


وجمهورية  املتحدة  العربية  االم��ارات  البلدين الشقيقني دولة  بني  للعالقات املتينة  تتويجًا 
دعم  يف  اإلم��ارات  لدولة  الريادي  ال��دور  وإب��راز  املشرتك  التعاون  ألوارص  وتعزيزًا  السودان، 
وتطوير القطاع الزراعي عىل املستوى الدويل، فقد حرصت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عىل ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  الله«  »حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
الشيخ  القائد األعىل للقوات املسلحة، ومكرمة سمو  نائب  أبوظبي،  زايد آل نهيان ويل عهد 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة االمارات العربية 
املتحدة، للمساهمة البناءة يف االرتقاء بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان واملحافظة 
التنمية  الهادفة إىل تحقيق  والفعاليات  الغذايئ من خالل املبادرات  األمن  عىل املوارد ودعم 
املستدامة وفق أفضل املامرسات الدولية. عملت األمانة العامة عىل تنظيم املهرجان الدويل 
ورعاية  فالحة  وجمعية  والغابات  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  بالخرطوم  السودانية  للتمور  األول 

النخيل السودانية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات خالل الفرتة 5 – 9 ديسمرب 2017.
كام يأيت سعي األمانة العامة للجائزة يف دعمها للنهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور يف 
لتحقيق  الزراعي  واالبتكار  النخيل  رؤيتها يف دعم وتطوير قطاع  الشقيق من ضمن  السودان 
2030 فالسودان كان ومازال ميثل سلة  األمم املتحدة  أجندة  أقرتها  التنمية املستدامة كام 
بالسودان  االختصاص  جهات  مع  بالتعاون  واح��دة  يد  العمل  فينا  يستدعي  ما  العريب  الغذاء 
الشقيق واملنظامت الدولية املتخصصة لتطوير البنية التحتية الزراعية لتشجيع االستثامر يف 
لكون  التمر  نخيل  شجرة  عىل  بالرتكيز  السودانية  األرض  عىل  العريب  الغذايئ  األمن  منظومة 
مثارها تلعب دورًا رئيسيًا يف سد الفجوة الغذائية الحتوائها عىل أكرب كمية من العنارص الغذائية 

األساسية لجسم االنسان.
عمق  عىل  ليؤكد   2017 بالخرطوم  السودانية  للتمور  األول  ال��دويل  املهرجان  تنظيم  ويأيت 
السودان  وجمهورية  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  األخوية  والعالقات  املشرتك  التعاون 

واملصداقية العالية التي حققتها الجائزة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية املعرفة

رئيس مجلس األمناء

سودان الخري

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

   magazine@kiaai.ae   عبر البريد االلكتروني التالي



نخيل  وشجرة  عام  بشكل  الزراعي  للقطاع  كبرية  أهمية  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  منحت 
التمر بشكل خاص ملا لها من أهمية يف حياة سكان املناطق الصحراوية، حيث شكلت املصدر 
الرئييس للطعام واملأوى وأدوات العمل والحياة وجزًء من الهوية الثقافية والوطنية. كام تبوأت دولة 
السمو  صاحب  الجائزة، سيدي  راعي  رؤية  بفضل  مرموقة  عاملية  مكانة  املجال  هذا  اإلمارات يف 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله« وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة للمساهمة البناءة 
يف االرتقاء بهذا القطاع واملحافظة عىل املوارد ودعم األمن الغذايئ من خالل املبادرات والفعاليات 

الهادفة إىل تحقيق التنمية املستدامة وفق أفضل املامرسات الدولية.
العربية، وبناء  العربية املتحدة وجمهورية مرص  التي تجمع دولة االمارات  بالعالقة املميزة  واحتفاء 
عىل توجيهات ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير 
شؤون الرئاسة، بدولة االمارات العربية املتحدة، ومتابعة معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير 
الثقافة وتنمية املعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، تعمل 
األمانة العامة للجائزة وضمن أهدافها االسرتاتيجية عىل تطوير قطاع نخيل التمر يف جمهورية مرص 
التمور  مهرجان  فكان  القطاع،  هذا  وتطوير  لتنمية  واملشاريع  الربامج  من  عدد  إطالق  عرب  العربية 

املرصية بواحة سيوة أول قصة نجاح للجائزة عىل أرض الكنانة.
برعاية  بسيوة  املرصية  التمور  مهرجان  يف تنظيم  مبادرة الجائزة  تأيت  الواعدة  الرؤية  هذه  ضمن 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السييس وبالتعاون مع رشكائها االسرتاتيجيني يف وزارة التجارة والصناعة، 
الصناعية  للتنمية  املتحدة  األمم  األرايض، ومحافظة مطروح، ومنظمة  الزراعة واستصالح  ووزارة 
 )DPGN( والشبكة الدولية لنخيل التمر )FAO( ومنظمة األغذية والزراعية لألمم املتحدة )UNIDO(

ورشكة فينكس إين وجمعية سيوة لتنمية املجتمع وحامية البيئة )SCDEPA( وجمعية متور مرص 
العربية  باإلمارات  النخلة  أصدقاء  وجمعية   ،)TAZIRY( البيئية للسياحة  تازيري  وقرية   )EDA(

2015 واملهرجان الثاين ما بني  10 اكتوبر   – 08 املتحدة. فكان املهرجان األول خالل الفرتة ما بني 
27 – 29 اكتوبر 2016 ويأيت املهرجان الثالث ما بني 15 – 17 نوفمرب 2017.

وت�أيت هذه املكرمة من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير شؤون الرئاسة، للتأكيد عىل العالقات املتينة بني الدولتني الشقيقتني، وإبراز الدور الرائد لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف دعم القطاع الزراعي وخاصة يف مجال نخيل التمر، كام تؤكد عىل مكانة 
الجائزة ودورها البناء وإبراز الدور الريادي لدولة اإلمارات ودعمها الكبري لتنمية وتطوير قطاع النخيل 

عىل مستوى الوطن العريب والعامل.

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

املرشف العام

النجاح املستدام

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.

الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

واالبتكار الزراعي

الناشـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

  رخصة رقم 1/107006/29505
 المجلس الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدولي للتصنيف
 ISBN978-9948-15-335-1

المجلد التاسع - العـدد الثاني
 صفر 1439 هجري / ديسمبر 2017  ميالدي

الرئيس الفخـري
سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة وتنمية المعرفة
رئيس مجلس أمناء الجائزة

المشرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

أمـين عـام الجائزة

مـديـر التحـريـر
دكتور عـــماد ســـعد

magazine@kiaai.ae

المستشار  القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

مدير العالقات العامة
عهد كركوتي

ak@kiaai.ae

مراسـالت المجـلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية بإسم 

مــديــــر التحــريـــر

على العنوان التالي:

magazine@kiaai.ae

األمانة العامة 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

 واالبتكار الزراعي
أبوظبي 

اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب:  3614  أبوظبي
هاتف:  3049999 9712+
فاكس:  3049990 9712+

info@kiaai.ae
www.kiaai.ae

تصميم واخراج وطباعة
مجموعة نــــايــــا للتميز

بيت خبرة وطني لتوطين المعرفة المسؤولة
ص.ب: 77958 ابوظبي 
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 6979645 97150+
info@nayaexcellence.ae
www.nayaexcellence.ae

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الوقع االلكتروني 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

www.kiaai.ae 



 مذكرة تفاهم بين اإلمارات والسودان
لتنظم المهرجان الدولي األول للتمور السودانية 2017

جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية
مسيرة عطاء بال حدود 2017-2003

واقع ومنظور قطاع النخيل في السودان

06

الحاضر والرؤى االستراتيجية لنخيل السودان

18

08

24

38 تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان 

48 تحديات زراعة وإنتاج التمور في السودان 

54 تحديات صناعة التمور في السودان  

64 تدابير جمع وتوثيق تراث النخلة في السودان  

70 النخلة في التراث الشعبي السوداني 

76 الوجود اآلثاري الستخدام النخيل في تاريخ السودان القديم 

 النخيل ومنتجاته وأثره على الحياة االجتماعية والثقافية
86 في منطقة مروي والمناصير شمال السودان 

96 المرأة السودانية واستخدام نخيل التمر في الموروث الثقافي  

104 االدارة المتكاملة لحشرة النخيل القشرية الخضراء الحافرة   

116 العمليات الفالحية المتبعة لرفع إنتاجية نخيل التمر في السودان  

 التوصيف الظاهري والجزيئي لبعض سالالت نخيل التمر
144 البذرية في شمال السودان  

150 أمراض واختالل نخيل التمور بالسودان 

154 نساء باسقات  

156 إدخال التمور في الوجبات والمشروبات السودانية التقليدية  

محتويات العدد



وجمهورية  املتحدة  العربية  االم��ارات  البلدين الشقيقني دولة  بني  للعالقات املتينة  تتويجًا 
دعم  يف  اإلم��ارات  لدولة  الريادي  ال��دور  وإب��راز  املشرتك  التعاون  ألوارص  وتعزيزًا  السودان، 
وتطوير القطاع الزراعي عىل املستوى الدويل، فقد حرصت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عىل ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتوجيهات  الله«  »حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
الشيخ  القائد األعىل للقوات املسلحة، ومكرمة سمو  نائب  أبوظبي،  زايد آل نهيان ويل عهد 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بدولة االمارات العربية 
املتحدة، للمساهمة البناءة يف االرتقاء بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان واملحافظة 
التنمية  الهادفة إىل تحقيق  والفعاليات  الغذايئ من خالل املبادرات  األمن  عىل املوارد ودعم 
املستدامة وفق أفضل املامرسات الدولية. عملت األمانة العامة عىل تنظيم املهرجان الدويل 
ورعاية  فالحة  وجمعية  والغابات  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  بالخرطوم  السودانية  للتمور  األول 

النخيل السودانية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات خالل الفرتة 5 – 9 ديسمرب 2017.
كام يأيت سعي األمانة العامة للجائزة يف دعمها للنهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور يف 
لتحقيق  الزراعي  واالبتكار  النخيل  رؤيتها يف دعم وتطوير قطاع  الشقيق من ضمن  السودان 
2030 فالسودان كان ومايزال ميثل سلة  التنمية املستدامة كام أقرتها أجندة األمم املتحدة 
بالسودان  االختصاص  جهات  مع  بالتعاون  واح��دة  يد  العمل  فينا  يستدعي  ما  العريب  الغذاء 
الشقيق واملنظامت الدولية املتخصصة لتطوير البنية التحتية الزراعية لتشجيع االستثامر يف 
لكون  التمر  نخيل  شجرة  عىل  بالرتكيز  السودانية  األرض  عىل  العريب  الغذايئ  األمن  منظومة 
مثارها تلعب دورًا رئيسيًا يف سد الفجوة الغذائية الحتوائها عىل أكرب كمية من العنارص الغذائية 

األساسية لجسم االنسان.
عمق  عىل  ليؤكد   2017 بالخرطوم  السودانية  للتمور  األول  ال��دويل  املهرجان  تنظيم  ويأيت 
السودان  وجمهورية  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  بني  األخوية  والعالقات  املشرتك  التعاون 

واملصداقية العالية التي حققتها الجائزة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

رئيس مجلس األمناء

سودان الخري

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

   magazine@kiaai.ae   عبر البريد االلكتروني التالي



نخيل  وشجرة  عام  بشكل  الزراعي  للقطاع  كبرية  أهمية  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  دول��ة  منحت 
التمر بشكل خاص ملا لها من أهمية يف حياة سكان املناطق الصحراوية، حيث شكلت املصدر 
الرئييس للطعام واملأوى وأدوات العمل والحياة وجزًء من الهوية الثقافية والوطنية. كام تبوأت دولة 
السمو  صاحب  الجائزة، سيدي  راعي  رؤية  بفضل  مرموقة  عاملية  مكانة  املجال  هذا  اإلمارات يف 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، »حفظه الله« وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة للمساهمة البناءة 
يف االرتقاء بهذا القطاع واملحافظة عىل املوارد ودعم األمن الغذايئ من خالل املبادرات والفعاليات 

الهادفة إىل تحقيق التنمية املستدامة وفق أفضل املامرسات الدولية.
واحتفاء بالعالقة املميزة التي تجمع دولة االمارات العربية املتحدة والجمهورية السودانية، وبناء عىل 
الوزراء، وزير  نائب رئيس مجلس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  توجيهات ودعم سيدي سمو 
شؤون الرئاسة، بدولة االمارات العربية املتحدة، ومتابعة معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير 
التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، تعمل األمانة العامة 
للجائزة وضمن أهدافها االسرتاتيجية عىل تنمية قطاع نخيل التمر يف الجمهورية السودانية بالتعاون 
مع وزارة الزراعة والغابات وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات 

والشبكة الدولية لنخيل التمر.
الدويل األول للتمور السودانية  الواعدة تأيت مبادرة الجائزة يف تنظيم املهرجان  الرؤية  ضمن هذه 
ركن  أول  الفريق  من  كرمية  برعاية   2017 ديسمرب   09  –  05 الفرتة  خالل  الخرطوم  العاصمة  يف 
تتوىل  حيث  الوزراء.  مجلس  رئيس  السودان،  جمهورية  لرئيس  األول  النائب  صالح  حسن  بكرين 
العامة للجائزة بطرح مجموعة من األنشطة والفعاليات هي األوىل من نوعها عىل الساحة  األمانة 
الثقافية السودانية مثل مسابقة النخلة يف عيون املصور السوداين، ومسابقة النخلة يف التشكيل 
الشعر  بلسان  النخلة  ومسابقة  بالسودان،  الفصيح  الشعر  بلسان  النخلة  ومسابقة  السوداين، 
العامي بالسودان، باإلضافة اىل مسابقة التمور السودانية التي تضم أحد عرش فئة، وإتاحة الفرصة 
ألكرث من مائة وخمسون مزارع وعارض سوداين للمشاركة بأجنحة املعرض املصاحب للمهرجان 
وعرض منتجاتهم وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخربات وفرص االستثامر  مع زوار املهرجان من رجال 
األعامل واملستثمرين من داخل وخارج السودان. ما يؤكد عىل عزم األمانة العامة للجائزة عىل تطوير 
قطاع نخيل التمر بالسودان وتعميق العالقات املتينة بني البلدين الشقيقني، وإبراز الدور الرائد لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف دعم وتنمية وتطوير قطاع النخيل عىل املستوى العريب والدويل.

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

املرشف العام

ويستمر العطاء 

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.

الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

واالبتكار الزراعي

الناشـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

  رخصة رقم 1/107006/29505
 المجلس الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدولي للتصنيف
 ISBN978-9948-15-335-1

المجلد التاسع - العـدد الثاني
 صفر 1439 هجري / ديسمبر 2017  ميالدي

الرئيس الفخـري
سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التسامح
رئيس مجلس أمناء الجائزة

المشرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

أمـين عـام الجائزة

مـديـر التحـريـر
دكتور عـــماد ســـعد

magazine@kiaai.ae

المستشار  القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

مدير العالقات العامة
عهد كركوتي

ak@kiaai.ae

مراسـالت المجـلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية بإسم 

مــديــــر التحــريـــر

على العنوان التالي:

magazine@kiaai.ae

األمانة العامة 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

 واالبتكار الزراعي
أبوظبي 

اإلمارات العربية المتحدة
ص.ب:  3614  أبوظبي
هاتف:  3049999 9712+
فاكس:  3049990 9712+

info@kiaai.ae
www.kiaai.ae

تصميم واخراج وطباعة
مجموعة نــــايــــا للتميز

بيت خبرة وطني لتوطين المعرفة المسؤولة
ص.ب: 77958 ابوظبي 
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 6979645 97150+
info@nayaexcellence.ae
www.nayaexcellence.ae

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الوقع االلكتروني 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

www.kiaai.ae 



 مذكرة تفاهم بين اإلمارات والسودان
لتنظم المهرجان الدولي األول للتمور السودانية 2017

جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية
مسيرة عطاء بال حدود 2017-2003

واقع ومنظور قطاع النخيل في السودان

06

الحاضر والرؤى االستراتيجية لنخيل السودان

18

08

24

38 تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان 

48 تحديات زراعة وإنتاج التمور في السودان 

54 تحديات صناعة التمور في السودان  

64 تدابير جمع وتوثيق تراث النخلة في السودان  

70 النخلة في التراث الشعبي السوداني 

76 الوجود اآلثاري الستخدام النخيل في تاريخ السودان القديم 

 النخيل ومنتجاته وأثره على الحياة االجتماعية والثقافية
86 في منطقة مروي والمناصير شمال السودان 

96 المرأة السودانية واستخدام نخيل التمر في الموروث الثقافي  

104 االدارة المتكاملة لحشرة النخيل القشرية الخضراء الحافرة   

116 العمليات الفالحية المتبعة لرفع إنتاجية نخيل التمر في السودان  

 التوصيف الظاهري والجزيئي لبعض سالالت نخيل التمر
144 البذرية في شمال السودان  

150 أمراض واختالل نخيل التمور بالسودان 

154 نساء باسقات  

156 إدخال التمور في الوجبات والمشروبات السودانية التقليدية  

محتويات العدد



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي 6

 مذكرة تفاهم بين اإلمارات والسودان
لتنظيم المهرجان الدولي األول 

للتمور السودانية 2017

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

بالسودان  االتحادي  والغابات  الزراعة  وزير 
وسعادة حمد محمد الجنيدي سفري دولة 
الخرطوم،  يف  املتحدة  العربية  االم��ارات 
أمني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور  وسعادة 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ع��ام 
حمد  الدكتور  وسعادة  الزراعي  واالبتكار 
جمعية  أمناء  مجلس  رئيس  قنيف  عيل 

فالحة ورعاية النخيل السودانية.
س��ع��ادة  ب��ه  أدىل  صحفي  ت��ري��ح  ويف 
زايد أمني عام جائزة  الوهاب  الدكتور عبد 
واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
إطار  يف  املذكرة  هذه  تأيت  قال  الزراعي، 
املكرمة السامية من سيدي سمو الشيخ 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  منصور 

ال��رئ��اس��ة  وزي���ر ش���ؤون  ال�����وزراء  مجلس 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ت��م��ور  م��ه��رج��ان  لتنظيم 
تساهم  يك   2017 ال��ع��ارشة  بنسخته 
التمور  وإن��ت��اج  النخيل  قطاع  تطوير  يف 

بجمهورية السودان الشقيقة.
مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  ب��أن  وأض��اف 
األخوة يف السودان يؤكد عىل املصداقية 
العالية التي حققتها الجائزة عىل املستوى 
الوطني واإلقليمي والدويل، وهذه النتائج 
نتيجة  بل هي  فراغ،  تأت من  املفيدة مل 
برئاسة  الدؤوب  والعمل  الواضحة  للرؤية 
معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
مجلس  رئيس  املعرفة  وتنمية  الثقافة 

أمناء الجائزة.

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن 
الوزراء  نائب رئيس مجلس  نهيان  زايد آل 
وزير شؤون الرئاسة وقعت األمانة العامة 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعة  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  الزراعي 
مهرجان  لتنظيم  السودانية  وال��غ��اب��ات 
مع  بالتعاون   2017 ال��س��ودان��ي��ة  ال��ت��م��ور 
السودانية  النخيل  ورعاية  فالحة  جمعية 
االم���ارات  دول���ة  س��ف��ارة  م��ع  وبالتنسيق 

العربية املتحدة يف الخرطوم. 
جرى  ال��ذي  التوقيع  حفل  خالل  ذلك  جاء 
يف مقر وزارة الزراعة والغابات بالخرطوم 
بحضور   2017 أغسطس   8 األربعاء  يوم 
العجيمي  اللطيف  عبد  الدكتور  معايل 

6
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي توسع نطاق الشراكة 

والتعاون على المستوى العربي

األمانة العامة للجائزة تلتقي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية

األمانة العامة للجائزة مع املنظمة العربية 
ال��دول  لجامعة  التابعة  الزراعية  للتنمية 
مبعايل  ل��ق��اءه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  العربية، 
ال��دخ��ريي  إب��راه��ي��م آدم أح��م��د  ال��دك��ت��ور 
يف  املنظمة  مبقر  املنظمة  ع��ام  مدير 
بحضور  الخرطوم  السودانية  العاصمة 
وفد من الجائزة وكبار املوظفني واألعضاء 

باملنظمة. 
آل��ي��ة تحفيز  ح��ي��ث رك���ز االج���ت���اع ع��ىل 
امل��ؤس��س��ات وامل��ن��ظ��ات وال��ج��ه��ات 
واالستثار  التطوير  ورشك��ات  الحكومية 
خصوصًا  العريب  املستوى  عىل  الزراعي 
واملنافسة  للتقدم  السودان  يف  العاملة 

ضمن فئات الجائزة بدورتها العارشة 2018 
تشكل  نجاح  وقصص  خ��رة  لديهم  مبا 
ع��الم��ة ف��ارق��ة وف��ق أف��ض��ل امل��ارس��ات 

الزراعية الدولية.
كا أشاد سعادة أمني عام الجائزة بالدور 
العربية  املنظمة  تلعبه  ال��ذي  ال��ري��ادي 
بصفته  العام  ومديرها  الزراعية  للتنمية 
يف  سابقًا  والغابات  للزراعة  وزي���رًا  ك��ان 
ال��زراع��ي  بالقطاع  للنهوض  ال��س��ودان، 
ال��زراع��ي  لالستثار  ال��رك��ات  وتشجيع 
عىل املستوى العريب من خالل نخبة من 
الدوليني  الزراعيني  واملستشارين  الخراء 

العرب.

ل��ج��ائ��زة خليفة  ال��ع��ام��ة  األم���ان���ة  س��ع��ت 
الزراعي منذ  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل 
وضمن  س��ن��وات  ع��ر  قبل  تأسيسها 
رسالتها األساسية اىل إقامة تعاون وطني 
وإقليمي ودويل بني الجهات ذات الصلة 
التمر،  نخيل  وصناعة  ال��زراع��ي  باالبتكار 
تبذل  التي  املتميزة  بالجهود  واالحتفاء 
تنمية  أج��ل  من  ال��زراع��ي  القطاع  لتطوير 

مستدامة لنا ولألجيال القادمة.
الدكتور  سعادة  بحث  اإلط��ار  ه��ذا  ضمن 
خليفة  جائزة  عام  أمني  زايد  الوهاب  عبد 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي سبل 
بني  املشرتك  التعاون  وتعزيز  التنسيق 

7
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جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية
 مسيرة عطاء بال حدود

2017-2003
من التأسيس إلى أهم اإلنجازات والخطة 
المستقبلية في خدمة الشجرة المباركة

 اإلدارة التنفيذية للجمعية
األمانة العامة ملجلس األمناء

8
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الفكرة وامليالد

ورعاية  فالحة  جمعية  تكوين  فكرة  نشأة 
التمر  نخلة  أهمية  من  السودانية  النخيل 
أرضه  جل  تصلح  الذي  للسودان  بالنسبة 
ومناخه لزراعة النخيل وإنتاج التمور، فرغم 
نخلة  تجد  مل  السودان  يف  زراعتها  قدم 
انحرصت يف  الالزم فلذا  االهتامم  التمر 
أوساط السودان مبحاذاة نهر النيل وعىل 
العامل  اهتامم  جليًا  وضح  حيث  ضفتيه 

بنخلة التمر يف رحلة بحثه عن الغذاء الذي 
تحتاجها الشعوب. 

تأسيسا لجمعية

النخيل  ورع��اي��ة  فالحة  جمعية  تأسست 
السودانية عام 2003م بفكرة من بعض 
الشئون  وزي���ر  السيد  ودع���م  املهتمني 
االجتامعية والية الخرطوم آنا ذاك األستاذ 
هاشم هارون أحمد الذي يعترب املؤسس 

زراعة  وزير  مبساعدة  للجمعية  الحقيقي 
حسن  فيصل  د.  آن��ذاك  الخرطوم  والي��ة 
واملهتمني  العلامء  من  ولفيف  إبراهيم 
بروفيسور  الجليل  العامل  رأسهم  عىل 
أحمد عىل قنيف وتم إشهارها رسميًا يف 
والغابات  الزراعة  وزارة  بقاعة  أقيم  اجتامع 
الصادق  ب.  بحضور  2003/10/1م  يف 
وبدأ  ذاك  وقت  للزراعة  الدولة  وزير  عامرة 
واآلن  ع��ض��وًا  مثانني  ب��ح��وايل  التأسيس 

العضوية تجاوزت اآللف عضوًا. 

أهداف الجمعية

امل��ع��ل��وم��ات  ون���ر  1. ج��م��ع ودراس������ة 
وتصنيع  وإنتاج  النخيل  بزراعة  املتعلقة 

التمور.
الرئيسية  واملشاكل  املعوقات  حرص   .2
بالسودان  التمر  نخلة  منها  تعاين  التي 
بالتنسيق  لها  املناسبة  الحلول  واق��راح 
والشعبية  الرسمية  الجهات  مع  والتعاون 
ذات الصلة مع طباعة املوسوعة العلمية 

لنخيل التمر.
3.    تقديم مقرحات لتطوير زراعة النخيل 

بالدولة بالتعاون مع الجهات الصلة.
بالدولة  البحثية  الجهات  مع  التعاون   .4
النخيل  زراعة  مجال  يف  بالبحوث  لالرتقاء 
زراعة  عرب  وإكثاره  والتصنيع  التمور  وإنتاج 
مع  ان��ت��ش��اره    يف  للمساعدة  األن��س��ج��ة 
العمل عىل أمراض وآفات النخيل وعالجها 

بالتعاون مع الجهات الصلة.
مع  والخربات  املعلومات  ونر  تبادل   .5
الجهات الخارجية من منظامت وجمعيات 
مامثلة مع إصدار نرات وكتيبات معينة 
ملروع تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور 

والتصنيع.
ك��امل��ع��ارض  األن���ش���ط���ة  إق���ام���ة      .6
وامل��ه��رج��ان��ات وال��ن��دوات وامل��ح��ارضات 

والدورات التدريبية الخاصة بنخلة التمر.
النخيل  زراع��ة  7.    تشجيع االستثامر يف 
الغذايئ  بشقيه  والتصنيع  التمور  وإنتاج 

والفلكلوري. 

الهيكل اإلداري التنظيمي

اإلداري  الهيكل  بواسطة  الجمعية  ت��دار 

9
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التي  العمومية  الجمعية  يف  يتمثل  الذي 
أعضاء  عرة  من  األمناء  مجلس  تنتخب 
ومجلس األمناء بدوره يعني مكتب نفيذي 
رئيس  العام  األمني  يرأسه  عضوًا   13 من 
رؤس��اء  إىل  ب��اإلض��اف��ة  التنفيذي  الجهاز 
ومكتب  الفني  واملكتب  اإلع��الم  أمانات 
التنفيذي.  اإلداري  واملكتب  املستشارين 
يف  أجيز  ال��ذي  األس��ايس  النظام  حسب 
أول جلسة للجمعية العمومية املؤسسة 

للجمعية.
العال����م  يرأس����ه  األمن�����اء  مجلس  أم����ا 
وينوب  قنيف  عيل  أحم���د  أ.د.  الجلي����ل 
إب��راه��ي��م  ال��دي��ن  ن��رص  د.  القنصل  ع��ن��ه 
شلقامي واألمني الع���ام أ. هاشم هارون 
مالك  أ.  الجمعي��������������ة  مال  وأمني  أحمد 
الخليف����ة مالك و م. مها عبدالله البشري 
نائب األمني العام وعضوية كل من أ. عامد 
التنفيذي  املدير  امل��وىل  فضل  إدري��س 
ملكتب الجمعية وحاج بشري عيد وأيضًا م. 
إدريس عثامن إدريس و أ. نرصالدين أحمد 

حسني. 

عضوية الجمعية

مكفول  الحق  األس��ايس  النظام  حسب 
والنساء  ال��رج��ال  م��ن  ع��اق��ل  راش���د  لكل 
دفع  بعد  الجمعية  عضوية  يف  ال��دخ��ول 

رسوم 30 جنيهًا سنويًا.

أهم اإلنجازات 2003 - 2017

مع  بالتعاون  عمومًا  بالنخيل  1 -  االهتامم 
ووالئية  اتحادية  الصلة  ذات  الجهات 

ويتمثل ذلك يف:
يف  النخيل  لحقول  التفقدية  الزيارات  أ - 
املركز والواليات لإلرشاد والتوعية والوقاية 
مع  بالتعاون  واآلف���ات  األم���راض  ومسح 

الجهات ذات الصلة.
وح��م��الت  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  إق��ام��ة  ب - 
مع  بالتعاون  وال��والي��ات  باملركز  إرشادية 
نهر  )الشاملية،  يف  الصلة  ذات  الجهات 
والواليات  األحمر  البحر  الخرطوم،  النيل، 

األخرى(.
للتبليغ  معتمدة  جهة  الجمعية  مكتب  ج- 
ع��ن األم����راض واآلف����ات وال��ظ��واه��ر لدي  مهرجان النخيل والتمور االول 2006
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الجهات ذات الصلة.
للبحر  نخلة  أل��ف   10 استجالب  ت��م  د- 
اإلم��ارات يف عام  األحمر كهدية من دولة 
2008م مبكرمة من وزير التعليم العايل 

الشيخ  معايل  وق��ت��ذاك  اإلم���ارات  ب��دول��ة 
عضو  مبساعدة  نهيان  آل  مبارك  نهيان 

الجمعية أ.د محمد محمد عيل خريي.
بارا  محلية  يف  األصناف  بعض  ه�-زراعة 
باملدارس واملؤسسات الحكومية األخرى 

بوالية كردفان.
2 -  ت��ن��ظ��م م��ه��رج��ان س���ن���وي ل��ل��ت��م��ور 
 9/15 العريب  النخيل  بيوم  واالحتفال 
كل عام بالتعاون مع مركز راشد دياب 

الثقايف.
3 -  الجمعية تصدر نرات ارشادية ومجلة 
النخيل )صدر منها 14 عددًا(، باإلضافة 
اىل النر يف الصحف اليومية وبرامج 
إذاعية وتلفزيونية ارشادية، واآلن جاري 

مروع نخلة لكل بيت بالسودان 2006

النخيل  30 حلقة عن  لتسجيل  العمل 
بواسطة الخبري د. عوض محمد أحمد 
السودان  )نخيل  كتاب  صاحب  عثامن 

املايض والحارض واملستقبل(.
النخيل  مهرجان  يف  سنويًا  4 -  املشاركة 
والتمور الدويل باإلمارات منذ 2004م 
ال��ت��وأم��ة  م��ن  مستفيدة  اآلن  وح��ت��ى 
اإلماراتية  النخلة  أصدقاء  جمعية  مع 
واالبتكار  التمر  لنخيل  خليفة  وجائزة 
مع  ص��الت  للجمعية  ك��ام  ال���زراع���ي، 
ج��م��ع��ي��ات ال��ن��خ��ي��ل ب�����األردن وم��رص 
والسعودية وتونس الجزائر واملغرب.

الدولية  خليفة  بجائزة  الجمعية  5 -  ف��وز 
مائة  ب��ني  م��ن   2014 ال��ت��م��ر  لنخيل 

مروع مقدم من حوايل 60 دولة.
وطالب  للمزارعني  املعلومات  6 -  توفري 
النخيل  مجال  يف  وال��دراس��ات  العلم 
والتمور كام تشجع طالب املاجستري 

والدكتوراه.
مجال  يف  وتجارب  مبادرات  7 -  للجمعية 
كغذاء  منها  واالستفادة  التمور  تصنيع 
أمثال مسحوق  الوجبات  وإدخالها يف 
البلح الذي عرفه املواطن ألول مرة يف 
الدراسة  تحت  التجربة  واآلن  السودان 
كسلعة  منها  واالستفادة  لتطويرها 

تجارية.
الجمعية  الوطنية  الخدمة  مع  8 -  باالتفاق 
بالنخيل  صلة  ل��ه  م��ن  ك��ل  تستوعب 
مبكتب  ال��خ��دم��ة  ت��أدي��ة  يف  وي��رغ��ب 

الجمعية.
معمل  أق�����ام  م���ن  أول  9 -  ال��ج��م��ع��ي��ة 
وحفظها  اللقاح  حبوب  الستخالص 
اللقاح  موسم  يف  منها  واالستفادة 

واألغراض الطبية.
لجمع  سنوية  حملة  تقود  10 -  الجمعية 
خلطها  بعد  وتوزيعها  اللقاح  حبوب 
عىل املزارع مجانًا حيث وصل اللقاح 
واألقاليم  الخرطوم  مزارع  غالب  إىل 

الرقية )القضارف والبحر األحمر(.
)محلية  الشاملية  يف  فروع  11 -  للجمعية 
عىل  وأخ����رى  ال��دب��ة  محلية  م����روي، 
والبحر األحمر  النيل  نهر  الطريق، يف 
رواب��ط  مع  وص��الت  التكوين(،  تحت 
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امل��ح��س،  )السكوت،  امل��ن��اط��ق 
النوبيني، واالتحادات املختلفة(.

زراع��ي��ة  وأص����ول  أرايض  12 -  للجمعية 
فدان   +10 أمدرمان  غرب  )20فدان 

بالسليت جنوب(.
13 -  ال��ج��م��ع��ي��ة ت��رع��ى ن��خ��ي��ل ال���ش���وارع 
مع  بالتعاون  العبادة  ودور  والباحات 
نخيل  مث��ار  وت��وزي��ع  الجهات  بعض 
ال���ش���وارع ع��ىل ال��خ��الوي وط��ال��ب��ات 
وأثناء  الوافدين  والطالب  الجامعات 

الخرييني  بدعم  ورم��ض��ان  ال��ك��وارث 
ال��ك��ربى كمزرعة  امل���زارع  وأص��ح��اب 

النفيدي.
صارت  الجمعية  ب��أن  القول  نجمل  أخ��ريًا 
السودان  يف  النخيل  مربع  أض��الع  إح��دى 
النخيل  ومركز  ال��دول��ة  م��ن:  يتكون  ال��ذي 
والجمعية ورشكة زادنا للخدمات الزراعية، 
النخيل. فالجمعية ساهمت وبقدر  قسم 
كبري يف االرتقاء بنخلة التمر يف السودان 
باملنظامت  وعالقات  صالت  خلقت  كام 

توطيد  عىل  وعملت  والدولية  اإلقليمية 
العريب  الوطن  يف  األشقاء  مع  العالقات 
السودان  بالنفع عىل  هذه الصالت عادت 
يف ت��ب��ادل ال��خ��ربات يف ك��آف��ة م��ج��االت 

النخيل.

مقرتحات املكتب التنفيذي لتطوير 
زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان

املساعدة  الفالحية  املعينات  1 -  جلب 
عرب امليكنة ومعامالت ما بعد الحصاد. 
وتخزين  تسويق،  تصنيع،  تغليف، 

مربد.
الهامة  البحوث  بعض  وتنفيذ  2 -  دع��م 
البذرية  كالسالالت  النخيل  مجال  يف 
انتخاب  وبرنامج  لنيل  ونهرا  بالشاملية 

الفحول.
مخترب  مشاكل  ح��ل  يف  3 -  املساهمة 
تدريب  مع  بالسودان  األنسجة  زراع��ة 
م��ت��خ��ص��ص��ني مب��ع��ام��ل اإلم������ارات 

والسعودية.
املوسوعة  وطباعة  وم��راج��ع��ة  4 -  جمع 
والتمور.  النخيل  مجال  يف  العلمية 
وطباعة الكتيبات واملجالت اإلرشادية.

والتمور كامدة أساسية  النخيل  5 -  إدخال 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ج��ام��ع��ات  يف امل�����دارس 

واملعاهد العليا.
6 -  توفري أكياس ورقية لحامية الثامر من 

األمطار والرطوبة.
7 -  إطالق جائزة سنوية لتحفيز املنتجني 
ومعدي  األع��م��دة  وك��ت��اب  واملبدعني 

الربامج يف مجال النخيل والتمور.
التمور  منتجي  لحامية  القوانني  8 -  سن 
والعمل عىل فتح قنوات وأسواق يف 
أوروبا ورشق أسيا وأسراليا وتشجيع 

االستثامر
السودانية  الوجبات  يف  التمر  9 -  إدخ��ال 
الحديثة والتقليدية وإحالل التمور بديلة 

لتغذية الطفل باملنزل واملدرسة.
من  ال��راث��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ات  10 -  تشجيع 
الفاكهة  )أقفاص  النخيل  مخلفات 
العضوي  السامد  وعمل  والطيور( 

واألعالف وصناعة الخشب.
املحلية  املهرجانات  إقامة  11 -  مواصلة 

مهرجان النخيل والتمور الرابع 2011
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مهرجان النخيل والتمور الخامس 2012

الحكومية  املؤسسات  مع  بالتعاون 
واملنظامت العربية والدولية.

وتوصيف  ح��رص  ب��رن��ام��ج  يف  12 -  ال��ب��دء 
املحيل  بالسودان  النخيل  أصناف 

واملستجلب.
13 -  م���واص���ل���ة امل���ش���ارك���ة ال��خ��ارج��ي��ة 
)مهرجانات + دورات تدريبية +جائزة 

خليفة(.
اآليت:  عليه  يقام  الجمعية  مقر  14 -  بناء 

اج��ت��امع��ات، مركز  وق��اع��ة  م��ك��ات��ب 
تدريب،  مركز  علمية،  مكتبة  بحوث، 

اسراحة.
الجهات  تجمع  مشركة  لجان  15 -  تكوين 
)الحكومة،  بالنخيل  ال��ص��ل��ة  ذات 
الخاص،  القطاع  امل��دين،  املجتمع 

األفراد(.
الرسمية  القنوات  إحدى  مع  16 -  االتفاق 
النخيل  عن  ارش��ادي��ة  حلقات  إلنتاج 

النخيل  بيوم  واالحتفال  بالسودان 
العريب.

17 -  امتالك خط ساخن للرسائل املرشدة 
واستفسارات  أسئلة  عىل  واإلج��اب��ة 

املزارعني.
بيت  ل��ك��ل  نخلة  م���روع  18 -  م��واص��ل��ة 

بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص.
ب��ورص��ة وس��وق  إط���الق  ع��ىل  19–  العمل 

التمور املركزي بالخرطوم والشاملية 
بالتعاون مع الدولة.

20 -  م��واص��ل��ة امل��س��ح ال��ح��ق��يل آلف��ات 

وأم������راض ال��ن��خ��ي��ل وال��ع��م��ل عىل 
امل��ك��اف��ح��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ه��ات 
الدولية  وامل��ن��ظ��امت  االخ��ت��ص��اص 
ملساعدة السودان يف هذا الربنامج.

لالنتخاب  الرامية  بالبحوث  21 -  االهتامم 

ال���س���الالت ال��ب��ذري��ة امل��ت��م��ي��زة من 
الفحول واإلناث.

الصلة  ذات  ال��ج��ه��ات  م��ع  22 -  ال��ت��ع��اون 

لنخيل  ورايث  أمهات  مجمع  إلنشاء 
يتناقص  ال���ذي  ال��ش��امل��ي��ة  ال��والي��ة 
يوميًا ألسباب تقدم العمر والحرائق 

والفيضانات والهدام.

مقرتح املكتب التنفيذي لجمعية فالحة 
 ورعاية النخيل السودان

لربنامج تطوير زراعة النخيل 
وإنتاج التمور بالسودان

امل��ع��ي��ن��ات  ج��ل��ب  يف  امل��س��اه��م��ة  أ- 
ال��ف��الح��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  امل���س���اع���دة يف 
ما  وم��ع��ام��الت  امليكنة  ع��رب  امل��ت��ط��ورة 
تسويق،  تصنيع،  تغليف،  الحصاد.  بعد 
بلح  مصنع  تحديث  نقرح  مربد  وتخزين 
كرمية )املصنع الوحيد اململوك للدولة( 
يف  املستثمرين  تشجيع  عىل  العمل  مع 
مع  التمور  وتغليف  وتعبية  تصنيع  مجال 
املنتجني  ات��ح��ادات  متليك  ع��ىل  العمل 

خطوط إنتاج صغرية وحديثة.
الهامة  البحوث  بعض  وتنفيذ  دع��م  ب- 
البذرية  ك��ال��س��الالت  النخيل  م��ج��ال  يف 
انتخاب  وبرنامج  النيل  ونهر  بالشاملية 
لجمع  ومبالغ  الحركة  )معينات  الفحول 
الجمعية  ت��ت��وىل  أن  ع���ىل  السالالت( 
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معينات الحركة بعد انتهاء الربنامج.
ج- املساهمة يف حلحلة مشاكل معامل 
ب��ال��س��ودان م��ع تدريب  األن��س��ج��ة  زراع���ة 
متخصصني مبعامل اإلمارات والسعودية.

د- يف مجال اإلرشاد ونر الوعي املعريف 
نقرح اآليت:

املوسوعة  وطباعة  وم��راج��ع��ة  جمع   -  1
العلمية يف مجال النخيل والتمور.

الكتيبات  ط��ب��اع��ة  يف  امل��س��اه��م��ة   -  2
واملجالت واملطبقات والبحوث املرشدة 

يف مجال النخيل والتمور.
متكامل  إرش���ادي  فيلم  إن��ت��اج  دع��م   -  3

يف  حلقات  عرب  يبث  برنامج  شكل  عىل 
يف  واملتخصصة  العامة  القنوات  إحدى 
يف  املساهمة  ميكن  أيضًا  الزراعة  مجال 
الخاصة  الربامج  رعاي���ة  عرب  زراعي���ة  قناة 
إدخ��ال  عىل  العمل  مع  والتمور  بالنخيل 
ال��ن��خ��ي��ل وال��ت��م��ور ك����امدة أس��اس��ي��ة يف 
واملعاهد  والجامعات  الفنية  امل���دارس 

العليا.
املركز  لقيام  الطم�����وح  سقف  رفع   -  4
النخيل  ودراس������ات  ل��ب��ح��وث  ال��ق��وم��ي 
مبباين  الجمعية  مبق������ر  والتم�����ور 
كافوريب جانب املكتبة اإللكرونية وقاعة 

النخيل  م��ج��االت  ع��م��وم  يف  ال��ت��دري��ب 
اإلدارة  م��ك��ات��ب  إىل  ب��اإلض��اف��ة  وال��ت��م��ور 
النخيل  مجال  يف  املهينة  واالت��ح��ادات 
النخيل،  ض��ي��وف  واس���راح���ة  وال��ت��م��ور 
واملبنى نفسه يحتاج لدعم ليصبح رصح 

شامخ كمنارة للعلم والتعلم.
يحتاج  واألم���راض  اآلف��ات  - يف مجال   5  
ن��خ��ي��ل ال����س����ودان مل��س��ح ش���ام���ل من 
وخ��ارج  داخ���ل  م��ن  وع��ل��امء  متخصصني 
واألمراض  اآلفات  تصنيف  يتم  ثم  البالد 
)عارضة ومستوطنة وقومية مثل الحرة 

وحلم  البيوض  م��ع  ال��خ��راء  القرية 
الغبار الذي أرق مضاجع منتجي التمور ال 
سيام بالشاملية ونهر النيل والخرطوم مع 
الدولة  مداخل  يف  الزراعي  الحجر  تفعيل 
باآلفات املسجلة  الواليات املصابة  وبني 

قوميًا.
من  نخل��ة  مليون  زرع  الس���ودان   -  6
امل��ن��اخ  وب��ع��ام��ل  العاملي����ة  األص��ن��اف 
األص��ن��اف،  م��واص��ف��ات  بعض  اختلفت 
وتصنيف  توصيف  إع��ادة  من  الب��د  وعليه 
هذه األصناف بعد أن زرعت وتأقلمت عىل 
السودانية  األصناف  أيضًا  السودان  أجواء 

تحتاج إىل توصيف وتنظيف.
7 - حامية الثامر من األمطار صار رضورة 
فرضتها ظروف اكتامل نضج مثار بعض 
وعليه  األمطار  هطول  أثناء  يف  األصناف 
هذه  لحامية  ورقية  أكياس  ابتكار  من  البد 

الثامر من األمطار والرطوبة.
8 - وسائل الحركة أساس يف نجاح أي من 
رقعة  أط��راف  لرامي  نسبة  أعاله  الربامج 
النخيل بالسودان والجمعية والجهات ذات 
الناحية  ه��ذه  يف  أك��رب  معانتهم  الصلة 
آثار  عن  إقليمية  ورشة  إقامة  رضورة  مع 
إمثار  عىل  املناخية  والظواهر  التغريات 

نخلة التمر يف إقليم السودان.
الداعمة  األنشطة  استدامة  رضورة   -  9
لربنامج تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور 
بداية  منذ  السنوية  مواقيتها  تحديد  مع 
العام فهذه األنشطة من شأنها أن تحرك 
الركود وتزيد من االهتامم بسلعة  ساكن 
التي  والعقبات  املشاكل  وحلحلة  التمور 
تعرض النهوض بها إىل مصاف العاملية 

مهرجان النخيل والتمور 2015
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مهرجان النخيل والتمور 2014

االجنحة تاريخ االنعقادالدورةرقم
املشاركة

الجهات 
الحكومية 

الرشكات 
الخاصة 

من خارج املصانع املزارعني الجمعيات 
السودان 

الفعاليات 
املصاحبة

برامج أطفال -17/12/20062555582-14األوىل1
ومرأة

مدرسة -17/08/2009224663الثانية2
الخبازين

زيارات حقلية-09/08/20102334556-08الثالثة3

زيارات حقلية-22/09/201134547126الرابعة4

زيارات حقلية-1027336106 / 10 /2012الخامسة5

قوافل -----08/11/2013297-06السادسة6
ارشادية

محارضات-153265795 / 11 / 2014السابعة7

برنامج اطفال-52254445 / 11 / 2015الثامنة8

18– 24/ 10 / التاسعة9
2016

جائزة 61101314159
خليفة 

ليايل ثقافية

جدول يوضح تاريخ تنظيم الجمعية ملهرجان التمور السودانية 2006 – 2016

العرض  أيضًا األنشطة تخلق تنافس يف 
وال��ط��ل��ب وج����ودة ال��ث��امر أي��ض��ًا ال��ربام��ج 
املصاحبة لهذه األنشطة مهمة جدًا علمية 
يحتاج  النخيل  برنامج  ثقافية،  أم  كانت 
االعتبار  يف  واضعني  مجتمعي  حراك  إىل 
الحضاري  واإلرث  والبيئية  الدينية  املكان 
لنخلة التمر التي عرفتها الحضارات النوبية 

النيلية منذ أقدم العصور.

 باإلضافة إىل الجوائز التحفيزية للمنتجني 
واملبدعني وكتاب األعمدة ومعدي الربامج 
تحديد  وميكن  والتمور  النخيل  مجال  يف 
يتم  الذكر  لسالفي  محفزة  سنوية  جائزة 
توزيعها يف أثناء األنشطة السنوية خاصة 

مهرجان النخيل والتمور السنوي.
تحمي  التي  القوانني  سن  من  البد   -  10  
تركيزي  سعر  وض��ع  م��ع  التمور  منتجي 

وسوق  قنوات  فتح  عىل  والعمل  للتمور 
واسراليا  أس��ي��ا  ورشق  ب��أوروب��ا  للتمور 
مركزي  س��وق  إنشاء  العمل  مع  وغريها 
بالتمور  للمتاجرة  حديثة  وبورصة  للتمور 
لهذه  امل��ربدة  الجافة  امل��خ��ازن  إع��داد  مع 

السلعة.
11 - التبصري بالقيمة الغذائية للتمور عرب   
الحديثة  السودانية  الوجبات  يف  إدخالها 
لتغذية  بديلة  التمور  وإح��الل  والتقليدية 
أن  شأنها  من  واملدرسة  باملنزل  الطفل 
ت��زي��د م��ن االس��ت��ه��الك وت��ق��اوم كثري من 
األمراض السيام لدى األطفال وكبار السن 
امل��رأة  بتنمية  االهتامم  علينا  واج��ب  ل��ذا 
الريفية وروابط املناطق وتشجيع تصنيع 
النخيل  مخلفات  الستهالك  النخلة  أجزاء 
والتمور التي تسبب يف كثري من الحرائق 
النسبية  امليزة  ذات  املناطق  غالب  يف 
ميكن  أيضًا  السودان  يف  النخيل  لزراعة 
والخر  الفاكهة  أقفاص  صناعة  تشجيع 
ميكن  ك��ام  النخيل  خ��وص  م��ن  وال��ط��ي��ور 
عمل السامد العضوي من املخلفات مع 
تخصيص جائزة سنوية للمراكز املتفوقة 

يف هذا املجال .
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حوار مع نخلة

الشاعر م. عبدالله يوسف احمد 
الهاديايب نوري 
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 شامخه تعانق السامء كالفنار
 كأنها ستتكئ عىل شواهق النجوم

 وطلعها البهي كالنضار
****** 

 تهدلت اكاممها تضمه كأنها قوادم تحتضن الثمر
 تهوم الرياح حول سعفها الخضيل
 فيصطفق ببعضه عرجونها الثقيل
 وترئب تارة كأنها تخاطب القمر

******    
 تتجمع السوام تحت فيئها الظليل

 ترتاح من عناء يومها الطويل
 وميرح األطفال تحت وارف الظالل

 ليجمعوا من تحتها الثامر
 تأوي الطيور للذرى لزغبها الصغار

 يف رسبها الغادي لدى الغروب يف املساء
 ثم تروح عند الفجر حني دفقت الصياء

 لتجلب املاء وتجمع الحبوب والغذاء
*********       

 رأيتها مطرقة محزونة
 سألتها: عالم أنت ساهمة ياهذه مغبونة تلفك الهموم؟

 تلعثمت بعربة مكتومة:
 تكاد ال تبني

 نربات صوتها الحزين
 والدمع من ندى قنوان طلعها هميل

 لقد توارى أهيل الكرام
 هناك خلف تلكمو التالل

 أرواحهم سابحة مع الغيوم
 فقلت: هذه يف الكون سنة.. فالحياة ال تدوم

 أمل يواصل األبناء عىل هداهم النبيل؟
 كال أشارت ثم أردفت تقول: هيهات..

 فالبون شاسع ما بينهم طويل
 فقلت: كيف ذا؟ قالت:

 سمعت من آبائهم أبان غريس يف الرثى..
 بأن يانع الثمر مباح للورى..
 والسابلة وعابري السبيل

 فكان عهدًا بيننا حتى مضوا لربنا الجليل
 فقلت: اآلن ما الذي تبدل؟ أليس من أبنائهم من واصل املسري؟

قالت: قد حرموا طلعي عىل املسكني والطيور
 وأوقفوا الصدقات والنذور

 فقلت: أليس ذا من حقهم؟ فالحرص يقتيض تدارك األمور
 قالت: ومن يوق شح نفسه--قال اإلله--مفلحون

 فلتحذروا ففي كتاب ربنا الكريم
 أصحاب جنة ممرعة وخريها عميم
 بخلوا بثمرها للقانع املعر واليتيم

 فطاف طائف بها فأصبحت رصيم
******   

 ولتعلموا بأن ما بالكون من نعيم
 ملك وخالص لربنا العظيم

 أنتم فقط خالئف عليه
 فابذلوا لتتقو الجحيم

****** 
وهمست بصوتها الخفيض: من جهلكم تصديتم لتحملوا 

 األمانة
 واشفقت من حملها الجبال واألديم والسامء

 واليوم تنقضون عهدكم
 بظلمكم وجهلكم.. فاذكروا النداء..

 يف عامل الذر ويف األزل وأنتم عىل الظهور
 قال اإلله : ألست ربكم؟

 قلتم: بيل..
 فأصلحوا أعاملكم .. وهيئوا األسباب

 لرتقوا بالروح من براثن الراب
 اسموا بها إىل مراتب العىل ينكشف الحجاب
 واستقبلوا النور اإللهي الشفيف يف الرحاب

 وذللوا الصعاب
 وقدموا الرب لغريكم يف هذه الحياه 

 لتظفروا محبة اإلله والثواب
****** 

 وأردفت تقول: مثري لكم غذاء
 وغرة للعني ثم ترياق به الشفاء

 فقلت: كيف ذا؟
 قالت: أمل يوحي اإلله للعذراء

 حني اشتداد الطلق يف املخاض والعناء
 هزي إليك الجذع سوف يسقط الثمر
 كيل هنيئا وأرشيب وال تخاطبي البر

****** 
 فنحن أمم مام خلق أمثالكم

 نسبح بالعيش والغداهنمجد اإلله
 ونبذل ما أفاء ربنا بال مٍن وال أذى
 ورددت يف حرسة ويف عتاب:

 فلتطعموا البائس الفقري ..ذاك هو الصواب
 وانفقوا ينوبكم ثواب

 فالوعد ثابت قال به الكتاب
 من عمل صالحًا مبثله يثاب

 ودعتها وقلت: طوىب ملن ينفق ليحسن املآب
 طوىب ملن عاىن ومن صرب

 ودعتها ودمعها تهاوى وانحدر
وصوتها ينئ يف انتحاب
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الحاضر والرؤى االستراتيجية 
لنخيل السودان

إىل كافة املناطق الصالحة لزراعته وذلك 
لغريه  تصلح  ال  التي  األرايض  باستغالل 

من املحاصيل.
لزراعة  صالحة  السودان  مناطق  معظم 
ظلت  زراعته  أن  إال  التمور،  وإنتاج  النخيل 
البالد  من  الشاملية  املنطقة  يف  مركزة 
التمر  نخيل  حيث  النيل  نهر  امتداد  وعىل 
النيل  هو املحصول األول يف واليتي نهر 
األصيل  املوطن  تعترب  والتي  والشاملية 
للنخيل بالسودان مامجعلها أهم منطقة 

إلنتاج التمور الجافة يف العامل.

السامت العامة لنخيل التمر بالسودان

1-  وج���ود أش��ج��ار ق��دمي��ة ي��ف��وق أع��امره��ا 
امل��ائ��ة ع���ام وب��ن��س��ب ت����راوح م��ا بني  
-15% 25 من األشجار يف مناطق زراعة 

تاريخ وواقع زراعة النخيل ىف السودان

البستانية  االش��ج��ار  أق��دم  النخلة  تعترب 
أكرث  منذ  ذلك  السودان  إىل  أدخلت  التي 
امتدادًا  البالد  شامل  يف  سنة   3000 من 
لالنتشار الذي حدث يف الشامل االفريقي 
وحتى جنوب قارة آسيا بني خطي العرض 
هذه  أن  وي��الح��ظ  شاماًل.  درج��ة  و35   10
العربية  ال���دول  ك��اف��ة  تشمل  املنطقة 
وهي  ال��س��ودان،  مساحة  معظم  وفيها 
متثل أهم مناطق العامل الصالحة لزراعة 
األمطار  تدين  حيث  التمور  وإنتاج  النخيل 
الحرارة.  درجة  وارتفاع  النسبية  والرطوبة 
النخيل  زراع��ة  تطوير  متطلبات  أهم  إن 
ذات  أص��ن��اف  ادخ���ال  ه��و  التمور  وإن��ت��اج 
جنوبًا  زراعته  وامتداد  الجودة  عالية  مثار 

 االدارة العامة لإلنتاج البستاين
وزارة الزراعة والغابات، السودان

الدكتورة عفاف الجزويل

bitelgozouli@gmail.com
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جدول رقم )1( املساحة )x 1000فدان( واإلنتاج )x 1000طن( ملحصول التمور: )1 هكتار = 2.38 فدان(

شكل رقم )1( املساحة )x 1000فدان( واإلنتاج )x 1000طن( ملحصول التمور: )1 هكتار = 2.38 فدان(

201020112012201320142015العام

اإلنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاملحصول

86.243186.7433.587.243687.7438.58843988.3439.1التمور

النخيل التقليدية. 
ألسباب  ج��اف��ة  أص��ن��اف  ع��ىل  2-  الركيز 
أهمها سهولة معاملة التمور من حيث 

الحصاد والتخزين والرحيل.
عىل  تقليدية  ب��ط��رق  النخيل  3-  زراع���ة 
الفسائل  ت��رك  مع  متقاربة  مسافات 
منوها  ل��ت��واص��ل  األم  ح���ول  ال��ن��ام��ي��ة 
االزدح��ام  من  يزيد  مام  االمث���ار،  حتى 
من  ويقلل  الخرضي  النمو  ويضعف 

نوعية االنتاج.
4-  التجد النخلة كفايتها من املياه العتقاد 
خاطئ بأنها التحتاج للري وأن جذورها 

ميكن أن متتد للمياه األرضية. 
النخيل  مزارعي  عند  الخاطيء  5-  االعتقاد 
السعف  من  عالية  نسبة  جفاف  ب��أن 
ناتج من األمراض أو الحرشات رغم أن 
الحاالت  معظم  يف  الرئييس  السبب 

هو قلة مياه الري.

األرضة  مثل  الحرشات  بعض  6-  انتشار 
اللتان  البيضاء  ال��ق��رشي��ة  وال��ح��رشة 
تطبيق  طريق  ع��ن  مكافحتها  ميكن 

املعامالت الزراعية العادية.
الناتجة  7-  وجود نسبة كبرية من األشجار 
متدنية  مثار  ذات  )النوى(  البذور  من 

الجودة.
8-  عدم االهتامم باألشجار الفحول بحيث 
مثل  بأسامء  معروفه  فحول  توجد  ال 
كل  عىل  االعتامد  يكون  وبذلك  اإلناث 
موسم  أثناء  عليه  الحصول  ميكن  ما 

التلقيح.

التمور يف السودان

الثامن  ال��رت��ي��ب  ع��ىل  ال��س��ودان  حصل   
التمور،  محصول  وإنتاج  زراعة  يف  عامليًا 
جافة  والنصف  الجافة  األصناف  وتعترب 
تزرع  كانت  التي  الوحيدة  األص��ن��اف  هي 

التمر  نخيل  زراع���ة  تركز  السودان.  يف 
هي:  رئسية  والي��ات  ثالث  يف  بالسودان 
شامل  ووالية  النيل  نهر  الشاملية،  الوالية 
دارفور، حيث يوجد حوايل أكرث من 80 % 
من من إجاميل النخيل يف السودان، وما 
والجزيرة  الخرطوم  واليات  يوجد يف  بقي 
نخيل  ع��دد  يقدر  االحمر.  والبحر  وكسال 
ويقدر  نخلة  مليون   8 ح��وايل  ال��س��ودان 
تحوي  طن.  أل��ف   240 السنوي  اإلن��ت��اج 
وتنتج  األش��ج��ار  نصف  ح��وايل  الشاملية 
 60 %63 من اإلنتاج الكيل مبعدل يقارب 

كيلو غرام للنخلة.

أشهر أنواع التمور يف السودان والتي 
اكتسبت أهمية اقتصادية هي

ال��ك��يل: ي��ت��ص��ف ب��ال��ح��ج��م ال��ك��ب��ري ج��دًا 
وبالنوعية املمتازة.

وصالح  متوسط  إىل  كبري  حجم  مت��ودا: 

19
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اإلنتاج العاملياملغربتونسليبياالصنيعامنالسودانالجزائرباكستاناإلماراتالسعوديةإيرانمرص    السنة

1990    541.9   516.3 527.9  141.5  287.3  205.9  110.0    120.0     15.0   74.0   81.2     120.0   3431.2   

1991    603.5  633.8 528.1  173.1  292.9  209.1  140.0  135.0  33.0      75.0   75.0   107.0   3715   

1992    603.7  578.2 552.5  230.4  275.2  260.5    142.0  150.0       45.0      76.0   75.0      82.0   3663.1   

1993    631.3  715.7 563.0  236.1  576.6  261.6  130.0  163.0  50.0   95.0   86.0   111.1   4386.1   

1994    646.0  774.0 567.8  236.1  578.6  317.2  138.0  170.0     60.0   105.0  74.0      62.0     4569.4   

1995    677.9  780.0 589.3  236.9  532.5  285.2  160.0  173.0  65.0   125.0     69.0   97.6   4649.8   

1996    738.1  855.5 616.9  244.6    534.4  360.6  167.0  180.0     68.0   125.0  74.0   80.0   5018.3   

1997    740.8  876.5 649.2  288.2  537.5  302.9  180.0  185.0  38.0   128.1  95.0   110.5   4962.6   

1998    839.8  918.1 648.0  290.4  721.6  387.3  200.0  236.0  89.0   120.0   103.0  85.0      5444    

1999    905.9  908.3 712.0  535.9  579.9  427.6  240.0  282.0  115.0  114.1  103.0  72.6   5620.8   

2000    1006.7  869.6 734.8  757.6  612.5  365.6  332.3  280.0  125.0  120.0  105.0  74.0   6499.6   

2001    1113.3 874.9 817.9  757.6  630.3  437.3  330.0    298.0  117.0  140.0  112.6  32.4   6499.6   

2002    1090.0 879.0 829.5  757.6  625.0  418.4  330.0  238.6  130.0  140.0  120.8  33.2   6657.5   

2003    1121.90885.0  884.1   757.6  426.8  472.2    330.0  219.8  120.0  145.0  117.0  54.1   6606    

2004    1166.2  880.0 900.5   760.0  622.1  470.0    330.0  238.0  125.0  150.0  122.0  54.1   6907.1   

    5220   78.4      94.2     115.5     79.7  204.6  217.3   345.4  522.2  436.9     674.8  796.3  828.5     املتوسط

       -    1.5    1.8     2.2       1.5    3.9    4.32    6.6      10    8.4     13    15.2   15.9األهمية النسبية ٪

للتصدير ويحقق عائد جيد.
حال  ويف  كبري،  وحجمه  ممتاز  قنديل: 
الصحيحة،  بالطريقة  وتعليبه  معالجته 

فإنه يحقق عائد تصديري جيد جدًا.
األصناف  ع��ن  ج��ودت��ه  يقل  ال  ال��ربك��اوي: 
األخ�����رى، ح��ج��م��ه ك��ب��ري وم��ن��اس��ب ج���دًا 

للتصدير. 
التي يطلق  البذرية  والعديد من السالالت 

عليها اسم )جاو(. 
والشبه  )املدينة(  الرطبة  األص��ن��اف  أم��ا 
خطيب(  ومرشق  ودلقاي  )مرشق  رطبة 

انترشت جنوب شامل السودان.
فمنذ 1998بدء ادخال العديد من األصناف 
الرطبة وشبه الرطبة )30 صنفًا( من دول 
الخليج واململكة العربية السعودية والتي 
أهمها  أخرى  واليات  يف  زراعتها  انترشت 
والخالص  ال��ربح��ي  مثل  الخرطوم  والي��ة 
والربميي والخرضاوي والسكري والصقعي 
واملجهول ونبوت سلطان وسيف. وعليه 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة )FAO(، بيانات مأخوذة من اإلنرنت للفرة 1990-2004م.

)1( : تطور إنتاج أهم الدول املنتجة للتمور باأللف طن عىل مستوى العامل خالل الفرة 1990 2004- م.

شكل )2(: مزرعة نخيل تقليدية من األصناف الجافة
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اإلنتاج العاملياملغربتونسليبياالصنيعامنالسودانالجزائرباكستاناإلماراتالسعوديةإيرانمرص    السنة

1990    541.9   516.3 527.9  141.5  287.3  205.9  110.0    120.0     15.0   74.0   81.2     120.0   3431.2   

1991    603.5  633.8 528.1  173.1  292.9  209.1  140.0  135.0  33.0      75.0   75.0   107.0   3715   

1992    603.7  578.2 552.5  230.4  275.2  260.5    142.0  150.0       45.0      76.0   75.0      82.0   3663.1   

1993    631.3  715.7 563.0  236.1  576.6  261.6  130.0  163.0  50.0   95.0   86.0   111.1   4386.1   

1994    646.0  774.0 567.8  236.1  578.6  317.2  138.0  170.0     60.0   105.0  74.0      62.0     4569.4   

1995    677.9  780.0 589.3  236.9  532.5  285.2  160.0  173.0  65.0   125.0     69.0   97.6   4649.8   

1996    738.1  855.5 616.9  244.6    534.4  360.6  167.0  180.0     68.0   125.0  74.0   80.0   5018.3   

1997    740.8  876.5 649.2  288.2  537.5  302.9  180.0  185.0  38.0   128.1  95.0   110.5   4962.6   

1998    839.8  918.1 648.0  290.4  721.6  387.3  200.0  236.0  89.0   120.0   103.0  85.0      5444    

1999    905.9  908.3 712.0  535.9  579.9  427.6  240.0  282.0  115.0  114.1  103.0  72.6   5620.8   

2000    1006.7  869.6 734.8  757.6  612.5  365.6  332.3  280.0  125.0  120.0  105.0  74.0   6499.6   

2001    1113.3 874.9 817.9  757.6  630.3  437.3  330.0    298.0  117.0  140.0  112.6  32.4   6499.6   

2002    1090.0 879.0 829.5  757.6  625.0  418.4  330.0  238.6  130.0  140.0  120.8  33.2   6657.5   

2003    1121.90885.0  884.1   757.6  426.8  472.2    330.0  219.8  120.0  145.0  117.0  54.1   6606    

2004    1166.2  880.0 900.5   760.0  622.1  470.0    330.0  238.0  125.0  150.0  122.0  54.1   6907.1   

    5220   78.4      94.2     115.5     79.7  204.6  217.3   345.4  522.2  436.9     674.8  796.3  828.5     املتوسط

       -    1.5    1.8     2.2       1.5    3.9    4.32    6.6      10    8.4     13    15.2   15.9األهمية النسبية ٪

شكل )3(: مزرعة متور من األصناف الرطبة التي تم ادخالها حديثًا

فقد زادت املساحة املزروعة بنخيل التمر 
من 33.4 ألف هكتار يف العام 2003 إىل 
37.0 ألف هكتار يف العام 2014 بإنتاجية 

 439 إىل  طن  ألف   328 من  زيادتها  تقدر 
تصدير  وت���م  التوايل.  ع��ىل  ط��ن  أل���ف 
وثالثون  مثانية  ومائتان  مليون  ماقيمته 

ألف دوالر من التمور خالل العام 2015.

املشاكل واملعوقات وطرق 
الحلول يف قطاع النخيل

ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  •  أه���م امل��ع��وق��ات 
تطبيق  يف  االه��امل  هي  النخيل  قطاع 
بطريقة  تنفذ  والتي  الزراعية  العمليات 
التقنيات  واستخدام  متوارثة.  تقليدية 
أن  ميكن  النخيل  زراع���ة  يف  الحديثة 

يضاعف إنتاجية الهكتار والتقانات.
•  تشمل مع تحسني نظم الري واسخدام 
األسمدة باالضافة إىل تطبيق العمليات 
الخاصة بخدمة رأس النخلة مثل التلقيح 
لتحسني  بالعذوق  والعناية  الثامر  وخف 

كمية اإلنتاج وجودة املنتج.
النخيل  •  الزراعات غري املنظمة لبساتني 
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يؤدي  الخدمة مام  أغلب عمليات  تعيق 
النخفاض اإلنتاجية  

ال��س��ودان��ي��ة  األص��ن��اف  منافسة  •  ع���دم 
استوجب  ما  العاملية  بالسوق  الجافة 

إدخال األصناف الرطبة وشبه الرطبة.
•  عدم توفر الكميات الكافية من الفسائل 
م��ن األن����واع امل��م��ت��ازة إلن��ش��اء بساتني 
عن  لإلنتاج  االت��ج��اه  يجب  لهذا  ج��دي��دة 
شتول  إلن��ت��اج  نسيجية  زراع���ة  ط��ري��ق 

مطابقة لألصل.
تحتاج  التي  واألم��راض  اآلف��ات  •  مشاكل 

إىل تطبيق املكافحة املتكاملة.
التقليدية  العمليات  ضمن  من  •  الحصاد 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ق��ط��ع ال��ع��راج��ني 
من  األرض  عىل  واسقاطها  )السبائط( 
فوق رأس النخلة مام يؤدي إىل انفصال 
وتشتت  الشامريخ  ع��ن  التمر  معظم 

الثامر وتلوثه.

مابعد  وم��ع��ام��الت  ال��ح��ص��اد  •  عمليات 
تؤدي  التي  املشاكل  أهم  من  الحصاد 
ال��ج��ودة وف��ق��دان ج��زء كبري  ت��دين  إىل 
جهود  تضافر  يتطلب  مام  االنتاج  من 
القطاع  مع  والتنفيذية  العلمية  الجهات 

الخاص واملنتجني.
يف:  تتمثل  وال��ت��ي  التسويق  •  مشاكل 
تقليدية أسواق الجملة ومراكز التجميع 
الخدمات  توفر  وعدم  التجزئة.  وأسواق 
ق��ن��وات  وت��ع��دد  الجيدة.  ال��ت��س��وي��ق��ي��ة 
وضعف  الوسطاء.  وك���رثة  ال��ت��س��وي��ق 
وعدم  الزراعية.  املنتجات  جودة  ضبط 

تطور طرق حفظ وتصنيع التمور.

الرؤى االسرتاتيجية العامة لتطوير 
قطاع النخيل بالسودان

املزروعة  املساحات  وبرمجة  •  توسيع 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ىل ك��م��ي��ات االس��ت��ه��الك 

إىل  مبنتجاتنا  النفوذ  ومحاولة  املحيل 
االسواق االقليمية والعاملية. 

خالل  من  النخيل  ورعاية  زراع��ة  •  تطوير 
وتطبيق  النخلة  خدمة  عمليات  تطوير 

املامرسات الفالحية الجيدة.
•  اس���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ح��دي��ث��ة يف 
إلنتاج أصناف مالمئة  الورايث  التحسني 

للبيئة السودانية.
وتصنيف  لحرص  شامل  مسح  •  إج���راء 
الحجر  تفعيل  م��ع  واألم����راض  اآلف���ات 
املتكاملة  املكافحة  وتطبيق  الزراعي 

آلفات وأمراض النخيل.
حفظها  األص���ن���اف  ع���ىل  •  امل��ح��اف��ظ��ة 

واالستخدام املستدام وتداولها.
•  تعزيز النشاط االرشادي. 

•  ت��ط��وي��ر وت��ك��ث��ي��ف إن���ت���اج ال��ف��س��ائ��ل 
)زراعة  الدقيق  اإلكثار  تقانة  باستخدام 

األنسجة النباتية(.

شكل )4(: متر القنديلة
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شكل )5(: الطريقة التقليدية لتخزين التمور

•  إقامة مجمع ورايث ألصناف النخيل )بعد 
تصنيفها وتوصيفها(.

للفسائل  الوراثية  للجينات  بنك  •  إقامة 
نخيل التمر.

•  توجد أصناف منتجة بذريًا )يطلق عليها 
الجاو( ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية 
واختيار  للمنطقة  مسح  عمل  من  البد 

الصنف األجود منها وإكثارها نسيجيًا.
•  تحسني عمليات الحصاد ومعامالت ما 

بعد الحصاد.
املنتجني  وصغار  املستثمرين  •  تشجيع 

يف مجال تعبئة وتغليف التمور.
مصنع  )تطوير  التمور  وتصنيع  •  حفظ 
إع��داد  م��راك��ز  وإن��ش��اء  للتعليب  كرمية 

ومصانع(.
لالستفادة  التقليدية  التقانات  •  تطوير 
)الجريد،  النخيل  شجرة  مخلفات  من 
والجزور(  الليف  السيقان،  العرحون، 

التي متثل عبئًا كبريًا عىل املزارع.
•  إنشاء بورصة التمور.

بالدراسات  يختص  مركز  قيام  •  رضورة 
التسويقية من حيث الجدوى االقتصادية 
العاملية  املحلية  األس��واق  ومتغريات 

واألسعار.
تنظم  التي  والترشيعات  القوانني  •  سن 

وتحكم ضبط السوق وترقيته.
النخيل  ألصناف  علمية  موسوعة  •  إعداد 

والتمور.
ودراس��ات  لبحوث  قومي  مركز  •  إنشاء 
الكرونية  مكتبة  بجانب  والتمور  النخيل 

ومركز للتدريب.
ق��درات  وبناء  معلومات  شبكة  •  إنشاء 
مجال  يف  الصلة  ذات  امل��ؤس��س��ات 
املعلوماتية وربطها ببقية السودان مع 

إرشاك القطاع الخاص.

الخطة االسرتاتيجية لتطوير 
قطاع النخيل باإلدارة العامة لإلنتاج 

البستاين، وزارة الزراعة والغابات 

ملعرفة  ال��ب��س��ت��اين  االح���ص���اء  •  ت��ن��ف��ي��ذ 
املزروعة  األصناف  اإلنتاج،  املساحات، 

وعدد األشجار يف كل مناطق اإلنتاج.
وصون  لحفظ  ال���ورايث  املجمع  •  إك��امل 

فيه  العمل  ب��دأ  ال��ذي  النخيل  أص��ن��اف 
بالحديقة النباتية القومية التابعة لإلدارة. 

املقرح  األنسجة  زراع��ة  معمل  •  إنشاء 
باملشتل املركزي بغرب امدرمان التابع 
إلكثار  البستاين،  لإلنتاج  العامة  ل��إلدارة 
التوسع والزيادة  النخيل لتواكب  فسائل 

املقرحة للمساحات.
بالنخيل  ال���خ���اص  ال��ق��س��م  •  ت��ط��وي��ر 
بابتعاثهم  به  العاملني  ق��درات  وتنمية 
املاجستري  درج���ة  ون��ي��ل  للتخصص 
النخيل  إن��ت��اج  م��ج��ال  يف  وال��دك��ت��وراه 

والتمور. 
وتدريب  النخيل  حصاد  تقانات  •  تطوير 
جودة  وضبط  الفاقد  لتقليل  املنتجني 

املنتج. 
لحرص  مسح  إج��راء  الوقاية:  مجال  •  يف 
النخيل  تصيب  التي  واألم��راض  اآلف��ات 
ب��اإلدارة  الوقاية  وح��دة  وتطوير  والتمور 

وبناء هيكلها.
•  تدريب ورفع مقدرات العاملني يف قطاع 
القيمة  سلسلة  حلقات  لكل  النخيل 

ومعرفة أماكن الخلل والقصور.
اإلرش��ادي��ة  وال��ن��رشات  الكتيبات  •  إع���داد 
املعامالت  النخلة،  بخدمة  ال��خ��اص��ة 
ومعامالت  الحصاد  الجيدة،  الفالحية 

وتحقيق  الفاقد  لتقليل  الحصاد  بعد  ما 
الجودة.

العمل عىل إجازة قانون املشاتل الذي تم 
رفعه للجهات العدلية والدستورية إلجازته 
والعمل به يف تقنني إنتاج الشتول وتداولها

املراجع

التمر:  1972نخلة   (  ( الجبار  عبد  1-  البكر، 
زراعتها  يف  والجديد  وحارضها  ماضيها 

وصناعتها وتجارتها، بغداد.
 )2004( أح���م���د  م��ح��م��د  2-  ع�����وض 
وال��ح��ارض  امل���ايض  ال��س��ودان،  نخيل 
واملستقبل، مركز تطوير زراعة النخيل 

وإنتاج التمور/والية الخرطوم.
ابراهيم  ع��ودة  الباسط  عبد  3-  الدكتور 
الحياة،  شجرة  التمر  نخلة   )2008(

املناطق  ل��دراس��ات  ال��ع��ريب  امل��رك��ز 
الجافة واألرايض القاحلة )اكساد(.

عثامن  اح��م��د  محمد  ع��وض  4-  ال��دك��ت��ور 
وإنتاج  النخيل  زراع��ة  تطوير   )2009(

العربية  املنظمة  السودان  يف  التمور 
للتنمية الزراعية، الخرطوم، السودان.

البستاين،  لإلنتاج  العامة  اإلدارة  5-  تقارير 
وزارة الزراعة والغابات، السودان
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واقع ومنظور قطاع 
النخيل في السودان

وطنية  أنسجة  زراع���ة  مختربات  سبعة 
إلكثار النباتات ولكنها حتى اآلن مل تدخل 
توجد  ال  للنخيل.  التجاري  االك��ث��ار  مجال 
فحول نخيل محلية مسامة حتى اآلن يف 
بفحول  تجاريًا  النخيل  وتلقح  ال��س��ودان 
عشوائية. تم الرشوع يف تحسني الفحول 
باالنتخاب املحيل واالستقدام من الخارج. 
سوسة  م��ن  اآلن  ح��ت��ى  خ���ال  ال���س���ودان 
األرض��ة  ولكن  الكارثية  ال��ح��م��راء  النخيل 
وآف��ات  والعناكب  القرشية  وال��ح��رشات 
اآلفات  من  والقارضات  والطيور  املخازن 
أيضًا من مرض  والسودان خال  الخطرية. 
الزراعي  الحجر  واجراءات  املدمر  البيوض 
مشددة لحظر ادخال أي آفات أو أمراض 
من الخارج. اللفحة السوداء وتبقع األوراق 
تعرض  أم��راض  الزهرية  ال��ن��ورات  وعفن 
السيطرة  تتم  املخاطر.  لبعض  النخيل 
يوجد  البيئة.  بإصحاح  األمراض  هذه  عىل 
كرمية  مصنع  يف  ال��ت��م��ور  لتعبئة  خ��ط 

اقتصادي  محصول  السودان  يف  النخيل 
وأمن غذايئ. يقدر اإلنتاج السنوي بحوايل 
431000 طنًا مرتيًا يف العام وهو ضئيل 

يشتهر  الهائلة.  القطر  بإمكانات  مقارنة 
الجافه.  التمور  بإنتاج  العامل  السودان يف 
ي���ؤدي ت��ح��ول مناخه م��ن ج��اف ج���دًا يف 
شامله لرطب جنوبًا لتحول مواز يف توزيع 
الشامل  ج��اف��ة يف  م��ن مت��ور  األص��ن��اف 
يجري  الجنوب.  باتجاه  ورطبة  جافة  لشبه 
والسبائط،  النخل  خدمة  تقانات  تحسني 
النخيل،  لصعود  اآلمنة  الوسائل  وتطوير 
وترقية الحصاد والتعبئة والتخزين والعرض 
تجارية  أص��ن��اف  ستة  ت��وج��د  واملداولة. 
الربكاوي وفنديلة  السودان هي  جيده يف 
خطييب  ود  وم���رشق  ال��ج��اف��ة  واب��ت��م��ودا 
الرطب  والصنف  الجافة  شبه  وودل��ق��اي 
أصناف  برتكيبة  قادمة  والبحوث  مدينة. 
واالستقدام  املحيل  باالنتخاب  أفضل 
من مختربات األنسجة بالخارج. بدا تطوير 

كلية الزراعة، جامعة دنقال، السودان

أ.د محمد محمد عيل خريي

khairy5@hotmail.com
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الحكومي والخطط ماضية إلنشاء مصانع 
حديثة. منتجات التحويل الصناعي للتمور 
قارصة عىل الخل والكحول الطبية والخبز. 
القدم  منذ  معروفة  النخلة  اج��زاء  تصنيع 
املنتجات  قاعدة  لتوسيع  تطويره  ويجري 
الصناعية. تسوق التمور حاليًا يف االسواق 
ل��دول  ي��ص��در  ال���ذي  القليل  إال  املحلية 

الجوار.  

خلفية تاريخية

للتمور  املنتجة  الدول  أعرق  من  السودان 
يف ال���ع���امل ح��ي��ث ارت���ك���زت ح��ض��ارات 
يف  وال��ت��م��ور  النخيل  ع��ىل  ال��ن��ي��ل  وادي 
وأجزاء  مثار  فوفرت  الحياة  مناحي  شتي 
متطلبات  م��ن  الكثري  املختلفة  النخلة 
وم��واد  ومشارب  أغذية  من  الحقب  تلك 
وأرّسة  منزلية  وأواين  ري  ووس��ائ��ل  بناء 

فكانت  وغريها  وأسيجه  وحبال  ومفارش 
النيل  وادي  إلنسان  الحياة  عصب  النخلة 
التمر  نخلة  وتظل  واألزمان.  الدهور  عرب 
وأمن  اقتصاديًا  محصواًل  ال��س��ودان  يف 
من  الصحراوية  املناطق  يف  يزرع  غذايئ 
للدخل  ك��م��ص��ادر  دوره���ا  م��ؤدي��ة  القطر 
الخام  وامل��واد  األجنبية  العمالت  وكسب 
للصناعات واالسهام يف التنمية القومية.   
 وكان الرتفاع مناسيب نهر النيل ومستوى 
مكن  م��ا  األزم��ن��ة  تلك  يف  األريض  امل��اء 
احتياجاتها  ع��ىل  ال��ح��ص��ول  م��ن  النخيل 
املائية دون ري، ويرس رفع مياهه املميزة 
كالسواقي  بوسائل ري مبسطه  بجودتها 
رقم  )صورة  والشواديف   )1 رقم  )صورة 

 .)2
وي���رست ه��ذه ال��ظ��روف ال��ح��ص��ول عىل 
وإنتاج  خدمة  بتقانات  وفري  متر  محصول 
والحصاد  التلقيح  عمليتي  عىل  مقترصة 
هذه  ع��ن  تبلورت  ال��ده��ور  وع��رب  فقط.  
إنتاج ذات طابع خاص  ثقافة  املامرسات 
شاطئي  عىل  نشأت  وهكذا  باملنطقة. 
النيل بساتني نخيل متعددة السيقان  نهر 
التي  الفسائل  من  كثيفة  بكتل  ومحاطة 
تفتك  التي  ل��آف��ات  وم���أوي  ب���ؤرًا  تشكل 

بالنخيل والتمور )صورة رقم 3(.
الحار  ال��س��ودان  ملناخ  م��واز  تحول  ويف 
درج��ه يف   21 عند خط عرض  ج��دًا  الجاف 
الشامل وتدرج يف ارتفاع الرطوبة النسبية 
يف  جافة  تجارية  أصناف  نشأت  جنوبًا، 
مع  القطاع  ملناطق  الشاملية  ال��ح��دود 
تحول تدريجي ألصناف شبه جافة ورطبة 
األصناف  بعض  تتخللها  الجنوب،  باتحاه 
عديدة  بذرية  ونخيل  تجاريًا،  اهميه  األقل 
عالية  بنوعيات  العددية  محدودة  وأخ��رى 
أهمية  عن  األول��ون  وغفل  مميزه.  وج��ودة 
فحول النخيل ودورها يف تحسني النوعية 
مالحظات  م��ن  إال  األص��ن��اف  وم���واءم���ة 
محدودة فاتبعوا تقليدًا لتلقيح النخيل مبا 
ثروة  جل  وتنحرص  الفحول.  من  متاح  هو 
نخيل السودان عىل شاطئي نهر النيل يف 
واليتي الشاملية، فنهر النيل ورقع محدودة 
يف الوديان وشامل كردفان وشامل دارفور 
وكسال والخرطوم والبحر االحمر  )خارطة 

صورة رقم 2 الشادوف النويب

 صورة رقم 1 الساقيه النوبيه 
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رقم 1(. 
ورغم توفر املساحات الشاسعة فإن عدد 
نخل السودان قد ال يتعدى الثامنية مليون 
أربعامئة  بحدود  يقدر  وإنتاجًا  تقريبًا  نخلة 
العام، مام يضع  التمور يف  ألف طنًا من 
يف  السابعة  املرتبة  حوايل  يف  السودان 
يف  للتمور  املنتجة  ال���دول  أوىل  قامئة 
 .)2010 والزراعة  األغدية  )منظمة  العامل 
ولكن من املمكن أن يحرز السودان مرتبة 
للتمور  املنتجة  ال���دول  قامئة  يف  أع��ىل 
الهائلة  م���وارده  استغالل  م��ن  متكن  ل��و 
الشاسعة  امل��س��اح��ات  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
°21 شامل عند  املمتدة بني خطي عرض 
ال��ح��دود امل��رصي��ة ش��اماًل و ل��ح��وايل °15  
مياه  ووف��رة  القطر  بعرض  جنوبًا  ش��امل 
الري من نهر النيل وباطن االرض واملناخ 
انتقال  يف  التمور  أصناف  إلنتاج  املالئم 
عند  الشامل  يف  جافة  مت��ور  من  سلس 
وادي حلفا، لخليط من متور جافة ورطبة 
بتمور   انتهاًء  حمد،  أيب  عند  الوسط  يف 
الخالل  مرحلة  يف  الطعم  مستساغة 
الرطوبة  تحد  حيث  الجنويب  الطرف  عند 
ولرتقية  جنوبًا.  النخيل  انتشار  من  العالية 
هذا القطاع فقد وضعت حكومة السودان 

خطة باستهداف اآليت: 
 أ - زيادة إنتاج التمور شبه الجافة والرطبة 
التمور  إلنتاج  الدولة  بتميز  االحتفاظ  مع 

الجافة.
 ب – ترقية تقانات اإلنتاج وما بعد الحصاد 
لرفع جودة متور السودان ملقابلة املعايري 

العاملية.
واملؤسسية،  البرشية  القدرات  بناء  ج- 
بالرتكيز عىل زراعة الخاليا ومرافق التعبئة 

والتغليف.
د- تحسني رفاهية زراع النخيل.

ه- زيادة اسهام النخيل يف الناتج املحيل 
االجاميل وكسب التبادل الخارجي.

 املامرسات الفالحية
العمليات الزراعية

األحدث  نحو  التقليدية  العمليات  تتطور 
وفق مستجدات الظروف الطبيعية وتلبية 
رغبات املستهلك. مل ميارس زراع النخيل 
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النخيل.  ري  عملية  قدميًا  ال��س��ودان  يف 
استهالك  زيادة  عن  نتج  الزمن،  مع  ولكن 
أعايل نهر  الري يف  املياه وإنشاء خزانات 
املاء  انخفاض شديد يف مستوى  النيل، 
يف  النخيل  زراع���ة  مناطق  يف  األريض 
السودان مام استوجب ري النخيل ملواكبة 
التحول يف شحة توفر املياه األرضية. ومل 
يتعود مزارع السودان تسميد النخيل ولكن 
وامتدادها  الزراعية  الرقع  يف  التوسع  مع 
النيل للرتوس  من األرايض الخصبة حول 
امللوحة،  وعالية  خصوبة  األق��ل  العليا 
الرتبة  اس��ت��ص��الح  ت��ق��ان��ات  ادخ��ل��ت  فقد 
شتالت  ح��ول  ال��رتب��ة  مخصبات  ووض���ع 
النمو  يف  ملساعدتها  الزراعة  عند  النخيل 
النخيل  بساتني  تخطيط  وشهد  واالنتاج. 
خطوط  يف  النخيل  ب��زراع��ة  كبريًا  تطورا 
النخيل  خدمة  لعمليات  تسهياًل  منسقة 
إزالة  وميكنة عملياتها. كام بدأت عمليات 
الخلف املكتظة حول النخلة األم لتسهيل 
ينجم  كان  ما  ومعالجة  الخدمة  عمليات 
ينافس  شجر  من  أجمة  سنوات  بعد  عنه 
الضوء  عىل  الحصول  يف  البعض  بعضه 

واملاء والعنارص الغذائية.  
مل يتملك زراع النخيل يف السودان حتى 
اآلن بعض التقانات الهامة لخدمة النخيل 
السيقان  لتعرية  األلياف  وإزالة  كالتكريب 
متهيدًا لصعود النخل بالوسائل اآلمنة، وال 

بإزالة األشواك لتسهيل عمليات  يقومون 
والزراع  النخلة.  وخدمة  والحصاد  التلقيح 
السبائط  خدمة  تقانات  المتالك  بحاجة 

-خف الثامر وتدليتها وتغطيتها.
النخيل  الغمر هو أكرث وسيلة متبعة لري 

ال���زراع يف  ب��دأ بعض  بينام  ال��س��ودان  يف 
اتباع نظم الري بالتنقيط والنوافري املوفرة 
بالتنقيط  الري  الري. وتصمم نظم  ملياه 
لرشح 160 لرتًا من املاء يف الساعة لسد 

احتياجات ري النخلة الكبرية.

صوره رقم 4 إكثار النخيل بالتجذير يف األوعية

خارطه رقم 1 انتشار النخيل يف السودان    

صورة رقم 3 نخلة متعددة الساق
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النخيل  بتسميد  الزراعية  البحوث  أوصت 
مبعدل ستني كيلو جرامًا من روث الحيوان 
)باشاب  املتبع  وه��و  العام  يف  للنخلة 
زراع  بعض  يستخدم   .)2006 وآخ���رون 
مركب  خاصة  الكياموية  األسمدة  النخيل 
وفق  والبوتاسيوم  والفسفور  االزوت 

متطلبات معاملة الرتبة. 
بالفسائل.  النخيل  إك��ث��ار  معظم  يتم   
الجافة  األصناف شبه  اكثار  وبينام يسهل 
يف  وغرسها  األم  م��ن  الشتالت  بفصل 
جدًا  العسري  من  فإن  املستديم،  املوقع 
الجافة إال  التجارية  إكثار أصناف السودان 
إكثار  فإن  لذا  الهوايئ..  بالرتقيد  بالتجذير 
الشتالت  بتجذير  يتم  الجافة  األص��ن��اف 
وغرسها  فصلها  ثم  بالستيكية  أوعية  يف 
قواعد  يف  األوعية  هذه  تثبت  الحقل.  يف 
من  خلطة  وتضاف  املنظفة  الشتالت 
الشتلة  قاعدة  تغطي  بكمية  استزراع  بيئة 
ثم تواىل بالرش مرطبة حتى تكوين جذور 
رقم  )صورة  الوعاء  داخل  للشتلة  جديدة 
تسعة  م��ن  العملية  ه��ذه  تستغرق   .)4
أشهر إىل عام ثم تفصل الشتلة من األم 

للزراعة يف املوقع املستديم.. 

التلقيح 

متارس عملية التلقيح يف السودان بكفاءة 
الشامريخ  بعض  بوضع  القدم  منذ  عالية 
عىل العذوق. ومل يتملك الزراع حتى اآلن 
تقانات التلقيح باستخالص حبوب اللقاح 
والتعفري. كان لعدم انتباه زراع النخيل يف 
التوافق  يف  الهام  الفحول  لدور  السودان 
نوعيات  وتحسني  وتأبريها  األصناف  مع 
عدم  عنه  نتج  ما  انتاجها  وزي��ادة  متورها 
يف  محلية  ت��ج��اري��ة  نخيل  ف��ح��ول  وج���ود 
السودان. فال توجد فحول نخيل سودانية 
ومبني  والغنامي  العني  مبسميات كفحل 
وفرض وغريها. ورغم مالحظة بعض زراع 
بعض  توافق  لعدم  السودان  يف  النخيل 
التجارية  االص��ن��اف  بعض  م��ع  ال��ف��ح��ول 
تطبق  مل  املالحظات  ه��ذه  ف��إن  أحيانًا 
الزراع  النطاق املطلوب، حيث عمد  عىل 
غري  كمواد  منها  والتخلص  الفحول  لخلع 
مرغوب فيها. واستدراكًا لدور الفحول يف 
ترقية قطاع النخيل فقد بدأت البحوث يف 
عن  وص��درت  بالسودان.  الفحول  انتخاب 
أصناف  بتلقيح  توصيات  البحوث  ه��ذه 
املرشق بالفحلني حلفا 3 وحلفا 6 )داوود 

وانتخاب  لتقييم  بحث  وأوىص   .)1997

الربكاوي  بتلقيح  املرقمة  الفحول  بعض 
لتلقيح   10 رق��م  والفحل   3 رق��م  بالفحل 
بينام   ،)5 رق��م  )صورة  القنديلة  صنف 
أشار البحث لتوافق تام بني جميع فحول 
خطيب. ود  امل���رشق   وصنف  ال��دراس��ة 

)باشاب وخريي 2012 (. 
وفحل  الغنامي  فحيل  إدخ��ال  حديثًا  تم   
املتحدة  العربية  االم��ارات  دولة  من  العني 
وما زاال تحت التقييم. حيث تجري عملية 
التلقيح سنويًا بربط ثالثة أو أربعة شامريخ 
شامريخ  داخ��ل  ووضعها  فحل  طلع  من 
أنثوية عقب فتح االغاريض مبارشة. تتفتح 
يستوجب  مام  واحد  آن  يف  أغاريض  عدة 
صعود امللقح النخلة أربع أو خمس مرات 
لضامن نجاح عملية التلقيح. وتجري عملية 
التلقيح بصورة سلسة بالنسبة لألصناف 
 5-3 س��وى  ال��ع��ذق  يتطلب  وال  املحلية 
شامريخ لنجاح التلقيح. بيد أن نتائج تلقيح 
األصناف التي استقدمت حديثًا كالخالص 
والربحي غري مرضية لكثري من زراع النخيل 
والبحوث  ال��دراس��ات  بعض  يتطلب  مام 

)صورة رقم 6(.

صوره رقم 6 فشل تلقيح الربحي رقم  الفحل   5 رقم  ص��ورة 
10 لتلقيح القنديلة
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حسب  امللقح  أج��ر  استحقاق  يتفاوت 
أن  قدميا  ال��ع��ادة  ج��رت  االنتاج.  مناطق 
يتقاىض امللقح عذقًا عن كل نخلة يقوم 
مثارها  حصاد  ثم  وحراستها  بتلقيحها 
باليوم يف  النضح. ويتقاىض امللقح  عند 
منطقة دنقال عذقني أجرًا عن كل نخلة. أما 
يتقاىض  امللقح  فان  م��روي  منطقة  يف 
أساليبها  منطقة  فلكل  املحصول  مثن 

يف التعامل مع امللقحني.
اللقاح  ح��ب��وب  ت��خ��زي��ن  عملية  مت���ارس 
من  محدود  نطاق  يف  بالتعفري  والتلقيح 
جمعية  قيادة  تحت  املجال  يف  رواد  قبل 
فالحة البساتني وهي جمعية طوعية تقود 
عمليات تحديث النخيل يف القطر وتتكون 
عضويتها من بعض علامء ذوي الخربة يف 

مجال 
لهم  وأفراد  النخيل،  وزراع  النخيل،  ثقافة 
وتنظم  النخيل.  وآداب  ثقافة  يف  الرغبة 
الجمعية معارض يف مرحلة الرطب وأخرى 
معارض  يف  تشارك  كام  الحصاد،  عند 
واحتفاالت اقليميه.  تلقح الجمعية النخيل 
زراع  وت��زود  امل��دن،  املزروعة يف ش��وارع 
النخيل باللقاح كشامريخ أو بذره، وتنظم 
مستويات  ملختلف  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
النخيل  وثقافات  تقانات  يف  املتدربني 

املختلفة. 

عمليات الحصاد 

والتخزين  الحصاد  سهلة  الجافة  التمور 
والتداول. وتتم عملية الحصاد يف السودان 
بصعود العامل عىل الكرب لقمم النخل، 
عىل  أعىل  من  واسقاطها  العذوق  وقطع 
يف  وتعبئتها  النخيل  قواعد  عند  مفارش 
وللصعود  وتخزينها.  الخيش  من  جواالت 
عىل الكرب مخاطرها فهي ليست وسيلة 
نجمت  وقد  النخيل  لقمم  للوصول  أمنه 
عنها حوادث سقوط مأساويه. ولتحسني 
وس��ائ��ل ال��ص��ع��ود ف��ق��د أدخ��ل��ت وس��ائ��ل 
)صوره  بالحبال  النخيل  لصعود  تجريبية 
استخدام  يأيت  ورمبا  والسالمل،   )7 رقم 
العالية،  اآلل��ة  تكلفة  أن  غري  قريبًا،  اآلل��ة 
واستخدامها وصعوبة حركتها يف بساتني 
استخدامها  تعيق  التخطيط  عشوائية 

وتقلل من فرص نجاحها. 
ال��س��ي��ط��رة ع���ى اآلف������ات واالم������راض 

والحرشات
سوسة النخيل الحمراء

 .Rhynchophorus ferrugineus Oliv 
سوسة  م��ن  اآلن  ح��ت��ى  خ���ال  ال���س���ودان 
مشددة  الحجر  واج��راءات  الحمراء  النخيل 
لحظر دخول هذه االفة الفتاكة. وال تسمح 
شتالت  ادخ��ال  ال��زراع��ي  الحجر  إج���راءات 
األول��ي��ة  أوراق��ه��ا  تتعدى  نسيجية  نخيل 

الخمسة فقط.
األرضة 

 Microcerotermes diversus and

     Odontotermis classic Sjost

الجذور  م��ن  النخلة  تهاجم  خطريه  آف��ة 
يف  الفيوردان  مبيد  ويستخدم  للقمم. 
قواعد الشتالت عند الغرس وعىل االرض 
تكون  ان  ميكن  ولكن  النخيل  ساق  حول 

االصابات خطريه )صورة رقم 8.  أ(. 
 الحرشات القرشية

 تهاجم ثالث حرشات قرشية النخيل يف 
السودان وهي: 

الحرشة القرشية البيضاء
Parlatoria blanchardi

 هذه حرشة متلفة متوطنة يف البالد منذ 
تكافح  واسع.  نطاق  عىل  ومنترشة  زمن 
هذه الحرشة باملبيدات الحرشية مضافة 
إليها زيوت معدنيه إلذابة الطبقة الشمعية 

املحيطة بالحرشة.
 الحرشة القرشية الخرضاء

 .  8 رقم  )صورة   Palmaspis phoenicis

ب(  
يف  للسودان  أدخلت  غريبة  حرشة  هذه 
أوائل مثانينات القرن العرشين.  ورغم أنها 
تتواجد  التي  البلدان  ال تشكل خطورة يف 
للسودان،  منها  وع��ربت  زم��ن،  منذ  فيها 
خاصة  السودان  يف  كارثية  أرضاره��ا  فإن 
عىل األصناف التجارية الجافة )ابتي موده 
هذا  طبيعة  تكون  قد  وقنديله(.  وبركاوي 
الدمار ناتجة عن عوامل بيئية أو عدم وجود 
مفرتسات أو ضعف مقاومة هذه االصناف 
لإلصابة مع قلة وعي املواطن يف التعامل 
النباتات  وقاية  وسائل  متكن  وعدم  معها 
وابادته يف  الزراعي من محارصته  والحجر 
الحرشة  ه��ذه  ح��دث  مواجهة  عند  مهده. 
الشتالت  ادخال  مع  املتحدة  الواليات  يف 
جهود  ك��ل  فشلت  القديم،  ال��ع��امل  م��ن 
الكيميائية  بالوسائل  عليها  السيطرة 
السيطرة  كانت  فقد  البالغ.  النخل  عىل 
الصغرية  النخيل  عىل  فاعلة  الكيميائية 
فقط. ولكن أحداث حرائق اشتعلت بفعل 
1906م يف كاليفورنيا كشفت  زلزال عام 
خرضتها  ال��ك��ن��اري  زي��ن��ة  نخل  اس��ت��ع��ادة 
الثالث.  العام  يف  وأمث��اره��ا  الحريق  من 
استخدام  لعملية  املالحظة  هذه  وقادت 
املصاب  النخل  لحرق  النفطية  املشاعل 
الحرشات  واب���ادة  وارزون���ا  كاليفورنيا  يف 
الواليات  من  نهائيا  واستئصالها  القرشية 
بعض  يسعى  مامثل،  جهد  يف  املتحدة. 
عىل  للسيطرة  السودان  يف  النخيل  زراع 

الحرشات القرشية بالحرق.  
حرشة النخيل الحمراء أو الرخوة

   Phenicoccus marlate

عى  السودان  يف  تتواجد  قرشية  حرشة 
نطاق محدود.

العناكب
عناكب الغبار

 Oligonichus afrasiasticus, Mc(

  ) Gregor( and )O. pratesis

يف  النخيل  لثامر  م��دم��رة  العناكب  ه��ذه 
تجر  مل  فام  منوها.  من  األوىل  املراحل 

 صوره رقم 7 تدريب صعود النخل بالحبال
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النخيل  أزهار  قبيل  وقائية  عملية مكافحة 
فان  االع��راض،  فور ظهور  تاليه  ومكافحة 
 .8 رقم  )صوره  خطريه  تكون  قد  االصابة 
العناكب  رش  أن  ال��س��ودان  يف  وج��د  ج(. 
ملكافحة  ناجعة  وسيلة  فريمتك  مببيد 

هذه اآلفة. 

 الفقاريات 
الطيور 

عصفور الدوري، املعروف 
بود أبرق )صورة رقم 9 أ(.

 Passer riomestics Arborous

طائر البلبل األبيض من الباطن، )صورة 
 9.ب(

    Pycnonotus barbatus Arsinoe

مراحل  يف  التمور  تهاجم  مدمرة  آف��ات 

املذاق.  الحلوة  والرطب  للخالل  التحول 
تغطية العذوق بأكياس شمعيه أو قامش 
إليجاد  ج��اري��ة  واملساعي  ال���رضر،  تقلل 
أجواء  يف  التمور  لحامية  الفاعلة  األغطية 
طرد  وميكن  صيفًا.  املمطرة  ال��س��ودان 
أن  كام  العالية  األص��وات  بوسائل  الطيور 
أعشاش  بتدمري  الطيور  أرساب  تخفيض 
بالفخاخ  وقبضها  9.ج(  )صورة  توالدها 
وسائل ناجعة أيضًا لتخفيف رضر الطيور 
من  للحد  رئيسة  مسببات  تبقي  ولكنها 

انتاج وتدين جوده التمور. 

الفرئان

قد تهاجم الفرئان أيًا من اجزاء النخلة، كام 
الجذور  فتتلف  االرض  تحفر خنادق تحت 

ونظم الري

 الفار النييل

Arvicanthis   niloticus 

  وفار السقف االسود
Rattus rodent وفار البيوت ذات 

   Mus musculus L البطن البيضاء
تسبب رضرًا كبريًا للتمور يف املخازن. 

وتكافح هذه الفرئان كيميائيًا باستخدام 
مبيدات القوارض التي تفتك بالتخرث 
   Racomin  وStorm و ,Killrt  مثل

 Mastomes االث��داء  العديد  الفار  يتواجد 
 Tatera robusta والجربوع    natalensis

تهاجم  الحقول وهي  النييل يف  الفأر  مع 
بالطعم  ال��ف��رئان  ه��ذه  تكافح  النخيل. 
هو  ع���ادة  املستخدم  وامل��ب��ي��د  ال��س��ام��ه 

فوسفيك الزنك.

آفات التخزين

تعرف بعض اآلفات الخطرية بأنها تهاجم 

صورة رقم 8. ب. إصابات الحرشة القرشية الخرضاء -ارتقاشاصورة رقم 8. ج إصابة عناكب الغبار

صوره رقم 8 أ األرضة عىل النخيل
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تكافح  املخازن.  ويف  النخل  عىل  التمور 
املاالثيون  مببيد  بالتعفري  اآلف���ات  ه��ذه 
الحصاد.  قبل  أسابيع  ثالثة   5% برتكيز 
تجمع هذه التمور يف أوعية نظيفة وتؤخذ 
للمخازن مع املحافظة عىل عدم خلطها 
خشية  األرض  ع��ىل  الساقطة  بالتمور 
امليثايل  مببيد  امل��خ��ازن  تبخر  تلوثها. 

برومايد لتبقى التمور نظيفة.
ث��الث��ة آف����ات م��دم��رة يف م��خ��ازن مت��ور 
او  النخيل  ط��ل��ع  دودة  ه���ي:  ال���س���ودان 
 Arenipsis abella فراشة التمر العظمي

 hampsia

   .Ephestia spوسوس التمر او عث التني 
وخنفساء الحبوب ذات الصدر املنشاري 

Oryzaephilus surinamensis

األمراض

دقيقه  م��س��وح��ات  ال��ي��وم  حتى  تجر  مل 
السودان  يف  النخيل  ألم��راض  وشامله 
مبسميات  األم�����راض  ب��ع��ض  وت���ع���رف 

اليوم  حتى  خال  السودان  فقط.  محلية 
يسببه  ال��ذي  املدمر  البيوض  مرض  من 
البدنس  اك��س��ب��ورم  الفيوزيريوم  فطر 
   Fusarium oxysporum albedinis

ول��ك��ن أخ��ص��ايئ األم����راض ع��زل��وا بعض 
األمراض التي تهاجم النخيل )صورة رقم 

10 أ، ب، ج(.

 اللفحة السوداء 
  Thelaviopsis paradoxa 

ان��ت��ش��ارًا ويسهل  األك���رث  االم����راض  م��ن 
التعرف عليها. يظهر هذا املرض أعراضًا 
عديدة  أس��امًء  له  فإن  لذا  متعددة  شكلية 
وانحناء  الربعم  وعفن  السوداء  كاللفحة 
هي  للمكافحة  الرئيسة  الطريقة  الرأس. 
النبات  أج��زاء  وح��رق  بجمع  البيئة  إصحاح 
اإلصابة  ذات  النباتات  وتدمري  املصابة 
الشديدة. ترش األنسجة املحيطة باإلصابة 

كيامويًا مببيدات الفطر النحاسية. 

مرض تبقع االوراق القرافيويل    

   Graphiola leaf spot

 يحدث هذا املرض عىل نطاق محدود يف 
تحرق  كيميائيا.  يكافح  وال  الرطبة  االماكن 
للبيئة.    لصحة  كتدابري  املصابة  االج���زاء 
 Mauginella أخ���رى   ام���راض  مسببات 

,.scaettae ,  Aspergillus sp

 Fusarium moniliforme ,F.

 oxysporum and  Helminthosporium

     .sp

ميكن  الفطرية  االم��راض  معظم  كسائر 
مببيدات  االم���راض  ه��ذه  عيل  السيطرة 
اي  تكافح  ال  ولكن  النحاسية،  الفطريات 
من هذه االمراض كيميائيا فإصحاح البيئة 

هي وسيلة املكافحة.

املوارد الوراثية وحفظها

متور  يف  الكبري  البيولوجي  التنوع  يوفر 
املحيل  لالنتخاب  خصبه  مواد  السودان 
وتحسني األصناف. من حيث الشكل، فإن 
الثمرة  لون  يف  يتمثل  البيولوجي  التنوع 

صورة رقم 9.ج: عشش الطيور
 صورة رقم -9ب: طائر البلبل

صورة رقم 9.أ: ود ابرق
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وبذرتها  نضجها  وموعد  وشكلها  وحجمها 
وشوكها  وخوصها  وجريدها  وعراجينها 
أخرى.  وم��الم��ح  الشجرة  وظ��ل  وأليافها 
أسامء بعض األصناف كناية لشكل الثامر 
عند  الثامر  لون  أو  العروس،  أصابع  مثل 
وأحمر  أشقر  مثل  الخالل  ملرحلة  التحول 
)البكر 1972(. يف السودان، تعرف بعض 
نوبية  مبسميات  الواحات  نخيل  أصناف 
ترمز للشكل مثل )قلد( رمزًا للون الثمرة 
النخلة  لقلب  وصفًا  بجو(  )قل  و  الحمراء 
مثل  الكيميائية  الخصائص  املفتوح. 
محتوى التانينات وتركيز السكر يف مراحل 
منو الثمرة املختلفة، أيضًا عوامل تساعد 
التمور  ألص��ن��اف  البيولوجي  التنوع  يف 
)2009 و2010(. قاد  )الشبيل وكوربالين 
االنتقاء الطبيعي بالتأقلم للبيئة وانتخاب 

ال��ب��رش ع��ىل أس���اس ال��ش��ك��ل وال��رتك��ي��ب 
ال��ك��ي��م��ي��ايئ ل��ل��ت��وص��ل ألص���ن���اف مت��ور 
السودان الحالية. تروج الواسامت الجزيئية 
لكونها وسيلة غري تدمريية تستخدم فيها 
بناءة  كوسيلة  النبات،  من  بسيطة  أجزاء 
للتعرف عىل تباين اشكال النبات وتحديد 
النمو.   م��ن  م��ب��ك��رة  م��رح��ل��ة  يف  ال��ج��ن��س 
تطورًا  الوراثية  البصامت  تقانات  احدثت 
النووي  للحمض  العشوايئ  التباين  يف 
النووي  الحامض  شظايا  وتعدد  املبلمر، 
ذات األطوال املختلفة لتحديد التباين يف 

نخيل التمر.
فوتوغرافية  صورًا  الشبيل  سكينه  أوردت 
من  اثنتني  يف  األشكال  تباين  الكتشاف 
التي  امل��ت��ك��رر  الصغري  التتابع  م��واض��ع 
يف   )2004( وآخ����رون  ب��ال��ل��ويت  ط��وره��ا 

رقم  )شكل  السودان  من  أصناف  سبعة 
 .)11

خمسة  ب��ني  ال���ورايث  للتباين  دراس���ة  يف 
وأرب��ع��ني ص��ن��ف��ًا وث��الث��ة وع��رشي��ن فحاًل 
وكوربلينن  شبيل  أورد  ومغربيًا  سودانيًا 
)2008( متوسط تباين 84.  بني األصناف 

و80.  بني الفحول السودانية كام أظهرت 
مقارنة  معنويًا  تباينًا  املغربية  األصناف 

باملجموعة السودانية.
ال يوجد برنامج لرتبية النخيل يف السودان، 
غ��ري أن ات��ج��اه ال��ح��ف��اظ ع��ىل ال��س��الالت 

املميزة املنتخبة طبيعيًا ظل متواصاًل.
أص��ن��اف ال��ن��خ��ي��ل ال��ق��ص��رية وال��س��ي��ق��ان 
الحمل  وغزيرة  األشواك  وقليلة  الضخمة 
أصناف  وتوجد  مرغوبة،  الجيدة  والثامر 
توجد  املواصفات.  ه��ذه  تحمل  محلية 
يف كل منطقة زراعة نخيل بعض النخيل 
يحتفظ  مميزه  مب��واص��ف��ات  امل��ش��ه��ورة 
الخاص  الستهالكهم  بثامرها  أصحابها 
بدين  سلطانة  فقط.  املقربني  ذويهم  أو 
الحجم  يتميز بكرب  لتمر  أ( مثال   12 )رقم 

حاليًا  يجري  نسبيًا.  الخفيفة  والسكريات 
ال��ت��ح��ق��ق م��ن ق��ي��م��ة ه���ذه ال��ت��م��ور ذات 
أوص��ت  املثبتة.  غ��ري  املميزة  الصفات 
بحوث أجريت يف السودان بإكثار ومراقبة 
الفحول  من  مميزه  بذرية  سالالت  بعض 
وخريي  )باشاب  تقييمها  بعد  وال��رضوب 
2012؛ ابنعوف وخريي 2012(.  وتضمنت 

عمليات  مروي  يف  أجريت  التي  البحوث 
ساللة  وع��رشي��ن  لتسعة  خ��رائ��ط  رس��م 
الفرص  كاشفة  املنطقة  يف  منتخبة 
مميزه  بصفات  جديده  س��الالت  إلدخ��ال 
قاعدة  توسيع  يف  املحيل  االنتخاب  من 
السودانية.  لألصناف  ال��وراث��ي��ة  امل���وارد 
وتوفر تقانات زراعة األنسجة وسيلة فعالة 
النادرة.  النباتية  امل��واد  ه��ذه  مثل  إلكثار 
مجمعًا  العاملية  زادن���ا  رشك��ة  أس��س��ت 
يف  مستقدمه  نسيجية  نخيل  لسالالت 
)صورة  بحري  بالخرطوم  الكدرو  منطقة 
محمد  بشري  السيد  وأسس  12ب(.  رقم 
عيد حديثًا مجمعًا لثالمثائة وستامئة نخل 
العربية  اململكة  من  مستقدمة  نسيجي 
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة 

 صورة رقم 10 ج و د أمراض غري معروفة 

    صورة رقم 10: أ التبقع القرافيويلصورة رقم 10 ب اللفحه السوداء
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بالخرطوم  الزراعي  السليت  مرشوع  يف 
بحري.

 إكثار النخيل باألنسجة

ادراكا لدور زراعة االنسجة كوسيلة رسيعة 
إلكثار نخيل مطابقة ملواصفات الصنف، 
خالية من األمراض متامًا فقد تم تأسيس 
م��خ��ت��ربات زراع����ة األن��س��ج��ة ال��ت��ال��ي��ة يف 

السودان وإنشاء املزيد منها وارد وهي:
ال��زراع��ة  ب����وزارة  ال��ب��س��ات��ني  مصلحة   - أ 

السودانية االتحادية. 
ب - أبحاث البيئة، الخرطوم.

ج -  كلية الزراعة جامعة الخرطوم.
د -  لينا يف الكدرو بالخرطوم بحري.

ه - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
بشمبات..

الخرطوم  والي��ة  بني  مشاركة  التقانة،  و- 
ووزارة العلوم والتقانة.

)تحت  الكدرو  العاملية،  زادن��ا  رشك��ة   - ز 
التشييد(.

 تقوم هذه املختربات غالبًا بإكثار البطاطا 
النخيل  ش��ت��الت  إن��ت��اج  أن  حيث  وامل���وز 
عملية  لدفع  البحث.   قيد  زال  ما  تجاريًا 
اتفاق  أب��رم  فقد  نسيجيًا،  النخيل  إكثار 
تعاون مشرتك بني مختربات الراجحي يف 
زادنا  ورشكة  السعودية  العربية  اململكة 
العاملية للرشوع يف تجهيز مخترب الكدرو 

الوطنية  الكوادر  وتدريب  املعدات  بجلب 
وبدء العملية.

 قبل عقدين من الزمان بدأ تدفق استقدام 
من  ل��ل��س��ودان  نسيجي  نخيل  ش��ت��الت 
اململكة العربية السعودية ودولة االمارات 
شتالت  تستورد  وإيران.   املتحدة  العربية 
يف  وت��ريب  التوربيدو  مرحلة  يف  النخيل 
زراعة  ألماكن  توزيعها  يتم  ثم  املشاتل 
والخالص،  الربحي  بصنفي  ب��دًء  النخيل. 
مليون  ن��ص��ف  ح����وايل  اس��ت��ج��الب  ت���م 
م��راح��ل  معظمها  ت��دخ��ل  ب���دأت  شتلة 
الربحي  أصناف  أظهرت  حديثًا.  االستثامر 
ن��ج��اح��ًا عظياًم  وال��خ��ن��ي��زي  وال���خ���رضاوي 
يف م��ن��اط��ق درج����ات ال���ح���رارة ال��ش��دي��دة 
الخرطوم  مثل  نسبيًا  العالية  والرطوبة 
الخالل،  مرحلة  يف  استهالكها  لقابلية 
املجهول  الصيفية.  االمطار  هطول  قبل 
يف  ع����ادة  تستهلك  )التي  وال��س��ك��ري 
فرص  ولكن  النضج  مبكرة  التمر(  مراحل 
سنوات  يف  إال  تتحقق  ال  نجاحها  إدراك 
قلة هطول األمطار. أظهرت مثار العنربة 
يف  األمطار  بسبب  التلف  أعراض  بعض 
بعض  ولكن  بالخرطوم،  الرطب  مرحلة 
عينات أحرضت من غرب امدرمان أظهرت 
متور عنربة تقارب مرحلة التمر. كلام دخل 
االنتاج،  مراحل  االستقدامات  من  املزيد 
النجاحات  من  املزيد  تحقيق  يتم  رمب��ا 

 13 رق��م  )صورة   )2010 وأخ��رون  )خريي 

أ - د(. 

أهم أصناف التمور يف السودان

التمور  ب��إن��ت��اج  مشتهرًا  ال��س��ودان  ظ��ل 
الجافه  ال��ح��ارة  املشمسة  لبيئته  الجافه 
والرطوبة النسبية املنخفضة. كان يعتمد 
أصناف  ستة  عىل  قريب  لوقت  السودان 
تجارية محلية، إضافة لقليل من األصناف 
)عثامن  م���ح���دودة  ب���أع���داد  امل���ت���واج���دة 
الصفات  ع��ن  ب��ي��ان��ات  ت��وج��د  ال   .)1984

ميكن  ولكن  األصناف  لهذه  املورفولوجية 
والصور  األس��اس��ي��ة  املعلومات  إع��ط��اء 
الفوتوغرافية. وبينام متت املحافظة عىل 
فإن  بالفسائل،  باإلكثار  األص��ن��اف  ه��ذه 
صنف  كل  مت��ور  بني  كبريًا  تباينًا  هنالك 
صفات  لتحسن  انتخاب  برنامج  بانتظار 
يف  البيئي  التفاوت  وميكن  صنف.  ك��ل 
أصناف  م��ن  العديد  إن��ت��اج  م��ن  ال��س��ودان 

التمور الجافة وشبه الجافة والرطبة.

األصناف الجافة

الشاملية  الحدود  يف  االصناف  هذه  تزرع 
عرض  خطي  بني  النخيل  زراعة  حزام  من 
مع  جافًا  ج��وًا  وتتطلب  ش��اماًل   18  °  -  21

 2316°-2093 بني  ت��رتاوح  ح��رارة  وح��دات 
صلب  ال��ج��اف��ه  ال��ت��م��ور  ن��س��ي��ج  مئوية. 
رطوبتها  نسبة  تتعدى  ال  لدرجة  امللمس 
العرشين يف املائة وأدناه وصف لبعضها:

صنف ابتموده

من أجود األصناف السودانية. يحمل هذا 
االسم  ولكن  مختلفة  مسميات  الصنف 
ابتي  ابتموده.  هو  الصنف  لهذا  الصحيح 
وهذا  الربكاوي  لصنف  النويب  االسم  هو 
موضة  )ابتي  الربكاوي  من  متقدم  منط 
محرفة(. يف تقريره عن احتامالت تحسني 
النخيل يف السودان، ذكر نكسون )1967( 
بني  موجودة  االبتموده  نخيل  معظم  أن 
حيث  ومن  حلفًا،  ووادي  دنقال  منطقتي 
يف  األص��ن��اف  أفضل  يكون  فقد  ال��ج��ودة 
السودان )صورة رقم 14(. االبتموده شبيه 
لو  جاف  لتمر  ويتطور  نور  دقلة  بالصنف 
طويلة.  لفرتة  النخيل  عىل  الثامر  حفظت 

tmpdCRO25
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شكل رقم 11 التباين الورايث بني األصناف
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ولو تم جني الثامر يف مرحلة نضج مبكر، 
نزوة  متر  فهو  جيده  بصورة  بها  واحتفظ 
6 سنتمرتات   5- الثامر بني  رطب. أطوال 
أعداد هذا  2- سنتمرتًا.   1.5 بني  وأعراضها 
الصنف محدودة حيث ميثل 2 % فقط من 
عدد النخيل يف السودان )البكر 1972(. يدر 
صنف االبتموده اسعارا عالية ولكن ال توجد 

منه كميات كافيه للتأثري عىل االسواق. 

صنف الربكاوي

انتشارًا  الجافة  التمور  أصناف  أك��رث  من 
ما  مكونًا  ال��س��ودان  ش��امل  يف  واهمها 
 - م��روي  منطقة  نخيل  من   85% يقارب 
للسودان  أن   )1927( ماسون  ذكر  دنقال. 
يف الربكاوي صنفًا جافًا من الدرجة األوىل 
جدًا  صلب  صنف  إنه  العامل.  يف  القليلة 
لذا فهو  لوقت طويل  النخل  ترك عىل  لو 
ليس عرضه لهجوم أفات التخزين. الثامر 
و1.5  ط��واًل  سنتمرتات   5-4 مستطيلة، 

أخر  يف  لألكل  ويصلح  ق��ط��رًا،  سنتمرت 
مراحل التمر فقط الحتواء مثاره عىل نسبة 
عالية من التانينات يف املراحل األوىل من 

منو الثمرة )صورة رقم 15 أ و ب(.  

قنديله  

ييل  الذي  الثاين  املهم  الصنف  هو  هذا 
ال��ربك��اوي يف ال��س��ودان وي��ك��ون ح��وايل 
من  أضخم  الساق  النخيل.  عدد  من   5%

عادة  يعامل  أخشن.  واألل��ي��اف  ال��ربك��اوي 
صالبة  يف  ليس  ولكنه  ج���اف،  كصنف 
لهجوم  عرضة  أك��رث  أن��ه  ويبدو  ال��ربك��اوي 
لو تم حصاده يف مرحلة  أفات املخازن. 
فهو  جيدة،  بصورة  وتخزينه  مبكر  نضج 
ممتازة.  نكهة  ذات  النوعية،  جيد  صنف 
أطوال الثامر حوايل 4 4.5- سنتمرتًا و 2 – 
2.5 سنتمرتًا قطرًا. قد يكون عدم اتساق 

لون الثامر من عيوب الصنف )صورة رقم 
ممتازة  نكهة  للقنديلة  ولكن  د(،  و  ج   .15
وبسوق بواحد ونصف سعر الربكاوي. إنه 

صنف مفضل جدًا.  

كلمه

أكرب  هي  فالكلمة   ،)1967( نكسون  وفق 
الصنف  هذا  ولكن  حجاًم.  السودان  متور 
باحتواء  العتقاده  لنكسون  محببًا  يكن  مل 

الثامر عىل نسبة عالية من األلياف.  

االصناف شبه الجافة

تتطلب هذه االصناف 1400-1500 درجة 
وجو  حرارية  وح��دات  مجموع  من  مئوية 
املناخية  املنطقة  تبدأ  معتدل.  جفاف 
حوايل  مروي  منطقة  عند  األصناف  لهذه 
تدريجيًا  وت���زداد  ش��اماًل   18° ع��رض  خ��ط 
األصناف  تطغى  حيث  الجنوب  باتجاه 
ومتتد  أبوحمد  منطقة  يف  الرطبة  شبه 
من  العالية  ال��رط��وب��ة  تحد  حتى  ج��ن��وب��ًا 
انتشار إنتاج التمور جنوبًا. ينترش الصنفان 
ال��ت��ج��اري��ان ال��ش��ب��ه ج��اف��ني امل���رشق ود 
ود  ومرشق  ب(.  و  16أ  رقم  )صورة  لقاي 
امللمس  السودان.  يف  ج(.   16( خطيب 
الجافة  شبه  األص��ن��اف  ل��ه��ذه  ال��خ��ارج��ي 
)نكسون  العراقية  يشابه أفضل األصناف 
درج��ة  أق��ل  خطيب  ود  امل��رشق   .)1967

صورة رقم 13 بعض األصناف املستقدمة للسودان

زادن��ا  مجمع  ب   12 رق��م  ص���ورة 
الورايث بالكدرو

صورة رقم 12 أ سلطانة بدين

)ب( برحي - مزرعة األخوة - جبل اولياء

)د( عنربة - غرب امدرمان

)أ( مشتل زادنا العاملية - الكدرو

)ج( مجهول – مرشوع السليت الزراعي
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من املرشق ودلقاي يف الجودة ألن لحمتها أقل متاسكًا 
ونواته  قرشته،  وتنفصل  امللمس  يف  نعومة  أقل  وأنه 
الخطيب ألنه  التجارية صنف  زراع األصناف  أكرب. يفضل 
ود  املرشق  صنف  ولكن  للبيئة.  تأقلاًم  وأفضل  أصلب 
وتحتاج  الحجم  صغرية  الصنفني  مثار  نزوه.  أكرث  لقاي 
الخف للوصول لألحجام الالئقة. حمل النخيل شبه الجافة 
أكرث غزارة من االصناف الجافه وانتاجية مائتي كيلوجراما 

للنخلة حمل عادي. 

 األصناف شبه الجافة والرطبة
األصناف الرطبة

من  مئوية  درج��ة   1500  –1,100 االصناف  هذه  تتطلب 
التجاري  الصنف  هي  املدينة  حرارية.  وح��دات  مجموع 
الرطب الوحيد يف السودان. وهي أوىل األصناف التجارية 
ابكارًا يف النضج. تداول املدينة وتستهلك كصنف طازج 
يوليو  شهر  يف  املحلية  االس���واق  يف  ي��ورد  وق��د  متامًا 
ضخم  الساق  وجاذبة.  كبرية  الثامر  د(.   16- رقم  )صورة 

هذا  تلقيح  يجب  السودانية.  األصناف  مبعظم  مقارنة 
الصنف مبجرد فتح االغريض وإال فشلت عملية التلقيح. 
نخلة من صنف املدينة يف  ال توجد سوى بضعة آالف 
السودان وقد غمر سد مروي الذي انشئ حديثًا املناطق 
نخيل  م��ن  الكثري  وأت��ل��ف  الصنف  ه��ذا  إلن��ت��اج  الرئيسة 

الصنف مدينة.

انتاج وتسويق التمور يف السودان

الجافه  التمور  عىل  ال��س��ودان  يف  التمور  س��وق  يرتكز 
الحصاد  سهلة  الجافه  التمور  السودان.  بها  يشتهر  التي 
واملداولة والتخزين والرتحيل يف أوعية بسيطة كالجواالت 
واألكياس والقرب. لصالبة نسيجها فإن التمور الجافة أقل 
الرطبة. عند  الرطبة وشبه  بالتمور  تعرضًا للتلوث مقارنة 
النخل  الجافة من قمم  التمور  تلقى سباطات  الحصاد، 
ال  النخيل وهي وسيلة  قاعدة  عىل حرص مفروشة حول 

د: صنف مدينة - خالل ورطب

أصناف  أفضل  ابتموده،   14 رقم  ص��ورة 
النخيل بالسودان

ج: صنف ود خيب - خالل

ود  16 ب: صنف  رقم  ص��ورة 
لقاي – متر

ك��م��ري  ل��ق��اي  ود  ص��ن��ف  أ: 
وخالل

الرطب  املدينة  صنف  ب: 
يف الكراتني

الجافة مع عبواتها يف سوق  التمور  أ: 
الخرطوم  

أع���ىل:   15 رق���م  ص����ورة 
صنف الربكاوي

أدين: صنف القنديلة
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ميكن استخدامها لحصاد متور غري جافة. 
يف  التمور  تنرش  مبارشة  الحصاد  عقب 
الشمس لتجف فتعبأ يف جواالت واوعية 
تعرض  وتخزن.  للتسويق  معدة  خ��زف 
التمور الجافة للتسويق يف أوعية مفتوحة 
ومبا  أ(.   17 رقم  )صورة  الصورة  يف  كام 
أسهل  الجافة  وشبه  الرطبة  األصناف  أن 
ف��إن  للمستهلك،  ج��ذب��ًا  وأك���رث  م��ض��غ��ًا 
السياسات متيل لتوجيه إنتاج التمور نحو 

شبه الجافه والرطبة. 
بإلقاء  ال��رط��ب��ة  ال��ت��م��ور  ح��ص��اد  مي��ك��ن  ال 
الحال يف  هو  كام  القمم  من  السباطات 
سيعرضها  هذا  ألن  الجافه  التمور  حصاد 
ال��خ��الل  مت���ور  ح��ص��اد  ف���إن  ل���ذا  للتلف. 
وتلقيها  السبائط  بتدلية  يتم  وال��رط��ب 
النخلة.  قاعدة  عند  شديد  برفق  ووضعها 
يف  وتصطف  ال��خ��الل  ش��امري��خ  وتقص 
أكرب  أو  كيلوجرام   3-1 بعبوة  صناديق 
البالستك لعرضها  أو  الورق  مصنوعة من 

للبيع )صورة رقم 17، ب(. 
بساتني  معظم  فإن  املساحة،  حيث  من 
 .8( ال��ف��دان��ني  تتعدى  ال  صغرية  النخيل 
من  كبريه  كميات  استقدام  مع  هكتارًا(. 
االع��وام  خالل  النسيجية  النخيل  شتالت 
نخيل  بساتني  انشئت  املاضية،  القليلة 
ك��ب��رية امل��س��اح��ة م��ع��ظ��م��ه��ا يف والي���ة 
يف  البساتني  لبعض  اضافة  الخرطوم 
واليات نهر النيل والشاملية والبحر االحمر 
يف  زادن���ا  بساتني  م��ن  ك��ل  تحتوي  حيث 
ال��ك��درو وم��ري��م ال��ع��ذراء وال��ق��ويص يف 
امدرمان وبساتني النخيل يف جبيت بوالية 
نخلة.   4000-3000 عىل  االحمر  البحر 
وادي  يف  جانديل  رشكة  بستان  ويحتوي 
نهر  بوالية  الدامر  مدينة  قرب  املكابراب 
أصناف  م��ن  نخلة   43000 ع��ىل  النيل 

محلية وعراقية.

تصنيع التمور واملنتجات الجديدة

بدأ التصنيع التقليدي للتمور يف السودان 

قبل زمن بعيد. أشهر الصناعات هي خبز 
ومعجون التمر. يعد خبز التمر عادة بخلط 
وخبزها  القمح  دقيق  مع  التمر  معجون 
والسمن.  ال��ب��ه��ارات  بعض  إض��اف��ة  م��ع 
نطاق  ع��ىل  التمر  معجون  ويستهلك 
مع  م��ع��روف  كمنتج  ال��ق��ط��ر  يف  واس���ع 
 1958 عام  يف  والسمن.  البهارات  إضافة 
أنتاج  بطاقة  رائ��د  متور  مصنع  إنشاء  تم 
كرمية  يف  ال��ع��ام  يف  م��رتي  ط��ن   1700

بني  مشرتك  كمرشوع  الشاملية  بالوالية 
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  ومنظمة  ال��زراع��ة  وزارة 
املصنع  1965سلم  عام  ويف  العاملية. 
لوزارة الصناعة. يحتوي هذا املصنع عىل 
والتعبئة.   والفرز  والنظافة  التخزين  مرافق 
وبعد العمل لسنوات فإن هذا املصنع قد 
القطاع  يقوم  تأهيله.  ينبغي  مرحلة  بلغ 
لتعبئة  املصنع  بتشغيل  حاليًا  الخاص 
والرطبة  ال��ج��اف��ة  وش��ب��ة  ال��ج��اف��ة  ال��ت��م��ور 
كام  صغرية.  استهالك  عبوات  يف  معبأة 
يستعمل  )الذي  ال��ت��م��ور  معجون  ينتج 
التمر  حلوى  وتصنيع  الحلوى(  ملنتجات 
التمور  ن��وع��ي��ات  م��ن  وال��ك��ح��ول  وال��خ��ل 
النخلة  أج���زاء  تصنيع  الجودة.  املتدنية 
واملواد  واألث��اث  واألواين  الحصائر  إلنتاج 
الحديثة األخرى معروفة يف السودان منذ 
القدم. تصنع الحصائر من خوص النخل.  
وتصنع االطباق من ساق العراجني مغرزة 
واألث���اث  ال��رسائ��ر  ك��ام تصنع  ب��ال��خ��وص 
أ- د(   18 )صورة رقم  والسالل من الجريد 
والجهود متواصلة لتشجيع هذه الصناعة.

الخالصة والتوصيات

قديم  منذ  ال��س��ودان  يف  النخلة  ُتعرف   
ومحصواًل  الغذاء  لتأمني  مصدرًا  الزمان 
يف  ال��ت��م��ور  إن��ت��اج  ارت��ك��ز  ومأوى.  ن��ق��دي��ًا 
يشتهر  التي  الجافه  التمور  عىل  املايض 
بها السودان مع بعض التمور شبه الجافه. 
وخالل العقدين املاضيني تم إحداث تنوع 
باستقدام شتالت نسيجية  األصناف  يف 
املحلية.  البذرية  النخيل  م��ن  وانتخاب 
سوسة  آف��ة  م��ن  خ��ال��ي��ًا  ال��س��ودان  الزال 
النخيل الحمراء ومرض البيوض املدمرة، 
بعض  ب��ه��ج��وم  يضعف  اإلن���ت���اج  ول��ك��ن 

د: سالل وقبعات من خوص النخل                    ج: أثاث من جريد النخل

صورة رقم 18 ب: أطباق وحصائر من خوص النخل      أ: رسير من جريد النخل  
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وأمراض  والفقاريات  والعناكب  والقرشية  األرضة  حرشات  أفات 
بانتظار  األمراض  من  والكثري  والفريوسات  واملايكوبالزما  الفطر 
غالبًا  تقليدية  الفالحية  العمليات  أن  كام  والتحديد،  التشخيص 
وتقانات  الفالحية  العمليات  يف  الحديثة  التقانات  ادخال  بدأ  ولكن 
خدمة النخلة والعذوق واملداولة والتعبئة لرتقية التسويق ومقابلة 

متطلبات املستهلك املتزايدة.
استخالصًا من الواقع الحايل، يقرتح تنقيذ التوصيات التالية لتنمية 

النخيل بالسودان:
رائدة  وطنية  كمؤسسة  والتمور  للنخيل  متخصص  مركز  إنشاء 
التعاون  مجاالت  وتوسيع  القطر  يف  والتمور  النخيل  قطاع  لرتقية 
لتبادل  الصلة  ذات  والدولية  االقليمية  املؤسسات  مع  والتفاعل 
الجهود  وتنسيق  املشرتكة  البحوث  وإج��راء  وامل��واد  املعلومات 

ملعالجة القضايا التي تواجه تنمية النخيل والتمور ككل.
يف  التمور  منتجي  ق��درات  لتجميع  تعاونية  مؤسسة  إنشاء  ب- 
السودان ودعم الجهود الوطنية لتنمية القطاع. ألن قدرات األفراد 
محدودة فإنتاج التمور وحصادها ومداوالت ما بعد الحصاد وتعبئتها 
األفراد.  قدرات  فوق  تكون  ما  دامئًا  التسويق  وعمليات  وتخزينها 

تجميع املوارد القومية وسائل فاعله لتطوير هذه العمليات.    
ج- تطبيق التقانات املتطورة يف العمليات الفالحية وخدمة النخل 

والعذوق والعمليات الالحقة.  
البنيات: تشييد مختربات زراعة أنسجة مبعدات حديثة،  د- تقوية 
الكوادر يف املجاالت املختلفة وبناء  لتدريب  ومؤسسات مجهزة 

مرافق الئقة للتعبئة والتغليف والتخزين. 
الوطنية املقتدرة  الكوادر  القدرات: تدريب وبناء قاعدة من  بناء  ه- 
تقانات  ون��رش  املعلومات  ونقل  واإلرش���اد  البحث  مهام  لتويل 

التسويق والرتويج والعمليات األخرى.  
والفحول  األصناف  لتحسني  الجارية  البحثية  الربامج  متابعة  و- 
مستهدفني التوصل للمميز منها بإنتاجية وفرية وجودة عالية لكل 

منطقة مناخية.
ز- تقوية وقاية النبات والحجر الزراعي لضامن حامية قطاع النخيل 
الفرق  وايفاد  املدمرة  واألم���راض  اآلف��ات  ادخ��ال  بحظر  والتمور 
العلمية إلجراء املسوحات الالزمة لتحديد األمراض غري املعروفة 

وتقديم النصح للسيطرة.  

املراجع

-1 عبد الجبار البكر )1972(.  نخلة التمر، ماضيها وحارضها والجديد 
يف زراعتها وصناعتها وتجارتها. مكتبة العاين، بغداد، العراق. 
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تطوير زراعة النخيل وإنتاج 
التمور في السودان

االقتصادي واالجتامعي ولقد متكن الجميع 
من االستفادة من أجزاء النخلة كام ظلت 

تعرف فيام بعد.
فمنذ القدم عرف قدماء الفرس والبابلبنب 
أن النخلة تعود عيل اإلنسان مبا ال يقل عن  
فوائد  ذكر  أع��رايب  أوجز  وقد   . فائدة   360

 ، من��اء  جزعها  :«النخلة  قوله  يف  النخلة 
وسعفها  ص��اء،  وكربها  رش���اد،   وليفها 
النخلة  »  فليس من  ضياء، وحملها غذاء 
فاكهة  فهو  التمر  أم��ا   . منه  اليستفاد  ما 

وغذاء ودواء وحلوي ورشاب.
     ولعل مام يصعب حرص الفوائد العائدة 
جزء  ك��ل  أن   ، النخلة  م��ن  اإلن��س��ان  ع��يل 
والكرب   ، والسيقان   ، الجذور  وهي  منها 
والسعف ، والليف ، والعرجون والثامر له 

استعامالت متعددة يصعب حرصها .
الي��زال  النخلة  عطاء  أن  فيه  الش��ك  وم��ام 
 . الحديثة  ال��ع��ل��وم  ت��ق��دم  م��ع  م��ت��واص��ًا 
عيل  اشتملت  التي  الصناعات  أهم  من 

خامات النخيل ما ييل :
مخلفات  من  املضغوط  الخشب  صناعة 

النخلة .
عدمية  طيارة  عضوية  م��ادة  ال��ف��رف��ورال: 

اللون ايل صفراء وغري قابلة لاحرتاق .
النباتية  ال��زي��وت  تصفية  يف  تستعمل 
كام  النفط  م��ن  املستخلصة  وال��ده��ون 
النايلون  صناعة  يف  وسيطة  م��ادة  وأنها 

البستانية  األش��ج��ار  أق��دم  النخلة  تعترب 
ذلك  ح��دث  فقد  السودان.  أدخلت  التي 
منذ أكرث من 3000 سنة يف شامل الباد 
زراعة  ملناطق  طبيعيًا  امتدادًا  ميثل  الذي 
اإلفريقي  ال��ش��امل  م��ن  املمتدة  النخيل 
وح��ت��ى ج��ن��وب ق���ارة آس��ي��ا م��ا ب��ن خطي 
أن  وياحظ  شاماًل.  درجة   35،10 العرض 
العربية  الدول  كافة  املنطقة تشمل  هذه 
السودان، وهي  مبا فيها معظم مساحة 
متثل أهم مناطق العامل الصالحة لزراعة 
األمطار  تدين  حيث  للتمور  وإنتاج  النخيل 

والرطوبة النسبية وارتفاع درجة الحرارة .
ي��زرع  ال��ع��امل  تخيل  معظم  أن  ي��اح��ظ 
الرئييس  العامل  هو  وك��ان   ، واح��ات  يف 
لإلنسان  صالحة  وجعلها  تعمريها  يف 

والحيوان والنباتات االخري.

فوائد النخيل   

من  تقدمه  مام  أهميتها  النخلة  اكتسبت 
فوائد متعددة منذ أن عرف اإلنسان كيفية 
املختلفة  النخلة  أج���زاء  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
شجرة  جعلتها  التي  مث��اره��ا  ايل  إض��اف��ة 
ظلت  كام  القاحلة  املناطق  يف  الحياة 

تعرف فيام بعد .
مناطق  اتساع  بحكم  النخلة  ظلت  لقد 
زراعتها متصلة بتجمعات سكانية مختلقة 
واملستوي  البيئية  ال��ظ��روف  حيث  م��ن 

باحث وأكادميي متخصص بزراعة النخيل

د. عوض محمد أحمد عثامن
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ومذيبة لعدد من األصباغ واملواد امللونة .
3. صناعة الورق من املنتجات السليلوزية 

4. صناعة خيوط الريون .

5. إنتاج األلياف والكنبار .

القيمة الغائية 

عرفت التمور منذ القدم بأنها فاكهة وغذاء 
ودواء . وقد تأكد ذلك بأحدث التحاليل حيث 
التمر مادة غذائية ذات طاقة مركزة  أعترب 
الحتوائها عيل نسب عالية من السكريات 
 .)1 )جدول رقم  %70 من وزنها  التقل عن 
وتوجد معظم هذه السكريات عيل صورة 
جعلها  م��ام  وفركتوز(  )قلوكوز  أح��ادي��ة 

رسيعة االمتصاص وسهلة الهضم .
يوضح الجدول أعاه أن التمور تحتوي عيل 
كميات قليلة من الربوتينات ، والدهون ، 
يكون  الحليب  مع  التمر  تناول  فإن  وعليه 
نسبة  عيل  الحتوائه  ومثاليًا  كامًا  غ��ذاء 

عالية من األماح املعدنية والعنارص النادرة 
ذات األهمية الغذائية )جدول رقم 2( .

من  غريه  عيل  غذائية  كامدة  التمر  ويتميز 
املواد الغذائية االخري فيام ييل:

ك��ل من  م��ن  اع��يل  ع��يل نسب  1-  يحتوي 
والكالسيوم  الحديد  و  البوتاسيوم 

والفلورين .
2-  ي��ح��ت��وي ع���يل س��ك��ري��ات ال��ج��ل��ك��وز 
عسل  م��ع  يتساوي  وب��ه��ذا  والفركتوز 

النحل .
األلياف تساعد  3-  يحتوي عيل نسبة من 

يف عملية الهضم. 
الدهون  من  قليلة  نسبة  عيل  4-  يحتوي 
خالة  يف  ه���ام���ًا   غ�����ذاءًا  يجعله  م��ام 
األمراض التي تستدعي البعد عن تناول 

الدهون .

وهنالك العديد من الصناعات ايل 

تقوم عيل التمور كامدة خام وهي 

1- صناعة كبس وتغليف التمور :
وجمع  حصاد  عمليات  عيل  تشمل  وهي 
ونظافة و تبخري وحفظ التمور ثم تخزينها  

وترحيلها ايل أماكن التسويق .
2- صناعة الدبس: )عسل التمر(

الدبس سائل كثيف يستخلص من التمور 
للعسل  بديًا  الستعامله  علب  يف  ويعبأ 
وتكون نسبة السكريات فيه حوايل 55% .

3- صناعة السكر السائل :
بن  تركيزه  ي��رتاوح  كثيف  سكري  محلول 
وحاوته  رائ��ح��ة  وال  ل��ه  ل��ون  ال   80%-70

طبيعيه ويستعمل يف كثري من الصناعات 
الغذائية املختلفة كبديل للسكر .

ولصناعي  الطبي  ال��ك��ح��ول  صناعة   -4
والخل. 

الحلويات  صناعة  يف  التمر  ي��دخ��ل   -5

39
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الغازية  واملرشوبات  واأللبان  واملعجنات 
وأغذية األطفال ومريب التمر وغريها .

يف  والتمر  النخيل  مخلفات  تدخل   -6
صناعة األعاف الحيوانية

كطاقة  الستعامله  اإلث��ان��ول  صناعة   -7
بديلة للبرتول .

بديل  ه��م  للبحث  عاملي  توجه  هنالك 
للبيئة.  السالبة  أث���اره  ل��ت��ف��ادي  ل��ل��ب��رتول 
نحو  التوجه  يف  الدول  بعض  نجحت  وقد 
املنتجات  من  ع��دد  من  اإلث��ان��ول  صناعة 
هذه  وف��رة  يف  خلل  أحدثت  مام  الغذائية 
املنتجات كغذاء لإلنسان  وصل ايل درجة 
ومبا  الثالث  العامل  يف  املجاعات  إحداث 
أن التمور تحتوي عيل ما يقارب %80 من 
أن  ميكن  بذلك  فهي  الكلية  السكريات 
من  اإليثانول  لصناعة  مصدر  أغني  تكون 

الكميات الفائضة كغذاء لإلنسان .
النخيل والتمر  يتبن مام سبق ذكره حول 
أن هنالك ما ال يقل عن احد عرش مصنعًا 
النخيل  مخلفات  ع��يل  ت��ق��ام  أن  ميكن 
عيل  يعتمد  وه��ذا  منها  املنتجة  والتمور 
التمر  من  تنتج  النخيل  من  كبرية  إع��داد 
والتصدير  املحيل  االستهاك  يفوق  ما 
املرتقب وبذلك ميكن القول بأن ما تعطيه 
هذه الشجرة املباركة اليحده سوي ملكة 

يتوفر  وما   ، واإلب��داع  التفكري  يف  اإلنسان 
 ، االستعامل  م��ح��دودة  إمكانيات  من  له 
هي نفسها التي ميكن أن متدنا بكثري من 
وليكن ذلك  التي يصعب حرصها  األشياء 
بالنخيل  لاهتامم  األس��ايس  الدافع  هو 
ويكون  الغذايئ  األمن  يف  عطاءه  ليوصل 
من  العديد  يف  التنمية  ركائز  من  ركيزة 

املجاالت .

وقائع زراعة النخيل وإنتاج 
التمور يف السودان 

السودان صالحة  مناطق  أن معظم  رغم 
زراعته  أن  إال  التمور  وإنتاج  النخيل  لزراعة 
من  الشاملية  املنطقة  يف  مركزة  ظلت 
واليتي  يف  النيل  نهر  امتداد  وعيل  الباد 
نهر النيل والشاملية وخاصة يف املناطق 
القريبة من النيل. ومن مظاهر القدم يف 

زراعته يف تلك املنطقة ما ييل :-
1-  وج���ود أش��ج��ار ق��دمي��ه ي��ف��وق أع��امره��ا 
-15 بن  ما  ت��رتاوح  وبنسب  عام  املائة 

%25 من األشجار.

ألسباب  ج��اف��ه  أص��ن��اف  ع��يل  2-  الرتكيز 
أهمها سهولة معاملة التمور من حيث 

الحصاد والتخزين .
عيل  تقليديه  ب��ط��رق  النخيل  3-  زراع����ة 

الفسائل  ت��رك  مع  متقاربة  مسافات 
منؤها  ل��ت��واص��ل  األم  ح���ول  ال��ن��ام��ي��ة 
االزدح��ام  من  يزيد  مام   ، اإلمث��ار  حتى 
من  ويقلل  الخرضي  النمؤ  ويضعف 

نوعية اإلنتاج .
الري  مياه  من  كفايتها  النخلة  تجد  4-  ال 
العتقاد خاطئ بأنها  التحتاج للري وأن 

جذورها أن متتد ايل املياه األرضية 
النخيل  مزارعي  عند  الخاطئ  5-  االعتقاد 
السعف  من  عالية  نسبة  جفاف  ب��أن 
ناتج من األمراض أو الحرشات رغم أن 
الحاالت  معظم  يف  الرئييس  السبب 

هو قلة مياه الري .
االرضه  مثل  الحرشات  بعض  6-  انتشار 
اللتان  البيضاء  ال��ق��رشي��ة  وال��ح��رشة 
تطبيق  طريق  ع��ن  مكافحتها  ميكن 
املعامات الزراعية العادية وأهمها ايل 

وتقليم السعف املصاب .
7-  ان��ت��ش��ار ال��ح��رشة ال��ق��رشي��ة ال��خ��رضاء 
أواخر  منذ  املنطقة  ايل  أدخلت  التي 
ال��ث��امن��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن امل���ايض يف 
القولد وقد أدي ضعف برنامج  منطقة 
حتى  جنوبًا  انتشارها  ايل  املكافحة  
جزيرة  حتى  وش���اماًل  ال��غ��اب��ة  منطقة 

أرتقاشا .

جدول رقم )1( محتوي 100جرام متر طازج بدون نوي )%(
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الناتجة  8-  وجود نسبة كبرية من األشجار 
) النوى( ذات الثامر متدنية  من البذور 

الجودة  
9-  عدم االهتامم باألشجار الفحول بحث 
مثل  بأسامء  معروفة  فحول  التوجد 
كل  عيل  االعتامد  يكون  وبذلك  اإلناث 
موسم  أثناء  عليه  الحصول  ميكن  ما 

التلقيح .

تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور 

ل��ق��د ظ��ل��ت ال��ج��ه��ود ال��خ��اص��ة مب��ح��اول��ة 
القرن  منتصف  منذ  تبذل  النخيل  تطوير 
من  خبري  أول  ستدعى  ا  حيث  امل���ايض 
 DOWSON وال���زراع���ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
1947   وتقدم بتقرير كانت أهم توصياته 

العمل لتحسن األصناف عن طريق إدخال 
مثار  ذات  جافة  شبه  ايل  رطبة  أصناف 
األصناف  من  تدريجيًا  والتخلص  جيدة 
العمليات  تحسن  إيل  إض��اف��ًة   البذرية 
محطة  لقيام  باقرتاح  ذلك  وتبع  الزراعية 
التوصيات  ه��ذه  لتنفيذ  النخيل  بحوث 
زراع��ة  تطوير  ع��يل  يساعد  م��ام  وغ��ريه��ا 

النخيل .
1955 استدعي خبري نخيل آخر  ويف عام 
الصناعة واشتمل  ( يف مجال   Winters(

تقريره عيل عدد من التوصيات يف مجال 
التمور مع عرض  حفظ وصناعة وتسويق 

املشاكل والحلول الخاصة به .
وقد كان آخر الخرباء الذين تم استدعائهم 
من  متكن  الذي   )R.W.Nixon,1965( هو 
زيارة كافة مناطق زراعة النخيل يف شامل 
الباد وتقدم بتقرير حول األصناف املحلية 
وط���رق زراع��ت��ه��ا واألم����راض وال��ح��رشات 
الذي  البحثي  النشاط  ايل  إضافة  السائدة 
كانت بدايته يف نوري مع توصية مبتابعة 
التي  الحديبة  بحوث  محطة  يف  البحوث 
التاريخ  ذل��ك  يف  اإلنشاء  ط��ور  يف  كانت 
األصناف  تحسن  موضوع  عيل  والرتكيز 
النخيل  مجاالت  جميع  يف  ك��ادر  وتدريب 

وإنتاج التمور.
ورغم إن التوصيات التي تقدم  الخرباء بها 
أن  إال   ، العلمي  للتنفيذ  طريقها  تجد  مل 
عدة مشاتل  بإنشاء  قامت  البساتن  إدارة 

لفسائل النخيل يف كل من القرير ن الكلد 
. وقد  ، الغابة ، دنقا ، الربقيق ، والباوقة 
وضح للعاملن إن فسائل بعض األصناف 
املشاتل  تلك  يف  م��ح��دودًا  نجاحها  ك��ان 
بحيث ال يزيد عن %15. وقد ساعدت هذه 
بعض  م��ن  م���زارع  إن��ش��اء  ع��يل  املشاتل 
امل��ش��اري��ع  ب��ع��ض  يف  النخيل  أص��ن��اف 
بعض  فيها  طبقت  للحكومة  ال��ت��اب��ع��ة 
العمليات الزراعية وخاصة املسافات بن 
بداًل  واح��دة  نخلة  عيل  واالعتامد  األشجار 
حالة  يف  كانت  كام  أشجار  مجموعة  من 

الزراعة التقليدية.
التي وجدت  الزراعية  العمليات  ومن أهم 
م��زارع��ي  عند  العميل  للتنفيذ  طريقها 
كانت  التي  الهوايئ  الرتقيد  تقنية  النخيل 
الستعامل  ن��ظ��رًا  )بالتصفيح(  تسمي 
أهمية  التقنية  لهذه  ت��زال  وال   ، الصفائح 
ألن  الجافة  األص��ن��اف  ح��ال��ة  يف  ق��ص��وى 
وباستعامل   . التجزير  صعبة  فسائلها 
هذه التقنية أمكن رفع نسبة النجاح ألكرث 
مروي  محافظة  من  جعل  مام   95% من 
املناطق  لكافة  للفسائل  رئيسيًا  مصدرًا 
إيل  إضافة  الشاملية  الوالية  من  األخ��رى 

والية نهر النيل .
والشك أن أهمية الرتقيد الهوايئ ستظل 
من أهم طرق اإلكثار بعد الزراعة النسيجية 
تكون مصدرًا  رئيسيًا لعدد من الفسائل ، 
عيل  تساعد  ال��ه��وايئ  الرتقيد   تقانة  وأن 
الناتجة  الفسائل  معظم  من  االستفادة 
وبهذا ميكن تفادي الفقد الذي كان يحدث 
املبارشة  ال��زراع��ة  أو  املشاتل  حالة  يف 

للفسائل داخل الحقل
استرياد أصناف ذات علية الجودة 

عيل  إكثارها  يف  تعتمد  النخلة  ظلت  لقد 
)النوى( لفرتات طويلة من عمرها  البذور 
سهولة  ع��يل  بالنوى  اإلك��ث��ار  ساعد  وق��د 
زراعته  مناطق  كافة  ايل  النخيل  إن��ش��اء 
الحالية يف جميع قارات الدنيا . وعندما تم 
اختيار األصناف املناسبة يف كل قطر أو 
منطقة ، كان البد من التعرف عيل طريقة 
مناسبة لإلكثار الخرضي لتفادي مايحدث 
عن  الجنيس  اإلك��ث��ار  حالة  يف  تغري  م��ن 
طريق التوي . وعندما كانت الفسائل التي 

من  األويل  السنوات  يف  النخلة  تنتجها 
الخرضي  لإلكثار  الوسيلة  ع��س  عمرها 

الذي اليزال متواصًا .
تنتجها  التي  الفسائل  ع��دد  ومل��ح��دودي��ة 
الفسائل  هذه  نجاح  نسبة  وتدين  النخلة 
اإلكثار  ف��إن   ، األص��ن��اف  بعض  حالة  يف 
جعل  مام  ببطء  يسري  طويلة  لفرتة  ظل 
رسعة  الفاكهة  أشجار  اقل  عامة  النخيل 
مناطق  ايل  االنتشار  ثم  ومن  اإلكثار  يف 
قطر  ك��ل  متكن  وب��ذل��ك   . املنشأ  بعيدة 
احتكار  من  للتمور  املنتجة  األقطار  من 
األصناف ذات الثامر عالية الجودة . وذلك 
والخوف من  املنتجة  الفسائل  ملحدودية 
ايل  قطر  من  واألم���راض  الحرشات  نقل 
البلد  داخ��ل  أخ��ري  ايل  آخ��ر وم��ن منطقة 

الواحد .
ومع التقدم الذي حدث يف علوم الزراعة 
تواصلت  لبحوث  وكنتيجة   ، النسيجية 
ملا يزيد  عن عرش سنوات ، تم التوصل 
يف  النخيل  زراع���ة  يف  ح��دث  أعظم  ايل 
طريق  عن  اإلك��ث��ار  وه��و  العرشين  القرن 
يف  ذل��ك  ح��دث  فقد   . النسيجية  ال��زراع��ة 
امل��ايض  ال��ق��رن  م��ن  السبعينات  أواخ���ر 
دولة  يف  الفسائل  من  عدد  زراع��ة  ومتت 
أوائل  يف  اإلمثار  لطور  ووصلت  البحرين 
الثامنينات. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا 
إن��ش��اء م��خ��ت��ربات يف معظم  ت��م  ه���ذا 
األقطار املنتجة للتمور ساهمت كلها يف 
الفسائل وجدت طريقها  إنتاج ماين من 
ايل حقول النخيل يف كافة الباد املنتجة  .

ولعل أعظم إنجاز تحقق عن طريق تقنية 
األص��ن��اف  إك��ث��ار  ه��و  النسيجية  ال��زراع��ة 
املنتجة لثامر ذات جودة عالية عرفت بعد 
طلت  أن  بعد  العاملية  باألصناف  ذل��ك 
فيها  ن��ش��أت  ال��ت��ي  األق��ط��ار  يف  محتكرة 
ايل  األصناف  هذه  فسائل  نقل  وسهولة 
كافة املناطق املنتجة للتمور إضافة ايل 
مرة  ألول  النخيل  فيها  ي��زرع  أخ��ري  أقطار 
وذلك لصغر حجم الفسائل وتأكد خلوها 
يف  مزروعة  لكونها  واألمراض  اآلفات  من 

تربة معقمة .
ويف أواخر التسعينيات أدخلت أول فسائل 

من صنف الربحي ذات أحجام كبي��������رة
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وص��ل��ت ل��ط��ور اإلمث���ار قبل ح���وايل أرب��ع 
العديد  سنوات وقد شكلت حافزًا إلدخال 
حيث  2003م  عام  منذ  األصناف  م������ن 
اآلالف  ع���رشات  ايل  حاليًا  ال��ع��دد  وص��ل 
وأهمها  العاملية  األصناف  عيل   بالرتكيز 
ال��ربح��ي وامل��ج��ه��ول وال��خ��اص وغ��ريه��ا . 
الفسائل  من  كثرية  أع����داد  وصلت  وقد 
ورغم   . الخرطوم  والي��ة  ايل  املستوردة  
قلة الثامر من صنف الربحي التي أدخلت 
ال��ك��م��ي��ات  ع���يل  األس������واق إض���اف���ة  ايل 
املستوردة من األردن  إال أنها وجدت قبواًل 
املحلية  األص��ن��اف  عيل  لتفوقها  متزايد 
التي تسوق عند مرحلة  الخال أو الرطب 
مثل املدينة واملرشقي ولقاي واملرشقي 

وخطيب .

مالمئة األصناف املستوردة

العوامل  أه��م  وال��رط��وب��ة  ال��ح��رارة  تعترب 
املؤثرة عيل زراعة النخيل عامة وعيل مدي 

مناطق  عيل  املختلفة  األصناف  مامئة 
معينة دون غريها. ومن املاحظ ألنه بعد 
نجاح تقانة الزراعة النسيجية إلكثار العديد 
لثامر  املنتجة  تلك  وخاصة  األصناف  من 
فسائل  انترشت  فقد   ، عالية  ج��ودة  ذات 
غري  األقطار  من  كثري  يف  األصناف  تلك 
التقليدية إلنتاجها ووصل كثري منها لطور 
اإلمثار واظهر مامئة جيدة مام شجع عيل 
األصناف  كافة  من  الفسائل   أعداد  زيادة 
امل��رغ��وب��ة وال��ت��ي مي��ك��ن ال��ح��ص��ول عيل 
هذا  يف  العاملة  املختربات  من  فسائل 

املجال.
وق���د وض���ح ح��ت��ى ق��ب��ل ان��ت��ش��ار ال��زراع��ة 
النسيجية أن صنف دقلة نور هو الصنف 
الوحيد الذي مل يتاءم مع كافة الظروف 
ذلك  يف  مب��ا  إليها  أدخ��ل  التي  املناخية 

ظروفنا املحلية .
فقد أشتهر صنف دقلة نور بثامر شبه جافة 
مميزتن  ونكهة  وطعم  عالية  جودة  ذات 

ايل  واملناطق  األقطار  كافة  يف  أنه  أال   ،
جدًا  جافة  ايل  الثامر  تحولت  إليها  أدخ��ل 
عيل  يشجع  مل  م��ام  ال��ح��ج��م  وص��غ��رية 
التقليدية  زراعته  مناطق  غري  يف  انتشاره 
جنوب  يف   ) كوشا  )وادي  ايل  إض��اف��ة 
كلفورنيا التي وصل إليها يف أوائل القرن ا 
ملايض . وقد لوحظ أن )وادي كوشا( هو 
زراعته  ملنطقة  املشابهة  املناطق  أكرث 
التقليدية يف تونس من حيث درجة الحرارة 
ونسبة الرطوبة وانخفاض كا املنطقتن 

عن سطح البحر .
املذكورة  أآلخ��ري  العاملية  األصناف  أم��ا 
انتشارها يف مناطق وأقطار  سابقًا وبعد 
أخري بعيدة عن منشأها ومناطق زراعتها 
يذكر  تغيري  عليها  يشاهد  فلم  التقليدية 
الذي مل تتحمل مثاره  الربحي  عدا صنف 
ساحل  مثل  منطقة  يف  العالية  الرطوبة 
الباطنة يف سلطنة عامن ولكن ياحظ أن 
زراعته مل تتوقف حتى يف تلك املنطقة 
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املنتجة  الثامر  استهاك  املمكن  ألن من 
صنف  وج���ود  ل��ع��دم  ال��خ��ال  مرحلة  يف 
 . السلطنة  مناطق  امتداد  عيل  له  مامثل 
وقد أوضحت الدراسات التي أعدت من قبل 
مركز تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور أنه 
الحرارة  اختافًا واضحًا بن درجات  اليوجد 
ون��س��ب��ة ال��رط��وب��ة يف ال���س���ودان ش��امل 
مدينة كوستى واملدن العربية األخرى يف 
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة ومبا أن معظم األصناف 
العاملية املذكورة منشأها تلك املناطق 
أو تكون قد أدخلت إليها مؤخرًا من مناطق 
األصناف  هذه  أن  املؤكد  فمن   ، مامثلة 
ستكون مامئة لكافة الناطق شامل مدينة 
كوستي وعيل امتداد السودان رشقًا وغربًا 
أن  املؤكد  فمن   . املرصية  الحدود  وحتى 
تك���ون  أن  ميكن  الباد  من  املناطق  هذه 
يف املستقبل القريب أكرب منطقة لزراعة 
وذلك  العامل  يف  التمور  وإن��ت��اج  النخيل 
تلك  يزرع يف  ما  يذكر عيل  تأثري  أي  دون 
ميكن  النخيل  ألن  محاصيل  من  املنطقة 
ال  قد  التي  املناطق  من  كثري  يف  زراعته 

تصلح لغريه من املحاصيل االخري .
يف  املشاركة  ميكن  التي  ال��والي��ات  وم��ن 
النخيل  زراع��ة  يف  األفقي  التوسع  برنامج 
بالرتكيز عيل األصناف املستوردة وهي:-

والية  سنار،  والي��ة   ، األبيض  النيل  والي��ة 
غرب كردفان ، والية شامل كردفان ، والية 
والية   ، دارفور  شامل  والية   ، دارفور  غرب 
الجزيرة ، والية القضارف ، والية الخرطوم 
 ، األحمر  البحر  والي��ة   ، النيل  نهر  والي��ة   ،

الوالية الشاملية . 
ظلت  التقليدية  النخيل  زراع��ة  أن  ورغ��م 
محصورة يف واليتي نخر النيل والشاملية 
املذكورة  االخ��ري  ال��والي��ات  كافة  أن  إال   ،
الت��خ��ل��و م��ن ب��ع��ض األش��ج��ار ال��ت��ي رمب��ا 
الطبيعية  النباتات  ضمن  وجودها  يكون 
ويعود  العناية  يجد  منها  القليل  أن  رغم 
بالفائدة املتوقعة منه مبقدار العناية التي 
عيل  تذكر  التي  املاحظات  ومن   . تبذل 
النخيل املنترش يف كل من واليتي كسا  
والقضارف أنه يزهر مرتن يف العام . هذه 
مستقبًا  منها  االستفادة  ميكن  ظاهرة 
أع��داد  كثرية  من األشجار إيل  إدخال  بعد 

أسباب  إن  املؤكد  من  حيث    ، الواليتن 
هذه  ألظاهرة يعود إيل الظروف املناخية 
السائدة يف تلك املنطقة وال تتإثر بنوعية 

األصناف املزروعة .

اختيار أصناف محلية ذات 
مثار عالية الجودة

من املعروف إن مناطق الزراعة التقليدية 
الن  البذرية  الساالت  من  بالعديد  تزخر 
متواصًا  ظل  النوى(   ( البذور  استعامل 
املنطقة  تلك  ايل  النخيل  دخ���ول  منذ 
أع��دادًا كثرية من تلك  أوجد  مام يكون قد 
الساالت عيل إمداد مناطق زراعة النخيل 
وبالتايل  يصبح من املمكن الحصول عيل 
ميكن  ال��ج��ودة  عالية  مث��ار  ذات  س��االت 
إكثار فسائلها عن طريق الزراعة النسيجية 
األص��ن��اف  م��ج��م��وع��ة  ايل  وإض��اف��ات��ه��ا 

املستوردة يف املستقبل . 

تحسني العمليات الزراعية 

تدهور  ايل  تؤدي  التي  األسباب  أهم  من 
أن  التقليدية  الزراعة  مناطق  يف  النخيل 



45الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2017   

كثريًا من العمليات الزراعية التجد طريقها 
وبعضها  السليم  العلمي  التطبيق  ايل 

رمبا اليطبق  .
تقسم العمليات الزراعية الخاصة بالنخيل 

ايل مجموعتن :
العمليات الزراعية األرضية 

أ- تحضري األرض للزراعة 
مع  األشجار  بن  املسافات  تنظيم   – ب 

ماحظة الصنف املعني ونوع  
الرتبة والزراعة البينية يف حالة وجودها .

ج – تنظيم طرق الري املراد استعاملها.
السامد  وكمية  نوع  واختيار  التسميد   – د 

املناسب حسب نوع الرتبة 
واحتياجات األشجار.

ه� - مكافحة الحشائش واألعشاب الضارة 

بالطرق امليكانيكية أو
باستعامل أملبيدات الكياموية.

و – تحديد عملية الرتقيد الهوايئ للفسائل 
لاستفادة من كافة الفسائل 

املنتجة.
العمليات الخاصة برأس النخلة :

جمعه  وطرق  اللقاح  توفري   – التلقيح   - أ  
واستعامله .

ب – خف الثامر، طرق الخف وموعد الخف 
املناسب لكل صنف.

ج -  تدليه العذوق ومعاملتها بالطرق التي 
تحافظ عيل سامة الثامر .

التي  وال��ح��رشات  العناكب  مكافحة   - د 
تصيب الثامر بالطرق الوقائية  املناسبة. 

و - تقليم السعف الناشف مع التأكد من 

أن هنالك عددًا من السعف األخرض. 
ال��زراع��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال���رج���وع إيل  ع��ن��د 
غري  معظمها  أن  ياحظ  أع��اه  امل��ذك��ورة 
للنخيل.  التقليدية  ال��زراع��ة  يف  معروف 
قصوى  أهمية  ذات  تصبح  إنها  والش��ك 
شأنها  من  وسيكون  الحديثة  الزراعة  يف 
إحداث ألتطور املرتقب يف زراعة النخيل 

وإنتاج التمور .

مكافحة الحرشات واألمراض: 

الحرشات  بقلة عدد  السودان  نخيل  ميتاز 
التي تصيب  واألم���راض واآلف��ات األخ��رى 
األقطار  من  بغريه  مقارنة  والثامر  النخيل 
املنتجة للتمور . من أخطر الحرشات التي 
السنوات  يف  النخيل  منها  يعاين  يظل 

عدسة الدكتور أسعد عبد الرحمن عوض الله
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الخرضاء.  القرشية  الحرشة  هي  األخ��رية 
هذه  ملكافحة  ك��ث��رية  ج��ه��ود  ب��ذل��ت  وق��د 
منطقة  يف  انتشارها  بداية  من  الحرشة 
ولكن   ، الثامنينيات  منتصف  يف  القولد 
بدايته  برنامج املكافحة منذ  تواصل  عدم 
ايل  وصلت  املكافحة   درج��ة  إن  ورغ��م   ،
حوايل %95 نتج عنه انتشار الحرشة حتى 
أرتقاشه  وج��زي��رة  جنوبًا  الغابة  منطقة 
النخيل يف  ع��دد م��ن  ش���اماًل م��ع إص��اب��ة 
فسيلة  نقل  طريق  عن  حمد  أبو  منطقة 
تشديد  رغ��م  هناك  ايل  وصلت  مصابة 
املكافحة  اعتمدت  وقد   . الزراعي  الحجر 
أن  ومبا   الكياموية.  املواد  استعامل  عيل 
غري  يف  خطورة  تسبب  ال  الحرشة  ه��ذه 
عن  إل��ي��ه  إنتقلت  ال���ذي  ال��س��ودان  نخيل 
فان   ، الباد  خ��ارج  مصابة  فسيله  طريق 
أهمية  ذات  تصبح  البيولجيه  املكافحة 
بداية  منذ  لها  مخططًا  كان  كام  قصوى 
الربنامج يف منطقة القولد ، وعليه يصبح 
املكافحة  برنامج  مواصلة  ال��رضوري  من 
عن  ال��ح��رشة  ب��ه��ذه  الخاصة  البيولوجية 
طريق استجاب أعداء طبيعية من كل من 
كا  يف  جارية  برامج  حيث  وإسبانيا  إيران 

من القطرين .
أقل  وهي  املستوطنة  االخري  اآلفات  أما 
من الحرشة القرشية الخرضاء إال يف حالة 
عيل  يساعد  مام  املصاب  النخيل  إهامل 
انتشارها . هذه اآلفات تشمل كل من :-   

1 -  العناكب :

من  األويل  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ث��امر  تصيب 
باستعامل  مكافحتها  وتسهل   ، تكوينها 
)100-150جم(  الكبريت  زهرة  مسحوق 
للنخلة يف املوعد املناسب وهو األسبوع 
السادس من بعد التلقيح حيث يتم تعفري 
القابل  الكربيت  حالة  يف  رشها  أو  الثامر 

للبلل مرتن .

2 - الحرشة القرشية البيضاء:

تعترب من أكرث الحرشات انتشارًا يف جميع 
مناطق زراعة النخيل يف    

جميع أنحاء العامل. ومن السهل مكافحتها 
عن طريق العمليات الزراعية وأهمها     

والتقليم  ال��زراع��ي��ة  بالنظافة  االه��ت��امم 
والتأكد  املصاب  السعف  من  والتخلص 

من  
سامة الفسائل يف حالة الزراعة الحديثة .

3 - األرضة )النمل األبيض( :

حالة  يف  اإلص��اب��ة  ايل  األش��ج��ار  تتعرض 
اإلهامل الناتج من عدم الري 

األشجار  والتقليم مام يضعف  والتسميد 
ويساعد   عيل انتشار الحرشة  . ومن 

العناية  طريق  ع��ن  مكافحتها  السهولة 
باألشجار وقلع النخيل املصاب وحرق��ه 

وعزق الرتبة حول النخيل قلل اإلصابة مع 
استعامل املبيدات املناسبة .

حرشات املخازن : 

تتعرض التمور املخزنة ايل عدد كبري من 
الحرشات التي تلف نسبة 

 عالية منها  يف بعض الحاالت ومن أهم 
طرق املكافحة : عدم خلط التم�������ور 

للشمس  الثامر  وتعريض  املتساقطة 
مع  التخزين  وقبل  مبارشة  الحصاد  بعد 
باستعامل  امل��خ��زن  س��ام��ة  م��ن  ال��ت��أك��د 
وعيل  املخزن  يف  املناسبة  الكيامويات 

التمور املخزنة .

التدريــــب:

تحتاج  التي  النشاطات  أهم  من  التدريب 
ايل تكثيف الجهود ويفضل أن يكون ذلك 
مواكبًا لتوزيع الفسائل ايل مناطق زراعتها 
يف الواليات املختلفة . ومن املاحظ أنه 
النخيل  بزراعة  املتواصل  االهتامم  رغم 
تقسيم  ميكن  فإنه  القطر  مستوي  عيل 

العاملن يف مجال زراعته ايل قسمن :
ال��زراع��ة  مناطق  يشمل  األول  القسم 
التقليدية حيث تم إنتقال املعرفة الخاصة 
عن  آخر  ايل  جيل  من  الزراعية  بالعمليات 
وبذلك  للعلم  منه  للوراثة  أق��رب  طريق 
يذكر  تقدم  دون  التقليدية  الزراعة  ظلت 

لزمن طويل .
تكون  الذين  فيشمل  الثاين  القسم  أم��ا 
وسطحية  قليلة  بالنخيل  معرفتهم 
وهوالء ميثلون أغلب سكان الواليات التي 

وعليه  قريبًا  فيها  النخيل  انتشار  يتوقع 
بتدريبهم  االهتامم  الرضوري  من  يصبح 
عيل كافة العمليات الخاصة بزراعة النخيل 
مع  ذلك  يقرتن  أن  وميكن  التمور  وإنتاج 
توزيع الفسائل وزراعتها يف تلك الواليات 
. وميكن أن يكون النشاط التدريبي مسبقًا 
النرشات  من  نسخ  توزيع  مع  متازمًا  أو 
، عيل  الغرض  لهذا  أعدت  التي  اإلرشادية 
أن يشارك يف التدريب كافة العاملن يف 
وعامل  ومزارعن  فنين  من  النخيل  حقل 
بهذه  املهتمن  م��ن  وغ��ريه��م  زراع��ي��ن 

الشجرة املباركة .   

التوصيات :

يف  التمور  وإنتاج  النخيل  تطوير  يتطلب 
مجاالت  كل  يف  مكثفة  جهودًا  السودان 
تحقق  أن  عيل   . بالنخيل  الخاصة  العمل 
إال  إليها  الوصول  الميكن  النتائج  أفضل 
توفري  بعد  أعامل  ايل  التوصيات  بتحويل 
أدوات  أو  إمكانيات  من  ماتتطلبه  كافة 
أو ت��دري��ب خ����اص، وال��ق��ص��د م��ن ه��ذه 
التوصيات هو إدخال ما ميكن من ألتطوير 
القديم  للنخيل  التقليدية  ال��زراع��ة   عيل 
إضافة ايل تطبيق كافة متطلبات الزراعة 

الحديثة عيل األصناف املستوردة
جيد  خرضي  منؤ  عيل  الحصول  بغرض    

عيل األشجار ومثار ذات جودة عالية :
1. التخلص من النخيل املعمر والذي بلغ 
جعل  مام  إليه  الصعود  يصعب  إرتفاعًا 
بنسب  إال  اإلنتاج  يف  يسام  ال  منه  الكثري 
األشجار  قلع  طريق  ع��ن  وذل��ك   ، قليلة 
من  بينية  زراع���ة  إدخ���ال  بعد  أو  م��ب��ارشة 

االصناف الجيدة .
يزال  ال  ال��ذي  بالنخيل  العناية  تكثيف   .2
الري  توفري  طريق  عن  إنتاجي  عمر  يف 
واألم���راض  اآلف���ات  ومكافحة  والتسميد 

عيل األشجار والثامر . 
الجودة  عالية  مثار  ذات  أصناف  إختيار   .3
م��ن ال��س��االت ال��ب��ذري��ة امل��ن��ت��رشة عيل 
والعمل  التقليدية  الزراعة  مناطق  امتداد 
ال��زراع��ة  طريق  ع��ن  فسائلها  إك��ث��ار  ع��يل 

النسيجية.
اآلف���ات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ج��ه��ود  تكثيف   .4
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امل��س��ت��وط��ن��ة م��ث��ل األرض�����ة وال��ح��رشة 
الحش�رة  ايل  إضاف�ة  البيضاء  القرشية 
االنتش��ار  حديث�ة  ال��خ��رضاء  القش�رية 
عن  بيولوجيًا  مكافحت�ها  ع��يل  والعم��ل 
من  طبيعين  أع���داء  اس��ت��ج��اب   ط��ري��ق 

األقطار التي تنترش فيها ه���ذه الحرشة.
كافة  تشمل  ل��ل��ت��دري��ب  ب��رام��ج  تنظيم 
بحقول  والعاملن  والفنين  ال��زراع��ي��ن 
إدخ��ال  يف  الراغبة  املناطق  يف  النخيل 
الواليات  كافة  من  املستوردة  األصناف 

املذكورة.
من  املطلوبة  األع��داد  توفري  عيل  العمل 
وخاصة  املطلوبة  األصناف  كافة  فسائل 
جودة  ذات  بأنها  مثارها  تصنيف  تم  التي 

عالية.
ت��وف��ري ك��اف��ة ال��ك��ي��اموي��ات امل��ط��ل��وب��ة 
مثل  انتشارها  املتوقع  اآلف��ات  ملكافحة 
عيل  تساعد  ال��ت��ي  ايل  إض��اف��ة  العناكب 
و  كمية  وبالتايل  الخرضي  النمؤ  تحسن 

نوعية  الثامر املنتجة .

مستخلص الدراسة:

داخ��ل  ال���س���ودان   أرايض  معظم  ت��ق��ع 
املناطق الجغرافية الصالحة لزراعة وإنتاج 
أهمية  من  النخلة  به  عرفت  وملا   . التمور 
ذات  مثارها  وخاصة  ال��زم��ان،  قديم  من 
ميكنها  النخلة  أن  والشك  العالية.  القيمة 
مواصلة العطاء إيل مدي اليحده إال ملكة 

عيل  والقدرة  واإلب��داع  التفكري  يف  العلامء 

التنفيذ .

حكومات  بها  قامت  التي  الجهود  رغ��م 

منتصف  حوايل  منذ  املتعاقبة  السودان 

تطوير  موضوع  أن  أال   ، امل��ايض  القرن 

السودان  يف  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة 

الجهد  بذل كثريًا من  يف حاجة ماسة إيل 

مثار  ذات  أصناف  استرياد  يف  املتمثل 

بنفس  محلية  س���االت  واخ��ت��ي��ار  ج��ي��ده  

إعداد  إيل  إضافة   ، وج��دت  أن  املستوي 

م��خ��ت��رب ل���زراع���ة األن��س��ج��ة إلك���ث���ار ه��ذه 

األصناف وتوزيعها إيل املناطق الصالحة 

لزراعتها .

    ومن الناحية األخرى البد من العمل عيل 

الخاصة  الزراعية  العمليات  كافة  تحسن 

طريق  عن  التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة 

منافذ  فتح  مع  ال��زراع��ي  اإلرش���اد  تكثيف 

للتسويق الداخيل والخارجي والعمل عيل 

تصنيع املنتج الفائض عن االستهاك .

    وأخ����ريًا الب��د م��ن اإله��ت��امم مبكافحة 

النخلة  تصيب  التي  واالم��راض  الحرشات 

وذل��ك  املختلفة  أط��واره��ا  عند  وال��ث��امر 

للتأكد من تحسن اإلنتاج كاًم وكيفًا .
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تحديات زراعة وإنتاج 
التمور في السودان

أشجار  واه��م  أق��دم  من    ))dact lifera

م��زارع  ان  كام  العربية  البالد  يف  الفاكهة 
النظام  مكونات  أه��م  م��ن  تعد  النخيل 
ال��ص��ح��راء وال��واح��ات حيث  ال��زراع��ي يف 
يف  للسكان  الرئييس  الغذاء  التمر  يعترب 
واألعراف  بالتقاليد  ويرتبط  املناطق  تلك 
ومناسبات  الدينية  واملناسبات  العريقة 

األفراح واألتراح .
عيل  موقعه  بحكم  ال��س��ودان  وش���امل 
نفس خطوط العرض مع منطقة الخليج 
الخليج  ب��ن  الساحلية  للتجارة  ونتيجة 
النخيل  يكون  رمبا  األحمر  البحر  وم��واين 
أو رمبا  السودان  ايل  أنتقل من هناك  قد 
يتكاثر جنسيًا عن  النخل  أن  العكس حيث 
طريق نواة التمر ،  وقد أشارت الكشوفات 
حفريات  إثر  السودان  شامل  يف  األثرية 
النخلة  رس��وم��ات  بوجود  املستكشفن 
والتمر يقدم للفراعنة واآللهة يف املعابد 
قبل أكرث من )6,000( سنه قبل امليالد .

التمر هي الحرفة  وقد ظلت زراعة شجرة 

يف  القائل  وختاًم  ب��دءًا  الله  بسم  نقول 
لََّها  َب��اِس��َق��اٍت  ��ْخ��َل  }َوال��نَّ التنزيل  محكم 
َطْلٌع نَِّضيٌد{ وقد ورد ذكر النخلة يف واحد 

وعرشين موضعًا يف القران الكريم.
ذات��ًا  النبوة  خاتم  ع��يل  ونسلم  ونصىل 
النخلة  بعمتنا  أوص��ان��ا   وال���ذي  وإس���اًم 
أحاديثه  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  م���ادًح  وذك��ره��ا 
أشجار  أنها من  عزًا  النخلة  املأثورة وكفى 
الجنة ، وقد تناول غريي تاريخ وجود أشجار 
منطقة  يف  الخليفة  بدء  منذ  رمبا  التمر 
الخليج والشام أرض النبوات حيث جعلها 
الله  قوتًا لسيدتنا مريم أم سيدنا عيىس 
ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  ِإَلْيِك  ي  }َوُه��زِّ قائاًل  املسيح 
اإلشارة  دون  َجِنّيًا{   ُرَطبًا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط 
بها أرض  التي تجود  الفواكه  لبقية أشجار 
أن  اآلن  املعارص  العلم  ليكشف  الشام 
واملرضع  للحامل  غذاء  أفضل  هو  التمر 
خاصة  مكانه  النخيل  ويحتل  والنفساء 
العريب  الثقايف  والحضاري  يف املوروث 
 Phoemix البلح  او  التمر  نخيل  ويعترب 

اقتصادي متخصص بزراعة النخيل بالسودان

محجوب محمد محجوب

almadaragric.co@gmail.com
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ضفاف  ع��يل  ال��ش��امل  أله���ل  الرئيسية 
وحيد  نقدي  كمحصول  النييل  الرشيط 
األق��ال��ي��م  منتجات  م��ع  مقايضته  ت��ت��م 
التمر  أش��ج��ار  فيه  التنمو  ال��ت��ي  األخ���رى 
وكانت  السودان  وغ��رب  ورشق  كأواسط 
وأما  وجنوبًا  شاماًل  النيل  عرب  إما  التجارة 
عيل  عيذاب  مليناء   رشق��اً  القوافل  عرب 
فارش  ايل  وغ��رب��ًا  األح��م��ر  البحر  س��اح��ل 
للسلطنات  امل��ت��اخ��م��ة  ال��س��ل��ط��ان   
شامل  ظل  األفريقية.  ولقد  وال��دوي��الت 
ال��س��ودان  امل��وئ��ل ال��ح��ري يف العامل 
القنديله  أصناف  من  الجاف  التمر  إلنتاج 
التي  والعجوة  والتمودا  والكلمه  والربكاوي 
ومتر  الفسائل  عرب  خرضيًا  تكاثرها  يتم 
النواة  زراعة  يتكاثر جنسيًا عرب  الذي  الجاو 
رطب  تتسيدها  ن���ادرة   الرطب  وأص��ن��اف 
وود  واملرشقي  لقاي   ود  متر  و  املديني 
إمكانيات  ع��دم  لسبب  وذل���ك  خطيب 

تخزينها ونقلها ملسافات بعيدة .

 تحديات الزراعة واإلنتاج : 
زراعة النخيل :

يف  النخيل  زراعة  بان  إجاماًل  القول  ميكن 
وذلك   مانعة  تحديات  التواجه   السودان 

تربته  وتنوع  مناخاته  بتعدد  السودان  الن 
وخصائصه السكانية مع وفرة مياه األنهار 
واألمطار واآلبار يعترب بيئة طبيعية مالمئة 
لتوفر  أصنافه  مبختلف  النخيل  ل��زراع��ة 
النخيل  زراعة  لنجاح  الالزمة  العوامل  أهم 

املتمثلة يف :-
نخيل  زراع��ة  تجود  حيث    : الحرارة   )1/1(

صيفًا  الجافة  الحارة  املناطق  يف  التمر 
وذات شتاء معتدل كام ان الشجرة تحتاج 
الحرارية  الوحدات  من  محدودة  كمية  ايل 
التغريات  إلح���داث  كافية  تكون  الفعالة 
العملية  يف  املطلوبة  الفسيولوجية 
وف��ق��ًا  االح��ت��ي��اج��ات  وتختلف  اإلن��ت��اج��ي��ة 

للصنف .
بشكل  التمر  نخلة  التنمو  )2/1(الضوء: 

طبيعي يف الظل حتى يف اشد الصحارى 
حرارة الن الجريد األخرض اليقوم بوظيفته 

اال إذا تعرض ألشعة الشمس املبارشة 
)3/1(الرتبة : تجود زراعة النخلة يف الرتبة 

املزجية الرملية الجيدة الرف ولها قابلية 
تحمل األمالح ولكنها قادرة عيل النمو يف 

غالبية أنواع الرتبة التي تؤثر عيل اإلنتاج .
صنم  النخيل   وش��ج��رة  امل��ي��اه:   )4/1(

تستطيع  الصحراء(  سفينة   ( للجمل 

العطش  ولكن  لفرتة  العطش  مقاومة 
الشديد يؤثر يف اإلنتاجية سلبًا الن النخلة 
عيل  للمحافظة  مستمر  ري  ايل  تحتاج 
ال��ري  ف��رتات  وتغيري  اإلنتاجية  قابليتها 
السنة  ف��ص��ول  حسب  امل��ي��اه  وك��م��ي��ات 
ونوع الرتبة ومرحلة األشجار ، كام تتحمل 
النخلة ملوحة الرتبة فإنها كذلك تنمو يف 

الرتبة املالحة .

معوقات الزراعة

التمر  نخيل  ي��ت��أث��ر   : )1/2(الرط����وبة 

قبل  املستمرة   العالية  الجوية  بالرطوبة 
النضج التي تسبب أرضارًا تزيد عن أرضار 

املطر الذي يعقبه جو شمس جاف .
ب��ذرات  املحملة  ال��ري��اح  )2/2(الرياح:  

الرمال تؤذي التمر يف طور الرطب وتقلل 
بالغبار  املحملة  الرياح  أن  كام  جودته  من 
تساعد يف انتشار مرض الغبري املسمى 
تسببه  ال��ذي   )Orom( ب����االورم   محليًا 
. )Red spider( حرشة العنكبوت األحمر

الجيد  باإلنتاج  النخل  يجود   : النخيل  انتاج 
الرعاية  للنخلة  ماتوفرت  متى  التمر  من 
الكافية منذ الزراعة وحتى الحصاد وتتمثل 

الرعاية الجيدة يف األيت :
)1/2(إعداد األرض وتخطيطها:

تحرث األرض جيدًا ثم تكرس الكتل الكبرية 
مربعات  ايل  وتقسم  وت��س��وى  وت��زح��ف 
واملصارف  املساقي  وتحدد  )مشارب( 

او  والطرق وتحفر الحفر ومتأل برتبة قرير 
وقليل  الطينية  والرتبة  الرمل  من  خليط 
الحفرة  أبعاد  العضوي وتكون  من السامد 

املثىل )1×1×1م( .
)2/2(مواقيت الزراعة :

 ، فرباير   ( الربيع  فصل  هو  موعد  أفضل 
 ، يوليو   ( الخريف  وأوائل   ) ابريل   ، مارس 

أغسطس(.
)3/2(أبعاد الغرس:

ولكني   ) مرت   8×8  ( بها  امل��وىص  األبعاد 
مرت   9×9 ه��ي  األن��س��ب  األب��ع��اد  أن  أرى 
حيث متكن من الزراعة  يف السبع سنن 
وميكن  األعالف  زراعة  ميكن  حيث  األوىل 
املربع  املوالح يف وسط  زراعة  ذلك  بعد 
بن كل أربع نخالت وهي تجربة شخصية 
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ب��ال��والي��ة  م��زرع��ت��ي  يف  ب��ن��ج��اح  طبقتها 
تكاليف  تغطية  يف  ساهمت  الشاملية 
الطويلة  اإلنتاج  ماقبل  مرحلة  يف  النخل 
الحيوان  إدخ���ال   عيل  وساعدتني  نسبيًا 
يف الدورة الزراعية باإلضافة ايل محصول 

الحمضيات .

