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شجرتنا
شجرة الغاف رمز التسامح باإلمارات
إن زخم التفاعل المجتمعي مع إطالق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،عام التسامح سيسهم في
تحقيق محاور عام التسامح السبعة الرامية إلرساء قيم التسامح واالنفتاح على الثقافات والشعوب .حيث ت ُعد دولة اإلمارات
العربية المتحدة حاضنة لقيم التسامح والسلم ،واألمان ،والتعددية الثقافية ،حيث تضم أكثر من  200جنسية تنعم بالحياة الكريمة
واالحترام .كَ ِفلَت قوانين دولة اإلمارات للجميع العدل واالحترام والمساواة ،وجرمت الكراهية والعصبية ،وأسباب الفرقة واالختالف.
كما تعتبر دولة اإلمارات شريك ًا أساسي ًا في اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة ترتبط بنبذ العنف والتطرف والتمييز ،وأصبحت عاصمة
عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب ،لتعزيز السالم والتقارب بين الشعوب كافة.
فحين اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،شعار
عام التسامح ،وهو عبارة عن رسم ألوراق من شجرة «الغاف» فقد أكد على أن التسامح قيمة عالمية .....والغاف شجرتنا الوطنية
 ....مصدر الحياة وعنوان االستقرار في وسط الصحراء ....كانت ظاللها الوارفة مركزاً لتجمع أجدادنا للتشاور في أمور حياتهم.....
وفي عام التسامح نتخذها شعاراً لنستظل جميع ًا بظل التسامح والتعايش والتنوع.
فشجرة «الغاف» لها دالالت كبيرة على المستوى البيئي والوطني بدولة االمارات العربية المتحدة ،فهي من األشجار الوطنية
األصيلة في الدولة وتعد رمزاً للصمود والتعايش في الصحراء ،وتمثل الغاف قيمة ثقافية كبيرة في دولة اإلمارات وتقترن بهوية
اإلمارات وتراثها ،فقد أولى المغفور له ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه» ،شجرة الغاف أهمية بالغة ،وأصدر قوانين
وتعليمات بمنع قطع شجرة الغاف في جميع أنحاء الدولة.
لقد مارس أجدادنا سلوكهم المجتمعي تحت أشجار الغاف ،وكانت ظاللها الوارفة مركزاً للتجمع والتنوع ،وحرصت القبائل على
االجتماع تحت ظاللها للتشاور في أمور حياتهم ،كما أن عدداً من حكام اإلمارات اتخذ من أشجار الغاف مجلس ًا الستقبال مواطنيهم
واالستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر.
وشجرة الغاف هي عنوان االستقرار والسالم في الصحراء باعتبارها إحدى مصادر الغداء األساسية ،وتمتلك القدرة على التعايش
والتأقلم مع البيئة الصحراوية ،ونستهدف خالل هذا العام ترسيخها شعاراً عالمي ًا للتسامح مضيفة أن الغاف تجمعنا مع العديد
من دول العالم التي تزرع شجرة الغاف خصوص ًا في بعض دول الشرق األوسط ،وأفريقيا ،ووسط آسيا ،واألمريكيتين مع اختالف
المسميات.
نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح ،رئيس مجلس األمناء
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دعوة للباحثين والكتاب
والمهتمين بزراعة النخيل
انطالق ًا من حرص األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي على نشر الوعي وتوطين المعرفة العلمية
المتخصصية 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
للتواصل ترسل المواد العلمية باسم مدير التحرير
عبر البريد االلكتروني التالي:

magazine@kiaai.ae

كلمتنا
اإلمارات والتسامحِ ..ص ْنوان ال يفترقان
ليس جديداً أن تحتفي دولة االمارات العربية المتحدة بالتسامح كقيمة حضارية وإنسانية ،بل تخصص له عام ًا كام ً
ال  2019ألن
المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه ،كان قد كرس هذا المفهوم قو ًال وعم ً
ال منذ قيام الدولة وأصبح
التسامح هو أحد سماتها الرئيسية حتى أضحى التسامح منهج حياة باإلمارات.
كما تم اختيار شجرة «الغاف» لتكون رمزاً لعام التسامح نظراً لما تمثله هذه الشجرة من قيمة مضافة على أكثر من صعيد ،فهي
الشجرة الوارفة التي جمعت تحت ظاللها الناس منذ القدم فكانت مركزاً للتجمع والتنوع والتواصل والتكافل االجتماعي .وقد
أولى المغفور له ،بإذن اهلل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب اهلل ثراه» شجرة الغاف أهمية كبيرة ،وأصدر قوانين وتعليمات
بمنع قطع شجرة الغاف في جميع أنحاء الدولة .كما أن شجرة الغاف تشبه كثيراً شجرة نخيل التمر فهما بعطائهما الالمحدود
ت ُعتبران رمزاً للجود واالستدامة ،وهما عنوان االستقرار في وسط الصحراء ،حيث استقر بجوارهما اإلنسان وكانتا مصدراً لغذاء
االنسان والحيوانات األليفة واألحياء البرية .فشجرة الغاف وشجرة نخيل التمر لهما قدرة كبيرة على التأقلم والتعايش مع البيئة
الصحراوية القاحلة.
من هنا نرى بأن هناك قاسم مشترك كبير بين شجرة الغاف والتسامح فكالهما جزء أساسي من الموروث الثقافي واالجتماعي
بدولة اإلمارات الذي كرسه فينا الوالد الشيخ زايد بن سلطان طيب اهلل ثراه ،فهو من غرس التسامح والمحبة في نفوس أبنائه ،وهو
أيض ًا من غرس أشجار الغاف في أرجاء الوطن .من هنا نرى بأن دولة اإلمارات والتسامح صنوان ال يفترقان منذ التأسيس وستبقى
رمزاً للتنوع والتعايش واألخوة اإلنسانية جمعاء.
وقد سار على هذا المنهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ،وكرسه صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بالزيارة األخيرة للبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية
إلى دولة اإلمارات ،حيث شكلت هذه الزيارة تتويجا لجهود متواصلة لدولة اإلمارات في تعزيز مفهوم التسامح والسماحة وقبول
اآلخر ،حيث عملت اإلمارات على مأسسة الجهود والنظريات الفكرية إلى عمل مؤسسي عبر عنه اإلعالن عن وزارة التسامح  -األول
من نوعها على مستوى العالم  -فيما احتضنت ودعمت العديد من المراكز الفكرية كهداية ومنتدى تعزيز السلم ومجلس
حكماء المسلمين ومركز صواب وغيرها من المؤسسات ذات الحضور والتأثير العالمي.
كما أكدت هذه الزيارة على المكانة التي باتت تحتلها دولة اإلمارات عالمياً ،والثقة الدولية في قدرتها على التأثير وتقديم النموذج
األكثر اتزاناً ،فالزيارة بكل ما تحظى به من تأثير عالمي تعد تأكيداً واضح ًا بأن رسالة دولة اإلمارات المبنية على تعزيز مفهوم
التسامح والتعايش بين الناس جميع ًا هي رسالة عالمية.
أ .د .عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي  -املشرف العام
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األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
أبوظبي  -اإلمارات العربية المتحدة  -ص.ب3614 :
هاتف 00971 2 3049999 :فاكس00971 2 3049990 :
sg@kiaai.ae

