  يف 

يرسع يف نضج الثامر.
الفسفور  عنرص  حركة  لسهولة  ون��ظ��را 
النبات، لذلك ينتقل من الخاليا  يف داخل 
واألجزاء املسنة Older إىل األجزاء الحديثة 
نقص  من  النباتات  تعاين  وعندما  النمو، 
ذلك يظهر عىل  فإن  الفسفور،  توفر  يف 

األوراق واألجزاء األكرب عمرا.
وي�����ؤدي ن��ق��ص ال��ف��س��ف��ور يف أش��ج��ار 
كام   Stunted الجذور  تقزم  إىل  النخيل 
من  اخ���رارا  أك��رث  السعف  ل��ون  يصبح 
السعف  يتلون نصل  الطبيعي كام  اللون 
السعف  وتكون منوات  األرجواين،  باللون 
الحديثة صغرية ذات لون أرجواين محمر، 
الزهرية،  الرباعم  يف  نقصان  يحدث  كام 
تكون  يف  يؤثر  الفسفور  أن  من  وبالرغم 
يلعب  البوتاسيوم  عنرص  أن  إىل  الجذور 

دورا أكرب يف تكونها ومنوها.

) K ( عنرص البوتاسيوم

ي��ع��ت��رب ع��ن��رص ال��ب��وت��اس��ي��وم ه��ام��ا ج��دا 
ي��ؤدي  إذ  ال��ن��خ��ي��ل،  وألش��ج��ار  للنباتات 
والتمثيل  الربوتني  متثيل  يف  رئيسا  دورا 
وانتقال  إنتاج  يف  فعال  دور  وله  الضويئ، 
عىل  يعمل  كام  النخلة،  داخل  السكريات 
امتصاص  يف  دور  وله  السكريات  اختزال 
أهم وظائف  الرتبة، ومن  النيرتوجني من 
وقفل  فتح  عملية  تنظيم  البوتاسيوم، 

العنرص 
الغذايئ

ما يستهلك بواسطة الثامر 
وتقليم األوراق

) غرام (

ما يستهلك بواسطة الثامر
) غرام (

472.4272نيرتوجني

47.730.8فسفور

422.6310.8بوتاسيوم

218.980.2كالسيوم

36.46.7صوديوم

5.81.8حديد

1.20.35منجنيز

1.30.98زنك

الغذائية  بالعنارص  النخيل  تزويد  أن  التجارب  أثبتت 
املناسبة كان له اثر ايجايب عىل منوها
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الثغور وبالتايل تقليل عمليات النتح. 
ويعد البوتاسيوم من العنارص الهامة لنمو 
ونضج مثار النباتات والتمور، إذ يعمل عىل 
يعمل  كام  الثامر،  يف  اللون  تركيز  زي��ادة 
أن  ميكن  التي  الزمنية  امل��دة  إطالة  عىل 
تحفظ بها الثامر، هذا وقد دلت الدراسات 
حوايل  عىل  تحتوي  األرض��ي��ة  القرشة  أن 
من  وان  البوتاسيوم،  عنرص  من   2.3%

البوتاسيوم صالحية لأشجار،  أكرث صور 
البوتاسيوم الذائب يف املاء.

وتظهر أعراض نقص عنرص البوتاسيوم 
ع��ىل ال��ن��خ��ي��ل ع��ىل ش��ك��ل اص���ف���رار يف 
السعف، حيث تتحول األطراف إىل اللون 
البني املحروق أو األسود، كام يكون حجم 
براعم  يف  ضعف  م��ع  ق��ص��ريا  السعف 

الثامر وتكون التمور من النوع الرديء.
النخلة  احتياجات  التايل  ال��ج��دول  ويبني 
الواحدة يف أعامرها املختلفة من العنارص 
السنة  يف   )  N.P.K  ( األساسية  الغذائية 

الواحدة

) Ca ( عنرص الكالسيوم

الثانوية  املغذيات  من  الكالسيوم  عنرص 
تكون  يف  هاما  دورا  ويلعب  للنباتات، 
امليتوزي  االنقسام  عمليات  يف  األزه��ار 

سمك  زي���ادة  ع��ىل  يعمل  ك��ام  للخاليا، 
ال��ن��ب��ات��ي��ة، ح��ي��ث ينشط  وق����وة األج�����زاء 
النامية،  القمم  يف  املرستيمية  األنسجة 
أن  كام  الخاليا،  الستطالة  رضوري  وه��و 
املختلفة  األنسجة  نفاذية  يف  دورا  ل��ه 
ولتصنيع الربوتني ويعمل عىل نقل املواد 
ال��ك��رب��وه��ي��دارت��ي��ة، ك��ام ي��ع��ادل وي��رس��ب 

األحامض الزائدة يف الرتبة.
غري  العنارص  من  الكالسيوم  لكون  ونظرا 
أشجار  النباتات ويف  نسبيا يف  املتحركة 
النخيل، فإن أعراض نقصه تظهر أوال يف 
األنسجة الصغرية بسبب عدم انتقاله إىل 
الكالسيوم  عنرص  نقص  ويؤدي  األوراق، 
السعف  تجعد  إىل  النخيل  أش��ج��ار  يف 
كام  الباهت  األخ��ر  اللون  إىل  ويتحول 
يحدث التواء وقرص للسعف وضعف يف 
الرباعم  ومتوت  تتجعد  كام  الساق،  بنية 
مثار  عىل  ميتة  بنية  بقع  وتظهر  الطرفية 

التمر.

) Mg ( عنرص املغنيسيوم

املكونات  أح��د  من  املغنيسيوم  عنرص 
ويؤدي  النباتات  يف  للكلوروفيل  الرئيسة 
دورا هاما يف متكني األشجار من امتصاص 
الفسفرة  باسم  يعرف  ما  وهو  الفسفور 
 Photo phosphorelation الضوئية 
تنشيط  ع��ىل  املغنيسيوم  وي��ع��م��ل   ،
التي  النباتات  يف  اإلن��زمي��ات  من  العديد 
األحامض  تكوين  يف  هاما  دورا  لها  يكون 
النووية، كام يساعد يف تكوين السكريات 

والربوتينات.
أشجار  يف  املغنيسيوم  نقص  وي��ؤدي 
متثيل  يف  خ��ل��ل  ح����دوث  إىل  ال��ن��خ��ي��ل 
السعف  واصفرار  للكربوهيدرات  األيض 
تظهر  م��ا  وأول  الناصع،  ال��ل��ون  وف��ق��دان 
تلك األعراض تكون يف األوراق الكبرية أو 
املسنة، كام ميكن أن يتحول السعف إىل 

اللون القرمزي املحمر.
ن��ق��ص عنرص  ه����ذا وت��ظ��ه��ر أع������راض 
أو  الحامضية  األرايض  يف  املغنيسيوم 
زي��ادة  حالة  يف  أو  للحموضة  متيل  التي 

السامد العضوي يف الرتبة.

) Fe ( عنرص الحديد

الهامة  الكيميائية  العنارص  م��ن  الحديد 
يف  رئيسا  دورا  ويلعب  النباتات،  لكافة 
واملحافظة  الكلوروفيل  صبغة  تكوين 
عىل اللون األخر لأوراق، ويؤدي نقص 
حمض  محتوى  يف  نقص  إىل  الحديد 

.) Amino laevulinic acid ) ALA

قليلة  كميات  إىل  النخيل  أشجار  وتحتاج 
إىل  نقصه  وي���ؤدي  ال��ح��دي��د،  عنرص  م��ن 
واح��رتاق  النمو،  حديثة  األوراق  اص��ف��رار 
أطراف السعف ويصبح لونها بنيا كام تقل 

يتم وضع السامد العضوي يف حفرة تبعد مرت أو أكرث عن الشجرة وبعمق 20 سم

عمر النخلة
) سنة (

الكمية املضافة من العنارص السامدية للنخلة الواحدة ) غرام 
/ سنة (

بوتاسيومفسفورنيرتوجني
145115250سنة واحدة

3102501370خمس سنوات
4253001370عرش سنوات
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اإلنتاجية وترتدى النوعية للنخلة.
ال��ح��دي��د دورا ه��ام��ا يف  ع��ن��رص  وي��ل��ع��ب 
تحويل النيرتوجني الذائب يف السعف إىل 
بروتني، كام يؤدي دورا يف عملية تنفس 

النخلة إذ يدخل يف تركيب السيتوكروم.

) Zn ( عنرص الزنك

عنرص الزنك من العنارص الرورية لكثري 
دورا  وي��ؤدي  النباتات،  يف  اإلنزميات  من 

هاما يف تشكيل الهرمونات النباتية، كام 
الحامض  تشكل  يف  أساسيا  دورا  يلعب 
األميني تربتوفان والذي يعد مركبا وسطيا 
لتكوين األوكسني IAA والذي هو هرمون 
صغر  يف  نقصه  ويتسبب  النباتات  منو 

حجم األوراق.

أشجار  يف  ال��زن��ك  عنرص  نقص  وي���ؤدي 
النخيل إىل ظهور بقع صفراء عىل السعف 
وصغر حجمها وضعف يف تكوين الرباعم 
الزهرية وتساقط األزهار والثامر، وتدهور 
RNA وان��خ��ف��اض يف  رسي���ع مل��س��ت��وى 
تكوين الربوتني وزيادة يف محتوى الشجرة 

من النيرتوجني غري الربوتيني.

) Mn ( عنرص املنغنيز

عدد  تنشيط  عىل  املنغنيز  عنرص  يعمل 
النباتات  يف  امل��وج��ودة  اإلن��زمي��ات  م��ن 
 ، وفوسفوترانسفرتيز  كالفوسفولينيز، 
كام  والديهيدروجينيز،  كسيليز،  وديكربو 
يعمل املنغنيز عىل زيادة أكسدة IAA مام 

يؤثر عىل ميتابوليزم األوكسني.
تكوين  يف  ع��الق��ة  امل��ن��غ��ن��ي��ز  ول��ع��ن��رص 
يف  مهمة  عالقة  له  أن  كام  الكلوروفيل، 
هاما  دورا  ويلعب  النخلة،  تنفس  عملية 

يف عملية التخليق الضويئ.

النخلة  يف  املنغنيز  عنرص  نقص  ويؤدي 
بنية عىل  بقع  األوراق وظهور  إىل اصفرار 
وتقزم  لأزهار  شديد  وتساقط  السعف 
يف السعف، وبالرغم من أن هذه األعراض 
تتشابه مع أعراض نقص املغنيسيوم، إال 
أن االصفرار الذي يظهر عىل األوراق يكون 
حالة  يف  بينام  سنا  األصغر  األوراق  عىل 
االصفرار  فإن  املغنيسيوم  عنرص  نقص 

يظهر عىل األوراق األكرب سنا.

) Cu ( عنرص النحاس

ضئيلة  كميات  إىل  النخيل  أشجار  تحتاج 
ج���دا م��ن ع��ن��رص ال��ن��ح��اس، وه���و عنرص 
األنثوسيانني  صبغة  لتكوين  رضوري 
أن���ه ع��ام��ل م��س��اع��د ه���ام لبعض  ك���ام 
اإلنزميات يف النباتات، وله دور يف تكوين 
داخل  النيرتوجني  تفاعل  الكلوروفيل ويف 
النخلة من  النخلة، كام يعمل عىل حامية 

الفطريات.
أشجار  يف  النحاس  نقص  أع��راض  ومن 
القمم  وذب��ول  السعف  اصفرار  النخيل، 
ويرتدى  الثامر  تتأثر  كام  وموتها،  النامية 

نوعها.

يؤدي نقص بعض العنارص الكيميائية كالنيرتوجني والبوتاسيوم والحديد والزنك إىل 
اصفرار سعف النخيل

النيرتوجني  عىل  السامد  هذا  يحتوي 
لنمو  الهام  والفسفور  والبوتاسيوم 

أشجار النخيل النخيل تستجيب برسعة للتسميد
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) S ( عنرص الكربيت

النباتات،  لجميع  الرورية  العنارص  من 
النباتية، ويرتبط  وهو من مكونات الخلية 
مع النيرتوجني لتكوين األحامض األمينية، 
كام أن الكربيت مهم لتكوين الفيتامينات 

وبعض الهرمونات.
ويتسبب نقص الكربيت يف تقليل تثبيت 
إنزيم  نشاط  يف  نقصان  و  النيرتوجني، 
السعف  ل��ون  ويصبح  ال��ن��رتات،  مختزل 
مثار  نضج  عملية  تتأثر  كام  باهتا،  اخر 

التمر وتجف أطراف السعف.

) Mo ( عنرص املوليبيدنيوم

اختزال  عىل  املوليبيدنيوم  عنرص  يعمل 
أجل  من  أم��ني  إىل  النباتات  يف  ال��ن��رتات 
ان���ه رضوري  ال��ربوت��ي��ن��ات، ك��ام  ت��ك��وي��ن 
لبكترييا األزوتوبكرت التي تثبت النيرتوجني 
لتكوين  رضوري  ع��ن��رص  وه���و  ال��ج��وي، 
حامض االسكوربيك، ومن أعراض نقص 
تجعد  النخيل،  أشجار  يف  املولبيدنيوم 
واصفرار األوراق وظهور بقع بنية واحرتاق 

عىل حوافها.

) B ( عنرص البورون

املريستيمية  األج��زاء  عىل  ال��ب��ورون  يؤثر 
عمليات  يف  م��ه��م  وه���و  ال��ن��ب��ات،  يف 
ل��ت��ك��وي��ن  ورضوري  األزه��������ار،  ت��ل��ق��ي��ح 
ب��ع��ض ال��ه��رم��ون��ات وال��ربوت��ي��ن��ات، كام 
األميني  الحمض  لتكوين  رضوري  ان��ه 
بعض  امتصاص  يف  ويساعد  تربتوفان، 
كالنيرتوجني  الرتبة  من  الغذائية  العنارص 
يتحكم  كام  والكالسيوم،  والبوتاسيوم 
النخيل،  شجرة  إىل  الداخلة  املاء  بنسبة 
الطرفية  القمم  موت  إىل  نقصه  وي��ؤدي 
والرباعم الحديثة وأطراف السعف وتردي 

نوعية مثار التمر.

الخالصة

وبشكل  تحتاج  البلح  نخيل  أش��ج��ار  إن 
يف  وتسميدها  بها  العناية  إىل  مستمر 
نوعية  معرفة  يجب  كام  محددة،  مواعيد 
الرتبة التي تزرع بها تلك األشجار املباركة 
التي يجب إضافتها  أنواع األسمدة  لتحديد 

وكميتها سواء كانت تلك األسمدة عضوية 
أو كيميائية.
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دراسة تسويقية
إلنتاج التمور في مناطق 

الجنوب الليبي

استھدف البحث تقدیر الكفاءة والھوامش التسویقیة عىل مستوى املنتج 
وتاجرالجملة والتجزئة ملحصول التمور يف مناطق جنوب غرب ليبيا ، وقد 
توصلت الدراسة أن املسالك التسویقیة التي یمر بھا محصول من املنتج 
إىل  املنتج  من  تنتقل  حیث  ومنتجین  تاجرین  خالل  من  املستھلك  إىل 
تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة ثم إىل املستھلك. وتعترب دراسة الهوامش 
التسويقية عىل درجة كبیرة من األھمیة وذلك ملعرفة مدى تحقیق الكفاءة 
الحصول  یمكن  التي  األسعار  أو  اإلنتاجیة  بالتكالیف  ومقارنتھا  التسویقیة 
دینار   48.15 للتموربنحو  التسویقیة  التكالیف  متوسط  قدرت  وقد  علیھا، 
الدراسة ، كام بلغ متوسط نصیب كل من املزارع  للطن لكل من مناطق 
من    26.63%،22.49%  ،46.38% التجزئة  وت��اج��ر  الجملة  وت��اج��ر 
التي  املشاكل  أهم  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  العینة.   إجاميل  متوسط 
الدراسة تنقسم إيل مشاكل  التمور يف منطقة  واجهت مزارعي محصول 
اإلنتاجية املتمثلة يف  إنتاجية ومشاكل تسويقية ، حيث تشمل املشاكل 
أسعار  إرتفاع  ،مشكلة  الحشائش  وإنتشار  والحرشات  باألمراض  اإلصابة 
أسواق  وجود  عدم  مشكلة  فتشمل  التسويقية  املشاكل  أما   ، املبيدات 
منظمة يف املنطقة ،عدم وجود مصانع باملنطقة لتصنيع الفائض ، عدم 

توفر املخازن املناسبة لتخزين الفائض .