 طرق إكثار نخيل التمر:
يتم إكثار نخيل التمر بثالث طرق :

من  الناتج   : بالبذور  الجنيس  )1/3(اإلكثار 

 ( ذكرية  فحول  إما   التكاثر  يف  النوع  هذا 
الجاو  صنف  يف  إناث  وإما   )50% حوايل 
يتميز  األعم  الغالب  يف  ردئ  صنف  وهو 
ب��رق��ة ال��ل��ب وق��ل��ة ال��س��ك��ري��ات وأس��ع��اره 
خلطات  يف  غ��ال��ب��ًا  ويستخدم  متدنية 
البلدية  الخمور  وإن��ت��اج  لألنعام  العالئق 
ويفيد هذا الصنف من النخيل يف تشجري 
الزحف  ملكافحة  أحزمه  وعمل  ال��ش��وارع 
الصمود  عيل  بقدرته  ويتميز  الصحراوي 

يف ظل ظروف العطش الشديد .
الخرضي(:   ( الالجنيس  التكاثر   )2/3(

لضامن  عامليًا  املعتمدة  الطريقة  وهي 
 TO(  الحصول عيل متر مطابق لتمر األم
الخارجية  الفسائل  من  ويؤخذ      )TYPE

الفسيلة  تخرج   وق��د  النخلة  قاعدة  عند 
الجزع   ارتفاع  عند  األم  ج��زع  عيل  معلقة 

من  الفسيلة  نظافة  وت��ت��م  األرض  م��ن 
مع  االلتصاق  منطقة  تظهر  حتى  الجريد 
باله  الفصل  ويتم  الحليوه(   ( األم  ج��زع 
قطر  عيل  الفسيلة  نجاح  ويتوقف  ح��ادة 
التحامها باألم فكلام كان القطر ضيقًا اقل 
النجاح  نسبة  ارتفعت  سنتمرتات   10 من 

والعكس صحيح .
حتى  املتبعة  الطريقة  هي  ه��ذه  وكانت 
بداية الستينيات حيث يتم وضع الفسائل 
عريشه  تحت  رميل  مشتل  يف  املزروعة 
خفيفة الظل وتروى بشكل منتظم ويتم 
45 يومًا لكشف  رفع الفسائل بعد حوايل 
ج��زورًا  تنبت  التي  فالفسيلة  الجذور  منو 
الحقل ويعاد  تنقل للشتل يف  )رضوس( 

أسبوعن   كل  للفحص  للمشتل  الباقي 
يف  ج��زورًا  التنبت  التي  الفسائل  وتعترب 
يف  النجاح  ونسبًة  خائسة  أشهر  ثالثة 
أحسن  عيل   45% التتجاوز  الطريقة  هذه 

الفروض .
ويف بداية الستينيات ابتكر املزارعون يف 
طريقة  مروى(  ريفي   ( الشايقية  منطقة 
فارغة  صفيحة  بوضع  الفسائل  تصحيح 
التي يعبا فيها زيت الطعام  من الصفائح 
او البنزين وقتها بعد قطعها  حول الفسيلة 
قليل  م��ع  القرير  بالرتبة  حشوها  ويتم 

شهرين  لفرتة  وتسقى  األغنام  روث  من 
وزي��ادة  الفسيلة  ازده���ار  خاللها  ويالحظ 
ملجموع  تكوينها  عيل  يدل  مام  جريدها 
منطقة  خ��ارج  أمها  عن  مستقلًة  ج��ذري 
االل��ت��ح��ام ب���األم وم���ن ث��م ي��ت��م فصلها 
الصفيحة  من  تخرج  حيث  للحقل  ونقلها 
أصبح  أن  بعد  بصفيحتها  تباع  او  وتشتل 
تجاريًا  نشاطًا  املصفحة  الفسائل  بيع  
مربحًا وظل املزارعون يف أقىص الشامل 
وقت  حتى  التقليدية  بالطريقة  يعملون 
قريب حتى دخل عندهم نظام التصفيح 
خالل العقدين املنرمن الذي رفع نسبة 
التكاثر  عملية  %60وتنجح  حوايل  النجاح 
عرب الفسائل من األمهات املعمرات  الغري 
مرويات وفسائل متر املحس والسكوت  
أقىص  يف  حجرية  أرايض  يف  امل���زروع 

شامل السودان منوذجًا.
هذا  تطوير  يف  ال��ري��ادة  يل  كانت  ولقد 
الجذور  هرمون  بإدخال  التكاثر  من  النوع 
وقد  ال��ج��ذور  إلخ���راج  للفسيلة  كمحفز 
التسعينات  أواس��ط  مزرعتي  يف  جربته 
من القرن املنرم وأعطى نجاحًا منقطع 
 90% النجاح  نسبة  تجاوزت  حيث  النظري 
بداًل  البالستييك   املشمع  واستخدمت 
بدرجة  ويحتفظ  والجركانات  الصفائح  عن 
حرارة النهار عكس الصفائح املعدنية التي 
تربد لياًل خاصة أن عمليات الترضيس تبدأ  
بعد الحصاد يف شهر أكتوبر حيث يبدأ جو 
درجة  ايل  الفسيلة  وتحتاج  البارد  الشتاء 
إلنبات  الجذور  منطقة  يف  مرتفعة  حرارة 
الرضوس  يوفرها السامد الحيواين عندما 

يتخمر ويتحلل مع الهرمون. 
بالهرمون   الترضيس  تقنية  أدخلت  وق��د 
التي  وامل��ح��س  ال��س��ك��وت  م��ن��اط��ق  يف 
والتمور  القنديل  شتول  منها  أستجلب 
يرس  مام  هناك  وكييل  بواسطة  والكلمة 
اإلنتاج بكميات كبرية متكن اآلن من انتشار 
ظلت   حيث  جنوبًا   الجيدة  األصناف  هذا 

حبيسه لقرون يف تلك املناطق.
أصبح  أن  التقنية  تلك  مكنتني  ول��ق��د   
يف  القنديل  لنخلة  ومنتج  م��ال��ك  اك��رب 
الزمان  من  قرن  ربع  فرتة  خالل  السودان 

)1230نخلة(. 
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 Tissue( األنسجة  بزراعة  اإلكثار   )3/3(

األح��دث  التقنية  ه��ذه  وتعترب   )Culture

حيث  النخيل  إكثار  تقانات  يف  واألفضل 
يبلغ  النجاح فيها نسبة تكاد تصل 100% 
كام أنها تنتج فسائل خالية من األمراض ) 
الحديثة  أمطار  تجربة شتول رشكة  إن  أال 
هذه  يف  الشكوك  من  الكثري  أث��ارت  قد 
الكبري  اإلنتاج  فرصة  تتيح  كام   ) الجزئية 
وإنتاج   ))Large scale production

والعدد  متامًا  الصفات  متطابقة  سالالت 
واإلكثار  واح��دة  شجرة  من  املنتج  الكبري 
نقل  وتسهيل  ال��ع��ام  ط���ول  املستمر 

الفسائل يف عبوات حديثة مضمونة .
يف  التم����ور  وإنت������اج  زراعة  تح����دي����ات 

السودان
إرث  عن  عبارة  السودان  منتجات  غالبية 
م��ت��وارث م��ن اآلب���اء واألج����داد ك��ان هدفه 
من  امل��م��ت��دة  األرسة  واك��ت��ف��اء  ت��اري��خ��ي��ًا 
وإنتاج  املعيشية  احتياجاتها  من  املمكن 
االحتياجات  ببقية  ملبادلته  قليل  فائض 
بسبب  األخ���رى  األق��ال��ي��م  يف  تنتج  ال��ت��ي 
الرتبة او طريقة  او نوع  اختالف املناخات 
ومل  األمطار  بواسطة  او  كان  دامئًا  الري 
لكل  املحصولية  الرتكيبات  عيل  يدخل 
إقليم اي تطور يذكر اال القليل بعد دخول 

الفتح الرتيك للسودان عام 1821م .
وقد تخصصت أقاليم السودان الشاملية 
بجانب  التمر  وإن��ت��اج  زراع���ة  يف  تاريخيًا 
لالستهالك  ي��زرع��ان  الذين  وال���ذرة  القمح 
الستعامله  فباإلضافة  التمر  اما  املحيل 
التبادل  سلعة  شكل  ان��ه  اال  محليا  قوتا 
وال��غ��رب  ال���رشق  أق��ال��ي��م  م��ع  الرئيسية 
عيل  او  اإلب��ل  عيل  التجارية  القوافل  عرب 
املراكب الرشاعية شاماًل حتى أرض النوبة 
وكانت  النيلن  مقرن  حتى  وجنوبًا  العليا 
الرحالت تستغرق شهورًا حتي تعود  هذه 
القوافل واملراكب محمله مبنتجات تلك 
يف  الشامل  أه��ل  اعتنى  لذلك  األقاليم 
انتاج التمر الجاف الذي يتحمل طول تلك 
الرحالت دون أن يتعرض للتلف ساعدتهم 
يشقها  التي  الصحراوية  البيئة  ذلك  عيل 

النيل من الجنوب للشامل .
ولقد ظل ومازال انتاج التمر الجاف حرًا 

عيل تلك املناطق يف السودان وانتقلت 
الرطبة والشبة جافة جنوبًا عىل  األصناف 
الرباطاب  مناطق  وتوطنت يف  النيل  نهر 

والجعلين املوجودة حاليًا يف نهر النيل .
حسب  ال��ج��اف  التمر  أص��ن��اف  وتتمثل 
والتمودا  والُكلمة  القنديله  يف  جودتها 
السودان  شامل  أقىص  استوطنت  التي 
ايل  جنبًا  والسكوت  املحس  مناطق  يف 
جنب مع صنف الربكاوي الذي يكرث ويجود 
إنتاجه جنوبًا يف مناطق الدناقلة والبديرية  

وأرض الشايقية .
ينتج  الذي  الجاو  ايل صنف  باإلضافة  هذا 
عن طريق التكاثر الجنيس بالبذور يف حن 
خرضيًا  إال  تتكاثر   ال  األخرى  األصناف  أن 

عن طريق الفسائل . 
وقد بدأت ىف بداية الثامنينيات حركة دورية 
كان  السودانية  التمور  أصناف  لتحسن 
الذي  عيد  بشريمحمد  الحاج  رأسها  عىل 
السودان  ىف  النسيجي  النخل  رائد  يعترب 
العراق  من  العربية  األصناف  إدخ��ال  وتم 
ابتدرها  كبرية  بأعداد  والخليج  والسعودية 
أول مزرعة  أنشأ  الذي  النفيدي  حاج بشري 
تخطيطًا  العلمية  ال��ن��امذج  أح��دث  ع��ىل 
املتخصصة  الكوادر  واستقطب  ورعاية 
أصبحت  حتي  امل��س��اح��ات  ىف  وت��وس��ع 

بعده  أيت  من  لكل  هاديًا  منوذجًا  مزرعته 
واملجهول  الربحى  أصناف  دخلت  وبذلك 
) مجدول( والصقعي والسكري والخنيزي 
والعديد من األصناف الرطبة وشبه الجافة 
ل��ل��س��ودان  ال��ع��امل��ي��ة  امل��واص��ف��ات  ذات 
دخل  نخلة  املليون  أعدادها  قاربت  حتي 
ىف  وان��ت��رشت  االن��ت��اج  مرحلة  غالبيتها 
معظم أنحاء البالد شاماًل ورشقًا وغربًا إن 
بعض األصناف املستوردة بزت مثيالتها 
ىف موطنها األصيل من حيث حجم الثمرة 
وحالوة الطعم  ومواقيت النضج بشهادة 
املنتجن ىف دولة الخليج حيث عربوا عن 
ورعاية  فالحة  جمعية  مشاركة  أثناء  ذلك 
التمور  مهرجان  ىف  السودانية  النخيل 
ترشفت  ال���ذي  2015م  ع��ام  بأبوظبي 

باملشاركة فيه . 
التمور  التحديات أما زراعته وانتاج  وتتمثل 

ىف السودان ىف اآليت : 
وعي املزارعن :

ىف  يرتكز  السودان  نخيل  غالبية  أن  حيث 
النيل  نهر  ووالية   )55%( الشاملية  الوالية 
و  ال��س��ودان   أواس��ط  والبقية يف   )35%(

هذه النسبة تقريبية و لكنها متاثل الواقع 
احصائية  بيانات  عيل  بناء  كبري  حد  ايل 
متناثرة اذ ال توجد عيل ارض الواقع بيانات 
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بصدقية  اليها  ال��رك��ون  ميكن  احصائية 
االحصائية  املسوحات  الن��ع��دام  يقينية 
تقرير  ح��ت��ي  الرسمية.  ال��ج��ه��ات  ل���دي 
 2016 الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
)أدناه( قد خال من البيانات الجوهرية و كرر 
 2011 من  للسنوات  تقريبا  االنتاج  نفس 
للمساحة  النسبي  الثبات  مع   2013 حتي 
االشجار  لعدد  التام  الغياب  و  املزروعة 
املثمرة يف الوقت الذي شهدت فيه البالد 
بداية  منذ  النخيل  زراع��ة  يف  كبريا  توسعا 
انعكاسه  املفرتض  من  كان  التسعينات 
ال  و  األقل  عيل  االنتاج  و  املساحات  عيل 
البيانات  عيل  تعتمند  املنظمة  فان  غرو 

الحكومية القدمية أو املنعدمة أصال.
  وحيث أن غالبية النخيل موروث أصال من 
اآلباء لذلك إتسمت زراعته بالعشوائية من 
منظور حدايث علمي حيث مل تراعي فيه 
نتج  مام  الصحيحة  للزراعة  الالزمة  األبعاد 
كام  النخلة  إنتاجية  ىف  يؤثر  تكدسًا  عنه 
تركت الفسائل تنمو حرة مكونة ما يسمي 
مع  األم  النخلة  وهي  باملطمورة  محليا  
و  منت  التي  فسائلها  من  أربعة  أو  ثالثة 
الحقيقة إىل ضعف  يؤدي يف  كربت مام 
وتكون  النوع  حيث  من  خاصة  اإلنتاجية 
وتتعرض  حالوتها  وتقل  ضعيفة  الثامر 
لألمراض واآلفات التي يسهل انتقالها من 
جذع إىل جذع بسبب أن كل هذه األشجار 
مجموع  و  مشرتكة  ق��اع��دة  يف  ت��ش��رتك 
ال��غ��ذاء  ت��وف��ري  يستطيع  ال  واح���د  ج���ذري 
الالزم إلنتاج متر طيب . هذا باألضافة ايل 
التسبب  يف رسعة انتشار الحرائق عندما 

تشب النريان.
يعتقد كل املزارعن التقليدين أن النخلة ال 
تحتاج للري بعد عامها الخامس لذلك يتم 
ىف  ذل��ك  بعد  وتعتمد  ال��ري  من  قطامها 
حياتها عىل بعض الجذور التي تثمر للمياه 
السطحية وهي عدد بسيط من الجذور ال 
يقوي عىل توفري كامل احتياج النخلة مام 
جودة  وت��دين  اإلنتاجية  ضعف  إىل  ي��ؤدي 

الثامر . 
النخلة  ف��إن  التقليدية  النظرة  وبنفس 
ارت��ف��اع  ب��ع��د  امل���زارع���ن  ع��ن��اي��ة  تلقي  ال 
نظافة  اال  اللهم  األرض  م��ن  مساحتها 

ونسبة  حصاد  كل  بعد  )الجريد(  السعف 
واعتباره  للجريد  املتعددة  لالستخدامات 
بنظافة  املزارعون  يقوم  عائد  ذا  منتوجًا 
يابسًا  )العرجون(  العذق  الجريد تحت  كل 
وأخرًض وال يكتفون بنظافة الجريد اليابس 
السليمة  املعاملة  تقتيض  ك��ام  فقط 
الجريد  م��ن  الكثري  النخلة  تفقد  وب��ذل��ك 
كام  إنتاجها  ىف  سلبًا  يؤثر  مام  األخ��رض 
حوايل  ارت��ف��اع  عىل  يتم  الجريد  قطع  أن 
قدم من الجذع ليساعد ىف صعود النخل 
وهو  )الكروق(  الجريد  متبقي  ويسمي 
والليف  ال��ح��ش��ف   ك��ل  داخ��ل��ة  يحتضن 
ىف  بعضه  يستعمل  ال���ذي  )االشميق( 
صناعة الحبال التي أنقرضت حاليًا بسبب 
من  املتبقي  أما  البالستيكية  الحبال  توفر 
مكونًا  بالجزع  ملتصقًا   فيبقي  ال��ك��روق 
والعناكب  الحرشات  لتجمع  مشجعه  بيئة 
العقارب والثعابن مشكاًل  والفطر وأحيانا 
ىف  يكرث  لذلك  النخلة  مث��ار  ع��ىل  خ��ط��رًا 
الغبري  أم����راض  ان��ت��ش��ار  ه���ذه امل��ن��اط��ق 
والعديد  األح��م��ر  العنكب  يسببه  ال���ذي 
القيام  ع��دم  م��ن  الناتجة  األم���راض  م��ن 
للمناهج  وفقًا  الكروق(  إزال��ة   ( بالتكريب 

العلمية املويص بها .  
2/ حرائق النخيل : حرائق النخيل موجودة 

وشكلت  تفاقمت  ولكنها  مبكر  زمن  منذ 
ظاهرة يف الفرتة من 2007 حتى اآلن  إذ 
أرضارًا  وخلفت  كبرية  مبعدالت  تزايدت 
عيل  مايربو  بسببها  البالد   فقدت  بليقه 
وترجع  الحقبة  هذه  يف  نخلة   300.000

إه��امل  أهمها  ع��دي��دة  لعوامل  أسبابها 
من  وخ��اص��ة  النخيل  لنظافة  امل��زارع��ن 
الجريد اليابس إذ كان الجريد يف املايض 
القريب أحد منتجات النخلة التجارية حيث 
املنازل  لسقوف  الرئييس  املكون  ك��ان 
يباع مببالغ مقدرة  بعد رصه ونسجه وكان 
والسقوف  ال��زن��ك   سقوف  دخ��ول  وبعد 
مام  الجريد  عيل  الطلب  قل  الخرصانية 
للنظافة  ع��امل��ه  إلي��ج��ار  امل����زارع  أض��ط��ر 
الجريد  كان  كام  دخل  مصدر  كان  ان  بعد 
الكرسة  القراصة –   ( الخبز  وقودًا لصناعة 
أنابيب  وب��دخ��ول  ال��ح��دي��د  ص���اج  ت��ح��ت   )
لذلك  للجريد  الحاجة  انتفت  الطبخ  غ��از 

يتمتع  والجريد  قطعه  امل��زارع��ون  أهمل 
لعدم  ونتيجة  اإلش��ع��ال  رسع��ة  بخاصية 
إتباع املسافات املويص بها أصبح اغلب 
النخيل متالصق مام يسهل انتقال النريان 

خاصة يف ظروف هبوب الرياح .
ايضًا  الظاهرة  يعزي  ظل  البعض  ان  غري 
لتنفيذ  الناس  إشعال  بغرض  فاعل  لفعل 
الغنية  املنطقة  تلك  من  اآلث��ار  رسق��ات 
ألسباب  ايضًا  البعض  عزاها  وقد  بآثارها 

أخري .  
حديثة  تقانات  وتطبيق  وج��ود  ع��دم   .3
عيل  وال��ص��ع��ود  ال��ت��ل��ق��ي��ح  عمليتي  ىف 
النخلة  للحصاد إذ يعتمد املزارع التسلق 
لحوادث  يعرضة  م��ام  ال��ك��روق  بواسطة 
السقوط  ولسعات العقارب التي ال يخلو 
تحتاج  النخلة  أن  خ��اص��ة  م��وس��م  منها 
للصعود مرتن أو ثالثة ورمبا أربعة مرات 

للتلقيح . 
بتسميد  امل���زارع���ن  اه��ت��امم  ع���دم   .4
النخل عىل اإلطالق مام يشكل نقصًا ىف 
السواء  عىل  والكربي  الصغري  العنارص 
مام يؤدي إىل ضعف االنتاج وتدين جودته 

 .
يعتمد  إذ  الجيدة  الفحول  انتقاء  عدم   .5
والشم  النظر  ع��ىل  التقليدي  امل����زارع 
التجربة  خالل  من  أو  الجيد  الفحل  النتقاء 
ومن ثم االعتامد عىل الفحل املعن وكثريًا 
الفحل  رداءة  بسبب  التلقيح  يخيس  ما 
الفحول  م��ن  األم���راض  تنتقل  م��ا  وك��ث��ريًا 
أن  املالحظ  ان  كام  لذلك  نتيجة  لإلناث 
املزراعن ال يهتمون بإكثار الفحول الجيدة 
ىف  الناتجة  الفحول  عىل  دومًا  ويعتمدون 

النمو العشوايئ للبذور. 
6. الفاقد :

السودانية  التمور  انتاج  من  الفاقد  ميثل   
التي  املوسمية  والرياح  األمطار  بسبب 
التقليح ما بعد شهر يوليو  تأيت ىف رحلة 
واإلص��اب��ة  ال��ري  انتظام  ع��دم  بسبب  أو 
الجنى  أثناء  الفاقد  يشكل  كام  باألمراض 
من  الفروق  إسقاط  نتيجة  مقدرة  نسبة 
للفرط  التمر  يعرض  م��ام  النخلة  أع��يل 
بعد  ال��ف��رز  ع���دم  يشكل  ك��ام  وال��ت��ل��وث 
الحصاد فاقدًا يؤدي إىل تدين قيمة التمور 
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الصري(   ( بالشيص  الجيد  التمر  الختالط 
واستبعاده  ف��رزة  ميكن  ال��ذي  والكرموش 

ليكون علفًا جيدًا لألنعام . 
7. التخزين : 

ىف  التمور  تخزين  إىل  امل��زارع��ون  درج 
ُدورهم مكشوفًا غري معبأ ليجف بواسطة 
الخيش  من  أجولة  يف  يعبأ  أو  الشمس 
مرفوعة  أش��ج��ار  أخ��ش��اب  ع��ىل  وي��رف��ع 
ويتعرض  )سيداب(  يسمي  بالحجارة 
)السوس(  وال���ح���رشات  ل��ألت��رب��ة  ب��ذل��ك 
ممرات  ت��رك  دون  ب��رن��دات  ىف  يخزن  أو 
تدهور  إىل  يؤدي  مام  التبخري  أو  للتهوية 
تدين  ثم  ومن  ومذاقًا(  التمر)لونًا  ج��ودة 

أسعاره . 
8. التمويل والتسويق : 

ويعترب نظام التسويق السائد ىف مناطق 
التوسع  يف  الرئييس  التحدي  التمر  انتاج 
من  كثري  يخضع  اذ  واإلن��ت��اج  ال��زراع��ة  يف 
لنظام  السودانية   النقدية  املحاصيل 
املحلين  التجار  يتسيده  ج��ائ��ر  مت��وي��ل 
او  ألنفسهم  يعملون  ال��ذي��ن  باملنطقة 
حيث  بالعاصمة  التمر  تجار  لكبار  كوكالء 
بتسليف  القرى  يف  التجار  ه��ؤالء  يقوم 
املعيشية  احتياجاتهم  جميع  املزارعن 
املواد  من  وخالفه  وقمح  وسكر  زيت  من 
التمويلية واألقمشة وامللبوسات بأسعار 
عالية ويأتون عند الحصاد بوسائل نقلهم 
املزارعن  من  التمر  محصول  الستالم 
قيمة  باقي  ويسلمونهم  بخسه   بأسعار 
استالم  اكتامل  ومبجرد  نقدا  املحصول 
خالل  السعر  يتضاعف  ال��ن��م��ور  ال��ت��ج��ار 
قبل  قيمة   أعىل  ليصل  ثالثة  او  شهرين 
فعىل  بشهر   الجديد  الحصاد  م��وس��م 
اف��ت��ت��اح س��ع��ر ج��وال  ت��م  سبيل امل��ث��ال 
2017/16م  امل��ايض  للموسم  القنديله 
كيالت(   7 )عبوة  للجوال  700جنية  بواقع 
أواخ��ر  يف  ووص��ل  للربكاوي  جنية  و350 
الكريم  رمضان  شهر  صادف  الذي  يوليو 
جنية  و1.500  ل��ل��ق��ن��دي��ل��ه   ايل3.000 
الفخم  الفرق  هذا  كل  ويذهب  للربكاوي 
حن  يف  وسامرستهم  التجار  جيوب  ايل 

يكتفي املزارع من القيمة باالباب .
النقدية  املحاصيل  غالبية  خرجت  لقد   

السودانية يف هذا النظام الجائر املعروف 
والسمسم  الذرة  مثل   ) الشيل  بنظام   (
بتدخل  وغريها  السوداين  والفول  والقمح 
ودخ��ول  الحكومية  التمويل  مؤسسات 
نظام الزراعة التعاقدية حديثًا اال التمر فقد 
توسع  اي  ان  حرشية   بلوك  أس��ريا  بقي 
يف زراع���ة وإن��ت��اج ال��ت��م��ور يف ال��س��ودان 
الدولة  تدخل  األول  املقام  يف  يقتيض  
عرب مؤسسات التمويل الحكومية بتوفري 
التمويل الالزم لرشاء الفسائل والعمليات 
تجعل  ميرسه  برشوط  والرعاية  الفالحية 
من العملية مربحه للمزارع اذا ال يعقل ان 
سامح  بفرتة  الفسائل  رشاء  متويل  يتم 
قدرها عامان ويبدأ املزارع يف السداد يف 
تجاريًا  انتاجًا  التعطي  الفسيلة  ان  حن 
ربح  هامش  ارتفاع  مع  سنوات   8/7 قبل 

املصارف املمولة .
تكوين  تشجيع  ال��دول��ة  ع��يل  ي��ج��ب  ك��ام 
لتوفري  للمزارعن  التعاونية  الجمعيات 
املدخالت وضامن املزارع  للمصارف بداًل 
عن كتابته لشيكات التي تؤدي يف النهاية 
تقوم  كام  السجون  املزارعن  دخول  ايل 
النقل  وتوفري  التسويق  بعمل  الجمعيات 
والتخزين املربد والجاف وإدخال التقانات 
تنشيط  ال��دول��ة  عيل  يحتم  كام  الحديثة 

قطاع اإلرشاد .
تطبيق  وتعليمهم  امل��زارع��ن  وع��ى  رف��ع 
كتابة  م��ن  ب���داًل  لحديثة  التقنية  الحزمة 

التعاويذ وتعليقها عيل النخل .
النخيل  ألب��ح��اث  مركز  إن��ش��اء  يحتم  ك��ام 

ومعمل لإلنتاج النسيجي .
التسويق أخر مباحث ورقتنا هذه  و يعترب 
وهو عبارة  من العمليات املرتاكمة تبدأ من 
والتعبئة  والتنظيف  والفرز  الحصاد  تجويد 
املستهلكن  أذواق  يلبي  الئ��ق  بشكل 
قيام  يتطلب  مام  السودان  وخارج  داخل 
للتعبئة  ومصانع  التعبئة  م��واد  صناعات 
التمر  عجائن  لصناعة  ومصانع  والكبس 

املطلوبة بشده يف أوربا.
لدراسات سوق تحدد  يحتاج  التسويق  و   
ال��رتوي��ج  ع��يل  تعمل  و  الطلب  مناطق 
التعريف بها إذ ظلت  للتمور السودانية و 
الوطنية  الحدود  حبيسة  الجيدة  األصناف 

مل يتعرف عليها املستهلكون يف الخارج 
لقصور الرتويج و الدعاية و املشاركة بهذه 
الزراعية  الخارجية  املعارض  يف  األصناف 

و التواصل مع مراكز التسويق العاملية .
و السودان بكل هذه الهبات الطبيعية يف 
العامل  لريادة  و مناخ مؤهل  مياه  و  ارض 
األصناف  أو  الوطنية  التمور  س��وق  يف 
بأقل  موئل  أفضل  ستجد  التي  العاملية 
التمور  أن��ت��اج  و  زراع���ة  تبقي  و  التكاليف 
جذبًا  املحاصيل  أك��رث  من  ال��س��ودان  يف 

لالستثامرات املحلية و األجنبية .
وإدارة  اقتصادي تخصص قانون بحري   -

أعامل بحرية.
- رجل أعامل )بحرية وزراعة(.

تربية  و  ف��واك��ه,  )نخيل,  للزراعة  تفرغ   -
حيوان بالوالية الشاملية(

و  النخيل  يف  تطبيقي  وب��اح��ث  - م���زارع 
الفواكه و األعالف.

ثبت املراجع: 

و  أن��ت��اج  و  النخيل  إك��ث��ار  اقتصاديات   1-
تسويق التمور يف الوطن العريب 2005م 
بحث غري منشور – تاج الرس عبد املطلب 

مختار. 
الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب   2-
النبايت  اإلنتاج   / الثالث  القسم  العربية 
وا  لتنمية  العربية  املنظمة   - جدول72  

لزراعة.
العريب  ال��غ��ذايئ  األم��ن  أوض���اع  تقرير   3-
2016م- املنظمة العربية لتنمية والزراعة. 

-4 دليل املواصفات العربية االسرتشادي 
لتنمية  العربية   للتمور- املنظمة  املوحد 

والزراعة .
 . د   _ بحثية  ورق���ة  النخيل-  أم���راض   5-
منتر آدم محمد األمن – جامعة دنقال. 
دورة  و  التمر  نخيل  ب��زراع��ة  النهوض   6-
املؤمتر  الزراعية-  التنمية  عنارص  كأحد 
الدويل عن نخيل التمر – جامعة أسيوط – 

مر 1999. 
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تحديات صناعة التمور 
في السودان

وكالة »ســـونـــا« لألنباء بالسودان

مناهــل عمر عيل عمر

manahilom@gmail.com

اقتصاديًا  نشاطًا  التمر  نخيل  زراعــة  تعد 
بالغ األهمية يف كثري من مناطق السودان 
شــالــه وغــربــه ورشقــــه، ويــعــتــر شــال 
يف  النخيل  مواطن  أقــدم  من  الــســودان 
ــه إىل حــوايل  ــت ــعــامل حــيــث تــرجــع زراع ال
النخيل  وألشجار  امليالد،  قبل  سنة   300

تلك  اقتصاد  يف  كبرية  أهمية  ومنتجاتها 
الغذائية  التمر  ألهمية  نسبة  املناطق 
ألجزاء  املختلفة  لالستعاالت  باإلضافة 
الــنــخــلــة والـــتـــي دخــلــت مـــؤخـــرًا ضمن 
نخيل  يتميز  كــا  املتعددة.  الصناعات 
التمر بأهمية اجتاعية وبيئية كبرية. ورغم 
واليات  معظم  يف  النخيل  زراعة  امكانية 
السودان إال أن املنطقة املحصورة ما بني 
خطي عرض 15 و35 شال خط االستواء 
لزراعته،  املالمئة  الرئيسية  املنطقة  هي 
اإلهــال  مــن  يعاين  النخيل  قطاع  وظــل 
ما  والتي  الفالحية  العمليات  جميع  يف 

اإلنتاجية  عىل  انعكس  ما  تقليدية  زالت 
والنوعية وبالتايل تدىن العائد. 

يف  عامليًا  الثامنة  املرتبة  السودان  تحتل 
متتلك  حيث  التمور،  وإنتاج  زراعــة  مجال 
 425 نحو  تنتج  نخلة  ماليني   8 السودان 
ألف طن متور سنويًا، ومع ذلك فإن حجم 
صادرات السودان من التمور ال يتعدى 5% 

فقط من هذا اإلنتاج. 
التمر  ــاج  ــت إن مــعــظــم  أن  ــظ  ــالح امل ــن  م
نظرًا  املحلية،  للسوق  يوجه  السوداين 
فهو  عليه،  السودانيني  املواطنني  إلقبال 
بالسكريات  الغنية  الفاكهة  أنواع  أكرث  من 
عىل  تواجدًا  وأكرثها  وأرخصها  الطبيعية 
مدار العام، كا تصنع من التمور العصائر 

والعسل واملربيات وأطعمة األطفال.
ثالثة  إىل  الــتــمــور  أصــنــاف  تقسيم  تــم 
رطبة  وشــبــه  رطــبــة  أصــنــاف  مجموعات 
التجارية  ــاف  ــن األص أهـــم  وتــعــد  وجــافــة 
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ومرشق  وبتمود،ة  والقنديلة،  الــركــاوي 
واملدينة،  خطيب،  ود  ومرشق  لقاي،  ود 

وكلمة.
نور،  دجلة  فهي  املستوردة  التمور  أمــا 
ــة، الــبــيــي، ســلــطــاين، زغــلــول،  حــجــازي
رسميًا  أدخل  والذي  والرحي،  خــراوي، 
هيئة  بــواســطــة  التسعينات  أوائـــل  يف 
 1998 عام  يف  وتجاريًا  الزراعية،  البحوث 
منطقة  يف  ــديــل  جــان رشكـــة  بــواســطــة 
املــكــابــراب وأيــضــًا تــم زراعــتــه يف سوبا 
ـــد أثــبــت  ـــة الــنــفــيــدي وق ــواســطــة رشك ب
الرطب  مرحلة  يف  النظري  منقطع  نجاحًا 
خصائصها  بكل  الثمرة  احتفظت  ــد  وق

الفرييوكيميائية. 
تشكل  حيث  عالية  غذائية  قيمة  وللتمور 
الرئييس  املكون  الكربوهيدراتية  املــواد 
ــيــة من  حــيــث تــحــتــوي عـــىل نــســبــة عــال
السكريات وهي مصدر هام للطاقة، كا 
أنها مصدر هام للروتينات عالية الجودة 

عىل  ويحتوي  املعدنية  للعنارص  ومصدر 
نسبة عالية من فيتامني أ والذي يعد عالجًا 

لكثري من األمراض.

استهالك التمور يف السودان

االستهالك املبارش يف هذه الحالة تكون 
التمور معبأة يف أكياس وعبوات مختلفة 
االستهالك  أمــا  األســـواق،  يف  معروضة 
استهالك  يعني  للتمور  املــبــارش  غــري 
التمور  تصنيع  من  املحرة  املشتقات 
كالدبس والخل واملربيات واستخدامه يف 
العجوة  أما  الحلويات واملخبوزات،  تزيني 
نوى  بدون  أو  بالنوى  تكون  قد  املكبوسة 
محشوة أو بدون حشوة إما تكون مفرومة 
وقــد  بالسمسم  خلطها  يــتــم  ــًا  ــان وأحــي
أو بعد تجهيزها  العجوة بحالتها  تستهلك 

كعجينة للمدائد والعصائر واملخبوزات.

تقانات ما بعد الحصاد 

قطفها  طرق  تختلف  والتي  الثار  قطف 

فيها  تقطف  الــتــي  املــرحــلــة  بــاخــتــالف 
وهي  والتدريج  الفرز  تليها  التي  واملرحلة 
حيث  القطف  لعملية  الثانية  الخطوة 
مكان  يف  قطفها  بعد  الثار  تجميع  يجد 
مخصص باملزرعة، ويقوم العال بإجراء 
فرز مبديئ للثار قبل تعبئتها يف عبوات 
الــحــقــل حــتــى ال تــتــلــوث بـــالـــراب، ومــن 
أن  املفرض  من  التي  الهامة  العمليات 
يقوم بها املزارعني بالنسبة للثار الجافة 
والشبه جافة اجراء عمليات التبخري للثار 
للثار  املبديئ  والفرز  الجني  بعد  مبكرًا 
وذلك لتقليل نسبة إصابة الثار بالحرشات 
قبل تعبئتها يف عبوات الحقل، التعبئة يف 
املصنوعات  العبوات  أفضل  تعد  الحقل 
البالستيكية مع مراعاة االهتام بتنظيفها 
وتطهريها إال أنه تقليديًا للبلح الجاف تتم 
الخيش  من  مصنوعة  جواالت  يف  تعبئته 
فيتم  الرطب  حالة  يف  أما  البالستيك.  أو 
تعبئتها يف أقفاص من البالستيك وحديثًا 
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لجأ معظم منتجي التمور األصناف الجافة 
يف تعبئتها يف كراتني سعة )5-10 كجم(.

تجهيز البلح للتسويق 

للتسويق  البلح  تجهيز  طــرق  تختلف 
باختالف نوع البلح حيث يتم إنضاج البلح 
الجاف  البلح  تجفيف  يتم  كــا  الــرطــب 
إنتاج  طــرق  ومــن  جــاف،  النصف  وأحيانًا 
للمرشق  جاف(  )الشبه  الــرطــب  البلح 
لــحــرارة  الــثــار  بتعرض  وذلـــك  بصنفيه 
أماكن  يف  السبائط  وتعليق  الشمس 
ملرحلة  تصل  التي  الثار  تجمع  خاصة 
مع  السبائط  هــذه  بهز  بــأول  أول  الرطب 
القاش  أو  الحصري  مــن  أغطية  وضــع 
أسفل السبائط ويعاب عىل هذه الطريقة 
طول فرة اإلنضاج ما يؤدي إىل كرمشة 
طرق  ضمن  ومــن  الرطوبة.  نتيجة  الثار 
ــاج اســتــخــدام الــخــل واســتــخــدام  ــض االن

املحلول امللحي وتجفيف البلح. 
أما الطرق التقليدية لحفظ وتصنيع التمور 
بحيث تتم عمليات ما بعد الحصاد من فرز 
وتعبئة  شميس  وتجفيف  وتداول  وتدريج 
املتدنية  الكفاءة  ذات  بالتقليدية  وتخزين 
عايل  سنوي  فاقد  حدوث  إىل  يؤدي  ما 
والتجفيف  الحصاد  لطرق  ذلــك  ويعزى 
الرطبة  التمور  وقابلية  التقليدية  والتخزين 

الرتــفــاع  ــع  الــري للتلف  جــافــة  والــشــبــه 
عمليات  وتـــردي  الرطوبة  مــن  محتواها 
كل  وتــدريــج،  وترحيل  تعبئة  من  الــتــداول 
العوامل  من  للعديد  التمور  يعرض  ذلك 

التي تزيد من الفاقد.

حفظ وتخزين التمور

حيث  رضوريــة  البلح  تخزين  عملية  تعتر 
حسب  الثار  تسويق  خاللها  من  ميكن 
متطلبات األسواق وتعد استخدام طريقة 
أن  يف  تسهم  أهمية  املــثــىل  التخزين 
تحفظ للثار خواصها الطبيعية والكيائية 
باإلضافة الحتفاظ الثمرة بقيمتها الغذائية. 
وفيا يختص مبراكز إعداد وتعبئة التمور 
ومركز  كرمية  مصنع  هنالك  للتصدير 
الخر  وتعبئة  وتدريج  لفرز  واحد  تجاري 
والفاكهة للتصدير وال توجد وحدات خاصة 

لتعبئة التمر.
والتغليف  التعبئة  مبــواد  يتعلق  وفيا 
جواالت  إلنتاج  واحــد  مصنع  بالبالد  يوجد 
جوال/العام  مليون   10 بطاقة  الكناف 
املرنة  التعبئة  مواد  إلنتاج  مصانع  وثالث 
وهنالك  الخ(  الكرتون...  )البالستيك، 
وهو  الزجاجية  األوعية  إلنتاج  واحد  مصنع 
كًا  القامئة  الصناعة  مبتطلبات  يفي  ال 
وكيفًا، حيث أن جل مدخالت هذه الصناعة 

يتم استريادها من الخارج.
الجافة وشبه  تقليديًا يتم تهيئة األصناف 
جواالت  يف  الحقل  يف  التمور  من  جافة 
أن  يفضل  الــفــارغــة،  )الجوت(  الخيش 
تكون جديدة، أما األصناف الطرية ونصف 
جافة فيستخدم املزارع املوجود لديه من 
خزفية،  أواين  أو  صفائح  أو  جلدية  قــرب 
باستعال  التقليدية  الطرق  تحسني  وتم 
عبوات  الزيت،  فوارغ  البالستيك،  صفائح 
ـــاف الــنــصــف جــافــة  ــرية مـــع األصـــن ــغ ص
بالستيك  أو  سلفان  أوراق  يف  املرشقي 

شفاف.
علب  استعملت  حديثًا  املــردة،  املخازن 
بجانب  البت،  وعلب  الشفاف  البالستيك 
الفاخرة يف رشكات  األنيقة  الكرتون  علب 
الخاص ولكنها ترفع تكلفة االنتاج  القطاع 
التعبئة  يف  املستعملة  املــواد  كل  ألن 

والتغليف مستوردة من الخارج.
التخزينية  الطاقة  تبلغ  املــردة  املخازن 
طن  ألــف   22 حـــوايل  ـــردة  امل للمخازن 
محصول  لــتــخــزيــن  مستغلة  مجملها 
البطاطس وتنترش هذه املخازن يف والية 
النيل والشالية، وهنالك  الخرطوم ونهر 
تجارب متت ما بني القطاع الخاص والهيئة 
لالستفادة  واالســتــثــار  لــإمنــاء  العربية 
التمور  تخزين  يف  التريدية  طاقاتها  من 
الطازجة يف مرحلة الرطب إلطالة موسم 
التي  والنتائج  األسعار  وتثبيت  االستهالك 

حصلت عليها مشجعة.

الصناعات املنزلية والريفية

املعتمدة  الوجبات  من  مقدر  عدد  هنالك 
عىل  وإنتاجها  تجهيزها  يتم  التمر  عىل 
ويستهلك  والـــريـــف  املــنــزل  مــســتــوى 
بـــواســـطـــة مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات من 
عصيدة  الوجبات  وتشمل  السودانيني 
التمر )مديدة( كيك التمر)قراصة(، ومادة 
والرشبوت  الساخنة،  للمرشوبات  تحلية 
)مرشوب غري كحويل(، ومرشوب كحويل 

)عرقي(، ودبس )عسل التمر( وهو عصري 

مركز.

تصنيع التمور يف نطاق صناعي 
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عــادة  التقليدية  األغــذيــة  تصنيع  طـــرق 
قــدرة  ذات  مــنــتــجــات  انــتــاج  إىل  تــــؤدي 
قيمة  ذات  بــالــتــايل  منخفضة  حفيظة 
األهـــداف  فــإن  بالتايل  قليلة  تسويقية 
استغالل  يف  تتلخص  التمور  تصنيع  من 
وتقليل  األســـعـــار،  تــثــبــيــت  الــفــائــض، 
للسوق  جديدة  منتجات  وإنتاج  الفاقد، 
االستهالك،  وزيــادة  والتصدير،  املحي 
كمدخل  التمور  استخدام  دائــرة  وتوسيع 
أن  كا  غازية(.  وغري  )غازية  للمرشوبات 
بواسطة  تطويرها  تم  التي  التمر  مرىب 
إنتاجها  يتم  األغذية  تصنيع  بحوث  مركز 
عىل نطاق تجاري من وقت آلخر بواسطة 

مصانع التعليب األخرى.

صناعة التمور حديثًا

ظهرت يف اآلونة األخرية عدد من املصانع 
التمور  وتغليف  تعبئة  مجال  يف  العاملة 
إضافة إىل الصناعات األخرى من مخلفات 

وغريها  والعطور  والقهوة  كاألعالف  التمر 
النخل  جريد  من  الكرايس  صناعة  بجانب 
سيسهم  املنتجات.  من  وغريه  والسعف 
هذا الحراك يف زيادة الصادرات وتحسني 
التمور،  محصول  مــن  ــني  ــزارع امل ــل  دخ
ليكون  جديد  من  السودان  تأهيل  ويعيد 
إىل  الوصول  يف  الصحيح  الطريق  عىل 
محصول  إنتاج  يف  عامليًا  األوىل  املرتبة 

التمور.
نجد أن هنالك بعض العقبات التي تواجه 
الصادرات السودانية من التمور تتمثل يف 
السودانية، وعدم  للتمور  الجافة  الطبيعة 
وتعليب  ملعالجة  حديثة  مصانع  ــود  وج
التمور وأيضًا عدم وجود صناعات تحويلية 
املضافة  القيمة  لزيادة  التمور  ملحصول 
العريب، وأيضًا  الخليج  منه عىل غرار دول 
عدم تواجد جهة ما تهتم بتوفري الشتالت 
والــفــســائــل لــلــمــزارعــني لـــزيـــادة قـــدرات 

السودان بهذا القطاع املهم.

مهرجانًا  سنويًا  السودانية  الحكومة  تقيم 
إىل  خالله  مــن  تسعى  والــتــمــور  للنخيل 
إشاعة ثقافة زراعة النخيل وسط املجتمع 
بعمليات  واالرتــقــاء  للنهوض  الــســوداين 
املجتمع  أنظار  لفت  جانب  إىل  اإلنــتــاج، 
التصديري بدول الخليج العريب لإمكانيات 
يتم  حيث  الــســودانــيــة،  للتمور  الــكــبــرية 
الرشكات  من  عدد  ملمثي  الدعوة  توجيه 
التمور  بسوق  العاملة  الكرى  الخليجية 

إنتاجًا وتصديرًا لحضور املهرجان.

مصنع كرمية لتعبئة التمور 

الهدف  وكــان   1958 عام  املصنع  انشئ 
األسايس إلقامة املصنع هو إعداد وتجهيز 
العجوة  وإنتاج  الطازجة،  التمور  وتعبئة 
للمصنع  التصميمية  الطاقة  املكبوسة. 
الفعلية  والطاقة  طن/عام،   1700 تبلغ 
191 طن/عام أي ما يقدر  كانت يف حدود 
بدأ  التصميمية،  الطاقة  من   11% بحوايل 

االنتاج عام 1961.
لدينا  تشمل:  باملصنع  اإلنتاج  خطوات 
التنظيف  إنــتــاج هــي خــط  أربـــع خــطــوط 
إنتاج  وخط  الطازج،  التمر  وتعبئة  والتبخر 
)الكاندي(،  الحلوى  إنتاج  وخط  العجوة، 

وخط إنتاج الكحول الطبي )االيثانول(. 

 منتجات املصنع شملت االيت
أ- عبوات التمر الطازج عالية الجودة

الخط  لــهــذا  االنتاجية  الطاقة  متوسط 
حوايل 3 طن/ وردية )7 ساعات( وبالتايل 
طن/عام   1000 حــوايل  ينتج  أن  ميكن 
الــطــاقــة  ــو  ه ــم  ــرق ال هـــذا  يوم(   250(

وهناك  اإلدارة.  بــواســطــة  املستهدفة 
قيمة  ذات  التمور  مــن  أصــنــاف  خمسة 
مهمة  فهي  وبــالــتــايل  مميزة  تسويقية 
وكذلك  الجودة  عايل  املعبأ  التمر  إلنتاج 
األصناف  هذه  )العجوة(  املكبوس  التمر 
هي: بركاوي، قنديلة، بنتمودة )متر جافة( 
ــرشق ود خطيب  ومـــرشق، ودلــقــاي، وم

)متور نصف جافة(. 

اآليت:  تشمل  العامة  التصنيع  خطوات 
إلزالة  والريج  الفرز  االستقبال، الفحص، 
)culls( املرتجع %10 من التمر ذو الجودة 
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هي  ــدرجــة  ال ــذه  ه  )25%  20-( العالية 
الطازج  التمر  إنــتــاج  يف  تستخدم  التي 
وتستخدم  املــمــتــازة  الــجــودة  ذو  املعبأ 
مكعبات  إنتاج  يف   )%  70  65-( املتبقي 
املــدرج  التمر  أمــا  املكبوسة.  الــعــجــوة 
واألوساخ  الغبار  إلزالة  يغسل   )25%/20(

العالقة باألسطح الخارجية. ثم تزال النواة 
وتعبأ  تسخن  ثم  خاصة  ماكينة  بواسطة 

يف العبوات املناسبة. 

ب- مكعبات التمر املكبوسة )العجوة(  

أواًل ثم  التمر املبخر يدرج  العجوة،  إلنتاج 
يغسل ويرطب لضبط رطوبته ثم يسخن 
مكابس  بواسطة  مكعبات  إىل  ويكبس 
يف  املكبوسة  العجوة  تعبأ  ميكانيكية، 
من  صــنــاديــق  أو  كجم(   2  1-( ــوات  ــب ع
جوالت  أو  نافذة  به  غطاء  ذات  الكرتون 
كجم(،   50-30( بالبولثيت  مبطنة  جوت 
ولكن  ببطء  )الكبس(  الضغط  يتم  حيث 
بشدة إلنتاج مكعب مكبوس متامًا وخايل 
من األجزاء املكسورة أو السائل النازح من 

الفاكهة يجري الكبس ما يي:
أو  التلوث  تــاليف  الهواء وبالتايل  ـــة  ·إزال
وكذلك  مــرغــوب  الغري  البني  االســتــمــرار 

للتحكم يف نشاط الحرشات 
 ،)50% )بحوايل  العبوات  حجم  ·تقليل 

ومنع إعادة التلوث بالحرشات.
وبالتايل  والتخزين  الرحيل  حيز  ·تقليل 
عملية  فــإن  ذلــك  إىل  باإلضافة  التكلفة 
الكبس تساعد عىل تسهيل توزيع املنتج 

إىل كل أنحاء السودان.

 ج/ الحلويات
حلوى التمر

ــزن،  ــخ ويــســتــخــدم الــتــمــر املــكــر وامل
الدقيق  مــع  املكر  التمر  يخلط  حيث 
كاللنب،  والــنــكــهــة  الــطــعــم  ومــحــســنــات 
الفول  السمسم،  الهند  جــوز  البيض، 
رخيصة  حــلــوى  إلنــتــاج  الخ.  السوداين.. 
لألطفال  خاصة  عالية  غذائية  قيمة  ذات 

والطالب.

كرمييتس

يتم  التصدير  بغرض  املنتج  هــذا  صنع 
ماكينة  بواسطة  النواة  إزالة  التصنيع  يف 
والتي  املبشورة  املجزأة  الفاكهة  خاصة، 
مع  تخلط   )%  83  75-( نسبتها  تصل 
املاء إلنتاج عجينة سميكة، تخلط العجينة 
خاصة  عجانة  يف  ــرى  األخ املكونات  مع 
شكل  يف  املعجون  الخليط  يشكل  ثم 
قضيب من خالل عملية البثق. يتم تقطيع 
القضبان إىل قطع صغرية )حوايل 1 بوصة 

إمرارها عىل بشور من  يتم  طواًل( القطع 
جوز الهند قبل تعبئتها وتغليفها.

عسل التمر

ومن  الجودة  منخفضة  التمور  من  ينتج 
مرتجع التمور املعدة للتسويق. يستخدم 
الضغط  تحت  الركيز  نظام  اإلنتاج  يف 
الجوي العادي ويعمل العسل حاليًا بكفاءة 

عالية.

الخــــل 

باستخدام  الخل  إلنتاج  العملية  الناحية 
لالستهالك  وذلـــك  البطيئة  الــطــريــقــة 
املصنع  ينتج  التخليل،  وصناعة  املنزيل 

كميات مقدرة من الخل. 

الكحول الطبي والصناعي 

نظرًا النخفاض طاقة االنتاج لخط الكحول 
)4 جالون/ساعة( واستخدام وحدة تقطري 

صغرية مع توفر مصدر رخيص جدًا إلنتاج 
االستمرار يف  فإن  الكحول من املوالس، 
التمور  من  للكحول  االقتصادي  اإلنــتــاج 
أو ذات جدوى  يصبح عملية غري منطقية 

غري اقتصادية. 
الوطنية  الــرشكــة  مصنع  هــنــاك  حــالــيــًا 
مبنطقة الخرطوم بحري يستخدم صنف 
الطبية،  لــألغــراض  الكحول  إلنتاج  الجاو 
وقد  املعملية،  والتحاليل  الصيدالنية 
منذ  التمور  لتعبئة  كرمية  مصنع  توقف 
فنية  إداريـــة  ألســبــاب  السبعينات  أوائـــل 
مكثف  برنامج  وضــع  مؤخرًا  تم  ومالية، 
الحكومة  بواسطة  املصنع  تأهيل  إلعادة 
إعادته  بهدف  الشالية(  )الوالية  الوالئية 
إىل سريته األوىل ولتشغيله اقتصاديًا ولقد 
الكرمييتس  حلوى  إنتاج  يف  املصنع  بدأ 

والعجوة املكبوسة مؤخرًا.

عىل نطاق البحث والتطوير

بإجراء  األغذية  تصنيع  بحوث  مركز  قام 
العديد من البحوث والدراسات التطبيقية 
ما  وعمليات  التمور  تصنيع  مجال  يف 
التالية:  األهـــداف  لتحقيق  الحصاد  بعد 
االنتاجية،  وزيادة  الفاقد،  عىل  املحافظة 
للدخل،  وإدرار  املضافة،  الكمية  ــادة  وزي
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البحث  بدأ  حيث  الغذايئ.  األمن  وتحقيق 
واستمر  السبعينات  أوائــل  يف  والتطوير 
دراستها  متت  التي  اآلن. املجاالت  حتى 

تشمل ما يي: 
الدراسات  الطازجة: شملت  التمور  تعبئة 
الحصاد  بعد  ما  عمليات  املجال  هذا  يف 

والتخزين ملعظم التمور السودانية. 
مكعبات التمور املكبوسة: بدأت التجارب 
املكبوسة  العجوة  وإنتاج  بتعبئة  الخاصة 
يف عام 1971، حيث متكن برافيلد )1971( 
من إنتاج العجوة املكبوسة من األصناف: 
قنديلة، بركاوي، مرشق ود لقاي ومرشق 
ود خطيب. مل يحدث تغيري يف اللون بعد 
بحوث  عمل  وتــم  التخزين  من  شهور   3
للركيب الكيميايئ للمكعبات املنتجة من 

صنفي مرق وود خطيب وود لقاي. 
مريب التمر: بدأت التجارب الخاصة إلنتاج 
املربات يف الثانينات من القرن املايض 
صنفي  باستخدام  الباحثون  أوىص  وقد 
املرشقي والجاو إلنتاج املريب عىل أساس 
اقتصادي. وقد وجد أن التمور الطرية هي 
األنسب يف صناعة املرىب مقارنة بالتمور 

ود  مرشق  صنفي  استخدم  وقد  الجافة. 
عايل  متر  مرىب  لتطوير  خطيب  ود  لقاي 
السكروز  نسبة  تخفيض  تــم  الجودة.. 
حــوايل  )مبقدار  كبري  حــد  إىل  الــتــجــاري 
مرىب  تم إنتاج  ذلــك  من  بالرغم   .)45%

)لون، نكهة وقوام(  الخواص  متر ممتازة 
كانت  املرىب  لعينات  الكيميايئ  الركيب 
املرىب.  ملواصفات  القياسية  الحدود  يف 
الطرية  التمور  استخدام  ميكن  وعليه 
كادة تحلية بهدف تقليل نسبة السكروز 
التجاري املطلوب عادة يف إنتاج املرىب، 
إنتاجها عىل نطاق شبه  العينات تم  هذه 
السوق  يف  القبول  اختبار  وكــان  تجاري 

املحي مشجعًا. 
 )1971( برافيلد  استخدم  التمر:  عسل 
أصناف قنديلة وبركاوي مرشقي ود لقاي 
ود خطيب إلنتاج العسل تم تصنيع نوعان 
واآلخر  فاتح  لون  ذو  أحدها  العسل  من 
ذو لون داكن وهذا يعتمد عىل درجة حرارة 
االستخالص، مل يحدث أي تكون لبلورات 
السكر يف املنتج. تم الركيز لعصري التمر 
املنتج  العسل  تركيز  وصل  تفريغ  تحت 

حوايل %75 )مواد صلبة كلية ذائبة( وكان 
ذو نكهة قوية ولون محمر. 

قام الباحثون بتصنيع العسل من صنفي 
وبثالثة  خطيب  وود  لــقــاي  ود  مـــرشق 
عىل   )80%  ،75  ،70( مختلفة  تركيزات 
تحت  التمر  عصري  بركيز  وذلــك  التوايل 
استخدم  كــا  العادي.  الــجــوي  الضغط 
خلطات  من  عــدد  إنتاج  يف  التمر  عسل 
اآليس كريم كبديل اقتصادي )بنحو 15%( 
كانت  املنتجات  كل  التجاري.  للسكروز 

بواسطة املحكمني للجودة. 
التمر  القمردين: هذا املنتج عبارة عن لب 
املجفف عىل شكل لفائف ويعتر املنتج 
الرديئة  األصناف  الستغالل  هامة  وسيلة 
الجودة تجاريًا أو الدرجات الدينا )املرتجع( 
املمتازة  األصناف  تــدرج  من  املفصولة 
إنــتــاج منتج رخيص  الــهــدف هــو  الــجــودة 
كبديل للقمردين املشمش املستورد من 

الخارج.
ــارب األولـــيـــة املــعــمــلــيــة أوضــحــت  ــج ــت ال
من  منتجات  إلنــتــاج  امكانية  هناك  ــأن  ب
ميكن  جــيــدة  ــــواص  خ ذات  ــن  ــردي ــم ــت ال
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التجفيف  طــريــقــة  ــن  م ــل  ك ــخــدام  اســت
بحوث  مركز  بواسطة  املطور  الشميس 
الكابينة  مجفف  وكذلك  األغذية  تصنيع 
الساخن  ــهــواء  ال )باستخدام  القيايس 
جريًا( املعادلة بغاز SO )2000 جزء يف 
والنشأ   )5%( الجلكوز  رشاب  املليون( 
الــتــمــرديــن،  ـــواص  خ ــن  م يحسن   )5%(

بني  ما  يــراوح  أنه  وجد  التجفيف  ومعدل 
املــادة  نــوع  عىل  اعــتــادًا   )1:2،4  –  1،8(

املضافة وطريقة التجفيف املستخدمة. 
التمور  مــن  ــادرات  ــص ال الــتــمــور:  تصدير 
الطازجة والجافة متذبذبة ففي عام 1993 
طن  ــف  أل  4،68 حـــوايل  تصدير  تــم  م. 
بقيمة حوايل 2،6 مليون دوالر )املنظمة 

العربية الزراعية 1944( 

 صناعة مخلفات النخيل
الكميات السنوية للمخلفات

الرديئة  الــثــار  التمور  مخلفات  تشمل 
تشمل  كا  البلح  ورشاب  وعجينة  ونوى 

مخلفات شجرة النخيل السيليلوزية جذوع  
النخيل والسعف والليف والجارة وأعضاء 
أسواق  لها  ليس  املخلفات  التكاثر وهذه 
استعاالت  لها  أن  رغــم  ــســودان،  ال يف 
ال  وكذلك  املنتجني  بعض  لدى  محدودة 
توجد أسواق متخصصة ملخلفات اللجنو 
وتستخدم  تــســوق  أنــهــا  إال  سليلوزية 
الغنية  املناطق  يف  عديدة  صناعات  يف 
النخيل  سعف  استعال  وميكن  بالنخيل 
األقفاص  تصنيع  يف  والــخــوص  والليف 
الحبال،  الخوص وجذل  واملكانس وضفر 
إال أن معظم مزارعي النخيل يف السودان 
هذه  من  االستفادة  ثقافة  لديهم  ليس 
احصائيات  أي  نجد  مل  ولذلك  املخلفات 
أو  الحبال  أو  السعف  كميات  عن  علمية 
الخوص وغالبًا ما يصنع من أشجار الدوم. 
ــل الــتــمــر  ــخــي ــات ن ــف ــل ــخ ـــدام م ـــخ اســـت

السليلوزية وأهميتها االقتصادية
تنتجه  مــا  عــىل  النخلة  فــائــدة  تقترص  ال 
األخرى  أجزاؤها  تستخدم  إمنا  متر،  من 

منها  كــثــرية  محلية  لصناعات  كمصدر 
النخلة  متدنا  حيث  الريفية،  الصناعات 
الواحدة أيضًا بنحو 15 سعفة سنويًا ويقدر 
 3 وحــوايل  كجم   35 بنحو  السعف  وزن 
كجم ليف أو عشيق وحوايل 22 كجم من 

العذوق سنويًا.
الركيب الكيميايئ لبعض أجزاء النخلة

بعد  السعف  يستعمل  النخيل:  جـــذوع 
األثــاث  صناعة  يف  الخوص  من  تجريده 
املـــنـــزيل يف كــتــم وشــــال الـــســـودان 
وتغطية السقف وعمل الحواجز، الستائر، 
االسبتة،  الزنابيل،  املقاطف،  الحصري، 

املراوح واملكناس وغريها. 
وىف  الحبال  صنع  يف  يستعمل  الليف: 
حشو مقاعد ومساعد األثاث وغريها وتنتج 

النخلة الواحدة حوايل 3كجم سنويًا.
الــــجــــارة: هـــي ذلــــك الـــجـــزء الــغــض 
يحيط  ــا  م أو  النخلة  قــبــل  األبــيــض يف 
بالرعم الرئييس يصل وزنها إىل أكرث من1 

كجم وتوكل مبارشة.
بعد  الطلع  أغلفة  من  يستخرج  الطلع: 
بعض  لــه  معطر  ــاء  م منقوعها  تقطري 

االستعاالت الطبية. 
املــزارعــني  بعض  يــقــوم  النخيل:  نسغ 
إذا  النخيل  نسغ  مــن  رشاب  باستخراج 
حفرة  وعملت  النخيل  قمة  قطعت  مــا 
للنخلة  وميكن  النخلة.  بنسغ  متتي  فيها 
أيام،  لرات ولعدة  بضع  إعطاء  الواحدة 
وتفضل  الشتاء  بعد  العملية  هذه  تجرى 

الذكور عادة. 
ــود كا  ــوق ــوى ك ــن الـــنـــوى: يــســتــخــدم ال
يستعمل كعلف للحيوان إذا جرش أو نقع 
يوميًا.  املاء  تغيري  متتالية مع  أيام  لسبع 
كا يستخرج منه زيت يصلح لالستهالك 
ويستعمل يف الصناعة ويدخل يف تركيب 
لعالج  الشعبية  الطبية  املستحرات 
والروماتيزم  املفاصل  واألمل  النقرس. 
عده  ــه  ول البق  مثل  الجلدية  واألمــــراض 
للقهوة  بديل  كرشاب  أخرى  استعاالت 
الجاف  الـــوزن  مــن   13%-12 الــنــوى  ميثل 
للنوى  الكيايئ  الركيب  الكاملة.  للثمرة 
رماد   ،16% رطوبة  يحتوي عىل  بأنه  يقدر 
خام  دهــن   ،1،4% خــام  بروتني   ،1،97%
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سكريات   ،7،06% خــام  ألياف   ،1،21%

هيمو   ،37،2% سليلوز   ،8،32% كلية 
سليلوز 6،5 ، ولجنني 7،4% 

ــوب الــلــقــاح: هــنــالــك مـــدى واســـع  ــب ح
تاريخيًا  الشعبي  الطب  يف  الستعاالتها 
رماد   ،51% رطوبة  عىل  كيميائيًا  وتحتوي 
 %  9،4 ألــيــاف   ،26،8% بــروتــني   %  5،4
غري  سكريات   ،%  2،5 مختزلة  سكريات 

مختزلة 14،5 % ولبيدات 11،4%.

مصنع كرمية للبلح

نبذة تعريفية قدمها أول موظف باملصنع
بصفته  ادريــس  عىل  محمد  السيد  قــدم 
يف  للبلح  كــرميــة  مبصنع  مــوظــف  أول 
إنتاج  بدأ  بالقول:  تعريفية  ملحة  السودان 
بــإدارة  1958م  عام  للبلح  كرمية  مصنع 
عوضة  العام  مديرها  الزراعة  لوزارة  تابعة 
عــويــس مــن الــقــولــد بــالــتــعــاون مــع خبري 
والخل  بالعجوة  انتاجه  بدأ  حيث  امرييك، 
 1963 وعام  الطبي.  والسبريتو  والعسل 
وعام  الــســودان،  رشق  يغزي  اإلنتاج  بــدأ 
ويف  للمصنع،  الرئييس  اإلنتاج  بدأ   1965

عام 1967م صدر املصنع 200 طن بلح 
وزارة  وظلت  السوفيتي  لالتحاد  بركاوي 
من  املصنع  مــهــام  كــل  تسهل  ــزراعــة  ال
اإلنتاج  قمة  وبلغ  وغريه.  وجارك  رضائب 
عام 1969م والعام الذي تاله ارتفع اإلنتاج 
حيث  الشالية  مناطق  كل  من  املحي 
املحي  اإلنــتــاج  مــن  املصنع  يغزي  كــان 
طن   250 يفوق  مبا  أبوحمد  منطقة  من 
إىل  إضافة  طن   100 الغابة  ومنطقة  بلح 
ونوري  الباوقة  من  املمتاز  البساتني  بلح 
واملــحــس وســكــوت، حــيــث كـــان يرحل 
كميات كبرية من األطنان للمصنع وتخزن 
الــعــام  طـــول  املــصــنــع  ويــعــمــل  وتتبخر 

ويتوقف شهرين بغرض الصيانة.
وأصبحت  طويلة  لفرة  املصنع  وتوقف 
فكر  أن  إىل  وقدمية،  معطلة  املاكينات 
خليل  أحمد  الرحمن  فتح  عــادل  الشابان 
املدير العام للمصنع، وعبد العظيم عبد 
تشغيل  يف  فكرًا  التنفيذي  املدير  الرافع 
مصنع بلح كرمية باعتبار أن الشالية من 
التمور  وتعد  التمور  إلنتاج  املناطق  أكر 

ركيزة  الــزراعــة  وأن  الرئييس  املحصول 
وتشاركا  ووجدانية،  واجتاعية  اقتصادية 
وما  املصنع،  وتشغيل  إلعــادة  الشابان 
من  ضخمة  كميات  أن  انتباههم  لفت 
البلح تأيت من الخارج وباإلشارة اىل جودة 
منتجاتنا من التمور ميكن توفري الدوالرات 

مقابل املستورد من التمور.
عجالت  إلدارة  بالتفكري  الشابان  ورشع 
بأهل  واالســتــعــانــة  بــاالســتــفــادة  املصنع 
السيد  وبعزم  القدامى  والــعــال  الخرة 
أدىل  الــذي  اإلنتاج  مدير  الغني  عبد  أحمد 
الــوضــع يتغري  ـــدأ  ب مبــعــلــومــات كــافــيــه 
الشباب  ـــؤالء  ه ــحــاس  وب باملنطقة، 
بأفكارهم  ويرتقوا  ينجحوا  أن  استطاعوا 
اقتصادية  حــركــة  أحــدثــت  الــتــي  الــجــديــدة 
عدد  بتوظيف  العمل  ســوق  وانتعشت 
بجانب  باملصنع  املنطقة  أبناء  من  كبري 
وعتالة  موردين  من  الخارج  يف  العاملني 

وحالني وترحيل ونقل وغريه.
وتم رشاء ماكينات تغليف جديدة وطورا 
إعداد  املصنع  واستوعب  الغسيل  نظام 
مقدرة من العال، واعترت إدارة املرشوع 
الهدف  األول  املــقــام  يف  اجتاعي  ــه  أن
مــنــه فــتــح فـــرص عــمــل كــرميــة ورشيــفــة 

للمواطنني باملنطقة.
عجوة  وحــالوة  عسل  ينتج  املصنع  ــدأ  وب
ـــرى،  ــات أخ ــاع ــن ــواعــهــا وعــجــيــنــة وص ــأن ب
من  عدد  وغطت  االنتاج  كميات  وارتفعت 
بيع  نافذة  ألــف  من  بأكرث  الــســودان  مــدن 

ووصل االنتاج إىل تشاد، وتضامنت الخرة 
حيًا  منــوذجــًا  لتكون  متواضع  ـــال  ورأس
من  كبرية  ألعــداد  الطريق  يضئ  ونراسًا 

املواطنني.
ودخلت استثارات سعودية إلعادة تأهيل 
عــام  والــفــاكــهــة  للخر  كــرميــة  مصنع 
الهادي  عبد  رشكــات  إحــدى  عــر   2008

القحطاين إلحداث قيمة مضافة ملا تتم 
زراعته وبتكنلوجيا ايطالية حولت املنطقة 
أن  إىل  بـــاإلشـــارة  الــتــحــويــي،  للتصنيع 
املنطقة زراعية وواعدة والخام من التمور 
التحتية من  البنية  متوفر إضافة إىل توفر 
أسهم  ما  وغريها  وكهرباء  وطــرق  مياه 
ينقصها  طبيعية كان  منتجات  تــوفــري 
الــرشكــات  ـــدأت  وب التحويلية.  الصناعة 
التصنيع  يف  االســتــثــار  يف  ــة  ــي األهــل
وبتكنلوجيا  والتغليف  بالتعبئة  التحويي 

جديدة.

مصنع متودا / أسامة

مفوضية  مــن  للمصنع  التصديق  منح 
منطقة  امــدرمــان  يف  وانــشــاء  االستثار 
املصنع  وبــدأ  م   2015 عــام  السبلوقة 
فعليًا عام 2016 م. يقوم املصنع بتعبئة 
التمور والعجينة وتصنيع القهوة من حىص 
النواة، وقد  من  املاشية  التمور وعلف 
غذائية  التمور كمورد  اإلنسان من  استفاد 
ميكن تصنيع املديدة والقراصة، كا أثبت 
السكري  تنفع مرىض  التمر  نواة  أن قهوة 
كعلف  الــتــمــر  نـــواة  أن  ــا  ك والضغط. 
ومغذية  للنب  ومــدرة  للحيوانات  مغذية 
اإلنتاج تنتج  لألساك والدواجن. وخطوط 
الساعة، وهنالك خطوط  500 جرام يف 

والتوزيع  التسويق  الهواء.  لشفط  للتعبئة 
يسري بصورة طيبة وهنالك إقبال كبري يف 
السوق الداخي والخارجي خاصة القنديلة 
املخابز.  أصحاب  يرغبها  العجينة  أن  كا 
للثقافة  نسبة  تتحسن  التمور  وأســعــار 

العامة عن أهمية وفوائد التمور.
يف  التعبئة  يف  اآلن  التطور  إىل  باإلشارة 
بصورة  تتم  كانت  والتي  اإلنتاج  مناطق 
املشمعات  فــرش  يتم  وحــالــيــًا  بــدائــيــة 
ويتم التجميع يف كرتون وهنالك تحسن 
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بعض  ــالــك  وهــن التخزين.  ثــقــافــة  يف 
مثل  العمل  تعرض  واملشاكل  العقبات 
املياه، وتناشد  تــوصــيــالت  تــوفــر  عــدم 
التصديق  اشكالية  بحل  املصنع  إدارة 
الصحي للمنتجات بني وزارة الصحة والية 
الخرطوم وبني مفوضية االستثار وذلك 

بغرض منح الشهادة الصحية.

مصنع أبوعالمة

يقول عمر أبوعالمة بدأـت كفكرة يف عام 
2005 بداية بدائية أو بسيطة وكانت هناك 

توفر  لعدم  نسبه  األمــر  بداية  يف  معاناة 
املستهلك  تقبل  وعــدم  التغليف  مــواد 
حيث  املغلفة  السودانية  التمور  لفكرة 
مبارش  االستهالك  يكون  أن  العادة  جرت 
البدائية  التعبئة  اىل  اللجوء  او  املزارع  من 
او  الخيش  عباره عن طريق جواالت  وهي 

الوزن عن طريق الكيلة أو الربع وامللوة..
تم   2012 عـــام  يف  الفعلية..  ــبــدايــة  ال
الجهات  مــن  رســمــيــًا  املصنع  تسجيل 
الرسمية الحكومية يف نفس العام.. ولقد 
لقي قبول تام من املستهلك واستيعاب 
والحمد  املعبأة  والتمور  التغليف  فكرة 
التغليف  ماكينات  ادخـــال  تــم  وقــد  الله 
النواة  نزع  وماكينات  الهواء  سحب  مثل 
 100 من  مختلفة  عبوات  املصنع  وينتج 
جرام حتى 2000 جرام من عجوة ومتور 

منزوعة النواة...
للمصنع: حوايل خمسه  اإلنتاجية  الطاقة 
طن يف اليوم وقابلة للزيادة يف السنني 
بالعملة  الكيلو  سعر  يبلغ  حيث  القادمة 
وبالعملة  ـــوداين  س جنيه   30 املحلية 
بحمد  وتـــم  ونصف...  دوالر  الــصــعــبــة 
الــدول  إىل   2014 عــام  يف  التصدير  الله 
وقد  وأوغندا  وارتريا  اثيوبيا  مثل  املجاورة 
غطى اإلنتاج جميع واليات السودان بحمد 

الله..
املصنع  يسعي  املستقبلية..  الخطة 
التمور  تــصــديــر  يــتــم  أن  حثيثة  بخطى 
واألوربــيــة  العربية  ــدول  ال إىل  السودانية 
ألنهم  باألخص  أسيا  رشق  جنوب  ودول 
ونسبه  عندهم  عليها ومرغوبه  يقبلون 

لعدم توفر التمور الجافه يف هذه الدول.

التمور  تصنيع  تواجه  التي  التحديات  ومن 
الخيش  جــــواالت  يف  الــبــدائــيــة  التعبئة 
الكرتون، وتغذية  يف  التعبئة  ويفضل 
املصانع باإلنتاج مبارشة من املزارع أسوة 

بتجارب دول اإلمارات والرشق األوسط.
ومن أولويات صناعة التمور توفري ماكينات 
التشكيل  إىل  إضــافــة  الــتــمــور،  غسيل 
الحراري التغليف املحكم للتعبئة، بجانب 
ذلك  كــل  ــواة،  ــن ال علف  ماكينات  توفري 

يسهم يف صادر التمور.
السودان يتميز بالتمور الجافة القوية يجب 
نسبة  القادمة  املرحلة  يف  عليها  الركيز 
اآلسيويني.  خاصة  عليها  العاملي  للطلب 
ويقوم املصنع بتصنيع عجينة التمور يتم 
فيه اختيار التمور مبواصفات ويوجد طلب 
بطريقة  تسويقها  ويــســري  عليها  ــايل  ع
واملريب  العسل  تصنيع  يتم  كا  جيدة، 

من البلح الرطب.

أعامل صغرية/منتجات أخرى

سيدات  إحدى  منتجة  اسحاق  أحمد  منى 
التمر  نــواة  استخدمت  الصغرية  األعــال 
النوى(،  )خمرة  السودانية  الريحة  لعمل 
إضافة إىل ريحة بخاخ مركزه بجريد النخيل 
التاسع  النخيل  مهرجان  يف  شاركت  وقد 
زوار املعرض  مــن  كــبــريًا  قــبــواًل  ووجـــدت 
بعد  املنتجات  لهذه  الطلبيات  ــرثت  وك
املنتجات  هذه  تسويق  ويسري  تجربتها 

بصورة مرضية.

مصنع متور النيل

تأسس مصنع متور النيل يف اكتوبر 2018 
للتطوير  افريقيا  أحد مشاريع رشكة  وهو 
الدولية  الراجحي  رشكات  إحدى  والتنمية 
لالستثار. يقع املصنع مبدينة بربر بوالية 
نهر النيل ويتميز موقعة بقربه من مناطق 
ذات  املناطق  من  وبعده  النخيل  زراعــة 
الكثافة السكانية وبالتايل بعده عن أخطار 

التلوث البيئي.
هذا املوقع املتميز يوفر عنرصًا أساسيًا 
التمور  توصيل  ورسعة  تكلفة  تقليل  يف 
ــىل جـــــودة  ــا يــســاعــد يف الــحــفـــــاظ ع م
تـلف  )عـدم  ــوردة  املـــ التمـور  ونـوعية 

عدم  طويلة،  لفتـرات  بالتضـاغـط  التمور 
لإصابات  التعرض  وعــدم  الرطوبة  فقد 
توريد  عــادة  يتم  إذ  واآلفات(  الحرشية 
للمخازن  مــبــارشة  الــيــوم  نفس  حــصــاد 
التصنيع  لــعــمــلــيــات  تــجــهــيــزا  املـــــردة 
تعبئة  تــدريــج،  فــرز،  نظافة،  )استالم، 
وتغليف والحفظ املرد والفحص النهايئ 
والتوزيع  النقل  قبل  الجودة  إدارة  قبل  من 

ملراكز البيع والتسويق(.
سياستنا:

وتصنيع  إنـــتـــاج  تــطــويــر  عـــىل  الـــحـــرص 
أحدث  باتباع  ومشتقاتها  التمور  وتسويق 
تقنيات التصنيع والبحث والتطوير العلمي 
بإبداعات حديثة ومتميزة تجسد  متميزين 
تصنيع  خالل  من  عمالئنا  رغبات  وتحقق 
تتوافر  الجودة  عالية  منتجات  وتسويق 
وســالمــة  األمــــان  ومــعــايــري  رشوط  فيها 
وتنال  متطلبات عمالئنا  تلبي  التي  الغذاء 

رضاهم.
للمصنع  االنتاجية  الطاقة  املصنع:  طاقة 

تقدر ب 360 طن يف العام تقريبًا.
منتجات املصنع:

1 -  متور طازجة معبأة بعبوات 500 جرام 
ألصناف التمور املختلفة.

كرتون  بــعــبــوات  معبأة  كاملة  ــور  2 -  مت
 10  ,5  ,  3 بـــأوزان  داخــي  وبالستيك 

كجم.
تحت  تعبئة  )فاكيوم(  مكبوسة  3 -  متور 
التمور  ألصــنــاف  جــرام   800 تفريغ 

املختلفة.
4 -  عجينة التمور تعبئة 6 كجم 1- كجم – 

0,5 كجم.

الهدف من قيام املصنع

النخيل  وإنتاج  زراعــة  وتطوير  1 -  تشجيع 
اسراتيجية  رشاكــة  عر  السودان  يف 
املنتجني  وكبار  املــزارعــني  صغار  مع 
واملشاريع الزراعية الخاصة والحكومية 
املهتمة  والقطاعات  الجمعيات  وكافة 
بعمتنا النخلة الصابرة وامتثااًل للحديث 
النخلة فإنها  »أكرموا عمتكم  الرشيف 
عليه  آدم  سيدنا  طينة  مــن  خلقت 

السالم«.
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ــر وتــصــنــيــع وتـــوفـــري الــتــمــور  2 -  تــطــوي
ــاجــات  ــي ــة احــت ــي ــب ــل ــهــا وت ــاقــت ومــشــت

املستهلك من التمور ومشتقاتها.
وثبات  املستهلك  احتياجات  3 -  تلبية 
العام  التمور ومشتقاتها طول  أسعار 
التريد  بوسائل  الحفظ  طريق  عــن 
العام  طــول  متوفرة  لتكون  الحديثة 
الدينية  املــنــاســبــات  يف  خــصــوصــا 
الطلب  لزيادة  واألعياد  كشهر رمضان 
عليها امتثااًل للحديث الرشيف )بيت ال 

متر فيه جياع أهلة(.
ذات  وعضوية  طبيعية  متــور  4 -  توفري 
املستهلك  رغبات  تلبي  عالية  جودة 
بدون اخضاعها إلضافات او معالجات 

كيميائية.
التكنلوجيا  وتقنية  التطور  5 -  مواكبة 
ــيــع  ــتــصــن ال مــــجــــال  يف  ـــثـــة  ـــحـــدي ال
املعايري  بتطبيق  وااللــتــزام  الــزراعــي 
يف  والعاملية  املحلية  واملواصفات 

هذا املجال.
6 -  إبــــراز الــتــمــور الــســودانــيــة مــن خــالل 
واملهرجانات  باملعارض  املشاركة 

املحلية والعاملية.
ــلــمــواطــنــني  7 -  خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل ل
مستهدفني يف ذلك رشائح املجتمع 

املختلفة واملساهمة يف حل مشكلة 
لــلــخــريــجــني ودعــــم األرس  الــبــطــالــة 
محدودة الدخل بهدف زيادة دخل الفرد 

والدخل القومي.
8 -  تشجيع املزارعني عىل ادخال أصناف 
ــادي  ــص ــت االق ــد  ــائ ــع ال ذات  ــور  ــم ــت ال
أصناف  مثل  املشجع  واالســتــثــار 
املــــجــــدول، الــصــقــعــي والـــخـــري 
املميزة  السودانية  األصناف  وتطوير 
طريق  عــن  والكلمة  القونديال  مثل 
النباتية املجهز  األنسجة  زراعة  معمل 
املتقدمة  والتقنية  االجــهــزة  بــأحــدث 
واملــتــخــصــص يف االكـــثـــار الــدقــيــق 
منتجات  إىل  إضــافــة  الــتــمــر  لنخيل 
الخراء  من  نخبة  إرشاف  تحت  أخرى 
واملــتــخــصــصــني يف هــــذا املــجــال 
الجودة،  عالية  نباتات  انتاج  لضان 
وقد انشئ املعمل خصيصًا لألهداف 

التالية:
واملهتمني  املــزارعــني  صغار  1 -  تشجيع 
الخالية  النخيل  فسائل  اصناف  بأهم 
ــن األمـــــراض واآلفـــــات واملــطــابــقــة  م
لقوله  امتثااًل  األم  النخلة  ملواصفات 
طلع  لها  بــاســقــات  )والنخل  تــعــاىل: 
)10( رزقًا للعباد وأحيينا به بلدة  نضيد 

ميتًا كذلك الخروج )11( سورة ق.
بالنخلة  واملهتمني  املــزارعــني  2 -  دعــم 
عن طريق تقديم الخدمات االرشادية 
لخدمة  السليمة  الزراعية  للمارسات 
الحصاد  وبعد  قبل  ما  ملراحل  النخلة 
التسميد  بــرامــج  الــفــســائــل،  )زراعة 

املكافحة  والــكــيــمــيــايئ،  الــعــضــوي 
وازالة  التحويض  التكريب,  والوقاية، 
التلقيح,  الـــري,  جــدولــة  الحشائش, 

الخف, التكييس, الحصاد, الحفظ(.

مصنع مياس للمواد الغذائية

مدير  خر  املنعم  عبد  محمد  د.  أوضح 
عام مصنع مياس للمواد الغذائية أن فكرة 
إنشاء املصنع بدأت يف عام 2010م بعد 
منافذ  إليجاد  الــســودان  جنوب  انفصال 
النيل  نهر  وواليــة  الشالية  الــواليــة  لتمر 
الواليتني  يف  نخلة  مليون   2 توجد  حيث 
يعتمد أصحابها كليًا عليها يف منرصفات 
حياتهم اليومية. ألنه بعد انفصال الجنوب 
واجه املزارعني صعوبة يف بيع انتاجهم من 
التمور بعد فقدهم ألكر سوق استهالك 
للتمور حيث مل يتم بيع التمور ملدة ثالثة 
منتجات  تصنيع  يف  التفكري  وبدأ  أعوام. 
حيث  مرىب(  عسل،  )عصري،  التمر  من 
متت االستعانة مع رشكة متخصصة من 
تركيا لتصميم وتنفيذ املصنع حيث يعتر 
املصنع األول من نوعيه يف العامل إلنتاج 

عصري التمر من البلح الجاف )الركاوي(.
تـــم تــركــيــب املــصــنــع يف فـــرايـــر عــام 
2016م، وبدأ اإلنتاج التجريبي من العصري 

وبدأ  2016م،  العام  أواخــر  يف  والعسل 
2017م.  عــام  بداية  يف  التجاري  اإلنــتــاج 
حــوايل  اآلن  للمصنع  اإلنتاجية  ــقــدرة  وال
طن  واحد  اليوم،  يف  عصري  بكت   5000

خط  رشاء  عىل  التفاهم  تم  وقد  عسل. 
جديد لرفع القدرة اإلنتاجية للمصنع نسبة 
األســواق  يف  املنتج  عىل  الكبري  لإقبال 
لتصديره  الوكالء  عدد من  املحلية وطلب 
ينتج  حيث  أثيوبيا.  ودولـــة  قطر  لــدولــة 
املصنع منتج آخر وهو ُبن من غري كافيني 
من نواة البلح، ويوجد عليه طلب عايل يف 
الدول األوروبية، كا ينتج أعالف من البلح.
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تدابير جمع وتوثيق تراث 
النخلة في السودان

 ضابط اتصال ملف تراث النخلة  السودان 
القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

asaadhajam@yahoo.com

تبنت وزارة الثقافة السودانية مرشوع جمع 
بشقيه  الثقايف  ال���رتاث  عنارص  وتوثيق 
بشجرة  يرتبط  الذي  املادي  وغري  املادي 
يونيو  شهر  منذ  ال��س��ودان  يف  النخلة 
وزراء  اجتامع  توصيات  مبوجب  2016م، 

الرياض  مبدينة  عقد  الذي  العرب  الثقافة 
يف يناير 2016م، ومن أهمها إعداد ملف 
العريب  الوطن  يف  النخلة  ب��رتاث  خ��اص 
العربية  الدول  ليقدم كرتاث مشرتك بني 
التمثيلية  القامئة  يف  تسجيله  أج��ل  من 
منظمة  لدى  املادي  غري  الثقايف  للرتاث 
والعلم.  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم 
تعريفية  مقدمة  نقدم  املقال  ه��ذا  يف 
تراث  لتوثيق  الدواعي  هي  وما  باملرشوع 
بالسودان وأهداف هذا املرشوع،  النخلة 
املستهدفة  املناطق  وتحديد  وأهميته 
هي  وم��ا  اخ��ت��ي��اره��ا،  وأس��ب��اب  بتنفيذه، 

العنارص الرتاثية املستهدفة بالتوثيق. 
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ع��ن��دم��ا أص��ب��ح ب��رن��ام��ج 
والطقوس  والعادات  النخلة  ملف  إع��داد 

اجتامع وزراء  بعد  بها  واملهارات املتعلقة 
ديسمرب  يف  عقد  ال��ذي  ال��ع��رب  الثقافة 
قىض  أن  بعد  واقع  أمر  بتونس،  2016م 

ذلك االجتامع بالرشوع فورًا يف إعداد هذا 
اتصال من كل  تعيني ضباط  تم  امللف، 
الدول العربية األعضاء للتنسيق إلعداد هذا 
امللف؛ بعد ذلك فكرت املنظمة العربية 
للرتبية والثقافة والعلوم يف الكيفية التي 
يتم بها التنسيق بني الدول األعضاء إلعداد 
تدريبية  دورة  عقد  وق��ررت  امللف،  ه��ذا 
والعادات  النخلة  ملف  إع��داد  مجال  يف 
والتقاليد واملهارات املرتبطة بها، وقررت 
السودان  يف  ال��دورة  هذه  عقد  املنظمة 
إىل   26 من  الفرتة  يف  الخرطوم  مبدينة 
الدورة  2016م، تستهدف هذه  أبريل   28

تدريب ضباط االتصال الذين تم تعيينهم 
وكذلك  األعضاء،  العربية  ال��دول  قبل  من 
ملف  إلعداد  األول  التنسيق  االجتامع  عقد 
املقال  هذا  يف  مشرتك.  ك��رتاث  النخلة 
التدريبية  ال��دورة  حول  تقرير  أيضًا  أق��دم 
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الدبيبة، ريفي مروي، الوالية الشاملية

وال��ع��ادات  »النخلة  ترشيح  ملف  إلع��داد 
املتعلقة  واملهارات  والطقوس  والتقاليد 
بها« عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف 

غري املادي للبرشية.

أواًل: التعريف مبرشوع توثيق 
تراث النخلة يف السودان

1 - مقدمة تعريفية باملرشوع

ت��راث  إب���راز أهمية  ي��رك��ز امل���رشوع ع��ىل 
ال��ن��خ��ل��ة يف ت��أك��ي��د ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يلقي  ك��ام  ال���س���ودان،  واالج��ت��امع��ي��ة يف 
يلعبه  أن  ميكن  ال��ذي  ال��دور  عىل  الضوء 

االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  يف  ال����رتاث  ه���ذا 
للمهددات  ونظرًا  والثقافية،  واالجتامعية 
التي تواجه زراعة النخيل يف ظل العوملة 
التكنولوجي،  للتطور  نتيجة  والتغيريات 
يقوم املرشوع بجمع وتوثيق هذا الرتاث 
مع  ليتوافق  عميل  استخدام  واستخدامه 
من  باالستفادة  وإخضاعه  العرص،  ثقافة 
الوسائل التقنية املتقدمة، وتكريس هذه 
األساليب العرصية والتكنولوجيا املتطورة 
استغالل  ثم  وم��ن  ال���رتاث،  ه��ذا  لخدمة 
استغالاًل  املعارصة  الحضارية  املقومات 
يكون  بشكل  استمراريته  يضمن  مفيدًا 
واض���ح خ��الل��ه امل��زاوج��ة م��ا ب��ني األص��ال��ة 

التجارب  م��ن  ب��اإلف��ادة  وذل��ك  والتجديد، 
ودور  املجال،  هذا  يف  والعاملية  املحلية 
التنمية لتقديم مقرتحات  هذا الرتاث يف 
إلعطائه مكانة بارزة يف التنمية االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية. 
أجزاء شجرة  من جانب آخر توظف جميع 
والشاملية  النيل  نهر  واليتي  يف  النخلة 
التي  األدوات  من  كثري  إلنتاج  خام  كمواد 
الحياة  يف  املختلفة  لألغراض  تستخدم 
ينتج من سعفها املفارش  اليومية، حيث 
املنزلية  واألدوات  واألواين  ُْوش(  )الربرِ
والُعْمَرة  الَطَبْق،  ة،  الُقفَّ مثل؛  املختلفة 
وامُلْعاَلق، ويستعمل ساقها وجريدها يف 
املنازل،  أسقف  لبناء  التقليدية  العامرة 
وي��س��ت��خ��دم أي��ض��ًا ل��ب��ن��اء ال��ج��س��ور عىل 
الوقود  الساق يف  الجداول، ويستفاد من 
)الفخار  الطينية  املنتجات  به  تحرق  الذي 
ويستخدم  الخبز،  أفران  ويف  والطوب(، 
بها  التي تنسج  الحبال  لعمل  النخيل  ليف 
واملقاعد  ْيب(  )الَعَناْقررِ الخشبية  الرساير 
متعلقة  كثرية  أغ���راض  ويف  )الَبَنابرِر(، 
باإلضافة  املنتجات،  من  وغريها  بالزراعة 
التشكيل  يف  كرمز  النخلة  استخدام  إىل 
واستخدام  امل��ن��ازل،  لزخرفة  الشعبي 
ببعض  وارتباطها  املنازل،  لزينة  أجزائها 
مثارها  من  تنتج  كام  الشعبية،  األلعاب 
ال��ع��دي��د م���ن األط��ع��م��ة وامل���رشوب���ات 

التقليدية.
السوداين  الثقايف  امل��وروث  يف  النخلة 
الدالئل  لنا  توضح  حيث  طويل،  تاريخ  لها 
األث���ري���ة أن��ه��ا اس��ت��خ��دم��ت ك��رم��ز ارت��ب��ط 
عرب  القديم  ال��س��ودان  تاريخ  يف  بالحياة 
الرمز  ه��ذا  واس��ت��م��ر  املختلفة،  ف��رتات��ه 
املسيحية  ال��ف��رتة  حتى  االس��ت��خ��دام  يف 
أيضًا  وارت��ب��ط  اآلن،  وإىل  واإلس��الم��ي��ة، 
بالعادات والتقاليد واملعتقدات واملعارف 
التقليدية وباألدب الشفاهي، كام ارتبطت 
النخلة بالطب التقليدي، حيث يستفاد من 
والوقاية  األم��راض  من  كثري  لعالج  مثارها 
باملوروث  مرتبطة  النخلة  أن  فنجد  منها، 
للعديد من  الخام  املادة  الثقايف وتشكل 

الحرف التقليدية املختلفة. 

2 - الدواعي لتوثيق تراث النخلة
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دخل تراث النخلة يف اآلونة األخرية دوامة 
الجديدة،  اإلن��ت��اج  وس��ائ��ل  م��ع  املنافسة 
االق��ت��ص��ادي  دوره  يف  ت��راج��ع��ًا  وش��ه��د 
واليتي  من  كل  يف  والثقايف  واالجتامعي 
نهر النيل والشاملية؛ فهام أحوج ما تكونان 
إىل استغالل أي مصدر من مصادر اإلنتاج 
التعقيدات  وج��ه  ويف  ال���رتاث،  ه��ذا  يف 
إنتاجية  االقتصاد إىل  والتغريات يف توجه 
والسعي  اليدوية،  املهارة  واحتجاب  اآللة 
الحضاري  التطور  بركب  للحاق  املتخبط 
يف ظل سياسات التنمية الخاطئة، وعىل 
الرتاث  هذا  قيمة  فإن  الرتاجع  من  الرغم 
ثقافة  مالمح  من  ملمح  كونه  يف  تكمن 
هوية  لتأكيد  كبرية  قيمة  وذات  املجتمع، 
وحدها  األه��م��ي��ة  وه���ذه  املجتمع،  ه��ذا 
ال ت��س��اع��ده ع��ىل ال��ن��ه��وض واالس��ت��م��رار 
واستعادة دوره الفاعل يف املجتمع؛ لذلك 
يحاول املرشوع وضع مقرتحات لتوظيفه 
واالج��ت��امع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  يف 
والثقافية بالواليتني، ومرشوع توثيق تراث 
األبعاد  تلك  عىل  الضوء  يسلط  النخلة 

لتنمية تراث النخلة.
متيزت شجرة النخيل يف منطقتي واليتي 
منها  جعلت  مبزايا  والشاملية  النيل  نهر 
رمزًا للثبات والتكيف مع األحوال املناخية 
القاسية، إذ تزدهر زراعتها يف البقاع التي 

وقليل  ال��ح��رارة  مرتفع  طقس  يسودها 
الطقس  هذا  األمطار.  فيه  وتندر  الرطوبة 
سد  مرشوع  قيام  بعد  متغريًا  اآلن  أصبح 
اإلنتاج  عىل  األثر  أبلغ  له  كان  فقد  مروي، 
يف زراعة النخيل باملنطقتني؛ بل والحياة 
كثريًا  أحدث  حيث  عام،  بشكل  التقليدية 
تراث  إنتاج  عىل  أثرت  التي  التغريات  من 
النخلة؛ لذلك البد من التوثيق لرتاث شجرة 
نتيجة  بالزوال  مهدد  أصبح  ألنه  النخيل؛ 
إلنشاء السد الذي أثر عىل مناخ املنطقتني 
بشكل عام لنمو هذه الشجرة، التي كانت 
األول؛  االقتصادي  امل��ورد  باعتبارها  تزرع 
حجم  عىل  أثرت  املناخية  التغريات  لكن 
إنتاج النخلة مام يرتتب عليه عدم استزراع 
طويلة  لقرون  ظلت  التي  األشجار،  هذه 
املنطقة،  إلن��س��ان  اق��ت��ص��ادي��ة  أش��ج��ار 
ال��ع��دي��د من  لغياب  ذل��ك  ي���ؤدي  ب��ال��ت��ايل 
ذات  الشجرة  ه��ذه  ح��ول  ال���رتاث  عنارص 
البعد التاريخي املرتبط بتاريخ املنطقتني 
عليه  واالقتصادي.  والحضاري  الثقايف 
ميكننا دراسة هذا الرتاث ومعرفة دوره يف 
فهم الهوية الثقافية باملنطقتني، والتغري 
التنمية  ملرشوعات  نتيجة  يحدث  ال��ذي 
السد، ومن ثم  لقيام  نتيجة  أنشأت  التي 
تقديم مقرتحات لتوظيف هذا الرتاث يف 
وبالتايل  عليه  للمحافظة  وذلك  التنمية؛ 

لضامن استمراريته.

3 - أهداف املرشوع

يلعبه  أن  ميكن  ال��ذي  بالدور  التعريف   .1
والتنمية  الهوية  فهم  يف  النخلة  ت��راث 

الشاملة.
النخلة  لرتاث  االقتصادي  الدور  تحديد   .2
تجارب  عىل  بالوقوف  تنشيطه  ووسائل 

الدول األخرى واالستفادة منها.
التي  التعرف عىل املخاطر واملشاكل   .3

تواجه تراث النخلة.
يؤديه  أن  ميكن  ال��ذي  بالدور  التعريف   .4
وفهم  تقيص  يف  وال��ت��اري��خ  اآلث���ار  علم 

مكونات الثقافة املعارصة.
5. تعزيز دور تراث النخلة للمساهمة يف 
الدخل القومي وتقليل حدة الفقر ومحاربة 

البطالة.
6. وضع تصور ملرشوع تنمية تراث النخلة 
املرتبطة  ال��رتاث  عنارص  عىل  بالتطبيق 

بالنخلة.

4 - أهمية املرشوع

االستفادة  إمكانية  عىل  الضوء  يسلط   .1
من تراث النخلة يف خدمة قضايا التنمية 
واالجتامعية  االقتصادية  والتنمية  عمومًا 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ىل وج���ه ال��خ��ص��وص، كام 
لتنمية  عملية  مقرتحات  امل��رشوع  يقدم 
وربطها  علمية  أس��س  عىل  ال��رتاث  ه��ذا 
الناحية  من  اإلن��س��ان  نشاط  أوج��ه  بكافة 
االقتصادية مع استصحاب األبعاد الثقافية 
تنمية  التنمية  تلك  لتكون  واالجتامعية، 

مستدامة.
تراث  من  لالستفادة  االيجابية  النظرة   .2
ال��ن��خ��ل��ة؛ وذل����ك ل��ض��امن اس��ت��م��راري��ت��ه 
سياسات  لخدمة  االن��دث��ار  م��ن  وحاميته 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الدولة 

ووضع اسرتاتيجية لتفعيله.
بالرتاث  االرتقاء  يف  املرشوع  يساهم   .3
وربطه  إنتاجه  وبوسائل  بالنخلة  املرتبط 
م���ردودًا  معها  تحقق  ب��درج��ة  باملعارصة 
وعائدًا اقتصاديًا له دور يف التنمية الشاملة 

ودور يف تعميق الثقافة.
4. وضع آليات ورؤى لالستفادة من تراث 

استخدام سوق وجريد النخيل يف أسقف املنازل
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النخلة لنقل املعارف واملهارات املرتبطة 
تستمر  بحيث  املقبلة  األج��ي��ال  إىل  ب��ه 
الرتاث يف مجتمعاته سواء  مامرسة هذا 
كمصدر للرزق أو كتعبري عن الروح الخالقة 

والهوية الثقافية.

5 - منطقة املرشوع

تقع  التي  القرى  املرشوع  منطقة  تغطي 
بوالية  الدامر وعطربة  امتداد مدينتي  عىل 
ودنقال  وكرمية  م��روي  ومدينة  النيل  نهر 
املنطقة  أي  الشاملية.  بالوالية  وك��رم��ة 
التي متتد عىل ضفتي نهر النيل الرشقية 

والغربية لتشمل:
الدامر،  مدينة  مناطق  الغربية:  الضفة  أ. 
نهر  بوالية  الباوقة  كدباس،  الفاضالب، 
 ، َتْنَقاسرِ م��روي،  مدينة  ومناطق  النيل. 
نْوري،  وَجررِْف  َقاي،  السَّ دْوم،  َأُبو  الُقرْير، 
وكرمة  دنقال  القولد،  الغابة،  الدبة،  مدينة 

بالوالية الشاملية.
أبو  مدينة  مناطق  الرشقية:  الضفة  ب. 
ح��م��د، م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة ع��ط��ربة، وب��رب��ر، 
ال��ع��ب��ي��دي��ة، وم��ن��اط��ق م��دي��ن��ة ك��رمي��ة، 
ْق،  َشرِ ي  َم��َرورِ َبا،  شرِ َكل،  الرَبْ الكاسنجر، 
ومدينتي  ت��ن��ق��ي،  ْوَم����ة،  وال����زُّ وال���ُك���ُرو 

السليم، وكرمة.

6 - أسباب اختيار املنطقة

الشاملية  والوالية  النيل  نهر  والية  منطقة 
عرب  عام  بشكل  الثقايف  بالرثاء  اشتهرت 
تاريخها الطويل، ونجدها قد حافظت عىل 
الثقايف والحضاري لحد كبري، نسبة  ارثها 
لضعف احتكاكها مع املجتمعات األخرى؛ 
وم��ح��دودي��ة  السكنية  املنطقة  لضيق 
سكانها  اعتمد  وقد  االقتصادية،  امل��وارد 
عىل  املختلفة  املادية  أدواتهم  إنتاج  يف 
املادي  غري  الثقايف  تراثهم  ويف  النخلة، 
بشكل عام أيضًا عىل تراث النخلة، الذي 
األدوات  من  املنتجات  يف  بالتنوع  ميتاز 
من  تنتج  التي  املختلفة  الوظائف  ذات 
النخلة؛  شجرة  أج��زاء  من  الخام  امل��واد 
باملنطقة  والثقايف  الحضاري  وللعمق 
ال���ذي شكل ه��ذه األمن���اط امل��ادي��ة عرب 
إىل  األثرية  الدالئل  تشري  طويلة،  ق��رون 
الثقافية  األمن��اط  من  العديد  استمرارية 
وهذا  نبتة،  ململكة  املبكرة  البدايات  منذ 
ن من  كِّ يف حد ذاته يشكل سجل أثري مُيَ
وأن  خاصة  الزمن،  عرب  ال��رتاث  ه��ذا  تتبع 
املنطقة حظيت بقدر كبري من الحفريات 

نجد  أن  يصعب  التي  األثرية  وال��دراس��ات 
كام  ال��س��ودان،  أنحاء  بقية  يف  لها  مثيل 
الشفاهي  ال��ث��ق��ايف  امل�����وروث  تضمن 
يف  الشجرة  ه��ذه  إسهامات  من  العديد 

حياة إنسان املنطقة.
االندثار  من  ال��رتاث  هذا  عىل  للمحافظة 
وم��ج��االت��ه م��ن ع����ادات وت��ق��ال��ي��د وأدب 
والبحث  االستقصاء  من  الب��د  شفاهي، 
لفهم  وال��ث��ق��ايف  ال��ت��اري��خ��ي  ع��م��ق��ه  يف 
منه  االستفادة  ثم  ومن  الثقافية،  الهوية 
وأن  خاصة  التنمية،  عمليات  يف  وإدماجه 
التنموية  املرشوعات  من  العديد  هنالك 
أن  ميكن  وال��ت��ي  م��روي  لسد  املصاحبة 
الشجرة  ه��ذه  ت��راث  توظيف  عىل  تعمل 
يف الربامج التنموية. هذا باإلضافة إىل أن 
القطاع املبدع لهذا الرتاث هو يف الغالب 
م��ن ال��ن��س��اء، وال���ذي ن��أم��ل أن ي��ك��ون هو 

املستفيد األول لتحقيق اآليت:
يف  ال��رتاث  قيمة  من  املباش  الدعم   .1

تأمني االحتياجات األرسية واملعيشية.
2. الحفاظ واالستمرارية لهذا الرتاث كقيمة 
إىل  السودانية  األمة  أصالة  تجسد  قومية 

جانب املحافظة عليه كرتاث إنساين.
السياحة  ألغ����راض  ال����رتاث  ت��وظ��ي��ف   .3
وما  التشكيلية  والفنون  الديكور  وأع��امل 

إىل ذلك.
والتقنيات  امل��ه��ارات  م��ن  االس��ت��ف��ادة   .4
إنتاجية  أمن��اط  الستحداث  املستخدمة 

جديدة ذات جودة عالية.

7 - العنارص املستهدفة بالتوثيق

ال��ع��امرة  يف  املستخدمة  املنتجات   .1
َقَداَبة. ْيل، اللَّ ررِْق، الّجْوبرِ التقليدية مثل املرِ

التشكيلية  وال����رم����وز  امل����ف����ردات   .2
تستخدم  التي  النخلة  من  املستلهمة 
لزخرفة املنازل واألواين املنزلية ودالالتها.

املستخدمة  السعفية  امل��ن��ت��ج��ات   .3
كأدوات منزلية.

4. املنتجات املرتبطة بالنشاط الزراعي.
ب��دورة  املرتبطة  السعفية  املنتجات   .5
امليالد  م��ن  املنطقة  يف  اإلن��س��ان  حياة 

وحتى املوت.
التقليدية  النخلة  زراعة  وطرق  أساليب   .7

الرحمن  عبد  الركن  اللواء  السيد  الثقافة،  وزير  بدوي،  حسن  الطيب  األستاذ  اليمني:  من 
الثقافة  إدارة  القرمازي، مدير  الدكتورة حياة  الصادق املهدي، مساعد رئيس الجمهورية، 
باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ممثل األمني العام للجنة الوطنية السودانية 

للرتبية والثقافة والعلوم.
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الدكتورة حياة القرمازي، مرشوع إعداد ملف النخلة، اإلطار العام واملرجعية

واألدوات املستخدمة فيها.
التقليدية  وامل���رشوب���ات  األط��ع��م��ة   .7

املنتجة من مثار النخلة.
8. املنتجات املرتبطة بالحصاد.

9. استخدامات منتجات شجرة النخلة يف 
عالج األمراض والوقاية منها.

وامل��ع��ت��ق��دات  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ع���ادات   .10
املرتبطة بشجرة النخيل.

11. األدب الشفاهي املرتبط بالنخلة.

ثانيًا: تقرير حول الدورة التدريبية إلعداد 
ملف ترشيح »النخلة والعادات والتقاليد 

والطقوس واملهارات املتعلقة بها« 
عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف 

غري املادي للبرشية يف مدينة الخرطوم 
يف الفرتة من 26-28 أبريل 2017م. 

تطبيقًا للقرارات الصادرة عن الدورتني 19 و 
20 ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون 

)الرياض،  ال��ع��ريب  ال��وط��ن  يف  الثقافية 
10 – 13 يناير 2015م( و )تونس، 14 – 15 
فورًا  بالرشوع  القاضية  2016م(  ديسمرب 
والعادات  »النخلة  ترشيح  ملف  إعداد  يف 
والتقاليد املتعلقة بها« بإشاف املنظمة 
لعرضه لإلدراج عىل القامئة التمثيلية للرتاث 
الثقايف غري املادي للبرشية. بعد أن قامت 
لها يف  اتصال  بتعيني ضباط  ال��دول  عديد 
التدريبية  الدورة  انعقاد  تم  املرشوع.  هذا 
األوىل واالجتامع التنسيقي األول حول إعداد 
ملف ترشيح »النخلة والعادات والطقوس 
واملهارات املتعلقة بها« بالخرطوم بتاريخ 
26-28 أبريل 2017م، بفندق إيواء، والتي 

العربية للرتبية والثقافة  نظمتها املنظمة 

والعلوم، بالتعاون مع منظمة اآليسيسكو 
وبالتعاون مع وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية 
السودانية للرتبية والثقافة والعلوم لفائدة 

ضباط اتصال هذا املرشوع.

القرارات

1. كتابة امللف املتعلق برتاث النخلة من 
قبل كل دولة باللغة العربية واعتامد اللغة 
قبل  من  النهايئ  امللف  لكتابة  اإلنجليزية 

لجنة الخرباء باملنظمة العربية.
إلنجاز  كمنسق  اإلم���ارات  دول��ة  تعيني   .2
باسمها  امللف  ولتقديم  امل��رشوع،  هذا 
ل��ل��ي��ون��س��ك��و ن��ي��اب��ة ع���ن ال�����دول األخ���رى 

املشاركة يف إعداد هذا امللف.
وتحرير  تقديم  يف  دول��ة  كل  اسهام   .3

تقريرها النهايئ.
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4. اعتامد خطة عمل وجدول زمني كاآليت: 
ثالث  كل  العربية  للمنظمة  تقرير  تقديم 
يكتمل  حتى  القادم  العام  خ��الل  شهور 
بهذا  االل��ت��زام  يف  والجدية  امللف،  ه��ذا 
العربية  املنظمة  تتمكن  حتى  ال��ج��دول 
األول  التقرير  يكون  أن  التنسيق. عىل  من 
يف  الثاين  والتقرير   ،2017 يوليو   31 يف 
 31 الثالث يف  2017، والتقرير  31 سبتمرب 

أكتوبر 2017، عىل أن يشمل التقرير األول 
قامئة الحرص الوطنية حول تراث النخلة.

التوصيات

1. دعوة الدول باإلرساع إلدراج عنارص تراث 
النخلة يف قوامئها الوطنية. 

معجم  إلع������داد  امل��ن��ظ��م��ة  دع�����وة   .2
املحلية  وامل��س��م��ي��ات  للمصطلحات 

املستعملة يف الدول الخاصة بالنخلة.
من  عنرص  لكل  متخصصة  كتب  نرش   .3
عىل  بالنخلة  املرتبطة  ال���رتاث  ع��ن��ارص 

املستوى الوطني واإلقليمي.
هذا  إلعداد  أخرى  اجتامعات  ثالثة  عقد   .4
امللف. فقد بادرت دولة مرص باستضافة 
شهر  يف  يكون  أن  عىل  القادم  االجتامع 

أكتوبر 2017.
مبلف  توعوية  وب��رام��ج  أنشطة  عمل   .5

إعداد تراث النخلة.
6. دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

وال��ع��ل��وم وك��اف��ة ال����دول ل��الع��ت��امد عىل 
الدول  لحث  والسعي  والخربات  الكفاءات 

باالستفادة من هذه اللقاءات.

ختامًا

ه��ن��ال��ك ع���دد م���ن امل���وض���وع���ات ال��ت��ي 
لتوصيات  تنفيذًا  وتوثيقها  جمعها  ت��م 
يف  تنفيذها  تم  حيث  التدريبية،  ال��دورة 
هذه  أه��م  وم��ن  2017م،  العام  متبقي 
املوضوعات رصد كل األدبيات والدراسات 
ومن  السودان  يف  النخلة  عن  كتبت  التي 

أهمها:
ْخَلة  1. أسعد عبد الرحمن عوض الله، »النَّ
مجلة  السوداين«،  الثقايف  املوروث  يف 
التاسعة،  السنة   ،)78( العدد  سد مروي، 
الخرطوم،  السدود،  بوحدة  اإلعالم  إدارة 

أغسطس 2010م، ص 39-38.
»الرموز  العابدين،  زين  الطيِّب  أحمد   .2
ة،  السودانيَّ الثقافة  يف  الحيَّة  ة  التشكيليَّ
يف  دراسة  والخلود،  للبعث  كرمز  ْيْل  خرِ النَّ
السودان«،  يف  الحضاريَّة  االستمرارية 
الهيئة  السادس،  العدد  الخرطوم،  ة  مجلَّ
الخرطوم،  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  ة  القوميَّ

مارس 1994م، ص 24-7.
3. محي الدين يوسف أحمد، النخل عصمة 
اإلع���الم،  وزارة  امل��س��اف��ر،  وزاد  املقيم 

الرياض، 1415ه�.

4. القايض عبد الله أحمد يوسف، النخيل 
أبو  إبراهيم  محمد  تحقيق:  األول،  الجزء 
للنرش،  ال��خ��رط��وم  جامعة  دار  سليم، 

الخرطوم، 1995م.
النخلة  الله،  الرحمن عوض  عبد  أسعد   .5
منطقة  يف  التقليدية  النخيل  وح���رف 
االقتصادية  التنمية  يف  ودوره���ا  م��روي 
واالجتامعية، بحث دكتوراه )غري منشور(، 
ال���دراس���ات  معهد  ال��خ��رط��وم،  ج��ام��ع��ة 

اإلفريقية واآلسيوية، 2015م.
النخلة  الله،  الرحمن عوض  عبد  6. أسعد 
م��روي،  مبنطقة  الثقايف  امل���وروث  يف 
مجلة الدراسات السودانية، املجلد )21(، 
واآلسيوية،  اإلفريقية  ال��دراس��ات  معهد 

جامعة الخرطوم، أكتوبر 2015م.
يف م���ج���ال ن���رش م���وض���وع���ات ع��ن��ارص 
ضابط  ن��رش  بالنخلة،  املرتبط  ال���رتاث 
املفارش  عن  مقال  بالسودان  االت��ص��ال 
ُْوش( يف املوروث الثقايف  السعفية )الربرِ
السوداين: الربش األبيض والربش األحمر 
العدد  الشعبية،  الثقافة  مبجلة  منوذجًا، 
الشعبية  الثقافة  عن  تصدر  التي   ،)36(

املنامة،  وال��ن��رش،  والبحوث  للدراسات 
يف  الرشوع  بدأ  كذلك  2017م.  شتاء  يف 
إعداد قامئة حرص وطنية إلدراج كل عنارص 
املرتبط  امل����ادي  غ��ري  ال��ث��ق��ايف  ال����رتاث 

بالنخلة.

صورة جامعية للمشاركني مبزرعة زادنا مبدينة الكدرو
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النخلة في التراث 
الشعبي السوداني

وال��دالالت  املعاين  من  جملة  اىل  إضافة 
ت��ؤك��د ع��ى عظمة ه��ذه  ال��ت��ي  األص��ي��ل��ة 

الشجرة يف املوروث الشعبي.
يف األدب

صالح«  »الطيب  السوداين  األديب  أنسن 
إىل  ال��ه��ج��رة  م��وس��م  رواي��ت��ه  يف  النخلة 
لست  أن��ن��ي  »أُحس  ق��ال  حيث  ال��ش��ال 
مثل  ولكنني  ال��ري��ح،  م��ه��ب  يف  ري��ش��ة 
له  له جذور؛  له أصل  النخلة مخلوق  تلك 
القصصية  مجموعته  يف  وأيضًا  هدف«. 
»دومة ود حامد« يف قصة بعنوان »نخلة 

عى الجدول« وقصة أخرى عنوانها »حفنة 
حيًا  كائنًا  وكأنها  النخلة  فيها  أب��رز  متر« 
ميكن مخاطبته والتفاعل معه، وقد متيزت 
برسمديتها  األش��ج��ار  ب��اق��ي  ع��ن  النخلة 
ومباركتها من قبل النبي محمد )صى الله 
عمتكم  »أكرموا  قال  حني  وسلم(  عليه 

النخلة«.
 أدت مساحة السودان الجغرافية الواسعة 
والعادات  الشعبية،  الفنون  اختالف  إىل 
أنها  غري  أخرى،  إىل  منطقة  من  والتقاليد 
النخيل  ارت��ب��اط  عى  عامة  بصورة  تتفق 
القبائل  ملعظم  وال��ت��ق��ال��ي��د  ب��ال��ع��ادات 
أكرث  مجملها  يف  متثل  والتي  السودانية، 

من 350 قبيلة.  
السودان،  شال  أقىص  النوبة  أرض  يف 

أن  يف  هي  البرشية  الحكمة  درجات  أرفع 
غدًا،  ظلها  يف  تنام  شجرة  اليوم  تغرس 
الطفولة  منذ  السودان  إنسان  عرف  وقد 
أشكالها  مبختلف  األش��ج��ار  ع��ن  الكثري 
وألوانها، غري أنه آنس البقاء قرب النخلة، 
الشعبية،  ذاك��رت��ه  يف  أث��ر  م��ن  تركته  مل��ا 
معها  ولعب  الوريفة،  بظاللها  فاستظل 
وإستصحبها  مثارها،  من  وأكل  وحولها، 

يف أفراحه وأتراحه. 
التي  الساميات  الطيبات  الكلات  وأن 
هي  النخلة،  عمتنا  حق  يف  وتقال  قيلت 
اكتسب  م��رشوع معريف  األم��ر  واق��ع  يف 
رشعيته من استقراء الواقع، بل هو بحث 
تأميل استوعب كافة جوانب الثقافة بإرثها 
االجتاعي.  وواقعها  والحضاري  التاريخي 
الجليلة  امل��ع��اين  تلك  ذل��ك  إىل  أض��ف 
وشجرة  ال��س��ودان  أه��ل  ب��ني  تجمع  التي 
النخيل، والتي تشكل يف وعيهم الثقايف 
ومقدراتهم التعبريية مستوى الرمز، وقد 
ألنها  رمبا  أو  النخلة،  لشموخ  ذلك  يعود 
واالرتقاء،  العلو  أو  والعطاء،  الرخاء  رمز 
السمو،  رس  هاماتها  يف  ي��ك��ون  ق��د  أو 
ثقافتهم  لهم  بالنسبة  فهي  ورمب��ا،  رمبا 
وغذاءهم ومعاشهم، كا أنها تشكل جزًء 
من تراثهم وتقاليدهم الرتباطها الوجداين 
والخري،  لألرض  االنتاء  يؤكد  ما  العميق، 

كاتب وباحث إعالمي سوداين

إبراهيم الحسن

alhasanuae@hotmail.com
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ك��ث��ريًا،  بالنخلة  ه��ن��اك  ال��س��ك��ان  ي��ع��ت��ّز 
مناسبات  يف  ج��ري��ده��ا  ويستصحبون 
طقسية قدمية كانت تقام لتتويج ملوك 
األغ��اين  يف  النخيل  فيها  وي��ذك��ر  النوبة، 
كأجزاء  بالنخيل  االحتفاء  ويتم  واألهازيج، 
ومث��ر وش��ج��ر، ك��ا ك��ان��ت امل���رأة تشبه 
يف  »الشايقية«  قبيلة  أغاين  يف  بالنخيل 

شال السودان.
الزواج يف السودان.. عادات وتقاليد...

بالفتاة  السوداين  املجتمع  اهتام  يبدأ 
مبجرد أن تبلغ سن الثالثة عرشة، فتقوم 
األم بتعليمها كيفية تصفيف شعرها إىل 
مييز  ما  أشهر  وهو  تعرف،  كثرية  ضفائر 
تعليمها  إىل  تتدرج  ثم  السودانية،  املرأة 
وهي  ال��ك��رسة،  وأهمها  الطهي  دروس 
خاص  إن���اء  يف  ت��وض��ع  ال���ذرة  م��ن  عجينة 
يسمى الصاج. وخالل هذه الفرتة الحرجة 

خروجها  يقل  الصغرية  للفتاة  بالنسبة 
بلغت  الفتاة  أن  ذلك  ويعني  عام،  بشكل 
للشباب  دعوة  ويعترب مبثابة  الزواج،  سن 
السوداين  وللزواج  منها.  للزواج  للتقدم 
بدأ  التي  امل��ت��ف��ردة  ال��ع��ادات  م��ن  العديد 
بعضها يف االندثار يف ظل التطور العام، 
الريف  يف  باقيًا  ي��زال  ال  معظمها  ولكن 
ساهم  وق��د  التقليدية،  األرسة  ووس��ط 
النسيج االجتاعي عى استمرار  متاسك 
املجتمع  يف  ال�����زواج  ع�����ادات  م��ع��ظ��م 

السوداين.
 فطلب يد الفتاة للزواج له أصول وترتيبات، 
الفالنية  األرسة  أن  يسمع  عندما  فالشاب 
امرأة  لها  يرسل  ال��زواج  سن  يف  بنت  لها 
لتصف له مالمحها وأوصافها أواًل، وبعد أن 
يوافق وتوافق أرسة الشاب عى األرسة، 
وخ���الل ه���ذه ال��ف��رتة ت��ج��ري م��ش��اورات 

ملعرفة إن كان هناك من يريدها من أبناء 
عمومتها، وإن مل يوجد تعطى املوافقة.

ت��أيت أم  ل��ل��زف��اف،   وق��ب��ل تحديد م��وع��د 
العريس ومعها بناتها املتزوجات وأخواتها 
من  ثانية  مرة  لتطلبها  العروس  والدة  إىل 
أمها، ويأيت إعالن املوافقة بعبارة معهودة 
البنت  أعطيتك  خري«،  وألف  »خري  وهي: 
ساع  وبعد  البنك  وزوجة  لك  ابنة  لتكون 
بوضع  العريس  أم  تقوم  الجملة  ه��ذه 
ال��ع��ادة  امل����ال، وه���ذه  مبلغ رم���زي م��ن 
تسمى فتح الخشم أو قولة خري أي تقديرًا 
لوالدة العروس التي رحبت بأهل العريس 
بعد  وتنطلق  طيبًا.  ق���واًل  لهم  وق��ال��ت 
حيث  الكربى،  للزفة  االستعدادات  ذلك 
ب�  يعرف  ما  بتقديم  العريس  أرسة  تقوم 
عبارة  وه��ي  ال��ع��روس،  ألرسة  »الشيلة« 
واملالبس  امل��ال  م��ن  ال��ع��روس  مهر  ع��ن 
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التي  املأكوالت  وكافة  والذهب  والعطور 
ستقدم للضيوف يف يوم العرس، وعند 

إحضارها يتم تحديد موعد عقد القران.
مدة  ابنتها  بحبس  العروس  والدة  وتقوم   
تصل لثالثة أشهر يف داخل غرفة ال تصلها 
عميقة  حفرة  لها  وتحفر  الشمس،  فيها 
تدس  كبري  ف��خ��اري  إن��اء  بداخلها  يوضع 
والشاف  الطلح  أشجار  من  أع��وادًا  داخله 
العروس  لتجلس  نارًا هادئة  وتشعل فيها 
عى حافة تلك الحفرة بعد أن تخلع جميع 
مالبسها، وتلتف بقطعة كبرية من قاش 
الشملة  تسمى  الخشن  الوبري  الصوف 
تقوم  وال  خ��اص  بزيت  جسمها  وميسح 
من تلك الحفرة حتى يتصبب منها العرق 
الساعتني،  تتجاوز  مل��دة  كبريه  بكميات 
عبارة  وهي  بالدخان،  العادة  هذه  وتسمى 
خالل  العروس  وت��داوم  بخار،  ح��ام  عن 
هذه الفرتة عى فرك جسدها بعجينة من 
لنعومة  »اللخوخة«  تسمى  والزيت  الذرة 

البرشة وصفائها.
والدتها  العروس تقوم  وأثناء فرتة حبس   
الخاصة  العطور  بإعداد  وعاتها  وخاالتها 
ب��ه��ا، وه���ي أن����واع م��ت��ع��ددة م��ن املسك 
وال��ع��ن��رب وال��ص��ن��دل وامل��ح��ل��ب وغ��ريه��ا، 

وتصنع من هذه املواد عطر قوي الرائحة 
يتكون  عطر  يجهز  ثم  »الخمرة«،  يسمى 
ثم  خ��اص،  بزيت  مغلية  خام  عطور  من 
من  قطع  وه��ي  »الدلكة«  حبات  لها  تعد 
القمح واملسك معطرة يف شكل  عجني 
ليال  ث��الث  وقبل  الجسم.  لتدليك  دوائ��ر 
بها  التي  الغرفة  تجهز  ال��زف��اف  ي��وم  من 
الحناء  وضع  مراسم  ببدء  إيذانًا  العروس 
ونقشها عى يديها وقدميها من قبل امرأة 
متخصصة بهذا العمل تسمى »الخنانة«، 
جريد  وض��ع  ال��غ��رف��ة  تجهيزات  وتشمل 
النخيل األخرض الذي تزين به الجدران يف 
الغرفة  أرضية  تفرش  ثم  بديعة،  أشكال 
من  برسير  وي��ؤىت  ال��ل��ون،  أحمر  بسجاد 
بساط  فوقه  يوضع  امل��خ��روط  الخشب 
مطيل  الربش  يسمى  النخيل  سعف  من 
العروس  عليه  وتجلس  األح��م��ر،  باللون 
م��رت��دي��ة ال��ث��وب ال���س���وداين امل��ع��روف، 
أمامها  وتوضع  اللون،  أحمر  أيضًا  ويكون 
الحمراء  ب��ال��ورود  مزينة  خ��اص��ة  صينية 
صحن  عليها  »الجرتق«  صينية  ب�  تعرف 
مخلوط فيه الحناء وزجاجات من الصندلية 
واملحلبية والرستية، وهي مواد تستخدم 
نقش  يف  الحنانة  وتبدأ  الحناء،  وضع  يف 

الرسم  وأث��ن��اء  جميلة،  مزخرفة  أش��ك��ال 
مشهورة  أغنية  العروس  صديقات  تغني 

العديل والزين.
وال يقترص وضع الحناء للعروس فقط، بل 
توضع كذلك للعريس قبل يومني من ليلة 
الزفاف عى أنغام الغناء الشعبي، ويرتدي 
الطويل  والرسوال  الجالبية  الشعبي  الزي 
والشبشب األبيض ويقوم أصدقاؤه خالل 
للعريس،  بإعالن تربعاتهم املالية  الحفل 
ويطلق عليها الكشف، وهي تفوق بعض 
العريس  أنفقه  وما  الزواج  تكاليف  األحيان 
يف التجهيزات األولية لزواجه. ويأيت اليوم 
أهل  منزل  يكون يف  القران  لعقد  املحدد 
والثريان،  الخراف  تذبح  حيث  ال��ع��روس، 
ع���ادة عى  تحتوي  ك��ب��ريه  م��أدب��ة  وت��ق��ام 
اللحوم والخرض بأنواعها املختلفة، ويتم 
أقرب مسجد ملنزل  عادة يف  القران  عقد 
أرسة العروس، ويكون عقب صالة العرص، 
من  النارية  األع��رية  بعض  تطلق  وبعدها 
من  الزغاريد  صوت  يقابله  الرجال،  جهة 
وهم  األط��ف��ال  ورصخ���ات  ال��ن��س��اء  جهة 
يلتقطون قطع الحلوى والتمر التي تقذف 
الدخلة  ليلة  تبدأ  املساء  ويف  الهواء.  يف 
وترتقبها  بشوق  العريس  ينتظرها  التي 
العروس بيشء من الخوف والحياء، وتبدأ 
ويكون  العروسة«  »لبس  ب���  طقوسها 
تدعى  ام���رأة  وت��ق��وم  مغلقة،  غ��رف��ة  يف 
»املزينة« بعملية نظافة كاملة للعروس، 
وهو  الرقص،  ثوب  ارتداء  يف  وتساعدها 
فستان قصري جدًا وبدون أكام ومفتوح 
ال��ص��در م��ن ق��اش ف��ي الم��ع يسمى 
ثم  ونعومته،  لبياضه  سكر«  »السكر 
تزين بالحيل الذهبية من أعى رأسها إىل 
العروس يف  زينة  أخمص قدميها، وأهم 
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من  مجموعة  وهو  »الرحط«،  الليلة  هذه 
يف  توضع  الالمعة  الحمراء  الحرير  خيوط 
ال��ع��روس، ثم  شكل ح��زام عى خ��ارصة 
تغطى بثوب من القاش األحمر به العديد 
يسمى  ال��زاه��ي��ة  األل����وان  تشكيالت  م��ن 
»الفركة« و »القرمصيص« وقبل خروجها 
صنعت  ال��ت��ي  ال��ع��ط��ور  بجميع  تتعطر 
وتجلس  تخرج  ثم  الليلة،  لهذه  خصيصًا 
»الجرتق«،  طقوس  لتبدأ  عريسها  بجوار 
مسحوق  وهي  »الرضيرة«  توضع  حيث 
الجافة عى رأس كل منها،  العطور  من 
ويتبادالن بعد ذلك بخ اللنب عى بعضها 
الزوجية  حياتها  ب��أن  األه��ل  م��ن  ت��ف��اؤاًل 
نقية خالية من املشاكل،  بيضاء  ستكون 
عني  عن  بعيدًا  للراحة  العروس  تخلد  ثم 
من  راحتها  ت��أخ��ذ  حتى  العريس  ورق��اب��ة 
للزينة،  الجلوس  بسبب  الحاصل  التعب 
وبعدها تخرج مع عريسها إىل املنزل يف 
عش  وبدخولها  األه��ل،  من  كبري  موكب 
واألحباب  األه��ل  يتفرق  السعيد  الزوجية 
بعد وداع العروسني بدموع الفرح والدعوات 

الصالحة بحياة هانئة رغدة.
جرتق

ه��و إع���الن ب��دأ االس��ت��ع��دادات وال��ع��ادات 
حيث  للفرح،  وتهيئتها  بتجهيزها  الخاصة 
تتجمع فتيات الحي من وصيفات العروس 
وهو  بالدف  الغناء  أنغام  عى  للرقص 
الشاقة  العملية  هذه  وتستمر  »الدلوكة« 

أليام طويلة وتسمى »التعليمة« وميتلئ 
والجريان  ب��األق��ارب  ال��ع��روس  أه��ل  منزل 
والبهجة  ال��ف��رح  مظاهر  وت��ع��م  وال����زوار 
الفرح،  عن  معربة  النساء  زغاريد  وترتفع 
الدخان  العروس عملية  تجهيز  عادات  من 
وهي عملية تشبه حام البخار تقوم بها 
الدخان  حفرة  عى  تجلس  التي  العروس 
الطلح  حطب  عليه  ويوضع  بالنار  توقد 
وتغطي  الطيبة  الذكية  برائحته  املعروف 
نفسها جيدًا حيث يعمل الدخان املتصاعد 
م���ن اح�����رتاق ح��ط��ب ال��ط��ل��ح ع���ى فتح 
لونًا  وإكسابها  وترطيبها  البرشة  حامات 
أسمر ييل ذلك عملية تنظيف البرشة من 
الحلوة  باستخدام  املرغوب  غري  الشعر 
أو  شقيقاتها  فيها  العروس  تساعد  والتي 
بنات عمها، وغالبًا ما تلزم العروس منزل 
القصوى  أهلها فال تخرج منه إال لرضورة 
وذلك للحفاظ عى جال برشتها وزينتها 
العروس  متتنع  أن  املتبعة  العادات  ومن 
يدفع  أن  بعد  إال  العريس  مع  التحدث  عن 
جزء من املال أو حلية من الذهب، وعليه 
وهو  البنات«  »بحق  يسمى  ما  يدفع  أن 
وتجتمع  وخروف  وحلوى  فواكه  عن  عبارة 
ال��ع��روس  ببيت  ال��ي��وم  ه��ذا  ال��ب��ن��ات يف 
ألن  وال��غ��ن��اء  »القيلة«  ب��ي��وم  وي��س��م��ى 
مع  ويحرض  ال��ع��روس  يستلم  العريس 
امتام  بعد  والزغاريد  الغناء  وس��ط  أهلة 

مراسم عقد القران.

طقوس الجرتق
يذبح  حيث  »الجرتق«  ط��ق��وس  ت��ج��ري 
عى  والفاكهة  ال��ح��الوة  وت���وزع  ال��خ��روف 
ال��ب��ن��ات وتتنقل  ال��غ��ن��اء  ال��ح��ض��ور وس��ط 
العروس للبقاء مع زوجها، وغالبًا ما يكون 
أهلها قد جهزوا لها مكانًا مناسبًا للسكن 
»الجرتق«  صينية  وتحرض  امل��ن��زل،  يف 
واملحلب  والبخور  »الدلكة«  من  وتتكون 
وم��س��ح��وق ال��ص��ن��دل وال��خ��م��رة وال��ك��رك��ار 
وه���و ع��ب��ارة ع��ن زي���ت مب��ك��ون��ات معينة 
يستخدم لدهان الشعر، وتحتوي الصينية 
وبه  الحنة  وص��ح��ن  وامل��خ��رب  ال��ح��ق  ع��ى 
تصاحب  والبنني  مشتعلة  ملونة  شموع 
تلك  سيد  وه��و  الدخلة  ليلة  »الجرتق« 
أهل  يجتمع  حيث  من��ازع  بال  الطقوس 
والجريان  العريس  وأص��دق��اء  العروسني 
عن  عبارة  وهو  الجرتق  »عنقريب«  حول 
رسير من الخشب توضع فيه مالءة خاصة 
ذات لون أحمر جذاب وحوله جريد النحيل 
وال بد أن يستقبل )القبلة( وأمامها صينية 
الجرتق، ويعترب »الجرتق« فأل حسن ويف 
لحظات الجرتق تقوم البنات بوضع الحناء 
عى أيدي أصحاب العريس وخاصة الوزير 

وهو الشخص املقرب من العريس. 
يف  النخيل  سعف  من  يدوية  مشغوالت 

السودان 
بزراعة  واس��ع��ًا  اهتامًا  ال��س��ودان  شهد 
أي��ام  يف  وف���ريًا  إنتاجًا  وحققوا  النخيل، 
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تعد  أن���واع  بها  ال��ب��الد  أن  خاصة  ح��ص��اده، 
األجود بني كثري من الدول املنتجة للتمور، 
لعمليات  ضخمة  ف��رص��ًا  أت���اح  م��ا  وه��و 
التسويق والعمل عى املنافسة العاملية 
يف إنتاج التمور، إضافة إىل أن إنتاج النخيل 
املصنوعات  من  الكثري  معه  يستصحب 
اليدوية مثل األثاثات والسجاجيد، والسالل 
بها شجرة  أخرى مختلفة متدهم  وأشياء 
دخل  زي��ادة  يف  منها،  وُيستفاد  النخيل 
الفرد واملساهمة يف دفع اقتصاد الدولة، 
وعزز من ذلك كله، املناخ املالئم لزراعته. 
مكونات  أه��م  أح��د  النخيل  سعف  يعد 
ظل  حيث  السودان،  يف  الشعبي  الرتاث 
يف  عليه  يعتمدون  السودانيني  معظم 
املنزلية  األواين  وحتى  األث��اث��ات  تصنيع 
»املشلعيب«  مثل  الطعام  وحافظات 

و«القفاف« أي »السالل« وخالفها.        
وال��س��ع��ف أل�����واح ت��س��ت��خ��رج م���ن ج��ري��د 
وناعمة  رقيقة  النخيل، تفصل إىل رشائح 
شعبيًا  املعروفة  باألصباغ  بعضها  ويّلون 
صناعة  يف  وت��س��ت��خ��دم  ب�«التفتاه«، 
أو  واملصايل«،  ال�����ربوش  السجاد« 
الطعام  حافظات  أو  »القفاف«  السالل 

البيوت  بعض  لسقف  أو  »مشلعيب«، 

تصنع  كا  »الطني«،  اللنب  من  املبنية 
»أطباق«، إىل جانب  منه أغطية لألطعمة 
ال  التي  األخ��رى  االستخدامات  من  الكثري 
السعف  استخدام  ويختلف  لها.  حرص 
ففي  آلخ��ر،  مكان  م��ن  منتجاته  وأس���اء 
الحرص،  ال  املثال  سبيل  عى  »دارفور« 

»طبق«  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  »الريكة«  نجد 
يوضع فيه الخبز »الكرسة«، كا يصنع من 
»برش«  السعف ما تعرف بالسباتة وهي 
طويل يستخدم للصالة، أما أكرث منتجات 
السعف انتشارًا وشهرة يف السودان فهي 
»القفة« السلة، وتستخدم لحمل الخضار 
السياق  ه���ذا  ويف  األخرى.  واألغ�����راض 
وهي  »الهبابة«  إىل  اإلش����ارة  م��ن  ب��د  ال 
وبدونه  خشبي  مبقبض  ي��دوي��ة  م��روح��ة 
النار يف  قدح  جانب  إىل  أحيانًا، تستخدم 
الصيف  خالل  الذباب  وطرد  الهواء  جلب 
السعفية  املنتجات  أهم  ومن  والخريف، 
ب�«املقشاشة«  امل��ع��روف��ة  امل��ك��ن��س��ة 
ال��رتاب��ي��ة  األم��اك��ن  لتنظيف  وت��س��ت��خ��دم 
والرملية، وتعّد األكرث كفاءة بني نظرياتها 

يف هذا الصدد. 

والخفيف  الثقيل  منها  أن���واع،  والسعف 
وغايل الثمن ورخيصة، والثقيل وهو الذي 
تصنع منه »شنط اليد« وأغطية الصواين 
إىل  تستخدم  ظلت  ال��ت��ي  »الطباقة« 
خاصة  األطعمة،  تغطية  يف  قريب  وقت 
واملناسبات  الكريم  رم��ض��ان  شهر  يف 

املختلفة.
وه��ن��اك س��ع��ف ت��ص��ن��ع م��ن��ه ال����ربوش، 
رشق  يف  »كسال«  مدينة  ب��ه  اش��ت��ه��رت 
ال����ب����الد، ح��ي��ث ت��ص��ن��ع ال������ربوش ل��ع��دة 
مفارش  يستخدم  م��ا  فمنها  أغ����راض، 
ل�«العناقريب«، ومنها ما يصنع سجادات 
للصالة أو لتجميل سقوف »الرواكيب« أو 
»الفرندات«، ومنتجات السعف يف الغالب 
رخيصة الثمن مقارنة بأسعار املفروشات 
بناء  السعف يف  األخرى. وأيضًا يستعمل 
يتعاظم  حيُث  املتحركة،  البدوية  البيوت 
»الخريف«  اإلقبال عليه يف فصل الزراعة 
ظهور  عى  آلخ��ر  مكان  من  ترحليها  ألن 

الدواب أكرث سهولة وانسيابًا.
»العنقريب » 

يعني  السودانية  العامية  يف  »العنقريب« 
الرسير، وهو تراث يرافق طقوس الوالدة 
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وال��خ��ت��ان وال��ج��ن��ازة يف ال���س���ودان، ومل 
السوداين  املجتمع  يف  الحداثة  تستطع 
يف  واألس�����ايس  ال��ه��ام  دوره  ت��ل��غ��ي  أن 
وأفراحهم،  أحزانهم  السودانيني  مشاركة 
األشجار  خشب  من  يصنع  و«العنقريب« 
السنط  خ��ش��ب  بينها  م��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
والسدر، ويرتكز عى أربعة قوائم وينسج 
فروع  أو  السعف  من  املصنوعة  بالحبال 
النخيل، وقد وجد »العنقريب« مع حضارة 
ت��ع��دى عمرها  ال��ت��ي  ال��س��ودان��ي��ة،  ك��رم��ة 
ال��س��ن��وات، وح��اف��ظ ع��ى رون��ق��ه،  آالف 
أن  رغم  شكله  يف  بسيطة  تطورات  مع 

األصل ظل ثابتًا كا هو.
حياة  دورة  ض��م��ن  »العنقريب«  ي��دخ��ل 
املوت  حتى  ال��والدة  منذ  السوداين  الفرد 
أنه يعترب مرتكزًا  إذ  بالختان والزواج،  مرورًا 
أساسيًا يف تلك املناسبات. فعند الوالدة 

وكان  الوضع،  عند  عليه  تنام  املرأة  كانت 
حسنًا،  ف��أاًل  باعتباره  الختان  عند  يستغل 
العروس  حنة  يف  رضوري  أنه  عن  فضاًل 
ليلة  يف  يجلسان  إذ  م��ع��ًا،  وال��ع��ري��س 
واألقرباء.  األه��ايل  أه��ازي��ج  وس��ط  الحناء 
»الجرتق« عى  كا يستخدم يف طقس 
األح��زان  وعند  األحمر.  اللون  يكسوه  أن 
يحمل  فعليه  ح��ارضًا،  »العنقريب«  يكون 
بأنه  السودانيون موتاهم، ويعرف عندها 
عجيبة  مفارقة  يف  الجنازة«،  »عنقريب 

والتطرّي  ال��ت��ش��اؤم  عنه  ع��رف  ملجتمع 
واإلميان بالسحر.

وي��ؤك��د األك��ادمي��ي وال��ب��اح��ث يف ال��رتاث 
أن  ب���رشي،  امل��ه��دي  ال��س��وداين، محمد 
»العنقريب« ظهر منذ حضارة كرمة، وبدا 
أن امللك  إذ وج��دوا  آث��اره��ا،  واض��ح��ًا يف 
كان يدفن وهو مسجى عى »العنقريب« 

داخل »الدفوفة« مع نحو 500 من رعاياه، 
مصنوعًا  العنقريب  كان  »حينها  مضيفًا 
من الجلد، كا تغري شكله وظهر عنقريب 

الجنازة والجرتق وخالفه«.
»العنقريب«  حضور  أن  املهدي  ويذكر 
املجتمع  ثقافة  يف  رمزي  الحايل  بشكله 
الحياة  دورة  طقوس  يف  ويدخل  املدين، 
عند الوفاة والزواج والختان والوالدة. ويشري 
نظرًا  وباكستان،  الهند  بدولتي  ربطه  إىل 
عى  الهندية  للحضارة  ال��ق��وي  للتأثري 

السودانيني.
السودانيني عى وضع  ويشري إىل حرص 
عى  متكئًا  الدفن  بعد  الجنازة  »عنقريب« 

الحائط ثالثة أيام، ومنع الجلوس عليه أو 
إعادته إىل وضعه الطبيعي قبل ذلك خوفًا 

من وفاة من يجلس عليه.
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 الوجود اآلثاري
الستخدام النخيل في 
تاريخ السودان القديم

الحضارات  التاريخية املتأصلة يف  جذوره 
الساموية،  والديانات  القدمية  السودانية 
وبذلك فإن هذا املقال يبني هذه العنارص 
الثقايف  ت��ك��ون م��ج��االت امل���وروث  ال��ت��ي 

املختلفة يف السودان.

املقدمة

والجريد  النخيل  جذوع  توظيف  تم  قدميًا 
املقابر  ويف  املنازل،  سقوف  عمل  يف 
اللنب.  ال��ط��ني  م��ن  بنيت  ال��ت��ي  وامل��ع��اب��د 
واس��ت��م��ر ه���ذا االس���ت���خ���دام ح��ت��ى بعد 
املقابر  ه��ذه  بناء  يف  الحجر  استعامل 
التاريخية املختلفة.  واملعابد يف العصور 
صناعة  يف  ال��س��ع��ف  اس��ت��خ��دم  ك��ذل��ك 
صنع  وتم  واألطباق،  واملفارش  السالل 
فراش جثث املوىت من الخوص الحديث 
أكلها طرية  البلح فقد تم  أما مثار  النمو. 
نوعًا  منقوعها،  من  واستخرج  ومجففة 
يستخرجونه  الناس  زال  ما  ال��راب،  من 

هذا املقال يبنينِّ الوجود اآلثاري الستخدام 
حيث  القديم،  السودان  تاريخ  يف  النخيل 
املتعددة  النخيل  شجرة  أج���زاء  وظفت 
التي استخدمها  األدوات  لصناعة عدد من 
هذه  وارتبطت  اليومية  حياته  اإلنسان يف 
األدوات بالعامرة التقليدية واألواين واألثاث 
املنزيل وغريها، وهنا يستدل الكاتب بعدد 
من اللقى األثرية التي تم العثور عليها يف 
إىل  تعود  التي  األث��ري��ة  امل��واق��ع  من  ع��دد 
املتعاقبة  املختلفة  التاريخية  ال��ف��رات 
يف تاريخ السودان القديم، وتوضح أيضًا 
أج��زاءه  وتوظيف  للنخيل  األث��ري  الوجود 
شجرة  تشكل  كذلك  املادية.  الثقافة  يف 
امل��وروث  مكونات  أه��م  إح��دى  النخيل 
والتقاليد  بالعادات  ترتبط  فهي  الثقايف؛ 
واملعتقدات، مثل الطقوس واملامرسات 
امليالد  كطقوس  اإلنسان  حياة  دورة  يف 
والختان والزواج واملامت. وهذا املكون له 

قسم الفولكلور، معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية، 
جامعة الخرطوم

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

asaadhajam@yahoo.com
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النوى  مسحوق  أدخ��ل  كام  اليوم.  حتى 
ييل  فيام  ن���ورد  الطبية.  ال��وص��ف��ات  يف 
الس��ت��خ��دام��ات  وم��ت��ع��ددة  متنوعة  أدل���ة 
من  عدد  لصناعة  املختلفة  النخلة  أج��زاء 
من  عدد  يف  اكتشافها  تم  التي  األدوات 
تعود  مختلفة.  مبناطق  األثرية  املواقع 
الحضارة  يف  مختلفة  تاريخية  فرات  إىل 
األجزاء  حسب  عىل  ونصنفها  السودانية، 
نجد  حيث  األداة،  صناعة  يف  املستخدمة 
النخيل  ليف  أن  نجد  املثال  سبيل  عىل 
الحبال  صناعة  منها  استخدامات  عدة  له 
السعف  يستخدم  كام  الصنادل،  ونسيج 
املفارش  منها  األدوات  من  عدد  لصناعة 
والسالل وغريها. كل أداة تعود لفرة زمنية 
املستخدم  الجزء  نذكر  لذلك  مختلفة، 

األثري  الوجود  نورد  ثم  ومن  النخلة،  من 
لألدوات دون التقيد بالرتيب الزمني.

الوجود اآلثاري الستخدام النخيل

وجود  األخ��رية  األثرية  الكشوفات  أوردت 
 –  3700( )أ(  باملجموعة  يعرف  ملا  آثار 
الشالل  جنوب  باملنطقة  ق.م(   2800

املجموعة  ه��ذه  مساكن  وكانت  الثالث. 
عىل شكل أكواخ كروية يبنى هيكلها من 
بالجريد وسعف  تغطى  ثم  النخيل  جذوع 

النخيل)1(.
فرة  إىل  تعود  التي  بالنة  ثقافة  آث��ار  يف 
الرابع  )القرن   )X Group( م��روي  بعد  ما 
من  نجد  امليالدي(،  ال��س��ادس  ال��ق��رن   –
اكتشاف  وت���م  ال��س��الل،  ال��ح��رف ص��ن��ع 

سلتني من سعف النخيل يف جبانة جوار 
ال��ش��الل ال��ث��اين، ويف ال��ط��رف اآلخ��ر من 
وثالثون  أرب��ع  اكتشاف  تم  الجبانة  نفس 
سلة ورجح أنها كانت تستعمل يف أعامل 
من  الطريقة  وه���ذه  ودف��ن��ه،  ال��ق��ر  حفر 
الفنيات التي تستخدم يف منطقة النوبة 
استخدمت  كام  وردمه)2(.  ال��راب  إلزال��ة 
ومتعددة.  كثرية  أخ��رى  ألغ��راض  السالل 

»انظر الصورة رقم )1(«.
السودان  )شامل  كرمة  حضارة  اشتهرت 
الزمن  اىل  تعود  الحالية  كرمة  مدينة  يف 
2500 - 1500 ق. م( بوجود املزارع إلنتاج 

الغالل والخرض، حيث كانت تحاط بأشجار 
الشون  يف  الغالل  ه��ذه  وتخزن  النخيل، 
يف  الحيوانات  وروث  الطني  من  املبنية 

حضارة  فرة  النخيل،  سعف  من  مضفور  حزام  رقم)2(:  الصورة 
كرمة  شارلس،  حاكم،  املرجع:   .) م  ق.   1500  -  2500( كرمة 

مملكة النوبة، شكل رقم)83(، ص، 193.

الصورة رقم)4(: جزء من مفرش جريد تم نسجه بالجلد، يعود إىل 
املصدر:   . أتريي  منطقة  1504م(،   – )600م  املسيحية  الفرة 
الكاتب،  )21189(.تصوير  رقم  قطعة  القومي،  السودان  متحف 

2013/4/11م.

بعد  ما  تعود إىل فرة  التي  السالل  الصورة رقم)1(: مجموعة من 
مروي، )القرن الرابع – القرن السادس امليالدي(. املصدر: متحف 

السودان القومي، 36 قطعة متشابهة، تحمل الرقم: 14883.

الصورة رقم)3(: أطباق من السعف، فرة حضارة كرمة )2500 - 
 V. George A. Reisner, Excavation at Kerma, .)1500 ق. م

 dans Harvard African studies. 6. Cambridge. Mass,
P. 317.1923. املرجع:
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ب�  اآلن  يعرف  ما  أو  امل��ن��ازل،  فناء  داخ��ل 
)القسيبة(، وكانت تبنى عىل الحجارة وبلغ 
وارتفاعها  أمتار  أربعة  القسيبة  هذه  قطر 
كبرية  كميات  تخزن  يجعلها  مام  مر   2-1
من الغذاء، وكان يخزن التمر ومواد غذائية 
أخرى يف صوامع صغرية مبنية من الطني 
تقلبات  م��ن  لحاميتها  وذل��ك  املجفف؛ 

الطقس واألرضة)3(.
كان السكان يف فرة حضارة كرمة يوظفون 
أج����زاء ش��ج��رة ال��ن��خ��ي��ل ل��الس��ت��خ��دام��ات 
النخيل  املختلفة، حيث يستخدم سعف 
إحدى  يف  وعرث  األدوات،  من  عدد  لصنع 
سعف  من  مضفورة  أحزمة  عىل  املقابر 
كان  م(،  ق.   1500  -  2500( النخيل 
يستخدمها الجنود الرماة، حيث تم كشف 
منوذج  متثل  كاملة  مقرة  يف  النوع  هذا 

الصورة  »انظر  النوبية)4(،  الرماة  لكتيبة 
رقم )2(”.

حرفة  اشتهرت  كرمة  ح��ض��ارة  ف��رة  يف 
السعفيات، حيث تم الكشف عن عدد من 
الروش واألطباق التي صنعت من سعف 
النخيل، وهي تحمل نوع الضفرية نفسها 
ال��غ��رز نفسها  ون���وع  ال����روش،  ال��ت��ي يف 
تستخدم  التي  األطباق  يف  املستعملة 
عدا  يذكر  تغيري  دون  الحايل  الوقت  يف 
»انظر الصورة  الزخرفية)5(،  يف األشكال 

رقم)3(«.
تستخدم  األدوات  ه���ذه  ص��ن��اع��ة  يف 
والسالل  األطباق  خصوصًا  واإلبر  املغارز 
كرمة  يف  اكتشافها  تم  وهذه  وال��روش، 
منها  كبرية  أع��داد  عىل  العثور  تم  حيث 
صنعت من العظم)6(. وبالنسبة لألصباغ 

التي كانت تستعمل لزخرفة هذه األدوات 
وجد  استخدامها  عىل  دليل  أقدم  أن  نجد 
يف ف��رة ح��ض��ارة ك��رم��ة، حيث ع��رث يف 
الفخار  أوعية من  والجبانات، عىل  املدينة 
وصفراء،  حمراء  تلوين  مواد  عىل  تحتوي 
الرميل  الحجر  وتتوفر موادها بني صخور 
الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  امل��ت��وف��ر  ال��ن��ويب 

بكرمة)7(.
من  اثنان  “هنالك  آدم:  ي.  وليام  يقول 
منطقيًا  يسلم  أن  ميكن  الفنية  املهارات 
ب��ت��ط��وره��ام يف ال��ن��وب��ة امل���روي���ة، وه��ام 
نسيج السالل، وصناعة الجلود، وبالنسبة 
للسالل نجدها صنعت يف كل األزمان يف 

التاريخ النويب”)8(.
السالل  لصناعة  النخيل  سعف  استخدم 
أن  إذ  النسيج،  صناعة  من  أق��دم  وتعتر 

ال���ص���ورة رق�������م)6(: ص��ن��دل )ح�������ذاء(، م���ن ال��س��ع��ف، ال��ف��رة 
1504م(، منطقة رصص.  املصدر: متحف  املسيحية)600م – 

السودان القومي قطعة رقم )21281(.

لربط  يستخدم  النخيل  ليف  من  مفتول  حبل  رقم)8(:  الصورة 
أتريي.  منطقة  1504م(،   – )600م  املسيحية  الفرة  الحيوانات، 

املصدر: متحف السودان القومي، قطعة رقم )21268(.

إىل  تعود  النخيل  سعف  من  مضفور  إناء  سلة،  رقم)5(:  الصورة 
السودان  متحف  املصدر:  1504م(.   – )600م  املسيحية  الفرة 

القومي، قطعة رقم)14883(.تصوير الكاتب، 2013/4/10م.

الصورة رقم)7(: صندل )حذاء(، من ليف النخيل، الفرة املسيحية 
السودان  متحف  املصدر:  رصص.  منطقة  1504م(،   – )600م 

القومي، قطعة رقم )21331(.تصوير الكاتب، 2013/4/11م.
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أخرى  تحضريات  إىل  تحتاج  ال  الضفرية 
للسعف، غري أن الحرفية تحتاج فقط إىل 
أجود أنواع السعف وتقوم بقطعه بأطوال 
ليكون  شقائق  إىل  تسلخه  ثم  مناسبة، 
بعرض مناسب، وتقوم بعملية الضفرية 
النسيج  أن  ح��ني  يف  يديها،  باستخدام 
إذ  التمهيدية  العمليات  بعض  يتطلب 
حتى  خيوط  إىل  األلياف  غزل  إىل  يحتاج 
ويستخدم  نسجها،  من  الحريف  يتمكن 
لذلك  العمل،  يف  تساعده  أدوات  لذلك 
الحرف  أقدم  من  السعفيات  حرفة  تعتر 
التقليدية، والسالل يرجع تاريخها يف وادي 
الحديث حوايل  الحجري  العرص  النيل إىل 
واس��ت��خ��دم  ق.م(،   3500  –  4000(

للتضفري،  وال���دوم  النخيل  سعف  فيها 
الصناعة مستمرة يف وقتنا  تزال هذه  وال 

الحارض)9(.
األدوات  صناعة  ب��أن  آدم��ز  ي.  وليام  ذك��ر 
السعفية عرفت منذ وقت مبكر يف التاريخ 
عرث  إذ  ق.م(،   1600  -  2300( ال��ن��ويب 
عىل  حلفا  مدينة  شامل  أبريم  قرص  يف 
)القرن  املروية  الفرة  إىل  تعود  مقاطف 

امليالدي(، كام  الرابع  القرن   – الرابع ق.م 
استعملت هذه األدوات نفسها يف عهد ما 
السادس  القرن   – الرابع  بعد مروي)القرن 
املسيحية  ال��ف��رة  يف  أم���ا  امليالدي(، 
األدوات  كانت  فقد  1504م(،   – )600م 

االستعامل،  وشائعة  منترة  السعفية 
عرث  حيث  كلبنارتيوأتريي،  يف  وأك��رثه��ا 
عىل كميات هائلة من الحصري من ضمن 
البقايا األثرية يف األماكن السكنية، وأنواع 
من  تصنع  وكانت  السالل،  من  مختلفة 
عىل  أي��ض��ًا  العثور  وت��م  النخيل،  سعف 
سعف  من  )األحذية(  الصنادل  من  ع��دد 
صناعة  كانت  أنها  ويبدو  النخيل،  وليف 
)10(.«انظر  الفرة  ه��ذه  يف  متخصصة 
عىل   ،)7(،)6(،)5(،)4( رق��م:  ال��ص��ور 

التوايل«.
الليف،  النخيل  أج���زاء  استخدامات  م��ن 
يف  الحبال  لصناعة  خام  كامدة  استخدم 
يزال يستخدم يف  النيل قدميًا، وال  وادي 
عن  عبارة  النخيل  وليف  الحارض،  الوقت 
تشابكًا  ببعض  بعضها  متشابكة  ألياف 
تشبه  م��ادة  منها  تتكون  بحيث  طبيعيًا، 

السعف،  حول  ملتفة  أواًل  تكون  النسيج، 
وهي توجد عند قمة شجرة النخيل محيطة 
حزمة   200« ذكر  ورد  وقد  الفروع،  بقلف 
بردية  الحبال« يف  النخيل لصنع  ليف  من 

مرصية قدمية غري محددة التاريخ )11(.
يف السودان الشاميل مبنطقة أتريي تم 
العثور عىل مجموعة من األدوات استخدم 
الصنادل  منها  النخيل  ليف  صناعتها  يف 
)600م  املسيحية  الفرة  يف  ذكرنا  كام 
اس��ت��خ��دام��ات  وه��ن��ال��ك  1504م(،   –
لربط  تستخدم  التي  الحبال  منها  أخ��رى 
الحيوانات وألغراض أخرى، »انظر الصورة 

رقم)8(«.
من الحرف أيضًا صناعة الروش، فقد تم 
اكتشاف مومياء يف منطقة الشالل الرابع 
السودان  بالقرب من مدينة مروي شامل 
العرص  ف��رة  إىل  ت��ع��ود  ب��رش  ملفوفة 
الحجري الحديث )4000 – 3500 ق.م(، 
ويف مواقع أخرى وجد أن امليت يرقد عىل 
الرش، وغريها مغطى به ومتت صناعتها 

من سعف النخيل )12(.
ووجدت  كمفارش،  ال��روش  استخدمت 
أن  لنا  ي��ؤك��د  وه���ذا  مصبغة،  أي  ملونة 
الصباغة عرفت منذ القدم يف تاريخ وادي 
النيل، وكان ذلك يف عهد ما قبل األرسات 
1070 ق.م(، حيث تم الكشف   – 1500(

عن مجموعة من الروش مصبوغة باللون 
األحمر واألزرق واألصفر واألخرض واألسود 
والبني، وتم التأكد من أن هذه األلوان من 
البيئة الطبيعية حيث تستخلص من نبات 
واألزرق،  واألصفر  األحمر  اللون  النيلة، 
وبقية األلوان يتم مزجها من هذه األلوان 

الرئيسية )13(.
عىل  العثور  ت��م  ال��ش��اميل  ال��س��ودان  يف 
برش  ملفوفة  حفظها  تم  متويف  جثة 
يف  الطبيعة  بفعل  شكلها  عىل  حافظت 
مروي  مدينة  قرب  الرابع  الشالل  منطقة 
شامل السودان، وتعود للفرة املسيحية 
بالقرن  لها  ُأرخ  1504م(،  م–   600(

مبتحف  عرضها  وت��م  امل��ي��الدي،  التاسع 
جبل الركل مبدينة كرمية، »انظر الصورة 

رقم)9(«.
الفرة  يف  ُْوش  ال����ررِ اس��ت��خ��دام  استمر 

صورة رقم)10(: هيكل املتويف ملفوف 
لآلثار  العامة  الهيئة  املصدر:  رِْش..  بالررِ
مقابر  ال��ض��ان��ق��ي��ل،  م��وق��ع  وامل��ت��اح��ف، 
حفريات  ن��وف��م��ر،   ،)1( ك��وم  الفريخة 

موسم 2014م.

الصورة رقم)9(: إعادة بناء مقرة مسيحية 
لرجل بالغ محنط طبيعيًا، تم العثور عليه 
الرش  ونالحظ  ال��راب��ع،  الشالل  مبنطقة 
إىل الجانب األمين من املتويف. املصدر: 

متحف جبل الركل بكرمية. 
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املسيحية )600م – 1504م(، وتعددت 
وظ��ائ��ف��ه��ا ح��ي��ث ت��م ال��ع��ث��ور م��ن خ��الل 
مبنطقة  الحديثة  األث��ري��ة  املكتشفات 
العامة  الهيئة  حفريات  يف  الضانقيل، 
لآلثار واملتاحف يف موسم 2014م، عىل 
إىل  يعود  رِْش،  بررِ ملفوف  ملتويف  هيكل 
رقم  ال��ص��ورة  »انظر  املسيحية،  الفرة 

.»)10(

اإلسالمية  الفرة  يف  التقليد  هذا  استمر 
ُيحمل  أصبح  حيث  1505م،  من  اعتبارًا 
رسير  عن  عبارة  عنقريب،  عىل  املتويف 
ررِْش أبيض يعرف  خشبي، مفروش عليه برِ
هذا  أنَّ  فنجد   ،)14( الَعَوَجة(  ررِْش  )برِ ب� 
مستمرًا،  م��ازال  الدفن  بعادات  االرت��ب��اط 
حالة  يف  فقط  ليس  وش  ال��ررُِ واستخدام 
ح��االت  أي��ض��ًا يف  ب��ل تستخدم  امل���وت، 
نجده  رِْش  ف��ال��ررِ وال���زواج،  والختان  امليالد 
امليالد  منذ  اإلن��س��ان  حياة  ب��دورة  يرتبط 
ن��ج��د أنَّ امل���رأة  ��ى امل����امت، ح��ي��ث  وح��تَّ
النفساء يفرش لها برش أحمر لرقد عليه 
بعد الوالدة، والطفل املختون أيضًا يفرش 
ررِْش أحمر، وكذلك عند الزواج البد من  له برِ
عىل  الحناء  ليلة  يف  للعريس  ُيْفَرش  أن 

ررِْش أحمر.  )الَعْنَقرْيْب( الذي يجلس عليه برِ
أن  وهي  ج��دًا  مهمة  حقيقة  لنا  يؤكد  هذا 
السودانية  الثقافة  يف  الروش  استخدام 
بشكل عام ارتبط بدورة حياة اإلنسان منذ 

امليالد وحتى املامت.
صناعة  تقنيات  يف  ال��روش  استخدمت 
املتعاقبة  التاريخية  الفرات  خالل  الفخار 
 1500  –  2500( كرمة  حضارة  فرة  منذ 
املروية  وال��ح��ض��ارة  بنبتة  م���رورًا  ق.م(، 
)القرن الرابع ق.م – القرن الرابع امليالدي(، 
األواين  م��ن  ع��دد  ع��ن  الكشف  ت��م  حيث 
ضفرية  شكل  عليها  يظهر  التي  الفخارية 
الرش كزخرفة يف سطح اإلناء الخارجي، 
الحديثة  ال��دراس��ات  خ��الل  م��ن  ثبت  وق��د 
يف  استخدمت  التي  التقنيات  إحدى  أنها 
وتتم  الفرات.  تلك  خالل  الفخار  صناعة 
الحفر  من  مجموعة  بعمل  الفخار  صناعة 
وذل��ك  األح��ج��ام؛  مختلفة  األرض  ع��ىل 
ويقوم  األح��ج��ام،  مختلفة  أواين  إلن��ت��اج 
ليغطي  الحجم  الصانع بفرش برش كبري 
هذه الحفر، ثم يقوم برش الرش باملاء 
حتى يتبلل، ومن ثم يقوم بالضغط عليه 
هذه  شكل  يأخذ  حتى  الحفر  مواقع  يف 

من  كتلة  بوضع  يقوم  ذلك  وبعد  الحفر، 
بالرضب  وي��ق��وم  ح��ف��رة،  ك��ل  يف  الطني 
يف  ويبدأ  الحفرة  شكل  تأخذ  حتى  عليها 
ويف  باأليدي،  عليها  بالتمليس  مساواتها 
بعمل  ق��ام  الصانع  يكون  املرحلة  ه��ذه 
أخرى  اإلناء، وبعد ذلك يحرض كتلة  بطن 
طينية  ح��ب��ال  منها  وي��ص��ن��ع  ال��ط��ني  م��ن 
اإلن��اء  بطن  ف��وه��ة  ع��ىل  ببنائها  وي��ق��وم 
الصانع  يريد  ال��ذي  الشكل  يكتمل  حتى 
يجف  حتى  يركه  ذل��ك  وبعد  تصميمه، 
ومن ثم يقوم بإخراجه من الحفرة وبذلك 
يكون اإلناء قد أخذ شكل الرش الذي يكون 
القالب، بحيث يظهر عىل سطحه  مبثابة 
 .)15( ال���رش  ال��خ��ارج��ي ش��ك��ل ض��ف��رية 
وهنالك تقنية أخرى شبيهة بهذه الطريقة 
إال أنها تختلف يف استخدام الصانع إلناء 
قديم يقوم بقلبه ويضع كتلة الطني عىل 
قعر اإلناء ويرضب عليها حتى تأخذ شكل 
الحفرة  يف  بوضعه  يقوم  ثم  اإلن��اء،  هذا 
عليه  ويضغط  ال��رش،  عليها  املفروش 
حتى يتم طباعة الرش عىل سطح اإلناء 
القديم  اإلن��اء  ويخرج  صنعه،  ي��راد  ال��ذي 
الحفرة،  داخل  صنعه  املراد  اإلناء  ويكون 
ثم بعد ذلك يبني عليه بحبال الطني التي 
الشكل  إلك��امل  بإعدادها  الصانع  يقوم 
رق��م:  ال��ص��ور  )16(.«انظر  ي��ري��ده  ال���ذي 

)11(،)12(، عىل التوايل«.
يف  وسعفه  النخيل  ج���زوع  استخدمت 
كرمة  ح��ض��ارة  ف��رة  يف  امل��ن��ازل  أسقف 
الصدد  1500 ق.م(، ويف هذا   –  2500(

“تقع  الحاكم:  ع��يل  محمد  أحمد  يقول 
يف  كرمة  ملدينة  األوىل  الحرضية  النواة 
لفرة  وت��رج��ع  ال��دف��وف��ة،  تحت  الطبقات 
ألف  أربعة  قبل  حوايل  أي  القدمية،  كرمة 
بالطوب  منازلها  شيدت  اآلن،  من  سنة 
أشكال  وبها  منتظم  غري  بشكل  واللنب 
ما  جانب  كل  طول  ويبلغ  منحرفة،  شبه 
4 أمتار وسمك الحائط حوايل  3 إىل  بني 
املرين  ارتفاعه  يتعدى  وال  سنتمرًا،   18
من  املبنى  هذا  سقف  ويتألف  ونصف، 

جزوع النخيل وجريده وسعفه )17(. 
يف  النخيل  لجذوع  آخر  استخدام  هنالك 
أفران  يف  كوقود  بتوظيفها  وذل��ك  كرمة 

أع��اله  اإلن���اء  بطن  رقم)12(:  ال��ص��ورة 
الرش  ضفرية  شكل  لتوضيح  )نفسه(، 
متحف  امل��ص��در:  اإلناء.  س��ط��ح  ع��ىل 

السودان القومي، قطعة رقم )567(

الصورة رقم)11(: إناء من الفخار يعود إىل 
باستخدام  صناعته  متت  املروية  الفرة 
ال���س���ودان  م��ت��ح��ف  امل���ص���در:  الرش. 

القومي، قطعة رقم )567(.
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هذه  بها  اشتهرت  املنتجات  وهذه  كرمة 
الفرة )18(.

عام  بشكل  البلح  نخيل  ساق  استخدم 
به  يتميز  ملا  وذل��ك  امل��ن��ازل  أسقف  يف 
مناسب  نجده  رخو حيث  ليفي  نسيج  من 
الساق  بشق  وذل��ك  النجارة،  ألع��امل  ج��دًا 
إىل أرب��ع��ة أج����زاء ب��ط��ول ال��س��اق وه��ذه 
التقنية مستخدمة يف وقتنا الحايل بنفس 
وهذه  الشاملية،  املنطقة  يف  الطريقة 
األجزاء يقول عنها لوكاس أنها سقفت بها 
والثالثة  الثانية  األرسة  لفرة  تعود  مقرة 
املرصية )1500 – 1070 ق.م(، بسقارة. 
اليونانية  ك��راف��ي��س  م��دي��ن��ة  يف  ك��ذل��ك 
سوق  استخدمت  بالفيوم  ال��روم��ان��ي��ة 

النخيل يف أسقف املنازل )19(.

تم العثور أيضًا عىل شقائق سوق النخيل 
تحت أنقاض معبد اإلله آمون بالضانقيل 
الذي يعود إىل القرن األول قبل امليالد يف 
حفريات الهيئة العامة لآلثار واملتاحف يف 
استخدامها  يؤكد  مام  2010م،  موسم 
الفرة  إىل  يعود  والذي  املعبد  يف سقف 
 ،)20( امليالدي(  الثاين  )القرن  املروية 

»انظر الصورة رقم)13(«.
يحتوي موقع الضانقيل عىل مدينة ملكية 
الثامن  )القرن  كوش  ململكة  تعود  كبرية 
قبل امليالد – القرن الرابع امليالدي(، وقد 
امتدت هذه اململكة عىل طول نهر النيل 
حدود  حتى  الخرطوم  جنوب  مناطق  من 
شاماًل.  م��رص  يف  الرومانية  املحافظة 
وخالل القرن الثامن قبل امليالد قام ملوك 

درجات  عىل  للحصول  املعادن،  مناجم 
يف  اكتشافه  تم  األم��ر  هذا  عالية.  ح��رارة 
 25 بعد  عىل  يوجد  ال��ذي  املعدن  منجم 
كرمة  مدينة  من  بالقرب  شاماًل  كيلومر 
ال���س���ودان ب��ني صخور  ال��ح��ال��ي��ة ش���امل 
حفرت  املنجم  هذا  يف  الثالث،  الشالل 
متوازية،  الفرن  قرص  يف  قنوات  مثانية 
وفيها يتم وضع جزوع النخل إلمداد الفرن 
توجد  املمرات  هذه  أعىل  ويف  بالوقود، 
آثار املعدن،  فيها  التي وجد  الحرارة  غرفة 
وسكبه  تذويبه  بعد  يستخدم  كان  ال��ذي 
مثل  األدوات  إلن��ت��اج  م��ح��ددة  ق��وال��ب  يف 
كانت  التي  والحراب  والخناجر  السكاكني 
كان  التي  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  تعكس 
حضارة  ف��رة  يف  الحرفيون  يستخدمها 

بني  ما  بالد  حضارة  يف  للنخلة  اآلث��اري  الوجود  رقم)14(:  الصورة 
التمر، ماضيها  البكر، نخلة  الجبار  النهرين السومرية. املرجع: عبد 

وحارضها والجديد يف زراعتها وصناعتها وتجارتها، ص، 8.

الصورة رقم)17(: مشهد يصور امللكة شانكداختي تجلس وتحمل 
 Chapman& Dunham,:املرجع النخيل.  جريد  اليرسى  بيدها 

.Royal Cemeteries of Kush, p 42

الصورة رقم)13(: بقايا شقائق سوق النخيل التي استخدمت يف 
سقف معبد اإلله آمون مبوقع الضانقيل. املرجع: جويل أندرسون 
السودان،  الضانقيل-  معبد  حفريات  أحمد،  محمد  الدين  وصالح 
واملتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة  اآلث���اري،  العبيدية  بربر-  م��روع 

بالتعاون مع املتحف الريطاين، ص، 17.

الصورة رقم)15(: حصاد النخيل، تصوير مبقرة األمري جحوتيحتب، 
املوجز  الدليل  رشيف،  محمد  الدين  نجم  املرجع:  رسة.  منطقة 

لحديقة اآلثار، متحف السودان القومي، ص، 30.
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كوش بغزو مرص وحكمها فيام يعرف يف 
التاريخ املرصي بفراعنة األرسة الخامسة 
يقارب  ما  حكمهم  واستمر  والعرين، 
بواسطة  إخراجهم  تم  حتى  عام  املائة 
اآلش����وري����ني، ب��ع��د ذل���ك واص���ل���ت ه��ذه 
عام  أللف  السودان  يف  حكمها  اململكة 
أخرى. إذ اعتنق الكوشيون الديانة والتقاليد 
الخصوص  وج��ه  عىل  املرصية،  الدينية 
أنه  يعتقدون  كانوا  الذي  آمون  اإلله  عبادة 
وحافظ  بكرمية.  الركل  جبل  يف  يعيش 
وقد  مب��رص،  اتصالهم  ع��ىل  الكوشيون 
التيارات  م��ن  خليطًا  ثقافتهم  عكست 
الثقافية الغنية نتيجة لتأثريات الخصائص 
والهلنستية  والرومانية  الفرعونية  الثقافية 
املحلية  الثقافية  لخصائصهم  باإلضافة 

.)21(

يقول أحمد محمد عيل الحاكم: “الحضارة 
قبل  العارش  القرن  منذ  استمرت  املروية 
امليالد وحتى مجيء املسيحية يف القرن 
العامل  عرفها  وق��د  امل��ي��الدي،  ال��س��ادس 
املرويني،  أو  الكوشيني  باسم  القديم 
حكم  دعائم  إرس��اء  من  ه��ؤالء  واستطاع 
ملك مميز دام حوايل األلف وخمسامئة 

خارجية  سياسة  ذل��ك  واك��ب  وق��د  سنة، 
إىل  التقليدية  ال��ح��دود  ت��ع��دت  نشطة 
القارة  وإىل  القديم  األدىن  الرق  مناطق 
واستطاع  اإلفريقية،  القارة  وبقية  الهندية 
نحو  حقًا  ال��س��ودان  يقودوا  أن  امل��روي��ون 
قومية  شخصية  وب��ن��اء  ث��ق��اف��ي��ة  وح���دة 
صيغ  من  الكثري  تستوعب  أن  استطاعت 
الحفاظ  يف  وأبدعت  العاملية  الحضارات 
معايري  توحدت  فقد  املميز.  طابعها  عىل 
القيم الجاملية والذي عر عنها فن النحت 
والرسم والزخرفة والحفر يف كل مناطق 
ال��ح��ض��ارة امل��روي��ة م��ن أق��ى الشامل 
وح��ت��ى ج��ن��وب ال��ج��زي��رة وم���ا ح��ول��ه��ا من 

مناطق” )22(.
التيارات  لتأثريات  األمثلة  بعض  أخذنا  إذا 
الكوشية  الحضارة  عىل  الخارجية  الثقافية 
األدىن  ال��رق  ثقافة  املثال  سبيل  عىل 
أن  السومرية  الحضارة  يف  نجد  القديم، 
النخلة نحتت عىل بعض الصخور وجعلت 
النخلة  أن تحمل  إذ يظهر  رمزًا للشمس، 
املناطق  يف  ووج��وده��ا  الشمس  لحرارة 
الحارة، ومنظر رأسها الذي هو عىل شكل 
كرة مكونة من السعف، الذي يشبه خيوط 

الناس  جعل  م��ا  ه��ذا  ال��ش��م��س،  أش��ع��ة 
 .)23( بالشمس  صلة  لها  أن  يتصورون 
السومريني  عند  مقدسة  تعتر  والنخلة 
ألهميتها  وذل��ك  واآلش��وري��ني؛  والبابليني 
الصورة  »انظر  واملعاشية.  االقتصادية 

رقم )14(”.
للنخلة،  نقش  املصور  الشكل  هذا  يف 
األلف  السومري  العهد  إىل  تاريخه  يرجع 
النخلة  ن��رى  حيث  امل��ي��الد،  قبل  الثالث 
ويف  ع��زق��ان،  منها  ت��دىل  وق��د  املقدسة 
مادة   – ام��رأة  تقف  النخلة  جانبي  من  كل 
يدها نحو العزق مع أنها تحمل عزقًا بيدها 
األخ���رى، كام ن��رى إح��دى امل��رأت��ني تناول 
واملرأة  ثالثة  المرأة  يدها  يف  الذي  العزق 
العزق  الستالم  اليرسى  يدها  متد  الثالثة 
اليمنى  يدها  يف  آخ��رًا  عزقًا  تحمل  وهي 

.)24(

عىل  صغري  جبل  ويف  رسة  منطقة  يف 
مسافة ميل رشق النيل يف قرية دبرية عىل 
بعد 20 كلم شامل مدينة حلفا القدمية، 
جحوتيحتب،  النويب  األم��ري  قر  يقع  كان 
امللكة  ع��ه��د  يف  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  أم���ري 
الثامنة  امل��رصي��ة  )األرسة  حتسبشوت 
املواقع  أهم  من  القر  هذا  وكان  عر(، 
كام  العايل،  السد  ببحرية  املهددة  األثرية 
أنه أقدم قر اكتشف يف السودان، وعليه 
األجزاء  قطع  1962م،  عام  يف  تقرر  فقد 
بناءه  وإعادة  ونقله  القر  هذا  من  املهمة 
ذلك  وتم  القومي،  السودان  متحف  يف 
1970م، وصور عىل هذا القر  العام  يف 
يف الجدار الشاميل منظرًا ملزرعة األمري، 
حيث نالحظ األمري جحوتيحتب يف أقى 
عصا  عىل  ويتكئ  مزرعته  يتفقد  اليسار 
بسقي  يقومون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  وي��راق��ب 
عىل  ينبطح  بينام  الثامر،  وجمع  األشجار 
الطريقة  عىل  رج��ل  رجليه  أم��ام  األرض 
للحكام  والطاعة  الوالء  لتقديم  التقليدية 
آخر  رج��ل  ث��م هنالك  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 
يجمع الرطب من أشجار النخيل يف سلة 
يحمل  ثالث  رج��ل  خلفه  ويقف  يحملها، 
بعض  يحمل  راب��ع  ويتبعه  الطيور  بعض 
هذا  يف  نراها  التي  األشجار  أما  األشياء، 
املشهد فهي أشجار النخيل والدوم. هذا 

تنقايس  منطقة  مقابر  رقم)18(:  لصورة 
يف  النخيل  جريد  تثبيت  نالحظ  ال��س��وق، 
طريف القر. تصوير الكاتب، 8/ 10/ 2013م

مزينة  الفخار  من  جرة  رقم)16(:  الصورة 
ال��ف��رة  غ���رب،  سمنة  ال��ن��خ��ي��ل،  بسعف 
ال��س��ودان  م��ت��ح��ف  امل���ص���در:  املروية. 

القومي، قطعة رقم )11880(.
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ونرى قردًا عىل إحدى األشجار كام نالحظ 
مثار  لجمع  أخ���رى  ش��ج��رة  يتسلق  رج���اًل 

الدوم )25(. »انظر الصورة رقم )15(”.
اآلمونية،  العبادات  يف  األث��ر  ه��ذا  انتقل 
الحضارة  يف  الشمس  إل��ه  ه��و  ف��آم��ون 
واملروية  النبتية  فرتيها  خالل  الكوشية 
الرابع  القرن   – امليالد  قبل  الثامن  )القرن 
امليالدي(، ففي فرة الحضارة النبتية نجد 
عدة أدلة ترهن وجود النخيل واستخدامه 
امللك  ذك��ر  فلقد  اآلمونية،  املعابد  يف 
أصلح  أنه  تتويجه،  لوحة  يف  حرسيوتيف 
وأنشأ  نبته،  يف  للسقوط  اآليل  اإلله  بيت 
منها  ال��واح��د  الجانب  ط��ول  يبلغ  حديقة 
لإلله  تغرس  بأن  أمر  وأن��ه  زراع��ًا  خمسون 
أمر مبنحه حدائق  ست حدائق نخل، كام 

النخل البديعة يف بروة )مروي( )26(.
يقول عمر حاج الزايك يف هذا الخصوص: 
أوق��اف  مبثابة  الهبات  ه��ذه  كانت  “رمبا 

للمعابد وما زال بعض من أهل السودان 
لزعامئهم  نخيلهم  مثار  يهبون  الشاميل 
املروية  الفرة  وخ��الل   .)27( الروحيني” 
معجم  م��ن  ج���زًء  النخيل  سعف  أص��ب��ح 
التقليدية،  الفنية  الزخرفية  التصميامت 
واألواين  ال��ق��دور  عىل  تصويره  تم  حيث 

الفخارية. »انظر الصورة رقم)16(«.
الجنائزية  بالعادات  النخيل  جريد  ارتبط 
والدينية، ونجده صور داخل املقابر ويدور 
حوله معتقد بأنه يجلب السعادة للمتويف، 
يف  النوبة  ب��الد  يف  نجده  االعتقاد  وه��ذا 
امللك  عهد  ففي  التاريخية،  الفرات  كل 
)235-218 ق. م(، تم تصويره  أرنخامني 
الصفراء  املصورات  يف  األسد  معبد  يف 
يصور  مشهد  يف  الجنويب  الحائط  يف 
من  العديد  يواجه  وهو  أرنخامني  امللك 
تحمل  إيزيس  اإللهة  تقف  وخلفه  اآللهة، 
ويف  النخيل.  ج��ري��د  ال��ي��رسى  ي��ده��ا  يف 
يف  )170-160ق.م(  شانكداختي  مقرة 
البجراوية وجدت وهي تجلس وتحمل يف 
)28(.«انظر  النخيل  جريد  اليرسى  يدها 

الصورة رقم)17(«.
املقابر  يف  التصاوير  من  العديد  وج��دت 
يف  النخيل  ج��ري��د  أه��م��ي��ة  ت��وض��ح  ال��ت��ي 
أيضًا  ارت��ب��ط  ك��ام  الجنائزية،  الطقوس 

بعالمة العنخ أي الحياة ورمبا هنالك عالقة 
نجده  حيث  املتويف،  روح  يبعث  أن��ه  يف 
 .)29( امل��ت��ويف  أن��ف  إىل  موجهًا  دامئ���ًا 
استمر هذا التقليد يف النوبة يف العصور 
الوسطى وإىل الوقت الحايل، حيث ارتبط 
يف  اإلن��س��ان  حياة  دورة  وتقاليد  ب��ع��ادات 

امليالد والختان والزواج واملوت.
املناطق  كثري من  »يف  فانتيني:  يذكر ج. 
النيلية الواقعة بني وادي حلفا والخرطوم 
البيت  الوالدة أن تخرج من  ال يجوز للمرأة 
عشية  ويف  يومًا.  أرب��ع��ني  تتم  أن  قبل 
باملولود  االحتفال  يبدأ  األرب��ع��ني  ال��ي��وم 
بغسله  لتقوم  النيل  نهر  إىل  أمه  وتحمله 
ويعتقد  للطقوس املطلوبة.  وفقًا  هناك 
األهايل أن عقوبات ورشورًا ستنزل باملرأة 
التي تهمل هذه الطقوس. وترافق الوالدة 
أغصان  يحملن  أخريات  نساء  النيل  إىل 
الشعبية  األغ��اين  بعض  ويغنني  النخيل 
ويديها  وجهها  الوالدة  وتغسل  املحلية. 
ورجليها وتقوم بغسل وجه الوليد ورجليه 
الفرح  صيحات  رفيقاتها  تطلق  بينام 
العادات  ه��ذه  تعود  وق��د  الزغاريد.  وه��ي 
عند  تتم  ال��ت��ي  امل��امث��ل��ة  ال��ط��ق��وس  إىل 
)30(.كذلك  بالغطاس.«  الطفل  ع��امد 
دامئًا  العريس  يحمل  ال��زواج  طقوس  يف 
هو  النيل  بزيارة  ويقوم  النخيل،  من  فرع 
ورفقائه الذين يحملون أيضًا جريد النخيل 

ويرددون األغاين:
ْيَنة ْيْسَنا َساْر الَبَحْر الّلْيَلة زرِ َعررِ
ْيَنة َخل الّلْيَلة زرِ ْع َجَراْيد النَّ َقطَّ

يف حالة املوت نجد عند أهايل املنطقة 
يثبتون  عام  بشكل  بالسودان  الشاملية 
جريد  من  أف��رع  ثالثة  موتاهم  قبور  عىل 
رأس  ج��ان��ب  ع��ىل  األول  ي��غ��رس  ال��ن��خ��ل، 
ويلقى  األرج����ل  ن��اح��ي��ة  وال���ث���اين  امل��ي��ت 
الصورة  »انظر  نفسه.  القر  عىل  بالثالث 

رقم)18(«.
إذا رجعنا إىل كتابات الرحالة الكالسيكيني، 
التاريخ  يف  م��روي  مملكة  وصفوا  الذين 
التي  اإلش���ارات  من  الكثري  نجد  القديم، 
ت��ف��ي��د ك���ث���ريًا يف ال��ت��ع��رف ع���ىل ت��وط��ن 
ال��ن��خ��ي��ل يف إق��ل��ي��م م����روي،  أش���ج���ار 
عىل  الضوء  نلقي  أن  نستطيع  وبالتايل 

استخدامات النخل بشكل عام، ومن أهم 
وط��اف  سافر  ه��ريودوت��س��ال��ذي  الكتاب 
ال��ت��ي يسكن  ووص���ل إىل ج��زي��رة أس���وان 
األثيوبيني  عن  ويحدثنا  املرويون،  جنوبها 
ويعني بهم يف هذا املقام سكان جنوب 
يف  عاش  أنه  يفوتنا  وال   .)31( النيل  وادي 
القرن الخامس قبل امليالد ووصف خشب 
النخل يف وادي النيل، كام ذكر أن معظم 
نخل وادي النيل كان ينتج مترًا جيدًا يؤكل.

سنة  ولد  الذي  سرابو  الرحالة  من  كذلك 
الجغرافيا  يف  ألف  الذي  امليالد،  قبل   64

املعروفة  موسوعته  واشتهرت  والتاريخ 
مرافقًا  م��رص  وزار  )الجغرافيا(،  باسم 
ووصل  جالوس  ايلياس  الروماين  للقائد 
يقول   ،)32( ال��ح��ال��ي��ة  ال���س���ودان  ح���دود 
كانت  األثيوبيني  عاصمة  إن  اس��راب��و: 
الجريد  من  منازلهم  يبنون  وكانوا  م��روي 
تنمو  التي  ويذكر األشجار   .)33( والطوب 
يزرعوا  مل  األثيوبيني  إن  ويقول:  مب��روي 

أشجار الفاكهة عدا النخيل )34(.
وضح البكر ما ذكره الرحالة بليني، بصورة 
من  املنتر  النخل  عن  متحدثًا  مفصلة 
عديدة  أص��ن��اف��ًا  وذك��ر  إي���ران  إىل  إسبانيا 
مختلفة، حيث عدد 49 صنفًا من أصناف 
التمور يف منطقة شامل إفريقيا، ووصف 
التمرة عندما تكون  »حقًا أن  الثمرة بقوله: 
اللذة بحيث ال  بالغة  بحالتها الطرية تكون 
لو  التهامها  عن  ميتنع  أن  اآلكل  يستطيع 
وخيمة«  املتامدي  آكلها  عاقبة  تكن  مل 

.)35(

أيضًا من أقوال الرحالة العرب يف القرون 
النخل  زراع��ة  توطن  نستشف  الوسطى 
اليعقويب  فمثاًل  النوبة  ب��الد  منطقة  يف 
أنها  النوبة  ب��الد  يصف  )284ه897-م(، 

ذكر  )36(.كذلك  وزرع  وك��رم  نخل  ب��الد 
وهم   ...« ق��ائ��اًل:  النوبة  عن  املسعودي 
الذين تسميهم العرب رماة الحدق. ولهم 
والحنطة،  واملوز  والذرة،  والكرم،  النخل، 
وأرضهم كأنها جزء من أرض اليمن« )37(.