معايير النشر بالمجلة
 -1أن يكون المقال أو البحث جديد ،ومخصص لمجلة الشجرة
المباركة.
 -2االلتــزام بمعاييــر الكتابــة وفــق منهــج علمــي موثــق
بالمصــادر .وال يقــل عــدد كلمــات المقــال عــن 2000 - 3000
كلمــة.
 -3ترفق صور أصلية مناسبة لكل مقال بصيغة ( )jpgحد
أدنى  1000 KBلكل صورة Digital-High resolution

 -4المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت ،ألصحابها
سواء نشرت أم لم تنشر.
 -5يرسل الكاتب مع المادة العلمية صورة شخصية مع
سيرته الذاتية موضح ًا فيها االسم الثالثي ورقم الهاتف
والبريد االلكتروني وصندوق البريد.
 -6المقاالت المنشورة بالمجلة تعبر بالضرورة عن آراء الكاتب
وال تلزم إدارة الجائزة.
 -7ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع العتبارات فنية.
 -8صفحات المجلة مفتوحة لجميع محبي النخلة واالبتكار
الزراعي بالعالم لتوطين المعرفة وبناء مجتمع مستدام.
 -9للجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة في أي
عدد الحق.
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تحتفل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بيوم األغذية العالمي كل عام في  16أكتوبر /تشرين األول
لتخليد ذكرى تأسيسها في عام  .1945وت ُنظم أحداث في أكثر من  150بلداً في جميع أنحاء العالم ،مما
يجعله أحد أهم األيام االحتفالية في تقويم األمم المتحدة .وتروج هذه األحداث للوعي والعمل في جميع
أنحاء العالم من أجل أولئك الذين يعانون الجوع ،والحاجة إلى ضمان األمن الغذائي واألنظمة الغذائية المغذية
للجميع .ويوم األغذية العالمي هو فرصة هامة لتوجيه رسالة قوية إلى الجمهور :يمكننا القضاء على الجوع،
كما يمكننا أن نصبح جيل القضاء على الجوع ،ولكن الجميع بحاجة إلى العمل معا لتحقيق هذا الهدف.

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

صدر يف  16أكتوبر  2016مبناسبة يوم األغذية العاملي

يف مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية
املستدامة الذي عقد يف نيويورك يف
سبتمبر/أيلول  2015تعهد 193بلداً
بالقضاء على الفقر واجلوع ،وحماية
كوكب األرض ،وضمان االزدهار للجميع.
وبعد أكثر من ستة أشهر بقليل ،اجتمع
 177من األطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ يف
نيويورك للتوقيع على اتفاق باريس
بشأن تغير املناخ ،الذي يقر بأهمية
األمن الغذائي .والهدف العاملي للقضاء
على اجلوع هو عام  2030وهو هدف
طموح وال ميكن الوصول إليه من غير
التصدي لتغير املناخ.

نحن بحاجة إلى أن
نكيّف الزراعة مع
تغير المناخ من أجل
بناء جيل القضاء
على الجوع
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المجلد الحادي عشر  -العدد 01
جمادى الثاني  1440هجري  -مارس  2019ميالدي
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور
تصدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
رخصة رقم 1/107006/29505

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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الرقم الدولي للتصنيف

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الموقع
االلكتروني لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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المناخ يتغير..
األغذية والزراعة أيض ًا

حتتفل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بيوم األغذية
العاملي كل عام يف  16أكتوبر /تشرين األول لتخليد ذكرى
تأسيسها يف عام  .1945وتُنظم أحداث يف أكثر من  150بلداً
يف جميع أنحاء العالم ،مما يجعله أحد أهم األيام االحتفالية
يف تقومي األمم املتحدة .وتروج هذه األحداث للوعي والعمل يف
جميع أنحاء العالم من أجل أولئك الذين يعانون اجلوع..

المجلس الوطني لالعالم  -ابوظبي
ISBN-978-9948-15-335-1

المناخ يتغير ،اﻷغذية والزراعة أيض ًا

يترك تغير املناخ أثراً كبيراً على األمن
الغذائي .فالكثير من السكان الذين
يعانون من نقص التغذية املزمن ،والبالغ
عددهم  800مليون شخص ،هم من
صغار املزارعني وصيادي األسماك
والرعاة ،وهم جميعاً األكثر تضرراً
من ارتفاع درجات احلرارة والكوارث
املرتبطة باملناخ والتي تتفاقم بسبب تغير
املناخ وتزداد تواتراً وحدّة .ومن غير
عمل موحد لبناء القدرة على الصمود،
سيعاني الكثير من أفقر سكان العالم
وأكثرهم تعرضا للمخاطر من أجل
إنتاج ما يكفي من األغذية والدخل

إلطعام أنفسهم وأسرهم .وبدون حتقيق
األمن الغذائي ،فإن التنمية االجتماعية
واالقتصادية غير ممكنة.
ويهدد تغير املناخ استقرار أسعار
األغذية أيضاً .فهطوالت األمطار
ودرجات احلرارة املتغيرة ،فض ً
ال عن
ظواهر الطقس املتطرفة ،قد تؤدي مع
بداية القرن املقبل إلى انخفاض كبير
يف غالت احملاصيل الرئيسية) الذرة
والقمح واألرز وفول الصويا (وقد تكون
آثار هذا االنخفاض على أسعار األغذية
واألمن الغذائي واسعة االنتشار.
وميكن للقطاعات الزراعية  -احملاصيل،
والثروة احليوانية ،والغابات ،ومصايد
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تحديات المنافسة للتمور السودانية
في األسواق الدولية

الزراعة الصناعية
والزراعة الحديثة
«التربة الحيوية»
بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موجه جديدة من الزراعة اتسمت باستخدام المخصبات الصناعية والمبيدات
الحشرية والفطرية وكل أنواع المبيدات ،وتحولت الزراعة التقليدية التي عرفها األنسان آلالف السنين إلى نوع
آخر من الزراعة تسمى حالي ًا الزراعة الصناعية.
زاد حجم المحاصيل بالطبع ..ولكن أيض ًا تحسنت التقاوي وتطورت وسائل الزراعة وساهم كل هذا في زيادة
المحصول ،فهل تحسن دخل المزارع في كل أنحاء العالم  ....بالطبع ال؟ دخلت كل األرباح خزائن أصحاب المصانع
والتي لوثت البيئة واستهلكت كم رهيب من الطاقة وال تزال فهل تحسنت الزراعات؟
الدكتور خالد قطب
kkotb@hotmail.com