د. أحمد محمد أحمد عريدة
مدرس االقتصاد الزراعي - كلية الزراعة جامعة سبها - ليبيا

day22@yahoo.com

)دراسة اقتصادية تحليلية(
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التمور من أنواع الفاكهة املهمة يف  ليبيا، 
عليها  القامئة  والصناعات  التمور  وتعد 
بعد  األجنبي  بالنقد  للدخل  مهم  مصدر 
االقتصادي  العائد  يقترص  وال   ، تصديرها 
الفائدة  إىل  يتعداه  بل  النخيل  مثار  عىل 
ىف تعبئة ونقل وتصنيع تلك الثامر، فهي 
تدخل يف صناعات كرب التمر و املرىب و 
الحلوى والفطائر والكحول الطبي و الخل 

السعف  أستخدام  ع��ن  فضاًل   . وغ��ره��ا 
. كام ال  النواة واأللياف وغرها  و  الجذع  و 
للتمور  الغذائية  القيمة  أه��امل  نستطيع 
 ، ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ارص  ال��ت��ي تحتوى ع��ىل 
مرونة  من  يزيد  الدي    )B(فيتامني اهمها 
الدمة  االوعية  لجدار  املبطنة  العضالت 
وي��ق��وي االع���ص���اب وي��ق��ل��ل م��ن جفاف 
تساعد  األم���الح  أن  إىل  ب��اإلض��اف��ة  الجلد 

الزائدة  حموضته  من  الدم  تخليص  عىل 
)عكاشه،  ف��ي��ه  امل��راك��م��ه  ال��س��م��وم  و 
العديد  عىل  التمر  يحتوي  كام   ،2005(

من العنارص املعدنية أهمها املاغنسيوم 
و  البوتاسيوم  و  والفسفورالكالسيوم 
الحمراء  الدم  الالزم لتكوين كرات  الحديد 

( كعكه،2003(. 
،لذلك  اإلفريقي  الشامل  يف  ليبيا  تقع  
ت��ن��ت��رش زراع�����ة ال��ن��خ��ي��ل يف امل��ن��اط��ق 
معدالت  ب��ارت��ف��اع  مت��ت��از  ال��ت��ي  الساحلية 
 ، الحراره  واالنخفاض  والرطوبه  االمطار 
الواحات  بوجود  متتاز  الوسطى  املنطقه 
وت��ع��ت��رب من  ال���ص���ح���راء  امل��ن��ت��رشة يف 
االص��ن��اف  الن��ت��اج  م��المئ��ة  املناطق  اك��ر 
املمتاز، اما املناطق الجنوبية تعترب اكر 
الجافه  خصوصا  للتمور  انتاج  املناطق 
هذه  ،تقع   )Benismail. 2007( منها 
واسعة  جغرافية  مساحة  عىل  املنطقة 
شامال   28 ع��رض  خ��ط  مابني  تقع  حيث 
إىل 21 جنوبا ، وتتميز مبناخها الصحراوي 
شتاء  األمطار  قليل  والبارد  صيفًا  الجاف 
تركت  ما  إذا  بالجفاف  أصنافها  وتتميز   ،
النخيل  تعداد  ويبلغ   ، طويلة  زمنية  لفرة 
نخلة  مليون   3 حوايل  املناطق  هذه  يف 
)عكاشه، )2005، ومن أهم أصنافها يف 

تلك املنطقة يوضحها الجدول رقم )1(.
هذا  من  املزروعة  املساحات  معظم  أن 
املحصول ومتوسط إنتاجها يقع معظمها 
اآلج���ال،  الجنوبية)وادي  امل��ن��اط��ق  يف 
مرزق، وادي الشاطئ ،سبها ،غات(، حيث 

جدول ) 1 ( أهم أصناف التمور يف مناطق جنوب غرب ليبيا

املصدر :-  جمعت من : )حمودة،1992 ( )باوة ، الربكوىل2002(.
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بتلك  الواحدة  النخلة  إنتاج  متوسط  بلغ 
هذه  ومتثل  كجم   60 ح��وايل  املناطق 
املناطق ما نسبته 45 %من أعداد النخيل 
يف ليبيا*.من خالل النتائج النهائية للتعداد 
الزراعي لعام 2001 إتضح أن إنتاج التمور 
هذه  يف  طن  ألف   164.49 بلغ  ليبيا  يف 
وادي  إنتاج منطقة   كان  ، حيث  املناطق 
طن  ألف   53.25 حوايل  لوحدها  الشاطئ 
من هذا املحصول شكلت حوايل 32.37 
% من إجاميل إنتاج ليبيا ، ثم تأىت بعدها 
منطقة  مرزق بنسبة قدرها نحو 25.45 % 
اإلنتاج والذي بلغ حوايل  من إجاميل ذلك 
41.86 ألف طن تليها منطقة  وادي اآلجال 

بنسبة قدرها حواىل 25.41 % من إجاميل 
ذلك اإلنتاج ، حيث قدر بحواىل 41.76 ألف 
طن ، ثم منطقة  سبها بنسبة مثلت نحو 
15.96 % من إجاميل ذلك   اإلنتاج ،والذي 

قدر بحواىل 26.25 ألف طن . ومثلت هذه 
إجاميل  من   %  21 نحو  األرب��ع��ة  املناطق 

إنتاج ليبيا يف سنة 2001.
*م��ق��اب��ل��ة خ��اص��ة م���ع امل��ه��ن��دس عىل 
الباهي ، مدير جهاز تنمية وتطوير النخيل 
 ، ليبيا   ، سبها   ، الجنوبية  املنطقة  فرع 

. 2007/5/31

أهداف البحث

يهدف البحث اىل تقدیر الكفاءة والھوامش 
بعينة  النخيل  املزراعية ملزارع  التسویقیة 
املشاكل  أهم  وتحليل  الدراسة   منطقة 
والصعوبات التي تواجه منتجي التمور يف 
مناطق الجنوب غرب ليبيا وايجاد الحلول 

املقرحة .

املواد البحث و طرائقه

من  األول��ي��ة  البيانات  ع��ىل  الحصول  ت��م 
لغرض  اع��دت  التي  اإلستبيان  إس��ت��امرة 
من  ميدانيًا  جمعها  ت��م  وال��ت��ي  ال��دراس��ة 
التحليل  امل��زارع��ني واس��ت��خ��دام ك��ل م��ن 
اىل  ال��وص��ول  لغرض  والكمي  الوصفي 
تم   . الدراسة  أهداف  تخدم  التي  النتائج 
من  يتكون  والذي  الدراسة  مجتمع  تحديد 
مزارعي النخيل ببعض مناطق يف مناطق 
كشوف  وف��ق  وذل���ك  ليبيا  غ��رب  ج��ن��وب 
الوطنية  الهيئة  قبل  من  املعدة  الحرص 

ليبيا  والتوثيق عىل مستوى   للمعلومات 
أع��داد  عن  وبيانات  وزارةال��زراع��ة  وتقارير 
املزارع والنخيل املثمرة يف مناطق جنوب 
غرب ليبيا.وت�م تحديد حجم العينة بنسبة 
)%1.5( بلغ إجاميل مزارع مناطق الدراسة 

التي قدرت بعدد12583  مزرعة ، حيث تم 
بني  توزيعها  تم  مزرعة   188 ع��دد  إختيار 
النسبية  األهمية  وفق  املذكورة  املناطق 

ألعداد األشجار املثمرة  .

اوال-اإليراد املحصوىل إلنتاج التمور 
عىل مستوى مناطق الجنوب: - 

اإلي���راد ال��ك��ىل امل��زرع��ي ع��ب��ارة ع��ن قيمة 
رضب  حاصل  ناتج  وهو  املزرعى  اإلنتاج 
من  ال��وح��دة  سعر  يف  املنتجة  الكمية 
 McTaggart, Parkin, &( اإلن���ت���اج 
الكىل  الناتج  وقيمة   ،  )Findlay, 2006

الدالة عىل  يعترب من املؤرشات  املزرعى 
الناتج  كان  إذا  خاصة   ، املزرعية  الربحية 
الكىل مرتفعًا ، ويقاس الناتج الكىل بعدد 
املقياس  هذا  أن  إال  الناتج  من  الوحدات 

حيث   ، أخ���رى  إىل  م��زرع��ة  م��ن  يختلف 
يحاول كل مزارع الحصول عىل أرباح عالية 
باستخدام األساليب الحديثة سواء بزيادة 
التكاليف  قيمة  بخفض  أو  الناتج   حجم 
نتائج  بينت  لقد   . العائد  قيمة  يزيد  حتى 
الدراسة امليدانية للمناطق املذكورة عىل 
من  اإلنتاج  كمية  أن  ككل  العينة  مستوى 
التمور بلغت حوايل 3989.7 طن كام هو 
قدرت  كام   ،  )2( رق��م  الجدول  يف  مبني 
مبنطقة  بنحو1678طن  منه  اإلنتاج  كمية 
% من إجاميل   42 اآلجال متثل نحو  وادي 
حني  يف   ، ال��دراس��ة  بعينة  اإلن��ت��اج  كمية 
بلغت كمية اإلنتاج منه حوايل  641.5 طن 
مبزارع العينة مبنطقة مرزق والتي تشكل 
نحو 16 % من إجاميل كمية اإلنتاج بالعينة 
، كام بلغت كمية اإلنتاج من التمور حوايل  
وادي  مبنطقة  العينة  مب���زارع  ط��ن   539

إج��اميل  م��ن   %  14 نحو  ومتثل  الشاطئ 
كمية اإلنتاج بالعينة ، يف حني قدر اإلنتاج 
سبها  مبنطقة  طن   1311.2 بحواىل  منه 
متثل حوايل 28 % من إجاميل كمية اإلنتاج 
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نحو  بلغ  فقد  الكىل  اإلي���راد  أم��ا   . بالعينة 
4.66 مليون دينار عىل مستوى عينة مزارع 

يف   ، املذكورة  للمناطق  الكلية  الدراسة 
دينار  2 مليون  الكىل نحو  اإليراد  بلغ  حني 
مبزارع عينة الدراسة مبنطقة وادي اآلجال 
اإلي��راد  إج��اميل  م��ن   %  43.1 نحو  ومتثل 
 830 اإلي��راد ح��وايل  بلغ  الكىل ، يف حني 
ألف دينار مبزارع منطقة مرزق متثل نحو 
%17.8  من اإليراد الكىل للعينة ، أما اإليراد 

من مبيعات التمور بعينة الدراسة مبنطقة 
وادي الشاطئ فقد قدر بحواىل 485 ألف 
دينار تشكل نحو 10.4 % من إجاميل اإليراد 
الكىل للعينة ، يف حني بلغ اإليراد من تلك 
مبنطقة  دينار  ألف   134 حوايل  املبيعات 
من   %  28.7 بحواىل  تقدر  وبنسبة  سبها 
اإلجاميل الكىل لإليراد بعينة الدراسة ككل 
 )2( رقم  بالجدول  موضح  هو  كام  وذلك 

التايل . 

-1 متوسط اإليراد الكىل 
للطن من التمور :

بحساب متوسط اإليراد الكىل للطن من 
بلغ  أنه  تبني  الدراسة  عينة  مل��زارع  التمور 
مستوى  عىل  للطن  دينار   1217.4 حوايل 
املناطق  م���زارع  لعينة  اإلجاملية  العينة 
 ،  1293.5  ،1192 حوايل  بلغ  كام  املذكورة 
900.2، 1185.6 دينار للطن لكل من عينة 

مزارع الدراسة مبناطق وادي اآلجال ومرزق 
حيث   ، الرتيب  ع��ىل  وسبها  والشاطئ 
يالحظ أن متوسط اإليراد الكىل ملحصول 
يف  دينار   900.2 األدىن  حده  بلغ  التمور 
وحده  الشاطئ  وادي  منطقة  مزارع  عينة 
عينة  يف  دينار   1293.6 نحو  بلغ  األع��ىل 

مزارع منطقة مرزق .

-2 متوسط اإليراد الكىل 
للهكتار من التمور :

اإلي��راد  متوسط  أن  ال��دراس��ة  بينت  ك��ام 
رقم  بالجدول  مبني  هو  كام  التمور  من 
للهكتار  دينار   3120.2 حوايل  بلغ  قد   )2(

ملزارع  ككل  الدراسة  عينة  مستوى  عىل 
حوايل  بلغ  ،كام  املذكورة  املناطق   عينة 
 2953.21  ،2567.19  ،  2116.81  ،3835.38

للهكتار لكل من عينة مزارع منطقة  دينار 
الشاطئ  ووادي  وم����رزق  اآلج����ال  وادي 
وسبها عىل الرتيب ،ويالحظ أن متوسط 
اإلي�����راد ال��ك��ىل مل��ح��ص��ول ال��ت��م��ور بلغ 
م��زارع  عينة  يف  دي��ن��ار   2116.81 أدىن  ح��د 
الدراسة مبنطقة مرزق وحد أعىل بلغ نحو 
منطقة  م��زارع  عينة  يف  دينار   3835.38

وادي اآلجال.

جدول )3( صاىف العائد والعائد عىل الدينار املستثمر لعينة مزارع إنتاج التمور مبناطق الجنوب خالل املوسم 2007

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة
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شكل )1( توزيع أصناف التمور مبزارع العينة عام 2007

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة

-3 متوسط  صاىف العائد 
من محصول التمور :- 

منه  مطروحاً  الكلى  اإلي��راد  عن  عبارة  هو 
، وكما هو موضح  الكلية  التكاليف  إجمالي 
صافى  متوسط  أن  تبني   )2( رقم  باجلدول 
عينة  مستوى  على  التمور  حملصول  العائد 
 765.8 بحوالى  قدر  املذكورة  املناطق  مزارع 
بنحو  العائد  صافى  متوسط  قدر  كما  دينار 
دينار   634.25  ،  901.5  ،  724.5  862.3

للهكتار لكل من مزارع عينة الدراسة مبناطق 
وادي اآلجال ومرزق ووادي الشاطئ وسبها على 
الترتيب ، ويالحظ أن متوسط صافى العائد من 
 633.8 أدنى  حد  بلغ  التمور  حملصول  الهكتار 
وحد  سبها  مبنطقة  العينة  مزارع  في  دينار 
مزارع   عينة  في  دينار   901.5 نحو  بلغ  أعلى 
صافى  بلغ  حني  .في  الشاطئ  وادي  منطقة 
حوالي  للطن  التمور  محصول  من  العائد 
 348.9،  254.6،  316.5،  442.8،  267.6

ولعينة  سلفاً  امل��ذك��ورة  للمناطق  دينار 
صافى  أما   . الترتيب  على  ككل  الدراسة 
بنحو   قدر  فقد  وللشجرة  للمزرعة  العائد 
 9207.77، 3966.81، 5466.19 ،7360.92

 65.05،  71.86،  92.77 و  دينار   17401.13،
وادي  مناطق  من  لكل  79.77 ،96.26 دينار 

وعينة  وسبها  الشاطئ  ووادي  مرزق  و  اآلجال 
الدراسة اإلجمالية على التوالي .

-4 متوسط اإليراد الكيل 
للمزرعة من التمور :-

الكلي  اإليراد  أن متوسط  الدراسة  بينت  كما 
باجلدول  مبني  هو  كما  التمور  من  للمزرعة 
دينار   25833.23 حوالي  بلغ  قد   )2( رقم 
ككل  الدراسة  عينة  مستوى  على  للمزرعة 
بلغ  ،كما  املذكورة  املناطق   عينة  مل��زارع 
  11288.51  ،  15961.79  ،32791.92 حوالي 
عينة  من  لكل  للمزرعة  دينار   42124.37

ووادي  وم��رزق  اآلج��ال  وادي  منطقة  م��زارع 
أن  ،ويالحظ  الترتيب  على  وسبها  الشاطئ 
متوسط اإليراد الكلى حملصول التمور بلغ حد 
الدراسة  مزارع  عينة  في  11288.51دينار  أدنى 
نحو  بلغ  أعلى  وحد  الشاطئ  وادي  مبنطقة 
منطقة  مزارع  عينة  في  دينار   42124.37

سبها. 
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-5 متوسط اإليراد الكيل 
للشجرة من التمور :-

من  للشجرة  الكلى  اإليراد  متوسط  بحساب 
التمور ملزارع عينة الدراسة تبني أنه بلغ حوالي 
العينة  مستوى  على  للشجرة  دينار   37.11

كما  املذكورة  املناطق  مزارع  لعينة  اإلجمالية 
 57.03  ، 23.52  ، 19.61 بلغ حوالي 62.82 ، 
الدراسة  مزارع  عينة  من  لكل  للشجرة  دينار 
وسبها  والشاطئ  ومرزق  اآلجال  وادي  مبناطق 
على الترتيب ، حيث يالحظ أن متوسط اإليراد 
 19.61 األدنى  حده  بلغ  التمور  حملصول  الكلى 
مرزق     منطقة  مزارع  عينة  في  للشجرة  دينار 
للشجرة  دينار   57.03 بلغ نحو  وحده األعلى 

في عينة مزارع منطقة سبها .