النوبة  ع��ن  األس���واين  سليم  اب��ن  تحدث 
املسلمني  م��ن  ج��امع��ة  »فيها  ق���ائ���اًل: 
قاطنون ال يفصح أحدهم بالعربية، وهي 
وما  الجبال،  كثرية  شظفة  ضيقة  ناحية 
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عىل  متسطرة  وق��راه��ا  النيل.  عن  تخرج 
شاطئه، وشجرها النخل واملقل« )38(.

جغرافية  كتابه  يف  شقري  ن��ع��وم  ي��ذك��ر 
السادس  الفصل  يف  ال��س��ودان  وت��اري��خ 
عن النباتات: »النخيل يكرث يف بالد النوبة 
بني الشالل األول والرابع ويقل يف جنويب 
بني  سكوت  نخيل  وأجوده  الرابع.  الشالل 
ال��ش��الل ال��ث��اين وج��ب��ل دوش���ة ث��م نخيل 
الثالث  والشالل  دوشة  جبل  بني  املحس 
دنقلة.  جنويب  يف  الشايقية  نخيل  ث��م 
والبلح أنواع أشهرها البتمودة وهو أفخرها 
ثم  للهدايا.  ويحفظ  ومت��رًا  رطبًا  ويؤكل 
والسلطاين  رطبًا.  إال  يؤكل  وال  القربانة 
منظره  وحسن  حجمه  بكر  مشهور  وهو 
ال بحالوة طعمه والدقنة ويؤكل رطبًا ومترًا 
ويباع للتداوي إذ يظن أنه نافع للروماتزم. 
مترًا  يؤكالن  وهام  والركاوي  القنديلة  ثم 
ويدخالن يف التجارة. وهم يستخرجون من 
النبيذ والعرق والخل والعسل وذلك  البلح 
ويصنعون  والتصفية.  النار  عىل  بالغيل 
منه بالتخمري مروبًا غري مسكر يسمونه 
يسمونه  م��س��ك��رًا  وم��روب��ًا  ال��رب��وت 
النخل  بجذوع  بيوتهم  ويسقفون  الدكاي. 
والجريد  السعف  من  ويصنعون  وسعفه، 
ورقه  ومن  الحبال  ليفه  ومن  للنوم  أرسة 
ال����روش وامل��ق��اط��ف وغ��ريه��ا م��ن آنية 

البيت« )39(.
تفصياًل  ل��ن��ا  ف��ص��ل  ش��ق��ري  أن  ن��الح��ظ 
النوبة،  ب��الد  منطقة  يف  النخل  دق��ي��ق��ًا 
منه  باالستفادة  املختلفة  واستخداماته 
م��ن مث��اره يف امل��أك��والت وامل��روب��ات 
أج���زاءه  وت��وظ��ي��ف  وأن���واع���ه،  املختلفة، 
يستفيد  التي  األدوات  لصناعة  املختلفة 
اليومية  حياته  يف  املنطقة  انسان  منها 

منها األواين املنزلية واألثاثات. 
ذكر  نجد  الساموية،  الديانات  أخذنا  إذا 
النخلة كشجرة مباركة خلقها الله سبحانه 
وتعاىل مع اإلنسان لخري اإلنسان. وجاءت 
الكتب الساموية، التوراة واإلنجيل والقرآن 
تاريخها  ب��ه  حفل  ع��ام  تتحدث  ال��ك��ري��م 
يف  وفرعها  ثابت  أصلها  مباركة  كشجرة 

السامء.
بني  حكيمة  )دابورا(  أنَّ  ال��ت��وراة  يف  ورد 

تجلس  كانت  القضاء  عهد  يف  إرسائيل 
لتقيض  باسمها،  عرفت  نخلة  جذع  تحت 
النخلة  ص��ورة  استعملت  وق��د  للناس، 
واستعملت  سليامن  هيكل  تزيني  يف 
أوراقه كرمز للظفر، لفرش الطريق أمام 

املنترصين )40(.
بعيد املضال، حيث تعمل  اليهود  يحتفل 
مضال من سعف النخل، ويؤخذ السعف 
بالعرية  ويسمى  النخل  لب  من  الطري 
صالة  عند  ويحمل  له  فيسجد  )لوالب(، 
يف  هذا  »ورد  وال��رسور  للفرح  رم��زًا  العيد 
كلمة  العرية  اللغة  ويف   ،»12-1 يوئيل 

)تامار( تعني النخل والتمر معًا )41(.
يف املسيحية منذ أن ولد سيدنا املسيح 
أورشليم فرشوا  النخلة، وملا دخل  تحت 
له األرض بسعف النخيل وأغصان الزيتون 

كام هو وارد يف اإلنجيل )42(.
الثاين  الفصل  يوحنا( يف  )إنجيل  جاء يف 
الكثري  الجمع  سمع  ملا  الغد  ويف  عر: 
يأيت  يسوع  ب��أن  العيد  إىل  ج���اءوا  ال��ذي��ن 
وخرجوا  النخيل  سعف  أخ��ذوا  أورشليم 
عليه  عيىس  الله  لنبي  يقال  وكان  للقائه. 
وما  تحتها،  ولد  ألنه  النخلة(؛  )ذو  السالم 
يحتفلون  هذا  يومنا  إىل  املسيحيون  زال 
بيوم )أحد الشعانني(، فيحملون السعف 
والزيتون ويجعلون منها الصلبان واألكاليل 

.)43(

يف القرآن الكريم ورد ذكر النخلة عرين 
م��رة يف س��ت ع��رة س���ورة أك��رثه��ا يف 
بقوله  رزق��ًا  سامها  فمرة  الغذاء،  معرض 
نضيد  طلع  لها  باسقات  »والنخل  تعاىل: 
ومرة   ،)10 آية:  ق،  )سورة  للعباد«،  رزقًا 
سامها متاعًا قال تعاىل: »فأنبتنا فيها حبًا 
وعنبًا وقضبًا * زيتونًا ونخاًل * وحدائق غلبًا 
وألنعامكم«،  لكم  متاعًا   * وأبًا  وفاكهة   *
الله  وام��ن   .)32-27 آي��ة:  عبس،  )سورة 

إليك بجذع  »وهزي  لها:  عىل مريم فقال 
فكيل   * جنيًا  رطبًا  عليك  تساقط  النخلة 
مريم،  )سورة   ،»... عينًا  وق��ري  وأرشيب 

آية: 26-25(.
بذكرها  وتعاىل  سبحانه  الله  كرمها  كام 
رسوله  أي��ض��ًا  كرمها  ال��ك��ري��م  كتابه  يف 
الريفة،  أحاديثه  يف  )ص(  املصطفى 

واستثامرها  لحاميتها،  وتنظياًم،  فضاًل، 
وحضًا عىل غرسها.

فإنها  النخلة  عمتكم  »أكرموا  )ص(:  قال 
خلقت من الطني الذي خلق منه آدم عليه 
صلوات  أيضًا  ق��ال  كام   .)44( السالم« 
نساءكم  »أطعموا  عليه:  وس��الم��ه  الله 
طعامها  كان  من  فإنه  التمر  نفاسهن  يف 
فإنه  التمر خرج ولدها حلياًم.  نفاسها  يف 
كان طعام مريم حني ولدت ولو علم الله 
طعامًا خريًا من التمر ألطعمه إياها« )45(.

الغذاء  مقومات  بكل  غني  مثرها  النخلة 
وأمالح  ومعادن  ماء  من  لإلنسان  الالزمة 
نعرف  فنحن  وس��ك��ري��ات،  وفيتامينات 
عىل  شهرين  مكث  الكريم  رسولنا  أن 
اإلم��ام  وروى  واملاء.  التمر  األس��ودي��ن 
الله  رسول  قال  قال:  عائشة  عن  مسلم 
جياع  فيه  متر  ال  بيت  عائشة  »يا  )ص(: 

أهله« )46(.

الخامتة

والكشوفات  األدل��ة  تبنينِّ  اإلش���ارات  ه��ذه 
التي تتبعنا خاللها الوجود اآلثاري لألدوات 
شجرة  أج��زاء  صناعتها  يف  وظفت  التي 
املختلفة  التاريخية  الفرات  يف  النخيل 
يف تاريخ السودان القديم، وتدعيم ذلك 
الكالسيكيني،  الرحالة  بأقوال  باالستدالل 
والرحالة العرب يف القرون الوسطى الذين 
واستخدامه،  النخيل  وج��ود  إىل  أش���اروا 
الكتب  يف  ذك����ره  ورود  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
الساموية، كام تطرق الكاتب أيضًا ألهمية 
ع��ام  بشكل  ال��ح��ي��اة  يف  ال��ش��ج��رة  ه���ذه 
ارتباطها  خالل  من  والثقافية  االجتامعية 
التي  وامل��ع��ت��ق��دات  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات 
تاريخها  خالل  الشعوب  ثقافات  لت  شكَّ

الثقايف.

الهوامش

بونيه،  شارلس  الحاكم،  عيل  أحمد محمد   )1(
الدين محمد  النوبة، ارشاف صالح  كرمة مملكة 
رشكة  وامل��ت��اح��ف،  ل��آلث��ار  العامة  الهيئة  أح��م��د، 
الخرطوم للطباعة والنر، الخرطوم، 1997م، 
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النخيل ومنتجاته وأثره على 
الحياة االجتماعية والثقافية

في منطقة مروي والمناصير 
شمال السودان

تطويرًا  منها  وتجعل  السنني  آالف  عرب 
الحياة  م��ن  تجعل  إنسانية  ملساهامت 
الحياة  يربط  تطورًا  الجديدة  املواضع  يف 
ومستقبلها  ح��ارضه��ا  ماضيها  بعضها 

كجهد إنساين رائع متطور.
من  ال��ث��ال��ث  الفصل  م��ن  ج��زء  امل��ق��ال   ×
والتمور  »النخيل  بعنوان  توثيقية  دراس��ة 
املتأثرة  وامل��ن��اص��ر  م���روي  منطقة  يف 

بقيام سد مروي شامل السودان«.

 مقدمة

أنها بركة حلت  النخيل ال شك يف  شجرة 
عىل الديار السودانية وخر عم نفعه البالد 
والعباد ومنظومة روائع فكر إنساين هدف 
خدمة  يف  العمل  وجعل  الحياة  ترقية  إىل 
كسب  يف  عظيم  أج��ر  لها  عبادة  النخلة 
العيش الحالل وإعادة املجتمع بكل أشكال 
اإلعانة التي تجعل منه مجتمعًا طاهرًا نقيًا 
متعاونًا ومنظاًم يف أخالقه وإدارته لشؤون 

السابقة  التجربة  ال��دراس��ة  ه��ذه  تلخص 
لقيام سد مروي يف النشاط االقتصادي 
)مروي  املتأثرة  املنطقة  يف  واالجتامعي 
وآف��اق��ًا  السودان(  ش���امل  وامل��ن��اص��ر 
النيل  نهر  من  املياه  توفر  بعد  لتطوير 
وهذا  السد.  وقدرات  كهرباء  عىل  اعتامدًا 
أيضًا يشتمل اإلشارة إىل توثيق األصناف 
الرئيسية للنخيل والتمور السودانية ورؤية 
ودعمها  منها  الرئيسية  األصناف  تطوير 
من  تجعل  تجارية  أخرى  عاملية  بأصناف 
والتمور  النخيل  مجال  يف  العمل  نشاط 
وتقنيات إكثاره دافعًا لجعله أساسًا للحياة 
املنطقة  يف  واالج��ت��امع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
بحرة  شامل  الواقعة  واملناطق  الجديدة 
للحياة  ال��دراس��ة  توثق  ك��ام  مروي.  س��د 
التي تختفي بعد اندفاع مياه السد ويقدم 
زبدة االستفادة من املهارات والنشاطات 
وامل���س���اه���امت ال��ف��ك��ري��ة واالج��ت��امع��ي��ة 
ترسبت  ال��ت��ي  واإلن��س��ان��ي��ة  وال��ح��ض��اري��ة 

باحث اجتامعي، الجامعة املفتوحة، السودان

أ.محي الدين يوسف أحمد

mohieldinyousef@gmail.com
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حياته وقادرًا عىل اإلبداع والعطاء املتجدد 
واالجتامعي  األرسي  التامسك  لخدمة 
املباركة  ال��ش��ج��رة  ه��ذه  زراع���ة  بتطوير 
وابتداع صناعات عرصية تورث الفائدة من 
متورها  بتصنيع  اب��ت��داًء  النخلة  أج��زاء  كل 
وتعبئتها ومرورًا برفع آليات االستفادة من 
وانتهاًء  وسعفها  وكربها  وليفها  أخشابها 
بذورها  من  الحيوانية  األع��الف  باستخراج 
ومخلفاتها األخرى. وبذلك يحدث االكتفاء 
الراقية  املتطورة  للمنتجات  والتصدير 
املشاركة  يف  السودان  سهم  لرفع  منها 
يف توفر الغذاء العاملي بأحدث التقنيات 
تطور  ي��الئ��م  ف��ك��ري  وب��ن��ش��اط  العلمية 

العامل واندفاعه نحو آفاق التقديم.

أما أهل السودان فلهم الباع الطويل 
واألثر الرائع النبيل يف هذه الخدمة 

والعبادة حتى رست يف دمائهم ويعرب 
عن هذا الحب والود شاعرنا عامد إدريس 

من بلدة كوري شامل الشايقية بالوالية 

الشاملية قائاًل يف مغازلة النخيل:

أنا يا نخيل مشتاق كثر
للخرضة والضل الضليل)1(

أنا يا نخيل سهران زمن
يف العتمة والليل الطويل
هيامن براي رسحان وحيد

حران افتش يف البديل
أنا يا نخيل حزنان سنني
متلفح األىس والعويل

متمني أس�مع للغن�ا
للقمري لصوتو الهديل

مكتول هواك أنا يا نخيل
مكتوب عىل حائر دليل

متقوي بخ�رك كت�ر
صابر عىل حزين النبيل

قابض عىل جمري القديم
متأيس بالص�رب الجمي�ل

أنا يا نخيل مديون إليك
معصور عليك زي الفسيل

مايل عليك أنا من صغر
مرتيب يف حضنك عديل

أنا يا نخيل محتار كثر
يف نيل يعزك وليك يشيل
أنا يا نخيل مسحور جاملك

وخرضتك عند األص�يل
أنا يا نخيل مفتون داللك

ورقص�تك مل�ان متي�ل
محتاج كثر يل طلعتك يل

بسمتك هداية يف زمني الذليل

أثر النخيل والنيل والتمور عىل 
منطقة الدراسة والحياة الثقافية 

واالقتصادية واالجتامعية فيها

بأصنافها  التمور  وإنتاج  النخيل  زراع��ة  إن 
الحياة االقتصادية يف املنطقة  هو ركيزة 
إنتاجها  فعىل  بعيد،  أم��د  منذ  امل��ذك��ورة 
ومقابلة  معيشته  يف  امل����زارع  يعتمد 
متطلبات  من  اليومية  الحياة  احتياجات 
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الباقي  والرصيد  وتربية.  وتعليم  صحة 
لدى  باالطمئنان  شعورًا  يخلق  اإلنتاج  من 
األهايل. هذا االطمئنان يخلق قوة عاطفية 
الثقايف والتجدد  وروحية تدفع نحو اإلبداع 
أم��ر ظاهر يف غني هذه  ال��روح��ي، وه��ذا 
املنطقة التي مدت السودان بعلامء الدين 
والقادة  واملفكرين  والفنانني  والشعراء 
والسياسيني. لرنى ذلك األثر يف كل من 
هذه املجموعات السكانية التي تستوطن 

هذه املنطقة املتأثرة.

) أ ( املناصري

وهي أكرب نواحي املنطقة مساحة وسكانًا 
ونخياًل وموارد اقتصادية واسعة عىل النيل 
ويف البادية واألودية. فأشجار النخيل فيها 
غالبها  نخلة  أل��ف   553 عىل  تنوف  التي 
بأنواعه تخلق واقعًا أخرضًا  من املرشقي 
واملرتفعات  النيل  ضفتي  يزين  جمياًل 
االجتامعي  لإلبداع  املجال  يفتح  واألودي��ة 
تزخر  فاملنطقة  واالقتصادي،  والثقايف 
من  بدًء  التمور  خدمة  يف  املهني  باإلبداع 
استخالص الشتول وانتهاًء بأعياد الحصاد 
األسامك  صيد  من  األخرى  املهن  بجانب 
وصناعات مخلفات هذه الشجرة وأجزائها 
تستخدم  وسعف  وجريد  وكرب  ليف  من 
ك��ال��ص��ن��دوق  امل���ش���غ���والت  إب������داع  يف 
واستخدام الجريد يف السقوف املنزلية. 
من  االستفادة  يف  اإلب��داع  مهارات  وترثي 
صناعة  يف  النخيل  أوراق  وه��ي  السعف 
بألوانها  وال���ربوش  وال��س��ج��ادات  ال��س��الل 
وأغراضها  املتجددة)2(  الناصعة  الزاهية 
الرباعي وهي تصنع  املتعددة منه الربش 
ملرونتها.  امل��رشق��ي  نخيل  سعف  م��ن 
منها  يصنع  ال��ذي  النطح  أيضًا  وهنالك 
ألغراض الزينة النسائية، وأيضًا هناك من 
لحفظ  املشلعيب  الهامة  مصنوعاتهم 
الحفظ  أدوات  م��ن  وه��ن��ال��ك  األط��ع��م��ة، 
الشديقة لتخزين الحبوب والذرة. أما القفة 
فائدة  وأكرثها  املصنوعات  أشهر  فهي 
يف نقل املواد الغذائية ومواد البناء وحمل 
التمور واملالبس، وكذلك الكونشر يصنع 
لديهم لنقل الرتاب واملاروق. أم الغطاية 
التمور  فهي سلة صغرة مشهورة لحمل 

يقولون  التي  السقطاية  ورديفتها  والبذور 
أما  غتاية«  والها  قفة  ال  »السقطاية  عنها 
القليبة فتصنع من السعف لحمل األتربة 
السلة  وهي  الرحل  وكذلك  البناء  وم��واد 
املكونة من زوج وتحمل يف األكتاف وعىل 
والطني.  والسامد  التمور  لحمل  ال��دواب 
األطباق  النخيل  من  صنعهم  بديع  وم��ن 
املنزلية  األغ���راض  ملختلف  املزركشة 
الفحم لصناعة  الهبابة إلزكاء وقود  وأيضًا 
فيصنع  والعشميق  الليف  أم��ا  القهوة 
التي تستخدم  الحبال  أهل املناصر منه 
كمقابض للسالل وحبال الحمر والجامل 
املحمولة  ال��رشب  مياه  صفائح  ولحمل 
واألرسة.  العناقريب  ولنسيج  أع��واد  عىل 
اللحاف  صنعوا  ال��ج��او  نخل  ليف  وم��ن 
الدواب  ظهور  لحامية  واللبدة  به  بحشوه 
والبدو يستخدمونها أيضًا لجاملهم. هكذا 
حياة  ومخلفاته  ومنتجاته  النخيل  يتخلل 

املناصر يف البادية والنهر. 
مع  امل��ت��ج��ان��س  ال��رائ��ع  املجتمع  وه���ذا 
صناعة  ي��ب��دع  والنفس  والبيئة  اإلن��س��ان 
اعتامدًا  التمور  من  واملرشوبات  األطعمة 
يف  املناصر  بني  السائد  االعتقاد  عىل 
لسنوات  العيش  يستطيع  اإلن��س��ان  أن 
التمر  من  كافية  كميات  لديه  توفرت  إذا 
واملاء)3(. وهم يصنعون من التمر مديدة 
والرشبوت  والرببور  البلح  وقراصة  البلح 

والنبيذ والبقنية.
املسلمني  األس��الف  من  املناصر  ورث 
وقالعًا  آث��ارًا  األمم  من  سبقوهم  والذين 
بالروعة  بالدهم  صبغت  عديدة  ومنشآت 
يواصلون  اآلثاريون  ومازال  منها  واألصالة 
ما  إلنقاذ  السد  بحرة  قبل فيضان  العمل 
الرائعة  اإلن��ج��ازات  هذه  من  إنقاذه  ميكن 
منها  املنطقة  يف  املختلفة  العهود  يف 
امل��س��اج��د ال��ع��ري��ق��ة وال���خ���الوي األث��ري��ة 
القالع  بجانب  العتيدة  وامل��دارس  الرائعة 
واملنشآت الحربية. ورغم ذلك فإن بحرة 
وقالع  عديدة  أثرية  تحف  ستبتلع  السد 

مسيحية هامة)4(.
 

)ب( أمـري

احتوائها  حقيقة  ه��ذه  املنطقة  ومت��ي��ز 
العميقة  الهائلة  بصخوره  الرابع  للشالل 
العظيم  النيل  ترهق  األرض  يف  املمتدة 
الذي ال ميلك إال أن يتلوى بني املسارات 
هنا  وه���ي  متوقع.  ضجيج  إح����داث  م��ع 
السبب  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ض��ي��ق��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
مروي  لسد  موقعًا  اختيارها  يف  املبارش 
ضفتي  عىل  جبالها  بارتفاع  معروفة  وهي 
األرض.)5(  ورعونة  الصخور  وك��رث  النيل 
الصلبة  القاسية  الطبيعة  وهكذا تحكمت 
يف أحجام املنازل واملساجد واملنشآت 
يف  النخيل  أش��ج��ار  بقلة  عرفت  وك��ذل��ك 
املنطقة  هذه  متتع  مع  القرى  من  الكثر 
ذات املساحة الزراعية البالغة 3301 فدان 
نخلة  أل��ف   171678 م��ن  أك��رث  باحتضان 
الحياة  بعنارص  املنطقة  إن��س��ان  تغذي 
واإلبداع العاطفي والحضاري. وهذه أثر يف 
تسمي هذه املنطقة لراية الريادة العلمية 
والدينية يف املنطقة السادة الوراريق يف 
يعقدون  الذين  املقابيل فهم  الفقرا  قرية 
لطالبيه  الروحي  العالج  ويتيحون  الزيجات 
ويحملون  وع��ف��وي��ة،  وك���رم  أري��ح��ي��ة  يف 
أعباء  فتحملهم  اإلداري��ة  الزعامة  هموم 
وإم��ام��ة  وورع���ه���م  بعلمهم  ال��ش��ي��اخ��ة 
فتحتوي  الغنانيم  قرية  أم��ا  الصلوات. 
املنطقة  م��ن  نفر  كتيه  عريقًا  مصحفًا 
ثقافية  دينية  قيمة  ذات  آثار كثرة  بجانب 

حظيت بها أمري.
أش��ادوا  الذين  املعارصين  الشعراء  من 
والثقافية وأرسف يف  الدينية  أمري  مبآثر 
املهندس  الحياة  يف  وأثره  النخيل  وصف 
يف  الطيب)6(  عبدالوهاب  الفاتح  محمد 

كتابه أمري الجديدة فأنشد قائاًل:
يا نخلة من قديم.. صنوها الجبل  

كموج�ة يف مي�اه الني�ل تنتق�ل
كالرس كنت.. طوته النفس معجبة  

فخامر الروح.. مل تحفل به املق�ل
ماذا أقول.. وكيف الشعر أبسطه  

يا درة يف ضفاف.. دونها زح�ل
تسع وتسعون.. )رس الرس أجمعه(  

أزيك الحروف.. إذا ما صفق األمل
أنت الوفاء.. أنت العلم من قدم  

الن�ور أنت وأنت الن�ار تعتم�ل



89الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2017   

هل كنت إال )البناء جابر( كنف�ًا  
ضاء الخليل برب�ع منك مكتم�ل

األمن فيك.. وفيك الخ�ر أجمعه  
يا نسمة يف صحاري العمر ترتحل

)أمري( عليك سالم.. يا معتق�ة  
قبل الفروع... جور زانها األصل

إن غيب املوج أوطان الصبا غرقًا  
وعانق النيل سهل وأنزوي جب�ل

ال.. لن تغيب ولن تبقي عىل حإم  
ذو القرن باق.. وملا يذهب األمل

هذا الدوي.. دوي املجد أس�معه  
صوت بصك.. وبرق ظل يشتعل

صوت الجحافل عند الفجر أسمعه  
وحافر الخيل مثل الرع�د تتصل

وبارق الشهب كالنران تقدمه�ا  
بيارق دونها األع��الم والجب�ل

أمري الجديدة يف ثوب العفي برزت 
أمري العلوم.. وأمري الدين والنزل

)أمري( مآذنها.. )أمري( مزارعها  
أمري مدارس�ها كالشمس تنتق��ل

يا قبلة السعد للس�ودان مجتمعًا  
مني التباريك.. غيثًا مال�ه طف�ل

ثم السالم عىل الهادي وشيعته  
ما أومض الربق يف الظلامء يشتعل

وذا املسمي بكم يشدو بها طربًا  
وقد تضلع من أكوابكم مثل

فيذكر  برشي  املهدي  محمد  دكتور  وأما 
الشعبية  وال��ح��ي��اة  الفولكلور  كتابه  يف 
الحياة  ع��ن  ق��ائ��اًل  أمري)7(  منطقة  يف 
االقتصادية واالجتامعية فيها: طرق الزراعة 
خربات  بعد  اكتسبت  أمري  يف  التقليدية 
العمل  مجمل  ويقوم  وت��ج��ارب،  طويلة 
أفراد  بني  والتعاون  التكافل  عىل  الزراعي 
بعالقة  الغالب  يف  يرتبطون  الذي  القرية 
واحد  جد  إىل  ع��ادة  ينتمون  فهم  القرابة. 
النفر  عمليات  يف  التعاون  هذا  ويظهر 
الزراعية.  العمليات  معظم  بها  تتم  التي 
من  ال��زراع��ة  ع��ن  األخ���رى  املهن  تختلف 
حيث التخصص حيث يقوم بها فرد واحد 
والطب  وال��ح��دادة  العناقريب  كصناعة 
الناس  أو مجموعة معروفة من  الشعبي، 
املنازل  بناء  مهنة  وه��ي  الطيانة  كمهنة 
الطينية. الذين يقومون بهذه املهن الفردية 

بعكس  عملهم  مقابل  أج���ورًا  يتقاضون 
الزراعية التي تعتمد يف الغالب  العمليات 
استجلب  »النخيل  ويقول  النفر...«  عىل 
للمنطقة من املحس ودنقال وتم توطينه 
يقول  كام  هنا  الحرف  ونسبة  وانتشاره. 
والصيد  النخيل  زراع��ة  أهمها  مهدي  د. 
والحدادة والنجارة والدباغة وصناعة الفخار 

والبناء بجانب التجارة. 
صورة املصنوعات الشعبية يف املنطقة 

املتأثرة

)ج( الحامداب

ه��ي أص��غ��ر امل��ن��اط��ق امل��ت��أث��رة مساحة 
تتوسط  ال��ت��ي  املنطقة  وه��ي  وس��ك��ان��ًا 
م����رشوع س���د م����روي ول����ذا ف��ه��ي أك��رث 
يكاد  إذ  البحرة،  مبياه  املتأثرة  املناطق 
كل سكانها قد ارتحلوا إىل املوطن الجديد 
يف امللتقي عىل الضفة الغربية للنيل بني 
قريتي قوشايب وأيب كليوات، يف مساحة 
سكانها  ع��دد  ويبلغ  فدان.  أل��ف   35 تبلغ 
أكرث  فيها  النخيل  وأع��داد  شخصًا   8388

من 207 ألف.
املنطقة  ه���ذه  يف  ال��ك��ث��ي��ف��ة  ال���زراع���ة 
واإلب��داع  بالروعة  السكان  وج��دان  رف��دت 
فإنتاج  االقتصادي.  واالكتفاء  والطأمنينة 
ال��ت��م��ور ك��ان ع��ائ��ده امل���ادي ك��اف��ي��ًا لسد 
كان  منه  فاض  وما  املتجددة  االحتياجات 
وصالت  الخر  أع��امل  من  للمزيد  وق���ودًا 
األرحام واملشاركة يف املناسبات الدينية 
واالجتامعية فيكسب عالقات الناس متانة 
االقتصادي  ال���دور  ه��و  ف��ه��ذا  ومت��اس��ك��ًا، 
ومتره  للنخيل  الهام  والديني  والثقايف 
مياه  ستغمرها  التي  الحامداب  حياة  يف 
ب��ح��رة س��د م���روي وس��ي��ف��ق��دون صحبة 
الجديد  التهجر  األبدية. فهل موطن  النيل 
يرفدهم بأشجار النخيل الكثرة املعطاءة 
املتامسكة  االجتامعية  الحياة  ونسيج 

وتيارات اإلبداع الثقايف الهادرة.
االنتقال  براعة  إىل  الحال  يعيننا  ال  لنا  ما 
الدبة  ملتقي  يف  الجديدة  املهاجر  إىل 
ومواطن  التمر  لروعة  أرسى  نظل  لنا  وما 
التاريخية  األث��ري��ة  ال��ق��دمي��ة  ال��ح��ام��داب 
السوداين  اإلنسان  إسهام  بروائع  العامرة 

رمبا  مستقبل  من  خوفًا  ترجف  وقلوبنا 
اإلبداع  التامسك وهذا  بأمثلة هذا  يفي  ال 
العيش  البيئة وسبل  العطاء، فتغر  وهذا 
فيها وأمناطها الجديدة يطرح السؤال هل 
عىل  ق���ادرة  الجديدة  ال���دار  ه��ذه  ستكون 
القديم؟  الفخيم  واإلبداع  العظيم  امليالد 
الرائعة  ه��ذه  س��امع  ع��ىل  يجربنا  ال��ح��ال 
النخلة  وخ��رات  فضائل  ذكر  يف  الفريدة 
امل��ش��ارك   )8( امل��ب��دع  الكبر  لشاعرنا 

عيىس بروي والتي سامها النخلة:
الليلة الكالم ف�وق النخي�ل بتجيب��و

ده الزرع أبو محاسنا عدة معدوم عيبو
الزارع النخيل أصلو الفلس ما بصيبو

عن ساعة الحصاد داميًا متمسح جيبو
يف كل النبات النخلة ما يف مثيله

وياما فيها كم أصناف كثرة جميلة
ودلقاي متود بركاوي والقنديلة

أحيل من الفواكه جملة وتفصيال
النخلة ذكرها الله يف الكتاب ك��م آي�ة

كونها يشء عظيم ما زي عرش وكرفاية
فيها أمانًا حالل�ة ك��رب وقضاي��ا

وزارعني النخيل يف بلدنا دمية غناي�ا
ما بوافيها حقها لو أقول ال بك�ره

صاحبة خر علينا تستحق الشكرة
حكمة الله يف كل البالد منتش�رة
ليك نحنا بينا وبينها ريدة وعرشة

النخل�ة حبيبتنا دامئ�ة وعلينا كثرة أفضاله
ذو  الله  ونحمد  جابا  لينا  الله  رحمة  وهي 

الجاللة
الله ذاكر يف الكتاب

حني أمر يل مريم ودعاال
تهز جزع النخل�ة

تلقي الثامر يتساقط قب�اال
هي كان أحسن فاكهة

يعشقها رسولنا اآليت بالرسالة
يبدأ بها الصايم فورو

وما بياكل ح�اج��ة قبال�ه
هي يا ها غذانا وكسانا
وتعالج الفي االسبتاله
تفك الضايق مفلس
وتحل حل دين البقالة

العليها جمي�ع الحامل�ة النخلة سندنا وأمانا 
عذانا وتجر قوانا
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حني تبقي الوجبة بطالة
ون���س���وي األش��م��ي��ق  جريدًا البيه واق��ودنا 

حباله
وكام إن وقعت انكرست

نشقهها تبقي ض�اللة
تطيب القعدة يف ضلها

وال يف يش بيس��واال
يف ساعة الحر يل مقيلنا

أخر من صالون وصالة
حصاد كأنو يوم عيدنا
نروق وتنصلح الحالة

الناوي الحج واليعرس
الناس تحق�ق آماال

عروس شارفة فوق نيال
يعجبك ط�وال وجامال
يصفق ني��ال ويبش�ر

وهي ترقص وتدي شباال
محاسنها أصلو ما بتتعد
هي تاريخنا وهي األصالة

وهي حبها يجري يف دمانا 
حنني األم ع�ىل أطف�اال

وإىل هنا تقف بنا سفينة السبح يف لجج 
يف  والخر  الفاخر  والعز  الزاخر  البحر  هذا 
رحاب الوطن القديم للمناصر والحامداب 
وشايقية أمري الذي عمره إنسان السودان 
العطاءات وذروة  الحضارات وفخر  سليل 
وننتقل  وامل��س��اه��امت  ال��ف��ك��ري  اإلب����داع 
سويًا لرنى معامل الوطن الجديد والتهجر 

والتوطيد.

الخـامتـة

امل��ن��ش��آت  ت��ف��اص��ي��ل  يف  ال���ول���وج  دون 
السكنية والزراعية التي شيدت يف مناطق 
التهجر الجديدة يف الحامداب الجديدة يف 
مدينة امللتقي وأمري الجديدة واملناصر 
الجديدة وكحيلة رشق والتي جميعًا يصل 
ما  إىل  اإلداري��ة  ومنشآتها  مساكنها  عدد 
ومكتب  منزل  آالف  عرشة  حوايل  يقارب 
يف  الزراعية  املشاريع  منشآت  بجانب 
مكون  أهم  التي  الجديدة  األربعة  املواقع 
زراعي اقتصادي فيها هو النخيل والتمور، 
األخرى  والحمضيات  الفواكه  تلعب  بينام 
النخيل. أهم عنرص  دورًا مياثل قلياًل دور 

الجديدة  التوطني  تجربة  يف  اقتصادي 
ت��ب��دأ مث���اره يف  ال���ذي  النخيل  ه��و زراع���ة 
يف  ظهرت  قد  تكن  مل  إن  قريبًا  ال��ربوز 
أما  2003م.  يف  ب���دأت  ال��ت��ي  امل��واط��ن 
كبعض  األخ���رى  املوسمية  املحاصيل 
والبقوليات فهي تشكل جزًء من  األعالف 
الجديدة  األوطان  يف  االقتصادي  النشاط 
األهمية  الثالثة من حيث  املرتبة  يأيت يف 
والفواكه  والتمور  النخيل  بعد  االقتصادية 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  تليها  ال��ت��ي  األخ���رى 
القمح كمحصول هام يهدف لسد  زراعة 
املحصول  ه��ذا  م��ن  ال��ش��امل  احتياجات 

الهام.
األوطان املهجرة من الحامداب واملناصر 
تقارب  التي  سكانها  جموع  كانت  وأم��ري 
ح��وايل  ترعي  امل��ايض  يف  أل��ف��ًا  الستني 
الرئيسية  األصناف  من  نخلة   1,214,144

م���ن امل���رشق���ي وال����ربك����اوي وال���ج���اوي 
 45 يقارب  ما  وتنتج  والتمودة  والقنديلة 
السؤال  ي��ربز  وهنا  التمور.  من  طن  أل��ف 
ومشاريعها  الجديدة  األوط��ان  هل  الهام 
ه��ذا  ي��ق��ارب  م��ا  ع��ىل  ال��زراع��ي��ة تشتمل 
كان  ما  مياثل  ما  وتنتج  النخيل  من  العدد 
السابقة؟  أوطانهم  يف  املهجرون  ينتجه 
وهذا الطرح مهم ألن نشاط إنتاج التمور 
لهذه  األخ��رى  املخلفات  من  واالستفادة 
يف  املعتمد  ميثل  كان  املباركة  الشجرة 
ت��وف��ر امل���ال ال���الزم وال��غ��ذاء ال���رضوري 
مل  إذا  إذن  املهجرين.  املواطنني  لهؤالء 
بدأ  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  تكن ه��ذه امل��ش��اري��ع 
إليها  التحول  يف  الجدد  القادمون  ه��ؤالء 
الحد  هذا  توفر  عىل  قادرة  2003م  منذ 
من الدخل السابق ستنشأ ثغرة اقتصادية 
فهل  واالحتياجات  املتطلبات  يف  هنا 
املحاصيل  زراع��ة  من  األخ��رى  النشاطات 
األخ��رى  والفواكه  والحمضيات  الشتوية 
مع  امل��ح��دودة  وال��ت��ج��ارة  الحيوان  وتربية 
أموال التعويضات كافية لسد هذه الثغرة، 
رأس  يكون عىل  أن  يجب  ك��ان  أم��ر  وه��ذا 

اهتاممات إدارة السدود.
التمور  من  إنتاجه  ورعاية  النخيل  وزراع��ة 
أو  القدمية  األصناف  من  سواء  املختلفة 
للتطوير  الالزمة  العاملية  التجارية  تلك 

يجب أن تتواصل وتتصاعد مبعرفة إمكانية 
ن��ج��اح ق��ي��ام م��ش��اري��ع ق��ري��ب��ة م��ن النيل 
زراع��ة  ع��ىل  تعتمد  الواسعة  األودي���ة  يف 
مساحات وأعداد كبرة منها تعمل بنظم 
بالتصنيع  وربطها  العرصية  والرعاية  الري 
التعبئة  القائم عىل أحدث نظم  املتطور 
والعسل  السكر  واستخالص  والتغليف 
األخ��رى  الكيميائية  وامل��خ��رج��ات  وال��خ��ل 
أيضًا  والغذاء،  الصناعة  الالزمة الحتياجات 
إدارات  لها  تكون  الكبرة  املشاريع  هذه 
املشاركة  أس���اس  ع��ىل  ت��ق��وم  ع��رصي��ة 
الحرة بني املستثمر الرئييس واملشاركني 
ولنا  واملزارعني  امل��ال  رأس  أصحاب  من 
املجال  هذا  يف  اإلدارة  يف  حديثة  تجارب 
النفيدي  مزرعة  يف  بها  االستئناس  ميكن 
العربية  ال��رشك��ة  وم���زرع���ة  ب��ال��خ��رط��وم 
أول��ي��اء  جبل  ط��ري��ق  يف  ال��غ��ذايئ  لإلنتاج 
أم��درم��ان ومزرعة  أزاه���ر غ��رب  وم��زرع��ة 
الدامر مع  الرشكة األفريقية اكيشيا رشق 
النخيل)9(  زراعة  مشاريع  ودراسة  تقييم 
والشاملية  النيل  نهر  والي��ة  يف  والفواكه 
الباوقة  مثل  الزراعة  إدارات  ترعاها  والتي 
الذي يحتضن أكرث من 242 ألف نخلة يف 
مساحة تزيد عىل 68 ألف فدان ومرشوع 
الشالل الزراعي وكلسيكل واكلرو الزراعي 
وم������رشوع غ����رب ال��ض��ي��ف��الب ورشك���ة 
اكيشيا  األفريقية  وال��رشك��ة  امل��ك��اب��رات 
وم���رشوع  ال���زراع���ي  األردين  وامل����رشوع 

العالياب الزراعي.
أم����ا إدخ������ال ال��ت��ص��ن��ي��ع يف م��ث��ل ه��ذه 
النخيل  زراع��ة  يف  املتطورة  النشاطات 
مصنع  تجربة  تقييم  أي��ض��ًا  فتستدعي 
األخرى  والتعبئة  التعليب  ومصانع  كرمية 
يف ال��ش��امل��ي��ة وال��خ��رط��وم وغ��ره��ا مع 
ف��ت��ح ال���ب���اب إلدخ�����ال ت��س��ه��ي��الت أخ���رى 
ومنح  الزراعية  الرسوم  من  اإلعفاء  مثل 
كل  يشمل  الذي  واإلعفاء  مجانًا  األرايض 
بعد  سنة   15 ملدة  والعمليات  املدخالت 
ورشكاء  حكومية  محفظة  وإدخ��ال  اإلنتاج 
الزراعية  العمليات  بتمويل  تعني  تجاريني 
يف هذه املشاريع. عىل رأس هذه املهام 
تأيت  النشاط  باإلنعاش يف هذا  املتصلة 
أمر  هذا  وخارجيًا  محليًا  التسويق  قضية 
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عدسة الدكتور أسعد عبد الرحمن عوض الله



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر واالبتكار الزراعي 92

يجب تكليف الجهات املختصة يف الدولة 
الدولية  واملنظامت  الخاصة  والرشكات 
املختصة لتقديم دراسة متكاملة تشمل 
التصدير  ع��ىل  التشجيع  تشمل  فيها 
اإلجراءات  وتسهيل  الرسوم  من  باإلعفاء 
مهمتها  مشرتكة  رشك���ات  بتخصيص 
التسويق الداخيل والخارجي برعاية إدارات 

الزراعة االتحادية والوالئية.
الشجرة  ه��ل م��ن م��زي��د يف رع��اي��ة ه��ذه 
شجرة  هي  التي  الشجر  سيدة  املباركة 

الجنة؟
نختم هذا الجهد املحدود بالقول أن تطور 
هذه املنطقة يف واليتي النيل والشاملية 
يرتبط أساسًا بتطوير وترقية زراعة النخيل 
التجارية واالستفادة من  العاملية  بأصنافه 
األثاثات  األخرى يف  الشجرة  أجزاء  صناعة 
الشعبية  واملصنوعات  وغرها  واأللياف 
معدالت  إىل  وص��واًل  التقليدية  املنزلية 
اقتصادي  م��ردود  لضامن  الرفيعة  اإلنتاج 
تطوير  يف  ويسهم  النشاط  ه��ذا  يدعم 
السودان.  كامل  نفعها  ليعم  بل  املنطقة 
ال��دول��ة  رف��ع  تقتيض  الحكيمة  وال��ن��ظ��رة 
يف  واملرونة  والعوائد  الرسوم  عن  يدها 
الوصول  بل  األرايض واملنشآت  إعفاءات 
املخصصات  اع��ت��امد  يف  ح��د  أع��ىل  إىل 
امل��ال��ي��ة يف م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة امل��رك��زي��ة 
والواليات لتنفيذ هذا الحلم القومي الذي 
إنسان  بني  العاطفية  العالقة  عىل  يبقي 
فليتواصل  املباركة.  والشجرة  السودان 
الشجرة  بهذه  االحتفاء  يف  والفرح  األم��ل 
الرائعة املعطاءة يف هذه الدراسة بإثبات 
لشاعر  »النخلة«  الرائعة  القصيدة  ه��ذه 
السودان امللهم املرحوم محمد الحسن 

سامل حميد)10(:
يف الليل املهول وحيدا

يف عز الرياح فارس يدارق 
يف الرماح  الجاية من كل اتجاه

ثم يواصل الشاعر يف تعداد أنواع النخيل:
رغم الجراح شح املي والزاد والسالح

راكز يصول ال أنه.. ال حني للجباه
ال خان بصرتو االنتباه ال حتى قال

يل املغول وال ختاه... آه
عىل عز قديم رّوح عجول

طّول مداميك الصرب سدابو
رشمات النياح كل ما نزف

من جوفو دم كل ما عزف لحنو الصباح
نجم امليامني الحمش بنضاري
شان ترشق شمس تدي الحياة

الناس... الحقول الدابة.. والطر والبميش
مخالية  واألرض  أف��ول  يخرب  م��اب  لكنو 

التعب
مصالية العشق الصعب ماب تستباح

زي نخلة يف الليل املهول كانت بتتبخرت
ما  ك��ل  ال��ري��اح  بتمتحن  ك��ان��ت  ال��ف��ص��ول 

تطول.
ثم يستدير الشاعر لذكر صرب وصمود زارع 

النخيل يف املنطقة:
والدنيا خوف عابر... يشوف عنف الرياح... 

النخلة 
طوايل  مهول  ليل  الريح  عنف  النخلة  وال 

راح يحلف
والطيب  الصباح  برتجي  ما  النخلة  يقول 

الصابر سنني
سد  ال  دين  الفك  راح   .. حقو  باكر  راجيا... 

جوف
رزقو املعلق يف السبيط مشهادو أصبح 

بني بني
فالنخلة ما برتجي الصباح لكلن رضاعا يف 

البلد
عارف عروق النخلة وين خابر صمودا املن 

متني
ضامن ثبات ساقه الهطيط 

سامع مناتقة الرياح ساكت صياح
ث��م ي��واص��ل ت��ص��وي��ر ال��ص��م��ود وام��ت��زاج 
الطبيعة من رياح وطيور ومياه إلبراز ثبات 

النخلة وصرب زارعها:
فالنخلة ماب تقدر تخون األرض

ما بتقدر تكون غر املراح
يل همربيب يغيش البيوت

عند الصباح نص النهار... عند املغيب
وشان تدي ضل والصيف غريب

تاخد الهجائر بارتياح
أصناف  كل  ومن  التمر  فوقا  الرياح  وكل 

الرياح
النخلة ماب تخرب خالف ريح اللقاح

عز الرياح أم التمر تتفاين تتجارس تصون

ترقص  للجناح  تفرج  البينا  الطيور  عش 
متيد 

ما الساق هطيط والجو براح ويف األرض 
مايش

عرق بعيد هو عرق نصاح
القصيد واصفًا ملا  ببيت  الشاعر  ثم يأيت 
وسعف  وج��ري��د  مث��ر  م��ن  النخلة  تطرحه 

ومنتجات يعيش عليها الزارع الصابر:
ييبس جريد ينحت سبيط

والنخلة تشدو بالجريد
النخلة تتعب يف اللقيط

النخلة ياها النخلة الب تعرف تخافف
الريح  فتوة  ال  الجفاف  يقل  املطر  ق��ل 

العبيط
فوقا  الرياح  وكل  وشاح  أجمل  يف  طوايل 

بتمر
تخرب  ماب  النخلة  الرياح  أصناف  كل  من 

خالف 
تطرح  غر  ليها  ما  والهمربيب  اللقاح  ريح 

متر
متأل الشواويل والقفاف ينتم زين... ينحل 

دين
حد  عىل  واق��ف  بسيط  زوال  ضهر  يطلق 

الكفاف
يف  املعلق  رزق��و  املتاح  ال��رزق  ركة  ومن 

السبيط
ينزل كام الطر الخفاف يقدل نشيط

النشاف  كلام  الضفاف  شتل  زي  يخرض 
بدأ يف السبيط

التاريخ  عىل  إبداعية  يف  الشاعر  يعرج  ثم 
حياة  يف  والتمور  النخلة  قدسية  ذاك���رًا 
عىل  ش��اه��دة  وه��ي  الصالحني  األن��ب��ي��اء 

إصالحهم للعامل:
حلل صيامك يا الرسول

باركيها بالهز يا البتول تأتيك القديس
اليقول أنا ود خاللك وموسفاح

باركيها عمتنا التفج غمتنا عند ساعة النواح
من ساقه نتعلم نطول الجو براح الله
وما حوشلو زول نصعد يل مر الجراح

زي نخلة صاح عوايف ....
لو عنف الرياح الصاقعة أهوال الفصول
البودي ... آفات الذبول قدرن عىل ساقه
الهطيط تقع وآب متوت روحا املدردحة
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ماب تفوت جسدا املعمر بالخلود
قلبه املقمر بالكفاح

تفاصيل  لذكر  املبدع  شاعرنا  يعود  ثم 
منتجات الخر التي ترفد بها النخلة الحياة 
نفحة سالم  عنده  الرائع فهي  يف شاملنا 

ووئام وراحة ضمر:
زي السالم تلقاها خشت يف البيوت

ويب كل رصاح تقروفه، سجاجة طهورة
طبق من العرجون ضئيب هبابة

طاب... طبطابة قفة ....... وكسكسيكة
حبل متني فتلوهو يف ضل الدليب

نشلوبو من بر للرشاب نسجوبو
بنرب وعنقريب زى كل عيد والعيد مع شفق 

الصباح
ما بيجينا ليل تلقاها خشت يف البيوت 
جوبيل.. جريد يعرش سقوف بيتا جديد

أول دخلتو عريس جديد كربت دخلتو طلح 
بعيد

مبسوط يقرقر بانرشاح يا بيضا يا مسواك 
جريد بت

انحنتلو مع الصباح طرا أمها الطر الرقص 
طراها

طارت املحس والزفة ليالته املالح ما نعم 
مشاط

من شوكا كان وشقة مسايرك يا أم سامح
الرائع الرتباط  بالوصف  الشاعر  يأيت  وهنا 

حياتهم  يف  بالنخلة  وال��ن��س��اء  ال��رج��ال 
القروية:

خريف  زخلة  زى  خ��را  يب  كيف؟  ع��وايف 
مترق عىل تامزين

رصيف قدامو خيل العمدة جمعن حرضة 
حامل الدايى

بت عنقال تقيف فوق الحفر دومي وتحت 
دروة

حسيس  ح��ني  يف  ف��اح  املسقى  وع��ب��ر 
الساقي ناح

تدفسو  واق�����ودا  ج��م��ع��ت  ك��ي��ف  ع����وايف 
السمحة يف نارا بارتياح

صفاح  دك��ان  خبيز  يطلع  عزيز  ي��وم  يل 
ميرق مالح

بروبو ناساتا ضيوف أو زول وراهو شغل 
بعيد

وش��اي  قهيوتو  ب��ك��رف  ال��ظ��روف  ج��اب��را 
الصباح

يف  نسمة  بيرشق  واملوت  املطاف  آخر 
كف الصبا

الصباح  ش��ال  من  بسمة  بيرسق  امل��وت 
وتوب الزفاف

انتقال  لوصف  ال��رائ��ع  الشاعر  يدلف  ثم 
النخلة كبقية املخلوقات إىل عامل املوت 

والخلود:
واملوت هو الحق الجىل النقدر نقول يف 

الدنيا
ما سواهو زول املوت مفاكهة املثول

متاوقة  يشبه  وال��ذه��ول  وع��ي��ك  ب��ني  م��ا 
الحبيب

أو يب يكون يب  الخجول  والغيبة يف محيا 
ذاتو

يف  ذاتو  يل  الرحول  درب  من  خطوة  أول 
درب الوصول

وزى كل طائر وكل زول زى كل جواد زى 
كل ما بني البحار

النخلة  سابحات  من  املرتاوحات  واألنهر 
ترباية العباد

بجاللة تتحول رماد ورماده يتحول سامد
وس���امدا ي��دخ��ل ك��ل ب��الد ودي��ان��ه تخرض 

والبطاح
استغفر الله بس يكاد منو وجديد الباد يعاد

والكلو يف الكون عندو روح ما من جامد
اال الجاد مادي بوذو وضحك منو الزناد

شوفو كيف كفاح النخلة.. يوت.. ال حيلة
تتحدى الرياح عرب عىل مر الحياة وتتمطق 

املوت
يب جلد من بعد ما ملت البلد شتال مخلف 

بارتياح طول املصر
وها هنا يبدع الشاعر لوحة من رائع األلوان 
الرائع  االرتباط  النخلة يف ميالد  دور  إلبراز 
وامل��زروع��ات  وال��ص��ح��راء  النيل  لتحالف 

 صنفرقم
النخيل

 إجاميل1994-199519961997199819992000
األشجار

 إجاميل
الفدان

فدانأشجارفدانأشجارفدانأشجارفدانأشجارفدانأشجارفدانأشجار

100621010013724248-5512177645160126363765ود لقاي1

 ود2
خطيب

46011177645--------233656

1002----------1002مدينة3

9746161----26466466105301650--بركاوي4

257643----216484814150825--قنديلة5

7182115----407765310550----متودا6

7749125---1508256241------عراقي7

106025403210012992210127742156241100621010043309750اإلجاميل

الجدول: أصناف النخيل وأعداها املزروعة يف رشكة أكيشيا الزراعية يف املكابراب
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والحيوانات خدمة للبرش:
النخلة حوت الصحرا أو جدى الجروف

تلقاها مرتاحة الضمر يكفيها دا ويكفيها 
صاح

بجراحة رجتنا الصباح يا القلتو ماب
ترجى الصباح النخلة تحت الواطة

واألرض  نصاح  جهرة  ف��وق  والنخلة  رس 
أعمق ما تكون

عز  الرياح...  عز  صباح  يكفيها  براح  والجو 
الجفاف

الرياح  وك��ل  غريب  لريح  استسلمت  ما 
فوقا بتمر

تخرب  ماب  النخلة  الرياح  أصناف  كل  من 
خالف ريح الصالح

النار  وم��ع��ود  بالصباح  الليل  معوض  ي��ا 
اللهيب

البحر  لجة  ويف  الرياح  عىل  نخلنا  روض 
الغريب

أد الرواويس الصالح

هل هي النموذج لإلكثار والتطوير؟

املحاولة جادة لالستثامر يف مجال تطوير 
إنشاء  محاولة  هي  تلك  والتمور،  النخيل 
الذي  الزراعي  املكابراب  أكيشيا  مرشوع 
رقم  االستثامر  ترخيص  مبوجب  تأسس 
يف  1993م  ال��ع��ام  يف   93 زراع���ة/   /42

والية نهر النيل رشق الدامر. تبلغ املساحة 
والية  خطاب  حسب  ف��دان   2025 األولية 
بلغت  2006/6/8م.  يف  ال��ن��ي��ل  ن��ه��ر 
يفصل  ف��دان��ًا   750 منه  النخيل  مساحة 

أصنافها وأنواعها الجدول التايل أدناه:
وامل��ه��م أن م��ك��ون ال����ري وأع���امل���ه يف 
غ��ال��ب��ًا واردًا  ي��ك��ون  م���رشوع س��د م���روي 

البحرة  مياه  من  لالستفادة  كبرة  بصورة 
بأصنافه  النخيل  زراع��ي��ة  يف  للتوسع 
النسيجية  ومبشاتله  الجديدة  التجارية 
تصنيع  ن��ش��اط  م���ع  األخ�����رى  وخ��دم��ات��ه 
أخشاب  من  األشجار  ومخلفات  التمور 
املنزلية  األثاثات  مجال  يف  ونوي  وألياف 
واألع��الف  التكييف  وصناعات  واملكتبية 
ذلك  العايل.  االقتصادي  املردود  لضامن 
يستلزم تشجيع الدولة لألفراد والرشكات 
والوقفية  والخرية  الطوعية  والجمعيات 
لهذه  املجهزة  الزراعية  األرايض  مبنحها 
كثرة  وإعانات  رمزية  برسوم  املشاريع 
يف الشتول والعمليات الزراعية وعمليات 
املنتجون  يتخطى  حتى  وخالفها  الحصاد 
الجدد مراحل النجاح االقتصادي مع وضع 
الصناعات  لتطوير  ال��ص��ارم��ة  األس���س 

عدسة الدكتور أسعد عبد الرحمن عوض الله
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التمويل  يف  مشجعة  جديدة  أسس  عىل 
التصنيع  تجارب  والتجهيز مستفيدين من 
للمواد الغذائية يف ستينات القرن املايض 
األغذية  تصنيع  ملراكز  الحالية  والتجربة 
السودان  وجامعة  الخرطوم  جامعة  يف 
البحوث  وم��رك��ز  والتكنولوجيا  للعلوم 
االتحادية.  الصناعة  وزارة  يف  الصناعية 
وأوالهم يف كل ذلك تقييم تجربة مصنع 
كرمية للتمور واملواد الغذائية ألنه املركز 
الذي يجب أن تنطلق منه التجربة الجديدة 
يف تصنيع التمور ومخلفات النخيل إدارة 
النتائج  وتعمم  املنطقة  هذه  يف  وتقنية 
وإنتاج  النخيل  زراع��ة  مناطق  باقي  عىل 
التمور يف السودان مع تركيز خاص عىل 
بصورة  والتصدير  التسويق  مشاكل  حل 
والنظم  الهياكل  واض��ح��ة  اسرتاتيجية 
القانونية مع التسهيالت املالية والصناعية 

والفنية من الحكومة االتحادية.
بامليل  ال��ش��أن  ه��ذا  يف  قولنا  ولنختم 
لفضائل  الشعري  الفني  التعريف  تجاه 
النخيل وفوائد التمور ودورها يف سوداننا 
الشاميل وغره بذكر قصيدة ود بدر شندي 
يف النخلة املنشورة يف مجلة النخيل عدد 
7 فرباير 2007م والصادرة يف الخرطوم.

يا نخلة حب�نا لي��ك زاد
يا ثروة يا أم�ل الب��الد

النخلة رحمة من رب العباد
تساقطت يل مريم يوم الوالد

والنخلة شعار يل ب��الد
النخلة ي��وم الحص��اد

متأل ج��والتنا ج��داد 
تدينا عجوة لينا ويل الوالد

تدينا بركاويًا نشيلو زاد
من��و م��دي�دة ألم وداد

النخيل ثروة األجداد 
وأيام الشيك الدرافت املعتمد

بلحة من مت��ودة
أحل���ي من الش��هد

العدو من شجر النخيل عدد
ما بيحتاج م�دى األب��د

النخيل للشامل املعتمد
النخيل ميأل لواري تغ��ادر الب�لد

النخلة صحراوية تروي من بعيد

بتقاوم الري��ح الش���دي���د
تشوفها ترقص من بعيد

زي العروس البس��ة الجدي��د
النخلة طالت وانتني الجديد

إنكرس العكف بالبطالبو ال��وليد
وقف يف ضلها حجر موقليد 

مرة يف السبيطة ومرات يف الجريد
سقطلو بلحات قالد

اسندن��و من الج��وع الش��ديد
قمرية تقوقي والصيف شديد

تفرد جناح تضاره يب صفق الجريد
النخلة انتكت صعيد

نشف الع��رق الك��ان عن��يد
النخلة كربت ونشف الجريد

جميل منظرو س��اعتو الج��ديد
للنخلة نفس حكم السيد

قطع��ها مبنش��ار ح�دي��د
والنخلة يف البيوت بقت واقود
ف�وق بيتًا بسيط رص�و الج�ريد

النخلة يوم الحصاد 
ت�����دينا ما نري������د

شتيلة وقرير اسود شديد
حفروله�ا ع���رق اللي���د

رووها من الدمرة عكران شديد
النخل���ة قامت من ج��دي�د
يا نخلة تقومي من جديد

تفرح��ي البني��ة والول��يد
وتعيدي ما ضينا التليد

التوصيـات

هذه الدراسة تطرح اآليت يف مجال تطوير 
إكثار وتصنيع النخيل والتمور يف املنطقة 
امل��ت��أث��رة بسد م��روي وش��امل ال��س��ودان 
نخيل  ترعي  التي  السودان  مناطق  وبقية 

التمور:
بحوث  لرعاية  مستقلة  هيئة  إنشاء  أواًل: 
ودراسات وإنشاء مزارع التمور وإدارتها مع 
كرعاية  األخرى  زراعته  مبشاكل  االهتامم 
الشتول  وإكثار  النسيجية  الشتول  معامل 
وتطوير  آل��ي��ًا  امل����زارع  تجهيز  وتقنيات 
وعمليات  ال��زراع��ي��ة  ال��خ��دم��ات  عمليات 
التمور  وتصنيع  الحصاد  بعد  وما  الحصاد 

واألخشاب واملخلفات األخرى.

ثانيًا: تجميع اإلدارات الحكومية والرشكات 
واملهتمني  واألف��راد  واملنظامت  الخاصة 
بشئون النخيل والتمور يف تنظيم مهني 
يدعم الهيئة املقرتحة ويساهم يف تنفيذ 
وأع��داد  مساحات  بزيادة  العليا  أهدافها 
وتسوقه  وتصنيعه  التمور  وإنتاج  النخيل 
عامليًا باألصناف العاملية التجارية املمتازة 
والقوانني  التمويل  مشاكل  يف  واملعاونة 

املسوغة لذلك.
قيامها  بعد  املذكورة  الهيئة  ترشف  ثالثًا: 
ع���ىل ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��س��وي��ق 
خاصة  أكادميية  برامج  وتطرح  والتصنيع 
يف كليات الجامعات السودانية املختصة 
اهتاممها  م��ع  ال��الزم��ة  ال��ك��وادر  لتخريج 
ب��ت��دري��ب ال��ع��امل��ة ال��زراع��ي��ة ع��ىل أح��دث 

التقنيات يف هذا الصدد.
متويل  وم��ح��اف��ظ  هيئات  إن��ش��اء  راب��ع��ًا: 
لتسهيل  االتحادية  املالية  وزارة  تدعمها 

الدفع املايل للهيئة املقرتحة وفروعها.
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المرأة السودانية
واستخدام نخيل التمر 

في الموروث الثقافي

تلك  أو  امل���وت،  أو  ال��خ��ت��ان  أو  ال��ُع��رس 
بأساليب  أو  الشعبية  باألكالت  املتعلقة 
العالج الشعبي أو ما يعرف بالطب البديل 
وكثري من العادات االجتامعية واالقتصادية 
التي تحرص عليها األرس السودانية ال تزال 
راسخة يف الذاكرة لخصوصيتها واالعتقاد 

فيها.
استخدام  األيكولوجية  البحوث  أثبتت 
شنكر  امللكة  عهد  يف  النخيل  أغ��ص��ان 
 165 يف  مروي  مملكة  حكمت  التي  خيتو 
إىل 145 قبل امليالد. وقد عرث عىل أثر لها 
وهي ترتدي تاجًا ميثل العقرب رمز اآللهة 
الذي  العرش  عىل  جلست  وق��د  ايزيس. 
اتخذ شكل أسد وهي تحمل لواء بيمينها 
خلفها  وم��ن  بيسارها،  النخيل  وغ��ص��ن 
ايزيس  اآلل��ه��ة  أم��ام  ال��ع��رش  ويل  جلس 
الحامية  لتوفري  كرمز  املجنحتني  بيديها 
الذي  النخيل  غصن  ويرمز   ،)1( لألمرية 

تحمله امللكة بيسارها للحياة.

بساتني  من  ع��ددًا  حسني  فاطمة  متتلك 
النخيل بالوالية الشاملية مبنطقة تنقايس 
إن��ت��اج التمور  ت��ق��ول ع��ن م��زاي��ا  ال��س��وق، 
يستدين  ثابتة،  وأم��وال��ه��ا  ع��دي��دة،  »أنها 
مجاعة  تناله  ال  وصاحبها  ويَعامل،  مالكها 
فهي  آلخ��ر،  مكان  من  للتنقل  يحتاج  وال 
كل  يف  األق��وات  وتيرس  االستقرار  تحقق 

األوقات«.
فوائد  عن  حديثها  فاطمة  ابتدرت  هكذا 
أكرث األشجار  تعد من  التي  النخيل  شجرة 
ملعظم  ال���غ���ذايئ  ال��ن��ظ��ام  يف  أه��م��ي��ة 
ولسهولة  الغذائية  لقيمتها  السودانيني؛ 
تخزينها لفرتات أطول، وتردف فاطمة: بأن 
عند  وتراثيًا،  ثقافيًا  موروثًا  شكلت  النخلة 
الرتباطها  السودانية قدميًا وحديثًا؛  املرأة 
بالعديد من العادات والتقاليد التي مُتارس 
تلك  س��واء  السودان،  أنحاء  مختلف  يف 
باملاملك  النساء  تتويج  بعادات  املتعلقة 
وطقوس  الُنفاس،  ع��ادات  أو  القدمية، 

صحفية وباحثة بوكالة السودان لألنباء

أمل عبد الحميد عيل أحمد

amelhameed@hotmail.com
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النخيل والطقوس املتوارثة

والتقاليد  ال��ع��ادات  من  الكثري  وهناك 
الطقسية التي ميارسها السودانيون 

منذ  املختلفة  الحياة  دورات  يف 
ولها  ال���وف���اة،  وح��ت��ى  امل��ي��الد 
النخيل.  بشجر  وثيق  ارت��ب��اط 
منها طقس األربعني للمولود 
سكان  حرص  والذي  الجديد 
عىل  النيلية  املناطق  أغلب 
مامرسته. من عادات املرأة 
املناطق،  تلك  يف  النوبية 
مولودها  وض��ع��ت  إذا  أن��ه��ا 
أن  قبل  البيت  م��ن  تخرج  ال 
ويف  ي��وم��ًا،  أرب��ع��ني  تكمل 

يبدأ  األرب��ع��ني  ال��ي��وم  عشية 
أمه  وتحمله  باملولود  االحتفال 

إىل نهر النيل لتقوم بغسله هناك 
ويعتقد  املطلوبة.  للطقوس  وفقًا 

ستنزل  ورشورًا  عقوبات  أن  األه���ايل 
باملرأة التي تهمل هذه الطقوس وترافق 
املرأة الواضعة إىل النيل نساء أُخر يحملن 
الشجرة  بهذه  تيمنا  النخيل)2(  أغصان 
املعمرة  األش��ج��ار  م��ن  فهي  امل��ب��ارك��ة، 
توفري  للصغري  وتضمن  الفوائد،  الكثرية 
مقومات الحياة، كلام أشتد عوده، وينشد 
املحلية  الشعبية  األغ��اين  بعض  النساء 
املضمون  ه���ذا  تحمل  ال��ت��ي  وال��رتاث��ي��ة 
ورجليها،  ويديها  وجهها  امل��رأة  وتغسل 
تطلق  بينام  الوليد  وج��ه  بغسل  وتقوم 
العادة  ه��ذه  زال��ت  وال  الزغاريد  رفيقاتها 
مستمرة يف بعض املناطق حتى اليوم. 

دارف����ور تدفن  ال��ط��ف��ل يف  م��ي��الد  وع��ن��د 
رشائح  بعض  )املشيمة(  الخالصة  مع 
نويب  أثر  ذات  لرمبا  عادة  وهي  السعف، 
مسيحي مرتبط مبيالد سيدنا عيىس عليه 
بغرض  النخيل)3(،  شجرة  تحت  السالم 
شجرة  الخ���رار  العمر  ب��ط��ول  ال��ت��ف��اؤل 

النخيل طوال السنة.
يف  الطيب  الله  عبد  الربوفسري  ويقول 
ال��س��ودان  يف  امل��ت��غ��رية  ال��ع��ادات  كتابه 
والنفاس  العرس  طقوس  من  إن  النييل 
من  ه���ودج  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي  “الُكجرة« 
شجر  من  املصنوعة  )الُبساط(  الربوش 

وتعتمد  بالرسير  تحيط  امللون  النخيل 
النخيل)4(.  شجر  من  مصنوع  إطار  عىل 
امل��زخ��رف  الكبري  ال���ربش  ه��ي  وال��ُك��ج��رة 
»تستخدم ستارًا عىل الرسير« يف شكل 
ِخباء للعروس أثناء شهر العسل والنفساء 

يف فرتة الوضع.
الُكجرة  ب��خ��الف  أخ���رى  كلمة  وه��ن��ال��ك   
أخ��رى  وم��ن��اط��ق  ك��ردف��ان  يف  تستخدم 
»الَحَجلة« وهو برش كبري وعريض  وهي 
مزخرف يحيط بالجزء األسفل من القطية 
والنفساء  للعروس  محبسًا  تتخذ  التي 
مفرد  والَحَجلة  الستائر.  مقام  وي��ق��وم 
ة  واألرَِسَّ بالثياب  ُيَزيَّن  بيت  وهي  ِحجال، 
الِحجال.  رّب��ات  قولهم:  ومنها  والستور 
يف  وجاء  بالَحجال.  املخبوءات  النساء  أي 
وَحَجلة  حجلة:  معنى  يف  العرب  لسان 
العروس  تسرت  كام  سرتت  أي  العروس: 

فال تربز)5(. 
وي��ه��ت��م أه���ل ال���س���ودان ب��وض��ع أغ��ص��ان 
سيام  وال  امل����وىت،  ق��ب��ور  ع��ىل  النخيل 
الشامل  قبائل  بعض  زالت  وما  الشباب، 
الرتبة«،  » كرسة  متارس طقوسا تسمى 
الخامس  اليوم  ففي  املقربة  هي  والرتبة 

أهل  من  النسوة  تأخذ  ال��وف��اة  من  عرش 
الحجارة  النخيل وبعض  املتويف، أغصان 
الرتابية  الكومة  عىل  بوضعها  ليقمن 

فوق القرب. 
تعود  قوية  داللة  الطقس  ولهذا 
)وهي  األمومية  الثقافة  لجذور 
ثقافة ٌعرفت يف عهد املاملك 
تٌورث  امل��رأة  فكانت  النوبية 
فاختيار  األبناء(  لها  وُينسب 
بالطقس  للقيام  النسوة 
داللة لها مغزاها الجوهري، 
وم���ن ال���ع���ادات امل��ت��وارث��ة 
يف  للمقابر  زي��ارة ال��ن��س��اء 
األع����ي����اد، وت���ق���وم ال��ن��س��اء 
وتحويطها،  القبور  بتسوية 
ثم بعد ذلك يتم نرث املاء عىل 
وعىل  القرب  بجانب  وت��رتك  القرب، 
والقمح  البلح  من  هدايا  الجوانب  كل 
دام  م��ا  ب��أن��ه  لالعتقاد  النخيل  وس��ع��ف 
ال  امليت  فإن  أخر  السعف  أو  الغصن 

يعذب.

التمر والتغذية

وللتمر فوائد عديدة ترتبط بتغذية الجميع 
ولكن  وأطفال  ونساًء  رج��ااًل  السودان  يف 
يدخل  حيث  منها،  مقدرًا  نصيب  للنساء 
يف مكونات غذاء املرأة الحامل والنفساء 
ارت��ب��اط وثيق  ع��ن  ذل��ك  وامل��رض��ع، وينم 
لهذه العادات بالثقافة اإلسالمية، تصديقًا  
ِب��ِج��ْذِع  ِإَل��ْي��ِك  ﴿َوُه����زِّي  تعاىل  الله  لقول 
َفُكيِل   * َجِنّيًا  ُرَطبًا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  ْخَلِة  النَّ
اْلَبرَشِ  ِمَن  َتَرِينَّ  ا  َفِإمَّ َعْينًا  َوَقرِّي  يِب  َوارْشَ
ْحَمِن َصْومًا َفَلْن  أََحدًا َفُقويِل ِإينِّ َنَذْرُت ِللرَّ
َم اْلَيْوَم ِإْنِسّيًا﴾ سورة مريم اآلية: 25- ُأَكلِّ

 .26

عىل  السودان  يف  الحامل  املرأة  ودرجت 
)الَكجي  ب  يعرف  م��ا  أو  ال��ُرط��ب  ت��ن��اول 
النوبة.  بأرض  الشامل  مناطق  يف  َكول( 
لتسهيل  وملني  ع��ام  كمقو  ويستخدم 
وإدرار  الرحم  عضالت  ولتقوية  املخاض 
يفيد  متكامل  غ���ذاء  وه��و  الحليب)7(. 
دم  تقليل  عىل  يعني  النفاس،  حالة  يف 
أكدته  ما  وه��ذا  الرحم،  والتئام  النفاس 
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الكشوف العلمية الحديثة؛ أن يف الرطب 
الرحم،  أوعية  انقباض  عىل  تعني  م��واد 
نها،  وتليِّ األمعاء  ف  وتنظِّ النزيف،  ومتنع 
وأيرس  وقت،  بأقرص  تغذي  أخرى  وم��واد 

سبيل.
وأس��ايس  ه��ام  كغذاء  التمر  ويستخدم 
وغ���ذاء  امل��رض��ع��ة  امل����رأة  حليب  إلدرار 
األرسة  وت��ق��وم  السودان.  يف  للنفساء 
الوضع،  عقب  ل��ألم،  خاصة  وجبة  بإعداد 
تعرف )بالرببور( أو مديدة التمر تتكون من 
التمر الجاف بعد سحقه وغليه حتى يصري 
البلدي)8(.   السمن  إليه  ويضاف  كثيفًا 
لتناول  للمدعوين  التمر  م��دي��دة  وت��ق��دم 

)السامية( أو طعام العقيقة.
ويوزع التمر عىل املدعوين يف مناسبات 
عىل  البيوت  ربات  فتحرص  القران،  عقد 
تقديم أجود أنواع التمور مبصاحبة العديد 
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من الحلويات، اعتقادًا جازمًا بربكته، ويتم 
املحشوة  ال��خ��ب��ائ��ز  ب��ع��ض  ت��ق��دي��م 

النواة  إزال���ة  بعد  التمر  بعجينة 
منها. 

 ومصداقًا للسنة ولحديث 
عليه  الله  صىل  الرسول 
وسلم )أكرث النساء بركة 
ف��إن  مؤونة(  أي��رسه��ن 
يف  املتبعة  التقاليد  من 

إج��راءات  تبسيط  الريف 
األرس  بعض  واعتزاز  ال��زواج 

التمر  عىل  القران  عقد  بإمتام 
فقط. 

أب��رز  م��ن  التمر  م��ع  القهوة  ت��ن��اول   ويعد 
والتي  ال��س��ودان��ي��ة  امل���رأة  عند  ال��ع��ادات 
مصاحبة  بطقوس  صناعتها،  يف  ت��ربع 
ثقافة  بحسب  آخر  إىل  مكان  من  تختلف 
أه���ل امل��ن��ط��ق��ة، وت��ظ��ل ك��س��ال ب��رشق 
التي تشتهر  امل��دن  أك��رث  ال��س��ودان، هي 
لقبائل  نسبة  البجاوية  )الجبنة  بقهوتها 
البجا بالرشق( التي ترشب مع التمر حتى 
أحد  القهوة  صناعة  فيها  متثل  أضحت 

مالمح املدينة.
الخبز  من  ن��وع  وه��ي  التمر(  )قراصة  أم��ا 
امل��ص��ن��ع م���ن دق���ي���ق ال��ق��م��ح امل��خ��م��ر 
وغليه  تكسريه  بعد  التمر  إليه  واملضاف 
والهيل  ال��ق��رف��ة  ب��ه��ارات  وإض��اف��ة  ج��ي��دًا 
عىل  وإنضاجها  إليه،  والكسربة  والشامر 
وإضافة  القراصة،  صناعة  إن��اء  »الصاج« 
ملعظم  رئيسيًا  غ��ذاء  متثل  لها،  السمن 
س��ك��ان م��ن��اط��ق ال��ش��امل، وأه���م وجبة 
السكك  عرب  بالقطار  للمسافرين  )زوادة( 

الزمن  يف  ال��ش��امل  مبناطق  ال��ح��دي��دي��ة 
املايض. 

وم�����ن امل�����رشوب�����ات امل��ف��ض��ل��ة ع��ن��د 
السودانيني والتي توارثتها املرأة، مرشوب 
ضمن  م��ن  وه��و  )الرشبوت(  ب  يعرف 
هذا  تاريخ  ويرجع  األضحية،  عيد  أولويات 
املرشوب لزمن بعيد تناقلته األجيال حتى 
يصنع  اللحوم،  لهضم  ثابتة  بصورة  اآلن 
باستخالص عصريه  التمر،  الرشبوت من 
)الذريعة(  إليه  ويضاف  النار،  يف  بغليه 
التي يتم رشها باملاء وغمرها  الذرة  وهي 

لحني، ثم يضاف إليه بعض البهارات مثل 
والحلبة، ويرتك  والجنزبيل  األحمر،  العرق 
اليوم  تتعدى  ال  ق��ص��رية  ل��ف��رتة  بعدها 
وتعد  رائ��ع،  مب��ذاق  بعدها  ليخرج  الواحد؛ 
ألمراض  مفيدة،   فيه  املوجودة  البهارات 
الهضم  عملية  يف  يساعد  كام  األم��ع��اء، 

بامتصاصه للدهون داخل الجسم.

استخدامات نوى التمر

القهوة  أن��واع  أج��ود  من  التمر،  نوى  ويعد 
شامل  والي��ة  يف  السودانية  امل���رأة  عند 

مريم  ال��ح��اج��ة  تحدثنا  وعنها  ك��ردف��ان، 
ترب  أب���و  خ���ور  منطقة  م��ن  م��ق��ب��ول 
عادة  وتقول عن  بشامل كردفان 
املصنعة  ال��ق��ه��وة  رشب 
يف  خاصة  التمر  نوى  من 
امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة يف 
وقت الحصاد: إن رشب 
التمر  ن��وى  م��ن  القهوة 
عرب  توارثناه  العهد  قديم 
األجيال، ونبع من االحتياج 
يف موسم األمطار الشديد 
العربات  توقف  يصاحبه  الذي 
من  والسلع  البضائع  تحمل  التي 
أبو ترب، والتي من  العبور لتصل اىل خور 
الحل  أو الرتفاع أسعاره. ويكون  النب  بينها 
والبديل أن تقوم املرأة بتكسري نوى التمر 
ناعم،  يصبح  حتى  وسحنه  وتحميصه 
قهوة  وهي  مسحوقه  من  القهوة  وصنع 
رشابها،  عىل  ن��داوم  ظللنا  لذيذ،  بطعم 

كام تقول.
وبحسب سيدة األعامل الشول العاقب: أن 
االستثامر يف أطنان من النوى التي ُترمى 
كبري،  اق��ت��ص��ادي  مكسب  ُتستغل،  وال 
بأكياس  وتعبئته  ال��نب  صناعة  يتم  حيث 
وتسويقه، وميكن أن تتسع هذه الصناعة 
ول��دول  املحلية  األس���واق  لكافة  لتصل 
لها  وال��رتوي��ج  بها  االهتامم  ويتم  الجوار 
كونها منتجًا محليًا سهل الصنع ولخلوها 
من األرضار وعنرص ارتكاز قوي لتسويقها 

محليًا وعامليًا.
املرأة  عند  التمر  نوى  استخدامات  وعن 
زينب  األعشاب،  خبرية  تؤكد  السودانية، 
عمر، نجاحها يف تركيب عالج من القهوة، 
التمر(  نوى  من  )املصنعة  التنينة  قهوة 
القلب  ملرىض  مجرب  عالجًا  أنها  مؤكدة 
وتضيف  العظام،  وأم���راض  وال��رشاي��ني 
وطريقة  التمر،  ن��وى  م��ن  تصنع  قائلة: 
ن��وى  أن��ن��ا نحمص  ال��ق��ه��وة،  ع��م��ل ه���ذه 
الهبهان  إليه  ونضيف  نسحنه  ثم  التمر، 
)الهيل( والزنجبيل، وتقوم مقام النب يف 

االستخدام.
إلزالة  خلطة  زينب  تصنع  التمر  نواة  ومن 
أيام،  سبعة  يف  للنساء  والسواد  الكلف 
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خلطة  تصنع  كام  مختلفة،  مبقادير  لكن 
أخرى للجسم بعد أن متزجها بعسل 

للتنعيم،  الزيتون  وزي��ت  النحل 
إلطالة  أخ��رى  تركيبة  وه��ن��اك 
إىل  زينب  وتذهب  ال��رم��وش، 
تتم  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ارص  ك��ل  أن 
من  الخلطات  لهذه  إضافتها 
املواد الطبيعة، وال يدخل فيها 

أي مواد كيامئية.
السودانية  امل���رأة  وتستخدم   

للعيون  ككحل  للزينة،  التمر  نوى 
النار  عىل  وتحميصه  بطحنه  وذلك 

حتى يسود ويفرغ يف »املكحلة« إناء 
التمر استخدامات صحية  الكحل. ولنوى 

العيون  ألم��راض  يستخدم  فهو  أخ��رى، 
وحاالت الربو ومقوي للجنس ويسهم يف 

عالج بعض األمراض الجلدية.
ويتواصل اهتامم املرأة السودانية بنخيل 
محمود  رح��اب  الباحثة  بحصول  التمر؛ 
التعليم  بوزارة  املركزي  باملعمل  صالح، 

براءة اخرتاع  العلمي، عىل  والبحث  العايل 
بفصل  التمر،  نواة  من  الزيت  استخالص 
دقيقة  لحبيبات  الثامر وطحنها  النوى من 
قامت  ح��ي��ث  الحجارة)9(،  ط��ح��ن  ب��آل��ة 

التمر  ن���واة  م��ن  ع��ي��ن��ات  بجمع  ال��ب��اح��ث��ة 
القنديلة،  )الربكاوي،  ال��س��وداين 
ود  امل��رشق  الكلمة،  التمودا، 
ومن  لقاي(.  وود  خطيب، 
ثم استخلصت الزيت من 
املذيب  بواسطة  نواتها 
عن  »الهكسان«  العضوي 
االستخالص  جهاز  طريق 
)السوكسليت(.  املستمر 
الزيت  ع��ىل  الباحثة  وحصلت 
النقي الخايل من »الهكسان« عن طريق 
)إتش-(  فيتامني  تحديد  وت��م  التبخري، 
التمر  ن��واة  زي��ت  يف  السلنيوم  وعنرص 

السوداين. 
مقاوم  بكونه  التمر  ن��وى  زي��ت  ويتميز 
للحرارة ومقاوم لألكسدة وفرتة صالحيته 
ليستخدم  بقوة  مرشحًا  يجعله  الطويلة 
كام  األخرى.  النباتية  ل��ل��زي��وت  ك��ب��دي��ل 
يستخدم، يف مستحرات التجميل، إذ 
لذلك  للتأكسد  ومقاومته  بالثبات  يتميز 
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يف  لالستخدام  مثايل  فهو 
ال���ح���امي���ة من  ك���رمي���ات 

تم  وم��ؤخ��رًا  الشمس، 
اقرتاح زيت نوى البلح 
الكانوال  لزيت  كبديل 

ال����ذي ي��س��ت��خ��دم يف 
تحسني الوقود الحيوي.

أما التنجيم أو رضب الودع 
فهو  التمر،  نوى  باستخدام 

امل��ع��روف��ة  التنجيم  أن����واع  م��ن 
النساء،  متارسها  والتي  بالسودان 

وت��ع��ت��م��د ع���ىل م���ه���ارة امل��ن��ج��م��ة يف 
استخدام النوى وكيفية ربط كل ما يظهر 
تكوين  م��ن  مُتكنها  ش��واه��د  م��ن  أمامها 
الشخص  حياة  مع  تتسق  منطقية  أفكار 
التنجيم  هذا  كون  رغم  املعرفة،  طالب 
وله  ق��امئ��ًا  م���ازال  أن��ه  إال  دينيًا،  مرفوضًا 

جمهوره الخاص.

املرأة السودانية واقتصاديات النخيل 

اقتصادية  منظومة  النخيل  شجرة  متثل 
أنها  ك��ام  األرسة،  أف���راد  لكافة  متكاملة 
الريفية  للمرأة  خاصة  عمل  ف��رص  توفر 
الريفية  فالصناعات  اإلنتاج،  مناطق  يف 
التمور  عىل  املعتمدة  التقليدية  واملنزلية 
وأجزاء النخلة األخرى تساهم يف تحسني 

الدخل واملستوى املعييش للمرأة.
الريفيات  من النساء  ال��ك��ث��ري  وتعتمد   
من  األك��رب  الجزء  يوفر  عىل النخيل الذي 
النخيل أو  بساتني  بامتالك  إم��ا  ال��دخ��ل؛ 
التلقيح  م��ج��ال  يف  م��وس��م��ي��ة  ك��ع��امل��ة 
محمود  سعاد  وتؤكد  والجني.  والتقليم 
دنقال:  مبدينة  التمور  لبيع  متجر  صاحبة 
تساهم يف  شجرة  اقتصادية  النخلة  أن 
ت��وف��ري األم���وال يف ظ��ل ت��وف��ر ال��ظ��روف 
املناسبة، أكرث من أي نشاط زراعي آخر، 
من  األخ��رى،  البيئية  قيمها  إىل  باإلضافة 
وخفض  املناخ  وتحسني  للجو  تلطيف 

درجات الحرارة يف فصل الصيف.
التمور مصدر غذايئ  بأن   وتضيف سعاد 
عايل القيمة سهلة النقل والتداول وميكن 
تستهلك  ال��ع��ام،  م���دار  ع��ىل  تتوفر  ان 
من  العديد  يف  وتدخل  مصنعة  او  طازجة 

مضافة،  قيمة  تشكل  التي  الصناعات 
ألج��زاء  األخ��رى  لالستخدامات  باإلضافة 
النخلة يف الصناعات املنزلية والتقليدية.

جنائن  صاحب  غريبة  حسن  ج��الل  وي��رى 
رفيقة  النخلة ظلت  أن  السوق:  بتنقايس 
املرأة يف الوالية الشاملية، وكان لها دورًا 
بارزًا يف اقتصاداتها، ففي املايض كانت 
النخيل  أشجار  بأغصان  تستعني  امل��رأة 
كام  الطعام،  إلنضاج  كوقود  واستخدامه 
تقوم بفتل الحبال من األشميق »النسيج 
الليفي امللتف عىل ساق النخلة » وتصنع 
سعف  من  واألط��ب��اق  وال���رُبوش  الُقفاف 
موسم  ويف  ال��ف��راغ،  أوق��ات  يف  الجريد 
املشاركات  أول  ت��ك��ون  ال��ت��م��ور،  ح��ص��اد 
أشجار  أع��ىل  إىل  بالصعود  التمر  لجني 
اقتصادها  تعزيز  بجانب  ه��ذا  النخيل، 
وال��رشاء  للبيع  التمور،  ألس��واق  بالولوج 
مبعرفة ودراية تامة لكافة أصناف التمور. 

صناعة السعف

امل��وروث��ات  م��ن  بالكثري  ال��س��ودان  يذخر 
من  املنتجة  اليدوية  والصناعات  الشعبية 
السودانية  املرأة  تحرتفها  والتي  النخيل، 
رئيسيًا  دورًا  السودان  يف  النساء  وتلعب 
يف صون ونقل املهارات اليدوية املتوارثة 

من جيل إىل آخر.
الحرفيات  أحدى  عابدين  حسينة  وتحدثنا   
ال��س��ع��ف بسوق  ال��ت��ي مت��ت��ه��ن ص��ن��اع��ة 

استفادة  م��دى  ع��ن  أم���درم���ان، 
امل��رأة من كل أج��زاء شجرة 
ومتكنها  مبكرًا  النخيل 
الصناعات  إنتاج  من 
املتميزة  التقليدية 
م�������������ن س�����ع�����ف 
ال��ن��خ��ي��ل ب��ق��ول��ه��ا: 
عن  ع��ب��ارة  ال��س��ع��ف  أن 
أل�������واح م��س��ت��خ��رج��ة م��ن 
ج��ري��د ال��ن��خ��ي��ل، ت��ف��ص��ل إىل 
ويّلون  ونعومة  رق��ة  أك��رث  رشائ��ح 
شعبيًا  املعروفة  باألصباغ  بعضها 
يف  تستخدم  الصبغة،  أو  )التفتة(  ب��� 
أو  واملصايل(،  )الربوش  السجاد  صناعة 
الطعام  حافظات  أو  )القفاف(  السالل 
أغطية  م��ن��ه  تصنع  ك��ام  )مشلعيب(، 

)طواقي  إىل  باإلضافة  )أطباق(  لألطعمة 
القش( غطاء للرأس وواقي من الشمس، 
وهي  مقشاشة  جمع  املقاشيش(  و) 
جانب  إىل  ال��ج��ري��د،  م��ن  تصنع  مكنسة 
ال  التي  األخ��رى  االستخدامات  من  الكثري 

حرص لها.
وت��ع��ت��م��د ص��ن��اع��ة ال��س��ع��ف ع��ىل ال��دق��ة 
واإلتقان، وتتضح جليًا يف صناعة الربوش 
أي مفارش السعف والتي نجدها مختلفة 
ولها وظائف مختلفة،  واألحجام  األشكال 
تقوم بصناعتها املرأة برباعة تبدأ بضفرية 
»بالقديقة«  ي��ع��رف  م��ا  لعمل  السعف 
ربط  مكان  عىل  يطلق  نوبية  كلمة  وهي 
مستعار  اس��م  وه��و  الساقية،  ق��وادي��س 
للتشابه  السعف  ضفرية  لفة  عىل  يطلق 

بينهام.
من  اإلنسان  حياة  ب��دورة  ال��ربش  ويرتبط 
امل��ي��الد وح��ت��ى امل����امت، ح��ي��ث ُي��ف��رش 
ال���ربش األح��م��ر ل��ل��م��رأة ال��ن��ف��س��اء لرتقد 
أيضًا  املختون  والطفل  الوالدة،  بعد  عليه 
الزواج البد  له الربش األحمر، وعند  يفرش 
للعريس  األح��م��ر  ال���ربش  ي��ف��رش  أن  م��ن 
ليجلس  “العنقريب«  الحناء عىل  ليلة  يف 
عليه، وكذلك يفرش عىل العنقريب الذي 
 « طقوس  ألداء  العروسني  عليه  يجلس 
الجرتق«. وللون األحمر داللة معتقدية يف 
الثقافة تشري إىل أن اللون األحمر يساعد 
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يف الشفاء( )10(. ثم يحمل املتويف عىل 
»العنقريب« وهو عبارة عن رسير خشبي، 
مفروش عليه الربش األبيض الذي يعرف 

»بربش الَعَوجة ».
مستطيل  وه���و  ال��ص��الة  ب���رش  وه��ن��اك 
او  »الَترُبوقة  يسمونه  دائ��ري  أو  الشكل 
آخر  دائ��ري  ب��رش  هناك  كام  الَتَقروُقة« 
الُنطع  يسمونه  ال��وس��ط  م��ن  م��ث��ق��وب 
)حامم  وهو  للدخان  النساء  وتستخدمه 
بخار شعبي( تستخدمه املرأة قبل عرسها 
يسمونه  وكبري  طويل  برش  وهناك  بأيام 
املناسبات  يف  يستخدم  »السباتة« 
مناسبات  يف  أيضًا  وتستخدم  الجامعية 

الزواج، حيث ترقص فوقه العروس)11(. 
طولها  ي��رتاوح  التي  الطويلة  ال��رُبوش  أما 
فيستخدم  أمتار  سبعة  إىل  ستة  بني  ما 
ويف  باملساجد،  ال��ص��الة  يف  ال��ن��وع  ه��ذا 
)برش  موائد إفطار رمضان يف الطرقات 
خالوي  يف  العلم  حلقات  ويف  اإلفطار( 

تحفيظ القرآن.
لحفظ  تستخدم  أداة  املشلعيب  وميثل 
الطعام قبل ظهور أجهزة الحفظ الحالية، 
يصنع من سعف النخيل عىل شكل شبكة 
أشبه بشبكة مرمى كرة السلة بدون فتحة 
ي��راد  م��ا  منه  يسقط  ال  حتى  ق��ع��ره  ع��ىل 
حفظه بعيدًا عن املتناول، وغالبًا ما تكون 
بالحبال  أعىل  إىل  تشد  الحوامل،  ثالثية 
املطبخ،  كسقف  ع��اٍل  مكاٍن  يف  وتعلق 

تنترش يف األماكن النائية حتى اآلن.

الت��زال  املكانس«   « امل��َق��اْش��ِي�����ش  أم��ا 
تستخدم يف نظافة املنازل لخفة حملها 
وسهولة التنظيف بها وتصنع املُقَشاَشة 
منه  ويستخرج  السعف  يشقق  ان  بعد 
ويربط  القوي  السعف  وهو  )الحنقوق( 
ناعمة  رق��ائ��ق  إىل  ي���رشح  ث��م  رب��ط��ت��ني 
مستوي  يف  وتقطع  )النتاية(  تسمي 
واحد ال يتجاوز طولها مرتًا وتطور شكلها 
ليتم  طويلة  عصا  عىل  توضع  وأصبحت 

النظافة بها.
يبلغ  ص��غ��رية  قطعة  وه��ي  وال��َق��رَق��ِري��ْب��ة 
من  تقطع  بوصات،  ست  ح��وايل  طولها 
أداة  النخيل  للحاء شجرة  السفيل  الجانب 
)لعواسة الكرسة( أي صنع نوع من الخبز 
املخمر،  العجني  م��ن  يصنع  ال��س��وداين 
أثناء  صوتًا  تصدر  ألنها  بذلك  وسميت 
املسح لرتقيق العجني، أشبه بقرقرة املاء 
رشيف  محجوب  الشاعر  ويصف   .)12(

الَقرَقِريْبة بكلامت رائعة قال فيها: 
الَقرَقِريْبة قريبة يف إيدك فراشة تدور

فوق  قمرية  ذي  البنقط  والعرق  والهبابة 
السور

تغازل يف الضحى النقاع
ال كراس وال سبورة

ال تقرير سمح رقايك ال دبورة
تحيى تعييش ال مقهورة

وال منهورة
وال خاطر جناك مكسور

بل مستورة 

يصنع  ليفي  غ��ط��اء  ف��ه��و  ال��َط��ْب��ق،  أم���ا 
لتغطية  ويستخدم  النخيل  سعف  م��ن 
الطعام، ويزين بأسلوب جميل وفن راقي 
عديدة،  مسميات  له  بذاته  لوحة  ليصبح 
عن  عبارة  وهي  )الريكة(  نجد  دارفور  ويف 
طبق يوضع فيه الخبز )الكرسة( تستخدم 
توضع  حيث  ال��زواج  مراسم  يف  األطباق 
جميلة،  بأشكال  ويزين  الُعرس  عطور  به 
واملكرسات  الحلوى  لتقديم  ويستعمل 

يف مراسم الِجرتْق.
والُوَقايَة عبارة عن قاعدة صغرية مستديرة 
مصنوعة من سعف النخيل ومزينة بجامل 
أخاذ إلسناد “الجبنة” وهو وعاء من الفخار 
الجبنة  ويوضع عىل فوهة  القهوة،  لصنع 
والَهَباَبة  القهوة.  لتصفية  )األشميق( 
وبدونه  خشبي  مبقبض  ي��دوي��ة  م��روح��ة 
النخيل،  سعف  م��ن  مصنوعة  أح��ي��ان��ًا، 
جلب  يف  النار  قدح  جانب  إىل  تستخدم 
خالل  ال��ذب��اب  وط��رد  الجو  وتربيد  ال��ه��واء 

الصيف والخريف.
وال���ُق���َف���ة، س��ل��ة م��ص��ن��وع��ة م���ن سعف 
تستخدم  مختلفة،  ب��أح��ج��ام  ال��ن��خ��ي��ل 
الخروات  من  املنزلية  األغ��راض  لحمل 
واللحوم وغريها، كام تصنع من السعف 

» شنط اليد« لحمل احتياجات الفتيات.

نخيل التمر يف األدب النسوي السوداين

األدب  يف  ال��ت��م��ر  ن��خ��ي��ل  م��ع��ن��ى  ت��ج��ىل 
السودانيات  األديبات  إف��راد  يف  النسوي 
ملساحة عن شجرة النخيل، فنجد من أميز 
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كتابات، الكاتبة الروائية بثينة خر ميك، 
واملعنى(  )النخلة  القصصية  املجموعة 
التي  االجتامعية  املتغريات  تتناول  وهي 
خالل  به  مرت  والتي  السودان  يف  تحدث 
عقائدية  متغريات  ومنها  األخ��رية  الفرتة 
كام  كبرية،  بدرجة  وإنسانية  واجتامعية 
سالمة  الشيخ  سلمى  للقاصة  ص��درت 

مجموعة قصصية بعنوان )ابن النخيل(.
الرحمن،  عبد  خ��ال��دة  ال��ش��اع��رة  احتفت 
بقصيدة  أم��درم��ان  الوطنية  بالعاصمة 
أوردت  أم��درم��ان  ع��رس  بعنوان،  عصامء 

فيها النخيل بقولها: 
يا أمنا أمدرمان سليلة العز

ويا بت الخليل الرابضة يف كرري العظيم
شايل معاك الهم تقيل

بشخاليب  ل��ون��ك  ي��ض��وي  الم��ع��ة  قبة  ي��ا 
النخيل )13(

يا درة يف بيت الخليفة
وشوكة يف قلب الدخيل

يا طابية شامخة وقيمة راسخة
ورنة يف أوتار خليل

فيك البطل عبد اللطيف
مقدام وقاهر مستحيل

وميثل التمر يف األدب والشعر السوداين، 
جوع  رم��ق  لسد  وامل��ع��ني  لالكتفاء  رم��ز 
البسطاء من السودانيني الكادحني، ونجد 
ذلك يف كلامت أغنية الشاعر مجدي النور 
سيد  مصطفى  الفنان  بها  تغنى  والتي 

أحمد:
يا القابضني عليك جمرة يا الناميني بدون 

مترة 
أقامر الضواحي النور

الفضاء  يكتبو يف  راجع  يصحو عىل حلم 
الشاسع

ووطن  واح��د  وطن  واس��ع،  بوطن  يحلموا 
شاسع وطن واسع

وال  مسجون  ال  مهموم  وال  م��ح��زون  ال 
محموم

الظلم  قلم  أكيد  األح��وال  ضاقت  ومهام 
مكسور
املراجع

 19 االح�����د   - األوس���ط  ال��رشق  1/صحيفة 

جم�ادى االول�ى 1424 ه� 20 يوليو 2003 
العدد 9000

العلامنية  واألبحاث  الدراسات  مركز    /2

الحضارة  يف  امل��رأة  العريب-  العامل  يف 
الرس  تاج  الوسيط-  السودان  يف  النوبية 
http://www.ssrcaw.  – عثامن2017- 

org

السودان  بغرب  ال��رتاث  يف  دراس��ات   /3

http://www.  - محمد  يحي  سليامن   -
sustech.edu

الطيب-العادات  عبدالله  بروفسري   /4

)النييل(-  النهري  السودان  يف  املتغرية 
ترجمة محمد عثامن ميك- دار املصورات 

للنرش- الخرطوم -1985 ص 19
5/ لسان العرب - أبو الفضل جامل الدين 

محمد بن مكرم )ابن منظور( - دار صادر - 
سنة النرش: 2003م - الجزء الرابع – ص 

.46

الحقل  الشفوي، مقاربات يف  التاريخ   /6

)املجلد  األن���رثوب���ول���وج���ي  االج��ت��امع��ي 
العريب  امل��رك��ز   455- صفحة  الثاين(- 
-مج5موعة  السياسات  ودراسة  لألبحاث 

من املؤلفني- 2015 .
 – والتغذية  للغذاء  العربية  املجلة   /7

البحرين – الخصائص الغذائية والوظيفية 
للتمر - العدد -38 ص -39 2017.

8/ العادات املتغرية يف السودان النهري 

- املرجع السابق- ص 25
للملكية  العام  العدل- املسجل  وزارة   /9

الفكرية – براءة اخرتاع – فرباير- 2011
ال��ل��ه  ع���وض  ع��ب��دال��رح��م��ن  أس��ع��د   /10

يف  )الربوش(  السعفية  امل���ف���ارش   –
باملنطقة  ال��س��وداين  الثقايف  امل���وروث 
الشاملية: الربش األبيض والربش األحمر 
العدد   - الشعبية  الثقافة  مجلة  منوذجا- 

-36 املنامة 2017  - ص 153.
11/ عبد املطلب الفحل - هندسة شعبية 

- مجلة املهندس السوداين - العدد األول- 
الخرطوم -2006 ص 80.

12/ العادات املتغرية يف السودان النهري 

– املرجع السابق - ص73 .
وهي   : شخاليب  وجمعه  الشخلوب   /13

وينمو  العرجونة  من  تتدىل  رفيعة  ف��روع 
عليها التمر مبارشة.
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االدارة المتكاملة
لحشرة النخيل القشرية 

الخضراء الحافرة بالسودان

السنوات  ويف  بالعامل  الجافة  للتمور 
حتى  جنوبًا  النخيل  زراع��ة  امتدت  األخ��رة 
والية الخرطوم وشامل الجزيرة وذلك بعد 
واملستوردة  الجافة  شبه  األصناف  نجاح 
)الرطبة( من األصناف العاملية املشهورة. 
بحوايل  بالسودان  التمور  إنتاجية  تقدر 
431000 طن مرتي حيث يحتل السودان 

بحسب  ال��ع��امل  يف  ال��س��اب��ع��ة  امل��رت��ب��ة 
 )FAO 2010 ( منظمة الفاو

الخطرة  النخيل  آف��ات  أن  من  وبالرغم 
 The date ال��ح��م��راء  النخيل  كسوسة 
باملرشق  تنترش    palm red weevil

عن  املتسبب  البيوض  وم��رض  العريب. 
 Fusarium oxysporum f. sp. الفطر  
مل  العريب  باملغرب  ينترش   Albedinis

يتم تسجيلها عىل النخيل بالسودان حتى 
اآلن. إال أن إنتاجية النخيل تدهورت بصورة 
األحيائية  االجهادات  واضحة وذلك بسبب 

كاآلفات الحرشية واالمراض.

 Areacaceae النخيلية  العائلة  تحتل 
 Phoenix. التمر  نخلة  لها  تنتمي  التي 
العائلة  الثانية بعد  dactylifera L املرتبة 
النخيلية Poaceae  من حيث إنتاج الغذاء 
التمور غذاء شبه كامل. خالل  حيث تعترب 
املنطقة  يف  ل��إن��س��ان  النخلة  م��الزم��ة 
 6000 ح��وايل  منذ  نشأت  حيث  العربية 
عىل  املبارش  وغر  املبارش  وأثرها  سنة 
البيئة وعطائها املتواصل اكتسبت النخلة 
مكانة اقتصادية واجتامعية خاصة، تعززت 
املقدسة  ال��س��اموي��ة  ال��ك��ت��ب  ح��وت��ه  مب��ا 
النبوية  والسنة  الكريم  ال��ق��رآن  وخاصة 
يجب  وث��روة  قوميًا  تراثًا  أصبحت  وبذلك 
من  لوقايتها  الجهد  وب��ذل  عليها  الحفاظ 

األمراض والحرشات.
النيل  نهر  ضفتي  عىل  التمر  نخيل  ي��زرع 
ب��ش��امل ال���س���ودان ب��ط��ول ح���وايل 900 
يعتقد  حيث  نخلة  مليون   8 وبتعداد  كلم 
منشأ  العليا  وم��ر  ال��س��ودان  ش��امل  أن 

 محطة البحوث الزراعية
هيئة البحوث الزراعية، شمبات، السودان

د. مهدي عبد الرحمن أحمد

mahdiahmed564@yahoo.com
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أهم آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العريب
أواًل: اآلفات الحرشية: وهي تقسم وفقًا ألماكن اإلصابة إىل:

*هذه اآلفات غر مسجله بالسودان

الحفارالدوباسالخامج

ثانيًا: اآلفات األكاروسية

حلم الغبار، اكاروس مثار البلح، اكاروس 
أوراق  تجعد  اك����اروس  النخيل،  ب��راع��م 

النخيل، اكاروس النخيل األصفر

ثالثًا: اآلفات النيامتودية 

تقرح  نيامتودا  ال��ج��ذور،  تعقد  نيامتودا   
الجذور، نيامتوداالتقزم

رابعًا: أمراض النخيل

بالسودان(،  موجود  )غر  البيوض  مرض 
قواعد  تعفن  الجرافيويل،  األوراق  تبقع 

األوراق الدبلودي، تبقع األوراق، عفن طلع 
جذور  عفن  مرض  ال��رف،  مرض  النخيل، 
األم��راض  ال��وج��ام،  م��رض  التمر،  نخيل 
البيوض  الرعد(،  )سيف  الفيسيولوجية 
الكاذب، اإلصفرار املميت، األمراض الغر 
العظم  الرأس،  )انحناء  معروفة املسبب 

الجاف، التدهور الرسيع(

خامسًا: القواقع 

حلزون )قوقع( النخيل، حلزون الحقل

سادسًا: الطيور

العريب  العصفور  امل��ن��زيل،  العصفور 
الغراب  البنية،  الرقبة  ذو  الغراب  الذهبي، 

ذو الذيل املروحي  

 سابعًا: الخفافيش آكلة الثامر
ثامنًا: القوارض

الجرذ األسود، الفار املنزيل، الجرذ النييل

تاسعًا: الحشائش 

األوراق،  ع��ري��ض��ة  ال��ح��ول��ي��ة  ال��ح��ش��ائ��ش 
األوراق،  رف��ي��ع��ة  ال��ح��ول��ي��ة  ال��ح��ش��ائ��ش 
األوراق،  عريضة  امل��ع��م��رة  الحشائش 

الحشائش املعمرة رفيعة األوراق

آفات الثامرآفات الجذور والساقآفات السعف والعراجني

دودة التمر الصغرى )الحمرة(- 1آفات الجذور. 1حفار سعف النخيل . 1

دودة التمر الكربى )الطلع(- 2النمل األبيضأ. الحرشة القرشية البيضاء . 2

دودة الرمان - 3الحفارب. حرشة النخيل القرشية الخرضاء. 3

الدبور األحمر )دبور البلح(- 4آفات الساق . 2حرشة النخيل القرشية )الرخو الحمراء(. 4

دودة البلح العامري أو دودة املخازن - 5حفار عذوق النخيل القارض أ. بق النخيل )الهسبسيك( الدقيقي . 5

خنفساء نواة التمر - 6الحفار ذو القرون الطويلة *ب. دوباس النخيل* . 6

فراشة الدقيق الهندية - 7سوسة النخيل الحمراء *. 3الجراد الصحراوي . 7

الخنفساء ذات الصدر املنشاري - 8خنفساء القلف. 4

خنفساء الثامر الجافة ذات البقعتني - 9
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حرشة النخيل القرشية الخرضاء الحافرة

The date palm green pit scale insect

Order : Homoptera

Family: Asterolecaniidae

S.N: Asterolecanium phoenicis  )Rao(

األهمية االقتصادية والرضر

قد  بالسودان  النخيل  إنتاجية  أن  تالحظ 
بسبب  وذل��ك  واضحة  بصورة  ت��ده��ورت 
الحرشية  ك��اآلف��ات  االحيائية  االج��ه��ادات 
وال���ت���ي م���ن أه��م��ه��ا ال���ح���رشة ال��ق��رشي��ة 
 Asterolecanium ال��ح��اف��رة     الخرضاء 

 phoenicis )Rao(, The date palm

ظهرت  والتي    green pit scale insect

كلم   450  ( القولد  مبنطقة  م��رة  ألول 
شامل غرب الخرطوم ( ويعتقد أنها دخلت 
 Ali ,( من خارج البالد )مع فسيلة )شتلة
األصيل  موطنها  الحرشة  فهذه   .)  1989

الحمره

الحمرة

حفار ساق النخيل

حلم الغبار

البق الدقيقي

دودة الطلع الكربي

العاقور) الحفار(

سوسة الطلع

دودة الطلع الكربي
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انتقلت  ومنها  )إيران(  الوسطى  آسيا 
السعودية،  العراق،  العريب،  الخليج  إىل 
 .),Ezz  1973( العليا  وم��ر  فلسطني 
انترشت اإلصابة من منطقة القولد شاماًل 
النيل  لنهر  الغربية  الضفة  عىل  وجنوبًا 
كلم   60 ب��ح��وايل  تقدر  طولية  مبسافة 

ح��ي��ث وص��ل��ت اإلص��اب��ة ش���اماًل منطقة 
الباجا  الخندق واريب وجنوبًا تخطت حاجز 
إىل  لتنتقل  رملية(  )كثبان  الطبيعي 
بزراعة  فقط  املتخصص  الغابة  مرشوع 
شملت  الرشقية  بالضفة  وكذلك  النخيل 
حتى  ش��اماًل  امللك  ج��رف  من  املسافة 

كلم.   40 حوايل  العجوز(  )دنقال  أمنتغو 
وتقدر مساحة انتشارها يف تلك املنطقة 
بحوايل 1000 هكتار. وقد انتقلت اإلصابة 
أبعد من ذلك كمنطقة دنقال  إىل مناطق 
وجزيرة أرتجاشة )  70كلم شامل دنقال( 
وقد  النيل  نهر  بوالية  حمد  أىب  ومنطقة 

فسيلة شديدة االصابة

االصابة عيل التمور

فسيلة شديدة االصابة

تلون السعف والجريد وتحوله للون االصفر بسبب التغذية وافراز السموم

مظهر االصابة الشديدة

Highly infested offshoot

Chlorosis & malformation on Fruits

Adult females )Gassouma,2003(

Cholorosis &Degeneration on leaflets

Highly infested trees
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وصلت اإلصابة إىل والية الخرطوم تقريبًا 
قبل ثالثة سنوات )مهدي 2011(. األرضار 
تهديد  إىل  أدت  الحرشة  هذه  من  الناتجة 
كامل  بدمار  الشاملية  مواطني  استقرار 
ملليون نخلة فإذا تم حساب قيمة النخلة 
الواحدة حسب تقديرات تعويضات النخيل 
مبنطقة سد مروي والبالغة 50000 جنيه 
إىل  يصل  أن  ميكن  الخسارة  حجم  ف��إن 
500000 مليار جنيه ومل يتوقف الرضر 

رسيع  انتشار  يف  إنها  بل  الحد  ه��ذا  عند 
يهدد قطاع النخيل يف كامل أنحاء الوطن.  
الوحيد  ال��ع��ائ��ل  ه��و  البلح  نخيل  يعترب 
تصيب  حيث  الحرشة  لهذه   )Ali,1989(

األصفر  م��ن  فيتلون  )الجريد(  السعف 
عىل  وتعمل  وميوت  يجف  ثم  البني  إىل 
الفسائل.  وم��وت  األش��ج��ار  منو  أضعاف 
الثامر  أن  يف  األس���ايس  ال���رضر  ويكمن 
)الرطب  النضج  مرحلة  تصل  ال  املصابة 
الخالل  مرحلة  يف  تبقى  حيث  التمر(  أو 
)الدفيق( لفرتة قد تطول لعدة أشهر بعد 
عىل  وتجف  تذبل  ث��م  الحصاد  موسم 
تنجح  التي  وتلك  )السبيطة(  العرجون 
داخل  حصادها  بعد  تتكرمش  النضج  يف 
)بالكرموش(  يعرف  ما  وتعطي  املخزن 
وسط املزارعني وتكون ملوثة بالحرشات 
وتصبح  اآلدم���ي  لالستهالك  تصلح  وال 
إنتاجية  انخفاض  تقدر  للحيوانات.  كغذاء 
 5 50 كجم إىل   30- النخلة من متوسط 
كجم فقط بنسبة -85 90 % وذلك عىل 
وعمليات  اإلصابة  شدة  الصنف،  حسب 
 Ahmed et al( بالنخلة  الخاصة  الخدمة 
اإلصابة  تنتقل   .)1997 وعبيد،    , 2001

)الجريد(  للسعف  املالمسة  بواسطة 
تيار  ب��واس��ط��ة  وأي��ض��ًا  امل��ج��اور  للنخيل 
الهواء ومصادر املياه وعن طريق اإلنسان 
مبارشة أو غر مبارشة والحيوان والطيور. 
الوصف املر فولوجي وبيولوجية الحرشة 

. ) Ali , 1989( كام ورد

جهود املكافحة السابقة

ال��ح��رشة  ملكافحة  ك��ب��رة  ج��ه��ود  ب��ذل��ت 
مل��ن��ع ان��ت��ش��اره��ا م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ول��د 
واملكافحة  ال��زراع��ي  الحجر  كاستخدام 

الكياموية باستخدام العديد من املبيدات 
اس��ت��خ��دم��ت ع��ن ط��ري��ق ال���رش ال��ج��وي 
واألريض )Ali et al, 1993( إال إنها مل تفي 
بالغرض املنشود. وقد عادت اإلصابة أشد 
انتشارها  يف  مستمرة  والحرشة  رضاوة 
الحيوية،  املكافحة  مجال  ويف  الرسيع. 
تم استجالب أحد املفرتسات من الخارج 

إال أنه مل يكتب له النجاح. 
  ملا كان تطوير زراعة النخيل يف السودان 
ال��ح��رشة  مكافحة  ع��ىل  أس��اس��ًا  يعتمد 
القرشية الخرضاء، فقد بذلت وزارة الزراعة 
السيطرة  لتحقيق  مقدرًا  جهودًا  والغابات 
منذ  ال���وزارة  رشع��ت  حيث  الحرشة.  عىل 
يف  املايض  القرن  من  التسعينات  أوائل 
إجراء تقليم جائر للنخيل املصاب وحرق 
واستعامل  تقليمه  ت��م  ال���ذي  السعف 
األرض��ي��ة  بالوسائل  رش���ًا  كياموية  م���واد 
بني  زراع��ي  حجر  تطبيق  مع  وبالطائرات 
عىل مسح شامل النتشار الحرشة شامل 
ظهرت  وال��ت��ي  القولد،  منطقة  وج��ن��وب 
هذه  أمث��رت  وقد  مرة.  ألول  اإلصابة  فيها 
باملنطقة  مؤقتة  سيطرة  عىل  الجهود 
املصابة. إال أن الحرشة أخذت يف االنتشار 
التدريجي ليصل عدد النخيل املصاب إىل 
نحو مليون نخلة إمتدت من منطقة الغابة 

جنوبًا حتى جزيرة ارتقاشة شاماًل.
وميكن تلخيص الجهود السابقة ملكافحة 

حرشة قرشة النخيل الخرضاء فيام ييل:
    تضافرت جهود وزارة الزراعة ممثلة يف 
األملاين  امل��رشوع  النباتات،  وقاية  إدارة 
السوداين، كلية الزراعة بجامعة الخرطوم 
اآلف��ة،  ه��ذه  ملكافحة  الشاملية  وال��والي��ة 
خططًا  صممت  متخصصة  لجان  وكونت 
كّونها  عليا  لجنة  اجتمعت  للمكافحة. 
معايل السيد وزير الزراعة لهذا الغرض يف 

1991/7/11م وطرحت خيارين:

النخيل  بقطع  اآلف���ة  استئصال  األول: 
املصاب.

وأساليب  منهجيات  استخدام  ال��ث��اين: 
اآلفة  عىل  للسيطرة  املتكاملة  املكافحة 
خطة  العليا  اللجنة  قدمت  ومكافحتها. 
حمالت  خمس  إط��ار  يف  اآلف��ة  ملكافحة 
الفالحة،  الحملة  املكثف،  املسح  هي: 

امل��ك��اف��ح��ة ال��ك��ي��امي��ئ��ة، ال��ح��ج��ر ال��زراع��ي 
اإلرش��ادي��ة  والحملة  ال��ح��رشي  وامل��س��ح 

واإلعالمية، ومتخضت جهودها يف اآليت:

حملة املسح املكثف )من يوليو 
1991 حتى يونيو 1992م(

تلخصت مكونة الحملة يف اآليت:
تحديد منطقة اإلصابة مبنطقة القولد يف 
واقي  حزام  تحديد  مع  االتجاهات،  جميع 

للمكافحة.
قبل  ال���دوري  الحرشي  والحر  املسح 
وبعد كل عملية مكافحة لتحديد درجة إبادة 

اآلفة.
ج- مسح املناطق األخرى بالوالية للكشف 

عن ترسب اآلفة خارج منطقة املنشأ.
الكيميائية  املكافحة  عمليات  تقييم  د- 
وك���ف���اءة امل���ب���ي���دات امل��س��ت��خ��دم��ة يف 

املكافحة.

حملة املعامالت الفالحية )من 
يوليو 1991 حتى ديسمرب 1991م(

تلخصت مكونة هذه الحملة يف:
الجريد الجاف واملصفر وجزء من  إزالة  أ- 
الجريد األخرض ومعاملته باملبيدات وتركه 

باملوقع حتى الجفاف وفناء اآلفة.
تعيق  ال��ت��ي  ال��ش��ت��الت  ك���ل  إزال�����ة  ب- 
النخلة  ح��ول  م��ن  الكيميائية  العمليات 
وتقليم املتبقي تقلياًم جائرًا ومنع اإلكثار 

من هذه الشتول خالل فرتة املكافحة.
ج- منع ترسب الشتل خارج منطقة انتشار 

اآلفة والدخول إليها.
ال��ط��ول  ف��ائ��ق  النخيل  وإزال����ة  ق��ط��ع  د- 

لصعوبة رشه باملبيدات.
خ��ارج  ال��رط��ب  وتصدير  ت���داول  منع  ه���- 

منطقة انتشار اآلفة.
و- حرق النخيل الذي تستعيص نظافته.

حملة املكافحة الكيميائية:)من 
ديسمرب 1991 حتى يونيو 1992م(

املبيدات  الحملة  ه��ذه  يف  استخدمت 
والجوي  األريض  ال��رش  باستعامل  اآلتية 
بالزيت  خلطها  ب��ع��د  م��ت��ب��ادل��ة  ب��ص��ورة 
لرت   2 بنسبة   80% بااللبولنيوم  املعدين 

لكل 100 لرت ماء:
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 320 بجرعة  مستحلب   60% ديازينون 
مليلرت /100لرت ماء

 200 بجرعة  مستحلب   80% فوليامت 
مليلرت /100 لرت ماء

 300 بجرعة  مستحلب   57% مالثيون 
مليلرت /100 لرت ماء

225 مليلرت  %32 مستحلب بجرعة  روجر 
/100 لرت ماء

حملة الحجر الزراعي )من يوليو 
1991 حتى يونيو 1992 م(

مبنع  ال��زراع��ي  الحجر  قوانني  تطبيق  تم 
حركة الشتول من وإىل مناطق اإلصابة.

منع تداول الشتل والرطب وترحيل الجريد 
املقطوع خارج منطقة اإلصابة.

لتنفيذ  املحلية  األوام����ر  اس��ت��ص��دار  ج- 
قوانني الحجر الزراعي.

يوليو  )من  واإلعالمية  اإلرش��ادي��ة  الحملة 
1991 حتى يونيو 1992م(

السمعية  األع���الم  وس��ائ��ل  استخدمت 
والبرية خالل هذه الحملة مع استخدام 
املزارعني  لتوعية  والنرشات  امللصقات 
الجريد  إزال��ة  عىل  وحثهم  اآلف��ة  بخطورة 
األخرض  الجريد  وبعض  واملصفر  الجاف 
عن  واالب��ت��ع��اد  النظافة،  حملة  إط��ار  يف 
وعدم  باملبيدات  الرش  عمليات  مناطق 
عمليات  م��ن��اط��ق  يف  ال��خ��رض  زراع�����ة 
تنفيذ  بعد  أن��ه  إال  الكيميائية.  املكافحة 
االنتشار من  اآلفة إىل  الجهود عادت  هذه 
ح��وايل  م��داه��ا  بلغ  حتى  القولد  منطقة 
يف  النخيل  ث��روة  وه���ددت  نخلة  مليون 

كامل القطر.
اتبعت  التي  الكيميائية  الحملة  فشل  جاء 
مل  امل��ب��ي��دات  ه��ذه  أن  إىل  السابق  يف 
ثم  ومن  الحرشة  هذه  عىل  اختبارها  يتم 
واألم��راض  اآلف��ات  لجنة  بواسطة  إجازتها 
وكأنها  اآلف���ة  ه��ذه  م��ع  التعامل  ت��م  ب��ل 

الحرشة القرشية البيضاء.

  جهود املكافحة الحيوية

بالوالية  ال��ق��ول��د  مبنطقة  اآلف���ة  ظ��ه��رت 
الشاملية عام 1986م خالل دراسة بحثية 
العليا عىل  الدراسات  أحد طالب  بها  قام 

 .P.Blanchardii الحرشة القرشية البيضاء
األع��داء  م��ن  كبرة  أع���داد  لتواجد  ونسبة 
الحرشة  مكافحة  تجربة  وب��دأت  الحيوية، 
الحيوية  ب��ال��ط��رق  ال���خ���رضاء  ال��ق��رشي��ة 
 Chilocorus مبفرتس من عائلة أبو العيد
يف  فرنسا  من  أستجلب   ،bipustulatus

عام 1986برنامج خاص ملكافحة الحرشة 
القرشية البيضاء ومتت تربية أعداد كبرة 
م��ن ال��ح��رشة امل��ف��رتس��ة وأط��ل��ق��ت يف 
تحظ  مل  التجربة  ولكن  اإلصابة.  منطقة 
متكن  ع��دم  منها  ع��دة  ألس��ب��اب  بالنجاح 
مناخ  يف  التأقلم  م��ن  الطبيعي  ال��ع��دو 
املنطقة، وتعرضه ملفرتسات أخرى لكرب 
هاجمته.  التي  للمفرتسات  وجذبه  حجمه 
انتشار  ت��واص��ل  التجربة  ه��ذه  وبفشل 
الحرشة القرشية الخرضاء فتضاعف عدد 
النخيل املصاب من أربعني ألف نخلة عام 
1986م ملائة وخمسني ألف عام 1991م 

فسبعامئة ألف عام 2003م ومليون يف 
العام 2006م لتصل إىل مليون ومائتان 

بنهاية هذا العام )مهدي وآخرون 2017(.

اسرتاتيجية املكافحة الحالية

تم اتباع مفهوم اإلدارة املتكاملة ملكافحة 
بإختيار وتطبيق حزم  اآلفات والذي يعني 
تقديرات  عىل  بناءًا  اآلف��ة  إلدارة  متكاملة 
بالتايل  وهي  ومجتمعية  وبيئية  اقتصادية 
للعوامل  األم��ث��ل  االس��ت��خ��دام  تخاطب 
طفيليات،  مفرتسات،  )طقس،  البيئية 
)تحضر  الزراعية  والعوامل  ممرضات( 
العوامل  النخلة(  خدمة  وعمليات  األرض 
يف  الكيميائية  الطرق  واستخدام  الوراثية 

حدود أضيق.
أسس اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات

االهتامم بإدارة اآلفة دون إبادتها مام يعني 
التي  أف���راد اآلف��ة  ب��وج��ود بعض  ال��س��امح 
ليست مبقدورها تسبب أرضار اقتصادية.

أو  املرتكز  هو  البيئي  النظام  أن  إعتبار   
اإلدارة  مفهوم  عليها  يقوم  التي  الوحدة 
الوعي  يتطلب  م��ام  ل��آف��ات  املتكاملة 

مبكوناتها وتداخالتها.
املكافحة  ملدخالت  األقىص  االستخدام 

غر الكيميائية.

األن�����ظ�����م�����ة  ت�����ن�����اغ�����م  رضورة   
لتنزيل   )interdisciplinary approach(

ألرض  لآفات  املتكاملة  االدراة  أه��داف 
الواقع.

الرقابة الفعالة قبل الزراعة

-1 املكافحة الخاصة باستخدام املبيدات 
الجهازية )الكونفيدور(

متت إجازة تقانة استخدام مبيد كونفيدور 
املتكاملة  املكافحة  اسرتاتجية  ضمن 
الخدمة  عمليات  إج��راء  إىل  تهدف  والتى 
الخاصة بالنخلة من قص جريد وتحويض 
ومن  م(   2000 )عوض  منتظم  وري 
الجهازي  باملبيد  األرض��ي��ة  املعاملة  ثم 
كونفيدور )باير 1992م( بالجرعة 35 مل/

معاملة  تم  وقد  2003م(.  )مهدى  نخلة 
200 ألف نخلة مصابة مبرشوع  أكرث من 
العام  يف  الطريقة  بهذه  الزراعي  الغابة 
2004م بإرشاف وقاية النباتات االتحادية 

النخيل  ومازال  ممتازة  النتيجة  كانت  وقد 
املعاملة  متت  وكذلك  بإنتاجه  محتفظ 
أن  إال  النيل  نهر  لوالية  الطريقة  بنفس 
التكلفة العالية للمبيد حالت دون تعميمة 
من  بكل  املصابة  القطاعات  بقية  عىل 
وأبوحمد  وأرتقاشة  العجوز  ودنقال  القولد 

يف ذلك الوقت.
-2 املكافحة بالكونفيدور ونظائره 

مببيد  للمكافحة  العالية  للتكلفة  نظرًا 
من  املنافسة  غياب  بسبب  الكونفيدور 
األبحاث  إتجهت  فقد  األخ��رى  ال��رشك��ات 
إىل إختبار مبيدات جديدة وبطرق مختلفة 
مثل طريقة الحقن واملعاملة األرضية وقد 
مبحطة  أجريت  التى  األبحاث  متخضت 
مبيدات  ث��الث��ة  إج����ازة  يف  دن��ق��ال  ب��ح��وث 
الفعالة  امل����ادة  ن��ف��س  م��ن  منها  أث��ن��ني 
ك��وم��ودور،  م��ب��ي��دات  وه��ي  للكونفيدور 
ورينفيدور ومبيد أكتارا من مجموعة أخرى 
باستخدام  وذل��ك    )  Ahmed,2005  (
املعاملة األرضية بنفس جرعة الكونفيدور 
ورينفيدور  ك��وم��ودور  مبيدي  ح��ال��ة  يف 
مبيد  حالة  يف  جرام/للنخلة   18 ومبعدل 
االكتارا وقد إنخفضت الجرعات تقريبًا إىل 
وهي  الجديدة  التقنية  حالة  يف  النصف 
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وصلت  وقد  األشجار  داخل  املبيد  بحقن 
إىل 20 مل يف حالة عائلة الكونفيدور وإىل 
 Ahmed  ) 10 جرام/نخلة يف حالة أكتارا 

.)2007

اسرتاتيجية املكافحة املستقبلية 

 ت��ه��دف ال���دراس���ات ال��ق��امئ��ة ح��ال��ي��ًا إىل 
وذلك  مستدامة  مكافحة  طريقة  إيجاد 
 Harten(  ( الحيوية  األع��داء  دور  بتعظيم 
إجراء  األمر  A/raman, 1996 &ويتطلب 

الطبيعية  االع���داء  ملعرفة  امل��س��وح��ات 
املحلية وإمكانية تربيتها معمليًا باإلضافة 
املوطن  م��ن  طبيعية  أع���داء  إح��ض��ار  إىل 
جهود  تكللت  وق��د  اآلفة.  لهذه  األص��يل 
األع���داء  م��ن  ال��ع��دي��د  بتسجيل  ال��ب��ح��وث 
 Cypocephalus ن���وع  م���ن  ال��ح��ي��وي��ة 
 dudichi  L., lady bird Pharoscymnus

والتي   numidicus , Chrysoperla sp

 parasitoid(  ( ال��ط��ف��ي��ل  أه��م��ه��ا  م��ن 
أع��راض��ه  أه���م  م��ن   Metaphycus sp

لكبسولة  الخارجية  بالقرشة  ثقوب  وجود 
خروج  عىل  تدل  والتي  القرشية  الحرشة 
الله  2008  و دفع  )مهدي  الحيوي  العدو 
الطفيل  هذا  وبتسجيل   .)2010 وآخ��رون 
استخدامه  املمكن  من  بأنه  القول  ميكن 
املتكاملة  املكافحة  برنامج  ضمن  بنجاح 

ويتطلب األمر تربيته وإعادة إطالقه. 

عنارص نجاح مكافحة آفات 
النخيل والتمور 

1 - رضورة إنشاء قاعدة بيانات تضم حر 
إصابتها  وش��دة  وال��ت��م��ور  النخيل  آلف��ات 
بالعوامل  ورب��ط��ه��ا  ظ��ه��وره��ا  وم��واع��ي��د 
املناجية ونظم رصد واستكشاف اإلصابة 

وسبل مكافحتها.
2 -استكامل دراسات حر آفات النخيل 
يف  املصاحبة  الحيوية  وأعدائها  والتمور 
لهذه  األص��يل  وامل��وط��ن  املحلية  البيئة 
سليمة  علمية  ق��واع��د  ووض��ع   – اآلف���ات 
يف  الحيوية  الوسائل  استغالل  لتطوير 
خفض تعداد آفات النخيل والتمور وذلك 

بالتعاون مع املنظامت الدولية.
متقدمة  اسرتاتيجيات  تطبيق  -رضورة   3

النخيل  آلف���ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  للمكافحة 
والتمور تعتمد عىل تبني وسائل املكافحة 
غر التقليدية وعدم اللجوء إىل املبيدات 
الكيميائية إال عند الرضورة القصوى وتحت 

ظروف مقيدة.
لتقدير  ومعامل  وحدات  إنشاء  -رضورة   4
أو  ع��ىل  الكيميائية  املبيدات  مخلفات 
الدقيق  القياس  بأجهزة  مزودة  التمور  يف 
ال��خ��ربات  ذوي  م���ن  م��ج��م��وع��ة  وت��ض��م 

املؤهلني يف هذا املجال.
5 - التأكيد عىل أهمية دور اإلرشاد الزراعي 
مع  والتطبيق  البحث  بني  وص��ل  لحلقة 
واإلرش��ادي��ة  العلمية  ال��ن��رشات  إص���دار 
إنتاجيتها  وتطوير  التمر  بنخلة  للنهوض 
الكم  ناحية  م��ن  متميز  منتج  خ��الل  م��ن 

والنوع.
6 -رضورة تدريب الكوادر الفنية واإلرشادية 
يف جميع عمليات النهوض بإنتاجية نخلة 
آف��ات  مكافحة  ع��ىل  ال��رتك��ي��ز  م��ع  التمر 

النخيل والتمور.
7 - رضورة تنظيم ندوات دورية للواليات 
كانت  س���واء  املتشابهة  الطبيعة  ذات 
ونقل  تبادل  يتم  بحيث  بحثية  أو  تدريبية 
آف��ات  مكافحة  م��ج��ال  يف  امل��ع��ل��وم��ات 

النخيل.
للحجر  وص��ارم  فعال  نظام  تطبيق   -  8
الزراعي الداخيل ملنع انتشار آفات النخيل 
مناطق  ب��ني  أو  املختلفة  ال��والي��ات  ب��ني 

مختلفة داخل السودان.
 9 - التأكيد عىل خطر استخدام املبيدات 
بالثبات  تتمتع  التي  العضوية  الكلورونية 
وال��رتاك��م  للتجمع  متيل  وال��ت��ي  ال��ع��ايل 
داخل األنسجة الحية والبحث عن مبيدات 
أم��ان  وذات  االن��ه��ي��ار  رسي��ع��ة  كيميائية 
التخصص  بصفة  تتمتع  وأن  عايل  نسبي 
هذه  تؤثر  وأال  املكافحة  مجال  اآلفة  ضد 
املبيدات عىل الكائنات الحية األخرى غر 

املستهدفة.
للوصول  البحثية  الدراسات  توجيه   -  10
املكافحة  إط��ار  داخ��ل  فعالة  عنارص  إىل 
الفطرية  األمراض  مسببات  مثل  الحيوية 
والنيامتودية  وال��ف��روس��ي��ة  والبكترية 
ألمانها النسبي العايل عىل صحة اإلنسان 

والحيوان والنظام البيئي.
العمليات  دور  أهمية  ع��ىل  التأكيد   -  11
الزراعية والنظافة البستانية كوسائل آمنة 

وفعالة ورخيصة ملكافحة آفات النخيل.
املبيدات  تطبيق  وس��ائ��ل  -تحسني   12
املناطق  ومعاملة  املبيد  جرعة  وخفض 
شديدة اإلصابة فقط والحد من املعامالت 
العالجية  املكافحة  وتطبيق  ال��وق��ائ��ي��ة 
وتفادي تطبيق املبيدات يف ظروف بيئية 

غر مناسبة.
امل��ب��ي��دات  وت��خ��زي��ن  وت����داول  ن��ق��ل   -  13

الكيميائية يف ظل مواصفات قياسية.
املناسبة  االحتياطيات  اتخاذ  رضورة   14-
أثناء التطبيق وكذلك االحتياطيات الخاصة 
واإلسعافات  التسمم  خطر  من  بالوقاية 

األولية.
-15 رضورة البحث عن وسائل علمية آمنه 
عن  الزائدة  املبيدات  بقايا  من  للتخلص 

الحاجة أو التي انتهت صالحيتها.
تأثر  دراس���ة  رضورة  ع��ىل  ال��رتك��ي��ز   16-
النخيل  أشجار  منو  عىل  البيئية  امللوثات 

وانتاج التمور.

توصيات للمحلية

ت��ق��وي��ة وس��ائ��ل اإلع����الم ووض����ع ب��رام��ج 
اإلدارة  م��ج��ال  يف  ل��ل��م��زارع��ني  إرش���ادي���ة 

املتكاملة إلنتاج النخيل. 
بتسخر  الوالئية  الزراعة  وزارة  مع  العمل 
العاملني  ال��زراع��ي��ني  املهندسني  جميع 
وتدريبهم  تخصصاتهم  بجميع  بالوزارة 
إنتاج  مجال  ىف  االرش����ادي  العمل  ع��ىل 
وحث  املختلفة  الفاكهة  وأشجار  النخيل 

جميع املزارعني عىل:
اس���ت���خ���دام ال���س���امد ال���ورق���ي وك��ذل��ك 
األشجار  لتحسني صحة  املركبة  األسمدة 
وعضوية  كيميائية  مبيدات  واستخدام 
النمل،  األرض���ة،  ال��ف��ط��ري��ات،  ملكافحة 
الحمراء،  القرشية  الحرشة  الطلع،  دودة 

الحفارات وعنكبوت الغبار.
وإزال���ة  النخلة  رأس  بنظافة  االه��ت��امم 

العراجني القدمية والجريد الجاف.
ح���رق امل��خ��ل��ف��ات م��ن س��ع��ف، ك���روك، 

عشميق والعراجني القدمية.
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املامرسات الثقافية قبل التجارب )حوض الري(

تحضر املبيدات للتطبيق عىل الرتبة

طزيقة الحقن

املامرسات الثقافية قبل التجارب )تشذيب(

املامرسات الثقافية قبل التجارب )قبل الري(

وضع املبيدات الحرشية املخفضة عىل الرتبة إعداد مبيدات حرشية للتطبيق عىل الرتبة

ادوات الحقن
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األخ��رض  للجريد  ال��ج��ائ��ر  التقليم  ع��دم 
ألهميته يف تغذية النخلة يف فرتة اإلزهار.

الفسائل  فصل  أماكن  وتعقيم  معالجة 
وتطهرها باملبيدات الفطرية والحرشية.

تعقيم أدوات الخدمة عند استخدامها من 
شجرة إىل أخرى.

الرتبة  متبقيات  م��ن  امل��ح��اري��ث  نظافة 

تثبيت املاسورة بوضع مائل

التمور املعاملة والغر معاملة

املبيد يف صورته املركزة

نتائج برنامج املكافحة

)الخنفساء( من االعداء الطبيعيني املتوقعني

مزرعة  من  استخدامها  عند  والحشائش 
ألخرى.

تحويض األشجار وإعداد أحواض منفصلة 
لكل نخلة بعمق مناسب يف خط مرتين 

للنخلة املثمرة.
لإصابة  القابلة  النخيل  أص��ن��اف  إح��الل 
مقاومة  بأصناف  املختلفة  ب��األم��راض 

عالية  ج��ودة  وذات  القنديلة  مثل  نسبيًا 
يف املناطق املوبوءة خاصة يف منطقة 

تنقايس الرويس.

توصيات عامة:

تكوين اتحاد منتجي التمور باملحلية.
عدم إستخدام روث البهائم للتسميد إال 
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إنشاء مزرعة لتجميع األصول الوراثية.
مواصلة إجراء املسح الشامل.

ملحقات 

برنامج املكافحة املتكاملة لحرشة النخيل 
القرشية الخرضاء بوالية الخرطوم للعام 

2012م

يف إطار الحملة القومية ملكافحة الحرشة 

ال��ق��رشي��ة ال���خ���رضاء ب��والي��ة ال��خ��رط��وم 
مببيد  املصابة  املناطق  معاملة  مت��ت 
الكونفيدور بجرعة 35 مل/للشجرة، وذلك 
الجاف  الجريد  قص  عمليات  إج��راء  بعد 
ومن  النخلة  جذع  حول  التحويض  وعمل 
استخدمت  حيث  املنتظم.  ال���ري  ث��م 
إىل   5/16 ب��ت��اري��خ  امل��ب��ي��د  م��ن  ج��رع��ت��ان 
 12/1 وبتاريخ  أوىل  كجرعة  2012/6/2م 

أجري  ثانية.  كجرعة  2012/12/19م  إىل 
وفعالية  ك��ف��اءة  م��دى  ملعرفة  التقييم 
املبيد يف القضاء عىل الحرشة واملظهر 

العام لألشجار.
نتائج التقييم

تم رصد مواقع جديدة بها إصابة عالية 
بحري  منطقة  أشجار   )7( الرحمة  جامع 

الشعبية
 جامع الزاكرين )6( أشجار منطقة الرياض

 شارع االنقاذ .....
جامع اليقني املزاد بحري )4(

برنامج املكافحة املتكاملة لحرشة النخيل 
القرشية الخرضاء بوالية الخرطوم للعام 

2017

التقييم  نتائج  تلخيص  ميكن  سبق  مام 
يف اآليت

القرشية  للحرشة  املوت  نسب  تراوحت 
الخرضاء تقريبًا من 45-%95 ويعزى ذلك 
ومتابعة  التوصيات  تنفيذ  صعوبة  إىل 
توفر  ع��دم  مثل  كثرة  ألسباب  تنفيدها 
الجهة  ف��إن  توفرها  حالة  ويف  ال��ري  مياه 
أن  حيث  للري  املوضوع  الربنامج  التنفذ 
نجاح  أم���ان  ص��امم  ه��و  املنتظم  ال���ري 
املكافحة خصوصًا للمبيدات التي تعامل 

أرضيًا.
تالحظ التأثر اإليجايب للمبيد عىل الحرشة 
القرشية البيضاء وآفة األرضة وعدم تأثره 

عىل عنكبوت الغبار.
يتمركز  املصاب  النخيل  كل  أن  تالحظ 
من  خالية  امل��زارع  وأن  الخرطوم  بوسط 
انتقال  يف  تكمن  الخطورة  أن  إال  اإلصابة 
بواسطة  خصوصًا  آخر  أو  بشكل  اإلصابة 
ذو  الخرطوم  وس��ط  يعترب  حيث  اللقاح 

اإلصابة العالية مصدرًا للقاح.
امل����زروع  ال��ن��خ��ي��ل  م��ع��ظ��م  أن  ت��الح��ظ 

العائد كلغ / للشجرة الواحدة )تطبيق الرتبة( املوقع 2

العائد كلغ / للشجرة الواحدة )تطبيق الرتبة( امل،قع 1

الحفارات  ديدان  انتشار  ملنع  تخمره  بعد 
وبذور الحشائش.

االهتامم بعملية خدمة األرض سنويًا.
ال��زراع��ي  التنوع  ع��ىل  امل��زارع��ني  تشجيع 

)أشجار فاكهة، مانجو وحمضيات(.
تشجيع زراعة املحاصيل الحولية بداًل من 

الربسيم.
إنشاء مراكز خدمات زراعية متكاملة.
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إليه لونه األخرض املميز  بالشوارع قد عاد 
مام يدل عىل نجاح املكافحة.

معوقات برنامج التقييم 
العامة  للمؤسسات  الدخول  صعوبة   -  1

والخاصة.
كثر من  تواجد املسؤولني يف  - عدم   2
إىل  العامل  الفريق  يضطر  مام  األحيان 

الرتدد عىل املكان ألكرث من مرة.
الرتفاع  وذل��ك  العينات  أخ��ذ  صعوبة   -  3

أشجار النخيل.
باملؤسسة  امل��رشف  ال��ت��زام  ع��دم   -  4
قبل  م��ن  املوجهة  بالتوصيات  املعنية 

الوقاية )كالري بعد املعاملة باملبيد(.
النخيل  ت��زرع  املؤسسات  من  كثرًا   -  5
ع��دم  ه��ن��ال��ك  وي��ك��ون  للزينة  ك��أش��ج��ار 

إهتامم به )مهمل(.
التوصيات 

بوقت  بالحملة  املؤسسات  تعريف   -  1
كايف والتشديد عىل تسهيل دخول التيم 
العامل واإللتزام بالتوجيهات املوجهة من 

قبل مفتش الوقاية.
2 - تفعيل دور الحجر الزراعي ملنع دخول 
الشتول واللقاحات من املناطق املصابة 
إىل املناطق السليمة خاصة أن املشاريع 
اإلصابة  من  خالية  الوالية  داخ��ل  وامل��زارع 

)مسح 2013/4/1م( 

3 - تفعيل برنامج ارشادي مكثف ملنتجي 
هذه  بخطورة  للتبصر  بالوالية  التمور 
اآلفة وطرق انتقالها وتفعيل برنامج لتوزيع 
مل��زارع  التكلفة  بسعر  أو  مجانًا  الفحول 
الوسائل  اس��ت��خ��دام  وإم��ك��ان��ي��ة  النخيل 

الحديثة كاستخدام بذرة اللقاح.
4 - رضورة االزالة الفورية للنخيل املهمل 

شديد اإلصابة وحرقه.
ملكافحة  عاجل  برنامج  وضع  رضورة   -  5
تهدد  آف��ة  أص��ب��ح  ال���ذي  الغبار  عنكبوت 

زراعات النخيل بالوالية
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نتائج التقييم
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94.4%
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%100اصفرار األوراق142120 شارع املنسقية10

%91.7مهمل. عنكبوت الغبار. قرشية بيضاء2119الحج والعمرة11

%121435840معرض الخرطوم الدويل12

خالية7533مستشفى العيون13

%45.2مطار الخرطوم14

%90إنتاجية عالية. عنكبوت غبار. لفحة سوداء9927مسجد الفاطمية )الالماب(15

2311مسجد الحاج نور الدائم عمر16
 الشكل العام غر جيد، عنكبوت غبار. لفحة سوداء، نقص

 عنارص. إنتاجية ضعيفة. ال توجد نظافة الجرائد القدمية.
متساقطة عىل األرض

خالي

17
سعد حلويات   مدرسة 

      %50ال توجد إنتاجية مهمل – عطش. حرشة قرشية خرضاء4817الجغرافية
50%

12740الساحة الخرضاء18
 إنتاجية عالية بشجرة واحدة بالرغم من اإلصابة الحرشة القرشية

%73.3   البيضاء. كثافة عالية بعنكبوت الغبار. عدم وجود أحواض.

19
)الساحة التحفيليات   مشتل 

%90عنكبوت الغبار – حرشية بيضاء خفيفة85الخرضاء
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%80الصحافة واملطبوعات21

%452993.3 املنظمة العربية22
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%201085مرف التنمية الصناعية24
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العمليات الفالحية المتبعة 
لرفع إنتاجية نخيل 
التمر في السودان

كل الرشائع واألديان  الساموية – فقد أفرد 
 58،62 امل��واد  قوانينه  يف  ح��م��ورايب  له 
و64 وذكر يف أكرث من 20 أية يف القرآن 
لذلك  نبوي،  حديث   19 وح��وايل  الكريم 
مركز   – الزراعية  البحوث  هيئة  يف  قررنا  
البستانية، السري قدمًا   بحوث املحاصيل 
يف نرش التقانات وزراعة التمور يف أصقاع 
من  أمكن  ما  وتدريب  املختلفة  السودان 
مجال  يف  والعاملني  املرشدين  جموع 
يف  العلم  إليه  توصل  ما  بأحدث  النخيل 
هذا املجال وبناًء عىل كل هذه املعطيات 
وعدم  املكتوبة  امل��ادة   لشح  وباإلضافة 
ولطالب  النخيل  ملزارعي  التقنيات  نقل 
العلم يف الجامعات وأيضًا مساهمة من 
أهمية   البستانية  املحاصيل  بحوث  مركز 
العمليات  عن  قلياًل  ولو  الضوء  تسليط 
يف  ال��ت��م��ور  لتوطني  الحديثة  الفالحية 

مناطق غري تقليدية يف السودان.
تاريخي  إرث  تعد  التمور  زراع��ة  فحقيقة 
لقبائل شامل السودان منذ آالف السنني  

وتأثريها عىل  التمر  نخلة  أهمية  بناًء عىل 
من��ط وأس��ل��وب ح��ي��اة امل��واط��ن��ني عىل 
هور  ووادي  كتم  ووادي  النيل  نهر  طول 
أيكولوجية هامة وبيئية  حيث تشكل ميزة 
الكثبان  وتثبيت  وامللجأ  الظل  توفري  يف 
صغار  لدخل  هامًا  مصدرًا  وتعترب  الرملية 
منتجاتها  عىل  يعتمدون  الذين  املزارعني 

األخرى من أجل معيشتهم. 
لجائزة  العامة  األمانة  السادة  من  واميانًا 
واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
الزراعي بدور التمر كمحصول غذايئ هام 
الغذائية فقد ساهمت كثريًا  الفجوة  لسد 
يف دعم أنشطة جمعية النخيل السودانية 
ادخاله يف مناطق غري تقليدية يف  وعىل 
رشق البالد وغربه وذلك بهدف سد فجوات 
مبارشة  غري  بطريقة  وساهمت  املجاعة 
املختلفة  ال��ت��م��ر  أص��ن��اف  ت��ج��ارب  ع��ىل 
لحديث  مصداقًا  وذل��ك  أج��وده��ا  الختيار 
املصطفى )صىل الله عليه وسلم( بيت 
أيضًا يف  ال متر فيه جياع أهله. وألهميته 

املنسق القومي لبحوث الفاكهة والنخيل
هيئة البحوث الزراعية

املنسق الوطني لشبكة تطوير بحوث النخيل بالسودان

أستاذ دكتور داود حسني داود
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وظلت تعاين من األهامل والتدهور وظل 
وذل��ك  الشاملية  ال��والي��ة  حبيس  النخيل 
رغم جهود “مسرت ثرور” يف 1942 وزراعة 
النخيل صنف املرشق ودلقاي واملرشق 
والجدير  الباوقة  م��رشوع  يف  خطيب  ود 
بأن  السخرية  من  الكثري  واج��ه  أنه  بالذكر 
املنطقة  جنوب  ألنه  يثمر  لن  التمر  هذا 
  1948 يف  أمثر  وحينام  لزراعته  التقليدية 
الحدث  بهذا  ضخمة  احتفاالت  أقيمت 
وموثقة يف كتاب Tothel 1948 مام شجع 
يف  بيفان”  “مسرت  لقيام  النجاح  ه��ذا 
1948 بزراعة كل أصناف الوالية الشاملية 

منقطع  نجاحًا  ونجحت  كتم  منطقة  يف 
أصبحت  الجافة  األصناف  أن  غري  النظري 
ونواحي  ك��دادة  أم  يف  وذل��ك  جافة  شبه 

كتم.
تعد هذه املحاوالت هي الجهود الرسمية 
مناطق  يف  النخيل  زراع���ة  يف  ال��وح��ي��دة 
والجدير  تاريخيًا  تقليدية  وغ��ري  تقليدية 
بدأت  الزراعية  البحوث  هيئة  أن  بالذكر 
منتصف  يف  النخيل  ب��ح��وث  م��ج��ال  يف 
تخرج من  القرن املايض ومل  سبعينيات 

نطاق محطة أبحاث الحديبة كثريًا.  
القرن  تسعينيات  أوائ���ل  منتصف  ويف 
املايض بدأت الثورة الحقيقية أو انتفاضة 
االنتشار  يف  ال��ع��م��الق  امل��ح��ص��ول  ه��ذا 
يف  تقليدية  الغري  املناطق  وغ��زو  جنوبًا 
زراعته وإدخال العديد من األصناف الرطبة 
وتجريبها تحت ظروف الخرطوم ومناطق 
األت��ح��ادي��ة  ال��زراع��ة  بجهود  وذل���ك  أخ���رى 
شجع  مام  الزراعية  البحوث  وهيئة  آنذاك 
)جانديل  الخاص  القطاع  رشك��ات  بعض 
محمد  بشري  )حاج  كرث  وأف��راد  والنفيدي( 
األصناف  من  العديد  استقدام  يف  عيد( 
بقيام  الثوره  هذه  تقننت  وأخ��ريًا  الرطبة.  
هذا  وول���وج  للبستنة  القومي  امل���رشوع 
املحصول ملعظم أقاليم السودان ومام 
معامل  انتشار  ال��ث��ورة  ه��ذه  ع��ىل  ساعد 
علينا  ل��زام��ًا  وأص��ب��ح  النسيجية.  ال��زراع��ة 
أستقدام  ع��ىل  العمل  نخيل  كباحثيني 
املناخية  بيئاتنا  وف��ق  وتوطينها  تقانات 
ثقافة  ل��دي��ن��ا  أص��ب��ح��ت  ح��ي��ث  املختلفة 
  receptivity وال���  املتازينيا  مثل  جديدة 

اللقاح  حبوب  وحيوية  والتدلية  والتكريب 
النخيل  بحوث  إليه  ماتوصلت  آخر  وإىل 
لزراع  هذه  التقانات  حزمة  ومتليك  عامليًا 
تقليدية  الغري  املناطق  يف  الجدد  النخيل 
أبحاث  أن  بذكره  والجدير  لهذا املحصول  
هذا املحصول بدأت يف الواليات املتحدة 
محطة  وأغ��ل��ق��ت   1918 يف  األم��ري��ك��ي��ة 
األب��ح��اث ال��خ��اص��ة ب��ه��ذا امل��ح��ص��ول يف 
البحثي  الربنامج  أكملت  أنها  بأعتبار   1978

املنوط بها.
يف  جهدًا  بذلوا  الذين  بكل  نشيد  وختامًا 
“سري  ب�  ب��دءًا  املباركة  الشجرة  هذه  نرش 
حيث  ال��ع��ج��وز  دن��ق��ال  ح��اك��م  جاكسون” 
تونس  من  ن��ور  دجلة  الصنف  أستقدم 
كتي  منصور  يف  زراعته  ومتت   1905 يف 
ألن  سيدي  مت��رة  أو  بالتونسية  وسميت 
للسادة  آل��ت  جاكسون”  “سري  بساتني 
املراغنة ومرورًا ب� “مسرت ثرور” و “مسرت 
وان��ت��ه��اًء  قنيف”  “بروفسري  و  بيفان” 
الحيواين  لإلنتاج  القومي  املرشوع  ب��إدارة 
جمعية  وأنشطة  ومجهودات  والبستاين 

فالحة ورعاية النخيل السودانية.

الوصف النبايت لنخلة التمر 

غري  ساق  لها  معمرة  شجرة  البلح  نخيل 
طولها  يرتاوح  خشبية  اسطوانية  متفرعة 
ينمو  بليف  مغطاة  مرت   20 إىل   10 بني 
من قاعدة األوراق ويحيط بالساق ليحميها 
من العوامل الخارجية. ينمو الساق سنويًا 
30 سم. الجذور غزيرة  20 إىل  يف حدود 
وتخرج من قاعدة الجذع ويصل طولها من 
12إىل 20 مرت وبعضها فوق سطح الرتبة 
25-35 سم، وتتحمل الجذور  عىل ارتفاع 

الغمر باملاء إذ ال تتلف وال تتعفن. 
وكل  ريشية  مركبة  )السعف(  األوراق 
ويبلغ  خوصة  اس��م  عليها  يطلق  وريقة 
طول الورقة كاملة النمو من 3 إىل 5 مرت 
البيئية  الظروف  حسب  منوها  ويختلف 

من درجة رطوبة وحرارة ومواد غذائية. 
ت��رتك��ب ال��ورق��ة م��ن ع��رق وس��ط��ي متني 
)خوص(  وري��ق��ات  جانبية  ع��ىل  يحمل 
الخاليا  م��ن  بطبقة  ال��وري��ق��ات  وتغطي 
)مسام(  ثغور  عىل  وتحتوي  السميكة 

ما  إىل  القاعدية  الوريقات  وتتحور  غائرة 
يشبه األشواك. 

تعطي الشجرة الواحدة سنويًا بني 8 إىل 12 
7 سنوات  4 إىل  ورقة وتعيش الورقة من 
وبعد ذلك يصفر لونها وتذبل وتتدىل عىل 
الساق ولكنها ال تسقط وتبقى حتى تزال 

بواسطة املزارع. 
نخلة البلح ثنائية املسكن والنورة الزهرية 
ويوجد  متفرع   Spadix اغريض  عن  عبارة 
به عدد كبري من الشامريخ Spikes متصلة 
داخ��ل  م��وج��ودة  وه��ي  لحمى  م��ح��ور  إىل 
غالف صلب هو االغريض Spathe والذي 

ينشق عندما تنضج األزهار.
وتحمل األزهار شامريخ زهرية عددها من 
25 إىل 100 شمراخ Spikelets طولها من 

8000 إىل  75 سم ويوجد حوايل  15 إىل 
10.000 زهره يف النورة املؤنثة.

و3  شعاعية  أق��الم   6 لها  املؤنثة  األزه��ار 
كرابل منضغطة مع بعضها وثالث بتالت 
مع  ج��ي��دًا  متحدة  س��ب��الت  ث��الث  وأي��ض��ًا 
متشعبة،  قمتها  سوى  تظهر  وال  بعضها 
وتبدو األزهار عىل مسافات متقاربة عىل 
الشامريخ وهي مستديرة تقريبًا عىل هيئة 
وقمة  ميسم  واح���دة  ولكل  جلدية  كتل 

البتالت ظاهرة قلياًل عند القمة. 
الزهرة املذكرة لها 6 أقالم محاطة ببتالت 
 3 زه��رة  ولكل  الحراشيف  تشبه  شمعية 
سبالت ويكون التزهري يف فرباير - مارس.

هي  النخيل  ومث���رة   Berry لبية  الثمرة 
الطبقة  ألن  ل��ي��ن��ة  غ��ض��ه  وه���ي  ال��ب��ل��ح��ة 
الداخلية من جدارها غري متخشبة وللثمرة 
ووسطى  رقيقة  خارجية  طبقات  ث��الث 
رقيق  غشاء  شكل  عىل  والداخلية  لحمية 

يحيط بالبذرة.
الخارجية  الطبقة  تجف  الثمرة  نضج  وعند 
فتلتصق بالطبقة الوسطى اللحمية ويف 
سهلة.  ال��ق��رشة  تكون  األص��ن��اف  بعض 

االنفصال. 
البذرة كبرية ومتوسط وزنها من 5 إىل 20 
الثمرة وتحتوي كل مثرة عىل  وزن  % من 
يشغل  قرين  اندوسبريم  لها  واح��دة  بذرة 
معظم حيز البذرة بينام يحتل الجنني جزاًء 

ضئياًل جدًا.
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عمر  يصل  عندما  األزه��ار  يف  النخيل  يبدأ 
املحصول  ويكون  سنوات   5-4 الفسائل 

تجاريًا عندما يكون عمرها 6-8 سنوات.

العمليات الفالحية األساسية

العمليات  من  النخلة  رأس  خدمة  تعترب   
إنتاجية نخيل  الهامة واملؤثرة يف  الزراعية 
حيث  الناتجة  الثامر  ج��ودة  وم��دى  التمور 
تشمل عمليات خدمة رأس النخلة ما ييل: 

1-  التقليم والتكريب.
 2-تقنيات التلقيح.

 3- تقنيات خف الثامر.
  4-التدلية أو التقويس )ترسيح النخلة(. 

 5- التكميم أو تغطية العذوق.
  6- جني مثار التمور.

وس���وف ن��ت��ن��اول ف��ي��ام ي��يل ت��وض��ي��ح كل 
عملية من هذه العمليات ومدى أهميتها 

بالنسبة لنخيل التمر.

التقليم والتكريب لنخيل التمر 

النخلة  رأس  خدمة  عمليات  من  التقليم 
السعف  إزال��ة  خاللها  يتم  والتي  الهامة 
كفاءته  انخفضت  أو  توقف  الذي  القديم 
التمثيل  عملية  يف  بوظيفته  القيام  يف 
كفاءة  أن  حيث  عمره  لكرب  وذلك  الضويئ 
السعف يف إمتام عملية التمثيل الضويئ 
تختلف باختالف عمره، فقد وجد أن قدرة 
السعف عىل التمثيل الغذايئ تبلغ أقىص 
كفاءة يف السعف الذي عمره سنة واحدة 
االنخفاض  يف  ت��ب��دأ  ال��ك��ف��اءة  ه��ذه  وأن 
تدريجيًا يف نهاية العام الثاين وأن السعف 
كفاءته  تبلغ  عمره  من  سنوات  ثالث  بعد 
التمثيلية %60من قدرته عندما كان عمره 
التقليم  عملية  – كام تشمل  واحدة  سنة 
إزالة األشواك ويفضل أن يقترص التقليم 
النخلة عىل  يف السنوات األوىل من عمر 
توقف  وال��ذي  الجاف فقط  السعف  إزال��ة 
بالسعف  االحتفاظ  مع  وظيفته  أداء  عن 
بالكرناف  االحتفاظ  مالحظة  مع  األخرض 
من  لحاميتها  والليف  القمة  من  القريب 

التغريات املناخية الغري مالمئة.
للتقليم أهداف هامة يف تحقيق التكامل 
يف  ت��ؤدي  والتي  الفالحية  العمليات  يف 

وتحسني  إنتاجية  زي���ادة  إىل  محصلتها 
فوائد  أهم  تلخيص  وميكن  الثامر  نوعية 

التقليم فيام ييل:
الذي  الجاف  السعف  من  التخلص      .1
مصابًا  كان  إذا  خاصة  بقاءه  من  جدوى  ال 
جمعه  يتم  حيث  ال��ق��رشي��ة  ب��ال��ح��رشات 

وحرقه. 
 2.   إن وجود السعف القديم والذي قلت 
كفاءته يف عملية التغذية دون إزالة يسبب 
النخلة  رأس  خدمة  عملية  إلج��راء  إعاقة 
الرباعم والنورات والعذوق تكون  أن  حيث 
املايض  العام  أوراق  إب��اط  يف  متواجدة 
الجذع  من  العلوي  الجزء  يف  وامل��وج��ودة 
مام يعني إعاقة هذا السعف لحركة العامل 
هذا  كرثة  أن  أما  النخلة،  رأس  خدمة  أثناء 
السعف وخاصة املوجودة تحت مستوى 
إعاقة  إىل  تؤدي  املتدلية  العذوق  أطراف 
الجوية  الرطوبة  نسبة  وزيادة  الهواء  حركة 
حول الثامر خاصة يف املناطق التي ترتفع 
فيها الرطوبة الجوية يف فرتة نضج الثامر 
األخرى(،  املناطق  وبعض  األحمر  )البحر 
إجراء  القديم  السعف  هذا  يعيق  كذلك 
وبإزالة  املحصول،  وجني  التكميم  عملية 
عىل  يساعد  فإنه  السعف  ه��ذا  من  ع��دد 
تخلل الهواء والضوء للثامر مام يعمل عىل 
تقليل احتامل إصابتها باألمراض وتحسني 

نوعية الثامر وإرساع نضجها.
3.   إزالة األشواك من السعف من األمور 
تأدية  عىل  العامل  تساعد  والتي  الهامة 
النخلة  رأس  لخدمة  املختلفة  األع���امل 
األخرى )تلقيح – خف – تدلية – تكميم – 
عملية  تجري  وعمومًا  املحصول(،  جني 
التلقيح،  عملية  إجراء  عند  األش��واك  إزالة 
الذي  السعف  فإن  سنويًا  الجرائها  ونظرًا 
الذي  السعف  هو  األش��واك  عىل  يحتوي 
إىل  التلقيح  من  األخ��ري  العام  خالل  منى 
األقدم  السعف  أن  حيث  التايل  التلقيح 
قد سبق ومتت إزالة أشواكه، العالقة بني 
التمر توجد  السعف األخرض وإمثار نخيل 
األخرض  السعف  عدد  بني  إيجابية  عالقة 
إنتاج محصول جيد  األشجار عىل  ومقدرة 
حيث  املرغوبة  الثمرية  وباملواصفات 
السعف  ع��دد  يكون  ما  حالة  يف  أن��ه  وج��د 

فإنه  لإلنتاج  يلزم  ملا  نسبيًا  أقل  األخرض 
غري  خصائص  ذات  مثار  إنتاج  إيل  ي��ؤدي 
ظاهرة  حدوث  إىل  األشجار  واتجاه  جيدة 
عالقة  توجد  فإنه  ذل��ك  وع��ىل  املعاومة. 
واضحة بني عدد السعف إىل عدد العذوق 
إىل  السعف  عدد  نسبة  زادت  كلام  حيث 
ال��ع��ذوق أدى ذل��ك إىل زي��ادة حجم  ع��دد 
ال��ث��امر وت��ح��س��ن خ��ص��ائ��ص��ه��ا ح��ي��ث أن 
التمثيل  بعملية  يقوم  الذي  هو  السعف 
السكريات وكثري  وبالتايل تكوين  الضويئ 
وتختلف  األخ���رى،  العضوية  امل���واد  م��ن 
يجب  والتي  السعف  من  املالمئة  النسبة 
أن ترتك مقابل كل عذق حسب الصنف، 
بالخدمة  العناية  وم��دى   ، األشجار  وعمر 
هيئة  توصية  عىل  وبناء  امل��زرع��ة   وإدارة 
البحوث الزراعية يف  تجارب كل من داود 
النسبة  ه��ذه  ت���رتاوح   )2003( وفاطمة 
يف  ع��ذق،  لكل  8-12سعفه  ب��ني  عمومًا 
صلة  توجد  أن��ه  ك��ام  لقاي  ود  وامل���رشق 
وثيقة بني موقع السعف من رأس النخلة 
القريب  فالسعف  اإلن��ت��اج،  عىل  وت��أث��ريه 
قابليتها  يف  ي��ؤث��ر  ال��ع��راج��ني  منشأ  م��ن 
اإلنتاجية أكرث من البعيد عن منشئها وذلك 
قمة  م��ن  القريب  السعف  لكفاءة  راج��ع 
واألعىل  األصغر عمرًا  السعف  ألنه  النخلة 
أما  والغذايئ،  الضويئ  التمثيل  يف  كفاءة 
الجزء  يف  يتواجد  وال��ذي  القديم  السعف 
يكون  ما  غالبًا  النخلة  رأس  من  السفيل 
يحجب  م��ام  ال��ع��ل��وي  بالسعف  م��ظ��ل��اًل 
يقلل  وه��ذا  املبارش  الشمس  ضوء  عنه 
وقد  ال��ض��ويئ،  التمثيل  يف  كفاءته  م��ن 
إزال��ة  ت��م  ال��ت��ج��ارب عندما  أح��د  وج��د يف 
منوه  أكمل  ال��ذي  الفعال  السعف  كافة 
يوليو  وانترش عىل دفعتني متتابعتني يف 
الرباعم  موت  إىل  أدى  ذلك  فإن  وأكتوبر 
وبالتايل فإن  أباطه  الزهرية املوجودة يف 
األشجار مل تنتج أزهارًا أو تحمل محصواًل 
أهمية  يؤكد  مام  وه��ذا  التايل  العام  يف 
تأثريه  النامي خالل املوسم يف  السعف 
عيل تكوين الرباعم الزهرية واإلزهار حيث 
أن الرباعم الزهرية للموسم التايل تتكون 

يف إباط هذا السعف . 

موعد التقليم 
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يجري التقليم مرة واحدة يف العام ولكن 
أن  إال  ألخ��رى  منطقة  من  يختلف  موعده 

ذلك ال يتعدى ثالث مواعيد وهي 
1 - بعد جمع الثامر

 -2 أثناء التلقيح
 -3 مع إجراء عملية التدلية أو التقويس  

يف  النخيل  م��زارع��ي  من  كثري  ويفضل    
متام  بعد  التقليم  عملية  إجراء  السودان 
الغذاء  يكون  حيث  الزهرية  النورات  خروج 
به  االستفادة  تم  قد  بالسعف  املخزون 
يف تغذية النخلة خالل تكوين وخروج هذه 

النورات.

 كيفية إجراء التقليم

تتم عملية التقليم بواسطة عامل مدربني 
طريق  عن  أو  حادة  آلة  باستخدام  وذلك 
استخدام  حالة  يف  هيدرولييك  مقص 
أن يرتك حوايل  التقليم عىل  امليكنة يف 
)الكرنافة(   السعفة  قاعدة  من  15-10سم 
أعىل  إىل  أس��ف��ل  م��ن  القطع  ي��ك��ون  وأن 
إىل  منحدرًا  القطع  سطح  يكون  بحيث 
بني  األمطار  مياه  تتجمع  ال  حتى  الخارج 
النخلة،  وجذع  )الكرنافة(  السعفة  قاعدة 
أشجار  تقليم  عملية  فإن  عامة  وبصفة 
نخيل التمر تتطلب جهدًا كبريًا من العامل 
كام أنها تستهلك عاملة كثرية لذلك فهي 
النخيل،  إنتاج  يف  املكلفة  العمليات  من 
ألشجار  الخدمة  عمليات  ميكنة  وتساعد 
امل��ط��ل��وب  ال��ج��ه��د  تقليل  يف  ال��ن��خ��ي��ل 

وتسهل إجراء هذه العملية. 

التكريب 

أدخلت  التي  الخدمة  عمليات  من  وه��و 
القواعد  إزال���ة  بها  ويقصد  للبالد  حديثًا 
مع  تقليمه  سبق  وال��ذي  للسعف  الجافة 
يتخللها  ال��ذي  )العشميق(  الليف  إزال��ة 
وقبل  الحصاد  بعد  العملية  هذه  وتجرى 
السكني  إجرائها  يف  وتستخدم  األزه���ار 
وإزالة  السعف  تقليم  يف  تستعمل  التي 
األشواك، وأيضًا تجرى عملية التكريب يف 
النخل الصغري وعمومًا يجري التكريب كل 
2-4 سنوات تبعًا لنشاط النخلة، ورسعة 
التكريب  عملية  إجراء  من  والهدف  منوها 

ما ييل:
  جعل جذع النخلة بشكل مدرج مام يسهل 
إىل  والوصول  النخلة  ارتقاء  العامل  عىل 
الزراعية املختلفة  العمليات  قمتها إلجراء 

والخاصة بخدمة رأس النخلة.
الجافة  ال��س��ع��ف  ق��واع��د  م��ن  التخلص 
)الكرب( والليف املوجود بني الكرب حتى 
ال يكون مأوى للحرشات الثاقبة والتي قد 
بروفسري  تصيب جذع األشجار- وقد وجد 
صديق أحمد صديق أن تحت الكروك هذا 
قرشية  ح���رشات  ستة  إىل  أرب��ع��ة  تظل 
املبيدات  بأقوى  النخلة  غسيل  رغم  حية 
بحوث  –محطة  سنوي  )تقرير  الحرشية 

الحديبة 1984(
بعض  يف  ي��س��ت��خ��دم  ال��ك��رب  أن  ك��ام    
كمصدر  يستخدم  أو  املحلية  الصناعات 

للوقود والعلف والسامد أيضًا.
الليف)العشميق( من بني  نزع    كام يتم 
الكرب وذلك لالستفادة منه يف صناعات 
إجراء  وعند  وغريها،  الحبال  مثل  مختلفة 

عملية التكريب يجب مراعاة ما ييل: 
*قطع الكرب أفقيًا موازيًا لسطح األرض.

 * الحرص عند قطع الكرب حتى التسبب 
تعرض  احتامل  وبالتايل  النخلة  جذع  جرح 

الجرح للتعفن أو دخول الحرشات.
الكرب الجاف فقط  التكريب يف  * حرص 
مع ترك ماال يقل عن 7-6أدوار من الكرب 
الوصول  ألن  األخ��رض  السعف  عن  بعيدًا 
األخ��رض  السعف  إىل  التكريب  بعملية 
رطبًا  م��ازال  ال��ذي  الكرب  أعقاب  يعرض 
إخ��رتاق��ة  وس��ه��ول��ة  وال��ت��ع��ف��ن  للتشقق 

بالحرشات الثاقبة.
* أهمية إزالة الرواكيب أو الطواعني والتي 
تقليم  عند  النخلة  ج��ذع  ع��ىل  تنمو  ق��د 
التكريب،  عملية  إج���راء  عند  أو  السعف 
فسائل  إنتاج  يف  منها  االستفادة  وميكن 
يف  خاصة  عليها  ال��ج��ذور  من��و  بتشجيع 
مرتفعة  وفسائلها  املتميزة  األص��ن��اف 
منها  االس��ت��ف��ادة  ميكن  ك��ذل��ك   – الثمن 

كمصدر لإلكثار بزراعة األنسجة.

التأبري- التلقيح

مبكان،  األهمية  من  التلقيح  عملية  تعد 

حيث تتوقف عليها كمية املحصول الناتج 
والذي يعكس إىل حد كبري نجاح أو فشل 
يؤدي  العقد  فشل  أن  حيث  الثامر،  عقد 
ظاهرة  تشكل  والتي  الشيص  لظاهرة 
حديثًا  املستجلبة  الرطبة  للتمور  ملفتة 
األنثوية  ال��زه��رة  تتكون  حيث  للسودان، 
 Carpels كرابل  ثالثة  من  التلقيح  قبل 
تتلقح  وعادة  والحجم  بالشكل  متشابهة 
بينام  التمر  مث��رة  وت��ك��ون  منهام  واح���دة 
لعوامل  وذلك  تدريجيًا  األخريتني  تسقط 
وراثية ويف حالة عدم التلقيح تتكون ثالث 
مث���رات ع��ىل ال��ش��م��راخ ال��زه��ري صغرية 
بها  السكر  ونسبة  البذور  وعدمية  الحجم 
منخفضة وغري صالحة لالستهالك اآلدمي 
عامة  وتسمى  تجارية  قيمة  لها  وليس 

شيص أو قد تسقط األزهار وال تعقد. 

موعد التزهري 

إىل  النخيل  فيه  يصل  ال���ذي  العمر  إن 
الصنف  باختالف  يختلف  التزهري  مرحلة 
والرتبة وطريقة اإلكثار سواء كانت جنسية 
)البذرة( أو خرضية )الفسيلة(، حيث يصل 
إىل  الخرضية  بالطريقة  الناتج  النخيل 
6 سنوات   – 3 التزهري بعد حوايل  مرحلة 
من الزراعة بالبستان املستديم، يف حني 
يستغرق األمر حوايل 10 سنوات بالنسبة 
يتباين  كذلك  البذور.  من  الناتج  للنخيل 
باختالف  النخيل  فيه  يثمر  ال��ذي  العمر 
األرض ونوعيته، فالنخيل املنزرع يف أرض 
املنزرع  مثيله  عن  مبكرًا  يزهر  ضعيفة 
بأرض قوية، ورمبا يرجع ذلك إىل إحساس 
النخلة بأهمية املحافظة عىل النوع ومن 
ثم فهي تصل إىل مرحلة التزهري مبكرًا، 
التزهري املنزرع بأرض قوية  أو رمبا يتأخر 
لألشجار  الخرضي  النمو  لزيادة  كنتيجة 
كانت  س���واء  األزه����ار  وت��ت��واج��د  القوية. 
مستطيلة  أغلفة  داخ��ل  مؤنثة  أو  مذكرة 
مستدقة الطرفني، صلبة شبيهة بالجلد، 
كالقطيفة،  بزغب  مغطاة  أخ��رض  لونها 
واألغاريض املذكرة أعرض وأوفر منوًا من 
األزهار  تتفتح  وعندما  املؤنثة.  األغاريض 
تربز عراجينها البيضاء الصغرية مصفوفة 
يستمر  وقد  الشامريخ،  عىل  ومتالصقة 
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شهر  إىل  أس��ب��وع��ني  م��ن  تفتحها  تتابع 
تقريبًا.

أزهارها  إخ��راج  يف  املذكرة  األشجار  تبدأ 
الواحد  الفحل  ينتج  املؤنثة.  األشجار  قبل 
ويختلف  )جرابا(،  إغريضًا   30  –  10 من 
الفحل  وقوة  الصنف  باختالف  العدد  هذا 
إخ��راج  يف  ال��ذك��ور  وت��ب��دأ  الغذاء.  وت��واف��ر 
إبريل.  إىل  يناير  شهر  نهاية  من  أزهارها 
ونضجه،  من��وه  األغ��ري��ض  يتم  وع��ن��دم��ا 
الحاملة  الشامريخ  وت��ربز  طوليًا  ينشق 
انشقاقه  م��ن  س��اع��ت��ني  وب��ع��د  ل���ألزه���ار، 
تتفتح املتوك ويتناثر منها قدرًا كبريًا من 
قطعه  إىل  يعمدون  الزراع  أن  غري  اللقاح، 
قبل االنشقاق الطبيعي. أما إناث النخيل، 
فرباير-  أوائ��ل  يف  التزهري  يف  تبدأ  فإنها 
تتأخر  وقد  املناطق،  معظم  يف  م��ارس 
حتى أوائل أبريل خاصة يف املناطق التي 
التي  األغاريض  عدد  ويتأثر  للربودة.  متيل 
منها  عوامل  بعدة  املؤنثة  النخلة  تحملها 
املستوى الغذايئ للنخلة، فعادة ما تحمل 
األغاريض  من  أقل  عدد  الضعيفة  النخلة 
خصبة  أرض  يف  النامية  مبثيلتها  مقارنة 
ما  املؤنثة  النخلة  تحمل  ما  وع��ادة  قوية. 
بني 8 – 10 أغاريض وقد يصل العدد إىل 

20 يف النخلة املعتنى بها.

انتخاب أفحل النخيل

تعود مزارعي النخيل يف الكثري من مناطق 
إعطاء  عدم  عىل  بالسودان  النخيل  زراعة 
أهمية كبرية النتخاب األفحل. وعمومًا فإنه 
اختيار  عند  التالية  ال��رشوط  مراعاة  يجب 

األفحل:
1   - أن يتناسب ميعاد نضج اللقاح مع ميعاد 
تزهري األشجار املؤنثة أو رمبا يسبقه قلياًل 
الطازج. اللقاح  استخدام  حالة  يف   وذلك 

بني  توافق جنيس  يكون هناك  أن    -  2   
التلقيح  يف  املستخدمة  اللقاح  حبوب 
وأزهار اإلناث امللقحة، وهذا التوافق هو 
)وفرس   )Metazenia باملتازنيا  يعرف  ما 
سوينجل Swingle )1928( هذه الظاهرة 
يقومان  واإلن��دوس��ب��ريم  الجنني  أن  ع��ىل 
بإفراز مادة هرمونية )سايتوكينني( أو أكرث 
تؤثر عىل تطور أنسجة املبيض ومن ثم 
ُتحدث التأثري الخاص بالذكر املستخدم، 
امليتازينيا  لفظ  اس��ت��خ��دم  ت��م  ول��ذل��ك 
للتعبري عن تأثري اللقاح عىل أنسجة الثمرة 
وأم��ا  واإلن��دوس��ب��ريم،  الجنني  ع��ن  بعيدًا 
حبوب  تأثري  بأنها  Xenia:فتعرف  الزينيا  
والجنني،  البذرة  صفات  عىل  الذكر  لقاح 
  )Schaffner )1928 وقد استخدم شافرن
املبارش  التأثري  عن  للتعبري  الزينيا  لفظ 
الجنني  أن��س��ج��ة  ع���ىل  ال��ل��ق��اح  ل��ح��ب��وب 
واإلندوسبريم، أي أن هذا التأثري ناتج من 
االختالفات  ف��إن  ثم  وم��ن  وراث��ي��ة  عوامل 
مصادر  من  اللقاح  استخدام  عن  الناتجة 
أنه  أي  آلخ���ر،  جيل  م��ن  ي���ورث  مختلفة 
هو  آخرًا  اساًم  أعطي  ولذلك  وراثيًا  تأثريًا 
ليحل  الخارجي  التأثري  أي   »Ectogeny«

ذلك  )ولتوضيح  امليتازنيا  لفظ  محل 
ودل��ق��اي  امل���رشق  تلقيح   ت��م  –فعندما 
بشري  ح��اج  م��زرع��ة  يف  ال��ك��ن��اري  بالفحل 
صغرية  مث���ارًا  وان��ت��ج��ت  رشق  بالجريف 

األخ��رى  م��ن  بشهر  ومبكرة  ج���دًا  وح��ل��وة 
-امللقحة  بالفحل العادي - يعد هذا تأثريًا 
متازينيًا )داود 1997(   وعند أخذ نواة هذه 
الثمر  من  للتأكد  زراعتها  تم  والتي  الثامر 
تأثري  ه��ذا  يعد  الرتكيبة  ه��ذه  م��ن  الناتج 
ذوي  النخيل  ملزارعني  وضح  ولقد  الزنيا، 
)الرباطاب(  النيل  نهر  والية   يف  البصارة 
أن ملصدر  والشاملية وعرب سنني طويلة 
الطلع  منه  املأخوذ  الفحل  )صنف  اللقاح 
الثامر  عقد  ع��ىل  واض��ح��ًا  أث���رًا  الذكري( 
وبعض مواصفاتها ونوعيتها. ونتيجة لذلك 
فقد أصبح لكل منطقة من مناطق زراعة 
النخيل يف العامل عدد محدود من أصناف 
األفحل يفضل التلقيح بها نظرًا ملميزاتها 
الناتج،  املحصول  صفات  تحسني  يف 
مثاًل  املتح��دة  العربية  اإلم����ارات  ففي 
سكة،  )أحمر،  األفحل  أصن�اف  تفض�ل 
ُعامن  سلطنة  ويف  أخرض(  السلة،  أب��و 
بهالين( ويف  خوير،  خطيبي،  )سهييل، 

العراق مثاًل تفضل )غنامي أخرض، غنام�ي 
أحم�ر، رصاص�ي، سميس�مي، كريطل�ي، 
)كربايس،  إي�����ران  وف�ي  بليان�ي(  وردي، 
الواليات املتحدة  بلياين( ويف  سوزبارك، 
األمريكية تفضل األصناف )بوير، فرض4، 

ديري، كارفوس(.
مناطق  ويف  كثرية  دراس��ات  أجريت  لقد 
ش��ت��ى م��ن ال��ع��امل ح���ول ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
قد  امليتازيني  األث��ر  أن  خاللها  من  تبني 
يظهر يف زيادة عقد الثامر أو زيادة حجم 
الثمرة أو وزنها أو تأثر نسبة اللب/البذرة أو 
تغيري يف شكلها أو تبديل لونها كذلك قد 

هذة الثامر ملرشق ودلقاي لنفس النخلة ولقحت بتسعة أفحل مختلفة يف نفس اليوم
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يظهر يف تغيري الرتكيب الكيميايئ للثامر 
والتبكري يف نضجها. ومن هذه الدراسات 
يف  يظهر  قد  امليتازيني  األثر  بأن  يتضح 
أهم  أن  إال  الثامر  مواصفات  بعض  تغري 
تأثري لها يتمثل يف تقديم أو تأخري موعد 
قد  ال��ث��امر  ووزن  فحجم  ال��ث��امر،  ن��ض��ج 
يتأثران بعوامل أخرى أكرث فاعلية من األثر 
عمليات  بجانب  مثاًل  كالخف  امليتازيني 
للنخلة  الغذائية  العنارص  وتوفري  الرعاية 

وعوامل أخرى كثرية. 
تقدميه  ف���إن  ال��ن��ض��ج  مل��وع��د  بالنسبة 
بالظروف  يتأثر  ألنه  أهمية كبرية  يكتسب 
أكرث  للصنف  الوراثية  والعوامل  املناخية 
إىل  أضف  الزراعية،  بالعمليات  تأثره  من 
يعطي  ق��د  الجني  يف  التبكري  ف��إن  ذل��ك 
به، هذا عىل  اقتصاديًا ال يستهان  مردودًا 
يف  التمور  إنتاج  مناطق  جميع  مستوى 
من  خالية  األس���واق  تكون  حيث  ال��ع��امل، 
عىل  ُيقِبلون  املستهلكني  وألن  الرطب 
يف  الفرق  ه��ذا  مرتفعة،  بأسعار  رشائ��ه 
يف  استغالله  ميكن  أيضًا  النضج   موعد 
 Marginal  ( الحدية  الزراعة  مناطق  حالة 
من  االس���ت���ف���ادة  مي��ك��ن  ح��ي��ث   )  Area

األص��ن��اف  نض��ج  تبكري  يف  امليتازينيا 
إىل  الثامر  فيها  تتعرض  والتي  املتأخرة 
لنضجها  مناسبة  غ��ري  مناخية  ع��وام��ل 
درج��ات  انخفاض  أو  األم��ط��ار  كسقوط 
بالوصول  للثامر  يسمح  ال  م��ام  ال��ح��رارة 
ظاهرة  أن  املتقدمة  نضجها  مراحل  إىل 
امليتازينيا مبختلف جوانب تأثرياتها سواء 
عىل التبكري يف النضج أو التأثريات األخرى 
كالتأثري عىل حجم أو وزن الثامر أو تركيبها 
االهتامم  م��ن  مبزيد  ج��دي��رة  الكيمياوي 
يف  منها  القصوى  لالستفادة  والبحث 
مردوداته  وزي��ادة  النخيل  إنتاجية  تحسني 
مبسح  القيام  يستوجب  مام  االقتصادية 
شامل لكافة األفحل املتوفرة يف مناطق 
أن��ت��اج ال��ت��م��ور ودراس����ة ت��أث��ريات حبوب 
أهم  يف  اإلمث��ار  مواصفات  عىل  لقاحها 
بقابليته  يتميز  النخيل  أن  األصناف، حيث 
اللقاح  ملصدر  االستجابة  ع��ىل  العالية 
ال  أخ���رى  ألف��ح��ل  ب��ل  فقط  ألفحله  ليس 
تنتمي إىل نوعه ) Dactylifera ( بل ورمبا 

كانت استجابته أكرب. لقد أثبتت الكثري من 
مختلفة  مواقع  يف  أجريت  التي  التجارب 
التمر  نخيل  تلقيح  ميكن  أن��ه  العامل  من 
للجنس  التابعة  األن��واع  من  لقاح  بحبوب 
ال  األن����واع  ب��ع��ض  أن  وح��ي��ث   Phoenix

تتوافق فرتة إزهارها مع فرتة إزهار النخيل 
أفحل  هام  واستخدامًا  شيوعًا  األكرث  فإن 
الكناري Canariensis  والسكر   النوعني 
Sylvestris وقد أجرىت تجارب عىل ذلك 

تقرير سنوي  )داود  يف مزرعة حاج بشري 
تم   حيث   )1998 شمبات  بحوث  محطة 
تلقيح  املرشق ودلقاي بلقاح نخيل السكر 
والكناري مقارنة بلقاح نخيل التمرالعادي، 
حيث تبني تف�وق األول )نخيل السكر( يف 
وزيادة معدل وزن وحجم  بالنضج  التبكري 
الثمرة ونسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية 
تم  لقد  الرطوبة.  نسبة  وتقليل   )  TSS  (
واالقرتاحات  الفرضيات  من  العديد  وضع 
صفات  ع��ىل  امليتازيني  األث���ر  لتفسري 
القائلة  تلك  ق��ب��واًل  أك��رثه��ا  ولعل  ال��ث��امر 
هرم��ونات  عن  ناجمة  التأثريات  هذه  بأن 
النمو )Growth Hormones( الت�ي تنت�ج 
بص�ورة مباش�رة أو غي�ر مباش�رة يف حبوب 
بعوامل  بإحكام  عليها  واملسيطر  اللقاح 
األفحل  اخ��ت��الف  إىل  يعود  ق��د  أو  وراث��ي��ة 
أو  لقاحها  لحبوب  اإلنزميية  النظم  يف 
واملكونات  الربوتني  كمية  يف  الختالفها 

الكيمياوية األخرى:
3   - يجب أن يكون اللقاح ذو حيوية عالية 
بواسطة  معرفتها  ميكن  شديدة  ورائحة 
من  كثريًا  أن  حيث  وال��دراي��ة  الخربة  أه��ل 
الفحول ينتج حبوبًا لزجة عدمية الحيوية ال 

قيمة لها يف التلقيح. 
4   - أن يكون لدى الفحل القدرة عىل إنتاج 
عدد كبري من األغاريض )األكامم/الطلع( 

الزهرية ذات األحجام الكبرية.
5   - ع��دم تساقط األزه���ار امل��ذك��رة من 
ملتصقة  تبقى  أن  يجب  الشامريخ،  عىل 

بها ألطول فرتة.  
6 - إعطاء كميات كبرية من حبوب اللقاح 

الحية القادرة عىل القيام بوظيفتها.
7 - أن يكون اللقاح املستخدم مثارًا ذات 

صفات جيدة.

8 - إن أف��ض��ل األف��ح��ل م��ا ك��ان أع��امره��ا 
الفحل  وببلوغ  عامًا،   60  –  10 بني  ترتاوح 
سن السبعني تقل درجة إخصابه تدريجيًا.

عدد الذكور الالزمة للتلقيح

التلقيح  عملية  فإن  سابقًا،  أوضحت  كام 
ميكن أن تتم بالطرق الطبيعية مثل الرياح 
أو الحرشات، غري أن نسبة العقد يف هذه 
الحالة تكون منخفضة، وبالتايل ال تعطي 
محصول  عىل  للحصول  كافية  ضامنات 
تجاري من الناحية االقتصادية، وعىل ذلك 
أم��رًا  ُيعد  اليدوي  الصناعي  التلقيح  ف��إن 
مرتفع.  محصول  عىل  للحصول  رضوري��ًا 
ومن ثم ميكن زراعة عدد محدد من الذكور 
بجوار النخالت املؤنثة، أو حتى يف أماكن 

بعيدة عن األشجار املؤنثة. 
املراجع  معظم  يذكر  الصدد  ه��ذا  ويف 
أزهار  لتلقح  يكفي  واحد  فحل  أن  وال��زراع 
يلزم  املتوسط  ويف  مؤنثة.  شجرة   25

مؤنث  ع��ذق  لتلقيح  م��ذك��رة  ش��امري��خ   5
واحد، وأن متوسط عدد ما يحمله الفحل 
الحد  أخ��ذن��ا  وإذا  إغ��ري��ض��ًا،   20  –  10 ه��و 
األدىن لعدد األغاريض )10(، وإذا كان كل 
 180 عىل  املتوسط  يف  يحتوي  إغريض 
التي  املؤنثة  العذوق  عدد  فإن  شمراخًا، 
 180 ه��ي  يلقحها  أن  واح��د  لفحل  ميكن 
علمنا  وإذا  مؤنثًا.  عذقًا   360  =  5  ÷  10×
النخلة املؤنثة هو  أن متوسط ما تحمله 
الواحد  النخيل  فحل  ف��إن  ع��ذوق،  ع��رشة 
يكفي لتلقيح 36 نخلة ) 360÷ 10( ، غري 
 25 أن��ه ع��ادة ما يخصص ذك��ر واح��د لكل 
لتلقيح  الالزم  اللقاح  توافق  لضامن  أنثى 

النخيل املؤنثة.