مؤسسة إيد على إيد للتنمية

هنـــــاك خـــــالف كبـيــــــر اآلن بـيــن
المهتميـــن بالــــزراعــــــة العضـــــوية
والمسـتفيدين منــهـــا ويتهمونهــم
بتغيير تعريــــف الزراعـــة العضـــوية
حتى أصبحــت الزراعـــة بــــدون تـــربة
عضــوية لصـــالح رجــال األعـمال بينما
المهتمين فع ً
ال بالعضوي يقـولــون
أن ال زراعـــة عـضــــوية بدون تربــــــة
عضوية فما بالك بما دون تربة أص ً
ال
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زاد احلجم وساهم يف هذا تقنيات
وتقاوي أفضل ولكن ساء الطعم قلت
قدرة املزروعات على حتمل النقل؟
انتشرت أمراض السرطان بسبب
املتبقيات من املبيدات ومعايير
استخدامها تتغير باستمرار ،فما اعتبره
العلماء آمناً باألمس أصبح اليوم خطيراً

على الصحة.
الطماطم بها نقص عنصر الكالسيوم
يغير من شكلها ومحتواها من الفوائد
دول تسمح بإضافته ودول متنع
اضافته ...يف النهاية حتى ما عرفناه
من غنى كل نبات بعناصر معينه أصبح
يرجع للتربة التي زرعت بها غنيه بكل
ما يريده النبات من عناصر أم ال؟ وما
يعتبر آمنا اليوم قد يصبح محذوراً غداً؟
حتى أن البعض ممن يتكلمون عن
صناعة الفقر وصناعة املرض لزيادة
أرباح شركات الدواء أصبح هناك
من يتهم منتجي املبيدات واملخصبات
الكيميائية بأنهم السبب يف أمراض
النباتات للتربح من ورائها فأين احلقيقة
بني خبرة املاضي واستشراق املستقبل؟
احلقيقة تقول بأننا نتعامل مع النبات
كمن يتعامل مع إنسان يهتم به فعزله عن
كل العالم ووضعه يف غرفة عنايه مركزه
وتولى تغذيته مبحاليل وأدويه وعالج أي
مرض أو عرض مير به فوراً وقبل أن
تتولى املقاومة الطبيعية لإلنسان الدفاع
الطبيعي عن نفسها ،فعلى أي شيء
أصبح هذا اإلنسان؟
إنه أشبه مبريض اإليدز ...قد يصيبه
املوت من إصابة بانفلونزا بسيطة

حلم الغبار
أ .د .محمود أبو السعد
maboelsaad@gmail.com

مركز التميز يف النخيل والتمور
جامعة امللك فيصل
اململكة العربية السعودية

الزراعة الصناعية والزراعة الحديثة
«التربة الحيوية»

بعد احلرب العاملية الثانية بدأت موجه جديدة من الزراعة اتسمت
باستخدام املخصبات الصناعية واملبيدات احلشرية والفطرية وكل
أنواع املبيدات ،وحتولت الزراعة التقليدية التي عرفها األنسان آلالف
السنني إلى نوع آخر من الزراعة تسمى حالياً الزراعة الصناعية..
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تقييم للفطر الممرض للحشرات
تقييم فعالية تركيبة نانوية من جزيئات النحاس
والشيتوزان في مكافحة مرض الذبول الوعائي
في النخيل على المستوى الحقلي

60

االسمرار واالسوداد

حلم الغبار من اآلفات غير الحشرية فهو عبارة عن عنكبوت أو ما
يسمى أكاروس يمكن رؤيته بصعوبة بالعين المجردة وهو من أخطر
اآلفات بعد سوسة النخيل الحمراء الذي يصيب ويهدد زراعة النخيل في
عديد من دول العالم والسيما في الدول العربية.
وتكمن خطورة هذه اآلفة في أنه يصيب ثمار النخيل أثناء مرحلة
النمو والنضج لمرحلة الكمري والبسر كما هو موضح بالشكل ) (1حيث
يقوم بامتصاص عصارة الثمرة مما يؤدي لوقف الثمار عن النمو ويدمر
المحصول.

شكل ( )1مظهر اإلصابة بحلم الغبار على الثمار يف مرحلة البسر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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حلم الغبار
أسباب االنتشار وطرق المكافحة

حلم الغبار من اآلفات غير احلشرية فهو عبارة عن عنكبوت أو ما
يسمى أكاروس ميكن رؤيته بصعوبة بالعني املجردة وهو من أخطر
اآلفات بعد سوسة النخيل احلمراء الذي يصيب ويهدد زراعة
النخيل يف عديد من دول العالم والسيما يف الدول العربية..

استخدام الطرق غير الكيميائية وبدائل المبيدات
في مكافحة اآلفات

في ثمار نخلة التمر

ونظراً ألن التمور يف اململكة العربية السعودية تعتبر من أهم
احملاصيل الغذائية التي متثل أعمدة األمن الغذائي والتي تسعى
الدول إلى حتقيقه .لذا فان حماية نخيل التمر من حلم الغبار
متثل أهم األبحاث اإلستراجتية ملركز التميز البحثي يف النخيل
والتمور بجامعة امللك فيصل .جاءت تسمية حلم الغبار نتيجة
الن ثمار النخيل املصابة بهذا العنكبوت تكون مغطاة بنسيج
عنكبوتي يفرزه احللم وتلتصق به ذرات التراب وبذلك يظهر
التمر والسعف املصاب وعليه طبقة من الغبار ولذلك يسمي
حلم الغبار.
هذا وينتشر عنكبوت الغبار يف العديد من بلدان العالم ،حيث

أسباب االنتشار وطرق المكافحة
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عدسة :ينيس بن رمضان

ينتشر يف جميع دول اخلليج العربي مثل :البحرين واإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والكويت وقطر
وسلطنة عمان والعراق ،باإلضافة إلى اليمن ودول شمال
أفريقيا مثل :تونس واجلزائر واملغرب وليبيا .كما ينتشر هذا
العنكبوت أيضاً يف إيران والسودان وموريتانيا والنيجر ومالي
والواليات املتحدة االمريكية.
وبالنظر ألهمية عنكبوت الغبار وما سببه خالل السنوات األخيرة
من ضرر اقتصادي للتمر ولقلة املعلومات املتوفرة واملتاحة عنه
للناس عامة والعاملني يف شؤون البستنة والوقاية خاصة ،لذا
اهتم مركز النخيل والتمور بجامعة امللك فيصل لدراسة طبيعة

76

تمر المجهول..
درة التمور األردنية

المناخ يتغير..
ً
أيضا
األغذية والزراعة
تحتفل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بيوم األغذية العالمي كل عام في  16أكتوبر /تشرين األول
لتخليد ذكرى تأسيسها في عام  .1945وتُنظم أحداث في أكثر من  150بلداً في جميع أنحاء العالم ،مما
يجعله أحد أهم األيام االحتفالية في تقويم األمم المتحدة .وتروج هذه األحداث للوعي والعمل في جميع
أنحاء العالم من أجل أولئك الذين يعانون الجوع ،والحاجة إلى ضمان األمن الغذائي واألنظمة الغذائية المغذية
للجميع .ويوم األغذية العالمي هو فرصة هامة لتوجيه رسالة قوية إلى الجمهور :يمكننا القضاء على الجوع،
كما يمكننا أن نصبح جيل القضاء على الجوع ،ولكن الجميع بحاجة إلى العمل معا لتحقيق هذا الهدف.