-6 العائد عىل الدينار املسثتمر 
من محصول التمور للهكتار 

وللطن وللمزرعة وللشجرة : - 

)عائد  املستثمر  الدينار  على  العائد  يقدر 
بقسمة   ) التمور  إنتاج  تكاليف  من  الدينار 
متوسط  على  العائد  صافى  متوسط 
هو  كما  وذلك  الكلية  التكاليف  إجمالي 
العائد  بلغ  حيث   )3( رقم  باجلدول  موضح 
للهكتار  التمور  من  املستثمر  الدينار  على 
 0.521  ،  0.29 حوالي   وللمزرعة   وللطن 
وادي  ملناطق    0.402  ،  0.273   0.542

ولعينة  الشاطئ وسبها  ووادي  و مرزق  اآلجال 
الدراسة ككل على الترتيب .

تانيًا :الوظائف والخدمات التسويقية 
للتمور يف مناطق الجنوب : - 

إلى  التسويقية  الوظائف  مصطلح  يشير 
إلى  تؤدى  التي  الالزمة  األنشطة  مختلف 
إلى  املنتجني  من  السلع  تدفق  تسهيل 
 )1998 املقري  و  )موسى  املستهلكني 
التي  التسويقية  واخلدمات  الوظائف  .وتعتبر 
عامة  بصفة  الفاكهة  محاصيل  على  جترى 
خدمات  خاصة  بصفة  التمور  ومحصول 

على  يترتب  حيث  عنها  االستغناء  الميكن 
 ، املنتج  املنافع لهذا  العديد من  إجرائها خلق 
التسويقية   واخلدمات  الوظائف  هذه  وتشمل 
والفرز  واجلمع  القطف  عملية  التمور  حملصول 
أهمية  وترجع   ، والنقل  والتعبئة   والتدريج 
دراسة الوظائف واخلدمات التسويقية حملصول 
التمور إلى الكفاءة التسويقية لهذا احملصول 
حيث تعتمد على درجة أداء الوظائف واخلدمات 
اخلدمات  هذه  مثل  إجراء  فعدم   ، التسويقية 
لهذا  التسويقية  الكفاءة  خفض  إلى  يؤدى 
بهدف  تغيرات  أي  إجراء  أن  كما   . احملصول 
تخفيض تكاليف إحدى الوظائف التسويقية 

2007 املوسم  اجلنوب خالل  مبناطق  لدراسة  عينة  في  اإلنتاج  تصريف  شكل)2( قنوات 

2007 املوسم  اجلنوب خالل  مبناطق  الدراسة  عينة  التمور  التسويق حملصول  جدول )4( تكاليف 

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة 

األربعة للمناطق  بالطن  اإلنتاج  على كمية  منطقة   لكل  التسويقية  التكاليف  إجمالي  بقسمة  الطن  تسويق  تكلفة  على  احلصول  * مت 

. الدراسة  لعينة  امليداني  اإلستبيان  إستمارة  من  وحسبت  : - جمعت   املصدر 
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إنخفاض  ذلك  يصاحب  أن  دون  احملصول  لذلك 
اإلشباع الذي يحصل عليه املستهلك من هذه 
السلعة سيؤدى إلى رفع الكفاءة التسويقية 

لهذا احملصول)مراد و املقري 1998(. 

-1 توزيع املزارع بعينة الدراسة 
حسب نوع األصناف املزروعة: - 

أكثر  أن  امليدانية  الدراسة  خالل  من  يتضح 
أصناف التمور إنتشاراً في مناطق اجلنوب هي 
حيث   ، أضوى   ، تاغيات   ، ،تاسفرت  التاليس 
تبني أن عدد الزراع الذين يزرعون صنف تاليس 
بلغوا 155 مزارع موزعة على املناطق املذكورة 
صنف  بزراعة  مزارع   163 عدد  يقوم  كما   ،
صنف  بزراعة  تاسفرت ويقوم عدد 113 مزارع 
صنف  بزراعة  تاغيات ، بينما يقوم 122 مزارع 
أقل  أخرى  متور  أصناف  ، في حني هناك  أضوى 
عدد  يقوم  والذي  أغلني  صنف  مثل  انتشاراً 
16 مزارع بزراعته. كما يقوم 20 مزارع بزراعة 
بزراعة  مزارع   19 عدد  ويقوم   ، اسبير  صنف 
بزراعة  صنف خضراوي ، ويقوم عدد 22 مزارع 
التي  األخرى  األصناف  أما   . مقماق  صنف 
متثل  والتي  جداً  )متدنية(  ضعيفة  نسبها 
إبرازها كما هو موضح  أهمية بسيطة ميكن 

بالشكل رقم )1(.

-2 قنوات ترصيف اإلنتاج ملحصول 
التمور مبناطق الجنوب: 

أشارت نتائج الدراسة امليدانية إلى أن محصول 
التمور يأخذ خمسة قنوات مختلفة لتصريف 
هو  كما  تسويقية  قنوات  أربعة  منها  اإلنتاج 

موضح بالشكل رقم  )2( وهى التسويق عند 
باملنطقة  أسواق  داخل  والتسويق  املزرعة  باب 
والتسويق  املنطقة  خارج  بأسواق  والتسويق 
تصريف  يتم  حني  في   ، للحيوانات  كأعالف 
األهل   ( عائلي  كإستهالك  اإلنتاج  باقي 
بلغت  حيث   ،  ) واألصحاب            واألقارب 
املنطقة  خارج  باألسواق  مباعة  كمية  أعلى 
طن   2924.45 حوالي  الدراسة(  )منطقة 

تليها   ، اإلجمالي  من   %  73.3 نحو  متثل 
الكمية املباعة عند باب املزرعة وقدرت بحوالى 
اإلجمالي  17 % من  نحو  متثل  678.24 طن 

2007 املوسم  اجلنوب خالل  ملناطق  الدراسة  بعينة  التمور  التسويقية حملصول  جدول )5( الكفاءة 

7200 اجلنوب خالل موسم  ملناطق  الفاقد  شكل )3( حجم 

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة . 

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة

، ثم الكمية املباعة كأعالف للحيوانات حيث 
 % 5 نحو  تشكل  بلغت حوالي 199.48 طن 
، تليها الكمية  من إجمالي الكمية املسوقة 
 135.64 بنحو  وقدرت  املنطقة  داخل  املباعة 
الكمية  من   %  3.4 نحو   يقارب  ما  أي  طن 
العائلي  االستهالك  كمية  تليها   ، املسوقة 
نحو  تشكل  والتي بلغت حوالي 49.83 طن 

. اإلجمالي  1.2 % من 

-3 تكاليف التسويق ملحصول التمور: - 

الدراسة امليدانية أن تكاليف   أوضحت نتائج 
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2007 املوسم  اجلنوب خالل  ملناطق  الدراسة  بعينة  التمور  التسويقية حملصول  جدول )6( الهوامش 

= )متوسط سعر املزرعة / متوسط سعر التجزئة(*100 املنتج  نصيب  )1( متوسط 

املزرعة  احمللي- متوسط سعر  التاجر  احمللي= متوسط سعر  للتاجر  التسويقي  )2( الهامش 

)%(=)الهامش التسويقي للتاجر احمللي/ متوسط سعر التجزئة(*100 احمللي  التاجر  )3( نصيب 

احمللي التاجر  التجزئة- متوسط سعر  التجزئة= متوسط سعر  للتاجر  التسويقي  )4( الهامش 

)%(=)الهامش التسويقي للتاجر التجزئة / متوسط سعر التجزئة( *100 التجزئة  التاجر  )5( نصيب 

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة
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شكل )4(أهم املشاكل اإلنتاجية التي تواجه منتجي التمور لعينة مناطق 
اجلنوب خالل موسم 2007 .

لعينة  التمور  منتجي  تواجه  التي  اإلنتاجية  للمشاكل  احللول  شكل )5( أهم 
مناطق اجلنوب خالل موسم 2007 

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة

حوالي  بلغت  التمور  محصول  التسويقية 
بندين  بني  موزعة   ، دينار   192266.75

رئيسيان هما : - 

األول :جمع وقطف وفرز وتعبئة التمور:

وتعبئة  وفرز  وقطف  جمع  تكاليف  قدرت 
نحو  متثل  113104.85دينار  بحوالى  التمور 
التسويقية  التكاليف  إجمالي  58.8 % من 

بالنسب  املذكورة  املناطق  على  موزعة  وهى 
 % 31  ،  % 81  ،  % 85  ،  % 65.5 التالية 
وادي   ، مرزق   ، اآلجال  وادي  مناطق  من  لكل   ،

الشاطئ ، سبها على الترتيب 

التاىن : نقل التمور: 

بلغت تكاليف النقل حوالي 79161.83 دينار 
التكاليف  إجمالي  من   %  41.27 نحو  متثل 
 34.5 التالية   بالنسب  موزعة  التسويقية 
مناطق  69 % لكل من   ، % 19  ، % 15  ، %
وادي اآلجال ، مرزق  وادي الشاطئ ، سبها على 

الترتيب .
التمور  حملصول  اإلنتاج  تصريف  قنوات   2-

مبناطق اجلنوب: 
أشارت نتائج الدراسة امليدانية إلى أن محصول 
التمور يأخذ خمسة قنوات مختلفة لتصريف 
هو  كما  تسويقية  قنوات  أربعة  منها  اإلنتاج 
موضح بالشكل رقم  )2( وهى التسويق عند 
باملنطقة  أسواق  داخل  والتسويق  املزرعة  باب 
والتسويق  املنطقة  خارج  بأسواق  والتسويق 
تصريف  يتم  حني  في   ، للحيوانات  كأعالف 
)األهل  عائلي  كإستهالك  اإلنتاج  باقي 
واألصحاب واألقارب ( ، حيث بلغت أعلى كمية 
)منطقة  املنطقة  خارج  باألسواق  مباعة 
نحو  متثل  طن   2924.45 حوالي  الدراسة( 
73.3 % من اإلجمالي ، تليها الكمية املباعة 

عند باب املزرعة وقدرت بحوالى 678.24 طن 
الكمية  ثم   ، اإلجمالي  من   % 17 متثل نحو 
بلغت  حيث  للحيوانات  كأعالف  املباعة 
من   % 5 نحو  تشكل  طن   199.48 حوالي 
الكمية  تليها   ، املسوقة  الكمية  إجمالي 
 135.64 بنحو  وقدرت  املنطقة  داخل  املباعة 
الكمية  من   %  3.4 نحو   يقارب  ما  أي  طن 
العائلي  االستهالك  كمية  تليها   ، املسوقة 
نحو  تشكل  والتي بلغت حوالي 49.83 طن 
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. اإلجمالي  1.2 % من 

-3 تكاليف التسويق ملحصول التمور: - 

الدراسة امليدانية أن تكاليف   أوضحت نتائج 
حوالي  بلغت  التمور  محصول  التسويقية 
بندين  بني  موزعة   ، دينار   192266.75

رئيسيان هما : - 

األول :جمع وقطف وفرز وتعبئة التمور:

وتعبئة  وفرز  وقطف  جمع  تكاليف  قدرت 
نحو  متثل  113104.85دينار  بحوالى  التمور 
التسويقية  التكاليف  إجمالي  58.8 % من 

بالنسب  املذكورة  املناطق  على  موزعة  وهى 
 ،% 31  ، % 81  ، % 85 التالية 65.5 % ، 
وادي   ، مرزق   ، اآلجال  وادي  مناطق  من  لكل 

الشاطئ ، سبها على الترتيب 

التاىن : نقل التمور: 

بلغت تكاليف النقل حوالي 79161.83 دينار 
التكاليف  إجمالي  من   %  41.27 نحو  متثل 
 34.5 التالية   بالنسب  موزعة  التسويقية 
مناطق  69 % لكل من   ، % 19  ، % 15  ، %
وادي اآلجال ، مرزق  وادي الشاطئ ، سبها على 

الترتيب .

-4 الكفاءة التسويقية ملحصول 
التمور مبناطق الجنوب: -  

على  التسويقية  الكفاءة  تقديرات  تشير 
مستوى عينة الدراسة للمناطق املذكورة أنها 
منطقة  عينة  مستوى  بلغت 94.8 % على 
الدراسة ككل ، أما على مستوى عينة مزارع 
 ،  % 96.7 املناطق املذكورة ،فقد بلغت نحو 
من  لكل   %  93.5  ،  %  93.2  ،  %  92.5

 ، الشاطئ  وادي   ، مرزق   ، اآلجال  وادي  مناطق 
، وبالرغم من أن الكفاءة  الترتيب  سبها على 
 50 بأكثرمن  قيمتها  قدرت  قد  التسويقية 
خدمات  توجد  أنه  إال   ، املذكورة  باملناطق   %
( جترى حملصول  تسويقية ) جمع ،فرز و تعبئة 
تختلف  ولكنها  الدراسة  مبناطق  التمور 
لقد   . إلى أخرى  إختالفاً بسيطاً من منطقة 
مزارع  عينة  في  تسويقية  أعلى كفاءة  كانت 
تسويقية  كفاءة  وأقل  اآلجال  وادي  منطقة 
كانت في عينة مزارع منطقة مرزق وذلك كما 

هو مبني باجلدول رقم )5( .

لعينة  التمور  منتجي  تواجه  التي  التسويقية  املشاكل  الشكل )6( أهم 
مناطق اجلنوب خالل موسم 2007 .

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة

-5 الهامش التسويقي التسويقية 
ملحصول التمور مبناطق الجنوب: -  

مستوى  على  املنتج  نصيب  تقديرات  تشير 
بلغت  أنها  املذكورة  للمناطق  الدراسة  عينة 
عينة  مستوى  على  دينار   46.38 دينار   
مستوى  على  أما   ، ككل  الدراسة  منطقة 
بلغت  ،فقد  املذكورة  املناطق  م��زارع  عينة 
لكل من  نحو42.86، 46.66،64،50  دينار  
 ، الشاطئ  وادي   ، مرزق   ، اآلجال  وادي  مناطق 

سبها .
للتاجر  التسويقية  الهوامش  تقديرات  اما 
للمناطق  الدراسة  عينة  مستوى  على  احمللي 
مستوى  على  املذكورة أنها بلغت0.35  دينار 
على  أما   ، ككل  الدراسة  منطقة  عينة 
فقد  املذكورة  املناطق  مزارع  عينة  مستوى 
0.19دينار     ،0.20  ،0.59  ،0.44 نحو  بلغت 
وادي   ، مرزق   ، اآلجال  وادي  مناطق  من  لكل 

الشاطئ ، سبها .
التسويقية  الهوامش  تقديرات  بلغت  كما 

الدراسة  عينة  مستوى  على  التجزئة  للتاجر 
على  للمناطق املذكورة أنها بلغت0.46 دينار 
أما   ، ككل  الدراسة  منطقة  عينة  مستوى 
املذكورة  املناطق  مزارع  عينة  مستوى  على 
  ،0.25  ،0.21  ،0.56 نحو  بلغت  ،فقد 
0.18دينار  لكل من مناطق وادي اآلجال ، مرزق، 

وادي الشاطئ ، سبها .

-6 حجم الفاقد ملحصول 
التمور مبناطق الجنوب : -

كمية  أن  امليدانية  الدراسة  نتائج  أوضحت 
مزارع  عينة  مستوى  على  اإلنتاج  من  الفاقد 
حوالي  بلغت  املذكورة  للمناطق  الدراسة 
كمية  أن  تبني  حني  في   ، طن   125.057

الفاقد من اإلنتاج قد قدرت بحوالى 20.375 
بنسب  طن   34.405  ،  16.110  ،  54.167  ،
 28  ، % 13  ، % 43 شكلت نحو  16 % ، 
% من إجمالي كمية الفاقد ، لكل من عينة 
الدراسة ملزارع مناطق وادي اآلجال ، مرزق ، وادي 
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التمور  منتجي  تواجه  التي  التسويقية  للمشاكل  احللول  شكل )7( أهم 
لعينة مناطق اجلنوب خالل 2007

املصدر : - جمعت وحسبت من إستمارة اإلستبيان امليداني لعينة الدراسة .

الترتيب وذلك كما هو  الشاطئ ، سبها على 
مبني بالشكل رقم )3(. 

تانيًا أهم املشاكل التي تواجه 
منتجي التمور بعينة منطقة الدراسة 

والحلول املقرتحة منهم.