إعداد وتجهيز اللقاح

يقطع  املذكر،  األغريض  انشقاق  بدأ  عند 
م��ن أس��ف��ل��ه ب��واس��ط��ة م��ن��ج��ل ح���اد ثم 
أشعة  تحت  وتنرش  الشامريخ  تستخرج 
وترتك  الهواء،  تيارات  عن  بعيدًا  الشمس 
ملدة يوم أو يومني، فتنفتح املتوك طوليًا 
التي  اللقاح  حبوب  من  كبرية  كميات  عن 
الشامريخ  جمع  عدم  ويجب  منها،  تندفع 
إال بعد جفافها حتى ال تتلف إذا ما جمعت 
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رطبة. وتجدر مالحظة أن اللقاح الذي يجمع 
يف غرفة جافة وتحت حرارة الجو االعتيادية 
يستطيع االحتفاظ بحيويته طوال موسم 

التلقيح ملدة 2 – 3 أشهر.
زراع��ة  مناطق  معظم  يف  ع��ادة  واملتبع 
يصل  عندما  أن��ه  هو  العامل  يف  النخيل 
الطلع إىل متام نضجه، يقطع ثم يشق 
يقطع  الذي  اإلغريض،  منه  ويخرج  طوليًا 
شامريخ،  عدة  يحمل  منها  كٍل  أجزاء،  إىل 
وهذه تنرش يف صحف من أوراق الجرايد 
تيارات  عن  بعيدًا  مهوى  مكان  يف  الجافة 
مع  امل��ب��ارشة  الشمس  أشعة  أو  ال��ه��واء 
أيام، وبعد أن   3  – 2 تقليبها يوميًا وملدة 
يتم تجفيفها، ُتخزن يف مكان جاف حتى 

ال تتعفن.
ويف حالة معاملة كميات كبرية من حبوب 
اللقاح، فإنه ميكن استعامل غرابيل يوضع 
املتساقط  اللقاح  لجمع  وع��اء  بأسفلها 
اللقاح  ح��ب��وب  ت��وض��ع  ث��م  األزهار.  م��ن 
محكم  صندوق  يف  إعدادها  بعد  الجافة 
لحاميتها  وذل��ك  الصفيح  أو  الخشب  من 
ال���ح���رشات، ك��ذل��ك مي��ك��ن تنفيض  م��ن 
الشامريخ الجافة واستقبال اللقاح املنترث 
أو صواين ووضعه يف زجاجات  عىل ورق 
الفوهة ذات غطاء محكم وبذلك  واسعة 

ميكن حفظه ملدة زمنية أطول.
وإع���داد  ف��ص��ل  ت��ك��ال��ي��ف  م��ن  وللتقليل 
يف  التفكري  ت��م  كميته،  وزي���ادة  اللقاح 
حبوب  الس��ت��خ��الص  ميكانيكية  طريقة 
قطع  يف  الطريقة  هذه  تتلخص  اللقاح. 
الشامريخ الزهرية صباح كل يوم وتوضع 
بعيدًا عن  بيضاء وتحفظ  أكياس ورق  يف 
لغرف  وتنقل  املبارشة  الشمس  أشعة 
وتوضع  األكياس  من  تفرغ  ثم  التجفيف، 
 1800 مبعدل  ي��دور  ميكانييك  ه��زاز  عىل 
ملدة  ترتك  ثم  ث��واٍن  لبضعة  دقيقة  لفة/ 
7 – 10 أيام حتى تجف ثم يعاد هزها مرة 
املختلطة  الصغرية  األجزاء  لفصل  أخرى 
زجاجية  برطامنات  يف  بعدها  تعبأ  بها، 
وتخزن مبارشة. وقد ثبت أن هذه الطريقة 
تزيد معدل استخالص اللقاح بحوايل 40 
٪ مقارنة بالطريقة اليدوية، كام أن حيوية 
تكون  الطريقة  بهذه  املستخلص  اللقاح 

املستخلص  اللقاح  حيوية  عن  مرتفعة 
يدويًا. 

فرتة حيوية حبوب اللقاح

تختلف حيوية اللقاح من ساللة فحل آلخر 
هذه  بني  الورايث  الرتكيب  الختالف  وذلك 
السالالت، فعىل سبيل املثال، وجد داود 
)1989( أن حيوية لقاح ساللة فحل حلفاج 

6 كانت أعىل من حيوية لقاح كل السالالت 
األخرى تحت الدراسة، وهنالك اختالفًا يف 
حيث  الواحد  للفحل  اللقاح  حبوب  حيوية 
وجد أن الطلع الذي يظهر مبكرًا واملتأخر 
تكون  أي��ض��ًا  القمرية(  )شطر  ال��ظ��ه��ور 
الطلع  م��ن  أق��ل  لقاحهام  حبوب  حيوية 
التزهري.  موسم  وس��ط  يف  يظهر  ال��ذي 
كام أثبتت نتائج بحوث تحصل عليها عدد 
من الباحثني عن تأثري التخزين عىل حيوية 
ل��ق��اح بعض ال��س��الالت امل��ذك��رة  ح��ب��وب 
لنخيل البلح أن حيوية اللقاح الطازج كانت 
أعىل بصفة عامة عن حيوية حبوب اللقاح 
أو  الغرفة  حرارة  درجة  عىل  سواء  املخزن 
درجة الثالجة العادية )املنزلية(، إال أنه يف 
ماسة  حاجة  هناك  تكون  املوسم  بداية 
لكرثة  وذل��ك  اللقاح  م��ن  كبرية  لكميات 
للتلقيح  تحتاج  التي  املؤنثة  األغ��اري��ض 
بالنسبة لألغاريض املذكرة الناضجة. هذا 
باإلضافة إىل أنه يف نهاية موسم التلقيح 
هذا  ويف  اللقاح.  من  فائض  هناك  يكون 
الصدد يلجأ بعض املزارعني املستنريين 
ملدة  اللقاح  بحفظ  املناطق  بعض  يف 
عام الستعامله يف تلقيح األزهار املؤنثة 
عملية  أصبحت  وق��د  املبكرة.  لألصناف 
معروفة  آلخر  موسم  من  اللقاح  تخزين 
ومتبعة يف الكثري من مناطق زراعة النخيل 

يف العامل.
آنية  ال��ل��ق��اح يف  امل��ف��ض��ل ح��ف��ظ  وم���ن 
ك��ل��وري��د  ع��ىل  ت��ح��ت��وي  ال��غ��ل��ق  محكمة 
عن  عبارة  العبوات  أفضل  وأن  كالسيوم، 
أو أكياس يسع كل منها  قوارير بالستيك 
ميكن  كذلك  جرام.   100  –  80 حدود  يف 
 3  –  2 اللقاح بصورة ُمرضية ملدة  تخزين 
أسابيع عىل درجة حرارة الغرفة )ال تزيد عن 
37 مئوية (، وإذ كانت الرطوبة النسبية ال 

اللقاح  تخزين  ميكن  فإنه   ،%  10 تتعدى 
يف ثالجة عادية ملدة عام، مع مالحظة أن 
التجميد ال يعطي نتائج أفضل عن تخزين 
أن  وجد  مئوية حيث    4 درجة  اللقاح عىل 
الرطوبة  وكذلك  الحرارة  درج��ة  انخفاض 
النسبية خالل فرتة التخزين حفظت حيوية 
دلت  كام  معقولة،  مستويات  عند  اللقاح 
يحتفظ  أن  ميكن  اللقاح  أن  أيضًا  النتائج 
الزهرية  الشامريخ  تخزن  عندما  بحيويته 
املخزنة  األغاريض  دخل  الجافة  املذكرة 
عىل درجة حرارة الغرفة ويف وجود كلوريد 
اإلبقاء  ميكن  كام  الالمايئ.  الكالسيوم 
جيدة  مستويات  عند  اللقاح  حيوية  عىل 
محكمة  ع��ب��وات  يف  ال��ل��ق��اح  ح��ف��ظ  إذا 
تحتوي  مجففات  يف  وحفظها  الغلق 
كل  أكدت  وقد  الكالسيوم.  كلوريد  عىل 
للمضامر  هذا  يف  أجريت  التي  البحوث 
كانت  الطازجة  اللقاح  حبوب  حيوية  أن 
داود)2001(. امل��خ��زن��ة،  تلك  م��ن   أع��ىل 

وعادة ما تقدر حيوية حبوب اللقاح إما عن 
أو  األسيتوكارمن  بصبغة  الصبغ  طريقة 
عن طريقة اإلنبات املبارش وهي األفضل 
حيث أنها تعطي فكرة مبدئية حقيقية عن 
وعمومًا  املستخدم.  اللقاح  حيوية  مدى 
ذات  لقاحها  تكون  التي  ال��ذك��ور  يفضل 
عملية  حدوث  لضامن  وذلك  عالية  حيوية 
زيادة  وبالتايل  املؤنثة  لألزهار  اإلخصاب 

كفاءة عملية اإلخصاب. 

فرتة قابلية األزهار املؤنثة للتلقيح

 دلت بعض الدراسات أن مياسم األزهار 
مستعدة  ت��ظ��ل  ال��ب��ل��ح  لنخيل  امل��ؤن��ث��ة 
مختلفة  لفرتات  اللقاح  حبوب  الستقبال 
أو أكرث وقد تتعدى  أيام  قد تصل لعرشة 
دلت  كام  ن��ادرة،  ح��االت  يف  يومًا  الثالثني 
املؤنثة  األزه��ار  مياسم  أن  أخرى  أبحاث 
اللقاح  لتلقي  البلح تظل مستعدة  لنخيل 
لفرتة زمنية ترتاوح بني 15 – 18 يومًا. ويذكر 
نخيل  أزه���ار  أن   )2003( وفاطمة  داود 
لقاي واملرشق  ود  األنثى صنف املرشق 
ودخطيب تظل قابلة للتلقيح ويحدث بها 
بدأ  من  أيام  أربعة  ملدة  الجيد  اإلخصاب 
التلقيح  أجود  أن  غري  اإلغريض،  انشقاق 
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واألربعني  الثامين  خ��الل  تم  ما  وأفضله 
أغاريضها  انشقاق  بدأ  من  األوىل  ساعة 
محصول  وإع��ط��اء  اإلخ��ص��اب  يحدث  يك 
وحسني   )1972( البكر  أن  غري  اقتصادي. 
فرتة  أن  إىل  ي��ش��ريون   )1979( وآخ���رون 
التلقيح والقدرة عىل اإلخصاب متتد حتى 
اإلغريض  النشقاق  األول  األسبوع  نهاية 

وأحيانًا حتى عرشة أيام.
ال��ب��اح��ث��ان داود  ق��ام��ا  ال��ت��ج��رب��ة  يف ه���ذه 
ستة،  ثالثة،  بعد  التلقيح  بتجربة  وفاطمة 
انشقاق  م��ن  ي��وم��ًا  ع��رش  واث��ن��ي  تسعة 
معامالت  خمسة  يف  املؤنثة  األغاريض 
و 3 مكررات وخمسة نخالت يف الحوض 
تغطية  وتم  أعوام   3 ملدة  الواحدوكررت 
مغطاة  وظلت  انشقاقها،  بعد  ال��ن��ورات 
دلت  وقد  أسبوعني.  ومل��دة  التلقيح  بعد 
نتائج الدراسة إىل أن وزن العذق مل يتأثر 
جوهريًا إذا أجري التلقيح يف أول أو ثالث 
يوم من انشقاق اإلغريضني املؤنثني، إال 
 ،%   25 مبقدار  جوهريًا  انخفض  قد  أنه 
لليوم  التلقيح  تأخر  إذا   ٪  70% و   50%

من  عرش  اإلثنى  أو  التاسع  أو  ال��س��ادس 
مقارنة  ال��ت��وايل  عىل  اإلغ��ري��ض  انشقاق 
خالل  يف  نورته  تلقيح  من  الناتج  مبثيله 
اليوم األول من انشقاق اإلغريض. يتضح 
من ذلك بأنه من املفضل أن تلقح النورات 
خالل  يف  عموما  البلح  لنخيل  املؤنثة 
الثالثة إىل الستة أيام األوىل من انشقاق 
 )1997( األغاريض املؤنثة. وقد وجد داود 
كان  ودلقاي  املرشق  صنف  أن  كتم  يف 
يشيص سنويًا وذلك منذ زراعته بواسطة 
عند دراسة  ولكن   )1948( بيفان«  »مسرت 

لقاي  ود  املرشق  ألزهار   Receptivityال
املحددة  امل��دة  وخاصة  التلقيح  وأهمية 
هذه أصبحت تعقد وتنتج مثارًا ومحصواًل 

ممتازًا.

ميعاد إجراء التلقيح

من  التلقيح  عملية  إج��راء  ميعاد  يختلف 
منطقة ألخرى، إال أنه لوحظ أن عقد الثامر 
التلقيح  أجري  إذا   %  15  –  10 بنسبة  يزداد 
بني الساعة العارشة صباحًا حتى الخامسة 
بعد الظهر عنه يف الصباح الباكر واملساء 

أفضل  أن   )2001( داود  ويذكر  املتأخر. 
النهار،  منتصف  هو  التلقيح  إلجراء  وقت 
الندى قد تبخر وبذلك يسهل  حيث يكون 

انتثار حبوب اللقاح. 

طرق التلقيح

إتباع  يتوقف عىل  التلقيح  نجاح عملية  إن 
األساليب الصحيحة يف طرق استخالص 
ومعاملة وتخزين حبوب اللقاح، وعادة ما 

يتم التلقيح يدويًا أو آليًا.

التلقيح التقليدي وطريقة وموعد إجراؤه 

مبارشة  املؤنث  األغريض  انشقاق  عقب 
قابلة  امل��ؤن��ث��ة  االزه�����ار  معظم  ت��ك��ون 
للتلقيح وعندئذ ينزع الغالف الخارجى كليًا 
ثم يؤىت بحزمة أو مجموعة من الشامريخ 
الشامريخ  ع��دد  يختلف  حيث  امل��ذك��رة 
التلقيح  عملية  يف  املستخدمة  املذكرة 

من صنف آلخر ومن منطقة ألخرى.
طلوع  وصعوبة  العاملة  ولندرة  وعمومًا 
العامل لقمة النخلة وما تتطلبة من وقت 
وج��ه��د وارت��ف��اع أج���ور ال��ع��امل��ة وح��ي��ث أن 
بل  واحدة  دفعة  تخرج  ال  الزهرية  النورات 
يتتابع خروجها عىل النخلة خالل 3 أسابيع 
مام يتطلب ارتقاء النخلة عدة مرات الجراء 
ىف  املزارعني  درج  فقد  التلقيح،  عملية 
الوالية الشاملية إىل توصيل حبوب اللقاح 
دون  واح���دة  م��رة  املؤنثة  األغ��اري��ض  إىل 

)ميكن  النخلة عدة مرات،  اللجوء لصعود 
استخدام سالمل لتسهيل وصول العامل 
النخلة حيث تساعد عىل رسعة  إىل رأس 
وبسهولة  وميكن  التلقيح  عملية   إج��راء 
بهذا  للقيام  وجذبهم  عليها  عامل  تدريب 
السالمل  ه��ذه  ت��ك��ون  أن  ع��ىل   – العمل 
مثل  ال���وزن  خفيفة  م���ادة  م��ن  مصنوعة 
األلومونيوم – وبذلك يجب أن تكون سهلة 
تكون  أن  ويفضل  البستان  داخ��ل  الحمل 
مجموعة سالمل متداخلة مع بعضها وأن 
العامل إىل  يكون طولها مناسب لوصول 
أي  أو  التلقيح  عملية  إلج��راء  النخلة  رأس 
النخلة(  رأس  خدمة  تخص  أخرى  عملية 
وعند انشقاق 3-4 أغاريض يصعد العامل 
الشامريخ  من  حزمة  ومعة  النخلة  لقمة 
يقوم  شمراخ(   50 )حواىل  امل���ذك���رة 
أزهار  عىل  باليد  اللقاح  حبوب  بتنفيض 
اللقاح  توزيع  لضامن  املنشقة  االغاريض 
اللقاح  حزمة  وضع  مع  األزهار  جميع  عىل 
ىف قلب النخلة من الجهة التي تهب منها 
لضامن  مقلوب  أفقي  وض��ع  ىف  ال��ري��اح 
انتثار حبوب اللقاح مع اهتزاز رأس النخلة 
التي تخرج  بفعل الهواء لتلقيح األغاريض 
لالزهار  التلقيح  فيحدث  أغلفتها  وتنشق 

ويتم االخصاب وتتكون الثامر العاقدة . 
وإذا كان اللقاح معبأ يف زجاجات صغرية، 
طويلة  ملدة  املنزلية  بالثالجة  ومحفوظ 
)سنة يف درجة حرارة منخفضة ال تتجاوز5 
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مع  يخلط  ف��إن��ه  الصفر(  ف��وق  درج���ات 
1:5 يوضع عىل قطع  دقيق القمح بنسية 
االزه��ار  ع��ىل  وتهز  وتنفض  القطن  م��ن 
بني  االغريض  بداخل  توضع  ثم  املؤنثة 
القطن  تربط قطع  ثم  املؤنثة  الشامريخ 
طولها  يتجاوز  ال  التي  األسفنج  قطع  أو 
ال��ل��ق��اح  بخليط  وامل��ش��ب��ع��ة  سم.   25

األغاريض  وسط  العذوق  داخل  والدقيق 
املؤنثة وتربط بالخوص كام يف الطريقة 
السابقة، ويراعى إعادة عملية التلقيح ىف 
حالة هبوب الرياح أو سقوط االمطار بعد 
التأخري  يجب  ال  أن��ه  كام  التلقيح،  عملية 
 6 م��ن  ألك��رث  التلقيح  عملية  امت���ام  ع��ن 
املؤنثة  النورة  غالف  تفتح  وقت  من  أيام 

وهي الحالة السائدة يف معظم األصناف 
املياسم  فيها  تظل  التي  الفرتة  وتتوقف 
تبعًا  اللقاح  حبوب  ومنو  الستقبال  قابلة 

للصنف والظروف الجوية السائدة.

التلقيح اآليل 

وعموما تتم عملية التلقيح هذه تحت قوة 
حبوب  يسحب  ال��ذي  املضغوط  ال��ه��واء 
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اللقاح املوجودة بالحاوية وخلطها بالهواء 
ل��ألزه��ار امل��ؤن��ث��ة ع��رب أنبوب  وإي��ص��ال��ه��ا 
املراد  النخلة  طول  حسب  طوله  يختلف 
مختلفة  أن��واع  تطوير  تم  وق��د  تلقيحها. 
الذي  البسيط  منها  التلقيح  أجهزة  من 
يعمل يدويًا ومنها الذي يعتمد عىل الطاقة 
إلجراء  الالزم  الضغط  وتوليد  -موتورايزد- 

عملية التلقيح.

تحضري حبوب اللقاح

يف  الستعاملها  اللقاح  حبوب  إع��داد  يتم 
مثل  خاملة  مبادة  وخلطها  اآليل  التلقيح 
التوفري  بهدف  التلك  او مسحوق  الدقيق 
وتختلف  املستعملة  اللقاح  حبوب  يف 
اللقاح  الخلط حسب حيوية حبوب  نسبة 
وصنف النخلة امللقحة والظروف الجوية 
تسبق  التخفيف  عملية  ت��ك��ون  أن  ع��ىل 

عملية التلقيح مبارشة.

خطوات التلقيح اآليل 

يتم  ال��ل��ق��اح:  ح��ب��وب  اس��ت��خ��الص  أواًل: 
يتم  خاصة  غرفة  إع��داد  طريق  عن  ذل��ك 
املذكرة  الزهرية  ال��ن��ورات  تجفيف  فيها 
عىل  بتعليقها  وذل���ك  النمو  املكتملة 
أسالك معدنية داخل غرف التجفيف درجة 
أن  يجب  كام  مئوية  28-32درجة  حرارتها 
تعفن  ملنع  التهوية  جيدة  الغرف  تكون 
ثم  ساعة   72-48 التجفيف  مدة  االزهار. 
يدويًا..  أم  اللقاح  حبوب  استخالص  يتم 
حبوب  تنترش  ثم  خاصة  آلة  بواسطة  أو 
داخل  ساعات   6 مل��دة  ورق  عىل  اللقاح 

نسبة  خ��ف��ض  ب��ه��دف  التجفيف  غ��رف��ة 
الرطوبة بها. 

ثانيًا: تخلط مع مادة مائلة دقيق القمح أو 
الصنف  عىل  بناء  مختلفة  بنسب  التالك 
 وت��خ��زي��ن ال��ح��ب��وب وال���ظ���روف ال��ج��وي��ة 
ثالثًا: توصيل حبوب اللقاح إىل قمة النخلة 
عفارة  أو  بسيطة  يدوية  بعفارة  إما  وذلك 
الشخص  يقف  النظام  ه��ذا  ويف  آلية. 
بحمل  )التلقيح(  التعفري  بعملية  املكلف 
التعفري  أنبوبة  ودفع  األرض  عىل  العفارة 
حيث  رأس���ي���ًا،  امل��ن��اس��ب  االرت���ف���اع  إىل 
األنبوبة  فوهة  توجيه  من  العامل  يتمكن 
مع  نخلة،  كل  عىل  املؤنثة  العراجني  إىل 
األنبوب  ط��ول  زي���ادة  ميكن  أن��ه  مالحظة 
أزهار  تلقيح  من  للتمكن  وصالت  بإضافة 
النخالت العالية االرتفاع. يحتاج هذا النظام 
اللقاح يف  ويستخدم  به  للقيام  لعاملني 
هذا النظام يف صورة مخلوط مكون من 
أكدت  وق��د  القمح  ودقيق  اللقاح  حبوب 
)1998( يف رشكة جانديل أن  أبحاث داود 
كانت  اللقاح  حبوب  من   %  10 استعامل 
ونوعيتها  الثامر  عقد  عىل  جيد  تأثري  ذات 
اللقاح:  حبوب  )نسبة  املحصول  وكمية 
املالئة  امل��ادة   ،)1:9 هي  املالئة  امل��ادة 
مثل دقيق القمح أو الردة أو مطحون بقايا 

األزهار املذكرة.
ومن أهم مميزات هذه الطريقة أنها توفر 
جانديل  رشك��ة  يف  جربت  حيث  العاملة 
تلقيح  م��ن  عاملني  ومتكن  باملكابراب 
200 نخلة يف 6 ساعات فقط، وتوفر يف 

للشجرة  اللقاح املستخدمة  كمية حبوب 
حيث تحتاج الشجرة الواحدة من 3-5 جم 

حبوب لقاح صايف.

التلقيح السائل للنخيل  

)الجمع  السابقة  الخطوات  نفس  تتبع 
ويختلف  اللقاح  لحبوب  واالستخالص( 

فقط يف خطوات أعداد معلق الرش:
الكمية  وف����ق  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  1 -  وزن 
امل��ط��ل��وب وم��زج��ه��ا م��ع امل���اء بحيث 
تكون النسبة نصف جرام لكل لرت ماء.

2 -  توضع حبوب اللقاح يف زجاجة صغرية 
املاء  أضافة  يتم  حيث  لرت   4-2 سعة 

للقاح لضامن املزج الجيد مع املاء.
بواسطة  ي���دوي���ًا  ال���رش  تنفيذ  3 -  ي��ت��م 
سطح  من  املعروفة  الرش  موتورات 

األرض دون الصعود للنخلة.
لكل  بكثافة  يسقط  ال��رذاذ  من  4 -  التأكد 

نورة زهرية عىل حدة.
5 -  يتم الرش للمرة الثانية بعد حوايل 6-3 
ويكرر  صنف  كل  لطبيعة  وفقًا  أي��ام 

الرش ثالث مرات خالل املوسم. 
ال��ف��رتة  يف  ال����رش  ي��ت��م  أن  6 -  ي��ف��ض��ل 
الهواء  فيها  يكون  وال��ت��ي  الصباحية 

هادئًا.
7 -  يفضل أن يتم الرش عند التفتح الكامل 
النورة  غطاء  زواي��ا  ألن  الزهرية  للنورة 
الشامريخ  بعض  تخفي  قد  الزهرية 
ال  وبذلك  باملعلق  ال��رش  يصلها  فال 

يحصل العقد.
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فوائد ومزايا التلقيح السائل 

طرق  مع  مقارنة  اللقاح  حبوب  1 -  توفري 
التلقيح األخرى. 

والجهدوالتقليل  واملال  الوقت  2 -  توفري 
من صعود النخلة

أثر العوامل الجوية عىل 
نجاح عملية التلقيح

بعيد  م���دى  إىل  التلقيح  عملية  ت��ت��أث��ر 
بالظروف الجوية السائدة باملنطقة خالل 
ميكن  ذل��ك  وع��ىل  العملية،  تلك  إج���راء 
سنة  من  العقد  نسبة  اختالف  مالحظة 
العوامل  تلك  تأثري  إيجاز  وميكن  ألخرى، 

فيام ييل:
وقت  التلقيح  إج��راء  يفضل  1 -   ال��ح��رارة: 
إىل  الحرارة  درجة  ترتفع  حيث  الضحى 
اللقاح  بإنبات  يسمح  معقول  م��دى 
ب��رسع��ة وي��ت��م اإلخ���ص���اب ب��ع��د ع��دة 
س��اع��ات، أم��ا ارت��ف��اع درج��ة ال��ح��رارة أو 
مينع  أو  يعيق  ال���الزم  ع��ن  انخفاضها 
ويذكر  التلقيح  عقب  اإلخصاب  عملية 
خليفة وآخرون )1983( أن معدل انتثار 
حبوب اللقاح يزداد بزيادة درجة الحرارة 
ويتناقص  م؛   32.2  - مئوية   7.2 بني 

كثريًا عند درجة حرارة 43.1 مئوية.
بعد  األمطار  هطول  يسبب  2 -  األمطار: 
عملية التلقيح مبارشة غسل املياسم 
أسطحها،  ع��ىل  م��ن  ال��ل��ق��اح  وإزال����ة 
عقب  التلقيح  بتكرار  ينصح  ول��ذل��ك 
اإلشارة  تجدر  أنه  إال  األمطار،  هطول 
إال أن هطول األمطار بعد حوايل ست 
ساعات من التلقيح ال يؤثر عىل عملية 
ملزارعي  ملحوظة  )هذه  اإلخ��ص��اب 

نخيل البحر األحمر(.
عملية  القوية  ال��ري��اح  تعيق  3 -  ال��ري��اح: 
الساخنة  ال��ري��اح  تؤثر  ك��ام  التلقيح، 
عىل قابلية وصالحية مياسم األزهار، 
ح��ي��ث ت��ج��ف امل��ي��اس��م ق��ب��ل ح��دوث 
بالتغطية  ينصح  ول��ذل��ك  التلقيح. 
الثالث  التلقييح  بعد  الورقية  باألكياس 
مثار  معالجة  الرضوري  األخري ومن  أو 
يف  لألمطار  تتعرض  التي  املناطق 
*الخف.  تقانات:  بعدة  النضج  مرحلة 

*التدلية. *ادخال حلقة بني الشامريخ.  
بأكياس ورق معامل  العذوق  *تغطية 
بالشمع كأغطية قمعية. *أهمية زراعة 
واملدينة.  الربيرة  مثل  مبكرة  أصناف 
*أه��م��ي��ة اخ��ت��ي��ار ح��ب��وب ل��ق��اح تبكر 

بالنضج   

خف الثامر 

الفنية  العمليات  م��ن  ال��ث��امر  خ��ف  يعترب 
النخيل  يف  تجرى  ق��د  التي  واألس��اس��ي��ة 
النخله  إنتاجية  املبارش عىل  التأثري  وذات 
وتؤدي  اإلنتاجية  وقابليتها  حملها  وتوازن 

مبارشة إىل:
املتبقيه  ال��ث��امر  وح��ج��م  وزن  يف  زي���ادة 
نضجها  يف  والتبكبري  صفاتها  وتحسني 
للتهوية  م��المئ��ة  أك���رث  ظ���روف  وت��وف��ري 
املناسبة للفروق خالل فرتة إرتفاع رطوبة 
والتوازن  الحمل  الجو وتعمل عىل تنظيم 
تقلل  وبهذا  والثمري  الخرضي  النمو  بني 
هذه العملية إىل حد ما من حدوث ظاهرة 
املعاومة التى تبدو عىل بعض األصناف.

طرق خف الثامر

وجد من التجارب أن خف الثامر يزيد كثريًا 
يف حجم الثامر وتحسني جودتها والتبكري 
التي  النخلة  أن  لوحظ  حيث  النضج  يف 
كام  النضج  يف  تتأخر  كبرية  عذوقًا  تحمل 
لزيادة  نتيجة  للكرس  العذوق عرضة  تكون 

الوزن. 
ال��ت��ج��ان��س يف حجم  ال��خ��ف يف  وي��ف��ي��د 
وتحسني  الواحد  العذق  يف  الثامر  ونضج 
التهوية داخل العذق مام يعمل عىل تقليل 
واألكاروسية  الحرشية  ب��اآلف��ات  اإلص��اب��ة 
الحمل  تبادل  ظاهرة  عىل  التغلب  ويف 
)املعاومة( حيث تحمل األشجار محصواًل 
وفريًا يف سنة ومحصواًل قلياًل يف السنة 
وإيجاد  الحمل  عملية  تنظيم  أي  التالية 
توازن بني النمو الخرضي والنمو الثمري، 
العذق  انشقاق  بعد  الخف  عملية  وتتم 
التلقيح  وأثناء  أيام   -4  3 بحوايل  املؤنث 
أي  التلقيح  بعد  أسابيع   6  -  4 بعد  وأحيانًا 
بعد العقد ويفضل يف حالة  إذا كان هناك 
الطلع   أودودة  الحمرية  حرشيت  من  خوفًا 

قبل  ال��خ��ف  يتم  أن  يفضل  ذل��ك  وغ��ري 
لتلقيح مبارشة .  

وهناك عدة طرق لخف الثامر  وهي
التي  الزهرية  الشامريخ  إزالة عدد من   - أ   

تقع وسط العذق. 
ب-  تقصري الشامريخ الزهرية. 

ج�- استخدام الطريقتني أ، ب معًا. 
د -إزالة بعض العذوق كاملة. 

ه����-إزال���ة مث���رة وت���رك مث���رة ع��ىل نفس 
الشمراخ الزهري وهذه طريقة مكلفة. 

حسب  الخف  لعملية  طريقة  أحسن  وأن 
البحوث التي أجريت يف العديد من موقع 
استخدام  هي  السودان  يف  التمر  أنتاج 
عدد  إزال��ة  وه��ي  ب(  )أ،  معًا  الطريقتني 
العذق  وس��ط  تقع  ال��ت��ي  ال��ش��امري��خ  م��ن 
بقص  الشامريخ  تقصري  إىل  باإلضافة 
التهوية  لتحسني  الشامريخ. وذلك  طول 
داخل العذق مام يؤدي إىل تقليل اإلصابة 
الحرشية واألكاروسية واإلصابة باألمراض 
مثل ظاهرة تشقق القرشة واسوداد قمة 
العذق  داخل  الرطوبة  الرتفاع  نتيجة  الثامر 
وهي أفضل من طريقة إزالة العذق كاماًل 
املحصول  يف  الفاقد  نسبة  تقلل  حيث 
للثامر  السكري  املحتوى  نسبة  وي��زي��د 
تبكري  يحدث  وبالتايل  ال��وزن  زي��ادة  نتيجة 
يف اإلنتاج وتجانس يف نضج املحصول. 

وعمومًا يرتك عىل النخلة من 8 - 9 عذوق 
عذقًا  تغذي  سعفات  تسع  كل  أن  حيث 
السعف  ع��دد  زاد  كلام  أن��ه  وتبني  واح���دًا 
يف  زيادة  حصلت  الواحد  للعذق  بالنسبة 

حجم كل مثرة وتحسنت نوعيتها. 
بعدم  النخيل  م��زارع��ي  ننصح  وع��م��وم��ًا 
اتضح  حيث  للثامر  الجائر  الخف  إج���راء 
يزيد  للثامر  الجائر  الخف  أن  التجارب  من 
والتي  املنتفخة  الجوفاء  الثامر  نسبة  يف 
وتقل  للمستهلك  مرغوبة  غ��ري  تصبح 
قيمتها التسويقية. وأيضًا فإن تأثري الخف 
يكون أفضل كلام أجري الخف مبكرًا ويقل 
التأثري كلام تأخرنا يف إمتام عملية الخف 
ويالحظ أن الظروف الجوية السائدة تؤثر 
ف��إذا  املستعملة  ال��خ��ف  ط��ري��ق��ة  ع��ىل 
الحرارة  درج��ة  بإرتفاع  يتميز  املناخ  ك��ان 
وان��خ��ف��اض ال��رط��وب��ة ال��ج��وي��ة يف أواخ��ر 
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يفضل  فإنه  ال��ث��امر  نضج  وق��ت  الصيف 
عدم إزالة شامريخ من وسط العذق حتى 
وي��ؤدي  ال��ع��ذق  ال��ج��اف  ال��ه��واء  يتخلل  ال 
مشكلة  )ويفاقم  الثامر  جفاف  زيادة  إىل 
الحالة  ه���ذه  يف  وي��ك��ت��ف��ي  الكرموش( 
عدد  تقليل  مع  الشامريخ  طول  بتقصري 
العذوق تبعًا للنسبة املويص بها بني عدد 
يف  أما  صنف،  لكل  العذوق  إىل  السعف 
املناطق التي يتصف مناخها بزيادة معدل 
الرطوبة الجوية وقت نضج الثامر فإن خف 
عىل  يساعد  حيث  كبرية  أهمية  له  العذق 
ويحسن  الثامر  بني  الرطوبة  زي��ادة  ع��دم 
الثامر  إصابة  نسبة  وتقل  خصائصها  من 
نتيجة تراكم الرطوبة الجوية حولها. كذلك 
أن  ميكن  والتي  الهامة  املواضيع  من  أنه 
يتطرق إليها إجراء التجارب يف هذا املجال 
هو دراسة التغريات الهرمونية التي تحدث 
واإلخصاب  التلقيح  من  بداية  الثامر  يف 
املختلفة  ال��ث��امر  من��و  وم��راح��ل  وال��ع��ق��د 
املستقبل  يف  ض���وءًا  تعطي  ق��د  وال��ت��ي 
بدون  التمور  مثار  عقد  تشجيع  إلمكانية 
الحاجة إىل إجراء التلقيح إلنتاج مثار خالية 
ممتازة  قياسية  ومبواصفات  البذور  من 
اللقاح  باستخدام  الخف  بذكره،  والجدير 
التجارب  بعض  أج��ري��ت  حيث  املخفف 
مب��واد  املخفف  اللقاح  اس��ت��خ��دام  ع��ىل 
مالئة مختلفة بغرض خفض نسبة العقد 
رشكة  يف  وذل���ك  ال��خ��ف  درج���ة  وتقليل 
بها  أنه ال ينصح  )1998(إال  داود   - جانديل 

حتى اآلن خوفًا من ضياع املحصول.

الطرق  اس��ت��ع��راض  ت��م  فقد  سبق  م��ام 
ومنها  ال��ت��م��ر  مث���ار  خ��ف  يف  املختلفة 
عىل  تتوقف  إح��داه��ا  صالحية  أن  يتضح 
البيئية  والظروف  العذوق  وحجم  الصنف 
تلخيص  ميكن  ذل��ك  وع��ىل  املحيطة، 
ب��ع��ض االع���ت���ب���ارات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي يجب 
يف  الثامر  خف  عملية  إجراء  عند  مراعاتها 

نخيل التمر.
بانخفاض  تتصف  التي  املناطق  يف   *  
نضج  وقت  خاصة  الجوية  الرطوبة  نسبة 
الثامر مع ارتفاع درجات الحرارة فإنه يفضل 
عند إجراء خف الثامر أن يجرى الخف بإزالة 
بعض العراجني كاملة مع مالحظة النسبة 
كان  إذا  وذل��ك  ال��ع��ذوق  إىل  السعف  بني 
الحمل عىل األشجار كبريًا أو االكتفاء بقطع 
األجزاء السفلية للشامريخ من كل عرجون 
الشامريخ  بعض  إزال��ة  إىل  التعرض  دون 
الوسطية للعرجون وبذلك يكون العرجون 
الهواء بسهولة وميكن  يتخلله  وال  ممتلئ 
للثامر االحتفاظ برطوبتها ونضجها بصورة 

جيدة.
الرطوبة  فيها  ترتفع  التي  املناطق  يف   *
بعض  ب��إزال��ة  الخف  إج���راء  يتم  النسبية 
يؤدي  مام  العرجون  وسط  من  الشامريخ 
إىل إنتاج عراجني مفككة تسهل فيها حركة 

الهواء ومنع تراكم الرطوبة حول الثامر.
* للحصول عىل مثار متامثلة يف الحجم 
والنوعية يجب إجراء الخف لجميع العذوق 
عىل مستوى واحد وذلك بأن تأخذ بعض 
للتأكد  العذوق  شامريخ  عد  ويتم  العذوق 

الشامريخ  من  إزال��ت��ه  يجب  ما  كمية  من 
املنتظمة  األزه��ار  عدد  وكذلك  الوسطية 
ما  ملعرفة  ال��ش��امري��خ  ع��ىل  وامل��وج��ودة 
يجب قطعه من أطرافها ويقارن ذلك مبا 
عملية  أن  يتأكد  ليك  بالفعل  إجراؤها  تم 

الخف تتم بأسلوب سليم.
تحمل  للعذوق  الخارجية  ال��ش��امري��خ   *
وأفضل  الحجم  يف  ك��ي��ربه  مث���ارًا  ع���ادة 
تحملها  التي  تلك  عن  املواصفات  يف 
يف  ينصح  فإنه  لذلك  الداخلية  الشامريخ 
إزالة  تتم  أن  الشامريخ  بعض  إزال��ة  حالة 

الشامريخ الداخلية.
يف  التأثري  كان  مبكرًا  الخف  كان  كلام   *
خصائصها  وتحسني  الثامر  حجم  زي��ادة 
ظاهرة  ع��ىل  التغلب  وك��ان  ت��أك��ي��دًا  أك��رث 

املعاومة أو تبادل الحمل أفضل.
  * أن قلة مياه الري تتسبب يف قلة عدد 
تحدد  وبذلك  النخلة  عىل  املتكون  الطلع 
عن  النظر  ب��رصف  لإلنتاج  النخلة  قابلية 
النخيل  أن  حيث  للعذوق،  السعف  نسبة 
تحمل  العام  ط��وال  للعطش  املعرض 
عادة عددًا أقل من السعف مقارنة بالنخيل 
الذي يحصل عىل احتياجاته املائية وذلك 
بسبب موت السعف القديم مبكرَا، لذلك 
سجل  نخلة  لكل  يكون  ب��أن  ينصح  فإنه 
الناتج كل عام  الطلع  يوضح فيه مجموع 
الباقية – إذ أن أي انخفاض  وعدد العذوق 
دلياًل  يعترب  األوراق  وعدد  الطلع  عدد  يف 
السابق  النخلة يف املوسم  عىل تعرض 
أو  ال��ري  حيث  م��ن  مالمئة  غ��ري  ل��ظ��روف 
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العناية الزراعية – أما إذا كان عدد السعف 
كبريًا وأنتجت النخلة عددًا كبريًا من الطلع 
النخلة وميكن  ق��وة  ع��ىل  ي��دل  ذل��ك  ف��إن 
عند  عليها  العذوق  من  أكرب  عدد  إستيفاء 

إجراء عملية الخف.

عملية التكميم أو التكييس

ذات  والنخل  فاكهة  )فيها  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ب��إج��راء  ينصح   .»11 »الرحمن  األكامم( 
تلقيحها  بعد  للنورات  التكييس  عملية 
علاًم  عديدة  فوائد  له  التكييس  ألن  نظرًا 
إال يف  إجراؤها  العملية ال ميكن  بأن هذه 
فيها  يصعد  وال��ذي  اليدوي  التلقيح  حالة 
التلقيح وال تصلح يف حالة  العامل إلجراء 
استخدام التلقيح اآليل ويف معظم الدول 
األغاريض  لف  عباره عن  التكييس  العربية 
30 يومًا بعد تلقيحها بليف  املؤنثة ملدة 
وإع��ادة  يومني  مل��دة  كشفها  ثم  النخيل 
لفها مرة أخرى ملدة 15 يومًا. غري أن توصية 
البحوث الزراعية يف تجارب داود وفاطمة 
ع���ىل امل����رشق ودل���ق���اي وامل�����رشق ود 
خطيب أوضحت أهمية هذه العملية بعد 
بأكياس  4أسابيع  وملدة  مبارشة  التلقيح 
60x40 سم ومثقبة أدت إىل زيادة  ورق 
نسبة العقد والحصول عىل عدد من الثامر 
عن  والجودة  والنضج  الشكل  املنتظمه 

مثيلتها التي مل يتم تكييسها.
جودة  وزي��ادة  العقد  نسبه  رفع  ان  ويعتقد 
بعد  الطلع  لتكييس  نتيجة  الثامر  وحجم 

أسباب: لعدة  تنشأ  قد  التلقيح   عملية 
* رفع درجة الحرارة لألغاريض املكيسة.

حول  الرطوبة  نسبة  يف  التكييس  يزيد   *
االزهار مهيأه  تبقى مياسم  وبهذا  االزهار 
تلك  ع��ن  أط���ول  م��دة  ال��ل��ق��اح  الستقبال 
ل��ل��ه��واء وال��ت��ى تجف ومي��وت  امل��ع��رض��ة 

مياسمها.
اللقاح عند  التكييس ضياع حبوب  * مينع 

حدوث رياح شديدة أو هطول أمطار.
* اإلظالم داخل الكيس يزيد أفراز الهرمون 
فبالتايل  الخاليا  انقسام  من  امل��س��ؤول 

تزيد أحجام الثامر عن مثيلتها الكنرتول

عمليه التقويس أو التدلية 
)ترسيح النخلة(

يقصد بعملية التذليل سحب العذوق من 
قمة  عىل  وتوزيعها  وتدليتها  السعف  بني 
النخلة بانتظام قبل أن تتصلب عراجينها 
حتى ال تنكرس أثناء إجرائها وعادة ما تجرى 
هذه العملية بعد التلقيح مبدة ترتاوح بني 
هذه  إج��راء  من  والغرض   – أسابيع    6-4
مع  العذق  شامريخ  تشابك  منع  العملية 
السعف والخوص مام يؤدي إىل صعوبة 
دون  العذوق  تركت  لو  حيث  الثامر  جني 
تدلية فإنه مع استمرارها يف النمو وزيادة 
وزنها واستطالة شامريخها فإنها تتشابك 
سحب  فإن  لذلك  والخوص،  السعف  مع 
إىل  ي��ؤدي  السعف  بني  وتدليتها  العذوق 
جني  سهولة  مع  املشكلة  ه��ذه  تفادي 

وزي��ادة  الثامر  منو  مع  فإنه  كذلك  الثامر. 
مثارًا  يحمل  العذق  كان  إذا  وخاصة  وزنها 
كثرية فإنه قد يؤدي إىل كرسالعذق وذلك 
وبالتايل  النضج  مرحلة  الثامر  بلوغ  قبل 

يؤدي إىل خسارة املحصول.
فإنه  التدلية  أو  التقويس  بإجراء عملية  أما 
وتسمى  سعفه  عىل  العذق  تحميل  يتم 
هي  السعفة  تكون  أي  الرتكيس  بعملية 
أصناف  ح��ال��ة  ويف  ال��ع��ذق  تحمل  ال��ت��ي 
)ود  قصرية  عراجينها  تكون  والتي  النخيل 
خطيب( فإنه ميكن ربط العذق أو تركيسه 
إىل إحدى السعفات القريبة أو وضع قطعة 
العذق  وتدلية  سعفتني  بني  الخشب  من 
الخشب  قطعة  تكون  وبالتايل  فوقها  من 
والسعفتني هام الحاملتان للعذق وبالتايل 
كام  االنكسار،  من  العرجون  عىل  تحافظ 
أن عملية التدلية متنع خدش الثامر نتيجة 
نتيجة  ال��خ��وص  أو  ب��األش��واك  احتكاكها 
اهتزازها بفعل الرياح، وتتيح عملية التدلية 
أيضًا موازنة ثقل العذوق حول رأس النخلة 
ليك ال يكون الثقل مركزًا يف جهة أكرث من 
إىل  أحيانًا  يؤدي  قد  مام  األخ��رى  الجهات 
ميل قلب النخلة يف اتجاه الثقل، كام أن  
العذق  التدلية تساعد عىل تنظيف  عملية 
أجراء   يفضل  الجافة،  والثامر  األتربة  من 
التلقيح   التدلية يف األسبوع السادس من 
تنكرس  ال  حتى  الحذر  يجب  إجراءها  وعند 
هذه  إج��راء  يف  البدء  ويفضل  العراجني 
العراجني  استطالة  تكون  عندما  العملية 
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إذا  حتى  التقويس  بعض  إلج���راء  كافية 
توزع  العرجون  وتقوس  العذق  سحب  ما 
أن  دون  ال��ع��رج��ون  ط��ول  ع��ىل  التقويس 
العرجون  ق��اع��دة  ع��ىل  الضغط  ينحرص 
تأخري عملية  بأن  فيؤدي إىل كرسه، علاًم 
العرجون  استطالة  تتم  أن  بعد  التدلية 
ويصبح متصلبًا قد يؤدي إىل كرسه، وإذا 
كرس العرجون أصبح العذق عديم الفائدة 
تنمو  العراجني  أن  إىل  اإلش��ارة  ويجدر   –
فرتة  وخالل  مبارشة  التلقيح  بعد  برسعة 
النمو واالستطالة تكون العراجني مطاوعة 
الخامس  األسبوع  حتى  التقويس  وسهلة 

أو السادس يف معظم األصناف  

التكميم أو تغطية العذوق

بأغطية  العذوق  تغطية  بالتكميم  يقصد 
العوامل  بعض  م��ن  ووقايتها  لحاميتها 
املناخية الغري مالمئة أو لحسن وتسهيل 
من  ال��ث��امر  ل��ح��امي��ة  أو  ال��ق��ط��ف  عملية 
عىل  العملية  هذه  وتجرى  اآلف��ات  بعض 
مرحلة  إىل  ال��ث��امر  تصل  عندما  ال��ع��ذوق 
املواد  نوعية  وتختلف  )الخالل(  التلوين 
باختالف  العذوق  تغطية  يف  املستخدمة 

الهدف من إجرائها أما ييل:
* إذا كان الهدف من إجراء هذه العملية هو 
العذوق  من  الناضجة  الثامر  تساقط  منع 
وال��رم��ال  باألتربة  تلوثها  إىل  ي��ؤدي  م��ام 
فإنه ينصح باستخدام مواد شبكية ولكن 
وت��ؤدي  الغبار  مب��رور  تسمح  ال  بفتحات 
تساقط  منع  إىل  باإلضافة  العملية  هذه 
الجني  سهولة  إىل  األرض  ع��ىل  ال��ث��امر 
ما  وه��و  إن��زال��ه  ويتم  العذق  يقطع  حيث 
مثار  أي  تساقط  دون  الشباك  داخل  زال 
الالزمة  العاملة  األيدي  من  تقلل  وبالتايل 
لجمع الثامر املتساقطة أثناء إنزال العذق 
وكذلك يسهل اإلمساك بالعذق ونقلة إىل 
مكان نظيف مام يساعد عىل عدم تلوث 
من  ال��ث��امر  حفظ  وك��ذل��ك  بالرتبة  ال��ث��امر 
والفطريات  بالحرشات  لإلصابة  تعرضها 

التي تكرث عيل سطح الرتبة.
* وإذا كانت منطقة اإلنتاج تتصف بجفاف 
الجو وارتفاع درجة الحرارة أثناء نضج الثامر 
بويل  بأكياس  العذوق  تغليف  ميكن  فإنه 

أسفل  من  مفتوحة  الحجم  كبرية  إثيلني 
التكميم بهذه  للتهوية حيث تؤدي عملية 
األكياس إىل منع تخلل الهواء الحار الجاف 
زي��ادة جفاف  إىل  يؤدي  وال��ذي  الثامر  بني 
وباستخدام   – نوعيتها  وإنخفاض  الثامر 
إيجاد  ع��ىل  تساعد  فإنها  األك��ي��اس  ه��ذه 
باحتوائها  تتميز  داخلية  مناخية  ظ��روف 
عىل نسبة رطوبة مرتفعة وبذلك ال يؤدي 
اإلرضار  إىل  الخارجي  الجو  درج��ات  ارتفاع 
مثار  عىل  الحصول  ميكن  وبذلك  بالثامر 
بعض  ع��ىل  والتغلب  جيدة  نوعية  ذات 
خاصة  مالمئة  الغري  املناخية  ال��ظ��روف 

السائدة وقت نضج الثامر.
* أما إذا كانت منطقة إنتاج التمور تتصف 
أو  ق��رب  مبكرة  خريفية  أم��ط��ار  بهطول 
أث��ن��اء ف��رتة نضج ال��ث��امر م��ام ي���ؤدي إىل 
فإنه  لذلك  الثامر  وتعفن  تخمر  سهولة 
من األهمية حامية مثار التمر من األمطار 
وذلك بتغطية العذوق بأغطية تحميها من 
األمطار وميكن يف هذه الحالة استخدام 
أغطية ورقية مضافًا إليها نسبة من الشمع 
هذه  وتشكل  األمطار،  مبياه  تتأثر  ال  ليك 
أسطوانات  شكل  عىل  الورقية  األغطية 
كبرية ويتم إدخال العذق بها وتربط نهايتها 
العليا حول العرجون وفوق نقطة تشعب 
الشامريخ وترتك نهايتها السفىل مفتوحة 
– إال أنه يالحظ أن هذه العملية قد تؤدي 
ألنها  الثامر  بني  الرطوبة  نسبة  زي��ادة  إىل 
فإن  لذلك   – داخلها  ال��ري��اح  تخلل  متنع 
الوسطية  الشامريخ  من  عدد  خف  عملية 
أثناء عملية الخف تعترب هامة جدًا وكذلك 
ميكن تفريق الشامريخ عن بعضها وذلك 
باستعامل حلقات من سلك صلب توضع 
الشامريخ  ت��وزي��ع  وبالتايل  ال��ع��ذق  داخ��ل 
تساعد  وبالتايل  الحلقة  هذه  محيط  عىل 
داخل  النسبية  الرطوبة  ارتفاع  عدم  عىل 
السلك  أن تكون حلقات  أيضًا   – األغطية 
الصلب املستخدمة غري ملساء بل تكون 
متعرجة وذلك لضامن ثباتها وبقائها وبقاء 
الشامريخ بني هذه التعرجات – ويف هذه 
الحالة يفضل البدء يف التكييس عند بداية 

مرحلة األرطاب . 
إج���راء عملية  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  إذا  *أم���ا 

الناجمة عن  التكميم هو مكافحة األرضار 
بعض الحرشات مثل دبور البلح أو األرضار 
فإنه يف هذه  الطيور  بعض  تسببها  التي 
الحالة ينصح بتغطية العذوق بأقفاص من 
السلك املعدين الشبيك الدقيق الفتحات 
والتي ال تسمح مبرور الحرشات أو الطيور 
– علاًم بأن هذه األقفاص السلكية ميكن 

استخدامها لعدة سنوات. 

جني مثار التمور 

جني  أو  التمور  مثار  قطف  عملية  تعترب 
يف  النهائية  امل��رح��ل��ة  ه��ي  امل��ح��ص��ول 
تحديد  ويعترب   – املحصول  إنتاج  عملية 
ال���درج���ة امل��ن��اس��ب��ة ل��ق��ط��ف ال��ث��امر من 
جودة  عليها  يتوقف  التي  الهامة  العوامل 
الثامر وإمكانية تسويقها، لذلك فقد يكون 
أو  املراحل  معًا  نستعرض  أن  املفيد  من 
الثمرة  تطور  خالل  تحدث  التي  التغريات 

ومنوها املختلفة:
الثمرة  عقب إمتام عملية اإلخصاب، متر 
اكتامل  ملرحلة  تصل  حتى  مراحل  بعدة 
النمو والنضج، وتأخذ هذه املراحل أسامء 
مراحل  ع��دة  متييز  أمكن  ولقد  مختلفة، 
يف  أنه  ولو  بينها،  التمييز  ميكن  مختلفة 
توجد  ال  امل��راح��ل  ه��ذه  أن  األم��ر  حقيقة 
بينها حدود فاصلة ولكنها متداخلة، وهذه 

املراحل هي:

أطوار منو مثرة البلح 

متر الثمرة بعد عقدها بأطوار متعددة 
حتى يكتمل منوها ونضجها وقد أعطيت 

 لهذه األطوار أسامء مختلفة:
الطور األول )حبابوك(  

Hababouk Stage

يبدأ بعد التلقيح واإلخصاب مبارشة لفرته 
وينتهي  أسابيع   5-4 من  ويستمر  قصرية 
املخصبني  غ��ري  الكربلتني  سقوط  عند 
بطيء  من��و  ال��ط��ورمب��ع��دل  ه��ذا  ويتميز 
وهي فرتة استمرار إنقسام الخاليا وزيادة 
كرابل  ثالث  عىل  وتحتوي  تقريبًا  عددها 
مغطاة  تكون  املرحلة  ه��ذه  يف  والثمرة 
وال  الزهري  الغالف  )الكم(  بالقمع  كليًا 
الندبة. ويستمر هذا حتى  يظهر منها غري 
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اختالف  مراعاة  )مع  الجمري  طور  بداية 
الظروف املناخية من منطقة ألخرى(

Jimri – Stage  )الطور الثاين )جمرى

أن حجم الثمرة يف هذا الطور يكون أكرب 
وتكون  الصغرية(.  الزيتونة  )حجم  قلياًل 
الثمرة كروية الشكل مع استطالة بسيطة، 
وي��ك��ون ل��ون ال��ث��م��رة أخ��رض ف��ات��ح وتأخذ 
الزيادة  أي  واالستطالة  النمو  يف  الثمرة 
الطعم  ي��زال  وما  الثمرة  ووزن  حجم  يف 
الحتواء  أوم��ح��ددًا  قابضًا  الطور  ه��ذا  يف 
التانني.  مادة  من  عالية  نسبة  عىل  الثمرة 
يزداد الوزن والحجم زيادة رسيعة. يستمر 
وجود الطعم القابض بالثامر يف معظم 
األصناف وأن كانت بعض األصناف تخلو 
الثمرة  تبدأ  حتى  يستمر  الطور  هذا  منها 
 - للثمرة  املميزة  األل���وان  إىل  بالتحول 
أطول  وه��ي  أسابيع   6  –  5 من  نستغرق 

مرحلة من مراحل النمو والتطور للثامر.

الطور الثالث الخالل أو 
Khalal Stage ) البرس(

العربية،  األق��ط��ار  يف  ب��رس  يسمى  وق��د 
يتصف هذا الطور بالبطء يف زيادة الوزن 
السكريات  ت��راك��م  فيه  وي���زداد  والحجم 
هذه  يف  امل���ذاق  ح��ل��وة  ال��ث��م��رة  وتصبح 
منوها  إكتامل  إىل  الثمرة  تصل  املرحلة 
يف  لونها  وي��ب��دأ  املميز،  شكلها  وت��أخ��ذ 
أو  األصفر  الفاتح إىل  التحول من األخرض 
وذلك  األحمر  أو  بحمرة  املشوب  األصفر 
يف  اللب  ح��الوة  تبدأ  األصناف.  باختالف 
الزيادة مع اختفاء املادة القابضة جزئيًا أو 

كليًا، وتستغرق مدة هذا الطور من 3 – 5 
أسابيع. 

Rutab Stage  )الطور الرابع )الرطب

النخلة  ب��ج��ذع  إل��ي��ك  )وهزي  ت��ع��اىل  ق��ال 
تساقط عليك رطبًا جنيًا( مريم - اآلية 25 
أسبوعني  وخالل  الثامر  تلون  اكتامل  بعد 
2 – 4 أسابيع أربعة أسابيع من نهاية طور 
الثامر األصفر واألحمر  الخالل ويتغري لون 
الداكن إىل بنى أو أسود حيث تأيت مرحلة 
)أبو  الثمرة  ذنب  من  تبدأ  والتي  اإلرط��اب 
يظل  بينام  ال��ح��االت،  أغلب  يف  نقطة( 
بواسطة  الشمراخ  ع��ىل  املرتكز  ال��ج��زء 
القمع كام هو يف مرحلة الخالل السابقة. 
الثمرة  تصبح  املرحلة  هذه  اكتامل  وعند 
وازدادت  القابضة  امل��ادة  زال��ت  وقد  لينة 
)جلكوز  امل��خ��ت��زل��ة  ال��س��ك��ري��ات  ن��س��ب��ة 
غري  )سكر  السكروز  من  أك��رث  وفركتوز( 
عرضة  أك��رث  الثمرة  وأصبحت  مختزل(. 
للتلف وخاصة عند تعرضها لألمطار. ويف 
جلديًا  إما  اللحم  قوام  يكون  الحالة  هذه 
نصف  األص��ن��اف  يف  القمة  عند  مجعدًا 
الجافة أو يابسًا صلبًا يف األصناف الجافة. 
وعند هذه املرحلة ونتيجة فقدان الرطوبة 
تطرأ  التي  الكياموية  والتغريات  املستمر 
غري  ال��ث��م��رة  ش��ك��ل  يصبح  ال��ث��م��رة  ع��ىل 
منتظم ويتجعد كام مييل لون الثمرة إىل 

اللون البنى الفاتح أو الغامض.
قوام  ويكون  الجافة  الشبه  األصناف  يف 
من  أق��ل  وب��درج��ة  وي��اب��س��ًا  صلبًا  اللحم 
اللينة  األصناف  يف  ولكن  الجافة  الشبه 
جلد  م��ع  متامسكًا  اللحم  ق���وام  ي��ك��ون 

اللحمي  والجزء  الخارجي(.  )الجدار  الثمرة 
نسبيًا  يكون طريًا  املرحلة  بداية هذه  يف 
والقرشة  القوام  صلب  يصبح  وتدريجيًا 
بالجزء  تلتصق  األص��ن��اف  معظم  يف 
تدريجيًا،  وتتصلب  تتجعد  ورمبا  اللحمي 
ل��ون ال��ق��رشة وال��ل��ح��م ي��ك��ون أغ��م��ق من 
املرحلة السابقة ويبدأحجم الثمرة ووزنها 

يف االنخفاض بدرجة ملحوظة.

    Tamar )الطور الخامس )التمر

األصناف  يف  الرطب  مرحلة  اكتامل  بعد 
املاء  من  ج��زًء  الثامر  تفقد  جافة،  الشبه 
للتلف مام ميكن من  أقل عرضة  وتصبح 
طويلة  لفرتات  املرحلة  هذه  يف  حفظها 
دون تلف، وُيعد هذا الطور هو آخر مراحل 
العسلية  التمر  مادة  ترتكز  وفيه  النضج، 
وتجف قرشة الثمرة بعض اليشء وتصبح 
متامسكًا  لدنًا  الثمرة  قوام  ويصري  رقيقة 
النصف  اللون مجعد يف األصناف  معتم 
اللحم  وقوام  فاتحًا  اللون  أو يصري  جافة 

صلبًا يابسًا كام يف األصناف الجافة. 
مختلفة  منو  مراحل  يف  البلح  مثار  يؤكل 
حصاد  ف��إن  ول��ذا  الصنف.  ع��ىل  إع��ت��امدًا 
األص���ن���اف ي��خ��ت��ل��ف ب��اخ��ت��الف ال��ح��وج��ة 
اللون  يف  التغريات  السوق،  ومتطلبات 
كعالمات  تستخدم   Softness والليونة 
واحد  وقت  يف  الثامر  –التنضج  للحصاد 
ول���ذا ف��إن ال��ح��ص��اد ي��ك��ون م��ت��ك��ررًا وعىل 

فرتات مختلفة.

الحصاد أو قطف وتعبئة وتداول الثامر  

لكل  محصلة  تعترب  التي  العملية  ه��ي 
الجهود املبذولة يف خدمة أشجار النخيل 
طوال العام، فإن االهتامم بهذه الثامر أثناء 
املراحل املختلفة بداية من تحديد الدرجة 
وص��ول  وح��ت��ى  ال��ث��امر  لقطف  املناسبة 
الثامر إىل املستهلك تعترب من العمليات 
أفضل  استخدام  إىل  تحتاج  والتي  الهامة 
الطرق التقنية والتي تساعد عىل الحصول 
عىل مثار عالية الجودة سواء للمستهلك 

املحيل أو التصدير أو التخزين. 
وللبدء يف قطف الثامر أو جني املحصول 
املناسبة  ال��درج��ة  تحديد  م��ن  الب��د  ف��إن��ه 
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أو  الدرجة  تحديد  أن  حيث  الثامر  لقطف 
مرحلة النمو املناسبة للقطف هي البداية 
السليمة لقطف مثار صالحة لالستهالك 
القول بأن مثار  التخزين – وبداية ميكن  أو 
بلوغها  عند  النمو  مكتملة  تعترب  البلح 
مع  األرطاب(  )املرحلة  ال��ب��رس  مرحلة 
تنضج  ال  الواحد  العذق  مثار  أن  مالحظة 
الدرجة  فإن  عام  وبوجه  واح��د،  وقت  يف 
باختالف  تختلف  للقطف  امل��ن��اس��ب��ة 
الصنف ورغبة املستهلك )وعىل العموم 
ال تقطف الثامر قبل اكتامل تلونها باللون 
املميز للصنف( حيث تقطف مثار بعض 
تلك  خاصة  الخالل،  مرحلة  يف  األصناف 
هذه  يف  مث��اره��ا  تتميز  ال��ت��ي  األص��ن��اف 
كميات  عىل  احتوائها  أو  بخلوها  املرحلة 
قليلة من املواد التانينية القابضة– ويوجد 
الطعم  هذا  التمور  أصناف  معظم  يف 
القابض يف هذه املرحلة من مراحل منو 
التي  األصناف  من  بعض  ويوجد  الثامر، 
والتي  املرحلة  هذه  يف  مثارها  تستهلك 
)الخرضي  القابضة،  امل��واد  فيها  تختفي 
والربحي( ويجدر اإلشارة هنا إىل أن الثامر 
أو  ال��خ��الل  مرحلتي  يف  تستهلك  ال��ت��ي 
يف  الرطوبة  نسبة  بزيادة  تتميز  الرطب 
مثلها  التلف  لرسعة  يعرضها  مام  مثارها 
األخرى.  الطازجة  الفاكهة  مثار  باقي  مثل 
القطف  موعد  بتحديد  العناية  يجب  لذلك 
الثامر – وقد  أو تخزين  مع رسعة تسويق 
الواحد  الصنف  يف  الثامر  قطف  يستمر 
العديد من  2-4 أسابيع، وأيضًا هناك  من 
مثارها  تستهلك  والتي  التمور  أصناف 
تقل  حيث  ج��اف��ة،  نصف  أو  جافة  وه��ي 
 %  30 عن  الثامر  هذه  يف  الرطوبة  نسبة 
وال  التخزين  تتحمل  األصناف  هذه  ومثار 
خوف عليها من رسعة التلف. ويكون لحم 
مثارها لدن عند النضج )املرشق ودلقاي( 
أما األصناف الجافة فإن مثارها تفقد كثري 
يابسًا،  جافًا  لحمها  ويكون  رطوبتها  من 
األصناف  مثار  أن  إىل  اإلش��ارة  يجدر  وهنا 
اكتامل  مرحلة  يف  قطفها  ميكن  الرطبة 
)الخالل( وترطيبها صناعيا – كذلك  النمو 
والجافة  النصف جافة  األصناف  فإن مثار 
منوها  مراحل  بلوغها  قبل  قطفها  ميكن 

وذلك  صناعيًا  وتهيئتها  )النضج(  النهائية 
غري  بيئية  ظ��روف  تجنب  يف  الرغبة  عند 
من  التقليل  أو  األمطار  كسقوط  مالمئة 
دفعات  عدد  بتقليل  الثامر  قطف  نفقات 
املناسبة  ال��ط��ري��ق��ة  ت��ح��دي��د  ال��ق��ط��ف، 
النخيل سببًا  ارتفاع أشجار  للقطف يعترب 
رئيسيًا يف صعوبة خدمة األشجار وقطف 
والوصول  النخلة  صعود  يلزم  إذ  الثامر 
إىل قمتها إلمتام عملية الخدمة أو قطف 
ارتفاع  بزيادة  الصعوبة  هذه  وتزداد  الثامر 
الشجرة، وتتم هذه العملية عادة بواسطة 
عامل متخصصني يجيدون تسلق أشجار 
العامل  ه���ؤالء  يستخدم  وق��د  النخيل، 
س��المل ك��ام ذك��رن��ا س��اب��ق��ًا ويف معظم 
يستعمل  للتمور  املنتجة  العربية  ال��دول 
تسلق  يف  العامل  يساعد  خ��اص  ح��زام 
تثبيت  يف  ال��ح��زام  يساعد  كام  األش��ج��ار 
ألنه  ون��ظ��رًا  النخلة  بجذع  العامل  جسم 
يوجد تفاوت واضح يف بلوغ مثار العذوق 
مرحلة  إىل  النخلة  نفس  عىل  املختلفة 
أو  واح���د  توقيت  يف  املناسبة  النضج 
متقارب، بل هناك تفاوت يف نضج مثار 
جني  إج��راء  يستدعي  مام  ال��واح��د  العذق 
الثامر ألكرث من مرة وبالتايل زيادة تكاليف 
 . العامل  أج��ور  ارت��ف��اع  بعد  خاصة  اإلن��ت��اج 

لذلك فإنه يعترب من األهمية 
مبكان توفري بعض الوسائل 
سهولة  ع��ىل  تساعد  ال��ت��ي 
مث��ار  إىل  ال���ع���امل  وص����ول 
حتى  النخلة  قمة  يف  التمر 
العامل  ه��ؤالء  يكن  مل  ول��و 
أشجار  تسلق  عىل  مدربني 
استخدام  ويعترب  النخيل، 
ال���س���المل امل��ص��ن��ع��ة من 
األل���وم���ن���ي���وم وال��ق��اب��ل��ة 
هذه  أنسب  من  لالستطالة 
تكلفة  حيث  م��ن  الوسائل 
حملة  وس��ه��ول��ة  تصنيعه 
حيث  أخ��رى،  إىل  نخلة  من 
النخيل  بعض  أطوال  يصل 
إىل أكرث من 20 مرتًا، وبأذن 
الله سنعمل عىل استخدام 
يف  امليكانيكية  ال���رواف���ع 

ومنتظمة  والكبرية  حديثًا  الناشئة  املزارع 
املسافات.

باختالف  ال��ث��امر  قطف  ط��رق  وتختلف 
أنه  حيث  فيها،  ستقطف  التي  املرحلة 
التي تستهلك يف مرحلة  للثامر  بالنسبة 
دون  ال��ث��امر  تقطف  )األرطاب(  ال��خ��الل 
هذه  تنزل  ثم  الرتطيب،  مرحلة  انتظار 
عليها  لتجري  النخلة  قمة  م��ن  ال��ع��ذوق 
بينام  والتداول.  والتعبئة  إع��داد  عمليات 
طور  يف  تستهلك  التي  ال��ث��امر  تقطف 
الرطب قبل أن تتحول أنسجتها إىل الليونة 
والتسويق،  التداول  عملية  تتحمل  حتى 
عندما  جافة  النصف  الثامر  تقطف  بينام 
األصناف  مث��ار  وتقطف  أنسجتها،  تلني 
الجافة عند جفاف أنسجة الثامر علاًم بأن 
الثامر التي تصل إيل هذه املراحل )الرطب 
– النصف جاف– الجاف( يكون إنفصالها 
سهاًل من العذوق ويتم قطف هذه الثامر 
التي  الثامر  بقطف  وذلك  باليد  لقطًا  إما 
وصلت إىل مرحلة النمو املالمئة وتحتاج 
يف هذه الحالة إىل إرتقاء النخلة عدة مرات 
– أو عن طريق هز العذوق باليد فيتساقط 
منها الرطب والتمر ويبقى الخالل ملتصقًا 
عىل  الثامر  تساقط  وي��ؤدي  بالشامريخ 
يغطى  مل  إذا  العذوق  هز  نتيجة  األرض 
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س��ط��ح ال��رتب��ة ب��أغ��ط��ي��ة م��ن ال��ح��رص أو 
القامش إيل التصاق األتربة والرمال بالثامر 
والتخمر  للتعفن  الثامر  تعرض  وبالتايل 
الرطبة  أو  اللينه  الثامر  تساقط  أن  كام   ،
والتعجن  للتهشم  تعرضها  إىل  ي���ؤدي 
مام يفقدها شكلها املميز، كام أن الثامر 
قرشتها  تفقد  ج��اف��ة  وال��ن��ص��ف  ال��ج��اف��ة 
ومظهرها عند ارتطامها باألرض مام يؤدي 
إىل اإلقالل من جودتها االستهالكية، ومن 
التمور،  مثار  قطف  يف  الشائعة  الطرق 
هي قطع العذوق بأكملها دفعة واحدة بعد 
الثامر  من  مناسبة  نسبة  وص��ول  تتم  أن 
النضج املطلوبة – حيث يتم  إىل مرحلة 
تختلف  التي  الطرق  بإحدى  العذوق  إنزال 
باختالف مناطق زراعة النخيل – وبالنسبة 
للثامر يتم لقط الثامر الرطبة من العذوق، 
والجافة،  جافة  النصف  األصناف  يف  كام 
فيتم هز العذوق لتنفصل الثامر الناضجة 
سميك  قامش  أو  حرص  عىل  ذلك  ويتم 
إمت���ام  وب��ع��د  األرض،  ع���ىل  م���ف���روش 
الرطبة  الثامر  تعبئة  تبدأ  القطف،  عملية 
الجافة  األصناف  حصاد  عند  لتسويقها. 
أو قامش سميك، مع  تنرش عىل حصري 
وضع الثامر يف طبقات رقيقة مع تقليبها 

يوميًا حتى متام جفاف الثامر، ثم تعبأ.
يومًا   30-20 العملية   وقد تستغرق هذه 
أما الثامر النصف جافة، فتنرش يف أماكن 
عليها  يجري  ثم  يتم جفافها  مهواة حيث 
الثامر  فرز  ويجب  وتعبئة،  إعداد  عمليات 
للتسويق  منها  ص��ال��ح  ال��غ��ري  الستبعاد 
وال��رم��ال  األت��رب��ة  بها  العالق  ال��ث��امر  مثل 
أو  الفطريات  أو  بالحرشات  املصابة  أو 

أو  الطبيعي  لشكلها  والفاقدة  املتعجنة 
بأي  أو  املناسبة  النضج  لدرجة  املخالفة 
للتعبئة  صالحة  غري  الثمرة  تجعل  أرضار 
والتسويق، ويجب مالحظة أن الثامر التي 
النضج  مرحلة  إىل  وصلت  ق��د  تكن  مل 
عمليات  إلج���راء  تجمع  فإنها  املناسبة 
الوصول  عىل  ملساعدتها  عليها  اإلنضاج 

إىل مرحلة النضج املالمئة للصنف.

أصناف البلح السودانية )التجارية(  

يف  العديدة  البلح  أصناف  تقسيم  ميكن 
السودان إىل ثالثة أقسام رئيسيه هي:

soft dates  البلح الرطب

املدينة  أو  املدين  هي:  االصناف  وأه��م 
تدريجيًا- تنقرض  ب��دأت  والتي  وال��ربي��رة 

حصادها  وصعوبة  أشجاره  لطول  نسبة 
وس��ه��ول��ة أن��ف��ص��ال ال��ق��م��ع ع��ن ال��ث��م��رة 
وتتميز  وتتعجن  األرض  ع��ىل  فتسقط 
مايئ  محتوى  ذات  بأنها  املجموعة  هذه 
السكريات  من  قليل  عىل  وتحتوي  عايل 
نسبيًا )معظمها فركتوز وجلكوز التتحمل 
.  Highly Perishable  )الرتحيل والتخزين

 Dry Dates البلح الجاف

والقنديلة  البتمودة  هي:  االصناف  أهم 
والربكاوي يحتوي البلح الجاف عىل نسبة 
قليلة من املاء ونسبة عاليه من السكريات 
حفظه  يسهل  ولذلك  سكروز(  )معظمها 

بالوسائل الطبيعية.

 Semidry Dates البلح الشبه جاف

أه��م االص��ن��اف ه��ي: امل���رشق ودل��ق��اي 

ذات  بأنها  وتتميز  خطيب  ود  وامل��رشق 
لحم قوي نوعًا ما ومحتوى مايئ أكرث من 
التمر  –يحتاج  عاليه  والسكريات  الجاف 
من  أك��رث  لالنضاج  ال��ح��راره  من  درج��ة  إىل 
تحت  جيدًا  حفظه  –ميكن  الرطب  البلح 
التقسيامت  هذه  مناسبة  تخزين  ظروف 
غري  ولكنها  تجارية  ألغ���راض  تستخدم 
)نصف رطب(  ودلقاى  مثال  وذلك  كافية 
تحت  جافة  تصبح  األشجار  يف  تركت  إذا 
ظروف جفاف الوالية الشاملية ونهر النيل 
والعكس صحيح حيث يصبح التمر الجاف 
تحت  رطب  نصف  والربكاوي(  )القنديلة 
وأهم  ب��دارف��ور  ك��داده  وأم  كتم  ظ��روف 

األصناف بشامل دارفور :
أردب: مترة جافة 

كبوسا: مترة نصف جافة
عشة مرة: مترة رطبة

األصناف املستقدمة من 
الخليج )اإلمارات( 

سنة  ع��رش  الخمسة  إىل  ال��ع��رشة  خ��الل 
من  اآلالف  مئات  استقدام  تم  األخ��رية 
يف  والسعودية  الخليجية  األصناف  أشهر 
كل  يف  وزرع���ت  نسيجية  فسائل  شكل 

واليات السودان.

اإلكثار التقليدي بالفسائل

وتقليديًا  األنسجة  زراعة  يف  التقدم  قبل 
كانت الفسائل هي الطريقة الوحيدة إلكثار 
الباحثني  متكن  وحقيقة  خرضيًا  النخيل 
البحوث  بهئة  البساتني  ب��ح��وث  مب��رك��ز 
الزراعية بتطوير عدة تقانات أقتصادية يف 
1997( وعمومًا  )داود وأخرون  الصدد  هذا 
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تنتج الفسائل من املرستيامت املوجودة 
الرتبة  القريبة من سطح  األوراق  إبط  ىف 
 True toاألم من  جزء  تكون  بذلك  وهي 
تنتج  النخيل  أص��ن��اف  وجميع   )  )type

عمر  م��ن  األوىل  ال��س��ن��وات  يف  فسائل 
النخلة. 

الفسائل  بني  تربط  التي  املنطقة  تعرف 
)مبنطقة  النخيل  قواعد  وب��ني  الصغرية 
الفطامة وعن طريقها متد النخلة فسائلها 
وميكنها  ج���ذوره���ا  تنمو  ح��ت��ى  ب��ال��غ��ذاء 
وعند  الفصل،  عند  نفسها  عىل  االعتامد 
فصل  يجري  غريها  دون  املنطقة  ه��ذه 
املحافظة  ويجب  أمهاتها  من  الفسائل 

عليها من التلوث بقدر األمكان(.

كيفية الحصول عىل فسائل جيدة

ع��ىل فسائل  ال��ح��ص��ول  امل���رغ���وب  م��ن 
هذا  تحقيق  ومي��ك��ن  وج��ي��دة  متجانسة 

الهدف باآليت:
حول  الفسائل  من  محدود  عدد  1 -  تربية 
بانتظام  موزعة  فسائل(   6  -  5( األم 

حول جذوع النخلة.
يف  الفسائل  وتربية  بخدمة  2 -  العناية 
ق���واع���د أم��ه��ات��ه��ا وامل��ح��اف��ظ��ة عىل 

من  فصلها  وق��ت  ح��ني  إىل  سعفها 
حول األم.

تربية  مرحلة  خ��الل  التقليم  3 -  يقترص 
الصفراء  األوراق  إزال��ة  عىل  الفسائل 

والجافة من الفسائل املختارة.
4 -  ميكن تشجيع النخلة عىل إنتاج فسائل 

من قاعدتها بتكويم الرتبة حول الجذع 
وحتى ارتفاع نصف املرت عىل أن تكون 
تريانة دامئًا لتشجيع منو املرستيامت 

اإلبطية وتكوين الجذور.

فصـل الفسائـل

تختلف الطرق املتبعة يف فصل الفسائل 
أهم  تلخيص  وميكن  املناطق  حسب 

طرق الفصل فيام يىل :

الفصل الكامل

حول  ينظف  بشهرين  الفصل  ميعاد  قبل 
– الصغرية  الفسائل  تزال  حيث  الفسيلة 

بزراعتها  أيضًا  منها  )ويستفاد  السمربتو- 
حولها  يكوم  ثم  الكامل(.  الدفن  بطريقة 
مجموع  تكوين  ع��ىل  ليساعدها  ال���رتاب 
جذري قوي ثم يتبع الخطوات التالية عند 

الفصل:
اليبقى  بحيث  الفسيلة  سعف  1 -  يقلم 
لحامية  القلب  حول  صفني  سوى  منه 
ويقرط  )الجامرة(  ال��ط��رىف  ال��ربع��م 
نصف  ح��وايل  إىل  املتبقى  السعف 
طوله ثم يربط ربطًا هينًا قرب الطرف 

حتى ال يعيق عملية التقليع.
بحيث  بدقة  السفىل  الكرناف  2 -  يقلم 

اليرتك منه شيئًا حول الساق.
املراد  الفسيلة  حول  من  الرتاب  3 -  يزاح 
اتصالها  م��ك��ان  يظهر  حتى  فصلها 
يكشف  ثم  الفطامة(  )منطقة  باألم 

عن قاعدة الفسيلة.
4 -  ي����ؤىت ب��ال��ع��ت��ل��ة وت���وض���ع ب���ني األم 
مبطرقة  عليها  يرضب  ثم  والفسيلة 
الفسيلة عن األم  ثقيلة حتى تنفصل 
مع جزء من الجذور وقد يقوم العامل 
بها  ويهوى  بيديه  العتلة  برفع  املدرب 
الرضب  ويكرر  االتصال  منطقة  عىل 

حتى يتم قطع الفطامة.
اإلنفصال  الفسيلة عىل  تقارب  5 -  عندما 
برفق  يتلقاها  أن  العاملني  أحد  فعىل 
فرتتطم  األرض  عىل  التسقط  حتى 
بها والذي قد يؤدي إىل حدوث رشوخ 

أو رضوض بالجامرة.
انفصال  بعد  القدمية  الجذور   6 -  تنظف 
املجروحة  الجذور  تزال  كام  الفسيلة 

أو املهشمة وتقرص الجذور الباقية.
خوفًا  وحذر  برفق  النقل  يتم  أن  7 -  يجب 
عىل الجامرة وأن تلف بشكل مناسب 
الجفاف  م��ن  قمتها  يحمي  )خيش( 

قبل أو بعد الزراعة.
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الفصل الجزيئ

نسبيًا  الحجم  الكبرية  الفسائل  حالة  يف 
)أطوال من 2 - 1 مرت( من األفضل أن يتم 
جزيئ(  )فصل  تدريجية  بطريقة  فصلها 
الخريف ثم  يتم فصلها مبدئيًا يف  حيث 
ثالثة  إىل  شهرين  بعد  الفصل  استكامل 
وبذلك تكون الخلفة قد استقلت عن األم 
استقالاًل نصف كامل مبا انتجته من جذور 
عرضية عند منطقة الفصل ويساعد ذلك 
عىل رفع نسبة نجاح الفسيلة بعد فصلها 
املكان  يف  مستقلة  وزراع��ت��ه��ا  األم  ع��ن 
املستديم. ويفضل تعقيم منطقة الجرح 
حتى  الفطرية  املبيدات  بأحد  )الفطامة( 
خاصة  بالفطريات  لإلصابة  عرضة  التكون 

فطر الدبلوديا أو غريه.

االستفادة من الراكوب )الفسائل 
الهوائية( يف اإلكثار

يف  الجذع  عىل  تخرج  التي  الفسائل  أم��ا 
األرض  سطح  ع��ن  بعيدة  األوراق  إب��ط 
فتسمى بالراكوب أو الطاعون أو الفسائل 
اإلكثار  يف  ماتستعمل  وقلياًل  الهوائية 
وذل���ك ل��ص��ع��وب��ة ن��ج��اح��ه��ا ل��ع��دم وج��ود 
ال��س��الالت  بعض  أن  إال  ج���ذري  مجموع 
النادرة واملرغوبة والتي تعدت مرحلة إنتاج 
الرتقيد  طريقة  استخدام  فيتم  الفسائل 
تجريح  بعمل  ال��ط��واع��ني  ل��ه��ذه  ال��ه��وايئ 
بعض  واستخدام  االت��ص��ال  منطقة  يف 

التجذير  عىل  املشجعة  النمو  منظامت 
قبل فصلها عن  تجذيرها  بغرض تشجيع 
أو  إيثيلني  ال��ب��وىل  بأكياس  وت��ح��اط  األم 
الراكوب  بقاعدة  يحيط  خشبي  صندوق 
وتربط أو تثبت بجذع النخلة األم مع توفري 
الخشب  نشارة  أو  البيتموس  من  وسط 
6 شهور يتكون مجموع   - 4 والرمل وبعد 
ال���راك���وب ومي��ك��ن فصله  ج����ذري ح���ول 
األرض  أو  املشتل  يف  وي���زرع  األم  ع��ن 

املستدمية مبارشة.

طريقــة حديــثة لزراعــة الفسائل 
الصغــرية الــوزن - السمربتو

الصغرية  الفسائل  لتكاثر  انترشت طريقة 
األوزان وحتى )2 – 4 كجم( بعد إجازتها من 
 )1997( داود  الزراعية  البحوث  هيئة  قبل 
وغالبًا ما تزال هذه الفسائل الصغرية أثناء 
قلع الفسائل الكبرية الحجم ويطلق عليها 

)السمربتو(.
 وم���ن م��م��ي��زات ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة: رسع��ة 
وخرضي  جذري  مجموع  وتكوين  اإلنبات 
باستعاملها  وينصح  شهر.  من  أق��ل  يف 
الربكاوى  مثل  التجذير  الصعبة  لألصناف 

والقنديلة.

تتلخص خطواتها يف التايل:

تفصل الفسيلة بنفس الطريقة التقليدية. 
املجموع  م��ن  ج��ي��دًا  الفسيلة  تقلم  ث��م 
الخرضي و)الكرب والليف(. وحتى القلب 

يقلم عىل ارتفاع 4 – 6 سم فوق سطح 
بأبعاد  ج��ورة  تحفر  ثم  الفسيلة.  قاعدة 
برملة  ومت��أل  الفسيلة  وح��ج��م  مناسبة 
الرتبة  الفسيلة تحت سطح  خشنة وتزرع 
أيضًا ب 4 – 5 سم وتغطى متامًا بالرملة 
الخشنة. ثم توايل عملية الري يوميًا ملدة 
من  أي��ام  ثالثة  كل  ثم  األوائ��ل  الشهرين 
الشهرين الثالث والرابع ثم كل أربعة أيام 

يف الشهرين الخامس والسادس.
املرتفع  املسن  النخيل  م��ن  االس��ت��ف��ادة 

الجذع
ميكن إعادة فصل وزراعة بعض السالالت 
الصفات  ذات  واملرغوبة  النادرة  البذرية 
لكرب  نتيجة  والتي التعطى فسائل  الجيدة 
وعمل  الكرناف  إزال��ة  طريق  عن  عمرها 
15 سم(   - 20( تجريح عىل الجذع بطول 
مبرتين  النخلة  رأس  أسفل  ذلك  ويكون 
النمو  ب��ع��ض م��ن��ظ��امت  م��ع اس��ت��خ��دام 
تشجيع  بغرض  التجذير  عىل  املشجعة 
تجذيرها يف هذه املنطقة املجروحة، ثم 
يثبت صندوق خشبى حول الجذع وتعامل 
بنفس الطريقة التي سبق ذكرها يف حالة 
بعد  ثم  الهوائية،  الفسائل  أو  ال��راك��وب 
التجريح  منطقة  يف  الجذور  خ��روج  نجاح 
الجذع  بقية  عن  العلوي  الجزء  فصل  يتم 
منه  صفني  ترك  مع  السعف  تقليم  بعد 
باالستعانة  الفصل  ويتم  )الجامرة(  حول 
بونش كهربايئ ذو شوكتني لقبض الجذع 
فصلها  يتم  حتى  النخلة  رأس  أس��ف��ل 
ويجب  الجذور  منطقة  أسفل  باملنشار 
ارتطام  أثر  من  الشتول  عىل  املحافظة 
الجزء املفصول باألرض وذلك للمحافظة 
عىل الربعم الطرىف )الجامرة( من املوت 

أو الكرس.

العناية بالفسائل املفصولة

من  فصلها  بعد  بالفسائل  العناية  تعترب 
وينصح  نجاحها  لضامن  الهامة  األم���ور 

باتباع اآليت:
املفصولة  ال��ف��س��ائ��ل  ت��ع��رض  1 -  ع���دم 
حيث  الجفاف  ع��ىل  تساعد  ل��ظ��روف 
يجب أن تحفظ يف مكان ظليل وترطب 
يف  قواعدها  توضع  أو  باملاء  جذورها 

عمر النخلة /سنة
الجرعة

بالكجم
موعد اإلضافةنوع السامد

1كجم4-1
يوريا

جرعتني يف فرباير
 ويونيو

1.5 كجم9-5
3 كجم10

 P2O4½ كجم4-1
فوسفات

 األمونيوم 
الثنايئ

ديسمرب/يناير
¾ كجم9-5

1.5 كجم9-10

 كربيتات2/1كجم4-1
 البوتاسيوم  

K2So4 

جرعتني يف فرباير
 ويونيو

1.5 كجم9-5
3كجم10
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ماء جاري حتى موعد زراعتها.
يف  لزراعتها  الفسائل  نقل  حالة  2 -  يف 
أماكن بعيدة أو تأخري زراعتها ألي سبب 
املجموع  يلف  أن  يجب  األسباب  من 
مع  بالخيش  األوراق  وكذلك  الجذري 
ترطيبها لحني زراعتها خوفًا عليها من 

الجفاف.
املجروحة  السطوح  تعقم  أن  3 -  يفضل 
وق���د تدهن  ال��ف��ط��ري��ة  ب��امل��ط��ه��رات 
تبخر  متنع  مب��ادة  املطهرة  السطوح 
مثل  الدقيقة  الكائنات  ومهاجمة  املاء 

البيوتامني.
بروميد  بغاز  الفسائل  بتبخري  4 -  ينصح 
تكون  التي  ال��ح��رشات  لقتل  املثيل 

موجودة عليها.
بلطف  الفسائل  ت��داول  يتم  أن  5 -  يجب 
ح��ت��ى الت��ت��ع��رض ل��ل��ص��دم��ات وال��ت��ي 
يف  تشققات  أو  رشوخ  تسبب  ق��د 
منطقة الجامرة مام يتسبب يف موت 

الفسيلة.
بعد  الفسائل  زراعة  يف  اإلرساع  6 -  يجب 
زراع��ت��ه��ا  يف  ال��ت��أخ��ر  وع���دم  فصلها 
لفرتات طويلة وعمومًا فكلام أرسعنا 
أعىل  نسبة  أعطت  كلام  زراعتها  يف 

من النجاح.

تجهيز وغرس الفسائل باملشتل

لألصناف  الجيدة  الفسائل  اختيار  بعد 
غرسها  يف  اإلرساع  ي��ج��ب  امل��رغ��وب��ة 
باملشتل عىل أبعاد x 1 2 مرت وتجهز جور 
وبعمق  سم   50 عن  اليقل  بقطر  الزراعة 
50 سم وترتك معرضة للشمس والهواء 

للعمل عىل موت الكائنات الحية الدقيقة 
املشتل  أرض  تعقيم  ويفضل  ال��ض��ارة 
الغازات  باستخدام بعض  أو  إما شمسيًا 
والكائنات  الحشائش  ب��ذور  تقتل  التي 
األرايض  ح��ال��ة  ويف  األخ����رى،  امل��رض��ي��ة 
كمية  بالجورة  يوضع  الرملية  أو  الثقيلة 
القوام  املتوسطة  ال��رتب��ة  م��ن  مناسبة 
قطر  أكرب  يكون  بحيث  الفسائل  تزرع  ثم 
وتثبت  ال��رتب��ة  لسطح  م��وازي��ًا  لقاعدتها 
العمق  ويعترب  قاعدتها  حول  جيدًا  الرتبة 
الذي تزرع عليه الفسائل ذات أهمية كبرية 
سطحية  الفسيلة  زرعت  فإذا  نجاحها  يف 
أدى ذلك إىل قلقلتها بالهواء وموتها وإذا 
قد  ذل��ك  ف��إن  ينبغي  ع��ام  عميقة  زرع��ت 
يعرض الربعم الطريف )الجامرة( للرطوبة 
أن  ويفضل  والتعفن  بالفطريات  والتلوث 
تزرع الفسيلة مبيل قليل يف اتجاه عكس 
تعرضًا  أق��ل  الفسيلة  تكون  حتى  الرياح 
يف  الرياح  تجعلها  مدة  وبعد  الرياح  لتأثري 
الزراعة تلف األوراق  اتجاه مستقيم وبعد 
أو  الشمس  ح��رارة  من  لحاميتها  بالخيش 

الربد إىل أن تتكون األوراق الجديدة.

عمر النخلة
ســـنة

معدل االستهالك 
اليومي باللرت3

معدل االستهالك السنوي 
باملرت املكعب

بالحياضبالفقاعيبالحياضبالفقاعي

150701826

2701002637

31051503855

41402005173

51302506691

619317570100

721030077110

823834087124

926237596137

10237410105150

املعتدل  ب��ال��ري  الفسائل  م���واالة  ويجب 
حيث تعترب عملية الري من أهم العوامل 
املشتل  يف  الفسائل  لنجاح  امل��ح��ددة 
ويفضل أن يتم الري باملشتل باستخدام 
نسبة  أعطت  حيث  بالتنقيط  الري  تقنية 
نجاح عالية جدًا كام يجب االهتامم بالعزيق 
الفسائل  والتحتاج  الحشائش  ومقاومة 
غالبًا إىل إضافة أي أسمدة كياموية خالل 
الثالثة شهور األوىل عىل األقل وميكن بعد 
السامد  من  م��ح��دودة  كمية  إضافة  ذل��ك 
للفسيلة  يوريا(  جم   50 )حوايل  اآلزويت 

الواحدة.
بعد  جذور  إخراج  يف  الفسائل  تبدأ  وغالبًا 
تلك  ومثل  زراعتها  من  أسبوعني  ح��واىل 
النمو  يف  وت��ب��دأ  خ��رضاء  تظل  الفسائل 
مام  الفسائل  لبعض  جذور  تخرج  ال  وقد 
من  وللتأكد  وموتها  جفافها  إىل  ي��ؤدي 
وضع الفسيلة يفحص قلبها الجاف برفق 
فيشد شدًا خفيفًا فإذا انخلع بسهولة فهذا 
كانت  إذا  إال  ماتت  قد  الفسيلة  أن  يعني 
حول قاعدتها خلفات صغرية فترتك لتحل 
بعض  تظل  وقد  األصلية  الفسيلة  محل 
متوت  طويلة  ل��ف��رتة  خ���رضاء  الفسائل 
لذلك  ج��ذور،  تكوين  يف  لفشلها  بعدها 
الميكن الحكم عىل نجاح الفسيلة بلونها 
األخرض فقط ويجب مواالة هذه الفسائل 

بعمليات الخدمة وعدم الترسع بإزالتها.
م��وت  أس��ب��اب  أه���م  تلخيص  ومي��ك��ن 

الفسائل يف املشتل لألسباب اآلتية:
النضج  1 -  استخدام فسائل غري مكتملة 

وصغرية الحجم.
2 -  عدم وجود مجموع جذري بكمية كافية 
مبنطقة  تجويف  وج��ود  أو  للفسيلة 

القطع.
3 -  اإلهامل يف ري الفسائل ووقايتها بعد 

الزراعة.
4 -  عدم العناية بتداول الفسائل من وقت 
فصلها إىل زراعتها باملشتل وتعرضها 

للصدمات أو التأخر يف زراعتها.
5 -  م��ه��اج��م��ة ال��ف��ط��ري��ات وال��ك��ائ��ن��ات 
من  امل��ج��روح��ة  للمناطق  ال��دق��ي��ق��ة 
األرايض  اختيار  الفسيلة وعدم  قاعدة 
املطهرات  اس��ت��خ��دام  أو  النظيفة 
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لتطهري قاعدة الفسيلة.
الفسيلة  لقمة  ال��ش��دي��دة  6 -  اإلص���اب���ة 
الدقيقى  البق  أو  القرشية  بالحرشات 
حرشية  أو  م��رض��ي��ة  إص��اب��ات  أي  أو 

شديدة.
7 -  ال����زراع����ة ال��س��ط��ح��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رض 
العميقة  الزراعة  أو  للجفاف  الفسيلة 
وت��ل��وث وم��وت  اب��ت��الل  ال��ت��ي تسبب 

القمة النامية.
8 -  يتوقف درجة النجاح أيضًا عىل الصنف 
نفسه ففسائل بعض األصناف تكون 
أصناف  فسائل  من  أسهل  ج��ذوره��ا 

أخرى.
9 -  وجد أن الفسائل املفصولة من نخيل 
نجاحًا من  أكرث  تكون  )اليروى(  خلوي 
وقد  مروي  نخيل  من  املفصولة  تلك 
الجذري  املجموع  قوة  إىل  ذلك  يرجع 
يف الحالة األوىل. حيث كانت الفسائل 
املرشق  للصنف  والخلوية  املهملة 
الجزر  فسائل  من  نجاحًا  أكرث  ودلقاي 

بنسبة 93% .
لفرتة التقل  الفسائل يف املشتل  متكث 
عن عام وغالبًا تظل ملدة عامني ثم تقلع 
ذلك  عند  وتسمى  البستان  يف  لزراعتها 
»باملدورة أو بأم درابة« ويشرتط فيها أن 
تحتوي عىل مجموع جذري غزير وأن تكون 
اإلص��اب��ة  م��ن  خالية  خ���رضاء  النمو  ج��ي��دة 
 12 املرضية والحرشية وأال يقل وزنها عن 
 30 عن  لها  قطر  أكرب  واليقل  كجم   10  -
سم وأن يكون طول جذعها مرت واحد عىل 

األقل.

 برنامج تسميد النخيل 

للنخلة  ال��س��امدي��ة  االحتياجات  تختلف 
الشجرة  عمر  أهمها  ع��وام��ل  ع��دة  وف��ق 
مركز  يف  تجاربنا  عىل  وبناء  الرتبة  ون��وع 
شمبات  يف  البستانية  املحاصيل  بحوث 
الخرطوم ورشكة  الزراعية يف  واملشاريع 

جانديل بالدامر – املكابراب 

التسميد العضوي )البلدي( الكومبوست

ونباتية  حيوانية  مخلفات  عن  عبارة  وهو 
ال��رتوس  ل��رتب��ة  خ��اص��ة  ت��ض��اف  مختلفة 

إمدادها  بغرض  الثقيلة  واألرايض  العليا 
ب��ال��ع��ن��ارص ال��غ��ذائ��ي��ة وت��ح��س��ني خ��واص 
السامد  أضافة  يف  التدرج  ويوىص  الرتبة 
السنة  ويف  النخلة  عمر  حسب  العضوي 
سامد  كجم   20-15 إضافة  ميكن  األوىل 
دائ��ري  خ��ن��دق  يف  النخلة  ح��ول  ع��ض��وي 
وتضعاعف  سم   20 بعمق  النخلة  حول 
الكمية كل سنتني ويضاف عادة يف أشهر 

الشتاء.

التسميد الكيميايئ

عىل  بناء  امل��رف��ق  ال��ربن��ام��ج  ات��ب��اع  يقرتح 
ال��ت��ج��ارب يف م��واق��ع��ن��ا امل��خ��ت��ل��ف��ه يف 

السودان

برنامج ري النخيل  

عىل  الحصول  إىل  النخيل  أشجار  تحتاج 
النمو  م��راح��ل  خ��الل  امل��ي��اه  م��ن  كفايتها 
وف��ريًا  م��ح��ص��واًل  تعطي  ل��يك  املختلفة 

ونوعية جيدة من الثمر. 

ري الفسائل حديثة الغرس  

ري  إىل  ال��غ��رس  حديثة  الفسائل  تحتاج 
األوائل  الشهرين  خالل  وخصوصًا  يومي 
أن تكون األرض  الفسائل يجب  زراعة  من 
وتكوين  الفسائل  من��و  بعد  ث��م  ترياتنة 
الجذور يوىص بتباعد فرتات الري إىل 3-2 

أيام.

ري النخيل املثمر 

النخيل  ري  وأح��ت��ي��اج��ات  ف���رتات  تعتمد 
وفصل  ال��ث��امر  من��و  م��راح��ل  ع��ىل  املثمر 
التلقيح  مرحلة  يف  يفضل  حيث  السنة 
التقليل من الري وذلك بهدف زيادة العقد 
إىل  الثامر  وصول  إىل  العقد  اكتامل  ومع 
مرحلة النضج فيفضل تقارب فرتات الري 
األنتهاء  وبعد  الثامر  حجم  من  يزيد  ألن��ه 
الري  يف  الزيادة  فيفضل  الثامر  جني  من 
لتكوين  ووتنشيطها  النخلة  لتعويض 
دخول  مع  تدريجيًا  ويقلل  الجديد  الطلع 

فصل الشتاء.

طرق ري النخيل  

أشجار  ري  يف  املتبعة  ال��ط��رق  تختلف 
النخيل من حيث كفاءتها وسهولة أقامتها 
اتباع  ينبغي  امل��ي��اه  استخدام  ولرتشيد 
وسائل الري األكرث كفاءة وتوافق مع نظم 
تجاربنا املختلفة  األرايض املختلفة ومن 

نويص بنظام الري الفقاعي وذلك: 
أرتفاع كفاءة الري بهذا لنظام والتي تصل 

إىل 85 90%-
لزراعة  النخيل  أح��واض  أستغالل  أمكانية 
الخرضاوات املختلفة وخاصة إذا ماكانت 

األحواض دبل أو مذدوجة.
بالري  م��ق��ارن��ة  الشبكة  صيانة  سهولة 

بالتنقيط. 
أمكانية أضافة األسمدة داخل الحوض. 

ملرشحات  الفقاعي  الري  شبكة  تحتاج  ال 
مقارنة مع الري بالتنقيط. 
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اإلزهار النخيل يف مراحل  الحرشة مثار   تصيب 
 وعقد الثامر والخالل ما عدا مرحلة التمر. ويالحظ
 أن الريقة تنتقل من مثرة إىل أخرى مفرزة خيوط
 حريرية وتأخذ الثامر الصغرية شكل السبحة. أما
 يف طور الخالل فتقوم الريقات باخرتاق الثمرة
املحتويات عىل  وتتغذى  العنق،  ناحية   من 
أحمر لون  إىل  الثمرة  لون  ويتحول   الداخلية 
الخيوط بواسطة  الشمراخ  عىل  معلقة   وتظل 

الحريرية التي تفرزها.
الدفيق، طور  يف  الثامر  الريقات  تصيب   أيضًا 
محتويات عىل  وتتغذى  الريقة  تخرتقها   حيث 
لثقل نتيجة  األرض  عىل  تسقط  التي   الثمرة 
عىل الحريرية  الخيوط  مقدرة  وعدم   الثمرة 

حملها.
الريقات منوها بعد حوايل اسبوعني إىل  تكمل 

 ثالثة
رشنقة داخل  عذراء  إىل  تتحول  حيث  أسابيع،    

 حريرية وتظل يف رأس النخلة داخل العشميق،
ولها ثالثة أجيال يف السنة.

 العناية بالتكريب وإزالة العشميق وتنظيف
يف املختبئة  الحرشة  مخلفات  من  النخلة   رأس 
يف يساعد  مام  السابق  املحصول   مخلفات 
 تقليل أعداد اآلفة. رش النخلة مرتني خالل مارس
بني مشرتكة  مكافحة  ذلك  ويعترب  مايو   وحتى 

الحمرية ودودة الطلع )رشًا عامًا لرأس النخلة(.

 تحفر الريقات أنفاقًا يف أغلفة الطلع يف شهري
وقواعد العذوق  إىل  تنتقل  ثم  وأبريل   مارس 
للثامر جفافًا  أو  اصفرارًا  مسببة   الشامريخ 
 العاقدة حديثًا. كام أنها تحفر يف السعف الجديد
 يف رأس النخلة وأيضًا تتغذى عىل قمة الطلعة
األزهار تتغذى عىل  تفتحها  وبعد  املتفتحة   غري 
تظهر الشديدة  اإلصابة  وعند  الصغرية.   والثامر 
 الحوامل الثمرية وكأنها بدون مثار وذات لون بنى

داكن عند أطرافها.

كام يف الحمرية

وخاصة األوراق  عىل  تتغذى  الكاملة   الحرشة 
 سعف النخيل والعراجني محدثة أخاديد عميقة
 وأنفاقًا مام يؤدى إىل كرسه. كام تهاجم الريقة
مبوت يعرف  ما  مسببة  والفسائل   الجذوع 
لذلك فهي تسبب مناطق مروي،   البنات يف 

ارضارًا كبرية مقارنة بالحرشة الكاملة.

ترك وعدم  املزرعة  بنظافة  العناية   يجب 
 مخلفات زراعية يف أي موقع يشجع اإلناث عىل

وضع البيض عليها.
وأهمية باملزرعة  العضوية  األسمدة   فحص 
قبل املناسبة  املبيدات  بأحد   معالجتها 
 استخدامها. يجب معالجة الفسائل قبل زراعتها
ملدة بغمرها  وذلك  الجهازية  املبيدات   بأحد 

خمس دقائق.
األساليب أحد  الضوئية  املصائد   واستخدام 
الكاملة الحرشات  أعداد  تقليل  يف   األساسية 
خروج موسم  قرب  خصوصًا  الخنافس   لعائلة 

الطلع.
 الرش بأحد املبيدات الجهازية يف موسم اإلزهار
 وبعد التلقيح، وكذلك الرش يف حالة وجود أعداد
الضوئية، املصائد  إىل  منجذبة  الحرشات   من 
الرش عىل قمة تركيز  اإلصابة. ويجب   يقلل من 

 النخلة لوجود الريقات يف هذا املوقع.

أهم اآلفات واألمراض املنترشة عىل نخيل التمر يف السودان

   الحمرية
Batrachedra amydraula

دودة  الطلع
Arenipses Sabella Hampsm

 حفار  عذوق  النخيل :
Oryctes Spp
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إىل تصل  أن  إىل  الكرب  قواعد  الريقة   تحفر 
 الساق وتحدث انفاقًا تؤدي إىل ضعف األشجار.
الثقوب العديد من  النخلة   كام يوجد عىل ساق 
لوحظت الكاملة.  الحرشة  منها  تخرج   التي 
والنمل الساق  حفار  بني  مشرتكة   إصابات 
 األبيض مام يؤدى إىل تهتك األنسجة وهشاشة

جذع النخلة وبالتايل يؤدي إىل كرس الساق.

الطعوم واستعامل  الفالحية  العمليات   تجويد 
السامة.

االهتامم بالعمليات الفالحية.

حفار طلع النخيل
 Macrocoma spللرضر الرئييس  هي املسبب  الكاملة   الحرشة 

عنه ينتج  مام  املؤنثة  ألزهار  عىل  تتغذى   حيث 
فشل كامل إلنتاج النخلة املصابة.

يجب الرتبة.  يف  والعذارى  الريقات   تتواجد 
 املكافحة مببيدات جهازية يف الرتبة وأيضًا رش

النخلة مع تفتح أكياس الطلع.

 تهاجم حوريات وإناث هذه الحرشة جميع أجزاء
  النخلة الخرضاء خاصة السعف ونسبة لتغطية
السعف األخرض   الحرشة ملساحات كبرية من 

إىل ذلك  يؤدي  وقد  فعاليته.  من  يقلل   مام 
إضعاف النخلة وتقليل اإلنتاج كاًم ونوعًا.

الجاف السعف  وإزالة  تقليم  طريق   عن 
مع املعدين  بالزيت  والرش  وحرقه   واملصاب 
من للحد  مرات  عدة  كاملاالثيون  حرشي   مبيد 
بالخدمات العناية  إىل  إضافة  اإلصابة   انتشار 
التي املبيدات  والتسميد  الري  مثل   الفالحية 

بها  ARC20أوصت  برتكيز     ٪80 االلبولينوم      
لالستحالب +مل/لرتماء. قابل   ٪32   داميثويت 

 2,2مل/لرتماء
لرت مل   3,1 لالستحالب  قابل   ٪57  أومالثيون 
برتكيز  ٪32 +داميثويت   ٪80 االلبولينوم   ماء. 
+٪  80 أوااللبولينوم  ماء.  لرت  مل+2,2   20 

مالثيون57٪ 2 مل+3,1/لرت ماء.

حفار  ساق  النخيل
Jebusaea Hammer Schmidtii

حفار سعف النخيل
  Phonapate frontalis

الحرشه  القرشيه  البيضاء
Parlatoria blanchardii targ

سعف ويرقاتها  الحرشة  هذه   تهاجم 
بالسعف ويؤدي أنفاقًا مائلة   النخيل محدثه 

إىل جفاف وموت السعف.

املكافحةاألعراضاآلفة
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أطوار يف  والثامر  للسعف  تلف  تحدث     
منوها يوقف  مام  والخالل  والجمرى   الحبابوك 
وقد البرشى.  لالستعامل  صالحة  غري   ويجعلها 
 ضاعف من خطورة هذه الحرشة الضعف العام

الذي يعاين منه النخيل.

 مبيد رنفدور 20٪ بجرعة 35 جرام/للشجرة. أكتارا
35  ٪20 كومدور  /للشجرة.  مل   18 بجرعة   ٪25 

مل /للشجرة.
بعد الري  ثم  التقليم،  املبيد  أضافة   يسبق 

 إضافة املبيد.
 الحقن يف جزع الشجرة

اكتارا  25٪  بجرعه   10 جرام/شجرة
رنفدور20٪ بجرعة  20 مل/شجرة

كونفدور بجرعه   20 مل/شجرة

الرتبة سطح  من  متتد  طينية  أنفاق   تشكل 
 متجهة

يتغذى حيث  الخارج،  من  النخلة  جزع  أعىل   إىل 
النخلة جذور  من  الناشفة  األجزاء  عىل   النمل 
والجذور الداخلية  األجزاء  يضعف  مام   وساقها 

 حديثة التكوين.
حالة يف  للسقوط  النخيل  يتعرض  ورمبا    

اإلصابة الشديدة.

أماكن ورش  وحرقه  اإلصابة  الشديد  النخيل   قلع 
الدورسبان مثل  مناسبة  بكيامويات   اإلصابة 
الري طريق  عن  بالنخيل  العناية   والسوسدين. 

والتسميد وإزالة الحشائش.
املصاب النخيل  جذع  حول  الرتبة  وتقليب   عزق 

للقضاء عىل األنفاق تحت سطح الرتبة.

والخالل الجمري  مرحلة  يف  الثامر   يصيب 
 مسببًا تشويهًا للثمرة، كام يف منطقة القرير
 ومروي والدامر وأحيانًا يسبب تشقق القرشة

الخارجية يف حالة اإلصابة املبكرة الحادة.
الصيفية املعدنية  الزيوت  بأحد  العراجني   ترش 

 مبعدل 1.5 -1 لرت 100/ لرت ماء.
القابل بالكربيت  واحدة  رشة  األشجار  ترش   أو 
كالثني أو  ماء  لرت   /100 كجم   1 مبعدل   للبلل 
ما+ لرت   /100 سم   250 مبعدل   ٪  زيت18.5 

 50سم مادة نارشة وذلك خالل شهر يونية.
مبقدار الكربيت  زهر  مبسحوق  العذوق   تعفري 

100 – 150 جرامًا للنخلة الواحدة.
جدًا فعالة  مبيدات  األكروس  وأيضا   الفريمتيك 
 االهتامم بنظافة البستان من الثامر املتساقطة
 واألعشاب يك ال تكون مصدرًا لإلصابة للموسم

التايل.

الحرشة القرشية الخرضاء
Asterolecanium phonicis

النمل األبيض )األرضة(
Microcerotermes diversus

عنكبوت الغبار
Oligonychus afrasiaticus

املكافحةاألعراضاآلفة
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الجاف البلح  أنواع  اآلفة  هذه  يرقات   تصيب 
الرطب، البلح  من  أشد  بدرجة  الجاف   ونصف 
األشجار عىل  كانت  سواء  الثامر  تصيب   وهي 
الثامر البيض فوق   أو يف املخزن. عندما وضع 
وقد الثامر  تثقب  يرقات  تخرج  الفقس   وبعد 
 يسهل دخولها من ناحية القمع، إذا كان منزوعًا،
عن فضاًل  الريقات  مخلفات  نواتج  تظهر   وقد 
 وجود الريقات والعذارى داخل الثامر عند فتحها،

وكذلك وجود الفراشات داخل املخزن.

لف طريق  عن  اإلصابة  من  الوقاية   ميكن 
القامش من  بأكياس  للثامر  الحاملة   العراجني 
وصول ملنع  يوليو  شهر  منتصف  أو  بداية   يف 
عليها. بيضها  لوضع  للثامر  الكاملة   الحرشات 
والعراجني املتساقطة  الثامر  كل  وإعدام   جمع 
العام من  املتبقية  الزهرية  األغاريض   وبقايا 
 السابق والجريد القديم والليف وتقليم الفسائل
عمليات وإجراء  إزالتها  أو  جائرًا  تقلياًم   الصغرية 
 النظافة الحقلية.. كل هذا يفيد يف تقليل نسبة

اإلصابة يف املوسم القادم.
األشجار إجراد رشتني عىل  الرضورة  عند   وميكن 
للبلل القابل  بالسفني  يونيو  شهر  من   ابتداًء 
الثانية والرشة  ماء  لرت   /100 جم   200  مبعدل 
البلح مثار  تبخري  ويجب  يوم،   21 بفرتة   بعدها 

الجاف بعد الحصاد مهام
امليثيل برومور  باستعامل  اإلصابة  حالة  كانت    

 مبعدل 24 جم / واحد مرت مكعب ملدة 24 ساعة
الوقاية يف املخزن قبل إجراءات  اتخاذ كافة   مع 

وأثناء التخزين

التمور وجمع  الحصاد  قبيل  البستان   تنظيف 
املتساقطة وعدم خلطها مع التمور األخرى.

جمع التمور بعد الحصاد مبارشة يف أواين
لتمور تنظيف املخازن من  أو صناديق نظيفة.    

القدمية ورشها مببيد مناسب قبل تخزين التمور.
عىل الحصاد  بعد  مبارشة  التمر  نرش   أهمية 
لحرارة لتعريضها  نظيفة  صلبة  أرض  أو   مشمع 
الريقات من  كثري  موت  إىل  ليؤدي   الشمس 
بعد التمر  يرتك  قصرية  لفرتة  التخزين  حالة   يف 
 تعبئته يف جواالت خيش جديدة يف مخازن غري

  مسقوفة لالستفادة من حرارة
 الشمس وذلك بعد التأكد من عدم تعرضه

لإلصابة باألرضة أو حرشات املخازن.
بواسطة مبارشة  الحصاد  بعد  التمر   تبخري 
تقليل يف  كثريًا  يساعد  املختصة   الجهات 

ومكافحة حرشات املخازن.

بنفسجي األنثى  ولون  فاتح  نحايس  الذكر   لون 
 قاتم، تضع األنثى البيض فرديًا عىل مثار البلح
لتتغذى الثمرة  الريقة  وتدخل  البيض   يفقس 
الكامل حيث الحجم  اللب حتى تصل إىل   عىل 
 تنسلخ ثالث إنسالخات وتتحول إىل عذراء داخل
 الثمرة قرب فتحة تثقبها الريقة قبل تحولها إىل
حيث شتوي  بيات  الحرشة  لهذه  وليس   عذراء 
أطوارها وتوجد  املختلفة  العوائل  بني   تنتقل 
بظهور اإلصابة  أعراض  تظهر  العام،   طول 
وإفرازات الريقة  براز  يحيطها  الثامر   ثقوب عىل 
تحفر التي  الريقات  من  الرضر  وينشأ   سوداء 
مام أخرى  مثار  لتصيب  تهاجر  وقد  الثمرة   يف 
هذه خالل  ويدخل  اإلصابة،  زيادة  عنه   يتسبب 
من وكثري  التعفن  وبكترييا  فطريات   الثقوب 
الثامر وخنافس  الدروسوفيال  مثل   الحرشات 

الجافة التي تقيض عىل بقية الثمرة.

كام يف السابق

دودة البلح الكربى )اإلفستيا(
Ephestia calidella

دودة البلح العامرى
Ephestia Cautella

)أيب دقيق الرمان( دودة الرمان
Viracola Livia
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األمراض الشائعة

املكافحةاألعراضاملرض

مرض البرثة السوداء أو اللفحة السوداء
أو انحناء القمة، الفطر املسبب
Ceratocystis paradoxa
Thielaviopsis paradoxa

 املسبب األول لظاهرة الكرموش يف درجات الحرارة
املرتفعة

وانحناء )الجامرة(  القمة  أوراق  وموت  تعفن   األعراض: 
خشنًا أحيانًا  الجديد  السعف  يظهر  النخلة.  قلب   منطقة 
أسود أو  غامق  بنى  بلون  مبقعًا  وأحيانًا  ومشوهًا   متعرجًا 

 داكن محرتق
موت يف  يتسبب  مام  )الجامرة(  الرئييس  الربعم   تعفن 
لإلصابة األوىل  املراحل  يف  النخلة  وتبدو  مبارشة   النخلة 
الحالة الريح وتحدث هذه  اتجاه  القلب مائل دامئًا مع   بأن 
القلب أو  الطريف  الربعم  موت  أي  الجامرة  تعفن   بسبب 
الربعم يتشجع  فقد  الوقت  من  لفرته  النخلة  تركت   وإذا 

بعدالجانبي وينمو مكونًا رأسًا مائلة. املصابة  األجزاء   حرق 
إزالتها.

 الرش بأحد املبيدات الفطرية
املناسبة مثل التلت.

مرض تبقع األوراق الجرافيوىل )التفحم(
Graphiola phoenicis potمع سمراء.  صغرية  بقع  املصاب  الخوص  سطح   عىل 

تقدم اإلصابة يظهر يف وسط البقع دماميل سوداء.
من والكثري  صفراء  شعرية  خصاًل  وتفرز  الدماميل   تنفلق 
 الجراثيم، أنترش يف املناطق الرطبة أو الزراعات الجديدة
يف واألمطار  الرطوبة  مواسم  يف  وخاصة  السودان.   يف 

شامل دارفور وكردفان والبحر األحمر وكسال.
  وشوهد فىي كل من كوستى وكنانة والرهد وداخل البيوت
القدمية األوراق  الفطر  ويفضل  الخرطوم.  يف   املحمية 
 عن األوراق الجديدة. باإلضافة إىل أنه يسبب موت السعف

البالغ الكائن يف أسفل ووسط القمة.

قطع وحرق األوراق املصابة.
أي مبيد فطري

الخامج أو خياس الطلع – املسبب
1. Mauginiella scaettae

2. Fusarium moniliforme
3. Certatocystis paradoxa

النخيل املذكرة واملؤنثة عىل حد  ويصيب املرض نورات 
 سواء. ويظهر يف شكل بقع داكنة عىل السطح الخارجي
اإلصابة شدة  حالة  ويف  األغاريض.  ظهور  عند   للطلع 
 واتساع رقعة البقع الداكنة تتعفن وتجف األزهار وال يكتمل
األغاريض. تتفتح  عندما  كريهة  رائحة  لها  ويصبح   منوها 

وتؤدي اإلصابة إىل
  فشل األغاريض املذكرة يف إنتاج حبوب اللقاح.

 وتختلف ألوان ومظهر اإلصابة حسب نوع الفطر املسبب
حيث يكون اللون األبيض كرمييًا أو ورديًا أو أسودًا

إزالة الطلوع املصابة وحرقها.
يف املصاب  النخيل   رش 
املبيدات بأحد  السابق   العام 

الفطرية.
عملية إجراء  من   التأكد 
عملية ساعدت  وقد   التكريب 
انتشار من  الحد  يف   التكريب 
هذا املرض يف منطقة كتم.
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الذبول الغصني : املسبب
Nattrassia  mangifera Nattrass

 جفاف األوراق وذبولها واسوداد قواعدها )الكرب( وتشققه
سوداء سخاميه  كتل  تحته  كاشفًا  وانسالخه  تكرسه   تم 

عبارة عن ألواح سوداء اللون.
   انترش هذا املرض بصورة وبائية يف كل  مناطق النخيل

 يف السودان وخاصة عىل  الفسائل الصغرية حيث يهاجم
 املسبب  املرىض الجروح املختلفة يف النخلة أو  الفسيلة
والتقليم الفصل  أدوات   تعقيم  أهمية  تأيت   ولذلك 

واالهتامم بعملية تعقيم  منطقة  الفطامة.

  االهتامم بطالء الجروح عامة
 عىل النخيل مبطهرات فطرية
التقليم أدوات   وتطهري 
فصل بعد   باملطهرات 

الفسائل

 البلعات – املسبب
 Phytophthora sp

– مبيضة  فتظهر   – النامية  القمة  لسعف  رسيع   موت 
مبتاًل تعفنًا  تسبب  النامية(  )القمة  للجامرة  الفطر   إصابة 
 تصدر عنه رائحة كريهة جدًا. تبتلع أو تختفي القمة النامية

فجأة.

إزالة النخلة املصابة وحرقها.
العمليات وتجويد   االهتامم 

الفالحية.

                                              تبقعات األوراق املختلفة: املسبب
1.Alternari spp

2. Cladosporiodis stemphrliumboted
3. Phoma spp.

تأخذ مسودة  بنية  بقع  شكل  يف  األوراق  عىل   تظهر 
 الشكل الطويل عىل الورقة تنترش البقع عىل طول النصل
 والوريقات وتتحد عند انتشار املرض لقمم الورقة بالكامل
 مسببة موت قمم الورقيات ينترش هذا املرض يف شامل

السودان ومرتبط أساسًا بالبساتني املهملة.

 التكريب واالهتامم بالعمليات
الفالحية.

 الرش بأحد املبيدات الفطرية
 املتوفرة، مع تجويد العمليات

الفالحية.

األمراض الشائعة

املكافحةاألعراضاملرض
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تقصف السعف أو مرض الحمراء أو ال�
Brittle Leaves disease

 يظهر عىل خوص السعف الجديد أو القلب اصفرار فاتح
يالحظ وجود تخطيط مصغر عىل الخوص.

ويتشقق التواءه،  عند  جهد  بأقل  متدليًا  الخوص   يصبح 
 الخوص املتبقع ويظهر عليه تبقعات وتخطيط بني محمر
املرض حدوث  بعد  تظهر  التي  األوراق  ويلتوى  بجف   ثم 

تكون أقرص وأكرث استقامة.
السعف وتبقى وأبعاد  أعداد   يتبع ذلك نقص تدريجي يف 
إنتاجها ينقص  كام  سنوات  عدة  الحالة  هذه  عىل   النخلة 

تدريجيًا حتى يتوقف.

 شوهد هذا املرض يف القرير
 )الوالية الشاملية( عىل صنف
 الربكاوي وأيضًا يف املكابراب
صنف عىل  والحلفايا   بالدامر 

املرشق ود خطيب.
مبارشة مرتبط  أنه   ويعتقد 
القلوية املرتفعة   بالرتبة 
 ونقص املانجنيز. فقد لوحظ
العنرص هذا  مستوى   تدين 
 يف األشجار املصابة أكرث من
املستوى عن  مرات   عرشة 
السليمة األشجار  يف   العادي 
مبقدار زراعي  كربيت   إضافة 
العام يف  جرام/للنخلة   400 
ثابت سامدي   كربنامج 
التسميد بربامج   الهتامم 

العضوي

الخوص املخطط

البيضاء الخطوط  هذه  ظهور  منذ  املزارعون  ذكر   وقد 
ال األشجار  فإن  املصابة،  النخلة  خوص  عىل  الكرميي   أو 

تحمل مثارًا وتبدأ يف التدهور التدريجي.

عىل األعراض  هذه   لوحظت 
 خوص سعف الصنف بركاوي
 يف منطقة مروي والقرير يف
أنه وقيل  بها  معتنى   بساتني 
حلفا وادي  يف  منترش   كان 

ويعرف بإسم آركيش –
الربكاوى عىل  وأيضًا     

والقنديلة.

امراض غري معروفة املسبب
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التوصيف الظاهري والجزيئي 
لبعض سالالت نخيل التمر 
البذرية في شمال السودان

الحار  الصيف  حيث  النيل  ونهر  الشاملية 
الجاف وانخفاض الرطوبة النسبية. بجانب 
التمر  نخيل  زراع��ة  امتدت  املناطق  هذه 
يف الوقت الحارض إىل املنطقة الرشقية 
واملنطقة  )السلوم(  األحمر  البحر  يف 
الغربية )دارفور وكردفان( ووالية الخرطوم 
وب��ع��ض امل��ن��اط��ق يف وس��ط ال��س��ودان 
 .)Bashab, 1998; El-Nageeb, 2005(

منذ  النخيل  إكثار  يف  البذور  استخدمت 
نخيل  شجرة  أن  ومب��ا  املبكرة،  العصور 
مام  املسكن  ثنائية  الجنس  وحيدة  التمر 
إجباريًا،  املنفتح  الخلطي  التلقيح  يجعل 
نتج عن ذلك استنباط العديد من األصناف 
والسالالت املحلية بأمناط وراثية متباينة. 
صنف   400 من  أك��ر  عىل  التعرف  وت��م 
 Osman,( الشاملية  الوالية  يف  وساللة 
عن  امل��زارع��ن  انتخاب  وأس��ف��ر   .)1984

والبنتامودا  الربكاوي  مثل  هامة  أصناف 

شجرة نخيل التمر من أقدم أشجار الفاكهة 
الرشق  يف  اإلن��س��ان  عرفها  التي  الهامة 
شجرة  وه��ي  أفريقيا،  وش��امل  األوس���ط 
الفاكهة الوحيدة التي ميكن أن تعيش يف 
ظروف الطقس القاسية التي تهيمن عىل 
املنطقة وميكن أن تنتج بنجاح دون عناية 
أشجار  تحتاجه  ال��ذي  النحو  عىل  مركزة 
الفاكهة األخرى. وقد سميت شجرة نخيل 
التمر بشجرة الحياة بسبب القيمة الغذائية 
اإلنتاجية  الشجرة  وحياة  لثامرها  العالية 

 .)UN, 2003( الطويلة
تعترب نخلة التمر من أهم أشجار الفاكهة 
زراعتها  ترجع  حيث  السودان،  شامل  يف 
 ،)Osman, 2001( ألكر من 3000 سنة
الري  مياه  وت��واف��ر  املناخ  ملالمئة  نسبة 
السكان  اكتسبها  التي  الطويلة  والخربة 
يف زراعة النخيل. من ثم فإن مناطق إنتاج 
واليتي  هي  السودان  يف  الرئيسة  التمور 

كلية الزراعة جامعة الخرطوم

املركز القومي للبحوث

كلية الزراعة جامعة بحري

د. الفاتح محمد مهدي

ندى بابكر حمزة

هيثم الشيخ محمد

emmahdi@hotmail.com
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جدول 1 الصفات املورفولوجية لسالالت نخيل التمر البذرية مبنطقة مروي )الوالية الشاملية( بالسودان

جدول 2 الصفات الكيميائية لثامر سالالت نخيل التمر مبنطقة مروي )الوالية الشاملية( بالسودان

الصفات

النوى الثمار األوراق الساق الساللة

 العرض /
سم

 الطول /
سم

 الوزن /
جم

 العرض
/ سم

 الطول /
سم

الوزن / جم  عدد
الشوك

 عدد
الوريقات

 الطول /
سم

 الطول
/ م

 املحيط /
سم

0.85 2.1 1 3.05 4.85 7.0 17 173 394 18.8 173 أبو أربعة

0.00 3.3 2.2 2.8 6.1 9.1 25 201 343 14 176 نيك

0.79 2.4 1.0 2.5 4.5 17.6 13 200 340 17.2 210 ود أرقوي

0.83 2.4 1.1 2.33 4.1 13.5 23 195 350 10.7 160 سليامن سعيد

0.00 2.7 2.0 2.8 4.9 14 18 193 394 15.5 191 تربي

0.89 2.5 1.4 2.4 4.0 13.9 14 199 391 11.5 202 هاليف

0.88 2.2 1.0 3.6 3.6 16.0 24 228 34 19.9 153 املقرونة

0.91 2.5 1.3 2.15 4.3 10.6 24 193 394 12.2 131 قنديال

0.7 2.9 1.0 1.68 4.85 8.0 18 187 308 14.4 172 بركاوي

0.1 0.37 0.54 0.55 0.72 3.5 4.6 4.5 31 3.4 24 االنحراف املعياري

الصفات

الرماد % األلياف الخام % الرطوبة %
السكريات الساللة

املختزلة % الكلية %

1.9 8.2 12.0 60.6 63.0 أبو أربعة

2.0 7.25 14.5 57.8 66.9 نيك

1.6 7.5 3.5 57.7 60.7 ود أرقوي

1.4 6.6 14.5 64.8 66.7 سليامن سعيد

1.3 8.4 17.0 59.3 59.7 تربي

1.6 7.8 15.0 43.1 43.3 هاليف

1.6 5.1 13.0 60.3 65.8 املقرونة

1.7 8.3 11.5 48.7 57.8 قنديال

1.7 7.3 10.3 51.9 57.6 بركاوي

0.22 1.04 3.9 6.8 7.3 االنحراف املعياري
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Table 4. Genetic Distances Among Seven Sudanese Seedling Date Palm and Control Cultivars 
Gondila and Barakawi as Estimated by ISSR Analysis

Abu-
Arbaa

Maki Wad-
Argawi

Sliman-
Said

Tibiri Halafi El-Mgrowna Gondaila Barkawi

Abu-Arbaa 0.0

Maki 0.42 0.0

Wad-Argawi 0.52 0.36 0.0

Sliman-Said 0.80 0.63 0.65 0.0

Tibiri 0.67 0.67 0.61 0.38 0.0

Halafi 0.60 0.95 0.69 0.83 0.77 0.0

El-Mgrowna 0.87 0.69 0.50 0.75 0.69 0.95 0.0

Gondaila 0.74 0.65 0.45 0.81 0.74 0.92 0.25 0.0

Barkawi 0.85 0.76 0.77 0.73 0.68 1.07 0.45 0.40 0.0

Table 3. Polymorphism and Monomorphism Detected by the use of Eight ISSR Primers on Seven 
Sudanese Date Palm seedling Cultivars With Two Control Cultivars

Prime Name Sequence Total No. of Bands No. of Polymorphic No. of Monomorphic Percentage

807 (AG) 8 T 6 6 0.0 100 %

808 (AG) 8 C 8 8 0.0 100 %

810 (GA) 8 T 3 2 1 66 %

814 (CT) 8 A 4 3 1 75 %

541 (GA) 8 YC 9 7 2 77 %

848 (CA) 8 RG 6 2 4 33.3 %

858 (TG) 8 RT 4 1 3 25 %

872 (GATA) 4 3 2 1 75 %

879 (CTTCA) 3 7 7 0.0 100 %

Total 58 46 12 644.5 %

Average 6.7 5.1 1.3 71.6 %
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شكل 1 بعض مثار سالالت النخيل البذرية

شكل 2. أمناط تضخيم التسلسل التكراري البسيط )ISSR( للبادئات )املبينة أعىل يسار كل صورة( لسالالت نخيل التمر 1( أبو أربعة، 
2( ميك، 3( ود أرقاوي، 4( سليامن سعيد، 5( تربي، 6( هاليف، 7( املقرونة، 8( قنديال و9( بركاوي 
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والقنديلة كأصناف جافة، مرشق ود لقاي 
جافة  شبه  كأصناف  خطيب  ود  ومرشق 
إن  املالحظ  من   .)El-Nageeb, 2005(

يتعرف  التي  البذرية  التمر  نخيل  سالالت 
ويعتمدونها  التمر  نخيل  م��زارع��ي  عليها 
كأصناف جديدة تتمتع بقدرة إنتاجية عالية 
مقارنة باألشجار املنزرعة ولها قدرة عالية 
وأكر  واآلفات  األمراض  مع  التسامح  من 
 Sedra et al.,( السائدة  البيئة  مع  تكيفًا 
تجدر   .)1998; El-Nageeb, 2005

الشاملية  ال��س��ودان  مناطق  ب��أن  اإلش��ارة 
البذرية  السالالت  هذه  من  بالعديد  غنية 
متميزة  أصنافًا  ميتلكون  املزارعن  وإن 
أن  إال  عاليًا،  عليها  والطلب  بهم  خاصة 
الخلف  نتيجة لعدم توافر  اندثر  معظمها 
الرتبية  م��راح��ل  يف  خ��اص��ة  الفسائل  أو 

األوىل.   
السودان  يف  قليلة  محاوالت  بذلت  وقد 
البذرية  ال��س��الالت  ه��ذه  وحفظ  لتقييم 
لتوصيفها  البحوث  م��ن  ع��دد  ن��رش  وت��م 
إال  املورفولوجية.  الصفات  باستخدام 
حساسة  امل��ورف��ول��وج��ي��ة  ال��س��امت  أن 
فقط  مالحظتها  وميكن  البيئية  للعوامل 

 Abdel Rahim,( الناضجة  األشجار  يف 
فإن  عليه   .)2002; Dawoud, 1998

عالمات الحمض النووي أداة فعالة ميكن 
للحصول  التنوع  لتوصيف  عليها  االعتامد 
عىل معلومات كافية عن االختالف والتاميز 
بن  والوراثية  البيئية  والعالقات  ال��ورايث، 
التي تعترب رضورية  النخيل  أفراد وعشرية 
حفظ  ب��ش��أن  توجيهية  م��ب��ادئ  ل��وض��ع 
تحت  خاصة  واستخدامها  الوراثية  املوارد 
 Elshibli( الضغوط الحيوية وغري الحيوية

 .)and Korpelainen, 2009

البينات  تقييم  الدراسة  هذه  من  الهدف 
ومنط  الكيميائية  والتحاليل  املظهرية 
مختلفة  س��الالت  يف  الجيني  االخ��ت��الف 
من نخيل التمر البذرية يف منطقة مروي 
أرب��ع��ة،  أب���و  وه���ي:  الشاملية(  )الوالية 
أرقاوي، سليامن سعيد، تربي،  ميك، ود 
مع  مقارنة   )1 )شكل  واملقرونة  ه��اليف، 

الصنفن التجارين قنديال وبركاوي.
مفردات  يف  تباين  وجود  النتائج  أوضحت 
النخيل  س��الالت  ب��ن  الظاهري  الشكل 
ال��دراس��ة وب��ن األص��ن��اف  ال��ب��ذري��ة تحت 
هذه  أن  بيد   ،)1 ج��دول  يف  )كام  التجارية 

ود  حالة  يف  إال  معنوية  غري  االختالفات 
أرق����اوي وه���اليف ال��ل��ذي��ن ات��س��ام بغلظ 
مبواصفة  يرتبط  ال��ذي  الساق  وسامكة 
خربة  حسب  الرطبة.  شبه  التمور  أشجار 
 )El-Nageeb, 2005( املزارعن وتحقيق
)الرطبة( أكر سمكًا  من أن صنف مدينة 
األخرى.  ب��األص��ن��اف  م��ق��ارن��ة  ال��س��اق  يف 
الحجم  بكرب  البذرية  متيزت مثار األشجار 
التجارية.  الوزن مقارنة مع األشجار  وزيادة 

وال توجد فروقات واضحة يف النوى.
الكيميايئ  الثامر  تحليل  نتائج  أوضحت 
البذرية،  السالالت  مثار  نوعية  جودة  عىل 
السكريات  حيث متيزت بنسب عالية من 
الكلية واملختزلة والرطوبة مقارنة بأشجار 
الشاهد، وال توجد فروقات تذكر يف نسبة 
هذا   .)2 ج��دول  يف  )كام  والرماد  األلياف 
الثامر  اإلشارة إىل متايز خصائص  وتجدر 
املختلفة  املواسم  يف  األصناف  داخ��ل 

مام يدل عىل تأثري العوامل البيئية. 
املورفولوجية  السامت  استخدام  أن  مبا 
لجأنا  البيئية،  للعوامل  وحساسة  متغرية 
النووي  الحمض  عالمات  استخدام  إىل 
وقد  املختارة.  العينات  لتوصيف   )DNA(

تم استخدام العديد من التقنيات الجزيئية 
والتحاليل  املظهرية  البيانات  مع  بربطها 
تنوع  وتقييم  العالقات  الكيميائية ملقارنة 
النخيل  التمور وأصناف  أنواع مختلفة من 

 .)Elshibli and Korpelainen, 2009(

أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال���ع���الم���ات ال��ج��زي��ئ��ي��ة 
والتوصيف الجيني أن البادئات التسع التي 
أو  حزمًا   )3 ج��دول  يف  )كام  استخدمت 
رشائح متعددة األشكال )%71.6(: ومن ثم 
اختريت هذه البادئات واستخدمت لتقييم 
الوراثية  وال��ع��الق��ة  األش��ك��ال  تعدد  درج��ة 
يف  التمر  لنخيل  الجينية  األمن���اط  ب��ن 
شظية   58 متييز  تم  وقد  الدراسة.  إطار 
وأظهر  املختارة،  البادئات  عرب  مضخمة 
متعددة  رشيحة   46 االحصايئ  التحليل 
مبتوسط  الجينية  األمن��اط  بن  األشكال 
5.1 رشيحة للبادئ الواحد )كام يف شكل 

بن  الوراثية  املسافة  طول  تراوحت   .)2
األمناط الوراثية يف املصفوفة بن 025-

متيز  عىل  ي��دل  مام   0.63 مبتوسط   1.0
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الورايث  التنوع  من  عالية  بدرجة  السالالت 
سجلت  النووي.  الحمض  مستوى  عىل 
وقنديال  امل��ق��رون��ة  ب��ن  م��س��اف��ة  أق���ر 
أطول  بينام  متاثاًل،  أكر  أنهام  يعني  مام 
اختالفات  إىل  إش��ارة  يف   )1.07( مسافة 
وراثية كبرية بن صنفي هاليف وبركاوي.     
للتشعب  التخطيطي  ال��رس��م  يعكس   
األمناط  بن  الوراثية  العالقات  )الشجرة( 
)الشكل  أظهر  الدراسة.   تحت  الجينية 
ساللة  بينام  ال��س��الالت  من  تجمعن   )3
اح��ت��وت  املجموعتن.  خ���ارج  )هاليف( 

املجموعة األوىل )A( عىل 5 أمناط وراثية 
سليامن  أرق���اوي،  ود  م��يك،  أرب��ع��ة،  )أبو 
سليامن  ساللة  أن  حيث  وتربي(،  سعيد 
)أخوات(  وراث��ي��ًا  قربًا  أك��ر  وت��ربي  سعيد 
وي��ق��ع��ان يف ت��ج��م��ع واح����د داخ����ل ه��ذه 
املجموعة. أما ساللة أبو أربعة وميك وود 
أن  إال  واح��دة،  أرق��اوي فهام يف مجموعة 
ميك وود أرقاوي أكر قربًا وراثيًا لبعضهام 
البعض من أبو أربعة. يف املجموعة الثانية 
نفس  لهام  وقنديال  املقرونة  صنف   )B(

املسافة الجينية ويبدو أنهام قريبان وراثيًا، 
أما بركاوي يف نفس املجموعة لكن خارج 
عال  مستوى  عن  الكشف  تم  تجمعهام. 
من تعدد األشكال بن أصناف نخيل التمر 
النتيجة  نفس  لوحظت  وق��د  املدروسة. 
 Jubrael( العراق  النخيل يف  يف أصناف 
طبيعة  إىل  ذلك  ويعزى   ،)et al., 2005

التلقيح الخلطي اإلجباري يف شجرة نخيل 
درجة  من  تزيد  أن  املرجح  من  التي  التمر 

تعدد األشكال.
عىل  للمحافظة  برنامج  أي  نجاح  يعتمد 
املورثات والرتبية عىل فهم كمية وتوزيع 
الوراثية.  املجموعة  يف  ال���ورايث  التنوع 
املورفولوجية  الثامر  صفات  وتستخدم 
ل��وص��ف االخ���ت���الف ب��ن أص��ن��اف نخيل 
إىل  معقدة  الصفات  ه��ذه  أن  إال  التمر، 
التمييز  إن  بالبيئة، كام  حد كبري ومرتبطة 
غالبا  الوثيقة  الصلة  ذات  األصناف  بن 
إنه  إىل  إضافة  ب��ه،  موثوق  غري  يكون  ما 
عادة  األصناف  وتوصيف  تحديد  ميكن  ال 
 5-3 تستغرق  قد  التي  الثامر  ظهور  حتى 
 Jaradat and Zaid, 2004;( سنوات 

 Jubrael et al., 2005; Sedra et al.,

 .)1998

وبهذا ميكن أن نستخلص بأن مواصفات 

املدروسة  البذرية  األشجار  مثار  ونوعية 

ذات ج���ودة أع���ىل م��ن ق��ن��دي��ال وب��رك��اوي 

بينام ال يوجد تباين واضح بينهام ظاهريا، 

األشجار  بن  واضحة  اختالفات  وهنالك 

البذرية مع أنهم يف موئل واحد. أوضحت 

العالقات الوراثية بن السالالت عىل تعدد 

من  عالية  درج��ة  إىل  يشري  مام  األش��ك��ال 

التنوع الورايث. عليه فإن التوسع يف زراعة 

النخيل واستقدام النخيل من الخارج يجب 

أن يتم عىل أساس علمي واضح لضامن 

لتباين  العالية  والجودة  الكبرية  اإلنتاجية 

البيئة يف املناطق املختلفة.
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أمراض واختالل نخيل 
التمور بالسودان

االختبارات التأكيدية الالزمة.
املرتبطة  املتواترة  املناخية  التحوالت   -
تالها  الفيضانات  أو  الجفاف  مب��وج��ات 
ظواهر تدهور ألشجار النخيل يف، بعض 

املناطق صعب تحديد أسبابها الفوري.
بيئته  بيئات غري  النخيل جنوبًا يف  - زراعة 
دون  للزراعة  فسائل  واسترياد  التقليدية 

الضوابط الكافية.
- اختالف املحاصيل التي تزرع مع النخيل 
بالسودان عن تلك التي تزرع مبناطق نشأة 
لبعض  ان  ومعلوم  التقليدية.  األم��راض 
 Fusarium( أمراض النخيل مثل البيوض
واللفحة   )oxysporum f.sp. albedinis

 Thielaviopsis( ال��س��وداء/امل��ج��ن��ون��ة 
نباتية  ع��وائ��ل  لها  وغ��ريه��ا   )paradoxa

 non sususcept. نجيلية  وغ��ري  نجيلية 
أمراض  وتنرش مسببات  تأوي  قد   hosts

أعراض مرضية عىل  دون تكشف  النخيل 
تلك العوائل.

النخيل  ام����راض  ان  اىل  االش����ارة  ت��ج��در 
األوىل التي تم توصيفها ما زالت تحتفظ 

السائدة  البيئية  االختالفات  إىل  بالنظر 
عن  بالسودان  النخيل  زراع��ة  مناطق  يف 
والخليج،  األفريقي  الشامل  يف  مثيالتها 
وهي مواقع نشأة وانتشار أمراض النخيل 
ح��دوث  يكون  أن  يتوقع  ف��ال  امل��ع��روف��ة، 
وان��ت��ش��ار ت��ل��ك األم�����راض م��ت��ط��اب��ق يف 
ألول  تتكشف  أن  األرج��ح  بل  املنطقتني. 
جانب  إىل  بالسودان  جديدة  أم��راض  مرة 
األمراض املعروفة، كام هو الحال مثل ما 

سرنى. 
تحديد  ت��واج��ه  التي  الصعوبات  ب��ني  م��ن 

امراض النخيل بالسودان ما ييل:
- ضعف املعامالت الفالحية خاصة التغذية 
والري مام يحدث تدهور وأعراض مشابهة 
املعروفة  املكروبية  املرضية  لألعراض 
األع��راض، عىل عجل، ألحد  فتنسب تلك 
املطلوب.  التقيص  دون  االم��راض،  تلك 
من  ال��ف��ط��ري��ات  بعض  ع��زل  يتم  ق��د  أو 
أجزاء تتكشف عليها اعراض شبه مرضية 
عزله  تم  ما  أن  أيضًا،  عجل  عىل  فيقرر، 
إج��راء  دون  األع���راض  لتلك  مسبب  ه��و 

هيئة البحوث الزراعية. وزارة الزراعة

أ.د. جعفر ابراهيم محمد عيل

gaafaribrahim80@gmail.com
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بأسامئها الوصفية التي أطلقها املزارعون 
وتحديد  العلمية  الدراسة  اكامل  بعد  حتى 
املسببات. ذلك وفقًا للتشوه الذي يحدثه 
املرض مثل املجنونة والبيوض والخامج 
النهج كام هو  والبلعت. وقد يستمر ذلك 
ألول  تكشفت  التي  االع���راض  يف  الحال 
زراعته  مناطق  ببعض  النخيل  عىل  م��رة 
“ابشيبة”  ب��  محليا  وع��رف��ت  ب��ال��س��ودان 
الناصع  األبيض  اللون  األع��راض،  لتشابه 
ال��رج��ل  رأس  يشبه  مب��ا  ال��ق��م��ة،  ألوراق 

االشيب. )صورة رقم1(
التي  األع��امل  املقال  ه��ذا  يف  سنعرض 
النخيل.  أم��راض  لحرص  بالسودان  متت 
الرسمية  التقارير  من  املتاح  م��ن:  ذل��ك 
الزمن(  به  يسمح  الذي  )وبالقدر  املوثقة 
التي كتبها خرباء وطنيون أو أعدت بطلب 
عون فني من املؤسسات العاملية وكلها 
يف   )surveys( م��س��وح��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 
مناطق زراعة النخيل هذا فضاًل عن بحوث 
الوطنية.  العلمية  املؤسسات  اجرتها 
التحقيق  التقييم وفقًا الكتامل  وسنحاول 
بالحقل  م��ش��اه��دت��ه  ت���م  مل���ا  ال��ع��ل��م��ي 
باالختبارات املعقدة والتي تحتاج لخربات 
كالفحص  ذلك  املاضون  ووقت  واجهزة 
السابقة،  لألعامل  التأكيد،  أو  املجهرى. 

بأعامل مامثلة الحقة.   
االعامل املوثقة ألمراض النخيل بالسودان

تشمل ما بىل:
- املسوحات التي نفذها الخرباء املحليون 
)مصلحة وقاية النباتات السودانية،1987( 

ال��زراع��ة  )وزارة  وزاري�����ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  أو 
وقد  و1999(  اكتوبر،1991  ال��س��ودان��ي��ة 
عدة  ح��دود  يف  نفذت  مهام  ه��ذه  كانت 
بشامل  م����روي  منطقة  ش��م��ل��ت  أي����ام 
جملتها  يف  وج��اءت  حولها  وما  السودان 
وتوصياتها  حاسمة  غري  ونتائجها  وصفية 
كانت  الظواهر  تلك  باحتواء  يتعلق  فيام 
بتحسني  التوصية  يف  ان��ح��رصت  ع��ام��ة 
مخلفات  وح���رق  ال��ف��الح��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
الداخيل  النبايت  والحجر  النخيل  اشجار 
واملعاملة باملبيدات الفطرية. ما تم حول 
قبول وتطبيق تلك التوصيات وأثرها غري 

معروف.

 IFAD/World املسح االول للعون الفني -
Bank,1991 مل يشمل االمراض فقط بل 

- املسح  أي��ض��ًا    النخيل  شمل ح��رشات 
 )TCP/SUD 2256 Project( ال��ث��اين 
 .)Dr Andrew J. Dabek( أع���ده  فقد 
مستشار منظمة االغذية والزراعة بالتعاون 
الزراعة  وزارة  النباتات،  وقاية  مصلحة  مع 
ذلك  أورده��ا  التي  االش���ارات  السودانية، 
ميكروبية  أم��راض  عىل  اشتملت  التقرير 
ذلك  يتم  مل  وأخ���رى  منها  التحقق  ت��م 
نحوها وسنتحدث عنه عىل حده ألهميته.

التي  أو  اج��ان��ب  خ��رباء  نفذها  البحوث   -
السودانية  الزراعية  البحوث  بهيئة  أجريت 
السودانية  بالجامعات  ال��زراع��ة  وكليات 
علمية  بدوريات  نرشها  أو  اعتامدها  وتم 

محكمة

االمراض املحققة

التحقيق  تم  التي  االم��راض  بذلك  ونعنى 
العلمي الكامل او الجزيئ لها. وتشمل: 

 ( القلب/املجنونة  السوداء/عفن  اللفحة 
)Thielaviopsis paradoxa

TCP/ ال��ف��ن��ي  ال���ع���ون  ت��ق��ري��ر  اش�����ار 
إىل   SUD2256,1993.Dabek1993

السودان،  بشامل  املرض  هذا  مشاهدة 
غطت مناطق ابدوم - رشق مروي. الكرو، 
وتم  والطالبناب  الربقيق  الغابة،  سالب، 
اوراق  عينات  م��ن  املسبب  الفطر  ع��زل 
نخيل جمعت من هذه املناطق. االعراض 
اوراق  وموت  تعفن  شملت  سجلت  التي 
انحناء منطقة اإلصابة  )القمة( مع  القلب 
إىل  تقود  باملرض  االصابة  أن  لوحظ  كام 
تدهور كبري يف منو االشجار وفاقد للتمر 
أك��دت  بعدها.  وم��ا  ال��خ��الل  مرحلة  يف 
تكشف  اثبتت  الحقة  بحوث  النتائج  هذه 
نهر  بواليتي  النخيل  أشجار  عىل  املرض 
النيل والخرطوم بنفس االعراض املرضية 
 6 و   4% اىل   2 ان��ت��ش��ار  وبنسبة  أع���اله 
اىل%10 بواليتي الخرطوم ونهر النيل عىل 
قابلية قصب  الدراسة  أثبتت  التوايل. كام 
السكر لعزات )isolates( الفطر التي تم 
 Awadalla( النخيل  من  عليها  الحصول 
بحوث  أشارت  أيضًا   .)  I.A., et.al.2008

 )Altaf Elhassan et.al. ,2017ِ( الحقة 
مناطق  ببعض  امل��رض  هذا  انتشار  إىل 
من2  ت��راوح��ت  بنسبة  ال��س��ودان  ش��امل 
الثابت تسجيل  عليه يصبح من  اىل96%. 

مرض اللفحة السوداء بالسودان.
 Mauginiella  ( الخامج  الطلع/  خياس 

)scaettae

أشار التقرير السابق إىل مشاهدة املرض 
تتكشف  سمعريت.  تنقىس،  مبنطقة 
األعراض ببقع داكنة عىل السطح الخارجي 
ثم  وتعفن  والفحول(  )االمهات  للطلع 
موت األزهار وقد تم عزل الفطر املسبب 
من عينات تتكشف عليها األعراض. وبهذا 
أنه  إال  بالسودان  يتأكد وجود هذا املرض 
النخفاض  نسبة  كبري  أث��ر  له  يكون  ال  قد 
من  تعترب  التي  النسبية  الرطوبة  معدالت 

اهم العوامل املؤثرة عىل االصابة.
 El Arkish ( )االركش(   البطيء  التدهور 

Slow deline

وص��ف ه��ذا امل���رض ب��ش��امل ال��س��ودان 
مبجلة    2000 عام  وآخ��رون     P.Cronje

New Diseases  Reports

 Slow Decline a new ع��ن��وان:  تحت 
 disease of mature date palms in

 North Africa associated with a

phytoplasma    وقد جاء وصف املرض 

كام ييل:
شوهد  السبب.  مؤكد  وغري  قاتل  مرض 
بشام ل السودان عىل طول نهر النيل بني 
الذي  الفاقد  ويقدر  ومروي-كرمية  دنقال 
خالل  االشجار  يقتل   .6% بحوايل  يحدثه 
12 ال�� 24 شهرا بعد تكشف االعراض التي 
تبدأ بتغيري لون االوراق السفىل العمرة اىل 
اللون االصفر والتقدم اىل اعىل.  ييل ذلك 
الجفاف وتحول اللون اىل األبيض أو البنى 
الجذع  ليبقى  االوراق  تسقط  ثم  الباهت. 
منتصبا عار األوراق. أحيانا عند نزع االوراق 
الصغرية يالحظ تعفن القواعد مع انبعاث 

رائحة كريهة. )صورة رقم2(            
white tip die-back

واخ���رون   P.Conje امل���رض  ه��ذا  وص��ف 
 Plant مب���ج���ل���ة   ال�����س�����ودان  ب���ش���امل 

Pathology تحت عنوان:

151
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 First report of a phytoplasma  
 associated with a disease of date

.  palms in North  Africa

النخيل  اش��ج��ار  يصيب  ج��دي��د  ك��م��رض 
مجموعات  شكل  عىل  السودان  بشامل 
طول  عىل   )scattered foci( متفرقة 
االشجار  يف  االص��اب��ة  تحدث  املنطقة. 
لتموت  سنوات(   8 اىل   5( ال��ص��غ��رية 
االصابة.  ب��ع��د  ش��ه��را   12 اىل   6 خ���الل 
 )chlorosis( االعراض بشحوب  تتكشف 
تصفر  ان  دون  الحديثة  ل���ألوراق  ش��دي��د 
ث��م ت��ج��ف رسي��ع��ًا ك��ام ي��ح��دث شحوب 
مع  ل��ألوراق  الوسطى  العروق  طول  عىل 
يثبت  مل   )necrosis( التقرحات  بعض 
 electronic( اإللكرتوين  املجهر  فحص 
وج��ود  قاطعة  ب��ص��ورة   )microscopy

التي  ال��ن��ب��ات  اغشية  يف  امل��اي��ك��وب��الزم��ا 
الدراسة  خالصة  املرض.  اع��راض  تظهر 
العالقة بني هذا  احتامل  اىل  االش��ارة  هي 
بريمودا  حشيشة  ورق��ة  وم��رض  امل��رض 
 Bermuda grass white leaf-( البيضاء 
BGWL(( ونوهت إىل رضورة املزيد من 

التقيص والتحقق.
االمراض غري املحققة

وهي االمراض التي جاء ذكرها يف بعض 
النخيل  أم���راض  إىل  ونسبت  ال��ت��ق��اري��ر 
ال��الزم  العلمي  التحقيق  دون  املعروفة 

نذكر منها:
-1مرض البيوض

مت���ت االش�������ارة اىل ه����ذا امل�����رض يف 
وفقًا   )  IFAD/World Bank( التقارير 
أع��راض مرض  أع��راض، تشبه  ملشاهدة 
ال��ب��ي��وض، ع��ىل ش��ج��رة واح���دة مبنطقة 
الفطر  ع���زل  وت���م  ت��ن��ق��ىس س��م��ع��ري��ت 
تحديد  دون   Fusarium oxysporum

تصبح  وعليه    f.sp. albedini ال��ط��راز  
عند  والتوقف  امل��رض   االش��ارة إىل ه��ذا 
لها  عملية  أو  علمية  قيمة  ال  الحد  ه��ذا 
تجدر  املطلوب.  العمل  يكمل  مل  م��ا 
البيوض  مرض  تشخيص  ان  اىل  االشارة 
 external( ال��خ��ارج��ي��ة  ل��ألع��راض  وف��ق��ا 
يتطلب  االش��ج��ار،  ع��ىل   )  symptoms

 experienced(متمرسني ف��اح��ص��ني  

الفطر   ت��ح��دي��د  (وايضا   )observers

النمو  وس��ائ��ط  ىف  ب��ال��زراع��ة  امل��س��ب��ب 
 ( املزرعية  الخصائص  ودراسة  الصناعية 
واختبارات   )  cultural characteristics

 )Pathogenicity test العدوى( 
 )DNA( ال��ن��ووي  الحامض  وم��ض��اه��ات 
 considerable( كلها تطلب خربه معتربة

.) experience

 EPPO.INT/QUARANTINE/DATA

SHEET Fusarium oxysporum f.sp.

)       ) albedini s
من  اختيار  يتم  أن  األوفق  من  نرى  وعليه 
أن  امل���رض  ب��ه��ذا  تتعلق  مب��ه��ام  يكلف 
وإال  الكافية  والتجربة  الدراية  لديه  تتوفر 
اىل  بالتوصل  اكتامله  قبل  العمل  يتوقف 
رأى قاطع. وأن يتم االحتفاظ بأجزاء النبات 
 ) cultures( التي تم منها العزل واملزارع

التي  االم����راض  ال��ب��ي��وض م��ن  ان م��رض 
ال ت��ح��ظ��ى ب��االه��ت��امم اإلق��ل��ي��م��ي ل��دى 
ينال  بل  فحسب،  للتمور  املنتجة  ال��دول 
مصنف  فهو  املامثل.  العاملي  االهتامم 
لدى   A2 quarantine pest ب��ال��درج��ة 
واملتوسط  االورب��ي��ة  املنظمة  او  االي��ب��و 
  EPPO  European and لوقاية النبات)  
 Mediterranean Plant Protection

اتحاد  اهتامم  وموضع   )organization

العاملي  للسالمة  املهنيني  املستشارين 
 International Association of(

 )Professional Security Consultants

فائقة  ق����درات  ل��ل��م��رض  ان  وم���ع���روف 
اجتامعية  مخاطر  ويشكل  االنتشار  عىل 
للتمور.  للدولة املنتجة  واقتصادية  كبرية 
التوسع  يف  الرغبة  م��ع  ذل��ك  ق��ران��ا  ف��اذا 
وتطوير االنتاج لدى الدول املنتجة للتمور، 
ضوابط  فتصبح  ال��س��ودان،  بينها  وم��ن 
وتطوير الحجر النبايت لحركة اجزاء النبات 
لالستزراع يف غاية االهمية. نشري هنا ملا 
السلطات  بني  ارتباك  من  مؤخرا  ح��دث 
مجال  يف  املستثمرين  واح��د  السودانية 
انتاج التمور. وعىل الرغم من ان تفاصيل 
ما حدث قد يكون خارج إطار هذا املقال اال 
انه قد يكون مفيدا ملن يرغب يف التعرف 
عىل جانب منه ىف املقال الذى اعده كاتب 

السوداين  بصحيفة  ونرش  السطور  هذه 
البيوض  بعنوان:   2017 مارس   18 بتاريخ 
او  واالحكام  الجدل  مقابل  والعرب  الحوار 

طلب الحصول عليه من الكاتب
-2موت الفسيل

املكون  الفريق  الظاهرة  هذه  اىل  اش��ار 
ب��ت��اري��خ   466 رق����م  ال�������وزاري  ب���ال���ق���رار 
واس��ع��ة  ب��ان��ه��ا  وص��ف��ت   1993/10/31

ونالت  االنتشار مبنطقة مروي وما حولها 
ذلك  يف  والفنيني  امل��زارع��ني  اه��ت��امم 
من  بنوعني  ال��ظ��اه��رة  تتكشف  الوقت. 

االعراض:
-عفن القلب ويقود اىل موت الفسيلة.

ثم  الجريد  واغشية  سطح  وتلون  -تعفن 
الجفاف.

مجمل هذه االعراض يشابه مرض الفسيل 
 .)Diplodia phoenicum( الدبلوديا  او 
عىل نقيض مرض البيوض فان الفحص 
سهال وقد ال يحتاج لوسائط منو صناعية. 
وقد تم ذلك. وكانت النتيجة سالبة. وبهذا 
تأكد ان تلك االعراض ال ترجع اىل مرض 

الدبلوديا. 
Deformations االختالالت

ويقصد بها التشوهات التى تشاهد عىل 
اشجار النخيل ىف بعض املناطق بشامل 

السودان واهمها:
1 – بياض القمة واملوت الرجعى )ابشيبه(

ميتد  قد  الجريد  قمم  عىل  ناصع  بياض 
القمة  عند  ينحرص  أو  االوراق  كل  ليشمل 
الظاهرة  ه��ذه  تقود  ان  امل��ؤك��د  غ��ري  م��ن 
اىل موت األشجار املصابة او العودة اىل 
الدبة  مبناطق  شوهد  الطبيعية.  حالتها 

القرير مروى وكرمية.
 2-Bustard head

اوراق  ت��ك��وي��ن  ك��ث��اف��ة  االع����راض  تشمل 
تبدو  مشوهة ومتقزمة وهي يف جملتها 
كفسيلة نامية عند اعىل الشجرة بدال من 
التي تظهر  الساق. مصري االشجار  قاعدة 
عليها االعراض غري مؤكد ولكن االعتقاد ان 
الظاهرة عارضة تعود بعدها االشجار اىل 

حالتها الطبيعية.
التدابري املقرتحة

-ت��وف��ري امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 
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التقارير  اش��ارت  التي  األم��راض  مسببات 
بارتباطها بامليكوبالسام )التدهور البطيء 
White tip die- Slow declineوال 

back( بالنظر اىل اتساع االنتشار والقدرة 

للمكافحة  جهد  أي  يسبق  وإن  التدمريية. 
التيقن الكامل بان املسبب هو الذي ذكر 
املكافحة  تدابري  تصبح  ليك  التقارير  يف 

سليمة من الناحية العلمية واللوجستية
للمسبب  ال��ق��اط��ع  االث���ب���ات  ح��ال��ة  -يف 
الحل  م��ن��اه��ج  ت��ع��د  ان  ن��ق��رتح  امل���رىض 
بعناية والتي قد تكون طويلة املدى )مثل 

االصناف املقاومة(.
خصوصا  النبايت  الحجر  تدابري  -مراجعة 

بناء القدرات والتعاون اإلقليمي والدويل.

ملخص السرية الذاتية

بكالريوس)   : عىل  محمد  لربهيىم  جعفر 
نبات(  )امراض  ماجستري   ،1966 زراعة( 
)امراض  الخرطوم. دكتوراة  1970 جامعة 

)اململكة  ردن���ج  ج��ام��ع��ة   1978) ن��ب��ات 
البحوث  هيئة  عام  مدير  .نائب  املتحدة( 
تطوير  السودانية.مسؤول  ال��زراع��ي��ة 
الزراعية  البحوث  وب��رام��ج  اسرتاتيجيات 
القومية النتاج املحاصيل الزراعية النباتية 
بني  الروابط  وتنمية  التدريب  واحتياجات 
الوطنية  ال��زراع��ي��ة  البحوث  مؤسسات 
ىف  سابق  خبري   . والعاملية  واالقليمية 
العربية  املنظمة  ل��دى  النبات  ام���راض 
االم��ارات  بدولة  للعمل  الزراعية   للتنمية 
من  العديد  ىف  عضو  املتحدة.  العربية 
االهتامم  ذات  واالداري����ه  الفنية  اللجان 
سابق  الزراعية.عضو  والتنمية  بالبحوث 
اللتحاق  النبات  وصحية  صحة  لجنة  ىف 
السودان مبنظمة التجارة العاملية. رئيس 
الدستور  لهيئة  السودانية  القومية  اللجنة 
سابقا  االطعمة.  ملوثات  ولجنة  الغذاىئ 
للبحوث  ال��س��ودان  مجلة  تحرير  رئيس 
للبحوث  ح��ر  مستشار  حاليا  الزراعية. 
بتنمية  تطوعا  الزراعية.مهتم  والتنمية 
من  ال��غ��ذاء  بسالمة  ال��ج��امه��ريى  ال��وع��ى 

خالل وسائط االعالم.
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نساء باسقات

ومأكل  ملبس  من  األرسي��ة  احتياجاتهم 
وأثاث وغريها ومن هنا تأيت املحبة بينهم 
وبني النخلة، فقد مجدوها يف أشعارهم 
السودان  شاعر  هو  وها  فوائدها  وع��ددوا 
له  حميد..  س��امل  حسن  الحسن  )محمد 

( يذكر دخولها لكل بيت  الرحمة واملغفرة 
سوداين مبصنعاتها املختلفة:

تلقاها خشت يف البيوت
ويب كل رصاح

تقروقة سجاجة طهورة
طبق من العرجون

ضنيب هبابة
طاب طبطابة

قفة وكسكسيكة
حبل متني

فتلوهو يف ضل الدليب
نشلوبو من بري للرشاب

نسجوبو بنرب وعنقريب
تلقاها خشت يف البيوت

جوبيل جريد
يعرش سقف بيتا جديد

يف أرض الشامل السوداين حيث ترتاص 
تجمع  واحدة  كتلة  كأنها  وتتالصق  القرى 
حتى  واملصاهرة  القريب  أوارص  سكانها 
إحداهن  دعت  إذا  الواحد  كالجسد  صارت 
والكرم  بالشهامة  األخ��ري��ات  لها  تداعت 

والبسالة.
ص��ام��دة  ال��ب��ق��اع  ه���ذه  يف  النخلة  ت��ق��ف 
وعزتهم..  الشامل  سكان  شموخ  شامخة 
فهي  الحياة  سبل  من  الكثري  لهم  تيرس 
الغذاء  يف  أجزائها  كل  من  يستفاد  التي 
يعترب  فالكل  وغريه..  واملسكن  وال��وق��ود 
موسم الحصاد هو موسم لألفراح وفيه 
)دفرت  الجرورة(  و)تفك  الزيجات  تقام 
الديون عند البقال( وكام يقال بحل الديون 

تنام العيون.
املناصب  يشغلون  والذين  املثقفون  كل 
الشامل  أه��ل  م��ن  والعلمية  السياسية 
ف املمول  ِّ كانت النخلة هي الرافد وامُلصرَ
لهم، يعتمدون عليها اعتامدًا كليًا فتسكن 
األنفس من متاعب الحياة ويتسابق الناس 
ورشاء  ومناسباتهم  حياتهم  لتجديد 

مدير إدارة االرشاد، مرشوع نورى الزراعي

املهندسة الزراعية نسيبة جعفر سامل

nosibasalim61@gmail.com
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اول دخلتو عريس سعيد
مبسوط يقرقر بانرشاح

ال��ف��رح��ة يف م��وس��م  ت��س��ع��ه  ف��ال��ك��ل ال 
والكبري  الصغري  ينتظره  وال��ذي  الحصاد 
املصطفى  ح��دي��ث  ي���ردد  حالهم  ل��س��ان 
ال  بيت  عائشة  “يا  عليه وسلم  الله  صىل 

متر فيه جياع أهله”.
يعتقد املزارعون مبا توارثوه عن أجدادهم 
أن النخلة ال تحتاج لعناية كبرية فهي تجسد 
الصرب يف أسمى معانيه، فهم وإن رعوها 
واالهتامم  كاملة  غري  لها  رعايتهم  تكون 
بها تنقصه الكثري من األمور الفنية الزراعية 

واالرشادية..
الحياة  ظروف  وبدأت  قلياًل  اإلنتاج  فصار 
ومل  األف��راح  وقلت  فشيئًا  شيئًا  تضيق 
يعد موسم الحصاد موساًم للفرحة وفك 

الضيق...
وسط هذه الحرية كان هنالك ضوًء يظهر 
رويدًا رويدًا يذكرنا بأسطورة )أبو ملبة أو أبو 
بقاطني  مرتبطة  أسطورة  وهي  فانوس( 
الصحراء إذ يظهر لهم ضوء ويختفي يف 
يحمل  برجل  ويفرسونه  االتجاهات  جميع 
خيال  هو  رمب��ا  رسيعًا...  يتحرك  مصباح 
تصوره عقولهم التواقة لبصيص نور يف 

تلك الصحراء.

ظل الضوء يسطع ألهل الشامل ويقرتب 
منهم والجميع يرتقب والقلوب تواقة هل 
اآليت منقذهم؟ وهل تعود للنخلة صحتها 
وجوههم  عىل  ترسم  وترجع  وعافيتها 
النقصان؟   يف  ب��دأ  ال��ذي  وال��رسور  الفرح 
)الالند  الحكومية  السيارة  متتطي  أتتهم 
روفر( جيئة وذهابًا وتطوافًا مبزارع النخيل 
لزيادة  وتشجيعهم  املزارعني  ومساعدة 
اهتاممهم بالنخلة األم لتعيد لهم سريتها 
والحداثة.  بالرعاية  وجه  أكمل  عىل  األوىل 
فالتمور تعترب املحصول النقدي الرئييس 
يف  كليا  عليها  ويعتمدون  الشامل  ألهل 

حياتهم.
أتتهم وهي تحيك عن تاريخ حافل وتحيك 
هذه  يف  وبسالتها  السودانية  امل��رأة  عن 
)هي  مهرية  حفيدة  فهي  ال  كيف  البقاع.. 
صيتها  ذاع  التي  عبود  بت  مهرية  الشاعرة 
وحامسها  بصوالتها  والنجوع  القرى  بني 
الغازية  الجيوش  جحافل  ضد  للمحاربني 

ومن أكرث أشعارها انتشارًا..
الليلة كان خفتو يارجالتنا*

ادونا السيوف هاكم رحاطتنا* 
مريم  د.  يحىص..   ال  الذي  الكثري  وغريها 
ابنعوف الحسن الباحثة يف مجال النخيل 
باألصناف املحلية  اهتمت  والتي  والتمور 

يف  املمتازة  البذرية  السالالت  وانتخاب 
كاًم  بجودتها  اشتهرت  والتي  املنطقة 
ونوعًا وال زالت تدعو كل املهتمني بالتمور 
إلقامة مجمع ورايث للحفاظ عىل األصناف 
هي  ...أتت  االن���ق���راض  م���ن  امل��ح��ل��ي��ة 
وصاحبتها اللتان اجتمعتا عىل قلب نخلة 
وطريقهام  واح��د  عشقهام  فكان  واح��دة 
واحد فصاحبتها د. فاطمة باشاب الباحثة 
فتئت  ما  والتي  املجال  نفس  يف  أيضًا 
لخدمة  امل��زارع��ني  إرش���اد  ت��وان��ت يف  وال 
التدلية،  الخف،  )التلقيح،  النخلة  رأس 
الحصاد(  الجافة،  االجزاء  إزالة  التقويس، 
وأيضًا أنواع التلقيح وأفضلها التلقيح اآليل 
وظلت تقنع املزارع التقليدي بخف الثامر 

لتحسني النوعية.
واالرش��ادي��ة  البحثية  برسالتيهام  آمنتا 
اإليضاحية  وامل�����زارع  ال���ن���دوات  ب��إق��ام��ة 
الزراعية  واملعارض  الطوعية  والجمعيات 
فكانت خطواتهام العلمية متالحقة إىل أن 

نالتا درجة الدكتوراه.
أن  ما  يعرفهن  السودان  شامل  يف  الكل 

يذكر النخيل إال وهن حارضات..
لهن يف مزارع النخيل غرس ودرس جديد.. 

ويف الصحاري غرس..
ويف القلوب غرس دائم.
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إدخال التمور
في الوجبات والمشروبات 

السودانية التقليدية

االستهالك يف شكل عصائر أو مسحوق 
أو فطائر، سنرشحها بالتفصيل يف اآليت:

مسحـــــــــوق البلــح

االستخالص:  ط��ريق��ة  األوىل:  املرحلة 
أواًل: يجب أن نختار األصناف الجافة جفافًا 
الجاو  وبعض  البيضاء  القنديلة  مثل  كليًا 
األبيض والربكاوي واألصناف الجافة كلها 

دون متييز.
ونظافة  فرز  عملية  هي   : الثانية  املرحلة 
وإزالة القمع والنوى، واملرحلة األخرية هي 
طواحني  بواسطة   التمور  طحن  عملية 
يضيف  ناعاًم  السحن  كان  وكلام  عادية،  
عملية  تتم  ذلك  وبعد  للصنف  تحسينًا 
لوحده  الناعم  الطحني  لجمع  الغربلة 
مكرسات  شكل  يف  ُيستخدم  والباقي 
وال��ب��اس��ط��ة  ال���ح���ل���وي���ات  وب����دائ����ل يف 
ال��س��ودان  يف  يسمى  وم���ا  وال��ِش��ع��ريي��ة 

وطعوم  وأل����وان  أش��ك��ال  النخيل  ل��ث��امر 
مت��ي��ز ك���ل ص��ن��ف ع���ن ب��ق��ي��ة األص��ن��اف 
ب��امل��ذاق وال��ل��ون وال��ط��ع��م، وق��د سبق 
فلذا  وتصنيفه  الصنف  وصف  يف  العلم 
املعروفة  غري  لألصناف  األس��امء  ج��اءت 
إىل  واليابسة  اللينة  والقرشة،  )السكرية، 
آخره( من األسامء التي عّرف بها اإلنسان 
الصنف الذي يزرعه أو يأكله بائعًا أو شاريًا. 
وما مييز أصناف نخيل التمر يف السودان 
بعد  الثمر  عىل  يجري  ال��ذي  جفافها  هو 
النضج بأيام قليلة، بالطبع ميكن لإلنسان 
أن يحفظها رِطبة ولكن بتكلفة عالية جدًا، 
من  ونقلها  األس��واق  يف  تداولها  يصعب 
م��ك��ان إىل آخ��ر يف ظ��ل ت��رام��ي أط��راف 
ال��س��ودان وب��ع��د م��واق��ع االس��ت��ه��الك من 
مواقع االنتاج، عليه جاءت فكرة االستفادة 
الجافة  وش��ب��ه  الجافة  التمور  م��ي��زة  م��ن 
عىل  تشجع  تقليدية  ك��وج��ب��ات  لتصنع 

امل���دير التنفي��ذي لجمعي��ة فالح��ة ورع�������اية النخ���يل 
الس����وداني��������ة

عمــاد إدريس فضـل املـولـى

sudanese.datepalm.society@gmail.com

جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية تبتكر 
فــي إطار تنمية المرأة الـــريفيــة والــحضــرية
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فطائر وملفوفات البلح  بالشوكوالتة

)باللقيامت( أما املسحوق الناعم فيمكن 
القهوة  بعض  لتحلية  كسكر  استخدامه 
نستعرضها  وس��وف  النواة  من  ُتعد  التي 
فيمكن  األخ��رى  االستخدامات  أما  الحقًا، 
أن تكون بديلة للسكر يف جميع العصائر 
م��ث��ل عصري  ال��ش��ف��اف  غ��ري  ال��ل��ون  ذات 
وال��ربت��ق��ال وعصري  وال��ق��ري��ب  ال��ج��واف��ة 
أيضًا  ُيخلط  أن  وميكن  والبطيخ  الشامم 
مديده  ومع  اإلنضاج  بعد  الحلو  القرع  مع 
القمح والشعري والحليب والزبادي وميكن 
أن يخلط مع مسحوق الشعري مع الحليب 
باإلضافة  الرضع  لألطفال  غ���ذاًء   ويكون 
أن  وميكن  وغريها  والباسطة  الكنافة  إىل 
باإلضافة  الطحني  قبل  القمح  مع  يخلط 
أغذية  يف  مضافة  عديدة  الستخدامات 
والزبادي،  الحليب  مع  املتعددة  األطفال 
من ما يضاعف ويقوي من قيمتها الغذائية 
بالحليب  مخلوطة  أنها   طاملا  لألطفال  
هذا  بالطبع  البلح،  ومسحوق  والشعري 
إفادة  حسب  االنتشار  يف  بدأ  املسحوق 
للسودان  ح��ر  ال��ذي  التونسيني   أح��د 
أقيمت  التي  التدريبية  ال��دورة  إبان  مؤخرًا 
عن  التلقيح يف فرباير 2016 م. بينام بدأ 
السودان يف هذا املنتج منذ العام 2006 

الـــفطائر قراصة البلح 
)الفطري الفرنيس(

صنف  م��ن  مت���ور  عجينة  ال��������م��ك��ون��ات: 
والية  به  تتميز  ال��ذي  املعروف  امل��رشق 
ال��س��ودان،  ش��امل  وس��ط  يف  النيل  نهر 
تخلط العجينة مع قليل من دقيق القمح 
بنسبة  املخمر   ال��ذرة  بدقيق  املخلوط 
1+ كيلو دقيق قمح  )½  كيلو عجينة متر 

+ ¼   كيلو دقيق ذرة مخمر( تخلط جيدًا 
من  وقليل  الحافظة   البهارات  بعض  مع 
ثم  ممكن(  ق��در  )أقل  والقرفة  ال��ش��امر 
الساخن حتى  الصاج  الخلطة عىل  توضع 
يكتمل النضج ويكون اللون بنيًا فاتحًا ثم 
متسح ببعض السمن النبايت أو الحيواين 
أو زيت السمسم، ميكن لهذه الفطرية أن 
تحفظ يف جو عادي داخل ورق وال تتحمل 
إىل  تصل  صالحية  مبدة  أب��دًا  البالستيك 
تعلمون  وكام  أبدًا  تتحلل  وال  كامل  شهر 
بعض  تحفظ  حافظة  م��ادة  بالتمور  فإن 

األشياء من التحلل. 

كـــعــك الــبلح )الزيت( 

املكون�����ات: دقيق قمح عادي يتم غمره 
)½ كيلو مع  البلح بنسبة  مبحلول عجينه 

عىل  يوضع  ثم  قمح(  دقيق  كيلو  واح��د 
زي��ت س��اخ��ن مل��ده ⅓ س��اع��ة ف��أك��رث ثم 
ُيعرض للهواء ملدة ساعتني ثم يوضع يف 
إناء ورقي ُمحكم القفل وميكن أن يحافظ 
يف  الغذائية  وصالحيته  وطعمه  لونه  عىل 
قدميًا  شهرين،  من  ألك��رث  ال��ع��ادي  الجو 
بالدواب  الطويلة  لألسفار  يستخدم  كان 
يستخدم  وم��ازال  كان  أيضًا  مثاًل،  كالحج 
أكلها  تقي  متكاملة  كوجبة  األف���راح  يف 
الشتاء  فصل  يف  السيام  السفر  نصب 

الحتوائها عىل سعرات حرارية عالية.

املخبوزات واملعجنات

أيضًا ميكن أن تستخدم التمور وعجينتها 
التي  واملعجنات  الخبائز  يف  ومسحوقها 
ومسحوق  وعجينة  الدقيق  م��ن  تتكون 
للمنكهات  بديل  أس��ايس  كُمكون  التمر 
االستغناء  ميكن  أيضًا  الصناعي،  والسكر 
امل��ك��رسات يف ظ��ل وج���ود متبقي  ع��ن 
غربلة مسحوق التمور الناعم التي ُتضاف 
بنكهة  املنتج  ومت��د  للمكرسات  بديلة 
وطعم مميز )الشعريية واملكرونة وغريها 
من النشويات التي تستخدم للتحلية يف 

املائدة السودانية(.

املــدايــد والرقــائق واملهلبية

لفظ املديدة غري متداول يف اللغة العربية 
مكوناتها  ال��س��ودان  يف  امل��دي��دة  ول��ك��ن 
القمح  عجينة بلح مخلوطة ببعض دقيق 
تطهى جيدًا وتستخدم عادة للنساء الاليت 
السيدة  بسرية  تيُمنًا  مواليدهن  وضعن 
الرحمن  الله  بسم  السالم  عليها  مريم 
اِقْط  ِة ُتسرَ ْخلرَ ْيِك ِبِجْذِع النَّ ُهزِّي ِإلرَ الرحيم )ورَ

ا( سورة مريم اآلية 25. ِنيًّ ًبا جرَ ْيِك ُرطرَ لرَ عرَ
وتؤكل  لوحدها  التمر  عجينة  تطهى  أيضا 
القمح  م��ن  امل��ص��ن��وع��ة  ال��ل��ق��ي��امت  م��ع 
أو  )بالرببور(  ال��س��ودان  بعامية  وتسمى 
املرحلة  إىل  نسعى  واآلن  )الحرحور( 
الثانية بعد الرببور ميكن أن ترتك حتى تربد 
ويتم فرشها يف إناء معدين واسع ومترر 
وتصبح  وتجفف  مستديرة  خشبة  عليها 
الدراسة(،  تحت  )تجربة  قمردين  رقائق 
الذرة  أيضًا املديدة ميكن أن تكون بدقيق 
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تكون  أو  الرفيعة  وال��ذرة  والدخن  الشامية 
يف شكل مهلبية )تصنع من طحني األرز 

مع مسحوق البلح أو الدبس(.
هنالك مديدة أخرى مل تجرب كثريًا وهي 
مديدة بلح القرع الحلو األصفر بعد نظافته 
وبعد  ص��غ��رية  ج��زي��ئ��ات  إىل  وتقطيعه 
اكتامل النضج متامًا يضاف إليها عجينة أو 
مسحوق بلح مع قليل من الحليب بالتايل 
تكون هذه املديدة بها مكون غذايئ كامل 
القرآن  يف  مكوناتها  من  ذك��ر  ما  بفضل 
كام  الرشيفة.  النبوية  واألحاديث  الكريم 
ميكن تحويل املديدة )الرببور( إىل كرمية 
بعض  م��ع  يعرض  كريم(  )آيس  م��ربدة 
الشعري  كمسحوق  ال��ع��ادي��ة  الخلطات 

وقليل من الحليب.

املـربـــات والــعســل )الّدبس( 

ولكن  العريب  العامل  يف  معروف  الّدبس 
مربة البلح قليلة جدًا. تجربة الجمعية مع 
لب القرع األصفر أو املانجو مع قليل من 
التمر ثم تخلط مع الطهي ناجحة  عجينة 
عالية  نكهة  بها  أن تكون مربة  جدًا وميكن 

جدًا مع إضافة قليل من نكهة الّليمون.

العصـــــــائر والــمريــــس    

املريس  معرفة  م��ن  الب��د  العصائر  قبل 
السعودية  النخيل  مجلة  يف  )ورد  لغًة 
أحدهم  ضل  إذا  كانوا  العرب  قدماء  أن 
له  يأتون  شديدًا  عطشًا  وعطش  الطريق 
املاء  يف  وينقع  باأليدي  مرسه  يتم  بتمر 
املمروس فيه ويتناوله رشابًا يك يعوضه 
به  أمل��ت  ال��ت��ي  الطويلة  العطش  ف��رتة 
ومن هنا جاء لفظ املريس( وبالطبع يف 
)املريسة(  لفظ  يعرفون  الناس  السودان 
مع  يخلط  ُمزّرع(  ذرة   + )بلح  ومكوناتها 
الناس  البعض ثم مُيرس ويتبادله  بعضِه 

والبعض يسميه )العسلية والبقنية(.
يسمى   مب��ا  امل��ع��روف��ة  ال���عصائ���ر  أم��ا 
الرشبوت أو عصري البلح حيث ُتبل التمور  
يف املاء ملدة 12 ساعة مع بعض البهارات 
آخره(  إىل  أحمر  وع��رق  زنجبيل  أو  )قرفة 

كمرشوب  تناوله  ويتم  ُيصفى  وبعدها 
اختلف  الغازية،  امل��رشوب��ات  مثل  مثله 
البعض يف ِحله  وُحرمته والبعض قال إنه 
الذي  الكريم  الرسول  بقول  واستدل  نبيذ 
وال  عشيًة   ليرشبه  غ��داة   التمر  ينبذ  كان 
ننىس أن شعب السودان يصنع الحلو مر 
بإضافة  املّزرع  والذرة  التمور  )اآلبري( من 
غالب بهارات ما يسمى  بالرشبوت  وكل 

اإلنسان  لجسم  الفوائد  م��ن  ب��ه  ذك��ر  م��ا 
اآلن  بأكمله.  ال��ي��وم  صيام  بعد  السيام 
هنالك مصنع حديث جدًا يف السودان بدأ 
إنتاج  خط  مع  البلح  عصري  إنتاج  يف  فعاًل 
ُمخلفات  من  األع��الف  وتصنيع  العسل 
بدياًل  يستخدم  أن  ميكن  )الّدبس  التمور 

للعجينة خاصة يف العصائر(.

العصائر األخرى

خلط  ج���دًا  ال����رثَُّة  الجمعية  ت��ج��ارب  م��ن 
البلح  ع��ج��ي��ن��ه  م���ع  ال��ك��رك��دي  م����رشوب 
والشامم  والشعري  واملانجو  والتبلدي 
والتفاح  وال��ج��واف��ة  وال��ّل��ي��م��ون  والبطيخ 
والعنب  وال��ف��راول��ة  واألن��ان��اس  وال��ربت��ق��ال 
يضاف إليها كأس زبادي بلدي أو ُمصنع، 
ومن تجارب هذه العصائر وجدنا  أن نكهة 
األخرى  النكهات  مع  تخلط  عندما  البلح 
تأيت بطعم سحري مميز ال يوصف إال بعد 
ويوفقكم  يوفقنا  أن  الله  ونسأل  التذوق  
يف  متداولة  العصائر  ه��ذه  تكون  أن  يف 
بالطبع بعض  التجارية،  املنازل  واملحال 
امل��ذاق  ُحلو  يكون  أن  ميكن  ذك��ر  ال��ذي 
اليشء الذي ال يفضله البعض لذا ننصح 
ال��ك��ل لكرس حدة  م��ع  ال��زب��ادي  ب��إض��اف��ة 
إضافة  ب��ع��دم  وننصح  ال��ح��ايل  الطعم 
والقريب  والجوافة  الكركدي  إىل  الزبادي 
والّليمون والفراولة حيث ميكن أن يستبدل 
أن  ميكن  البلح  )عسل  بالحليب  الزبادي 
يحل محل العجينة يف العصائر والوجبات 

األخرى(.

غــذاء األطفال الـــُرضــع

الكمية يف كل100  نوع الفيتامني 
جم من التمر 

 100-80 وحدة دولية فيتامني أ

0.7 ملليجرامفيتامني ب )1(

  0.3 ملليجرامفيتامني ب )2(

حامض 
النيكوتينيك 

 2.2 - 0.33
ملليجرام

حامض 
األسكوربيك 
)فيتامني ج(

2.7-7.7 ملليجرام

فطرية البلح
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عند خلط مسحوق التمور مع بدرة الشعري 
الطازج  أو  الجاف  الحليب  إليها  يضاف 
مبقادير ) ¼ كيلو من مسحوق البلح  مع 
مثن ⅛ كيلو بدرة  شعري  مع كوب حليب 
ويوضع  ُمجفف(  حليب  بدرة  رطل    ¼ أو 
⅓  ساعة مع إضافة  نار هادئة ملدة  عىل 
قليل جدًا من الفنيليا ثم يربد ويحفظ يف 
يتناوله  ثم  طويلة  ليست  مل��دٍة   الثالجة 
)ّسريالك(   يسمى  ما  ملا  كبديل  األطفال 
وميكن أن تباع يف الصيدليات يف عبوات 
ص��غ��رية م��ع االح��ت��ف��اظ ب��امل��ق��ادي��ر وهنا 
إحدى  يف  عيّل  مرت  قصة  تستحرين 
املعارض باإلمارات: أتت إلينا امرأة تبحث 
عن سكر البلح أو مسحوقه ألنها سمعت 
ال  الذين  لألطفال  به  ي��ويص  األط��ب��اء  أح��د 
يرضعون من ثدي أُمهاتهم ولحسن الحظ 
ولكنه   الجمعية  مب��ع��رض  م��وج��ودًا  ك��ان 
قليل فمنحناها له مجانًا ويف اليوم التايل 
أو بعده أتت إلينا تطلب املزيد ألن طفلها 
الذي مل يرضع يف ثديها منذ والدته ولكنه 
باألمس وألول مرة  رضع هذا الصغري من 
ثديها وأذكر إن مل تخنني الذاكرة أنها قالت 
من  يرضعوا  مل  سبقوه  الذين  أبناءها  أن 
هذه  معنا  لتعيشوا  هذا  أوردن��ا  أبدًا.  ثديها 

رسولنا  حديث  يسندها  التي  املعجزات 
)حنكو  وسلم:  عليه  الله  صىل  الكريم 
صغاركم التمر( فهو أصدق القائلني وهو 
الغذاء  هذا  وبالطبع  الهوى  عن  ينطق  ال 
كله من مواد طبيعية ال توجد بها أي مواد 

حافظه فلذا ذكرناها لفائدة الجميع.

النسكافـي من مسحــوق 
الـــتمور والـــّنوي

أيضا الّنوى الذي أستخلص من التمر قبل 
املطلق  باملاء  جيدًا  غسله  يتم  الطحني 
ويسحن  يحمص  ث��م  قلياًل  يجفف  ث��م 
مسحوق  مع  يخلط  ثم  ال��ُ�  مثل  مثله 
التمور والحليب الجاف أو الطازج مبقادير 
و3  الّنوى  مسحوق  من  كبريه  ملعقة   1(
من  أوقية  وإضافة  سكر  مسحوق  مالعق 
طازج(  حليب  رطل   ½ او  الجاف  الحليب 
ي��وض��ع ع��ىل ن���ار ه��ادئ��ة وي���رشب ب��دون 
أحسن  والنكهة  الطعم  صناعي.  سكر 
وأجود بكثري من نكهة النسكايف )ج�����رب 
الّنوى  فائدة  إىل  باإلضافة  هذا  وق����ارن( 
معروفة  ك��قهوة  واملسحون  املحمص 
بعض  وبها  العربية  ال��دول  من  كثري  يف 
ولكن  تكتمل  مل  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات 
للنشاط  ج��دًا  مفيدة  أنها  التجارب  أثبتت 

والحيوية، أيضًا ميكن للنسكايف أن يكون 
خلطة جاهزة تباع يف املحال التجارية.