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

صدر يف  16أكتوبر  2016مبناسبة يوم األغذية العاملي

نحن بحاجة إلى أن
نكيّف الزراعة مع
تغير المناخ من أجل
بناء جيل القضاء
على الجوع
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يف مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية
املستدامة الذي عقد يف نيويورك يف
سبتمبر/أيلول  2015تعهد 193بلداً
بالقضاء على الفقر واجلوع ،وحماية
كوكب األرض ،وضمان االزدهار للجميع.
وبعد أكثر من ستة أشهر بقليل ،اجتمع
 177من األطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ يف
نيويورك للتوقيع على اتفاق باريس
بشأن تغير املناخ ،الذي يقر بأهمية
األمن الغذائي .والهدف العاملي للقضاء
على اجلوع هو عام  2030وهو هدف
طموح وال ميكن الوصول إليه من غير
التصدي لتغير املناخ.

المناخ يتغير ،اﻷغذية والزراعة أيض ًا

يترك تغير املناخ أثراً كبيراً على األمن
الغذائي .فالكثير من السكان الذين
يعانون من نقص التغذية املزمن ،والبالغ
عددهم  800مليون شخص ،هم من
صغار املزارعني وصيادي األسماك
والرعاة ،وهم جميعاً األكثر تضرراً
من ارتفاع درجات احلرارة والكوارث
املرتبطة باملناخ والتي تتفاقم بسبب تغير
املناخ وتزداد تواتراً وحدّة .ومن غير
عمل موحد لبناء القدرة على الصمود،
سيعاني الكثير من أفقر سكان العالم
وأكثرهم تعرضا للمخاطر من أجل
إنتاج ما يكفي من األغذية والدخل

إلطعام أنفسهم وأسرهم .وبدون حتقيق
األمن الغذائي ،فإن التنمية االجتماعية
واالقتصادية غير ممكنة.
ويهدد تغير املناخ استقرار أسعار
األغذية أيضاً .فهطوالت األمطار
ودرجات احلرارة املتغيرة ،فض ً
ال عن
ظواهر الطقس املتطرفة ،قد تؤدي مع
بداية القرن املقبل إلى انخفاض كبير
يف غالت احملاصيل الرئيسية) الذرة
والقمح واألرز وفول الصويا (وقد تكون
آثار هذا االنخفاض على أسعار األغذية
واألمن الغذائي واسعة االنتشار.
وميكن للقطاعات الزراعية  -احملاصيل،
والثروة احليوانية ،والغابات ،ومصايد
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األسماك وتربية األحياء املائية  -أن
تلعب دوراً أساسياً يف معاجلة هذا
التحدي املعقد .فمن خالل تبني
املمارسات الزراعية املستدامة املصممة
خصيصاً للسياقات احمللية ،ميكن
ألصحاب احليازات الصغيرة حتقيق
مكاسب كبيرة من حيث اإلنتاجية
والدخل ،وزيادة قدرة وصمود أنشطتهم
الزراعية ودخولهم يف وجه ظروف
الطقس املتطرفة واملتغيرة .وتعتبر
استراتيجيات التكيف هذه ضرورية
ملكافحة الفقر واجلوع يف مناخ متغير.
والقطاعات الزراعية مسؤولة عن نحو
 70يف املائة من االستخدام العاملي
للمياه ،كما أنها تؤثر بصورة كبيرة
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على صحة التربة والغابات وخدمات
النظم اإليكولوجية .وميكن للممارسات
الزراعية املستدامة التي حتسن صحة
النظم اإليكولوجية وإدارة املوارد
الطبيعية وقف وحتى عكس اجتاه
اإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية
وتدهور النظم اإليكولوجية.
وتتسبب القطاعات الزراعية أيضا يف
نحو  20إلى  25يف املائة من االنبعاثات
العاملية لغازات االحتباس احلراري .وقد
تؤدي املمارسات الزراعية املستدامة إلى
زيادة اإلنتاجية والقدرة على الصمود،
واحلد من حدة انبعاثات غازات
االحتباس احلراري ،وتخفيف الضغوط
التي تدفع نحو إزالة الغابات ،وحتسني

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

صحة التربة ،واملناظر الطبيعية،
والغابات  -وهي كلها تؤدي إلى احتباس

الكربون .وميكن يف كثير من األحيان
حتقيق الفوائد من جراء التخفيف من
هذه اآلثار مقابل تكلفة قليلة أو بدون

أية تكلفة إضافية ،وبدون تثبيط التنمية
الزراعية الشاملة.

الغابات

يسير تدهور الغابات يف العالم مبعدل
ينذر باخلطر .ففي كل عام يفقد
نحو  13مليون هكتار من الغابات أو

يتم حتويلها إلى استخدامات أخرى
لألراضي .وإلزالة الغابات وتدهورها

أثر كبير على املناخ ،وهو ميثل نسبة

كيف يمكننا تكييف الزراعة مع آثار تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري؟

 تطبيق اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية (مثل احلد من الفاقد واملهدر مناألغذية ،وجتنب إزالة الغابات وصيد األسماك اجلائر).
 حتسني إدارة التربة وخصوبتها. زيادة املمارسات التي تعزز احتباس ثاني أكسيد الكربون يف الغابات ،واحلد مناستخدام الوقود األحفوري.
 إدارة أفضل تكامال للمياه. حتويل الفضالت احليوانية إلى غاز حيوي كمصدر بديل ومتجدد للطاقة. منع الصدمات املتعلقة باملناخ و/أو االستعداد لها. إنشاء مصايد األسماك وتربية األحياء املائية القادرة على الصمود يف وجهتغير املناخ ،من خالل أقفاص وبرك األسماك املقاومة للعواصف ،وإدارة مصايد
األسماك القابلة للتكيف.
 10إلى  11يف املائة من االنبعاثات
العاملية لغازات االحتباس احلراري .كما
أن إزالة الغابات لها تأثير كبير على
السكان الفقراء الذين يكسبون دخلهم
من األنشطة املتصلة بالغابات.
تعد أفريقيا الوسطى موطنا لثاني

أكبر منطقة للغابات االستوائية املطيرة
يف العالم التي تبلغ مساحتها ما يزيد
على  240مليون هكتار .وقد أفادت
منظمة األغذية والزراعة عن خسارة
سنوية يف هذا اإلقليم تبلغ نحو 3.1
مليون هكتار من الغابات الطبيعية