منتجي  تواجه  التي  اإلنتاجية  املشاكل   -  1
التمور لعينة مناطق اجلنوب : -  

من  عليها  املتحصل  الدراسة  نتائج  أوضحت 
إستمارة اإلستبيان أن منتجي التمور يواجهون 
مجموعة من املشاكل اإلنتاجية والتي أمكن 
حصرها وترتيبها وفقاً ألراء املزارعني من خالل 
املشاكل  أكثر  أن  ُيظهر  حيث   )4( الشكل 
األولى  املرتبة  في  تواجههم  التي  اإلنتاجية 
وإنتشار  واحلشرات  باألمراض  اإلصابة  هي 
احلشائش حيث أشار إلى ذلك عدد 101 مزارع 
بنسبة مثلت حوالي %53.7 من إجمالي عدد 
الثانية  املرتبة  في  وجاءت   ، بالعينة  املزارعني 
وعدم معرفة  املبيدات  أسعار  إرتفاع  مشكلة 
نوع املبيد لكل آفة ، حيث أشار إلي ذلك عدد 
من  نحو45.2%  شكلت  بنسبة  مزارع   85

في  تليها   ، بالعينة  املزارعني  عدد  إجمالي 
املرتبة الثالثة مشكلة إرتفاع أسعار األسمدة 
وعدم وجود برنامج تسميدي ، حيث أشار إليها 
 38.3% حوالي  مثلت  بنسبه  عدد 72 مزارع 
، تليها في  بالعينة  املزارعني  من إجمالي عدد 
العاملة  االيدى  قلة  مشكلة  الرابعة  املرتبة 
املتخصصة في خدمة النخلة وإرتفاع أجورها 
تقارب  بنسبة  مزارع   67 عدد  ذلك  وأورد   ،
نحو%35.6 من إجمالي عدد املزارعني بالعينة 
إرتفاع  مشكلة  اخلامسة  املرتبة  في  تليها   ،
مزارع   59 عدد  إليها  وأشار  اإلنتاج  تكاليف 
إجمالي  من   31.4% بحوالى  قدرت  بنسبة 
املرتبة  في  أتت  ثم   ، بالعينة  املزارعني  عدد 
من  الفسائل  توفر  عدم  مشكلة  السادسة 
بذلك  وأفاد  أسعارها  وإرتفاع  املثمرة  األصناف 
 %  27.7 نحو  مثلث  بنسبة  مزارع   52 عدد 
، تليها في  بالعينة  املزارعني  من إجمالي عدد 
املرتبة السابعة والثامنة مشكلتي عدم توفر 
زحف  و  الري  تنظيم  عملية  وسوء  الري  مياه 
املباني والعمران على مزارع النخيل وأشار إلى 
العينة  مزارعي  من  30 مزارع  ذلك عدد 45 ، 
%16.0 على الترتيب  بنسب مثلث 23.9 % ، 

لكل منهما .

2 - ترتيب الحلول للمشاكل 
اإلنتاجية التي تواجه منتجي التمور 

بعينة مناطق الجنوب : -

 أوضحت نتائج الدراسة املتحصل عليها من 
املقترحة  احللول  أهم  أن  اإلستبيان  إستمارة 
كانت  اإلنتاجية  املشاكل  ملواجهة  منهم 
واألسمدة  املبيدات  توفير  األولى  املرتبة  في 
 88 عدد  إليها  أشار  والتي  مناسبة  وبأسعار 
إجمالي  من   46.81% شكلت  بنسبة  مزارع 
املرتبة  في  وج��اءت  بالعينة  املزارعني  عدد 
النخيل  ملزارعي  تدريبية  دورات  إقامة  الثانية 
قدرت  بنسبة  مزارع   73 ذلك عدد  ذكر  حيث 
املزارعني  عدد  إجمالي  من   38.83% بحوالى 
القروض  توفير  الثالثة  املرتبة  ،ثم في  بالعينة 
وأشار  للنخيل  حديثة  مزارع  إلنشاء  الزراعية 
 % 37.23 إليها 70 مزارع بنسبه مثلت نحو 
، تليها في  بالعينة  املزارعني  من إجمالي عدد 
الزراعية  اجلمعيات  دور  تفعيل  الرابعة  املرتبة 
واملرشد الزراعي وأشار إليها 68 مزارع بنسبه 
عدد  إجمالي  من   %  36.17 نحو  مثلت 

اخلامسة  املرتبة  في  تليها   ، العينة  مزارعي 
جديدة  أصناف  إدخال  والسابعة  السادسة  و 
املزارع  وتشجيع  باملنطقة  لألمراض  مقاومة 
و  املنتجة  للمزارع  اإلنتاج  مستلزمات  وتوفير 
حفر اآلبار وإتباع طرق الري احلديثة وأوضح ذلك 
العينة  30 مزارع من مزارعي   ، 55 عدد 66 ، 
 %  29.26   ،  %  35 حوالي   تقارب  بنسب 
وذلك  منهما  لكل  الترتيب  ، 15.96 % على 

كما هو مبني بالشكل رقم )5( 

3 - املشاكل التسويقية التي تواجه 
منتجي التمور لعينة مناطق الجنوب : -  

عليها  املتحصل  ال��دراس��ة  نتائج  أف��ادت 
التمور  منتجي  أن  اإلستبيان  إستمارة  من 
التسويقية  املشاكل  من  مجموعة  يواجهون 
ألرائهم  وفقا  وترتيبها  حصرها  أمكن  والتي 
يتنب  حيث  املوضحة من خالل الشكل )6( ، 
تواجههم  التي  التسويقية  املشاكل  أكثر  أن 
وجود  عدم  مشكلة  منها  األولى  املرتبة  وفي 
أسواق منظمة في املنطقة والتي أشار إليها 
 % 42.5 نحو  مثلت  بنسبة  عدد 80 مزارع 
في  وجاءت  العينة  مزارعي  عدد  إجمالي  من 
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مصانع  وجود  عدم  مشكلة  الثانية  املرتبة 
ذلك  ذكر  حيث  الفائض  لتصنيع  باملنطقة 
 41% بحوالى  قدرت  بنسبة  مزارع   77 عدد 
املرتبة  في  ،ثم  العينة  مزارعي  إجمالي  من 
اخمل��ازن  توفر  ع��دم  مشكلة  أت��ت  الثالثة  
 71 إليها  وأشار  الفائض  لتخزين  املناسبة 
من   %  37.8 حوالي  شكلت  بنسبه  مزارع 
إجمالي عدد مزارعي العينة ،تليها في املرتبة 
النقل  وسائل  توفر  عدم  مشكلة  الرابعة 
بنحو  مثلت  بنسبة  مزارع   60 إليها  وأشار 
العينة  مزارعي  عدد  إجمالي  من   %   31.9

إرتفاع  مشكلة  اخلامسة  املرتبة  في  تليها   ،
بنسبة  تكاليف النقل وبينها عدد 53 مزارع 
عدد  إجمالي  من   %  28.2 بحوالى  قدرت 
السادسة  املرتبة  في  تليها   ، العينة  مزارعي 
املستهلك  إقبال  عدم  مشكلتي  والسابعة 
األصناف  أغلب  ل��رداءة  التمور  ش��راء  على 
ومشكلة إنخفاض الطلب على التمور مقارنة 
ذلك  وأوضح   ، األخرى  الفواكه   على  بالطلب 
العينة  مزارعي  من  مزارع   45  ،  49 عدد 
 %  23.9  ،  %  26.1 حوالي   مثلث  بنسب 

على الترتيب لكل منهما .

4 - ترتيب الحلول للمشاكل 
التسويقية التي تواجه منتجي 

التمور بعينة مناطق الجنوب :  

من  عليها  املتحصل  الدراسة  نتائج  أوضحت 
املقترحة  احللول  أهم  أن  اإلستبيان  إستمارة 
كانت  التسويقية  املشاكل  ملواجهة  منهم 
في املرتبة األولى إقامة املصانع والتشاركيات 
أشار  والتي  التمور  وتصنيع  لتعبئة  باملنطقة 
نحو  مثلت  بنسبة  م��زارع   95 عدد  إليها 
 ، العينة  مزارعي  عدد  إجمالي  من   50.5%

وجاءت في املرتبة الثانية توفير ثالجات لتخزين 
عدد  ذلك  ذكر  حيث  مناسبة  وبأسعار  التمور 
%44.1 من  بحوالي  قدرت  بنسبة  83 مزارع 

الثالثة  املرتبة  العينة ثم في  اجمالى مزارعي 
توفير الطرق ووسائل النقل املناسبة لتسويق 
بنسبة شكلت  املنتوج وأشار إليها 79 مزارع 
مزارعي  عدد  إجمالي  من   42.0% حوالي 
باب  فتح  الرابعة  املرتبة  في  تليها   ، العينة 
 50 ذلك عدد   وأوضح  اجملاورة  للدول  التصدير 
تقارب  بنسب  العينة  مزارعي  من  م��زارع 
منهما  لكل  الترتيب  على   %  26.6 حوالي 

وذلك كما هو مبني بالشكل رقم )7( .

التـــوصيـــــات

من  إليها  التوصل  مت  التي  النتائج  خالل  من 

خالل  من  وكذلك  والكمى  الوصفى  التحليل 

البيانات من إستمارة االستبيان ملزارعي  جمع 

فإنه  اجلنوب  مناطق  بعينة  التمور  محصول 

ميكن تقدمي بعض التوصيات التي تساهم في 

املناطق  تلك  في  التمور  حملصول  اإلنتاج  زيادة 

وهي كالتالي: 

وخاصة  النخيل  بأشجار  االهتمام  زيادة   – 1
تدريبية  دورات  بإقامة  وذلك  منها  القائم 

للري  احلديثة  التقنيات  بإدخال  للمزارعني 

مستوى  لرفع  وذل��ك  والتوبير  والتسميد 

اإلنتاجية من هذا احملصول. 

جتديد  لغرض  الزراعية  القروض  توفير   2-
مستلزمات  وتوفير  املتهالكة  النخيل  أشجار 

سعر  تعديل  بعد  سعرها  زاد  التي  اإلنتاج 

األجنبية  العمالت  مقابل  الدينار  ص��رف 

األخرى.

إقامة  التسهيالت املصرفية لغرض  -3 تقدمي 
لتعبئة  باملنطقة  والتشاركيات  املصانع 

ورفع  األع��الف  وتصنيع  وتغليفها   التمور 

املصنع  اإلنتاج  جودة  رفع  طريق  عن  كفاءتها 

مع توفير الثالجات للتخزين وبأسعار مناسبة.

املبردة لنقل أصناف  النقل  4 – توفير وسائل 
اإلنتاج  مناطق  من  لتبريد  حتتاج  التي  التمور 

إلى مناطق االستهالك . 

تعاونية  جمعيات  إنشاء  علي  العمل   –  5
إلي  اإلنتاجية  توفير مستلزمات  دورها  يتعدى 

التسويقية  السياسة  رسم  في  املشاركة 

للتمور في تلك املناطق.

إلنتاج  بيانات  قاعدة  إنشاء  على  العمل   –6

كل  احملصول  هذا  وإي��رادات  إنتاج  وتكاليف 

في  تساعد  التي  اإلمكانيات  توفير  مع  سنة 

الستيفاء  امليدانية  الدراسات  وتنفيذ  حتقيق 

هذه القاعدة للبيانات.

الدعم  وتقدمي  احمللي  باإلنتاج  االهتمام   –7

بتصدير  النخيل  ملزارعي  اخملتصة  اجلهات  من 

إنتاجهم للخارج.

 References املراجع

 ،)2005( عكاشه  عبدالرحمن  *ابراهيم 
دراسات صفات اجلودة في بعض اصناف التمور 
سبها.  جامعة   ، ماجستير  الليبية،اطروحة 

سبها، ليبيا.
والثوتيق  للمعلومات  الوطنية  *الهيئة 
 ، الزراعى  للتعداد  النهائية  النتائج   ،)2001(

طرابلس ،ليبيا  ص 72.
 ،)2007( ليبيا  في  النخيل  تنمية  *جهاز 

تقارير غير منشورة .
والتمور  النخيل   ،)1992( حمودة  *عبداهلل 
منطقة سبها، املهرجان الرابع للنخيل التمور 
لالستصالح  الزراعة  وزارة  ط2    ، بسبها 
ص   ، ليبيا   ، سبها   ، األراضي  وتعمير  الزراعي 

. 7
 ،)2002( البركولى  أحمد  و  باوة  *عمران 
،مجلة  مرزق  مبنطقة  النخيل  أصناف  حصر 
الدراسات الصحراوية ،م1 ، العدد الرابع ،املركز 
اجملتمعات  وتنمية  الصحراء  إلبحاث  العربي 

الصحراوية مرزق ، ليبيا ،ص ص 87 ،101 .
 ،)1998( املقري  عامر  و  موسى  زكى  *مراد 
املطبوعات  إدارة   ، الزراعى  التسويق  مبادئ 
والنشر،جامعة طرابلس ، طرابلس ، ليبيا ،ص 

.21

الباهي  على  املهندس  مع  خاصة  *  مقابلة 
تنمية  جهاز  مدير   ،2007/5/31 بتاريخ 
اجلنوبية ،سبها  املنطقة  فرع  النخيل  وتطوير 

، ليبيا.
)2003(، نخيل   ، كعكه  الغني  عبد  *وليد 
جامعة   ، املتحدة  العربية  االمارات  في  التمر 

االمارات.

 Benismail, Mohamed. 2007.

 Irrigation Date Palm in Libya

 irrigation of Date Palm

 Associated crops, Damascus,
.Syrian Arab Republic: FAO

 McTaggart, D. F., Parkin, M.

 T. F., Parkin, M., & Findlay,
  C. C. Microeconomics

 MyEconLab: Pearson Education

Australia.2006

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي70



71 الشجرة المباركة - يونيو  2016   



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي 72

نخيل البحرين
في دليل الخليج 2

تعرفنا يف بحث سابق نرش عىل صفحات هذه املجلة الرائعة ، عىل لورمير 
هام  كمصدر  وأهميته  لكتابه  تطرقنا  ثم  الخليج«،  »دليل  كتاب  مؤلف 
العربية،  والجزيرة  العريب  الخليج  منطقة  ومجتمع  وجغرافيا  تاريخ  لدراسة 
وأخرًيا  العربية،  إىل  وترجامته  العلمية،  مادته  منها  استقى  التي  واملصادر 
حلقتني،  يف  تناولنا،  ثم  والتاريخي.  الجغرايف  قسميه:  محتويات  حللنا 
النخيل يف اإلمارات العربية املتحدة، ويف حلقة سابقة عن نخيل البحرين 
وبعض  وأهميته،  وتاريخه  البحرين،  يف  النخيل  تناولنا  الخليج  دليل  يف 
لبعض  ونشري  الجغرايف،  توزيعه  سرنصد  الحلقة  هذه  ويف  استخداماته، 
قبائلها التي امتلكت أشجار نخيل، ونتعرف عىل إنتاج وتجارة التمور، ونختم 
بأحداث تاريخية يف تاريخ البحرين ارتبطت بالنخيل، وذلك من خالل ما ورد 
يف دليل الخليج، مستخدمني املنهج التاريخي التحلييل املقارن، لنحلل ما 
ورد يف ثنايا الكتاب، ونقارنها مبناطق أخرى وبفرتات تاريخية أخرى ما أمكن 

ذلك.

لناظرهــــا حســًنا، قباب زبرجــــــــــد
قناديل ياقــــوت بأمـــراس عســــجد

كأن النخــ ـيل الباسقات، وقد بدت
وقد علقت من حولها زينة لـــــــــــها

)شهاب الدين الشطنويف(

د. عيل عفيفي عيل غازي
صحفي وأكادميي مرصي

afifyhistory@hotmail.com
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التوزيع الجغرايف:

مناطق  يف  النخيل  أعداد  توزيع  ييل  فيام 
يف  ورد  ما  وفق  البحرين  وجزيرة  مملكة 

دليل الخليج.
أبو بهام: 

قرية جنوب غرب مدينة املنامة، سكانها 
)ج1،  التمور.  النخيل وجامعي  من مزارعي 

ص335، 336(.
أبو صيبع )أصيبع(:

العجاج، يوجد  منطقة جنويب غريب قلعة 
بها... 1400 نخلة تقريًبا. )ج1، ص348(.