أعــالف لغذاء الحيوانات والـطيور 

والّنوى  التمور  وتالف  القمع  بقايا  بالتأكيد 
ال��ذرة  م��ن  قليل  م��ع  وطحن  خلط  م��ا  إذا 
مع  خلطه  ثم  وم��ن  الرفيعة  أو  الشامي 
بقايا  أو  السعف  أو  املسحون  »الكرب« 
ال��ربوت��ني  لتخفيف  أخ���رى  أش��ج��ار  أوراق 
يا  املاشية  أنواع  ولكل  واأللبان  للتسمني 
حبذا إذا ما أضيف له قليل من املوالص أو 
بقايا أوراق قصب السكر. أما الطيور فيتم 
 72 مل��دة  امل��اء  يف  ونقعه  ال��ّن��وى  غسل 
ساعة ثم يجفف قلياًل ويطحن مع قليل 
للطيور  غ��ذاء  فيصبح  الشامي  ال��ذرة  من 
التجربة  وهذه  مركزات  أي  إىل  يحتاج  وال 
معمول ِبها يف السعودية وأدت إىل نتائج 

طيبة جدًا.

االستفادة من مصــانــع الــتمور 
)للعجينة والــعصري الــمركــز( 

مصانع  ثالثة  حوايل  السودان  يف  بالطبع 
للتمور األول بلح كرمية.  والثاين أبو عالمة 
بالخرطوم. وآخر أنشئ حديثًا يف املنطقة 
الخرطوم هذه املصانع  الصناعية جنوب 

مجتمعة ميكن أن توفر اآليت:
وال��ن��وى  النوى.  م��ن  خالية  مت��ور  عجينة 
ومسحوق  لألعالف.  التمور  وبقايا  والقمع 
التمور الجافة. كام ميكن للمصنع الجديد 
يف  يستخدم  مركز  بلح  سائل  ينتج  أن 
مع  ويخلط  الذكر  آنفة  العصائر  خلطات 
يف  وغ��ريه��ا  والخبائز  املعجنات  بعض 

شكل دّبس )عسل( أو عصري مركز.

القيمة الغذائية لإلنسان 
والحيوان والطيور

قيمة  ذات  ومشتقاتها  التمور  بالطبع   
الجدول  يف  نفصلها  ج��دًا  عالية  غذائية 

التايل:
كميات الفيتامينات وأنواعها املوجودة يف 

100جم من التمر

الـجـدوى االقتصادية والــفوائد 
البيئية لهذا املرشوع 

عصري البلح
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ت��ن��م��ي��ة وزي������ادة دخ����ل امل�����رأة ال��ري��ف��ي��ة 
والحرية.

ترقية وتطوير قطاع النخيل والتمور.
القيمة  ترتفع  وبالتايل  االستهالك  زي��ادة 
الذي  الكساد  ظل  يف  للتمور  التسويقية 

يزيد عامًا بعد عام 
البيوت  ورب��ات  املنتجة  األرسة  تشجيع 
الدخل  زيادة  عىل  التمور  منتجي  وزوجات 

وخلق قيمة مضافة. 
إيجاد فرص عمل للرشائح الضعيفة.

املركزات  لصناعة  التمور  مصانع  تشجيع 
ومصانع مواعني التعبئة والتغليف وغريها 

من الجهات املساعدة يف املرشوع.
بتطوير  وذل���ك  ال��ت��اري��خ  ذاك����رة  إن��ع��اش 
ونقل  األجيال  لتواصل  التقليدية  الوجبات 
هذه التجارب إىل العامل الذي يهتم بهذه 
امل��واد  م��ن  الخالية  ال��ي��دوي��ة  الصناعات 
الغذائية  بالقيمة  واملشبعة  الحافظة 
الواقية من األمراض التي تصيب الطبقات 
الفقرية يف الريف كالدرن واألنيميا وغريها 
من األمراض التي تكلف الدولة واملواطن 

مبالغ طائلة.
والعصائر  امل��أك��والت  م��ح��الت  تشجيع 
لعرض هذا النوع من الوجبات واالستفادة 
من عائدها السيام يف املناطق السياحية 
التي يرتادها األجانب مع بقية أجزاء النخلة 
والفلكلور فدخول القطاع الخاص يف هذا 
الوطن  وفائدة  لفائدته  يطوره  امل��رشوع 

واملواطن.
كل  من  االستفادة  هي  الكربى  الفائ��دة 

والتالفة  الجيدة  ومث��اره��ا  النخلة  أج���زاء 
عبارة  كانت  األشياء  هذه  وكل  النوى  مع 
من  ت��الل  تجدها  ُمستغلة  غري  م��واد  عن 
تر  والعراء  العام  الشارع  عىل  األوس��اخ 

بالبيئة شكاًل ومضمونًا.

أه���م م�����ا مت��ي�����زت ب��ه اب��ت��ك��ارات مكتب 
الوجبات  يف  ال��ت��م��ور  إلدخ���ال  الجمعية 

والعصائر والفطائر
السودان  يف  م��رة  )ألول  البلح  مسحوق 

وجزء كبري من الوطن العريب(.  
من  امل��ك��ون  )سريالك(  األط��ف��ال  غ���ذاء 

مسحوق التمور والحليب والشعري.
وال��ّدب��س  التمر  مبسحوق  القمح  بليلة 

)عسل البلح(.

منقوع عجينة التمور أو الّدبس مع الفواكه 
والشعري  والتبلدي  والكركدي   وامل��وال��ح 
من  بقليل  مخلوط  البطيخ  أو  والشامم 

الزبادي أو الحليب .
املحّمص  البلح  ن��ّوى  )من  النسك�ايف 
وامل���ّس���ح���ون ي���ض���اف إل���ي���ه ال��ح��ل��ي��ب 
)الشعريية  والنشويات  البلح(  ومسحوق 
أو  ال��ب��ل��ح  مب��س��ح��وق  والسكسكانية( 

املكرسات.
خالل  )الرشبوت(  البلح  عصري  تحضري 
عجينة  التمور  بغيل  وذلك  ونصف  ساعة 
إليها  ويضاف  امل��اء  يف  مبارشة  متور  أو 
الحلو  التوابل املعروفة مع قليل جدًا من 
مر ثم تربد ليصبح عصري بلح يف مدة ال 

تتجاوز ساعة ونصف فقط.

متر  عجينة  مع  الحلو  القرع  لب  من  مربة 
ثم  الّليمون  من  قليل  مع  حليب  بإضافة 

يوضع عىل نار هادئة.
غذاء  الحليب  أو  بالزبادي  البلح  مسحوق 

لألطفال.
نهر  والي��ة  متور  أيضًا  التجربة  بحكم   -  9
أكرث  ودل��ق��اي  و  خطيب  ود  صنفا  النيل 
باإلضافة  والعسل  العجينة  لعمل  قابلية 
إىل صنف الخنيزي املعروف الذي ميكن 
لوجود  نسبة  عسل  أو  مربة  إما  يكون  أن 
عندما  الصنف  ه��ذا  يف  السكر  من  كثري 
ميكن  الربحي  صنف  أيضًا  النضج  يكتمل 
اكتامل  بعد  ع��س��اًل  أو  عجينة  ي��ك��ون  أن 

النضج.
10 - بحكم التجربة فإن صنفّي املجهول 
يتم  أن  ميكن  التي  األصناف  من  والعنربة 
وغريه  الُفزدق  السوداين  بالفول  حشوها 

بعد نزع النّوى لكرب حجمها نسبيًا.
زال���ت تحت  م��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  م��ن   11-
الحر  التمور  من  )قمردين  نذكر  الدراسة 
حور أو الرببور( يوضع يف معدن أملونيوم 
يصبح  أن  إىل  مستديرة  بخشبه  وي��ف��رد 
رهيفًا جدًا ويتم تجفيفه يف الظل وحفظُه 

واستخدامه بعد النقع يف ماء بارد.
أخي��������������رًا

ظل  وما  الورقة  هذه  يف  أنفًا  ذكر  ما  لكل 
نبتكر  أن  علينا  وجب  األغذية  علامء  يردده 
التمور  استهالك  عىل  يشجع  مام  املزيد 
لتحسني  لها  امل��ض��اف��ة  القيمة  إلظ��ه��ار 
ورفع مستوى دخل األرامل وربات البيوت 
تناول  عىل  وتشجيعهم  األطفال  ولتغذية 
جهات  تهتم  أن  آملني  بشقيها.  التمور 
النوع  بهذا  العربية  ب��ال��دول  االختصاص 
يف  بدأت  التقليدية  فالوجبات  الغذاء  من 
االنحسار لذا البد من تطويرها واالرتقاء بها 
إىل مصاف العاملية ألن الحضارة العربية 
التاريخ،  ج��ذور  يف  ضاربة  عريقة  حضارة 
يف  فاإلنسان  الحضارة،  من  جزء  والغذاء 
بحكم  مبتكرًا  كان  الغذاء  عن  بحثه  رحلة 
وما  اإلب��داع  يولد  رحمها  من  التي  املعاناة 
اإلن��س��ان يف  يفيد  م��ا  ول���ِدت  أن  أح��اله��ا 

معاشه الذي ال يكون إال بالغذاء.

عينة بلح باملكرسات واللوز والفول السوداين
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 مذكرة تفاهم بين اإلمارات والسودان
لتنظم المهرجان الدولي األول 

للتمور السودانية 2017

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

بالسودان  االتحادي  والغابات  الزراعة  وزير 
وسعادة حمد محمد الجنيدي سفري دولة 
الخرطوم،  يف  املتحدة  العربية  االم��ارات 
أمني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور  وسعادة 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ع��ام 
حمد  الدكتور  وسعادة  الزراعي  واالبتكار 
جمعية  أمناء  مجلس  رئيس  قنيف  عيل 

فالحة ورعاية النخيل السودانية.
س��ع��ادة  ب��ه  أدىل  صحفي  ت��ري��ح  ويف 
زايد أمني عام جائزة  الوهاب  الدكتور عبد 
واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
إطار  يف  املذكرة  هذه  تأيت  قال  الزراعي، 
املكرمة السامية من سيدي سمو الشيخ 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زاي��د  ب��ن  منصور 

ال��رئ��اس��ة  وزي���ر ش���ؤون  ال�����وزراء  مجلس 
ال��س��ودان��ي��ة  ال��ت��م��ور  م��ه��رج��ان  لتنظيم 
تساهم  يك   2017 ال��ع��ارشة  بنسخته 
التمور  وإن��ت��اج  النخيل  قطاع  تطوير  يف 

بجمهورية السودان الشقيقة.
مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  ب��أن  وأض��اف 
األخوة يف السودان يؤكد عىل املصداقية 
العالية التي حققتها الجائزة عىل املستوى 
الوطني واإلقليمي والدويل، وهذه النتائج 
نتيجة  بل هي  فراغ،  تأت من  املفيدة مل 
برئاسة  الدؤوب  والعمل  الواضحة  للرؤية 
معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
مجلس  رئيس  املعرفة  وتنمية  الثقافة 

أمناء الجائزة.

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن 
الوزراء  نائب رئيس مجلس  نهيان  زايد آل 
وزير شؤون الرئاسة وقعت األمانة العامة 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعة  وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  الزراعي 
مهرجان  لتنظيم  السودانية  وال��غ��اب��ات 
مع  بالتعاون   2017 ال��س��ودان��ي��ة  ال��ت��م��ور 
السودانية  النخيل  ورعاية  فالحة  جمعية 
االم���ارات  دول���ة  س��ف��ارة  م��ع  وبالتنسيق 

العربية املتحدة يف الخرطوم. 
جرى  ال��ذي  التوقيع  حفل  خالل  ذلك  جاء 
يف مقر وزارة الزراعة والغابات بالخرطوم 
بحضور   2017 أغسطس   8 األربعاء  يوم 
العجيمي  اللطيف  عبد  الدكتور  معايل 
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جائزة خليفة الدولية نخيل التمر 
واالبتكار الزراعي توسع نطاق الشراكة 

والتعاون على المستوى العربي

األمانة العامة للجائزة تلتقي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية

األمانة العامة للجائزة مع املنظمة العربية 
ال��دول  لجامعة  التابعة  الزراعية  للتنمية 
مبعايل  ل��ق��اءه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  العربية، 
ال��دخ��ريي  إب��راه��ي��م آدم أح��م��د  ال��دك��ت��ور 
يف  املنظمة  مبقر  املنظمة  ع��ام  مدير 
بحضور  الخرطوم  السودانية  العاصمة 
وفد من الجائزة وكبار املوظفني واألعضاء 

باملنظمة. 
آل��ي��ة تحفيز  ح��ي��ث رك���ز االج���ت���اع ع��ىل 
امل��ؤس��س��ات وامل��ن��ظ��ات وال��ج��ه��ات 
واالستثار  التطوير  ورشك��ات  الحكومية 
خصوصًا  العريب  املستوى  عىل  الزراعي 
واملنافسة  للتقدم  السودان  يف  العاملة 

ضمن فئات الجائزة بدورتها العارشة 2018 
تشكل  نجاح  وقصص  خ��رة  لديهم  مبا 
ع��الم��ة ف��ارق��ة وف��ق أف��ض��ل امل��ارس��ات 

الزراعية الدولية.
كا أشاد سعادة أمني عام الجائزة بالدور 
العربية  املنظمة  تلعبه  ال��ذي  ال��ري��ادي 
بصفته  العام  ومديرها  الزراعية  للتنمية 
يف  سابقًا  والغابات  للزراعة  وزي���رًا  ك��ان 
ال��زراع��ي  بالقطاع  للنهوض  ال��س��ودان، 
ال��زراع��ي  لالستثار  ال��رك��ات  وتشجيع 
عىل املستوى العريب من خالل نخبة من 
الدوليني  الزراعيني  واملستشارين  الخراء 

العرب.

ل��ج��ائ��زة خليفة  ال��ع��ام��ة  األم���ان���ة  س��ع��ت 
الزراعي منذ  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل 
وضمن  س��ن��وات  ع��ر  قبل  تأسيسها 
رسالتها األساسية اىل إقامة تعاون وطني 
وإقليمي ودويل بني الجهات ذات الصلة 
التمر،  نخيل  وصناعة  ال��زراع��ي  باالبتكار 
تبذل  التي  املتميزة  بالجهود  واالحتفاء 
تنمية  أج��ل  من  ال��زراع��ي  القطاع  لتطوير 

مستدامة لنا ولألجيال القادمة.
الدكتور  سعادة  بحث  اإلط��ار  ه��ذا  ضمن 
خليفة  جائزة  عام  أمني  زايد  الوهاب  عبد 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي سبل 
بني  املشرتك  التعاون  وتعزيز  التنسيق 

7
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جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية
 مسيرة عطاء بال حدود

2017-2003
من التأسيس إلى أهم اإلنجازات والخطة 
المستقبلية في خدمة الشجرة المباركة

 اإلدارة التنفيذية للجمعية
األمانة العامة ملجلس األمناء
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الفكرة وامليالد

ورعاية  فالحة  جمعية  تكوين  فكرة  نشأة 
التمر  نخلة  أهمية  من  السودانية  النخيل 
أرضه  جل  تصلح  الذي  للسودان  بالنسبة 
ومناخه لزراعة النخيل وإنتاج التمور، فرغم 
نخلة  تجد  مل  السودان  يف  زراعتها  قدم 
انحرصت يف  الالزم فلذا  االهتامم  التمر 
أوساط السودان مبحاذاة نهر النيل وعىل 
العامل  اهتامم  جليًا  وضح  حيث  ضفتيه 

بنخلة التمر يف رحلة بحثه عن الغذاء الذي 
تحتاجها الشعوب. 

تأسيسا لجمعية

النخيل  ورع��اي��ة  فالحة  جمعية  تأسست 
السودانية عام 2003م بفكرة من بعض 
الشئون  وزي���ر  السيد  ودع���م  املهتمني 
االجتامعية والية الخرطوم آنا ذاك األستاذ 
هاشم هارون أحمد الذي يعترب املؤسس 

زراعة  وزير  مبساعدة  للجمعية  الحقيقي 
حسن  فيصل  د.  آن��ذاك  الخرطوم  والي��ة 
واملهتمني  العلامء  من  ولفيف  إبراهيم 
بروفيسور  الجليل  العامل  رأسهم  عىل 
أحمد عىل قنيف وتم إشهارها رسميًا يف 
والغابات  الزراعة  وزارة  بقاعة  أقيم  اجتامع 
الصادق  ب.  بحضور  2003/10/1م  يف 
وبدأ  ذاك  وقت  للزراعة  الدولة  وزير  عامرة 
واآلن  ع��ض��وًا  مثانني  ب��ح��وايل  التأسيس 

العضوية تجاوزت اآللف عضوًا. 

أهداف الجمعية

امل��ع��ل��وم��ات  ون���ر  1. ج��م��ع ودراس������ة 
وتصنيع  وإنتاج  النخيل  بزراعة  املتعلقة 

التمور.
الرئيسية  واملشاكل  املعوقات  حرص   .2
بالسودان  التمر  نخلة  منها  تعاين  التي 
بالتنسيق  لها  املناسبة  الحلول  واق��راح 
والشعبية  الرسمية  الجهات  مع  والتعاون 
ذات الصلة مع طباعة املوسوعة العلمية 

لنخيل التمر.
3.    تقديم مقرحات لتطوير زراعة النخيل 

بالدولة بالتعاون مع الجهات الصلة.
بالدولة  البحثية  الجهات  مع  التعاون   .4
النخيل  زراعة  مجال  يف  بالبحوث  لالرتقاء 
زراعة  عرب  وإكثاره  والتصنيع  التمور  وإنتاج 
مع  ان��ت��ش��اره    يف  للمساعدة  األن��س��ج��ة 
العمل عىل أمراض وآفات النخيل وعالجها 

بالتعاون مع الجهات الصلة.
مع  والخربات  املعلومات  ونر  تبادل   .5
الجهات الخارجية من منظامت وجمعيات 
مامثلة مع إصدار نرات وكتيبات معينة 
ملروع تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور 

والتصنيع.
ك��امل��ع��ارض  األن���ش���ط���ة  إق���ام���ة      .6
وامل��ه��رج��ان��ات وال��ن��دوات وامل��ح��ارضات 

والدورات التدريبية الخاصة بنخلة التمر.
النخيل  زراع��ة  7.    تشجيع االستثامر يف 
الغذايئ  بشقيه  والتصنيع  التمور  وإنتاج 

والفلكلوري. 

الهيكل اإلداري التنظيمي

اإلداري  الهيكل  بواسطة  الجمعية  ت��دار 

9
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التي  العمومية  الجمعية  يف  يتمثل  الذي 
أعضاء  عرة  من  األمناء  مجلس  تنتخب 
ومجلس األمناء بدوره يعني مكتب نفيذي 
رئيس  العام  األمني  يرأسه  عضوًا   13 من 
رؤس��اء  إىل  ب��اإلض��اف��ة  التنفيذي  الجهاز 
ومكتب  الفني  واملكتب  اإلع��الم  أمانات 
التنفيذي.  اإلداري  واملكتب  املستشارين 
يف  أجيز  ال��ذي  األس��ايس  النظام  حسب 
أول جلسة للجمعية العمومية املؤسسة 

للجمعية.
العال����م  يرأس����ه  األمن�����اء  مجلس  أم����ا 
وينوب  قنيف  عيل  أحم���د  أ.د.  الجلي����ل 
إب��راه��ي��م  ال��دي��ن  ن��رص  د.  القنصل  ع��ن��ه 
شلقامي واألمني الع���ام أ. هاشم هارون 
مالك  أ.  الجمعي��������������ة  مال  وأمني  أحمد 
الخليف����ة مالك و م. مها عبدالله البشري 
نائب األمني العام وعضوية كل من أ. عامد 

التنفيذي  املدير  امل��وىل  فضل  إدري��س 
ملكتب الجمعية وحاج بشري عيد وأيضًا م. 
إدريس عثامن إدريس و أ. نرصالدين أحمد 

حسني. 

عضوية الجمعية

مكفول  الحق  األس��ايس  النظام  حسب 
والنساء  ال��رج��ال  م��ن  ع��اق��ل  راش���د  لكل 
دفع  بعد  الجمعية  عضوية  يف  ال��دخ��ول 

رسوم 30 جنيهًا سنويًا.

أهم اإلنجازات 2003 - 2017

مع  بالتعاون  عمومًا  بالنخيل  1 -  االهتامم 
ووالئية  اتحادية  الصلة  ذات  الجهات 

ويتمثل ذلك يف:
يف  النخيل  لحقول  التفقدية  الزيارات  أ - 
املركز والواليات لإلرشاد والتوعية والوقاية 
مع  بالتعاون  واآلف���ات  األم���راض  ومسح 

الجهات ذات الصلة.
وح��م��الت  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  إق��ام��ة  ب - 
مع  بالتعاون  وال��والي��ات  باملركز  إرشادية 
نهر  )الشاملية،  يف  الصلة  ذات  الجهات 
والواليات  األحمر  البحر  الخرطوم،  النيل، 

األخرى(.
للتبليغ  معتمدة  جهة  الجمعية  مكتب  ج- 
ع��ن األم����راض واآلف����ات وال��ظ��واه��ر لدي 

الجهات ذات الصلة.
للبحر  نخلة  أل��ف   10 استجالب  ت��م  د- 
اإلم��ارات يف عام  األحمر كهدية من دولة 
2008م مبكرمة من وزير التعليم العايل 

الشيخ  معايل  وق��ت��ذاك  اإلم���ارات  ب��دول��ة 
عضو  مبساعدة  نهيان  آل  مبارك  نهيان 

الجمعية أ.د محمد محمد عيل خريي.
بارا  محلية  يف  األصناف  بعض  ه�-زراعة 
باملدارس واملؤسسات الحكومية األخرى 

شكل )2(: مزرعة نخيل تقليدية من األصناف الجافة
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بوالية كردفان.
2 -  ت��ن��ظ��م م��ه��رج��ان س���ن���وي ل��ل��ت��م��ور 
 9/15 العريب  النخيل  بيوم  واالحتفال 
كل عام بالتعاون مع مركز راشد دياب 

الثقايف.
3 -  الجمعية تصدر نرات ارشادية ومجلة 
النخيل )صدر منها 14 عددًا(، باإلضافة 
اىل النر يف الصحف اليومية وبرامج 
إذاعية وتلفزيونية ارشادية، واآلن جاري 
النخيل  30 حلقة عن  لتسجيل  العمل 
بواسطة الخبري د. عوض محمد أحمد 
السودان  )نخيل  كتاب  صاحب  عثامن 

املايض والحارض واملستقبل(.
النخيل  مهرجان  يف  سنويًا  4 -  املشاركة 
والتمور الدويل باإلمارات منذ 2004م 
ال��ت��وأم��ة  م��ن  مستفيدة  اآلن  وح��ت��ى 
اإلماراتية  النخلة  أصدقاء  جمعية  مع 

واالبتكار  التمر  لنخيل  خليفة  وجائزة 
مع  ص��الت  للجمعية  ك��ام  ال���زراع���ي، 
ج��م��ع��ي��ات ال��ن��خ��ي��ل ب�����األردن وم��رص 
والسعودية وتونس الجزائر واملغرب.

الدولية  خليفة  بجائزة  الجمعية  5 -  ف��وز 
مائة  ب��ني  م��ن   2014 ال��ت��م��ر  لنخيل 

مروع مقدم من حوايل 60 دولة.
وطالب  للمزارعني  املعلومات  6 -  توفري 
النخيل  مجال  يف  وال��دراس��ات  العلم 
والتمور كام تشجع طالب املاجستري 

والدكتوراه.
مجال  يف  وتجارب  مبادرات  7 -  للجمعية 
كغذاء  منها  واالستفادة  التمور  تصنيع 
أمثال مسحوق  الوجبات  وإدخالها يف 
البلح الذي عرفه املواطن ألول مرة يف 
الدراسة  تحت  التجربة  واآلن  السودان 
كسلعة  منها  واالستفادة  لتطويرها 

تجارية.
الجمعية  الوطنية  الخدمة  مع  8 -  باالتفاق 
بالنخيل  صلة  ل��ه  م��ن  ك��ل  تستوعب 
مبكتب  ال��خ��دم��ة  ت��أدي��ة  يف  وي��رغ��ب 

الجمعية.
معمل  أق�����ام  م���ن  أول  9 -  ال��ج��م��ع��ي��ة 
وحفظها  اللقاح  حبوب  الستخالص 
اللقاح  موسم  يف  منها  واالستفادة 

واألغراض الطبية.
لجمع  سنوية  حملة  تقود  10 -  الجمعية 
خلطها  بعد  وتوزيعها  اللقاح  حبوب 
عىل املزارع مجانًا حيث وصل اللقاح 
واألقاليم  الخرطوم  مزارع  غالب  إىل 
الرقية )القضارف والبحر األحمر(.

)محلية  الشاملية  يف  فروع  11 -  للجمعية 
عىل  وأخ����رى  ال��دب��ة  محلية  م����روي، 
والبحر األحمر  النيل  نهر  الطريق، يف 

شكل )2(: مزرعة نخيل تقليدية من األصناف الجافة
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شكل )2(: مزرعة نخيل تقليدية من األصناف الجافة

رواب��ط  مع  وص��الت  التكوين(،  تحت 
امل��ح��س،  )السكوت،  امل��ن��اط��ق 

النوبيني، واالتحادات املختلفة(.
زراع��ي��ة  وأص����ول  أرايض  12 -  للجمعية 
فدان   +10 أمدرمان  غرب  )20فدان 

بالسليت جنوب(.
13 -  ال��ج��م��ع��ي��ة ت��رع��ى ن��خ��ي��ل ال���ش���وارع 
مع  بالتعاون  العبادة  ودور  والباحات 
نخيل  مث��ار  وت��وزي��ع  الجهات  بعض 
ال���ش���وارع ع��ىل ال��خ��الوي وط��ال��ب��ات 
وأثناء  الوافدين  والطالب  الجامعات 
الخرييني  بدعم  ورم��ض��ان  ال��ك��وارث 
ال��ك��ربى كمزرعة  امل���زارع  وأص��ح��اب 

النفيدي.
صارت  الجمعية  ب��أن  القول  نجمل  أخ��ريًا 
السودان  يف  النخيل  مربع  أض��الع  إح��دى 
النخيل  ومركز  ال��دول��ة  م��ن:  يتكون  ال��ذي 

والجمعية ورشكة زادنا للخدمات الزراعية، 
النخيل. فالجمعية ساهمت وبقدر  قسم 
كبري يف االرتقاء بنخلة التمر يف السودان 
باملنظامت  وعالقات  صالت  خلقت  كام 
توطيد  عىل  وعملت  والدولية  اإلقليمية 
العريب  الوطن  يف  األشقاء  مع  العالقات 
السودان  بالنفع عىل  هذه الصالت عادت 
يف ت��ب��ادل ال��خ��ربات يف ك��آف��ة م��ج��االت 

النخيل.

مقرتحات املكتب التنفيذي لتطوير 
زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان

املساعدة  الفالحية  املعينات  1 -  جلب 
عرب امليكنة ومعامالت ما بعد الحصاد. 
وتخزين  تسويق،  تصنيع،  تغليف، 

مربد.
الهامة  البحوث  بعض  وتنفيذ  2 -  دع��م 

البذرية  كالسالالت  النخيل  مجال  يف 
انتخاب  وبرنامج  لنيل  ونهرا  بالشاملية 

الفحول.
مخترب  مشاكل  ح��ل  يف  3 -  املساهمة 
تدريب  مع  بالسودان  األنسجة  زراع��ة 
م��ت��خ��ص��ص��ني مب��ع��ام��ل اإلم������ارات 

والسعودية.
املوسوعة  وطباعة  وم��راج��ع��ة  4 -  جمع 
والتمور.  النخيل  مجال  يف  العلمية 
وطباعة الكتيبات واملجالت اإلرشادية.

والتمور كامدة أساسية  النخيل  5 -  إدخال 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ج��ام��ع��ات  يف امل�����دارس 

واملعاهد العليا.
6 -  توفري أكياس ورقية لحامية الثامر من 

األمطار والرطوبة.
7 -  إطالق جائزة سنوية لتحفيز املنتجني 
ومعدي  األع��م��دة  وك��ت��اب  واملبدعني 
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الربامج يف مجال النخيل والتمور.
التمور  منتجي  لحامية  القوانني  8 -  سن 
والعمل عىل فتح قنوات وأسواق يف 
أوروبا ورشق أسيا وأسراليا وتشجيع 

االستثامر
السودانية  الوجبات  يف  التمر  9 -  إدخ��ال 
الحديثة والتقليدية وإحالل التمور بديلة 

لتغذية الطفل باملنزل واملدرسة.
من  ال��راث��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ات  10 -  تشجيع 
الفاكهة  )أقفاص  النخيل  مخلفات 
العضوي  السامد  وعمل  والطيور( 

واألعالف وصناعة الخشب.
املحلية  املهرجانات  إقامة  11 -  مواصلة 
الحكومية  املؤسسات  مع  بالتعاون 

واملنظامت العربية والدولية.
وتوصيف  ح��رص  ب��رن��ام��ج  يف  12 -  ال��ب��دء 
املحيل  بالسودان  النخيل  أصناف 

واملستجلب.

13 -  م���واص���ل���ة امل���ش���ارك���ة ال��خ��ارج��ي��ة 
)مهرجانات + دورات تدريبية +جائزة 

خليفة(.
اآليت:  عليه  يقام  الجمعية  مقر  14 -  بناء 
اج��ت��امع��ات، مركز  وق��اع��ة  م��ك��ات��ب 
تدريب،  مركز  علمية،  مكتبة  بحوث، 

اسراحة.
الجهات  تجمع  مشركة  لجان  15 -  تكوين 
)الحكومة،  بالنخيل  ال��ص��ل��ة  ذات 
الخاص،  القطاع  امل��دين،  املجتمع 

األفراد(.
الرسمية  القنوات  إحدى  مع  16 -  االتفاق 
النخيل  عن  ارش��ادي��ة  حلقات  إلنتاج 
النخيل  بيوم  واالحتفال  بالسودان 

العريب.
17 -  امتالك خط ساخن للرسائل املرشدة 
واستفسارات  أسئلة  عىل  واإلج��اب��ة 

املزارعني.

بيت  ل��ك��ل  نخلة  م���روع  18 -  م��واص��ل��ة 
بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص.

ب��ورص��ة وس��وق  إط���الق  ع��ىل  19–  العمل 
التمور املركزي بالخرطوم والشاملية 

بالتعاون مع الدولة.
20 -  م��واص��ل��ة امل��س��ح ال��ح��ق��يل آلف��ات 
وأم������راض ال��ن��خ��ي��ل وال��ع��م��ل عىل 
امل��ك��اف��ح��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ه��ات 
الدولية  وامل��ن��ظ��امت  االخ��ت��ص��اص 
ملساعدة السودان يف هذا الربنامج.

لالنتخاب  الرامية  بالبحوث  21 -  االهتامم 
ال���س���الالت ال��ب��ذري��ة امل��ت��م��ي��زة من 

الفحول واإلناث.
الصلة  ذات  ال��ج��ه��ات  م��ع  22 -  ال��ت��ع��اون 
لنخيل  ورايث  أمهات  مجمع  إلنشاء 
يتناقص  ال���ذي  ال��ش��امل��ي��ة  ال��والي��ة 
يوميًا ألسباب تقدم العمر والحرائق 

والفيضانات والهدام.

شكل )2(: مزرعة نخيل تقليدية من األصناف الجافة
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شكل )2(: مزرعة نخيل تقليدية من األصناف الجافة

االجنحة تاريخ االنعقادالدورةرقم
املشاركة

الجهات 
الحكومية 

الرشكات 
الخاصة 

من خارج املصانع املزارعني الجمعيات 
السودان 

الفعاليات 
املصاحبة

برامج أطفال -17/12/20062555582-14األوىل1
ومرأة

مدرسة -17/08/2009224663الثانية2
الخبازين

زيارات حقلية-09/08/20102334556-08الثالثة3

زيارات حقلية-22/09/201134547126الرابعة4

زيارات حقلية-1027336106 / 10 /2012الخامسة5

قوافل -----08/11/2013297-06السادسة6
ارشادية

محارضات-153265795 / 11 / 2014السابعة7

برنامج اطفال-52254445 / 11 / 2015الثامنة8

18– 24/ 10 / التاسعة9
2016

جائزة 61101314159
خليفة 

ليايل ثقافية

جدول يوضح تاريخ تنظيم الجمعية ملهرجان التمور السودانية 2006 – 2016
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مقرتح املكتب التنفيذي لجمعية فالحة 
 ورعاية النخيل السودان

لربنامج تطوير زراعة النخيل 
وإنتاج التمور بالسودان

امل��ع��ي��ن��ات  ج��ل��ب  يف  امل��س��اه��م��ة  أ- 
ال��ف��الح��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  امل���س���اع���دة يف 
ما  وم��ع��ام��الت  امليكنة  ع��رب  امل��ت��ط��ورة 
تسويق،  تصنيع،  تغليف،  الحصاد.  بعد 
بلح  مصنع  تحديث  نقرح  مربد  وتخزين 
كرمية )املصنع الوحيد اململوك للدولة( 
العمل عىل تشجيع املستثمرين يف  مع 
مع  التمور  وتغليف  وتعبية  تصنيع  مجال 
املنتجني  ات��ح��ادات  متليك  عىل  العمل 

خطوط إنتاج صغرية وحديثة.
الهامة  البحوث  بعض  وتنفيذ  دعم  ب- 
البذرية  ك��ال��س��الالت  النخيل  م��ج��ال  يف 
انتخاب  وبرنامج  النيل  ونهر  بالشاملية 
لجمع  ومبالغ  الحركة  )معينات  الفحول 
الجمعية  ت��ت��وىل  أن  ع��ىل  السالالت( 

معينات الحركة بعد انتهاء الربنامج.
ج- املساهمة يف حلحلة مشاكل معامل 

ب��ال��س��ودان م��ع تدريب  األن��س��ج��ة  زراع���ة 
متخصصني مبعامل اإلمارات والسعودية.

د- يف مجال اإلرشاد ونر الوعي املعريف 
نقرح اآليت:

املوسوعة  وط��ب��اع��ة  وم��راج��ع��ة  جمع   1-
العلمية يف مجال النخيل والتمور.

الكتيبات  ط��ب��اع��ة  يف  امل��س��اه��م��ة   2-
واملجالت واملطبقات والبحوث املرشدة 

يف مجال النخيل والتمور.
متكامل  إرش���ادي  فيلم  إن��ت��اج  دع��م   3-
يف  حلقات  عرب  يبث  برنامج  شكل  عىل 
يف  واملتخصصة  العامة  القنوات  إحدى 
يف  املساهمة  ميكن  أيضًا  الزراعة  مجال 
الخاصة  الربامج  رعاي���ة  عرب  زراعي���ة  قناة 
إدخ��ال  عىل  العمل  مع  والتمور  بالنخيل 
ال��ن��خ��ي��ل وال��ت��م��ور ك����امدة أس��اس��ي��ة يف 
واملعاهد  والجامعات  الفنية  امل���دارس 

العليا.
املركز  لقيام  الطم�����وح  سقف  رفع   4-
النخيل  ودراس������ات  ل��ب��ح��وث  ال��ق��وم��ي 
مبباين  الجمعية  مبق������ر  والتم�����ور 

كافوريب جانب املكتبة اإللكرونية وقاعة 
النخيل  م��ج��االت  ع��م��وم  يف  ال��ت��دري��ب 
اإلدارة  م��ك��ات��ب  إىل  ب��اإلض��اف��ة  وال��ت��م��ور 
النخيل  مجال  يف  املهينة  واالت��ح��ادات 
النخيل،  ض��ي��وف  واس���راح���ة  وال��ت��م��ور 
واملبنى نفسه يحتاج لدعم ليصبح رصح 

شامخ كمنارة للعلم والتعلم.
يحتاج  واألم���راض  اآلف��ات  مجال  يف   5-  
ن��خ��ي��ل ال����س����ودان مل��س��ح ش���ام���ل من 
وخ��ارج  داخ���ل  م��ن  وع��ل��امء  متخصصني 
واألمراض  اآلفات  تصنيف  يتم  ثم  البالد 
)عارضة ومستوطنة وقومية مثل الحرة 
وحلم  البيوض  م��ع  ال��خ��راء  القرية 
الغبار الذي أرق مضاجع منتجي التمور ال 
سيام بالشاملية ونهر النيل والخرطوم مع 
الدولة  مداخل  يف  الزراعي  الحجر  تفعيل 
باآلفات املسجلة  الواليات املصابة  وبني 

قوميًا.
من  نخل��ة  مليون  زرع  ال��س�����������ودان   6-
امل��ن��اخ  وب��ع��ام��ل  العاملي����ة  األص��ن��اف 
األص��ن��اف،  م��واص��ف��ات  بعض  اختلفت 
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وتصنيف  توصيف  إع��ادة  من  الب��د  وعليه 
هذه األصناف بعد أن زرعت وتأقلمت عىل 
السودانية  األصناف  أيضًا  السودان  أجواء 

تحتاج إىل توصيف وتنظيف.
رضورة  صار  األمطار  من  الثامر  حامية   7-
فرضتها ظروف اكتامل نضج مثار بعض 
وعليه  األمطار  هطول  أثناء  يف  األصناف 
هذه  لحامية  ورقية  أكياس  ابتكار  من  البد 

الثامر من األمطار والرطوبة.
-8 وسائل الحركة أساس يف نجاح أي من 
رقعة  أط��راف  لرامي  نسبة  أعاله  الربامج 
النخيل بالسودان والجمعية والجهات ذات 
الناحية  ه��ذه  يف  أك��رب  معانتهم  الصلة 
آثار  عن  إقليمية  ورشة  إقامة  رضورة  مع 
إمثار  عىل  املناخية  والظواهر  التغريات 

نخلة التمر يف إقليم السودان.
الداعمة  األنشطة  استدامة  رضورة   9-
لربنامج تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور 
بداية  منذ  السنوية  مواقيتها  تحديد  مع 
العام فهذه األنشطة من شأنها أن تحرك 
الركود وتزيد من االهتامم بسلعة  ساكن 

التي  والعقبات  املشاكل  وحلحلة  التمور 
تعرض النهوض بها إىل مصاف العاملية 
العرض  أيضًا األنشطة تخلق تنافس يف 
وال��ط��ل��ب وج����ودة ال��ث��امر أي��ض��ًا ال��ربام��ج 
املصاحبة لهذه األنشطة مهمة جدًا علمية 
يحتاج  النخيل  برنامج  ثقافية،  أم  كانت 
االعتبار  يف  واضعني  مجتمعي  حراك  إىل 
الحضاري  واإلرث  والبيئية  الدينية  املكان 
لنخلة التمر التي عرفتها الحضارات النوبية 

النيلية منذ أقدم العصور.
 باإلضافة إىل الجوائز التحفيزية للمنتجني 
واملبدعني وكتاب األعمدة ومعدي الربامج 
تحديد  وميكن  والتمور  النخيل  مجال  يف 
يتم  الذكر  لسالفي  محفزة  سنوية  جائزة 
توزيعها يف أثناء األنشطة السنوية خاصة 

مهرجان النخيل والتمور السنوي.
تحمي  التي  القوانني  سن  من  الب��د   10-  
تركيزي  سعر  وض��ع  م��ع  التمور  منتجي 
وسوق  قنوات  فتح  عىل  والعمل  للتمور 
واسراليا  أس��ي��ا  ورشق  ب��أوروب��ا  للتمور 
مركزي  س��وق  إنشاء  العمل  مع  وغريها 

بالتمور  للمتاجرة  حديثة  وبورصة  للتمور 
لهذه  امل��ربدة  الجافة  امل��خ��ازن  إع��داد  مع 

السلعة.
عرب  للتمور  الغذائية  بالقيمة  التبصري   11-  
الحديثة  السودانية  الوجبات  يف  إدخالها 
لتغذية  بديلة  التمور  وإح��الل  والتقليدية 
أن  شأنها  من  واملدرسة  باملنزل  الطفل 
ت��زي��د م��ن االس��ت��ه��الك وت��ق��اوم كثري من 
األمراض السيام لدى األطفال وكبار السن 
امل��رأة  بتنمية  االهتامم  علينا  واج��ب  ل��ذا 
الريفية وروابط املناطق وتشجيع تصنيع 
النخيل  مخلفات  الستهالك  النخلة  أجزاء 
والتمور التي تسبب يف كثري من الحرائق 
النسبية  امليزة  ذات  املناطق  غالب  يف 
ميكن  أيضًا  السودان  يف  النخيل  لزراعة 
والخر  الفاكهة  أقفاص  صناعة  تشجيع 
ميكن  ك��ام  النخيل  خ��وص  م��ن  وال��ط��ي��ور 
عمل السامد العضوي من املخلفات مع 
تخصيص جائزة سنوية للمراكز املتفوقة 

يف هذا املجال .
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الحاضر والرؤى االستراتيجية 
لنخيل السودان

إىل كافة املناطق الصالحة لزراعته وذلك 
لغريه  تصلح  ال  التي  األرايض  باستغالل 

من املحاصيل.
لزراعة  صالحة  السودان  مناطق  معظم 
ظلت  زراعته  أن  إال  التمور،  وإنتاج  النخيل 
البالد  من  الشاملية  املنطقة  يف  مركزة 
التمر  نخيل  حيث  النيل  نهر  امتداد  وعىل 
النيل  هو املحصول األول يف واليتي نهر 
األصيل  املوطن  تعترب  والتي  والشاملية 
للنخيل بالسودان مامجعلها أهم منطقة 

إلنتاج التمور الجافة يف العامل.

السامت العامة لنخيل التمر بالسودان

1-  وج���ود أش��ج��ار ق��دمي��ة ي��ف��وق أع��امره��ا 
امل��ائ��ة ع���ام وب��ن��س��ب ت����راوح م��ا بني  
-15% 25 من األشجار يف مناطق زراعة 

تاريخ وواقع زراعة النخيل ىف السودان

البستانية  االش��ج��ار  أق��دم  النخلة  تعترب 
أكرث  منذ  ذلك  السودان  إىل  أدخلت  التي 
امتدادًا  البالد  شامل  يف  سنة   3000 من 
لالنتشار الذي حدث يف الشامل االفريقي 
وحتى جنوب قارة آسيا بني خطي العرض 
هذه  أن  وي��الح��ظ  شاماًل.  درج��ة  و35   10
العربية  ال���دول  ك��اف��ة  تشمل  املنطقة 
وهي  ال��س��ودان،  مساحة  معظم  وفيها 
متثل أهم مناطق العامل الصالحة لزراعة 
األمطار  تدين  حيث  التمور  وإنتاج  النخيل 
الحرارة.  درجة  وارتفاع  النسبية  والرطوبة 
النخيل  زراع��ة  تطوير  متطلبات  أهم  إن 
ذات  أص��ن��اف  ادخ���ال  ه��و  التمور  وإن��ت��اج 
جنوبًا  زراعته  وامتداد  الجودة  عالية  مثار 

 االدارة العامة لإلنتاج البستاين
وزارة الزراعة والغابات، السودان

الدكتورة عفاف الجزويل

bitelgozouli@gmail.com
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جدول رقم )1( املساحة )x 1000فدان( واإلنتاج )x 1000طن( ملحصول التمور: )1 هكتار = 2.38 فدان(

شكل رقم )1( املساحة )x 1000فدان( واإلنتاج )x 1000طن( ملحصول التمور: )1 هكتار = 2.38 فدان(

201020112012201320142015العام

اإلنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاالنتاجاملساحةاملحصول

86.243186.7433.587.243687.7438.58843988.3439.1التمور

النخيل التقليدية. 
ألسباب  ج��اف��ة  أص��ن��اف  ع��ىل  2-  الركيز 
أهمها سهولة معاملة التمور من حيث 

الحصاد والتخزين والرحيل.
عىل  تقليدية  ب��ط��رق  النخيل  3-  زراع���ة 
الفسائل  ت��رك  مع  متقاربة  مسافات 
منوها  ل��ت��واص��ل  األم  ح���ول  ال��ن��ام��ي��ة 
االزدح��ام  من  يزيد  مام  االمث���ار،  حتى 
من  ويقلل  الخرضي  النمو  ويضعف 

نوعية االنتاج.
4-  التجد النخلة كفايتها من املياه العتقاد 
خاطئ بأنها التحتاج للري وأن جذورها 

ميكن أن متتد للمياه األرضية. 
النخيل  مزارعي  عند  الخاطيء  5-  االعتقاد 
السعف  من  عالية  نسبة  جفاف  ب��أن 
ناتج من األمراض أو الحرشات رغم أن 
الحاالت  معظم  يف  الرئييس  السبب 

هو قلة مياه الري.

األرضة  مثل  الحرشات  بعض  6-  انتشار 
اللتان  البيضاء  ال��ق��رشي��ة  وال��ح��رشة 
تطبيق  طريق  ع��ن  مكافحتها  ميكن 

املعامالت الزراعية العادية.
الناتجة  7-  وجود نسبة كبرية من األشجار 
متدنية  مثار  ذات  )النوى(  البذور  من 

الجودة.
8-  عدم االهتامم باألشجار الفحول بحيث 
مثل  بأسامء  معروفه  فحول  توجد  ال 
كل  عىل  االعتامد  يكون  وبذلك  اإلناث 
موسم  أثناء  عليه  الحصول  ميكن  ما 

التلقيح.

التمور يف السودان

الثامن  ال��رت��ي��ب  ع��ىل  ال��س��ودان  حصل   
التمور،  محصول  وإنتاج  زراعة  يف  عامليًا 
جافة  والنصف  الجافة  األصناف  وتعترب 
تزرع  كانت  التي  الوحيدة  األص��ن��اف  هي 

التمر  نخيل  زراع���ة  تركز  السودان.  يف 
هي:  رئسية  والي��ات  ثالث  يف  بالسودان 
شامل  ووالية  النيل  نهر  الشاملية،  الوالية 
دارفور، حيث يوجد حوايل أكرث من 80 % 
من من إجاميل النخيل يف السودان، وما 
والجزيرة  الخرطوم  واليات  يوجد يف  بقي 
نخيل  ع��دد  يقدر  االحمر.  والبحر  وكسال 
ويقدر  نخلة  مليون   8 ح��وايل  ال��س��ودان 
تحوي  طن.  أل��ف   240 السنوي  اإلن��ت��اج 
وتنتج  األش��ج��ار  نصف  ح��وايل  الشاملية 
 60 %63 من اإلنتاج الكيل مبعدل يقارب 

كيلو غرام للنخلة.

أشهر أنواع التمور يف السودان والتي 
اكتسبت أهمية اقتصادية هي

ال��ك��يل: ي��ت��ص��ف ب��ال��ح��ج��م ال��ك��ب��ري ج��دًا 
وبالنوعية املمتازة.

وصالح  متوسط  إىل  كبري  حجم  مت��ودا: 

19
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اإلنتاج العاملياملغربتونسليبياالصنيعامنالسودانالجزائرباكستاناإلماراتالسعوديةإيرانمرص    السنة

1990    541.9   516.3 527.9  141.5  287.3  205.9  110.0    120.0     15.0   74.0   81.2     120.0   3431.2   

1991    603.5  633.8 528.1  173.1  292.9  209.1  140.0  135.0  33.0      75.0   75.0   107.0   3715   

1992    603.7  578.2 552.5  230.4  275.2  260.5    142.0  150.0       45.0      76.0   75.0      82.0   3663.1   

1993    631.3  715.7 563.0  236.1  576.6  261.6  130.0  163.0  50.0   95.0   86.0   111.1   4386.1   

1994    646.0  774.0 567.8  236.1  578.6  317.2  138.0  170.0     60.0   105.0  74.0      62.0     4569.4   

1995    677.9  780.0 589.3  236.9  532.5  285.2  160.0  173.0  65.0   125.0     69.0   97.6   4649.8   

1996    738.1  855.5 616.9  244.6    534.4  360.6  167.0  180.0     68.0   125.0  74.0   80.0   5018.3   

1997    740.8  876.5 649.2  288.2  537.5  302.9  180.0  185.0  38.0   128.1  95.0   110.5   4962.6   

1998    839.8  918.1 648.0  290.4  721.6  387.3  200.0  236.0  89.0   120.0   103.0  85.0      5444    

1999    905.9  908.3 712.0  535.9  579.9  427.6  240.0  282.0  115.0  114.1  103.0  72.6   5620.8   

2000    1006.7  869.6 734.8  757.6  612.5  365.6  332.3  280.0  125.0  120.0  105.0  74.0   6499.6   

2001    1113.3 874.9 817.9  757.6  630.3  437.3  330.0    298.0  117.0  140.0  112.6  32.4   6499.6   

2002    1090.0 879.0 829.5  757.6  625.0  418.4  330.0  238.6  130.0  140.0  120.8  33.2   6657.5   

2003    1121.90885.0  884.1   757.6  426.8  472.2    330.0  219.8  120.0  145.0  117.0  54.1   6606    

2004    1166.2  880.0 900.5   760.0  622.1  470.0    330.0  238.0  125.0  150.0  122.0  54.1   6907.1   

    5220   78.4      94.2     115.5     79.7  204.6  217.3   345.4  522.2  436.9     674.8  796.3  828.5     املتوسط

       -    1.5    1.8     2.2       1.5    3.9    4.32    6.6      10    8.4     13    15.2   15.9األهمية النسبية ٪

للتصدير ويحقق عائد جيد.
حال  ويف  كبري،  وحجمه  ممتاز  قنديل: 
الصحيحة،  بالطريقة  وتعليبه  معالجته 

فإنه يحقق عائد تصديري جيد جدًا.
األصناف  ع��ن  ج��ودت��ه  يقل  ال  ال��ربك��اوي: 
األخ�����رى، ح��ج��م��ه ك��ب��ري وم��ن��اس��ب ج���دًا 

للتصدير. 
التي يطلق  البذرية  والعديد من السالالت 

عليها اسم )جاو(. 
والشبه  )املدينة(  الرطبة  األص��ن��اف  أم��ا 
خطيب(  ومرشق  ودلقاي  )مرشق  رطبة 

انترشت جنوب شامل السودان.
فمنذ 1998بدء ادخال العديد من األصناف 
الرطبة وشبه الرطبة )30 صنفًا( من دول 
الخليج واململكة العربية السعودية والتي 
أهمها  أخرى  واليات  يف  زراعتها  انترشت 
والخالص  ال��ربح��ي  مثل  الخرطوم  والي��ة 
والربميي والخرضاوي والسكري والصقعي 
واملجهول ونبوت سلطان وسيف. وعليه 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة )FAO(، بيانات مأخوذة من اإلنرنت للفرة 1990-2004م.

)1( : تطور إنتاج أهم الدول املنتجة للتمور باأللف طن عىل مستوى العامل خالل الفرة 1990 2004- م.

شكل )2(: مزرعة نخيل تقليدية من األصناف الجافة
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اإلنتاج العاملياملغربتونسليبياالصنيعامنالسودانالجزائرباكستاناإلماراتالسعوديةإيرانمرص    السنة

1990    541.9   516.3 527.9  141.5  287.3  205.9  110.0    120.0     15.0   74.0   81.2     120.0   3431.2   

1991    603.5  633.8 528.1  173.1  292.9  209.1  140.0  135.0  33.0      75.0   75.0   107.0   3715   

1992    603.7  578.2 552.5  230.4  275.2  260.5    142.0  150.0       45.0      76.0   75.0      82.0   3663.1   

1993    631.3  715.7 563.0  236.1  576.6  261.6  130.0  163.0  50.0   95.0   86.0   111.1   4386.1   

1994    646.0  774.0 567.8  236.1  578.6  317.2  138.0  170.0     60.0   105.0  74.0      62.0     4569.4   

1995    677.9  780.0 589.3  236.9  532.5  285.2  160.0  173.0  65.0   125.0     69.0   97.6   4649.8   

1996    738.1  855.5 616.9  244.6    534.4  360.6  167.0  180.0     68.0   125.0  74.0   80.0   5018.3   

1997    740.8  876.5 649.2  288.2  537.5  302.9  180.0  185.0  38.0   128.1  95.0   110.5   4962.6   

1998    839.8  918.1 648.0  290.4  721.6  387.3  200.0  236.0  89.0   120.0   103.0  85.0      5444    

1999    905.9  908.3 712.0  535.9  579.9  427.6  240.0  282.0  115.0  114.1  103.0  72.6   5620.8   

2000    1006.7  869.6 734.8  757.6  612.5  365.6  332.3  280.0  125.0  120.0  105.0  74.0   6499.6   

2001    1113.3 874.9 817.9  757.6  630.3  437.3  330.0    298.0  117.0  140.0  112.6  32.4   6499.6   

2002    1090.0 879.0 829.5  757.6  625.0  418.4  330.0  238.6  130.0  140.0  120.8  33.2   6657.5   

2003    1121.90885.0  884.1   757.6  426.8  472.2    330.0  219.8  120.0  145.0  117.0  54.1   6606    

2004    1166.2  880.0 900.5   760.0  622.1  470.0    330.0  238.0  125.0  150.0  122.0  54.1   6907.1   

    5220   78.4      94.2     115.5     79.7  204.6  217.3   345.4  522.2  436.9     674.8  796.3  828.5     املتوسط

       -    1.5    1.8     2.2       1.5    3.9    4.32    6.6      10    8.4     13    15.2   15.9األهمية النسبية ٪

شكل )3(: مزرعة متور من األصناف الرطبة التي تم ادخالها حديثًا

فقد زادت املساحة املزروعة بنخيل التمر 
من 33.4 ألف هكتار يف العام 2003 إىل 
37.0 ألف هكتار يف العام 2014 بإنتاجية 
 439 إىل  طن  ألف   328 من  زيادتها  تقدر 
تصدير  وت���م  التوايل.  ع��ىل  ط��ن  أل���ف 
وثالثون  مثانية  ومائتان  مليون  ماقيمته 

ألف دوالر من التمور خالل العام 2015.

املشاكل واملعوقات وطرق 
الحلول يف قطاع النخيل

ي��ع��اين منها  ال��ت��ي  •  أه���م امل��ع��وق��ات 
تطبيق  يف  االه��امل  هي  النخيل  قطاع 
بطريقة  تنفذ  والتي  الزراعية  العمليات 
التقنيات  واستخدام  متوارثة.  تقليدية 
أن  ميكن  النخيل  زراع���ة  يف  الحديثة 

يضاعف إنتاجية الهكتار والتقانات.
•  تشمل مع تحسني نظم الري واسخدام 
األسمدة باالضافة إىل تطبيق العمليات 
الخاصة بخدمة رأس النخلة مثل التلقيح 
لتحسني  بالعذوق  والعناية  الثامر  وخف 

كمية اإلنتاج وجودة املنتج.
النخيل  •  الزراعات غري املنظمة لبساتني 
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يؤدي  الخدمة مام  أغلب عمليات  تعيق 
النخفاض اإلنتاجية  

ال��س��ودان��ي��ة  األص��ن��اف  منافسة  •  ع���دم 
استوجب  ما  العاملية  بالسوق  الجافة 

إدخال األصناف الرطبة وشبه الرطبة.
•  عدم توفر الكميات الكافية من الفسائل 
م��ن األن����واع امل��م��ت��ازة إلن��ش��اء بساتني 
عن  لإلنتاج  االت��ج��اه  يجب  لهذا  ج��دي��دة 
شتول  إلن��ت��اج  نسيجية  زراع���ة  ط��ري��ق 

مطابقة لألصل.
تحتاج  التي  واألم��راض  اآلف��ات  •  مشاكل 

إىل تطبيق املكافحة املتكاملة.
التقليدية  العمليات  ضمن  من  •  الحصاد 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ق��ط��ع ال��ع��راج��ني 
من  األرض  عىل  واسقاطها  )السبائط( 
فوق رأس النخلة مام يؤدي إىل انفصال 
وتشتت  الشامريخ  ع��ن  التمر  معظم 

الثامر وتلوثه.

مابعد  وم��ع��ام��الت  ال��ح��ص��اد  •  عمليات 
تؤدي  التي  املشاكل  أهم  من  الحصاد 
ال��ج��ودة وف��ق��دان ج��زء كبري  ت��دين  إىل 
جهود  تضافر  يتطلب  مام  االنتاج  من 
القطاع  مع  والتنفيذية  العلمية  الجهات 

الخاص واملنتجني.
يف:  تتمثل  وال��ت��ي  التسويق  •  مشاكل 
تقليدية أسواق الجملة ومراكز التجميع 
الخدمات  توفر  وعدم  التجزئة.  وأسواق 
ق��ن��وات  وت��ع��دد  الجيدة.  ال��ت��س��وي��ق��ي��ة 
وضعف  الوسطاء.  وك���رثة  ال��ت��س��وي��ق 
وعدم  الزراعية.  املنتجات  جودة  ضبط 

تطور طرق حفظ وتصنيع التمور.

الرؤى االسرتاتيجية العامة لتطوير 
قطاع النخيل بالسودان

املزروعة  املساحات  وبرمجة  •  توسيع 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ىل ك��م��ي��ات االس��ت��ه��الك 

إىل  مبنتجاتنا  النفوذ  ومحاولة  املحيل 
االسواق االقليمية والعاملية. 

خالل  من  النخيل  ورعاية  زراع��ة  •  تطوير 
وتطبيق  النخلة  خدمة  عمليات  تطوير 

املامرسات الفالحية الجيدة.
•  اس���ت���خ���دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ح��دي��ث��ة يف 
إلنتاج أصناف مالمئة  الورايث  التحسني 

للبيئة السودانية.
وتصنيف  لحرص  شامل  مسح  •  إج���راء 
الحجر  تفعيل  م��ع  واألم����راض  اآلف���ات 
املتكاملة  املكافحة  وتطبيق  الزراعي 

آلفات وأمراض النخيل.
حفظها  األص���ن���اف  ع���ىل  •  امل��ح��اف��ظ��ة 

واالستخدام املستدام وتداولها.
•  تعزيز النشاط االرشادي. 

•  ت��ط��وي��ر وت��ك��ث��ي��ف إن���ت���اج ال��ف��س��ائ��ل 
)زراعة  الدقيق  اإلكثار  تقانة  باستخدام 

األنسجة النباتية(.

شكل )4(: متر القنديلة
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شكل )5(: الطريقة التقليدية لتخزين التمور

•  إقامة مجمع ورايث ألصناف النخيل )بعد 
تصنيفها وتوصيفها(.

للفسائل  الوراثية  للجينات  بنك  •  إقامة 
نخيل التمر.

•  توجد أصناف منتجة بذريًا )يطلق عليها 
الجاو( ذات جودة عالية وقيمة اقتصادية 
واختيار  للمنطقة  مسح  عمل  من  البد 

الصنف األجود منها وإكثارها نسيجيًا.
•  تحسني عمليات الحصاد ومعامالت ما 

بعد الحصاد.
املنتجني  وصغار  املستثمرين  •  تشجيع 

يف مجال تعبئة وتغليف التمور.
مصنع  )تطوير  التمور  وتصنيع  •  حفظ 
إع��داد  م��راك��ز  وإن��ش��اء  للتعليب  كرمية 

ومصانع(.
لالستفادة  التقليدية  التقانات  •  تطوير 
)الجريد،  النخيل  شجرة  مخلفات  من 
والجزور(  الليف  السيقان،  العرحون، 

التي متثل عبئًا كبريًا عىل املزارع.
•  إنشاء بورصة التمور.

بالدراسات  يختص  مركز  قيام  •  رضورة 
التسويقية من حيث الجدوى االقتصادية 
العاملية  املحلية  األس��واق  ومتغريات 

واألسعار.
تنظم  التي  والترشيعات  القوانني  •  سن 

وتحكم ضبط السوق وترقيته.
النخيل  ألصناف  علمية  موسوعة  •  إعداد 

والتمور.
ودراس��ات  لبحوث  قومي  مركز  •  إنشاء 
الكرونية  مكتبة  بجانب  والتمور  النخيل 

ومركز للتدريب.
ق��درات  وبناء  معلومات  شبكة  •  إنشاء 
مجال  يف  الصلة  ذات  امل��ؤس��س��ات 
املعلوماتية وربطها ببقية السودان مع 

إرشاك القطاع الخاص.

الخطة االسرتاتيجية لتطوير 
قطاع النخيل باإلدارة العامة لإلنتاج 

البستاين، وزارة الزراعة والغابات 

ملعرفة  ال��ب��س��ت��اين  االح���ص���اء  •  ت��ن��ف��ي��ذ 
املزروعة  األصناف  اإلنتاج،  املساحات، 

وعدد األشجار يف كل مناطق اإلنتاج.
وصون  لحفظ  ال���ورايث  املجمع  •  إك��امل 

فيه  العمل  ب��دأ  ال��ذي  النخيل  أص��ن��اف 
بالحديقة النباتية القومية التابعة لإلدارة. 

املقرح  األنسجة  زراع��ة  معمل  •  إنشاء 
باملشتل املركزي بغرب امدرمان التابع 
إلكثار  البستاين،  لإلنتاج  العامة  ل��إلدارة 
التوسع والزيادة  النخيل لتواكب  فسائل 

املقرحة للمساحات.
بالنخيل  ال���خ���اص  ال��ق��س��م  •  ت��ط��وي��ر 
بابتعاثهم  به  العاملني  ق��درات  وتنمية 
املاجستري  درج���ة  ون��ي��ل  للتخصص 
النخيل  إن��ت��اج  م��ج��ال  يف  وال��دك��ت��وراه 

والتمور. 
وتدريب  النخيل  حصاد  تقانات  •  تطوير 
جودة  وضبط  الفاقد  لتقليل  املنتجني 

املنتج. 
لحرص  مسح  إج��راء  الوقاية:  مجال  •  يف 
النخيل  تصيب  التي  واألم��راض  اآلف��ات 
ب��اإلدارة  الوقاية  وح��دة  وتطوير  والتمور 

وبناء هيكلها.
•  تدريب ورفع مقدرات العاملني يف قطاع 
القيمة  سلسلة  حلقات  لكل  النخيل 

ومعرفة أماكن الخلل والقصور.
اإلرش��ادي��ة  وال��ن��رشات  الكتيبات  •  إع���داد 
املعامالت  النخلة،  بخدمة  ال��خ��اص��ة 
ومعامالت  الحصاد  الجيدة،  الفالحية 

وتحقيق  الفاقد  لتقليل  الحصاد  بعد  ما 
الجودة.

العمل عىل إجازة قانون املشاتل الذي تم 
رفعه للجهات العدلية والدستورية إلجازته 
والعمل به يف تقنني إنتاج الشتول وتداولها

املراجع

التمر:  1972نخلة   (  ( الجبار  عبد  1-  البكر، 
زراعتها  يف  والجديد  وحارضها  ماضيها 

وصناعتها وتجارتها، بغداد.
 )2004( أح���م���د  م��ح��م��د  2-  ع�����وض 
وال��ح��ارض  امل���ايض  ال��س��ودان،  نخيل 
واملستقبل، مركز تطوير زراعة النخيل 

وإنتاج التمور/والية الخرطوم.
ابراهيم  ع��ودة  الباسط  عبد  3-  الدكتور 
الحياة،  شجرة  التمر  نخلة   )2008(
املناطق  ل��دراس��ات  ال��ع��ريب  امل��رك��ز 

الجافة واألرايض القاحلة )اكساد(.
عثامن  اح��م��د  محمد  ع��وض  4-  ال��دك��ت��ور 
وإنتاج  النخيل  زراع��ة  تطوير   )2009(
العربية  املنظمة  السودان  يف  التمور 
للتنمية الزراعية، الخرطوم، السودان.

البستاين،  لإلنتاج  العامة  اإلدارة  5-  تقارير 
وزارة الزراعة والغابات، السودان
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واقع ومنظور قطاع 
النخيل في السودان

وطنية  أنسجة  زراع���ة  مختربات  سبعة 
إلكثار النباتات ولكنها حتى اآلن مل تدخل 
توجد  ال  للنخيل.  التجاري  االك��ث��ار  مجال 
فحول نخيل محلية مسامة حتى اآلن يف 
بفحول  تجاريًا  النخيل  وتلقح  ال��س��ودان 
عشوائية. تم الرشوع يف تحسني الفحول 
باالنتخاب املحيل واالستقدام من الخارج. 
سوسة  م��ن  اآلن  ح��ت��ى  خ���ال  ال���س���ودان 
األرض��ة  ولكن  الكارثية  ال��ح��م��راء  النخيل 
وآف��ات  والعناكب  القرشية  وال��ح��رشات 
اآلفات  من  والقارضات  والطيور  املخازن 
أيضًا من مرض  والسودان خال  الخطرية. 
الزراعي  الحجر  واجراءات  املدمر  البيوض 
مشددة لحظر ادخال أي آفات أو أمراض 
من الخارج. اللفحة السوداء وتبقع األوراق 
تعرض  أم��راض  الزهرية  ال��ن��ورات  وعفن 
السيطرة  تتم  املخاطر.  لبعض  النخيل 
يوجد  البيئة.  بإصحاح  األمراض  هذه  عىل 
كرمية  مصنع  يف  ال��ت��م��ور  لتعبئة  خ��ط 

اقتصادي  محصول  السودان  يف  النخيل 
وأمن غذايئ. يقدر اإلنتاج السنوي بحوايل 
431000 طنًا مرتيًا يف العام وهو ضئيل 

يشتهر  الهائلة.  القطر  بإمكانات  مقارنة 
الجافه.  التمور  بإنتاج  العامل  السودان يف 
ي���ؤدي ت��ح��ول مناخه م��ن ج��اف ج���دًا يف 
شامله لرطب جنوبًا لتحول مواز يف توزيع 
الشامل  ج��اف��ة يف  م��ن مت��ور  األص��ن��اف 
يجري  الجنوب.  باتجاه  ورطبة  جافة  لشبه 
والسبائط،  النخل  خدمة  تقانات  تحسني 
النخيل،  لصعود  اآلمنة  الوسائل  وتطوير 
وترقية الحصاد والتعبئة والتخزين والعرض 
تجارية  أص��ن��اف  ستة  ت��وج��د  واملداولة. 
الربكاوي وفنديلة  السودان هي  جيده يف 
خطييب  ود  وم���رشق  ال��ج��اف��ة  واب��ت��م��ودا 
الرطب  والصنف  الجافة  شبه  وودل��ق��اي 
أصناف  برتكيبة  قادمة  والبحوث  مدينة. 
واالستقدام  املحيل  باالنتخاب  أفضل 
من مختربات األنسجة بالخارج. بدا تطوير 

كلية الزراعة، جامعة دنقال، السودان

أ.د محمد محمد عيل خريي

khairy5@hotmail.com
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الحكومي والخطط ماضية إلنشاء مصانع 
حديثة. منتجات التحويل الصناعي للتمور 
قارصة عىل الخل والكحول الطبية والخبز. 
القدم  منذ  معروفة  النخلة  اج��زاء  تصنيع 
املنتجات  قاعدة  لتوسيع  تطويره  ويجري 
الصناعية. تسوق التمور حاليًا يف االسواق 
ل��دول  ي��ص��در  ال���ذي  القليل  إال  املحلية 

الجوار.  

خلفية تاريخية

للتمور  املنتجة  الدول  أعرق  من  السودان 
يف ال���ع���امل ح��ي��ث ارت���ك���زت ح��ض��ارات 
يف  وال��ت��م��ور  النخيل  ع��ىل  ال��ن��ي��ل  وادي 
وأجزاء  مثار  فوفرت  الحياة  مناحي  شتي 
متطلبات  م��ن  الكثري  املختلفة  النخلة 
وم��واد  ومشارب  أغذية  من  الحقب  تلك 
وأرّسة  منزلية  وأواين  ري  ووس��ائ��ل  بناء 

فكانت  وغريها  وأسيجه  وحبال  ومفارش 
النيل  وادي  إلنسان  الحياة  عصب  النخلة 
التمر  نخلة  وتظل  واألزمان.  الدهور  عرب 
وأمن  اقتصاديًا  محصواًل  ال��س��ودان  يف 
من  الصحراوية  املناطق  يف  يزرع  غذايئ 
للدخل  ك��م��ص��ادر  دوره���ا  م��ؤدي��ة  القطر 
الخام  وامل��واد  األجنبية  العمالت  وكسب 
للصناعات واالسهام يف التنمية القومية.   
 وكان الرتفاع مناسيب نهر النيل ومستوى 
مكن  م��ا  األزم��ن��ة  تلك  يف  األريض  امل��اء 
احتياجاتها  ع��ىل  ال��ح��ص��ول  م��ن  النخيل 
املائية دون ري، ويرس رفع مياهه املميزة 
كالسواقي  بوسائل ري مبسطه  بجودتها 
رقم  )صورة  والشواديف   )1 رقم  )صورة 

 .)2
وي���رست ه��ذه ال��ظ��روف ال��ح��ص��ول عىل 
وإنتاج  خدمة  بتقانات  وفري  متر  محصول 
والحصاد  التلقيح  عمليتي  عىل  مقترصة 
هذه  ع��ن  تبلورت  ال��ده��ور  وع��رب  فقط.  
إنتاج ذات طابع خاص  ثقافة  املامرسات 
شاطئي  عىل  نشأت  وهكذا  باملنطقة. 
النيل بساتني نخيل متعددة السيقان  نهر 
التي  الفسائل  من  كثيفة  بكتل  ومحاطة 
تفتك  التي  ل��آف��ات  وم���أوي  ب���ؤرًا  تشكل 

بالنخيل والتمور )صورة رقم 3(.
الحار  ال��س��ودان  ملناخ  م��واز  تحول  ويف 
درج��ه يف   21 عند خط عرض  ج��دًا  الجاف 
الشامل وتدرج يف ارتفاع الرطوبة النسبية 
يف  جافة  تجارية  أصناف  نشأت  جنوبًا، 
مع  القطاع  ملناطق  الشاملية  ال��ح��دود 
تحول تدريجي ألصناف شبه جافة ورطبة 
األصناف  بعض  تتخللها  الجنوب،  باتحاه 
عديدة  بذرية  ونخيل  تجاريًا،  اهميه  األقل 
عالية  بنوعيات  العددية  محدودة  وأخ��رى 
أهمية  عن  األول��ون  وغفل  مميزه.  وج��ودة 
فحول النخيل ودورها يف تحسني النوعية 
مالحظات  م��ن  إال  األص��ن��اف  وم���واءم���ة 
محدودة فاتبعوا تقليدًا لتلقيح النخيل مبا 
ثروة  جل  وتنحرص  الفحول.  من  متاح  هو 
نخيل السودان عىل شاطئي نهر النيل يف 
واليتي الشاملية، فنهر النيل ورقع محدودة 
يف الوديان وشامل كردفان وشامل دارفور 
وكسال والخرطوم والبحر االحمر  )خارطة 

صورة رقم 2 الشادوف النويب

 صورة رقم 1 الساقيه النوبيه 
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رقم 1(. 
ورغم توفر املساحات الشاسعة فإن عدد 
نخل السودان قد ال يتعدى الثامنية مليون 
أربعامئة  بحدود  يقدر  وإنتاجًا  تقريبًا  نخلة 
العام، مام يضع  التمور يف  ألف طنًا من 
يف  السابعة  املرتبة  حوايل  يف  السودان 
يف  للتمور  املنتجة  ال���دول  أوىل  قامئة 
 .)2010 والزراعة  األغدية  )منظمة  العامل 
ولكن من املمكن أن يحرز السودان مرتبة 
للتمور  املنتجة  ال���دول  قامئة  يف  أع��ىل 
الهائلة  م���وارده  استغالل  م��ن  متكن  ل��و 
الشاسعة  امل��س��اح��ات  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
°21 شامل عند  املمتدة بني خطي عرض 
ال��ح��دود امل��رصي��ة ش��اماًل و ل��ح��وايل °15  
مياه  ووف��رة  القطر  بعرض  جنوبًا  ش��امل 
الري من نهر النيل وباطن االرض واملناخ 
انتقال  يف  التمور  أصناف  إلنتاج  املالئم 
عند  الشامل  يف  جافة  مت��ور  من  سلس 
وادي حلفا، لخليط من متور جافة ورطبة 
بتمور   انتهاًء  حمد،  أيب  عند  الوسط  يف 
الخالل  مرحلة  يف  الطعم  مستساغة 
الرطوبة  تحد  حيث  الجنويب  الطرف  عند 
ولرتقية  جنوبًا.  النخيل  انتشار  من  العالية 
هذا القطاع فقد وضعت حكومة السودان 

خطة باستهداف اآليت: 
 أ - زيادة إنتاج التمور شبه الجافة والرطبة 
التمور  إلنتاج  الدولة  بتميز  االحتفاظ  مع 

الجافة.
 ب – ترقية تقانات اإلنتاج وما بعد الحصاد 
لرفع جودة متور السودان ملقابلة املعايري 

العاملية.
واملؤسسية،  البرشية  القدرات  بناء  ج- 
بالرتكيز عىل زراعة الخاليا ومرافق التعبئة 

والتغليف.
د- تحسني رفاهية زراع النخيل.

ه- زيادة اسهام النخيل يف الناتج املحيل 
االجاميل وكسب التبادل الخارجي.

 املامرسات الفالحية
العمليات الزراعية

األحدث  نحو  التقليدية  العمليات  تتطور 
وفق مستجدات الظروف الطبيعية وتلبية 
رغبات املستهلك. مل ميارس زراع النخيل 
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النخيل.  ري  عملية  قدميًا  ال��س��ودان  يف 
استهالك  زيادة  عن  نتج  الزمن،  مع  ولكن 
أعايل نهر  الري يف  املياه وإنشاء خزانات 
املاء  انخفاض شديد يف مستوى  النيل، 
يف  النخيل  زراع���ة  مناطق  يف  األريض 
السودان مام استوجب ري النخيل ملواكبة 
التحول يف شحة توفر املياه األرضية. ومل 
يتعود مزارع السودان تسميد النخيل ولكن 
وامتدادها  الزراعية  الرقع  يف  التوسع  مع 
النيل للرتوس  من األرايض الخصبة حول 
امللوحة،  وعالية  خصوبة  األق��ل  العليا 
الرتبة  اس��ت��ص��الح  ت��ق��ان��ات  ادخ��ل��ت  فقد 
شتالت  ح��ول  ال��رتب��ة  مخصبات  ووض���ع 
النمو  يف  ملساعدتها  الزراعة  عند  النخيل 
النخيل  بساتني  تخطيط  وشهد  واالنتاج. 
خطوط  يف  النخيل  ب��زراع��ة  كبريًا  تطورا 
النخيل  خدمة  لعمليات  تسهياًل  منسقة 
إزالة  وميكنة عملياتها. كام بدأت عمليات 
الخلف املكتظة حول النخلة األم لتسهيل 
ينجم  كان  ما  ومعالجة  الخدمة  عمليات 
ينافس  شجر  من  أجمة  سنوات  بعد  عنه 
الضوء  عىل  الحصول  يف  البعض  بعضه 

واملاء والعنارص الغذائية.  
مل يتملك زراع النخيل يف السودان حتى 
اآلن بعض التقانات الهامة لخدمة النخيل 
السيقان  لتعرية  األلياف  وإزالة  كالتكريب 
متهيدًا لصعود النخل بالوسائل اآلمنة، وال 

بإزالة األشواك لتسهيل عمليات  يقومون 
والزراع  النخلة.  وخدمة  والحصاد  التلقيح 
السبائط  خدمة  تقانات  المتالك  بحاجة 

-خف الثامر وتدليتها وتغطيتها.
النخيل  الغمر هو أكرث وسيلة متبعة لري 

ال���زراع يف  ب��دأ بعض  بينام  ال��س��ودان  يف 
اتباع نظم الري بالتنقيط والنوافري املوفرة 
بالتنقيط  الري  الري. وتصمم نظم  ملياه 
لرشح 160 لرتًا من املاء يف الساعة لسد 

احتياجات ري النخلة الكبرية.

صوره رقم 4 إكثار النخيل بالتجذير يف األوعية

خارطه رقم 1 انتشار النخيل يف السودان    

صورة رقم 3 نخلة متعددة الساق
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النخيل  بتسميد  الزراعية  البحوث  أوصت 
مبعدل ستني كيلو جرامًا من روث الحيوان 
)باشاب  املتبع  وه��و  العام  يف  للنخلة 
زراع  بعض  يستخدم   .)2006 وآخ���رون 
مركب  خاصة  الكياموية  األسمدة  النخيل 
وفق  والبوتاسيوم  والفسفور  االزوت 

متطلبات معاملة الرتبة. 
بالفسائل.  النخيل  إك��ث��ار  معظم  يتم   
الجافة  األصناف شبه  اكثار  وبينام يسهل 
يف  وغرسها  األم  م��ن  الشتالت  بفصل 
جدًا  العسري  من  فإن  املستديم،  املوقع 
الجافة إال  التجارية  إكثار أصناف السودان 
إكثار  فإن  لذا  الهوايئ..  بالرتقيد  بالتجذير 
الشتالت  بتجذير  يتم  الجافة  األص��ن��اف 
وغرسها  فصلها  ثم  بالستيكية  أوعية  يف 
قواعد  يف  األوعية  هذه  تثبت  الحقل.  يف 
من  خلطة  وتضاف  املنظفة  الشتالت 
الشتلة  قاعدة  تغطي  بكمية  استزراع  بيئة 
ثم تواىل بالرش مرطبة حتى تكوين جذور 
رقم  )صورة  الوعاء  داخل  للشتلة  جديدة 
تسعة  م��ن  العملية  ه��ذه  تستغرق   .)4
أشهر إىل عام ثم تفصل الشتلة من األم 

للزراعة يف املوقع املستديم.. 

التلقيح 

متارس عملية التلقيح يف السودان بكفاءة 
الشامريخ  بعض  بوضع  القدم  منذ  عالية 
عىل العذوق. ومل يتملك الزراع حتى اآلن 
تقانات التلقيح باستخالص حبوب اللقاح 
والتعفري. كان لعدم انتباه زراع النخيل يف 
التوافق  يف  الهام  الفحول  لدور  السودان 
نوعيات  وتحسني  وتأبريها  األصناف  مع 
عدم  عنه  نتج  ما  انتاجها  وزي��ادة  متورها 
يف  محلية  ت��ج��اري��ة  نخيل  ف��ح��ول  وج���ود 
السودان. فال توجد فحول نخيل سودانية 
ومبني  والغنامي  العني  مبسميات كفحل 
وفرض وغريها. ورغم مالحظة بعض زراع 
بعض  توافق  لعدم  السودان  يف  النخيل 
التجارية  االص��ن��اف  بعض  م��ع  ال��ف��ح��ول 
تطبق  مل  املالحظات  ه��ذه  ف��إن  أحيانًا 
الزراع  النطاق املطلوب، حيث عمد  عىل 
غري  كمواد  منها  والتخلص  الفحول  لخلع 
مرغوب فيها. واستدراكًا لدور الفحول يف 
ترقية قطاع النخيل فقد بدأت البحوث يف 
عن  وص��درت  بالسودان.  الفحول  انتخاب 
أصناف  بتلقيح  توصيات  البحوث  ه��ذه 
املرشق بالفحلني حلفا 3 وحلفا 6 )داوود 

وانتخاب  لتقييم  بحث  وأوىص   .)1997

الربكاوي  بتلقيح  املرقمة  الفحول  بعض 
لتلقيح   10 رق��م  والفحل   3 رق��م  بالفحل 
بينام   ،)5 رق��م  )صورة  القنديلة  صنف 
أشار البحث لتوافق تام بني جميع فحول 
خطيب. ود  امل���رشق   وصنف  ال��دراس��ة 

)باشاب وخريي 2012 (. 
وفحل  الغنامي  فحيل  إدخ��ال  حديثًا  تم   
املتحدة  العربية  االم��ارات  دولة  من  العني 
وما زاال تحت التقييم. حيث تجري عملية 
التلقيح سنويًا بربط ثالثة أو أربعة شامريخ 
شامريخ  داخ��ل  ووضعها  فحل  طلع  من 
أنثوية عقب فتح االغاريض مبارشة. تتفتح 
يستوجب  مام  واحد  آن  يف  أغاريض  عدة 
صعود امللقح النخلة أربع أو خمس مرات 
لضامن نجاح عملية التلقيح. وتجري عملية 
التلقيح بصورة سلسة بالنسبة لألصناف 
 5-3 س��وى  ال��ع��ذق  يتطلب  وال  املحلية 
شامريخ لنجاح التلقيح. بيد أن نتائج تلقيح 
األصناف التي استقدمت حديثًا كالخالص 
والربحي غري مرضية لكثري من زراع النخيل 
والبحوث  ال��دراس��ات  بعض  يتطلب  مام 

)صورة رقم 6(.

صوره رقم 6 فشل تلقيح الربحي رقم  الفحل   5 رقم  ص��ورة 
10 لتلقيح القنديلة
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حسب  امللقح  أج��ر  استحقاق  يتفاوت 
أن  قدميا  ال��ع��ادة  ج��رت  االنتاج.  مناطق 
يتقاىض امللقح عذقًا عن كل نخلة يقوم 
مثارها  حصاد  ثم  وحراستها  بتلقيحها 
باليوم يف  النضح. ويتقاىض امللقح  عند 
منطقة دنقال عذقني أجرًا عن كل نخلة. أما 
يتقاىض  امللقح  فان  م��روي  منطقة  يف 
أساليبها  منطقة  فلكل  املحصول  مثن 

يف التعامل مع امللقحني.
اللقاح  ح��ب��وب  ت��خ��زي��ن  عملية  مت���ارس 
من  محدود  نطاق  يف  بالتعفري  والتلقيح 
جمعية  قيادة  تحت  املجال  يف  رواد  قبل 
فالحة البساتني وهي جمعية طوعية تقود 
عمليات تحديث النخيل يف القطر وتتكون 
عضويتها من بعض علامء ذوي الخربة يف 

مجال 
لهم  وأفراد  النخيل،  وزراع  النخيل،  ثقافة 
وتنظم  النخيل.  وآداب  ثقافة  يف  الرغبة 
الجمعية معارض يف مرحلة الرطب وأخرى 
معارض  يف  تشارك  كام  الحصاد،  عند 
واحتفاالت اقليميه.  تلقح الجمعية النخيل 
زراع  وت��زود  امل��دن،  املزروعة يف ش��وارع 
النخيل باللقاح كشامريخ أو بذره، وتنظم 
مستويات  ملختلف  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 
النخيل  وثقافات  تقانات  يف  املتدربني 

املختلفة. 

عمليات الحصاد 

والتخزين  الحصاد  سهلة  الجافة  التمور 
والتداول. وتتم عملية الحصاد يف السودان 
بصعود العامل عىل الكرب لقمم النخل، 
عىل  أعىل  من  واسقاطها  العذوق  وقطع 
يف  وتعبئتها  النخيل  قواعد  عند  مفارش 
وللصعود  وتخزينها.  الخيش  من  جواالت 
عىل الكرب مخاطرها فهي ليست وسيلة 
نجمت  وقد  النخيل  لقمم  للوصول  أمنه 
عنها حوادث سقوط مأساويه. ولتحسني 
وس��ائ��ل ال��ص��ع��ود ف��ق��د أدخ��ل��ت وس��ائ��ل 
)صوره  بالحبال  النخيل  لصعود  تجريبية 
استخدام  يأيت  ورمبا  والسالمل،   )7 رقم 
العالية،  اآلل��ة  تكلفة  أن  غري  قريبًا،  اآلل��ة 
واستخدامها وصعوبة حركتها يف بساتني 
استخدامها  تعيق  التخطيط  عشوائية 

وتقلل من فرص نجاحها. 
ال��س��ي��ط��رة ع���ى اآلف������ات واالم������راض 

والحرشات
سوسة النخيل الحمراء

 .Rhynchophorus ferrugineus Oliv 
سوسة  م��ن  اآلن  ح��ت��ى  خ���ال  ال���س���ودان 
مشددة  الحجر  واج��راءات  الحمراء  النخيل 
لحظر دخول هذه االفة الفتاكة. وال تسمح 
شتالت  ادخ��ال  ال��زراع��ي  الحجر  إج���راءات 
األول��ي��ة  أوراق��ه��ا  تتعدى  نسيجية  نخيل 

الخمسة فقط.
األرضة 

 Microcerotermes diversus and

     Odontotermis classic Sjost

الجذور  م��ن  النخلة  تهاجم  خطريه  آف��ة 
يف  الفيوردان  مبيد  ويستخدم  للقمم. 
قواعد الشتالت عند الغرس وعىل االرض 
تكون  ان  ميكن  ولكن  النخيل  ساق  حول 

االصابات خطريه )صورة رقم 8.  أ(. 
 الحرشات القرشية

 تهاجم ثالث حرشات قرشية النخيل يف 
السودان وهي: 

الحرشة القرشية البيضاء
Parlatoria blanchardi

 هذه حرشة متلفة متوطنة يف البالد منذ 
تكافح  واسع.  نطاق  عىل  ومنترشة  زمن 
هذه الحرشة باملبيدات الحرشية مضافة 
إليها زيوت معدنيه إلذابة الطبقة الشمعية 

املحيطة بالحرشة.
 الحرشة القرشية الخرضاء

 .  8 رقم  )صورة   Palmaspis phoenicis

ب(  
يف  للسودان  أدخلت  غريبة  حرشة  هذه 
أوائل مثانينات القرن العرشين.  ورغم أنها 
تتواجد  التي  البلدان  ال تشكل خطورة يف 
للسودان،  منها  وع��ربت  زم��ن،  منذ  فيها 
خاصة  السودان  يف  كارثية  أرضاره��ا  فإن 
عىل األصناف التجارية الجافة )ابتي موده 
هذا  طبيعة  تكون  قد  وقنديله(.  وبركاوي 
الدمار ناتجة عن عوامل بيئية أو عدم وجود 
مفرتسات أو ضعف مقاومة هذه االصناف 
لإلصابة مع قلة وعي املواطن يف التعامل 
النباتات  وقاية  وسائل  متكن  وعدم  معها 
وابادته يف  الزراعي من محارصته  والحجر 
الحرشة  ه��ذه  ح��دث  مواجهة  عند  مهده. 
الشتالت  ادخال  مع  املتحدة  الواليات  يف 
جهود  ك��ل  فشلت  القديم،  ال��ع��امل  م��ن 
الكيميائية  بالوسائل  عليها  السيطرة 
السيطرة  كانت  فقد  البالغ.  النخل  عىل 
الصغرية  النخيل  عىل  فاعلة  الكيميائية 
فقط. ولكن أحداث حرائق اشتعلت بفعل 
1906م يف كاليفورنيا كشفت  زلزال عام 
خرضتها  ال��ك��ن��اري  زي��ن��ة  نخل  اس��ت��ع��ادة 
الثالث.  العام  يف  وأمث��اره��ا  الحريق  من 
استخدام  لعملية  املالحظة  هذه  وقادت 
املصاب  النخل  لحرق  النفطية  املشاعل 
الحرشات  واب���ادة  وارزون���ا  كاليفورنيا  يف 
الواليات  من  نهائيا  واستئصالها  القرشية 
بعض  يسعى  مامثل،  جهد  يف  املتحدة. 
عىل  للسيطرة  السودان  يف  النخيل  زراع 

الحرشات القرشية بالحرق.  
حرشة النخيل الحمراء أو الرخوة

   Phenicoccus marlate

عى  السودان  يف  تتواجد  قرشية  حرشة 
نطاق محدود.

العناكب
عناكب الغبار

 Oligonichus afrasiasticus, Mc(

  ) Gregor( and )O. pratesis

يف  النخيل  لثامر  م��دم��رة  العناكب  ه��ذه 
تجر  مل  فام  منوها.  من  األوىل  املراحل 

 صوره رقم 7 تدريب صعود النخل بالحبال
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النخيل  أزهار  قبيل  وقائية  عملية مكافحة 
فان  االع��راض،  فور ظهور  تاليه  ومكافحة 
 .8 رقم  )صوره  خطريه  تكون  قد  االصابة 
العناكب  رش  أن  ال��س��ودان  يف  وج��د  ج(. 
ملكافحة  ناجعة  وسيلة  فريمتك  مببيد 

هذه اآلفة. 

 الفقاريات 
الطيور 

عصفور الدوري، املعروف 
بود أبرق )صورة رقم 9 أ(.

 Passer riomestics Arborous

طائر البلبل األبيض من الباطن، )صورة 
 9.ب(

    Pycnonotus barbatus Arsinoe

مراحل  يف  التمور  تهاجم  مدمرة  آف��ات 

املذاق.  الحلوة  والرطب  للخالل  التحول 
تغطية العذوق بأكياس شمعيه أو قامش 
إليجاد  ج��اري��ة  واملساعي  ال���رضر،  تقلل 
أجواء  يف  التمور  لحامية  الفاعلة  األغطية 
طرد  وميكن  صيفًا.  املمطرة  ال��س��ودان 
أن  كام  العالية  األص��وات  بوسائل  الطيور 
أعشاش  بتدمري  الطيور  أرساب  تخفيض 
بالفخاخ  وقبضها  9.ج(  )صورة  توالدها 
وسائل ناجعة أيضًا لتخفيف رضر الطيور 
من  للحد  رئيسة  مسببات  تبقي  ولكنها 

انتاج وتدين جوده التمور. 

الفرئان

قد تهاجم الفرئان أيًا من اجزاء النخلة، كام 
الجذور  فتتلف  االرض  تحفر خنادق تحت 

ونظم الري

 الفار النييل

Arvicanthis   niloticus 

  وفار السقف االسود
Rattus rodent وفار البيوت ذات 

   Mus musculus L البطن البيضاء
تسبب رضرًا كبريًا للتمور يف املخازن. 

وتكافح هذه الفرئان كيميائيًا باستخدام 
مبيدات القوارض التي تفتك بالتخرث 
   Racomin  وStorm و ,Killrt  مثل

 Mastomes االث��داء  العديد  الفار  يتواجد 
 Tatera robusta والجربوع    natalensis

تهاجم  الحقول وهي  النييل يف  الفأر  مع 
بالطعم  ال��ف��رئان  ه��ذه  تكافح  النخيل. 
هو  ع���ادة  املستخدم  وامل��ب��ي��د  ال��س��ام��ه 

فوسفيك الزنك.

آفات التخزين

تعرف بعض اآلفات الخطرية بأنها تهاجم 

صوره رقم 8 أ األرضة عىل النخيلصورة رقم 8. ج إصابة عناكب الغبار

صورة رقم 8. ب. إصابات الحرشة القرشية الخرضاء -ارتقاشا
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تكافح  املخازن.  ويف  النخل  عىل  التمور 
املاالثيون  مببيد  بالتعفري  اآلف���ات  ه��ذه 
الحصاد.  قبل  أسابيع  ثالثة   5% برتكيز 
تجمع هذه التمور يف أوعية نظيفة وتؤخذ 
للمخازن مع املحافظة عىل عدم خلطها 
خشية  األرض  ع��ىل  الساقطة  بالتمور 
امليثايل  مببيد  امل��خ��ازن  تبخر  تلوثها. 

برومايد لتبقى التمور نظيفة.
ث��الث��ة آف����ات م��دم��رة يف م��خ��ازن مت��ور 
او  النخيل  ط��ل��ع  دودة  ه���ي:  ال���س���ودان 
 Arenipsis abella فراشة التمر العظمي

 hampsia

   .Ephestia spوسوس التمر او عث التني 
وخنفساء الحبوب ذات الصدر املنشاري 

Oryzaephilus surinamensis

األمراض

دقيقه  م��س��وح��ات  ال��ي��وم  حتى  تجر  مل 
السودان  يف  النخيل  ألم��راض  وشامله 
مبسميات  األم�����راض  ب��ع��ض  وت���ع���رف 

اليوم  حتى  خال  السودان  فقط.  محلية 
يسببه  ال��ذي  املدمر  البيوض  مرض  من 
البدنس  اك��س��ب��ورم  الفيوزيريوم  فطر 
   Fusarium oxysporum albedinis

ول��ك��ن أخ��ص��ايئ األم����راض ع��زل��وا بعض 
األمراض التي تهاجم النخيل )صورة رقم 

10 أ، ب، ج(.

 اللفحة السوداء 
  Thelaviopsis paradoxa 

ان��ت��ش��ارًا ويسهل  األك���رث  االم����راض  م��ن 
التعرف عليها. يظهر هذا املرض أعراضًا 
عديدة  أس��امًء  له  فإن  لذا  متعددة  شكلية 
وانحناء  الربعم  وعفن  السوداء  كاللفحة 
هي  للمكافحة  الرئيسة  الطريقة  الرأس. 
النبات  أج��زاء  وح��رق  بجمع  البيئة  إصحاح 
اإلصابة  ذات  النباتات  وتدمري  املصابة 
الشديدة. ترش األنسجة املحيطة باإلصابة 

كيامويًا مببيدات الفطر النحاسية. 

مرض تبقع االوراق القرافيويل    

   Graphiola leaf spot

 يحدث هذا املرض عىل نطاق محدود يف 
تحرق  كيميائيا.  يكافح  وال  الرطبة  االماكن 
للبيئة.    لصحة  كتدابري  املصابة  االج���زاء 
 Mauginella أخ���رى   ام���راض  مسببات 

,.scaettae ,  Aspergillus sp

 Fusarium moniliforme ,F.

 oxysporum and  Helminthosporium

     .sp

ميكن  الفطرية  االم��راض  معظم  كسائر 
مببيدات  االم���راض  ه��ذه  عيل  السيطرة 
اي  تكافح  ال  ولكن  النحاسية،  الفطريات 
من هذه االمراض كيميائيا فإصحاح البيئة 

هي وسيلة املكافحة.

املوارد الوراثية وحفظها

متور  يف  الكبري  البيولوجي  التنوع  يوفر 
املحيل  لالنتخاب  خصبه  مواد  السودان 
وتحسني األصناف. من حيث الشكل، فإن 
الثمرة  لون  يف  يتمثل  البيولوجي  التنوع 

صورة رقم 9.أ: ود ابرقصورة رقم 9.ج: عشش الطيور

 صورة رقم -9ب: طائر البلبل
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وبذرتها  نضجها  وموعد  وشكلها  وحجمها 
وشوكها  وخوصها  وجريدها  وعراجينها 
أخرى.  وم��الم��ح  الشجرة  وظ��ل  وأليافها 
أسامء بعض األصناف كناية لشكل الثامر 
عند  الثامر  لون  أو  العروس،  أصابع  مثل 
وأحمر  أشقر  مثل  الخالل  ملرحلة  التحول 
)البكر 1972(. يف السودان، تعرف بعض 
نوبية  مبسميات  الواحات  نخيل  أصناف 
ترمز للشكل مثل )قلد( رمزًا للون الثمرة 
النخلة  لقلب  وصفًا  بجو(  )قل  و  الحمراء 
مثل  الكيميائية  الخصائص  املفتوح. 
محتوى التانينات وتركيز السكر يف مراحل 
منو الثمرة املختلفة، أيضًا عوامل تساعد 
التمور  ألص��ن��اف  البيولوجي  التنوع  يف 
)2009 و2010(. قاد  )الشبيل وكوربالين 
االنتقاء الطبيعي بالتأقلم للبيئة وانتخاب 

ال��ب��رش ع��ىل أس���اس ال��ش��ك��ل وال��رتك��ي��ب 
ال��ك��ي��م��ي��ايئ ل��ل��ت��وص��ل ألص���ن���اف مت��ور 
السودان الحالية. تروج الواسامت الجزيئية 
لكونها وسيلة غري تدمريية تستخدم فيها 
بناءة  كوسيلة  النبات،  من  بسيطة  أجزاء 
للتعرف عىل تباين اشكال النبات وتحديد 
النمو.   م��ن  م��ب��ك��رة  م��رح��ل��ة  يف  ال��ج��ن��س 
تطورًا  الوراثية  البصامت  تقانات  احدثت 
النووي  للحمض  العشوايئ  التباين  يف 
النووي  الحامض  شظايا  وتعدد  املبلمر، 
ذات األطوال املختلفة لتحديد التباين يف 

نخيل التمر.
فوتوغرافية  صورًا  الشبيل  سكينه  أوردت 
من  اثنتني  يف  األشكال  تباين  الكتشاف 
التي  امل��ت��ك��رر  الصغري  التتابع  م��واض��ع 
يف   )2004( وآخ����رون  ب��ال��ل��ويت  ط��وره��ا 

رقم  )شكل  السودان  من  أصناف  سبعة 
 .)11

خمسة  ب��ني  ال���ورايث  للتباين  دراس���ة  يف 
وأرب��ع��ني ص��ن��ف��ًا وث��الث��ة وع��رشي��ن فحاًل 
وكوربلينن  شبيل  أورد  ومغربيًا  سودانيًا 
)2008( متوسط تباين 84.  بني األصناف 

و80.  بني الفحول السودانية كام أظهرت 
مقارنة  معنويًا  تباينًا  املغربية  األصناف 

باملجموعة السودانية.
ال يوجد برنامج لرتبية النخيل يف السودان، 
غ��ري أن ات��ج��اه ال��ح��ف��اظ ع��ىل ال��س��الالت 

املميزة املنتخبة طبيعيًا ظل متواصاًل.
أص��ن��اف ال��ن��خ��ي��ل ال��ق��ص��رية وال��س��ي��ق��ان 
الحمل  وغزيرة  األشواك  وقليلة  الضخمة 
أصناف  وتوجد  مرغوبة،  الجيدة  والثامر 
توجد  املواصفات.  ه��ذه  تحمل  محلية 
يف كل منطقة زراعة نخيل بعض النخيل 
يحتفظ  مميزه  مب��واص��ف��ات  امل��ش��ه��ورة 
الخاص  الستهالكهم  بثامرها  أصحابها 
بدين  سلطانة  فقط.  املقربني  ذويهم  أو 
الحجم  يتميز بكرب  لتمر  أ( مثال   12 )رقم 

حاليًا  يجري  نسبيًا.  الخفيفة  والسكريات 
ال��ت��ح��ق��ق م��ن ق��ي��م��ة ه���ذه ال��ت��م��ور ذات 
أوص��ت  املثبتة.  غ��ري  املميزة  الصفات 
بحوث أجريت يف السودان بإكثار ومراقبة 
الفحول  من  مميزه  بذرية  سالالت  بعض 
وخريي  )باشاب  تقييمها  بعد  وال��رضوب 
2012؛ ابنعوف وخريي 2012(.  وتضمنت 

عمليات  مروي  يف  أجريت  التي  البحوث 
ساللة  وع��رشي��ن  لتسعة  خ��رائ��ط  رس��م 
الفرص  كاشفة  املنطقة  يف  منتخبة 
مميزه  بصفات  جديده  س��الالت  إلدخ��ال 
قاعدة  توسيع  يف  املحيل  االنتخاب  من 
السودانية.  لألصناف  ال��وراث��ي��ة  امل���وارد 
وتوفر تقانات زراعة األنسجة وسيلة فعالة 
النادرة.  النباتية  امل��واد  ه��ذه  مثل  إلكثار 
مجمعًا  العاملية  زادن���ا  رشك��ة  أس��س��ت 
يف  مستقدمه  نسيجية  نخيل  لسالالت 
)صورة  بحري  بالخرطوم  الكدرو  منطقة 
محمد  بشري  السيد  وأسس  12ب(.  رقم 
عيد حديثًا مجمعًا لثالمثائة وستامئة نخل 
العربية  اململكة  من  مستقدمة  نسيجي 
السعودية ودولة االمارات العربية املتحدة 

    صورة رقم 10: أ التبقع القرافيويلصورة رقم 10 ب اللفحه السوداء

 صورة رقم 10 ج و د أمراض غري معروفة 
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بالخرطوم  الزراعي  السليت  مرشوع  يف 
بحري.

 إكثار النخيل باألنسجة

ادراكا لدور زراعة االنسجة كوسيلة رسيعة 
إلكثار نخيل مطابقة ملواصفات الصنف، 
خالية من األمراض متامًا فقد تم تأسيس 
م��خ��ت��ربات زراع����ة األن��س��ج��ة ال��ت��ال��ي��ة يف 

السودان وإنشاء املزيد منها وارد وهي:
ال��زراع��ة  ب����وزارة  ال��ب��س��ات��ني  مصلحة   - أ 

السودانية االتحادية. 
ب - أبحاث البيئة، الخرطوم.

ج -  كلية الزراعة جامعة الخرطوم.
د -  لينا يف الكدرو بالخرطوم بحري.

ه - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
بشمبات..

الخرطوم  والي��ة  بني  مشاركة  التقانة،  و- 
ووزارة العلوم والتقانة.

)تحت  الكدرو  العاملية،  زادن��ا  رشك��ة   - ز 
التشييد(.

 تقوم هذه املختربات غالبًا بإكثار البطاطا 
النخيل  ش��ت��الت  إن��ت��اج  أن  حيث  وامل���وز 
عملية  لدفع  البحث.   قيد  زال  ما  تجاريًا 
اتفاق  أب��رم  فقد  نسيجيًا،  النخيل  إكثار 
تعاون مشرتك بني مختربات الراجحي يف 
زادنا  ورشكة  السعودية  العربية  اململكة 
العاملية للرشوع يف تجهيز مخترب الكدرو 

الوطنية  الكوادر  وتدريب  املعدات  بجلب 
وبدء العملية.

 قبل عقدين من الزمان بدأ تدفق استقدام 
من  ل��ل��س��ودان  نسيجي  نخيل  ش��ت��الت 
اململكة العربية السعودية ودولة االمارات 
شتالت  تستورد  وإيران.   املتحدة  العربية 
يف  وت��ريب  التوربيدو  مرحلة  يف  النخيل 
زراعة  ألماكن  توزيعها  يتم  ثم  املشاتل 
والخالص،  الربحي  بصنفي  ب��دًء  النخيل. 
مليون  ن��ص��ف  ح����وايل  اس��ت��ج��الب  ت���م 
م��راح��ل  معظمها  ت��دخ��ل  ب���دأت  شتلة 
الربحي  أصناف  أظهرت  حديثًا.  االستثامر 
ن��ج��اح��ًا عظياًم  وال��خ��ن��ي��زي  وال���خ���رضاوي 
يف م��ن��اط��ق درج����ات ال���ح���رارة ال��ش��دي��دة 
الخرطوم  مثل  نسبيًا  العالية  والرطوبة 
الخالل،  مرحلة  يف  استهالكها  لقابلية 
املجهول  الصيفية.  االمطار  هطول  قبل 
يف  ع����ادة  تستهلك  )التي  وال��س��ك��ري 
فرص  ولكن  النضج  مبكرة  التمر(  مراحل 
سنوات  يف  إال  تتحقق  ال  نجاحها  إدراك 
قلة هطول األمطار. أظهرت مثار العنربة 
يف  األمطار  بسبب  التلف  أعراض  بعض 
بعض  ولكن  بالخرطوم،  الرطب  مرحلة 
عينات أحرضت من غرب امدرمان أظهرت 
متور عنربة تقارب مرحلة التمر. كلام دخل 
االنتاج،  مراحل  االستقدامات  من  املزيد 
النجاحات  من  املزيد  تحقيق  يتم  رمب��ا 

 13 رق��م  )صورة   )2010 وأخ��رون  )خريي 

أ - د(. 

أهم أصناف التمور يف السودان

التمور  ب��إن��ت��اج  مشتهرًا  ال��س��ودان  ظ��ل 
الجافه  ال��ح��ارة  املشمسة  لبيئته  الجافه 
والرطوبة النسبية املنخفضة. كان يعتمد 
أصناف  ستة  عىل  قريب  لوقت  السودان 
تجارية محلية، إضافة لقليل من األصناف 
)عثامن  م���ح���دودة  ب���أع���داد  امل���ت���واج���دة 
الصفات  ع��ن  ب��ي��ان��ات  ت��وج��د  ال   .)1984

ميكن  ولكن  األصناف  لهذه  املورفولوجية 
والصور  األس��اس��ي��ة  املعلومات  إع��ط��اء 
الفوتوغرافية. وبينام متت املحافظة عىل 
فإن  بالفسائل،  باإلكثار  األص��ن��اف  ه��ذه 
صنف  كل  مت��ور  بني  كبريًا  تباينًا  هنالك 
صفات  لتحسن  انتخاب  برنامج  بانتظار 
يف  البيئي  التفاوت  وميكن  صنف.  ك��ل 
أصناف  م��ن  العديد  إن��ت��اج  م��ن  ال��س��ودان 

التمور الجافة وشبه الجافة والرطبة.

األصناف الجافة

الشاملية  الحدود  يف  االصناف  هذه  تزرع 
عرض  خطي  بني  النخيل  زراعة  حزام  من 
مع  جافًا  ج��وًا  وتتطلب  ش��اماًل   18  °  -  21

 2316°-2093 بني  ت��رتاوح  ح��رارة  وح��دات 
صلب  ال��ج��اف��ه  ال��ت��م��ور  ن��س��ي��ج  مئوية. 
رطوبتها  نسبة  تتعدى  ال  لدرجة  امللمس 
العرشين يف املائة وأدناه وصف لبعضها:

صنف ابتموده

من أجود األصناف السودانية. يحمل هذا 
االسم  ولكن  مختلفة  مسميات  الصنف 
ابتي  ابتموده.  هو  الصنف  لهذا  الصحيح 
وهذا  الربكاوي  لصنف  النويب  االسم  هو 
موضة  )ابتي  الربكاوي  من  متقدم  منط 
محرفة(. يف تقريره عن احتامالت تحسني 
النخيل يف السودان، ذكر نكسون )1967( 
بني  موجودة  االبتموده  نخيل  معظم  أن 
حيث  ومن  حلفًا،  ووادي  دنقال  منطقتي 
يف  األص��ن��اف  أفضل  يكون  فقد  ال��ج��ودة 
السودان )صورة رقم 14(. االبتموده شبيه 
لو  جاف  لتمر  ويتطور  نور  دقلة  بالصنف 
طويلة.  لفرتة  النخيل  عىل  الثامر  حفظت 

tmpdCRO25
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شكل رقم 11 التباين الورايث بني األصناف
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ولو تم جني الثامر يف مرحلة نضج مبكر، 
نزوة  متر  فهو  جيده  بصورة  بها  واحتفظ 
6 سنتمرتات   5- الثامر بني  رطب. أطوال 
أعداد هذا  2- سنتمرتًا.   1.5 بني  وأعراضها 
الصنف محدودة حيث ميثل 2 % فقط من 
عدد النخيل يف السودان )البكر 1972(. يدر 
صنف االبتموده اسعارا عالية ولكن ال توجد 

منه كميات كافيه للتأثري عىل االسواق. 

صنف الربكاوي

انتشارًا  الجافة  التمور  أصناف  أك��رث  من 
ما  مكونًا  ال��س��ودان  ش��امل  يف  واهمها 
 - م��روي  منطقة  نخيل  من   85% يقارب 
للسودان  أن   )1927( ماسون  ذكر  دنقال. 
يف الربكاوي صنفًا جافًا من الدرجة األوىل 
جدًا  صلب  صنف  إنه  العامل.  يف  القليلة 
لذا فهو  لوقت طويل  النخل  ترك عىل  لو 
ليس عرضه لهجوم أفات التخزين. الثامر 
و1.5  ط��واًل  سنتمرتات   5-4 مستطيلة، 

أخر  يف  لألكل  ويصلح  ق��ط��رًا،  سنتمرت 
مراحل التمر فقط الحتواء مثاره عىل نسبة 
عالية من التانينات يف املراحل األوىل من 

منو الثمرة )صورة رقم 15 أ و ب(.  

قنديله  

ييل  الذي  الثاين  املهم  الصنف  هو  هذا 
ال��ربك��اوي يف ال��س��ودان وي��ك��ون ح��وايل 
من  أضخم  الساق  النخيل.  عدد  من   5%

عادة  يعامل  أخشن.  واألل��ي��اف  ال��ربك��اوي 
صالبة  يف  ليس  ولكنه  ج���اف،  كصنف 
لهجوم  عرضة  أك��رث  أن��ه  ويبدو  ال��ربك��اوي 
لو تم حصاده يف مرحلة  أفات املخازن. 
فهو  جيدة،  بصورة  وتخزينه  مبكر  نضج 
ممتازة.  نكهة  ذات  النوعية،  جيد  صنف 
أطوال الثامر حوايل 4 4.5- سنتمرتًا و 2 – 
2.5 سنتمرتًا قطرًا. قد يكون عدم اتساق 

لون الثامر من عيوب الصنف )صورة رقم 
ممتازة  نكهة  للقنديلة  ولكن  د(،  و  ج   .15
وبسوق بواحد ونصف سعر الربكاوي. إنه 

صنف مفضل جدًا.  

كلمه

أكرب  هي  فالكلمة   ،)1967( نكسون  وفق 
الصنف  هذا  ولكن  حجاًم.  السودان  متور 
باحتواء  العتقاده  لنكسون  محببًا  يكن  مل 

الثامر عىل نسبة عالية من األلياف.  

االصناف شبه الجافة

تتطلب هذه االصناف 1400-1500 درجة 
وجو  حرارية  وح��دات  مجموع  من  مئوية 
املناخية  املنطقة  تبدأ  معتدل.  جفاف 
حوايل  مروي  منطقة  عند  األصناف  لهذه 
تدريجيًا  وت���زداد  ش��اماًل   18° ع��رض  خ��ط 
األصناف  تطغى  حيث  الجنوب  باتجاه 
ومتتد  أبوحمد  منطقة  يف  الرطبة  شبه 
من  العالية  ال��رط��وب��ة  تحد  حتى  ج��ن��وب��ًا 
انتشار إنتاج التمور جنوبًا. ينترش الصنفان 
ال��ت��ج��اري��ان ال��ش��ب��ه ج��اف��ني امل���رشق ود 
ود  ومرشق  ب(.  و  16أ  رقم  )صورة  لقاي 
امللمس  السودان.  يف  ج(.   16( خطيب 
الجافة  شبه  األص��ن��اف  ل��ه��ذه  ال��خ��ارج��ي 
)نكسون  العراقية  يشابه أفضل األصناف 
درج��ة  أق��ل  خطيب  ود  امل��رشق   .)1967

صورة رقم 13 بعض األصناف املستقدمة للسودان

زادن��ا  مجمع  ب   12 رق��م  ص���ورة 
الورايث بالكدرو

صورة رقم 12 أ سلطانة بدين

)ب( برحي - مزرعة األخوة - جبل اولياء

)د( عنربة - غرب امدرمان

)أ( مشتل زادنا العاملية - الكدرو

)ج( مجهول – مرشوع السليت الزراعي
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من املرشق ودلقاي يف الجودة ألن لحمتها أقل متاسكًا 
ونواته  قرشته،  وتنفصل  امللمس  يف  نعومة  أقل  وأنه 
الخطيب ألنه  التجارية صنف  زراع األصناف  أكرب. يفضل 
ود  املرشق  صنف  ولكن  للبيئة.  تأقلاًم  وأفضل  أصلب 
وتحتاج  الحجم  صغرية  الصنفني  مثار  نزوه.  أكرث  لقاي 
الخف للوصول لألحجام الالئقة. حمل النخيل شبه الجافة 
أكرث غزارة من االصناف الجافه وانتاجية مائتي كيلوجراما 

للنخلة حمل عادي. 

 األصناف شبه الجافة والرطبة
األصناف الرطبة

من  مئوية  درج��ة   1500  –1,100 االصناف  هذه  تتطلب 
التجاري  الصنف  هي  املدينة  حرارية.  وح��دات  مجموع 
الرطب الوحيد يف السودان. وهي أوىل األصناف التجارية 
ابكارًا يف النضج. تداول املدينة وتستهلك كصنف طازج 
يوليو  شهر  يف  املحلية  االس���واق  يف  ي��ورد  وق��د  متامًا 
ضخم  الساق  وجاذبة.  كبرية  الثامر  د(.   16- رقم  )صورة 

هذا  تلقيح  يجب  السودانية.  األصناف  مبعظم  مقارنة 
الصنف مبجرد فتح االغريض وإال فشلت عملية التلقيح. 
نخلة من صنف املدينة يف  ال توجد سوى بضعة آالف 
السودان وقد غمر سد مروي الذي انشئ حديثًا املناطق 
نخيل  م��ن  الكثري  وأت��ل��ف  الصنف  ه��ذا  إلن��ت��اج  الرئيسة 

الصنف مدينة.

انتاج وتسويق التمور يف السودان

الجافه  التمور  عىل  ال��س��ودان  يف  التمور  س��وق  يرتكز 
الحصاد  سهلة  الجافه  التمور  السودان.  بها  يشتهر  التي 
واملداولة والتخزين والرتحيل يف أوعية بسيطة كالجواالت 
واألكياس والقرب. لصالبة نسيجها فإن التمور الجافة أقل 
الرطبة. عند  الرطبة وشبه  بالتمور  تعرضًا للتلوث مقارنة 
النخل  الجافة من قمم  التمور  تلقى سباطات  الحصاد، 
ال  النخيل وهي وسيلة  قاعدة  عىل حرص مفروشة حول 

د: صنف مدينة - خالل ورطب

أع���ىل:   15 رق���م  ص����ورة 
صنف الربكاوي

أصناف  أفضل  ابتموده،   14 رقم  ص��ورة 
النخيل بالسودان

صورة رقم 17

ج: صنف ود خيب - خالل

أدين: صنف القنديلة

ود  16 ب: صنف  رقم  ص��ورة 
لقاي – متر

ك��م��ري  ل��ق��اي  ود  ص��ن��ف  أ: 
وخالل

الرطب  املدينة  صنف  ب: 
يف الكراتني

الجافة مع عبواتها يف سوق  التمور  أ: 
الخرطوم  
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ميكن استخدامها لحصاد متور غري جافة. 
يف  التمور  تنرش  مبارشة  الحصاد  عقب 
الشمس لتجف فتعبأ يف جواالت واوعية 
تعرض  وتخزن.  للتسويق  معدة  خ��زف 
التمور الجافة للتسويق يف أوعية مفتوحة 
ومبا  أ(.   17 رقم  )صورة  الصورة  يف  كام 
أسهل  الجافة  وشبه  الرطبة  األصناف  أن 
ف��إن  للمستهلك،  ج��ذب��ًا  وأك���رث  م��ض��غ��ًا 
السياسات متيل لتوجيه إنتاج التمور نحو 

شبه الجافه والرطبة. 
بإلقاء  ال��رط��ب��ة  ال��ت��م��ور  ح��ص��اد  مي��ك��ن  ال 
الحال يف  هو  كام  القمم  من  السباطات 
سيعرضها  هذا  ألن  الجافه  التمور  حصاد 
ال��خ��الل  مت���ور  ح��ص��اد  ف���إن  ل���ذا  للتلف. 
وتلقيها  السبائط  بتدلية  يتم  وال��رط��ب 
النخلة.  قاعدة  عند  شديد  برفق  ووضعها 
يف  وتصطف  ال��خ��الل  ش��امري��خ  وتقص 
أكرب  أو  كيلوجرام   3-1 بعبوة  صناديق 
البالستك لعرضها  أو  الورق  مصنوعة من 

للبيع )صورة رقم 17، ب(. 
بساتني  معظم  فإن  املساحة،  حيث  من 
 .8( ال��ف��دان��ني  تتعدى  ال  صغرية  النخيل 
من  كبريه  كميات  استقدام  مع  هكتارًا(. 
االع��وام  خالل  النسيجية  النخيل  شتالت 
نخيل  بساتني  انشئت  املاضية،  القليلة 
ك��ب��رية امل��س��اح��ة م��ع��ظ��م��ه��ا يف والي���ة 
يف  البساتني  لبعض  اضافة  الخرطوم 
واليات نهر النيل والشاملية والبحر االحمر 
يف  زادن���ا  بساتني  م��ن  ك��ل  تحتوي  حيث 
ال��ك��درو وم��ري��م ال��ع��ذراء وال��ق��ويص يف 
امدرمان وبساتني النخيل يف جبيت بوالية 
نخلة.   4000-3000 عىل  االحمر  البحر 
وادي  يف  جانديل  رشكة  بستان  ويحتوي 
نهر  بوالية  الدامر  مدينة  قرب  املكابراب 
أصناف  م��ن  نخلة   43000 ع��ىل  النيل 

محلية وعراقية.

تصنيع التمور واملنتجات الجديدة

بدأ التصنيع التقليدي للتمور يف السودان 

قبل زمن بعيد. أشهر الصناعات هي خبز 
ومعجون التمر. يعد خبز التمر عادة بخلط 
وخبزها  القمح  دقيق  مع  التمر  معجون 
والسمن.  ال��ب��ه��ارات  بعض  إض��اف��ة  م��ع 
نطاق  ع��ىل  التمر  معجون  ويستهلك 
مع  م��ع��روف  كمنتج  ال��ق��ط��ر  يف  واس���ع 
 1958 عام  يف  والسمن.  البهارات  إضافة 
أنتاج  بطاقة  رائ��د  متور  مصنع  إنشاء  تم 
كرمية  يف  ال��ع��ام  يف  م��رتي  ط��ن   1700

بني  مشرتك  كمرشوع  الشاملية  بالوالية 
وال��زراع��ة  األغ��ذي��ة  ومنظمة  ال��زراع��ة  وزارة 
املصنع  1965سلم  عام  ويف  العاملية. 
لوزارة الصناعة. يحتوي هذا املصنع عىل 
والتعبئة.   والفرز  والنظافة  التخزين  مرافق 
وبعد العمل لسنوات فإن هذا املصنع قد 
القطاع  يقوم  تأهيله.  ينبغي  مرحلة  بلغ 
لتعبئة  املصنع  بتشغيل  حاليًا  الخاص 
والرطبة  ال��ج��اف��ة  وش��ب��ة  ال��ج��اف��ة  ال��ت��م��ور 
كام  صغرية.  استهالك  عبوات  يف  معبأة 
يستعمل  )الذي  ال��ت��م��ور  معجون  ينتج 
التمر  حلوى  وتصنيع  الحلوى(  ملنتجات 
التمور  ن��وع��ي��ات  م��ن  وال��ك��ح��ول  وال��خ��ل 
النخلة  أج���زاء  تصنيع  الجودة.  املتدنية 
واملواد  واألث��اث  واألواين  الحصائر  إلنتاج 
الحديثة األخرى معروفة يف السودان منذ 
القدم. تصنع الحصائر من خوص النخل.  
وتصنع االطباق من ساق العراجني مغرزة 
واألث���اث  ال��رسائ��ر  ك��ام تصنع  ب��ال��خ��وص 
أ- د(   18 )صورة رقم  والسالل من الجريد 
والجهود متواصلة لتشجيع هذه الصناعة.

الخالصة والتوصيات

قديم  منذ  ال��س��ودان  يف  النخلة  ُتعرف   
ومحصواًل  الغذاء  لتأمني  مصدرًا  الزمان 
يف  ال��ت��م��ور  إن��ت��اج  ارت��ك��ز  ومأوى.  ن��ق��دي��ًا 
يشتهر  التي  الجافه  التمور  عىل  املايض 
بها السودان مع بعض التمور شبه الجافه. 
وخالل العقدين املاضيني تم إحداث تنوع 
باستقدام شتالت نسيجية  األصناف  يف 
املحلية.  البذرية  النخيل  م��ن  وانتخاب 
سوسة  آف��ة  م��ن  خ��ال��ي��ًا  ال��س��ودان  الزال 
النخيل الحمراء ومرض البيوض املدمرة، 
بعض  ب��ه��ج��وم  يضعف  اإلن���ت���اج  ول��ك��ن 

صورة رقم 18 ب: أطباق وحصائر من خوص النخل      أ: رسير من جريد النخل  

د: سالل وقبعات من خوص النخل                    ج: أثاث من جريد النخل
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وأمراض  والفقاريات  والعناكب  والقرشية  األرضة  حرشات  أفات 
بانتظار  األمراض  من  والكثري  والفريوسات  واملايكوبالزما  الفطر 
غالبًا  تقليدية  الفالحية  العمليات  أن  كام  والتحديد،  التشخيص 
وتقانات  الفالحية  العمليات  يف  الحديثة  التقانات  ادخال  بدأ  ولكن 
خدمة النخلة والعذوق واملداولة والتعبئة لرتقية التسويق ومقابلة 

متطلبات املستهلك املتزايدة.
استخالصًا من الواقع الحايل، يقرتح تنقيذ التوصيات التالية لتنمية 

النخيل بالسودان:
رائدة  وطنية  كمؤسسة  والتمور  للنخيل  متخصص  مركز  إنشاء 
التعاون  مجاالت  وتوسيع  القطر  يف  والتمور  النخيل  قطاع  لرتقية 
لتبادل  الصلة  ذات  والدولية  االقليمية  املؤسسات  مع  والتفاعل 
الجهود  وتنسيق  املشرتكة  البحوث  وإج��راء  وامل��واد  املعلومات 

ملعالجة القضايا التي تواجه تنمية النخيل والتمور ككل.
يف  التمور  منتجي  ق��درات  لتجميع  تعاونية  مؤسسة  إنشاء  ب- 
السودان ودعم الجهود الوطنية لتنمية القطاع. ألن قدرات األفراد 
محدودة فإنتاج التمور وحصادها ومداوالت ما بعد الحصاد وتعبئتها 
األفراد.  قدرات  فوق  تكون  ما  دامئًا  التسويق  وعمليات  وتخزينها 

تجميع املوارد القومية وسائل فاعله لتطوير هذه العمليات.    
ج- تطبيق التقانات املتطورة يف العمليات الفالحية وخدمة النخل 

والعذوق والعمليات الالحقة.  
البنيات: تشييد مختربات زراعة أنسجة مبعدات حديثة،  د- تقوية 
الكوادر يف املجاالت املختلفة وبناء  لتدريب  ومؤسسات مجهزة 

مرافق الئقة للتعبئة والتغليف والتخزين. 
الوطنية املقتدرة  الكوادر  القدرات: تدريب وبناء قاعدة من  بناء  ه- 
تقانات  ون��رش  املعلومات  ونقل  واإلرش���اد  البحث  مهام  لتويل 

التسويق والرتويج والعمليات األخرى.  
والفحول  األصناف  لتحسني  الجارية  البحثية  الربامج  متابعة  و- 
مستهدفني التوصل للمميز منها بإنتاجية وفرية وجودة عالية لكل 

منطقة مناخية.
ز- تقوية وقاية النبات والحجر الزراعي لضامن حامية قطاع النخيل 
الفرق  وايفاد  املدمرة  واألم���راض  اآلف��ات  ادخ��ال  بحظر  والتمور 
العلمية إلجراء املسوحات الالزمة لتحديد األمراض غري املعروفة 

وتقديم النصح للسيطرة.  

املراجع

-1 عبد الجبار البكر )1972(.  نخلة التمر، ماضيها وحارضها والجديد 
يف زراعتها وصناعتها وتجارتها. مكتبة العاين، بغداد، العراق. 
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تطوير زراعة النخيل وإنتاج 
التمور في السودان

االقتصادي واالجتامعي ولقد متكن الجميع 
من االستفادة من أجزاء النخلة كام ظلت 

تعرف فيام بعد.
فمنذ القدم عرف قدماء الفرس والبابلبنب 
أن النخلة تعود عيل اإلنسان مبا ال يقل عن  
فوائد  ذكر  أع��رايب  أوجز  وقد   . فائدة   360
 ، من��اء  جزعها  :«النخلة  قوله  يف  النخلة 
وسعفها  ص��اء،  وكربها  رش���اد،   وليفها 
النخلة  »  فليس من  ضياء، وحملها غذاء 
فاكهة  فهو  التمر  أم��ا   . منه  اليستفاد  ما 

وغذاء ودواء وحلوي ورشاب.
     ولعل مام يصعب حرص الفوائد العائدة 
جزء  ك��ل  أن   ، النخلة  م��ن  اإلن��س��ان  ع��يل 
والكرب   ، والسيقان   ، الجذور  وهي  منها 
والسعف ، والليف ، والعرجون والثامر له 

استعامالت متعددة يصعب حرصها .
الي��زال  النخلة  عطاء  أن  فيه  الش��ك  وم��ام 
 . الحديثة  ال��ع��ل��وم  ت��ق��دم  م��ع  م��ت��واص��ًا 
عيل  اشتملت  التي  الصناعات  أهم  من 

خامات النخيل ما ييل :
مخلفات  من  املضغوط  الخشب  صناعة 

النخلة .
عدمية  طيارة  عضوية  م��ادة  ال��ف��رف��ورال: 

اللون ايل صفراء وغري قابلة لاحرتاق .
النباتية  ال��زي��وت  تصفية  يف  تستعمل 
كام  النفط  م��ن  املستخلصة  وال��ده��ون 
النايلون  صناعة  يف  وسيطة  م��ادة  وأنها 

البستانية  األش��ج��ار  أق��دم  النخلة  تعترب 
ذلك  ح��دث  فقد  السودان.  أدخلت  التي 
منذ أكرث من 3000 سنة يف شامل الباد 
زراعة  ملناطق  طبيعيًا  امتدادًا  ميثل  الذي 
اإلفريقي  ال��ش��امل  م��ن  املمتدة  النخيل 
وح��ت��ى ج��ن��وب ق���ارة آس��ي��ا م��ا ب��ن خطي 
أن  وياحظ  شاماًل.  درجة   35،10 العرض 
العربية  الدول  كافة  املنطقة تشمل  هذه 
السودان، وهي  مبا فيها معظم مساحة 
متثل أهم مناطق العامل الصالحة لزراعة 
األمطار  تدين  حيث  للتمور  وإنتاج  النخيل 

والرطوبة النسبية وارتفاع درجة الحرارة .
ي��زرع  ال��ع��امل  تخيل  معظم  أن  ي��اح��ظ 
الرئييس  العامل  هو  وك��ان   ، واح��ات  يف 
لإلنسان  صالحة  وجعلها  تعمريها  يف 

والحيوان والنباتات االخري.

فوائد النخيل   

من  تقدمه  مام  أهميتها  النخلة  اكتسبت 
فوائد متعددة منذ أن عرف اإلنسان كيفية 
املختلفة  النخلة  أج���زاء  م��ن  االس��ت��ف��ادة 
شجرة  جعلتها  التي  مث��اره��ا  ايل  إض��اف��ة 
ظلت  كام  القاحلة  املناطق  يف  الحياة 

تعرف فيام بعد .
مناطق  اتساع  بحكم  النخلة  ظلت  لقد 
زراعتها متصلة بتجمعات سكانية مختلقة 
واملستوي  البيئية  ال��ظ��روف  حيث  م��ن 

باحث وأكادميي متخصص بزراعة النخيل

د. عوض محمد أحمد عثامن
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ومذيبة لعدد من األصباغ واملواد امللونة .
3. صناعة الورق من املنتجات السليلوزية 

4. صناعة خيوط الريون .

5. إنتاج األلياف والكنبار .

القيمة الغائية 

عرفت التمور منذ القدم بأنها فاكهة وغذاء 
ودواء . وقد تأكد ذلك بأحدث التحاليل حيث 
التمر مادة غذائية ذات طاقة مركزة  أعترب 
الحتوائها عيل نسب عالية من السكريات 
 .)1 )جدول رقم  %70 من وزنها  التقل عن 
وتوجد معظم هذه السكريات عيل صورة 
جعلها  م��ام  وفركتوز(  )قلوكوز  أح��ادي��ة 

رسيعة االمتصاص وسهلة الهضم .
يوضح الجدول أعاه أن التمور تحتوي عيل 
كميات قليلة من الربوتينات ، والدهون ، 
يكون  الحليب  مع  التمر  تناول  فإن  وعليه 
نسبة  عيل  الحتوائه  ومثاليًا  كامًا  غ��ذاء 

عالية من األماح املعدنية والعنارص النادرة 
ذات األهمية الغذائية )جدول رقم 2( .

من  غريه  عيل  غذائية  كامدة  التمر  ويتميز 
املواد الغذائية االخري فيام ييل:

ك��ل من  م��ن  اع��يل  ع��يل نسب  1-  يحتوي 
والكالسيوم  الحديد  و  البوتاسيوم 

والفلورين .
2-  ي��ح��ت��وي ع���يل س��ك��ري��ات ال��ج��ل��ك��وز 
عسل  م��ع  يتساوي  وب��ه��ذا  والفركتوز 

النحل .
األلياف تساعد  3-  يحتوي عيل نسبة من 

يف عملية الهضم. 
الدهون  من  قليلة  نسبة  عيل  4-  يحتوي 
خالة  يف  ه���ام���ًا   غ�����ذاءًا  يجعله  م��ام 
األمراض التي تستدعي البعد عن تناول 

الدهون .

وهنالك العديد من الصناعات ايل 

تقوم عيل التمور كامدة خام وهي 

1- صناعة كبس وتغليف التمور :
وجمع  حصاد  عمليات  عيل  تشمل  وهي 
ونظافة و تبخري وحفظ التمور ثم تخزينها  

وترحيلها ايل أماكن التسويق .
2- صناعة الدبس: )عسل التمر(

الدبس سائل كثيف يستخلص من التمور 
للعسل  بديًا  الستعامله  علب  يف  ويعبأ 
وتكون نسبة السكريات فيه حوايل 55% .

3- صناعة السكر السائل :
بن  تركيزه  ي��رتاوح  كثيف  سكري  محلول 
وحاوته  رائ��ح��ة  وال  ل��ه  ل��ون  ال   80%-70
طبيعيه ويستعمل يف كثري من الصناعات 

الغذائية املختلفة كبديل للسكر .
ولصناعي  الطبي  ال��ك��ح��ول  صناعة   -4

والخل. 
الحلويات  صناعة  يف  التمر  ي��دخ��ل   -5

39
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الغازية  واملرشوبات  واأللبان  واملعجنات 
وأغذية األطفال ومريب التمر وغريها .

يف  والتمر  النخيل  مخلفات  تدخل   -6
صناعة األعاف الحيوانية

كطاقة  الستعامله  اإلث��ان��ول  صناعة   -7
بديلة للبرتول .

بديل  ه��م  للبحث  عاملي  توجه  هنالك 

للبيئة.  السالبة  أث���اره  ل��ت��ف��ادي  ل��ل��ب��رتول 
نحو  التوجه  يف  الدول  بعض  نجحت  وقد 
املنتجات  من  ع��دد  من  اإلث��ان��ول  صناعة 
هذه  وف��رة  يف  خلل  أحدثت  مام  الغذائية 
املنتجات كغذاء لإلنسان  وصل ايل درجة 
ومبا  الثالث  العامل  يف  املجاعات  إحداث 
أن التمور تحتوي عيل ما يقارب %80 من 

أن  ميكن  بذلك  فهي  الكلية  السكريات 
من  اإليثانول  لصناعة  مصدر  أغني  تكون 

الكميات الفائضة كغذاء لإلنسان .
النخيل والتمر  يتبن مام سبق ذكره حول 
أن هنالك ما ال يقل عن احد عرش مصنعًا 
النخيل  مخلفات  ع��يل  ت��ق��ام  أن  ميكن 
عيل  يعتمد  وه��ذا  منها  املنتجة  والتمور 

جدول رقم )1( محتوي 100جرام متر طازج بدون نوي )%(

املصدر:مجلة الصناعات الغذائية العدد 3-4 ص68

املصدر: الصناعات الغذائية العدد 3-4 ص62

 سكريات
كليــــــــة

 سكريات
اليافدهونبروتنيفركتوزجلكوزسكروزمختزلــة

8074638352.23.71.9

جدول رقم )2( محتوي 100 جرام متر طازج من الفيتامينات وألماح املعدنية 

عنارص نادرة  ملجأمالح معدنية     ملجفيتامينات   ملج
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التمر  من  تنتج  النخيل  من  كبرية  إع��داد 
والتصدير  املحيل  االستهاك  يفوق  ما 
املرتقب وبذلك ميكن القول بأن ما تعطيه 
هذه الشجرة املباركة اليحده سوي ملكة 
يتوفر  وما   ، واإلب��داع  التفكري  يف  اإلنسان 
 ، االستعامل  م��ح��دودة  إمكانيات  من  له 
هي نفسها التي ميكن أن متدنا بكثري من 
وليكن ذلك  التي يصعب حرصها  األشياء 
بالنخيل  لاهتامم  األس��ايس  الدافع  هو 
ويكون  الغذايئ  األمن  يف  عطاءه  ليوصل 
من  العديد  يف  التنمية  ركائز  من  ركيزة 

املجاالت .

وقائع زراعة النخيل وإنتاج 
التمور يف السودان 

السودان صالحة  مناطق  أن معظم  رغم 
زراعته  أن  إال  التمور  وإنتاج  النخيل  لزراعة 
من  الشاملية  املنطقة  يف  مركزة  ظلت 
واليتي  يف  النيل  نهر  امتداد  وعيل  الباد 
نهر النيل والشاملية وخاصة يف املناطق 
القريبة من النيل. ومن مظاهر القدم يف 

زراعته يف تلك املنطقة ما ييل :-
1-  وج���ود أش��ج��ار ق��دمي��ه ي��ف��وق أع��امره��ا 
-15 بن  ما  ت��رتاوح  وبنسب  عام  املائة 

%25 من األشجار.
ألسباب  ج��اف��ه  أص��ن��اف  ع��يل  2-  الرتكيز 
أهمها سهولة معاملة التمور من حيث 

الحصاد والتخزين .
عيل  تقليديه  ب��ط��رق  النخيل  3-  زراع����ة 
الفسائل  ت��رك  مع  متقاربة  مسافات 
منؤها  ل��ت��واص��ل  األم  ح���ول  ال��ن��ام��ي��ة 
االزدح��ام  من  يزيد  مام   ، اإلمث��ار  حتى 
من  ويقلل  الخرضي  النمؤ  ويضعف 

نوعية اإلنتاج .
الري  مياه  من  كفايتها  النخلة  تجد  4-  ال 
العتقاد خاطئ بأنها  التحتاج للري وأن 

جذورها أن متتد ايل املياه األرضية 
النخيل  مزارعي  عند  الخاطئ  5-  االعتقاد 
السعف  من  عالية  نسبة  جفاف  ب��أن 
ناتج من األمراض أو الحرشات رغم أن 
الحاالت  معظم  يف  الرئييس  السبب 

هو قلة مياه الري .
االرضه  مثل  الحرشات  بعض  6-  انتشار 
اللتان  البيضاء  ال��ق��رشي��ة  وال��ح��رشة 
تطبيق  طريق  ع��ن  مكافحتها  ميكن 
املعامات الزراعية العادية وأهمها ايل 

وتقليم السعف املصاب .
7-  ان��ت��ش��ار ال��ح��رشة ال��ق��رشي��ة ال��خ��رضاء 
أواخر  منذ  املنطقة  ايل  أدخلت  التي 
ال��ث��امن��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن امل���ايض يف 
القولد وقد أدي ضعف برنامج  منطقة 
حتى  جنوبًا  انتشارها  ايل  املكافحة  
جزيرة  حتى  وش���اماًل  ال��غ��اب��ة  منطقة 

أرتقاشا .
الناتجة  8-  وجود نسبة كبرية من األشجار 
) النوى( ذات الثامر متدنية  من البذور 

الجودة  
9-  عدم االهتامم باألشجار الفحول بحث 
مثل  بأسامء  معروفة  فحول  التوجد 
كل  عيل  االعتامد  يكون  وبذلك  اإلناث 
موسم  أثناء  عليه  الحصول  ميكن  ما 
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التلقيح .

تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور 

ل��ق��د ظ��ل��ت ال��ج��ه��ود ال��خ��اص��ة مب��ح��اول��ة 
القرن  منتصف  منذ  تبذل  النخيل  تطوير 
من  خبري  أول  ستدعى  ا  حيث  امل���ايض 
 DOWSON وال���زراع���ة  األغ��ذي��ة  منظمة 
1947   وتقدم بتقرير كانت أهم توصياته 
العمل لتحسن األصناف عن طريق إدخال 
مثار  ذات  جافة  شبه  ايل  رطبة  أصناف 
األصناف  من  تدريجيًا  والتخلص  جيدة 
العمليات  تحسن  إيل  إض��اف��ًة   البذرية 
محطة  لقيام  باقرتاح  ذلك  وتبع  الزراعية 
التوصيات  ه��ذه  لتنفيذ  النخيل  بحوث 
زراع��ة  تطوير  ع��يل  يساعد  م��ام  وغ��ريه��ا 

النخيل .
1955 استدعي خبري نخيل آخر  ويف عام 
الصناعة واشتمل  ( يف مجال   Winters(

تقريره عيل عدد من التوصيات يف مجال 

التمور مع عرض  حفظ وصناعة وتسويق 
املشاكل والحلول الخاصة به .

وقد كان آخر الخرباء الذين تم استدعائهم 
من  متكن  الذي   )R.W.Nixon,1965( هو 
زيارة كافة مناطق زراعة النخيل يف شامل 
الباد وتقدم بتقرير حول األصناف املحلية 
وط���رق زراع��ت��ه��ا واألم����راض وال��ح��رشات 
الذي  البحثي  النشاط  ايل  إضافة  السائدة 
كانت بدايته يف نوري مع توصية مبتابعة 
التي  الحديبة  بحوث  محطة  يف  البحوث 
التاريخ  ذل��ك  يف  اإلنشاء  ط��ور  يف  كانت 
األصناف  تحسن  موضوع  عيل  والرتكيز 
النخيل  مجاالت  جميع  يف  ك��ادر  وتدريب 

وإنتاج التمور.
ورغم إن التوصيات التي تقدم  الخرباء بها 
أن  إال   ، العلمي  للتنفيذ  طريقها  تجد  مل 
عدة مشاتل  بإنشاء  قامت  البساتن  إدارة 
لفسائل النخيل يف كل من القرير ن الكلد 
. وقد  ، الغابة ، دنقا ، الربقيق ، والباوقة 

وضح للعاملن إن فسائل بعض األصناف 
املشاتل  تلك  يف  م��ح��دودًا  نجاحها  ك��ان 
بحيث ال يزيد عن %15. وقد ساعدت هذه 
بعض  م��ن  م���زارع  إن��ش��اء  ع��يل  املشاتل 
امل��ش��اري��ع  ب��ع��ض  يف  النخيل  أص��ن��اف 
بعض  فيها  طبقت  للحكومة  ال��ت��اب��ع��ة 
العمليات الزراعية وخاصة املسافات بن 
بداًل  واح��دة  نخلة  عيل  واالعتامد  األشجار 
حالة  يف  كانت  كام  أشجار  مجموعة  من 

الزراعة التقليدية.
التي وجدت  الزراعية  العمليات  ومن أهم 
م��زارع��ي  عند  العميل  للتنفيذ  طريقها 
كانت  التي  الهوايئ  الرتقيد  تقنية  النخيل 
الستعامل  ن��ظ��رًا  )بالتصفيح(  تسمي 
أهمية  التقنية  لهذه  ت��زال  وال   ، الصفائح 
ألن  الجافة  األص��ن��اف  ح��ال��ة  يف  ق��ص��وى 
وباستعامل   . التجزير  صعبة  فسائلها 
هذه التقنية أمكن رفع نسبة النجاح ألكرث 
مروي  محافظة  من  جعل  مام   95% من 
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املناطق  لكافة  للفسائل  رئيسيًا  مصدرًا 
إيل  إضافة  الشاملية  الوالية  من  األخ��رى 

والية نهر النيل .
والشك أن أهمية الرتقيد الهوايئ ستظل 
من أهم طرق اإلكثار بعد الزراعة النسيجية 
تكون مصدرًا  رئيسيًا لعدد من الفسائل ، 
عيل  تساعد  ال��ه��وايئ  الرتقيد   تقانة  وأن 
الناتجة  الفسائل  معظم  من  االستفادة 
وبهذا ميكن تفادي الفقد الذي كان يحدث 
املبارشة  ال��زراع��ة  أو  املشاتل  حالة  يف 

للفسائل داخل الحقل
استرياد أصناف ذات علية الجودة 

عيل  إكثارها  يف  تعتمد  النخلة  ظلت  لقد 
)النوى( لفرتات طويلة من عمرها  البذور 
سهولة  ع��يل  بالنوى  اإلك��ث��ار  ساعد  وق��د 
زراعته  مناطق  كافة  ايل  النخيل  إن��ش��اء 
الحالية يف جميع قارات الدنيا . وعندما تم 
اختيار األصناف املناسبة يف كل قطر أو 
منطقة ، كان البد من التعرف عيل طريقة 

مناسبة لإلكثار الخرضي لتفادي مايحدث 
عن  الجنيس  اإلك��ث��ار  حالة  يف  تغري  م��ن 
طريق التوي . وعندما كانت الفسائل التي 
من  األويل  السنوات  يف  النخلة  تنتجها 
الخرضي  لإلكثار  الوسيلة  ع��س  عمرها 

الذي اليزال متواصًا .
تنتجها  التي  الفسائل  ع��دد  ومل��ح��دودي��ة 
الفسائل  هذه  نجاح  نسبة  وتدين  النخلة 
اإلكثار  ف��إن   ، األص��ن��اف  بعض  حالة  يف 
جعل  مام  ببطء  يسري  طويلة  لفرتة  ظل 
رسعة  الفاكهة  أشجار  اقل  عامة  النخيل 
مناطق  ايل  االنتشار  ثم  ومن  اإلكثار  يف 
قطر  ك��ل  متكن  وب��ذل��ك   . املنشأ  بعيدة 
احتكار  من  للتمور  املنتجة  األقطار  من 
األصناف ذات الثامر عالية الجودة . وذلك 
والخوف من  املنتجة  الفسائل  ملحدودية 
ايل  قطر  من  واألم���راض  الحرشات  نقل 
البلد  داخ��ل  أخ��ري  ايل  آخ��ر وم��ن منطقة 

الواحد .

ومع التقدم الذي حدث يف علوم الزراعة 
تواصلت  لبحوث  وكنتيجة   ، النسيجية 
ملا يزيد  عن عرش سنوات ، تم التوصل 
يف  النخيل  زراع���ة  يف  ح��دث  أعظم  ايل 
طريق  عن  اإلك��ث��ار  وه��و  العرشين  القرن 
يف  ذل��ك  ح��دث  فقد   . النسيجية  ال��زراع��ة 
امل��ايض  ال��ق��رن  م��ن  السبعينات  أواخ���ر 
دولة  يف  الفسائل  من  عدد  زراع��ة  ومتت 
أوائل  يف  اإلمثار  لطور  ووصلت  البحرين 
الثامنينات. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يومنا 
إن��ش��اء م��خ��ت��ربات يف معظم  ت��م  ه���ذا 
األقطار املنتجة للتمور ساهمت كلها يف 
الفسائل وجدت طريقها  إنتاج ماين من 
ايل حقول النخيل يف كافة الباد املنتجة  .

ولعل أعظم إنجاز تحقق عن طريق تقنية 
األص��ن��اف  إك��ث��ار  ه��و  النسيجية  ال��زراع��ة 
املنتجة لثامر ذات جودة عالية عرفت بعد 
طلت  أن  بعد  العاملية  باألصناف  ذل��ك 
فيها  ن��ش��أت  ال��ت��ي  األق��ط��ار  يف  محتكرة 
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ايل  األصناف  هذه  فسائل  نقل  وسهولة 
كافة املناطق املنتجة للتمور إضافة ايل 
مرة  ألول  النخيل  فيها  ي��زرع  أخ��ري  أقطار 
وذلك لصغر حجم الفسائل وتأكد خلوها 
يف  مزروعة  لكونها  واألمراض  اآلفات  من 

تربة معقمة .
ويف أواخر التسعينيات أدخلت أول فسائل 

من صنف الربحي ذات أحجام كبي��������رة
وص��ل��ت ل��ط��ور اإلمث���ار قبل ح���وايل أرب��ع 
العديد  سنوات وقد شكلت حافزًا إلدخال 
حيث  2003م  عام  منذ  األصناف  م������ن 
اآلالف  ع���رشات  ايل  حاليًا  ال��ع��دد  وص��ل 
وأهمها  العاملية  األصناف  عيل   بالرتكيز 
ال��ربح��ي وامل��ج��ه��ول وال��خ��اص وغ��ريه��ا . 
الفسائل  من  كثرية  أع����داد  وصلت  وقد 
ورغم   . الخرطوم  والي��ة  ايل  املستوردة  
قلة الثامر من صنف الربحي التي أدخلت 
ال��ك��م��ي��ات  ع���يل  األس������واق إض���اف���ة  ايل 
املستوردة من األردن  إال أنها وجدت قبواًل 
املحلية  األص��ن��اف  عيل  لتفوقها  متزايد 
التي تسوق عند مرحلة  الخال أو الرطب 
مثل املدينة واملرشقي ولقاي واملرشقي 

وخطيب .

مالمئة األصناف املستوردة

العوامل  أه��م  وال��رط��وب��ة  ال��ح��رارة  تعترب 
املؤثرة عيل زراعة النخيل عامة وعيل مدي 
مناطق  عيل  املختلفة  األصناف  مامئة 
معينة دون غريها. ومن املاحظ ألنه بعد 
نجاح تقانة الزراعة النسيجية إلكثار العديد 
لثامر  املنتجة  تلك  وخاصة  األصناف  من 
فسائل  انترشت  فقد   ، عالية  ج��ودة  ذات 
غري  األقطار  من  كثري  يف  األصناف  تلك 
التقليدية إلنتاجها ووصل كثري منها لطور 
اإلمثار واظهر مامئة جيدة مام شجع عيل 
األصناف  كافة  من  الفسائل   أعداد  زيادة 
امل��رغ��وب��ة وال��ت��ي مي��ك��ن ال��ح��ص��ول عيل 
هذا  يف  العاملة  املختربات  من  فسائل 

املجال.
وق���د وض���ح ح��ت��ى ق��ب��ل ان��ت��ش��ار ال��زراع��ة 
النسيجية أن صنف دقلة نور هو الصنف 
الوحيد الذي مل يتاءم مع كافة الظروف 
ذلك  يف  مب��ا  إليها  أدخ��ل  التي  املناخية 

ظروفنا املحلية .

فقد أشتهر صنف دقلة نور بثامر شبه جافة 
مميزتن  ونكهة  وطعم  عالية  جودة  ذات 
ايل  واملناطق  األقطار  كافة  يف  أنه  أال   ،
جدًا  جافة  ايل  الثامر  تحولت  إليها  أدخ��ل 
عيل  يشجع  مل  م��ام  ال��ح��ج��م  وص��غ��رية 
التقليدية  زراعته  مناطق  غري  يف  انتشاره 
جنوب  يف   ) كوشا  )وادي  ايل  إض��اف��ة 
كلفورنيا التي وصل إليها يف أوائل القرن ا 
ملايض . وقد لوحظ أن )وادي كوشا( هو 
زراعته  ملنطقة  املشابهة  املناطق  أكرث 
التقليدية يف تونس من حيث درجة الحرارة 
ونسبة الرطوبة وانخفاض كا املنطقتن 

عن سطح البحر .
املذكورة  أآلخ��ري  العاملية  األصناف  أم��ا 
انتشارها يف مناطق وأقطار  سابقًا وبعد 
أخري بعيدة عن منشأها ومناطق زراعتها 
يذكر  تغيري  عليها  يشاهد  فلم  التقليدية 
الذي مل تتحمل مثاره  الربحي  عدا صنف 
ساحل  مثل  منطقة  يف  العالية  الرطوبة 
الباطنة يف سلطنة عامن ولكن ياحظ أن 
زراعته مل تتوقف حتى يف تلك املنطقة 
املنتجة  الثامر  استهاك  املمكن  ألن من 
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صنف  وج���ود  ل��ع��دم  ال��خ��ال  مرحلة  يف 
 . السلطنة  مناطق  امتداد  عيل  له  مامثل 
وقد أوضحت الدراسات التي أعدت من قبل 
مركز تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور أنه 
الحرارة  اختافًا واضحًا بن درجات  اليوجد 
ون��س��ب��ة ال��رط��وب��ة يف ال���س���ودان ش��امل 
مدينة كوستى واملدن العربية األخرى يف 
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة ومبا أن معظم األصناف 
العاملية املذكورة منشأها تلك املناطق 
أو تكون قد أدخلت إليها مؤخرًا من مناطق 
األصناف  هذه  أن  املؤكد  فمن   ، مامثلة 
ستكون مامئة لكافة الناطق شامل مدينة 
كوستي وعيل امتداد السودان رشقًا وغربًا 
أن  املؤكد  فمن   . املرصية  الحدود  وحتى 
تك���ون  أن  ميكن  الباد  من  املناطق  هذه 
يف املستقبل القريب أكرب منطقة لزراعة 
وذلك  العامل  يف  التمور  وإن��ت��اج  النخيل 
تلك  يزرع يف  ما  يذكر عيل  تأثري  أي  دون 
ميكن  النخيل  ألن  محاصيل  من  املنطقة 
ال  قد  التي  املناطق  من  كثري  يف  زراعته 

تصلح لغريه من املحاصيل االخري .

يف  املشاركة  ميكن  التي  ال��والي��ات  وم��ن 
النخيل  زراع��ة  يف  األفقي  التوسع  برنامج 
بالرتكيز عيل األصناف املستوردة وهي:-

والية  سنار،  والي��ة   ، األبيض  النيل  والي��ة 
غرب كردفان ، والية شامل كردفان ، والية 
والية   ، دارفور  شامل  والية   ، دارفور  غرب 
الجزيرة ، والية القضارف ، والية الخرطوم 
 ، األحمر  البحر  والي��ة   ، النيل  نهر  والي��ة   ،

الوالية الشاملية . 
ظلت  التقليدية  النخيل  زراع��ة  أن  ورغ��م 
محصورة يف واليتي نخر النيل والشاملية 
املذكورة  االخ��ري  ال��والي��ات  كافة  أن  إال   ،
الت��خ��ل��و م��ن ب��ع��ض األش��ج��ار ال��ت��ي رمب��ا 
الطبيعية  النباتات  ضمن  وجودها  يكون 
ويعود  العناية  يجد  منها  القليل  أن  رغم 
بالفائدة املتوقعة منه مبقدار العناية التي 
عيل  تذكر  التي  املاحظات  ومن   . تبذل 
النخيل املنترش يف كل من واليتي كسا  
والقضارف أنه يزهر مرتن يف العام . هذه 
مستقبًا  منها  االستفادة  ميكن  ظاهرة 
أع��داد  كثرية  من األشجار إيل  إدخال  بعد 
أسباب  إن  املؤكد  من  حيث    ، الواليتن 

هذه  ألظاهرة يعود إيل الظروف املناخية 
السائدة يف تلك املنطقة وال تتإثر بنوعية 

األصناف املزروعة .

اختيار أصناف محلية ذات 
مثار عالية الجودة

من املعروف إن مناطق الزراعة التقليدية 
الن  البذرية  الساالت  من  بالعديد  تزخر 
متواصًا  ظل  النوى(   ( البذور  استعامل 
املنطقة  تلك  ايل  النخيل  دخ���ول  منذ 
أع��دادًا كثرية من تلك  أوجد  مام يكون قد 
الساالت عيل إمداد مناطق زراعة النخيل 
وبالتايل  يصبح من املمكن الحصول عيل 
ميكن  ال��ج��ودة  عالية  مث��ار  ذات  س��االت 
إكثار فسائلها عن طريق الزراعة النسيجية 
األص��ن��اف  م��ج��م��وع��ة  ايل  وإض��اف��ات��ه��ا 

املستوردة يف املستقبل . 

تحسني العمليات الزراعية 

تدهور  ايل  تؤدي  التي  األسباب  أهم  من 
أن  التقليدية  الزراعة  مناطق  يف  النخيل 
كثريًا من العمليات الزراعية التجد طريقها 
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وبعضها  السليم  العلمي  التطبيق  ايل 
رمبا اليطبق  .

تقسم العمليات الزراعية الخاصة بالنخيل 
ايل مجموعتن :

العمليات الزراعية األرضية 
أ- تحضري األرض للزراعة 

مع  األشجار  بن  املسافات  تنظيم   – ب 
ماحظة الصنف املعني ونوع  

الرتبة والزراعة البينية يف حالة وجودها .
ج – تنظيم طرق الري املراد استعاملها.

السامد  وكمية  نوع  واختيار  التسميد   – د 
املناسب حسب نوع الرتبة 

واحتياجات األشجار.
ه� - مكافحة الحشائش واألعشاب الضارة 

بالطرق امليكانيكية أو
باستعامل أملبيدات الكياموية.

و – تحديد عملية الرتقيد الهوايئ للفسائل 
لاستفادة من كافة الفسائل 

املنتجة.
العمليات الخاصة برأس النخلة :

جمعه  وطرق  اللقاح  توفري   – التلقيح   - أ  
واستعامله .

ب – خف الثامر، طرق الخف وموعد الخف 
املناسب لكل صنف.

ج -  تدليه العذوق ومعاملتها بالطرق التي 
تحافظ عيل سامة الثامر .

التي  وال��ح��رشات  العناكب  مكافحة   - د 
تصيب الثامر بالطرق الوقائية  املناسبة. 

و - تقليم السعف الناشف مع التأكد من 
أن هنالك عددًا من السعف األخرض. 

ال��زراع��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال���رج���وع إيل  ع��ن��د 
غري  معظمها  أن  ياحظ  أع��اه  امل��ذك��ورة 
للنخيل.  التقليدية  ال��زراع��ة  يف  معروف 
قصوى  أهمية  ذات  تصبح  إنها  والش��ك 
شأنها  من  وسيكون  الحديثة  الزراعة  يف 
إحداث ألتطور املرتقب يف زراعة النخيل 

وإنتاج التمور .

مكافحة الحرشات واألمراض: 

الحرشات  بقلة عدد  السودان  نخيل  ميتاز 
التي تصيب  واألم���راض واآلف��ات األخ��رى 
األقطار  من  بغريه  مقارنة  والثامر  النخيل 
املنتجة للتمور . من أخطر الحرشات التي 

السنوات  يف  النخيل  منها  يعاين  يظل 
الخرضاء.  القرشية  الحرشة  هي  األخ��رية 
هذه  ملكافحة  ك��ث��رية  ج��ه��ود  ب��ذل��ت  وق��د 
منطقة  يف  انتشارها  بداية  من  الحرشة 
ولكن   ، الثامنينيات  منتصف  يف  القولد 
بدايته  برنامج املكافحة منذ  تواصل  عدم 
ايل  وصلت  املكافحة   درج��ة  إن  ورغ��م   ،
حوايل %95 نتج عنه انتشار الحرشة حتى 
أرتقاشه  وج��زي��رة  جنوبًا  الغابة  منطقة 
النخيل يف  ع��دد م��ن  ش���اماًل م��ع إص��اب��ة 
فسيلة  نقل  طريق  عن  حمد  أبو  منطقة 
تشديد  رغ��م  هناك  ايل  وصلت  مصابة 
املكافحة  اعتمدت  وقد   . الزراعي  الحجر 
أن  ومبا   الكياموية.  املواد  استعامل  عيل 
غري  يف  خطورة  تسبب  ال  الحرشة  ه��ذه 
عن  إل��ي��ه  إنتقلت  ال���ذي  ال��س��ودان  نخيل 
فان   ، الباد  خ��ارج  مصابة  فسيله  طريق 
أهمية  ذات  تصبح  البيولجيه  املكافحة 
بداية  منذ  لها  مخططًا  كان  كام  قصوى 
الربنامج يف منطقة القولد ، وعليه يصبح 
املكافحة  برنامج  مواصلة  ال��رضوري  من 
عن  ال��ح��رشة  ب��ه��ذه  الخاصة  البيولوجية 
طريق استجاب أعداء طبيعية من كل من 
كا  يف  جارية  برامج  حيث  وإسبانيا  إيران 

من القطرين .
أقل  وهي  املستوطنة  االخري  اآلفات  أما 
من الحرشة القرشية الخرضاء إال يف حالة 
عيل  يساعد  مام  املصاب  النخيل  إهامل 
انتشارها . هذه اآلفات تشمل كل من :-   

1 -  العناكب :

من  األويل  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ث��امر  تصيب 
باستعامل  مكافحتها  وتسهل   ، تكوينها 
)100-150جم(  الكبريت  زهرة  مسحوق 
للنخلة يف املوعد املناسب وهو األسبوع 
السادس من بعد التلقيح حيث يتم تعفري 
القابل  الكربيت  حالة  يف  رشها  أو  الثامر 

للبلل مرتن .

2 - الحرشة القرشية البيضاء:

تعترب من أكرث الحرشات انتشارًا يف جميع 
مناطق زراعة النخيل يف    

جميع أنحاء العامل. ومن السهل مكافحتها 

عن طريق العمليات الزراعية وأهمها     
والتقليم  ال��زراع��ي��ة  بالنظافة  االه��ت��امم 
والتأكد  املصاب  السعف  من  والتخلص 

من  
سامة الفسائل يف حالة الزراعة الحديثة .

3 - األرضة )النمل األبيض( :

حالة  يف  اإلص��اب��ة  ايل  األش��ج��ار  تتعرض 
اإلهامل الناتج من عدم الري 

األشجار  والتقليم مام يضعف  والتسميد 
ويساعد   عيل انتشار الحرشة  . ومن 

العناية  طريق  ع��ن  مكافحتها  السهولة 
باألشجار وقلع النخيل املصاب وحرق��ه 

وعزق الرتبة حول النخيل قلل اإلصابة مع 
استعامل املبيدات املناسبة .

حرشات املخازن : 

تتعرض التمور املخزنة ايل عدد كبري من 
الحرشات التي تلف نسبة 

 عالية منها  يف بعض الحاالت ومن أهم 
طرق املكافحة : عدم خلط التم�������ور 

للشمس  الثامر  وتعريض  املتساقطة 
مع  التخزين  وقبل  مبارشة  الحصاد  بعد 
باستعامل  امل��خ��زن  س��ام��ة  م��ن  ال��ت��أك��د 
وعيل  املخزن  يف  املناسبة  الكيامويات 

التمور املخزنة .

التدريــــب:

تحتاج  التي  النشاطات  أهم  من  التدريب 
ايل تكثيف الجهود ويفضل أن يكون ذلك 
مواكبًا لتوزيع الفسائل ايل مناطق زراعتها 
يف الواليات املختلفة . ومن املاحظ أنه 
النخيل  بزراعة  املتواصل  االهتامم  رغم 
تقسيم  ميكن  فإنه  القطر  مستوي  عيل 

العاملن يف مجال زراعته ايل قسمن :
ال��زراع��ة  مناطق  يشمل  األول  القسم 
التقليدية حيث تم إنتقال املعرفة الخاصة 
عن  آخر  ايل  جيل  من  الزراعية  بالعمليات 
وبذلك  للعلم  منه  للوراثة  أق��رب  طريق 
يذكر  تقدم  دون  التقليدية  الزراعة  ظلت 

لزمن طويل .
تكون  الذين  فيشمل  الثاين  القسم  أم��ا 
وسطحية  قليلة  بالنخيل  معرفتهم 
وهوالء ميثلون أغلب سكان الواليات التي 
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وعليه  قريبًا  فيها  النخيل  انتشار  يتوقع 
بتدريبهم  االهتامم  الرضوري  من  يصبح 
عيل كافة العمليات الخاصة بزراعة النخيل 
مع  ذلك  يقرتن  أن  وميكن  التمور  وإنتاج 
توزيع الفسائل وزراعتها يف تلك الواليات 
. وميكن أن يكون النشاط التدريبي مسبقًا 
النرشات  من  نسخ  توزيع  مع  متازمًا  أو 
، عيل  الغرض  لهذا  أعدت  التي  اإلرشادية 
أن يشارك يف التدريب كافة العاملن يف 
وعامل  ومزارعن  فنين  من  النخيل  حقل 
بهذه  املهتمن  م��ن  وغ��ريه��م  زراع��ي��ن 

الشجرة املباركة .   

التوصيات :

يف  التمور  وإنتاج  النخيل  تطوير  يتطلب 
مجاالت  كل  يف  مكثفة  جهودًا  السودان 
تحقق  أن  عيل   . بالنخيل  الخاصة  العمل 
إال  إليها  الوصول  الميكن  النتائج  أفضل 
توفري  بعد  أعامل  ايل  التوصيات  بتحويل 
أدوات  أو  إمكانيات  من  ماتتطلبه  كافة 
أو ت��دري��ب خ����اص، وال��ق��ص��د م��ن ه��ذه 
التوصيات هو إدخال ما ميكن من ألتطوير 
القديم  للنخيل  التقليدية  ال��زراع��ة   عيل 
إضافة ايل تطبيق كافة متطلبات الزراعة 

الحديثة عيل األصناف املستوردة
جيد  خرضي  منؤ  عيل  الحصول  بغرض    

عيل األشجار ومثار ذات جودة عالية :
1. التخلص من النخيل املعمر والذي بلغ 
جعل  مام  إليه  الصعود  يصعب  إرتفاعًا 
بنسب  إال  اإلنتاج  يف  يسام  ال  منه  الكثري 
األشجار  قلع  طريق  ع��ن  وذل��ك   ، قليلة 
من  بينية  زراع���ة  إدخ���ال  بعد  أو  م��ب��ارشة 

االصناف الجيدة .
يزال  ال  ال��ذي  بالنخيل  العناية  تكثيف   .2
الري  توفري  طريق  عن  إنتاجي  عمر  يف 
واألم���راض  اآلف���ات  ومكافحة  والتسميد 

عيل األشجار والثامر . 
الجودة  عالية  مثار  ذات  أصناف  إختيار   .3
م��ن ال��س��االت ال��ب��ذري��ة امل��ن��ت��رشة عيل 
والعمل  التقليدية  الزراعة  مناطق  امتداد 
ال��زراع��ة  طريق  ع��ن  فسائلها  إك��ث��ار  ع��يل 

النسيجية.
اآلف���ات  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ج��ه��ود  تكثيف   .4

امل��س��ت��وط��ن��ة م��ث��ل األرض�����ة وال��ح��رشة 
الحش�رة  ايل  إضاف�ة  البيضاء  القرشية 
االنتش��ار  حديث�ة  ال��خ��رضاء  القش�رية 
عن  بيولوجيًا  مكافحت�ها  ع��يل  والعم��ل 
من  طبيعين  أع���داء  اس��ت��ج��اب   ط��ري��ق 

األقطار التي تنترش فيها ه���ذه الحرشة.
كافة  تشمل  ل��ل��ت��دري��ب  ب��رام��ج  تنظيم 
بحقول  والعاملن  والفنين  ال��زراع��ي��ن 
إدخ��ال  يف  الراغبة  املناطق  يف  النخيل 
الواليات  كافة  من  املستوردة  األصناف 

املذكورة.
من  املطلوبة  األع��داد  توفري  عيل  العمل 
وخاصة  املطلوبة  األصناف  كافة  فسائل 
جودة  ذات  بأنها  مثارها  تصنيف  تم  التي 

عالية.
ت��وف��ري ك��اف��ة ال��ك��ي��اموي��ات امل��ط��ل��وب��ة 
مثل  انتشارها  املتوقع  اآلف��ات  ملكافحة 
عيل  تساعد  ال��ت��ي  ايل  إض��اف��ة  العناكب 
و  كمية  وبالتايل  الخرضي  النمؤ  تحسن 

نوعية  الثامر املنتجة .

مستخلص الدراسة:

داخ��ل  ال���س���ودان   أرايض  معظم  ت��ق��ع 
املناطق الجغرافية الصالحة لزراعة وإنتاج 
أهمية  من  النخلة  به  عرفت  وملا   . التمور 
ذات  مثارها  وخاصة  ال��زم��ان،  قديم  من 
ميكنها  النخلة  أن  والشك  العالية.  القيمة 
مواصلة العطاء إيل مدي اليحده إال ملكة 
عيل  والقدرة  واإلب��داع  التفكري  يف  العلامء 

التنفيذ .
حكومات  بها  قامت  التي  الجهود  رغ��م 
منتصف  حوايل  منذ  املتعاقبة  السودان 
تطوير  موضوع  أن  أال   ، امل��ايض  القرن 
السودان  يف  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة 
الجهد  بذل كثريًا من  يف حاجة ماسة إيل 
مثار  ذات  أصناف  استرياد  يف  املتمثل 
بنفس  محلية  س���االت  واخ��ت��ي��ار  ج��ي��ده  
إعداد  إيل  إضافة   ، وج��دت  أن  املستوي 
م��خ��ت��رب ل���زراع���ة األن��س��ج��ة إلك���ث���ار ه��ذه 
األصناف وتوزيعها إيل املناطق الصالحة 

لزراعتها .
    ومن الناحية األخرى البد من العمل عيل 
الخاصة  الزراعية  العمليات  كافة  تحسن 

طريق  عن  التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة 
منافذ  فتح  مع  ال��زراع��ي  اإلرش���اد  تكثيف 
للتسويق الداخيل والخارجي والعمل عيل 

تصنيع املنتج الفائض عن االستهاك .
    وأخ����ريًا الب��د م��ن اإله��ت��امم مبكافحة 
النخلة  تصيب  التي  واالم��راض  الحرشات 
وذل��ك  املختلفة  أط��واره��ا  عند  وال��ث��امر 

للتأكد من تحسن اإلنتاج كاًم وكيفًا .
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تحديات زراعة وإنتاج 
التمور في السودان

أشجار  واه��م  أق��دم  من    ))dact lifera
م��زارع  ان  كام  العربية  البالد  يف  الفاكهة 
النظام  مكونات  أه��م  م��ن  تعد  النخيل 
ال��ص��ح��راء وال��واح��ات حيث  ال��زراع��ي يف 
يف  للسكان  الرئييس  الغذاء  التمر  يعترب 
واألعراف  بالتقاليد  ويرتبط  املناطق  تلك 
ومناسبات  الدينية  واملناسبات  العريقة 

األفراح واألتراح .
عيل  موقعه  بحكم  ال��س��ودان  وش���امل 
نفس خطوط العرض مع منطقة الخليج 
الخليج  ب��ن  الساحلية  للتجارة  ونتيجة 
النخيل  يكون  رمبا  األحمر  البحر  وم��واين 
أو رمبا  السودان  ايل  أنتقل من هناك  قد 
يتكاثر جنسيًا عن  النخل  أن  العكس حيث 
طريق نواة التمر ،  وقد أشارت الكشوفات 
حفريات  إثر  السودان  شامل  يف  األثرية 
النخلة  رس��وم��ات  بوجود  املستكشفن 
والتمر يقدم للفراعنة واآللهة يف املعابد 
قبل أكرث من )6,000( سنه قبل امليالد .

التمر هي الحرفة  وقد ظلت زراعة شجرة 

يف  القائل  وختاًم  ب��دءًا  الله  بسم  نقول 
لََّها  َب��اِس��َق��اٍت  ��ْخ��َل  }َوال��نَّ التنزيل  محكم 
َطْلٌع نَِّضيٌد{ وقد ورد ذكر النخلة يف واحد 

وعرشين موضعًا يف القران الكريم.
ذات��ًا  النبوة  خاتم  ع��يل  ونسلم  ونصىل 
النخلة  بعمتنا  أوص��ان��ا   وال���ذي  وإس���اًم 
أحاديثه  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  م���ادًح  وذك��ره��ا 
أشجار  أنها من  عزًا  النخلة  املأثورة وكفى 
الجنة ، وقد تناول غريي تاريخ وجود أشجار 
منطقة  يف  الخليفة  بدء  منذ  رمبا  التمر 
الخليج والشام أرض النبوات حيث جعلها 
الله  قوتًا لسيدتنا مريم أم سيدنا عيىس 
ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  ِإَلْيِك  ي  }َوُه��زِّ قائاًل  املسيح 
اإلشارة  دون  َجِنّيًا{   ُرَطبًا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط 
بها أرض  التي تجود  الفواكه  لبقية أشجار 
أن  اآلن  املعارص  العلم  ليكشف  الشام 
واملرضع  للحامل  غذاء  أفضل  هو  التمر 
خاصة  مكانه  النخيل  ويحتل  والنفساء 
العريب  الثقايف  والحضاري  يف املوروث 
 Phoemix البلح  او  التمر  نخيل  ويعترب 

اقتصادي متخصص بزراعة النخيل بالسودان

محجوب محمد محجوب

almadaragric.co@gmail.com
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ضفاف  ع��يل  ال��ش��امل  أله���ل  الرئيسية 
وحيد  نقدي  كمحصول  النييل  الرشيط 
األق��ال��ي��م  منتجات  م��ع  مقايضته  ت��ت��م 
التمر  أش��ج��ار  فيه  التنمو  ال��ت��ي  األخ���رى 
وكانت  السودان  وغ��رب  ورشق  كأواسط 
وأما  وجنوبًا  شاماًل  النيل  عرب  إما  التجارة 
عيل  عيذاب  مليناء   رشق��اً  القوافل  عرب 
فارش  ايل  وغ��رب��ًا  األح��م��ر  البحر  س��اح��ل 
للسلطنات  امل��ت��اخ��م��ة  ال��س��ل��ط��ان   
شامل  ظل  األفريقية.  ولقد  وال��دوي��الت 
ال��س��ودان  امل��وئ��ل ال��ح��ري يف العامل 
القنديله  أصناف  من  الجاف  التمر  إلنتاج 
التي  والعجوة  والتمودا  والكلمه  والربكاوي 
ومتر  الفسائل  عرب  خرضيًا  تكاثرها  يتم 
النواة  زراعة  يتكاثر جنسيًا عرب  الذي  الجاو 
رطب  تتسيدها  ن���ادرة   الرطب  وأص��ن��اف 
وود  واملرشقي  لقاي   ود  متر  و  املديني 
إمكانيات  ع��دم  لسبب  وذل���ك  خطيب 

تخزينها ونقلها ملسافات بعيدة .

 تحديات الزراعة واإلنتاج : 
زراعة النخيل :

يف  النخيل  زراعة  بان  إجاماًل  القول  ميكن 
وذلك   مانعة  تحديات  التواجه   السودان 

تربته  وتنوع  مناخاته  بتعدد  السودان  الن 
وخصائصه السكانية مع وفرة مياه األنهار 
واألمطار واآلبار يعترب بيئة طبيعية مالمئة 
لتوفر  أصنافه  مبختلف  النخيل  ل��زراع��ة 
النخيل  زراعة  لنجاح  الالزمة  العوامل  أهم 

املتمثلة يف :-
نخيل  زراع��ة  تجود  حيث    : الحرارة   )1/1(
صيفًا  الجافة  الحارة  املناطق  يف  التمر 
وذات شتاء معتدل كام ان الشجرة تحتاج 
الحرارية  الوحدات  من  محدودة  كمية  ايل 
التغريات  إلح���داث  كافية  تكون  الفعالة 
العملية  يف  املطلوبة  الفسيولوجية 
وف��ق��ًا  االح��ت��ي��اج��ات  وتختلف  اإلن��ت��اج��ي��ة 

للصنف .
بشكل  التمر  نخلة  التنمو  )2/1(الضوء: 
طبيعي يف الظل حتى يف اشد الصحارى 
حرارة الن الجريد األخرض اليقوم بوظيفته 

اال إذا تعرض ألشعة الشمس املبارشة 
)3/1(الرتبة : تجود زراعة النخلة يف الرتبة 
املزجية الرملية الجيدة الرف ولها قابلية 
تحمل األمالح ولكنها قادرة عيل النمو يف 

غالبية أنواع الرتبة التي تؤثر عيل اإلنتاج .
صنم  النخيل   وش��ج��رة  امل��ي��اه:   )4/1(
تستطيع  الصحراء(  سفينة   ( للجمل 

العطش  ولكن  لفرتة  العطش  مقاومة 
الشديد يؤثر يف اإلنتاجية سلبًا الن النخلة 
عيل  للمحافظة  مستمر  ري  ايل  تحتاج 
ال��ري  ف��رتات  وتغيري  اإلنتاجية  قابليتها 
السنة  ف��ص��ول  حسب  امل��ي��اه  وك��م��ي��ات 
ونوع الرتبة ومرحلة األشجار ، كام تتحمل 
النخلة ملوحة الرتبة فإنها كذلك تنمو يف 

الرتبة املالحة .

معوقات الزراعة

التمر  نخيل  ي��ت��أث��ر   : )1/2(الرط����وبة 
قبل  املستمرة   العالية  الجوية  بالرطوبة 
النضج التي تسبب أرضارًا تزيد عن أرضار 

املطر الذي يعقبه جو شمس جاف .
ب��ذرات  املحملة  ال��ري��اح  )2/2(الرياح:  
الرمال تؤذي التمر يف طور الرطب وتقلل 
بالغبار  املحملة  الرياح  أن  كام  جودته  من 
تساعد يف انتشار مرض الغبري املسمى 
تسببه  ال��ذي   )Orom( ب����االورم   محليًا 
. )Red spider( حرشة العنكبوت األحمر

الجيد  باإلنتاج  النخل  يجود   : النخيل  انتاج 
الرعاية  للنخلة  ماتوفرت  متى  التمر  من 
الكافية منذ الزراعة وحتى الحصاد وتتمثل 

الرعاية الجيدة يف األيت :
)1/2(إعداد األرض وتخطيطها:

تحرث األرض جيدًا ثم تكرس الكتل الكبرية 
مربعات  ايل  وتقسم  وت��س��وى  وت��زح��ف 
واملصارف  املساقي  وتحدد  )مشارب( 
او  والطرق وتحفر الحفر ومتأل برتبة قرير 
وقليل  الطينية  والرتبة  الرمل  من  خليط 
الحفرة  أبعاد  العضوي وتكون  من السامد 

املثىل )1×1×1م( .
)2/2(مواقيت الزراعة :

 ، فرباير   ( الربيع  فصل  هو  موعد  أفضل 
 ، يوليو   ( الخريف  وأوائل   ) ابريل   ، مارس 

أغسطس(.
)3/2(أبعاد الغرس:

ولكني   ) مرت   8×8  ( بها  امل��وىص  األبعاد 
مرت   9×9 ه��ي  األن��س��ب  األب��ع��اد  أن  أرى 
حيث متكن من الزراعة  يف السبع سنن 
وميكن  األعالف  زراعة  ميكن  حيث  األوىل 
املربع  املوالح يف وسط  زراعة  ذلك  بعد 
بن كل أربع نخالت وهي تجربة شخصية 
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ب��ال��والي��ة  م��زرع��ت��ي  يف  ب��ن��ج��اح  طبقتها 
تكاليف  تغطية  يف  ساهمت  الشاملية 
الطويلة  اإلنتاج  ماقبل  مرحلة  يف  النخل 
الحيوان  إدخ���ال   عيل  وساعدتني  نسبيًا 
يف الدورة الزراعية باإلضافة ايل محصول 

الحمضيات .

 طرق إكثار نخيل التمر:
يتم إكثار نخيل التمر بثالث طرق :

من  الناتج   : بالبذور  الجنيس  )1/3(اإلكثار 
 ( ذكرية  فحول  إما   التكاثر  يف  النوع  هذا 
الجاو  صنف  يف  إناث  وإما   )50% حوايل 
يتميز  األعم  الغالب  يف  ردئ  صنف  وهو 
ب��رق��ة ال��ل��ب وق��ل��ة ال��س��ك��ري��ات وأس��ع��اره 
خلطات  يف  غ��ال��ب��ًا  ويستخدم  متدنية 
البلدية  الخمور  وإن��ت��اج  لألنعام  العالئق 
ويفيد هذا الصنف من النخيل يف تشجري 
الزحف  ملكافحة  أحزمه  وعمل  ال��ش��وارع 
الصمود  عيل  بقدرته  ويتميز  الصحراوي 

يف ظل ظروف العطش الشديد .
الخرضي(:   ( الالجنيس  التكاثر   )2/3(
لضامن  عامليًا  املعتمدة  الطريقة  وهي 
 TO(  الحصول عيل متر مطابق لتمر األم
الخارجية  الفسائل  من  ويؤخذ      )TYPE
الفسيلة  تخرج   وق��د  النخلة  قاعدة  عند 
الجزع   ارتفاع  عند  األم  ج��زع  عيل  معلقة 

من  الفسيلة  نظافة  وت��ت��م  األرض  م��ن 
مع  االلتصاق  منطقة  تظهر  حتى  الجريد 
باله  الفصل  ويتم  الحليوه(   ( األم  ج��زع 
قطر  عيل  الفسيلة  نجاح  ويتوقف  ح��ادة 
التحامها باألم فكلام كان القطر ضيقًا اقل 
النجاح  نسبة  ارتفعت  سنتمرتات   10 من 

والعكس صحيح .
حتى  املتبعة  الطريقة  هي  ه��ذه  وكانت 
بداية الستينيات حيث يتم وضع الفسائل 
عريشه  تحت  رميل  مشتل  يف  املزروعة 
خفيفة الظل وتروى بشكل منتظم ويتم 
45 يومًا لكشف  رفع الفسائل بعد حوايل 
ج��زورًا  تنبت  التي  فالفسيلة  الجذور  منو 
الحقل ويعاد  تنقل للشتل يف  )رضوس( 

أسبوعن   كل  للفحص  للمشتل  الباقي 
يف  ج��زورًا  التنبت  التي  الفسائل  وتعترب 
يف  النجاح  ونسبًة  خائسة  أشهر  ثالثة 
أحسن  عيل   45% التتجاوز  الطريقة  هذه 

الفروض .
ويف بداية الستينيات ابتكر املزارعون يف 
طريقة  مروى(  ريفي   ( الشايقية  منطقة 
فارغة  صفيحة  بوضع  الفسائل  تصحيح 
التي يعبا فيها زيت الطعام  من الصفائح 
او البنزين وقتها بعد قطعها  حول الفسيلة 
قليل  م��ع  القرير  بالرتبة  حشوها  ويتم 

شهرين  لفرتة  وتسقى  األغنام  روث  من 
وزي��ادة  الفسيلة  ازده���ار  خاللها  ويالحظ 
ملجموع  تكوينها  عيل  يدل  مام  جريدها 
منطقة  خ��ارج  أمها  عن  مستقلًة  ج��ذري 
االل��ت��ح��ام ب���األم وم���ن ث��م ي��ت��م فصلها 
الصفيحة  من  تخرج  حيث  للحقل  ونقلها 
أصبح  أن  بعد  بصفيحتها  تباع  او  وتشتل 
تجاريًا  نشاطًا  املصفحة  الفسائل  بيع  
مربحًا وظل املزارعون يف أقىص الشامل 
وقت  حتى  التقليدية  بالطريقة  يعملون 
قريب حتى دخل عندهم نظام التصفيح 
خالل العقدين املنرمن الذي رفع نسبة 
التكاثر  عملية  %60وتنجح  حوايل  النجاح 
عرب الفسائل من األمهات املعمرات  الغري 
مرويات وفسائل متر املحس والسكوت  
أقىص  يف  حجرية  أرايض  يف  امل���زروع 

شامل السودان منوذجًا.
هذا  تطوير  يف  ال��ري��ادة  يل  كانت  ولقد 
الجذور  هرمون  بإدخال  التكاثر  من  النوع 
وقد  ال��ج��ذور  إلخ���راج  للفسيلة  كمحفز 
التسعينات  أواس��ط  مزرعتي  يف  جربته 
من القرن املنرم وأعطى نجاحًا منقطع 
 90% النجاح  نسبة  تجاوزت  حيث  النظري 
بداًل  البالستييك   املشمع  واستخدمت 
بدرجة  ويحتفظ  والجركانات  الصفائح  عن 
حرارة النهار عكس الصفائح املعدنية التي 
تربد لياًل خاصة أن عمليات الترضيس تبدأ  
بعد الحصاد يف شهر أكتوبر حيث يبدأ جو 
درجة  ايل  الفسيلة  وتحتاج  البارد  الشتاء 
إلنبات  الجذور  منطقة  يف  مرتفعة  حرارة 
الرضوس  يوفرها السامد الحيواين عندما 

يتخمر ويتحلل مع الهرمون. 
بالهرمون   الترضيس  تقنية  أدخلت  وق��د 
التي  وامل��ح��س  ال��س��ك��وت  م��ن��اط��ق  يف 
والتمور  القنديل  شتول  منها  أستجلب 
يرس  مام  هناك  وكييل  بواسطة  والكلمة 
اإلنتاج بكميات كبرية متكن اآلن من انتشار 
ظلت   حيث  جنوبًا   الجيدة  األصناف  هذا 

حبيسه لقرون يف تلك املناطق.
أصبح  أن  التقنية  تلك  مكنتني  ول��ق��د   
يف  القنديل  لنخلة  ومنتج  م��ال��ك  اك��رب 
الزمان  من  قرن  ربع  فرتة  خالل  السودان 

)1230نخلة(. 
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 Tissue( األنسجة  بزراعة  اإلكثار   )3/3(
األح��دث  التقنية  ه��ذه  وتعترب   )Culture
حيث  النخيل  إكثار  تقانات  يف  واألفضل 
يبلغ  النجاح فيها نسبة تكاد تصل 100% 
كام أنها تنتج فسائل خالية من األمراض ) 
الحديثة  أمطار  تجربة شتول رشكة  إن  أال 
هذه  يف  الشكوك  من  الكثري  أث��ارت  قد 
الكبري  اإلنتاج  فرصة  تتيح  كام   ) الجزئية 
وإنتاج   ))Large scale production

والعدد  متامًا  الصفات  متطابقة  سالالت 
واإلكثار  واح��دة  شجرة  من  املنتج  الكبري 
نقل  وتسهيل  ال��ع��ام  ط���ول  املستمر 

الفسائل يف عبوات حديثة مضمونة .
يف  التم����ور  وإنت������اج  زراعة  تح����دي����ات 

السودان
إرث  عن  عبارة  السودان  منتجات  غالبية 
م��ت��وارث م��ن اآلب���اء واألج����داد ك��ان هدفه 
من  امل��م��ت��دة  األرسة  واك��ت��ف��اء  ت��اري��خ��ي��ًا 
وإنتاج  املعيشية  احتياجاتها  من  املمكن 
االحتياجات  ببقية  ملبادلته  قليل  فائض 
بسبب  األخ���رى  األق��ال��ي��م  يف  تنتج  ال��ت��ي 
الرتبة او طريقة  او نوع  اختالف املناخات 
ومل  األمطار  بواسطة  او  كان  دامئًا  الري 
لكل  املحصولية  الرتكيبات  عيل  يدخل 
إقليم اي تطور يذكر اال القليل بعد دخول 

الفتح الرتيك للسودان عام 1821م .
وقد تخصصت أقاليم السودان الشاملية 
بجانب  التمر  وإن��ت��اج  زراع���ة  يف  تاريخيًا 
لالستهالك  ي��زرع��ان  الذين  وال���ذرة  القمح 
الستعامله  فباإلضافة  التمر  اما  املحيل 
التبادل  سلعة  شكل  ان��ه  اال  محليا  قوتا 
وال��غ��رب  ال���رشق  أق��ال��ي��م  م��ع  الرئيسية 
عيل  او  اإلب��ل  عيل  التجارية  القوافل  عرب 
املراكب الرشاعية شاماًل حتى أرض النوبة 
وكانت  النيلن  مقرن  حتى  وجنوبًا  العليا 
الرحالت تستغرق شهورًا حتي تعود  هذه 
القوافل واملراكب محمله مبنتجات تلك 
يف  الشامل  أه��ل  اعتنى  لذلك  األقاليم 
انتاج التمر الجاف الذي يتحمل طول تلك 
الرحالت دون أن يتعرض للتلف ساعدتهم 
يشقها  التي  الصحراوية  البيئة  ذلك  عيل 

النيل من الجنوب للشامل .
ولقد ظل ومازال انتاج التمر الجاف حرًا 

عيل تلك املناطق يف السودان وانتقلت 
الرطبة والشبة جافة جنوبًا عىل  األصناف 
الرباطاب  مناطق  وتوطنت يف  النيل  نهر 
والجعلين املوجودة حاليًا يف نهر النيل .