قم بإدارة الغابات
على نحو مستدام.
فاألشجار تمتص
الكربون من الغالف
الجوي وتدعم
سبل العيش .فاألشجار
تمتص الكربون من
الغالف الجوي وتدعم
سبل العيش
يف السنوات اخلمس املاضية .وتقوم
املنظمة ،بالتعاون مع برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ،والبنك الدولي،
واجلهات املانحة الدولية ،مبساعدة ستة
بلدان يف أفريقيا الوسطى فيما يتعلق
باإلصالحات السياساتية لتعزيز حفظ
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موارد الغابات واستخدامها املستدام.
وستلعب مبادرة الغابات يف أفريقيا
الوسطى هذه ،التي أطلقت يف مؤمتر
قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة
يف عام  2015دوراً حيوياً يف التخفيف
من آثار تغير املناخ ومن حدة الفقر يف
اإلقليم.
الزراعة

تقدر املنظمة أنه ينبغي زيادة اإلنتاج
الزراعي (احملاصيل ،واإلنتاج احليواني،
ومصايد األسماك وتربية األحياء املائية)
بنسبة قدرها  60يف املائة تقريبا بحلول
عام  2050من أجل إطعام سكان العالم
املتزايدين .وبالتوازي مع ذلك ،من
املتوقع أن يؤدي تغير املناخ إلى تخفيض
غالت احملاصيل الغذائية األساسية.
وما لم تتخذ إجراءات عاجلة ومتضافرة
للتصدي لتغير املناخ ،تشير التقديرات إلى
أنه بحلول عام  2100قد تنخفض غالت
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الذرة بنسبة  45 - 20يف املائة ،وغالت
القمح بنسبة  50 - 5يف املائة ،وغالت
األرز بنسبة  30 - 20يف املائة ،وغالت
فول الصويا بنسبة  60 - 30يف املائة.
وإلطعام سكان العالم املتزايدين يف
مناخ متغير ،يجب على الصعيد العاملي
االنتقال إلى أشكال أكثر إنتاجية ومرونة
واستدامة للتنمية الزراعية .ويوفر نهج
ال واعداً
الزراعة الذكية مناخياً سبي ً
للقيام بذلك .وتهدف الزراعة الذكية
مناخياً إلى حتقيق ثالثة أهداف رئيسية
هي:
 زيادة مستدامة يف اإلنتاجية الزراعيةوالدخل.
 التكيف مع تغير املناخ وبناء القدرةعلى الصمود.
 احلد من و/أو إزالة انبعاثات غازاتاالحتباس احلراري ،حيثما كان ذلك
ممكنا.
منظمة األغذية والزراعة هي من بني
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اجلهات الرائدة يف العالم بالنسبة
للخبرة يف مجال الزراعة الذكية مناخياً،
وقد بلورت هذه اخلبرة يف دليل مرجعي
شامل عن الزراعة الذكية مناخياً.
كما أطلقت املنظمة مشروعاً للزراعة
الذكية مناخياً لدعم املزارعني يف
غواتيماال وهندوراس من أجل تنفيذ
نظم حرجية زراعية قادرة على الصمود
يف وجه تغير املناخ .ويستند نظام
كويسنغوال  Quesungualالذي يحمل
اسم القرية التي وضع فيها ألول مرة،
إلى املمارسات الزراعية التقليدية
يف كال البلدين كبديل لزراعة القطع
واحلرق .وعن طريق احلفاظ على غطاء
التربة وكفاءة استخدام األسمدة ،يدعم
املشروع اإلدارة املستدامة ملوارد النباتات
والتربة واملياه يف سفوح اجلبال املعرضة
للجفاف .وباإلضافة إلى تشجيع تعزيز
احلفاظ على التربة واملياه ،يقلل النظام
من االنبعاثات إلى أدنى حد وينتج نظما

حقائق مقتضبة
الحقيقة 01

ومصايـــد األســـماك ،واحلراجـــة.

فقـراء العالـم هـم األكثر تضـررا بتغير
املنـاخ .فأكثـر مـن  70يف املائـة مـن
فقـراء العالـم يعتمـدون علـى الزراعـة
واملـوارد الطبيعيـة كمـورد رزقهـم.

الحقيقة 05

الحقيقة 02

يتسـبب اإلنتـاج احليوانـي بنحـو ثلثـي
انبعاثـات غـازات االحتبـاس احلـراري
الزراعيـة ،و  78يف املائـة مـن انبعاثات
امليثـان الزراعيـة.

يهـدف العالـم إلـى حتقيـق القضـاء
علـى اجلـوع بحلـول عـام . 2030
والتصـدي لتغيـر املنـاخ أساسـي مـن
أجـل االسـتمرار يف مكافحـة اجلـوع
وحتقيـق هـذا الهـدف.

يولـد الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة يف
العالـم نسـبة قدرهـا  8يف املائـة مـن
مجمـوع انبعاثـات غـازات االحتبـاس
احلـراري سـنوياً.

الحقيقة 03

الحقيقة 07

تقـدر املنظمـة أنـه ينبغـي زيـادة اإلنتاج
الزراعـي بنسـبة  60يف املائـة تقريبـاً

أكثـر مـن ثلـث األغذيـة املنتجـة علـى
نطـاق العالـم تفقـد أو تهـدر .ومتثـل
التكاليـف اإلجماليـة لهـدر األغذيـة
نحـو  2.6تريليـون دوالر أمريكـي يف
السـنة.

الحقيقة 06

بحلـول عـام  2050مـن أجـل إطعـام
عـدد مـن السـكان أكبـر وأغنـى بشـكل
عام .ويشـكل تغير املناخ عقبة رئيسـية
أمـام حتقيـق هـذا الهـدف.

الحقيقة 08

نحـــو  25يف املائـــة مـــن اآلثـــار
االقتصاديـــة الســـلبية الناجتـــة
عـــن الكـــوارث املتعلقـــة باملنـــاخ يف
البل ــدان النامي ــة تق ــع عل ــى قطاع ــات
احملاصيـــل ،واإلنتـــاج احليوانـــي،

االنبعاثـات الناجتـة عـن هـدر األغذيـة
يف العالـم تـكاد تسـاوي االنبعاثـات
الناجتـة عـن النقـل البـري يف العالـم.
ولـو كان هـدر األغذيـة بلـداً ،لـكان
ثالـث أكبـر بلـد مسـبب لالنبعاثـات يف
العالـم.