البحرين:

معتم،  أخضضر  لونها  بها  النخيل  أشجار 
ناقص  وشكلها  ضعيف،  ومحصولها 
النخيل  ومزارع  أنواع،  ثالثة  والري  النمو... 
والضضدوالب،  السيح،  نخل  باسم  معروفة 
األوىل  تضضروى  الضضغضضرافضضة، ومضضن هضضذه  ونخل 
وتضضروى  املنسابة.  القنوات  من  بالجذب 
الثانية برفع قربة أو اثنني بواسطة العجول 
املنحدرات.  يف  متيش  التي  الحمري  أو 
رافعة  أو  الغرافة  بواسطة  ُتضضروى  والثالثة 
وقربة مع الثقل املوازن )سلة من الرتاب( 
تسميد  يف  السمك  سضضامد  وُيستعمل 
 .)374 ص373،  )ج1،  النخيل.  مضضضضزارع 
من  البلح...  فهي...  البحرين  واردات  أمضضا 
العراق...،  ومن  القطيف،  ومن  األحساء، 
قيمتها...  أهمية يف  األشياء  وأعظم هذه 
الضضضصضضضادرات  أمضضضا   ... لًكا(   9,25( الضضبضضلضضح 
لكوك(   3,75( البلح  فكانت...  األساسية: 
ُيسلق  وبعضه  ُيجفف،  )بعضه  والبلح   ...

وُيسمى سلوق(. )ج1، ص381، 382(.

البحرين )جزيرة(:

الطرف  من  الهامة  النخيل  منطقة  تبدأ 
املنامة  مضضن  ومتضضتضضد  للجزيرة،  الضضشضضاميل 
الرشقي  الضضشضضامل  طضضول  مضضع  بضضضوري  حتى 
حتى الجنوب الغريب مبقدار سبعة أميال، 
ثالثة  الضضوسضضط  يف  أقضضصضضاه  يبلغ  وبضضعضضرض 
أميال، وهكذا فإنها متأل معظم املساحة 
يصل  الضضذي  الضضكضضب،  خضضور  شضضامل  الواقعة 
إىل وسط الجزيرة من ناحية الرشق. )ج1، 

ص327، 328(.

البديع:

مدينة عىل ساحل جزيرة البحرين بالقرب 
من ركنها الشامل الغريب، معظم سكان 
حضضي الضضبضضديضضع مضضن الضضضضدوارس الضضذيضضن يضضأتضضون 
من  النخيل  مزارع  يف  االبار  من  مبياههم 

قرى دراز. )ج1، ص514، 515(.

البسَيتني:

قضضريضضة عضضىل الضضسضضاحضضل الضضغضضريب مضضن جزيرة 
رشقها  يف  توجد  البحرين،  يف  املحرق 
يضضاردة   300 حضضوايل  طولها  نخيل  مضضزرعضضة 
ميدان  بضضران  فيها  يضضضاردة،   200 وعرضها 
ويضضزرع  قلياًل.  مالحة  رشب  مبياه  القرية 
والربسيم.  الضضجضضزر  النخيل  تحت  بضضكضضرة 

 400 حضضضوايل  عضضىل  البسيتني  وتضضحضضتضضوي 
مسكن بعضها من الحجر، ولكن معظمها 
أكواخ من سعف النخيل... أما عدد النخيل 
ص523،  )ج1،  نخلة.   1000 عضضن  فيقل 

.)524

الَحَجر:

 12.000 بها  العجاج،  قلعة  جنويب  قرية 
نخلة تقريبًا. )ج1، ص338، 339(.

: الحجيرّ

قضضريضضة عضضىل الضضسضضاحضضل الضضرشقضضي لضضجضضزيضضرة 
الذين  للبحارنة  كضضوًخضضا   15 بها  البحرين، 
الطرف  عند  تقع  النخيل،  بزراعة  يعملون 
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النخيل بني كواره وتوبيل.  الغريب لحدائق 
)ج1، ص339(.

الحورة:

بن  وحضضالضضة  املضضنضضامضضة  مضضديضضنضضة  بضضني  منطقة 
)ج1،  نخلة.   300 بها  النخيل  يقدر  أنس، 

ص339(.

الجبلة:

لجزيرة  الضضشضضاميل  الضضسضضاحضضل  عضضىل  قضضريضضة 
البحرين غرب مدينة املنامة، بها 30 كوًخا 
النخيل،  بزراعة  يعملون  الذين  للبحارنة، 
بجوار  توجد  القوارب،  وبناء  اللؤلؤ،  وصيد 

مزارع النخيل. )ج1، ص340(.

الجبيالت:

لجزيرة  الرشقي  الساحل  من  قريبة  قرية 
الذين  للبحارنة  كضضوخضضًا   15 بها  البحرين، 
يعملون بزراعة النخيل، ُيوجد بها كثري من 

مزارع النخيل. )ج1، ص340(.

جرداب:

قضضريضضة عضضىل الضضسضضاحضضل الضضرشقضضي لضضجضضزيضضرة 
بها  صالح،  النبي  جزيرة  مقابل  البحرين، 
البحارنة،  يسكنها  البوص  من  كوًخا   30

عشة  و50  النخيل.  بزراعة  يعملون  الذين 
يف  يعملون  الذين  للبحارنة،  البوص  من 
النخيل...  وزراعضضضة  اللؤلؤ،  عضضىل  الضضغضضوص 
ويقدر عدد النخيل بنحو 8500 نخلة. )ج1، 

ص343(.

الجرسة:

قرية عىل الساحل الغريب لجزيرة البحرين، 
)ج1،  النخيل.  من  قليلة  كمية  بها  توجد 

ص341(.

الُجفي:

قضضريضضة عضضىل الضضجضضانضضب الضضشضضاميل مضضن رأس 
النخيل...  من  كبري  عدد  بها  يوجد  الُجفري، 
ص342،  )ج1،  نخلة.   900 النخيل  وعدد 

.)343

الجنابية:

لجزيرة  الغريب  الساحل  من  بالقرب  قرية 
البحرين، تقع وسط أشجار النخيل ... وبها 

... حوايل 1000 نخلة. )ج1، ص340(.

: الجورّ

لجزيرة  الضضرشقضضي  الساحل  عضضىل  منطقة 
البحرين، جنوب رشق جبل دخان، ال يوجد 

بها نخيل. )ج1، ص341(.

الحد:

الرشقية  الجنوبية  الضفة  تقع عىل  مدينة 
يف جزيرة املحرق يف البحرين، ال ُيزرع بها 

النخيل. )ج2، ص299(.

الخريجية:

إحدى قرى الطرف الشاميل لجزيرة سرتة، 
يوجد بها 1600 نخلة. )ج7، ص86(.

الدْير:

قرية عىل الساحل الشاميل الغريب لجزيرة 
املحرق يف البحرين، تحاط مبزارع النخيل 
حوايل  بها...  ويوجد  الربسيم...  وحقول 

1700 نخلة. )ج1، ص583(.

الرقعة:

مبزارع  محاطة  العجاج،  قلعة  غريب  قرية 
)ج1،  نخلة.   8000 بها...  ويوجد  النخيل... 

ص348(.

الزنج:

يوجد  املنامة،  مدينة  غريب  جنويب  قرية 
النخيل،  غابات  قرب  كبرية  مزروعات  بها 
)ج1،  نخلة.   12000 بها  النخيل  وعضضدد   ...

ص353(.

السقيرّة:

بها  املنامة،  مدينة  رشقضضي  جنوب  قرية 
بزراعة  يعملون  الذين  للبحارنة  كوًخا   30

النخيل، املنازل منترشة عىل حدود غابات 
)ج1،  نخلة.   700 النخيل  عضضدد  النخيل... 

ص351، 352(.

السهلة الفوقية أو )السهلة العودة(:

تقع  املنامة،  مدينة  غضضرب  جنوب  قرية 
القرية عىل أرض مرتفعة وتحيط بها مزارع 
)ج1،  نخلة.   15000 القرية  ويف  النخيل... 

ص348، 349(.

السهلة الحدرية أو )السهلة الصغرية(:
تقع  املنامة،  مدينة  غضضرب  جنوب  قرية 
عىل  النخيل  حضضدائضضق  وسضضط  يف  الضضقضضريضضة 
)ج1،  واملنامة.  الرفاع  بني  الطريق  طول 

ص349(.

الشاخورة:

يقدر  العجاج،  قلعة  رشقي  جنوب  قرية 
)ج1،  نخلة.   6000 بنحو  بها  النخيل  عدد 

ص351(.

الغريفة:

قضضريضضة عضضىل الضضسضضاحضضل الضضرشقضضي لضضجضضزيضضرة 
البحرين، تقع عند نهاية حدائق النخيل التي 
تجاور الشاطئ الشاميل لخور الكب. )ج1، 

ص338(.

الفريرّة:

قرية بالقرب من الطرف الشاميل الغريب 
19 شوعي  بضضهضضا  ويضضوجضضد  لضضجضضزيضضرة سضضضرتة، 

وسمبوك و700 نخلة. )ج7، ص88(.

الفالة:

لجزيرة  الضضشضضاميل  الضضسضضاحضضل  عضضىل  قضضريضضة 
البحرين، يسكنها السكان الذين يعملون... 
الرشقية  الضاحية  هي  النخيل،  وزراعضضضة 
وحضضدائضضق  الساحل  بضضني  وتضضقضضع  لسنابس، 

النخيل. )ج1، ص338(.

القدم:

قلعة برتغالية جنويب قلعة العجاج، توجد 
الرشقي  الجانب  عىل  بها  النخيل  زراعضضة 

للقرية. )ج1، ص347(.

القلعة:

تجاور قلعة العجاج، بها 30 كوًخا للبحارنة 
وبها   ... النخيل،  بضضزراعضضة  يعملون  الضضذيضضن 

1400 نخلة. )ج1، ص347(.

املاخور:

بها  النخيل  املنامة،  مدينة  غريب  جنويب 
9000 نخلة. )ج1، ص344، 345(.

املالكية:

لجزيرة  الغريب  الساحل  من  بالقرب  قرية 
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النخيل...  وسط  املساكن  توجد  البحرين، 
)ج1،  نخلة.   6000 حضضوايل  النخيل  وعضضدد 

ص345(.

املرخ:

عدد  وسط  يف  تقع  البديع،  رشقي  قرية 
 1350 بالقرية...  ويوجد  النخيل،  من  كبري 

نخلة. )ج1، ص346(.
املقابا:

قرية تقع رشقي البديع، النخيل بها 
4000 نخلة. )ج1، ص345، 346(.

املقشاع:

كوخًا   20 بها  العجاج،  قلعة  جنوب  قرية 
النخيل...  بزراعة  يعملون  الذين  للبحارنة 
والنخيل بها 1500 تقريًبا. )ج1، ص346(.

املنامة:

التجارية  والعاصمة  الرئيسية  املدينة 
 500 املدينة  أهضضايل  ميتلك  للبحرين، 
أهضضضايل ضاحية  نضضخضضيضضل، وميضضلضضك  شضضجضضرة 
)ج4،  نخيل.  شجرة   800 الكبرية  النعيم 

ص198، 205(.

املوبلَغة:

قرية بها 40 كوخًا من الحجر ومن الحصري 
النخيل.  بزراعة  يعملون  الذين  للبحارنة 

)ج1، ص346(.

النبي صالح:

الجهة  يف  البحرين  يف  جضضزر  مجموعة 
يف  وهضضي  البحرين،  جزيرة  من  الرشقية 
ألنها  كبرية  واحضضضدة  نخيل  مضضزرعضضة  الضضواقضضع 
إن  ُيضضقضضال  الضضتضضي  النخيل  بأشجار  مغطاة 
عددها 16000 نخلة. )ج6، ص151، 152(.

النوْيدات:

قرية شامل رشقي قلعة العجاج، النخيل 
بها 1730 نخلة. )ج1، ص347(.

َبْدَعه:

لجزيرة  الضضشضضاميل  الضضسضضاحضضل  عضضىل  قضضريضضة 
الصيف  يف  مفضل  مكان  ُتعد  البحرين، 
به  وينصبون  املدينة،  سكان  إليه  يلجأ 

أكواًخا من سعف النخيل. )ج1، ص335(.

بربار:

يحيط  املنامة،  مدينة  رشق  جنوب  قرية 
 2400 وبها  النخيل،  حدائق  القرية  بهذه 

نخلة. )ج1، ص336(.

بربورة:

قرية شامل رشق الرفاع الرشقي، والنخيل 
)ج1،  تقريًبا.  نخلة   1760 حضضضوايل  بضضهضضا 

ص336، 337(.

ة: ُبقورّ

بها  املضضنضضامضضة،  مدينة  غضضرب  جضضنضضوب  قضضريضضة 
حوايل 5500 نخلة. )ج1، ص337(.

بالد الَقديم:

البحرين  جزيرة  عىل  مبعرة  كبرية  قرية 
عدد  ُيضضقضضدر  املنامة،  مدينة  غضضرب  جنوب 
)ج1،  نخلة.   11000 بضضحضضوايل  الضضنضضخضضيضضل 

ص476، 477(.

بني جمرة:

قرية رشقي البديع، بها 50 كوًخا للبحارنة، 
ونسج  النخيل،  بضضزراعضضة  يعملون  الضضذيضضن 
 1300 بها  والنخيل   ... العبايات،  صضضوف 

نخلة. )ج1، ص340(.

بوري:

قرية جنوب غرب مدينة املنامة، بها...150 
زراعة  يف  يعملون  الذين  للبحارنة  كوًخا 
النخيل، ... ويقدر عدد النخيل بنحو 10500 

نخلة. )ج1، ص337(.

بيجوية:

قرية جنوب غرب مدينة املنامة، سكانها 
 750 النخيل  ويبلغ عدد  النخيل...  زراع  من 

نخلة. )ج1، ص336(.

توبيل:

قرية شامل غرب الرفاع الرشقي، تقع إىل 
الداخل بعد حزام النخيل الضخم، ... وعدد 
نخلة.  و8150  الضضرمضضان،  من   50 األشضضجضضار 

)ج1، ص352(.

جبلة حبيش:

عدد  املنامة،  مدينة  غضضريب  جنوب  قرية 
النخيل بها 1800 تقريًبا. )ج1، ص338(.

جد الحاج: 

قرية عىل الساحل غريب قلعة العجاج، بها 
بزراعة  يعملون  الذين  للبحارنة،  كوًخا   15
بها...  يضضوجضضد  األسامك...  وصضضيضضد  النخيل 

حوايل 1400 نخلة. )ج1، ص342(.

جد حفص:

قرية جنوب رشق قلعة العجاج، بها 300 
بزراعة  يعملون  الضضذيضضن  للبحارنة،  منزال 
وحرق  اللؤلؤ،  وتجارة  والتجارة،  النخيل، 
 16500 ب  النخيل  عضضدد  ويضضقضضدر  الجري... 

نخلة. )ج1، ص342(.

جد عيل:

لجزيرة  الضضرشقضضي  الضضسضضاحضضل  قضضرب  قضضريضضة   
يسكنها  كضضوًخضضا،  ثضضالثضضون  بضضهضضا  الضضبضضحضضريضضن، 
 ... النخيل،  بزراعة  يعملون  الذين  البحارنة 

بها 3430 نخلة. )ج1، ص341(.

ُجنوسان:

الضضشضضاميل لجزيرة  الضضسضضاحضضل  قضضريضضة قضضرب   
)ج1،  نخلة.   5500 بها  النخيل  البحرين، 

ص340(.
قلعة  جضضنضضويب  قضضريضضة  الضضصضضالضضح:  عبد  حلة 
ممن  للبحارنة  كضضوًخضضا   20 بها  الضضعضضجضضاج، 

يعملون بزراعة النخيل. )ج1، ص349(.

حنايني:

وسط  يف  الغريب  الساحل  عىل  منطقة 
تضضجضضويضضف جضضضزيضضضرة الضضبضضحضضريضضن، بضضهضضا بضضضران 
من  حوطة  داخضضل  منهام  كل  متالصقان، 

النخيل. )ج1، ص356(.

دار كليب:

لجزيرة  الغريب  الساحل  من  بالقرب  قرية 
4000 نخلة.  بها... حوايل  البحرين، يوجد 

)ج1، ص344(.

دراز:

الضضبضضحضضريضضن،  قضضريضضة شضضضامل رشق جضضضزيضضضرة 
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النخيل  تجمعات  يف  منترشة  املساكن 
 1500 حضضوايل  النخيل  وعضضدد   ... املجاورة، 

نخلة. )ج1، ص337، 338(.

دمستان:

لجزيرة  الغريب  الساحل  من  قريبة  قرية 
بني  ما  بها  النخيل  عدد  يضضرتاوح  البحرين، 

2500 و3000 نخلة. )ج1، ص338(.

روزكان:

قرية غريب قلعة العجاج، بها 5000 نخلة. 
)ج1، ص348(.

سبيه:

ينبوع  بها  الرشقي،  الرفاع  رشقي  منطقة 
مزارع  يرويان  األرض  تحت  مياه  ومجرى 

عدة للنخيل. )ج1، ص357(.