حسب  ال��ج��اف  التمر  أص��ن��اف  وتتمثل 
والتمودا  والُكلمة  القنديله  يف  جودتها 
السودان  شامل  أقىص  استوطنت  التي 
ايل  جنبًا  والسكوت  املحس  مناطق  يف 
جنب مع صنف الربكاوي الذي يكرث ويجود 
إنتاجه جنوبًا يف مناطق الدناقلة والبديرية  

وأرض الشايقية .
ينتج  الذي  الجاو  ايل صنف  باإلضافة  هذا 
عن طريق التكاثر الجنيس بالبذور يف حن 
خرضيًا  إال  تتكاثر   ال  األخرى  األصناف  أن 

عن طريق الفسائل . 
وقد بدأت ىف بداية الثامنينيات حركة دورية 
كان  السودانية  التمور  أصناف  لتحسن 
الذي  عيد  بشريمحمد  الحاج  رأسها  عىل 
السودان  ىف  النسيجي  النخل  رائد  يعترب 
العراق  من  العربية  األصناف  إدخ��ال  وتم 
ابتدرها  كبرية  بأعداد  والخليج  والسعودية 
أول مزرعة  أنشأ  الذي  النفيدي  حاج بشري 
تخطيطًا  العلمية  ال��ن��امذج  أح��دث  ع��ىل 
املتخصصة  الكوادر  واستقطب  ورعاية 
أصبحت  حتي  امل��س��اح��ات  ىف  وت��وس��ع 

بعده  أيت  من  لكل  هاديًا  منوذجًا  مزرعته 
واملجهول  الربحى  أصناف  دخلت  وبذلك 
) مجدول( والصقعي والسكري والخنيزي 
والعديد من األصناف الرطبة وشبه الجافة 
ل��ل��س��ودان  ال��ع��امل��ي��ة  امل��واص��ف��ات  ذات 
دخل  نخلة  املليون  أعدادها  قاربت  حتي 
ىف  وان��ت��رشت  االن��ت��اج  مرحلة  غالبيتها 
معظم أنحاء البالد شاماًل ورشقًا وغربًا إن 
بعض األصناف املستوردة بزت مثيالتها 
ىف موطنها األصيل من حيث حجم الثمرة 
وحالوة الطعم  ومواقيت النضج بشهادة 
املنتجن ىف دولة الخليج حيث عربوا عن 
ورعاية  فالحة  جمعية  مشاركة  أثناء  ذلك 
التمور  مهرجان  ىف  السودانية  النخيل 
ترشفت  ال���ذي  2015م  ع��ام  بأبوظبي 

باملشاركة فيه . 
التمور  التحديات أما زراعته وانتاج  وتتمثل 

ىف السودان ىف اآليت : 
وعي املزارعن :

ىف  يرتكز  السودان  نخيل  غالبية  أن  حيث 
النيل  نهر  ووالية   )55%( الشاملية  الوالية 
و  ال��س��ودان   أواس��ط  والبقية يف   )35%(

هذه النسبة تقريبية و لكنها متاثل الواقع 
احصائية  بيانات  عيل  بناء  كبري  حد  ايل 
متناثرة اذ ال توجد عيل ارض الواقع بيانات 
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بصدقية  اليها  ال��رك��ون  ميكن  احصائية 
االحصائية  املسوحات  الن��ع��دام  يقينية 
تقرير  ح��ت��ي  الرسمية.  ال��ج��ه��ات  ل���دي 
 2016 الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة 
)أدناه( قد خال من البيانات الجوهرية و كرر 
 2011 من  للسنوات  تقريبا  االنتاج  نفس 
للمساحة  النسبي  الثبات  مع   2013 حتي 
االشجار  لعدد  التام  الغياب  و  املزروعة 
املثمرة يف الوقت الذي شهدت فيه البالد 
بداية  منذ  النخيل  زراع��ة  يف  كبريا  توسعا 
انعكاسه  املفرتض  من  كان  التسعينات 
ال  و  األقل  عيل  االنتاج  و  املساحات  عيل 
البيانات  عيل  تعتمند  املنظمة  فان  غرو 

الحكومية القدمية أو املنعدمة أصال.
  وحيث أن غالبية النخيل موروث أصال من 
اآلباء لذلك إتسمت زراعته بالعشوائية من 
منظور حدايث علمي حيث مل تراعي فيه 
نتج  مام  الصحيحة  للزراعة  الالزمة  األبعاد 
كام  النخلة  إنتاجية  ىف  يؤثر  تكدسًا  عنه 
تركت الفسائل تنمو حرة مكونة ما يسمي 
مع  األم  النخلة  وهي  باملطمورة  محليا  
و  منت  التي  فسائلها  من  أربعة  أو  ثالثة 
الحقيقة إىل ضعف  يؤدي يف  كربت مام 
وتكون  النوع  حيث  من  خاصة  اإلنتاجية 
وتتعرض  حالوتها  وتقل  ضعيفة  الثامر 
لألمراض واآلفات التي يسهل انتقالها من 
جذع إىل جذع بسبب أن كل هذه األشجار 
مجموع  و  مشرتكة  ق��اع��دة  يف  ت��ش��رتك 
ال��غ��ذاء  ت��وف��ري  يستطيع  ال  واح���د  ج���ذري 
الالزم إلنتاج متر طيب . هذا باألضافة ايل 
التسبب  يف رسعة انتشار الحرائق عندما 

تشب النريان.
يعتقد كل املزارعن التقليدين أن النخلة ال 
تحتاج للري بعد عامها الخامس لذلك يتم 
ىف  ذل��ك  بعد  وتعتمد  ال��ري  من  قطامها 
حياتها عىل بعض الجذور التي تثمر للمياه 
السطحية وهي عدد بسيط من الجذور ال 
يقوي عىل توفري كامل احتياج النخلة مام 
جودة  وت��دين  اإلنتاجية  ضعف  إىل  ي��ؤدي 

الثامر . 
النخلة  ف��إن  التقليدية  النظرة  وبنفس 
ارت��ف��اع  ب��ع��د  امل���زارع���ن  ع��ن��اي��ة  تلقي  ال 
نظافة  اال  اللهم  األرض  م��ن  مساحتها 

ونسبة  حصاد  كل  بعد  )الجريد(  السعف 
واعتباره  للجريد  املتعددة  لالستخدامات 
بنظافة  املزارعون  يقوم  عائد  ذا  منتوجًا 
يابسًا  )العرجون(  العذق  الجريد تحت  كل 
وأخرًض وال يكتفون بنظافة الجريد اليابس 
السليمة  املعاملة  تقتيض  ك��ام  فقط 
الجريد  م��ن  الكثري  النخلة  تفقد  وب��ذل��ك 
كام  إنتاجها  ىف  سلبًا  يؤثر  مام  األخ��رض 
حوايل  ارت��ف��اع  عىل  يتم  الجريد  قطع  أن 
قدم من الجذع ليساعد ىف صعود النخل 
وهو  )الكروق(  الجريد  متبقي  ويسمي 
والليف  ال��ح��ش��ف   ك��ل  داخ��ل��ة  يحتضن 
ىف  بعضه  يستعمل  ال���ذي  )االشميق( 
صناعة الحبال التي أنقرضت حاليًا بسبب 
من  املتبقي  أما  البالستيكية  الحبال  توفر 
مكونًا  بالجزع  ملتصقًا   فيبقي  ال��ك��روق 
والعناكب  الحرشات  لتجمع  مشجعه  بيئة 
العقارب والثعابن مشكاًل  والفطر وأحيانا 
ىف  يكرث  لذلك  النخلة  مث��ار  ع��ىل  خ��ط��رًا 
الغبري  أم����راض  ان��ت��ش��ار  ه���ذه امل��ن��اط��ق 
والعديد  األح��م��ر  العنكب  يسببه  ال���ذي 
القيام  ع��دم  م��ن  الناتجة  األم���راض  م��ن 
للمناهج  وفقًا  الكروق(  إزال��ة   ( بالتكريب 

العلمية املويص بها .  
2/ حرائق النخيل : حرائق النخيل موجودة 
وشكلت  تفاقمت  ولكنها  مبكر  زمن  منذ 
ظاهرة يف الفرتة من 2007 حتى اآلن  إذ 
أرضارًا  وخلفت  كبرية  مبعدالت  تزايدت 
عيل  مايربو  بسببها  البالد   فقدت  بليقه 
وترجع  الحقبة  هذه  يف  نخلة   300.000
إه��امل  أهمها  ع��دي��دة  لعوامل  أسبابها 
من  وخ��اص��ة  النخيل  لنظافة  امل��زارع��ن 
الجريد اليابس إذ كان الجريد يف املايض 
القريب أحد منتجات النخلة التجارية حيث 
املنازل  لسقوف  الرئييس  املكون  ك��ان 
يباع مببالغ مقدرة  بعد رصه ونسجه وكان 
والسقوف  ال��زن��ك   سقوف  دخ��ول  وبعد 
مام  الجريد  عيل  الطلب  قل  الخرصانية 
للنظافة  ع��امل��ه  إلي��ج��ار  امل����زارع  أض��ط��ر 
الجريد  كان  كام  دخل  مصدر  كان  ان  بعد 
الكرسة  القراصة –   ( الخبز  وقودًا لصناعة 
أنابيب  وب��دخ��ول  ال��ح��دي��د  ص���اج  ت��ح��ت   )
لذلك  للجريد  الحاجة  انتفت  الطبخ  غ��از 

يتمتع  والجريد  قطعه  امل��زارع��ون  أهمل 
لعدم  ونتيجة  اإلش��ع��ال  رسع��ة  بخاصية 
إتباع املسافات املويص بها أصبح اغلب 
النخيل متالصق مام يسهل انتقال النريان 

خاصة يف ظروف هبوب الرياح .
ايضًا  الظاهرة  يعزي  ظل  البعض  ان  غري 
لتنفيذ  الناس  إشعال  بغرض  فاعل  لفعل 
الغنية  املنطقة  تلك  من  اآلث��ار  رسق��ات 
ألسباب  ايضًا  البعض  عزاها  وقد  بآثارها 

أخري .  
حديثة  تقانات  وتطبيق  وج��ود  ع��دم   .3
عيل  وال��ص��ع��ود  ال��ت��ل��ق��ي��ح  عمليتي  ىف 
النخلة  للحصاد إذ يعتمد املزارع التسلق 
لحوادث  يعرضة  م��ام  ال��ك��روق  بواسطة 
السقوط  ولسعات العقارب التي ال يخلو 
تحتاج  النخلة  أن  خ��اص��ة  م��وس��م  منها 
للصعود مرتن أو ثالثة ورمبا أربعة مرات 

للتلقيح . 
بتسميد  امل���زارع���ن  اه��ت��امم  ع���دم   .4
النخل عىل اإلطالق مام يشكل نقصًا ىف 
السواء  عىل  والكربي  الصغري  العنارص 
مام يؤدي إىل ضعف االنتاج وتدين جودته 

 .
يعتمد  إذ  الجيدة  الفحول  انتقاء  عدم   .5
والشم  النظر  ع��ىل  التقليدي  امل����زارع 
التجربة  خالل  من  أو  الجيد  الفحل  النتقاء 
ومن ثم االعتامد عىل الفحل املعن وكثريًا 
الفحل  رداءة  بسبب  التلقيح  يخيس  ما 
الفحول  م��ن  األم���راض  تنتقل  م��ا  وك��ث��ريًا 
أن  املالحظ  ان  كام  لذلك  نتيجة  لإلناث 
املزراعن ال يهتمون بإكثار الفحول الجيدة 
ىف  الناتجة  الفحول  عىل  دومًا  ويعتمدون 

النمو العشوايئ للبذور. 
6. الفاقد :

السودانية  التمور  انتاج  من  الفاقد  ميثل   
التي  املوسمية  والرياح  األمطار  بسبب 
التقليح ما بعد شهر يوليو  تأيت ىف رحلة 
واإلص��اب��ة  ال��ري  انتظام  ع��دم  بسبب  أو 
الجنى  أثناء  الفاقد  يشكل  كام  باألمراض 
من  الفروق  إسقاط  نتيجة  مقدرة  نسبة 
للفرط  التمر  يعرض  م��ام  النخلة  أع��يل 
بعد  ال��ف��رز  ع���دم  يشكل  ك��ام  وال��ت��ل��وث 
الحصاد فاقدًا يؤدي إىل تدين قيمة التمور 



53الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2017   

الصري(   ( بالشيص  الجيد  التمر  الختالط 
واستبعاده  ف��رزة  ميكن  ال��ذي  والكرموش 

ليكون علفًا جيدًا لألنعام . 
7. التخزين : 

ىف  التمور  تخزين  إىل  امل��زارع��ون  درج 
ُدورهم مكشوفًا غري معبأ ليجف بواسطة 
الخيش  من  أجولة  يف  يعبأ  أو  الشمس 
مرفوعة  أش��ج��ار  أخ��ش��اب  ع��ىل  وي��رف��ع 
ويتعرض  )سيداب(  يسمي  بالحجارة 
)السوس(  وال���ح���رشات  ل��ألت��رب��ة  ب��ذل��ك 
ممرات  ت��رك  دون  ب��رن��دات  ىف  يخزن  أو 
تدهور  إىل  يؤدي  مام  التبخري  أو  للتهوية 
تدين  ثم  ومن  ومذاقًا(  التمر)لونًا  ج��ودة 

أسعاره . 
8. التمويل والتسويق : 

ويعترب نظام التسويق السائد ىف مناطق 
التوسع  يف  الرئييس  التحدي  التمر  انتاج 
من  كثري  يخضع  اذ  واإلن��ت��اج  ال��زراع��ة  يف 
لنظام  السودانية   النقدية  املحاصيل 
املحلين  التجار  يتسيده  ج��ائ��ر  مت��وي��ل 
او  ألنفسهم  يعملون  ال��ذي��ن  باملنطقة 
حيث  بالعاصمة  التمر  تجار  لكبار  كوكالء 
بتسليف  القرى  يف  التجار  ه��ؤالء  يقوم 
املعيشية  احتياجاتهم  جميع  املزارعن 
املواد  من  وخالفه  وقمح  وسكر  زيت  من 
التمويلية واألقمشة وامللبوسات بأسعار 
عالية ويأتون عند الحصاد بوسائل نقلهم 
املزارعن  من  التمر  محصول  الستالم 
قيمة  باقي  ويسلمونهم  بخسه   بأسعار 
استالم  اكتامل  ومبجرد  نقدا  املحصول 
خالل  السعر  يتضاعف  ال��ن��م��ور  ال��ت��ج��ار 
قبل  قيمة   أعىل  ليصل  ثالثة  او  شهرين 
فعىل  بشهر   الجديد  الحصاد  م��وس��م 
اف��ت��ت��اح س��ع��ر ج��وال  ت��م  سبيل امل��ث��ال 
2017/16م  امل��ايض  للموسم  القنديله 
كيالت(   7 )عبوة  للجوال  700جنية  بواقع 
أواخ��ر  يف  ووص��ل  للربكاوي  جنية  و350 
الكريم  رمضان  شهر  صادف  الذي  يوليو 
جنية  و1.500  ل��ل��ق��ن��دي��ل��ه   ايل3.000 
الفخم  الفرق  هذا  كل  ويذهب  للربكاوي 
حن  يف  وسامرستهم  التجار  جيوب  ايل 

يكتفي املزارع من القيمة باالباب .
النقدية  املحاصيل  غالبية  خرجت  لقد   

السودانية يف هذا النظام الجائر املعروف 
والسمسم  الذرة  مثل   ) الشيل  بنظام   (
بتدخل  وغريها  السوداين  والفول  والقمح 
ودخ��ول  الحكومية  التمويل  مؤسسات 
نظام الزراعة التعاقدية حديثًا اال التمر فقد 
توسع  اي  ان  حرشية   بلوك  أس��ريا  بقي 
يف زراع���ة وإن��ت��اج ال��ت��م��ور يف ال��س��ودان 
الدولة  تدخل  األول  املقام  يف  يقتيض  
عرب مؤسسات التمويل الحكومية بتوفري 
التمويل الالزم لرشاء الفسائل والعمليات 
تجعل  ميرسه  برشوط  والرعاية  الفالحية 
من العملية مربحه للمزارع اذا ال يعقل ان 
سامح  بفرتة  الفسائل  رشاء  متويل  يتم 
قدرها عامان ويبدأ املزارع يف السداد يف 
تجاريًا  انتاجًا  التعطي  الفسيلة  ان  حن 
ربح  هامش  ارتفاع  مع  سنوات   8/7 قبل 

املصارف املمولة .
تكوين  تشجيع  ال��دول��ة  ع��يل  ي��ج��ب  ك��ام 
لتوفري  للمزارعن  التعاونية  الجمعيات 
املدخالت وضامن املزارع  للمصارف بداًل 
عن كتابته لشيكات التي تؤدي يف النهاية 
تقوم  كام  السجون  املزارعن  دخول  ايل 
النقل  وتوفري  التسويق  بعمل  الجمعيات 
والتخزين املربد والجاف وإدخال التقانات 
تنشيط  ال��دول��ة  عيل  يحتم  كام  الحديثة 

قطاع اإلرشاد .
تطبيق  وتعليمهم  امل��زارع��ن  وع��ى  رف��ع 
كتابة  م��ن  ب���داًل  لحديثة  التقنية  الحزمة 

التعاويذ وتعليقها عيل النخل .
النخيل  ألب��ح��اث  مركز  إن��ش��اء  يحتم  ك��ام 

ومعمل لإلنتاج النسيجي .
التسويق أخر مباحث ورقتنا هذه  و يعترب 
وهو عبارة  من العمليات املرتاكمة تبدأ من 
والتعبئة  والتنظيف  والفرز  الحصاد  تجويد 
املستهلكن  أذواق  يلبي  الئ��ق  بشكل 
قيام  يتطلب  مام  السودان  وخارج  داخل 
للتعبئة  ومصانع  التعبئة  م��واد  صناعات 
التمر  عجائن  لصناعة  ومصانع  والكبس 

املطلوبة بشده يف أوربا.
لدراسات سوق تحدد  يحتاج  التسويق  و   
ال��رتوي��ج  ع��يل  تعمل  و  الطلب  مناطق 
التعريف بها إذ ظلت  للتمور السودانية و 
الوطنية  الحدود  حبيسة  الجيدة  األصناف 

مل يتعرف عليها املستهلكون يف الخارج 
لقصور الرتويج و الدعاية و املشاركة بهذه 
الزراعية  الخارجية  املعارض  يف  األصناف 

و التواصل مع مراكز التسويق العاملية .
و السودان بكل هذه الهبات الطبيعية يف 
العامل  لريادة  و مناخ مؤهل  مياه  و  ارض 
األصناف  أو  الوطنية  التمور  س��وق  يف 
بأقل  موئل  أفضل  ستجد  التي  العاملية 
التمور  أن��ت��اج  و  زراع���ة  تبقي  و  التكاليف 
جذبًا  املحاصيل  أك��رث  من  ال��س��ودان  يف 

لالستثامرات املحلية و األجنبية .
وإدارة  اقتصادي تخصص قانون بحري   -

أعامل بحرية.
- رجل أعامل )بحرية وزراعة(.

تربية  و  ف��واك��ه,  )نخيل,  للزراعة  تفرغ   -
حيوان بالوالية الشاملية(

و  النخيل  يف  تطبيقي  وب��اح��ث  - م���زارع 
الفواكه و األعالف.

ثبت املراجع: 

و  أن��ت��اج  و  النخيل  إك��ث��ار  اقتصاديات   1-
تسويق التمور يف الوطن العريب 2005م 
بحث غري منشور – تاج الرس عبد املطلب 

مختار. 
الزراعية  لإلحصاءات  السنوي  الكتاب   2-
النبايت  اإلنتاج   / الثالث  القسم  العربية 
وا  لتنمية  العربية  املنظمة   - جدول72  

لزراعة.
العريب  ال��غ��ذايئ  األم��ن  أوض���اع  تقرير   3-
2016م- املنظمة العربية لتنمية والزراعة. 

-4 دليل املواصفات العربية االسرتشادي 
لتنمية  العربية   للتمور- املنظمة  املوحد 

والزراعة .
 . د   _ بحثية  ورق���ة  النخيل-  أم���راض   5-
منتر آدم محمد األمن – جامعة دنقال. 
دورة  و  التمر  نخيل  ب��زراع��ة  النهوض   6-
املؤمتر  الزراعية-  التنمية  عنارص  كأحد 
الدويل عن نخيل التمر – جامعة أسيوط – 

مر 1999. 
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تحديات صناعة التمور 
في السودان

وكالة »ســـونـــا« لألنباء بالسودان

مناهــل عمر عيل عمر

manahilom@gmail.com

اقتصاديًا  نشاطًا  التمر  نخيل  زراعــة  تعد 
بالغ األهمية يف كثري من مناطق السودان 
شــالــه وغــربــه ورشقــــه، ويــعــتــر شــال 
يف  النخيل  مواطن  أقــدم  من  الــســودان 
ــه إىل حــوايل  ــت ــعــامل حــيــث تــرجــع زراع ال
النخيل  وألشجار  امليالد،  قبل  سنة   300
تلك  اقتصاد  يف  كبرية  أهمية  ومنتجاتها 
الغذائية  التمر  ألهمية  نسبة  املناطق 
ألجزاء  املختلفة  لالستعاالت  باإلضافة 
الــنــخــلــة والـــتـــي دخــلــت مـــؤخـــرًا ضمن 
نخيل  يتميز  كــا  املتعددة.  الصناعات 
التمر بأهمية اجتاعية وبيئية كبرية. ورغم 
واليات  معظم  يف  النخيل  زراعة  امكانية 
السودان إال أن املنطقة املحصورة ما بني 
خطي عرض 15 و35 شال خط االستواء 
لزراعته،  املالمئة  الرئيسية  املنطقة  هي 
اإلهــال  مــن  يعاين  النخيل  قطاع  وظــل 
ما  والتي  الفالحية  العمليات  جميع  يف 

اإلنتاجية  عىل  انعكس  ما  تقليدية  زالت 
والنوعية وبالتايل تدىن العائد. 

يف  عامليًا  الثامنة  املرتبة  السودان  تحتل 
متتلك  حيث  التمور،  وإنتاج  زراعــة  مجال 
 425 نحو  تنتج  نخلة  ماليني   8 السودان 
ألف طن متور سنويًا، ومع ذلك فإن حجم 
صادرات السودان من التمور ال يتعدى 5% 

فقط من هذا اإلنتاج. 
التمر  ــاج  ــت إن مــعــظــم  أن  ــظ  ــالح امل ــن  م
نظرًا  املحلية،  للسوق  يوجه  السوداين 
فهو  عليه،  السودانيني  املواطنني  إلقبال 
بالسكريات  الغنية  الفاكهة  أنواع  أكرث  من 
عىل  تواجدًا  وأكرثها  وأرخصها  الطبيعية 
مدار العام، كا تصنع من التمور العصائر 

والعسل واملربيات وأطعمة األطفال.
ثالثة  إىل  الــتــمــور  أصــنــاف  تقسيم  تــم 
رطبة  وشــبــه  رطــبــة  أصــنــاف  مجموعات 
التجارية  ــاف  ــن األص أهـــم  وتــعــد  وجــافــة 
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ومرشق  وبتمود،ة  والقنديلة،  الــركــاوي 
واملدينة،  خطيب،  ود  ومرشق  لقاي،  ود 

وكلمة.
نور،  دجلة  فهي  املستوردة  التمور  أمــا 
ــة، الــبــيــي، ســلــطــاين، زغــلــول،  حــجــازي
رسميًا  أدخل  والذي  والرحي،  خــراوي، 
هيئة  بــواســطــة  التسعينات  أوائـــل  يف 
 1998 عام  يف  وتجاريًا  الزراعية،  البحوث 
منطقة  يف  ــديــل  جــان رشكـــة  بــواســطــة 
املــكــابــراب وأيــضــًا تــم زراعــتــه يف سوبا 
ـــد أثــبــت  ـــة الــنــفــيــدي وق ــواســطــة رشك ب
الرطب  مرحلة  يف  النظري  منقطع  نجاحًا 
خصائصها  بكل  الثمرة  احتفظت  ــد  وق

الفرييوكيميائية. 
تشكل  حيث  عالية  غذائية  قيمة  وللتمور 
الرئييس  املكون  الكربوهيدراتية  املــواد 
ــيــة من  حــيــث تــحــتــوي عـــىل نــســبــة عــال
السكريات وهي مصدر هام للطاقة، كا 
أنها مصدر هام للروتينات عالية الجودة 

عىل  ويحتوي  املعدنية  للعنارص  ومصدر 
نسبة عالية من فيتامني أ والذي يعد عالجًا 

لكثري من األمراض.

استهالك التمور يف السودان

االستهالك املبارش يف هذه الحالة تكون 
التمور معبأة يف أكياس وعبوات مختلفة 
االستهالك  أمــا  األســـواق،  يف  معروضة 
استهالك  يعني  للتمور  املــبــارش  غــري 
التمور  تصنيع  من  املحرة  املشتقات 
كالدبس والخل واملربيات واستخدامه يف 
العجوة  أما  الحلويات واملخبوزات،  تزيني 
نوى  بدون  أو  بالنوى  تكون  قد  املكبوسة 
محشوة أو بدون حشوة إما تكون مفرومة 
وقــد  بالسمسم  خلطها  يــتــم  ــًا  ــان وأحــي
أو بعد تجهيزها  العجوة بحالتها  تستهلك 

كعجينة للمدائد والعصائر واملخبوزات.

تقانات ما بعد الحصاد 

قطفها  طرق  تختلف  والتي  الثار  قطف 

فيها  تقطف  الــتــي  املــرحــلــة  بــاخــتــالف 
وهي  والتدريج  الفرز  تليها  التي  واملرحلة 
حيث  القطف  لعملية  الثانية  الخطوة 
مكان  يف  قطفها  بعد  الثار  تجميع  يجد 
مخصص باملزرعة، ويقوم العال بإجراء 
فرز مبديئ للثار قبل تعبئتها يف عبوات 
الــحــقــل حــتــى ال تــتــلــوث بـــالـــراب، ومــن 
أن  املفرض  من  التي  الهامة  العمليات 
يقوم بها املزارعني بالنسبة للثار الجافة 
والشبه جافة اجراء عمليات التبخري للثار 
للثار  املبديئ  والفرز  الجني  بعد  مبكرًا 
وذلك لتقليل نسبة إصابة الثار بالحرشات 
قبل تعبئتها يف عبوات الحقل، التعبئة يف 
املصنوعات  العبوات  أفضل  تعد  الحقل 
البالستيكية مع مراعاة االهتام بتنظيفها 
وتطهريها إال أنه تقليديًا للبلح الجاف تتم 
الخيش  من  مصنوعة  جواالت  يف  تعبئته 
فيتم  الرطب  حالة  يف  أما  البالستيك.  أو 
تعبئتها يف أقفاص من البالستيك وحديثًا 
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لجأ معظم منتجي التمور األصناف الجافة 
يف تعبئتها يف كراتني سعة )5-10 كجم(.

تجهيز البلح للتسويق 

للتسويق  البلح  تجهيز  طــرق  تختلف 
باختالف نوع البلح حيث يتم إنضاج البلح 
الجاف  البلح  تجفيف  يتم  كــا  الــرطــب 
إنتاج  طــرق  ومــن  جــاف،  النصف  وأحيانًا 
للمرشق  جاف(  )الشبه  الــرطــب  البلح 
لــحــرارة  الــثــار  بتعرض  وذلـــك  بصنفيه 
أماكن  يف  السبائط  وتعليق  الشمس 
ملرحلة  تصل  التي  الثار  تجمع  خاصة 
مع  السبائط  هــذه  بهز  بــأول  أول  الرطب 
القاش  أو  الحصري  مــن  أغطية  وضــع 
أسفل السبائط ويعاب عىل هذه الطريقة 
طول فرة اإلنضاج ما يؤدي إىل كرمشة 
طرق  ضمن  ومــن  الرطوبة.  نتيجة  الثار 
ــاج اســتــخــدام الــخــل واســتــخــدام  ــض االن

املحلول امللحي وتجفيف البلح. 
أما الطرق التقليدية لحفظ وتصنيع التمور 
بحيث تتم عمليات ما بعد الحصاد من فرز 
وتعبئة  شميس  وتجفيف  وتداول  وتدريج 
املتدنية  الكفاءة  ذات  بالتقليدية  وتخزين 
عايل  سنوي  فاقد  حدوث  إىل  يؤدي  ما 
والتجفيف  الحصاد  لطرق  ذلــك  ويعزى 
الرطبة  التمور  وقابلية  التقليدية  والتخزين 

الرتــفــاع  ــع  الــري للتلف  جــافــة  والــشــبــه 
عمليات  وتـــردي  الرطوبة  مــن  محتواها 
كل  وتــدريــج،  وترحيل  تعبئة  من  الــتــداول 
العوامل  من  للعديد  التمور  يعرض  ذلك 

التي تزيد من الفاقد.

حفظ وتخزين التمور

حيث  رضوريــة  البلح  تخزين  عملية  تعتر 
حسب  الثار  تسويق  خاللها  من  ميكن 
متطلبات األسواق وتعد استخدام طريقة 
أن  يف  تسهم  أهمية  املــثــىل  التخزين 
تحفظ للثار خواصها الطبيعية والكيائية 
باإلضافة الحتفاظ الثمرة بقيمتها الغذائية. 
وفيا يختص مبراكز إعداد وتعبئة التمور 
ومركز  كرمية  مصنع  هنالك  للتصدير 
الخر  وتعبئة  وتدريج  لفرز  واحد  تجاري 
والفاكهة للتصدير وال توجد وحدات خاصة 

لتعبئة التمر.
والتغليف  التعبئة  مبــواد  يتعلق  وفيا 
جواالت  إلنتاج  واحــد  مصنع  بالبالد  يوجد 
جوال/العام  مليون   10 بطاقة  الكناف 
املرنة  التعبئة  مواد  إلنتاج  مصانع  وثالث 
وهنالك  الخ(  الكرتون...  )البالستيك، 
وهو  الزجاجية  األوعية  إلنتاج  واحد  مصنع 
كًا  القامئة  الصناعة  مبتطلبات  يفي  ال 
وكيفًا، حيث أن جل مدخالت هذه الصناعة 

يتم استريادها من الخارج.
الجافة وشبه  تقليديًا يتم تهيئة األصناف 
جواالت  يف  الحقل  يف  التمور  من  جافة 
أن  يفضل  الــفــارغــة،  )الجوت(  الخيش 
تكون جديدة، أما األصناف الطرية ونصف 
جافة فيستخدم املزارع املوجود لديه من 
خزفية،  أواين  أو  صفائح  أو  جلدية  قــرب 
باستعال  التقليدية  الطرق  تحسني  وتم 
عبوات  الزيت،  فوارغ  البالستيك،  صفائح 
ـــاف الــنــصــف جــافــة  ــرية مـــع األصـــن ــغ ص
بالستيك  أو  سلفان  أوراق  يف  املرشقي 

شفاف.
علب  استعملت  حديثًا  املــردة،  املخازن 
بجانب  البت،  وعلب  الشفاف  البالستيك 
الفاخرة يف رشكات  األنيقة  الكرتون  علب 
الخاص ولكنها ترفع تكلفة االنتاج  القطاع 
التعبئة  يف  املستعملة  املــواد  كل  ألن 

والتغليف مستوردة من الخارج.
التخزينية  الطاقة  تبلغ  املــردة  املخازن 
طن  ألــف   22 حـــوايل  ـــردة  امل للمخازن 
محصول  لــتــخــزيــن  مستغلة  مجملها 
البطاطس وتنترش هذه املخازن يف والية 
النيل والشالية، وهنالك  الخرطوم ونهر 
تجارب متت ما بني القطاع الخاص والهيئة 
لالستفادة  واالســتــثــار  لــإمنــاء  العربية 
التمور  تخزين  يف  التريدية  طاقاتها  من 
الطازجة يف مرحلة الرطب إلطالة موسم 
التي  والنتائج  األسعار  وتثبيت  االستهالك 

حصلت عليها مشجعة.

الصناعات املنزلية والريفية

املعتمدة  الوجبات  من  مقدر  عدد  هنالك 
عىل  وإنتاجها  تجهيزها  يتم  التمر  عىل 
ويستهلك  والـــريـــف  املــنــزل  مــســتــوى 
بـــواســـطـــة مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات من 
عصيدة  الوجبات  وتشمل  السودانيني 
التمر )مديدة( كيك التمر)قراصة(، ومادة 
والرشبوت  الساخنة،  للمرشوبات  تحلية 
)مرشوب غري كحويل(، ومرشوب كحويل 
)عرقي(، ودبس )عسل التمر( وهو عصري 

مركز.

تصنيع التمور يف نطاق صناعي 
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عــادة  التقليدية  األغــذيــة  تصنيع  طـــرق 
قــدرة  ذات  مــنــتــجــات  انــتــاج  إىل  تــــؤدي 
قيمة  ذات  بــالــتــايل  منخفضة  حفيظة 
األهـــداف  فــإن  بالتايل  قليلة  تسويقية 
استغالل  يف  تتلخص  التمور  تصنيع  من 
وتقليل  األســـعـــار،  تــثــبــيــت  الــفــائــض، 
للسوق  جديدة  منتجات  وإنتاج  الفاقد، 
االستهالك،  وزيــادة  والتصدير،  املحي 
كمدخل  التمور  استخدام  دائــرة  وتوسيع 
أن  كا  غازية(.  وغري  )غازية  للمرشوبات 
بواسطة  تطويرها  تم  التي  التمر  مرىب 
إنتاجها  يتم  األغذية  تصنيع  بحوث  مركز 
عىل نطاق تجاري من وقت آلخر بواسطة 

مصانع التعليب األخرى.

صناعة التمور حديثًا

ظهرت يف اآلونة األخرية عدد من املصانع 
التمور  وتغليف  تعبئة  مجال  يف  العاملة 
إضافة إىل الصناعات األخرى من مخلفات 

وغريها  والعطور  والقهوة  كاألعالف  التمر 
النخل  جريد  من  الكرايس  صناعة  بجانب 
سيسهم  املنتجات.  من  وغريه  والسعف 
هذا الحراك يف زيادة الصادرات وتحسني 
التمور،  محصول  مــن  ــني  ــزارع امل ــل  دخ
ليكون  جديد  من  السودان  تأهيل  ويعيد 
إىل  الوصول  يف  الصحيح  الطريق  عىل 
محصول  إنتاج  يف  عامليًا  األوىل  املرتبة 

التمور.
نجد أن هنالك بعض العقبات التي تواجه 
الصادرات السودانية من التمور تتمثل يف 
السودانية، وعدم  للتمور  الجافة  الطبيعة 
وتعليب  ملعالجة  حديثة  مصانع  ــود  وج
التمور وأيضًا عدم وجود صناعات تحويلية 
املضافة  القيمة  لزيادة  التمور  ملحصول 
العريب، وأيضًا  الخليج  منه عىل غرار دول 
عدم تواجد جهة ما تهتم بتوفري الشتالت 
والــفــســائــل لــلــمــزارعــني لـــزيـــادة قـــدرات 

السودان بهذا القطاع املهم.

مهرجانًا  سنويًا  السودانية  الحكومة  تقيم 
إىل  خالله  مــن  تسعى  والــتــمــور  للنخيل 
إشاعة ثقافة زراعة النخيل وسط املجتمع 
بعمليات  واالرتــقــاء  للنهوض  الــســوداين 
املجتمع  أنظار  لفت  جانب  إىل  اإلنــتــاج، 
التصديري بدول الخليج العريب لإمكانيات 
يتم  حيث  الــســودانــيــة،  للتمور  الــكــبــرية 
الرشكات  من  عدد  ملمثي  الدعوة  توجيه 
التمور  بسوق  العاملة  الكرى  الخليجية 

إنتاجًا وتصديرًا لحضور املهرجان.

مصنع كرمية لتعبئة التمور 

الهدف  وكــان   1958 عام  املصنع  انشئ 
األسايس إلقامة املصنع هو إعداد وتجهيز 
العجوة  وإنتاج  الطازجة،  التمور  وتعبئة 
للمصنع  التصميمية  الطاقة  املكبوسة. 
الفعلية  والطاقة  طن/عام،   1700 تبلغ 
191 طن/عام أي ما يقدر  كانت يف حدود 
بدأ  التصميمية،  الطاقة  من   11% بحوايل 

االنتاج عام 1961.
لدينا  تشمل:  باملصنع  اإلنتاج  خطوات 
التنظيف  إنــتــاج هــي خــط  أربـــع خــطــوط 
إنتاج  وخط  الطازج،  التمر  وتعبئة  والتبخر 
)الكاندي(،  الحلوى  إنتاج  وخط  العجوة، 

وخط إنتاج الكحول الطبي )االيثانول(. 

 منتجات املصنع شملت االيت
أ- عبوات التمر الطازج عالية الجودة

الخط  لــهــذا  االنتاجية  الطاقة  متوسط 
حوايل 3 طن/ وردية )7 ساعات( وبالتايل 
طن/عام   1000 حــوايل  ينتج  أن  ميكن 
الــطــاقــة  ــو  ه ــم  ــرق ال هـــذا  يوم(   250(
وهناك  اإلدارة.  بــواســطــة  املستهدفة 
قيمة  ذات  التمور  مــن  أصــنــاف  خمسة 
مهمة  فهي  وبــالــتــايل  مميزة  تسويقية 
وكذلك  الجودة  عايل  املعبأ  التمر  إلنتاج 
األصناف  هذه  )العجوة(  املكبوس  التمر 
هي: بركاوي، قنديلة، بنتمودة )متر جافة( 
ــرشق ود خطيب  ومـــرشق، ودلــقــاي، وم

)متور نصف جافة(. 

اآليت:  تشمل  العامة  التصنيع  خطوات 
إلزالة  والريج  الفرز  االستقبال، الفحص، 
)culls( املرتجع %10 من التمر ذو الجودة 
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هي  ــدرجــة  ال ــذه  ه  )25%  20-( العالية 
الطازج  التمر  إنــتــاج  يف  تستخدم  التي 
وتستخدم  املــمــتــازة  الــجــودة  ذو  املعبأ 
مكعبات  إنتاج  يف   )%  70  65-( املتبقي 
املــدرج  التمر  أمــا  املكبوسة.  الــعــجــوة 
واألوساخ  الغبار  إلزالة  يغسل   )25%/20(
العالقة باألسطح الخارجية. ثم تزال النواة 
وتعبأ  تسخن  ثم  خاصة  ماكينة  بواسطة 

يف العبوات املناسبة. 

ب- مكعبات التمر املكبوسة )العجوة(  

أواًل ثم  التمر املبخر يدرج  العجوة،  إلنتاج 
يغسل ويرطب لضبط رطوبته ثم يسخن 
مكابس  بواسطة  مكعبات  إىل  ويكبس 
يف  املكبوسة  العجوة  تعبأ  ميكانيكية، 
من  صــنــاديــق  أو  كجم(   2  1-( ــوات  ــب ع
جوالت  أو  نافذة  به  غطاء  ذات  الكرتون 
كجم(،   50-30( بالبولثيت  مبطنة  جوت 
ولكن  ببطء  )الكبس(  الضغط  يتم  حيث 
بشدة إلنتاج مكعب مكبوس متامًا وخايل 
من األجزاء املكسورة أو السائل النازح من 

الفاكهة يجري الكبس ما يي:
أو  التلوث  تــاليف  الهواء وبالتايل  ـــة  ·إزال
وكذلك  مــرغــوب  الغري  البني  االســتــمــرار 

للتحكم يف نشاط الحرشات 
 ،)50% )بحوايل  العبوات  حجم  ·تقليل 

ومنع إعادة التلوث بالحرشات.
وبالتايل  والتخزين  الرحيل  حيز  ·تقليل 
عملية  فــإن  ذلــك  إىل  باإلضافة  التكلفة 
الكبس تساعد عىل تسهيل توزيع املنتج 

إىل كل أنحاء السودان.

 ج/ الحلويات
حلوى التمر

ــزن،  ــخ ويــســتــخــدم الــتــمــر املــكــر وامل
الدقيق  مــع  املكر  التمر  يخلط  حيث 
كاللنب،  والــنــكــهــة  الــطــعــم  ومــحــســنــات 
الفول  السمسم،  الهند  جــوز  البيض، 
رخيصة  حــلــوى  إلنــتــاج  الخ.  السوداين.. 
لألطفال  خاصة  عالية  غذائية  قيمة  ذات 

والطالب.

كرمييتس

يتم  التصدير  بغرض  املنتج  هــذا  صنع 
ماكينة  بواسطة  النواة  إزالة  التصنيع  يف 
والتي  املبشورة  املجزأة  الفاكهة  خاصة، 
مع  تخلط   )%  83  75-( نسبتها  تصل 
املاء إلنتاج عجينة سميكة، تخلط العجينة 
خاصة  عجانة  يف  ــرى  األخ املكونات  مع 
شكل  يف  املعجون  الخليط  يشكل  ثم 
قضيب من خالل عملية البثق. يتم تقطيع 
القضبان إىل قطع صغرية )حوايل 1 بوصة 

إمرارها عىل بشور من  يتم  طواًل( القطع 
جوز الهند قبل تعبئتها وتغليفها.

عسل التمر

ومن  الجودة  منخفضة  التمور  من  ينتج 
مرتجع التمور املعدة للتسويق. يستخدم 
الضغط  تحت  الركيز  نظام  اإلنتاج  يف 
الجوي العادي ويعمل العسل حاليًا بكفاءة 

عالية.

الخــــل 

باستخدام  الخل  إلنتاج  العملية  الناحية 
لالستهالك  وذلـــك  البطيئة  الــطــريــقــة 
املصنع  ينتج  التخليل،  وصناعة  املنزيل 

كميات مقدرة من الخل. 

الكحول الطبي والصناعي 

نظرًا النخفاض طاقة االنتاج لخط الكحول 
)4 جالون/ساعة( واستخدام وحدة تقطري 
صغرية مع توفر مصدر رخيص جدًا إلنتاج 
االستمرار يف  فإن  الكحول من املوالس، 
التمور  من  للكحول  االقتصادي  اإلنــتــاج 
أو ذات جدوى  يصبح عملية غري منطقية 

غري اقتصادية. 
الوطنية  الــرشكــة  مصنع  هــنــاك  حــالــيــًا 
مبنطقة الخرطوم بحري يستخدم صنف 
الطبية،  لــألغــراض  الكحول  إلنتاج  الجاو 
وقد  املعملية،  والتحاليل  الصيدالنية 
منذ  التمور  لتعبئة  كرمية  مصنع  توقف 
فنية  إداريـــة  ألســبــاب  السبعينات  أوائـــل 
مكثف  برنامج  وضــع  مؤخرًا  تم  ومالية، 
الحكومة  بواسطة  املصنع  تأهيل  إلعادة 
إعادته  بهدف  الشالية(  )الوالية  الوالئية 
إىل سريته األوىل ولتشغيله اقتصاديًا ولقد 
الكرمييتس  حلوى  إنتاج  يف  املصنع  بدأ 

والعجوة املكبوسة مؤخرًا.

عىل نطاق البحث والتطوير

بإجراء  األغذية  تصنيع  بحوث  مركز  قام 
العديد من البحوث والدراسات التطبيقية 
ما  وعمليات  التمور  تصنيع  مجال  يف 
التالية:  األهـــداف  لتحقيق  الحصاد  بعد 
االنتاجية،  وزيادة  الفاقد،  عىل  املحافظة 
للدخل،  وإدرار  املضافة،  الكمية  ــادة  وزي
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البحث  بدأ  حيث  الغذايئ.  األمن  وتحقيق 
واستمر  السبعينات  أوائــل  يف  والتطوير 
دراستها  متت  التي  اآلن. املجاالت  حتى 

تشمل ما يي: 
الدراسات  الطازجة: شملت  التمور  تعبئة 
الحصاد  بعد  ما  عمليات  املجال  هذا  يف 

والتخزين ملعظم التمور السودانية. 
مكعبات التمور املكبوسة: بدأت التجارب 
املكبوسة  العجوة  وإنتاج  بتعبئة  الخاصة 
يف عام 1971، حيث متكن برافيلد )1971( 
من إنتاج العجوة املكبوسة من األصناف: 
قنديلة، بركاوي، مرشق ود لقاي ومرشق 
ود خطيب. مل يحدث تغيري يف اللون بعد 
بحوث  عمل  وتــم  التخزين  من  شهور   3
للركيب الكيميايئ للمكعبات املنتجة من 

صنفي مرق وود خطيب وود لقاي. 
مريب التمر: بدأت التجارب الخاصة إلنتاج 
املربات يف الثانينات من القرن املايض 
صنفي  باستخدام  الباحثون  أوىص  وقد 
املرشقي والجاو إلنتاج املريب عىل أساس 
اقتصادي. وقد وجد أن التمور الطرية هي 
األنسب يف صناعة املرىب مقارنة بالتمور 

ود  مرشق  صنفي  استخدم  وقد  الجافة. 
عايل  متر  مرىب  لتطوير  خطيب  ود  لقاي 
السكروز  نسبة  تخفيض  تــم  الجودة.. 
حــوايل  )مبقدار  كبري  حــد  إىل  الــتــجــاري 
مرىب  تم إنتاج  ذلــك  من  بالرغم   .)45%
)لون، نكهة وقوام(  الخواص  متر ممتازة 
كانت  املرىب  لعينات  الكيميايئ  الركيب 
املرىب.  ملواصفات  القياسية  الحدود  يف 
الطرية  التمور  استخدام  ميكن  وعليه 
كادة تحلية بهدف تقليل نسبة السكروز 
التجاري املطلوب عادة يف إنتاج املرىب، 
إنتاجها عىل نطاق شبه  العينات تم  هذه 
السوق  يف  القبول  اختبار  وكــان  تجاري 

املحي مشجعًا. 
 )1971( برافيلد  استخدم  التمر:  عسل 
أصناف قنديلة وبركاوي مرشقي ود لقاي 
ود خطيب إلنتاج العسل تم تصنيع نوعان 
واآلخر  فاتح  لون  ذو  أحدها  العسل  من 
ذو لون داكن وهذا يعتمد عىل درجة حرارة 
االستخالص، مل يحدث أي تكون لبلورات 
السكر يف املنتج. تم الركيز لعصري التمر 
املنتج  العسل  تركيز  وصل  تفريغ  تحت 

حوايل %75 )مواد صلبة كلية ذائبة( وكان 
ذو نكهة قوية ولون محمر. 

قام الباحثون بتصنيع العسل من صنفي 
وبثالثة  خطيب  وود  لــقــاي  ود  مـــرشق 
عىل   )80%  ،75  ،70( مختلفة  تركيزات 
تحت  التمر  عصري  بركيز  وذلــك  التوايل 
استخدم  كــا  العادي.  الــجــوي  الضغط 
خلطات  من  عــدد  إنتاج  يف  التمر  عسل 
اآليس كريم كبديل اقتصادي )بنحو 15%( 
كانت  املنتجات  كل  التجاري.  للسكروز 

بواسطة املحكمني للجودة. 
التمر  القمردين: هذا املنتج عبارة عن لب 
املجفف عىل شكل لفائف ويعتر املنتج 
الرديئة  األصناف  الستغالل  هامة  وسيلة 
الجودة تجاريًا أو الدرجات الدينا )املرتجع( 
املمتازة  األصناف  تــدرج  من  املفصولة 
إنــتــاج منتج رخيص  الــهــدف هــو  الــجــودة 
كبديل للقمردين املشمش املستورد من 

الخارج.
ــارب األولـــيـــة املــعــمــلــيــة أوضــحــت  ــج ــت ال
من  منتجات  إلنــتــاج  امكانية  هناك  ــأن  ب
ميكن  جــيــدة  ــــواص  خ ذات  ــن  ــردي ــم ــت ال
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التجفيف  طــريــقــة  ــن  م ــل  ك ــخــدام  اســت
بحوث  مركز  بواسطة  املطور  الشميس 
الكابينة  مجفف  وكذلك  األغذية  تصنيع 
الساخن  ــهــواء  ال )باستخدام  القيايس 
جريًا( املعادلة بغاز SO )2000 جزء يف 
والنشأ   )5%( الجلكوز  رشاب  املليون( 
الــتــمــرديــن،  ـــواص  خ ــن  م يحسن   )5%(

بني  ما  يــراوح  أنه  وجد  التجفيف  ومعدل 
املــادة  نــوع  عىل  اعــتــادًا   )1:2،4  –  1،8(
املضافة وطريقة التجفيف املستخدمة. 

التمور  مــن  ــادرات  ــص ال الــتــمــور:  تصدير 
الطازجة والجافة متذبذبة ففي عام 1993 
طن  ــف  أل  4،68 حـــوايل  تصدير  تــم  م. 
بقيمة حوايل 2،6 مليون دوالر )املنظمة 

العربية الزراعية 1944( 

 صناعة مخلفات النخيل
الكميات السنوية للمخلفات

الرديئة  الــثــار  التمور  مخلفات  تشمل 
تشمل  كا  البلح  ورشاب  وعجينة  ونوى 

مخلفات شجرة النخيل السيليلوزية جذوع  
النخيل والسعف والليف والجارة وأعضاء 
أسواق  لها  ليس  املخلفات  التكاثر وهذه 
استعاالت  لها  أن  رغــم  ــســودان،  ال يف 
ال  وكذلك  املنتجني  بعض  لدى  محدودة 
توجد أسواق متخصصة ملخلفات اللجنو 
وتستخدم  تــســوق  أنــهــا  إال  سليلوزية 
الغنية  املناطق  يف  عديدة  صناعات  يف 
النخيل  سعف  استعال  وميكن  بالنخيل 
األقفاص  تصنيع  يف  والــخــوص  والليف 
الحبال،  الخوص وجذل  واملكانس وضفر 
إال أن معظم مزارعي النخيل يف السودان 
هذه  من  االستفادة  ثقافة  لديهم  ليس 
احصائيات  أي  نجد  مل  ولذلك  املخلفات 
أو  الحبال  أو  السعف  كميات  عن  علمية 
الخوص وغالبًا ما يصنع من أشجار الدوم. 
ــل الــتــمــر  ــخــي ــات ن ــف ــل ــخ ـــدام م ـــخ اســـت

السليلوزية وأهميتها االقتصادية
تنتجه  مــا  عــىل  النخلة  فــائــدة  تقترص  ال 
األخرى  أجزاؤها  تستخدم  إمنا  متر،  من 

منها  كــثــرية  محلية  لصناعات  كمصدر 
النخلة  متدنا  حيث  الريفية،  الصناعات 
الواحدة أيضًا بنحو 15 سعفة سنويًا ويقدر 
 3 وحــوايل  كجم   35 بنحو  السعف  وزن 
كجم ليف أو عشيق وحوايل 22 كجم من 

العذوق سنويًا.
الركيب الكيميايئ لبعض أجزاء النخلة

بعد  السعف  يستعمل  النخيل:  جـــذوع 
األثــاث  صناعة  يف  الخوص  من  تجريده 
املـــنـــزيل يف كــتــم وشــــال الـــســـودان 
وتغطية السقف وعمل الحواجز، الستائر، 
االسبتة،  الزنابيل،  املقاطف،  الحصري، 

املراوح واملكناس وغريها. 
وىف  الحبال  صنع  يف  يستعمل  الليف: 
حشو مقاعد ومساعد األثاث وغريها وتنتج 

النخلة الواحدة حوايل 3كجم سنويًا.
الــــجــــارة: هـــي ذلــــك الـــجـــزء الــغــض 
يحيط  ــا  م أو  النخلة  قــبــل  األبــيــض يف 
بالرعم الرئييس يصل وزنها إىل أكرث من1 

كجم وتوكل مبارشة.
بعد  الطلع  أغلفة  من  يستخرج  الطلع: 
بعض  لــه  معطر  ــاء  م منقوعها  تقطري 

االستعاالت الطبية. 
املــزارعــني  بعض  يــقــوم  النخيل:  نسغ 
إذا  النخيل  نسغ  مــن  رشاب  باستخراج 
حفرة  وعملت  النخيل  قمة  قطعت  مــا 
للنخلة  وميكن  النخلة.  بنسغ  متتي  فيها 
أيام،  لرات ولعدة  بضع  إعطاء  الواحدة 
وتفضل  الشتاء  بعد  العملية  هذه  تجرى 

الذكور عادة. 
ــود كا  ــوق ــوى ك ــن الـــنـــوى: يــســتــخــدم ال
يستعمل كعلف للحيوان إذا جرش أو نقع 
يوميًا.  املاء  تغيري  متتالية مع  أيام  لسبع 
كا يستخرج منه زيت يصلح لالستهالك 
ويستعمل يف الصناعة ويدخل يف تركيب 
لعالج  الشعبية  الطبية  املستحرات 
والروماتيزم  املفاصل  واألمل  النقرس. 
عده  ــه  ول البق  مثل  الجلدية  واألمــــراض 
للقهوة  بديل  كرشاب  أخرى  استعاالت 
الجاف  الـــوزن  مــن   13%-12 الــنــوى  ميثل 
للنوى  الكيايئ  الركيب  الكاملة.  للثمرة 
رماد   ،16% رطوبة  يحتوي عىل  بأنه  يقدر 
خام  دهــن   ،1،4% خــام  بروتني   ،1،97%
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سكريات   ،7،06% خــام  ألياف   ،1،21%
هيمو   ،37،2% سليلوز   ،8،32% كلية 

سليلوز 6،5 ، ولجنني 7،4% 
ــوب الــلــقــاح: هــنــالــك مـــدى واســـع  ــب ح
تاريخيًا  الشعبي  الطب  يف  الستعاالتها 
رماد   ،51% رطوبة  عىل  كيميائيًا  وتحتوي 
 %  9،4 ألــيــاف   ،26،8% بــروتــني   %  5،4
غري  سكريات   ،%  2،5 مختزلة  سكريات 

مختزلة 14،5 % ولبيدات 11،4%.

مصنع كرمية للبلح

نبذة تعريفية قدمها أول موظف باملصنع
بصفته  ادريــس  عىل  محمد  السيد  قــدم 
يف  للبلح  كــرميــة  مبصنع  مــوظــف  أول 
إنتاج  بدأ  بالقول:  تعريفية  ملحة  السودان 
بــإدارة  1958م  عام  للبلح  كرمية  مصنع 
عوضة  العام  مديرها  الزراعة  لوزارة  تابعة 
عــويــس مــن الــقــولــد بــالــتــعــاون مــع خبري 
والخل  بالعجوة  انتاجه  بدأ  حيث  امرييك، 
 1963 وعام  الطبي.  والسبريتو  والعسل 
وعام  الــســودان،  رشق  يغزي  اإلنتاج  بــدأ 
ويف  للمصنع،  الرئييس  اإلنتاج  بدأ   1965
عام 1967م صدر املصنع 200 طن بلح 
وزارة  وظلت  السوفيتي  لالتحاد  بركاوي 
من  املصنع  مــهــام  كــل  تسهل  ــزراعــة  ال
اإلنتاج  قمة  وبلغ  وغريه.  وجارك  رضائب 
عام 1969م والعام الذي تاله ارتفع اإلنتاج 
حيث  الشالية  مناطق  كل  من  املحي 
املحي  اإلنــتــاج  مــن  املصنع  يغزي  كــان 
طن   250 يفوق  مبا  أبوحمد  منطقة  من 
إىل  إضافة  طن   100 الغابة  ومنطقة  بلح 
ونوري  الباوقة  من  املمتاز  البساتني  بلح 
واملــحــس وســكــوت، حــيــث كـــان يرحل 
كميات كبرية من األطنان للمصنع وتخزن 
الــعــام  طـــول  املــصــنــع  ويــعــمــل  وتتبخر 

ويتوقف شهرين بغرض الصيانة.
وأصبحت  طويلة  لفرة  املصنع  وتوقف 
فكر  أن  إىل  وقدمية،  معطلة  املاكينات 
خليل  أحمد  الرحمن  فتح  عــادل  الشابان 
املدير العام للمصنع، وعبد العظيم عبد 
تشغيل  يف  فكرًا  التنفيذي  املدير  الرافع 
مصنع بلح كرمية باعتبار أن الشالية من 
التمور  وتعد  التمور  إلنتاج  املناطق  أكر 

ركيزة  الــزراعــة  وأن  الرئييس  املحصول 
وتشاركا  ووجدانية،  واجتاعية  اقتصادية 
وما  املصنع،  وتشغيل  إلعــادة  الشابان 
من  ضخمة  كميات  أن  انتباههم  لفت 
البلح تأيت من الخارج وباإلشارة اىل جودة 
منتجاتنا من التمور ميكن توفري الدوالرات 

مقابل املستورد من التمور.
عجالت  إلدارة  بالتفكري  الشابان  ورشع 
بأهل  واالســتــعــانــة  بــاالســتــفــادة  املصنع 
السيد  وبعزم  القدامى  والــعــال  الخرة 
أدىل  الــذي  اإلنتاج  مدير  الغني  عبد  أحمد 
الــوضــع يتغري  ـــدأ  ب مبــعــلــومــات كــافــيــه 
الشباب  ـــؤالء  ه ــحــاس  وب باملنطقة، 
بأفكارهم  ويرتقوا  ينجحوا  أن  استطاعوا 
اقتصادية  حــركــة  أحــدثــت  الــتــي  الــجــديــدة 
عدد  بتوظيف  العمل  ســوق  وانتعشت 
بجانب  باملصنع  املنطقة  أبناء  من  كبري 
وعتالة  موردين  من  الخارج  يف  العاملني 

وحالني وترحيل ونقل وغريه.
وتم رشاء ماكينات تغليف جديدة وطورا 
إعداد  املصنع  واستوعب  الغسيل  نظام 
مقدرة من العال، واعترت إدارة املرشوع 
الهدف  األول  املــقــام  يف  اجتاعي  ــه  أن
مــنــه فــتــح فـــرص عــمــل كــرميــة ورشيــفــة 

للمواطنني باملنطقة.
عجوة  وحــالوة  عسل  ينتج  املصنع  ــدأ  وب
ـــرى،  ــات أخ ــاع ــن ــواعــهــا وعــجــيــنــة وص ــأن ب
من  عدد  وغطت  االنتاج  كميات  وارتفعت 
بيع  نافذة  ألــف  من  بأكرث  الــســودان  مــدن 

ووصل االنتاج إىل تشاد، وتضامنت الخرة 
حيًا  منــوذجــًا  لتكون  متواضع  ـــال  ورأس
من  كبرية  ألعــداد  الطريق  يضئ  ونراسًا 

املواطنني.
ودخلت استثارات سعودية إلعادة تأهيل 
عــام  والــفــاكــهــة  للخر  كــرميــة  مصنع 
الهادي  عبد  رشكــات  إحــدى  عــر   2008
القحطاين إلحداث قيمة مضافة ملا تتم 
زراعته وبتكنلوجيا ايطالية حولت املنطقة 
أن  إىل  بـــاإلشـــارة  الــتــحــويــي،  للتصنيع 
املنطقة زراعية وواعدة والخام من التمور 
التحتية من  البنية  متوفر إضافة إىل توفر 
أسهم  ما  وغريها  وكهرباء  وطــرق  مياه 
ينقصها  طبيعية كان  منتجات  تــوفــري 
الــرشكــات  ـــدأت  وب التحويلية.  الصناعة 
التصنيع  يف  االســتــثــار  يف  ــة  ــي األهــل
وبتكنلوجيا  والتغليف  بالتعبئة  التحويي 

جديدة.

مصنع متودا / أسامة

مفوضية  مــن  للمصنع  التصديق  منح 
منطقة  امــدرمــان  يف  وانــشــاء  االستثار 
املصنع  وبــدأ  م   2015 عــام  السبلوقة 
فعليًا عام 2016 م. يقوم املصنع بتعبئة 
التمور والعجينة وتصنيع القهوة من حىص 
النواة، وقد  من  املاشية  التمور وعلف 
غذائية  التمور كمورد  اإلنسان من  استفاد 
ميكن تصنيع املديدة والقراصة، كا أثبت 
السكري  تنفع مرىض  التمر  نواة  أن قهوة 
كعلف  الــتــمــر  نـــواة  أن  ــا  ك والضغط. 
ومغذية  للنب  ومــدرة  للحيوانات  مغذية 
اإلنتاج تنتج  لألساك والدواجن. وخطوط 
الساعة، وهنالك خطوط  500 جرام يف 
والتوزيع  التسويق  الهواء.  لشفط  للتعبئة 
يسري بصورة طيبة وهنالك إقبال كبري يف 
السوق الداخي والخارجي خاصة القنديلة 
املخابز.  أصحاب  يرغبها  العجينة  أن  كا 
للثقافة  نسبة  تتحسن  التمور  وأســعــار 

العامة عن أهمية وفوائد التمور.
يف  التعبئة  يف  اآلن  التطور  إىل  باإلشارة 
بصورة  تتم  كانت  والتي  اإلنتاج  مناطق 
املشمعات  فــرش  يتم  وحــالــيــًا  بــدائــيــة 
ويتم التجميع يف كرتون وهنالك تحسن 
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بعض  ــالــك  وهــن التخزين.  ثــقــافــة  يف 
مثل  العمل  تعرض  واملشاكل  العقبات 
املياه، وتناشد  تــوصــيــالت  تــوفــر  عــدم 
التصديق  اشكالية  بحل  املصنع  إدارة 
الصحي للمنتجات بني وزارة الصحة والية 
الخرطوم وبني مفوضية االستثار وذلك 

بغرض منح الشهادة الصحية.

مصنع أبوعالمة

يقول عمر أبوعالمة بدأـت كفكرة يف عام 
2005 بداية بدائية أو بسيطة وكانت هناك 
توفر  لعدم  نسبه  األمــر  بداية  يف  معاناة 
املستهلك  تقبل  وعــدم  التغليف  مــواد 
حيث  املغلفة  السودانية  التمور  لفكرة 
مبارش  االستهالك  يكون  أن  العادة  جرت 
البدائية  التعبئة  اىل  اللجوء  او  املزارع  من 
او  الخيش  عباره عن طريق جواالت  وهي 
الوزن عن طريق الكيلة أو الربع وامللوة..

تم   2012 عـــام  يف  الفعلية..  ــبــدايــة  ال
الجهات  مــن  رســمــيــًا  املصنع  تسجيل 
الرسمية الحكومية يف نفس العام.. ولقد 
لقي قبول تام من املستهلك واستيعاب 
والحمد  املعبأة  والتمور  التغليف  فكرة 
التغليف  ماكينات  ادخـــال  تــم  وقــد  الله 
النواة  نزع  وماكينات  الهواء  سحب  مثل 
 100 من  مختلفة  عبوات  املصنع  وينتج 
جرام حتى 2000 جرام من عجوة ومتور 

منزوعة النواة...
للمصنع: حوايل خمسه  اإلنتاجية  الطاقة 
طن يف اليوم وقابلة للزيادة يف السنني 
بالعملة  الكيلو  سعر  يبلغ  حيث  القادمة 
وبالعملة  ـــوداين  س جنيه   30 املحلية 
بحمد  وتـــم  ونصف...  دوالر  الــصــعــبــة 
الــدول  إىل   2014 عــام  يف  التصدير  الله 
وقد  وأوغندا  وارتريا  اثيوبيا  مثل  املجاورة 
غطى اإلنتاج جميع واليات السودان بحمد 

الله..
املصنع  يسعي  املستقبلية..  الخطة 
التمور  تــصــديــر  يــتــم  أن  حثيثة  بخطى 
واألوربــيــة  العربية  ــدول  ال إىل  السودانية 
ألنهم  باألخص  أسيا  رشق  جنوب  ودول 
ونسبه  عندهم  عليها ومرغوبه  يقبلون 
لعدم توفر التمور الجافه يف هذه الدول.

التمور  تصنيع  تواجه  التي  التحديات  ومن 
الخيش  جــــواالت  يف  الــبــدائــيــة  التعبئة 
الكرتون، وتغذية  يف  التعبئة  ويفضل 
املصانع باإلنتاج مبارشة من املزارع أسوة 

بتجارب دول اإلمارات والرشق األوسط.
ومن أولويات صناعة التمور توفري ماكينات 
التشكيل  إىل  إضــافــة  الــتــمــور،  غسيل 
الحراري التغليف املحكم للتعبئة، بجانب 
ذلك  كــل  ــواة،  ــن ال علف  ماكينات  توفري 

يسهم يف صادر التمور.
السودان يتميز بالتمور الجافة القوية يجب 
نسبة  القادمة  املرحلة  يف  عليها  الركيز 
اآلسيويني.  خاصة  عليها  العاملي  للطلب 
ويقوم املصنع بتصنيع عجينة التمور يتم 
فيه اختيار التمور مبواصفات ويوجد طلب 
بطريقة  تسويقها  ويــســري  عليها  ــايل  ع
واملريب  العسل  تصنيع  يتم  كا  جيدة، 

من البلح الرطب.

أعامل صغرية/منتجات أخرى

سيدات  إحدى  منتجة  اسحاق  أحمد  منى 
التمر  نــواة  استخدمت  الصغرية  األعــال 
النوى(،  )خمرة  السودانية  الريحة  لعمل 
إضافة إىل ريحة بخاخ مركزه بجريد النخيل 
التاسع  النخيل  مهرجان  يف  شاركت  وقد 
زوار املعرض  مــن  كــبــريًا  قــبــواًل  ووجـــدت 
بعد  املنتجات  لهذه  الطلبيات  ــرثت  وك
املنتجات  هذه  تسويق  ويسري  تجربتها 

بصورة مرضية.

مصنع متور النيل )الراجحي(

االفريقية  الــرشكــة  مشاريع  ــدى  إح وهــو 
ــدى  وإح املــحــدودة،  والتنمية  للتطوير 
ــي الــدولــيــة  ــح ــراج رشكــــات مــجــمــوعــة ال
اكتوبر  يف  املــرشوع  تأسس  لالستثار، 

2016م مبدينة بربر.

ومتخصص  رائـــد  كــيــان  تكوين  ــة:  ــرؤي ال
نحو  التمور  وتسويق  وتعبئة  تصنيع  يف 
إنتاجية وتصنيعية  تأسيس آلفاق ومعايري 

وتسويقية مبتكرة محليًا وعامليًا.
التمور  وتسويق  وتصنيع  تطوير  الرسالة: 
التصنيع  تقنيات  أحدث  وفق  ومشتقاتها 
متميزين  العلمي،  والتطوير  والــبــحــث 

قيمة  تجسد  ومتميزة  جديدة  بإبداعات 
للمواصفات  مطابقة  والسالمة  الجودة 
تطلعات  وتــلــبــي  والــعــاملــيــة  املــحــلــيــة 

األسواق املحلية والعاملية.
التمور  وتعبئة  تصنيع  املــرشوع:  أهداف 
وتقنيات  بطرق  املستهلك  حاجة  لتلبية 
األهـــداف  إىل  إضــافــة  متطورة  صناعية 

التالية:
يف  التمور  لتطوير  اجتاعي  ــرشوع  م  -
عر  النخيل  زراعـــة  وتشجيع  الــســودان 
صغار  مــع  اسراتيجية  ــة  رشاك تأسيس 
املنتجني  وكــبــار  واملـــورديـــن  املــزارعــني 
الكرى  الحكومية  الــزراعــيــة  واملــشــاريــع 

وكافة املؤسسات املهتمة بالنخيل.
لزراعة  معمل  بتأسيس  املصنع  قــام   -
األنسجة بهدف تطوير املنتج من املزارع 
إلنــتــاج فــســائــل ألصــنــاف مــمــتــازة وقــد 
التمور  أصــنــاف  بأفضل  ذلــك  يف  رشع 
لصغار  ليعطي  )املجدول(  الــعــامل  يف 
بأسعار  التمور  أصناف  فسائل  املزارعني 
مع  برشاكة  املرشوع  إدارة  وتدخل  رمزية 
املزارعني يف زراعة النخلة وجميع مراحله 
ــرشات دوريـــة وإرشـــادات  وتــقــدم لهم ن

وندوات، وتبدأ بذلك هذا العام.
نخيل  ــة  ــزراع ل منــوذجــيــة  مــزرعــة  عمل   -
انتظار  يف  أشهر  ستة  بعد  تنفذ  مجدول 

جلب هذه الفسائل من السعودية.
- يتم دعم كل املزارعني باإلرشادات عن 
طريق جمعيات حيث تم تأسيس خمسة 
ونهر  بالشالية  ارشــاديــة  تجميع  مراكز 
وابوحمد  ومــروى  الباوقة  من  بكل  النيل 
املــرشوع  إدارة  وتـــالزم  ودنــقــال،  والغابة 
والفرز  الحصاد  عمليات  يف  املــزارعــني 
الحقول  مــن  الــتــمــور  وتجميع  املــبــديئ 
عر  لفحص  الــتــمــور  تتعرض  للمركز، 
املزارعني  تشجيع  ويتم  الجودة،  مندوب 
تشجيعية  بأسعار  منهم  اإلنــتــاج  بــرشاء 

بهدف تثبيت سعر السوق.
ــة  ــزراع ل تشجيعية  خــطــة  وضـــع  تـــم   -
إىل  الحقل  من  املراحل  كل  يف  النخيل 
املــزارعــني  صغار  ويعطى  املستهلك، 
شتول أنسجة أرشف عليها خراء عامليني 
وتوضيح كيفية زراعتها ورعايتها ومعامالت 
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وازالة  الشجرة  نظافة  من  الحصاد  بعد  ما 
الحشائش باإلضافة إىل الساد العضوي 
الوقاية  يف  املزارعني  مع  بالدخول  وذلك 
الجيدة وفحص  اللقاح  واستخدام حبوب 

اللقاح نفسه وكيفية إضافته ومتى يتم.
- يرشع املرشوع يف ادخال التلقيح اآليل 
منوذجية  مــزارع  يف  تدريجيًا  السنة  هذه 
تطبق األسس الصحيحة للزراعة والحصاد 

وتشجيع الجودة وخلق أسواق لهم.
محمد عبد الرازق أحمد مدير إدارة الجودة 
النيل كشف  الشاملة ومدير مصنع متور 
املرحلة  يف  املـــرشوع  إدارة  خطة  عــن 
شتلة   20 مـــزارع  كــل  بتمليك  الحالية 
لزراعتها مبزارعهم كتجارب مبدئية للحزم 
التطوير  بني  الفرق  ولتوضيح  املطروحة 

والزراعة التقليدية.
لتلبية  املـــرشوع  يعزم  التمور:  صناعة 
لعمل  التمور  من  املستهلك  احتياجات 
األســعــار  ثــبــات  ــهــدف  وب مــضــافــة  قيمة 
ومحاربة  وللبلد  للمزارع  الفائدة  وتحقيق 
يف  االســـهـــام  إىل  ــة  ــاف إض السارسة. 
الــســودان  يف  الــغــذايئ  التصنيع  توطني 
التكنولوجيا  ونــقــل  ومشتقاته.  للتمور 
الغذايئ  التصنيع  مجال  يف  املستخدمة 
بتطبيق  سليمة  بطرق  التطور  ومواكبة 
معايري السالمة واألمان. وخلق فرص عمل 
املجتمع  رشائح  باستهداف  للمواطنني 
االجتاعية  املــشــاكــل  لــحــل  املختلفة 
الخريجني  خــاصــة  بالبطالة  املتعلقة 
الدخل واعطائهم  ولدعم األرس محدودي 
األولــويــة، وبــذلــك يسهم املـــرشوع يف 

زيادة دخل األفراد والدخل القومي.
يف  املنتج  ثبات  عىل  ــرشوع  امل ويعمل 
بتخزين  وذلـــك  ــام  ــع ال طـــول  األســـــواق 
ولتوفريه  الثالجات  يف  بالتريد  املنتجات 
رمضان  شهر  خالل  خاصة  أكر  بكميات 
مدير  وذكــر  عليه.  الطلب  لزيادة  واألعياد 
سيصبح  ـــذايت  ال االكــتــفــاء  بعد  املصنع 
يف  التمور  لتصنيع  مصدر  أكر  املرشوع 
تطوير  حاليًا  املــرشوع  وهــدف  الــعــامل، 
القنديلة والكلمة عن طرق معمل األنسجة 
كأصناف سودانية تحتاج للرواج عامليًا يف 
يف  واملشاركة  للدخول  إضافة  بورصة، 

مهرجانات عاملية.
ويقوم املصنع بالفحص املبديئ للتمور 
يف  والتبخري  املبديئ  والتخزين  وتعقيمها 
ويتضمن املصنع  والتريد.  اإلصابة،  حالة 
إلزالة  هزاز  ماكينات  طريق  عن  فرز  خط 
الفرز  بجانب  وسيور  التمور  يف  األتــربــة 
اليدوي. كا يتضمن خط غسيل وتجفيف 
وعمل  الدرجات.  حسب  لألصناف  تدريج 
جرام   500 بالستيكية  أطباق  يف  عبوات 
وذلك  وتجفيفها  وتعقيمها  غسلها  بعد 
الصحية،  النظافة  أدوات  بــاســتــخــدام 
3 كيلو و5 كيلو  التعبئة يف عبوات  وتتم 
والجواالت  الكرتون  واستخدم  كيلو،  و10 
استخدام  لتقليل  كمحاولة  البالستيكية 

الخيش.

التمور املصنعة املضغوطة 
يف عبوات مفرغة جذابة

خالية  بطريقة  محفوظة  املكنوزة  التمور 
من الهواء، ويعتر املصنع الوحيد املنتج 
التمور  لعجينة  ويوجد خط  العبوات.  لهذه 
وكيلو،  كيلو  نصف  جـــرادل  يف  عــبــوات 
الطاقة  يف  التوسع  يتم  القادمة  السنة 
مستودعان  وهنالك  للمصنع.  االنتاجية 
للتريد بعد التصنيع وتدخل يف كل مرحلة 
ادخال نظام سالمة  الجودة وسيتم  إدارة 
وميتلك  صحية.  رشوط  وفـــق  الـــغـــذاء 
ثالثة  ــوجــد  وي للنقل.  ــل  وســائ املــصــنــع 
الدامر وشندي  مراكز ثالجات يف كل من 
املصنع.  لــثــالجــات  إضــافــة  والــخــرطــوم 
ويعمل املصنع حاليًا بطاقة إنتاجية 3 ألف 
التمور، وميتلك  أنواع  العام لكل  طن يف 
إضافة إىل  والكفاءات.  املادية  االمكانيات 
واملــعــارض  املهرجانات  يف  املشاركة 
املصنع  ويخطط  والعاملية.  املحلية 
للدخول يف الزراعة العضوية والتي تسهم 

بصورة كبرية يف التسويق العاملي.
الــدخــول يف  إىل  املـــرشوع  وأشـــار مدير 
ثباته  لعمل  نسائية  جمعيات  مع  رشاكــة 
يف  املصنع  رشع  وقد  النخيل  جريد  من 
التي  الثباتة  لعمل  مروى  جمعية  مع  ذلك 
بداًل من استريادها  تقدم يف املناسبات 
ملونة  لعينات  منــاذج  وعمل  الخارج  من 

السوداء،  والحبة  بالعسل  التمور  وتزين 
تعبئة  كيفية  حـــول  مــحــارضات  ــقــام  وت
ومتتد  بسلفان،  وتغطيتها  ورصها  التمور 
الثباتة من  الفكرة ألي بيت يقوم بتصنيع 
مصانع  إقامة  املصنع  ويشجع  السعف 
صغرية والدخول مع املنتجني يف رشاكة 
ومساعدتهم  املجال  هــذا  يف  لدعمهم 
يف التسويق. والخطط املستقبلية متتد 

إلنشاء كريس لتطوير النخيل.

مصنع مياس للمواد الغذائية

مدير  خر  املنعم  عبد  محمد  د.  أوضح 
عام مصنع مياس للمواد الغذائية أن فكرة 
إنشاء املصنع بدأت يف عام 2010م بعد 
منافذ  إليجاد  الــســودان  جنوب  انفصال 
النيل  نهر  وواليــة  الشالية  الــواليــة  لتمر 
الواليتني  يف  نخلة  مليون   2 توجد  حيث 
يعتمد أصحابها كليًا عليها يف منرصفات 
حياتهم اليومية. ألنه بعد انفصال الجنوب 
واجه املزارعني صعوبة يف بيع انتاجهم من 
التمور بعد فقدهم ألكر سوق استهالك 
للتمور حيث مل يتم بيع التمور ملدة ثالثة 
منتجات  تصنيع  يف  التفكري  وبدأ  أعوام. 
حيث  مرىب(  عسل،  )عصري،  التمر  من 
متت االستعانة مع رشكة متخصصة من 
تركيا لتصميم وتنفيذ املصنع حيث يعتر 
املصنع األول من نوعيه يف العامل إلنتاج 
عصري التمر من البلح الجاف )الركاوي(.

تـــم تــركــيــب املــصــنــع يف فـــرايـــر عــام 
2016م، وبدأ اإلنتاج التجريبي من العصري 

وبدأ  2016م،  العام  أواخــر  يف  والعسل 
2017م.  عــام  بداية  يف  التجاري  اإلنــتــاج 
حــوايل  اآلن  للمصنع  اإلنتاجية  ــقــدرة  وال
طن  واحد  اليوم،  يف  عصري  بكت   5000
خط  رشاء  عىل  التفاهم  تم  وقد  عسل. 
جديد لرفع القدرة اإلنتاجية للمصنع نسبة 
األســواق  يف  املنتج  عىل  الكبري  لإقبال 
لتصديره  الوكالء  عدد من  املحلية وطلب 
ينتج  حيث  أثيوبيا.  ودولـــة  قطر  لــدولــة 
املصنع منتج آخر وهو ُبن من غري كافيني 
من نواة البلح، ويوجد عليه طلب عايل يف 
الدول األوروبية، كا ينتج أعالف من البلح.
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تدابير جمع وتوثيق تراث 
النخلة في السودان

 ضابط اتصال ملف تراث النخلة  السودان 
القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

asaadhajam@yahoo.com

تبنت وزارة الثقافة السودانية مرشوع جمع 
بشقيه  الثقايف  ال���رتاث  عنارص  وتوثيق 
بشجرة  يرتبط  الذي  املادي  وغري  املادي 
يونيو  شهر  منذ  ال��س��ودان  يف  النخلة 
وزراء  اجتامع  توصيات  مبوجب  2016م، 

الرياض  مبدينة  عقد  الذي  العرب  الثقافة 
يف يناير 2016م، ومن أهمها إعداد ملف 
العريب  الوطن  يف  النخلة  ب��رتاث  خ��اص 
العربية  الدول  ليقدم كرتاث مشرتك بني 
التمثيلية  القامئة  يف  تسجيله  أج��ل  من 
منظمة  لدى  املادي  غري  الثقايف  للرتاث 
والعلم.  والثقافة  للرتبية  املتحدة  األمم 
تعريفية  مقدمة  نقدم  املقال  ه��ذا  يف 
تراث  لتوثيق  الدواعي  هي  وما  باملرشوع 
بالسودان وأهداف هذا املرشوع،  النخلة 
املستهدفة  املناطق  وتحديد  وأهميته 
هي  وم��ا  اخ��ت��ي��اره��ا،  وأس��ب��اب  بتنفيذه، 

العنارص الرتاثية املستهدفة بالتوثيق. 
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ع��ن��دم��ا أص��ب��ح ب��رن��ام��ج 
والطقوس  والعادات  النخلة  ملف  إع��داد 

اجتامع وزراء  بعد  بها  واملهارات املتعلقة 
ديسمرب  يف  عقد  ال��ذي  ال��ع��رب  الثقافة 
قىض  أن  بعد  واقع  أمر  بتونس،  2016م 

ذلك االجتامع بالرشوع فورًا يف إعداد هذا 
اتصال من كل  تعيني ضباط  تم  امللف، 
الدول العربية األعضاء للتنسيق إلعداد هذا 
امللف؛ بعد ذلك فكرت املنظمة العربية 
للرتبية والثقافة والعلوم يف الكيفية التي 
يتم بها التنسيق بني الدول األعضاء إلعداد 
تدريبية  دورة  عقد  وق��ررت  امللف،  ه��ذا 
والعادات  النخلة  ملف  إع��داد  مجال  يف 
والتقاليد واملهارات املرتبطة بها، وقررت 
السودان  يف  ال��دورة  هذه  عقد  املنظمة 
إىل   26 من  الفرتة  يف  الخرطوم  مبدينة 
الدورة  2016م، تستهدف هذه  أبريل   28
تدريب ضباط االتصال الذين تم تعيينهم 
وكذلك  األعضاء،  العربية  ال��دول  قبل  من 
ملف  إلعداد  األول  التنسيق  االجتامع  عقد 
املقال  هذا  يف  مشرتك.  ك��رتاث  النخلة 
التدريبية  ال��دورة  حول  تقرير  أيضًا  أق��دم 
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الدبيبة، ريفي مروي، الوالية الشاملية

وال��ع��ادات  »النخلة  ترشيح  ملف  إلع��داد 
املتعلقة  واملهارات  والطقوس  والتقاليد 
بها« عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف 

غري املادي للبرشية.

أواًل: التعريف مبرشوع توثيق 
تراث النخلة يف السودان

1 - مقدمة تعريفية باملرشوع

ت��راث  إب���راز أهمية  ي��رك��ز امل���رشوع ع��ىل 
ال��ن��خ��ل��ة يف ت��أك��ي��د ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 
يلقي  ك��ام  ال���س���ودان،  واالج��ت��امع��ي��ة يف 
يلعبه  أن  ميكن  ال��ذي  ال��دور  عىل  الضوء 

االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  يف  ال����رتاث  ه���ذا 
للمهددات  ونظرًا  والثقافية،  واالجتامعية 
التي تواجه زراعة النخيل يف ظل العوملة 
التكنولوجي،  للتطور  نتيجة  والتغيريات 
يقوم املرشوع بجمع وتوثيق هذا الرتاث 
مع  ليتوافق  عميل  استخدام  واستخدامه 
من  باالستفادة  وإخضاعه  العرص،  ثقافة 
الوسائل التقنية املتقدمة، وتكريس هذه 
األساليب العرصية والتكنولوجيا املتطورة 
استغالل  ثم  وم��ن  ال���رتاث،  ه��ذا  لخدمة 
استغالاًل  املعارصة  الحضارية  املقومات 
يكون  بشكل  استمراريته  يضمن  مفيدًا 
واض���ح خ��الل��ه امل��زاوج��ة م��ا ب��ني األص��ال��ة 

التجارب  م��ن  ب��اإلف��ادة  وذل��ك  والتجديد، 
ودور  املجال،  هذا  يف  والعاملية  املحلية 
التنمية لتقديم مقرتحات  هذا الرتاث يف 
إلعطائه مكانة بارزة يف التنمية االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية. 
أجزاء شجرة  من جانب آخر توظف جميع 
والشاملية  النيل  نهر  واليتي  يف  النخلة 
التي  األدوات  من  كثري  إلنتاج  خام  كمواد 
الحياة  يف  املختلفة  لألغراض  تستخدم 
ينتج من سعفها املفارش  اليومية، حيث 
املنزلية  واألدوات  واألواين  ُْوش(  )الربرِ
والُعْمَرة  الَطَبْق،  ة،  الُقفَّ مثل؛  املختلفة 
وامُلْعاَلق، ويستعمل ساقها وجريدها يف 
املنازل،  أسقف  لبناء  التقليدية  العامرة 
وي��س��ت��خ��دم أي��ض��ًا ل��ب��ن��اء ال��ج��س��ور عىل 
الوقود  الساق يف  الجداول، ويستفاد من 
)الفخار  الطينية  املنتجات  به  تحرق  الذي 
ويستخدم  الخبز،  أفران  ويف  والطوب(، 
بها  التي تنسج  الحبال  لعمل  النخيل  ليف 
واملقاعد  ْيب(  )الَعَناْقررِ الخشبية  الرساير 
متعلقة  كثرية  أغ���راض  ويف  )الَبَنابرِر(، 
باإلضافة  املنتجات،  من  وغريها  بالزراعة 
التشكيل  يف  كرمز  النخلة  استخدام  إىل 
واستخدام  امل��ن��ازل،  لزخرفة  الشعبي 
ببعض  وارتباطها  املنازل،  لزينة  أجزائها 
مثارها  من  تنتج  كام  الشعبية،  األلعاب 
ال��ع��دي��د م���ن األط��ع��م��ة وامل���رشوب���ات 

التقليدية.
السوداين  الثقايف  امل��وروث  يف  النخلة 
الدالئل  لنا  توضح  حيث  طويل،  تاريخ  لها 
األث���ري���ة أن��ه��ا اس��ت��خ��دم��ت ك��رم��ز ارت��ب��ط 
عرب  القديم  ال��س��ودان  تاريخ  يف  بالحياة 
الرمز  ه��ذا  واس��ت��م��ر  املختلفة،  ف��رتات��ه 
املسيحية  ال��ف��رتة  حتى  االس��ت��خ��دام  يف 
أيضًا  وارت��ب��ط  اآلن،  وإىل  واإلس��الم��ي��ة، 
بالعادات والتقاليد واملعتقدات واملعارف 
التقليدية وباألدب الشفاهي، كام ارتبطت 
النخلة بالطب التقليدي، حيث يستفاد من 
والوقاية  األم��راض  من  كثري  لعالج  مثارها 
باملوروث  مرتبطة  النخلة  أن  فنجد  منها، 
للعديد من  الخام  املادة  الثقايف وتشكل 

الحرف التقليدية املختلفة. 

2 - الدواعي لتوثيق تراث النخلة
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دخل تراث النخلة يف اآلونة األخرية دوامة 
الجديدة،  اإلن��ت��اج  وس��ائ��ل  م��ع  املنافسة 
االق��ت��ص��ادي  دوره  يف  ت��راج��ع��ًا  وش��ه��د 
واليتي  من  كل  يف  والثقايف  واالجتامعي 
نهر النيل والشاملية؛ فهام أحوج ما تكونان 
إىل استغالل أي مصدر من مصادر اإلنتاج 
التعقيدات  وج��ه  ويف  ال���رتاث،  ه��ذا  يف 
إنتاجية  االقتصاد إىل  والتغريات يف توجه 
والسعي  اليدوية،  املهارة  واحتجاب  اآللة 
الحضاري  التطور  بركب  للحاق  املتخبط 
يف ظل سياسات التنمية الخاطئة، وعىل 
الرتاث  هذا  قيمة  فإن  الرتاجع  من  الرغم 
ثقافة  مالمح  من  ملمح  كونه  يف  تكمن 
هوية  لتأكيد  كبرية  قيمة  وذات  املجتمع، 
وحدها  األه��م��ي��ة  وه���ذه  املجتمع،  ه��ذا 
ال ت��س��اع��ده ع��ىل ال��ن��ه��وض واالس��ت��م��رار 
واستعادة دوره الفاعل يف املجتمع؛ لذلك 
يحاول املرشوع وضع مقرتحات لتوظيفه 
واالج��ت��امع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  التنمية  يف 
والثقافية بالواليتني، ومرشوع توثيق تراث 
األبعاد  تلك  عىل  الضوء  يسلط  النخلة 

لتنمية تراث النخلة.
متيزت شجرة النخيل يف منطقتي واليتي 
منها  جعلت  مبزايا  والشاملية  النيل  نهر 
رمزًا للثبات والتكيف مع األحوال املناخية 
القاسية، إذ تزدهر زراعتها يف البقاع التي 

وقليل  ال��ح��رارة  مرتفع  طقس  يسودها 
الطقس  هذا  األمطار.  فيه  وتندر  الرطوبة 
سد  مرشوع  قيام  بعد  متغريًا  اآلن  أصبح 
اإلنتاج  عىل  األثر  أبلغ  له  كان  فقد  مروي، 
يف زراعة النخيل باملنطقتني؛ بل والحياة 
كثريًا  أحدث  حيث  عام،  بشكل  التقليدية 
تراث  إنتاج  عىل  أثرت  التي  التغريات  من 
النخلة؛ لذلك البد من التوثيق لرتاث شجرة 
نتيجة  بالزوال  مهدد  أصبح  ألنه  النخيل؛ 
إلنشاء السد الذي أثر عىل مناخ املنطقتني 
بشكل عام لنمو هذه الشجرة، التي كانت 
األول؛  االقتصادي  امل��ورد  باعتبارها  تزرع 
حجم  عىل  أثرت  املناخية  التغريات  لكن 
إنتاج النخلة مام يرتتب عليه عدم استزراع 
طويلة  لقرون  ظلت  التي  األشجار،  هذه 
املنطقة،  إلن��س��ان  اق��ت��ص��ادي��ة  أش��ج��ار 
ال��ع��دي��د من  لغياب  ذل��ك  ي���ؤدي  ب��ال��ت��ايل 
ذات  الشجرة  ه��ذه  ح��ول  ال���رتاث  عنارص 
البعد التاريخي املرتبط بتاريخ املنطقتني 
عليه  واالقتصادي.  والحضاري  الثقايف 
ميكننا دراسة هذا الرتاث ومعرفة دوره يف 
فهم الهوية الثقافية باملنطقتني، والتغري 
التنمية  ملرشوعات  نتيجة  يحدث  ال��ذي 
السد، ومن ثم  لقيام  نتيجة  أنشأت  التي 
تقديم مقرتحات لتوظيف هذا الرتاث يف 
وبالتايل  عليه  للمحافظة  وذلك  التنمية؛ 

لضامن استمراريته.

3 - أهداف املرشوع

يلعبه  أن  ميكن  ال��ذي  بالدور  التعريف   .1
والتنمية  الهوية  فهم  يف  النخلة  ت��راث 

الشاملة.
النخلة  لرتاث  االقتصادي  الدور  تحديد   .2
تجارب  عىل  بالوقوف  تنشيطه  ووسائل 

الدول األخرى واالستفادة منها.
التي  التعرف عىل املخاطر واملشاكل   .3

تواجه تراث النخلة.
يؤديه  أن  ميكن  ال��ذي  بالدور  التعريف   .4
وفهم  تقيص  يف  وال��ت��اري��خ  اآلث���ار  علم 

مكونات الثقافة املعارصة.
5. تعزيز دور تراث النخلة للمساهمة يف 
الدخل القومي وتقليل حدة الفقر ومحاربة 

البطالة.
6. وضع تصور ملرشوع تنمية تراث النخلة 
املرتبطة  ال��رتاث  عنارص  عىل  بالتطبيق 

بالنخلة.

4 - أهمية املرشوع

االستفادة  إمكانية  عىل  الضوء  يسلط   .1
من تراث النخلة يف خدمة قضايا التنمية 
واالجتامعية  االقتصادية  والتنمية  عمومًا 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ىل وج���ه ال��خ��ص��وص، كام 
لتنمية  عملية  مقرتحات  امل��رشوع  يقدم 
وربطها  علمية  أس��س  عىل  ال��رتاث  ه��ذا 
الناحية  من  اإلن��س��ان  نشاط  أوج��ه  بكافة 
االقتصادية مع استصحاب األبعاد الثقافية 
تنمية  التنمية  تلك  لتكون  واالجتامعية، 

مستدامة.
تراث  من  لالستفادة  االيجابية  النظرة   .2
ال��ن��خ��ل��ة؛ وذل����ك ل��ض��امن اس��ت��م��راري��ت��ه 
سياسات  لخدمة  االن��دث��ار  م��ن  وحاميته 
والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  الدولة 

ووضع اسرتاتيجية لتفعيله.
بالرتاث  االرتقاء  يف  املرشوع  يساهم   .3
وربطه  إنتاجه  وبوسائل  بالنخلة  املرتبط 
م���ردودًا  معها  تحقق  ب��درج��ة  باملعارصة 
وعائدًا اقتصاديًا له دور يف التنمية الشاملة 

ودور يف تعميق الثقافة.
4. وضع آليات ورؤى لالستفادة من تراث 

استخدام سوق وجريد النخيل يف أسقف املنازل
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النخلة لنقل املعارف واملهارات املرتبطة 
تستمر  بحيث  املقبلة  األج��ي��ال  إىل  ب��ه 
الرتاث يف مجتمعاته سواء  مامرسة هذا 
كمصدر للرزق أو كتعبري عن الروح الخالقة 

والهوية الثقافية.

5 - منطقة املرشوع

تقع  التي  القرى  املرشوع  منطقة  تغطي 
بوالية  الدامر وعطربة  امتداد مدينتي  عىل 
ودنقال  وكرمية  م��روي  ومدينة  النيل  نهر 
املنطقة  أي  الشاملية.  بالوالية  وك��رم��ة 
التي متتد عىل ضفتي نهر النيل الرشقية 

والغربية لتشمل:
الدامر،  مدينة  مناطق  الغربية:  الضفة  أ. 
نهر  بوالية  الباوقة  كدباس،  الفاضالب، 
 ، َتْنَقاسرِ م��روي،  مدينة  ومناطق  النيل. 
نْوري،  وَجررِْف  َقاي،  السَّ دْوم،  َأُبو  الُقرْير، 
وكرمة  دنقال  القولد،  الغابة،  الدبة،  مدينة 

بالوالية الشاملية.
أبو  مدينة  مناطق  الرشقية:  الضفة  ب. 
ح��م��د، م��ن��اط��ق م��دي��ن��ة ع��ط��ربة، وب��رب��ر، 
ال��ع��ب��ي��دي��ة، وم��ن��اط��ق م��دي��ن��ة ك��رمي��ة، 
ْق،  َشرِ ي  َم��َرورِ َبا،  شرِ َكل،  الرَبْ الكاسنجر، 
ومدينتي  ت��ن��ق��ي،  ْوَم����ة،  وال����زُّ وال���ُك���ُرو 

السليم، وكرمة.

6 - أسباب اختيار املنطقة

الشاملية  والوالية  النيل  نهر  والية  منطقة 
عرب  عام  بشكل  الثقايف  بالرثاء  اشتهرت 
تاريخها الطويل، ونجدها قد حافظت عىل 
الثقايف والحضاري لحد كبري، نسبة  ارثها 
لضعف احتكاكها مع املجتمعات األخرى؛ 
وم��ح��دودي��ة  السكنية  املنطقة  لضيق 
سكانها  اعتمد  وقد  االقتصادية،  امل��وارد 
عىل  املختلفة  املادية  أدواتهم  إنتاج  يف 
املادي  غري  الثقايف  تراثهم  ويف  النخلة، 
بشكل عام أيضًا عىل تراث النخلة، الذي 
األدوات  من  املنتجات  يف  بالتنوع  ميتاز 
من  تنتج  التي  املختلفة  الوظائف  ذات 
النخلة؛  شجرة  أج��زاء  من  الخام  امل��واد 
باملنطقة  والثقايف  الحضاري  وللعمق 
ال���ذي شكل ه��ذه األمن���اط امل��ادي��ة عرب 
إىل  األثرية  الدالئل  تشري  طويلة،  ق��رون 
الثقافية  األمن��اط  من  العديد  استمرارية 
وهذا  نبتة،  ململكة  املبكرة  البدايات  منذ 
ن من  كِّ يف حد ذاته يشكل سجل أثري مُيَ
وأن  خاصة  الزمن،  عرب  ال��رتاث  ه��ذا  تتبع 
املنطقة حظيت بقدر كبري من الحفريات 

نجد  أن  يصعب  التي  األثرية  وال��دراس��ات 
كام  ال��س��ودان،  أنحاء  بقية  يف  لها  مثيل 
الشفاهي  ال��ث��ق��ايف  امل�����وروث  تضمن 
يف  الشجرة  ه��ذه  إسهامات  من  العديد 

حياة إنسان املنطقة.
االندثار  من  ال��رتاث  هذا  عىل  للمحافظة 
وم��ج��االت��ه م��ن ع����ادات وت��ق��ال��ي��د وأدب 
والبحث  االستقصاء  من  الب��د  شفاهي، 
لفهم  وال��ث��ق��ايف  ال��ت��اري��خ��ي  ع��م��ق��ه  يف 
منه  االستفادة  ثم  ومن  الثقافية،  الهوية 
وأن  خاصة  التنمية،  عمليات  يف  وإدماجه 
التنموية  املرشوعات  من  العديد  هنالك 
أن  ميكن  وال��ت��ي  م��روي  لسد  املصاحبة 
الشجرة  ه��ذه  ت��راث  توظيف  عىل  تعمل 
يف الربامج التنموية. هذا باإلضافة إىل أن 
القطاع املبدع لهذا الرتاث هو يف الغالب 
م��ن ال��ن��س��اء، وال���ذي ن��أم��ل أن ي��ك��ون هو 

املستفيد األول لتحقيق اآليت:
يف  ال��رتاث  قيمة  من  املباش  الدعم   .1

تأمني االحتياجات األرسية واملعيشية.
2. الحفاظ واالستمرارية لهذا الرتاث كقيمة 
إىل  السودانية  األمة  أصالة  تجسد  قومية 

جانب املحافظة عليه كرتاث إنساين.
السياحة  ألغ����راض  ال����رتاث  ت��وظ��ي��ف   .3
وما  التشكيلية  والفنون  الديكور  وأع��امل 

إىل ذلك.
والتقنيات  امل��ه��ارات  م��ن  االس��ت��ف��ادة   .4
إنتاجية  أمن��اط  الستحداث  املستخدمة 

جديدة ذات جودة عالية.

7 - العنارص املستهدفة بالتوثيق

ال��ع��امرة  يف  املستخدمة  املنتجات   .1
َقَداَبة. ْيل، اللَّ ررِْق، الّجْوبرِ التقليدية مثل املرِ

التشكيلية  وال����رم����وز  امل����ف����ردات   .2
تستخدم  التي  النخلة  من  املستلهمة 
لزخرفة املنازل واألواين املنزلية ودالالتها.

املستخدمة  السعفية  امل��ن��ت��ج��ات   .3
كأدوات منزلية.

4. املنتجات املرتبطة بالنشاط الزراعي.
ب��دورة  املرتبطة  السعفية  املنتجات   .5
امليالد  م��ن  املنطقة  يف  اإلن��س��ان  حياة 

وحتى املوت.
التقليدية  النخلة  زراعة  وطرق  أساليب   .7

الرحمن  عبد  الركن  اللواء  السيد  الثقافة،  وزير  بدوي،  حسن  الطيب  األستاذ  اليمني:  من 
الثقافة  إدارة  القرمازي، مدير  الدكتورة حياة  الصادق املهدي، مساعد رئيس الجمهورية، 
باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ممثل األمني العام للجنة الوطنية السودانية 

للرتبية والثقافة والعلوم.
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العام  اإلطار  النخلة،  إعداد ملف  القرمازي، مرشوع  الدكتورة حياة 
واملرجعية

الدكتور أسعد عبد الرحمن عوض الله، ضابط اتصال ملف النخلة، 
السودان

جاد، الدكتور إسامعيل عيل الفحيل، السودان مصطفى  الدكتور  تونس،  الخنوس،  مصطفى  الدكتور 
مرص، الدكتور مصطفى نامي، تونس

صورة جامعية للمشاركني مبزرعة زادنا مبدينة الكدرو
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واألدوات املستخدمة فيها.
التقليدية  وامل���رشوب���ات  األط��ع��م��ة   .7

املنتجة من مثار النخلة.
8. املنتجات املرتبطة بالحصاد.

9. استخدامات منتجات شجرة النخلة يف 
عالج األمراض والوقاية منها.

وامل��ع��ت��ق��دات  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال���ع���ادات   .10
املرتبطة بشجرة النخيل.

11. األدب الشفاهي املرتبط بالنخلة.

ثانيًا: تقرير حول الدورة التدريبية إلعداد 
ملف ترشيح »النخلة والعادات والتقاليد 

والطقوس واملهارات املتعلقة بها« 
عىل القامئة التمثيلية للرتاث الثقايف 

غري املادي للبرشية يف مدينة الخرطوم 
يف الفرتة من 26-28 أبريل 2017م. 

تطبيقًا للقرارات الصادرة عن الدورتني 19 و 
20 ملؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون 
)الرياض،  ال��ع��ريب  ال��وط��ن  يف  الثقافية 
10 – 13 يناير 2015م( و )تونس، 14 – 15 
فورًا  بالرشوع  القاضية  2016م(  ديسمرب 
والعادات  »النخلة  ترشيح  ملف  إعداد  يف 
والتقاليد املتعلقة بها« بإشاف املنظمة 
لعرضه لإلدراج عىل القامئة التمثيلية للرتاث 
الثقايف غري املادي للبرشية. بعد أن قامت 
لها يف  اتصال  بتعيني ضباط  ال��دول  عديد 
التدريبية  الدورة  انعقاد  تم  املرشوع.  هذا 
األوىل واالجتامع التنسيقي األول حول إعداد 
ملف ترشيح »النخلة والعادات والطقوس 
واملهارات املتعلقة بها« بالخرطوم بتاريخ 
26-28 أبريل 2017م، بفندق إيواء، والتي 
العربية للرتبية والثقافة  نظمتها املنظمة 
والعلوم، بالتعاون مع منظمة اآليسيسكو 
وبالتعاون مع وزارة الثقافة، واللجنة الوطنية 
السودانية للرتبية والثقافة والعلوم لفائدة 

ضباط اتصال هذا املرشوع.

القرارات

1. كتابة امللف املتعلق برتاث النخلة من 
قبل كل دولة باللغة العربية واعتامد اللغة 
قبل  من  النهايئ  امللف  لكتابة  اإلنجليزية 

لجنة الخرباء باملنظمة العربية.
إلنجاز  كمنسق  اإلم���ارات  دول��ة  تعيني   .2

باسمها  امللف  ولتقديم  امل��رشوع،  هذا 
ل��ل��ي��ون��س��ك��و ن��ي��اب��ة ع���ن ال�����دول األخ���رى 

املشاركة يف إعداد هذا امللف.
وتحرير  تقديم  يف  دول��ة  كل  اسهام   .3

تقريرها النهايئ.
4. اعتامد خطة عمل وجدول زمني كاآليت: 
ثالث  كل  العربية  للمنظمة  تقرير  تقديم 
يكتمل  حتى  القادم  العام  خ��الل  شهور 
بهذا  االل��ت��زام  يف  والجدية  امللف،  ه��ذا 
العربية  املنظمة  تتمكن  حتى  ال��ج��دول 
األول  التقرير  يكون  أن  التنسيق. عىل  من 
يف  الثاين  والتقرير   ،2017 يوليو   31 يف 
 31 الثالث يف  2017، والتقرير  31 سبتمرب 
أكتوبر 2017، عىل أن يشمل التقرير األول 
قامئة الحرص الوطنية حول تراث النخلة.

التوصيات

1. دعوة الدول باإلرساع إلدراج عنارص تراث 
النخلة يف قوامئها الوطنية. 

معجم  إلع������داد  امل��ن��ظ��م��ة  دع�����وة   .2
املحلية  وامل��س��م��ي��ات  للمصطلحات 

املستعملة يف الدول الخاصة بالنخلة.
من  عنرص  لكل  متخصصة  كتب  نرش   .3
عىل  بالنخلة  املرتبطة  ال���رتاث  ع��ن��ارص 

املستوى الوطني واإلقليمي.
هذا  إلعداد  أخرى  اجتامعات  ثالثة  عقد   .4
امللف. فقد بادرت دولة مرص باستضافة 
شهر  يف  يكون  أن  عىل  القادم  االجتامع 

أكتوبر 2017.
مبلف  توعوية  وب��رام��ج  أنشطة  عمل   .5

إعداد تراث النخلة.
6. دعوة املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
وال��ع��ل��وم وك��اف��ة ال����دول ل��الع��ت��امد عىل 
الدول  لحث  والسعي  والخربات  الكفاءات 

باالستفادة من هذه اللقاءات.

ختامًا

ه��ن��ال��ك ع���دد م���ن امل���وض���وع���ات ال��ت��ي 
لتوصيات  تنفيذًا  وتوثيقها  جمعها  ت��م 
يف  تنفيذها  تم  حيث  التدريبية،  ال��دورة 
هذه  أه��م  وم��ن  2017م،  العام  متبقي 
املوضوعات رصد كل األدبيات والدراسات 
ومن  السودان  يف  النخلة  عن  كتبت  التي 

أهمها:
ْخَلة  1. أسعد عبد الرحمن عوض الله، »النَّ
مجلة  السوداين«،  الثقايف  املوروث  يف 
التاسعة،  السنة   ،)78( العدد  سد مروي، 
الخرطوم،  السدود،  بوحدة  اإلعالم  إدارة 

أغسطس 2010م، ص 39-38.
»الرموز  العابدين،  زين  الطيِّب  أحمد   .2
ة،  السودانيَّ الثقافة  يف  الحيَّة  ة  التشكيليَّ
يف  دراسة  والخلود،  للبعث  كرمز  ْيْل  خرِ النَّ
السودان«،  يف  الحضاريَّة  االستمرارية 
الهيئة  السادس،  العدد  الخرطوم،  ة  مجلَّ
الخرطوم،  وال��ف��ن��ون،  للثقافة  ة  القوميَّ

مارس 1994م، ص 24-7.
3. محي الدين يوسف أحمد، النخل عصمة 
اإلع���الم،  وزارة  امل��س��اف��ر،  وزاد  املقيم 

الرياض، 1415ه�.
4. القايض عبد الله أحمد يوسف، النخيل 
أبو  إبراهيم  محمد  تحقيق:  األول،  الجزء 
للنرش،  ال��خ��رط��وم  جامعة  دار  سليم، 

الخرطوم، 1995م.
النخلة  الله،  الرحمن عوض  عبد  أسعد   .5
منطقة  يف  التقليدية  النخيل  وح���رف 
االقتصادية  التنمية  يف  ودوره���ا  م��روي 
واالجتامعية، بحث دكتوراه )غري منشور(، 
ال���دراس���ات  معهد  ال��خ��رط��وم،  ج��ام��ع��ة 

اإلفريقية واآلسيوية، 2015م.
النخلة  الله،  الرحمن عوض  عبد  6. أسعد 
م��روي،  مبنطقة  الثقايف  امل���وروث  يف 
مجلة الدراسات السودانية، املجلد )21(، 
واآلسيوية،  اإلفريقية  ال��دراس��ات  معهد 

جامعة الخرطوم، أكتوبر 2015م.
يف م���ج���ال ن���رش م���وض���وع���ات ع��ن��ارص 
ضابط  ن��رش  بالنخلة،  املرتبط  ال���رتاث 
املفارش  عن  مقال  بالسودان  االت��ص��ال 
ُْوش( يف املوروث الثقايف  السعفية )الربرِ
السوداين: الربش األبيض والربش األحمر 
العدد  الشعبية،  الثقافة  مبجلة  منوذجًا، 
الشعبية  الثقافة  عن  تصدر  التي   ،)36(
املنامة،  وال��ن��رش،  والبحوث  للدراسات 
يف  الرشوع  بدأ  كذلك  2017م.  شتاء  يف 
إعداد قامئة حرص وطنية إلدراج كل عنارص 
املرتبط  امل����ادي  غ��ري  ال��ث��ق��ايف  ال����رتاث 

بالنخلة.
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النخلة في التراث 
الشعبي السوداني

وال��دالالت  املعاين  من  جملة  اىل  إضافة 
ت��ؤك��د ع��ى عظمة ه��ذه  ال��ت��ي  األص��ي��ل��ة 

الشجرة يف املوروث الشعبي.
يف األدب

صالح«  »الطيب  السوداين  األديب  أنسن 
إىل  ال��ه��ج��رة  م��وس��م  رواي��ت��ه  يف  النخلة 
لست  أن��ن��ي  »أُحس  ق��ال  حيث  ال��ش��ال 
مثل  ولكنني  ال��ري��ح،  م��ه��ب  يف  ري��ش��ة 
له  له جذور؛  له أصل  النخلة مخلوق  تلك 
القصصية  مجموعته  يف  وأيضًا  هدف«. 
»دومة ود حامد« يف قصة بعنوان »نخلة 
عى الجدول« وقصة أخرى عنوانها »حفنة 
حيًا  كائنًا  وكأنها  النخلة  فيها  أب��رز  متر« 
ميكن مخاطبته والتفاعل معه، وقد متيزت 
برسمديتها  األش��ج��ار  ب��اق��ي  ع��ن  النخلة 
ومباركتها من قبل النبي محمد )صى الله 
عمتكم  »أكرموا  قال  حني  وسلم(  عليه 

النخلة«.
 أدت مساحة السودان الجغرافية الواسعة 
والعادات  الشعبية،  الفنون  اختالف  إىل 
أنها  غري  أخرى،  إىل  منطقة  من  والتقاليد 
النخيل  ارت��ب��اط  عى  عامة  بصورة  تتفق 
القبائل  ملعظم  وال��ت��ق��ال��ي��د  ب��ال��ع��ادات 
أكرث  مجملها  يف  متثل  والتي  السودانية، 

من 350 قبيلة.  
السودان،  شال  أقىص  النوبة  أرض  يف 

أن  يف  هي  البرشية  الحكمة  درجات  أرفع 
غدًا،  ظلها  يف  تنام  شجرة  اليوم  تغرس 
الطفولة  منذ  السودان  إنسان  عرف  وقد 
أشكالها  مبختلف  األش��ج��ار  ع��ن  الكثري 
وألوانها، غري أنه آنس البقاء قرب النخلة، 
الشعبية،  ذاك��رت��ه  يف  أث��ر  م��ن  تركته  مل��ا 
معها  ولعب  الوريفة،  بظاللها  فاستظل 
وإستصحبها  مثارها،  من  وأكل  وحولها، 

يف أفراحه وأتراحه. 
التي  الساميات  الطيبات  الكلات  وأن 
هي  النخلة،  عمتنا  حق  يف  وتقال  قيلت 
اكتسب  م��رشوع معريف  األم��ر  واق��ع  يف 
رشعيته من استقراء الواقع، بل هو بحث 
تأميل استوعب كافة جوانب الثقافة بإرثها 
االجتاعي.  وواقعها  والحضاري  التاريخي 
الجليلة  امل��ع��اين  تلك  ذل��ك  إىل  أض��ف 
وشجرة  ال��س��ودان  أه��ل  ب��ني  تجمع  التي 
النخيل، والتي تشكل يف وعيهم الثقايف 
ومقدراتهم التعبريية مستوى الرمز، وقد 
ألنها  رمبا  أو  النخلة،  لشموخ  ذلك  يعود 
واالرتقاء،  العلو  أو  والعطاء،  الرخاء  رمز 
السمو،  رس  هاماتها  يف  ي��ك��ون  ق��د  أو 
ثقافتهم  لهم  بالنسبة  فهي  ورمب��ا،  رمبا 
وغذاءهم ومعاشهم، كا أنها تشكل جزًء 
من تراثهم وتقاليدهم الرتباطها الوجداين 
والخري،  لألرض  االنتاء  يؤكد  ما  العميق، 

كاتب وباحث إعالمي سوداين

إبراهيم الحسن

alhasanuae@hotmail.com
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ك��ث��ريًا،  بالنخلة  ه��ن��اك  ال��س��ك��ان  ي��ع��ت��ّز 
مناسبات  يف  ج��ري��ده��ا  ويستصحبون 
طقسية قدمية كانت تقام لتتويج ملوك 
األغ��اين  يف  النخيل  فيها  وي��ذك��ر  النوبة، 
كأجزاء  بالنخيل  االحتفاء  ويتم  واألهازيج، 
ومث��ر وش��ج��ر، ك��ا ك��ان��ت امل���رأة تشبه 
يف  »الشايقية«  قبيلة  أغاين  يف  بالنخيل 

شال السودان.
الزواج يف السودان.. عادات وتقاليد...

بالفتاة  السوداين  املجتمع  اهتام  يبدأ 
مبجرد أن تبلغ سن الثالثة عرشة، فتقوم 
األم بتعليمها كيفية تصفيف شعرها إىل 
مييز  ما  أشهر  وهو  تعرف،  كثرية  ضفائر 
تعليمها  إىل  تتدرج  ثم  السودانية،  املرأة 
وهي  ال��ك��رسة،  وأهمها  الطهي  دروس 
خاص  إن���اء  يف  ت��وض��ع  ال���ذرة  م��ن  عجينة 
يسمى الصاج. وخالل هذه الفرتة الحرجة 

خروجها  يقل  الصغرية  للفتاة  بالنسبة 
بلغت  الفتاة  أن  ذلك  ويعني  عام،  بشكل 
للشباب  دعوة  ويعترب مبثابة  الزواج،  سن 
السوداين  وللزواج  منها.  للزواج  للتقدم 
بدأ  التي  امل��ت��ف��ردة  ال��ع��ادات  م��ن  العديد 
بعضها يف االندثار يف ظل التطور العام، 
الريف  يف  باقيًا  ي��زال  ال  معظمها  ولكن 
ساهم  وق��د  التقليدية،  األرسة  ووس��ط 
النسيج االجتاعي عى استمرار  متاسك 
املجتمع  يف  ال�����زواج  ع�����ادات  م��ع��ظ��م 

السوداين.
 فطلب يد الفتاة للزواج له أصول وترتيبات، 
الفالنية  األرسة  أن  يسمع  عندما  فالشاب 
امرأة  لها  يرسل  ال��زواج  سن  يف  بنت  لها 
لتصف له مالمحها وأوصافها أواًل، وبعد أن 
يوافق وتوافق أرسة الشاب عى األرسة، 
وخ���الل ه���ذه ال��ف��رتة ت��ج��ري م��ش��اورات 

ملعرفة إن كان هناك من يريدها من أبناء 
عمومتها، وإن مل يوجد تعطى املوافقة.

ت��أيت أم  ل��ل��زف��اف،   وق��ب��ل تحديد م��وع��د 
العريس ومعها بناتها املتزوجات وأخواتها 
من  ثانية  مرة  لتطلبها  العروس  والدة  إىل 
أمها، ويأيت إعالن املوافقة بعبارة معهودة 
البنت  أعطيتك  خري«،  وألف  »خري  وهي: 
ساع  وبعد  البنك  وزوجة  لك  ابنة  لتكون 
بوضع  العريس  أم  تقوم  الجملة  ه��ذه 
ال��ع��ادة  امل����ال، وه���ذه  مبلغ رم���زي م��ن 
تسمى فتح الخشم أو قولة خري أي تقديرًا 
لوالدة العروس التي رحبت بأهل العريس 
بعد  وتنطلق  طيبًا.  ق���واًل  لهم  وق��ال��ت 
حيث  الكربى،  للزفة  االستعدادات  ذلك 
ب�  يعرف  ما  بتقديم  العريس  أرسة  تقوم 
عبارة  وه��ي  ال��ع��روس،  ألرسة  »الشيلة« 
واملالبس  امل��ال  م��ن  ال��ع��روس  مهر  ع��ن 
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التي  املأكوالت  وكافة  والذهب  والعطور 
ستقدم للضيوف يف يوم العرس، وعند 

إحضارها يتم تحديد موعد عقد القران.
مدة  ابنتها  بحبس  العروس  والدة  وتقوم   
تصل لثالثة أشهر يف داخل غرفة ال تصلها 
عميقة  حفرة  لها  وتحفر  الشمس،  فيها 
تدس  كبري  ف��خ��اري  إن��اء  بداخلها  يوضع 
والشاف  الطلح  أشجار  من  أع��وادًا  داخله 
العروس  لتجلس  نارًا هادئة  وتشعل فيها 
عى حافة تلك الحفرة بعد أن تخلع جميع 
مالبسها، وتلتف بقطعة كبرية من قاش 
الشملة  تسمى  الخشن  الوبري  الصوف 
تقوم  وال  خ��اص  بزيت  جسمها  وميسح 
من تلك الحفرة حتى يتصبب منها العرق 
الساعتني،  تتجاوز  مل��دة  كبريه  بكميات 
عبارة  وهي  بالدخان،  العادة  هذه  وتسمى 
خالل  العروس  وت��داوم  بخار،  ح��ام  عن 
هذه الفرتة عى فرك جسدها بعجينة من 
لنعومة  »اللخوخة«  تسمى  والزيت  الذرة 

البرشة وصفائها.
والدتها  العروس تقوم  وأثناء فرتة حبس   
الخاصة  العطور  بإعداد  وعاتها  وخاالتها 
ب��ه��ا، وه���ي أن����واع م��ت��ع��ددة م��ن املسك 
وال��ع��ن��رب وال��ص��ن��دل وامل��ح��ل��ب وغ��ريه��ا، 

وتصنع من هذه املواد عطر قوي الرائحة 
يتكون  عطر  يجهز  ثم  »الخمرة«،  يسمى 
ثم  خ��اص،  بزيت  مغلية  خام  عطور  من 
من  قطع  وه��ي  »الدلكة«  حبات  لها  تعد 
القمح واملسك معطرة يف شكل  عجني 
ليال  ث��الث  وقبل  الجسم.  لتدليك  دوائ��ر 
بها  التي  الغرفة  تجهز  ال��زف��اف  ي��وم  من 
الحناء  وضع  مراسم  ببدء  إيذانًا  العروس 
ونقشها عى يديها وقدميها من قبل امرأة 
متخصصة بهذا العمل تسمى »الخنانة«، 
جريد  وض��ع  ال��غ��رف��ة  تجهيزات  وتشمل 
النخيل األخرض الذي تزين به الجدران يف 
الغرفة  أرضية  تفرش  ثم  بديعة،  أشكال 
من  برسير  وي��ؤىت  ال��ل��ون،  أحمر  بسجاد 
بساط  فوقه  يوضع  امل��خ��روط  الخشب 
مطيل  الربش  يسمى  النخيل  سعف  من 
العروس  عليه  وتجلس  األح��م��ر،  باللون 
م��رت��دي��ة ال��ث��وب ال���س���وداين امل��ع��روف، 
أمامها  وتوضع  اللون،  أحمر  أيضًا  ويكون 
الحمراء  ب��ال��ورود  مزينة  خ��اص��ة  صينية 
صحن  عليها  »الجرتق«  صينية  ب�  تعرف 
مخلوط فيه الحناء وزجاجات من الصندلية 
واملحلبية والرستية، وهي مواد تستخدم 
نقش  يف  الحنانة  وتبدأ  الحناء،  وضع  يف 

الرسم  وأث��ن��اء  جميلة،  مزخرفة  أش��ك��ال 
مشهورة  أغنية  العروس  صديقات  تغني 

العديل والزين.
وال يقترص وضع الحناء للعروس فقط، بل 
توضع كذلك للعريس قبل يومني من ليلة 
الزفاف عى أنغام الغناء الشعبي، ويرتدي 
الطويل  والرسوال  الجالبية  الشعبي  الزي 
والشبشب األبيض ويقوم أصدقاؤه خالل 
للعريس،  بإعالن تربعاتهم املالية  الحفل 
ويطلق عليها الكشف، وهي تفوق بعض 
العريس  أنفقه  وما  الزواج  تكاليف  األحيان 
يف التجهيزات األولية لزواجه. ويأيت اليوم 
أهل  منزل  يكون يف  القران  لعقد  املحدد 
والثريان،  الخراف  تذبح  حيث  ال��ع��روس، 
ع���ادة عى  تحتوي  ك��ب��ريه  م��أدب��ة  وت��ق��ام 
اللحوم والخرض بأنواعها املختلفة، ويتم 
أقرب مسجد ملنزل  عادة يف  القران  عقد 
أرسة العروس، ويكون عقب صالة العرص، 
من  النارية  األع��رية  بعض  تطلق  وبعدها 
من  الزغاريد  صوت  يقابله  الرجال،  جهة 
وهم  األط��ف��ال  ورصخ���ات  ال��ن��س��اء  جهة 
يلتقطون قطع الحلوى والتمر التي تقذف 
الدخلة  ليلة  تبدأ  املساء  ويف  الهواء.  يف 
وترتقبها  بشوق  العريس  ينتظرها  التي 
العروس بيشء من الخوف والحياء، وتبدأ 
ويكون  العروسة«  »لبس  ب���  طقوسها 
تدعى  ام���رأة  وت��ق��وم  مغلقة،  غ��رف��ة  يف 
»املزينة« بعملية نظافة كاملة للعروس، 
وهو  الرقص،  ثوب  ارتداء  يف  وتساعدها 
فستان قصري جدًا وبدون أكام ومفتوح 
ال��ص��در م��ن ق��اش ف��ي الم��ع يسمى 
ثم  ونعومته،  لبياضه  سكر«  »السكر 
تزين بالحيل الذهبية من أعى رأسها إىل 
العروس يف  زينة  أخمص قدميها، وأهم 
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من  مجموعة  وهو  »الرحط«،  الليلة  هذه 
يف  توضع  الالمعة  الحمراء  الحرير  خيوط 
ال��ع��روس، ثم  شكل ح��زام عى خ��ارصة 
تغطى بثوب من القاش األحمر به العديد 
يسمى  ال��زاه��ي��ة  األل����وان  تشكيالت  م��ن 
»الفركة« و »القرمصيص« وقبل خروجها 
صنعت  ال��ت��ي  ال��ع��ط��ور  بجميع  تتعطر 
وتجلس  تخرج  ثم  الليلة،  لهذه  خصيصًا 
»الجرتق«،  طقوس  لتبدأ  عريسها  بجوار 
مسحوق  وهي  »الرضيرة«  توضع  حيث 
الجافة عى رأس كل منها،  العطور  من 
ويتبادالن بعد ذلك بخ اللنب عى بعضها 
الزوجية  حياتها  ب��أن  األه��ل  م��ن  ت��ف��اؤاًل 
نقية خالية من املشاكل،  بيضاء  ستكون 
عني  عن  بعيدًا  للراحة  العروس  تخلد  ثم 
من  راحتها  ت��أخ��ذ  حتى  العريس  ورق��اب��ة 
للزينة،  الجلوس  بسبب  الحاصل  التعب 
وبعدها تخرج مع عريسها إىل املنزل يف 
عش  وبدخولها  األه��ل،  من  كبري  موكب 
واألحباب  األه��ل  يتفرق  السعيد  الزوجية 
بعد وداع العروسني بدموع الفرح والدعوات 

الصالحة بحياة هانئة رغدة.
جرتق

ه��و إع���الن ب��دأ االس��ت��ع��دادات وال��ع��ادات 
حيث  للفرح،  وتهيئتها  بتجهيزها  الخاصة 
تتجمع فتيات الحي من وصيفات العروس 
وهو  بالدف  الغناء  أنغام  عى  للرقص 
الشاقة  العملية  هذه  وتستمر  »الدلوكة« 

أليام طويلة وتسمى »التعليمة« وميتلئ 
والجريان  ب��األق��ارب  ال��ع��روس  أه��ل  منزل 
والبهجة  ال��ف��رح  مظاهر  وت��ع��م  وال����زوار 
الفرح،  عن  معربة  النساء  زغاريد  وترتفع 
الدخان  العروس عملية  تجهيز  عادات  من 
وهي عملية تشبه حام البخار تقوم بها 
الدخان  حفرة  عى  تجلس  التي  العروس 
الطلح  حطب  عليه  ويوضع  بالنار  توقد 
وتغطي  الطيبة  الذكية  برائحته  املعروف 
نفسها جيدًا حيث يعمل الدخان املتصاعد 
م���ن اح�����رتاق ح��ط��ب ال��ط��ل��ح ع���ى فتح 
لونًا  وإكسابها  وترطيبها  البرشة  حامات 
أسمر ييل ذلك عملية تنظيف البرشة من 
الحلوة  باستخدام  املرغوب  غري  الشعر 
أو  شقيقاتها  فيها  العروس  تساعد  والتي 
بنات عمها، وغالبًا ما تلزم العروس منزل 
القصوى  أهلها فال تخرج منه إال لرضورة 
وذلك للحفاظ عى جال برشتها وزينتها 
العروس  متتنع  أن  املتبعة  العادات  ومن 
يدفع  أن  بعد  إال  العريس  مع  التحدث  عن 
جزء من املال أو حلية من الذهب، وعليه 
وهو  البنات«  »بحق  يسمى  ما  يدفع  أن 
وتجتمع  وخروف  وحلوى  فواكه  عن  عبارة 
ال��ع��روس  ببيت  ال��ي��وم  ه��ذا  ال��ب��ن��ات يف 
ألن  وال��غ��ن��اء  »القيلة«  ب��ي��وم  وي��س��م��ى 
مع  ويحرض  ال��ع��روس  يستلم  العريس 
امتام  بعد  والزغاريد  الغناء  وس��ط  أهلة 

مراسم عقد القران.

طقوس الجرتق
يذبح  حيث  »الجرتق«  ط��ق��وس  ت��ج��ري 
عى  والفاكهة  ال��ح��الوة  وت���وزع  ال��خ��روف 
ال��ب��ن��ات وتتنقل  ال��غ��ن��اء  ال��ح��ض��ور وس��ط 
العروس للبقاء مع زوجها، وغالبًا ما يكون 
أهلها قد جهزوا لها مكانًا مناسبًا للسكن 
»الجرتق«  صينية  وتحرض  امل��ن��زل،  يف 
واملحلب  والبخور  »الدلكة«  من  وتتكون 
وم��س��ح��وق ال��ص��ن��دل وال��خ��م��رة وال��ك��رك��ار 
وه���و ع��ب��ارة ع��ن زي���ت مب��ك��ون��ات معينة 
يستخدم لدهان الشعر، وتحتوي الصينية 
وبه  الحنة  وص��ح��ن  وامل��خ��رب  ال��ح��ق  ع��ى 
تصاحب  والبنني  مشتعلة  ملونة  شموع 
تلك  سيد  وه��و  الدخلة  ليلة  »الجرتق« 
أهل  يجتمع  حيث  من��ازع  بال  الطقوس 
والجريان  العريس  وأص��دق��اء  العروسني 
عن  عبارة  وهو  الجرتق  »عنقريب«  حول 
رسير من الخشب توضع فيه مالءة خاصة 
ذات لون أحمر جذاب وحوله جريد النحيل 
وال بد أن يستقبل )القبلة( وأمامها صينية 
الجرتق، ويعترب »الجرتق« فأل حسن ويف 
لحظات الجرتق تقوم البنات بوضع الحناء 
عى أيدي أصحاب العريس وخاصة الوزير 

وهو الشخص املقرب من العريس. 
يف  النخيل  سعف  من  يدوية  مشغوالت 

السودان 
بزراعة  واس��ع��ًا  اهتامًا  ال��س��ودان  شهد 
أي��ام  يف  وف���ريًا  إنتاجًا  وحققوا  النخيل، 
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تعد  أن���واع  بها  ال��ب��الد  أن  خاصة  ح��ص��اده، 
األجود بني كثري من الدول املنتجة للتمور، 
لعمليات  ضخمة  ف��رص��ًا  أت���اح  م��ا  وه��و 
التسويق والعمل عى املنافسة العاملية 
يف إنتاج التمور، إضافة إىل أن إنتاج النخيل 
املصنوعات  من  الكثري  معه  يستصحب 
اليدوية مثل األثاثات والسجاجيد، والسالل 
بها شجرة  أخرى مختلفة متدهم  وأشياء 
دخل  زي��ادة  يف  منها،  وُيستفاد  النخيل 
الفرد واملساهمة يف دفع اقتصاد الدولة، 
وعزز من ذلك كله، املناخ املالئم لزراعته. 
مكونات  أه��م  أح��د  النخيل  سعف  يعد 
ظل  حيث  السودان،  يف  الشعبي  الرتاث 
يف  عليه  يعتمدون  السودانيني  معظم 
املنزلية  األواين  وحتى  األث��اث��ات  تصنيع 
»املشلعيب«  مثل  الطعام  وحافظات 

و«القفاف« أي »السالل« وخالفها.        
وال��س��ع��ف أل�����واح ت��س��ت��خ��رج م���ن ج��ري��د 
وناعمة  رقيقة  النخيل، تفصل إىل رشائح 
شعبيًا  املعروفة  باألصباغ  بعضها  ويّلون 
صناعة  يف  وت��س��ت��خ��دم  ب�«التفتاه«، 
أو  واملصايل«،  ال�����ربوش  السجاد« 
الطعام  حافظات  أو  »القفاف«  السالل 

البيوت  بعض  لسقف  أو  »مشلعيب«، 
تصنع  كا  »الطني«،  اللنب  من  املبنية 
»أطباق«، إىل جانب  منه أغطية لألطعمة 
ال  التي  األخ��رى  االستخدامات  من  الكثري 
السعف  استخدام  ويختلف  لها.  حرص 
ففي  آلخ��ر،  مكان  م��ن  منتجاته  وأس���اء 
الحرص،  ال  املثال  سبيل  عى  »دارفور« 
»طبق«  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  »الريكة«  نجد 
يوضع فيه الخبز »الكرسة«، كا يصنع من 
»برش«  السعف ما تعرف بالسباتة وهي 
طويل يستخدم للصالة، أما أكرث منتجات 
السعف انتشارًا وشهرة يف السودان فهي 
»القفة« السلة، وتستخدم لحمل الخضار 
السياق  ه���ذا  ويف  األخرى.  واألغ�����راض 
وهي  »الهبابة«  إىل  اإلش����ارة  م��ن  ب��د  ال 
وبدونه  خشبي  مبقبض  ي��دوي��ة  م��روح��ة 
النار يف  قدح  جانب  إىل  أحيانًا، تستخدم 
الصيف  خالل  الذباب  وطرد  الهواء  جلب 
السعفية  املنتجات  أهم  ومن  والخريف، 
ب�«املقشاشة«  امل��ع��روف��ة  امل��ك��ن��س��ة 
ال��رتاب��ي��ة  األم��اك��ن  لتنظيف  وت��س��ت��خ��دم 
والرملية، وتعّد األكرث كفاءة بني نظرياتها 

يف هذا الصدد. 

والخفيف  الثقيل  منها  أن���واع،  والسعف 
وغايل الثمن ورخيصة، والثقيل وهو الذي 
تصنع منه »شنط اليد« وأغطية الصواين 
إىل  تستخدم  ظلت  ال��ت��ي  »الطباقة« 
خاصة  األطعمة،  تغطية  يف  قريب  وقت 
واملناسبات  الكريم  رم��ض��ان  شهر  يف 

املختلفة.
وه��ن��اك س��ع��ف ت��ص��ن��ع م��ن��ه ال����ربوش، 
رشق  يف  »كسال«  مدينة  ب��ه  اش��ت��ه��رت 
ال����ب����الد، ح��ي��ث ت��ص��ن��ع ال������ربوش ل��ع��دة 
مفارش  يستخدم  م��ا  فمنها  أغ����راض، 
ل�«العناقريب«، ومنها ما يصنع سجادات 
للصالة أو لتجميل سقوف »الرواكيب« أو 
»الفرندات«، ومنتجات السعف يف الغالب 
رخيصة الثمن مقارنة بأسعار املفروشات 
بناء  السعف يف  األخرى. وأيضًا يستعمل 
يتعاظم  حيُث  املتحركة،  البدوية  البيوت 
»الخريف«  اإلقبال عليه يف فصل الزراعة 
ظهور  عى  آلخ��ر  مكان  من  ترحليها  ألن 

الدواب أكرث سهولة وانسيابًا.
»العنقريب » 

يعني  السودانية  العامية  يف  »العنقريب« 
الرسير، وهو تراث يرافق طقوس الوالدة 
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وال��خ��ت��ان وال��ج��ن��ازة يف ال���س���ودان، ومل 
السوداين  املجتمع  يف  الحداثة  تستطع 
يف  واألس�����ايس  ال��ه��ام  دوره  ت��ل��غ��ي  أن 
وأفراحهم،  أحزانهم  السودانيني  مشاركة 
األشجار  خشب  من  يصنع  و«العنقريب« 
السنط  خ��ش��ب  بينها  م��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
والسدر، ويرتكز عى أربعة قوائم وينسج 
فروع  أو  السعف  من  املصنوعة  بالحبال 
النخيل، وقد وجد »العنقريب« مع حضارة 
ت��ع��دى عمرها  ال��ت��ي  ال��س��ودان��ي��ة،  ك��رم��ة 
ال��س��ن��وات، وح��اف��ظ ع��ى رون��ق��ه،  آالف 
أن  رغم  شكله  يف  بسيطة  تطورات  مع 

األصل ظل ثابتًا كا هو.
حياة  دورة  ض��م��ن  »العنقريب«  ي��دخ��ل 
املوت  حتى  ال��والدة  منذ  السوداين  الفرد 
أنه يعترب مرتكزًا  إذ  بالختان والزواج،  مرورًا 
أساسيًا يف تلك املناسبات. فعند الوالدة 

وكان  الوضع،  عند  عليه  تنام  املرأة  كانت 
حسنًا،  ف��أاًل  باعتباره  الختان  عند  يستغل 
العروس  حنة  يف  رضوري  أنه  عن  فضاًل 
ليلة  يف  يجلسان  إذ  م��ع��ًا،  وال��ع��ري��س 
واألقرباء.  األه��ايل  أه��ازي��ج  وس��ط  الحناء 
»الجرتق« عى  كا يستخدم يف طقس 
األح��زان  وعند  األحمر.  اللون  يكسوه  أن 
يحمل  فعليه  ح��ارضًا،  »العنقريب«  يكون 
بأنه  السودانيون موتاهم، ويعرف عندها 
عجيبة  مفارقة  يف  الجنازة«،  »عنقريب 
والتطرّي  ال��ت��ش��اؤم  عنه  ع��رف  ملجتمع 

واإلميان بالسحر.
وي��ؤك��د األك��ادمي��ي وال��ب��اح��ث يف ال��رتاث 
أن  ب���رشي،  امل��ه��دي  ال��س��وداين، محمد 
»العنقريب« ظهر منذ حضارة كرمة، وبدا 
أن امللك  إذ وج��دوا  آث��اره��ا،  واض��ح��ًا يف 
كان يدفن وهو مسجى عى »العنقريب« 

داخل »الدفوفة« مع نحو 500 من رعاياه، 
مصنوعًا  العنقريب  كان  »حينها  مضيفًا 
من الجلد، كا تغري شكله وظهر عنقريب 

الجنازة والجرتق وخالفه«.
»العنقريب«  حضور  أن  املهدي  ويذكر 
املجتمع  ثقافة  يف  رمزي  الحايل  بشكله 
الحياة  دورة  طقوس  يف  ويدخل  املدين، 
عند الوفاة والزواج والختان والوالدة. ويشري 
نظرًا  وباكستان،  الهند  بدولتي  ربطه  إىل 
عى  الهندية  للحضارة  ال��ق��وي  للتأثري 

السودانيني.
السودانيني عى وضع  ويشري إىل حرص 
عى  متكئًا  الدفن  بعد  الجنازة  »عنقريب« 
الحائط ثالثة أيام، ومنع الجلوس عليه أو 
إعادته إىل وضعه الطبيعي قبل ذلك خوفًا 

من وفاة من يجلس عليه.
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 الوجود اآلثاري
الستخدام النخيل في 
تاريخ السودان القديم

الحضارات  التاريخية املتأصلة يف  جذوره 
الساموية،  والديانات  القدمية  السودانية 
وبذلك فإن هذا املقال يبني هذه العنارص 
الثقايف  ت��ك��ون م��ج��االت امل���وروث  ال��ت��ي 

املختلفة يف السودان.

املقدمة

والجريد  النخيل  جذوع  توظيف  تم  قدميًا 
املقابر  ويف  املنازل،  سقوف  عمل  يف 
اللنب.  ال��ط��ني  م��ن  بنيت  ال��ت��ي  وامل��ع��اب��د 
واس��ت��م��ر ه���ذا االس���ت���خ���دام ح��ت��ى بعد 
املقابر  ه��ذه  بناء  يف  الحجر  استعامل 
التاريخية املختلفة.  واملعابد يف العصور 
صناعة  يف  ال��س��ع��ف  اس��ت��خ��دم  ك��ذل��ك 
صنع  وتم  واألطباق،  واملفارش  السالل 
فراش جثث املوىت من الخوص الحديث 
أكلها طرية  البلح فقد تم  أما مثار  النمو. 
نوعًا  منقوعها،  من  واستخرج  ومجففة 
يستخرجونه  الناس  زال  ما  ال��راب،  من 

هذا املقال يبنينِّ الوجود اآلثاري الستخدام 
حيث  القديم،  السودان  تاريخ  يف  النخيل 
املتعددة  النخيل  شجرة  أج���زاء  وظفت 
التي استخدمها  األدوات  لصناعة عدد من 
هذه  وارتبطت  اليومية  حياته  اإلنسان يف 
األدوات بالعامرة التقليدية واألواين واألثاث 
املنزيل وغريها، وهنا يستدل الكاتب بعدد 
من اللقى األثرية التي تم العثور عليها يف 
إىل  تعود  التي  األث��ري��ة  امل��واق��ع  من  ع��دد 
املتعاقبة  املختلفة  التاريخية  ال��ف��رات 
يف تاريخ السودان القديم، وتوضح أيضًا 
أج��زاءه  وتوظيف  للنخيل  األث��ري  الوجود 
شجرة  تشكل  كذلك  املادية.  الثقافة  يف 
امل��وروث  مكونات  أه��م  إح��دى  النخيل 
والتقاليد  بالعادات  ترتبط  فهي  الثقايف؛ 
واملعتقدات، مثل الطقوس واملامرسات 
امليالد  كطقوس  اإلنسان  حياة  دورة  يف 
والختان والزواج واملامت. وهذا املكون له 

قسم الفولكلور، معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية، 
جامعة الخرطوم

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله

asaadhajam@yahoo.com
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النوى  مسحوق  أدخ��ل  كام  اليوم.  حتى 
ييل  فيام  ن���ورد  الطبية.  ال��وص��ف��ات  يف 
الس��ت��خ��دام��ات  وم��ت��ع��ددة  متنوعة  أدل���ة 
من  عدد  لصناعة  املختلفة  النخلة  أج��زاء 
من  عدد  يف  اكتشافها  تم  التي  األدوات 
تعود  مختلفة.  مبناطق  األثرية  املواقع 
الحضارة  يف  مختلفة  تاريخية  فرات  إىل 
األجزاء  حسب  عىل  ونصنفها  السودانية، 
نجد  حيث  األداة،  صناعة  يف  املستخدمة 
النخيل  ليف  أن  نجد  املثال  سبيل  عىل 
الحبال  صناعة  منها  استخدامات  عدة  له 
السعف  يستخدم  كام  الصنادل،  ونسيج 
املفارش  منها  األدوات  من  عدد  لصناعة 
والسالل وغريها. كل أداة تعود لفرة زمنية 
املستخدم  الجزء  نذكر  لذلك  مختلفة، 

األثري  الوجود  نورد  ثم  ومن  النخلة،  من 
لألدوات دون التقيد بالرتيب الزمني.

الوجود اآلثاري الستخدام النخيل

وجود  األخ��رية  األثرية  الكشوفات  أوردت 
 –  3700( )أ(  باملجموعة  يعرف  ملا  آثار 
الشالل  جنوب  باملنطقة  ق.م(   2800

املجموعة  ه��ذه  مساكن  وكانت  الثالث. 
عىل شكل أكواخ كروية يبنى هيكلها من 
بالجريد وسعف  تغطى  ثم  النخيل  جذوع 

النخيل)1(.
فرة  إىل  تعود  التي  بالنة  ثقافة  آث��ار  يف 
الرابع  )القرن   )X Group( م��روي  بعد  ما 
من  نجد  امليالدي(،  ال��س��ادس  ال��ق��رن   –
اكتشاف  وت���م  ال��س��الل،  ال��ح��رف ص��ن��ع 

سلتني من سعف النخيل يف جبانة جوار 
ال��ش��الل ال��ث��اين، ويف ال��ط��رف اآلخ��ر من 
وثالثون  أرب��ع  اكتشاف  تم  الجبانة  نفس 
سلة ورجح أنها كانت تستعمل يف أعامل 
من  الطريقة  وه���ذه  ودف��ن��ه،  ال��ق��ر  حفر 
الفنيات التي تستخدم يف منطقة النوبة 
استخدمت  كام  وردمه)2(.  ال��راب  إلزال��ة 
ومتعددة.  كثرية  أخ��رى  ألغ��راض  السالل 

»انظر الصورة رقم )1(«.
السودان  )شامل  كرمة  حضارة  اشتهرت 
الزمن  اىل  تعود  الحالية  كرمة  مدينة  يف 
2500 - 1500 ق. م( بوجود املزارع إلنتاج 

الغالل والخرض، حيث كانت تحاط بأشجار 
الشون  يف  الغالل  ه��ذه  وتخزن  النخيل، 
يف  الحيوانات  وروث  الطني  من  املبنية 

حضارة  فرة  النخيل،  سعف  من  مضفور  حزام  رقم)2(:  الصورة 
كرمة  شارلس،  حاكم،  املرجع:   .) م  ق.   1500  -  2500( كرمة 

مملكة النوبة، شكل رقم)83(، ص، 193.

الصورة رقم)4(: جزء من مفرش جريد تم نسجه بالجلد، يعود إىل 
املصدر:   . أتريي  منطقة  1504م(،   – )600م  املسيحية  الفرة 
الكاتب،  )21189(.تصوير  رقم  قطعة  القومي،  السودان  متحف 

2013/4/11م.

بعد  ما  تعود إىل فرة  التي  السالل  الصورة رقم)1(: مجموعة من 
مروي، )القرن الرابع – القرن السادس امليالدي(. املصدر: متحف 

السودان القومي، 36 قطعة متشابهة، تحمل الرقم: 14883.

الصورة رقم)3(: أطباق من السعف، فرة حضارة كرمة )2500 - 
 V. George A. Reisner, Excavation at Kerma, .)1500 ق. م

 dans Harvard African studies. 6. Cambridge. Mass,
P. 317.1923. املرجع:
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ب�  اآلن  يعرف  ما  أو  امل��ن��ازل،  فناء  داخ��ل 
)القسيبة(، وكانت تبنى عىل الحجارة وبلغ 
وارتفاعها  أمتار  أربعة  القسيبة  هذه  قطر 
كبرية  كميات  تخزن  يجعلها  مام  مر   2-1
من الغذاء، وكان يخزن التمر ومواد غذائية 
أخرى يف صوامع صغرية مبنية من الطني 
تقلبات  م��ن  لحاميتها  وذل��ك  املجفف؛ 

الطقس واألرضة)3(.
كان السكان يف فرة حضارة كرمة يوظفون 
أج����زاء ش��ج��رة ال��ن��خ��ي��ل ل��الس��ت��خ��دام��ات 
النخيل  املختلفة، حيث يستخدم سعف 
إحدى  يف  وعرث  األدوات،  من  عدد  لصنع 
سعف  من  مضفورة  أحزمة  عىل  املقابر 
كان  م(،  ق.   1500  -  2500( النخيل 
يستخدمها الجنود الرماة، حيث تم كشف 
منوذج  متثل  كاملة  مقرة  يف  النوع  هذا 

الصورة  »انظر  النوبية)4(،  الرماة  لكتيبة 
رقم )2(”.

حرفة  اشتهرت  كرمة  ح��ض��ارة  ف��رة  يف 
السعفيات، حيث تم الكشف عن عدد من 
الروش واألطباق التي صنعت من سعف 
النخيل، وهي تحمل نوع الضفرية نفسها 
ال��غ��رز نفسها  ون���وع  ال����روش،  ال��ت��ي يف 
تستخدم  التي  األطباق  يف  املستعملة 
عدا  يذكر  تغيري  دون  الحايل  الوقت  يف 
»انظر الصورة  الزخرفية)5(،  يف األشكال 

رقم)3(«.
تستخدم  األدوات  ه���ذه  ص��ن��اع��ة  يف 
والسالل  األطباق  خصوصًا  واإلبر  املغارز 
كرمة  يف  اكتشافها  تم  وهذه  وال��روش، 
منها  كبرية  أع��داد  عىل  العثور  تم  حيث 
صنعت من العظم)6(. وبالنسبة لألصباغ 

التي كانت تستعمل لزخرفة هذه األدوات 
وجد  استخدامها  عىل  دليل  أقدم  أن  نجد 
يف ف��رة ح��ض��ارة ك��رم��ة، حيث ع��رث يف 
الفخار  أوعية من  والجبانات، عىل  املدينة 
وصفراء،  حمراء  تلوين  مواد  عىل  تحتوي 
الرميل  الحجر  وتتوفر موادها بني صخور 
الطبيعية  ال��ب��ي��ئ��ة  يف  امل��ت��وف��ر  ال��ن��ويب 

بكرمة)7(.
من  اثنان  “هنالك  آدم:  ي.  وليام  يقول 
منطقيًا  يسلم  أن  ميكن  الفنية  املهارات 
ب��ت��ط��وره��ام يف ال��ن��وب��ة امل���روي���ة، وه��ام 
نسيج السالل، وصناعة الجلود، وبالنسبة 
للسالل نجدها صنعت يف كل األزمان يف 

التاريخ النويب”)8(.
السالل  لصناعة  النخيل  سعف  استخدم 
أن  إذ  النسيج،  صناعة  من  أق��دم  وتعتر 

ال���ص���ورة رق�������م)6(: ص��ن��دل )ح�������ذاء(، م���ن ال��س��ع��ف، ال��ف��رة 
1504م(، منطقة رصص.  املصدر: متحف  املسيحية)600م – 

السودان القومي قطعة رقم )21281(.

لربط  يستخدم  النخيل  ليف  من  مفتول  حبل  رقم)8(:  الصورة 
أتريي.  منطقة  1504م(،   – )600م  املسيحية  الفرة  الحيوانات، 

املصدر: متحف السودان القومي، قطعة رقم )21268(.

إىل  تعود  النخيل  سعف  من  مضفور  إناء  سلة،  رقم)5(:  الصورة 
السودان  متحف  املصدر:  1504م(.   – )600م  املسيحية  الفرة 

القومي، قطعة رقم)14883(.تصوير الكاتب، 2013/4/10م.

الصورة رقم)7(: صندل )حذاء(، من ليف النخيل، الفرة املسيحية 
السودان  متحف  املصدر:  رصص.  منطقة  1504م(،   – )600م 

القومي، قطعة رقم )21331(.تصوير الكاتب، 2013/4/11م.
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أخرى  تحضريات  إىل  تحتاج  ال  الضفرية 
للسعف، غري أن الحرفية تحتاج فقط إىل 
أجود أنواع السعف وتقوم بقطعه بأطوال 
ليكون  شقائق  إىل  تسلخه  ثم  مناسبة، 
بعرض مناسب، وتقوم بعملية الضفرية 
النسيج  أن  ح��ني  يف  يديها،  باستخدام 
إذ  التمهيدية  العمليات  بعض  يتطلب 
حتى  خيوط  إىل  األلياف  غزل  إىل  يحتاج 
ويستخدم  نسجها،  من  الحريف  يتمكن 
لذلك  العمل،  يف  تساعده  أدوات  لذلك 
الحرف  أقدم  من  السعفيات  حرفة  تعتر 
التقليدية، والسالل يرجع تاريخها يف وادي 
الحديث حوايل  الحجري  العرص  النيل إىل 
واس��ت��خ��دم  ق.م(،   3500  –  4000(

للتضفري،  وال���دوم  النخيل  سعف  فيها 
الصناعة مستمرة يف وقتنا  تزال هذه  وال 

الحارض)9(.
األدوات  صناعة  ب��أن  آدم��ز  ي.  وليام  ذك��ر 
السعفية عرفت منذ وقت مبكر يف التاريخ 
عرث  إذ  ق.م(،   1600  -  2300( ال��ن��ويب 
عىل  حلفا  مدينة  شامل  أبريم  قرص  يف 
)القرن  املروية  الفرة  إىل  تعود  مقاطف 

امليالدي(، كام  الرابع  القرن   – الرابع ق.م 
استعملت هذه األدوات نفسها يف عهد ما 
السادس  القرن   – الرابع  بعد مروي)القرن 
املسيحية  ال��ف��رة  يف  أم���ا  امليالدي(، 
األدوات  كانت  فقد  1504م(،   – )600م 

االستعامل،  وشائعة  منترة  السعفية 
عرث  حيث  كلبنارتيوأتريي،  يف  وأك��رثه��ا 
عىل كميات هائلة من الحصري من ضمن 
البقايا األثرية يف األماكن السكنية، وأنواع 
من  تصنع  وكانت  السالل،  من  مختلفة 
عىل  أي��ض��ًا  العثور  وت��م  النخيل،  سعف 
سعف  من  )األحذية(  الصنادل  من  ع��دد 
صناعة  كانت  أنها  ويبدو  النخيل،  وليف 
)10(.«انظر  الفرة  ه��ذه  يف  متخصصة 
عىل   ،)7(،)6(،)5(،)4( رق��م:  ال��ص��ور 

التوايل«.
الليف،  النخيل  أج���زاء  استخدامات  م��ن 
يف  الحبال  لصناعة  خام  كامدة  استخدم 
يزال يستخدم يف  النيل قدميًا، وال  وادي 
عن  عبارة  النخيل  وليف  الحارض،  الوقت 
تشابكًا  ببعض  بعضها  متشابكة  ألياف 
تشبه  م��ادة  منها  تتكون  بحيث  طبيعيًا، 

السعف،  حول  ملتفة  أواًل  تكون  النسيج، 
وهي توجد عند قمة شجرة النخيل محيطة 
حزمة   200« ذكر  ورد  وقد  الفروع،  بقلف 
بردية  الحبال« يف  النخيل لصنع  ليف  من 

مرصية قدمية غري محددة التاريخ )11(.
يف السودان الشاميل مبنطقة أتريي تم 
العثور عىل مجموعة من األدوات استخدم 
الصنادل  منها  النخيل  ليف  صناعتها  يف 
)600م  املسيحية  الفرة  يف  ذكرنا  كام 
اس��ت��خ��دام��ات  وه��ن��ال��ك  1504م(،   –
لربط  تستخدم  التي  الحبال  منها  أخ��رى 
الحيوانات وألغراض أخرى، »انظر الصورة 

رقم)8(«.
من الحرف أيضًا صناعة الروش، فقد تم 
اكتشاف مومياء يف منطقة الشالل الرابع 
السودان  بالقرب من مدينة مروي شامل 
العرص  ف��رة  إىل  ت��ع��ود  ب��رش  ملفوفة 
الحجري الحديث )4000 – 3500 ق.م(، 
ويف مواقع أخرى وجد أن امليت يرقد عىل 
الرش، وغريها مغطى به ومتت صناعتها 

من سعف النخيل )12(.
ووجدت  كمفارش،  ال��روش  استخدمت 
أن  لنا  ي��ؤك��د  وه���ذا  مصبغة،  أي  ملونة 
الصباغة عرفت منذ القدم يف تاريخ وادي 
النيل، وكان ذلك يف عهد ما قبل األرسات 
1070 ق.م(، حيث تم الكشف   – 1500(

عن مجموعة من الروش مصبوغة باللون 
األحمر واألزرق واألصفر واألخرض واألسود 
والبني، وتم التأكد من أن هذه األلوان من 
البيئة الطبيعية حيث تستخلص من نبات 
واألزرق،  واألصفر  األحمر  اللون  النيلة، 
وبقية األلوان يتم مزجها من هذه األلوان 

الرئيسية )13(.
عىل  العثور  ت��م  ال��ش��اميل  ال��س��ودان  يف 
برش  ملفوفة  حفظها  تم  متويف  جثة 
يف  الطبيعة  بفعل  شكلها  عىل  حافظت 
مروي  مدينة  قرب  الرابع  الشالل  منطقة 
شامل السودان، وتعود للفرة املسيحية 
بالقرن  لها  ُأرخ  1504م(،  م–   600(

مبتحف  عرضها  وت��م  امل��ي��الدي،  التاسع 
جبل الركل مبدينة كرمية، »انظر الصورة 

رقم)9(«.
الفرة  يف  ُْوش  ال����ررِ اس��ت��خ��دام  استمر 

صورة رقم)10(: هيكل املتويف ملفوف 
لآلثار  العامة  الهيئة  املصدر:  رِْش..  بالررِ
مقابر  ال��ض��ان��ق��ي��ل،  م��وق��ع  وامل��ت��اح��ف، 
حفريات  ن��وف��م��ر،   ،)1( ك��وم  الفريخة 

موسم 2014م.

الصورة رقم)9(: إعادة بناء مقرة مسيحية 
لرجل بالغ محنط طبيعيًا، تم العثور عليه 
الرش  ونالحظ  ال��راب��ع،  الشالل  مبنطقة 
إىل الجانب األمين من املتويف. املصدر: 

متحف جبل الركل بكرمية. 
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املسيحية )600م – 1504م(، وتعددت 
وظ��ائ��ف��ه��ا ح��ي��ث ت��م ال��ع��ث��ور م��ن خ��الل 
مبنطقة  الحديثة  األث��ري��ة  املكتشفات 
العامة  الهيئة  حفريات  يف  الضانقيل، 
لآلثار واملتاحف يف موسم 2014م، عىل 
إىل  يعود  رِْش،  بررِ ملفوف  ملتويف  هيكل 
رقم  ال��ص��ورة  »انظر  املسيحية،  الفرة 

.»)10(

اإلسالمية  الفرة  يف  التقليد  هذا  استمر 
ُيحمل  أصبح  حيث  1505م،  من  اعتبارًا 
رسير  عن  عبارة  عنقريب،  عىل  املتويف 
ررِْش أبيض يعرف  خشبي، مفروش عليه برِ
هذا  أنَّ  فنجد   ،)14( الَعَوَجة(  ررِْش  )برِ ب� 
مستمرًا،  م��ازال  الدفن  بعادات  االرت��ب��اط 
حالة  يف  فقط  ليس  وش  ال��ررُِ واستخدام 
ح��االت  أي��ض��ًا يف  ب��ل تستخدم  امل���وت، 
نجده  رِْش  ف��ال��ررِ وال���زواج،  والختان  امليالد 
امليالد  منذ  اإلن��س��ان  حياة  ب��دورة  يرتبط 
ن��ج��د أنَّ امل���رأة  ��ى امل����امت، ح��ي��ث  وح��تَّ
النفساء يفرش لها برش أحمر لرقد عليه 
بعد الوالدة، والطفل املختون أيضًا يفرش 
ررِْش أحمر، وكذلك عند الزواج البد من  له برِ
عىل  الحناء  ليلة  يف  للعريس  ُيْفَرش  أن 

ررِْش أحمر.  )الَعْنَقرْيْب( الذي يجلس عليه برِ
أن  وهي  ج��دًا  مهمة  حقيقة  لنا  يؤكد  هذا 
السودانية  الثقافة  يف  الروش  استخدام 
بشكل عام ارتبط بدورة حياة اإلنسان منذ 

امليالد وحتى املامت.
صناعة  تقنيات  يف  ال��روش  استخدمت 
املتعاقبة  التاريخية  الفرات  خالل  الفخار 
 1500  –  2500( كرمة  حضارة  فرة  منذ 
املروية  وال��ح��ض��ارة  بنبتة  م���رورًا  ق.م(، 
)القرن الرابع ق.م – القرن الرابع امليالدي(، 
األواين  م��ن  ع��دد  ع��ن  الكشف  ت��م  حيث 
ضفرية  شكل  عليها  يظهر  التي  الفخارية 
الرش كزخرفة يف سطح اإلناء الخارجي، 
الحديثة  ال��دراس��ات  خ��الل  م��ن  ثبت  وق��د 
يف  استخدمت  التي  التقنيات  إحدى  أنها 
وتتم  الفرات.  تلك  خالل  الفخار  صناعة 
الحفر  من  مجموعة  بعمل  الفخار  صناعة 
وذل��ك  األح��ج��ام؛  مختلفة  األرض  ع��ىل 
ويقوم  األح��ج��ام،  مختلفة  أواين  إلن��ت��اج 
ليغطي  الحجم  الصانع بفرش برش كبري 
هذه الحفر، ثم يقوم برش الرش باملاء 
حتى يتبلل، ومن ثم يقوم بالضغط عليه 
هذه  شكل  يأخذ  حتى  الحفر  مواقع  يف 

من  كتلة  بوضع  يقوم  ذلك  وبعد  الحفر، 
بالرضب  وي��ق��وم  ح��ف��رة،  ك��ل  يف  الطني 
يف  ويبدأ  الحفرة  شكل  تأخذ  حتى  عليها 
ويف  باأليدي،  عليها  بالتمليس  مساواتها 
بعمل  ق��ام  الصانع  يكون  املرحلة  ه��ذه 
أخرى  اإلناء، وبعد ذلك يحرض كتلة  بطن 
طينية  ح��ب��ال  منها  وي��ص��ن��ع  ال��ط��ني  م��ن 
اإلن��اء  بطن  ف��وه��ة  ع��ىل  ببنائها  وي��ق��وم 
الصانع  يريد  ال��ذي  الشكل  يكتمل  حتى 
يجف  حتى  يركه  ذل��ك  وبعد  تصميمه، 
ومن ثم يقوم بإخراجه من الحفرة وبذلك 
يكون اإلناء قد أخذ شكل الرش الذي يكون 
القالب، بحيث يظهر عىل سطحه  مبثابة 
 .)15( ال���رش  ال��خ��ارج��ي ش��ك��ل ض��ف��رية 
وهنالك تقنية أخرى شبيهة بهذه الطريقة 
إال أنها تختلف يف استخدام الصانع إلناء 
قديم يقوم بقلبه ويضع كتلة الطني عىل 
قعر اإلناء ويرضب عليها حتى تأخذ شكل 
الحفرة  يف  بوضعه  يقوم  ثم  اإلن��اء،  هذا 
عليه  ويضغط  ال��رش،  عليها  املفروش 
حتى يتم طباعة الرش عىل سطح اإلناء 
القديم  اإلن��اء  ويخرج  صنعه،  ي��راد  ال��ذي 
الحفرة،  داخل  صنعه  املراد  اإلناء  ويكون 
ثم بعد ذلك يبني عليه بحبال الطني التي 
الشكل  إلك��امل  بإعدادها  الصانع  يقوم 
رق��م:  ال��ص��ور  )16(.«انظر  ي��ري��ده  ال���ذي 

)11(،)12(، عىل التوايل«.
يف  وسعفه  النخيل  ج���زوع  استخدمت 
كرمة  ح��ض��ارة  ف��رة  يف  امل��ن��ازل  أسقف 
الصدد  1500 ق.م(، ويف هذا   –  2500(

“تقع  الحاكم:  ع��يل  محمد  أحمد  يقول 
يف  كرمة  ملدينة  األوىل  الحرضية  النواة 
لفرة  وت��رج��ع  ال��دف��وف��ة،  تحت  الطبقات 
ألف  أربعة  قبل  حوايل  أي  القدمية،  كرمة 
بالطوب  منازلها  شيدت  اآلن،  من  سنة 
أشكال  وبها  منتظم  غري  بشكل  واللنب 
ما  جانب  كل  طول  ويبلغ  منحرفة،  شبه 
4 أمتار وسمك الحائط حوايل  3 إىل  بني 
املرين  ارتفاعه  يتعدى  وال  سنتمرًا،   18
من  املبنى  هذا  سقف  ويتألف  ونصف، 

جزوع النخيل وجريده وسعفه )17(. 
يف  النخيل  لجذوع  آخر  استخدام  هنالك 
أفران  يف  كوقود  بتوظيفها  وذل��ك  كرمة 

أع��اله  اإلن���اء  بطن  رقم)12(:  ال��ص��ورة 
الرش  ضفرية  شكل  لتوضيح  )نفسه(، 
متحف  امل��ص��در:  اإلناء.  س��ط��ح  ع��ىل 

السودان القومي، قطعة رقم )567(

الصورة رقم)11(: إناء من الفخار يعود إىل 
باستخدام  صناعته  متت  املروية  الفرة 
ال���س���ودان  م��ت��ح��ف  امل���ص���در:  الرش. 

القومي، قطعة رقم )567(.
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هذه  بها  اشتهرت  املنتجات  وهذه  كرمة 
الفرة )18(.

عام  بشكل  البلح  نخيل  ساق  استخدم 
به  يتميز  ملا  وذل��ك  امل��ن��ازل  أسقف  يف 
مناسب  نجده  رخو حيث  ليفي  نسيج  من 
الساق  بشق  وذل��ك  النجارة،  ألع��امل  ج��دًا 
إىل أرب��ع��ة أج����زاء ب��ط��ول ال��س��اق وه��ذه 
التقنية مستخدمة يف وقتنا الحايل بنفس 
وهذه  الشاملية،  املنطقة  يف  الطريقة 
األجزاء يقول عنها لوكاس أنها سقفت بها 
والثالثة  الثانية  األرسة  لفرة  تعود  مقرة 
املرصية )1500 – 1070 ق.م(، بسقارة. 
اليونانية  ك��راف��ي��س  م��دي��ن��ة  يف  ك��ذل��ك 
سوق  استخدمت  بالفيوم  ال��روم��ان��ي��ة 

النخيل يف أسقف املنازل )19(.

تم العثور أيضًا عىل شقائق سوق النخيل 
تحت أنقاض معبد اإلله آمون بالضانقيل 
الذي يعود إىل القرن األول قبل امليالد يف 
حفريات الهيئة العامة لآلثار واملتاحف يف 
استخدامها  يؤكد  مام  2010م،  موسم 
الفرة  إىل  يعود  والذي  املعبد  يف سقف 
 ،)20( امليالدي(  الثاين  )القرن  املروية 

»انظر الصورة رقم)13(«.
يحتوي موقع الضانقيل عىل مدينة ملكية 
الثامن  )القرن  كوش  ململكة  تعود  كبرية 
قبل امليالد – القرن الرابع امليالدي(، وقد 
امتدت هذه اململكة عىل طول نهر النيل 
حدود  حتى  الخرطوم  جنوب  مناطق  من 
شاماًل.  م��رص  يف  الرومانية  املحافظة 
وخالل القرن الثامن قبل امليالد قام ملوك 

درجات  عىل  للحصول  املعادن،  مناجم 
يف  اكتشافه  تم  األم��ر  هذا  عالية.  ح��رارة 
 25 بعد  عىل  يوجد  ال��ذي  املعدن  منجم 
كرمة  مدينة  من  بالقرب  شاماًل  كيلومر 
ال���س���ودان ب��ني صخور  ال��ح��ال��ي��ة ش���امل 
حفرت  املنجم  هذا  يف  الثالث،  الشالل 
متوازية،  الفرن  قرص  يف  قنوات  مثانية 
وفيها يتم وضع جزوع النخل إلمداد الفرن 
توجد  املمرات  هذه  أعىل  ويف  بالوقود، 
آثار املعدن،  فيها  التي وجد  الحرارة  غرفة 
وسكبه  تذويبه  بعد  يستخدم  كان  ال��ذي 
مثل  األدوات  إلن��ت��اج  م��ح��ددة  ق��وال��ب  يف 
كانت  التي  والحراب  والخناجر  السكاكني 
كان  التي  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف  تعكس 
حضارة  ف��رة  يف  الحرفيون  يستخدمها 

بني  ما  بالد  حضارة  يف  للنخلة  اآلث��اري  الوجود  رقم)14(:  الصورة 
التمر، ماضيها  البكر، نخلة  الجبار  النهرين السومرية. املرجع: عبد 

وحارضها والجديد يف زراعتها وصناعتها وتجارتها، ص، 8.

الصورة رقم)17(: مشهد يصور امللكة شانكداختي تجلس وتحمل 
 Chapman& Dunham,:املرجع النخيل.  جريد  اليرسى  بيدها 

.Royal Cemeteries of Kush, p 42

الصورة رقم)13(: بقايا شقائق سوق النخيل التي استخدمت يف 
سقف معبد اإلله آمون مبوقع الضانقيل. املرجع: جويل أندرسون 
السودان،  الضانقيل-  معبد  حفريات  أحمد،  محمد  الدين  وصالح 
واملتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة  اآلث���اري،  العبيدية  بربر-  م��روع 

بالتعاون مع املتحف الريطاين، ص، 17.

الصورة رقم)15(: حصاد النخيل، تصوير مبقرة األمري جحوتيحتب، 
املوجز  الدليل  رشيف،  محمد  الدين  نجم  املرجع:  رسة.  منطقة 

لحديقة اآلثار، متحف السودان القومي، ص، 30.
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كوش بغزو مرص وحكمها فيام يعرف يف 
التاريخ املرصي بفراعنة األرسة الخامسة 
يقارب  ما  حكمهم  واستمر  والعرين، 
بواسطة  إخراجهم  تم  حتى  عام  املائة 
اآلش����وري����ني، ب��ع��د ذل���ك واص���ل���ت ه��ذه 
عام  أللف  السودان  يف  حكمها  اململكة 
أخرى. إذ اعتنق الكوشيون الديانة والتقاليد 
الخصوص  وج��ه  عىل  املرصية،  الدينية 
أنه  يعتقدون  كانوا  الذي  آمون  اإلله  عبادة 
وحافظ  بكرمية.  الركل  جبل  يف  يعيش 
وقد  مب��رص،  اتصالهم  ع��ىل  الكوشيون 
التيارات  م��ن  خليطًا  ثقافتهم  عكست 
الثقافية الغنية نتيجة لتأثريات الخصائص 
والهلنستية  والرومانية  الفرعونية  الثقافية 
املحلية  الثقافية  لخصائصهم  باإلضافة 

.)21(

يقول أحمد محمد عيل الحاكم: “الحضارة 
قبل  العارش  القرن  منذ  استمرت  املروية 
امليالد وحتى مجيء املسيحية يف القرن 
العامل  عرفها  وق��د  امل��ي��الدي،  ال��س��ادس 
املرويني،  أو  الكوشيني  باسم  القديم 
حكم  دعائم  إرس��اء  من  ه��ؤالء  واستطاع 
ملك مميز دام حوايل األلف وخمسامئة 

خارجية  سياسة  ذل��ك  واك��ب  وق��د  سنة، 
إىل  التقليدية  ال��ح��دود  ت��ع��دت  نشطة 
القارة  وإىل  القديم  األدىن  الرق  مناطق 
واستطاع  اإلفريقية،  القارة  وبقية  الهندية 
نحو  حقًا  ال��س��ودان  يقودوا  أن  امل��روي��ون 
قومية  شخصية  وب��ن��اء  ث��ق��اف��ي��ة  وح���دة 
صيغ  من  الكثري  تستوعب  أن  استطاعت 
الحفاظ  يف  وأبدعت  العاملية  الحضارات 
معايري  توحدت  فقد  املميز.  طابعها  عىل 
القيم الجاملية والذي عر عنها فن النحت 
والرسم والزخرفة والحفر يف كل مناطق 
ال��ح��ض��ارة امل��روي��ة م��ن أق��ى الشامل 
وح��ت��ى ج��ن��وب ال��ج��زي��رة وم���ا ح��ول��ه��ا من 

مناطق” )22(.
التيارات  لتأثريات  األمثلة  بعض  أخذنا  إذا 
الكوشية  الحضارة  عىل  الخارجية  الثقافية 
األدىن  ال��رق  ثقافة  املثال  سبيل  عىل 
أن  السومرية  الحضارة  يف  نجد  القديم، 
النخلة نحتت عىل بعض الصخور وجعلت 
النخلة  أن تحمل  إذ يظهر  رمزًا للشمس، 
املناطق  يف  ووج��وده��ا  الشمس  لحرارة 
الحارة، ومنظر رأسها الذي هو عىل شكل 
كرة مكونة من السعف، الذي يشبه خيوط 

الناس  جعل  م��ا  ه��ذا  ال��ش��م��س،  أش��ع��ة 
 .)23( بالشمس  صلة  لها  أن  يتصورون 
السومريني  عند  مقدسة  تعتر  والنخلة 
ألهميتها  وذل��ك  واآلش��وري��ني؛  والبابليني 
الصورة  »انظر  واملعاشية.  االقتصادية 

رقم )14(”.
للنخلة،  نقش  املصور  الشكل  هذا  يف 
األلف  السومري  العهد  إىل  تاريخه  يرجع 
النخلة  ن��رى  حيث  امل��ي��الد،  قبل  الثالث 
ويف  ع��زق��ان،  منها  ت��دىل  وق��د  املقدسة 
مادة   – ام��رأة  تقف  النخلة  جانبي  من  كل 
يدها نحو العزق مع أنها تحمل عزقًا بيدها 
األخ���رى، كام ن��رى إح��دى امل��رأت��ني تناول 
واملرأة  ثالثة  المرأة  يدها  يف  الذي  العزق 
العزق  الستالم  اليرسى  يدها  متد  الثالثة 
اليمنى  يدها  يف  آخ��رًا  عزقًا  تحمل  وهي 

.)24(

عىل  صغري  جبل  ويف  رسة  منطقة  يف 
مسافة ميل رشق النيل يف قرية دبرية عىل 
بعد 20 كلم شامل مدينة حلفا القدمية، 
جحوتيحتب،  النويب  األم��ري  قر  يقع  كان 
امللكة  ع��ه��د  يف  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ذه  أم���ري 
الثامنة  امل��رصي��ة  )األرسة  حتسبشوت 
املواقع  أهم  من  القر  هذا  وكان  عر(، 
كام  العايل،  السد  ببحرية  املهددة  األثرية 
أنه أقدم قر اكتشف يف السودان، وعليه 
األجزاء  قطع  1962م،  عام  يف  تقرر  فقد 
بناءه  وإعادة  ونقله  القر  هذا  من  املهمة 
ذلك  وتم  القومي،  السودان  متحف  يف 
1970م، وصور عىل هذا القر  العام  يف 
يف الجدار الشاميل منظرًا ملزرعة األمري، 
حيث نالحظ األمري جحوتيحتب يف أقى 
عصا  عىل  ويتكئ  مزرعته  يتفقد  اليسار 
بسقي  يقومون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل  وي��راق��ب 
عىل  ينبطح  بينام  الثامر،  وجمع  األشجار 
الطريقة  عىل  رج��ل  رجليه  أم��ام  األرض 
للحكام  والطاعة  الوالء  لتقديم  التقليدية 
آخر  رج��ل  ث��م هنالك  ال��وق��ت،  ذل��ك  يف 
يجمع الرطب من أشجار النخيل يف سلة 
يحمل  ثالث  رج��ل  خلفه  ويقف  يحملها، 
بعض  يحمل  راب��ع  ويتبعه  الطيور  بعض 
هذا  يف  نراها  التي  األشجار  أما  األشياء، 
املشهد فهي أشجار النخيل والدوم. هذا 

تنقايس  منطقة  مقابر  رقم)18(:  لصورة 
يف  النخيل  جريد  تثبيت  نالحظ  ال��س��وق، 
طريف القر. تصوير الكاتب، 8/ 10/ 2013م

مزينة  الفخار  من  جرة  رقم)16(:  الصورة 
ال��ف��رة  غ���رب،  سمنة  ال��ن��خ��ي��ل،  بسعف 
ال��س��ودان  م��ت��ح��ف  امل���ص���در:  املروية. 

القومي، قطعة رقم )11880(.
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ونرى قردًا عىل إحدى األشجار كام نالحظ 
مثار  لجمع  أخ���رى  ش��ج��رة  يتسلق  رج���اًل 

الدوم )25(. »انظر الصورة رقم )15(”.
اآلمونية،  العبادات  يف  األث��ر  ه��ذا  انتقل 
الحضارة  يف  الشمس  إل��ه  ه��و  ف��آم��ون 
واملروية  النبتية  فرتيها  خالل  الكوشية 
الرابع  القرن   – امليالد  قبل  الثامن  )القرن 
امليالدي(، ففي فرة الحضارة النبتية نجد 
عدة أدلة ترهن وجود النخيل واستخدامه 
امللك  ذك��ر  فلقد  اآلمونية،  املعابد  يف 
أصلح  أنه  تتويجه،  لوحة  يف  حرسيوتيف 
وأنشأ  نبته،  يف  للسقوط  اآليل  اإلله  بيت 
منها  ال��واح��د  الجانب  ط��ول  يبلغ  حديقة 
لإلله  تغرس  بأن  أمر  وأن��ه  زراع��ًا  خمسون 
أمر مبنحه حدائق  ست حدائق نخل، كام 

النخل البديعة يف بروة )مروي( )26(.
يقول عمر حاج الزايك يف هذا الخصوص: 
أوق��اف  مبثابة  الهبات  ه��ذه  كانت  “رمبا 

للمعابد وما زال بعض من أهل السودان 
لزعامئهم  نخيلهم  مثار  يهبون  الشاميل 
املروية  الفرة  وخ��الل   .)27( الروحيني” 
معجم  م��ن  ج���زًء  النخيل  سعف  أص��ب��ح 
التقليدية،  الفنية  الزخرفية  التصميامت 
واألواين  ال��ق��دور  عىل  تصويره  تم  حيث 

الفخارية. »انظر الصورة رقم)16(«.
الجنائزية  بالعادات  النخيل  جريد  ارتبط 
والدينية، ونجده صور داخل املقابر ويدور 
حوله معتقد بأنه يجلب السعادة للمتويف، 
يف  النوبة  ب��الد  يف  نجده  االعتقاد  وه��ذا 
امللك  عهد  ففي  التاريخية،  الفرات  كل 
)235-218 ق. م(، تم تصويره  أرنخامني 
الصفراء  املصورات  يف  األسد  معبد  يف 
يصور  مشهد  يف  الجنويب  الحائط  يف 
من  العديد  يواجه  وهو  أرنخامني  امللك 
تحمل  إيزيس  اإللهة  تقف  وخلفه  اآللهة، 
ويف  النخيل.  ج��ري��د  ال��ي��رسى  ي��ده��ا  يف 
يف  )170-160ق.م(  شانكداختي  مقرة 
البجراوية وجدت وهي تجلس وتحمل يف 
)28(.«انظر  النخيل  جريد  اليرسى  يدها 

الصورة رقم)17(«.
املقابر  يف  التصاوير  من  العديد  وج��دت 
يف  النخيل  ج��ري��د  أه��م��ي��ة  ت��وض��ح  ال��ت��ي 
أيضًا  ارت��ب��ط  ك��ام  الجنائزية،  الطقوس 

بعالمة العنخ أي الحياة ورمبا هنالك عالقة 
نجده  حيث  املتويف،  روح  يبعث  أن��ه  يف 
 .)29( امل��ت��ويف  أن��ف  إىل  موجهًا  دامئ���ًا 
استمر هذا التقليد يف النوبة يف العصور 
الوسطى وإىل الوقت الحايل، حيث ارتبط 
يف  اإلن��س��ان  حياة  دورة  وتقاليد  ب��ع��ادات 

امليالد والختان والزواج واملوت.
املناطق  كثري من  »يف  فانتيني:  يذكر ج. 
النيلية الواقعة بني وادي حلفا والخرطوم 
البيت  الوالدة أن تخرج من  ال يجوز للمرأة 
عشية  ويف  يومًا.  أرب��ع��ني  تتم  أن  قبل 
باملولود  االحتفال  يبدأ  األرب��ع��ني  ال��ي��وم 
بغسله  لتقوم  النيل  نهر  إىل  أمه  وتحمله 
ويعتقد  للطقوس املطلوبة.  وفقًا  هناك 
األهايل أن عقوبات ورشورًا ستنزل باملرأة 
التي تهمل هذه الطقوس. وترافق الوالدة 
أغصان  يحملن  أخريات  نساء  النيل  إىل 
الشعبية  األغ��اين  بعض  ويغنني  النخيل 
ويديها  وجهها  الوالدة  وتغسل  املحلية. 
ورجليها وتقوم بغسل وجه الوليد ورجليه 
الفرح  صيحات  رفيقاتها  تطلق  بينام 
العادات  ه��ذه  تعود  وق��د  الزغاريد.  وه��ي 
عند  تتم  ال��ت��ي  امل��امث��ل��ة  ال��ط��ق��وس  إىل 
)30(.كذلك  بالغطاس.«  الطفل  ع��امد 
دامئًا  العريس  يحمل  ال��زواج  طقوس  يف 
هو  النيل  بزيارة  ويقوم  النخيل،  من  فرع 
ورفقائه الذين يحملون أيضًا جريد النخيل 

ويرددون األغاين:
ْيَنة ْيْسَنا َساْر الَبَحْر الّلْيَلة زرِ َعررِ
ْيَنة َخل الّلْيَلة زرِ ْع َجَراْيد النَّ َقطَّ

يف حالة املوت نجد عند أهايل املنطقة 
يثبتون  عام  بشكل  بالسودان  الشاملية 
جريد  من  أف��رع  ثالثة  موتاهم  قبور  عىل 
رأس  ج��ان��ب  ع��ىل  األول  ي��غ��رس  ال��ن��خ��ل، 
ويلقى  األرج����ل  ن��اح��ي��ة  وال���ث���اين  امل��ي��ت 
الصورة  »انظر  نفسه.  القر  عىل  بالثالث 

رقم)18(«.
إذا رجعنا إىل كتابات الرحالة الكالسيكيني، 
التاريخ  يف  م��روي  مملكة  وصفوا  الذين 
التي  اإلش���ارات  من  الكثري  نجد  القديم، 
ت��ف��ي��د ك���ث���ريًا يف ال��ت��ع��رف ع���ىل ت��وط��ن 
ال��ن��خ��ي��ل يف إق��ل��ي��م م����روي،  أش���ج���ار 
عىل  الضوء  نلقي  أن  نستطيع  وبالتايل 

استخدامات النخل بشكل عام، ومن أهم 
وط��اف  سافر  ه��ريودوت��س��ال��ذي  الكتاب 
ال��ت��ي يسكن  ووص���ل إىل ج��زي��رة أس���وان 
األثيوبيني  عن  ويحدثنا  املرويون،  جنوبها 
ويعني بهم يف هذا املقام سكان جنوب 
يف  عاش  أنه  يفوتنا  وال   .)31( النيل  وادي 
القرن الخامس قبل امليالد ووصف خشب 
النخل يف وادي النيل، كام ذكر أن معظم 
نخل وادي النيل كان ينتج مترًا جيدًا يؤكل.

سنة  ولد  الذي  سرابو  الرحالة  من  كذلك 
الجغرافيا  يف  ألف  الذي  امليالد،  قبل   64

املعروفة  موسوعته  واشتهرت  والتاريخ 
مرافقًا  م��رص  وزار  )الجغرافيا(،  باسم 
ووصل  جالوس  ايلياس  الروماين  للقائد 
يقول   ،)32( ال��ح��ال��ي��ة  ال���س���ودان  ح���دود 
كانت  األثيوبيني  عاصمة  إن  اس��راب��و: 
الجريد  من  منازلهم  يبنون  وكانوا  م��روي 
تنمو  التي  ويذكر األشجار   .)33( والطوب 
يزرعوا  مل  األثيوبيني  إن  ويقول:  مب��روي 

أشجار الفاكهة عدا النخيل )34(.
وضح البكر ما ذكره الرحالة بليني، بصورة 
من  املنتر  النخل  عن  متحدثًا  مفصلة 
عديدة  أص��ن��اف��ًا  وذك��ر  إي���ران  إىل  إسبانيا 
مختلفة، حيث عدد 49 صنفًا من أصناف 
التمور يف منطقة شامل إفريقيا، ووصف 
التمرة عندما تكون  »حقًا أن  الثمرة بقوله: 
اللذة بحيث ال  بالغة  بحالتها الطرية تكون 
لو  التهامها  عن  ميتنع  أن  اآلكل  يستطيع 
وخيمة«  املتامدي  آكلها  عاقبة  تكن  مل 

.)35(

أيضًا من أقوال الرحالة العرب يف القرون 
النخل  زراع��ة  توطن  نستشف  الوسطى 
اليعقويب  فمثاًل  النوبة  ب��الد  منطقة  يف 
أنها  النوبة  ب��الد  يصف  )284ه897-م(، 

ذكر  )36(.كذلك  وزرع  وك��رم  نخل  ب��الد 
وهم   ...« ق��ائ��اًل:  النوبة  عن  املسعودي 
الذين تسميهم العرب رماة الحدق. ولهم 
والحنطة،  واملوز  والذرة،  والكرم،  النخل، 
وأرضهم كأنها جزء من أرض اليمن« )37(.

النوبة  ع��ن  األس���واين  سليم  اب��ن  تحدث 
املسلمني  م��ن  ج��امع��ة  »فيها  ق���ائ���اًل: 
قاطنون ال يفصح أحدهم بالعربية، وهي 
وما  الجبال،  كثرية  شظفة  ضيقة  ناحية 
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عىل  متسطرة  وق��راه��ا  النيل.  عن  تخرج 
شاطئه، وشجرها النخل واملقل« )38(.

جغرافية  كتابه  يف  شقري  ن��ع��وم  ي��ذك��ر 
السادس  الفصل  يف  ال��س��ودان  وت��اري��خ 
عن النباتات: »النخيل يكرث يف بالد النوبة 
بني الشالل األول والرابع ويقل يف جنويب 
بني  سكوت  نخيل  وأجوده  الرابع.  الشالل 
ال��ش��الل ال��ث��اين وج��ب��ل دوش���ة ث��م نخيل 
الثالث  والشالل  دوشة  جبل  بني  املحس 
دنقلة.  جنويب  يف  الشايقية  نخيل  ث��م 
والبلح أنواع أشهرها البتمودة وهو أفخرها 
ثم  للهدايا.  ويحفظ  ومت��رًا  رطبًا  ويؤكل 
والسلطاين  رطبًا.  إال  يؤكل  وال  القربانة 
منظره  وحسن  حجمه  بكر  مشهور  وهو 
ال بحالوة طعمه والدقنة ويؤكل رطبًا ومترًا 
ويباع للتداوي إذ يظن أنه نافع للروماتزم. 
مترًا  يؤكالن  وهام  والركاوي  القنديلة  ثم 
ويدخالن يف التجارة. وهم يستخرجون من 
النبيذ والعرق والخل والعسل وذلك  البلح 
ويصنعون  والتصفية.  النار  عىل  بالغيل 
منه بالتخمري مروبًا غري مسكر يسمونه 
يسمونه  م��س��ك��رًا  وم��روب��ًا  ال��رب��وت 
النخل  بجذوع  بيوتهم  ويسقفون  الدكاي. 
والجريد  السعف  من  ويصنعون  وسعفه، 
ورقه  ومن  الحبال  ليفه  ومن  للنوم  أرسة 
ال����روش وامل��ق��اط��ف وغ��ريه��ا م��ن آنية 

البيت« )39(.
تفصياًل  ل��ن��ا  ف��ص��ل  ش��ق��ري  أن  ن��الح��ظ 
النوبة،  ب��الد  منطقة  يف  النخل  دق��ي��ق��ًا 
منه  باالستفادة  املختلفة  واستخداماته 
م��ن مث��اره يف امل��أك��والت وامل��روب��ات 
أج���زاءه  وت��وظ��ي��ف  وأن���واع���ه،  املختلفة، 
يستفيد  التي  األدوات  لصناعة  املختلفة 
اليومية  حياته  يف  املنطقة  انسان  منها 

منها األواين املنزلية واألثاثات. 
ذكر  نجد  الساموية،  الديانات  أخذنا  إذا 
النخلة كشجرة مباركة خلقها الله سبحانه 
وتعاىل مع اإلنسان لخري اإلنسان. وجاءت 
الكتب الساموية، التوراة واإلنجيل والقرآن 
تاريخها  ب��ه  حفل  ع��ام  تتحدث  ال��ك��ري��م 
يف  وفرعها  ثابت  أصلها  مباركة  كشجرة 

السامء.
بني  حكيمة  )دابورا(  أنَّ  ال��ت��وراة  يف  ورد 

تجلس  كانت  القضاء  عهد  يف  إرسائيل 
لتقيض  باسمها،  عرفت  نخلة  جذع  تحت 
النخلة  ص��ورة  استعملت  وق��د  للناس، 
واستعملت  سليامن  هيكل  تزيني  يف 
أوراقه كرمز للظفر، لفرش الطريق أمام 

املنترصين )40(.
بعيد املضال، حيث تعمل  اليهود  يحتفل 
مضال من سعف النخل، ويؤخذ السعف 
بالعرية  ويسمى  النخل  لب  من  الطري 
صالة  عند  ويحمل  له  فيسجد  )لوالب(، 
يف  هذا  »ورد  وال��رسور  للفرح  رم��زًا  العيد 
كلمة  العرية  اللغة  ويف   ،»12-1 يوئيل 

)تامار( تعني النخل والتمر معًا )41(.
يف املسيحية منذ أن ولد سيدنا املسيح 
أورشليم فرشوا  النخلة، وملا دخل  تحت 
له األرض بسعف النخيل وأغصان الزيتون 

كام هو وارد يف اإلنجيل )42(.
الثاين  الفصل  يوحنا( يف  )إنجيل  جاء يف 
الكثري  الجمع  سمع  ملا  الغد  ويف  عر: 
يأيت  يسوع  ب��أن  العيد  إىل  ج���اءوا  ال��ذي��ن 
وخرجوا  النخيل  سعف  أخ��ذوا  أورشليم 
عليه  عيىس  الله  لنبي  يقال  وكان  للقائه. 
وما  تحتها،  ولد  ألنه  النخلة(؛  )ذو  السالم 
يحتفلون  هذا  يومنا  إىل  املسيحيون  زال 
بيوم )أحد الشعانني(، فيحملون السعف 
والزيتون ويجعلون منها الصلبان واألكاليل 

.)43(

يف القرآن الكريم ورد ذكر النخلة عرين 
م��رة يف س��ت ع��رة س���ورة أك��رثه��ا يف 
بقوله  رزق��ًا  سامها  فمرة  الغذاء،  معرض 
نضيد  طلع  لها  باسقات  »والنخل  تعاىل: 
ومرة   ،)10 آية:  ق،  )سورة  للعباد«،  رزقًا 
سامها متاعًا قال تعاىل: »فأنبتنا فيها حبًا 
وعنبًا وقضبًا * زيتونًا ونخاًل * وحدائق غلبًا 
وألنعامكم«،  لكم  متاعًا   * وأبًا  وفاكهة   *
الله  وام��ن   .)32-27 آي��ة:  عبس،  )سورة 

إليك بجذع  »وهزي  لها:  عىل مريم فقال 
فكيل   * جنيًا  رطبًا  عليك  تساقط  النخلة 
مريم،  )سورة   ،»... عينًا  وق��ري  وأرشيب 

آية: 26-25(.
بذكرها  وتعاىل  سبحانه  الله  كرمها  كام 
رسوله  أي��ض��ًا  كرمها  ال��ك��ري��م  كتابه  يف 
الريفة،  أحاديثه  يف  )ص(  املصطفى 

واستثامرها  لحاميتها،  وتنظياًم،  فضاًل، 
وحضًا عىل غرسها.

فإنها  النخلة  عمتكم  »أكرموا  )ص(:  قال 
خلقت من الطني الذي خلق منه آدم عليه 
صلوات  أيضًا  ق��ال  كام   .)44( السالم« 
نساءكم  »أطعموا  عليه:  وس��الم��ه  الله 
طعامها  كان  من  فإنه  التمر  نفاسهن  يف 
فإنه  التمر خرج ولدها حلياًم.  نفاسها  يف 
كان طعام مريم حني ولدت ولو علم الله 
طعامًا خريًا من التمر ألطعمه إياها« )45(.