الحقيقة 04

الحقيقة 09

قـد تكـون غـالت احملاصيـل املتناقصة

حقيقـة بالفعـل ،وقـد تنخفـض بنسـبة
 10إلـى  25يف املائـة أو أكثـر علـى

نطـاق واسـع بحلـول عـام . 2050
الحقيقة 10

بحلـول عـام  ، 2050يتوقـع أن

يهبـط مصيـد األنـواع الرئيسـية مـن
األسـماك بنسـبة تصـل إلـى  40يف

املائـة يف املناطـق املداريـة حيـث
تعتمـد سـبل العيـش ،واألمـن الغذائـي
والتغـذوي بشـكل قـوي علـى قطـاع

الثـروة السـمكية.

الحقيقة 11

متثـل إزالـة األحـراج وتدهـور الغابـات

نسـبة قدرهـا  10إلـى  11يف املائـة مـن

إجمالـي انبعاثـات غـازات االحتبـاس
احلـراري.

الحقيقة 12

قـد يـؤدي تغيـر املناخ إلـى نقل مخاطر

األمـراض التـي تنتقـل عـن طريـق
األغذيـة مـن إقليـم إلـى آخـر ،مهـدداً

بذلـك الصحـة العامـة.
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غير مستقبل الزراعة
ّ
غير مستقبل الجوع.
ّ
قلّل من انبعاثات
غازات االحتباس
الحراري بإدارة الثروة
الحيوانية بشكل
أفضل.
قلّل من الهدر .تكاد
االنبعاثات الناتجة
عن هدر األغذية
في العالم تساوي
االنبعاثات الناتجة
عن النقل البري في
العالم.
قم برعاية الموارد
الطبيعية من أجل
أجيال المستقبل
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زراعية أكثر صموداً وإنتاجية.
ويلبي نظام كويسنغوال احتياجات
املزارعني من الفاكهة واألخشاب
واحلطب واحلبوب ،كما يولد الدخل
عند بيعها يف السوق .ومتى حقق
املزارعون األمن الغذائي ،يزيد تنويع
احملاصيل من تنوع املنتجات .وعندما
يتم ضمان أمن احلبوب األساسية،
ميكن لألسر استثمار الوقت يف حتسني
ظروف املعيشة والتعليم.
الثروة الحيوانية

ينتج عن قطاع الثروة احليوانية نحو
 14.5يف املائة من انبعاثات غازات
االحتباس احلراري التي يتسبب بها
اإلنسان ،والتي تعتبر املسؤولة عن
تغير املناخ .ويتسبب إنتاج حلوم وحليب
األبقار يف أغلبية هذه االنبعاثات (41
يف املائة و  20يف املائة على التوالي).
وسوف يرتفع الطلب على املنتجات
احليوانية يف السنوات املقبلة مع
استمرار الدخل والسكان يف النمو،
مما يؤكد على احلاجة الواضحة
املتمثلة يف احلد من مستوى انبعاثات
اإلنتاج احليواني.
وهناك مجال واسع للحد من انبعاثات
غازات االحتباس احلراري الناجتة
عن اإلنتاج احليواني .فاستخدام
نوعية أفضل من األعالف ميكن أن
يخفض االنبعاثات الناجتة عن التخمر
املعوي والسماد العضوي .واملمارسات
األفضل يف مجالي الصحة احليوانية
وتربية احليوانات حتسن اإلنتاجية
وتخفض االنبعاثات من القطعان
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”غير املنتجة“ ،وبالتالي تساهم يف
حتقيق األمن الغذائي والتخفيف
من حدة الفقر ،مع احلد من اآلثار
البيئية .وميكن ملمارسات إدارة السماد
العضوي التي تستعيد وتعيد تدوير
املواد املغذية أن تقدم أيضاً مساهمة
هامة .ففي معظم احلاالت ،تؤدي هذه
املمارسات أيضا إلى حتسني اإلنتاجية
والدخل.
تعمل منظمة األغذية والزراعة مع
احلكومات وأصحاب املصلحة يف
قطاع الثروة احليوانية لتحقيق ذلك
من خالل مشاركتها يف جدول األعمال
العاملي لدعم التنمية املستدامة
لقطاع الثروة احليوانية .ويف الصني
وتايلند وفيتنام ،على سبيل املثال،
يدعم مشروع إدارة مخلفات اإلنتاج
احليواني يف شرق آسيا ،الذي تقوده
املنظمة ،اإلطار االستراتيجي للحد من
اآلثار البيئية والصحية السلبية لإلنتاج
احليواني املركز على املسطحات املائية
والسكان.
ويروج املشروع لتبادل ونقل التكنولوجيا
والنُهج ورفع مستوى الوعي البيئي لدى
املزارعني وموظفي احلكومة يف مجال
إدارة املخلفات وسياساتها .ويؤكد على
التعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص
واملؤسسات املالية واألوساط األكادميية
ومعاهد البحوث واملزارعني ،ويدعم
إدخال تكنولوجيات وتصاميم جديدة
من أجل املزارع الكبيرة واملتوسطة،
وذلك بهدف احلد من انبعاثات
غازات االحتباس احلراري ،وحتسني

االستدامة االجتماعية واالقتصادية
والبيئية طويلة األجل.
كما توفر املنظمة تقييمات شاملة
وموثوقة لألثر البيئي لتغير املناخ على
القطاع واآلثار املرتبطة به على األمن
الغذائي واحلد من الفقر ،فض ً
ال عن
إمكانيات التخفيف من هذه اآلثار.
وهذه املعلومات ضرورية بالنسبة
للحوار بشأن السياسات ،والتوجيه
االستراتيجي ،والدعوة.

الفاقد والمهدر من اﻷغذية

أكثر من ثلث األغذية املنتجة على نطاق
العالم تفقد أو تهدر .ويشكل ذلك نحو
 1.3مليار طن من األغذية يف السنة،
وهو ما يكفي إلطعام السكان اجلوعى
يف العالم البالغ عددهم  800مليون
نسمة .وهذه فرصة ضائعة لتعزيز األمن
الغذائي والتغذية .ويتسبب إنتاج وجتهيز
وتوزيع الفاقد واملهدر من األغذية أيضا
يف حصة كبيرة من االنبعاثات العاملية

لغازات االحتباس احلراري .وترتبط
انبعاثات إضافية لغازات االحتباس
احلراري باألغذية املتعفنة يف مدافن
القمامة ،التي ينبعث منها غاز امليثان -
أحد غازات االحتباس احلراري واألقوى
من ثاني أكسيد الكربون بنحو  25مرة.
ويف البلدان النامية ،تفسد نسبة كبيرة
من األغذية قبل أن تصل إلى األسواق.
فاالستثمارات يف مرافق التجهيز
والتخزين ،وخاصة مخازن التبريد،