سرتة:

إحدى جزر أرخبيل البحرين، وهي الجزيرة 
تقع  واألهمية،  الحجم  حيث  من  الثانية 
نخيل  أشجار  وبها  البحرين،  جزيرة  رشق 

مرتفعة. )ج7، ص85، 86(.

سفالة:

عىل الساحل الرشقي بالقرب من الطرف 
الضضشضضاميل لضضجضضزيضضرة سضضضرتة، وتضضوجضضد مضضزارع 
النخيل  عدد  وُيقدر  الشامل...  إىل  النخيل 

بنحو 4000 نخلة. )ج7، ص88(.

سلامباد:

كوًخا   30 بها  العجاج،  قلعة  جنويب  قرية 
النخيل...  بزراعة  يعملون  ممن  للبحارنة 
توجد يف نهاية غابة النخيل... وعدد النخيل 

بها 5500 نخلة تقريًبا. )ج1، ص350(.

سامهج أو سامهي:

قرية بالقرب من الشاطئ الشاميل لجزيرة 
حدائق  خلف  الضضقضضريضضة  تختفي  املضضحضضرق، 

النخيل، وبها 1150 نخلة. )ج4، ص391(.

سنابس:

لجزيرة  الضضشضضاميل  الضضسضضاحضضل  عضضىل  قضضريضضة 
العجاج،  وقلعة  املضضنضضامضضة  بضضني  البحرين 

النخيل بها 900 نخلة. )ج1، ص350(.

سَنْد: 

عدد  الرشقي،  الرفاع  رشقي  شامل  قرية 
النخيل بها حوايل 525 شجرة نخيل. )ج1، 

ص350، 351(.

شَباَفة:

منطقة رشقي الرفاع الرشقي، بها ينبوع، 
ألهل  التابعة  نخيل  حضضدائضضق  بها  وتضضوجضضد 

النويدرات. )ج1، ص357(.

شهر كان:

 قرية عىل الساحل الغريب جنويب البديع، 
-2500 بضضني  مضضا  يضضضرتاوح  بها  النخيل  عضضدد 

3000 نخلة. )ج1، ص351(.

َصَدد:

سضضهضضل عضضضىل الضضسضضاحضضل الضضضغضضضريب لضضجضضزيضضرة 
وسط  يف  تقع  البديع،  جنويب  البحرين 
التي تروى من مياه األفالج  النخيل،  زراعة 
عىل  ويحتوي  صضضخضضارة،  ُيسمى  نبع  مضضن 

10500 نخلة. )ج1، ص348(.

عايل:

قرية هامة يف البحرين تبعد ستة أميال إىل 
الجنوب الغريب من قلعة املنامة، وبقرب 
النخيل  ملناطق  الغربية  الجنوبية  النهاية 
من  وتتكون  الجزيرة،  شامل  ُتغطي  التي 
يعملون  الذين  البحرين،  200 منزال ألهل 

األواين،  وصناعة  الحي،  الجري  صناعة  يف 
الدفن األثرية  النخيل، وأكرب أماكن  وزراعة 
تقع جنوب هذه القرية. وُيقدر عدد أشجار 
نخيل.  شجرة   8250 بنحو  فيها  النخيل 

)ج1، ص94(.

عراد:

 قرية يف منتصف بروز من الجهة الشاملية 
للبحارنة،  كوًخا   100 بها  املحرق،  لجزيرة 
وهم زراع نخيل... وبها ثالثة بساتني للبلح 

بها 12000 نخلة. )ج4، ص389(.

عسكر: 

قضضريضضة عضضىل الضضسضضاحضضل الضضرشقضضي لضضجضضزيضضرة 
حضضوايل  بها  النخيل  عضضدد  ُيضضقضضدر  البحرين، 

1500 نخلة. )ج1، ص335(.

فارسية:

قضضريضضة عضضىل الضضسضضاحضضل الضضرشقضضي لضضجضضزيضضرة 
نخلة.   1900 حوايل  بها  النخيل  البحرين، 

)ج1، ص338(.

قريرّة: 

جنويب  الغريب  الساحل  من  بالقرب  تقع 
البديع، النخيل بها ال يقل عن 1000 نخلة. 

)ج1، ص347(.

كرزكان: 

جنويب  الغريب  الساحل  من  بالقرب  قرية 
النخيل...  وسط  يف  املنازل  توجد  البديع، 
ص343،  )ج1،  نخلة.   16500 والنخيل 

.)344
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كوارة:

قرية بالقرب من الساحل الرشقي لجزيرة 
نهاية  يف  تقع  الضضرفضضاع،  شضضاميل  البحرين 
مزارع النخيل ... ويوجد بها... حوايل 2150 

نخلة. )ج1، ص344(.

مانع أو ماين: 

لجزيرة  الضضشضضاميل  الضضسضضاحضضل  عضضىل  قضضريضضة 
 20 بها  املضضنضضامضضة،  مدينة  غضضريب  البحرين 
يعملون  الذين  للبحارنة  البوص  من  كوًخا 
وُيقدر  األسامك....  وصيد  النخيل  بزراعة 
)ج1،  نخلة.   19000 بنحو  النخيل  عضضدد 

ص345(.

َمَحزرّة: 

من  بالقرب  الرشقي  الساحل  عىل  قرية 
الطرف الشاميل لجزيرة سرتة، ويبلغ عدد 
النخيل حوايل 4300 نخلة. )ج7، ص87(.

َمرقبان: 

قرية بالقرب من الطرف الشاميل لجزيرة 
النخيل  حضضدائضضق  حضضافضضة  عضضىل  تقع  سضضضرتة، 
)ج7،  نخلة.   5000 نحو  يبلغ عددها  التي 

ص87(.

مروزان: 

محاطة  العجاج،  قلعة  رشق  جنوب  قرية 
بحدائق النخيل. )ج1، ص346(.

نورجرفت: 

كوًخا   20 بها  العجاج،  قلعة  غضضريب  قرية 
النخيل...  بزراعة  يعملون  الذين  للبحارنة 

والنخيل 2500 نخلة. )ج1، ص346(.

واديان: 

يوجد  سرتة،  جزيرة  رشق  جنوب  منطقة 
النخيل...  من  صف  الجنويب  الجانب  يف 
وعدد النخيل 4000 نخلة. )ج7، ص88(.

قبائل البحرين والنخيل
فيام ييل قبائل أشار لورمير إىل ملكيتها 
ألشجار نخيل مقدًرا إياها ومحدًدا موقعها.

البحارنة: 

البحرين، وهم عرب  إمارة  معظم سكان 

معظمهم سنيون، أقوى طبقة من حيث 
النخيل  زراعة  أيديهم معظم  العدد، ويف 

والزراعة يف الجزر. )ج1، ص371(.

الدوارس: 

نوًعا  مختلف  والزالق  البديع  دوارس  وضع 
أن  حضضال  أيضضة  عضضىل  االعتقاد  ُوميضضكضضن  ما...، 
كرة رشائهم ملزارع النخيل يف السنوات 
أو خمسة  أربعة  قبل  األخرية ال سيام من 
من كبار رجالهم يف الجزء املجاور ملحل 
بالرحيل  التهديد  تحقيق  يجعل  إقامتهم 
)ج1،  مستحياًل.  يكن  مل  إن  بعيًدا  أمضضضًرا 

ص387، 388(.

العتوب أو بنو عتيبة: 

عدًدا،  وأكرها  البحرين،  قبائل  أقوى  من 
لها،  البحرين  يف  الحاكمة  األرسة  تنتمي 
النخيل.  بزراعة  يعملون  البحرين  وعتوب 

)ج7، ص215، 216(.

املناصي:  

الخان  يف  منهم  املضضوجضضوديضضن  باستثناء 
والجمرية من البدو الرحل، فإن معظمهم 
بجوارها،  أو  قطر  يف  الشتاء  يقضون 
توجد  حيث  ليوا  يف  الصيف  ويقضون 
وبها  األكضضضضواخ،  مضضن  مؤقتة  قضضرى  لديهم 
نخيل يعترب ملكية مشرتكة للقبيلة. )ج4، 

ص208(.

إنتاج وتجارة التمور يف البحرين

نوًعا  ستني  حضضضوايل  البحرين  يف  يضضوجضضد 
والخنيزي،  زبضضان  امُلضضرْ أكرها  التمور  من 
بحوايل  السنوي  املحصول  جملة  وُيقدر 
جنيًها   33255 حوايل  قيمتها  طن   5200

من  جملته  يف  فهو  التمر  أما  إسرتلينًيا. 
أنواع غري ممتازة.

أما عن تجارة التمر يف البحرين، فإن أغلب 
وهو  اإلحضضسضضاء،  مضضن  املضضسضضتضضوردة  التمور 
هناك أكر مام يصدر منه للهند وكراتيش 
بحاجات  يفي  ال  إنتاجها  أن  أي  وكاتياوار، 
و1905   1904 سكانها. وحدث يف سنتي 
ويف  العادي.  من  أقل  كان  املحصول  أن 
-1889 سنة  من  السبع  السنوات  خضضالل 

معدل  بلغ   1906-1905 سنة  إىل   1900

قيمة الوارد السنوي من التمور وعصريها 
الصادر  ومعدل  اسرتلينًيا،  جنيًها   35185

األكرب  والقسم  اسرتلينًيا،  جنيًها   19000

املستوردة  التمور  من  هو  صادراتها  من 
من اإلحساء. ويف 31 ديسمرب سنة 1904 
إنجليزي  10000 قنطار  البحرين  كان يف 
موانئ  اىل  الشحن  انتظار  يف  التمور  من 

البحر األحمر ومرص.
ومن أنواع التمور املزروعة يف البحرين ما 
)37 رطال ونصف(  القلة منه  يزيد مثن  ال 
شكل  عىل  ُيباع  وأغلبه  ونصف.  روبية  عن 
متر ُمجفف، بينام ُيباع معظم التمر الجيد 
ُيباع  فإنه  الخنيزي  أما  )طازج(.  وهو رطب 
ُيْغىل  وكضضذلضضك  رطضضب،  أو  متضضر  هيئة  عضضىل 
للتصدير، والتمر املغيل ُيطلق عليه غالًبا 

اسم سلوق. )ت6، ص 3297، 3298(.
وفيام ييل إحصائيات صادرات التمور من 
ورشاب  التمور  )تشمل  البحرين  موانئ 

التمر »الدبس«(.

أحداث تاريخية ارتبطت بالنخيل

يف  بضضروس  املضضضالزم  ذكضضر   1817 سنة  يف 
تقريره أن البحرين قد أصبحت اآلن السوق 
كذلك  القراصنة،  منهوبات  لبيع  الرئيسة 
منها  مُيضضونضضون  التي  قاعدتهم  أيًضا  هي 
اعتبارها  بالتايل  ميكن  فال  والتمور،  باألرز 
أعداًدا  وأن  خاصة  للقرصنة،  قاعدة  سوى 
رأس  اىل  ُيبحروا  أن  اعضضتضضادوا  سكانها  من 
الخيمة، وهناك يعتربون من طاقم سفن 
وكان  أكضضر،  أو  ملواسم  مؤقتا  القراصنة 
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المبيدات واإلنسان 
ونخيل التمر

جوهريًا  م��ك��ّون��ًا  اآلف���ات  م��ب��ي��دات  متثل 
تستخدم  التي  الزراعية  الكيميائيات  يف 
الفاكهة  وأن���واع  التمر  نخيل  بساتني  يف 
والُخض.  ال��ح��ق��ل  وم��ح��اص��ي��ل  األخ����رى 
قد  الكيميائيات  م��ن  نظائرها  وك��ش��أن 
يكون لتطبيقها تداعيات وأثار جانبية عىل 
عدم  عند  خاصة  البيئة  ومكونات  اإلنسان 

التعامل معها بطريقة مستنرية واعية.

اآلفات«  »مبيدات  تعبري  إطالق  درج  وقد 
ملختلف  القاتلة  الكيميائية  امل��واد  عىل 
واألك��اروس��ات  الحرشات  وأهمها  اآلف��ات 
والحشائش الضارة والفطريات والبكترييا 
والطيور  والقوارض  املمرضة  والنيامتودا 
والقواقع التي تهاجم كثريًا من املزروعات 
املبيدات  وتستخدم  التمر.  نخيل  ومنها 
منها  مستحضات  ب��ص��ورة  الكيميائية 
واملساحيق  لالستحالب  القابلة  امل��واد 
وامل��رك��زات  وامل��ح��ّب��ب��ات  للبلل  القابلة 
ومعلقات  امل���اء  يف  ل��ل��ذوب��ان  ال��ق��اب��ل��ة 

الكبسوالت الدقيقة وغريها. 

املنتجة  ال���رشك���ات  م��ن  ع��دي��د  وه��ن��اك 

د. سيد عاشور أحمد
أستاذ بكلية الزراعة، جامعة أسيوط، مرص

s.ashour@gmail.com
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يقل  ال  م��ا  منها  ال��ع��امل-  يف  للمبيدات 
الواليات  يف  تعمل  رشك��ة  خمسون  عن 
سيناميد  أمريكان  مثل  وحدها-  املتحدة 
وإي��الن��ك��و  وداو  جيجي  وس��ي��ب��ا  وب��اس��ف 
ويونيون  وِش���ل  ومونسانتو  وك��وم��ي��اي 
تلك  وتقوم  وغريها.  وفلسيكول  كاربيد 
وترخيصها  املبيدات  بتصنيع  الرشكات 
البيئة  حامية  بهيئة  واعتامدها  وتسجيلها 
إنتاج  ويستغرق  تجاريًا.  إنتاجها  ثم   EPA

ويتكلف  أع��وام   10  6- من  ع��ادة  املبيد 
وتقوم   .]13[ دوالر  مليون   100 نحو 
باسترياد  للمبيدات  املنتجة  غري  ال��دول 
تقوم  ثم  املنتجة  الدول  منها من  عينات 
يف  بتجريبها  املحلية  املعنية  اإلدارات 
تجارب حقلية محدودة ثم تجارب موّسعة 
ما  باستخدام  تويص  ثم  أع��وام  لبضعة 

تراه مناسبًا منها ]1[.

السمية املحتملة

دورًا  امل��ب��ي��دات  ج��زي��ئ��ات  تركيب  يلعب 
وأثرها  اإلنسان  عىل  سميتها  يف  رئيسًا 
املبيدات  البيئة. ورغم فوائد  عىل عنارص 

قضية  استخدامها  أصبح  فقد  العديدة، 
ال��دول  من  كثري  يف  العام  للرأي  شاغلة 
هذا  نتج  وقد  األخرية.  العقود  يف  خاصة 
عن تزايد اإلحساس باألثار واملخاطر التي 
بداية  مع  ذلك  تزامن  وقد  عنها.  تنجم  قد 

واكب  أن  بعد  عامليًا،  بالبيئة  االه��ت��امم 
وتطلعاته  التكنولوجي  اإلن��س��ان  تقدم 
وحروبه متغرّيات دولية وإقليمية أدت إىل 
واألرض  امل��اء  يف  عديدة  تلوث  مشاكل 

والهواء وحتى يف الفضاء الخارجي.

تقسيم منظمة الصحة العاملية لخطر السمية الحادة ملبيدات اآلفات عىل اإلنسان

هذا باإلضافة إىل وجود بعض العالمات التحذيرية عىل عبوات املستحضات التجارية للمبيدات تشري إىل درجة سميتها، مثل 
كلمة خطر أو إنذار أو احرتاس، وتعني تلك الدرجات ما ييل:

أو لصق رشائط بلون معني عىل العبوة تدل عىل درجة سمية محتواها، كاللون األحمر للمبيد عايل السمية واللون األصفر للمبيد 
متوسط السمية واللون األخض للمبيد منخفض الخطورة.