الغذاء  مقومات  بكل  غني  مثرها  النخلة 
وأمالح  ومعادن  ماء  من  لإلنسان  الالزمة 
نعرف  فنحن  وس��ك��ري��ات،  وفيتامينات 
عىل  شهرين  مكث  الكريم  رسولنا  أن 
اإلم��ام  وروى  واملاء.  التمر  األس��ودي��ن 
الله  رسول  قال  قال:  عائشة  عن  مسلم 
جياع  فيه  متر  ال  بيت  عائشة  »يا  )ص(: 

أهله« )46(.

الخامتة

والكشوفات  األدل��ة  تبنينِّ  اإلش���ارات  ه��ذه 
التي تتبعنا خاللها الوجود اآلثاري لألدوات 
شجرة  أج��زاء  صناعتها  يف  وظفت  التي 
املختلفة  التاريخية  الفرات  يف  النخيل 
يف تاريخ السودان القديم، وتدعيم ذلك 
الكالسيكيني،  الرحالة  بأقوال  باالستدالل 
والرحالة العرب يف القرون الوسطى الذين 
واستخدامه،  النخيل  وج��ود  إىل  أش���اروا 
الكتب  يف  ذك����ره  ورود  إىل  ب��اإلض��اف��ة 
الساموية، كام تطرق الكاتب أيضًا ألهمية 
ع��ام  بشكل  ال��ح��ي��اة  يف  ال��ش��ج��رة  ه���ذه 
ارتباطها  خالل  من  والثقافية  االجتامعية 
التي  وامل��ع��ت��ق��دات  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات 
تاريخها  خالل  الشعوب  ثقافات  لت  شكَّ

الثقايف.
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النخيل ومنتجاته وأثره على 
الحياة االجتماعية والثقافية

في منطقة مروي والمناصير 
شمال السودان

تطويرًا  منها  وتجعل  السنني  آالف  عرب 
الحياة  م��ن  تجعل  إنسانية  ملساهامت 
الحياة  يربط  تطورًا  الجديدة  املواضع  يف 
ومستقبلها  ح��ارضه��ا  ماضيها  بعضها 

كجهد إنساين رائع متطور.
من  ال��ث��ال��ث  الفصل  م��ن  ج��زء  امل��ق��ال   ×
والتمور  »النخيل  بعنوان  توثيقية  دراس��ة 
املتأثرة  وامل��ن��اص��ر  م���روي  منطقة  يف 

بقيام سد مروي شامل السودان«.

 مقدمة

أنها بركة حلت  النخيل ال شك يف  شجرة 
عىل الديار السودانية وخر عم نفعه البالد 
والعباد ومنظومة روائع فكر إنساين هدف 
خدمة  يف  العمل  وجعل  الحياة  ترقية  إىل 
كسب  يف  عظيم  أج��ر  لها  عبادة  النخلة 
العيش الحالل وإعادة املجتمع بكل أشكال 
اإلعانة التي تجعل منه مجتمعًا طاهرًا نقيًا 
متعاونًا ومنظاًم يف أخالقه وإدارته لشؤون 

السابقة  التجربة  ال��دراس��ة  ه��ذه  تلخص 
لقيام سد مروي يف النشاط االقتصادي 
)مروي  املتأثرة  املنطقة  يف  واالجتامعي 
وآف��اق��ًا  السودان(  ش���امل  وامل��ن��اص��ر 
النيل  نهر  من  املياه  توفر  بعد  لتطوير 
وهذا  السد.  وقدرات  كهرباء  عىل  اعتامدًا 
أيضًا يشتمل اإلشارة إىل توثيق األصناف 
الرئيسية للنخيل والتمور السودانية ورؤية 
ودعمها  منها  الرئيسية  األصناف  تطوير 
من  تجعل  تجارية  أخرى  عاملية  بأصناف 
والتمور  النخيل  مجال  يف  العمل  نشاط 
وتقنيات إكثاره دافعًا لجعله أساسًا للحياة 
املنطقة  يف  واالج��ت��امع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة 
بحرة  شامل  الواقعة  واملناطق  الجديدة 
للحياة  ال��دراس��ة  توثق  ك��ام  مروي.  س��د 
التي تختفي بعد اندفاع مياه السد ويقدم 
زبدة االستفادة من املهارات والنشاطات 
وامل���س���اه���امت ال��ف��ك��ري��ة واالج��ت��امع��ي��ة 
ترسبت  ال��ت��ي  واإلن��س��ان��ي��ة  وال��ح��ض��اري��ة 

باحث اجتامعي، الجامعة املفتوحة، السودان

أ.محي الدين يوسف أحمد

mohieldinyousef@gmail.com
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حياته وقادرًا عىل اإلبداع والعطاء املتجدد 
واالجتامعي  األرسي  التامسك  لخدمة 
املباركة  ال��ش��ج��رة  ه��ذه  زراع���ة  بتطوير 
وابتداع صناعات عرصية تورث الفائدة من 
متورها  بتصنيع  اب��ت��داًء  النخلة  أج��زاء  كل 
وتعبئتها ومرورًا برفع آليات االستفادة من 
وانتهاًء  وسعفها  وكربها  وليفها  أخشابها 
بذورها  من  الحيوانية  األع��الف  باستخراج 
ومخلفاتها األخرى. وبذلك يحدث االكتفاء 
الراقية  املتطورة  للمنتجات  والتصدير 
املشاركة  يف  السودان  سهم  لرفع  منها 
يف توفر الغذاء العاملي بأحدث التقنيات 
تطور  ي��الئ��م  ف��ك��ري  وب��ن��ش��اط  العلمية 

العامل واندفاعه نحو آفاق التقديم.

أما أهل السودان فلهم الباع الطويل 
واألثر الرائع النبيل يف هذه الخدمة 

والعبادة حتى رست يف دمائهم ويعرب 
عن هذا الحب والود شاعرنا عامد إدريس 

من بلدة كوري شامل الشايقية بالوالية 

الشاملية قائاًل يف مغازلة النخيل:

أنا يا نخيل مشتاق كثر
للخرضة والضل الضليل)1(

أنا يا نخيل سهران زمن
يف العتمة والليل الطويل
هيامن براي رسحان وحيد

حران افتش يف البديل
أنا يا نخيل حزنان سنني
متلفح األىس والعويل

متمني أس�مع للغن�ا
للقمري لصوتو الهديل

مكتول هواك أنا يا نخيل
مكتوب عىل حائر دليل

متقوي بخ�رك كت�ر
صابر عىل حزين النبيل

قابض عىل جمري القديم
متأيس بالص�رب الجمي�ل

أنا يا نخيل مديون إليك
معصور عليك زي الفسيل

مايل عليك أنا من صغر
مرتيب يف حضنك عديل

أنا يا نخيل محتار كثر
يف نيل يعزك وليك يشيل
أنا يا نخيل مسحور جاملك

وخرضتك عند األص�يل
أنا يا نخيل مفتون داللك

ورقص�تك مل�ان متي�ل
محتاج كثر يل طلعتك يل

بسمتك هداية يف زمني الذليل

أثر النخيل والنيل والتمور عىل 
منطقة الدراسة والحياة الثقافية 

واالقتصادية واالجتامعية فيها

بأصنافها  التمور  وإنتاج  النخيل  زراع��ة  إن 
الحياة االقتصادية يف املنطقة  هو ركيزة 
إنتاجها  فعىل  بعيد،  أم��د  منذ  امل��ذك��ورة 
ومقابلة  معيشته  يف  امل����زارع  يعتمد 
متطلبات  من  اليومية  الحياة  احتياجات 
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الباقي  والرصيد  وتربية.  وتعليم  صحة 
لدى  باالطمئنان  شعورًا  يخلق  اإلنتاج  من 
األهايل. هذا االطمئنان يخلق قوة عاطفية 
الثقايف والتجدد  وروحية تدفع نحو اإلبداع 
أم��ر ظاهر يف غني هذه  ال��روح��ي، وه��ذا 
املنطقة التي مدت السودان بعلامء الدين 
والقادة  واملفكرين  والفنانني  والشعراء 
والسياسيني. لرنى ذلك األثر يف كل من 
هذه املجموعات السكانية التي تستوطن 

هذه املنطقة املتأثرة.

) أ ( املناصري

وهي أكرب نواحي املنطقة مساحة وسكانًا 
ونخياًل وموارد اقتصادية واسعة عىل النيل 
ويف البادية واألودية. فأشجار النخيل فيها 
غالبها  نخلة  أل��ف   553 عىل  تنوف  التي 
بأنواعه تخلق واقعًا أخرضًا  من املرشقي 
واملرتفعات  النيل  ضفتي  يزين  جمياًل 
االجتامعي  لإلبداع  املجال  يفتح  واألودي��ة 
تزخر  فاملنطقة  واالقتصادي،  والثقايف 
من  بدًء  التمور  خدمة  يف  املهني  باإلبداع 
استخالص الشتول وانتهاًء بأعياد الحصاد 
األسامك  صيد  من  األخرى  املهن  بجانب 
وصناعات مخلفات هذه الشجرة وأجزائها 
تستخدم  وسعف  وجريد  وكرب  ليف  من 
ك��ال��ص��ن��دوق  امل���ش���غ���والت  إب������داع  يف 
واستخدام الجريد يف السقوف املنزلية. 
من  االستفادة  يف  اإلب��داع  مهارات  وترثي 
صناعة  يف  النخيل  أوراق  وه��ي  السعف 
بألوانها  وال���ربوش  وال��س��ج��ادات  ال��س��الل 
وأغراضها  املتجددة)2(  الناصعة  الزاهية 
الرباعي وهي تصنع  املتعددة منه الربش 
ملرونتها.  امل��رشق��ي  نخيل  سعف  م��ن 
منها  يصنع  ال��ذي  النطح  أيضًا  وهنالك 
ألغراض الزينة النسائية، وأيضًا هناك من 
لحفظ  املشلعيب  الهامة  مصنوعاتهم 
الحفظ  أدوات  م��ن  وه��ن��ال��ك  األط��ع��م��ة، 
الشديقة لتخزين الحبوب والذرة. أما القفة 
فائدة  وأكرثها  املصنوعات  أشهر  فهي 
يف نقل املواد الغذائية ومواد البناء وحمل 
التمور واملالبس، وكذلك الكونشر يصنع 
لديهم لنقل الرتاب واملاروق. أم الغطاية 
التمور  فهي سلة صغرة مشهورة لحمل 

يقولون  التي  السقطاية  ورديفتها  والبذور 
أما  غتاية«  والها  قفة  ال  »السقطاية  عنها 
القليبة فتصنع من السعف لحمل األتربة 
السلة  وهي  الرحل  وكذلك  البناء  وم��واد 
املكونة من زوج وتحمل يف األكتاف وعىل 
والطني.  والسامد  التمور  لحمل  ال��دواب 
األطباق  النخيل  من  صنعهم  بديع  وم��ن 
املنزلية  األغ���راض  ملختلف  املزركشة 
الفحم لصناعة  الهبابة إلزكاء وقود  وأيضًا 
فيصنع  والعشميق  الليف  أم��ا  القهوة 
التي تستخدم  الحبال  أهل املناصر منه 
كمقابض للسالل وحبال الحمر والجامل 
املحمولة  ال��رشب  مياه  صفائح  ولحمل 
واألرسة.  العناقريب  ولنسيج  أع��واد  عىل 
اللحاف  صنعوا  ال��ج��او  نخل  ليف  وم��ن 
الدواب  ظهور  لحامية  واللبدة  به  بحشوه 
والبدو يستخدمونها أيضًا لجاملهم. هكذا 
حياة  ومخلفاته  ومنتجاته  النخيل  يتخلل 

املناصر يف البادية والنهر. 
مع  امل��ت��ج��ان��س  ال��رائ��ع  املجتمع  وه���ذا 
صناعة  ي��ب��دع  والنفس  والبيئة  اإلن��س��ان 
اعتامدًا  التمور  من  واملرشوبات  األطعمة 
يف  املناصر  بني  السائد  االعتقاد  عىل 
لسنوات  العيش  يستطيع  اإلن��س��ان  أن 
التمر  من  كافية  كميات  لديه  توفرت  إذا 
واملاء)3(. وهم يصنعون من التمر مديدة 
والرشبوت  والرببور  البلح  وقراصة  البلح 

والنبيذ والبقنية.
املسلمني  األس��الف  من  املناصر  ورث 
وقالعًا  آث��ارًا  األمم  من  سبقوهم  والذين 
بالروعة  بالدهم  صبغت  عديدة  ومنشآت 
يواصلون  اآلثاريون  ومازال  منها  واألصالة 
ما  إلنقاذ  السد  بحرة  قبل فيضان  العمل 
الرائعة  اإلن��ج��ازات  هذه  من  إنقاذه  ميكن 
منها  املنطقة  يف  املختلفة  العهود  يف 
امل��س��اج��د ال��ع��ري��ق��ة وال���خ���الوي األث��ري��ة 
القالع  بجانب  العتيدة  وامل��دارس  الرائعة 
واملنشآت الحربية. ورغم ذلك فإن بحرة 
وقالع  عديدة  أثرية  تحف  ستبتلع  السد 

مسيحية هامة)4(.
 

)ب( أمـري

احتوائها  حقيقة  ه��ذه  املنطقة  ومت��ي��ز 
العميقة  الهائلة  بصخوره  الرابع  للشالل 
العظيم  النيل  ترهق  األرض  يف  املمتدة 
الذي ال ميلك إال أن يتلوى بني املسارات 
هنا  وه���ي  متوقع.  ضجيج  إح����داث  م��ع 
السبب  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ض��ي��ق��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
مروي  لسد  موقعًا  اختيارها  يف  املبارش 
ضفتي  عىل  جبالها  بارتفاع  معروفة  وهي 
األرض.)5(  ورعونة  الصخور  وك��رث  النيل 
الصلبة  القاسية  الطبيعة  وهكذا تحكمت 
يف أحجام املنازل واملساجد واملنشآت 
يف  النخيل  أش��ج��ار  بقلة  عرفت  وك��ذل��ك 
املنطقة  هذه  متتع  مع  القرى  من  الكثر 
ذات املساحة الزراعية البالغة 3301 فدان 
نخلة  أل��ف   171678 م��ن  أك��رث  باحتضان 
الحياة  بعنارص  املنطقة  إن��س��ان  تغذي 
واإلبداع العاطفي والحضاري. وهذه أثر يف 
تسمي هذه املنطقة لراية الريادة العلمية 
والدينية يف املنطقة السادة الوراريق يف 
يعقدون  الذين  املقابيل فهم  الفقرا  قرية 
لطالبيه  الروحي  العالج  ويتيحون  الزيجات 
ويحملون  وع��ف��وي��ة،  وك���رم  أري��ح��ي��ة  يف 
أعباء  فتحملهم  اإلداري��ة  الزعامة  هموم 
وإم��ام��ة  وورع���ه���م  بعلمهم  ال��ش��ي��اخ��ة 
فتحتوي  الغنانيم  قرية  أم��ا  الصلوات. 
املنطقة  م��ن  نفر  كتيه  عريقًا  مصحفًا 
ثقافية  دينية  قيمة  ذات  آثار كثرة  بجانب 

حظيت بها أمري.
أش��ادوا  الذين  املعارصين  الشعراء  من 
والثقافية وأرسف يف  الدينية  أمري  مبآثر 
املهندس  الحياة  يف  وأثره  النخيل  وصف 
يف  الطيب)6(  عبدالوهاب  الفاتح  محمد 

كتابه أمري الجديدة فأنشد قائاًل:
يا نخلة من قديم.. صنوها الجبل  

كموج�ة يف مي�اه الني�ل تنتق�ل
كالرس كنت.. طوته النفس معجبة  

فخامر الروح.. مل تحفل به املق�ل
ماذا أقول.. وكيف الشعر أبسطه  

يا درة يف ضفاف.. دونها زح�ل
تسع وتسعون.. )رس الرس أجمعه(  

أزيك الحروف.. إذا ما صفق األمل
أنت الوفاء.. أنت العلم من قدم  

الن�ور أنت وأنت الن�ار تعتم�ل
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هل كنت إال )البناء جابر( كنف�ًا  
ضاء الخليل برب�ع منك مكتم�ل

األمن فيك.. وفيك الخ�ر أجمعه  
يا نسمة يف صحاري العمر ترتحل

)أمري( عليك سالم.. يا معتق�ة  
قبل الفروع... جور زانها األصل

إن غيب املوج أوطان الصبا غرقًا  
وعانق النيل سهل وأنزوي جب�ل

ال.. لن تغيب ولن تبقي عىل حإم  
ذو القرن باق.. وملا يذهب األمل

هذا الدوي.. دوي املجد أس�معه  
صوت بصك.. وبرق ظل يشتعل

صوت الجحافل عند الفجر أسمعه  
وحافر الخيل مثل الرع�د تتصل

وبارق الشهب كالنران تقدمه�ا  
بيارق دونها األع��الم والجب�ل

أمري الجديدة يف ثوب العفي برزت 
أمري العلوم.. وأمري الدين والنزل

)أمري( مآذنها.. )أمري( مزارعها  
أمري مدارس�ها كالشمس تنتق��ل

يا قبلة السعد للس�ودان مجتمعًا  
مني التباريك.. غيثًا مال�ه طف�ل

ثم السالم عىل الهادي وشيعته  
ما أومض الربق يف الظلامء يشتعل

وذا املسمي بكم يشدو بها طربًا  
وقد تضلع من أكوابكم مثل

فيذكر  برشي  املهدي  محمد  دكتور  وأما 
الشعبية  وال��ح��ي��اة  الفولكلور  كتابه  يف 
الحياة  ع��ن  ق��ائ��اًل  أمري)7(  منطقة  يف 
االقتصادية واالجتامعية فيها: طرق الزراعة 
خربات  بعد  اكتسبت  أمري  يف  التقليدية 
العمل  مجمل  ويقوم  وت��ج��ارب،  طويلة 
أفراد  بني  والتعاون  التكافل  عىل  الزراعي 
بعالقة  الغالب  يف  يرتبطون  الذي  القرية 
واحد  جد  إىل  ع��ادة  ينتمون  فهم  القرابة. 
النفر  عمليات  يف  التعاون  هذا  ويظهر 
الزراعية.  العمليات  معظم  بها  تتم  التي 
من  ال��زراع��ة  ع��ن  األخ���رى  املهن  تختلف 
حيث التخصص حيث يقوم بها فرد واحد 
والطب  وال��ح��دادة  العناقريب  كصناعة 
الناس  أو مجموعة معروفة من  الشعبي، 
املنازل  بناء  مهنة  وه��ي  الطيانة  كمهنة 
الطينية. الذين يقومون بهذه املهن الفردية 

بعكس  عملهم  مقابل  أج���ورًا  يتقاضون 
الزراعية التي تعتمد يف الغالب  العمليات 
استجلب  »النخيل  ويقول  النفر...«  عىل 
للمنطقة من املحس ودنقال وتم توطينه 
يقول  كام  هنا  الحرف  ونسبة  وانتشاره. 
والصيد  النخيل  زراع��ة  أهمها  مهدي  د. 
والحدادة والنجارة والدباغة وصناعة الفخار 

والبناء بجانب التجارة. 
صورة املصنوعات الشعبية يف املنطقة 

املتأثرة

)ج( الحامداب

ه��ي أص��غ��ر امل��ن��اط��ق امل��ت��أث��رة مساحة 
تتوسط  ال��ت��ي  املنطقة  وه��ي  وس��ك��ان��ًا 
م����رشوع س���د م����روي ول����ذا ف��ه��ي أك��رث 
يكاد  إذ  البحرة،  مبياه  املتأثرة  املناطق 
كل سكانها قد ارتحلوا إىل املوطن الجديد 
يف امللتقي عىل الضفة الغربية للنيل بني 
قريتي قوشايب وأيب كليوات، يف مساحة 
سكانها  ع��دد  ويبلغ  فدان.  أل��ف   35 تبلغ 
أكرث  فيها  النخيل  وأع��داد  شخصًا   8388

من 207 ألف.
املنطقة  ه���ذه  يف  ال��ك��ث��ي��ف��ة  ال���زراع���ة 
واإلب��داع  بالروعة  السكان  وج��دان  رف��دت 
فإنتاج  االقتصادي.  واالكتفاء  والطأمنينة 
ال��ت��م��ور ك��ان ع��ائ��ده امل���ادي ك��اف��ي��ًا لسد 
كان  منه  فاض  وما  املتجددة  االحتياجات 
وصالت  الخر  أع��امل  من  للمزيد  وق���ودًا 
األرحام واملشاركة يف املناسبات الدينية 
واالجتامعية فيكسب عالقات الناس متانة 
االقتصادي  ال���دور  ه��و  ف��ه��ذا  ومت��اس��ك��ًا، 
ومتره  للنخيل  الهام  والديني  والثقايف 
مياه  ستغمرها  التي  الحامداب  حياة  يف 
ب��ح��رة س��د م���روي وس��ي��ف��ق��دون صحبة 
الجديد  التهجر  األبدية. فهل موطن  النيل 
يرفدهم بأشجار النخيل الكثرة املعطاءة 
املتامسكة  االجتامعية  الحياة  ونسيج 

وتيارات اإلبداع الثقايف الهادرة.
االنتقال  براعة  إىل  الحال  يعيننا  ال  لنا  ما 
الدبة  ملتقي  يف  الجديدة  املهاجر  إىل 
ومواطن  التمر  لروعة  أرسى  نظل  لنا  وما 
التاريخية  األث��ري��ة  ال��ق��دمي��ة  ال��ح��ام��داب 
السوداين  اإلنسان  إسهام  بروائع  العامرة 

رمبا  مستقبل  من  خوفًا  ترجف  وقلوبنا 
اإلبداع  التامسك وهذا  بأمثلة هذا  يفي  ال 
العيش  البيئة وسبل  العطاء، فتغر  وهذا 
فيها وأمناطها الجديدة يطرح السؤال هل 
عىل  ق���ادرة  الجديدة  ال���دار  ه��ذه  ستكون 
القديم؟  الفخيم  واإلبداع  العظيم  امليالد 
الرائعة  ه��ذه  س��امع  ع��ىل  يجربنا  ال��ح��ال 
النخلة  وخ��رات  فضائل  ذكر  يف  الفريدة 
امل��ش��ارك   )8( امل��ب��دع  الكبر  لشاعرنا 

عيىس بروي والتي سامها النخلة:
الليلة الكالم ف�وق النخي�ل بتجيب��و

ده الزرع أبو محاسنا عدة معدوم عيبو
الزارع النخيل أصلو الفلس ما بصيبو

عن ساعة الحصاد داميًا متمسح جيبو
يف كل النبات النخلة ما يف مثيله

وياما فيها كم أصناف كثرة جميلة
ودلقاي متود بركاوي والقنديلة

أحيل من الفواكه جملة وتفصيال
النخلة ذكرها الله يف الكتاب ك��م آي�ة

كونها يشء عظيم ما زي عرش وكرفاية
فيها أمانًا حالل�ة ك��رب وقضاي��ا

وزارعني النخيل يف بلدنا دمية غناي�ا
ما بوافيها حقها لو أقول ال بك�ره

صاحبة خر علينا تستحق الشكرة
حكمة الله يف كل البالد منتش�رة
ليك نحنا بينا وبينها ريدة وعرشة

النخل�ة حبيبتنا دامئ�ة وعلينا كثرة أفضاله
ذو  الله  ونحمد  جابا  لينا  الله  رحمة  وهي 

الجاللة
الله ذاكر يف الكتاب

حني أمر يل مريم ودعاال
تهز جزع النخل�ة

تلقي الثامر يتساقط قب�اال
هي كان أحسن فاكهة

يعشقها رسولنا اآليت بالرسالة
يبدأ بها الصايم فورو

وما بياكل ح�اج��ة قبال�ه
هي يا ها غذانا وكسانا
وتعالج الفي االسبتاله
تفك الضايق مفلس
وتحل حل دين البقالة

العليها جمي�ع الحامل�ة النخلة سندنا وأمانا 
عذانا وتجر قوانا
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حني تبقي الوجبة بطالة
ون���س���وي األش��م��ي��ق  جريدًا البيه واق��ودنا 

حباله
وكام إن وقعت انكرست

نشقهها تبقي ض�اللة
تطيب القعدة يف ضلها

وال يف يش بيس��واال
يف ساعة الحر يل مقيلنا

أخر من صالون وصالة
حصاد كأنو يوم عيدنا
نروق وتنصلح الحالة

الناوي الحج واليعرس
الناس تحق�ق آماال

عروس شارفة فوق نيال
يعجبك ط�وال وجامال
يصفق ني��ال ويبش�ر

وهي ترقص وتدي شباال
محاسنها أصلو ما بتتعد
هي تاريخنا وهي األصالة

وهي حبها يجري يف دمانا 
حنني األم ع�ىل أطف�اال

وإىل هنا تقف بنا سفينة السبح يف لجج 
يف  والخر  الفاخر  والعز  الزاخر  البحر  هذا 
رحاب الوطن القديم للمناصر والحامداب 
وشايقية أمري الذي عمره إنسان السودان 
العطاءات وذروة  الحضارات وفخر  سليل 
وننتقل  وامل��س��اه��امت  ال��ف��ك��ري  اإلب����داع 
سويًا لرنى معامل الوطن الجديد والتهجر 

والتوطيد.

الخـامتـة

امل��ن��ش��آت  ت��ف��اص��ي��ل  يف  ال���ول���وج  دون 
السكنية والزراعية التي شيدت يف مناطق 
التهجر الجديدة يف الحامداب الجديدة يف 
مدينة امللتقي وأمري الجديدة واملناصر 
الجديدة وكحيلة رشق والتي جميعًا يصل 
ما  إىل  اإلداري��ة  ومنشآتها  مساكنها  عدد 
ومكتب  منزل  آالف  عرشة  حوايل  يقارب 
يف  الزراعية  املشاريع  منشآت  بجانب 
مكون  أهم  التي  الجديدة  األربعة  املواقع 
زراعي اقتصادي فيها هو النخيل والتمور، 
األخرى  والحمضيات  الفواكه  تلعب  بينام 
النخيل. أهم عنرص  دورًا مياثل قلياًل دور 

الجديدة  التوطني  تجربة  يف  اقتصادي 
ت��ب��دأ مث���اره يف  ال���ذي  النخيل  ه��و زراع���ة 
يف  ظهرت  قد  تكن  مل  إن  قريبًا  ال��ربوز 
أما  2003م.  يف  ب���دأت  ال��ت��ي  امل��واط��ن 
كبعض  األخ���رى  املوسمية  املحاصيل 
والبقوليات فهي تشكل جزًء من  األعالف 
الجديدة  األوطان  يف  االقتصادي  النشاط 
األهمية  الثالثة من حيث  املرتبة  يأيت يف 
والفواكه  والتمور  النخيل  بعد  االقتصادية 
الثانية  امل��رت��ب��ة  يف  تليها  ال��ت��ي  األخ���رى 
القمح كمحصول هام يهدف لسد  زراعة 
املحصول  ه��ذا  م��ن  ال��ش��امل  احتياجات 

الهام.
األوطان املهجرة من الحامداب واملناصر 
تقارب  التي  سكانها  جموع  كانت  وأم��ري 
ح��وايل  ترعي  امل��ايض  يف  أل��ف��ًا  الستني 
الرئيسية  األصناف  من  نخلة   1,214,144

م���ن امل���رشق���ي وال����ربك����اوي وال���ج���اوي 
 45 يقارب  ما  وتنتج  والتمودة  والقنديلة 
السؤال  ي��ربز  وهنا  التمور.  من  طن  أل��ف 
ومشاريعها  الجديدة  األوط��ان  هل  الهام 
ه��ذا  ي��ق��ارب  م��ا  ع��ىل  ال��زراع��ي��ة تشتمل 
كان  ما  مياثل  ما  وتنتج  النخيل  من  العدد 
السابقة؟  أوطانهم  يف  املهجرون  ينتجه 
وهذا الطرح مهم ألن نشاط إنتاج التمور 
لهذه  األخ��رى  املخلفات  من  واالستفادة 
يف  املعتمد  ميثل  كان  املباركة  الشجرة 
ت��وف��ر امل���ال ال���الزم وال��غ��ذاء ال���رضوري 
مل  إذا  إذن  املهجرين.  املواطنني  لهؤالء 
بدأ  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  تكن ه��ذه امل��ش��اري��ع 
إليها  التحول  يف  الجدد  القادمون  ه��ؤالء 
الحد  هذا  توفر  عىل  قادرة  2003م  منذ 
من الدخل السابق ستنشأ ثغرة اقتصادية 
فهل  واالحتياجات  املتطلبات  يف  هنا 
املحاصيل  زراع��ة  من  األخ��رى  النشاطات 
األخ��رى  والفواكه  والحمضيات  الشتوية 
مع  امل��ح��دودة  وال��ت��ج��ارة  الحيوان  وتربية 
أموال التعويضات كافية لسد هذه الثغرة، 
رأس  يكون عىل  أن  يجب  ك��ان  أم��ر  وه��ذا 

اهتاممات إدارة السدود.
التمور  من  إنتاجه  ورعاية  النخيل  وزراع��ة 
أو  القدمية  األصناف  من  سواء  املختلفة 
للتطوير  الالزمة  العاملية  التجارية  تلك 

يجب أن تتواصل وتتصاعد مبعرفة إمكانية 
ن��ج��اح ق��ي��ام م��ش��اري��ع ق��ري��ب��ة م��ن النيل 
زراع��ة  ع��ىل  تعتمد  الواسعة  األودي���ة  يف 
مساحات وأعداد كبرة منها تعمل بنظم 
بالتصنيع  وربطها  العرصية  والرعاية  الري 
التعبئة  القائم عىل أحدث نظم  املتطور 
والعسل  السكر  واستخالص  والتغليف 
األخ��رى  الكيميائية  وامل��خ��رج��ات  وال��خ��ل 
أيضًا  والغذاء،  الصناعة  الالزمة الحتياجات 
إدارات  لها  تكون  الكبرة  املشاريع  هذه 
املشاركة  أس���اس  ع��ىل  ت��ق��وم  ع��رصي��ة 
الحرة بني املستثمر الرئييس واملشاركني 
ولنا  واملزارعني  امل��ال  رأس  أصحاب  من 
املجال  هذا  يف  اإلدارة  يف  حديثة  تجارب 
النفيدي  مزرعة  يف  بها  االستئناس  ميكن 
العربية  ال��رشك��ة  وم���زرع���ة  ب��ال��خ��رط��وم 
أول��ي��اء  جبل  ط��ري��ق  يف  ال��غ��ذايئ  لإلنتاج 
أم��درم��ان ومزرعة  أزاه���ر غ��رب  وم��زرع��ة 
الدامر مع  الرشكة األفريقية اكيشيا رشق 
النخيل)9(  زراعة  مشاريع  ودراسة  تقييم 
والشاملية  النيل  نهر  والي��ة  يف  والفواكه 
الباوقة  مثل  الزراعة  إدارات  ترعاها  والتي 
الذي يحتضن أكرث من 242 ألف نخلة يف 
مساحة تزيد عىل 68 ألف فدان ومرشوع 
الشالل الزراعي وكلسيكل واكلرو الزراعي 
وم������رشوع غ����رب ال��ض��ي��ف��الب ورشك���ة 
اكيشيا  األفريقية  وال��رشك��ة  امل��ك��اب��رات 
وم���رشوع  ال���زراع���ي  األردين  وامل����رشوع 

العالياب الزراعي.
أم����ا إدخ������ال ال��ت��ص��ن��ي��ع يف م��ث��ل ه��ذه 
النخيل  زراع��ة  يف  املتطورة  النشاطات 
مصنع  تجربة  تقييم  أي��ض��ًا  فتستدعي 
األخرى  والتعبئة  التعليب  ومصانع  كرمية 
يف ال��ش��امل��ي��ة وال��خ��رط��وم وغ��ره��ا مع 
ف��ت��ح ال���ب���اب إلدخ�����ال ت��س��ه��ي��الت أخ���رى 
ومنح  الزراعية  الرسوم  من  اإلعفاء  مثل 
كل  يشمل  الذي  واإلعفاء  مجانًا  األرايض 
بعد  سنة   15 ملدة  والعمليات  املدخالت 
ورشكاء  حكومية  محفظة  وإدخ��ال  اإلنتاج 
الزراعية  العمليات  بتمويل  تعني  تجاريني 
يف هذه املشاريع. عىل رأس هذه املهام 
تأيت  النشاط  باإلنعاش يف هذا  املتصلة 
أمر  هذا  وخارجيًا  محليًا  التسويق  قضية 
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يجب تكليف الجهات املختصة يف الدولة 
الدولية  واملنظامت  الخاصة  والرشكات 
املختصة لتقديم دراسة متكاملة تشمل 
التصدير  ع��ىل  التشجيع  تشمل  فيها 
اإلجراءات  وتسهيل  الرسوم  من  باإلعفاء 
مهمتها  مشرتكة  رشك���ات  بتخصيص 
التسويق الداخيل والخارجي برعاية إدارات 

الزراعة االتحادية والوالئية.
الشجرة  ه��ل م��ن م��زي��د يف رع��اي��ة ه��ذه 
شجرة  هي  التي  الشجر  سيدة  املباركة 

الجنة؟
نختم هذا الجهد املحدود بالقول أن تطور 
هذه املنطقة يف واليتي النيل والشاملية 
يرتبط أساسًا بتطوير وترقية زراعة النخيل 
التجارية واالستفادة من  العاملية  بأصنافه 
األثاثات  األخرى يف  الشجرة  أجزاء  صناعة 
الشعبية  واملصنوعات  وغرها  واأللياف 
معدالت  إىل  وص��واًل  التقليدية  املنزلية 
اقتصادي  م��ردود  لضامن  الرفيعة  اإلنتاج 
تطوير  يف  ويسهم  النشاط  ه��ذا  يدعم 
السودان.  كامل  نفعها  ليعم  بل  املنطقة 
ال��دول��ة  رف��ع  تقتيض  الحكيمة  وال��ن��ظ��رة 
يف  واملرونة  والعوائد  الرسوم  عن  يدها 
الوصول  بل  األرايض واملنشآت  إعفاءات 
املخصصات  اع��ت��امد  يف  ح��د  أع��ىل  إىل 
امل��ال��ي��ة يف م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة امل��رك��زي��ة 
والواليات لتنفيذ هذا الحلم القومي الذي 
إنسان  بني  العاطفية  العالقة  عىل  يبقي 
فليتواصل  املباركة.  والشجرة  السودان 
الشجرة  بهذه  االحتفاء  يف  والفرح  األم��ل 
الرائعة املعطاءة يف هذه الدراسة بإثبات 
لشاعر  »النخلة«  الرائعة  القصيدة  ه��ذه 
السودان امللهم املرحوم محمد الحسن 

سامل حميد)10(:
يف الليل املهول وحيدا

يف عز الرياح فارس يدارق 
يف الرماح  الجاية من كل اتجاه

ثم يواصل الشاعر يف تعداد أنواع النخيل:
رغم الجراح شح املي والزاد والسالح

راكز يصول ال أنه.. ال حني للجباه
ال خان بصرتو االنتباه ال حتى قال

يل املغول وال ختاه... آه
عىل عز قديم رّوح عجول

طّول مداميك الصرب سدابو
رشمات النياح كل ما نزف

من جوفو دم كل ما عزف لحنو الصباح
نجم امليامني الحمش بنضاري
شان ترشق شمس تدي الحياة

الناس... الحقول الدابة.. والطر والبميش
مخالية  واألرض  أف��ول  يخرب  م��اب  لكنو 

التعب
مصالية العشق الصعب ماب تستباح

زي نخلة يف الليل املهول كانت بتتبخرت
ما  ك��ل  ال��ري��اح  بتمتحن  ك��ان��ت  ال��ف��ص��ول 

تطول.
ثم يستدير الشاعر لذكر صرب وصمود زارع 

النخيل يف املنطقة:
والدنيا خوف عابر... يشوف عنف الرياح... 

النخلة 
طوايل  مهول  ليل  الريح  عنف  النخلة  وال 

راح يحلف
والطيب  الصباح  برتجي  ما  النخلة  يقول 

الصابر سنني
سد  ال  دين  الفك  راح   .. حقو  باكر  راجيا... 

جوف
رزقو املعلق يف السبيط مشهادو أصبح 

بني بني
فالنخلة ما برتجي الصباح لكلن رضاعا يف 

البلد
عارف عروق النخلة وين خابر صمودا املن 

متني
ضامن ثبات ساقه الهطيط 

سامع مناتقة الرياح ساكت صياح
ث��م ي��واص��ل ت��ص��وي��ر ال��ص��م��ود وام��ت��زاج 
الطبيعة من رياح وطيور ومياه إلبراز ثبات 

النخلة وصرب زارعها:
فالنخلة ماب تقدر تخون األرض

ما بتقدر تكون غر املراح
يل همربيب يغيش البيوت

عند الصباح نص النهار... عند املغيب
وشان تدي ضل والصيف غريب

تاخد الهجائر بارتياح
أصناف  كل  ومن  التمر  فوقا  الرياح  وكل 

الرياح
النخلة ماب تخرب خالف ريح اللقاح

عز الرياح أم التمر تتفاين تتجارس تصون

ترقص  للجناح  تفرج  البينا  الطيور  عش 
متيد 

ما الساق هطيط والجو براح ويف األرض 
مايش

عرق بعيد هو عرق نصاح
القصيد واصفًا ملا  ببيت  الشاعر  ثم يأيت 
وسعف  وج��ري��د  مث��ر  م��ن  النخلة  تطرحه 

ومنتجات يعيش عليها الزارع الصابر:
ييبس جريد ينحت سبيط

والنخلة تشدو بالجريد
النخلة تتعب يف اللقيط

النخلة ياها النخلة الب تعرف تخافف
الريح  فتوة  ال  الجفاف  يقل  املطر  ق��ل 

العبيط
فوقا  الرياح  وكل  وشاح  أجمل  يف  طوايل 

بتمر
تخرب  ماب  النخلة  الرياح  أصناف  كل  من 

خالف 
تطرح  غر  ليها  ما  والهمربيب  اللقاح  ريح 

متر
متأل الشواويل والقفاف ينتم زين... ينحل 

دين
حد  عىل  واق��ف  بسيط  زوال  ضهر  يطلق 

الكفاف
يف  املعلق  رزق��و  املتاح  ال��رزق  ركة  ومن 

السبيط
ينزل كام الطر الخفاف يقدل نشيط

النشاف  كلام  الضفاف  شتل  زي  يخرض 
بدأ يف السبيط

التاريخ  عىل  إبداعية  يف  الشاعر  يعرج  ثم 
حياة  يف  والتمور  النخلة  قدسية  ذاك���رًا 
عىل  ش��اه��دة  وه��ي  الصالحني  األن��ب��ي��اء 

إصالحهم للعامل:
حلل صيامك يا الرسول

باركيها بالهز يا البتول تأتيك القديس
اليقول أنا ود خاللك وموسفاح

باركيها عمتنا التفج غمتنا عند ساعة النواح
من ساقه نتعلم نطول الجو براح الله
وما حوشلو زول نصعد يل مر الجراح

زي نخلة صاح عوايف ....
لو عنف الرياح الصاقعة أهوال الفصول
البودي ... آفات الذبول قدرن عىل ساقه
الهطيط تقع وآب متوت روحا املدردحة
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ماب تفوت جسدا املعمر بالخلود
قلبه املقمر بالكفاح

تفاصيل  لذكر  املبدع  شاعرنا  يعود  ثم 
منتجات الخر التي ترفد بها النخلة الحياة 
نفحة سالم  عنده  الرائع فهي  يف شاملنا 

ووئام وراحة ضمر:
زي السالم تلقاها خشت يف البيوت

ويب كل رصاح تقروفه، سجاجة طهورة
طبق من العرجون ضئيب هبابة

طاب... طبطابة قفة ....... وكسكسيكة
حبل متني فتلوهو يف ضل الدليب

نشلوبو من بر للرشاب نسجوبو
بنرب وعنقريب زى كل عيد والعيد مع شفق 

الصباح
ما بيجينا ليل تلقاها خشت يف البيوت 
جوبيل.. جريد يعرش سقوف بيتا جديد

أول دخلتو عريس جديد كربت دخلتو طلح 
بعيد

مبسوط يقرقر بانرشاح يا بيضا يا مسواك 
جريد بت

انحنتلو مع الصباح طرا أمها الطر الرقص 
طراها

طارت املحس والزفة ليالته املالح ما نعم 
مشاط

من شوكا كان وشقة مسايرك يا أم سامح
الرائع الرتباط  بالوصف  الشاعر  يأيت  وهنا 

حياتهم  يف  بالنخلة  وال��ن��س��اء  ال��رج��ال 
القروية:

خريف  زخلة  زى  خ��را  يب  كيف؟  ع��وايف 
مترق عىل تامزين

رصيف قدامو خيل العمدة جمعن حرضة 
حامل الدايى

بت عنقال تقيف فوق الحفر دومي وتحت 
دروة

حسيس  ح��ني  يف  ف��اح  املسقى  وع��ب��ر 
الساقي ناح

تدفسو  واق�����ودا  ج��م��ع��ت  ك��ي��ف  ع����وايف 
السمحة يف نارا بارتياح

صفاح  دك��ان  خبيز  يطلع  عزيز  ي��وم  يل 
ميرق مالح

بروبو ناساتا ضيوف أو زول وراهو شغل 
بعيد

وش��اي  قهيوتو  ب��ك��رف  ال��ظ��روف  ج��اب��را 
الصباح

يف  نسمة  بيرشق  واملوت  املطاف  آخر 
كف الصبا

الصباح  ش��ال  من  بسمة  بيرسق  امل��وت 
وتوب الزفاف

انتقال  لوصف  ال��رائ��ع  الشاعر  يدلف  ثم 
النخلة كبقية املخلوقات إىل عامل املوت 

والخلود:
واملوت هو الحق الجىل النقدر نقول يف 

الدنيا
ما سواهو زول املوت مفاكهة املثول

متاوقة  يشبه  وال��ذه��ول  وع��ي��ك  ب��ني  م��ا 
الحبيب

أو يب يكون يب  الخجول  والغيبة يف محيا 
ذاتو

يف  ذاتو  يل  الرحول  درب  من  خطوة  أول 
درب الوصول

وزى كل طائر وكل زول زى كل جواد زى 
كل ما بني البحار

النخلة  سابحات  من  املرتاوحات  واألنهر 
ترباية العباد

بجاللة تتحول رماد ورماده يتحول سامد
وس���امدا ي��دخ��ل ك��ل ب��الد ودي��ان��ه تخرض 

والبطاح
استغفر الله بس يكاد منو وجديد الباد يعاد

والكلو يف الكون عندو روح ما من جامد
اال الجاد مادي بوذو وضحك منو الزناد

شوفو كيف كفاح النخلة.. يوت.. ال حيلة
تتحدى الرياح عرب عىل مر الحياة وتتمطق 

املوت
يب جلد من بعد ما ملت البلد شتال مخلف 

بارتياح طول املصر
وها هنا يبدع الشاعر لوحة من رائع األلوان 
الرائع  االرتباط  النخلة يف ميالد  دور  إلبراز 
وامل��زروع��ات  وال��ص��ح��راء  النيل  لتحالف 

 صنفرقم
النخيل

 إجاميل1994-199519961997199819992000
األشجار

 إجاميل
الفدان

فدانأشجارفدانأشجارفدانأشجارفدانأشجارفدانأشجارفدانأشجار

100621010013724248-5512177645160126363765ود لقاي1

 ود2
خطيب

46011177645--------233656

1002----------1002مدينة3

9746161----26466466105301650--بركاوي4

257643----216484814150825--قنديلة5

7182115----407765310550----متودا6

7749125---1508256241------عراقي7

106025403210012992210127742156241100621010043309750اإلجاميل

الجدول: أصناف النخيل وأعداها املزروعة يف رشكة أكيشيا الزراعية يف املكابراب
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والحيوانات خدمة للبرش:
النخلة حوت الصحرا أو جدى الجروف

تلقاها مرتاحة الضمر يكفيها دا ويكفيها 
صاح

بجراحة رجتنا الصباح يا القلتو ماب
ترجى الصباح النخلة تحت الواطة

واألرض  نصاح  جهرة  ف��وق  والنخلة  رس 
أعمق ما تكون

عز  الرياح...  عز  صباح  يكفيها  براح  والجو 
الجفاف

الرياح  وك��ل  غريب  لريح  استسلمت  ما 
فوقا بتمر

تخرب  ماب  النخلة  الرياح  أصناف  كل  من 
خالف ريح الصالح

النار  وم��ع��ود  بالصباح  الليل  معوض  ي��ا 
اللهيب

البحر  لجة  ويف  الرياح  عىل  نخلنا  روض 
الغريب

أد الرواويس الصالح

هل هي النموذج لإلكثار والتطوير؟

املحاولة جادة لالستثامر يف مجال تطوير 
إنشاء  محاولة  هي  تلك  والتمور،  النخيل 
الذي  الزراعي  املكابراب  أكيشيا  مرشوع 
رقم  االستثامر  ترخيص  مبوجب  تأسس 
يف  1993م  ال��ع��ام  يف   93 زراع���ة/   /42

والية نهر النيل رشق الدامر. تبلغ املساحة 
والية  خطاب  حسب  ف��دان   2025 األولية 
بلغت  2006/6/8م.  يف  ال��ن��ي��ل  ن��ه��ر 
يفصل  ف��دان��ًا   750 منه  النخيل  مساحة 

أصنافها وأنواعها الجدول التايل أدناه:
وامل��ه��م أن م��ك��ون ال����ري وأع���امل���ه يف 
غ��ال��ب��ًا واردًا  ي��ك��ون  م���رشوع س��د م���روي 

البحرة  مياه  من  لالستفادة  كبرة  بصورة 
بأصنافه  النخيل  زراع��ي��ة  يف  للتوسع 
النسيجية  ومبشاتله  الجديدة  التجارية 
تصنيع  ن��ش��اط  م���ع  األخ�����رى  وخ��دم��ات��ه 
أخشاب  من  األشجار  ومخلفات  التمور 
املنزلية  األثاثات  مجال  يف  ونوي  وألياف 
واألع��الف  التكييف  وصناعات  واملكتبية 
ذلك  العايل.  االقتصادي  املردود  لضامن 
يستلزم تشجيع الدولة لألفراد والرشكات 
والوقفية  والخرية  الطوعية  والجمعيات 
لهذه  املجهزة  الزراعية  األرايض  مبنحها 
كثرة  وإعانات  رمزية  برسوم  املشاريع 
يف الشتول والعمليات الزراعية وعمليات 
املنتجون  يتخطى  حتى  وخالفها  الحصاد 
الجدد مراحل النجاح االقتصادي مع وضع 
الصناعات  لتطوير  ال��ص��ارم��ة  األس���س 

عدسة الدكتور أسعد عبد الرحمن عوض الله



95الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2017   

التمويل  يف  مشجعة  جديدة  أسس  عىل 
التصنيع  تجارب  والتجهيز مستفيدين من 
للمواد الغذائية يف ستينات القرن املايض 
األغذية  تصنيع  ملراكز  الحالية  والتجربة 
السودان  وجامعة  الخرطوم  جامعة  يف 
البحوث  وم��رك��ز  والتكنولوجيا  للعلوم 
االتحادية.  الصناعة  وزارة  يف  الصناعية 
وأوالهم يف كل ذلك تقييم تجربة مصنع 
كرمية للتمور واملواد الغذائية ألنه املركز 
الذي يجب أن تنطلق منه التجربة الجديدة 
يف تصنيع التمور ومخلفات النخيل إدارة 
النتائج  وتعمم  املنطقة  هذه  يف  وتقنية 
وإنتاج  النخيل  زراع��ة  مناطق  باقي  عىل 
التمور يف السودان مع تركيز خاص عىل 
بصورة  والتصدير  التسويق  مشاكل  حل 
والنظم  الهياكل  واض��ح��ة  اسرتاتيجية 
القانونية مع التسهيالت املالية والصناعية 

والفنية من الحكومة االتحادية.
بامليل  ال��ش��أن  ه��ذا  يف  قولنا  ولنختم 
لفضائل  الشعري  الفني  التعريف  تجاه 
النخيل وفوائد التمور ودورها يف سوداننا 
الشاميل وغره بذكر قصيدة ود بدر شندي 
يف النخلة املنشورة يف مجلة النخيل عدد 
7 فرباير 2007م والصادرة يف الخرطوم.

يا نخلة حب�نا لي��ك زاد
يا ثروة يا أم�ل الب��الد

النخلة رحمة من رب العباد
تساقطت يل مريم يوم الوالد

والنخلة شعار يل ب��الد
النخلة ي��وم الحص��اد

متأل ج��والتنا ج��داد 
تدينا عجوة لينا ويل الوالد

تدينا بركاويًا نشيلو زاد
من��و م��دي�دة ألم وداد

النخيل ثروة األجداد 
وأيام الشيك الدرافت املعتمد

بلحة من مت��ودة
أحل���ي من الش��هد

العدو من شجر النخيل عدد
ما بيحتاج م�دى األب��د

النخيل للشامل املعتمد
النخيل ميأل لواري تغ��ادر الب�لد

النخلة صحراوية تروي من بعيد

بتقاوم الري��ح الش���دي���د
تشوفها ترقص من بعيد

زي العروس البس��ة الجدي��د
النخلة طالت وانتني الجديد

إنكرس العكف بالبطالبو ال��وليد
وقف يف ضلها حجر موقليد 

مرة يف السبيطة ومرات يف الجريد
سقطلو بلحات قالد

اسندن��و من الج��وع الش��ديد
قمرية تقوقي والصيف شديد

تفرد جناح تضاره يب صفق الجريد
النخلة انتكت صعيد

نشف الع��رق الك��ان عن��يد
النخلة كربت ونشف الجريد

جميل منظرو س��اعتو الج��ديد
للنخلة نفس حكم السيد

قطع��ها مبنش��ار ح�دي��د
والنخلة يف البيوت بقت واقود
ف�وق بيتًا بسيط رص�و الج�ريد

النخلة يوم الحصاد 
ت�����دينا ما نري������د

شتيلة وقرير اسود شديد
حفروله�ا ع���رق اللي���د

رووها من الدمرة عكران شديد
النخل���ة قامت من ج��دي�د
يا نخلة تقومي من جديد

تفرح��ي البني��ة والول��يد
وتعيدي ما ضينا التليد

التوصيـات

هذه الدراسة تطرح اآليت يف مجال تطوير 
إكثار وتصنيع النخيل والتمور يف املنطقة 
امل��ت��أث��رة بسد م��روي وش��امل ال��س��ودان 
نخيل  ترعي  التي  السودان  مناطق  وبقية 

التمور:
بحوث  لرعاية  مستقلة  هيئة  إنشاء  أواًل: 
ودراسات وإنشاء مزارع التمور وإدارتها مع 
كرعاية  األخرى  زراعته  مبشاكل  االهتامم 
الشتول  وإكثار  النسيجية  الشتول  معامل 
وتطوير  آل��ي��ًا  امل����زارع  تجهيز  وتقنيات 
وعمليات  ال��زراع��ي��ة  ال��خ��دم��ات  عمليات 
التمور  وتصنيع  الحصاد  بعد  وما  الحصاد 

واألخشاب واملخلفات األخرى.

ثانيًا: تجميع اإلدارات الحكومية والرشكات 
واملهتمني  واألف��راد  واملنظامت  الخاصة 
بشئون النخيل والتمور يف تنظيم مهني 
يدعم الهيئة املقرتحة ويساهم يف تنفيذ 
وأع��داد  مساحات  بزيادة  العليا  أهدافها 
وتسوقه  وتصنيعه  التمور  وإنتاج  النخيل 
عامليًا باألصناف العاملية التجارية املمتازة 
والقوانني  التمويل  مشاكل  يف  واملعاونة 

املسوغة لذلك.
قيامها  بعد  املذكورة  الهيئة  ترشف  ثالثًا: 
ع���ىل ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��س��وي��ق 
خاصة  أكادميية  برامج  وتطرح  والتصنيع 
يف كليات الجامعات السودانية املختصة 
اهتاممها  م��ع  ال��الزم��ة  ال��ك��وادر  لتخريج 
ب��ت��دري��ب ال��ع��امل��ة ال��زراع��ي��ة ع��ىل أح��دث 

التقنيات يف هذا الصدد.
متويل  وم��ح��اف��ظ  هيئات  إن��ش��اء  راب��ع��ًا: 
لتسهيل  االتحادية  املالية  وزارة  تدعمها 

الدفع املايل للهيئة املقرتحة وفروعها.
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المرأة السودانية
واستخدام نخيل التمر 

في الموروث الثقافي

تلك  أو  امل���وت،  أو  ال��خ��ت��ان  أو  ال��ُع��رس 
بأساليب  أو  الشعبية  باألكالت  املتعلقة 
العالج الشعبي أو ما يعرف بالطب البديل 
وكثري من العادات االجتامعية واالقتصادية 
التي تحرص عليها األرس السودانية ال تزال 
راسخة يف الذاكرة لخصوصيتها واالعتقاد 

فيها.
استخدام  األيكولوجية  البحوث  أثبتت 
شنكر  امللكة  عهد  يف  النخيل  أغ��ص��ان 
 165 يف  مروي  مملكة  حكمت  التي  خيتو 
إىل 145 قبل امليالد. وقد عرث عىل أثر لها 
وهي ترتدي تاجًا ميثل العقرب رمز اآللهة 
الذي  العرش  عىل  جلست  وق��د  ايزيس. 
اتخذ شكل أسد وهي تحمل لواء بيمينها 
خلفها  وم��ن  بيسارها،  النخيل  وغ��ص��ن 
ايزيس  اآلل��ه��ة  أم��ام  ال��ع��رش  ويل  جلس 
الحامية  لتوفري  كرمز  املجنحتني  بيديها 
الذي  النخيل  غصن  ويرمز   ،)1( لألمرية 

تحمله امللكة بيسارها للحياة.

بساتني  من  ع��ددًا  حسني  فاطمة  متتلك 
النخيل بالوالية الشاملية مبنطقة تنقايس 
إن��ت��اج التمور  ت��ق��ول ع��ن م��زاي��ا  ال��س��وق، 
يستدين  ثابتة،  وأم��وال��ه��ا  ع��دي��دة،  »أنها 
مجاعة  تناله  ال  وصاحبها  ويَعامل،  مالكها 
فهي  آلخ��ر،  مكان  من  للتنقل  يحتاج  وال 
كل  يف  األق��وات  وتيرس  االستقرار  تحقق 

األوقات«.
فوائد  عن  حديثها  فاطمة  ابتدرت  هكذا 
أكرث األشجار  تعد من  التي  النخيل  شجرة 
ملعظم  ال���غ���ذايئ  ال��ن��ظ��ام  يف  أه��م��ي��ة 
ولسهولة  الغذائية  لقيمتها  السودانيني؛ 
تخزينها لفرتات أطول، وتردف فاطمة: بأن 
عند  وتراثيًا،  ثقافيًا  موروثًا  شكلت  النخلة 
الرتباطها  السودانية قدميًا وحديثًا؛  املرأة 
بالعديد من العادات والتقاليد التي مُتارس 
تلك  س��واء  السودان،  أنحاء  مختلف  يف 
باملاملك  النساء  تتويج  بعادات  املتعلقة 
وطقوس  الُنفاس،  ع��ادات  أو  القدمية، 

صحفية وباحثة بوكالة السودان لألنباء

أمل عبد الحميد عيل أحمد

amelhameed@hotmail.com
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النخيل والطقوس املتوارثة

والتقاليد  ال��ع��ادات  من  الكثري  وهناك 
الطقسية التي ميارسها السودانيون 

منذ  املختلفة  الحياة  دورات  يف 
ولها  ال���وف���اة،  وح��ت��ى  امل��ي��الد 
النخيل.  بشجر  وثيق  ارت��ب��اط 
منها طقس األربعني للمولود 
سكان  حرص  والذي  الجديد 
عىل  النيلية  املناطق  أغلب 
مامرسته. من عادات املرأة 
املناطق،  تلك  يف  النوبية 
مولودها  وض��ع��ت  إذا  أن��ه��ا 
أن  قبل  البيت  م��ن  تخرج  ال 
ويف  ي��وم��ًا،  أرب��ع��ني  تكمل 

يبدأ  األرب��ع��ني  ال��ي��وم  عشية 
أمه  وتحمله  باملولود  االحتفال 

إىل نهر النيل لتقوم بغسله هناك 
ويعتقد  املطلوبة.  للطقوس  وفقًا 

ستنزل  ورشورًا  عقوبات  أن  األه���ايل 
باملرأة التي تهمل هذه الطقوس وترافق 
املرأة الواضعة إىل النيل نساء أُخر يحملن 
الشجرة  بهذه  تيمنا  النخيل)2(  أغصان 
املعمرة  األش��ج��ار  م��ن  فهي  امل��ب��ارك��ة، 
توفري  للصغري  وتضمن  الفوائد،  الكثرية 
مقومات الحياة، كلام أشتد عوده، وينشد 
املحلية  الشعبية  األغ��اين  بعض  النساء 
املضمون  ه���ذا  تحمل  ال��ت��ي  وال��رتاث��ي��ة 
ورجليها،  ويديها  وجهها  امل��رأة  وتغسل 
تطلق  بينام  الوليد  وج��ه  بغسل  وتقوم 
العادة  ه��ذه  زال��ت  وال  الزغاريد  رفيقاتها 
مستمرة يف بعض املناطق حتى اليوم. 

دارف����ور تدفن  ال��ط��ف��ل يف  م��ي��الد  وع��ن��د 
رشائح  بعض  )املشيمة(  الخالصة  مع 
نويب  أثر  ذات  لرمبا  عادة  وهي  السعف، 
مسيحي مرتبط مبيالد سيدنا عيىس عليه 
بغرض  النخيل)3(،  شجرة  تحت  السالم 
شجرة  الخ���رار  العمر  ب��ط��ول  ال��ت��ف��اؤل 

النخيل طوال السنة.
يف  الطيب  الله  عبد  الربوفسري  ويقول 
ال��س��ودان  يف  امل��ت��غ��رية  ال��ع��ادات  كتابه 
والنفاس  العرس  طقوس  من  إن  النييل 
من  ه���ودج  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي  “الُكجرة« 
شجر  من  املصنوعة  )الُبساط(  الربوش 

وتعتمد  بالرسير  تحيط  امللون  النخيل 
النخيل)4(.  شجر  من  مصنوع  إطار  عىل 
امل��زخ��رف  الكبري  ال���ربش  ه��ي  وال��ُك��ج��رة 
»تستخدم ستارًا عىل الرسير« يف شكل 
ِخباء للعروس أثناء شهر العسل والنفساء 

يف فرتة الوضع.
الُكجرة  ب��خ��الف  أخ���رى  كلمة  وه��ن��ال��ك   
أخ��رى  وم��ن��اط��ق  ك��ردف��ان  يف  تستخدم 
»الَحَجلة« وهو برش كبري وعريض  وهي 
مزخرف يحيط بالجزء األسفل من القطية 
والنفساء  للعروس  محبسًا  تتخذ  التي 
مفرد  والَحَجلة  الستائر.  مقام  وي��ق��وم 
ة  واألرَِسَّ بالثياب  ُيَزيَّن  بيت  وهي  ِحجال، 
الِحجال.  رّب��ات  قولهم:  ومنها  والستور 
يف  وجاء  بالَحجال.  املخبوءات  النساء  أي 
وَحَجلة  حجلة:  معنى  يف  العرب  لسان 
العروس  تسرت  كام  سرتت  أي  العروس: 

فال تربز)5(. 
وي��ه��ت��م أه���ل ال���س���ودان ب��وض��ع أغ��ص��ان 
سيام  وال  امل����وىت،  ق��ب��ور  ع��ىل  النخيل 
الشامل  قبائل  بعض  زالت  وما  الشباب، 
الرتبة«،  » كرسة  متارس طقوسا تسمى 
الخامس  اليوم  ففي  املقربة  هي  والرتبة 

أهل  من  النسوة  تأخذ  ال��وف��اة  من  عرش 
الحجارة  النخيل وبعض  املتويف، أغصان 
الرتابية  الكومة  عىل  بوضعها  ليقمن 

فوق القرب. 
تعود  قوية  داللة  الطقس  ولهذا 
)وهي  األمومية  الثقافة  لجذور 
ثقافة ٌعرفت يف عهد املاملك 
تٌورث  امل��رأة  فكانت  النوبية 
فاختيار  األبناء(  لها  وُينسب 
بالطقس  للقيام  النسوة 
داللة لها مغزاها الجوهري، 
وم���ن ال���ع���ادات امل��ت��وارث��ة 
يف  للمقابر  زي��ارة ال��ن��س��اء 
األع����ي����اد، وت���ق���وم ال��ن��س��اء 
وتحويطها،  القبور  بتسوية 
ثم بعد ذلك يتم نرث املاء عىل 
وعىل  القرب  بجانب  وت��رتك  القرب، 
والقمح  البلح  من  هدايا  الجوانب  كل 
دام  م��ا  ب��أن��ه  لالعتقاد  النخيل  وس��ع��ف 
ال  امليت  فإن  أخر  السعف  أو  الغصن 

يعذب.

التمر والتغذية

وللتمر فوائد عديدة ترتبط بتغذية الجميع 
ولكن  وأطفال  ونساًء  رج��ااًل  السودان  يف 
يدخل  حيث  منها،  مقدرًا  نصيب  للنساء 
يف مكونات غذاء املرأة الحامل والنفساء 
ارت��ب��اط وثيق  ع��ن  ذل��ك  وامل��رض��ع، وينم 
لهذه العادات بالثقافة اإلسالمية، تصديقًا  
ِب��ِج��ْذِع  ِإَل��ْي��ِك  ﴿َوُه����زِّي  تعاىل  الله  لقول 
َفُكيِل   * َجِنّيًا  ُرَطبًا  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  ْخَلِة  النَّ
اْلَبرَشِ  ِمَن  َتَرِينَّ  ا  َفِإمَّ َعْينًا  َوَقرِّي  يِب  َوارْشَ
ْحَمِن َصْومًا َفَلْن  أََحدًا َفُقويِل ِإينِّ َنَذْرُت ِللرَّ
َم اْلَيْوَم ِإْنِسّيًا﴾ سورة مريم اآلية: 25- ُأَكلِّ

 .26

عىل  السودان  يف  الحامل  املرأة  ودرجت 
)الَكجي  ب  يعرف  م��ا  أو  ال��ُرط��ب  ت��ن��اول 
النوبة.  بأرض  الشامل  مناطق  يف  َكول( 
لتسهيل  وملني  ع��ام  كمقو  ويستخدم 
وإدرار  الرحم  عضالت  ولتقوية  املخاض 
يفيد  متكامل  غ���ذاء  وه��و  الحليب)7(. 
دم  تقليل  عىل  يعني  النفاس،  حالة  يف 
أكدته  ما  وه��ذا  الرحم،  والتئام  النفاس 
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الكشوف العلمية الحديثة؛ أن يف الرطب 
الرحم،  أوعية  انقباض  عىل  تعني  م��واد 
نها،  وتليِّ األمعاء  ف  وتنظِّ النزيف،  ومتنع 
وأيرس  وقت،  بأقرص  تغذي  أخرى  وم��واد 

سبيل.
وأس��ايس  ه��ام  كغذاء  التمر  ويستخدم 
وغ���ذاء  امل��رض��ع��ة  امل����رأة  حليب  إلدرار 
األرسة  وت��ق��وم  السودان.  يف  للنفساء 
الوضع،  عقب  ل��ألم،  خاصة  وجبة  بإعداد 
تعرف )بالرببور( أو مديدة التمر تتكون من 
التمر الجاف بعد سحقه وغليه حتى يصري 
البلدي)8(.   السمن  إليه  ويضاف  كثيفًا 
لتناول  للمدعوين  التمر  م��دي��دة  وت��ق��دم 

)السامية( أو طعام العقيقة.
ويوزع التمر عىل املدعوين يف مناسبات 
عىل  البيوت  ربات  فتحرص  القران،  عقد 
تقديم أجود أنواع التمور مبصاحبة العديد 
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من الحلويات، اعتقادًا جازمًا بربكته، ويتم 
املحشوة  ال��خ��ب��ائ��ز  ب��ع��ض  ت��ق��دي��م 

النواة  إزال���ة  بعد  التمر  بعجينة 
منها. 

 ومصداقًا للسنة ولحديث 
عليه  الله  صىل  الرسول 
وسلم )أكرث النساء بركة 
ف��إن  مؤونة(  أي��رسه��ن 
يف  املتبعة  التقاليد  من 

إج��راءات  تبسيط  الريف 
األرس  بعض  واعتزاز  ال��زواج 

التمر  عىل  القران  عقد  بإمتام 
فقط. 

أب��رز  م��ن  التمر  م��ع  القهوة  ت��ن��اول   ويعد 
والتي  ال��س��ودان��ي��ة  امل���رأة  عند  ال��ع��ادات 
مصاحبة  بطقوس  صناعتها،  يف  ت��ربع 
ثقافة  بحسب  آخر  إىل  مكان  من  تختلف 
أه���ل امل��ن��ط��ق��ة، وت��ظ��ل ك��س��ال ب��رشق 
التي تشتهر  امل��دن  أك��رث  ال��س��ودان، هي 
لقبائل  نسبة  البجاوية  )الجبنة  بقهوتها 
البجا بالرشق( التي ترشب مع التمر حتى 
أحد  القهوة  صناعة  فيها  متثل  أضحت 

مالمح املدينة.
الخبز  من  ن��وع  وه��ي  التمر(  )قراصة  أم��ا 
امل��ص��ن��ع م���ن دق���ي���ق ال��ق��م��ح امل��خ��م��ر 
وغليه  تكسريه  بعد  التمر  إليه  واملضاف 
والهيل  ال��ق��رف��ة  ب��ه��ارات  وإض��اف��ة  ج��ي��دًا 
عىل  وإنضاجها  إليه،  والكسربة  والشامر 
وإضافة  القراصة،  صناعة  إن��اء  »الصاج« 
ملعظم  رئيسيًا  غ��ذاء  متثل  لها،  السمن 
س��ك��ان م��ن��اط��ق ال��ش��امل، وأه���م وجبة 
السكك  عرب  بالقطار  للمسافرين  )زوادة( 

الزمن  يف  ال��ش��امل  مبناطق  ال��ح��دي��دي��ة 
املايض. 

وم�����ن امل�����رشوب�����ات امل��ف��ض��ل��ة ع��ن��د 
السودانيني والتي توارثتها املرأة، مرشوب 
ضمن  م��ن  وه��و  )الرشبوت(  ب  يعرف 
هذا  تاريخ  ويرجع  األضحية،  عيد  أولويات 
املرشوب لزمن بعيد تناقلته األجيال حتى 
يصنع  اللحوم،  لهضم  ثابتة  بصورة  اآلن 
باستخالص عصريه  التمر،  الرشبوت من 
)الذريعة(  إليه  ويضاف  النار،  يف  بغليه 
التي يتم رشها باملاء وغمرها  الذرة  وهي 

لحني، ثم يضاف إليه بعض البهارات مثل 
والحلبة، ويرتك  والجنزبيل  األحمر،  العرق 
اليوم  تتعدى  ال  ق��ص��رية  ل��ف��رتة  بعدها 
وتعد  رائ��ع،  مب��ذاق  بعدها  ليخرج  الواحد؛ 
ألمراض  مفيدة،   فيه  املوجودة  البهارات 
الهضم  عملية  يف  يساعد  كام  األم��ع��اء، 

بامتصاصه للدهون داخل الجسم.

استخدامات نوى التمر

القهوة  أن��واع  أج��ود  من  التمر،  نوى  ويعد 
شامل  والي��ة  يف  السودانية  امل���رأة  عند 

مريم  ال��ح��اج��ة  تحدثنا  وعنها  ك��ردف��ان، 
ترب  أب���و  خ���ور  منطقة  م��ن  م��ق��ب��ول 
عادة  وتقول عن  بشامل كردفان 
املصنعة  ال��ق��ه��وة  رشب 
يف  خاصة  التمر  نوى  من 
امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة يف 
وقت الحصاد: إن رشب 
التمر  ن��وى  م��ن  القهوة 
عرب  توارثناه  العهد  قديم 
األجيال، ونبع من االحتياج 
يف موسم األمطار الشديد 
العربات  توقف  يصاحبه  الذي 
من  والسلع  البضائع  تحمل  التي 
أبو ترب، والتي من  العبور لتصل اىل خور 
الحل  أو الرتفاع أسعاره. ويكون  النب  بينها 
والبديل أن تقوم املرأة بتكسري نوى التمر 
ناعم،  يصبح  حتى  وسحنه  وتحميصه 
قهوة  وهي  مسحوقه  من  القهوة  وصنع 
رشابها،  عىل  ن��داوم  ظللنا  لذيذ،  بطعم 

كام تقول.
وبحسب سيدة األعامل الشول العاقب: أن 
االستثامر يف أطنان من النوى التي ُترمى 
كبري،  اق��ت��ص��ادي  مكسب  ُتستغل،  وال 
بأكياس  وتعبئته  ال��نب  صناعة  يتم  حيث 
وتسويقه، وميكن أن تتسع هذه الصناعة 
ول��دول  املحلية  األس���واق  لكافة  لتصل 
لها  وال��رتوي��ج  بها  االهتامم  ويتم  الجوار 
كونها منتجًا محليًا سهل الصنع ولخلوها 
من األرضار وعنرص ارتكاز قوي لتسويقها 

محليًا وعامليًا.
املرأة  عند  التمر  نوى  استخدامات  وعن 
زينب  األعشاب،  خبرية  تؤكد  السودانية، 
عمر، نجاحها يف تركيب عالج من القهوة، 
التمر(  نوى  من  )املصنعة  التنينة  قهوة 
القلب  ملرىض  مجرب  عالجًا  أنها  مؤكدة 
وتضيف  العظام،  وأم���راض  وال��رشاي��ني 
وطريقة  التمر،  ن��وى  م��ن  تصنع  قائلة: 
ن��وى  أن��ن��ا نحمص  ال��ق��ه��وة،  ع��م��ل ه���ذه 
الهبهان  إليه  ونضيف  نسحنه  ثم  التمر، 
)الهيل( والزنجبيل، وتقوم مقام النب يف 

االستخدام.
إلزالة  خلطة  زينب  تصنع  التمر  نواة  ومن 
أيام،  سبعة  يف  للنساء  والسواد  الكلف 
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خلطة  تصنع  كام  مختلفة،  مبقادير  لكن 
أخرى للجسم بعد أن متزجها بعسل 

للتنعيم،  الزيتون  وزي��ت  النحل 
إلطالة  أخ��رى  تركيبة  وه��ن��اك 
إىل  زينب  وتذهب  ال��رم��وش، 
تتم  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ارص  ك��ل  أن 
من  الخلطات  لهذه  إضافتها 
املواد الطبيعة، وال يدخل فيها 

أي مواد كيامئية.
السودانية  امل���رأة  وتستخدم   

للعيون  ككحل  للزينة،  التمر  نوى 
النار  عىل  وتحميصه  بطحنه  وذلك 

حتى يسود ويفرغ يف »املكحلة« إناء 
التمر استخدامات صحية  الكحل. ولنوى 

العيون  ألم��راض  يستخدم  فهو  أخ��رى، 
وحاالت الربو ومقوي للجنس ويسهم يف 

عالج بعض األمراض الجلدية.
ويتواصل اهتامم املرأة السودانية بنخيل 
محمود  رح��اب  الباحثة  بحصول  التمر؛ 
التعليم  بوزارة  املركزي  باملعمل  صالح، 

براءة اخرتاع  العلمي، عىل  والبحث  العايل 
بفصل  التمر،  نواة  من  الزيت  استخالص 
دقيقة  لحبيبات  الثامر وطحنها  النوى من 
قامت  ح��ي��ث  الحجارة)9(،  ط��ح��ن  ب��آل��ة 

التمر  ن���واة  م��ن  ع��ي��ن��ات  بجمع  ال��ب��اح��ث��ة 
القنديلة،  )الربكاوي،  ال��س��وداين 
ود  امل��رشق  الكلمة،  التمودا، 
ومن  لقاي(.  وود  خطيب، 
ثم استخلصت الزيت من 
املذيب  بواسطة  نواتها 
عن  »الهكسان«  العضوي 
االستخالص  جهاز  طريق 
)السوكسليت(.  املستمر 
الزيت  ع��ىل  الباحثة  وحصلت 
النقي الخايل من »الهكسان« عن طريق 
)إتش-(  فيتامني  تحديد  وت��م  التبخري، 
التمر  ن��واة  زي��ت  يف  السلنيوم  وعنرص 

السوداين. 
مقاوم  بكونه  التمر  ن��وى  زي��ت  ويتميز 
للحرارة ومقاوم لألكسدة وفرتة صالحيته 
ليستخدم  بقوة  مرشحًا  يجعله  الطويلة 
كام  األخرى.  النباتية  ل��ل��زي��وت  ك��ب��دي��ل 
يستخدم، يف مستحرات التجميل، إذ 
لذلك  للتأكسد  ومقاومته  بالثبات  يتميز 
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يف  لالستخدام  مثايل  فهو 
ال���ح���امي���ة من  ك���رمي���ات 

تم  وم��ؤخ��رًا  الشمس، 
اقرتاح زيت نوى البلح 
الكانوال  لزيت  كبديل 

ال����ذي ي��س��ت��خ��دم يف 
تحسني الوقود الحيوي.

أما التنجيم أو رضب الودع 
فهو  التمر،  نوى  باستخدام 

امل��ع��روف��ة  التنجيم  أن����واع  م��ن 
النساء،  متارسها  والتي  بالسودان 

وت��ع��ت��م��د ع���ىل م���ه���ارة امل��ن��ج��م��ة يف 
استخدام النوى وكيفية ربط كل ما يظهر 
تكوين  م��ن  مُتكنها  ش��واه��د  م��ن  أمامها 
الشخص  حياة  مع  تتسق  منطقية  أفكار 
التنجيم  هذا  كون  رغم  املعرفة،  طالب 
وله  ق��امئ��ًا  م���ازال  أن��ه  إال  دينيًا،  مرفوضًا 

جمهوره الخاص.

املرأة السودانية واقتصاديات النخيل 

اقتصادية  منظومة  النخيل  شجرة  متثل 
أنها  ك��ام  األرسة،  أف���راد  لكافة  متكاملة 
الريفية  للمرأة  خاصة  عمل  ف��رص  توفر 
الريفية  فالصناعات  اإلنتاج،  مناطق  يف 
التمور  عىل  املعتمدة  التقليدية  واملنزلية 
وأجزاء النخلة األخرى تساهم يف تحسني 

الدخل واملستوى املعييش للمرأة.
الريفيات  من النساء  ال��ك��ث��ري  وتعتمد   
من  األك��رب  الجزء  يوفر  عىل النخيل الذي 
النخيل أو  بساتني  بامتالك  إم��ا  ال��دخ��ل؛ 
التلقيح  م��ج��ال  يف  م��وس��م��ي��ة  ك��ع��امل��ة 
محمود  سعاد  وتؤكد  والجني.  والتقليم 
دنقال:  مبدينة  التمور  لبيع  متجر  صاحبة 
تساهم يف  شجرة  اقتصادية  النخلة  أن 
ت��وف��ري األم���وال يف ظ��ل ت��وف��ر ال��ظ��روف 
املناسبة، أكرث من أي نشاط زراعي آخر، 
من  األخ��رى،  البيئية  قيمها  إىل  باإلضافة 
وخفض  املناخ  وتحسني  للجو  تلطيف 

درجات الحرارة يف فصل الصيف.
التمور مصدر غذايئ  بأن   وتضيف سعاد 
عايل القيمة سهلة النقل والتداول وميكن 
تستهلك  ال��ع��ام،  م���دار  ع��ىل  تتوفر  ان 
من  العديد  يف  وتدخل  مصنعة  او  طازجة 

مضافة،  قيمة  تشكل  التي  الصناعات 
ألج��زاء  األخ��رى  لالستخدامات  باإلضافة 
النخلة يف الصناعات املنزلية والتقليدية.

جنائن  صاحب  غريبة  حسن  ج��الل  وي��رى 
رفيقة  النخلة ظلت  أن  السوق:  بتنقايس 
املرأة يف الوالية الشاملية، وكان لها دورًا 
بارزًا يف اقتصاداتها، ففي املايض كانت 
النخيل  أشجار  بأغصان  تستعني  امل��رأة 
كام  الطعام،  إلنضاج  كوقود  واستخدامه 
تقوم بفتل الحبال من األشميق »النسيج 
الليفي امللتف عىل ساق النخلة » وتصنع 
سعف  من  واألط��ب��اق  وال���رُبوش  الُقفاف 
موسم  ويف  ال��ف��راغ،  أوق��ات  يف  الجريد 
املشاركات  أول  ت��ك��ون  ال��ت��م��ور،  ح��ص��اد 
أشجار  أع��ىل  إىل  بالصعود  التمر  لجني 
اقتصادها  تعزيز  بجانب  ه��ذا  النخيل، 
وال��رشاء  للبيع  التمور،  ألس��واق  بالولوج 
مبعرفة ودراية تامة لكافة أصناف التمور. 

صناعة السعف

امل��وروث��ات  م��ن  بالكثري  ال��س��ودان  يذخر 
من  املنتجة  اليدوية  والصناعات  الشعبية 
السودانية  املرأة  تحرتفها  والتي  النخيل، 
رئيسيًا  دورًا  السودان  يف  النساء  وتلعب 
يف صون ونقل املهارات اليدوية املتوارثة 

من جيل إىل آخر.
الحرفيات  أحدى  عابدين  حسينة  وتحدثنا   
ال��س��ع��ف بسوق  ال��ت��ي مت��ت��ه��ن ص��ن��اع��ة 

استفادة  م��دى  ع��ن  أم���درم���ان، 
امل��رأة من كل أج��زاء شجرة 
ومتكنها  مبكرًا  النخيل 
الصناعات  إنتاج  من 
املتميزة  التقليدية 
م�������������ن س�����ع�����ف 
ال��ن��خ��ي��ل ب��ق��ول��ه��ا: 
عن  ع��ب��ارة  ال��س��ع��ف  أن 
أل�������واح م��س��ت��خ��رج��ة م��ن 
ج��ري��د ال��ن��خ��ي��ل، ت��ف��ص��ل إىل 
ويّلون  ونعومة  رق��ة  أك��رث  رشائ��ح 
شعبيًا  املعروفة  باألصباغ  بعضها 
يف  تستخدم  الصبغة،  أو  )التفتة(  ب��� 
أو  واملصايل(،  )الربوش  السجاد  صناعة 
الطعام  حافظات  أو  )القفاف(  السالل 
أغطية  م��ن��ه  تصنع  ك��ام  )مشلعيب(، 

)طواقي  إىل  باإلضافة  )أطباق(  لألطعمة 
القش( غطاء للرأس وواقي من الشمس، 
وهي  مقشاشة  جمع  املقاشيش(  و) 
جانب  إىل  ال��ج��ري��د،  م��ن  تصنع  مكنسة 
ال  التي  األخ��رى  االستخدامات  من  الكثري 

حرص لها.
وت��ع��ت��م��د ص��ن��اع��ة ال��س��ع��ف ع��ىل ال��دق��ة 
واإلتقان، وتتضح جليًا يف صناعة الربوش 
أي مفارش السعف والتي نجدها مختلفة 
ولها وظائف مختلفة،  واألحجام  األشكال 
تقوم بصناعتها املرأة برباعة تبدأ بضفرية 
»بالقديقة«  ي��ع��رف  م��ا  لعمل  السعف 
ربط  مكان  عىل  يطلق  نوبية  كلمة  وهي 
مستعار  اس��م  وه��و  الساقية،  ق��وادي��س 
للتشابه  السعف  ضفرية  لفة  عىل  يطلق 

بينهام.
من  اإلنسان  حياة  ب��دورة  ال��ربش  ويرتبط 
امل��ي��الد وح��ت��ى امل����امت، ح��ي��ث ُي��ف��رش 
ال���ربش األح��م��ر ل��ل��م��رأة ال��ن��ف��س��اء لرتقد 
أيضًا  املختون  والطفل  الوالدة،  بعد  عليه 
الزواج البد  له الربش األحمر، وعند  يفرش 
للعريس  األح��م��ر  ال���ربش  ي��ف��رش  أن  م��ن 
ليجلس  “العنقريب«  الحناء عىل  ليلة  يف 
عليه، وكذلك يفرش عىل العنقريب الذي 
 « طقوس  ألداء  العروسني  عليه  يجلس 
الجرتق«. وللون األحمر داللة معتقدية يف 
الثقافة تشري إىل أن اللون األحمر يساعد 
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يف الشفاء( )10(. ثم يحمل املتويف عىل 
»العنقريب« وهو عبارة عن رسير خشبي، 
مفروش عليه الربش األبيض الذي يعرف 

»بربش الَعَوجة ».
مستطيل  وه���و  ال��ص��الة  ب���رش  وه��ن��اك 
او  »الَترُبوقة  يسمونه  دائ��ري  أو  الشكل 
آخر  دائ��ري  ب��رش  هناك  كام  الَتَقروُقة« 
الُنطع  يسمونه  ال��وس��ط  م��ن  م��ث��ق��وب 
)حامم  وهو  للدخان  النساء  وتستخدمه 
بخار شعبي( تستخدمه املرأة قبل عرسها 
يسمونه  وكبري  طويل  برش  وهناك  بأيام 
املناسبات  يف  يستخدم  »السباتة« 
مناسبات  يف  أيضًا  وتستخدم  الجامعية 

الزواج، حيث ترقص فوقه العروس)11(. 
طولها  ي��رتاوح  التي  الطويلة  ال��رُبوش  أما 
فيستخدم  أمتار  سبعة  إىل  ستة  بني  ما 
ويف  باملساجد،  ال��ص��الة  يف  ال��ن��وع  ه��ذا 
)برش  موائد إفطار رمضان يف الطرقات 
خالوي  يف  العلم  حلقات  ويف  اإلفطار( 

تحفيظ القرآن.
لحفظ  تستخدم  أداة  املشلعيب  وميثل 
الطعام قبل ظهور أجهزة الحفظ الحالية، 
يصنع من سعف النخيل عىل شكل شبكة 
أشبه بشبكة مرمى كرة السلة بدون فتحة 
ي��راد  م��ا  منه  يسقط  ال  حتى  ق��ع��ره  ع��ىل 
حفظه بعيدًا عن املتناول، وغالبًا ما تكون 
بالحبال  أعىل  إىل  تشد  الحوامل،  ثالثية 
املطبخ،  كسقف  ع��اٍل  مكاٍن  يف  وتعلق 

تنترش يف األماكن النائية حتى اآلن.

الت��زال  املكانس«   « امل��َق��اْش��ِي�����ش  أم��ا 
تستخدم يف نظافة املنازل لخفة حملها 
وسهولة التنظيف بها وتصنع املُقَشاَشة 
منه  ويستخرج  السعف  يشقق  ان  بعد 
ويربط  القوي  السعف  وهو  )الحنقوق( 
ناعمة  رق��ائ��ق  إىل  ي���رشح  ث��م  رب��ط��ت��ني 
مستوي  يف  وتقطع  )النتاية(  تسمي 
واحد ال يتجاوز طولها مرتًا وتطور شكلها 
ليتم  طويلة  عصا  عىل  توضع  وأصبحت 

النظافة بها.
يبلغ  ص��غ��رية  قطعة  وه��ي  وال��َق��رَق��ِري��ْب��ة 
من  تقطع  بوصات،  ست  ح��وايل  طولها 
أداة  النخيل  للحاء شجرة  السفيل  الجانب 
)لعواسة الكرسة( أي صنع نوع من الخبز 
املخمر،  العجني  م��ن  يصنع  ال��س��وداين 
أثناء  صوتًا  تصدر  ألنها  بذلك  وسميت 
املسح لرتقيق العجني، أشبه بقرقرة املاء 
رشيف  محجوب  الشاعر  ويصف   .)12(

الَقرَقِريْبة بكلامت رائعة قال فيها: 
الَقرَقِريْبة قريبة يف إيدك فراشة تدور

فوق  قمرية  ذي  البنقط  والعرق  والهبابة 
السور

تغازل يف الضحى النقاع
ال كراس وال سبورة

ال تقرير سمح رقايك ال دبورة
تحيى تعييش ال مقهورة

وال منهورة
وال خاطر جناك مكسور

بل مستورة 

يصنع  ليفي  غ��ط��اء  ف��ه��و  ال��َط��ْب��ق،  أم���ا 
لتغطية  ويستخدم  النخيل  سعف  م��ن 
الطعام، ويزين بأسلوب جميل وفن راقي 
عديدة،  مسميات  له  بذاته  لوحة  ليصبح 
عن  عبارة  وهي  )الريكة(  نجد  دارفور  ويف 
طبق يوضع فيه الخبز )الكرسة( تستخدم 
توضع  حيث  ال��زواج  مراسم  يف  األطباق 
جميلة،  بأشكال  ويزين  الُعرس  عطور  به 
واملكرسات  الحلوى  لتقديم  ويستعمل 

يف مراسم الِجرتْق.
والُوَقايَة عبارة عن قاعدة صغرية مستديرة 
مصنوعة من سعف النخيل ومزينة بجامل 
أخاذ إلسناد “الجبنة” وهو وعاء من الفخار 
الجبنة  ويوضع عىل فوهة  القهوة،  لصنع 
والَهَباَبة  القهوة.  لتصفية  )األشميق( 
وبدونه  خشبي  مبقبض  ي��دوي��ة  م��روح��ة 
النخيل،  سعف  م��ن  مصنوعة  أح��ي��ان��ًا، 
جلب  يف  النار  قدح  جانب  إىل  تستخدم 
خالل  ال��ذب��اب  وط��رد  الجو  وتربيد  ال��ه��واء 

الصيف والخريف.
وال���ُق���َف���ة، س��ل��ة م��ص��ن��وع��ة م���ن سعف 
تستخدم  مختلفة،  ب��أح��ج��ام  ال��ن��خ��ي��ل 
الخروات  من  املنزلية  األغ��راض  لحمل 
واللحوم وغريها، كام تصنع من السعف 

» شنط اليد« لحمل احتياجات الفتيات.

نخيل التمر يف األدب النسوي السوداين

األدب  يف  ال��ت��م��ر  ن��خ��ي��ل  م��ع��ن��ى  ت��ج��ىل 
السودانيات  األديبات  إف��راد  يف  النسوي 
ملساحة عن شجرة النخيل، فنجد من أميز 
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كتابات، الكاتبة الروائية بثينة خر ميك، 
واملعنى(  )النخلة  القصصية  املجموعة 
التي  االجتامعية  املتغريات  تتناول  وهي 
خالل  به  مرت  والتي  السودان  يف  تحدث 
عقائدية  متغريات  ومنها  األخ��رية  الفرتة 
كام  كبرية،  بدرجة  وإنسانية  واجتامعية 
سالمة  الشيخ  سلمى  للقاصة  ص��درت 

مجموعة قصصية بعنوان )ابن النخيل(.
الرحمن،  عبد  خ��ال��دة  ال��ش��اع��رة  احتفت 
بقصيدة  أم��درم��ان  الوطنية  بالعاصمة 
أوردت  أم��درم��ان  ع��رس  بعنوان،  عصامء 

فيها النخيل بقولها: 
يا أمنا أمدرمان سليلة العز

ويا بت الخليل الرابضة يف كرري العظيم
شايل معاك الهم تقيل

بشخاليب  ل��ون��ك  ي��ض��وي  الم��ع��ة  قبة  ي��ا 
النخيل )13(

يا درة يف بيت الخليفة
وشوكة يف قلب الدخيل

يا طابية شامخة وقيمة راسخة
ورنة يف أوتار خليل

فيك البطل عبد اللطيف
مقدام وقاهر مستحيل

وميثل التمر يف األدب والشعر السوداين، 
جوع  رم��ق  لسد  وامل��ع��ني  لالكتفاء  رم��ز 
البسطاء من السودانيني الكادحني، ونجد 
ذلك يف كلامت أغنية الشاعر مجدي النور 
سيد  مصطفى  الفنان  بها  تغنى  والتي 

أحمد:
يا القابضني عليك جمرة يا الناميني بدون 

مترة 
أقامر الضواحي النور

الفضاء  يكتبو يف  راجع  يصحو عىل حلم 
الشاسع

ووطن  واح��د  وطن  واس��ع،  بوطن  يحلموا 
شاسع وطن واسع

وال  مسجون  ال  مهموم  وال  م��ح��زون  ال 
محموم

الظلم  قلم  أكيد  األح��وال  ضاقت  ومهام 
مكسور
املراجع

 19 االح�����د   - األوس���ط  ال��رشق  1/صحيفة 

جم�ادى االول�ى 1424 ه� 20 يوليو 2003 
العدد 9000

العلامنية  واألبحاث  الدراسات  مركز    /2

الحضارة  يف  امل��رأة  العريب-  العامل  يف 
الرس  تاج  الوسيط-  السودان  يف  النوبية 
http://www.ssrcaw.  – عثامن2017- 

org

السودان  بغرب  ال��رتاث  يف  دراس��ات   /3

http://www.  - محمد  يحي  سليامن   -
sustech.edu

الطيب-العادات  عبدالله  بروفسري   /4

)النييل(-  النهري  السودان  يف  املتغرية 
ترجمة محمد عثامن ميك- دار املصورات 

للنرش- الخرطوم -1985 ص 19
5/ لسان العرب - أبو الفضل جامل الدين 

محمد بن مكرم )ابن منظور( - دار صادر - 
سنة النرش: 2003م - الجزء الرابع – ص 

.46

الحقل  الشفوي، مقاربات يف  التاريخ   /6

)املجلد  األن���رثوب���ول���وج���ي  االج��ت��امع��ي 
العريب  امل��رك��ز   455- صفحة  الثاين(- 
-مج5موعة  السياسات  ودراسة  لألبحاث 

من املؤلفني- 2015 .
 – والتغذية  للغذاء  العربية  املجلة   /7

البحرين – الخصائص الغذائية والوظيفية 
للتمر - العدد -38 ص -39 2017.

8/ العادات املتغرية يف السودان النهري 

- املرجع السابق- ص 25
للملكية  العام  العدل- املسجل  وزارة   /9

الفكرية – براءة اخرتاع – فرباير- 2011
ال��ل��ه  ع���وض  ع��ب��دال��رح��م��ن  أس��ع��د   /10

يف  )الربوش(  السعفية  امل���ف���ارش   –
باملنطقة  ال��س��وداين  الثقايف  امل���وروث 
الشاملية: الربش األبيض والربش األحمر 
العدد   - الشعبية  الثقافة  مجلة  منوذجا- 

-36 املنامة 2017  - ص 153.
11/ عبد املطلب الفحل - هندسة شعبية 

- مجلة املهندس السوداين - العدد األول- 
الخرطوم -2006 ص 80.

12/ العادات املتغرية يف السودان النهري 

– املرجع السابق - ص73 .
وهي   : شخاليب  وجمعه  الشخلوب   /13

وينمو  العرجونة  من  تتدىل  رفيعة  ف��روع 
عليها التمر مبارشة.
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االدارة المتكاملة
لحشرة النخيل القشرية 

الخضراء الحافرة بالسودان

السنوات  ويف  بالعامل  الجافة  للتمور 
حتى  جنوبًا  النخيل  زراع��ة  امتدت  األخ��رة 
والية الخرطوم وشامل الجزيرة وذلك بعد 
واملستوردة  الجافة  شبه  األصناف  نجاح 
)الرطبة( من األصناف العاملية املشهورة. 
بحوايل  بالسودان  التمور  إنتاجية  تقدر 
431000 طن مرتي حيث يحتل السودان 

بحسب  ال��ع��امل  يف  ال��س��اب��ع��ة  امل��رت��ب��ة 
 )FAO 2010 ( منظمة الفاو

الخطرة  النخيل  آف��ات  أن  من  وبالرغم 
 The date ال��ح��م��راء  النخيل  كسوسة 
باملرشق  تنترش    palm red weevil

عن  املتسبب  البيوض  وم��رض  العريب. 
 Fusarium oxysporum f. sp. الفطر  
مل  العريب  باملغرب  ينترش   Albedinis

يتم تسجيلها عىل النخيل بالسودان حتى 
اآلن. إال أن إنتاجية النخيل تدهورت بصورة 
األحيائية  االجهادات  واضحة وذلك بسبب 

كاآلفات الحرشية واالمراض.

 Areacaceae النخيلية  العائلة  تحتل 
 Phoenix. التمر  نخلة  لها  تنتمي  التي 
العائلة  الثانية بعد  dactylifera L املرتبة 
النخيلية Poaceae  من حيث إنتاج الغذاء 
التمور غذاء شبه كامل. خالل  حيث تعترب 
املنطقة  يف  ل��إن��س��ان  النخلة  م��الزم��ة 
 6000 ح��وايل  منذ  نشأت  حيث  العربية 
عىل  املبارش  وغر  املبارش  وأثرها  سنة 
البيئة وعطائها املتواصل اكتسبت النخلة 
مكانة اقتصادية واجتامعية خاصة، تعززت 
املقدسة  ال��س��اموي��ة  ال��ك��ت��ب  ح��وت��ه  مب��ا 
النبوية  والسنة  الكريم  ال��ق��رآن  وخاصة 
يجب  وث��روة  قوميًا  تراثًا  أصبحت  وبذلك 
من  لوقايتها  الجهد  وب��ذل  عليها  الحفاظ 

األمراض والحرشات.
النيل  نهر  ضفتي  عىل  التمر  نخيل  ي��زرع 
ب��ش��امل ال���س���ودان ب��ط��ول ح���وايل 900 
يعتقد  حيث  نخلة  مليون   8 وبتعداد  كلم 
منشأ  العليا  وم��ر  ال��س��ودان  ش��امل  أن 

 محطة البحوث الزراعية
هيئة البحوث الزراعية، شمبات، السودان

د. مهدي عبد الرحمن أحمد

mahdiahmed564@yahoo.com
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أهم آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العريب
أواًل: اآلفات الحرشية: وهي تقسم وفقًا ألماكن اإلصابة إىل:

*هذه اآلفات غر مسجله بالسودان

الحفارالدوباسالخامج

ثانيًا: اآلفات األكاروسية

حلم الغبار، اكاروس مثار البلح، اكاروس 
أوراق  تجعد  اك����اروس  النخيل،  ب��راع��م 

النخيل، اكاروس النخيل األصفر

ثالثًا: اآلفات النيامتودية 

تقرح  نيامتودا  ال��ج��ذور،  تعقد  نيامتودا   
الجذور، نيامتوداالتقزم

رابعًا: أمراض النخيل

بالسودان(،  موجود  )غر  البيوض  مرض 
قواعد  تعفن  الجرافيويل،  األوراق  تبقع 

األوراق الدبلودي، تبقع األوراق، عفن طلع 
جذور  عفن  مرض  ال��رف،  مرض  النخيل، 
األم��راض  ال��وج��ام،  م��رض  التمر،  نخيل 
البيوض  الرعد(،  )سيف  الفيسيولوجية 
الكاذب، اإلصفرار املميت، األمراض الغر 
العظم  الرأس،  )انحناء  معروفة املسبب 

الجاف، التدهور الرسيع(

خامسًا: القواقع 

حلزون )قوقع( النخيل، حلزون الحقل

سادسًا: الطيور

العريب  العصفور  امل��ن��زيل،  العصفور 
الغراب  البنية،  الرقبة  ذو  الغراب  الذهبي، 

ذو الذيل املروحي  

 سابعًا: الخفافيش آكلة الثامر
ثامنًا: القوارض

الجرذ األسود، الفار املنزيل، الجرذ النييل

تاسعًا: الحشائش 

األوراق،  ع��ري��ض��ة  ال��ح��ول��ي��ة  ال��ح��ش��ائ��ش 
األوراق،  رف��ي��ع��ة  ال��ح��ول��ي��ة  ال��ح��ش��ائ��ش 
األوراق،  عريضة  امل��ع��م��رة  الحشائش 

الحشائش املعمرة رفيعة األوراق

آفات الثامرآفات الجذور والساقآفات السعف والعراجني
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دودة البلح العامري أو دودة املخازن - 5حفار عذوق النخيل القارض أ. بق النخيل )الهسبسيك( الدقيقي . 5

خنفساء نواة التمر - 6الحفار ذو القرون الطويلة *ب. دوباس النخيل* . 6
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حرشة النخيل القرشية الخرضاء الحافرة

The date palm green pit scale insect

Order : Homoptera

Family: Asterolecaniidae

S.N: Asterolecanium phoenicis  )Rao(

األهمية االقتصادية والرضر

قد  بالسودان  النخيل  إنتاجية  أن  تالحظ 
بسبب  وذل��ك  واضحة  بصورة  ت��ده��ورت 
الحرشية  ك��اآلف��ات  االحيائية  االج��ه��ادات 
وال���ت���ي م���ن أه��م��ه��ا ال���ح���رشة ال��ق��رشي��ة 
 Asterolecanium ال��ح��اف��رة     الخرضاء 

 phoenicis )Rao(, The date palm

ظهرت  والتي    green pit scale insect

كلم   450  ( القولد  مبنطقة  م��رة  ألول 
شامل غرب الخرطوم ( ويعتقد أنها دخلت 
 Ali ,( من خارج البالد )مع فسيلة )شتلة
األصيل  موطنها  الحرشة  فهذه   .)  1989

الحمره

الحمرة

حفار ساق النخيل

حلم الغبار

البق الدقيقي

دودة الطلع الكربي

العاقور) الحفار(

سوسة الطلع

دودة الطلع الكربي
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انتقلت  ومنها  )إيران(  الوسطى  آسيا 
السعودية،  العراق،  العريب،  الخليج  إىل 
 .),Ezz  1973( العليا  وم��ر  فلسطني 
انترشت اإلصابة من منطقة القولد شاماًل 
النيل  لنهر  الغربية  الضفة  عىل  وجنوبًا 
كلم   60 ب��ح��وايل  تقدر  طولية  مبسافة 

ح��ي��ث وص��ل��ت اإلص��اب��ة ش���اماًل منطقة 
الباجا  الخندق واريب وجنوبًا تخطت حاجز 
إىل  لتنتقل  رملية(  )كثبان  الطبيعي 
بزراعة  فقط  املتخصص  الغابة  مرشوع 
شملت  الرشقية  بالضفة  وكذلك  النخيل 
حتى  ش��اماًل  امللك  ج��رف  من  املسافة 

كلم.   40 حوايل  العجوز(  )دنقال  أمنتغو 
وتقدر مساحة انتشارها يف تلك املنطقة 
بحوايل 1000 هكتار. وقد انتقلت اإلصابة 
أبعد من ذلك كمنطقة دنقال  إىل مناطق 
وجزيرة أرتجاشة )  70كلم شامل دنقال( 
وقد  النيل  نهر  بوالية  حمد  أىب  ومنطقة 

فسيلة شديدة االصابة

االصابة عيل التمور

فسيلة شديدة االصابة

تلون السعف والجريد وتحوله للون االصفر بسبب التغذية وافراز السموم

مظهر االصابة الشديدة

الحرشات البالغة

Highly infested offshoot

Chlorosis & malformation on Fruits

Adult females )Gassouma,2003(

Cholorosis &Degeneration on leaflets

Highly infested trees

Mature adult females
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وصلت اإلصابة إىل والية الخرطوم تقريبًا 
قبل ثالثة سنوات )مهدي 2011(. األرضار 
تهديد  إىل  أدت  الحرشة  هذه  من  الناتجة 
كامل  بدمار  الشاملية  مواطني  استقرار 
ملليون نخلة فإذا تم حساب قيمة النخلة 
الواحدة حسب تقديرات تعويضات النخيل 
مبنطقة سد مروي والبالغة 50000 جنيه 
إىل  يصل  أن  ميكن  الخسارة  حجم  ف��إن 
500000 مليار جنيه ومل يتوقف الرضر 

رسيع  انتشار  يف  إنها  بل  الحد  ه��ذا  عند 
يهدد قطاع النخيل يف كامل أنحاء الوطن.  
الوحيد  ال��ع��ائ��ل  ه��و  البلح  نخيل  يعترب 
تصيب  حيث  الحرشة  لهذه   )Ali,1989(

األصفر  م��ن  فيتلون  )الجريد(  السعف 
عىل  وتعمل  وميوت  يجف  ثم  البني  إىل 
الفسائل.  وم��وت  األش��ج��ار  منو  أضعاف 
الثامر  أن  يف  األس���ايس  ال���رضر  ويكمن 
)الرطب  النضج  مرحلة  تصل  ال  املصابة 
الخالل  مرحلة  يف  تبقى  حيث  التمر(  أو 
)الدفيق( لفرتة قد تطول لعدة أشهر بعد 
عىل  وتجف  تذبل  ث��م  الحصاد  موسم 
تنجح  التي  وتلك  )السبيطة(  العرجون 
داخل  حصادها  بعد  تتكرمش  النضج  يف 
)بالكرموش(  يعرف  ما  وتعطي  املخزن 
وسط املزارعني وتكون ملوثة بالحرشات 
وتصبح  اآلدم���ي  لالستهالك  تصلح  وال 
إنتاجية  انخفاض  تقدر  للحيوانات.  كغذاء 
 5 50 كجم إىل   30- النخلة من متوسط 
كجم فقط بنسبة -85 90 % وذلك عىل 
وعمليات  اإلصابة  شدة  الصنف،  حسب 
 Ahmed et al( بالنخلة  الخاصة  الخدمة 
اإلصابة  تنتقل   .)1997 وعبيد،    , 2001

)الجريد(  للسعف  املالمسة  بواسطة 
تيار  ب��واس��ط��ة  وأي��ض��ًا  امل��ج��اور  للنخيل 
الهواء ومصادر املياه وعن طريق اإلنسان 
مبارشة أو غر مبارشة والحيوان والطيور. 
الوصف املر فولوجي وبيولوجية الحرشة 

. ) Ali , 1989( كام ورد

جهود املكافحة السابقة

ال��ح��رشة  ملكافحة  ك��ب��رة  ج��ه��ود  ب��ذل��ت 
مل��ن��ع ان��ت��ش��اره��ا م���ن م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ول��د 
واملكافحة  ال��زراع��ي  الحجر  كاستخدام 

الكياموية باستخدام العديد من املبيدات 
اس��ت��خ��دم��ت ع��ن ط��ري��ق ال���رش ال��ج��وي 
واألريض )Ali et al, 1993( إال إنها مل تفي 
بالغرض املنشود. وقد عادت اإلصابة أشد 
انتشارها  يف  مستمرة  والحرشة  رضاوة 
الحيوية،  املكافحة  مجال  ويف  الرسيع. 
تم استجالب أحد املفرتسات من الخارج 

إال أنه مل يكتب له النجاح. 
  ملا كان تطوير زراعة النخيل يف السودان 
ال��ح��رشة  مكافحة  ع��ىل  أس��اس��ًا  يعتمد 
القرشية الخرضاء، فقد بذلت وزارة الزراعة 
السيطرة  لتحقيق  مقدرًا  جهودًا  والغابات 
منذ  ال���وزارة  رشع��ت  حيث  الحرشة.  عىل 
يف  املايض  القرن  من  التسعينات  أوائل 
إجراء تقليم جائر للنخيل املصاب وحرق 
واستعامل  تقليمه  ت��م  ال���ذي  السعف 
األرض��ي��ة  بالوسائل  رش���ًا  كياموية  م���واد 
بني  زراع��ي  حجر  تطبيق  مع  وبالطائرات 
عىل مسح شامل النتشار الحرشة شامل 
ظهرت  وال��ت��ي  القولد،  منطقة  وج��ن��وب 
هذه  أمث��رت  وقد  مرة.  ألول  اإلصابة  فيها 
باملنطقة  مؤقتة  سيطرة  عىل  الجهود 
املصابة. إال أن الحرشة أخذت يف االنتشار 
التدريجي ليصل عدد النخيل املصاب إىل 
نحو مليون نخلة إمتدت من منطقة الغابة 

جنوبًا حتى جزيرة ارتقاشة شاماًل.
وميكن تلخيص الجهود السابقة ملكافحة 

حرشة قرشة النخيل الخرضاء فيام ييل:
    تضافرت جهود وزارة الزراعة ممثلة يف 
األملاين  امل��رشوع  النباتات،  وقاية  إدارة 
السوداين، كلية الزراعة بجامعة الخرطوم 
اآلف��ة،  ه��ذه  ملكافحة  الشاملية  وال��والي��ة 
خططًا  صممت  متخصصة  لجان  وكونت 
كّونها  عليا  لجنة  اجتمعت  للمكافحة. 
معايل السيد وزير الزراعة لهذا الغرض يف 

1991/7/11م وطرحت خيارين:

النخيل  بقطع  اآلف���ة  استئصال  األول: 
املصاب.

وأساليب  منهجيات  استخدام  ال��ث��اين: 
اآلفة  عىل  للسيطرة  املتكاملة  املكافحة 
خطة  العليا  اللجنة  قدمت  ومكافحتها. 
حمالت  خمس  إط��ار  يف  اآلف��ة  ملكافحة 
الفالحة،  الحملة  املكثف،  املسح  هي: 

امل��ك��اف��ح��ة ال��ك��ي��امي��ئ��ة، ال��ح��ج��ر ال��زراع��ي 
اإلرش��ادي��ة  والحملة  ال��ح��رشي  وامل��س��ح 

واإلعالمية، ومتخضت جهودها يف اآليت:

حملة املسح املكثف )من يوليو 
1991 حتى يونيو 1992م(

تلخصت مكونة الحملة يف اآليت:
تحديد منطقة اإلصابة مبنطقة القولد يف 
واقي  حزام  تحديد  مع  االتجاهات،  جميع 

للمكافحة.
قبل  ال���دوري  الحرشي  والحر  املسح 
وبعد كل عملية مكافحة لتحديد درجة إبادة 

اآلفة.
ج- مسح املناطق األخرى بالوالية للكشف 

عن ترسب اآلفة خارج منطقة املنشأ.
الكيميائية  املكافحة  عمليات  تقييم  د- 
وك���ف���اءة امل���ب���ي���دات امل��س��ت��خ��دم��ة يف 

املكافحة.

حملة املعامالت الفالحية )من 
يوليو 1991 حتى ديسمرب 1991م(

تلخصت مكونة هذه الحملة يف:
الجريد الجاف واملصفر وجزء من  إزالة  أ- 
الجريد األخرض ومعاملته باملبيدات وتركه 

باملوقع حتى الجفاف وفناء اآلفة.
تعيق  ال��ت��ي  ال��ش��ت��الت  ك���ل  إزال�����ة  ب- 
النخلة  ح��ول  م��ن  الكيميائية  العمليات 
وتقليم املتبقي تقلياًم جائرًا ومنع اإلكثار 

من هذه الشتول خالل فرتة املكافحة.
ج- منع ترسب الشتل خارج منطقة انتشار 

اآلفة والدخول إليها.
ال��ط��ول  ف��ائ��ق  النخيل  وإزال����ة  ق��ط��ع  د- 

لصعوبة رشه باملبيدات.
خ��ارج  ال��رط��ب  وتصدير  ت���داول  منع  ه���- 

منطقة انتشار اآلفة.
و- حرق النخيل الذي تستعيص نظافته.

حملة املكافحة الكيميائية:)من 
ديسمرب 1991 حتى يونيو 1992م(

املبيدات  الحملة  ه��ذه  يف  استخدمت 
والجوي  األريض  ال��رش  باستعامل  اآلتية 
بالزيت  خلطها  ب��ع��د  م��ت��ب��ادل��ة  ب��ص��ورة 
لرت   2 بنسبة   80% بااللبولنيوم  املعدين 

لكل 100 لرت ماء:



109الشجرة المباركة  -  ديسمبر  2017   

 320 بجرعة  مستحلب   60% ديازينون 
مليلرت /100لرت ماء

 200 بجرعة  مستحلب   80% فوليامت 
مليلرت /100 لرت ماء

 300 بجرعة  مستحلب   57% مالثيون 
مليلرت /100 لرت ماء

225 مليلرت  %32 مستحلب بجرعة  روجر 
/100 لرت ماء

حملة الحجر الزراعي )من يوليو 
1991 حتى يونيو 1992 م(

مبنع  ال��زراع��ي  الحجر  قوانني  تطبيق  تم 
حركة الشتول من وإىل مناطق اإلصابة.

منع تداول الشتل والرطب وترحيل الجريد 
املقطوع خارج منطقة اإلصابة.

لتنفيذ  املحلية  األوام����ر  اس��ت��ص��دار  ج- 
قوانني الحجر الزراعي.

يوليو  )من  واإلعالمية  اإلرش��ادي��ة  الحملة 
1991 حتى يونيو 1992م(

السمعية  األع���الم  وس��ائ��ل  استخدمت 
والبرية خالل هذه الحملة مع استخدام 
املزارعني  لتوعية  والنرشات  امللصقات 
الجريد  إزال��ة  عىل  وحثهم  اآلف��ة  بخطورة 
األخرض  الجريد  وبعض  واملصفر  الجاف 
عن  واالب��ت��ع��اد  النظافة،  حملة  إط��ار  يف 
وعدم  باملبيدات  الرش  عمليات  مناطق 
عمليات  م��ن��اط��ق  يف  ال��خ��رض  زراع�����ة 
تنفيذ  بعد  أن��ه  إال  الكيميائية.  املكافحة 
االنتشار من  اآلفة إىل  الجهود عادت  هذه 
ح��وايل  م��داه��ا  بلغ  حتى  القولد  منطقة 
يف  النخيل  ث��روة  وه���ددت  نخلة  مليون 

كامل القطر.
اتبعت  التي  الكيميائية  الحملة  فشل  جاء 
مل  امل��ب��ي��دات  ه��ذه  أن  إىل  السابق  يف 
ثم  ومن  الحرشة  هذه  عىل  اختبارها  يتم 
واألم��راض  اآلف��ات  لجنة  بواسطة  إجازتها 
وكأنها  اآلف���ة  ه��ذه  م��ع  التعامل  ت��م  ب��ل 

الحرشة القرشية البيضاء.

  جهود املكافحة الحيوية

بالوالية  ال��ق��ول��د  مبنطقة  اآلف���ة  ظ��ه��رت 
الشاملية عام 1986م خالل دراسة بحثية 
العليا عىل  الدراسات  أحد طالب  بها  قام 

 .P.Blanchardii الحرشة القرشية البيضاء
األع��داء  م��ن  كبرة  أع���داد  لتواجد  ونسبة 
الحرشة  مكافحة  تجربة  وب��دأت  الحيوية، 
الحيوية  ب��ال��ط��رق  ال���خ���رضاء  ال��ق��رشي��ة 
 Chilocorus مبفرتس من عائلة أبو العيد
يف  فرنسا  من  أستجلب   ،bipustulatus

عام 1986برنامج خاص ملكافحة الحرشة 
القرشية البيضاء ومتت تربية أعداد كبرة 
م��ن ال��ح��رشة امل��ف��رتس��ة وأط��ل��ق��ت يف 
تحظ  مل  التجربة  ولكن  اإلصابة.  منطقة 
متكن  ع��دم  منها  ع��دة  ألس��ب��اب  بالنجاح 
مناخ  يف  التأقلم  م��ن  الطبيعي  ال��ع��دو 
املنطقة، وتعرضه ملفرتسات أخرى لكرب 
هاجمته.  التي  للمفرتسات  وجذبه  حجمه 
انتشار  ت��واص��ل  التجربة  ه��ذه  وبفشل 
الحرشة القرشية الخرضاء فتضاعف عدد 
النخيل املصاب من أربعني ألف نخلة عام 
1986م ملائة وخمسني ألف عام 1991م 

فسبعامئة ألف عام 2003م ومليون يف 
العام 2006م لتصل إىل مليون ومائتان 

بنهاية هذا العام )مهدي وآخرون 2017(.

اسرتاتيجية املكافحة الحالية

تم اتباع مفهوم اإلدارة املتكاملة ملكافحة 
بإختيار وتطبيق حزم  اآلفات والذي يعني 
تقديرات  عىل  بناءًا  اآلف��ة  إلدارة  متكاملة 
بالتايل  وهي  ومجتمعية  وبيئية  اقتصادية 
للعوامل  األم��ث��ل  االس��ت��خ��دام  تخاطب 
طفيليات،  مفرتسات،  )طقس،  البيئية 
)تحضر  الزراعية  والعوامل  ممرضات( 
العوامل  النخلة(  خدمة  وعمليات  األرض 
يف  الكيميائية  الطرق  واستخدام  الوراثية 

حدود أضيق.
أسس اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات

االهتامم بإدارة اآلفة دون إبادتها مام يعني 
التي  أف���راد اآلف��ة  ب��وج��ود بعض  ال��س��امح 
ليست مبقدورها تسبب أرضار اقتصادية.

أو  املرتكز  هو  البيئي  النظام  أن  إعتبار   
اإلدارة  مفهوم  عليها  يقوم  التي  الوحدة 
الوعي  يتطلب  م��ام  ل��آف��ات  املتكاملة 

مبكوناتها وتداخالتها.
املكافحة  ملدخالت  األقىص  االستخدام 

غر الكيميائية.

األن�����ظ�����م�����ة  ت�����ن�����اغ�����م  رضورة   
لتنزيل   )interdisciplinary approach(

ألرض  لآفات  املتكاملة  االدراة  أه��داف 
الواقع.

الرقابة الفعالة قبل الزراعة

-1 املكافحة الخاصة باستخدام املبيدات 
الجهازية )الكونفيدور(

متت إجازة تقانة استخدام مبيد كونفيدور 
املتكاملة  املكافحة  اسرتاتجية  ضمن 
الخدمة  عمليات  إج��راء  إىل  تهدف  والتى 
الخاصة بالنخلة من قص جريد وتحويض 
ومن  م(   2000 )عوض  منتظم  وري 
الجهازي  باملبيد  األرض��ي��ة  املعاملة  ثم 
كونفيدور )باير 1992م( بالجرعة 35 مل/

معاملة  تم  وقد  2003م(.  )مهدى  نخلة 
200 ألف نخلة مصابة مبرشوع  أكرث من 
العام  يف  الطريقة  بهذه  الزراعي  الغابة 
2004م بإرشاف وقاية النباتات االتحادية 

النخيل  ومازال  ممتازة  النتيجة  كانت  وقد 
املعاملة  متت  وكذلك  بإنتاجه  محتفظ 
أن  إال  النيل  نهر  لوالية  الطريقة  بنفس 
التكلفة العالية للمبيد حالت دون تعميمة 
من  بكل  املصابة  القطاعات  بقية  عىل 
وأبوحمد  وأرتقاشة  العجوز  ودنقال  القولد 

يف ذلك الوقت.
-2 املكافحة بالكونفيدور ونظائره 

مببيد  للمكافحة  العالية  للتكلفة  نظرًا 
من  املنافسة  غياب  بسبب  الكونفيدور 
األبحاث  إتجهت  فقد  األخ��رى  ال��رشك��ات 
إىل إختبار مبيدات جديدة وبطرق مختلفة 
مثل طريقة الحقن واملعاملة األرضية وقد 
مبحطة  أجريت  التى  األبحاث  متخضت 
مبيدات  ث��الث��ة  إج����ازة  يف  دن��ق��ال  ب��ح��وث 
الفعالة  امل����ادة  ن��ف��س  م��ن  منها  أث��ن��ني 
ك��وم��ودور،  م��ب��ي��دات  وه��ي  للكونفيدور 
ورينفيدور ومبيد أكتارا من مجموعة أخرى 
باستخدام  وذل��ك    )  Ahmed,2005  (
املعاملة األرضية بنفس جرعة الكونفيدور 
ورينفيدور  ك��وم��ودور  مبيدي  ح��ال��ة  يف 
مبيد  حالة  يف  جرام/للنخلة   18 ومبعدل 
االكتارا وقد إنخفضت الجرعات تقريبًا إىل 
وهي  الجديدة  التقنية  حالة  يف  النصف 
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وصلت  وقد  األشجار  داخل  املبيد  بحقن 
إىل 20 مل يف حالة عائلة الكونفيدور وإىل 
 Ahmed  ) 10 جرام/نخلة يف حالة أكتارا 

.)2007

اسرتاتيجية املكافحة املستقبلية 

 ت��ه��دف ال���دراس���ات ال��ق��امئ��ة ح��ال��ي��ًا إىل 
وذلك  مستدامة  مكافحة  طريقة  إيجاد 
 Harten(  ( الحيوية  األع��داء  دور  بتعظيم 
إجراء  األمر  A/raman, 1996 &ويتطلب 

الطبيعية  االع���داء  ملعرفة  امل��س��وح��ات 
املحلية وإمكانية تربيتها معمليًا باإلضافة 
املوطن  م��ن  طبيعية  أع���داء  إح��ض��ار  إىل 
جهود  تكللت  وق��د  اآلفة.  لهذه  األص��يل 
األع���داء  م��ن  ال��ع��دي��د  بتسجيل  ال��ب��ح��وث 
 Cypocephalus ن���وع  م���ن  ال��ح��ي��وي��ة 
 dudichi  L., lady bird Pharoscymnus

والتي   numidicus , Chrysoperla sp

 parasitoid(  ( ال��ط��ف��ي��ل  أه��م��ه��ا  م��ن 
أع��راض��ه  أه���م  م��ن   Metaphycus sp

لكبسولة  الخارجية  بالقرشة  ثقوب  وجود 
خروج  عىل  تدل  والتي  القرشية  الحرشة 
الله  2008  و دفع  )مهدي  الحيوي  العدو 
الطفيل  هذا  وبتسجيل   .)2010 وآخ��رون 
استخدامه  املمكن  من  بأنه  القول  ميكن 
املتكاملة  املكافحة  برنامج  ضمن  بنجاح 

ويتطلب األمر تربيته وإعادة إطالقه. 

عنارص نجاح مكافحة آفات 
النخيل والتمور 

1 - رضورة إنشاء قاعدة بيانات تضم حر 
إصابتها  وش��دة  وال��ت��م��ور  النخيل  آلف��ات 
بالعوامل  ورب��ط��ه��ا  ظ��ه��وره��ا  وم��واع��ي��د 
املناجية ونظم رصد واستكشاف اإلصابة 

وسبل مكافحتها.
2 -استكامل دراسات حر آفات النخيل 
يف  املصاحبة  الحيوية  وأعدائها  والتمور 
لهذه  األص��يل  وامل��وط��ن  املحلية  البيئة 
سليمة  علمية  ق��واع��د  ووض��ع   – اآلف���ات 
يف  الحيوية  الوسائل  استغالل  لتطوير 
خفض تعداد آفات النخيل والتمور وذلك 

بالتعاون مع املنظامت الدولية.
متقدمة  اسرتاتيجيات  تطبيق  -رضورة   3

النخيل  آلف���ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  للمكافحة 
والتمور تعتمد عىل تبني وسائل املكافحة 
غر التقليدية وعدم اللجوء إىل املبيدات 
الكيميائية إال عند الرضورة القصوى وتحت 

ظروف مقيدة.
لتقدير  ومعامل  وحدات  إنشاء  -رضورة   4
أو  ع��ىل  الكيميائية  املبيدات  مخلفات 
الدقيق  القياس  بأجهزة  مزودة  التمور  يف 
ال��خ��ربات  ذوي  م���ن  م��ج��م��وع��ة  وت��ض��م 

املؤهلني يف هذا املجال.
5 - التأكيد عىل أهمية دور اإلرشاد الزراعي 
مع  والتطبيق  البحث  بني  وص��ل  لحلقة 
واإلرش��ادي��ة  العلمية  ال��ن��رشات  إص���دار 
إنتاجيتها  وتطوير  التمر  بنخلة  للنهوض 
الكم  ناحية  م��ن  متميز  منتج  خ��الل  م��ن 

والنوع.
6 -رضورة تدريب الكوادر الفنية واإلرشادية 
يف جميع عمليات النهوض بإنتاجية نخلة 
آف��ات  مكافحة  ع��ىل  ال��رتك��ي��ز  م��ع  التمر 

النخيل والتمور.
7 - رضورة تنظيم ندوات دورية للواليات 
كانت  س���واء  املتشابهة  الطبيعة  ذات 
ونقل  تبادل  يتم  بحيث  بحثية  أو  تدريبية 
آف��ات  مكافحة  م��ج��ال  يف  امل��ع��ل��وم��ات 

النخيل.
للحجر  وص��ارم  فعال  نظام  تطبيق   -  8
الزراعي الداخيل ملنع انتشار آفات النخيل 
مناطق  ب��ني  أو  املختلفة  ال��والي��ات  ب��ني 

مختلفة داخل السودان.
 9 - التأكيد عىل خطر استخدام املبيدات 
بالثبات  تتمتع  التي  العضوية  الكلورونية 
وال��رتاك��م  للتجمع  متيل  وال��ت��ي  ال��ع��ايل 
داخل األنسجة الحية والبحث عن مبيدات 
أم��ان  وذات  االن��ه��ي��ار  رسي��ع��ة  كيميائية 
التخصص  بصفة  تتمتع  وأن  عايل  نسبي 
هذه  تؤثر  وأال  املكافحة  مجال  اآلفة  ضد 
املبيدات عىل الكائنات الحية األخرى غر 

املستهدفة.
للوصول  البحثية  الدراسات  توجيه   -  10
املكافحة  إط��ار  داخ��ل  فعالة  عنارص  إىل 
الفطرية  األمراض  مسببات  مثل  الحيوية 
والنيامتودية  وال��ف��روس��ي��ة  والبكترية 
ألمانها النسبي العايل عىل صحة اإلنسان 

والحيوان والنظام البيئي.
العمليات  دور  أهمية  ع��ىل  التأكيد   -  11
الزراعية والنظافة البستانية كوسائل آمنة 

وفعالة ورخيصة ملكافحة آفات النخيل.
املبيدات  تطبيق  وس��ائ��ل  -تحسني   12
املناطق  ومعاملة  املبيد  جرعة  وخفض 
شديدة اإلصابة فقط والحد من املعامالت 
العالجية  املكافحة  وتطبيق  ال��وق��ائ��ي��ة 
وتفادي تطبيق املبيدات يف ظروف بيئية 

غر مناسبة.
امل��ب��ي��دات  وت��خ��زي��ن  وت����داول  ن��ق��ل   -  13

الكيميائية يف ظل مواصفات قياسية.
املناسبة  االحتياطيات  اتخاذ  رضورة   14-
أثناء التطبيق وكذلك االحتياطيات الخاصة 
واإلسعافات  التسمم  خطر  من  بالوقاية 

األولية.
-15 رضورة البحث عن وسائل علمية آمنه 
عن  الزائدة  املبيدات  بقايا  من  للتخلص 

الحاجة أو التي انتهت صالحيتها.
تأثر  دراس���ة  رضورة  ع��ىل  ال��رتك��ي��ز   16-
النخيل  أشجار  منو  عىل  البيئية  امللوثات 

وانتاج التمور.

توصيات للمحلية

ت��ق��وي��ة وس��ائ��ل اإلع����الم ووض����ع ب��رام��ج 
اإلدارة  م��ج��ال  يف  ل��ل��م��زارع��ني  إرش���ادي���ة 

املتكاملة إلنتاج النخيل. 
بتسخر  الوالئية  الزراعة  وزارة  مع  العمل 
العاملني  ال��زراع��ي��ني  املهندسني  جميع 
وتدريبهم  تخصصاتهم  بجميع  بالوزارة 
إنتاج  مجال  ىف  االرش����ادي  العمل  ع��ىل 
وحث  املختلفة  الفاكهة  وأشجار  النخيل 

جميع املزارعني عىل:
اس���ت���خ���دام ال���س���امد ال���ورق���ي وك��ذل��ك 
األشجار  لتحسني صحة  املركبة  األسمدة 
وعضوية  كيميائية  مبيدات  واستخدام 
النمل،  األرض���ة،  ال��ف��ط��ري��ات،  ملكافحة 
الحمراء،  القرشية  الحرشة  الطلع،  دودة 

الحفارات وعنكبوت الغبار.
وإزال���ة  النخلة  رأس  بنظافة  االه��ت��امم 

العراجني القدمية والجريد الجاف.
ح���رق امل��خ��ل��ف��ات م��ن س��ع��ف، ك���روك، 

عشميق والعراجني القدمية.
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ادوات الحقنطريقة الحقن

Cultural practices before experiments )irrigation basin(

Preparing insecticides for soil application

preparing insecticides for soil application )Actara 25 WG(

Trunk injection)boring a hole into trunk(

Cultural practices before  experiments )pruning( 

Cultural practices before experiments )pre watering(

Soil application with diluted insecticide

Trunk injection)local equipments(
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األخ��رض  للجريد  ال��ج��ائ��ر  التقليم  ع��دم 
ألهميته يف تغذية النخلة يف فرتة اإلزهار.

الفسائل  فصل  أماكن  وتعقيم  معالجة 
وتطهرها باملبيدات الفطرية والحرشية.

تعقيم أدوات الخدمة عند استخدامها من 
شجرة إىل أخرى.

الرتبة  متبقيات  م��ن  امل��ح��اري��ث  نظافة 

Injecting the undiluted insecticide into the trunk

b. Results of comprehensive control program at 
Elgaba Scheme using Confidor during April-June, 

2004 )200,000 date palm were treated (

d. Expected natural enemies

Trunk injection )inserting the tube into the trunk(

a. Results of  ripe and unripe fruits collected from 
treated and untreated date palm trees.

c. Yield and Yield components

تثبيت املاسورة بوضع مائل

التمور املعاملة والغر معاملة

املبيد يف صورته املركزة

نتائج برنامج املكافحة

مزرعة  من  استخدامها  عند  والحشائش 
ألخرى.

تحويض األشجار وإعداد أحواض منفصلة 
لكل نخلة بعمق مناسب يف خط مرتين 

للنخلة املثمرة.
لإصابة  القابلة  النخيل  أص��ن��اف  إح��الل 
مقاومة  بأصناف  املختلفة  ب��األم��راض 

عالية  ج��ودة  وذات  القنديلة  مثل  نسبيًا 
يف املناطق املوبوءة خاصة يف منطقة 

تنقايس الرويس.

توصيات عامة:

تكوين اتحاد منتجي التمور باملحلية.
عدم إستخدام روث البهائم للتسميد إال 
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الكونفيدور بجرعة 35 مل/للشجرة، وذلك 
الجاف  الجريد  قص  عمليات  إج��راء  بعد 
ومن  النخلة  جذع  حول  التحويض  وعمل 
استخدمت  حيث  املنتظم.  ال���ري  ث��م 
إىل   5/16 ب��ت��اري��خ  امل��ب��ي��د  م��ن  ج��رع��ت��ان 
 12/1 وبتاريخ  أوىل  كجرعة  2012/6/2م 

أجري  ثانية.  كجرعة  2012/12/19م  إىل 
وفعالية  ك��ف��اءة  م��دى  ملعرفة  التقييم 
املبيد يف القضاء عىل الحرشة واملظهر 

العام لألشجار.
نتائج التقييم

تم رصد مواقع جديدة بها إصابة عالية 
بحري  منطقة  أشجار   )7( الرحمة  جامع 

الشعبية
 جامع الزاكرين )6( أشجار منطقة الرياض

 شارع االنقاذ .....
جامع اليقني املزاد بحري )4(

برنامج املكافحة املتكاملة لحرشة النخيل 

القرشية الخرضاء بوالية الخرطوم للعام 
2017

التقييم  نتائج  تلخيص  ميكن  سبق  مام 
يف اآليت

القرشية  للحرشة  املوت  نسب  تراوحت 
الخرضاء تقريبًا من 45-%95 ويعزى ذلك 
ومتابعة  التوصيات  تنفيذ  صعوبة  إىل 
توفر  ع��دم  مثل  كثرة  ألسباب  تنفيدها 
الجهة  ف��إن  توفرها  حالة  ويف  ال��ري  مياه 
أن  حيث  للري  املوضوع  الربنامج  التنفذ 
نجاح  أم���ان  ص��امم  ه��و  املنتظم  ال���ري 
املكافحة خصوصًا للمبيدات التي تعامل 

أرضيًا.
تالحظ التأثر اإليجايب للمبيد عىل الحرشة 
القرشية البيضاء وآفة األرضة وعدم تأثره 

عىل عنكبوت الغبار.
يتمركز  املصاب  النخيل  كل  أن  تالحظ 
من  خالية  امل��زارع  وأن  الخرطوم  بوسط 

الحفارات  ديدان  انتشار  ملنع  تخمره  بعد 
وبذور الحشائش.

االهتامم بعملية خدمة األرض سنويًا.
ال��زراع��ي  التنوع  ع��ىل  امل��زارع��ني  تشجيع 

)أشجار فاكهة، مانجو وحمضيات(.
تشجيع زراعة املحاصيل الحولية بداًل من 

الربسيم.
إنشاء مراكز خدمات زراعية متكاملة.
إنشاء مزرعة لتجميع األصول الوراثية.

مواصلة إجراء املسح الشامل.

ملحقات 

برنامج املكافحة املتكاملة لحرشة النخيل 
القرشية الخرضاء بوالية الخرطوم للعام 

2012م

يف إطار الحملة القومية ملكافحة الحرشة 
ال��ق��رشي��ة ال���خ���رضاء ب��والي��ة ال��خ��رط��وم 
مببيد  املصابة  املناطق  معاملة  مت��ت 
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انتقال  يف  تكمن  الخطورة  أن  إال  اإلصابة 
بواسطة  خصوصًا  آخر  أو  بشكل  اإلصابة 
ذو  الخرطوم  وس��ط  يعترب  حيث  اللقاح 

اإلصابة العالية مصدرًا للقاح.
امل����زروع  ال��ن��خ��ي��ل  م��ع��ظ��م  أن  ت��الح��ظ 
إليه لونه األخرض املميز  بالشوارع قد عاد 

مام يدل عىل نجاح املكافحة.
معوقات برنامج التقييم 

العامة  للمؤسسات  الدخول  صعوبة   1-
والخاصة.

من  كثر  يف  املسؤولني  تواجد  عدم   2-
إىل  العامل  الفريق  يضطر  مام  األحيان 

الرتدد عىل املكان ألكرث من مرة.
الرتفاع  وذل��ك  العينات  أخ��ذ  صعوبة   3-

أشجار النخيل.
باملؤسسة  امل���رشف  ال��ت��زام  ع��دم   4-
قبل  م��ن  املوجهة  بالتوصيات  املعنية 

الوقاية )كالري بعد املعاملة باملبيد(.
النخيل  ت��زرع  املؤسسات  من  كثرًا   5-
ع��دم  ه��ن��ال��ك  وي��ك��ون  للزينة  ك��أش��ج��ار 

إهتامم به )مهمل(.
التوصيات 

بوقت  بالحملة  املؤسسات  تعريف   1-
كايف والتشديد عىل تسهيل دخول التيم 
العامل واإللتزام بالتوجيهات املوجهة من 

قبل مفتش الوقاية.
الزراعي ملنع دخول  الحجر  -2 تفعيل دور 
الشتول واللقاحات من املناطق املصابة 
إىل املناطق السليمة خاصة أن املشاريع 
اإلصابة  من  خالية  الوالية  داخ��ل  وامل��زارع 

)مسح 2013/4/1م( 

-3 تفعيل برنامج ارشادي مكثف ملنتجي 
هذه  بخطورة  للتبصر  بالوالية  التمور 
اآلفة وطرق انتقالها وتفعيل برنامج لتوزيع 
مل��زارع  التكلفة  بسعر  أو  مجانًا  الفحول 
الوسائل  اس��ت��خ��دام  وإم��ك��ان��ي��ة  النخيل 

الحديثة كاستخدام بذرة اللقاح.
-4 رضورة االزالة الفورية للنخيل املهمل 

شديد اإلصابة وحرقه.
ملكافحة  عاجل  برنامج  وضع  رضورة   5-
تهدد  آف��ة  أص��ب��ح  ال���ذي  الغبار  عنكبوت 

زراعات النخيل بالوالية
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العمليات الفالحية المتبعة 
لرفع إنتاجية نخيل 
التمر في السودان

كل الرشائع واألديان  الساموية – فقد أفرد 
 58،62 امل��واد  قوانينه  يف  ح��م��ورايب  له 
و64 وذكر يف أكرث من 20 أية يف القرآن 
لذلك  نبوي،  حديث   19 وح��وايل  الكريم 
مركز   – الزراعية  البحوث  هيئة  يف  قررنا  
البستانية، السري قدمًا   بحوث املحاصيل 
يف نرش التقانات وزراعة التمور يف أصقاع 
من  أمكن  ما  وتدريب  املختلفة  السودان 
مجال  يف  والعاملني  املرشدين  جموع 
يف  العلم  إليه  توصل  ما  بأحدث  النخيل 
هذا املجال وبناًء عىل كل هذه املعطيات 
وعدم  املكتوبة  امل��ادة   لشح  وباإلضافة 
ولطالب  النخيل  ملزارعي  التقنيات  نقل 
العلم يف الجامعات وأيضًا مساهمة من 
أهمية   البستانية  املحاصيل  بحوث  مركز 
العمليات  عن  قلياًل  ولو  الضوء  تسليط 
يف  ال��ت��م��ور  لتوطني  الحديثة  الفالحية 

مناطق غري تقليدية يف السودان.
تاريخي  إرث  تعد  التمور  زراع��ة  فحقيقة 
لقبائل شامل السودان منذ آالف السنني  

وتأثريها عىل  التمر  نخلة  أهمية  بناًء عىل 
من��ط وأس��ل��وب ح��ي��اة امل��واط��ن��ني عىل 
هور  ووادي  كتم  ووادي  النيل  نهر  طول 
أيكولوجية هامة وبيئية  حيث تشكل ميزة 
الكثبان  وتثبيت  وامللجأ  الظل  توفري  يف 
صغار  لدخل  هامًا  مصدرًا  وتعترب  الرملية 
منتجاتها  عىل  يعتمدون  الذين  املزارعني 

األخرى من أجل معيشتهم. 
لجائزة  العامة  األمانة  السادة  من  واميانًا 
واالب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة 
الزراعي بدور التمر كمحصول غذايئ هام 
الغذائية فقد ساهمت كثريًا  الفجوة  لسد 
يف دعم أنشطة جمعية النخيل السودانية 
ادخاله يف مناطق غري تقليدية يف  وعىل 
رشق البالد وغربه وذلك بهدف سد فجوات 
مبارشة  غري  بطريقة  وساهمت  املجاعة 
املختلفة  ال��ت��م��ر  أص��ن��اف  ت��ج��ارب  ع��ىل 
لحديث  مصداقًا  وذل��ك  أج��وده��ا  الختيار 
املصطفى )صىل الله عليه وسلم( بيت 
أيضًا يف  ال متر فيه جياع أهله. وألهميته 

املنسق القومي لبحوث الفاكهة والنخيل
هيئة البحوث الزراعية

املنسق الوطني لشبكة تطوير بحوث النخيل بالسودان

أستاذ دكتور داود حسني داود

116
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وظلت تعاين من األهامل والتدهور وظل 
وذل��ك  الشاملية  ال��والي��ة  حبيس  النخيل 
رغم جهود “مسرت ثرور” يف 1942 وزراعة 
النخيل صنف املرشق ودلقاي واملرشق 
والجدير  الباوقة  م��رشوع  يف  خطيب  ود 
بأن  السخرية  من  الكثري  واج��ه  أنه  بالذكر 
املنطقة  جنوب  ألنه  يثمر  لن  التمر  هذا 
  1948 يف  أمثر  وحينام  لزراعته  التقليدية 
الحدث  بهذا  ضخمة  احتفاالت  أقيمت 
وموثقة يف كتاب Tothel 1948 مام شجع 
يف  بيفان”  “مسرت  لقيام  النجاح  ه��ذا 
1948 بزراعة كل أصناف الوالية الشاملية 

منقطع  نجاحًا  ونجحت  كتم  منطقة  يف 
أصبحت  الجافة  األصناف  أن  غري  النظري 
ونواحي  ك��دادة  أم  يف  وذل��ك  جافة  شبه 

كتم.
تعد هذه املحاوالت هي الجهود الرسمية 
مناطق  يف  النخيل  زراع���ة  يف  ال��وح��ي��دة 
والجدير  تاريخيًا  تقليدية  وغ��ري  تقليدية 
بدأت  الزراعية  البحوث  هيئة  أن  بالذكر 
منتصف  يف  النخيل  ب��ح��وث  م��ج��ال  يف 
تخرج من  القرن املايض ومل  سبعينيات 

نطاق محطة أبحاث الحديبة كثريًا.  
القرن  تسعينيات  أوائ���ل  منتصف  ويف 
املايض بدأت الثورة الحقيقية أو انتفاضة 
االنتشار  يف  ال��ع��م��الق  امل��ح��ص��ول  ه��ذا 
يف  تقليدية  الغري  املناطق  وغ��زو  جنوبًا 
زراعته وإدخال العديد من األصناف الرطبة 
وتجريبها تحت ظروف الخرطوم ومناطق 
األت��ح��ادي��ة  ال��زراع��ة  بجهود  وذل���ك  أخ���رى 
شجع  مام  الزراعية  البحوث  وهيئة  آنذاك 
)جانديل  الخاص  القطاع  رشك��ات  بعض 
محمد  بشري  )حاج  كرث  وأف��راد  والنفيدي( 
األصناف  من  العديد  استقدام  يف  عيد( 
بقيام  الثوره  هذه  تقننت  وأخ��ريًا  الرطبة.  
هذا  وول���وج  للبستنة  القومي  امل���رشوع 
املحصول ملعظم أقاليم السودان ومام 
معامل  انتشار  ال��ث��ورة  ه��ذه  ع��ىل  ساعد 
علينا  ل��زام��ًا  وأص��ب��ح  النسيجية.  ال��زراع��ة 
أستقدام  ع��ىل  العمل  نخيل  كباحثيني 
املناخية  بيئاتنا  وف��ق  وتوطينها  تقانات 
ثقافة  ل��دي��ن��ا  أص��ب��ح��ت  ح��ي��ث  املختلفة 
  receptivity وال���  املتازينيا  مثل  جديدة 

اللقاح  حبوب  وحيوية  والتدلية  والتكريب 
النخيل  بحوث  إليه  ماتوصلت  آخر  وإىل 
لزراع  هذه  التقانات  حزمة  ومتليك  عامليًا 
تقليدية  الغري  املناطق  يف  الجدد  النخيل 
أبحاث  أن  بذكره  والجدير  لهذا املحصول  
هذا املحصول بدأت يف الواليات املتحدة 
محطة  وأغ��ل��ق��ت   1918 يف  األم��ري��ك��ي��ة 
األب��ح��اث ال��خ��اص��ة ب��ه��ذا امل��ح��ص��ول يف 
البحثي  الربنامج  أكملت  أنها  بأعتبار   1978

املنوط بها.
يف  جهدًا  بذلوا  الذين  بكل  نشيد  وختامًا 
“سري  ب�  ب��دءًا  املباركة  الشجرة  هذه  نرش 
حيث  ال��ع��ج��وز  دن��ق��ال  ح��اك��م  جاكسون” 
تونس  من  ن��ور  دجلة  الصنف  أستقدم 
كتي  منصور  يف  زراعته  ومتت   1905 يف 
ألن  سيدي  مت��رة  أو  بالتونسية  وسميت 
للسادة  آل��ت  جاكسون”  “سري  بساتني 
املراغنة ومرورًا ب� “مسرت ثرور” و “مسرت 
وان��ت��ه��اًء  قنيف”  “بروفسري  و  بيفان” 
الحيواين  لإلنتاج  القومي  املرشوع  ب��إدارة 
جمعية  وأنشطة  ومجهودات  والبستاين 

فالحة ورعاية النخيل السودانية.

الوصف النبايت لنخلة التمر 

غري  ساق  لها  معمرة  شجرة  البلح  نخيل 
طولها  يرتاوح  خشبية  اسطوانية  متفرعة 
ينمو  بليف  مغطاة  مرت   20 إىل   10 بني 
من قاعدة األوراق ويحيط بالساق ليحميها 
من العوامل الخارجية. ينمو الساق سنويًا 
30 سم. الجذور غزيرة  20 إىل  يف حدود 
وتخرج من قاعدة الجذع ويصل طولها من 
12إىل 20 مرت وبعضها فوق سطح الرتبة 
25-35 سم، وتتحمل الجذور  عىل ارتفاع 

الغمر باملاء إذ ال تتلف وال تتعفن. 
وكل  ريشية  مركبة  )السعف(  األوراق 
ويبلغ  خوصة  اس��م  عليها  يطلق  وريقة 
طول الورقة كاملة النمو من 3 إىل 5 مرت 
البيئية  الظروف  حسب  منوها  ويختلف 

من درجة رطوبة وحرارة ومواد غذائية. 
ت��رتك��ب ال��ورق��ة م��ن ع��رق وس��ط��ي متني 
)خوص(  وري��ق��ات  جانبية  ع��ىل  يحمل 
الخاليا  م��ن  بطبقة  ال��وري��ق��ات  وتغطي 
)مسام(  ثغور  عىل  وتحتوي  السميكة 

ما  إىل  القاعدية  الوريقات  وتتحور  غائرة 
يشبه األشواك. 

تعطي الشجرة الواحدة سنويًا بني 8 إىل 12 
7 سنوات  4 إىل  ورقة وتعيش الورقة من 
وبعد ذلك يصفر لونها وتذبل وتتدىل عىل 
الساق ولكنها ال تسقط وتبقى حتى تزال 

بواسطة املزارع. 
نخلة البلح ثنائية املسكن والنورة الزهرية 
ويوجد  متفرع   Spadix اغريض  عن  عبارة 
به عدد كبري من الشامريخ Spikes متصلة 
داخ��ل  م��وج��ودة  وه��ي  لحمى  م��ح��ور  إىل 
غالف صلب هو االغريض Spathe والذي 

ينشق عندما تنضج األزهار.
وتحمل األزهار شامريخ زهرية عددها من 
25 إىل 100 شمراخ Spikelets طولها من 

8000 إىل  75 سم ويوجد حوايل  15 إىل 
10.000 زهره يف النورة املؤنثة.

و3  شعاعية  أق��الم   6 لها  املؤنثة  األزه��ار 
كرابل منضغطة مع بعضها وثالث بتالت 
مع  ج��ي��دًا  متحدة  س��ب��الت  ث��الث  وأي��ض��ًا 
متشعبة،  قمتها  سوى  تظهر  وال  بعضها 
وتبدو األزهار عىل مسافات متقاربة عىل 
الشامريخ وهي مستديرة تقريبًا عىل هيئة 
وقمة  ميسم  واح���دة  ولكل  جلدية  كتل 

البتالت ظاهرة قلياًل عند القمة. 
الزهرة املذكرة لها 6 أقالم محاطة ببتالت 
 3 زه��رة  ولكل  الحراشيف  تشبه  شمعية 
سبالت ويكون التزهري يف فرباير - مارس.

هي  النخيل  ومث���رة   Berry لبية  الثمرة 
الطبقة  ألن  ل��ي��ن��ة  غ��ض��ه  وه���ي  ال��ب��ل��ح��ة 
الداخلية من جدارها غري متخشبة وللثمرة 
ووسطى  رقيقة  خارجية  طبقات  ث��الث 
رقيق  غشاء  شكل  عىل  والداخلية  لحمية 

يحيط بالبذرة.
الخارجية  الطبقة  تجف  الثمرة  نضج  وعند 
فتلتصق بالطبقة الوسطى اللحمية ويف 
سهلة.  ال��ق��رشة  تكون  األص��ن��اف  بعض 

االنفصال. 
البذرة كبرية ومتوسط وزنها من 5 إىل 20 
الثمرة وتحتوي كل مثرة عىل  وزن  % من 
يشغل  قرين  اندوسبريم  لها  واح��دة  بذرة 
معظم حيز البذرة بينام يحتل الجنني جزاًء 

ضئياًل جدًا.
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عمر  يصل  عندما  األزه��ار  يف  النخيل  يبدأ 
املحصول  ويكون  سنوات   5-4 الفسائل 

تجاريًا عندما يكون عمرها 6-8 سنوات.

العمليات الفالحية األساسية

العمليات  من  النخلة  رأس  خدمة  تعترب   
إنتاجية نخيل  الهامة واملؤثرة يف  الزراعية 
حيث  الناتجة  الثامر  ج��ودة  وم��دى  التمور 
تشمل عمليات خدمة رأس النخلة ما ييل: 

1-  التقليم والتكريب.
 2-تقنيات التلقيح.

 3- تقنيات خف الثامر.
  4-التدلية أو التقويس )ترسيح النخلة(. 

 5- التكميم أو تغطية العذوق.
  6- جني مثار التمور.

وس���وف ن��ت��ن��اول ف��ي��ام ي��يل ت��وض��ي��ح كل 
عملية من هذه العمليات ومدى أهميتها 

بالنسبة لنخيل التمر.

التقليم والتكريب لنخيل التمر 

النخلة  رأس  خدمة  عمليات  من  التقليم 
السعف  إزال��ة  خاللها  يتم  والتي  الهامة 
كفاءته  انخفضت  أو  توقف  الذي  القديم 
التمثيل  عملية  يف  بوظيفته  القيام  يف 
كفاءة  أن  حيث  عمره  لكرب  وذلك  الضويئ 
السعف يف إمتام عملية التمثيل الضويئ 
تختلف باختالف عمره، فقد وجد أن قدرة 
السعف عىل التمثيل الغذايئ تبلغ أقىص 
كفاءة يف السعف الذي عمره سنة واحدة 
االنخفاض  يف  ت��ب��دأ  ال��ك��ف��اءة  ه��ذه  وأن 
تدريجيًا يف نهاية العام الثاين وأن السعف 
كفاءته  تبلغ  عمره  من  سنوات  ثالث  بعد 
التمثيلية %60من قدرته عندما كان عمره 
التقليم  عملية  – كام تشمل  واحدة  سنة 
إزالة األشواك ويفضل أن يقترص التقليم 
النخلة عىل  يف السنوات األوىل من عمر 
توقف  وال��ذي  الجاف فقط  السعف  إزال��ة 
بالسعف  االحتفاظ  مع  وظيفته  أداء  عن 
بالكرناف  االحتفاظ  مالحظة  مع  األخرض 
من  لحاميتها  والليف  القمة  من  القريب 

التغريات املناخية الغري مالمئة.
للتقليم أهداف هامة يف تحقيق التكامل 
يف  ت��ؤدي  والتي  الفالحية  العمليات  يف 

وتحسني  إنتاجية  زي���ادة  إىل  محصلتها 
فوائد  أهم  تلخيص  وميكن  الثامر  نوعية 

التقليم فيام ييل:
الذي  الجاف  السعف  من  التخلص      .1
مصابًا  كان  إذا  خاصة  بقاءه  من  جدوى  ال 
جمعه  يتم  حيث  ال��ق��رشي��ة  ب��ال��ح��رشات 

وحرقه. 
 2.   إن وجود السعف القديم والذي قلت 
كفاءته يف عملية التغذية دون إزالة يسبب 
النخلة  رأس  خدمة  عملية  إلج��راء  إعاقة 
الرباعم والنورات والعذوق تكون  أن  حيث 
املايض  العام  أوراق  إب��اط  يف  متواجدة 
الجذع  من  العلوي  الجزء  يف  وامل��وج��ودة 
مام يعني إعاقة هذا السعف لحركة العامل 
هذا  كرثة  أن  أما  النخلة،  رأس  خدمة  أثناء 
السعف وخاصة املوجودة تحت مستوى 
إعاقة  إىل  تؤدي  املتدلية  العذوق  أطراف 
الجوية  الرطوبة  نسبة  وزيادة  الهواء  حركة 
حول الثامر خاصة يف املناطق التي ترتفع 
فيها الرطوبة الجوية يف فرتة نضج الثامر 
األخرى(،  املناطق  وبعض  األحمر  )البحر 
إجراء  القديم  السعف  هذا  يعيق  كذلك 
وبإزالة  املحصول،  وجني  التكميم  عملية 
عىل  يساعد  فإنه  السعف  ه��ذا  من  ع��دد 
تخلل الهواء والضوء للثامر مام يعمل عىل 
تقليل احتامل إصابتها باألمراض وتحسني 

نوعية الثامر وإرساع نضجها.
3.   إزالة األشواك من السعف من األمور 
تأدية  عىل  العامل  تساعد  والتي  الهامة 
النخلة  رأس  لخدمة  املختلفة  األع���امل 
األخرى )تلقيح – خف – تدلية – تكميم – 
عملية  تجري  وعمومًا  املحصول(،  جني 
التلقيح،  عملية  إجراء  عند  األش��واك  إزالة 
الذي  السعف  فإن  سنويًا  الجرائها  ونظرًا 
الذي  السعف  هو  األش��واك  عىل  يحتوي 
إىل  التلقيح  من  األخ��ري  العام  خالل  منى 
األقدم  السعف  أن  حيث  التايل  التلقيح 
قد سبق ومتت إزالة أشواكه، العالقة بني 
التمر توجد  السعف األخرض وإمثار نخيل 
األخرض  السعف  عدد  بني  إيجابية  عالقة 
إنتاج محصول جيد  األشجار عىل  ومقدرة 
حيث  املرغوبة  الثمرية  وباملواصفات 
السعف  ع��دد  يكون  ما  حالة  يف  أن��ه  وج��د 

فإنه  لإلنتاج  يلزم  ملا  نسبيًا  أقل  األخرض 
غري  خصائص  ذات  مثار  إنتاج  إيل  ي��ؤدي 
ظاهرة  حدوث  إىل  األشجار  واتجاه  جيدة 
عالقة  توجد  فإنه  ذل��ك  وع��ىل  املعاومة. 
واضحة بني عدد السعف إىل عدد العذوق 
إىل  السعف  عدد  نسبة  زادت  كلام  حيث 
ال��ع��ذوق أدى ذل��ك إىل زي��ادة حجم  ع��دد 
ال��ث��امر وت��ح��س��ن خ��ص��ائ��ص��ه��ا ح��ي��ث أن 
التمثيل  بعملية  يقوم  الذي  هو  السعف 
السكريات وكثري  وبالتايل تكوين  الضويئ 
وتختلف  األخ���رى،  العضوية  امل���واد  م��ن 
يجب  والتي  السعف  من  املالمئة  النسبة 
أن ترتك مقابل كل عذق حسب الصنف، 
بالخدمة  العناية  وم��دى   ، األشجار  وعمر 
هيئة  توصية  عىل  وبناء  امل��زرع��ة   وإدارة 
البحوث الزراعية يف  تجارب كل من داود 
النسبة  ه��ذه  ت���رتاوح   )2003( وفاطمة 
يف  ع��ذق،  لكل  8-12سعفه  ب��ني  عمومًا 
صلة  توجد  أن��ه  ك��ام  لقاي  ود  وامل���رشق 
وثيقة بني موقع السعف من رأس النخلة 
القريب  فالسعف  اإلن��ت��اج،  عىل  وت��أث��ريه 
قابليتها  يف  ي��ؤث��ر  ال��ع��راج��ني  منشأ  م��ن 
اإلنتاجية أكرث من البعيد عن منشئها وذلك 
قمة  م��ن  القريب  السعف  لكفاءة  راج��ع 
واألعىل  األصغر عمرًا  السعف  ألنه  النخلة 
أما  والغذايئ،  الضويئ  التمثيل  يف  كفاءة 
الجزء  يف  يتواجد  وال��ذي  القديم  السعف 
يكون  ما  غالبًا  النخلة  رأس  من  السفيل 
يحجب  م��ام  ال��ع��ل��وي  بالسعف  م��ظ��ل��اًل 
يقلل  وه��ذا  املبارش  الشمس  ضوء  عنه 
وقد  ال��ض��ويئ،  التمثيل  يف  كفاءته  م��ن 
إزال��ة  ت��م  ال��ت��ج��ارب عندما  أح��د  وج��د يف 
منوه  أكمل  ال��ذي  الفعال  السعف  كافة 
يوليو  وانترش عىل دفعتني متتابعتني يف 
الرباعم  موت  إىل  أدى  ذلك  فإن  وأكتوبر 
وبالتايل فإن  أباطه  الزهرية املوجودة يف 
األشجار مل تنتج أزهارًا أو تحمل محصواًل 
أهمية  يؤكد  مام  وه��ذا  التايل  العام  يف 
تأثريه  النامي خالل املوسم يف  السعف 
عيل تكوين الرباعم الزهرية واإلزهار حيث 
أن الرباعم الزهرية للموسم التايل تتكون 

يف إباط هذا السعف . 

موعد التقليم 
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يجري التقليم مرة واحدة يف العام ولكن 
أن  إال  ألخ��رى  منطقة  من  يختلف  موعده 

ذلك ال يتعدى ثالث مواعيد وهي 
1 - بعد جمع الثامر

 -2 أثناء التلقيح
 -3 مع إجراء عملية التدلية أو التقويس  

يف  النخيل  م��زارع��ي  من  كثري  ويفضل    
متام  بعد  التقليم  عملية  إجراء  السودان 
الغذاء  يكون  حيث  الزهرية  النورات  خروج 
به  االستفادة  تم  قد  بالسعف  املخزون 
يف تغذية النخلة خالل تكوين وخروج هذه 

النورات.

 كيفية إجراء التقليم

تتم عملية التقليم بواسطة عامل مدربني 
طريق  عن  أو  حادة  آلة  باستخدام  وذلك 
استخدام  حالة  يف  هيدرولييك  مقص 
أن يرتك حوايل  التقليم عىل  امليكنة يف 
)الكرنافة(   السعفة  قاعدة  من  15-10سم 
أعىل  إىل  أس��ف��ل  م��ن  القطع  ي��ك��ون  وأن 
إىل  منحدرًا  القطع  سطح  يكون  بحيث 
بني  األمطار  مياه  تتجمع  ال  حتى  الخارج 
النخلة،  وجذع  )الكرنافة(  السعفة  قاعدة 
أشجار  تقليم  عملية  فإن  عامة  وبصفة 
نخيل التمر تتطلب جهدًا كبريًا من العامل 
كام أنها تستهلك عاملة كثرية لذلك فهي 
النخيل،  إنتاج  يف  املكلفة  العمليات  من 
ألشجار  الخدمة  عمليات  ميكنة  وتساعد 
امل��ط��ل��وب  ال��ج��ه��د  تقليل  يف  ال��ن��خ��ي��ل 

وتسهل إجراء هذه العملية. 

التكريب 

أدخلت  التي  الخدمة  عمليات  من  وه��و 
القواعد  إزال���ة  بها  ويقصد  للبالد  حديثًا 
مع  تقليمه  سبق  وال��ذي  للسعف  الجافة 
يتخللها  ال��ذي  )العشميق(  الليف  إزال��ة 
وقبل  الحصاد  بعد  العملية  هذه  وتجرى 
السكني  إجرائها  يف  وتستخدم  األزه���ار 
وإزالة  السعف  تقليم  يف  تستعمل  التي 
األشواك، وأيضًا تجرى عملية التكريب يف 
النخل الصغري وعمومًا يجري التكريب كل 
2-4 سنوات تبعًا لنشاط النخلة، ورسعة 
التكريب  عملية  إجراء  من  والهدف  منوها 

ما ييل:
  جعل جذع النخلة بشكل مدرج مام يسهل 
إىل  والوصول  النخلة  ارتقاء  العامل  عىل 
الزراعية املختلفة  العمليات  قمتها إلجراء 

والخاصة بخدمة رأس النخلة.
الجافة  ال��س��ع��ف  ق��واع��د  م��ن  التخلص 
)الكرب( والليف املوجود بني الكرب حتى 
ال يكون مأوى للحرشات الثاقبة والتي قد 
بروفسري  تصيب جذع األشجار- وقد وجد 
صديق أحمد صديق أن تحت الكروك هذا 
قرشية  ح���رشات  ستة  إىل  أرب��ع��ة  تظل 
املبيدات  بأقوى  النخلة  غسيل  رغم  حية 
بحوث  –محطة  سنوي  )تقرير  الحرشية 

الحديبة 1984(
بعض  يف  ي��س��ت��خ��دم  ال��ك��رب  أن  ك��ام    
كمصدر  يستخدم  أو  املحلية  الصناعات 

للوقود والعلف والسامد أيضًا.
الليف)العشميق( من بني  نزع    كام يتم 
الكرب وذلك لالستفادة منه يف صناعات 
إجراء  وعند  وغريها،  الحبال  مثل  مختلفة 

عملية التكريب يجب مراعاة ما ييل: 
*قطع الكرب أفقيًا موازيًا لسطح األرض.

 * الحرص عند قطع الكرب حتى التسبب 
تعرض  احتامل  وبالتايل  النخلة  جذع  جرح 

الجرح للتعفن أو دخول الحرشات.
الكرب الجاف فقط  التكريب يف  * حرص 
مع ترك ماال يقل عن 7-6أدوار من الكرب 
الوصول  ألن  األخ��رض  السعف  عن  بعيدًا 
األخ��رض  السعف  إىل  التكريب  بعملية 
رطبًا  م��ازال  ال��ذي  الكرب  أعقاب  يعرض 
إخ��رتاق��ة  وس��ه��ول��ة  وال��ت��ع��ف��ن  للتشقق 

بالحرشات الثاقبة.
* أهمية إزالة الرواكيب أو الطواعني والتي 
تقليم  عند  النخلة  ج��ذع  ع��ىل  تنمو  ق��د 
التكريب،  عملية  إج���راء  عند  أو  السعف 
فسائل  إنتاج  يف  منها  االستفادة  وميكن 
يف  خاصة  عليها  ال��ج��ذور  من��و  بتشجيع 
مرتفعة  وفسائلها  املتميزة  األص��ن��اف 
منها  االس��ت��ف��ادة  ميكن  ك��ذل��ك   – الثمن 

كمصدر لإلكثار بزراعة األنسجة.

التأبري- التلقيح

مبكان،  األهمية  من  التلقيح  عملية  تعد 

حيث تتوقف عليها كمية املحصول الناتج 
والذي يعكس إىل حد كبري نجاح أو فشل 
يؤدي  العقد  فشل  أن  حيث  الثامر،  عقد 
ظاهرة  تشكل  والتي  الشيص  لظاهرة 
حديثًا  املستجلبة  الرطبة  للتمور  ملفتة 
األنثوية  ال��زه��رة  تتكون  حيث  للسودان، 
 Carpels كرابل  ثالثة  من  التلقيح  قبل 
تتلقح  وعادة  والحجم  بالشكل  متشابهة 
بينام  التمر  مث��رة  وت��ك��ون  منهام  واح���دة 
لعوامل  وذلك  تدريجيًا  األخريتني  تسقط 
وراثية ويف حالة عدم التلقيح تتكون ثالث 
مث���رات ع��ىل ال��ش��م��راخ ال��زه��ري صغرية 
بها  السكر  ونسبة  البذور  وعدمية  الحجم 
منخفضة وغري صالحة لالستهالك اآلدمي 
عامة  وتسمى  تجارية  قيمة  لها  وليس 

شيص أو قد تسقط األزهار وال تعقد. 

موعد التزهري 

إىل  النخيل  فيه  يصل  ال���ذي  العمر  إن 
الصنف  باختالف  يختلف  التزهري  مرحلة 
والرتبة وطريقة اإلكثار سواء كانت جنسية 
)البذرة( أو خرضية )الفسيلة(، حيث يصل 
إىل  الخرضية  بالطريقة  الناتج  النخيل 
6 سنوات   – 3 التزهري بعد حوايل  مرحلة 
من الزراعة بالبستان املستديم، يف حني 
يستغرق األمر حوايل 10 سنوات بالنسبة 
يتباين  كذلك  البذور.  من  الناتج  للنخيل 
باختالف  النخيل  فيه  يثمر  ال��ذي  العمر 
األرض ونوعيته، فالنخيل املنزرع يف أرض 
املنزرع  مثيله  عن  مبكرًا  يزهر  ضعيفة 
بأرض قوية، ورمبا يرجع ذلك إىل إحساس 
النخلة بأهمية املحافظة عىل النوع ومن 
ثم فهي تصل إىل مرحلة التزهري مبكرًا، 
التزهري املنزرع بأرض قوية  أو رمبا يتأخر 
لألشجار  الخرضي  النمو  لزيادة  كنتيجة 
كانت  س���واء  األزه����ار  وت��ت��واج��د  القوية. 
مستطيلة  أغلفة  داخ��ل  مؤنثة  أو  مذكرة 
مستدقة الطرفني، صلبة شبيهة بالجلد، 
كالقطيفة،  بزغب  مغطاة  أخ��رض  لونها 
واألغاريض املذكرة أعرض وأوفر منوًا من 
األزهار  تتفتح  وعندما  املؤنثة.  األغاريض 
تربز عراجينها البيضاء الصغرية مصفوفة 
يستمر  وقد  الشامريخ،  عىل  ومتالصقة 
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شهر  إىل  أس��ب��وع��ني  م��ن  تفتحها  تتابع 
تقريبًا.

أزهارها  إخ��راج  يف  املذكرة  األشجار  تبدأ 
الواحد  الفحل  ينتج  املؤنثة.  األشجار  قبل 
ويختلف  )جرابا(،  إغريضًا   30  –  10 من 
الفحل  وقوة  الصنف  باختالف  العدد  هذا 
إخ��راج  يف  ال��ذك��ور  وت��ب��دأ  الغذاء.  وت��واف��ر 
إبريل.  إىل  يناير  شهر  نهاية  من  أزهارها 
ونضجه،  من��وه  األغ��ري��ض  يتم  وع��ن��دم��ا 
الحاملة  الشامريخ  وت��ربز  طوليًا  ينشق 
انشقاقه  م��ن  س��اع��ت��ني  وب��ع��د  ل���ألزه���ار، 
تتفتح املتوك ويتناثر منها قدرًا كبريًا من 
قطعه  إىل  يعمدون  الزراع  أن  غري  اللقاح، 
قبل االنشقاق الطبيعي. أما إناث النخيل، 
فرباير-  أوائ��ل  يف  التزهري  يف  تبدأ  فإنها 
تتأخر  وقد  املناطق،  معظم  يف  م��ارس 
حتى أوائل أبريل خاصة يف املناطق التي 
التي  األغاريض  عدد  ويتأثر  للربودة.  متيل 
منها  عوامل  بعدة  املؤنثة  النخلة  تحملها 
املستوى الغذايئ للنخلة، فعادة ما تحمل 
األغاريض  من  أقل  عدد  الضعيفة  النخلة 
خصبة  أرض  يف  النامية  مبثيلتها  مقارنة 
ما  املؤنثة  النخلة  تحمل  ما  وع��ادة  قوية. 
بني 8 – 10 أغاريض وقد يصل العدد إىل 

20 يف النخلة املعتنى بها.

انتخاب أفحل النخيل

تعود مزارعي النخيل يف الكثري من مناطق 
إعطاء  عدم  عىل  بالسودان  النخيل  زراعة 
أهمية كبرية النتخاب األفحل. وعمومًا فإنه 
اختيار  عند  التالية  ال��رشوط  مراعاة  يجب 

األفحل:
1   - أن يتناسب ميعاد نضج اللقاح مع ميعاد 
تزهري األشجار املؤنثة أو رمبا يسبقه قلياًل 
الطازج. اللقاح  استخدام  حالة  يف   وذلك 

بني  توافق جنيس  يكون هناك  أن    -  2   
التلقيح  يف  املستخدمة  اللقاح  حبوب 
وأزهار اإلناث امللقحة، وهذا التوافق هو 
)وفرس   )Metazenia باملتازنيا  يعرف  ما 
سوينجل Swingle )1928( هذه الظاهرة 
يقومان  واإلن��دوس��ب��ريم  الجنني  أن  ع��ىل 
بإفراز مادة هرمونية )سايتوكينني( أو أكرث 
تؤثر عىل تطور أنسجة املبيض ومن ثم 
ُتحدث التأثري الخاص بالذكر املستخدم، 
امليتازينيا  لفظ  اس��ت��خ��دم  ت��م  ول��ذل��ك 
للتعبري عن تأثري اللقاح عىل أنسجة الثمرة 
وأم��ا  واإلن��دوس��ب��ريم،  الجنني  ع��ن  بعيدًا 
حبوب  تأثري  بأنها  Xenia:فتعرف  الزينيا  
والجنني،  البذرة  صفات  عىل  الذكر  لقاح 
  )Schaffner )1928 وقد استخدم شافرن
املبارش  التأثري  عن  للتعبري  الزينيا  لفظ 
الجنني  أن��س��ج��ة  ع���ىل  ال��ل��ق��اح  ل��ح��ب��وب 
واإلندوسبريم، أي أن هذا التأثري ناتج من 
االختالفات  ف��إن  ثم  وم��ن  وراث��ي��ة  عوامل 
مصادر  من  اللقاح  استخدام  عن  الناتجة 
أنه  أي  آلخ���ر،  جيل  م��ن  ي���ورث  مختلفة 
هو  آخرًا  اساًم  أعطي  ولذلك  وراثيًا  تأثريًا 
ليحل  الخارجي  التأثري  أي   »Ectogeny«

ذلك  )ولتوضيح  امليتازنيا  لفظ  محل 
ودل��ق��اي  امل���رشق  تلقيح   ت��م  –فعندما 
بشري  ح��اج  م��زرع��ة  يف  ال��ك��ن��اري  بالفحل 
صغرية  مث���ارًا  وان��ت��ج��ت  رشق  بالجريف 

األخ��رى  م��ن  بشهر  ومبكرة  ج���دًا  وح��ل��وة 
-امللقحة  بالفحل العادي - يعد هذا تأثريًا 
متازينيًا )داود 1997(   وعند أخذ نواة هذه 
الثمر  من  للتأكد  زراعتها  تم  والتي  الثامر 
تأثري  ه��ذا  يعد  الرتكيبة  ه��ذه  م��ن  الناتج 
ذوي  النخيل  ملزارعني  وضح  ولقد  الزنيا، 
)الرباطاب(  النيل  نهر  والية   يف  البصارة 
أن ملصدر  والشاملية وعرب سنني طويلة 
الطلع  منه  املأخوذ  الفحل  )صنف  اللقاح 
الثامر  عقد  ع��ىل  واض��ح��ًا  أث���رًا  الذكري( 
وبعض مواصفاتها ونوعيتها. ونتيجة لذلك 
فقد أصبح لكل منطقة من مناطق زراعة 
النخيل يف العامل عدد محدود من أصناف 
األفحل يفضل التلقيح بها نظرًا ملميزاتها 
الناتج،  املحصول  صفات  تحسني  يف 
مثاًل  املتح��دة  العربية  اإلم����ارات  ففي 
سكة،  )أحمر،  األفحل  أصن�اف  تفض�ل 
ُعامن  سلطنة  ويف  أخرض(  السلة،  أب��و 
بهالين( ويف  خوير،  خطيبي،  )سهييل، 

العراق مثاًل تفضل )غنامي أخرض، غنام�ي 
أحم�ر، رصاص�ي، سميس�مي، كريطل�ي، 
)كربايس،  إي�����ران  وف�ي  بليان�ي(  وردي، 
الواليات املتحدة  بلياين( ويف  سوزبارك، 
األمريكية تفضل األصناف )بوير، فرض4، 

ديري، كارفوس(.
مناطق  ويف  كثرية  دراس��ات  أجريت  لقد 
ش��ت��ى م��ن ال��ع��امل ح���ول ه���ذه ال��ظ��اه��رة 
قد  امليتازيني  األث��ر  أن  خاللها  من  تبني 
يظهر يف زيادة عقد الثامر أو زيادة حجم 
الثمرة أو وزنها أو تأثر نسبة اللب/البذرة أو 
تغيري يف شكلها أو تبديل لونها كذلك قد 

هذة الثامر ملرشق ودلقاي لنفس النخلة ولقحت بتسعة أفحل مختلفة يف نفس اليوم
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يظهر يف تغيري الرتكيب الكيميايئ للثامر 
والتبكري يف نضجها. ومن هذه الدراسات 
يف  يظهر  قد  امليتازيني  األثر  بأن  يتضح 
أهم  أن  إال  الثامر  مواصفات  بعض  تغري 
تأثري لها يتمثل يف تقديم أو تأخري موعد 
قد  ال��ث��امر  ووزن  فحجم  ال��ث��امر،  ن��ض��ج 
يتأثران بعوامل أخرى أكرث فاعلية من األثر 
عمليات  بجانب  مثاًل  كالخف  امليتازيني 
للنخلة  الغذائية  العنارص  وتوفري  الرعاية 

وعوامل أخرى كثرية. 
تقدميه  ف���إن  ال��ن��ض��ج  مل��وع��د  بالنسبة 
بالظروف  يتأثر  ألنه  أهمية كبرية  يكتسب 
أكرث  للصنف  الوراثية  والعوامل  املناخية 
إىل  أضف  الزراعية،  بالعمليات  تأثره  من 
يعطي  ق��د  الجني  يف  التبكري  ف��إن  ذل��ك 
به، هذا عىل  اقتصاديًا ال يستهان  مردودًا 
يف  التمور  إنتاج  مناطق  جميع  مستوى 
من  خالية  األس���واق  تكون  حيث  ال��ع��امل، 
عىل  ُيقِبلون  املستهلكني  وألن  الرطب 
يف  الفرق  ه��ذا  مرتفعة،  بأسعار  رشائ��ه 
يف  استغالله  ميكن  أيضًا  النضج   موعد 
 Marginal  ( الحدية  الزراعة  مناطق  حالة 
من  االس���ت���ف���ادة  مي��ك��ن  ح��ي��ث   )  Area

األص��ن��اف  نض��ج  تبكري  يف  امليتازينيا 
إىل  الثامر  فيها  تتعرض  والتي  املتأخرة 
لنضجها  مناسبة  غ��ري  مناخية  ع��وام��ل 
درج��ات  انخفاض  أو  األم��ط��ار  كسقوط 
بالوصول  للثامر  يسمح  ال  م��ام  ال��ح��رارة 
ظاهرة  أن  املتقدمة  نضجها  مراحل  إىل 
امليتازينيا مبختلف جوانب تأثرياتها سواء 
عىل التبكري يف النضج أو التأثريات األخرى 
كالتأثري عىل حجم أو وزن الثامر أو تركيبها 
االهتامم  م��ن  مبزيد  ج��دي��رة  الكيمياوي 
يف  منها  القصوى  لالستفادة  والبحث 
مردوداته  وزي��ادة  النخيل  إنتاجية  تحسني 
مبسح  القيام  يستوجب  مام  االقتصادية 
شامل لكافة األفحل املتوفرة يف مناطق 
أن��ت��اج ال��ت��م��ور ودراس����ة ت��أث��ريات حبوب 
أهم  يف  اإلمث��ار  مواصفات  عىل  لقاحها 
بقابليته  يتميز  النخيل  أن  األصناف، حيث 
اللقاح  ملصدر  االستجابة  ع��ىل  العالية 
ال  أخ���رى  ألف��ح��ل  ب��ل  فقط  ألفحله  ليس 
تنتمي إىل نوعه ) Dactylifera ( بل ورمبا 

كانت استجابته أكرب. لقد أثبتت الكثري من 
مختلفة  مواقع  يف  أجريت  التي  التجارب 
التمر  نخيل  تلقيح  ميكن  أن��ه  العامل  من 
للجنس  التابعة  األن��واع  من  لقاح  بحبوب 
ال  األن����واع  ب��ع��ض  أن  وح��ي��ث   Phoenix

تتوافق فرتة إزهارها مع فرتة إزهار النخيل 
أفحل  هام  واستخدامًا  شيوعًا  األكرث  فإن 
الكناري Canariensis  والسكر   النوعني 
Sylvestris وقد أجرىت تجارب عىل ذلك 

تقرير سنوي  )داود  يف مزرعة حاج بشري 
تم   حيث   )1998 شمبات  بحوث  محطة 
تلقيح  املرشق ودلقاي بلقاح نخيل السكر 
والكناري مقارنة بلقاح نخيل التمرالعادي، 
حيث تبني تف�وق األول )نخيل السكر( يف 
وزيادة معدل وزن وحجم  بالنضج  التبكري 
الثمرة ونسبة املواد الصلبة الذائبة الكلية 
تم  لقد  الرطوبة.  نسبة  وتقليل   )  TSS  (
واالقرتاحات  الفرضيات  من  العديد  وضع 
صفات  ع��ىل  امليتازيني  األث���ر  لتفسري 
القائلة  تلك  ق��ب��واًل  أك��رثه��ا  ولعل  ال��ث��امر 
هرم��ونات  عن  ناجمة  التأثريات  هذه  بأن 
النمو )Growth Hormones( الت�ي تنت�ج 
بص�ورة مباش�رة أو غي�ر مباش�رة يف حبوب 
بعوامل  بإحكام  عليها  واملسيطر  اللقاح 
األفحل  اخ��ت��الف  إىل  يعود  ق��د  أو  وراث��ي��ة 
أو  لقاحها  لحبوب  اإلنزميية  النظم  يف 
واملكونات  الربوتني  كمية  يف  الختالفها 

الكيمياوية األخرى:
3   - يجب أن يكون اللقاح ذو حيوية عالية 
بواسطة  معرفتها  ميكن  شديدة  ورائحة 
من  كثريًا  أن  حيث  وال��دراي��ة  الخربة  أه��ل 
الفحول ينتج حبوبًا لزجة عدمية الحيوية ال 

قيمة لها يف التلقيح. 
4   - أن يكون لدى الفحل القدرة عىل إنتاج 
عدد كبري من األغاريض )األكامم/الطلع( 

الزهرية ذات األحجام الكبرية.
5   - ع��دم تساقط األزه���ار امل��ذك��رة من 
ملتصقة  تبقى  أن  يجب  الشامريخ،  عىل 

بها ألطول فرتة.  
6 - إعطاء كميات كبرية من حبوب اللقاح 

الحية القادرة عىل القيام بوظيفتها.
7 - أن يكون اللقاح املستخدم مثارًا ذات 

صفات جيدة.

8 - إن أف��ض��ل األف��ح��ل م��ا ك��ان أع��امره��ا 
الفحل  وببلوغ  عامًا،   60  –  10 بني  ترتاوح 
سن السبعني تقل درجة إخصابه تدريجيًا.

عدد الذكور الالزمة للتلقيح

التلقيح  عملية  فإن  سابقًا،  أوضحت  كام 
ميكن أن تتم بالطرق الطبيعية مثل الرياح 
أو الحرشات، غري أن نسبة العقد يف هذه 
الحالة تكون منخفضة، وبالتايل ال تعطي 
محصول  عىل  للحصول  كافية  ضامنات 
تجاري من الناحية االقتصادية، وعىل ذلك 
أم��رًا  ُيعد  اليدوي  الصناعي  التلقيح  ف��إن 
مرتفع.  محصول  عىل  للحصول  رضوري��ًا 
ومن ثم ميكن زراعة عدد محدد من الذكور 
بجوار النخالت املؤنثة، أو حتى يف أماكن 

بعيدة عن األشجار املؤنثة. 
املراجع  معظم  يذكر  الصدد  ه��ذا  ويف 
أزهار  لتلقح  يكفي  واحد  فحل  أن  وال��زراع 
يلزم  املتوسط  ويف  مؤنثة.  شجرة   25

مؤنث  ع��ذق  لتلقيح  م��ذك��رة  ش��امري��خ   5
واحد، وأن متوسط عدد ما يحمله الفحل 
الحد  أخ��ذن��ا  وإذا  إغ��ري��ض��ًا،   20  –  10 ه��و 
األدىن لعدد األغاريض )10(، وإذا كان كل 
 180 عىل  املتوسط  يف  يحتوي  إغريض 
التي  املؤنثة  العذوق  عدد  فإن  شمراخًا، 
 180 ه��ي  يلقحها  أن  واح��د  لفحل  ميكن 
علمنا  وإذا  مؤنثًا.  عذقًا   360  =  5  ÷  10×
النخلة املؤنثة هو  أن متوسط ما تحمله 
الواحد  النخيل  فحل  ف��إن  ع��ذوق،  ع��رشة 
يكفي لتلقيح 36 نخلة ) 360÷ 10( ، غري 
 25 أن��ه ع��ادة ما يخصص ذك��ر واح��د لكل 
لتلقيح  الالزم  اللقاح  توافق  لضامن  أنثى 

النخيل املؤنثة.

إعداد وتجهيز اللقاح

يقطع  املذكر،  األغريض  انشقاق  بدأ  عند 
م��ن أس��ف��ل��ه ب��واس��ط��ة م��ن��ج��ل ح���اد ثم 
أشعة  تحت  وتنرش  الشامريخ  تستخرج 
وترتك  الهواء،  تيارات  عن  بعيدًا  الشمس 
ملدة يوم أو يومني، فتنفتح املتوك طوليًا 
التي  اللقاح  حبوب  من  كبرية  كميات  عن 
الشامريخ  جمع  عدم  ويجب  منها،  تندفع 
إال بعد جفافها حتى ال تتلف إذا ما جمعت 
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رطبة. وتجدر مالحظة أن اللقاح الذي يجمع 
يف غرفة جافة وتحت حرارة الجو االعتيادية 
يستطيع االحتفاظ بحيويته طوال موسم 

التلقيح ملدة 2 – 3 أشهر.
زراع��ة  مناطق  معظم  يف  ع��ادة  واملتبع 
يصل  عندما  أن��ه  هو  العامل  يف  النخيل 
الطلع إىل متام نضجه، يقطع ثم يشق 
يقطع  الذي  اإلغريض،  منه  ويخرج  طوليًا 
شامريخ،  عدة  يحمل  منها  كٍل  أجزاء،  إىل 
وهذه تنرش يف صحف من أوراق الجرايد 
تيارات  عن  بعيدًا  مهوى  مكان  يف  الجافة 
مع  امل��ب��ارشة  الشمس  أشعة  أو  ال��ه��واء 
أيام، وبعد أن   3  – 2 تقليبها يوميًا وملدة 
يتم تجفيفها، ُتخزن يف مكان جاف حتى 

ال تتعفن.
ويف حالة معاملة كميات كبرية من حبوب 
اللقاح، فإنه ميكن استعامل غرابيل يوضع 
املتساقط  اللقاح  لجمع  وع��اء  بأسفلها 
اللقاح  ح��ب��وب  ت��وض��ع  ث��م  األزهار.  م��ن 
محكم  صندوق  يف  إعدادها  بعد  الجافة 
لحاميتها  وذل��ك  الصفيح  أو  الخشب  من 
ال���ح���رشات، ك��ذل��ك مي��ك��ن تنفيض  م��ن 
الشامريخ الجافة واستقبال اللقاح املنترث 
أو صواين ووضعه يف زجاجات  عىل ورق 
الفوهة ذات غطاء محكم وبذلك  واسعة 

ميكن حفظه ملدة زمنية أطول.
وإع���داد  ف��ص��ل  ت��ك��ال��ي��ف  م��ن  وللتقليل 
يف  التفكري  ت��م  كميته،  وزي���ادة  اللقاح 
حبوب  الس��ت��خ��الص  ميكانيكية  طريقة 
قطع  يف  الطريقة  هذه  تتلخص  اللقاح. 
الشامريخ الزهرية صباح كل يوم وتوضع 
بعيدًا عن  بيضاء وتحفظ  أكياس ورق  يف 
لغرف  وتنقل  املبارشة  الشمس  أشعة 
وتوضع  األكياس  من  تفرغ  ثم  التجفيف، 
 1800 مبعدل  ي��دور  ميكانييك  ه��زاز  عىل 
ملدة  ترتك  ثم  ث��واٍن  لبضعة  دقيقة  لفة/ 
7 – 10 أيام حتى تجف ثم يعاد هزها مرة 
املختلطة  الصغرية  األجزاء  لفصل  أخرى 
زجاجية  برطامنات  يف  بعدها  تعبأ  بها، 
وتخزن مبارشة. وقد ثبت أن هذه الطريقة 
تزيد معدل استخالص اللقاح بحوايل 40 
٪ مقارنة بالطريقة اليدوية، كام أن حيوية 
تكون  الطريقة  بهذه  املستخلص  اللقاح 

املستخلص  اللقاح  حيوية  عن  مرتفعة 
يدويًا. 

فرتة حيوية حبوب اللقاح

تختلف حيوية اللقاح من ساللة فحل آلخر 
هذه  بني  الورايث  الرتكيب  الختالف  وذلك 
السالالت، فعىل سبيل املثال، وجد داود 
)1989( أن حيوية لقاح ساللة فحل حلفاج 

6 كانت أعىل من حيوية لقاح كل السالالت 
األخرى تحت الدراسة، وهنالك اختالفًا يف 
حيث  الواحد  للفحل  اللقاح  حبوب  حيوية 
وجد أن الطلع الذي يظهر مبكرًا واملتأخر 
تكون  أي��ض��ًا  القمرية(  )شطر  ال��ظ��ه��ور 
الطلع  م��ن  أق��ل  لقاحهام  حبوب  حيوية 
التزهري.  موسم  وس��ط  يف  يظهر  ال��ذي 
كام أثبتت نتائج بحوث تحصل عليها عدد 
من الباحثني عن تأثري التخزين عىل حيوية 
ل��ق��اح بعض ال��س��الالت امل��ذك��رة  ح��ب��وب 
لنخيل البلح أن حيوية اللقاح الطازج كانت 
أعىل بصفة عامة عن حيوية حبوب اللقاح 
أو  الغرفة  حرارة  درجة  عىل  سواء  املخزن 
درجة الثالجة العادية )املنزلية(، إال أنه يف 
ماسة  حاجة  هناك  تكون  املوسم  بداية 
لكرثة  وذل��ك  اللقاح  م��ن  كبرية  لكميات 
للتلقيح  تحتاج  التي  املؤنثة  األغ��اري��ض 
بالنسبة لألغاريض املذكرة الناضجة. هذا 
باإلضافة إىل أنه يف نهاية موسم التلقيح 
هذا  ويف  اللقاح.  من  فائض  هناك  يكون 
الصدد يلجأ بعض املزارعني املستنريين 
ملدة  اللقاح  بحفظ  املناطق  بعض  يف 
عام الستعامله يف تلقيح األزهار املؤنثة 
عملية  أصبحت  وق��د  املبكرة.  لألصناف 
معروفة  آلخر  موسم  من  اللقاح  تخزين 
ومتبعة يف الكثري من مناطق زراعة النخيل 

يف العامل.
آنية  ال��ل��ق��اح يف  امل��ف��ض��ل ح��ف��ظ  وم���ن 
ك��ل��وري��د  ع��ىل  ت��ح��ت��وي  ال��غ��ل��ق  محكمة 
عن  عبارة  العبوات  أفضل  وأن  كالسيوم، 
أو أكياس يسع كل منها  قوارير بالستيك 
ميكن  كذلك  جرام.   100  –  80 حدود  يف 
 3  –  2 اللقاح بصورة ُمرضية ملدة  تخزين 
أسابيع عىل درجة حرارة الغرفة )ال تزيد عن 
37 مئوية (، وإذ كانت الرطوبة النسبية ال 

اللقاح  تخزين  ميكن  فإنه   ،%  10 تتعدى 
يف ثالجة عادية ملدة عام، مع مالحظة أن 
التجميد ال يعطي نتائج أفضل عن تخزين 
أن  وجد  مئوية حيث    4 درجة  اللقاح عىل 
الرطوبة  وكذلك  الحرارة  درج��ة  انخفاض 
النسبية خالل فرتة التخزين حفظت حيوية 
دلت  كام  معقولة،  مستويات  عند  اللقاح 
يحتفظ  أن  ميكن  اللقاح  أن  أيضًا  النتائج 
الزهرية  الشامريخ  تخزن  عندما  بحيويته 
املخزنة  األغاريض  دخل  الجافة  املذكرة 
عىل درجة حرارة الغرفة ويف وجود كلوريد 
اإلبقاء  ميكن  كام  الالمايئ.  الكالسيوم 
جيدة  مستويات  عند  اللقاح  حيوية  عىل 
محكمة  ع��ب��وات  يف  ال��ل��ق��اح  ح��ف��ظ  إذا 
تحتوي  مجففات  يف  وحفظها  الغلق 
كل  أكدت  وقد  الكالسيوم.  كلوريد  عىل 
للمضامر  هذا  يف  أجريت  التي  البحوث 
كانت  الطازجة  اللقاح  حبوب  حيوية  أن 
داود)2001(. امل��خ��زن��ة،  تلك  م��ن   أع��ىل 

وعادة ما تقدر حيوية حبوب اللقاح إما عن 
أو  األسيتوكارمن  بصبغة  الصبغ  طريقة 
عن طريقة اإلنبات املبارش وهي األفضل 
حيث أنها تعطي فكرة مبدئية حقيقية عن 
وعمومًا  املستخدم.  اللقاح  حيوية  مدى 
ذات  لقاحها  تكون  التي  ال��ذك��ور  يفضل 
عملية  حدوث  لضامن  وذلك  عالية  حيوية 
زيادة  وبالتايل  املؤنثة  لألزهار  اإلخصاب 

كفاءة عملية اإلخصاب. 