التصدي لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة

 يؤثر تغير املناخ بالفعل على الصحة العامة واألمن الغذائي واملائي .وإذا لم تتم السيطرة على تغير املناخ ،فإنه سيعكس اجتاهمكاسب التنمية التي حتققت على مدى العقود األخيرة ،ويجعل من املستحيل حتقيق مكاسب أخرى؛
 ستساعد االستثمارات يف التنمية املستدامة على التصدي لتغير املناخ عن طريق احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراريوبناء القدرة على الصمود يف وجه تغير املناخ؛
 العمل بشأن تغير املناخ سوف يحرك يف نفس الوقت التنمية املستدامة؛ التصدي لتغير املناخ وتعزيز التنمية املستدامة هما وجهان لعملة واحدة .فال ميكن حتقيق التنمية املستدامة بدون العمل بشأناملناخ ،والكثير من املمارسات الزراعية املستدامة تعالج القوى احملركة األساسية لتغير املناخ.
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وشبكات النقل احملسنة ميكن أن تقلل
إلى حد كبير من الفاقد واملهدر من
األغذية .ويف البلدان املتقدمة ،غالباً
ما يرتبط هدر األغذية مبمارسة
نبذ األغذية التي قد ال تكون جذابة
من الناحية اجلمالية أو التي انقضى
تاريخ انتهاء صالحيتها بينما ال تزال
صاحلة لالستهالك .وميكن أن يكون
لتغيير سلوك املستهلك وتعزيز االبتكار
التكنولوجي يف هذا املجال أثر كبير.
تقوم منظمة األغذية والزراعة بدعم
 47بلداً يف مجال الفاقد واملهدر من
األغذية .وتقدم الدعم التقني إلى
البلدان للمساعدة يف حتديد مستويات
الفاقد وتعزيز التعاون بني املنظمات
الوطنية واإلقليمية والشركاء من
القطاعني العام واخلاص للحد من
الفاقد واملهدر من األغذية .وهذا يشمل
املبادرة العاملية بشأن احلد من الفاقد
واملهدر من األغذية (توفير األغذية)،
وهي شراكة فريدة من نوعها مع القطاع
اخلاص ،وتضم أكثر من  600من
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اجعل مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية
أكثر كفاءة وقدرة
على الصمود من
أجل إطعام أجيال
المستقبل
اجعل النظم الغذائية
مستدامة من أجل
تحقيق جيل القضاء
على الجوع
الشركات واملنظمات النشطة يف مجال
احلد من الفاقد واملهدر من األغذية.
وتهدف مبادرة «توفير األغذية» إلى
حتفيز االبتكارات ،وتعزيز احلوار بني
التخصصات املختلفة ،وإذكاء النقاشات

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

لتوليد احللول عبر سلسلة القيمة
بأكملها «من احلقل إلى املائدة».
الموارد الطبيعية

تؤدي األمناط احلالية للتنمية الزراعية
إلى اإلفراط يف استغالل املوارد الطبيعية
وتدهورها يف جميع أنحاء العالم .وتعتبر
الزراعة مسؤولة عن نحو  70يف املائة
من االستخدام العاملي للمياه ،ولكن
نسبة  33يف املائة تقريباً من األراضي
املستخدمة ألغراض الزراعة متأثرة
بصورة معتدلة أو شديدة بتدهور التربة.
وهذا يقوض إنتاجية املزارعني وقدرتهم
على الصمود ،وكذلك الصحة طويلة
األجل للنظم اإليكولوجية التي يعتمد
عليها السكان الريفيون.
ومن الضروري توافر ممارسات زراعية
أكثر استدامة ملواجهة هذه التحديات.
وتعتبر النُهج املستدامة إلدارة التربة
مهمة بصورة خاصة ألنها حتسن
اإلنتاجية الزراعية والدخل ،والقدرة
على الصمود ،مع استعادتها لصحة

مستجمعات املياه واألراضي يف نفس
الوقت .وتشكل التربة السليمة أساس
الزراعة واألمن الغذائي طويل األجل،
كما توفر مساهمة هامة يف امتصاص
الكربون.
تساعد منظمة األغذية والزراعة يف هذا
املجال من خالل مشاركتها يف الشراكة
العاملية من أجل التربة .ويف إقليم الشرق
األدنى وشمال أفريقيا ،عملت املنظمة
مع خبراء التربة الدوليني واإلقليمني
لتحليل حالة تدهور التربة وإدارتها.
وقد مت إنشاء شراكات إقليمية من أجل
التربة لوضع خطط عمل عاملية وإقليمية
إلدارة ورصد موارد التربة احملدودة على
نحو مستدام ،باعتبارها عنصراً أساسياً
يف دعم األمن الغذائي والوظائف البيئية
للتربة.
وبُنيت هذه الشراكات على مبادئ
رئيسية تؤكد على حتسني احلوكمة
العاملية حلماية التربة واإلنتاجية

املستدامة؛ وزيادة االستثمارات والتعاون
التقني والتثقيف والتوعية؛ واستهداف
أبحاث التربة وتنميتها؛ وحتسني نوعية
وتوافر بيانات التربة؛ ومواءمة األساليب
والقياسات واملؤشرات اخلاصة باإلدارة
املستدامة ملوارد التربة وحمايتها.
مصايد اﻷسماك

تتسم احمليطات واألراضي الرطبة
بأهمية حاسمة يف حتقيق األمن
الغذائي العاملي ويف تنظيم املناخ يف
العالم .فاحمليطات تخزن ثاني أكسيد
الكربون بنسبة تقدر بنحو  50مرة أكثر
من الغالف اجلوي ،وتعد موطنا لنحو
 80يف املائة من جميع أشكال احلياة
على كوكب األرض .وتدعم احمليطات
واألراضي الرطبة واملسطحات املائية
الداخلية أيضاً سبل معيشة نحو 12
يف املائة من سكان العالم الذين يكسب
ال ضئي ً
الكثير منهم دخ ً
ال ويقع عرضة

ملخاطر تغير املناخ بشكل شديد.
وعلى الرغم من هذه املساهمات
احليوية ،تتعرض املوارد املائية يف العالم
إلجهاد شديد بسبب االستغالل املفرط
والتلوث وتغير املناخ .وتقدر املنظمة أن
املصيد من أنواع األسماك الرئيسية يف
املناطق املدارية ميكن أن ينخفض بنسبة
قد تصل إلى  40يف املائة بحلول عام
. 2050
تساعد منظمة األغذية والزراعة على
حتسني املعرفة املتعلقة بأثر تغير املناخ
على مصايد األسماك وسبل عيش
الصيادين ،وتعمل على دعم وضع
السياسات وخطط العمل الرئيسية .كما
أنها تضطلع بتقييمات عاملية وإقليمية
لهشاشة قطاعي مصايد األسماك
وتربية األحياء املائية ،وقد قامت بوضع
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
وتعمل املنظمة أيضا على حتديد واحلد
من هشاشة نظم مصايد األسماك وتربية
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األحياء املائية من خالل حتسني قدرتها
على الصمود والتكيف مع الصدمات،
وتغير املناخ ،وحتمض احمليطات،
والكوارث الطبيعية .وللتصدي لتغير
املناخ وتقلبه ،وضعت املنظمة اخلطوط
التوجيهية الطوعية لضمان استدامة
مصايد األسماك الصغيرة احلجم يف
سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر.
النظم الغذائية