التصنيـف
الجرعة النصفية القاتلة للفرئان »مللجم/ كجم من وزن الجسم”

عن طريق الجلـدعن طريق الفـم
مبيدات سائلةمبيدات صلبةمبيدات سائلةمبيدات صلبة

40 أو أقل10 أو أقل20 أو أقل5 أو أقل1 أ: خطري للغاية
40   – 10400  – 20100  – 5200  – 150 ب: عايل الخطورة

400 – 1004000 – 2001000- 2000 50 – 2500: متوسط الخطورة
أكرب من 4000أكرب من 1000أكرب من 2000أكرب من 3500: قليل الخطورة

متوسط الكمية التقريبية لقتل إنسانالعالمة التحذيرية   درجة السمية
Danger من مجرد التذوق إىل ملعقة شايعايل السميةخطر

 Warning ملعقة شاي إىل ملعقة طعاممتوسط السميةإنذار

Caution  1 أوقية إىل أكرث من 8/1 جالونمنخفض أو خايل نسبياً من الخطراحرتاس
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يف  التلوث  مشاكل  تداعيات  أن  غرو  وال 
عىل  خطر  عنارص  تشكل  باتت  مجملها 
وأضحت  بيئته.  وسالمة  اإلن��س��ان  صحة 
مشاكل التلوث كثرية ومعقدة ومتشابكة 
كثري  يف  معها  يصعب  التي  الدرجة  إىل 
من األحيان تقييم دور كل مسبب منفردًا 
يف خ��ل��ق وت���راك���م وت��ف��اق��م ح���دة تلك 

املشكالت.
يرتاءى  قد  املبيدات،  سمّية  مجال  ويف 
للمبيدات  ال��ع��ال��ي��ة  ال��خ��ط��ورة  للبعض 
مببيدات  مقارنة  اإلنسان  عىل  الحرشية 
األخ��رى،  اآلف���ات  مبيدات  أو  الحشائش 
»سمية  تعبري  إىل درجة شيوع استخدام 
»سمية  م��ن  ب���داًل  الحرشية«  امل��ب��ي��دات 
إىل  ذل��ك  يعود  ورمب��ا  اآلفات«.  مبيدات 
ملعظم  ال��ف��وري  السام  األث��ر  انخفاض 
مبثيله  م��ق��ارن��ة  ال��ح��ش��ائ��ش  م��ب��ي��دات 
لبعض  أن  رغ��م  ال��ح��رشي��ة،  للمبيدات 
الفورية  السمية  من  الحشائش  مبيدات 
لبعض  مثيلتها  يفوق  م��ا  اإلن��س��ان  ع��ىل 
بالسمية  ويقصد  الحرشية.  امل��ب��ي��دات 
التي  وهي  الحادة،  السمية  هنا  الفورية 
املبيد  من  لجرعة  التعرض  نتيجة  تحدث 
يف  تتسبب  قصرية  ولفرتة  واح��دة  مل��رة 
األولّية  الفورية  التسمم  مظاهر  بعض 
والقيء  والغثيان  وال��ص��داع  ال����دَوار  مثل 
الزغللة  مثل  والوسطية  الغزير،  والعرق 
واملتأخرة  اللعاب،  إفراز  وزيادة  واإلسهال 

القلب  وفشل  والغيبوبة  الرعشة  مثل 
التدخل  ع���دم  ع��ن��د  ال��ت��ن��ف��ي  وال��ج��ه��از 

الرسيع.
األخرى مببيدات  التسمم  ومن مشكالت 
اآلفات عدم التنّبه يف كثري من األحوال إىل 
أخطار السمية املزمنة، وهي الناشئة عن 
ولفرتة  ضئيلة  لجرعات  املتكرر  التعرض 
اإلرِضار  إىل  النهاية  يف  ت��ؤدي  الزمن  من 
وأهمها  الحيوية  الجسم  أعضاء  ببعض 
الرئتني والقلب والكبد والكليتني. وعادة ما 
الحشائش،  مبيدات  حالة  يف  هذا  يحدث 
اآلف��ات  م��ب��ي��دات  ش��أن  ذل��ك  يف  شأنها 

األخرى.
وللتعّرف عىل درجة السمية الحادة ملبيد 
ج��داول  إىل  ع��ادة  ُيرجع  اإلن��س��ان،  ما عىل 
منظمة  نظام  أهمها  عاملية،  نظم  أو 
هذا  ويف   .[WHO [15 العاملية  الصحة 
ال��ن��ظ��ام ت��ق��س��م أن����واع امل��ب��ي��دات إىل 
مستويات من السمية عىل اإلنسان طبقًا 
فيام  التجارب  ف��ران  عىل  تأثريها  لدرجة 
“الجرعة  القاتلة  النصفية  بالجرعة  يعرف 
املغذاة  الفران  مجموعة  لنصف  القاتلة 
طريق  عن  باملبيد  املعاَملة  أو  معمليًا 
هذه  قيم  مبعرفة  فإنه  وبالتايل  الجلد”. 
الجرعة ملبيد ما عىل الفران، وذلك متاح 
يف الكتب واملراجع العلمية املتخصصة، 
مستوى  معرفة  ذل��ك  طريق  ع��ن  ميكن 

سميته الحادة عىل اإلنسان.

اإلنسان والتسمم

ُعرضه  كمستخدم  اإلن��س��ان  أن  ش��ك  ال 
س��واء  ب��امل��ب��ي��دات،  التسمم  مل��خ��اط��ر 
ويتوقف   .[14] املزمن  أو  الحاد  بالتسمم 
هذا عىل درجة الحرص عىل منع التعرض 
وتتفاوت  وبعدها.  املعاملة  أثناء  للمبيد 
وااللتزام  الوعي  ملدى  طبقًا  الدرجة  هذه 
الذي يختلف بدوره يف الدول املتقدمة عن 
الحاد  التسمم  حاالت  ندرة  ورغم  النامية. 
خطر  أن  إال  اآلف���ات،  مبيدات  بعض  يف 
برح  ما  محالة،  ال  قائم  املزمن  التسمم 
مبنع  االهتامم  وَضُعف  املبيد  استخدام 

التعرض له وملتبقياته يف البيئة.
    ورغم قيام الرشكات املنتجة بدراسة 
حيوانات  ع��ىل  للمبيد  املزمنة  السمية 
التجارب قبل طرحه تجاريًا، ذلك بتعريضها 
لجرعات ضئيلة من املبيد لفرتة زمنية قد 
أن كثريًا من  إال  أكرث،  أو  إىل عامني  تصل 
املبيدات يتم إنتاجه وطرحه يف األسواق 
قبل االنتهاء من الدراسات الوافية للتعرف 

عىل سميته املزمنة [5].
وفضاًل عام ُذكر، فإن بعض سامت املبيد 
إنتاجه،  بداية  وقت  واضحة  غري  تكون  قد 
سنوات  بعد  أدلتها  وت��رتاك��م  تظهر  ث��م 
فمبيد  للمبيد.  التطبيقي  االستعامل  من 
الحشائش D-2,4 الذي اسُتخدم لسنوات 
طويلة يف أنحاء العامل وذاع صيته كمبيد 
الحولية  الحشائش  ملكافحة  متخصص 
الحبوب  محاصيل  يف  األوراق  عريضة 
وملكافحة الحشائش املائية بدول العامل 
ُووِجه  السواء،  حد  عىل  والنامي  املتقدم 
امل��ايض  ال��ق��رن  سبعينيات  أواخ���ر  منذ 
ولعل  استخدامه.  ض��د  ق��وي��ة  مبعارضة 
“الوجه  املسمى  الكندي  املدين  التقرير 
األكرث  ك��ان   ،[2,4-D“ [14 ملركب  اآلخ��ر 
عىل  ال��خ��ط��رية  أث����اره  رسد  يف  ش��م��واًل 
اإلنسان وحيوانات املزرعة والحياة الربية.

أيضًا مبيد DDT، الذي أحدث ضجة هائلة 
حرشي  كمبيد  مفعوله  اك��ت��ش��اف  عند 
طول  بعد  تبني  ثم   ،1939 عام  يف  فاعل 
استخدام وتوّسع يف التطبيق أن لجزيئاته 
يف  وترتاكم  البيئة  يف  عالية  ثبات  درج��ة 
والحيوان  اإلنسان  بجسم  الدهنية  الخاليا 
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وت��ص��ل للطفل  ب��ل  ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة، 
الرضيع عرب لنب األم. ورغم مرور سنوات 
من  بكثري  استخدامه  حظر  ع��ىل  ع��دي��دة 
البيئة،  يف  باقيًا  م��ازال  فإنه  العامل،  دول 
األبقار  لنب  يف  وج��وده  الدراسات  وأثبتت 
تعرضها  عدم  رغم  إفريقيا  دول  ببعض 
إيقاف  من  سنوات  وبعد  للمبيد  املبارش 

استخدامه [12].
مجموعة  من  الفطرية  املبيدات  كذلك 
استخدامها  شاع  التي  الدايثيوكرباميت، 
بدرجات  واملتميزة  الزراعي،  املجال  يف 
»قيم  ال��ح��ادة  السمية  م��ن  منخفضة 
للفران  بالفم  القاتلة  النصفية  جرعاتها 
إىل  امللليجرامات  من  مئات  عدة  مابني 
مل  والتي  كيلوجرام«،  لكل  جرامات  عدة 
أرضار  حدوث  عىل  قوية  أدلة  هناك  تكن 
منها عىل اإلنسان نتيجة تعرضه لها، تبني 
بالدراسات املستفيضة أن لبعضها القدرة 
تأثريات  أو  باألجنة  تشّوهات  إحداث  عىل 
مرسطنة. وقد ُنرشت تقارير عن التأثريات 
الضارة لتلك املبيدات عىل أجّنة الحيوان 
وإمكانية تحّولها إىل مركبات النيرتوزأمني 
الخطرة [7]. كام ظهرت أيضًا أبعادًا أخرى 
تحّول  بثبوت  اإلن��س��ان،  عىل  ملخاطرها 
يف  ثيويوريا  اإليثيلني  مركب  إىل  بعضها 

البيئة وخالل طهي الطعام 
امل��ح��ت��وي ع��ىل ب��ق��اي��اه��ا، 
معروف  األخ���ري  وامل��رك��ب 
وُمطفر  ُمرسطن  كمركب 
أثره  بخالف  لألجنة  ومشّوه 

املثبط للغدة الدرقية [9].
املبيدات ونخيل التمر

ق���د ُت��س��ت��خ��دم أن�����واع من 
اإلدارة  إط��ار  يف  املبيدات 
نخيل  آلف����ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
سوسة  حرشة  مثل  التمر، 
النخيل الحمراء وحفار ساق 
النخيل  عذق  وحفار  النخيل 
ودوباس النخيل والحرشات 
الدقيقي  وال��ب��ق  ال��ق��رشي��ة 
ودي�����دان ال��ب��ل��ح وخ��ن��اف��س 
ال��ق��ل��ف وال��ن��م��ل األب��ي��ض 
والدبابري، كذلك  والحفارات 
النخيل  أوراق  تفحم  مثل  النخيل  أمراض 
وتعفن القمة النامية وتعفن الثامر األسود 
الدبلودي  والعفن  القمة  وانحناء  والخامج 
كذلك  الفيوزارمي،  والذبول  الجذور  وعفن 
للتعامل مع الحشائش الضارة، أيضًا أنواع 

الَحَلم والخفافيش والحلزونيات [2]. 
مثار  عىل  األرضار  بعض  تحدث  وق��د      
نخيل التمر نتيجة معاملة بعض املبيدات 
ُترش  التي  تلك  خصوصًا  العذوق،  عىل 
ملكافحة َحَلم الُغبار، حيث تحدث أرضارًا 
ملفتة عىل الثامر يف طور الخالل ويستمر 
النضج  حتى  وال��ت��أث��ري  األع����راض  ظ��ه��ور 
الكامل للتمور، بل وحتى بعد كبس التمور 
وغالبًا  سطحيًا  تأثريها  ويكون  وخزنها. 
يتعمق  أنه ال  أي  الثمرة،  ما يشمل قرشة 
كثريًا يف املنطقة اللحمية للثمرة. وتؤدي 
ه���ذه ال��ح��ال��ة يف ك��ث��ري م��ن األح��ي��ان إىل 
املرغوبة  غري  التشّوهات  بعض  ح��دوث 
الحالة  ه��ذه  ش��وه��دت  وق��د  الثامر.  ع��ىل 
العربية  اإلم��ارات  دولة  مناطق  بعض  يف 

املتحدة يف بعض املواسم. 
بشكل  الثامر  عىل  األرضار  هذه  وتحدث 
وتكون يف شكل  بيضاوية،  أو  دائرية  بقع 
لها  ويكون  مسلوقة،  أو  محروقة  مناطق 
حدود  وذات  الثمرة  ل��ون  عن  مميزًا  لونًا 
غري  الثمرة  سطح  عن  تفصلها  واضحة 

املتّضر، ويجف نسيج هذه البقع بتقدم 
عمر الثمرة ويصبح لها ملمسًا جلديًا صلبًا 
ويبقى أثرها واضحًا حتى بعد نضج التمور.

    وَتنتج هذه األرضار عند معاملة بعض 
َحَلم  ملكافحة  تستعمل  التي  املبيدات 
الُغبار كام ذكر، خصوصًا إذا ما رّشت يف 
هبوب  عند  أو  الحرارة  درجة  ارتفاع  أوقات 
برتكيزات  ُرّش��ت  أو  ما  نوعًا  ساخنة  ري��اح 
الدوائر  ِقَبل  من  بها  امل��وىص  من  أع��ىل 

الزراعية املختصة.
رش  يتوجب  األرضار  ه��ذه  من  وللوقاية 
امل��ب��ي��دات يف أوق����ات ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر 
أو امل��س��اء ح��ي��ث ت��ك��ون درج���ة ال��ح��رارة 
م��ن��خ��ف��ض��ة، ك���ام ي��ج��ب ال��ت��ق��ّي��د ال��ت��ام 
من  املختصة  الزراعية  الدوائر  بتوصيات 
والرتكيز  املستعمل  املبيد  ن��وع  حيث 
وأوقات الرش املناسبة، خاصة أن بعض 
املبيدات قد يكون لها أثرًا حارقًا خصوصًا 

إذا استعملت برتكيزات عالية [3].

التعامل املستنري

الجانبية للعديد من املبيدات   نظرًا لألثار 
اإلن��س��ان  ع��ىل  ع��ام��ة  بصفة  الكيميائية 
بعض  منها  ُذك��ر  والتي  البيئة  ومكونات 
وقت  منذ  ال��دول  من  كثري  ب��دأت  األمثلة، 
كسالح  امل��ب��ي��دات  ملخاطر  التنبه  بعيد 
بحذر  معها  تتعامل  حيث   ،[8] حّدين  ذو 
وحتى  حقليًا  معاملتها  من  ب��دءًا  شديد، 
املحاصيل  نباتات  إىل  متبقياتها  وصول 
غري  وامل��زروع��ات  بل  والفاكهة  والخض 

التقليدية كنباتات الزينة والدخان.
تويل  التي  املتقدمة،  ال��دول  تقوم  كام 
من  م  بالكَّ االه��ت��امم  ق��در  ال��غ��ذاء  نوعية 
ألراض��ي��ه��ا  دوري  م��س��ح  بعمل  اإلن���ت���اج، 
ي  لَتَقفِّ والجوفية،  السطحية  ومياهها 
وعند  ال��ب��ي��ئ��ة،  يف  امل��ب��ي��دات  متبقيات 
كافة  تتخذ  األم���ان  لحّد  مبيد  أي  ت��ج��اوز 
الحظر  ح��د  إىل  ت��ص��ل  ال��ت��ي  اإلج�����راءات 
ما  ذلك  أمثلة  ومن  لالستخدام.  الكامل 
وبأملانيا   ،[11]  1989 عام  بالسويد  اتخذ 
“الغربية” عام 1990 نحو حظر استخدام 
مجموعة  م��ن  الحشائش  م��ب��ي��دات  أح��د 
املياه  يف  تركيزه  وصول  عقب  الرتايازين، 
الجوفية إىل 6 ميكروجرام باللرت، نظرًا ألن 
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أقىص تركيز مسموح به يف مياه الرشب 
هو 0.1 ميكروجرام باللرت وهو الحد الذي 
وضعته دول السوق املرشكة لهذا املبيد 
هذا  استخدام  وقف  ورغ��م   .[10] آن��ذاك 
املبيد إال أنه ما فتأت بقاياه تهبط مع مياه 
الرشح ملوثة للمياه الجوفية يف األرايض 

األملانية لسنوات طوال [6].
استخدام  إىل  أخرى،  جهة  من  نظرنا  ولو 
نجد  النامية،  الدول  معظم  يف  املبيدات 
يف  القصور  أوج��ه  م��ن  ع��دي��دًا  هناك  أن 
تتمثل  والتي   ،[4] املبيدات  مع  التعامل 
ملنع  ال��ضوري��ة  االحتياطات  تواضع  يف 
واملعاملة  التداول  عند  املبيدات  أخطار 
متبقيات  متابعة  وض��ع��ف  وال��ت��خ��زي��ن، 
املبيدات يف البيئة، وافتقار برامج التقييم 
الدقة  الجانبية، وعدم  املبيد  ألثار  الدوري 
يف استخدام الجرعات املوىص بها. وبهذا 
الواقعي  التطبيق  أن  القول  ميكن  فإنه 
الستخدام مبيدات اآلفات يف هذه الحال 
لتكنولوجيا  منقوصًا  اس��ت��خ��دام��ًا  ميثل 
الدول  عن  املنقولة  الكيميائية  املكافحة 
املتقدمة. وبزيادة عمق القصور يف تلك 
الحادة  السميات  احتامالت  تزداد  األوجه، 
ويزيد  املستخدمة.  للمبيدات  واملزمنة 
تجارة  خضوع  عدم  عند  أنه  خطورة  األمر 
كسموم،  والسيطرة  للرقابة  املبيدات 
ت��زي��د اح��ت��امالت االس��ت��خ��دام ال��خ��اط��ئ، 