فرتة قابلية األزهار املؤنثة للتلقيح

 دلت بعض الدراسات أن مياسم األزهار 
مستعدة  ت��ظ��ل  ال��ب��ل��ح  لنخيل  امل��ؤن��ث��ة 
مختلفة  لفرتات  اللقاح  حبوب  الستقبال 
أو أكرث وقد تتعدى  أيام  قد تصل لعرشة 
دلت  كام  ن��ادرة،  ح��االت  يف  يومًا  الثالثني 
املؤنثة  األزه��ار  مياسم  أن  أخرى  أبحاث 
اللقاح  لتلقي  البلح تظل مستعدة  لنخيل 
لفرتة زمنية ترتاوح بني 15 – 18 يومًا. ويذكر 
نخيل  أزه���ار  أن   )2003( وفاطمة  داود 
لقاي واملرشق  ود  األنثى صنف املرشق 
ودخطيب تظل قابلة للتلقيح ويحدث بها 
بدأ  من  أيام  أربعة  ملدة  الجيد  اإلخصاب 
التلقيح  أجود  أن  غري  اإلغريض،  انشقاق 
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واألربعني  الثامين  خ��الل  تم  ما  وأفضله 
أغاريضها  انشقاق  بدأ  من  األوىل  ساعة 
محصول  وإع��ط��اء  اإلخ��ص��اب  يحدث  يك 
وحسني   )1972( البكر  أن  غري  اقتصادي. 
فرتة  أن  إىل  ي��ش��ريون   )1979( وآخ���رون 
التلقيح والقدرة عىل اإلخصاب متتد حتى 
اإلغريض  النشقاق  األول  األسبوع  نهاية 

وأحيانًا حتى عرشة أيام.
ال��ب��اح��ث��ان داود  ق��ام��ا  ال��ت��ج��رب��ة  يف ه���ذه 
ستة،  ثالثة،  بعد  التلقيح  بتجربة  وفاطمة 
انشقاق  م��ن  ي��وم��ًا  ع��رش  واث��ن��ي  تسعة 
معامالت  خمسة  يف  املؤنثة  األغاريض 
و 3 مكررات وخمسة نخالت يف الحوض 
تغطية  وتم  أعوام   3 ملدة  الواحدوكررت 
مغطاة  وظلت  انشقاقها،  بعد  ال��ن��ورات 
دلت  وقد  أسبوعني.  ومل��دة  التلقيح  بعد 
نتائج الدراسة إىل أن وزن العذق مل يتأثر 
جوهريًا إذا أجري التلقيح يف أول أو ثالث 
يوم من انشقاق اإلغريضني املؤنثني، إال 
 ،%   25 مبقدار  جوهريًا  انخفض  قد  أنه 
لليوم  التلقيح  تأخر  إذا   ٪  70% و   50%

من  عرش  اإلثنى  أو  التاسع  أو  ال��س��ادس 
مقارنة  ال��ت��وايل  عىل  اإلغ��ري��ض  انشقاق 
خالل  يف  نورته  تلقيح  من  الناتج  مبثيله 
اليوم األول من انشقاق اإلغريض. يتضح 
من ذلك بأنه من املفضل أن تلقح النورات 
خالل  يف  عموما  البلح  لنخيل  املؤنثة 
الثالثة إىل الستة أيام األوىل من انشقاق 
 )1997( األغاريض املؤنثة. وقد وجد داود 
كان  ودلقاي  املرشق  صنف  أن  كتم  يف 
يشيص سنويًا وذلك منذ زراعته بواسطة 
عند دراسة  ولكن   )1948( بيفان«  »مسرت 

لقاي  ود  املرشق  ألزهار   Receptivityال
املحددة  امل��دة  وخاصة  التلقيح  وأهمية 
هذه أصبحت تعقد وتنتج مثارًا ومحصواًل 

ممتازًا.

ميعاد إجراء التلقيح

من  التلقيح  عملية  إج��راء  ميعاد  يختلف 
منطقة ألخرى، إال أنه لوحظ أن عقد الثامر 
التلقيح  أجري  إذا   %  15  –  10 بنسبة  يزداد 
بني الساعة العارشة صباحًا حتى الخامسة 
بعد الظهر عنه يف الصباح الباكر واملساء 

أفضل  أن   )2001( داود  ويذكر  املتأخر. 
النهار،  منتصف  هو  التلقيح  إلجراء  وقت 
الندى قد تبخر وبذلك يسهل  حيث يكون 

انتثار حبوب اللقاح. 

طرق التلقيح

إتباع  يتوقف عىل  التلقيح  نجاح عملية  إن 
األساليب الصحيحة يف طرق استخالص 
ومعاملة وتخزين حبوب اللقاح، وعادة ما 

يتم التلقيح يدويًا أو آليًا.

التلقيح التقليدي وطريقة وموعد إجراؤه 

مبارشة  املؤنث  األغريض  انشقاق  عقب 
قابلة  امل��ؤن��ث��ة  االزه�����ار  معظم  ت��ك��ون 
للتلقيح وعندئذ ينزع الغالف الخارجى كليًا 
ثم يؤىت بحزمة أو مجموعة من الشامريخ 
الشامريخ  ع��دد  يختلف  حيث  امل��ذك��رة 
التلقيح  عملية  يف  املستخدمة  املذكرة 

من صنف آلخر ومن منطقة ألخرى.
طلوع  وصعوبة  العاملة  ولندرة  وعمومًا 
العامل لقمة النخلة وما تتطلبة من وقت 
وج��ه��د وارت��ف��اع أج���ور ال��ع��امل��ة وح��ي��ث أن 
بل  واحدة  دفعة  تخرج  ال  الزهرية  النورات 
يتتابع خروجها عىل النخلة خالل 3 أسابيع 
مام يتطلب ارتقاء النخلة عدة مرات الجراء 
ىف  املزارعني  درج  فقد  التلقيح،  عملية 
الوالية الشاملية إىل توصيل حبوب اللقاح 
دون  واح���دة  م��رة  املؤنثة  األغ��اري��ض  إىل 

)ميكن  النخلة عدة مرات،  اللجوء لصعود 
استخدام سالمل لتسهيل وصول العامل 
النخلة حيث تساعد عىل رسعة  إىل رأس 
وبسهولة  وميكن  التلقيح  عملية   إج��راء 
بهذا  للقيام  وجذبهم  عليها  عامل  تدريب 
السالمل  ه��ذه  ت��ك��ون  أن  ع��ىل   – العمل 
مثل  ال���وزن  خفيفة  م���ادة  م��ن  مصنوعة 
األلومونيوم – وبذلك يجب أن تكون سهلة 
تكون  أن  ويفضل  البستان  داخ��ل  الحمل 
مجموعة سالمل متداخلة مع بعضها وأن 
العامل إىل  يكون طولها مناسب لوصول 
أي  أو  التلقيح  عملية  إلج��راء  النخلة  رأس 
النخلة(  رأس  خدمة  تخص  أخرى  عملية 
وعند انشقاق 3-4 أغاريض يصعد العامل 
الشامريخ  من  حزمة  ومعة  النخلة  لقمة 
يقوم  شمراخ(   50 )حواىل  امل���ذك���رة 
أزهار  عىل  باليد  اللقاح  حبوب  بتنفيض 
اللقاح  توزيع  لضامن  املنشقة  االغاريض 
اللقاح  حزمة  وضع  مع  األزهار  جميع  عىل 
ىف قلب النخلة من الجهة التي تهب منها 
لضامن  مقلوب  أفقي  وض��ع  ىف  ال��ري��اح 
انتثار حبوب اللقاح مع اهتزاز رأس النخلة 
التي تخرج  بفعل الهواء لتلقيح األغاريض 
لالزهار  التلقيح  فيحدث  أغلفتها  وتنشق 

ويتم االخصاب وتتكون الثامر العاقدة . 
وإذا كان اللقاح معبأ يف زجاجات صغرية، 
طويلة  ملدة  املنزلية  بالثالجة  ومحفوظ 
)سنة يف درجة حرارة منخفضة ال تتجاوز5 
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مع  يخلط  ف��إن��ه  الصفر(  ف��وق  درج���ات 
1:5 يوضع عىل قطع  دقيق القمح بنسية 
االزه��ار  ع��ىل  وتهز  وتنفض  القطن  م��ن 
بني  االغريض  بداخل  توضع  ثم  املؤنثة 
القطن  تربط قطع  ثم  املؤنثة  الشامريخ 
طولها  يتجاوز  ال  التي  األسفنج  قطع  أو 
ال��ل��ق��اح  بخليط  وامل��ش��ب��ع��ة  سم.   25

األغاريض  وسط  العذوق  داخل  والدقيق 
املؤنثة وتربط بالخوص كام يف الطريقة 
السابقة، ويراعى إعادة عملية التلقيح ىف 
حالة هبوب الرياح أو سقوط االمطار بعد 
التأخري  يجب  ال  أن��ه  كام  التلقيح،  عملية 
 6 م��ن  ألك��رث  التلقيح  عملية  امت���ام  ع��ن 
املؤنثة  النورة  غالف  تفتح  وقت  من  أيام 

وهي الحالة السائدة يف معظم األصناف 
املياسم  فيها  تظل  التي  الفرتة  وتتوقف 
تبعًا  اللقاح  حبوب  ومنو  الستقبال  قابلة 

للصنف والظروف الجوية السائدة.

التلقيح اآليل 

وعموما تتم عملية التلقيح هذه تحت قوة 
حبوب  يسحب  ال��ذي  املضغوط  ال��ه��واء 
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اللقاح املوجودة بالحاوية وخلطها بالهواء 
ل��ألزه��ار امل��ؤن��ث��ة ع��رب أنبوب  وإي��ص��ال��ه��ا 
املراد  النخلة  طول  حسب  طوله  يختلف 
مختلفة  أن��واع  تطوير  تم  وق��د  تلقيحها. 
الذي  البسيط  منها  التلقيح  أجهزة  من 
يعمل يدويًا ومنها الذي يعتمد عىل الطاقة 
إلجراء  الالزم  الضغط  وتوليد  -موتورايزد- 

عملية التلقيح.

تحضري حبوب اللقاح

يف  الستعاملها  اللقاح  حبوب  إع��داد  يتم 
مثل  خاملة  مبادة  وخلطها  اآليل  التلقيح 
التوفري  بهدف  التلك  او مسحوق  الدقيق 
وتختلف  املستعملة  اللقاح  حبوب  يف 
اللقاح  الخلط حسب حيوية حبوب  نسبة 
وصنف النخلة امللقحة والظروف الجوية 
تسبق  التخفيف  عملية  ت��ك��ون  أن  ع��ىل 

عملية التلقيح مبارشة.

خطوات التلقيح اآليل 

يتم  ال��ل��ق��اح:  ح��ب��وب  اس��ت��خ��الص  أواًل: 
يتم  خاصة  غرفة  إع��داد  طريق  عن  ذل��ك 
املذكرة  الزهرية  ال��ن��ورات  تجفيف  فيها 
عىل  بتعليقها  وذل���ك  النمو  املكتملة 
أسالك معدنية داخل غرف التجفيف درجة 
أن  يجب  كام  مئوية  28-32درجة  حرارتها 
تعفن  ملنع  التهوية  جيدة  الغرف  تكون 
ثم  ساعة   72-48 التجفيف  مدة  االزهار. 
يدويًا..  أم  اللقاح  حبوب  استخالص  يتم 
حبوب  تنترش  ثم  خاصة  آلة  بواسطة  أو 
داخل  ساعات   6 مل��دة  ورق  عىل  اللقاح 

نسبة  خ��ف��ض  ب��ه��دف  التجفيف  غ��رف��ة 
الرطوبة بها. 

ثانيًا: تخلط مع مادة مائلة دقيق القمح أو 
الصنف  عىل  بناء  مختلفة  بنسب  التالك 
 وت��خ��زي��ن ال��ح��ب��وب وال���ظ���روف ال��ج��وي��ة 
ثالثًا: توصيل حبوب اللقاح إىل قمة النخلة 
عفارة  أو  بسيطة  يدوية  بعفارة  إما  وذلك 
الشخص  يقف  النظام  ه��ذا  ويف  آلية. 
بحمل  )التلقيح(  التعفري  بعملية  املكلف 
التعفري  أنبوبة  ودفع  األرض  عىل  العفارة 
حيث  رأس���ي���ًا،  امل��ن��اس��ب  االرت���ف���اع  إىل 
األنبوبة  فوهة  توجيه  من  العامل  يتمكن 
مع  نخلة،  كل  عىل  املؤنثة  العراجني  إىل 
األنبوب  ط��ول  زي���ادة  ميكن  أن��ه  مالحظة 
أزهار  تلقيح  من  للتمكن  وصالت  بإضافة 
النخالت العالية االرتفاع. يحتاج هذا النظام 
اللقاح يف  ويستخدم  به  للقيام  لعاملني 
هذا النظام يف صورة مخلوط مكون من 
أكدت  وق��د  القمح  ودقيق  اللقاح  حبوب 
)1998( يف رشكة جانديل أن  أبحاث داود 
كانت  اللقاح  حبوب  من   %  10 استعامل 
ونوعيتها  الثامر  عقد  عىل  جيد  تأثري  ذات 
اللقاح:  حبوب  )نسبة  املحصول  وكمية 
املالئة  امل��ادة   ،)1:9 هي  املالئة  امل��ادة 
مثل دقيق القمح أو الردة أو مطحون بقايا 

األزهار املذكرة.
ومن أهم مميزات هذه الطريقة أنها توفر 
جانديل  رشك��ة  يف  جربت  حيث  العاملة 
تلقيح  م��ن  عاملني  ومتكن  باملكابراب 
200 نخلة يف 6 ساعات فقط، وتوفر يف 

للشجرة  اللقاح املستخدمة  كمية حبوب 
حيث تحتاج الشجرة الواحدة من 3-5 جم 

حبوب لقاح صايف.

التلقيح السائل للنخيل  

)الجمع  السابقة  الخطوات  نفس  تتبع 
ويختلف  اللقاح  لحبوب  واالستخالص( 

فقط يف خطوات أعداد معلق الرش:
الكمية  وف����ق  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  1 -  وزن 
امل��ط��ل��وب وم��زج��ه��ا م��ع امل���اء بحيث 
تكون النسبة نصف جرام لكل لرت ماء.

2 -  توضع حبوب اللقاح يف زجاجة صغرية 
املاء  أضافة  يتم  حيث  لرت   4-2 سعة 

للقاح لضامن املزج الجيد مع املاء.
بواسطة  ي���دوي���ًا  ال���رش  تنفيذ  3 -  ي��ت��م 
سطح  من  املعروفة  الرش  موتورات 

األرض دون الصعود للنخلة.
لكل  بكثافة  يسقط  ال��رذاذ  من  4 -  التأكد 

نورة زهرية عىل حدة.
5 -  يتم الرش للمرة الثانية بعد حوايل 6-3 
ويكرر  صنف  كل  لطبيعة  وفقًا  أي��ام 

الرش ثالث مرات خالل املوسم. 
ال��ف��رتة  يف  ال����رش  ي��ت��م  أن  6 -  ي��ف��ض��ل 
الهواء  فيها  يكون  وال��ت��ي  الصباحية 

هادئًا.
7 -  يفضل أن يتم الرش عند التفتح الكامل 
النورة  غطاء  زواي��ا  ألن  الزهرية  للنورة 
الشامريخ  بعض  تخفي  قد  الزهرية 
ال  وبذلك  باملعلق  ال��رش  يصلها  فال 

يحصل العقد.
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فوائد ومزايا التلقيح السائل 

طرق  مع  مقارنة  اللقاح  حبوب  1 -  توفري 
التلقيح األخرى. 

والجهدوالتقليل  واملال  الوقت  2 -  توفري 
من صعود النخلة

أثر العوامل الجوية عىل 
نجاح عملية التلقيح

بعيد  م���دى  إىل  التلقيح  عملية  ت��ت��أث��ر 
بالظروف الجوية السائدة باملنطقة خالل 
ميكن  ذل��ك  وع��ىل  العملية،  تلك  إج���راء 
سنة  من  العقد  نسبة  اختالف  مالحظة 
العوامل  تلك  تأثري  إيجاز  وميكن  ألخرى، 

فيام ييل:
وقت  التلقيح  إج��راء  يفضل  1 -   ال��ح��رارة: 
إىل  الحرارة  درجة  ترتفع  حيث  الضحى 
اللقاح  بإنبات  يسمح  معقول  م��دى 
ب��رسع��ة وي��ت��م اإلخ���ص���اب ب��ع��د ع��دة 
س��اع��ات، أم��ا ارت��ف��اع درج��ة ال��ح��رارة أو 
مينع  أو  يعيق  ال���الزم  ع��ن  انخفاضها 
ويذكر  التلقيح  عقب  اإلخصاب  عملية 
خليفة وآخرون )1983( أن معدل انتثار 
حبوب اللقاح يزداد بزيادة درجة الحرارة 
ويتناقص  م؛   32.2  - مئوية   7.2 بني 

كثريًا عند درجة حرارة 43.1 مئوية.
بعد  األمطار  هطول  يسبب  2 -  األمطار: 
عملية التلقيح مبارشة غسل املياسم 
أسطحها،  ع��ىل  م��ن  ال��ل��ق��اح  وإزال����ة 
عقب  التلقيح  بتكرار  ينصح  ول��ذل��ك 
اإلشارة  تجدر  أنه  إال  األمطار،  هطول 
إال أن هطول األمطار بعد حوايل ست 
ساعات من التلقيح ال يؤثر عىل عملية 
ملزارعي  ملحوظة  )هذه  اإلخ��ص��اب 

نخيل البحر األحمر(.
عملية  القوية  ال��ري��اح  تعيق  3 -  ال��ري��اح: 
الساخنة  ال��ري��اح  تؤثر  ك��ام  التلقيح، 
عىل قابلية وصالحية مياسم األزهار، 
ح��ي��ث ت��ج��ف امل��ي��اس��م ق��ب��ل ح��دوث 
بالتغطية  ينصح  ول��ذل��ك  التلقيح. 
الثالث  التلقييح  بعد  الورقية  باألكياس 
مثار  معالجة  الرضوري  األخري ومن  أو 
يف  لألمطار  تتعرض  التي  املناطق 
*الخف.  تقانات:  بعدة  النضج  مرحلة 

*التدلية. *ادخال حلقة بني الشامريخ.  
بأكياس ورق معامل  العذوق  *تغطية 
بالشمع كأغطية قمعية. *أهمية زراعة 
واملدينة.  الربيرة  مثل  مبكرة  أصناف 
*أه��م��ي��ة اخ��ت��ي��ار ح��ب��وب ل��ق��اح تبكر 

بالنضج   

خف الثامر 

الفنية  العمليات  م��ن  ال��ث��امر  خ��ف  يعترب 
النخيل  يف  تجرى  ق��د  التي  واألس��اس��ي��ة 
النخله  إنتاجية  املبارش عىل  التأثري  وذات 
وتؤدي  اإلنتاجية  وقابليتها  حملها  وتوازن 

مبارشة إىل:
املتبقيه  ال��ث��امر  وح��ج��م  وزن  يف  زي���ادة 
نضجها  يف  والتبكبري  صفاتها  وتحسني 
للتهوية  م��المئ��ة  أك���رث  ظ���روف  وت��وف��ري 
املناسبة للفروق خالل فرتة إرتفاع رطوبة 
والتوازن  الحمل  الجو وتعمل عىل تنظيم 
تقلل  وبهذا  والثمري  الخرضي  النمو  بني 
هذه العملية إىل حد ما من حدوث ظاهرة 
املعاومة التى تبدو عىل بعض األصناف.

طرق خف الثامر

وجد من التجارب أن خف الثامر يزيد كثريًا 
يف حجم الثامر وتحسني جودتها والتبكري 
التي  النخلة  أن  لوحظ  حيث  النضج  يف 
كام  النضج  يف  تتأخر  كبرية  عذوقًا  تحمل 
لزيادة  نتيجة  للكرس  العذوق عرضة  تكون 

الوزن. 
ال��ت��ج��ان��س يف حجم  ال��خ��ف يف  وي��ف��ي��د 
وتحسني  الواحد  العذق  يف  الثامر  ونضج 
التهوية داخل العذق مام يعمل عىل تقليل 
واألكاروسية  الحرشية  ب��اآلف��ات  اإلص��اب��ة 
الحمل  تبادل  ظاهرة  عىل  التغلب  ويف 
)املعاومة( حيث تحمل األشجار محصواًل 
وفريًا يف سنة ومحصواًل قلياًل يف السنة 
وإيجاد  الحمل  عملية  تنظيم  أي  التالية 
توازن بني النمو الخرضي والنمو الثمري، 
العذق  انشقاق  بعد  الخف  عملية  وتتم 
التلقيح  وأثناء  أيام   -4  3 بحوايل  املؤنث 
أي  التلقيح  بعد  أسابيع   6  -  4 بعد  وأحيانًا 
بعد العقد ويفضل يف حالة  إذا كان هناك 
الطلع   أودودة  الحمرية  حرشيت  من  خوفًا 

قبل  ال��خ��ف  يتم  أن  يفضل  ذل��ك  وغ��ري 
لتلقيح مبارشة .  

وهناك عدة طرق لخف الثامر  وهي
التي  الزهرية  الشامريخ  إزالة عدد من   - أ   

تقع وسط العذق. 
ب-  تقصري الشامريخ الزهرية. 

ج�- استخدام الطريقتني أ، ب معًا. 
د -إزالة بعض العذوق كاملة. 

ه����-إزال���ة مث���رة وت���رك مث���رة ع��ىل نفس 
الشمراخ الزهري وهذه طريقة مكلفة. 

حسب  الخف  لعملية  طريقة  أحسن  وأن 
البحوث التي أجريت يف العديد من موقع 
استخدام  هي  السودان  يف  التمر  أنتاج 
عدد  إزال��ة  وه��ي  ب(  )أ،  معًا  الطريقتني 
العذق  وس��ط  تقع  ال��ت��ي  ال��ش��امري��خ  م��ن 
بقص  الشامريخ  تقصري  إىل  باإلضافة 
التهوية  لتحسني  الشامريخ. وذلك  طول 
داخل العذق مام يؤدي إىل تقليل اإلصابة 
الحرشية واألكاروسية واإلصابة باألمراض 
مثل ظاهرة تشقق القرشة واسوداد قمة 
العذق  داخل  الرطوبة  الرتفاع  نتيجة  الثامر 
وهي أفضل من طريقة إزالة العذق كاماًل 
املحصول  يف  الفاقد  نسبة  تقلل  حيث 
للثامر  السكري  املحتوى  نسبة  وي��زي��د 
تبكري  يحدث  وبالتايل  ال��وزن  زي��ادة  نتيجة 
يف اإلنتاج وتجانس يف نضج املحصول. 

وعمومًا يرتك عىل النخلة من 8 - 9 عذوق 
عذقًا  تغذي  سعفات  تسع  كل  أن  حيث 
السعف  ع��دد  زاد  كلام  أن��ه  وتبني  واح���دًا 
يف  زيادة  حصلت  الواحد  للعذق  بالنسبة 

حجم كل مثرة وتحسنت نوعيتها. 
بعدم  النخيل  م��زارع��ي  ننصح  وع��م��وم��ًا 
اتضح  حيث  للثامر  الجائر  الخف  إج���راء 
يزيد  للثامر  الجائر  الخف  أن  التجارب  من 
والتي  املنتفخة  الجوفاء  الثامر  نسبة  يف 
وتقل  للمستهلك  مرغوبة  غ��ري  تصبح 
قيمتها التسويقية. وأيضًا فإن تأثري الخف 
يكون أفضل كلام أجري الخف مبكرًا ويقل 
التأثري كلام تأخرنا يف إمتام عملية الخف 
ويالحظ أن الظروف الجوية السائدة تؤثر 
ف��إذا  املستعملة  ال��خ��ف  ط��ري��ق��ة  ع��ىل 
الحرارة  درج��ة  بإرتفاع  يتميز  املناخ  ك��ان 
وان��خ��ف��اض ال��رط��وب��ة ال��ج��وي��ة يف أواخ��ر 
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يفضل  فإنه  ال��ث��امر  نضج  وق��ت  الصيف 
عدم إزالة شامريخ من وسط العذق حتى 
وي��ؤدي  ال��ع��ذق  ال��ج��اف  ال��ه��واء  يتخلل  ال 
مشكلة  )ويفاقم  الثامر  جفاف  زيادة  إىل 
الحالة  ه���ذه  يف  وي��ك��ت��ف��ي  الكرموش( 
عدد  تقليل  مع  الشامريخ  طول  بتقصري 
العذوق تبعًا للنسبة املويص بها بني عدد 
يف  أما  صنف،  لكل  العذوق  إىل  السعف 
املناطق التي يتصف مناخها بزيادة معدل 
الرطوبة الجوية وقت نضج الثامر فإن خف 
عىل  يساعد  حيث  كبرية  أهمية  له  العذق 
ويحسن  الثامر  بني  الرطوبة  زي��ادة  ع��دم 
الثامر  إصابة  نسبة  وتقل  خصائصها  من 
نتيجة تراكم الرطوبة الجوية حولها. كذلك 
أن  ميكن  والتي  الهامة  املواضيع  من  أنه 
يتطرق إليها إجراء التجارب يف هذا املجال 
هو دراسة التغريات الهرمونية التي تحدث 
واإلخصاب  التلقيح  من  بداية  الثامر  يف 
املختلفة  ال��ث��امر  من��و  وم��راح��ل  وال��ع��ق��د 
املستقبل  يف  ض���وءًا  تعطي  ق��د  وال��ت��ي 
بدون  التمور  مثار  عقد  تشجيع  إلمكانية 
الحاجة إىل إجراء التلقيح إلنتاج مثار خالية 
ممتازة  قياسية  ومبواصفات  البذور  من 
اللقاح  باستخدام  الخف  بذكره،  والجدير 
التجارب  بعض  أج��ري��ت  حيث  املخفف 
مب��واد  املخفف  اللقاح  اس��ت��خ��دام  ع��ىل 
مالئة مختلفة بغرض خفض نسبة العقد 
رشكة  يف  وذل���ك  ال��خ��ف  درج���ة  وتقليل 
بها  أنه ال ينصح  )1998(إال  داود   - جانديل 

حتى اآلن خوفًا من ضياع املحصول.

الطرق  اس��ت��ع��راض  ت��م  فقد  سبق  م��ام 
ومنها  ال��ت��م��ر  مث���ار  خ��ف  يف  املختلفة 
عىل  تتوقف  إح��داه��ا  صالحية  أن  يتضح 
البيئية  والظروف  العذوق  وحجم  الصنف 
تلخيص  ميكن  ذل��ك  وع��ىل  املحيطة، 
ب��ع��ض االع���ت���ب���ارات ال��ه��ام��ة ال��ت��ي يجب 
يف  الثامر  خف  عملية  إجراء  عند  مراعاتها 

نخيل التمر.
بانخفاض  تتصف  التي  املناطق  يف   *  
نضج  وقت  خاصة  الجوية  الرطوبة  نسبة 
الثامر مع ارتفاع درجات الحرارة فإنه يفضل 
عند إجراء خف الثامر أن يجرى الخف بإزالة 
بعض العراجني كاملة مع مالحظة النسبة 
كان  إذا  وذل��ك  ال��ع��ذوق  إىل  السعف  بني 
الحمل عىل األشجار كبريًا أو االكتفاء بقطع 
األجزاء السفلية للشامريخ من كل عرجون 
الشامريخ  بعض  إزال��ة  إىل  التعرض  دون 
الوسطية للعرجون وبذلك يكون العرجون 
الهواء بسهولة وميكن  يتخلله  وال  ممتلئ 
للثامر االحتفاظ برطوبتها ونضجها بصورة 

جيدة.
الرطوبة  فيها  ترتفع  التي  املناطق  يف   *
بعض  ب��إزال��ة  الخف  إج���راء  يتم  النسبية 
يؤدي  مام  العرجون  وسط  من  الشامريخ 
إىل إنتاج عراجني مفككة تسهل فيها حركة 

الهواء ومنع تراكم الرطوبة حول الثامر.
* للحصول عىل مثار متامثلة يف الحجم 
والنوعية يجب إجراء الخف لجميع العذوق 
عىل مستوى واحد وذلك بأن تأخذ بعض 
للتأكد  العذوق  شامريخ  عد  ويتم  العذوق 

الشامريخ  من  إزال��ت��ه  يجب  ما  كمية  من 
املنتظمة  األزه��ار  عدد  وكذلك  الوسطية 
ما  ملعرفة  ال��ش��امري��خ  ع��ىل  وامل��وج��ودة 
يجب قطعه من أطرافها ويقارن ذلك مبا 
عملية  أن  يتأكد  ليك  بالفعل  إجراؤها  تم 

الخف تتم بأسلوب سليم.
تحمل  للعذوق  الخارجية  ال��ش��امري��خ   *
وأفضل  الحجم  يف  ك��ي��ربه  مث���ارًا  ع���ادة 
تحملها  التي  تلك  عن  املواصفات  يف 
يف  ينصح  فإنه  لذلك  الداخلية  الشامريخ 
إزالة  تتم  أن  الشامريخ  بعض  إزال��ة  حالة 

الشامريخ الداخلية.
يف  التأثري  كان  مبكرًا  الخف  كان  كلام   *
خصائصها  وتحسني  الثامر  حجم  زي��ادة 
ظاهرة  ع��ىل  التغلب  وك��ان  ت��أك��ي��دًا  أك��رث 

املعاومة أو تبادل الحمل أفضل.
  * أن قلة مياه الري تتسبب يف قلة عدد 
تحدد  وبذلك  النخلة  عىل  املتكون  الطلع 
عن  النظر  ب��رصف  لإلنتاج  النخلة  قابلية 
النخيل  أن  حيث  للعذوق،  السعف  نسبة 
تحمل  العام  ط��وال  للعطش  املعرض 
عادة عددًا أقل من السعف مقارنة بالنخيل 
الذي يحصل عىل احتياجاته املائية وذلك 
بسبب موت السعف القديم مبكرَا، لذلك 
سجل  نخلة  لكل  يكون  ب��أن  ينصح  فإنه 
الناتج كل عام  الطلع  يوضح فيه مجموع 
الباقية – إذ أن أي انخفاض  وعدد العذوق 
دلياًل  يعترب  األوراق  وعدد  الطلع  عدد  يف 
السابق  النخلة يف املوسم  عىل تعرض 
أو  ال��ري  حيث  م��ن  مالمئة  غ��ري  ل��ظ��روف 
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العناية الزراعية – أما إذا كان عدد السعف 
كبريًا وأنتجت النخلة عددًا كبريًا من الطلع 
النخلة وميكن  ق��وة  ع��ىل  ي��دل  ذل��ك  ف��إن 
عند  عليها  العذوق  من  أكرب  عدد  إستيفاء 

إجراء عملية الخف.

عملية التكميم أو التكييس

ذات  والنخل  فاكهة  )فيها  ت��ع��اىل:  ق��ال 
ب��إج��راء  ينصح   .»11 »الرحمن  األكامم( 
تلقيحها  بعد  للنورات  التكييس  عملية 
علاًم  عديدة  فوائد  له  التكييس  ألن  نظرًا 
إال يف  إجراؤها  العملية ال ميكن  بأن هذه 
فيها  يصعد  وال��ذي  اليدوي  التلقيح  حالة 
التلقيح وال تصلح يف حالة  العامل إلجراء 
استخدام التلقيح اآليل ويف معظم الدول 
األغاريض  لف  عباره عن  التكييس  العربية 
30 يومًا بعد تلقيحها بليف  املؤنثة ملدة 
وإع��ادة  يومني  مل��دة  كشفها  ثم  النخيل 
لفها مرة أخرى ملدة 15 يومًا. غري أن توصية 
البحوث الزراعية يف تجارب داود وفاطمة 
ع���ىل امل����رشق ودل���ق���اي وامل�����رشق ود 
خطيب أوضحت أهمية هذه العملية بعد 
بأكياس  4أسابيع  وملدة  مبارشة  التلقيح 
60x40 سم ومثقبة أدت إىل زيادة  ورق 
نسبة العقد والحصول عىل عدد من الثامر 
عن  والجودة  والنضج  الشكل  املنتظمه 

مثيلتها التي مل يتم تكييسها.
جودة  وزي��ادة  العقد  نسبه  رفع  ان  ويعتقد 
بعد  الطلع  لتكييس  نتيجة  الثامر  وحجم 

أسباب: لعدة  تنشأ  قد  التلقيح   عملية 
* رفع درجة الحرارة لألغاريض املكيسة.

حول  الرطوبة  نسبة  يف  التكييس  يزيد   *
االزهار مهيأه  تبقى مياسم  وبهذا  االزهار 
تلك  ع��ن  أط���ول  م��دة  ال��ل��ق��اح  الستقبال 
ل��ل��ه��واء وال��ت��ى تجف ومي��وت  امل��ع��رض��ة 

مياسمها.
اللقاح عند  التكييس ضياع حبوب  * مينع 

حدوث رياح شديدة أو هطول أمطار.
* اإلظالم داخل الكيس يزيد أفراز الهرمون 
فبالتايل  الخاليا  انقسام  من  امل��س��ؤول 

تزيد أحجام الثامر عن مثيلتها الكنرتول

عمليه التقويس أو التدلية 
)ترسيح النخلة(

يقصد بعملية التذليل سحب العذوق من 
قمة  عىل  وتوزيعها  وتدليتها  السعف  بني 
النخلة بانتظام قبل أن تتصلب عراجينها 
حتى ال تنكرس أثناء إجرائها وعادة ما تجرى 
هذه العملية بعد التلقيح مبدة ترتاوح بني 
هذه  إج��راء  من  والغرض   – أسابيع    6-4
مع  العذق  شامريخ  تشابك  منع  العملية 
السعف والخوص مام يؤدي إىل صعوبة 
دون  العذوق  تركت  لو  حيث  الثامر  جني 
تدلية فإنه مع استمرارها يف النمو وزيادة 
وزنها واستطالة شامريخها فإنها تتشابك 
سحب  فإن  لذلك  والخوص،  السعف  مع 
إىل  ي��ؤدي  السعف  بني  وتدليتها  العذوق 
جني  سهولة  مع  املشكلة  ه��ذه  تفادي 

وزي��ادة  الثامر  منو  مع  فإنه  كذلك  الثامر. 
مثارًا  يحمل  العذق  كان  إذا  وخاصة  وزنها 
كثرية فإنه قد يؤدي إىل كرسالعذق وذلك 
وبالتايل  النضج  مرحلة  الثامر  بلوغ  قبل 

يؤدي إىل خسارة املحصول.
فإنه  التدلية  أو  التقويس  بإجراء عملية  أما 
وتسمى  سعفه  عىل  العذق  تحميل  يتم 
هي  السعفة  تكون  أي  الرتكيس  بعملية 
أصناف  ح��ال��ة  ويف  ال��ع��ذق  تحمل  ال��ت��ي 
)ود  قصرية  عراجينها  تكون  والتي  النخيل 
خطيب( فإنه ميكن ربط العذق أو تركيسه 
إىل إحدى السعفات القريبة أو وضع قطعة 
العذق  وتدلية  سعفتني  بني  الخشب  من 
الخشب  قطعة  تكون  وبالتايل  فوقها  من 
والسعفتني هام الحاملتان للعذق وبالتايل 
كام  االنكسار،  من  العرجون  عىل  تحافظ 
أن عملية التدلية متنع خدش الثامر نتيجة 
نتيجة  ال��خ��وص  أو  ب��األش��واك  احتكاكها 
اهتزازها بفعل الرياح، وتتيح عملية التدلية 
أيضًا موازنة ثقل العذوق حول رأس النخلة 
ليك ال يكون الثقل مركزًا يف جهة أكرث من 
إىل  أحيانًا  يؤدي  قد  مام  األخ��رى  الجهات 
ميل قلب النخلة يف اتجاه الثقل، كام أن  
العذق  التدلية تساعد عىل تنظيف  عملية 
أجراء   يفضل  الجافة،  والثامر  األتربة  من 
التلقيح   التدلية يف األسبوع السادس من 
تنكرس  ال  حتى  الحذر  يجب  إجراءها  وعند 
هذه  إج��راء  يف  البدء  ويفضل  العراجني 
العراجني  استطالة  تكون  عندما  العملية 
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إذا  حتى  التقويس  بعض  إلج���راء  كافية 
توزع  العرجون  وتقوس  العذق  سحب  ما 
أن  دون  ال��ع��رج��ون  ط��ول  ع��ىل  التقويس 
العرجون  ق��اع��دة  ع��ىل  الضغط  ينحرص 
تأخري عملية  بأن  فيؤدي إىل كرسه، علاًم 
العرجون  استطالة  تتم  أن  بعد  التدلية 
ويصبح متصلبًا قد يؤدي إىل كرسه، وإذا 
كرس العرجون أصبح العذق عديم الفائدة 
تنمو  العراجني  أن  إىل  اإلش��ارة  ويجدر   –
فرتة  وخالل  مبارشة  التلقيح  بعد  برسعة 
النمو واالستطالة تكون العراجني مطاوعة 
الخامس  األسبوع  حتى  التقويس  وسهلة 

أو السادس يف معظم األصناف  

التكميم أو تغطية العذوق

بأغطية  العذوق  تغطية  بالتكميم  يقصد 
العوامل  بعض  م��ن  ووقايتها  لحاميتها 
املناخية الغري مالمئة أو لحسن وتسهيل 
من  ال��ث��امر  ل��ح��امي��ة  أو  ال��ق��ط��ف  عملية 
عىل  العملية  هذه  وتجرى  اآلف��ات  بعض 
مرحلة  إىل  ال��ث��امر  تصل  عندما  ال��ع��ذوق 
املواد  نوعية  وتختلف  )الخالل(  التلوين 
باختالف  العذوق  تغطية  يف  املستخدمة 

الهدف من إجرائها أما ييل:
* إذا كان الهدف من إجراء هذه العملية هو 
العذوق  من  الناضجة  الثامر  تساقط  منع 
وال��رم��ال  باألتربة  تلوثها  إىل  ي��ؤدي  م��ام 
فإنه ينصح باستخدام مواد شبكية ولكن 
وت��ؤدي  الغبار  مب��رور  تسمح  ال  بفتحات 
تساقط  منع  إىل  باإلضافة  العملية  هذه 
الجني  سهولة  إىل  األرض  ع��ىل  ال��ث��امر 
ما  وه��و  إن��زال��ه  ويتم  العذق  يقطع  حيث 
مثار  أي  تساقط  دون  الشباك  داخل  زال 
الالزمة  العاملة  األيدي  من  تقلل  وبالتايل 
لجمع الثامر املتساقطة أثناء إنزال العذق 
وكذلك يسهل اإلمساك بالعذق ونقلة إىل 
مكان نظيف مام يساعد عىل عدم تلوث 
من  ال��ث��امر  حفظ  وك��ذل��ك  بالرتبة  ال��ث��امر 
والفطريات  بالحرشات  لإلصابة  تعرضها 

التي تكرث عيل سطح الرتبة.
* وإذا كانت منطقة اإلنتاج تتصف بجفاف 
الجو وارتفاع درجة الحرارة أثناء نضج الثامر 
بويل  بأكياس  العذوق  تغليف  ميكن  فإنه 

أسفل  من  مفتوحة  الحجم  كبرية  إثيلني 
التكميم بهذه  للتهوية حيث تؤدي عملية 
األكياس إىل منع تخلل الهواء الحار الجاف 
زي��ادة جفاف  إىل  يؤدي  وال��ذي  الثامر  بني 
وباستخدام   – نوعيتها  وإنخفاض  الثامر 
إيجاد  ع��ىل  تساعد  فإنها  األك��ي��اس  ه��ذه 
باحتوائها  تتميز  داخلية  مناخية  ظ��روف 
عىل نسبة رطوبة مرتفعة وبذلك ال يؤدي 
اإلرضار  إىل  الخارجي  الجو  درج��ات  ارتفاع 
مثار  عىل  الحصول  ميكن  وبذلك  بالثامر 
بعض  ع��ىل  والتغلب  جيدة  نوعية  ذات 
خاصة  مالمئة  الغري  املناخية  ال��ظ��روف 

السائدة وقت نضج الثامر.
* أما إذا كانت منطقة إنتاج التمور تتصف 
أو  ق��رب  مبكرة  خريفية  أم��ط��ار  بهطول 
أث��ن��اء ف��رتة نضج ال��ث��امر م��ام ي���ؤدي إىل 
فإنه  لذلك  الثامر  وتعفن  تخمر  سهولة 
من األهمية حامية مثار التمر من األمطار 
وذلك بتغطية العذوق بأغطية تحميها من 
األمطار وميكن يف هذه الحالة استخدام 
أغطية ورقية مضافًا إليها نسبة من الشمع 
هذه  وتشكل  األمطار،  مبياه  تتأثر  ال  ليك 
أسطوانات  شكل  عىل  الورقية  األغطية 
كبرية ويتم إدخال العذق بها وتربط نهايتها 
العليا حول العرجون وفوق نقطة تشعب 
الشامريخ وترتك نهايتها السفىل مفتوحة 
– إال أنه يالحظ أن هذه العملية قد تؤدي 
ألنها  الثامر  بني  الرطوبة  نسبة  زي��ادة  إىل 
فإن  لذلك   – داخلها  ال��ري��اح  تخلل  متنع 
الوسطية  الشامريخ  من  عدد  خف  عملية 
أثناء عملية الخف تعترب هامة جدًا وكذلك 
ميكن تفريق الشامريخ عن بعضها وذلك 
باستعامل حلقات من سلك صلب توضع 
الشامريخ  ت��وزي��ع  وبالتايل  ال��ع��ذق  داخ��ل 
تساعد  وبالتايل  الحلقة  هذه  محيط  عىل 
داخل  النسبية  الرطوبة  ارتفاع  عدم  عىل 
السلك  أن تكون حلقات  أيضًا   – األغطية 
الصلب املستخدمة غري ملساء بل تكون 
متعرجة وذلك لضامن ثباتها وبقائها وبقاء 
الشامريخ بني هذه التعرجات – ويف هذه 
الحالة يفضل البدء يف التكييس عند بداية 

مرحلة األرطاب . 
إج���راء عملية  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  إذا  *أم���ا 

الناجمة عن  التكميم هو مكافحة األرضار 
بعض الحرشات مثل دبور البلح أو األرضار 
فإنه يف هذه  الطيور  بعض  تسببها  التي 
الحالة ينصح بتغطية العذوق بأقفاص من 
السلك املعدين الشبيك الدقيق الفتحات 
والتي ال تسمح مبرور الحرشات أو الطيور 
– علاًم بأن هذه األقفاص السلكية ميكن 

استخدامها لعدة سنوات. 

جني مثار التمور 

جني  أو  التمور  مثار  قطف  عملية  تعترب 
يف  النهائية  امل��رح��ل��ة  ه��ي  امل��ح��ص��ول 
تحديد  ويعترب   – املحصول  إنتاج  عملية 
ال���درج���ة امل��ن��اس��ب��ة ل��ق��ط��ف ال��ث��امر من 
جودة  عليها  يتوقف  التي  الهامة  العوامل 
الثامر وإمكانية تسويقها، لذلك فقد يكون 
أو  املراحل  معًا  نستعرض  أن  املفيد  من 
الثمرة  تطور  خالل  تحدث  التي  التغريات 

ومنوها املختلفة:
الثمرة  عقب إمتام عملية اإلخصاب، متر 
اكتامل  ملرحلة  تصل  حتى  مراحل  بعدة 
النمو والنضج، وتأخذ هذه املراحل أسامء 
مراحل  ع��دة  متييز  أمكن  ولقد  مختلفة، 
يف  أنه  ولو  بينها،  التمييز  ميكن  مختلفة 
توجد  ال  امل��راح��ل  ه��ذه  أن  األم��ر  حقيقة 
بينها حدود فاصلة ولكنها متداخلة، وهذه 

املراحل هي:

أطوار منو مثرة البلح 

متر الثمرة بعد عقدها بأطوار متعددة 
حتى يكتمل منوها ونضجها وقد أعطيت 

 لهذه األطوار أسامء مختلفة:
الطور األول )حبابوك(  

Hababouk Stage

يبدأ بعد التلقيح واإلخصاب مبارشة لفرته 
وينتهي  أسابيع   5-4 من  ويستمر  قصرية 
املخصبني  غ��ري  الكربلتني  سقوط  عند 
بطيء  من��و  ال��ط��ورمب��ع��دل  ه��ذا  ويتميز 
وهي فرتة استمرار إنقسام الخاليا وزيادة 
كرابل  ثالث  عىل  وتحتوي  تقريبًا  عددها 
مغطاة  تكون  املرحلة  ه��ذه  يف  والثمرة 
وال  الزهري  الغالف  )الكم(  بالقمع  كليًا 
الندبة. ويستمر هذا حتى  يظهر منها غري 
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اختالف  مراعاة  )مع  الجمري  طور  بداية 
الظروف املناخية من منطقة ألخرى(

Jimri – Stage  )الطور الثاين )جمرى

أن حجم الثمرة يف هذا الطور يكون أكرب 
وتكون  الصغرية(.  الزيتونة  )حجم  قلياًل 
الثمرة كروية الشكل مع استطالة بسيطة، 
وي��ك��ون ل��ون ال��ث��م��رة أخ��رض ف��ات��ح وتأخذ 
الزيادة  أي  واالستطالة  النمو  يف  الثمرة 
الطعم  ي��زال  وما  الثمرة  ووزن  حجم  يف 
الحتواء  أوم��ح��ددًا  قابضًا  الطور  ه��ذا  يف 
التانني.  مادة  من  عالية  نسبة  عىل  الثمرة 
يزداد الوزن والحجم زيادة رسيعة. يستمر 
وجود الطعم القابض بالثامر يف معظم 
األصناف وأن كانت بعض األصناف تخلو 
الثمرة  تبدأ  حتى  يستمر  الطور  هذا  منها 
 - للثمرة  املميزة  األل���وان  إىل  بالتحول 
أطول  وه��ي  أسابيع   6  –  5 من  نستغرق 

مرحلة من مراحل النمو والتطور للثامر.

الطور الثالث الخالل أو 
Khalal Stage ) البرس(

العربية،  األق��ط��ار  يف  ب��رس  يسمى  وق��د 
يتصف هذا الطور بالبطء يف زيادة الوزن 
السكريات  ت��راك��م  فيه  وي���زداد  والحجم 
هذه  يف  امل���ذاق  ح��ل��وة  ال��ث��م��رة  وتصبح 
منوها  إكتامل  إىل  الثمرة  تصل  املرحلة 
يف  لونها  وي��ب��دأ  املميز،  شكلها  وت��أخ��ذ 
أو  األصفر  الفاتح إىل  التحول من األخرض 
وذلك  األحمر  أو  بحمرة  املشوب  األصفر 
يف  اللب  ح��الوة  تبدأ  األصناف.  باختالف 
الزيادة مع اختفاء املادة القابضة جزئيًا أو 

كليًا، وتستغرق مدة هذا الطور من 3 – 5 
أسابيع. 

Rutab Stage  )الطور الرابع )الرطب

النخلة  ب��ج��ذع  إل��ي��ك  )وهزي  ت��ع��اىل  ق��ال 
تساقط عليك رطبًا جنيًا( مريم - اآلية 25 
أسبوعني  وخالل  الثامر  تلون  اكتامل  بعد 
2 – 4 أسابيع أربعة أسابيع من نهاية طور 
الثامر األصفر واألحمر  الخالل ويتغري لون 
الداكن إىل بنى أو أسود حيث تأيت مرحلة 
)أبو  الثمرة  ذنب  من  تبدأ  والتي  اإلرط��اب 
يظل  بينام  ال��ح��االت،  أغلب  يف  نقطة( 
بواسطة  الشمراخ  ع��ىل  املرتكز  ال��ج��زء 
القمع كام هو يف مرحلة الخالل السابقة. 
الثمرة  تصبح  املرحلة  هذه  اكتامل  وعند 
وازدادت  القابضة  امل��ادة  زال��ت  وقد  لينة 
)جلكوز  امل��خ��ت��زل��ة  ال��س��ك��ري��ات  ن��س��ب��ة 
غري  )سكر  السكروز  من  أك��رث  وفركتوز( 
عرضة  أك��رث  الثمرة  وأصبحت  مختزل(. 
للتلف وخاصة عند تعرضها لألمطار. ويف 
جلديًا  إما  اللحم  قوام  يكون  الحالة  هذه 
نصف  األص��ن��اف  يف  القمة  عند  مجعدًا 
الجافة أو يابسًا صلبًا يف األصناف الجافة. 
وعند هذه املرحلة ونتيجة فقدان الرطوبة 
تطرأ  التي  الكياموية  والتغريات  املستمر 
غري  ال��ث��م��رة  ش��ك��ل  يصبح  ال��ث��م��رة  ع��ىل 
منتظم ويتجعد كام مييل لون الثمرة إىل 

اللون البنى الفاتح أو الغامض.
قوام  ويكون  الجافة  الشبه  األصناف  يف 
من  أق��ل  وب��درج��ة  وي��اب��س��ًا  صلبًا  اللحم 
اللينة  األصناف  يف  ولكن  الجافة  الشبه 
جلد  م��ع  متامسكًا  اللحم  ق���وام  ي��ك��ون 

اللحمي  والجزء  الخارجي(.  )الجدار  الثمرة 
نسبيًا  يكون طريًا  املرحلة  بداية هذه  يف 
والقرشة  القوام  صلب  يصبح  وتدريجيًا 
بالجزء  تلتصق  األص��ن��اف  معظم  يف 
تدريجيًا،  وتتصلب  تتجعد  ورمبا  اللحمي 
ل��ون ال��ق��رشة وال��ل��ح��م ي��ك��ون أغ��م��ق من 
املرحلة السابقة ويبدأحجم الثمرة ووزنها 

يف االنخفاض بدرجة ملحوظة.

    Tamar )الطور الخامس )التمر

األصناف  يف  الرطب  مرحلة  اكتامل  بعد 
املاء  من  ج��زًء  الثامر  تفقد  جافة،  الشبه 
للتلف مام ميكن من  أقل عرضة  وتصبح 
طويلة  لفرتات  املرحلة  هذه  يف  حفظها 
دون تلف، وُيعد هذا الطور هو آخر مراحل 
العسلية  التمر  مادة  ترتكز  وفيه  النضج، 
وتجف قرشة الثمرة بعض اليشء وتصبح 
متامسكًا  لدنًا  الثمرة  قوام  ويصري  رقيقة 
النصف  اللون مجعد يف األصناف  معتم 
اللحم  وقوام  فاتحًا  اللون  أو يصري  جافة 

صلبًا يابسًا كام يف األصناف الجافة. 
مختلفة  منو  مراحل  يف  البلح  مثار  يؤكل 
حصاد  ف��إن  ول��ذا  الصنف.  ع��ىل  إع��ت��امدًا 
األص���ن���اف ي��خ��ت��ل��ف ب��اخ��ت��الف ال��ح��وج��ة 
اللون  يف  التغريات  السوق،  ومتطلبات 
كعالمات  تستخدم   Softness والليونة 
واحد  وقت  يف  الثامر  –التنضج  للحصاد 
ول���ذا ف��إن ال��ح��ص��اد ي��ك��ون م��ت��ك��ررًا وعىل 

فرتات مختلفة.

الحصاد أو قطف وتعبئة وتداول الثامر  

لكل  محصلة  تعترب  التي  العملية  ه��ي 
الجهود املبذولة يف خدمة أشجار النخيل 
طوال العام، فإن االهتامم بهذه الثامر أثناء 
املراحل املختلفة بداية من تحديد الدرجة 
وص��ول  وح��ت��ى  ال��ث��امر  لقطف  املناسبة 
الثامر إىل املستهلك تعترب من العمليات 
أفضل  استخدام  إىل  تحتاج  والتي  الهامة 
الطرق التقنية والتي تساعد عىل الحصول 
عىل مثار عالية الجودة سواء للمستهلك 

املحيل أو التصدير أو التخزين. 
وللبدء يف قطف الثامر أو جني املحصول 
املناسبة  ال��درج��ة  تحديد  م��ن  الب��د  ف��إن��ه 
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أو  الدرجة  تحديد  أن  حيث  الثامر  لقطف 
مرحلة النمو املناسبة للقطف هي البداية 
السليمة لقطف مثار صالحة لالستهالك 
القول بأن مثار  التخزين – وبداية ميكن  أو 
بلوغها  عند  النمو  مكتملة  تعترب  البلح 
مع  األرطاب(  )املرحلة  ال��ب��رس  مرحلة 
تنضج  ال  الواحد  العذق  مثار  أن  مالحظة 
الدرجة  فإن  عام  وبوجه  واح��د،  وقت  يف 
باختالف  تختلف  للقطف  امل��ن��اس��ب��ة 
الصنف ورغبة املستهلك )وعىل العموم 
ال تقطف الثامر قبل اكتامل تلونها باللون 
املميز للصنف( حيث تقطف مثار بعض 
تلك  خاصة  الخالل،  مرحلة  يف  األصناف 
هذه  يف  مث��اره��ا  تتميز  ال��ت��ي  األص��ن��اف 
كميات  عىل  احتوائها  أو  بخلوها  املرحلة 
قليلة من املواد التانينية القابضة– ويوجد 
الطعم  هذا  التمور  أصناف  معظم  يف 
القابض يف هذه املرحلة من مراحل منو 
التي  األصناف  من  بعض  ويوجد  الثامر، 
والتي  املرحلة  هذه  يف  مثارها  تستهلك 
)الخرضي  القابضة،  امل��واد  فيها  تختفي 
والربحي( ويجدر اإلشارة هنا إىل أن الثامر 
أو  ال��خ��الل  مرحلتي  يف  تستهلك  ال��ت��ي 
يف  الرطوبة  نسبة  بزيادة  تتميز  الرطب 
مثلها  التلف  لرسعة  يعرضها  مام  مثارها 
األخرى.  الطازجة  الفاكهة  مثار  باقي  مثل 
القطف  موعد  بتحديد  العناية  يجب  لذلك 
الثامر – وقد  أو تخزين  مع رسعة تسويق 
الواحد  الصنف  يف  الثامر  قطف  يستمر 
العديد من  2-4 أسابيع، وأيضًا هناك  من 
مثارها  تستهلك  والتي  التمور  أصناف 
تقل  حيث  ج��اف��ة،  نصف  أو  جافة  وه��ي 
 %  30 عن  الثامر  هذه  يف  الرطوبة  نسبة 
وال  التخزين  تتحمل  األصناف  هذه  ومثار 
خوف عليها من رسعة التلف. ويكون لحم 
مثارها لدن عند النضج )املرشق ودلقاي( 
أما األصناف الجافة فإن مثارها تفقد كثري 
يابسًا،  جافًا  لحمها  ويكون  رطوبتها  من 
األصناف  مثار  أن  إىل  اإلش��ارة  يجدر  وهنا 
اكتامل  مرحلة  يف  قطفها  ميكن  الرطبة 
)الخالل( وترطيبها صناعيا – كذلك  النمو 
والجافة  النصف جافة  األصناف  فإن مثار 
منوها  مراحل  بلوغها  قبل  قطفها  ميكن 

وذلك  صناعيًا  وتهيئتها  )النضج(  النهائية 
غري  بيئية  ظ��روف  تجنب  يف  الرغبة  عند 
من  التقليل  أو  األمطار  كسقوط  مالمئة 
دفعات  عدد  بتقليل  الثامر  قطف  نفقات 
املناسبة  ال��ط��ري��ق��ة  ت��ح��دي��د  ال��ق��ط��ف، 
النخيل سببًا  ارتفاع أشجار  للقطف يعترب 
رئيسيًا يف صعوبة خدمة األشجار وقطف 
والوصول  النخلة  صعود  يلزم  إذ  الثامر 
إىل قمتها إلمتام عملية الخدمة أو قطف 
ارتفاع  بزيادة  الصعوبة  هذه  وتزداد  الثامر 
الشجرة، وتتم هذه العملية عادة بواسطة 
عامل متخصصني يجيدون تسلق أشجار 
العامل  ه���ؤالء  يستخدم  وق��د  النخيل، 
س��المل ك��ام ذك��رن��ا س��اب��ق��ًا ويف معظم 
يستعمل  للتمور  املنتجة  العربية  ال��دول 
تسلق  يف  العامل  يساعد  خ��اص  ح��زام 
تثبيت  يف  ال��ح��زام  يساعد  كام  األش��ج��ار 
ألنه  ون��ظ��رًا  النخلة  بجذع  العامل  جسم 
يوجد تفاوت واضح يف بلوغ مثار العذوق 
مرحلة  إىل  النخلة  نفس  عىل  املختلفة 
أو  واح���د  توقيت  يف  املناسبة  النضج 
متقارب، بل هناك تفاوت يف نضج مثار 
جني  إج��راء  يستدعي  مام  ال��واح��د  العذق 
الثامر ألكرث من مرة وبالتايل زيادة تكاليف 
 . العامل  أج��ور  ارت��ف��اع  بعد  خاصة  اإلن��ت��اج 
لذلك فإنه يعترب من األهمية مبكان توفري 
تساعد عىل سهولة  التي  الوسائل  بعض 
قمة  يف  التمر  مث��ار  إىل  ال��ع��امل  وص��ول 
العامل  ه��ؤالء  يكن  مل  ول��و  حتى  النخلة 

النخيل،  أش��ج��ار  تسلق  ع��ىل  م��درب��ني 
من  املصنعة  السالمل  استخدام  ويعترب 
األلومنيوم والقابلة لالستطالة من أنسب 
تصنيعه  تكلفة  حيث  من  الوسائل  هذه 
وسهولة حملة من نخلة إىل أخرى، حيث 
يصل أطوال بعض النخيل إىل أكرث من 20 
استخدام  عىل  سنعمل  الله  وبأذن  مرتًا، 
الناشئة  امل��زارع  يف  امليكانيكية  الروافع 

حديثًا والكبرية ومنتظمة املسافات.
باختالف  ال��ث��امر  قطف  ط��رق  وتختلف 
أنه  حيث  فيها،  ستقطف  التي  املرحلة 
التي تستهلك يف مرحلة  للثامر  بالنسبة 
دون  ال��ث��امر  تقطف  )األرطاب(  ال��خ��الل 
هذه  تنزل  ثم  الرتطيب،  مرحلة  انتظار 
عليها  لتجري  النخلة  قمة  م��ن  ال��ع��ذوق 
بينام  والتداول.  والتعبئة  إع��داد  عمليات 
طور  يف  تستهلك  التي  ال��ث��امر  تقطف 
الرطب قبل أن تتحول أنسجتها إىل الليونة 
والتسويق،  التداول  عملية  تتحمل  حتى 
عندما  جافة  النصف  الثامر  تقطف  بينام 
األصناف  مث��ار  وتقطف  أنسجتها،  تلني 
الجافة عند جفاف أنسجة الثامر علاًم بأن 
الثامر التي تصل إيل هذه املراحل )الرطب 
– النصف جاف– الجاف( يكون إنفصالها 
سهاًل من العذوق ويتم قطف هذه الثامر 
التي  الثامر  بقطف  وذلك  باليد  لقطًا  إما 
وصلت إىل مرحلة النمو املالمئة وتحتاج 
يف هذه الحالة إىل إرتقاء النخلة عدة مرات 
– أو عن طريق هز العذوق باليد فيتساقط 
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منها الرطب والتمر ويبقى الخالل ملتصقًا 
عىل  الثامر  تساقط  وي��ؤدي  بالشامريخ 
يغطى  مل  إذا  العذوق  هز  نتيجة  األرض 
س��ط��ح ال��رتب��ة ب��أغ��ط��ي��ة م��ن ال��ح��رص أو 
القامش إيل التصاق األتربة والرمال بالثامر 
والتخمر  للتعفن  الثامر  تعرض  وبالتايل 
الرطبة  أو  اللينه  الثامر  تساقط  أن  كام   ،
والتعجن  للتهشم  تعرضها  إىل  ي���ؤدي 
مام يفقدها شكلها املميز، كام أن الثامر 
قرشتها  تفقد  ج��اف��ة  وال��ن��ص��ف  ال��ج��اف��ة 
ومظهرها عند ارتطامها باألرض مام يؤدي 
إىل اإلقالل من جودتها االستهالكية، ومن 
التمور،  مثار  قطف  يف  الشائعة  الطرق 
هي قطع العذوق بأكملها دفعة واحدة بعد 
الثامر  من  مناسبة  نسبة  وص��ول  تتم  أن 
النضج املطلوبة – حيث يتم  إىل مرحلة 
تختلف  التي  الطرق  بإحدى  العذوق  إنزال 
باختالف مناطق زراعة النخيل – وبالنسبة 
للثامر يتم لقط الثامر الرطبة من العذوق، 
والجافة،  جافة  النصف  األصناف  يف  كام 
فيتم هز العذوق لتنفصل الثامر الناضجة 
سميك  قامش  أو  حرص  عىل  ذلك  ويتم 
إمت���ام  وب��ع��د  األرض،  ع���ىل  م���ف���روش 
الرطبة  الثامر  تعبئة  تبدأ  القطف،  عملية 
الجافة  األصناف  حصاد  عند  لتسويقها. 
أو قامش سميك، مع  تنرش عىل حصري 
وضع الثامر يف طبقات رقيقة مع تقليبها 

يوميًا حتى متام جفاف الثامر، ثم تعبأ.
يومًا   30-20 العملية   وقد تستغرق هذه 
أما الثامر النصف جافة، فتنرش يف أماكن 
عليها  يجري  ثم  يتم جفافها  مهواة حيث 
الثامر  فرز  ويجب  وتعبئة،  إعداد  عمليات 

للتسويق  منها  ص��ال��ح  ال��غ��ري  الستبعاد 
وال��رم��ال  األت��رب��ة  بها  العالق  ال��ث��امر  مثل 
أو  الفطريات  أو  بالحرشات  املصابة  أو 
أو  الطبيعي  لشكلها  والفاقدة  املتعجنة 
بأي  أو  املناسبة  النضج  لدرجة  املخالفة 
للتعبئة  صالحة  غري  الثمرة  تجعل  أرضار 
والتسويق، ويجب مالحظة أن الثامر التي 
النضج  مرحلة  إىل  وصلت  ق��د  تكن  مل 
عمليات  إلج���راء  تجمع  فإنها  املناسبة 
الوصول  عىل  ملساعدتها  عليها  اإلنضاج 

إىل مرحلة النضج املالمئة للصنف.

أصناف البلح السودانية )التجارية(  

يف  العديدة  البلح  أصناف  تقسيم  ميكن 
السودان إىل ثالثة أقسام رئيسيه هي:

soft dates  البلح الرطب

املدينة  أو  املدين  هي:  االصناف  وأه��م 
تدريجيًا- تنقرض  ب��دأت  والتي  وال��ربي��رة 

حصادها  وصعوبة  أشجاره  لطول  نسبة 
وس��ه��ول��ة أن��ف��ص��ال ال��ق��م��ع ع��ن ال��ث��م��رة 
وتتميز  وتتعجن  األرض  ع��ىل  فتسقط 
مايئ  محتوى  ذات  بأنها  املجموعة  هذه 
السكريات  من  قليل  عىل  وتحتوي  عايل 
نسبيًا )معظمها فركتوز وجلكوز التتحمل 
.  Highly Perishable  )الرتحيل والتخزين

 Dry Dates البلح الجاف

والقنديلة  البتمودة  هي:  االصناف  أهم 
والربكاوي يحتوي البلح الجاف عىل نسبة 
قليلة من املاء ونسبة عاليه من السكريات 
حفظه  يسهل  ولذلك  سكروز(  )معظمها 

بالوسائل الطبيعية.

 Semidry Dates البلح الشبه جاف

أه��م االص��ن��اف ه��ي: امل���رشق ودل��ق��اي 
ذات  بأنها  وتتميز  خطيب  ود  وامل��رشق 
لحم قوي نوعًا ما ومحتوى مايئ أكرث من 
التمر  –يحتاج  عاليه  والسكريات  الجاف 
من  أك��رث  لالنضاج  ال��ح��راره  من  درج��ة  إىل 
تحت  جيدًا  حفظه  –ميكن  الرطب  البلح 
التقسيامت  هذه  مناسبة  تخزين  ظروف 
غري  ولكنها  تجارية  ألغ���راض  تستخدم 
)نصف رطب(  ودلقاى  مثال  وذلك  كافية 
تحت  جافة  تصبح  األشجار  يف  تركت  إذا 
ظروف جفاف الوالية الشاملية ونهر النيل 
والعكس صحيح حيث يصبح التمر الجاف 
تحت  رطب  نصف  والربكاوي(  )القنديلة 
وأهم  ب��دارف��ور  ك��داده  وأم  كتم  ظ��روف 

األصناف بشامل دارفور :
أردب: مترة جافة 

كبوسا: مترة نصف جافة
عشة مرة: مترة رطبة

األصناف املستقدمة من 
الخليج )اإلمارات( 

سنة  ع��رش  الخمسة  إىل  ال��ع��رشة  خ��الل 
من  اآلالف  مئات  استقدام  تم  األخ��رية 
يف  والسعودية  الخليجية  األصناف  أشهر 
كل  يف  وزرع���ت  نسيجية  فسائل  شكل 

واليات السودان.

اإلكثار التقليدي بالفسائل

وتقليديًا  األنسجة  زراعة  يف  التقدم  قبل 
كانت الفسائل هي الطريقة الوحيدة إلكثار 
الباحثني  متكن  وحقيقة  خرضيًا  النخيل 
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البحوث  بهئة  البساتني  ب��ح��وث  مب��رك��ز 
الزراعية بتطوير عدة تقانات أقتصادية يف 
1997( وعمومًا  )داود وأخرون  الصدد  هذا 
تنتج الفسائل من املرستيامت املوجودة 
الرتبة  القريبة من سطح  األوراق  إبط  ىف 
 True toاألم من  جزء  تكون  بذلك  وهي 
تنتج  النخيل  أص��ن��اف  وجميع   )  )type

عمر  م��ن  األوىل  ال��س��ن��وات  يف  فسائل 
النخلة. 

الفسائل  بني  تربط  التي  املنطقة  تعرف 
)مبنطقة  النخيل  قواعد  وب��ني  الصغرية 
الفطامة وعن طريقها متد النخلة فسائلها 
وميكنها  ج���ذوره���ا  تنمو  ح��ت��ى  ب��ال��غ��ذاء 
وعند  الفصل،  عند  نفسها  عىل  االعتامد 
فصل  يجري  غريها  دون  املنطقة  ه��ذه 
املحافظة  ويجب  أمهاتها  من  الفسائل 

عليها من التلوث بقدر األمكان(.

كيفية الحصول عىل فسائل جيدة

ع��ىل فسائل  ال��ح��ص��ول  امل���رغ���وب  م��ن 
هذا  تحقيق  ومي��ك��ن  وج��ي��دة  متجانسة 

الهدف باآليت:
حول  الفسائل  من  محدود  عدد  1 -  تربية 
بانتظام  موزعة  فسائل(   6  -  5( األم 

حول جذوع النخلة.
يف  الفسائل  وتربية  بخدمة  2 -  العناية 
ق���واع���د أم��ه��ات��ه��ا وامل��ح��اف��ظ��ة عىل 
من  فصلها  وق��ت  ح��ني  إىل  سعفها 

حول األم.
تربية  مرحلة  خ��الل  التقليم  3 -  يقترص 

الصفراء  األوراق  إزال��ة  عىل  الفسائل 
والجافة من الفسائل املختارة.

4 -  ميكن تشجيع النخلة عىل إنتاج فسائل 
من قاعدتها بتكويم الرتبة حول الجذع 
وحتى ارتفاع نصف املرت عىل أن تكون 
تريانة دامئًا لتشجيع منو املرستيامت 

اإلبطية وتكوين الجذور.

فصـل الفسائـل

تختلف الطرق املتبعة يف فصل الفسائل 
أهم  تلخيص  وميكن  املناطق  حسب 

طرق الفصل فيام يىل :

الفصل الكامل

حول  ينظف  بشهرين  الفصل  ميعاد  قبل 
– الصغرية  الفسائل  تزال  حيث  الفسيلة 

بزراعتها  أيضًا  منها  )ويستفاد  السمربتو- 
حولها  يكوم  ثم  الكامل(.  الدفن  بطريقة 
مجموع  تكوين  ع��ىل  ليساعدها  ال���رتاب 
جذري قوي ثم يتبع الخطوات التالية عند 

الفصل:
اليبقى  بحيث  الفسيلة  سعف  1 -  يقلم 
لحامية  القلب  حول  صفني  سوى  منه 
ويقرط  )الجامرة(  ال��ط��رىف  ال��ربع��م 
نصف  ح��وايل  إىل  املتبقى  السعف 

طوله ثم يربط ربطًا هينًا قرب الطرف 
حتى ال يعيق عملية التقليع.

بحيث  بدقة  السفىل  الكرناف  2 -  يقلم 
اليرتك منه شيئًا حول الساق.

املراد  الفسيلة  حول  من  الرتاب  3 -  يزاح 
اتصالها  م��ك��ان  يظهر  حتى  فصلها 
يكشف  ثم  الفطامة(  )منطقة  باألم 

عن قاعدة الفسيلة.
4 -  ي����ؤىت ب��ال��ع��ت��ل��ة وت���وض���ع ب���ني األم 
مبطرقة  عليها  يرضب  ثم  والفسيلة 
الفسيلة عن األم  ثقيلة حتى تنفصل 
مع جزء من الجذور وقد يقوم العامل 
بها  ويهوى  بيديه  العتلة  برفع  املدرب 
الرضب  ويكرر  االتصال  منطقة  عىل 

حتى يتم قطع الفطامة.
اإلنفصال  الفسيلة عىل  تقارب  5 -  عندما 
برفق  يتلقاها  أن  العاملني  أحد  فعىل 
فرتتطم  األرض  عىل  التسقط  حتى 
بها والذي قد يؤدي إىل حدوث رشوخ 

أو رضوض بالجامرة.
انفصال  بعد  القدمية  الجذور   6 -  تنظف 
املجروحة  الجذور  تزال  كام  الفسيلة 

أو املهشمة وتقرص الجذور الباقية.
خوفًا  وحذر  برفق  النقل  يتم  أن  7 -  يجب 
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عىل الجامرة وأن تلف بشكل مناسب 
الجفاف  م��ن  قمتها  يحمي  )خيش( 

قبل أو بعد الزراعة.

الفصل الجزيئ

نسبيًا  الحجم  الكبرية  الفسائل  حالة  يف 
)أطوال من 2 - 1 مرت( من األفضل أن يتم 
جزيئ(  )فصل  تدريجية  بطريقة  فصلها 
الخريف ثم  يتم فصلها مبدئيًا يف  حيث 
ثالثة  إىل  شهرين  بعد  الفصل  استكامل 
وبذلك تكون الخلفة قد استقلت عن األم 
استقالاًل نصف كامل مبا انتجته من جذور 
عرضية عند منطقة الفصل ويساعد ذلك 
عىل رفع نسبة نجاح الفسيلة بعد فصلها 
املكان  يف  مستقلة  وزراع��ت��ه��ا  األم  ع��ن 
املستديم. ويفضل تعقيم منطقة الجرح 
حتى  الفطرية  املبيدات  بأحد  )الفطامة( 
خاصة  بالفطريات  لإلصابة  عرضة  التكون 

فطر الدبلوديا أو غريه.

االستفادة من الراكوب )الفسائل 
الهوائية( يف اإلكثار

يف  الجذع  عىل  تخرج  التي  الفسائل  أم��ا 
األرض  سطح  ع��ن  بعيدة  األوراق  إب��ط 
فتسمى بالراكوب أو الطاعون أو الفسائل 
اإلكثار  يف  ماتستعمل  وقلياًل  الهوائية 
وذل���ك ل��ص��ع��وب��ة ن��ج��اح��ه��ا ل��ع��دم وج��ود 
ال��س��الالت  بعض  أن  إال  ج���ذري  مجموع 
النادرة واملرغوبة والتي تعدت مرحلة إنتاج 

الرتقيد  طريقة  استخدام  فيتم  الفسائل 
تجريح  بعمل  ال��ط��واع��ني  ل��ه��ذه  ال��ه��وايئ 
بعض  واستخدام  االت��ص��ال  منطقة  يف 
التجذير  عىل  املشجعة  النمو  منظامت 
قبل فصلها عن  تجذيرها  بغرض تشجيع 
أو  إيثيلني  ال��ب��وىل  بأكياس  وت��ح��اط  األم 
الراكوب  بقاعدة  يحيط  خشبي  صندوق 
وتربط أو تثبت بجذع النخلة األم مع توفري 
الخشب  نشارة  أو  البيتموس  من  وسط 
6 شهور يتكون مجموع   - 4 والرمل وبعد 
ال���راك���وب ومي��ك��ن فصله  ج����ذري ح���ول 
األرض  أو  املشتل  يف  وي���زرع  األم  ع��ن 

املستدمية مبارشة.

طريقــة حديــثة لزراعــة الفسائل 
الصغــرية الــوزن - السمربتو

الصغرية  الفسائل  لتكاثر  انترشت طريقة 
األوزان وحتى )2 – 4 كجم( بعد إجازتها من 
 )1997( داود  الزراعية  البحوث  هيئة  قبل 
وغالبًا ما تزال هذه الفسائل الصغرية أثناء 
قلع الفسائل الكبرية الحجم ويطلق عليها 

)السمربتو(.
 وم���ن م��م��ي��زات ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة: رسع��ة 
وخرضي  جذري  مجموع  وتكوين  اإلنبات 
باستعاملها  وينصح  شهر.  من  أق��ل  يف 
الربكاوى  مثل  التجذير  الصعبة  لألصناف 

والقنديلة.

تتلخص خطواتها يف التايل:

تفصل الفسيلة بنفس الطريقة التقليدية. 
املجموع  م��ن  ج��ي��دًا  الفسيلة  تقلم  ث��م 
الخرضي و)الكرب والليف(. وحتى القلب 
يقلم عىل ارتفاع 4 – 6 سم فوق سطح 
بأبعاد  ج��ورة  تحفر  ثم  الفسيلة.  قاعدة 
برملة  ومت��أل  الفسيلة  وح��ج��م  مناسبة 
الرتبة  الفسيلة تحت سطح  خشنة وتزرع 
أيضًا ب 4 – 5 سم وتغطى متامًا بالرملة 
الخشنة. ثم توايل عملية الري يوميًا ملدة 
من  أي��ام  ثالثة  كل  ثم  األوائ��ل  الشهرين 
الشهرين الثالث والرابع ثم كل أربعة أيام 

يف الشهرين الخامس والسادس.
املرتفع  املسن  النخيل  م��ن  االس��ت��ف��ادة 

الجذع
ميكن إعادة فصل وزراعة بعض السالالت 
الصفات  ذات  واملرغوبة  النادرة  البذرية 
لكرب  نتيجة  والتي التعطى فسائل  الجيدة 
وعمل  الكرناف  إزال��ة  طريق  عن  عمرها 
15 سم(   - 20( تجريح عىل الجذع بطول 
مبرتين  النخلة  رأس  أسفل  ذلك  ويكون 
النمو  ب��ع��ض م��ن��ظ��امت  م��ع اس��ت��خ��دام 
تشجيع  بغرض  التجذير  عىل  املشجعة 
تجذيرها يف هذه املنطقة املجروحة، ثم 
يثبت صندوق خشبى حول الجذع وتعامل 
بنفس الطريقة التي سبق ذكرها يف حالة 
بعد  ثم  الهوائية،  الفسائل  أو  ال��راك��وب 
التجريح  منطقة  يف  الجذور  خ��روج  نجاح 
الجذع  بقية  عن  العلوي  الجزء  فصل  يتم 
منه  صفني  ترك  مع  السعف  تقليم  بعد 
باالستعانة  الفصل  ويتم  )الجامرة(  حول 
بونش كهربايئ ذو شوكتني لقبض الجذع 
فصلها  يتم  حتى  النخلة  رأس  أس��ف��ل 
ويجب  الجذور  منطقة  أسفل  باملنشار 
ارتطام  أثر  من  الشتول  عىل  املحافظة 
الجزء املفصول باألرض وذلك للمحافظة 
عىل الربعم الطرىف )الجامرة( من املوت 

أو الكرس.

العناية بالفسائل املفصولة

من  فصلها  بعد  بالفسائل  العناية  تعترب 
وينصح  نجاحها  لضامن  الهامة  األم���ور 

باتباع اآليت:
املفصولة  ال��ف��س��ائ��ل  ت��ع��رض  1 -  ع���دم 

عمر النخلة /سنة
الجرعة

بالكجم
موعد اإلضافةنوع السامد

1كجم4-1
يوريا

جرعتني يف فرباير
 ويونيو

1.5 كجم9-5
3 كجم10

 P2O4½ كجم4-1
فوسفات

 األمونيوم 
الثنايئ

ديسمرب/يناير
¾ كجم9-5

1.5 كجم9-10

 كربيتات2/1كجم4-1
 البوتاسيوم  

K2So4 

جرعتني يف فرباير
 ويونيو

1.5 كجم9-5
3كجم10
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حيث  الجفاف  ع��ىل  تساعد  ل��ظ��روف 
يجب أن تحفظ يف مكان ظليل وترطب 
يف  قواعدها  توضع  أو  باملاء  جذورها 

ماء جاري حتى موعد زراعتها.
يف  لزراعتها  الفسائل  نقل  حالة  2 -  يف 
أماكن بعيدة أو تأخري زراعتها ألي سبب 
املجموع  يلف  أن  يجب  األسباب  من 
مع  بالخيش  األوراق  وكذلك  الجذري 
ترطيبها لحني زراعتها خوفًا عليها من 

الجفاف.
املجروحة  السطوح  تعقم  أن  3 -  يفضل 
وق���د تدهن  ال��ف��ط��ري��ة  ب��امل��ط��ه��رات 
تبخر  متنع  مب��ادة  املطهرة  السطوح 
مثل  الدقيقة  الكائنات  ومهاجمة  املاء 

البيوتامني.
بروميد  بغاز  الفسائل  بتبخري  4 -  ينصح 
تكون  التي  ال��ح��رشات  لقتل  املثيل 

موجودة عليها.
بلطف  الفسائل  ت��داول  يتم  أن  5 -  يجب 
ح��ت��ى الت��ت��ع��رض ل��ل��ص��دم��ات وال��ت��ي 
يف  تشققات  أو  رشوخ  تسبب  ق��د 
منطقة الجامرة مام يتسبب يف موت 

الفسيلة.
بعد  الفسائل  زراعة  يف  اإلرساع  6 -  يجب 
زراع��ت��ه��ا  يف  ال��ت��أخ��ر  وع���دم  فصلها 
لفرتات طويلة وعمومًا فكلام أرسعنا 
أعىل  نسبة  أعطت  كلام  زراعتها  يف 

من النجاح.

تجهيز وغرس الفسائل باملشتل

لألصناف  الجيدة  الفسائل  اختيار  بعد 
غرسها  يف  اإلرساع  ي��ج��ب  امل��رغ��وب��ة 
باملشتل عىل أبعاد x 1 2 مرت وتجهز جور 
وبعمق  سم   50 عن  اليقل  بقطر  الزراعة 
50 سم وترتك معرضة للشمس والهواء 

للعمل عىل موت الكائنات الحية الدقيقة 
املشتل  أرض  تعقيم  ويفضل  ال��ض��ارة 
الغازات  باستخدام بعض  أو  إما شمسيًا 
والكائنات  الحشائش  ب��ذور  تقتل  التي 
األرايض  ح��ال��ة  ويف  األخ����رى،  امل��رض��ي��ة 
كمية  بالجورة  يوضع  الرملية  أو  الثقيلة 
القوام  املتوسطة  ال��رتب��ة  م��ن  مناسبة 
قطر  أكرب  يكون  بحيث  الفسائل  تزرع  ثم 
وتثبت  ال��رتب��ة  لسطح  م��وازي��ًا  لقاعدتها 
العمق  ويعترب  قاعدتها  حول  جيدًا  الرتبة 
الذي تزرع عليه الفسائل ذات أهمية كبرية 
سطحية  الفسيلة  زرعت  فإذا  نجاحها  يف 
أدى ذلك إىل قلقلتها بالهواء وموتها وإذا 
قد  ذل��ك  ف��إن  ينبغي  ع��ام  عميقة  زرع��ت 
يعرض الربعم الطريف )الجامرة( للرطوبة 
أن  ويفضل  والتعفن  بالفطريات  والتلوث 
تزرع الفسيلة مبيل قليل يف اتجاه عكس 
تعرضًا  أق��ل  الفسيلة  تكون  حتى  الرياح 
يف  الرياح  تجعلها  مدة  وبعد  الرياح  لتأثري 

عمر النخلة
ســـنة

معدل االستهالك 
اليومي باللرت3

معدل االستهالك السنوي 
باملرت املكعب

بالحياضبالفقاعيبالحياضبالفقاعي

150701826

2701002637

31051503855

41402005173

51302506691

619317570100

721030077110

823834087124

926237596137

10237410105150

الزراعة تلف األوراق  اتجاه مستقيم وبعد 
أو  الشمس  ح��رارة  من  لحاميتها  بالخيش 

الربد إىل أن تتكون األوراق الجديدة.
املعتدل  ب��ال��ري  الفسائل  م���واالة  ويجب 
حيث تعترب عملية الري من أهم العوامل 
املشتل  يف  الفسائل  لنجاح  امل��ح��ددة 
ويفضل أن يتم الري باملشتل باستخدام 
نسبة  أعطت  حيث  بالتنقيط  الري  تقنية 
نجاح عالية جدًا كام يجب االهتامم بالعزيق 
الفسائل  والتحتاج  الحشائش  ومقاومة 
غالبًا إىل إضافة أي أسمدة كياموية خالل 
الثالثة شهور األوىل عىل األقل وميكن بعد 
السامد  من  م��ح��دودة  كمية  إضافة  ذل��ك 
للفسيلة  يوريا(  جم   50 )حوايل  اآلزويت 

الواحدة.
بعد  جذور  إخراج  يف  الفسائل  تبدأ  وغالبًا 
تلك  ومثل  زراعتها  من  أسبوعني  ح��واىل 
النمو  يف  وت��ب��دأ  خ��رضاء  تظل  الفسائل 
مام  الفسائل  لبعض  جذور  تخرج  ال  وقد 
من  وللتأكد  وموتها  جفافها  إىل  ي��ؤدي 
وضع الفسيلة يفحص قلبها الجاف برفق 
فيشد شدًا خفيفًا فإذا انخلع بسهولة فهذا 
كانت  إذا  إال  ماتت  قد  الفسيلة  أن  يعني 
حول قاعدتها خلفات صغرية فترتك لتحل 
بعض  تظل  وقد  األصلية  الفسيلة  محل 
متوت  طويلة  ل��ف��رتة  خ���رضاء  الفسائل 
لذلك  ج��ذور،  تكوين  يف  لفشلها  بعدها 
الميكن الحكم عىل نجاح الفسيلة بلونها 
األخرض فقط ويجب مواالة هذه الفسائل 

بعمليات الخدمة وعدم الترسع بإزالتها.
م��وت  أس��ب��اب  أه���م  تلخيص  ومي��ك��ن 

الفسائل يف املشتل لألسباب اآلتية:
النضج  1 -  استخدام فسائل غري مكتملة 

وصغرية الحجم.
2 -  عدم وجود مجموع جذري بكمية كافية 
مبنطقة  تجويف  وج��ود  أو  للفسيلة 

القطع.
3 -  اإلهامل يف ري الفسائل ووقايتها بعد 

الزراعة.
4 -  عدم العناية بتداول الفسائل من وقت 
فصلها إىل زراعتها باملشتل وتعرضها 

للصدمات أو التأخر يف زراعتها.
5 -  م��ه��اج��م��ة ال��ف��ط��ري��ات وال��ك��ائ��ن��ات 
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من  امل��ج��روح��ة  للمناطق  ال��دق��ي��ق��ة 
األرايض  اختيار  الفسيلة وعدم  قاعدة 
املطهرات  اس��ت��خ��دام  أو  النظيفة 

لتطهري قاعدة الفسيلة.
الفسيلة  لقمة  ال��ش��دي��دة  6 -  اإلص���اب���ة 
الدقيقى  البق  أو  القرشية  بالحرشات 
حرشية  أو  م��رض��ي��ة  إص��اب��ات  أي  أو 

شديدة.
7 -  ال����زراع����ة ال��س��ط��ح��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رض 
العميقة  الزراعة  أو  للجفاف  الفسيلة 
وت��ل��وث وم��وت  اب��ت��الل  ال��ت��ي تسبب 

القمة النامية.
8 -  يتوقف درجة النجاح أيضًا عىل الصنف 
نفسه ففسائل بعض األصناف تكون 
أصناف  فسائل  من  أسهل  ج��ذوره��ا 

أخرى.
9 -  وجد أن الفسائل املفصولة من نخيل 
نجاحًا من  أكرث  تكون  )اليروى(  خلوي 
وقد  مروي  نخيل  من  املفصولة  تلك 
الجذري  املجموع  قوة  إىل  ذلك  يرجع 
يف الحالة األوىل. حيث كانت الفسائل 
املرشق  للصنف  والخلوية  املهملة 
الجزر  فسائل  من  نجاحًا  أكرث  ودلقاي 

بنسبة 93% .
لفرتة التقل  الفسائل يف املشتل  متكث 
عن عام وغالبًا تظل ملدة عامني ثم تقلع 
ذلك  عند  وتسمى  البستان  يف  لزراعتها 
»باملدورة أو بأم درابة« ويشرتط فيها أن 
تحتوي عىل مجموع جذري غزير وأن تكون 
اإلص��اب��ة  م��ن  خالية  خ���رضاء  النمو  ج��ي��دة 
 12 املرضية والحرشية وأال يقل وزنها عن 
 30 عن  لها  قطر  أكرب  واليقل  كجم   10  -
سم وأن يكون طول جذعها مرت واحد عىل 

األقل.

 برنامج تسميد النخيل 

للنخلة  ال��س��امدي��ة  االحتياجات  تختلف 
الشجرة  عمر  أهمها  ع��وام��ل  ع��دة  وف��ق 
مركز  يف  تجاربنا  عىل  وبناء  الرتبة  ون��وع 
شمبات  يف  البستانية  املحاصيل  بحوث 
الخرطوم ورشكة  الزراعية يف  واملشاريع 

جانديل بالدامر – املكابراب 

التسميد العضوي )البلدي( الكومبوست

ونباتية  حيوانية  مخلفات  عن  عبارة  وهو 
ال��رتوس  ل��رتب��ة  خ��اص��ة  ت��ض��اف  مختلفة 
إمدادها  بغرض  الثقيلة  واألرايض  العليا 
ب��ال��ع��ن��ارص ال��غ��ذائ��ي��ة وت��ح��س��ني خ��واص 
السامد  أضافة  يف  التدرج  ويوىص  الرتبة 
السنة  ويف  النخلة  عمر  حسب  العضوي 
سامد  كجم   20-15 إضافة  ميكن  األوىل 
دائ��ري  خ��ن��دق  يف  النخلة  ح��ول  ع��ض��وي 
وتضعاعف  سم   20 بعمق  النخلة  حول 
الكمية كل سنتني ويضاف عادة يف أشهر 

الشتاء.

التسميد الكيميايئ

عىل  بناء  امل��رف��ق  ال��ربن��ام��ج  ات��ب��اع  يقرتح 
ال��ت��ج��ارب يف م��واق��ع��ن��ا امل��خ��ت��ل��ف��ه يف 

السودان

برنامج ري النخيل  

عىل  الحصول  إىل  النخيل  أشجار  تحتاج 
النمو  م��راح��ل  خ��الل  امل��ي��اه  م��ن  كفايتها 
وف��ريًا  م��ح��ص��واًل  تعطي  ل��يك  املختلفة 

ونوعية جيدة من الثمر. 

ري الفسائل حديثة الغرس  

ري  إىل  ال��غ��رس  حديثة  الفسائل  تحتاج 
األوائل  الشهرين  خالل  وخصوصًا  يومي 
أن تكون األرض  الفسائل يجب  زراعة  من 
وتكوين  الفسائل  من��و  بعد  ث��م  ترياتنة 
الجذور يوىص بتباعد فرتات الري إىل 3-2 

أيام.

ري النخيل املثمر 

النخيل  ري  وأح��ت��ي��اج��ات  ف���رتات  تعتمد 
وفصل  ال��ث��امر  من��و  م��راح��ل  ع��ىل  املثمر 
التلقيح  مرحلة  يف  يفضل  حيث  السنة 
التقليل من الري وذلك بهدف زيادة العقد 
إىل  الثامر  وصول  إىل  العقد  اكتامل  ومع 
مرحلة النضج فيفضل تقارب فرتات الري 
األنتهاء  وبعد  الثامر  حجم  من  يزيد  ألن��ه 
الري  يف  الزيادة  فيفضل  الثامر  جني  من 
لتكوين  ووتنشيطها  النخلة  لتعويض 
دخول  مع  تدريجيًا  ويقلل  الجديد  الطلع 

فصل الشتاء.

طرق ري النخيل  

أشجار  ري  يف  املتبعة  ال��ط��رق  تختلف 
النخيل من حيث كفاءتها وسهولة أقامتها 
اتباع  ينبغي  امل��ي��اه  استخدام  ولرتشيد 
وسائل الري األكرث كفاءة وتوافق مع نظم 
تجاربنا املختلفة  األرايض املختلفة ومن 

نويص بنظام الري الفقاعي وذلك: 
أرتفاع كفاءة الري بهذا لنظام والتي تصل 

إىل 85 90%-
لزراعة  النخيل  أح��واض  أستغالل  أمكانية 
الخرضاوات املختلفة وخاصة إذا ماكانت 

األحواض دبل أو مذدوجة.
بالري  م��ق��ارن��ة  الشبكة  صيانة  سهولة 

بالتنقيط. 
أمكانية أضافة األسمدة داخل الحوض. 

ملرشحات  الفقاعي  الري  شبكة  تحتاج  ال 
مقارنة مع الري بالتنقيط. 
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اإلزهار النخيل يف مراحل  الحرشة مثار   تصيب 
 وعقد الثامر والخالل ما عدا مرحلة التمر. ويالحظ
 أن الريقة تنتقل من مثرة إىل أخرى مفرزة خيوط
 حريرية وتأخذ الثامر الصغرية شكل السبحة. أما
 يف طور الخالل فتقوم الريقات باخرتاق الثمرة
املحتويات عىل  وتتغذى  العنق،  ناحية   من 
أحمر لون  إىل  الثمرة  لون  ويتحول   الداخلية 
الخيوط بواسطة  الشمراخ  عىل  معلقة   وتظل 

الحريرية التي تفرزها.
الدفيق، طور  يف  الثامر  الريقات  تصيب   أيضًا 
محتويات عىل  وتتغذى  الريقة  تخرتقها   حيث 
لثقل نتيجة  األرض  عىل  تسقط  التي   الثمرة 
عىل الحريرية  الخيوط  مقدرة  وعدم   الثمرة 

حملها.
الريقات منوها بعد حوايل اسبوعني إىل  تكمل 

 ثالثة
رشنقة داخل  عذراء  إىل  تتحول  حيث  أسابيع،    

 حريرية وتظل يف رأس النخلة داخل العشميق،
ولها ثالثة أجيال يف السنة.

 العناية بالتكريب وإزالة العشميق وتنظيف
يف املختبئة  الحرشة  مخلفات  من  النخلة   رأس 
يف يساعد  مام  السابق  املحصول   مخلفات 
 تقليل أعداد اآلفة. رش النخلة مرتني خالل مارس
بني مشرتكة  مكافحة  ذلك  ويعترب  مايو   وحتى 

الحمرية ودودة الطلع )رشًا عامًا لرأس النخلة(.

 تحفر الريقات أنفاقًا يف أغلفة الطلع يف شهري
وقواعد العذوق  إىل  تنتقل  ثم  وأبريل   مارس 
للثامر جفافًا  أو  اصفرارًا  مسببة   الشامريخ 
 العاقدة حديثًا. كام أنها تحفر يف السعف الجديد
 يف رأس النخلة وأيضًا تتغذى عىل قمة الطلعة
األزهار تتغذى عىل  تفتحها  وبعد  املتفتحة   غري 
تظهر الشديدة  اإلصابة  وعند  الصغرية.   والثامر 
 الحوامل الثمرية وكأنها بدون مثار وذات لون بنى

داكن عند أطرافها.

كام يف الحمرية

وخاصة األوراق  عىل  تتغذى  الكاملة   الحرشة 
 سعف النخيل والعراجني محدثة أخاديد عميقة
 وأنفاقًا مام يؤدى إىل كرسه. كام تهاجم الريقة
مبوت يعرف  ما  مسببة  والفسائل   الجذوع 
لذلك فهي تسبب مناطق مروي،   البنات يف 

ارضارًا كبرية مقارنة بالحرشة الكاملة.

ترك وعدم  املزرعة  بنظافة  العناية   يجب 
 مخلفات زراعية يف أي موقع يشجع اإلناث عىل

وضع البيض عليها.
وأهمية باملزرعة  العضوية  األسمدة   فحص 
قبل املناسبة  املبيدات  بأحد   معالجتها 
 استخدامها. يجب معالجة الفسائل قبل زراعتها
ملدة بغمرها  وذلك  الجهازية  املبيدات   بأحد 

خمس دقائق.
األساليب أحد  الضوئية  املصائد   واستخدام 
الكاملة الحرشات  أعداد  تقليل  يف   األساسية 
خروج موسم  قرب  خصوصًا  الخنافس   لعائلة 

الطلع.
 الرش بأحد املبيدات الجهازية يف موسم اإلزهار
 وبعد التلقيح، وكذلك الرش يف حالة وجود أعداد
الضوئية، املصائد  إىل  منجذبة  الحرشات   من 
الرش عىل قمة تركيز  اإلصابة. ويجب   يقلل من 

 النخلة لوجود الريقات يف هذا املوقع.

أهم اآلفات واألمراض املنترشة عىل نخيل التمر يف السودان

   الحمرية
Batrachedra amydraula

دودة  الطلع
Arenipses Sabella Hampsm

 حفار  عذوق  النخيل :
Oryctes Spp
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إىل تصل  أن  إىل  الكرب  قواعد  الريقة   تحفر 
 الساق وتحدث انفاقًا تؤدي إىل ضعف األشجار.
الثقوب العديد من  النخلة   كام يوجد عىل ساق 
لوحظت الكاملة.  الحرشة  منها  تخرج   التي 
والنمل الساق  حفار  بني  مشرتكة   إصابات 
 األبيض مام يؤدى إىل تهتك األنسجة وهشاشة

جذع النخلة وبالتايل يؤدي إىل كرس الساق.

الطعوم واستعامل  الفالحية  العمليات   تجويد 
السامة.

االهتامم بالعمليات الفالحية.

حفار طلع النخيل
 Macrocoma spللرضر الرئييس  هي املسبب  الكاملة   الحرشة 

عنه ينتج  مام  املؤنثة  ألزهار  عىل  تتغذى   حيث 
فشل كامل إلنتاج النخلة املصابة.

يجب الرتبة.  يف  والعذارى  الريقات   تتواجد 
 املكافحة مببيدات جهازية يف الرتبة وأيضًا رش

النخلة مع تفتح أكياس الطلع.

 تهاجم حوريات وإناث هذه الحرشة جميع أجزاء
  النخلة الخرضاء خاصة السعف ونسبة لتغطية
السعف األخرض   الحرشة ملساحات كبرية من 

إىل ذلك  يؤدي  وقد  فعاليته.  من  يقلل   مام 
إضعاف النخلة وتقليل اإلنتاج كاًم ونوعًا.

الجاف السعف  وإزالة  تقليم  طريق   عن 
مع املعدين  بالزيت  والرش  وحرقه   واملصاب 
من للحد  مرات  عدة  كاملاالثيون  حرشي   مبيد 
بالخدمات العناية  إىل  إضافة  اإلصابة   انتشار 
التي املبيدات  والتسميد  الري  مثل   الفالحية 

بها  ARC20أوصت  برتكيز     ٪80 االلبولينوم      
لالستحالب +مل/لرتماء. قابل   ٪32   داميثويت 

 2,2مل/لرتماء
لرت مل   3,1 لالستحالب  قابل   ٪57  أومالثيون 
برتكيز  ٪32 +داميثويت   ٪80 االلبولينوم   ماء. 
+٪  80 أوااللبولينوم  ماء.  لرت  مل+2,2   20 

مالثيون57٪ 2 مل+3,1/لرت ماء.

حفار  ساق  النخيل
Jebusaea Hammer Schmidtii

حفار سعف النخيل
  Phonapate frontalis

الحرشه  القرشيه  البيضاء
Parlatoria blanchardii targ

سعف ويرقاتها  الحرشة  هذه   تهاجم 
بالسعف ويؤدي أنفاقًا مائلة   النخيل محدثه 

إىل جفاف وموت السعف.

املكافحةاألعراضاآلفة
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أطوار يف  والثامر  للسعف  تلف  تحدث     
منوها يوقف  مام  والخالل  والجمرى   الحبابوك 
وقد البرشى.  لالستعامل  صالحة  غري   ويجعلها 
 ضاعف من خطورة هذه الحرشة الضعف العام

الذي يعاين منه النخيل.

 مبيد رنفدور 20٪ بجرعة 35 جرام/للشجرة. أكتارا
35  ٪20 كومدور  /للشجرة.  مل   18 بجرعة   ٪25 

مل /للشجرة.
بعد الري  ثم  التقليم،  املبيد  أضافة   يسبق 

 إضافة املبيد.
 الحقن يف جزع الشجرة

اكتارا  25٪  بجرعه   10 جرام/شجرة
رنفدور20٪ بجرعة  20 مل/شجرة

كونفدور بجرعه   20 مل/شجرة

الرتبة سطح  من  متتد  طينية  أنفاق   تشكل 
 متجهة

يتغذى حيث  الخارج،  من  النخلة  جزع  أعىل   إىل 
النخلة جذور  من  الناشفة  األجزاء  عىل   النمل 
والجذور الداخلية  األجزاء  يضعف  مام   وساقها 

 حديثة التكوين.
حالة يف  للسقوط  النخيل  يتعرض  ورمبا    

اإلصابة الشديدة.

أماكن ورش  وحرقه  اإلصابة  الشديد  النخيل   قلع 
الدورسبان مثل  مناسبة  بكيامويات   اإلصابة 
الري طريق  عن  بالنخيل  العناية   والسوسدين. 

والتسميد وإزالة الحشائش.
املصاب النخيل  جذع  حول  الرتبة  وتقليب   عزق 

للقضاء عىل األنفاق تحت سطح الرتبة.

والخالل الجمري  مرحلة  يف  الثامر   يصيب 
 مسببًا تشويهًا للثمرة، كام يف منطقة القرير
 ومروي والدامر وأحيانًا يسبب تشقق القرشة

الخارجية يف حالة اإلصابة املبكرة الحادة.
الصيفية املعدنية  الزيوت  بأحد  العراجني   ترش 

 مبعدل 1.5 -1 لرت 100/ لرت ماء.
القابل بالكربيت  واحدة  رشة  األشجار  ترش   أو 
كالثني أو  ماء  لرت   /100 كجم   1 مبعدل   للبلل 
ما+ لرت   /100 سم   250 مبعدل   ٪  زيت18.5 

 50سم مادة نارشة وذلك خالل شهر يونية.
مبقدار الكربيت  زهر  مبسحوق  العذوق   تعفري 

100 – 150 جرامًا للنخلة الواحدة.
جدًا فعالة  مبيدات  األكروس  وأيضا   الفريمتيك 
 االهتامم بنظافة البستان من الثامر املتساقطة
 واألعشاب يك ال تكون مصدرًا لإلصابة للموسم

التايل.

الحرشة القرشية الخرضاء
Asterolecanium phonicis

النمل األبيض )األرضة(
Microcerotermes diversus

عنكبوت الغبار
Oligonychus afrasiaticus

املكافحةاألعراضاآلفة
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الجاف البلح  أنواع  اآلفة  هذه  يرقات   تصيب 
الرطب، البلح  من  أشد  بدرجة  الجاف   ونصف 
األشجار عىل  كانت  سواء  الثامر  تصيب   وهي 
الثامر البيض فوق   أو يف املخزن. عندما وضع 
وقد الثامر  تثقب  يرقات  تخرج  الفقس   وبعد 
 يسهل دخولها من ناحية القمع، إذا كان منزوعًا،
عن فضاًل  الريقات  مخلفات  نواتج  تظهر   وقد 
 وجود الريقات والعذارى داخل الثامر عند فتحها،

وكذلك وجود الفراشات داخل املخزن.

لف طريق  عن  اإلصابة  من  الوقاية   ميكن 
القامش من  بأكياس  للثامر  الحاملة   العراجني 
وصول ملنع  يوليو  شهر  منتصف  أو  بداية   يف 
عليها. بيضها  لوضع  للثامر  الكاملة   الحرشات 
والعراجني املتساقطة  الثامر  كل  وإعدام   جمع 
العام من  املتبقية  الزهرية  األغاريض   وبقايا 
 السابق والجريد القديم والليف وتقليم الفسائل
عمليات وإجراء  إزالتها  أو  جائرًا  تقلياًم   الصغرية 
 النظافة الحقلية.. كل هذا يفيد يف تقليل نسبة

اإلصابة يف املوسم القادم.
األشجار إجراد رشتني عىل  الرضورة  عند   وميكن 
للبلل القابل  بالسفني  يونيو  شهر  من   ابتداًء 
الثانية والرشة  ماء  لرت   /100 جم   200  مبعدل 
البلح مثار  تبخري  ويجب  يوم،   21 بفرتة   بعدها 

الجاف بعد الحصاد مهام
امليثيل برومور  باستعامل  اإلصابة  حالة  كانت    

 مبعدل 24 جم / واحد مرت مكعب ملدة 24 ساعة
الوقاية يف املخزن قبل إجراءات  اتخاذ كافة   مع 

وأثناء التخزين

التمور وجمع  الحصاد  قبيل  البستان   تنظيف 
املتساقطة وعدم خلطها مع التمور األخرى.

جمع التمور بعد الحصاد مبارشة يف أواين
لتمور تنظيف املخازن من  أو صناديق نظيفة.    

القدمية ورشها مببيد مناسب قبل تخزين التمور.
عىل الحصاد  بعد  مبارشة  التمر  نرش   أهمية 
لحرارة لتعريضها  نظيفة  صلبة  أرض  أو   مشمع 
الريقات من  كثري  موت  إىل  ليؤدي   الشمس 
بعد التمر  يرتك  قصرية  لفرتة  التخزين  حالة   يف 
 تعبئته يف جواالت خيش جديدة يف مخازن غري

  مسقوفة لالستفادة من حرارة
 الشمس وذلك بعد التأكد من عدم تعرضه

لإلصابة باألرضة أو حرشات املخازن.
بواسطة مبارشة  الحصاد  بعد  التمر   تبخري 
تقليل يف  كثريًا  يساعد  املختصة   الجهات 

ومكافحة حرشات املخازن.

بنفسجي األنثى  ولون  فاتح  نحايس  الذكر   لون 
 قاتم، تضع األنثى البيض فرديًا عىل مثار البلح
لتتغذى الثمرة  الريقة  وتدخل  البيض   يفقس 
الكامل حيث الحجم  اللب حتى تصل إىل   عىل 
 تنسلخ ثالث إنسالخات وتتحول إىل عذراء داخل
 الثمرة قرب فتحة تثقبها الريقة قبل تحولها إىل
حيث شتوي  بيات  الحرشة  لهذه  وليس   عذراء 
أطوارها وتوجد  املختلفة  العوائل  بني   تنتقل 
بظهور اإلصابة  أعراض  تظهر  العام،   طول 
وإفرازات الريقة  براز  يحيطها  الثامر   ثقوب عىل 
تحفر التي  الريقات  من  الرضر  وينشأ   سوداء 
مام أخرى  مثار  لتصيب  تهاجر  وقد  الثمرة   يف 
هذه خالل  ويدخل  اإلصابة،  زيادة  عنه   يتسبب 
من وكثري  التعفن  وبكترييا  فطريات   الثقوب 
الثامر وخنافس  الدروسوفيال  مثل   الحرشات 

الجافة التي تقيض عىل بقية الثمرة.

كام يف السابق

دودة البلح الكربى )اإلفستيا(
Ephestia calidella

دودة البلح العامرى
Ephestia Cautella

)أيب دقيق الرمان( دودة الرمان
Viracola Livia
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األمراض الشائعة

املكافحةاألعراضاملرض

مرض البرثة السوداء أو اللفحة السوداء
أو انحناء القمة، الفطر املسبب
Ceratocystis paradoxa
Thielaviopsis paradoxa

 املسبب األول لظاهرة الكرموش يف درجات الحرارة
املرتفعة

وانحناء )الجامرة(  القمة  أوراق  وموت  تعفن   األعراض: 
خشنًا أحيانًا  الجديد  السعف  يظهر  النخلة.  قلب   منطقة 
أسود أو  غامق  بنى  بلون  مبقعًا  وأحيانًا  ومشوهًا   متعرجًا 

 داكن محرتق
موت يف  يتسبب  مام  )الجامرة(  الرئييس  الربعم   تعفن 
لإلصابة األوىل  املراحل  يف  النخلة  وتبدو  مبارشة   النخلة 
الحالة الريح وتحدث هذه  اتجاه  القلب مائل دامئًا مع   بأن 
القلب أو  الطريف  الربعم  موت  أي  الجامرة  تعفن   بسبب 
الربعم يتشجع  فقد  الوقت  من  لفرته  النخلة  تركت   وإذا 

بعدالجانبي وينمو مكونًا رأسًا مائلة. املصابة  األجزاء   حرق 
إزالتها.

 الرش بأحد املبيدات الفطرية
املناسبة مثل التلت.

مرض تبقع األوراق الجرافيوىل )التفحم(
Graphiola phoenicis potمع سمراء.  صغرية  بقع  املصاب  الخوص  سطح   عىل 

تقدم اإلصابة يظهر يف وسط البقع دماميل سوداء.
من والكثري  صفراء  شعرية  خصاًل  وتفرز  الدماميل   تنفلق 
 الجراثيم، أنترش يف املناطق الرطبة أو الزراعات الجديدة
يف واألمطار  الرطوبة  مواسم  يف  وخاصة  السودان.   يف 

شامل دارفور وكردفان والبحر األحمر وكسال.
  وشوهد فىي كل من كوستى وكنانة والرهد وداخل البيوت
القدمية األوراق  الفطر  ويفضل  الخرطوم.  يف   املحمية 
 عن األوراق الجديدة. باإلضافة إىل أنه يسبب موت السعف

البالغ الكائن يف أسفل ووسط القمة.

قطع وحرق األوراق املصابة.
أي مبيد فطري

الخامج أو خياس الطلع – املسبب
1. Mauginiella scaettae

2. Fusarium moniliforme
3. Certatocystis paradoxa

النخيل املذكرة واملؤنثة عىل حد  ويصيب املرض نورات 
 سواء. ويظهر يف شكل بقع داكنة عىل السطح الخارجي
اإلصابة شدة  حالة  ويف  األغاريض.  ظهور  عند   للطلع 
 واتساع رقعة البقع الداكنة تتعفن وتجف األزهار وال يكتمل
األغاريض. تتفتح  عندما  كريهة  رائحة  لها  ويصبح   منوها 

وتؤدي اإلصابة إىل
  فشل األغاريض املذكرة يف إنتاج حبوب اللقاح.

 وتختلف ألوان ومظهر اإلصابة حسب نوع الفطر املسبب
حيث يكون اللون األبيض كرمييًا أو ورديًا أو أسودًا

إزالة الطلوع املصابة وحرقها.
يف املصاب  النخيل   رش 
املبيدات بأحد  السابق   العام 

الفطرية.
عملية إجراء  من   التأكد 
عملية ساعدت  وقد   التكريب 
انتشار من  الحد  يف   التكريب 
هذا املرض يف منطقة كتم.
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الذبول الغصني : املسبب
Nattrassia  mangifera Nattrass

 جفاف األوراق وذبولها واسوداد قواعدها )الكرب( وتشققه
سوداء سخاميه  كتل  تحته  كاشفًا  وانسالخه  تكرسه   تم 

عبارة عن ألواح سوداء اللون.
   انترش هذا املرض بصورة وبائية يف كل  مناطق النخيل

 يف السودان وخاصة عىل  الفسائل الصغرية حيث يهاجم
 املسبب  املرىض الجروح املختلفة يف النخلة أو  الفسيلة
والتقليم الفصل  أدوات   تعقيم  أهمية  تأيت   ولذلك 

واالهتامم بعملية تعقيم  منطقة  الفطامة.

  االهتامم بطالء الجروح عامة
 عىل النخيل مبطهرات فطرية
التقليم أدوات   وتطهري 
فصل بعد   باملطهرات 

الفسائل

 البلعات – املسبب
 Phytophthora sp

– مبيضة  فتظهر   – النامية  القمة  لسعف  رسيع   موت 
مبتاًل تعفنًا  تسبب  النامية(  )القمة  للجامرة  الفطر   إصابة 
 تصدر عنه رائحة كريهة جدًا. تبتلع أو تختفي القمة النامية

فجأة.

إزالة النخلة املصابة وحرقها.
العمليات وتجويد   االهتامم 

الفالحية.

                                              تبقعات األوراق املختلفة: املسبب
1.Alternari spp

2. Cladosporiodis stemphrliumboted
3. Phoma spp.

تأخذ مسودة  بنية  بقع  شكل  يف  األوراق  عىل   تظهر 
 الشكل الطويل عىل الورقة تنترش البقع عىل طول النصل
 والوريقات وتتحد عند انتشار املرض لقمم الورقة بالكامل
 مسببة موت قمم الورقيات ينترش هذا املرض يف شامل

السودان ومرتبط أساسًا بالبساتني املهملة.

 التكريب واالهتامم بالعمليات
الفالحية.

 الرش بأحد املبيدات الفطرية
 املتوفرة، مع تجويد العمليات

الفالحية.

األمراض الشائعة

املكافحةاألعراضاملرض
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تقصف السعف أو مرض الحمراء أو ال�
Brittle Leaves disease

 يظهر عىل خوص السعف الجديد أو القلب اصفرار فاتح
يالحظ وجود تخطيط مصغر عىل الخوص.

ويتشقق التواءه،  عند  جهد  بأقل  متدليًا  الخوص   يصبح 
 الخوص املتبقع ويظهر عليه تبقعات وتخطيط بني محمر
املرض حدوث  بعد  تظهر  التي  األوراق  ويلتوى  بجف   ثم 

تكون أقرص وأكرث استقامة.
السعف وتبقى وأبعاد  أعداد   يتبع ذلك نقص تدريجي يف 
إنتاجها ينقص  كام  سنوات  عدة  الحالة  هذه  عىل   النخلة 

تدريجيًا حتى يتوقف.

 شوهد هذا املرض يف القرير
 )الوالية الشاملية( عىل صنف
 الربكاوي وأيضًا يف املكابراب
صنف عىل  والحلفايا   بالدامر 

املرشق ود خطيب.
مبارشة مرتبط  أنه   ويعتقد 
القلوية املرتفعة   بالرتبة 
 ونقص املانجنيز. فقد لوحظ
العنرص هذا  مستوى   تدين 
 يف األشجار املصابة أكرث من
املستوى عن  مرات   عرشة 
السليمة األشجار  يف   العادي 
مبقدار زراعي  كربيت   إضافة 
العام يف  جرام/للنخلة   400 
ثابت سامدي   كربنامج 
التسميد بربامج   الهتامم 

العضوي

الخوص املخطط

البيضاء الخطوط  هذه  ظهور  منذ  املزارعون  ذكر   وقد 
ال األشجار  فإن  املصابة،  النخلة  خوص  عىل  الكرميي   أو 

تحمل مثارًا وتبدأ يف التدهور التدريجي.

عىل األعراض  هذه   لوحظت 
 خوص سعف الصنف بركاوي
 يف منطقة مروي والقرير يف
أنه وقيل  بها  معتنى   بساتني 
حلفا وادي  يف  منترش   كان 

ويعرف بإسم آركيش –
الربكاوى عىل  وأيضًا     

والقنديلة.

امراض غري معروفة املسبب
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التوصيف الظاهري والجزيئي 
لبعض سالالت نخيل التمر 
البذرية في شمال السودان

الحار  الصيف  حيث  النيل  ونهر  الشاملية 
الجاف وانخفاض الرطوبة النسبية. بجانب 
التمر  نخيل  زراع��ة  امتدت  املناطق  هذه 
يف الوقت الحارض إىل املنطقة الرشقية 
واملنطقة  )السلوم(  األحمر  البحر  يف 
الغربية )دارفور وكردفان( ووالية الخرطوم 
وب��ع��ض امل��ن��اط��ق يف وس��ط ال��س��ودان 
 .)Bashab, 1998; El-Nageeb, 2005(
منذ  النخيل  إكثار  يف  البذور  استخدمت 
نخيل  شجرة  أن  ومب��ا  املبكرة،  العصور 
مام  املسكن  ثنائية  الجنس  وحيدة  التمر 
إجباريًا،  املنفتح  الخلطي  التلقيح  يجعل 
نتج عن ذلك استنباط العديد من األصناف 
والسالالت املحلية بأمناط وراثية متباينة. 
صنف   400 من  أك��ر  عىل  التعرف  وت��م 
 Osman,( الشاملية  الوالية  يف  وساللة 
عن  امل��زارع��ن  انتخاب  وأس��ف��ر   .)1984
والبنتامودا  الربكاوي  مثل  هامة  أصناف 

شجرة نخيل التمر من أقدم أشجار الفاكهة 
الرشق  يف  اإلن��س��ان  عرفها  التي  الهامة 
شجرة  وه��ي  أفريقيا،  وش��امل  األوس���ط 
الفاكهة الوحيدة التي ميكن أن تعيش يف 
ظروف الطقس القاسية التي تهيمن عىل 
املنطقة وميكن أن تنتج بنجاح دون عناية 
أشجار  تحتاجه  ال��ذي  النحو  عىل  مركزة 
الفاكهة األخرى. وقد سميت شجرة نخيل 
التمر بشجرة الحياة بسبب القيمة الغذائية 
اإلنتاجية  الشجرة  وحياة  لثامرها  العالية 

 .)UN, 2003( الطويلة
تعترب نخلة التمر من أهم أشجار الفاكهة 
زراعتها  ترجع  حيث  السودان،  شامل  يف 
 ،)Osman, 2001( ألكر من 3000 سنة
الري  مياه  وت��واف��ر  املناخ  ملالمئة  نسبة 
السكان  اكتسبها  التي  الطويلة  والخربة 
يف زراعة النخيل. من ثم فإن مناطق إنتاج 
واليتي  هي  السودان  يف  الرئيسة  التمور 

كلية الزراعة جامعة الخرطوم

املركز القومي للبحوث

كلية الزراعة جامعة بحري

د. الفاتح محمد مهدي

ندى بابكر حمزة

هيثم الشيخ محمد

emmahdi@hotmail.com
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جدول 1 الصفات املورفولوجية لسالالت نخيل التمر البذرية مبنطقة مروي )الوالية الشاملية( بالسودان

جدول 2 الصفات الكيميائية لثامر سالالت نخيل التمر مبنطقة مروي )الوالية الشاملية( بالسودان

الصفات

النوى الثمار األوراق الساق الساللة

 العرض /
سم

 الطول /
سم

 الوزن /
جم

 العرض
/ سم

 الطول /
سم

الوزن / جم  عدد
الشوك

 عدد
الوريقات

 الطول /
سم

 الطول
/ م

 املحيط /
سم

0.85 2.1 1 3.05 4.85 7.0 17 173 394 18.8 173 أبو أربعة

0.00 3.3 2.2 2.8 6.1 9.1 25 201 343 14 176 نيك

0.79 2.4 1.0 2.5 4.5 17.6 13 200 340 17.2 210 ود أرقوي

0.83 2.4 1.1 2.33 4.1 13.5 23 195 350 10.7 160 سليامن سعيد

0.00 2.7 2.0 2.8 4.9 14 18 193 394 15.5 191 تربي

0.89 2.5 1.4 2.4 4.0 13.9 14 199 391 11.5 202 هاليف

0.88 2.2 1.0 3.6 3.6 16.0 24 228 34 19.9 153 املقرونة

0.91 2.5 1.3 2.15 4.3 10.6 24 193 394 12.2 131 قنديال

0.7 2.9 1.0 1.68 4.85 8.0 18 187 308 14.4 172 بركاوي

0.1 0.37 0.54 0.55 0.72 3.5 4.6 4.5 31 3.4 24 االنحراف املعياري

الصفات

الرماد % األلياف الخام % الرطوبة %
السكريات الساللة

املختزلة % الكلية %

1.9 8.2 12.0 60.6 63.0 أبو أربعة

2.0 7.25 14.5 57.8 66.9 نيك

1.6 7.5 3.5 57.7 60.7 ود أرقوي

1.4 6.6 14.5 64.8 66.7 سليامن سعيد

1.3 8.4 17.0 59.3 59.7 تربي

1.6 7.8 15.0 43.1 43.3 هاليف

1.6 5.1 13.0 60.3 65.8 املقرونة

1.7 8.3 11.5 48.7 57.8 قنديال

1.7 7.3 10.3 51.9 57.6 بركاوي

0.22 1.04 3.9 6.8 7.3 االنحراف املعياري
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Table 4. Genetic Distances Among Seven Sudanese Seedling Date Palm and Control Cultivars 
Gondila and Barakawi as Estimated by ISSR Analysis

Abu-
Arbaa

Maki Wad-
Argawi

Sliman-
Said

Tibiri Halafi El-Mgrowna Gondaila Barkawi

Abu-Arbaa 0.0

Maki 0.42 0.0

Wad-Argawi 0.52 0.36 0.0

Sliman-Said 0.80 0.63 0.65 0.0

Tibiri 0.67 0.67 0.61 0.38 0.0

Halafi 0.60 0.95 0.69 0.83 0.77 0.0

El-Mgrowna 0.87 0.69 0.50 0.75 0.69 0.95 0.0

Gondaila 0.74 0.65 0.45 0.81 0.74 0.92 0.25 0.0

Barkawi 0.85 0.76 0.77 0.73 0.68 1.07 0.45 0.40 0.0

Table 3. Polymorphism and Monomorphism Detected by the use of Eight ISSR Primers on Seven 
Sudanese Date Palm seedling Cultivars With Two Control Cultivars

Prime Name Sequence Total No. of Bands No. of Polymorphic No. of Monomorphic Percentage

807 (AG) 8 T 6 6 0.0 100 %

808 (AG) 8 C 8 8 0.0 100 %

810 (GA) 8 T 3 2 1 66 %

814 (CT) 8 A 4 3 1 75 %

541 (GA) 8 YC 9 7 2 77 %

848 (CA) 8 RG 6 2 4 33.3 %

858 (TG) 8 RT 4 1 3 25 %

872 (GATA) 4 3 2 1 75 %

879 (CTTCA) 3 7 7 0.0 100 %

Total 58 46 12 644.5 %

Average 6.7 5.1 1.3 71.6 %
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شكل 1 بعض مثار سالالت النخيل البذرية

شكل 2. أمناط تضخيم التسلسل التكراري البسيط )ISSR( للبادئات )املبينة أعىل يسار كل صورة( لسالالت نخيل التمر 1( أبو أربعة، 
2( ميك، 3( ود أرقاوي، 4( سليامن سعيد، 5( تربي، 6( هاليف، 7( املقرونة، 8( قنديال و9( بركاوي 
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والقنديلة كأصناف جافة، مرشق ود لقاي 
جافة  شبه  كأصناف  خطيب  ود  ومرشق 
إن  املالحظ  من   .)El-Nageeb, 2005(
يتعرف  التي  البذرية  التمر  نخيل  سالالت 
ويعتمدونها  التمر  نخيل  م��زارع��ي  عليها 
كأصناف جديدة تتمتع بقدرة إنتاجية عالية 
مقارنة باألشجار املنزرعة ولها قدرة عالية 
وأكر  واآلفات  األمراض  مع  التسامح  من 
 Sedra et al.,( السائدة  البيئة  مع  تكيفًا 
تجدر   .)1998; El-Nageeb, 2005

الشاملية  ال��س��ودان  مناطق  ب��أن  اإلش��ارة 
البذرية  السالالت  هذه  من  بالعديد  غنية 
متميزة  أصنافًا  ميتلكون  املزارعن  وإن 
أن  إال  عاليًا،  عليها  والطلب  بهم  خاصة 
الخلف  نتيجة لعدم توافر  اندثر  معظمها 
الرتبية  م��راح��ل  يف  خ��اص��ة  الفسائل  أو 

األوىل.   
السودان  يف  قليلة  محاوالت  بذلت  وقد 
البذرية  ال��س��الالت  ه��ذه  وحفظ  لتقييم 
لتوصيفها  البحوث  م��ن  ع��دد  ن��رش  وت��م 
إال  املورفولوجية.  الصفات  باستخدام 
حساسة  امل��ورف��ول��وج��ي��ة  ال��س��امت  أن 
فقط  مالحظتها  وميكن  البيئية  للعوامل 

 Abdel Rahim,( الناضجة  األشجار  يف 
فإن  عليه   .)2002; Dawoud, 1998

عالمات الحمض النووي أداة فعالة ميكن 
للحصول  التنوع  لتوصيف  عليها  االعتامد 
عىل معلومات كافية عن االختالف والتاميز 
بن  والوراثية  البيئية  والعالقات  ال��ورايث، 
التي تعترب رضورية  النخيل  أفراد وعشرية 
حفظ  ب��ش��أن  توجيهية  م��ب��ادئ  ل��وض��ع 
تحت  خاصة  واستخدامها  الوراثية  املوارد 
 Elshibli( الضغوط الحيوية وغري الحيوية

 .)and Korpelainen, 2009
البينات  تقييم  الدراسة  هذه  من  الهدف 
ومنط  الكيميائية  والتحاليل  املظهرية 
مختلفة  س��الالت  يف  الجيني  االخ��ت��الف 
من نخيل التمر البذرية يف منطقة مروي 
أرب��ع��ة،  أب���و  وه���ي:  الشاملية(  )الوالية 
أرقاوي، سليامن سعيد، تربي،  ميك، ود 
مع  مقارنة   )1 )شكل  واملقرونة  ه��اليف، 

الصنفن التجارين قنديال وبركاوي.
مفردات  يف  تباين  وجود  النتائج  أوضحت 
النخيل  س��الالت  ب��ن  الظاهري  الشكل 
ال��دراس��ة وب��ن األص��ن��اف  ال��ب��ذري��ة تحت 
هذه  أن  بيد   ،)1 ج��دول  يف  )كام  التجارية 

ود  حالة  يف  إال  معنوية  غري  االختالفات 
أرق����اوي وه���اليف ال��ل��ذي��ن ات��س��ام بغلظ 
مبواصفة  يرتبط  ال��ذي  الساق  وسامكة 
خربة  حسب  الرطبة.  شبه  التمور  أشجار 
 )El-Nageeb, 2005( املزارعن وتحقيق
)الرطبة( أكر سمكًا  من أن صنف مدينة 
األخرى.  ب��األص��ن��اف  م��ق��ارن��ة  ال��س��اق  يف 
الحجم  بكرب  البذرية  متيزت مثار األشجار 
التجارية.  الوزن مقارنة مع األشجار  وزيادة 

وال توجد فروقات واضحة يف النوى.
الكيميايئ  الثامر  تحليل  نتائج  أوضحت 
البذرية،  السالالت  مثار  نوعية  جودة  عىل 
السكريات  حيث متيزت بنسب عالية من 
الكلية واملختزلة والرطوبة مقارنة بأشجار 
الشاهد، وال توجد فروقات تذكر يف نسبة 
هذا   .)2 ج��دول  يف  )كام  والرماد  األلياف 
الثامر  اإلشارة إىل متايز خصائص  وتجدر 
املختلفة  املواسم  يف  األصناف  داخ��ل 

مام يدل عىل تأثري العوامل البيئية. 
املورفولوجية  السامت  استخدام  أن  مبا 
لجأنا  البيئية،  للعوامل  وحساسة  متغرية 
النووي  الحمض  عالمات  استخدام  إىل 
وقد  املختارة.  العينات  لتوصيف   )DNA(

تم استخدام العديد من التقنيات الجزيئية 
والتحاليل  املظهرية  البيانات  مع  بربطها 
تنوع  وتقييم  العالقات  الكيميائية ملقارنة 
النخيل  التمور وأصناف  أنواع مختلفة من 

 .)Elshibli and Korpelainen, 2009(
أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج ال���ع���الم���ات ال��ج��زي��ئ��ي��ة 
والتوصيف الجيني أن البادئات التسع التي 
أو  حزمًا   )3 ج��دول  يف  )كام  استخدمت 
رشائح متعددة األشكال )%71.6(: ومن ثم 
اختريت هذه البادئات واستخدمت لتقييم 
الوراثية  وال��ع��الق��ة  األش��ك��ال  تعدد  درج��ة 
يف  التمر  لنخيل  الجينية  األمن���اط  ب��ن 
شظية   58 متييز  تم  وقد  الدراسة.  إطار 
وأظهر  املختارة،  البادئات  عرب  مضخمة 
متعددة  رشيحة   46 االحصايئ  التحليل 
مبتوسط  الجينية  األمن��اط  بن  األشكال 
5.1 رشيحة للبادئ الواحد )كام يف شكل 
بن  الوراثية  املسافة  طول  تراوحت   .)2
األمناط الوراثية يف املصفوفة بن 025-

متيز  عىل  ي��دل  مام   0.63 مبتوسط   1.0
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الورايث  التنوع  من  عالية  بدرجة  السالالت 
سجلت  النووي.  الحمض  مستوى  عىل 
وقنديال  امل��ق��رون��ة  ب��ن  م��س��اف��ة  أق���ر 
أطول  بينام  متاثاًل،  أكر  أنهام  يعني  مام 
اختالفات  إىل  إش��ارة  يف   )1.07( مسافة 
وراثية كبرية بن صنفي هاليف وبركاوي.     
للتشعب  التخطيطي  ال��رس��م  يعكس   
األمناط  بن  الوراثية  العالقات  )الشجرة( 
)الشكل  أظهر  الدراسة.   تحت  الجينية 
ساللة  بينام  ال��س��الالت  من  تجمعن   )3
اح��ت��وت  املجموعتن.  خ���ارج  )هاليف( 

املجموعة األوىل )A( عىل 5 أمناط وراثية 
سليامن  أرق���اوي،  ود  م��يك،  أرب��ع��ة،  )أبو 
سليامن  ساللة  أن  حيث  وتربي(،  سعيد 
)أخوات(  وراث��ي��ًا  قربًا  أك��ر  وت��ربي  سعيد 
وي��ق��ع��ان يف ت��ج��م��ع واح����د داخ����ل ه��ذه 
املجموعة. أما ساللة أبو أربعة وميك وود 
أن  إال  واح��دة،  أرق��اوي فهام يف مجموعة 
ميك وود أرقاوي أكر قربًا وراثيًا لبعضهام 
البعض من أبو أربعة. يف املجموعة الثانية 
نفس  لهام  وقنديال  املقرونة  صنف   )B(
املسافة الجينية ويبدو أنهام قريبان وراثيًا، 
أما بركاوي يف نفس املجموعة لكن خارج 
عال  مستوى  عن  الكشف  تم  تجمعهام. 
من تعدد األشكال بن أصناف نخيل التمر 
النتيجة  نفس  لوحظت  وق��د  املدروسة. 
 Jubrael( العراق  النخيل يف  يف أصناف 
طبيعة  إىل  ذلك  ويعزى   ،)et al., 2005
التلقيح الخلطي اإلجباري يف شجرة نخيل 
درجة  من  تزيد  أن  املرجح  من  التي  التمر 

تعدد األشكال.
عىل  للمحافظة  برنامج  أي  نجاح  يعتمد 
املورثات والرتبية عىل فهم كمية وتوزيع 
الوراثية.  املجموعة  يف  ال���ورايث  التنوع 
املورفولوجية  الثامر  صفات  وتستخدم 
ل��وص��ف االخ���ت���الف ب��ن أص��ن��اف نخيل 
إىل  معقدة  الصفات  ه��ذه  أن  إال  التمر، 
التمييز  إن  بالبيئة، كام  حد كبري ومرتبطة 
غالبا  الوثيقة  الصلة  ذات  األصناف  بن 
إنه  إىل  إضافة  ب��ه،  موثوق  غري  يكون  ما 
عادة  األصناف  وتوصيف  تحديد  ميكن  ال 
 5-3 تستغرق  قد  التي  الثامر  ظهور  حتى 
 Jaradat and Zaid, 2004;( سنوات 

 Jubrael et al., 2005; Sedra et al.,

 .)1998

وبهذا ميكن أن نستخلص بأن مواصفات 

املدروسة  البذرية  األشجار  مثار  ونوعية 

ذات ج���ودة أع���ىل م��ن ق��ن��دي��ال وب��رك��اوي 

بينام ال يوجد تباين واضح بينهام ظاهريا، 

األشجار  بن  واضحة  اختالفات  وهنالك 

البذرية مع أنهم يف موئل واحد. أوضحت 

العالقات الوراثية بن السالالت عىل تعدد 

من  عالية  درج��ة  إىل  يشري  مام  األش��ك��ال 

التنوع الورايث. عليه فإن التوسع يف زراعة 

النخيل واستقدام النخيل من الخارج يجب 

أن يتم عىل أساس علمي واضح لضامن 

لتباين  العالية  والجودة  الكبرية  اإلنتاجية 

البيئة يف املناطق املختلفة.
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أمراض واختالل نخيل 
التمور بالسودان

االختبارات التأكيدية الالزمة.
املرتبطة  املتواترة  املناخية  التحوالت   -
تالها  الفيضانات  أو  الجفاف  مب��وج��ات 
ظواهر تدهور ألشجار النخيل يف، بعض 

املناطق صعب تحديد أسبابها الفوري.
بيئته  بيئات غري  النخيل جنوبًا يف  - زراعة 
دون  للزراعة  فسائل  واسترياد  التقليدية 

الضوابط الكافية.
- اختالف املحاصيل التي تزرع مع النخيل 
بالسودان عن تلك التي تزرع مبناطق نشأة 
لبعض  ان  ومعلوم  التقليدية.  األم��راض 
 Fusarium( أمراض النخيل مثل البيوض
واللفحة   )oxysporum f.sp. albedinis

 Thielaviopsis( ال��س��وداء/امل��ج��ن��ون��ة 
نباتية  ع��وائ��ل  لها  وغ��ريه��ا   )paradoxa

 non sususcept. نجيلية  وغ��ري  نجيلية 
أمراض  وتنرش مسببات  تأوي  قد   hosts

أعراض مرضية عىل  دون تكشف  النخيل 
تلك العوائل.

النخيل  ام����راض  ان  اىل  االش����ارة  ت��ج��در 
األوىل التي تم توصيفها ما زالت تحتفظ 

السائدة  البيئية  االختالفات  إىل  بالنظر 
عن  بالسودان  النخيل  زراع��ة  مناطق  يف 
والخليج،  األفريقي  الشامل  يف  مثيالتها 
وهي مواقع نشأة وانتشار أمراض النخيل 
ح��دوث  يكون  أن  يتوقع  ف��ال  امل��ع��روف��ة، 
وان��ت��ش��ار ت��ل��ك األم�����راض م��ت��ط��اب��ق يف 
ألول  تتكشف  أن  األرج��ح  بل  املنطقتني. 
جانب  إىل  بالسودان  جديدة  أم��راض  مرة 
األمراض املعروفة، كام هو الحال مثل ما 

سرنى. 
تحديد  ت��واج��ه  التي  الصعوبات  ب��ني  م��ن 

امراض النخيل بالسودان ما ييل:
- ضعف املعامالت الفالحية خاصة التغذية 
والري مام يحدث تدهور وأعراض مشابهة 
املعروفة  املكروبية  املرضية  لألعراض 
األع��راض، عىل عجل، ألحد  فتنسب تلك 
املطلوب.  التقيص  دون  االم��راض،  تلك 
من  ال��ف��ط��ري��ات  بعض  ع��زل  يتم  ق��د  أو 
أجزاء تتكشف عليها اعراض شبه مرضية 
عزله  تم  ما  أن  أيضًا،  عجل  عىل  فيقرر، 
إج��راء  دون  األع���راض  لتلك  مسبب  ه��و 

هيئة البحوث الزراعية. وزارة الزراعة

أ.د. جعفر ابراهيم محمد عيل

gaafaribrahim80@gmail.com
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بأسامئها الوصفية التي أطلقها املزارعون 
وتحديد  العلمية  الدراسة  اكامل  بعد  حتى 
املسببات. ذلك وفقًا للتشوه الذي يحدثه 
املرض مثل املجنونة والبيوض والخامج 
النهج كام هو  والبلعت. وقد يستمر ذلك 
ألول  تكشفت  التي  االع���راض  يف  الحال 
زراعته  مناطق  ببعض  النخيل  عىل  م��رة 
“ابشيبة”  ب��  محليا  وع��رف��ت  ب��ال��س��ودان 
الناصع  األبيض  اللون  األع��راض،  لتشابه 
ال��رج��ل  رأس  يشبه  مب��ا  ال��ق��م��ة،  ألوراق 

االشيب. )صورة رقم1(
التي  األع��امل  املقال  ه��ذا  يف  سنعرض 
النخيل.  أم��راض  لحرص  بالسودان  متت 
الرسمية  التقارير  من  املتاح  م��ن:  ذل��ك 
الزمن(  به  يسمح  الذي  )وبالقدر  املوثقة 
التي كتبها خرباء وطنيون أو أعدت بطلب 
عون فني من املؤسسات العاملية وكلها 
يف   )surveys( م��س��وح��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 
مناطق زراعة النخيل هذا فضاًل عن بحوث 
الوطنية.  العلمية  املؤسسات  اجرتها 
التحقيق  التقييم وفقًا الكتامل  وسنحاول 
بالحقل  م��ش��اه��دت��ه  ت���م  مل���ا  ال��ع��ل��م��ي 
باالختبارات املعقدة والتي تحتاج لخربات 
كالفحص  ذلك  املاضون  ووقت  واجهزة 
السابقة،  لألعامل  التأكيد،  أو  املجهرى. 

بأعامل مامثلة الحقة.   
االعامل املوثقة ألمراض النخيل بالسودان

تشمل ما بىل:
- املسوحات التي نفذها الخرباء املحليون 
)مصلحة وقاية النباتات السودانية،1987( 

ال��زراع��ة  )وزارة  وزاري�����ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  أو 
وقد  و1999(  اكتوبر،1991  ال��س��ودان��ي��ة 
عدة  ح��دود  يف  نفذت  مهام  ه��ذه  كانت 
بشامل  م����روي  منطقة  ش��م��ل��ت  أي����ام 
جملتها  يف  وج��اءت  حولها  وما  السودان 
وتوصياتها  حاسمة  غري  ونتائجها  وصفية 
كانت  الظواهر  تلك  باحتواء  يتعلق  فيام 
بتحسني  التوصية  يف  ان��ح��رصت  ع��ام��ة 
مخلفات  وح���رق  ال��ف��الح��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
الداخيل  النبايت  والحجر  النخيل  اشجار 
واملعاملة باملبيدات الفطرية. ما تم حول 
قبول وتطبيق تلك التوصيات وأثرها غري 

معروف.

 IFAD/World املسح االول للعون الفني -
Bank,1991 مل يشمل االمراض فقط بل 

- املسح  أي��ض��ًا    النخيل  شمل ح��رشات 
 )TCP/SUD 2256 Project( ال��ث��اين 
 .)Dr Andrew J. Dabek( أع���ده  فقد 
مستشار منظمة االغذية والزراعة بالتعاون 
الزراعة  وزارة  النباتات،  وقاية  مصلحة  مع 
ذلك  أورده��ا  التي  االش���ارات  السودانية، 
ميكروبية  أم��راض  عىل  اشتملت  التقرير 
ذلك  يتم  مل  وأخ���رى  منها  التحقق  ت��م 
نحوها وسنتحدث عنه عىل حده ألهميته.

التي  أو  اج��ان��ب  خ��رباء  نفذها  البحوث   -
السودانية  الزراعية  البحوث  بهيئة  أجريت 
السودانية  بالجامعات  ال��زراع��ة  وكليات 
علمية  بدوريات  نرشها  أو  اعتامدها  وتم 

محكمة

االمراض املحققة

التحقيق  تم  التي  االم��راض  بذلك  ونعنى 
العلمي الكامل او الجزيئ لها. وتشمل: 

 ( القلب/املجنونة  السوداء/عفن  اللفحة 
)Thielaviopsis paradoxa

TCP/ ال��ف��ن��ي  ال���ع���ون  ت��ق��ري��ر  اش�����ار 
إىل   SUD2256,1993.Dabek1993

السودان،  بشامل  املرض  هذا  مشاهدة 
غطت مناطق ابدوم - رشق مروي. الكرو، 
وتم  والطالبناب  الربقيق  الغابة،  سالب، 
اوراق  عينات  م��ن  املسبب  الفطر  ع��زل 
نخيل جمعت من هذه املناطق. االعراض 
اوراق  وموت  تعفن  شملت  سجلت  التي 
انحناء منطقة اإلصابة  )القمة( مع  القلب 
إىل  تقود  باملرض  االصابة  أن  لوحظ  كام 
تدهور كبري يف منو االشجار وفاقد للتمر 
أك��دت  بعدها.  وم��ا  ال��خ��الل  مرحلة  يف 
تكشف  اثبتت  الحقة  بحوث  النتائج  هذه 
نهر  بواليتي  النخيل  أشجار  عىل  املرض 
النيل والخرطوم بنفس االعراض املرضية 
 6 و   4% اىل   2 ان��ت��ش��ار  وبنسبة  أع���اله 
اىل%10 بواليتي الخرطوم ونهر النيل عىل 
قابلية قصب  الدراسة  أثبتت  التوايل. كام 
السكر لعزات )isolates( الفطر التي تم 
 Awadalla( النخيل  من  عليها  الحصول 
بحوث  أشارت  أيضًا   .)  I.A., et.al.2008

 )Altaf Elhassan et.al. ,2017ِ( الحقة 
مناطق  ببعض  امل��رض  هذا  انتشار  إىل 
من2  ت��راوح��ت  بنسبة  ال��س��ودان  ش��امل 
الثابت تسجيل  عليه يصبح من  اىل96%. 

مرض اللفحة السوداء بالسودان.
 Mauginiella  ( الخامج  الطلع/  خياس 

)scaettae

أشار التقرير السابق إىل مشاهدة املرض 
تتكشف  سمعريت.  تنقىس،  مبنطقة 
األعراض ببقع داكنة عىل السطح الخارجي 
ثم  وتعفن  والفحول(  )االمهات  للطلع 
موت األزهار وقد تم عزل الفطر املسبب 
من عينات تتكشف عليها األعراض. وبهذا 
أنه  إال  بالسودان  يتأكد وجود هذا املرض 
النخفاض  نسبة  كبري  أث��ر  له  يكون  ال  قد 
من  تعترب  التي  النسبية  الرطوبة  معدالت 

اهم العوامل املؤثرة عىل االصابة.
 El Arkish ( )االركش(   البطيء  التدهور 

Slow deline

وص��ف ه��ذا امل���رض ب��ش��امل ال��س��ودان 
مبجلة    2000 عام  وآخ��رون     P.Cronje

New Diseases  Reports

 Slow Decline a new ع��ن��وان:  تحت 
 disease of mature date palms in

 North Africa associated with a

phytoplasma    وقد جاء وصف املرض 

كام ييل:
شوهد  السبب.  مؤكد  وغري  قاتل  مرض 
بشام ل السودان عىل طول نهر النيل بني 
الذي  الفاقد  ويقدر  ومروي-كرمية  دنقال 
خالل  االشجار  يقتل   .6% بحوايل  يحدثه 
12 ال�� 24 شهرا بعد تكشف االعراض التي 
تبدأ بتغيري لون االوراق السفىل العمرة اىل 
اللون االصفر والتقدم اىل اعىل.  ييل ذلك 
الجفاف وتحول اللون اىل األبيض أو البنى 
الجذع  ليبقى  االوراق  تسقط  ثم  الباهت. 
منتصبا عار األوراق. أحيانا عند نزع االوراق 
الصغرية يالحظ تعفن القواعد مع انبعاث 

رائحة كريهة. )صورة رقم2(            
white tip die-back

واخ���رون   P.Conje امل���رض  ه��ذا  وص��ف 
 Plant مب���ج���ل���ة   ال�����س�����ودان  ب���ش���امل 

Pathology تحت عنوان:

151
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 First report of a phytoplasma  
 associated with a disease of date

.  palms in North  Africa

النخيل  اش��ج��ار  يصيب  ج��دي��د  ك��م��رض 
مجموعات  شكل  عىل  السودان  بشامل 
طول  عىل   )scattered foci( متفرقة 
االشجار  يف  االص��اب��ة  تحدث  املنطقة. 
لتموت  سنوات(   8 اىل   5( ال��ص��غ��رية 
االصابة.  ب��ع��د  ش��ه��را   12 اىل   6 خ���الل 
 )chlorosis( االعراض بشحوب  تتكشف 
تصفر  ان  دون  الحديثة  ل���ألوراق  ش��دي��د 
ث��م ت��ج��ف رسي��ع��ًا ك��ام ي��ح��دث شحوب 
مع  ل��ألوراق  الوسطى  العروق  طول  عىل 
يثبت  مل   )necrosis( التقرحات  بعض 
 electronic( اإللكرتوين  املجهر  فحص 
وج��ود  قاطعة  ب��ص��ورة   )microscopy

التي  ال��ن��ب��ات  اغشية  يف  امل��اي��ك��وب��الزم��ا 
الدراسة  خالصة  املرض.  اع��راض  تظهر 
العالقة بني هذا  احتامل  اىل  االش��ارة  هي 
بريمودا  حشيشة  ورق��ة  وم��رض  امل��رض 
 Bermuda grass white leaf-( البيضاء 
BGWL(( ونوهت إىل رضورة املزيد من 

التقيص والتحقق.
االمراض غري املحققة

وهي االمراض التي جاء ذكرها يف بعض 
النخيل  أم���راض  إىل  ونسبت  ال��ت��ق��اري��ر 
ال��الزم  العلمي  التحقيق  دون  املعروفة 

نذكر منها:
-1مرض البيوض

مت���ت االش�������ارة اىل ه����ذا امل�����رض يف 
وفقًا   )  IFAD/World Bank( التقارير 
أع��راض مرض  أع��راض، تشبه  ملشاهدة 
ال��ب��ي��وض، ع��ىل ش��ج��رة واح���دة مبنطقة 
الفطر  ع���زل  وت���م  ت��ن��ق��ىس س��م��ع��ري��ت 
تحديد  دون   Fusarium oxysporum

تصبح  وعليه    f.sp. albedini ال��ط��راز  
عند  والتوقف  امل��رض   االش��ارة إىل ه��ذا 
لها  عملية  أو  علمية  قيمة  ال  الحد  ه��ذا 
تجدر  املطلوب.  العمل  يكمل  مل  م��ا 
البيوض  مرض  تشخيص  ان  اىل  االشارة 
 external( ال��خ��ارج��ي��ة  ل��ألع��راض  وف��ق��ا 
يتطلب  االش��ج��ار،  ع��ىل   )  symptoms

 experienced(متمرسني ف��اح��ص��ني  

الفطر   ت��ح��دي��د  (وايضا   )observers

النمو  وس��ائ��ط  ىف  ب��ال��زراع��ة  امل��س��ب��ب 
 ( املزرعية  الخصائص  ودراسة  الصناعية 
واختبارات   )  cultural characteristics

 )Pathogenicity test العدوى( 
 )DNA( ال��ن��ووي  الحامض  وم��ض��اه��ات 
 considerable( كلها تطلب خربه معتربة

.) experience

 EPPO.INT/QUARANTINE/DATA

SHEET Fusarium oxysporum f.sp.

)       ) albedini s
من  اختيار  يتم  أن  األوفق  من  نرى  وعليه 
أن  امل���رض  ب��ه��ذا  تتعلق  مب��ه��ام  يكلف 
وإال  الكافية  والتجربة  الدراية  لديه  تتوفر 
اىل  بالتوصل  اكتامله  قبل  العمل  يتوقف 
رأى قاطع. وأن يتم االحتفاظ بأجزاء النبات 
 ) cultures( التي تم منها العزل واملزارع

التي  االم����راض  ال��ب��ي��وض م��ن  ان م��رض 
ال ت��ح��ظ��ى ب��االه��ت��امم اإلق��ل��ي��م��ي ل��دى 
ينال  بل  فحسب،  للتمور  املنتجة  ال��دول 
مصنف  فهو  املامثل.  العاملي  االهتامم 
لدى   A2 quarantine pest ب��ال��درج��ة 
واملتوسط  االورب��ي��ة  املنظمة  او  االي��ب��و 
  EPPO  European and لوقاية النبات)  
 Mediterranean Plant Protection

اتحاد  اهتامم  وموضع   )organization

العاملي  للسالمة  املهنيني  املستشارين 
 International Association of(

 )Professional Security Consultants

فائقة  ق����درات  ل��ل��م��رض  ان  وم���ع���روف 
اجتامعية  مخاطر  ويشكل  االنتشار  عىل 
للتمور.  للدولة املنتجة  واقتصادية  كبرية 
التوسع  يف  الرغبة  م��ع  ذل��ك  ق��ران��ا  ف��اذا 
وتطوير االنتاج لدى الدول املنتجة للتمور، 
ضوابط  فتصبح  ال��س��ودان،  بينها  وم��ن 
وتطوير الحجر النبايت لحركة اجزاء النبات 
لالستزراع يف غاية االهمية. نشري هنا ملا 
السلطات  بني  ارتباك  من  مؤخرا  ح��دث 
مجال  يف  املستثمرين  واح��د  السودانية 
انتاج التمور. وعىل الرغم من ان تفاصيل 
ما حدث قد يكون خارج إطار هذا املقال اال 
انه قد يكون مفيدا ملن يرغب يف التعرف 
عىل جانب منه ىف املقال الذى اعده كاتب 

السوداين  بصحيفة  ونرش  السطور  هذه 
البيوض  بعنوان:   2017 مارس   18 بتاريخ 
او  واالحكام  الجدل  مقابل  والعرب  الحوار 

طلب الحصول عليه من الكاتب
-2موت الفسيل

املكون  الفريق  الظاهرة  هذه  اىل  اش��ار 
ب��ت��اري��خ   466 رق����م  ال�������وزاري  ب���ال���ق���رار 
واس��ع��ة  ب��ان��ه��ا  وص��ف��ت   1993/10/31

ونالت  االنتشار مبنطقة مروي وما حولها 
ذلك  يف  والفنيني  امل��زارع��ني  اه��ت��امم 
من  بنوعني  ال��ظ��اه��رة  تتكشف  الوقت. 

االعراض:
-عفن القلب ويقود اىل موت الفسيلة.

ثم  الجريد  واغشية  سطح  وتلون  -تعفن 
الجفاف.

مجمل هذه االعراض يشابه مرض الفسيل 
 .)Diplodia phoenicum( الدبلوديا  او 
عىل نقيض مرض البيوض فان الفحص 
سهال وقد ال يحتاج لوسائط منو صناعية. 
وقد تم ذلك. وكانت النتيجة سالبة. وبهذا 
تأكد ان تلك االعراض ال ترجع اىل مرض 

الدبلوديا. 
Deformations االختالالت

ويقصد بها التشوهات التى تشاهد عىل 
اشجار النخيل ىف بعض املناطق بشامل 

السودان واهمها:
1 – بياض القمة واملوت الرجعى )ابشيبه(

ميتد  قد  الجريد  قمم  عىل  ناصع  بياض 
القمة  عند  ينحرص  أو  االوراق  كل  ليشمل 
الظاهرة  ه��ذه  تقود  ان  امل��ؤك��د  غ��ري  م��ن 
اىل موت األشجار املصابة او العودة اىل 
الدبة  مبناطق  شوهد  الطبيعية.  حالتها 

القرير مروى وكرمية.
 2-Bustard head

اوراق  ت��ك��وي��ن  ك��ث��اف��ة  االع����راض  تشمل 
تبدو  مشوهة ومتقزمة وهي يف جملتها 
كفسيلة نامية عند اعىل الشجرة بدال من 
التي تظهر  الساق. مصري االشجار  قاعدة 
عليها االعراض غري مؤكد ولكن االعتقاد ان 
الظاهرة عارضة تعود بعدها االشجار اىل 

حالتها الطبيعية.
التدابري املقرتحة

-ت��وف��ري امل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ح��ول 
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التقارير  اش��ارت  التي  األم��راض  مسببات 
بارتباطها بامليكوبالسام )التدهور البطيء 
White tip die- Slow declineوال 

back( بالنظر اىل اتساع االنتشار والقدرة 

للمكافحة  جهد  أي  يسبق  وإن  التدمريية. 
التيقن الكامل بان املسبب هو الذي ذكر 
املكافحة  تدابري  تصبح  ليك  التقارير  يف 

سليمة من الناحية العلمية واللوجستية
للمسبب  ال��ق��اط��ع  االث���ب���ات  ح��ال��ة  -يف 
الحل  م��ن��اه��ج  ت��ع��د  ان  ن��ق��رتح  امل���رىض 
بعناية والتي قد تكون طويلة املدى )مثل 

االصناف املقاومة(.
خصوصا  النبايت  الحجر  تدابري  -مراجعة 

بناء القدرات والتعاون اإلقليمي والدويل.

ملخص السرية الذاتية

بكالريوس)   : عىل  محمد  لربهيىم  جعفر 
نبات(  )امراض  ماجستري   ،1966 زراعة( 
)امراض  الخرطوم. دكتوراة  1970 جامعة 

)اململكة  ردن���ج  ج��ام��ع��ة   1978) ن��ب��ات 
البحوث  هيئة  عام  مدير  .نائب  املتحدة( 
تطوير  السودانية.مسؤول  ال��زراع��ي��ة 
الزراعية  البحوث  وب��رام��ج  اسرتاتيجيات 
القومية النتاج املحاصيل الزراعية النباتية 
بني  الروابط  وتنمية  التدريب  واحتياجات 
الوطنية  ال��زراع��ي��ة  البحوث  مؤسسات 
ىف  سابق  خبري   . والعاملية  واالقليمية 
العربية  املنظمة  ل��دى  النبات  ام���راض 
االم��ارات  بدولة  للعمل  الزراعية   للتنمية 
من  العديد  ىف  عضو  املتحدة.  العربية 
االهتامم  ذات  واالداري����ه  الفنية  اللجان 
سابق  الزراعية.عضو  والتنمية  بالبحوث 
اللتحاق  النبات  وصحية  صحة  لجنة  ىف 
السودان مبنظمة التجارة العاملية. رئيس 
الدستور  لهيئة  السودانية  القومية  اللجنة 
سابقا  االطعمة.  ملوثات  ولجنة  الغذاىئ 
للبحوث  ال��س��ودان  مجلة  تحرير  رئيس 
للبحوث  ح��ر  مستشار  حاليا  الزراعية. 
بتنمية  تطوعا  الزراعية.مهتم  والتنمية 
من  ال��غ��ذاء  بسالمة  ال��ج��امه��ريى  ال��وع��ى 

خالل وسائط االعالم.
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نساء باسقات

ومأكل  ملبس  من  األرسي��ة  احتياجاتهم 
وأثاث وغريها ومن هنا تأيت املحبة بينهم 
وبني النخلة، فقد مجدوها يف أشعارهم 
السودان  شاعر  هو  وها  فوائدها  وع��ددوا 
له  حميد..  س��امل  حسن  الحسن  )محمد 

( يذكر دخولها لكل بيت  الرحمة واملغفرة 
سوداين مبصنعاتها املختلفة:

تلقاها خشت يف البيوت
ويب كل رصاح

تقروقة سجاجة طهورة
طبق من العرجون

ضنيب هبابة
طاب طبطابة

قفة وكسكسيكة
حبل متني

فتلوهو يف ضل الدليب
نشلوبو من بري للرشاب

نسجوبو بنرب وعنقريب
تلقاها خشت يف البيوت

جوبيل جريد
يعرش سقف بيتا جديد

يف أرض الشامل السوداين حيث ترتاص 
تجمع  واحدة  كتلة  كأنها  وتتالصق  القرى 
حتى  واملصاهرة  القريب  أوارص  سكانها 
إحداهن  دعت  إذا  الواحد  كالجسد  صارت 
والكرم  بالشهامة  األخ��ري��ات  لها  تداعت 

والبسالة.
ص��ام��دة  ال��ب��ق��اع  ه���ذه  يف  النخلة  ت��ق��ف 
وعزتهم..  الشامل  سكان  شموخ  شامخة 
فهي  الحياة  سبل  من  الكثري  لهم  تيرس 
الغذاء  يف  أجزائها  كل  من  يستفاد  التي 
يعترب  فالكل  وغريه..  واملسكن  وال��وق��ود 
موسم الحصاد هو موسم لألفراح وفيه 
)دفرت  الجرورة(  و)تفك  الزيجات  تقام 
الديون عند البقال( وكام يقال بحل الديون 

تنام العيون.
املناصب  يشغلون  والذين  املثقفون  كل 
الشامل  أه��ل  م��ن  والعلمية  السياسية 
ف املمول  ِّ كانت النخلة هي الرافد وامُلصرَ
لهم، يعتمدون عليها اعتامدًا كليًا فتسكن 
األنفس من متاعب الحياة ويتسابق الناس 
ورشاء  ومناسباتهم  حياتهم  لتجديد 

مدير إدارة االرشاد، مرشوع نورى الزراعي

املهندسة الزراعية نسيبة جعفر سامل

nosibasalim61@gmail.com
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اول دخلتو عريس سعيد
مبسوط يقرقر بانرشاح

ال��ف��رح��ة يف م��وس��م  ت��س��ع��ه  ف��ال��ك��ل ال 
والكبري  الصغري  ينتظره  وال��ذي  الحصاد 
املصطفى  ح��دي��ث  ي���ردد  حالهم  ل��س��ان 
ال  بيت  عائشة  “يا  عليه وسلم  الله  صىل 

متر فيه جياع أهله”.
يعتقد املزارعون مبا توارثوه عن أجدادهم 
أن النخلة ال تحتاج لعناية كبرية فهي تجسد 
الصرب يف أسمى معانيه، فهم وإن رعوها 
واالهتامم  كاملة  غري  لها  رعايتهم  تكون 
بها تنقصه الكثري من األمور الفنية الزراعية 

واالرشادية..
الحياة  ظروف  وبدأت  قلياًل  اإلنتاج  فصار 
ومل  األف��راح  وقلت  فشيئًا  شيئًا  تضيق 
يعد موسم الحصاد موساًم للفرحة وفك 

الضيق...
وسط هذه الحرية كان هنالك ضوًء يظهر 
رويدًا رويدًا يذكرنا بأسطورة )أبو ملبة أو أبو 
بقاطني  مرتبطة  أسطورة  وهي  فانوس( 
الصحراء إذ يظهر لهم ضوء ويختفي يف 
يحمل  برجل  ويفرسونه  االتجاهات  جميع 
خيال  هو  رمب��ا  رسيعًا...  يتحرك  مصباح 
تصوره عقولهم التواقة لبصيص نور يف 

تلك الصحراء.

ظل الضوء يسطع ألهل الشامل ويقرتب 
منهم والجميع يرتقب والقلوب تواقة هل 
اآليت منقذهم؟ وهل تعود للنخلة صحتها 
وجوههم  عىل  ترسم  وترجع  وعافيتها 
النقصان؟   يف  ب��دأ  ال��ذي  وال��رسور  الفرح 
)الالند  الحكومية  السيارة  متتطي  أتتهم 
روفر( جيئة وذهابًا وتطوافًا مبزارع النخيل 
لزيادة  وتشجيعهم  املزارعني  ومساعدة 
اهتاممهم بالنخلة األم لتعيد لهم سريتها 
والحداثة.  بالرعاية  وجه  أكمل  عىل  األوىل 
فالتمور تعترب املحصول النقدي الرئييس 
يف  كليا  عليها  ويعتمدون  الشامل  ألهل 

حياتهم.
أتتهم وهي تحيك عن تاريخ حافل وتحيك 
هذه  يف  وبسالتها  السودانية  امل��رأة  عن 
)هي  مهرية  حفيدة  فهي  ال  كيف  البقاع.. 
صيتها  ذاع  التي  عبود  بت  مهرية  الشاعرة 
وحامسها  بصوالتها  والنجوع  القرى  بني 
الغازية  الجيوش  جحافل  ضد  للمحاربني 

ومن أكرث أشعارها انتشارًا..
الليلة كان خفتو يارجالتنا*

ادونا السيوف هاكم رحاطتنا* 
مريم  د.  يحىص..   ال  الذي  الكثري  وغريها 
ابنعوف الحسن الباحثة يف مجال النخيل 
باألصناف املحلية  اهتمت  والتي  والتمور 

يف  املمتازة  البذرية  السالالت  وانتخاب 
كاًم  بجودتها  اشتهرت  والتي  املنطقة 
ونوعًا وال زالت تدعو كل املهتمني بالتمور 
إلقامة مجمع ورايث للحفاظ عىل األصناف 
هي  ...أتت  االن���ق���راض  م���ن  امل��ح��ل��ي��ة 
وصاحبتها اللتان اجتمعتا عىل قلب نخلة 
وطريقهام  واح��د  عشقهام  فكان  واح��دة 
واحد فصاحبتها د. فاطمة باشاب الباحثة 
فتئت  ما  والتي  املجال  نفس  يف  أيضًا 
لخدمة  امل��زارع��ني  إرش���اد  ت��وان��ت يف  وال 
التدلية،  الخف،  )التلقيح،  النخلة  رأس 
الحصاد(  الجافة،  االجزاء  إزالة  التقويس، 
وأيضًا أنواع التلقيح وأفضلها التلقيح اآليل 
وظلت تقنع املزارع التقليدي بخف الثامر 

لتحسني النوعية.
واالرش��ادي��ة  البحثية  برسالتيهام  آمنتا 
اإليضاحية  وامل�����زارع  ال���ن���دوات  ب��إق��ام��ة 
الزراعية  واملعارض  الطوعية  والجمعيات 
فكانت خطواتهام العلمية متالحقة إىل أن 

نالتا درجة الدكتوراه.
أن  ما  يعرفهن  السودان  شامل  يف  الكل 

يذكر النخيل إال وهن حارضات..
لهن يف مزارع النخيل غرس ودرس جديد.. 

ويف الصحاري غرس..
ويف القلوب غرس دائم.
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إدخال التمور
في الوجبات والمشروبات 

السودانية التقليدية

االستهالك يف شكل عصائر أو مسحوق 
أو فطائر، سنرشحها بالتفصيل يف اآليت:

مسحـــــــــوق البلــح

االستخالص:  ط��ريق��ة  األوىل:  املرحلة 
أواًل: يجب أن نختار األصناف الجافة جفافًا 
الجاو  وبعض  البيضاء  القنديلة  مثل  كليًا 
األبيض والربكاوي واألصناف الجافة كلها 

دون متييز.
ونظافة  فرز  عملية  هي   : الثانية  املرحلة 
وإزالة القمع والنوى، واملرحلة األخرية هي 
طواحني  بواسطة   التمور  طحن  عملية 
يضيف  ناعاًم  السحن  كان  وكلام  عادية،  
عملية  تتم  ذلك  وبعد  للصنف  تحسينًا 
لوحده  الناعم  الطحني  لجمع  الغربلة 
مكرسات  شكل  يف  ُيستخدم  والباقي 
وال��ب��اس��ط��ة  ال���ح���ل���وي���ات  وب����دائ����ل يف 
ال��س��ودان  يف  يسمى  وم���ا  وال��ِش��ع��ريي��ة 

وطعوم  وأل����وان  أش��ك��ال  النخيل  ل��ث��امر 
مت��ي��ز ك���ل ص��ن��ف ع���ن ب��ق��ي��ة األص��ن��اف 
ب��امل��ذاق وال��ل��ون وال��ط��ع��م، وق��د سبق 
فلذا  وتصنيفه  الصنف  وصف  يف  العلم 
املعروفة  غري  لألصناف  األس��امء  ج��اءت 
إىل  واليابسة  اللينة  والقرشة،  )السكرية، 
آخره( من األسامء التي عّرف بها اإلنسان 
الصنف الذي يزرعه أو يأكله بائعًا أو شاريًا. 
وما مييز أصناف نخيل التمر يف السودان 
بعد  الثمر  عىل  يجري  ال��ذي  جفافها  هو 
النضج بأيام قليلة، بالطبع ميكن لإلنسان 
أن يحفظها رِطبة ولكن بتكلفة عالية جدًا، 
من  ونقلها  األس��واق  يف  تداولها  يصعب 
م��ك��ان إىل آخ��ر يف ظ��ل ت��رام��ي أط��راف 
ال��س��ودان وب��ع��د م��واق��ع االس��ت��ه��الك من 
مواقع االنتاج، عليه جاءت فكرة االستفادة 
الجافة  وش��ب��ه  الجافة  التمور  م��ي��زة  م��ن 
عىل  تشجع  تقليدية  ك��وج��ب��ات  لتصنع 

امل���دير التنفي��ذي لجمعي��ة فالح��ة ورع�������اية النخ���يل 
الس����وداني��������ة

عمــاد إدريس فضـل املـولـى

sudanese.datepalm.society@gmail.com

جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية تبتكر 
فــي إطار تنمية المرأة الـــريفيــة والــحضــرية
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)باللقيامت( أما املسحوق الناعم فيمكن 
القهوة  بعض  لتحلية  كسكر  استخدامه 
نستعرضها  وس��وف  النواة  من  ُتعد  التي 
فيمكن  األخ��رى  االستخدامات  أما  الحقًا، 
أن تكون بديلة للسكر يف جميع العصائر 
م��ث��ل عصري  ال��ش��ف��اف  غ��ري  ال��ل��ون  ذات 
وال��ربت��ق��ال وعصري  وال��ق��ري��ب  ال��ج��واف��ة 
أيضًا  ُيخلط  أن  وميكن  والبطيخ  الشامم 
مديده  ومع  اإلنضاج  بعد  الحلو  القرع  مع 
القمح والشعري والحليب والزبادي وميكن 
أن يخلط مع مسحوق الشعري مع الحليب 
باإلضافة  الرضع  لألطفال  غ���ذاًء   ويكون 
أن  وميكن  وغريها  والباسطة  الكنافة  إىل 
باإلضافة  الطحني  قبل  القمح  مع  يخلط 
أغذية  يف  مضافة  عديدة  الستخدامات 
والزبادي،  الحليب  مع  املتعددة  األطفال 
من ما يضاعف ويقوي من قيمتها الغذائية 
بالحليب  مخلوطة  أنها   طاملا  لألطفال  
هذا  بالطبع  البلح،  ومسحوق  والشعري 
إفادة  حسب  االنتشار  يف  بدأ  املسحوق 
للسودان  ح��ر  ال��ذي  التونسيني   أح��د 
أقيمت  التي  التدريبية  ال��دورة  إبان  مؤخرًا 
عن  التلقيح يف فرباير 2016 م. بينام بدأ 
السودان يف هذا املنتج منذ العام 2006 

الـــفطائر قراصة البلح 
)الفطري الفرنيس(

صنف  م��ن  مت���ور  عجينة  ال��������م��ك��ون��ات: 
والية  به  تتميز  ال��ذي  املعروف  امل��رشق 
ال��س��ودان،  ش��امل  وس��ط  يف  النيل  نهر 
تخلط العجينة مع قليل من دقيق القمح 
بنسبة  املخمر   ال��ذرة  بدقيق  املخلوط 
1+ كيلو دقيق قمح  )½  كيلو عجينة متر 

+ ¼   كيلو دقيق ذرة مخمر( تخلط جيدًا 
من  وقليل  الحافظة   البهارات  بعض  مع 
ثم  ممكن(  ق��در  )أقل  والقرفة  ال��ش��امر 
الساخن حتى  الصاج  الخلطة عىل  توضع 
يكتمل النضج ويكون اللون بنيًا فاتحًا ثم 
متسح ببعض السمن النبايت أو الحيواين 
أو زيت السمسم، ميكن لهذه الفطرية أن 
تحفظ يف جو عادي داخل ورق وال تتحمل 
إىل  تصل  صالحية  مبدة  أب��دًا  البالستيك 
تعلمون  وكام  أبدًا  تتحلل  وال  كامل  شهر 
بعض  تحفظ  حافظة  م��ادة  بالتمور  فإن 

األشياء من التحلل. 

كـــعــك الــبلح )الزيت( 

املكون�����ات: دقيق قمح عادي يتم غمره 
)½ كيلو مع  البلح بنسبة  مبحلول عجينه 

عىل  يوضع  ثم  قمح(  دقيق  كيلو  واح��د 
زي��ت س��اخ��ن مل��ده ⅓ س��اع��ة ف��أك��رث ثم 
ُيعرض للهواء ملدة ساعتني ثم يوضع يف 
إناء ورقي ُمحكم القفل وميكن أن يحافظ 
يف  الغذائية  وصالحيته  وطعمه  لونه  عىل 
قدميًا  شهرين،  من  ألك��رث  ال��ع��ادي  الجو 
بالدواب  الطويلة  لألسفار  يستخدم  كان 
يستخدم  وم��ازال  كان  أيضًا  مثاًل،  كالحج 
أكلها  تقي  متكاملة  كوجبة  األف���راح  يف 
الشتاء  فصل  يف  السيام  السفر  نصب 

الحتوائها عىل سعرات حرارية عالية.

املخبوزات واملعجنات

أيضًا ميكن أن تستخدم التمور وعجينتها 
التي  واملعجنات  الخبائز  يف  ومسحوقها 
ومسحوق  وعجينة  الدقيق  م��ن  تتكون 
للمنكهات  بديل  أس��ايس  كُمكون  التمر 
االستغناء  ميكن  أيضًا  الصناعي،  والسكر 
امل��ك��رسات يف ظ��ل وج���ود متبقي  ع��ن 
غربلة مسحوق التمور الناعم التي ُتضاف 
بنكهة  املنتج  ومت��د  للمكرسات  بديلة 
وطعم مميز )الشعريية واملكرونة وغريها 
من النشويات التي تستخدم للتحلية يف 

املائدة السودانية(.

املــدايــد والرقــائق واملهلبية

لفظ املديدة غري متداول يف اللغة العربية 
مكوناتها  ال��س��ودان  يف  امل��دي��دة  ول��ك��ن 
القمح  عجينة بلح مخلوطة ببعض دقيق 
تطهى جيدًا وتستخدم عادة للنساء الاليت 
السيدة  بسرية  تيُمنًا  مواليدهن  وضعن 
الرحمن  الله  بسم  السالم  عليها  مريم 
اِقْط  ِة ُتسرَ ْخلرَ ْيِك ِبِجْذِع النَّ ُهزِّي ِإلرَ الرحيم )ورَ

ا( سورة مريم اآلية 25. ِنيًّ ًبا جرَ ْيِك ُرطرَ لرَ عرَ
وتؤكل  لوحدها  التمر  عجينة  تطهى  أيضا 
القمح  م��ن  امل��ص��ن��وع��ة  ال��ل��ق��ي��امت  م��ع 
أو  )بالرببور(  ال��س��ودان  بعامية  وتسمى 
املرحلة  إىل  نسعى  واآلن  )الحرحور( 
الثانية بعد الرببور ميكن أن ترتك حتى تربد 
ويتم فرشها يف إناء معدين واسع ومترر 
وتصبح  وتجفف  مستديرة  خشبة  عليها 
الدراسة(،  تحت  )تجربة  قمردين  رقائق 
الذرة  أيضًا املديدة ميكن أن تكون بدقيق 
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تكون  أو  الرفيعة  وال��ذرة  والدخن  الشامية 
يف شكل مهلبية )تصنع من طحني األرز 

مع مسحوق البلح أو الدبس(.
هنالك مديدة أخرى مل تجرب كثريًا وهي 
مديدة بلح القرع الحلو األصفر بعد نظافته 
وبعد  ص��غ��رية  ج��زي��ئ��ات  إىل  وتقطيعه 
اكتامل النضج متامًا يضاف إليها عجينة أو 
مسحوق بلح مع قليل من الحليب بالتايل 
تكون هذه املديدة بها مكون غذايئ كامل 
القرآن  يف  مكوناتها  من  ذك��ر  ما  بفضل 
كام  الرشيفة.  النبوية  واألحاديث  الكريم 
ميكن تحويل املديدة )الرببور( إىل كرمية 
بعض  م��ع  يعرض  كريم(  )آيس  م��ربدة 
الشعري  كمسحوق  ال��ع��ادي��ة  الخلطات 

وقليل من الحليب.

املـربـــات والــعســل )الّدبس( 

ولكن  العريب  العامل  يف  معروف  الّدبس 
مربة البلح قليلة جدًا. تجربة الجمعية مع 
لب القرع األصفر أو املانجو مع قليل من 
التمر ثم تخلط مع الطهي ناجحة  عجينة 
عالية  نكهة  بها  أن تكون مربة  جدًا وميكن 

جدًا مع إضافة قليل من نكهة الّليمون.

العصـــــــائر والــمريــــس    

املريس  معرفة  م��ن  الب��د  العصائر  قبل 
السعودية  النخيل  مجلة  يف  )ورد  لغًة 
أحدهم  ضل  إذا  كانوا  العرب  قدماء  أن 
له  يأتون  شديدًا  عطشًا  وعطش  الطريق 
املاء  يف  وينقع  باأليدي  مرسه  يتم  بتمر 
املمروس فيه ويتناوله رشابًا يك يعوضه 
به  أمل��ت  ال��ت��ي  الطويلة  العطش  ف��رتة 
ومن هنا جاء لفظ املريس( وبالطبع يف 
)املريسة(  لفظ  يعرفون  الناس  السودان 
مع  يخلط  ُمزّرع(  ذرة   + )بلح  ومكوناتها 
الناس  البعض ثم مُيرس ويتبادله  بعضِه 

والبعض يسميه )العسلية والبقنية(.
يسمى   مب��ا  امل��ع��روف��ة  ال���عصائ���ر  أم��ا 
الرشبوت أو عصري البلح حيث ُتبل التمور  
يف املاء ملدة 12 ساعة مع بعض البهارات 
آخره(  إىل  أحمر  وع��رق  زنجبيل  أو  )قرفة 

كمرشوب  تناوله  ويتم  ُيصفى  وبعدها 
اختلف  الغازية،  امل��رشوب��ات  مثل  مثله 
البعض يف ِحله  وُحرمته والبعض قال إنه 
الذي  الكريم  الرسول  بقول  واستدل  نبيذ 
وال  عشيًة   ليرشبه  غ��داة   التمر  ينبذ  كان 
ننىس أن شعب السودان يصنع الحلو مر 
بإضافة  املّزرع  والذرة  التمور  )اآلبري( من 
غالب بهارات ما يسمى  بالرشبوت  وكل 

اإلنسان  لجسم  الفوائد  م��ن  ب��ه  ذك��ر  م��ا 
اآلن  بأكمله.  ال��ي��وم  صيام  بعد  السيام 
هنالك مصنع حديث جدًا يف السودان بدأ 
إنتاج  خط  مع  البلح  عصري  إنتاج  يف  فعاًل 
ُمخلفات  من  األع��الف  وتصنيع  العسل 
بدياًل  يستخدم  أن  ميكن  )الّدبس  التمور 

للعجينة خاصة يف العصائر(.

العصائر األخرى

خلط  ج���دًا  ال����رثَُّة  الجمعية  ت��ج��ارب  م��ن 
البلح  ع��ج��ي��ن��ه  م���ع  ال��ك��رك��دي  م����رشوب 
والشامم  والشعري  واملانجو  والتبلدي 
والتفاح  وال��ج��واف��ة  وال��ّل��ي��م��ون  والبطيخ 
والعنب  وال��ف��راول��ة  واألن��ان��اس  وال��ربت��ق��ال 
يضاف إليها كأس زبادي بلدي أو ُمصنع، 
ومن تجارب هذه العصائر وجدنا  أن نكهة 
األخرى  النكهات  مع  تخلط  عندما  البلح 
تأيت بطعم سحري مميز ال يوصف إال بعد 
ويوفقكم  يوفقنا  أن  الله  ونسأل  التذوق  
يف  متداولة  العصائر  ه��ذه  تكون  أن  يف 
بالطبع بعض  التجارية،  املنازل  واملحال 
امل��ذاق  ُحلو  يكون  أن  ميكن  ذك��ر  ال��ذي 
اليشء الذي ال يفضله البعض لذا ننصح 
ال��ك��ل لكرس حدة  م��ع  ال��زب��ادي  ب��إض��اف��ة 
إضافة  ب��ع��دم  وننصح  ال��ح��ايل  الطعم 
والقريب  والجوافة  الكركدي  إىل  الزبادي 
والّليمون والفراولة حيث ميكن أن يستبدل 
أن  ميكن  البلح  )عسل  بالحليب  الزبادي 
يحل محل العجينة يف العصائر والوجبات 

األخرى(.

غــذاء األطفال الـــُرضــع

الكمية يف كل100  نوع الفيتامني 
جم من التمر 

 100-80 وحدة دولية فيتامني أ

0.7 ملليجرامفيتامني ب )1(

  0.3 ملليجرامفيتامني ب )2(

حامض 
النيكوتينيك 

 2.2 - 0.33
ملليجرام

حامض 
األسكوربيك 
)فيتامني ج(

2.7-7.7 ملليجرام
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عند خلط مسحوق التمور مع بدرة الشعري 
الطازج  أو  الجاف  الحليب  إليها  يضاف 
مبقادير ) ¼ كيلو من مسحوق البلح  مع 
مثن ⅛ كيلو بدرة  شعري  مع كوب حليب 
ويوضع  ُمجفف(  حليب  بدرة  رطل    ¼ أو 
⅓  ساعة مع إضافة  نار هادئة ملدة  عىل 
قليل جدًا من الفنيليا ثم يربد ويحفظ يف 
يتناوله  ثم  طويلة  ليست  مل��دٍة   الثالجة 
)ّسريالك(   يسمى  ما  ملا  كبديل  األطفال 
وميكن أن تباع يف الصيدليات يف عبوات 
ص��غ��رية م��ع االح��ت��ف��اظ ب��امل��ق��ادي��ر وهنا 
إحدى  يف  عيّل  مرت  قصة  تستحرين 
املعارض باإلمارات: أتت إلينا امرأة تبحث 
عن سكر البلح أو مسحوقه ألنها سمعت 
ال  الذين  لألطفال  به  ي��ويص  األط��ب��اء  أح��د 
يرضعون من ثدي أُمهاتهم ولحسن الحظ 
ولكنه   الجمعية  مب��ع��رض  م��وج��ودًا  ك��ان 
قليل فمنحناها له مجانًا ويف اليوم التايل 
أو بعده أتت إلينا تطلب املزيد ألن طفلها 
الذي مل يرضع يف ثديها منذ والدته ولكنه 
باألمس وألول مرة  رضع هذا الصغري من 
ثديها وأذكر إن مل تخنني الذاكرة أنها قالت 
من  يرضعوا  مل  سبقوه  الذين  أبناءها  أن 
هذه  معنا  لتعيشوا  هذا  أوردن��ا  أبدًا.  ثديها 

رسولنا  حديث  يسندها  التي  املعجزات 
)حنكو  وسلم:  عليه  الله  صىل  الكريم 
صغاركم التمر( فهو أصدق القائلني وهو 
الغذاء  هذا  وبالطبع  الهوى  عن  ينطق  ال 
كله من مواد طبيعية ال توجد بها أي مواد 

حافظه فلذا ذكرناها لفائدة الجميع.

النسكافـي من مسحــوق 
الـــتمور والـــّنوي

أيضا الّنوى الذي أستخلص من التمر قبل 
املطلق  باملاء  جيدًا  غسله  يتم  الطحني 
ويسحن  يحمص  ث��م  قلياًل  يجفف  ث��م 
مسحوق  مع  يخلط  ثم  ال��ُ�  مثل  مثله 
التمور والحليب الجاف أو الطازج مبقادير 
و3  الّنوى  مسحوق  من  كبريه  ملعقة   1(
من  أوقية  وإضافة  سكر  مسحوق  مالعق 
طازج(  حليب  رطل   ½ او  الجاف  الحليب 
ي��وض��ع ع��ىل ن���ار ه��ادئ��ة وي���رشب ب��دون 
أحسن  والنكهة  الطعم  صناعي.  سكر 
وأجود بكثري من نكهة النسكايف )ج�����رب 
الّنوى  فائدة  إىل  باإلضافة  هذا  وق����ارن( 
معروفة  ك��قهوة  واملسحون  املحمص 
بعض  وبها  العربية  ال��دول  من  كثري  يف 
ولكن  تكتمل  مل  وال��ب��ح��وث  ال��دراس��ات 
للنشاط  ج��دًا  مفيدة  أنها  التجارب  أثبتت 

والحيوية، أيضًا ميكن للنسكايف أن يكون 
خلطة جاهزة تباع يف املحال التجارية.

أعــالف لغذاء الحيوانات والـطيور 

والّنوى  التمور  وتالف  القمع  بقايا  بالتأكيد 
ال��ذرة  م��ن  قليل  م��ع  وطحن  خلط  م��ا  إذا 
مع  خلطه  ثم  وم��ن  الرفيعة  أو  الشامي 
بقايا  أو  السعف  أو  املسحون  »الكرب« 
ال��ربوت��ني  لتخفيف  أخ���رى  أش��ج��ار  أوراق 
يا  املاشية  أنواع  ولكل  واأللبان  للتسمني 
حبذا إذا ما أضيف له قليل من املوالص أو 
بقايا أوراق قصب السكر. أما الطيور فيتم 
 72 مل��دة  امل��اء  يف  ونقعه  ال��ّن��وى  غسل 
ساعة ثم يجفف قلياًل ويطحن مع قليل 
للطيور  غ��ذاء  فيصبح  الشامي  ال��ذرة  من 
التجربة  وهذه  مركزات  أي  إىل  يحتاج  وال 
معمول ِبها يف السعودية وأدت إىل نتائج 

طيبة جدًا.

االستفادة من مصــانــع الــتمور 
)للعجينة والــعصري الــمركــز( 

مصانع  ثالثة  حوايل  السودان  يف  بالطبع 
للتمور األول بلح كرمية.  والثاين أبو عالمة 
بالخرطوم. وآخر أنشئ حديثًا يف املنطقة 
الخرطوم هذه املصانع  الصناعية جنوب 

مجتمعة ميكن أن توفر اآليت:
وال��ن��وى  النوى.  م��ن  خالية  مت��ور  عجينة 
ومسحوق  لألعالف.  التمور  وبقايا  والقمع 
التمور الجافة. كام ميكن للمصنع الجديد 
يف  يستخدم  مركز  بلح  سائل  ينتج  أن 
مع  ويخلط  الذكر  آنفة  العصائر  خلطات 
يف  وغ��ريه��ا  والخبائز  املعجنات  بعض 

شكل دّبس )عسل( أو عصري مركز.

القيمة الغذائية لإلنسان 
والحيوان والطيور

قيمة  ذات  ومشتقاتها  التمور  بالطبع   
الجدول  يف  نفصلها  ج��دًا  عالية  غذائية 

التايل:
كميات الفيتامينات وأنواعها املوجودة يف 

100جم من التمر

الـجـدوى االقتصادية والــفوائد 
البيئية لهذا املرشوع 
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ت��ن��م��ي��ة وزي������ادة دخ����ل امل�����رأة ال��ري��ف��ي��ة 
والحرية.

ترقية وتطوير قطاع النخيل والتمور.
القيمة  ترتفع  وبالتايل  االستهالك  زي��ادة 
الذي  الكساد  ظل  يف  للتمور  التسويقية 

يزيد عامًا بعد عام 
البيوت  ورب��ات  املنتجة  األرسة  تشجيع 
الدخل  زيادة  عىل  التمور  منتجي  وزوجات 

وخلق قيمة مضافة. 
إيجاد فرص عمل للرشائح الضعيفة.

املركزات  لصناعة  التمور  مصانع  تشجيع 
ومصانع مواعني التعبئة والتغليف وغريها 

من الجهات املساعدة يف املرشوع.
بتطوير  وذل���ك  ال��ت��اري��خ  ذاك����رة  إن��ع��اش 
ونقل  األجيال  لتواصل  التقليدية  الوجبات 
هذه التجارب إىل العامل الذي يهتم بهذه 
امل��واد  م��ن  الخالية  ال��ي��دوي��ة  الصناعات 
الغذائية  بالقيمة  واملشبعة  الحافظة 
الواقية من األمراض التي تصيب الطبقات 
الفقرية يف الريف كالدرن واألنيميا وغريها 
من األمراض التي تكلف الدولة واملواطن 

مبالغ طائلة.
والعصائر  امل��أك��والت  م��ح��الت  تشجيع 
لعرض هذا النوع من الوجبات واالستفادة 
من عائدها السيام يف املناطق السياحية 
التي يرتادها األجانب مع بقية أجزاء النخلة 
والفلكلور فدخول القطاع الخاص يف هذا 
الوطن  وفائدة  لفائدته  يطوره  امل��رشوع 

واملواطن.
كل  من  االستفادة  هي  الكربى  الفائ��دة 

والتالفة  الجيدة  ومث��اره��ا  النخلة  أج���زاء 
عبارة  كانت  األشياء  هذه  وكل  النوى  مع 
من  ت��الل  تجدها  ُمستغلة  غري  م��واد  عن 
تر  والعراء  العام  الشارع  عىل  األوس��اخ 

بالبيئة شكاًل ومضمونًا.

أه���م م�����ا مت��ي�����زت ب��ه اب��ت��ك��ارات مكتب 
الوجبات  يف  ال��ت��م��ور  إلدخ���ال  الجمعية 

والعصائر والفطائر
السودان  يف  م��رة  )ألول  البلح  مسحوق 

وجزء كبري من الوطن العريب(.  
من  امل��ك��ون  )سريالك(  األط��ف��ال  غ���ذاء 

مسحوق التمور والحليب والشعري.
وال��ّدب��س  التمر  مبسحوق  القمح  بليلة 

)عسل البلح(.

منقوع عجينة التمور أو الّدبس مع الفواكه 
والشعري  والتبلدي  والكركدي   وامل��وال��ح 
من  بقليل  مخلوط  البطيخ  أو  والشامم 

الزبادي أو الحليب .
املحّمص  البلح  ن��ّوى  )من  النسك�ايف 
وامل���ّس���ح���ون ي���ض���اف إل���ي���ه ال��ح��ل��ي��ب 
)الشعريية  والنشويات  البلح(  ومسحوق 
أو  ال��ب��ل��ح  مب��س��ح��وق  والسكسكانية( 

املكرسات.
خالل  )الرشبوت(  البلح  عصري  تحضري 
عجينة  التمور  بغيل  وذلك  ونصف  ساعة 
إليها  ويضاف  امل��اء  يف  مبارشة  متور  أو 
الحلو  التوابل املعروفة مع قليل جدًا من 
مر ثم تربد ليصبح عصري بلح يف مدة ال 

تتجاوز ساعة ونصف فقط.

متر  عجينة  مع  الحلو  القرع  لب  من  مربة 
ثم  الّليمون  من  قليل  مع  حليب  بإضافة 

يوضع عىل نار هادئة.
غذاء  الحليب  أو  بالزبادي  البلح  مسحوق 

لألطفال.
نهر  والي��ة  متور  أيضًا  التجربة  بحكم   -  9
أكرث  ودل��ق��اي  و  خطيب  ود  صنفا  النيل 
باإلضافة  والعسل  العجينة  لعمل  قابلية 
إىل صنف الخنيزي املعروف الذي ميكن 
لوجود  نسبة  عسل  أو  مربة  إما  يكون  أن 
عندما  الصنف  ه��ذا  يف  السكر  من  كثري 
ميكن  الربحي  صنف  أيضًا  النضج  يكتمل 
اكتامل  بعد  ع��س��اًل  أو  عجينة  ي��ك��ون  أن 

النضج.
10 - بحكم التجربة فإن صنفّي املجهول 
يتم  أن  ميكن  التي  األصناف  من  والعنربة 
وغريه  الُفزدق  السوداين  بالفول  حشوها 

بعد نزع النّوى لكرب حجمها نسبيًا.
زال���ت تحت  م��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  م��ن   11-
الحر  التمور  من  )قمردين  نذكر  الدراسة 
حور أو الرببور( يوضع يف معدن أملونيوم 
يصبح  أن  إىل  مستديرة  بخشبه  وي��ف��رد 
رهيفًا جدًا ويتم تجفيفه يف الظل وحفظُه 

واستخدامه بعد النقع يف ماء بارد.
أخي��������������رًا

ظل  وما  الورقة  هذه  يف  أنفًا  ذكر  ما  لكل 
نبتكر  أن  علينا  وجب  األغذية  علامء  يردده 
التمور  استهالك  عىل  يشجع  مام  املزيد 
لتحسني  لها  امل��ض��اف��ة  القيمة  إلظ��ه��ار 
ورفع مستوى دخل األرامل وربات البيوت 
تناول  عىل  وتشجيعهم  األطفال  ولتغذية 
جهات  تهتم  أن  آملني  بشقيها.  التمور 
النوع  بهذا  العربية  ب��ال��دول  االختصاص 
يف  بدأت  التقليدية  فالوجبات  الغذاء  من 
االنحسار لذا البد من تطويرها واالرتقاء بها 
إىل مصاف العاملية ألن الحضارة العربية 
التاريخ،  ج��ذور  يف  ضاربة  عريقة  حضارة 
يف  فاإلنسان  الحضارة،  من  جزء  والغذاء 
بحكم  مبتكرًا  كان  الغذاء  عن  بحثه  رحلة 
وما  اإلب��داع  يولد  رحمها  من  التي  املعاناة 
اإلن��س��ان يف  يفيد  م��ا  ول���ِدت  أن  أح��اله��ا 

معاشه الذي ال يكون إال بالغذاء.