وحينئذ تزداد بالطبع حدة التداعيات.
أخذ  ال��ضوري  من  ال��ح��االت،  جميع  ويف 
معاملة  عند  االعتبار  بعني  ماسبق  ك��ل 
مختلف  ملكافحة  الكيميائية  املبيدات 
برامج  إىل  دوم��ًا  التوجه  ومراعاة  اآلف��ات، 
بالرتكيز  وذل��ك  لآلفات  املتكاملة  اإلدارة 
ثم  األول  املقام  يف  الوقاية  سبل  عىل 
الكيميائية  غري  الوسائل  كافة  استخدام 
للسيطرة  وتكامل  تضافر  يف  املمكنة 
املبيدات  إىل  اللجوء  وعدم  اآلف��ات  عىل 
القصوى ويف  إال عند الضورة  الكيميائية 

أضيق الحدود املمكنة. 
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أهمية تغذية األم 
والجنين على التمر

مقدمة:
كرم الله سبحانه وتعاىل النخلة يف القرآن 
الكريم بذكرها يف عرشين موضعًا عالوة 
عىل بعض اآليات التي ذكرت النخل بصفة 

من صفاتها مثل: 
• اللينة: وهو نوع جيد من الثمر 

التي  الرقيقة  القرشة  وه��و  •  القطمري: 
تلف النواة 

• النقري: وهو النكتة يف ظهر النواة 
• الفتيل : وهو الخيط الذي يف شق النواة 

 
بأنه عندما أحست  الكريم  القرآن  ويحدثنا 
السيدة مريم العذراء عليها السالم بآالم 
جذع  تهز  أن  وج��ل  عز  الله  أمرها  الوضع 

النخلة وتأكل الرطب. 
ُتَساِقْط  ْخَلِة  النَّ ِب��ِج��ْذِع  ِإَل��ْي��ِك  َوُه���زِّي   «
َوَقرِّي  ِب  َواْشَ َفُكِل  ا*  َجِنيًّ ُرَطًبا  َعَلْيِك 
ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبرَشِ أََحًدا َفُقوِل ِإنِّ  َعْيًنا َفِإمَّ
اْلَيْوَم  َم  ُأَكلِّ َفَلْن  َصْوًما  ْحَمِن  ِللرَّ َن��َذْرُت 

ا«)سورة مريم(.  ِإْنِسيًّ
الله يك نبحث  إّن يف هذه اآلية دعوة من 
عن الرس يف أكل الرطب من ِقبل الحامل 
إعجاز علمي مل  اآلية من  وما تحويه هذه 
القرآن  يكن واضحًا وال معروفًا وقت نزول 
الكريم منذ أكرث من أربعة عرش قرنًا، ومل 
يكتشف العلم الحديث مدلول ذلك إال يف 
البحوث  كشفت  عندما  العرشين  القرن 

والفيتامينات  املعادن  كرثة  عن  العلمية 
التمر  يحتويها  التي  األمينية  والحوامض 
لتكشف  الطبية  األبحاث  جائت  وعندما 
العقاقري  أثار  تعادل  التي  الرطب  أثار  عن 
للنزف  واملقّلة  ال��والدة  لعملية  امليرسة 
والجنني  األم  سالمة  يكفل  مام  الرحمي 

معًا. 

الغدة النخامية وهرمون األوكسيتوسن 
oxytocin

تحقن وريديًا أغلب نساء العامل أثناء عملية 
املصنع   ( األوكسيتوسن  هرمون  الوضع 
والالزم   ) ال��دواء  صناعة  شكات  ِقبل  من 
لتسهيل عملية الوالدة ألنه ينشط انقباض 
عضالت الرحم، وبعد نزول الجنني يساعد 
هذا الهرمون عىل إعادة الرحم إىل سريته 
الرحمي  النزيف  حدوث  فيتضاءل  األوىل 

بعد الوالدة. 

البرش  عند  طبيعيًا  الهرمون  ه��ذا  ُي��ف��رز 
النخامية  الغدة  وتقع  النخامية،  الغدة  من 
فهو  مكانها  ولتحديد   ، القحف  قاعدة  يف 
يبدآ  الذي  االفقي  الخط  تقاطع  محل  يف 
الخلف  بإتجاه  ويسري  األن��ف  قاعدة  من 
منتصف  من  النازل  العمودي  الخط  مع 
غدة  وه��ي  األسفل.  بإتجاه  ال���رأس  قمة 
الحمص  حبة  بحجم   ، الحجم  صغرية 

د. ليىل صالح محمود العيل
أكادميية عراقية متخصصة

laylaalali44@hotmail.com
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ووزن��ه��ا   ، واح���د  سنتمرت  قطرها  يبلغ   ،
نصف غرام ، وتتموضع يف حفرة خاصة 
الرسج  تدعى   ، الدماغ  قاعدة  اسفل  يف 
يشبه  شكلها  ألن   Sella Turcica الرتيك 
الغدة  هذه  وتتكون  الرتيك.  الفرس  رسج 
بعضهام  عن  يختلفان  اثنني  فصني  من 
 ، والوظيفة  الرتكيب  حيث  من  البعض 
 Hypothalamus وتتصل مع تحت املهاد
 Pituitary Stalk نخامية  سوّية  بواسطة 
البعض  بعضهام  مع  الفصان  ويرتبط   ،
ب�  امل��ع��روف  االوس���ط  ال��ف��ص  بواسطة 
امتداد  عن  عبارة  وهو   ،  Isthmus ال��رزخ 
االمامي نشأة وتركيبآ  الفص  ضيق يشبه 
النخامية  الغدة  تقسم  وعليه   . ووظيفة 
االمامي  الفص   1- أقسام هي:  ثالثة  إىل 
الفص   Anterior Pituitary . 2- الغدي 
 Posterior Pituitary . العصبي  الخلفي 

-3 الرزخ، ) أنظر الشكل 1 رجاًء (.

اس��ايس  بشكل  األم��ام��ي  الفص  يتألف 
الخاليا  الخاليا، وأهمها  أنواع من  ثالثة  من 
 Chromphils Eosinophils املحبة للون
ال��ف��ص: هرمون  إف����رازات ه��ذا  . وأه���م 
الحاث  والهرمون  الحليب  وهرمون  النمو 
وهرمونات  للجلد،  امل��ل��ّون  للميالنني 

أخرى.
أما الفص الخلفي العصبي فهو عبارة عن 
مخزن لبعض الهرمونات التي يفرزها تحت 
املهاد ، فهو ال يفرز ذاتيآ هرمونات ، وإمنا 

يفرزها  ثم  املهاد  يختزن هرمونات تحت 
. ويرتكب بشكل اسايس من  عند الحاجة 
الياف عصبية ، وينترش بني هذه االلياف 
وظيفتها  تعرف  ال  نخامية  خاليا  العصبية 
 : هام  هرمونني  الفص  هذا  ويفرز   بدقة. 
ل��ل��ت��ب��ول  امل�����ض�����اد  ال�����ه�����رم�����ون  أ - 
اس��م  أي���ض���آ  ع��ل��ي��ه  وي��ط��ل��ق   A.D.H

  Vasopressine ال���ف���ازوب���ري���س���ني 
النوم. أث��ن��اء  ال��ب��ول  ادرار  يقلل   ال���ذي 
 Oxytocin االوكسيتوسن  هرمون  ب - 
وله تأثريان هام : افراز الحليب من الثدي 
تكوينه.  يف  تأثري  له  ليس  ولكن   ، للخارج 
والتأثري الثان هو  تنبيه العضالت امللساء 
وخاصة الرحم فيثري تقلصاتها ، فيفيد يف 
االرساغ بعملية الوالدة. والصيغة الكيميائية 
  C43H66N12O12S2  لهذا الهرمون هي
وكتلتة الجزيئية هي  1007.19  دالتون )أي 

غم/ مول(.

عند  كبرية  بكميات  الهرمون  ه��ذا  ُي��ف��رز 
توسع الرحم واملهبل أثناء الوالدة فيسهل 
الهرمون  هذا  ُيفرز  وكذلك  العملية  هذه 
إدرار  فيسّهل  ال��ث��دي  حلمة  تحفيز  عند 
 peptide بيبتيد  أو  عصارة  وهو  الحليب. 

يتألف من تسعة حوامض أمينية.
عىل  الهرمون  هذا  تأثري  اكتشاف  ويعود 
تقلصات الرحم إىل الصيدالن الريطان 
 ،  1906 ع��ام  دي��ل  هاليت  ه��ري  السري 
فيعود  الحليب  إدرار  ع��ىل  ت��أث��ريه  بينام 

وإىل   1910 عام  و سكوت  أوت  للعاملني 
ويعتر كذلك   .  1911 عام  شافري ومكنزي 
 polypeptide متعدد  بيبتيد  هرمون  أول 
يتم عزله وتحضريه صناعيًا عام 1953 من 
نال  العامل فنسنت دو فغنود والذي  قبل 

عنه جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1955 .

تشابه تأثري التمر مع تأثري هرمون 
األوكسيتوسن

الفص  أن  طبيًا  امل��ع��روف  م��ن  أن��ه  قلنا 
هرمون  تفرز  النخامية  الغدة  من  الخلفي 
ألنه  الوالدة  لعملية  الالزم  األوكسيتوسن 
لتيسري  الرحم  عضالت  انقباض  ينشط 
يساعد  الجنني  نزول  وبعد  العملية،  هذه 
هذا الهرمون عىل إعادة الرحم إىل سريته 
الرحمي  النزيف  حدوث  فيتضاءل  األوىل 
والباحثون  العلامء  أثبت  وقد  ال��والدة،  بعد 
تقلصات  تنبه  مادة  يحتوي عىل  التمر  أن 
أثناء  وخاصة  انقباضها  من  وتزيد  الرحم 
عملها  يف  تشبه  امل���ادة  وه���ذه  ال����والدة 
مثرة  وأن  األوكسيتوسن.  هرمون  عمل 
قابضة  مادة  عىل  تحتوي  الناضجة  التمر 
لعضالت الرحم وتقوي عملها يف األشهر 
من  ال��والدة  عىل  فتساعد  للحمل  األخ��رية 
الرحمي  النزيف  كمية  تقلل  ك��ام  جهة، 
أخرى. ومن  الوالدة من جهة  بعد  الحاصل 
الدم  ضغط  يخفف  أنه  أيضًا  الرطب  أثار 
يعود  ثم  طويلة  ليست  فرتة  الحامل  عند 
لطبيعته وهذه الخاصية تقلل كمية الدم 

النازف. 

وك���ذل���ك ي��ح��ت��وي ال��ت��م��ر أي���ض���ًا عىل 
واملغنسيوم  والغلوكوز،  املغنيسيوم 
ومنع  العصبي  الجهاز  تهدئة  عىل  يعمل 
توتره وهياجه، ومهم جدًا لحامية العظام 
واألسنان كام أنه خافض طبيعي للحرارة. 
عالج  يف  أهميته  فتكمن  الغلوكوز  أم��ا 
الدورة  أم��راض  مثل  األم��راض  من  العديد 
املعوية  واألم����راض  وال��ن��زي��ف  ال��دم��وي��ة 
مثل  املعدية  األم��راض  وبعض  لألطفال 
الزور والحمى  والتهاب  التيفوس واملالريا 
ويساهم  بأنواعه.  والتسمم  القرمزية 
الحيوان  السكر  كمية  زي���ادة  يف  التمر 
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هذا  ويعتر  الكبد،  يف   “ الغليكوجني   “
اإلنسان،  جسم  يف  للطاقة  منبع  السكر 
بناء  عملية  تحسني  يف  يفيد  أن���ه  ك��ام 
الجهاز  وتقوية  الغذايئ  والتمثيل  األنسجة 

الدوري. 

التغذية  أخصائية  كويال،  بريجيت  تقول 
وال��ح��اص��ل��ة ع���ىل ال���ب���ك���ال���وري���وس يف 
جامعة  من  البايولوجية  الجزيئية  العلوم 
خرتها  وال��ت��ي  أم��ري��ك��ا  يف  سنسينايت 
عرش  عن  تزيد  الطبي  البحث  مجال  يف 
التمور  » هل  سنني، يف مقالها املعنون 
يف  واملنشور   « الحمل  أثناء  صحي  غذاء 
شهر ديسمر 2013 عىل موقع عش قويًا 
يف  تقول   ،)  www.livestrong.com(

املقال وهي تخاطب املرأة الحامل: 

غذائك  ضمن  التمور  تضعني  ُك��ن��ِت  إذا 
ألن  لذلك  تفرحي  أن  فيجب  الحمل  أثناء 
التي  املغذيات  من  بالكثري  تزودك  التمور 
أنت  النمو وتساعدك  تساعد جنينك عىل 
تكن  مل  فمن  وافرة.  بصحة  التمتع  عىل 
التمور من ضمن  تجعل  ذلك ومل  تعرف 
جعله  يف  ب��اإلرساع  عليها  طعامها  قامئة 
أن  عليها  الحامل  فاملرأة  القامئة.  ضمن 
يوميًا  ح��راري��ة  سعرة   300 ح��وال  ُت��زي��د 
إعتادتها  التي  ال��ح��راري��ة  ال��س��ع��رات  ع��ىل 
قبل الحمل ألجل تغذية جنينها وتوفري ما 
يحتاجه من املعادن واألمالح والفيتامينات، 
والتمور توفر الكثري من ذلك. ومن ضمن 
تلك املغذيات يحوي الكالسيوم والحديد 
عىل  تساعد  وفيتامينات  أمينية  وأحامض 

النمو العقل والبدن للجنني واألم. 
مدجول   “ ال��ن��وع  م��ن  واح���دة  مت��رة  فمثاًل 
سعرة   66 ب��ح��وال  ت��زودن��ا   “  medjool

مترات  بضعة  الحامل  أكلت  فلو  حرارية، 
كثريًا  سيساعدها  هذا  ف��إّن  واح��دة  دفعة 
ألنه غني بالبوتاسيوم الذي يحفظ التوازن 
الكهربايئ للجسم ألن حجم الدم وحجم 
أثناء الحمل. وتحوي  الدوران يتوسع  جهاز 
التمور كذلك الكالسيوم الذي يساتد منو 
عظام الجنني، أما الحديد فيمنع فقر الدم 
عند األم وال يشعرها بالتعب الزائد. ويزودنا 

 niacin النيكويت  بالحامض  كذلك  التمر 
 pantothenic وحامض   ب6  وفيتامني 

acid والزنك واملنغنيز واملغنيسيوم. 

وتقول فكتوريا مور، وهي أخصائية بلياقة 
املنشورة  البحثية  الدراسة  أّن  الحوامل، 
النسائية   “ العلمية  الدورية  2011 يف  عام 
والتوليد “ وجدت أن النساء الاليئ يتناولن 
ويف  آمنة.  والدة  ع��ىل  يحصلن  ال��ت��م��ر 
الدراسة وجدوا أنه حتى الحوامل الاليئ تم 
تغذيتهن يوميًا فقط خالل األسابيع األربعة 
أقل  كن  مترات  بست  الحمل  من  األخرية 
وأن  املخاض  مرسعات  إلعطائهن  حاجة 
أقرص  كانت  املخاض  من  األوىل  الفرتة 
مقابل  دقيقة   510 متوسطها  بلغ  حيث 

906 دقيقة ملن مل يتناولن التمر.

األلياف، فأهميتها قد التكون واضحة  أما 
ل��ك��ل ال���ح���وام���ل، ل��ك��ن امل����داوم����ة عىل 
منع  يف  سيساعد  منها   يكفي  م��ا  أخ��ذ 
القبض  مثل  الحمل  شكاوي  من  الكثري 
ال��دوري��ة  ن���رشت  م��ا  وح��س��ب  والنزف. 
للضغط يف عدد شهر  األمريكية  العلمية 
التغذية  أّن   2008 ع��ام  م��ن  أغسطس 
قد  الحمل  بداية  يف  باأللياف  جدًا  الغنية 
أو  الوالدة  أثناء  التشنج  إحتاملية  تقلل من 
آخر  يف   preeclampsia املبكر  اإلرج��اج 

شهور الحمل. 

يبني  النخامية  للغدة  رس��م   :1 الشكل   
الفصني األمامي والخلفي ومكان تصنيع 

وإفراز األوكسيتوسن.
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