يقوض تغير املناخ إنتاج األغذية ،بينما
تهدد املمارسات واألمناط الزراعية
القائمة املوارد الطبيعية التي تعتمد
عليها الزراعة .وعلى هذه اخللفية،
نحاول أن نستأصل اجلوع بني ما
يقرب من  800مليون من السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي

املزمن .والوضع القائم لم يعد كافيا،
إذ ينبغي تغيير أمناط اإلنتاج والتوزيع
واالستهالك للتصدي لهذه التحديات
املعقدة .وثمة حاجة للتحول إلى النظم
الغذائية املستدامة.
ويلعب املستهلكون يف هذا املجال دورا
هاما عن طريق شراء األغذية املنتجة
بطريقة مستدامة .وهذا يعني إدارة
أفضل للموارد الطبيعية ،وحتسني
حماية البيئة ،واحترام معايير العمل
الدولية الرئيسية .وميكن لألثر املتراكم
لقرارات املستهلكني هذه أن يحدد شكل
سالسل القيمة الغذائية بكاملها .وتوجد
بالفعل مجموعة من اخلطط واألدوات
التي ميكنها توجيه مثل هذه القرارات.
فعلى سبيل املثال ،قامت بلدان كثيرة
بوضع أدلة خاصة باألغذية البحرية

املستدامة ميكن للمستهلكني استخدامها

لالستنارة بها يف عمليات املشتريات.
قامت

منظمة

األغذية

والزراعة،

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة،
بوضع برنامج النظم الغذائية املستدامة

يف عام  2011لتحفيز الشراكات بني

الوكاالت الدولية واحلكومات واملجتمع
املدني من أجل تعزيز االنتقال إلى النظم

الغذائية املستدامة.

ويروج برنامج النظم الغذائية املستدامة

لالستهالك واإلنتاج املستدامني عبر
النظم الغذائية ،مركزا على العالقة بني

االستهالك واإلنتاج .كما تدعم املنظمة
مبادرة «توفير األغذية» التي تروج

لتغيير سلوك املستهلكني املتصل باملهدر
من األغذية.

األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني
أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وتخومها .وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض
املصنعني ،سواء كانت مرخصة أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.
متثل وجهات النظر الواردة يف هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف (املؤلفني) ،وال تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.
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تحديات المنافسة للتمور
السودانية في األسواق الدولية
تعتبر التحديات الحقيقية للنخيل والتمور في السودان تطوير وزيادة انتاج التمور الرطبة من األصناف المطلوبة
عالمي ًا واتباع الطرق الصحيحة في عمليات ما بعد الحصاد وعمل قيمة مضافة للصناعات التحويلية في التمور
وإنشاء سوق مركزي للتمور وطرق باب الصادر جميعها أولويات للمرحلة القادمة.

مناهل عمر على عمر
manahilom@gmail.com
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وكالة األنباء السودانية (سونا)
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عدسة :مايكل جرين

يصدر السودان  5%من محصوله

السنوي من التمور إلى أسواق خارجية
ذات قوة شرائية ضعيفة لم حتقق مدخول

يناسب حجم اإلنتاج السنوي للتمور
السودانية .إن إدخال فسائل جديدة
على السوق السوداني إلنتاج أصناف
من التمور املطلوبة عامليا وتشجيع

املستثمرين السودانيني واألجانب على
إنشاء مصانع معاجلة وتعليب ،سيسهم
يف زيادة الصادرات وحتسني مدخول
املزارعني من محصول التمور ،ويعيد

تأهيل السودان من جديد ليكون على
الطريق الصحيح يف الوصول إلى املرتبة
األولى عاملياً يف إنتاج محصول التمور.

القنديلة من األصناف العالمية

األستاذ عماد ادريس املدير التنفيذي
جلمعية فالحة ورعاية النخيل
السودانية ذكر أن هنالك اجتاه ليصبح
صنف القنديلة من األصناف العاملية
ليجد رواجاً يف السوق العاملي وهذه
واحدة من التحديات هل القنديلة
سينافس األصناف العاملية ويتطلب
ذلك التعبئة والتغليف اجليد والتخزين
املبرد ،وتعد خدمة ما بعد احلصاد
مهمة للتسويق ليرقى باملنتج وينافس
يف السوق ،وهنالك أصناف أخرى
ميكن باملعامالت املطلوبة أن تصبح من
األصناف العاملية مثل متودا ومشرق ود
لقاي ومشرق ودخطيب والكلمة وبعضها

قابل للتصنيع.
إن التطوير يزيد قيمة التمور ،كما أن
سوق التمور املركزي تعرض فيه جميع
األصناف ويشجع املنافسة يف طرق
العرض ويتضمن كافة الصناعات
التحويلية من النخيل والتمور ويسهم
ذلك يف السياحة من خالل املناظر
اجلميلة .
زادنا تطور الصادرات البستانية

املهندس عبداهلل عباس محمد الهاشمي
مدير اإلدارة الصناعية بشركة زادنا
العاملية ،يقول دخلت شركة زادنا العاملية
املجال الزراعي عام 2007م لتلعب دور
املطور وليس املستثمر ،حيث وضعت
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 600ألف شجرة إلى ما يفوق املليون
وحالياً إنتاجه واضح يف السوق احمللي
وبدأت بعض عمليات الصادر لكل من
أوروبا وتركيا وروسيا.

برنامج لتحسني اإلنتاج البستاني يف
السودان بإنتاجية معينة وبجودة عالية
ومواصفات تنافس سوق الصادر لتطور
الصادرات البستانية حسب املواصفات
املطلوبة عاملياً لذلك كان التركيز على
احلمضيات واملاجنو والنخيل.

إنتاجية عالية من حيث الكمية واجلودة
ومت التركيز على  12صنف منها
املجدول والسكري واخلالص والبرحي
والصقعي ودجلة نور واخلنيزي
وغيرها.

الخدمات الفالحية

برنامج استقدام واستيراد

وخدمات اإلرشاد والتدريب

لماذا النخيل؟

نخيل التمور الرطبة

لقد مت التركيز على النخيل ألن إنتاج
التمور يف السودان من التمور اجلافة
ال تنافس يف سوق الصادر لذلك مت
استهداف استقدام وتطوير التمور
الرطبة للرغبة الكبيرة يف سوق العاملي
لهذا النوع حيث كانت اخلطوة األولى
القيام بالبحوث وقد مت استجالب أكثر
من  50صنف مختلف من السعودية
واإلمارات والعراق وبعد زراعتها
التجريبية والبحوث عليها مت التوصل
إلى أن هنالك أصناف محددة تالئم
إنتاجيته مناخ السودان وأدت إلى

قامت شركة زادنا ما بني العام 2007

حتى يتم استخدام أحدث وأفضل
األساليب الفالحية يف الزراعة البستانية
لذلك تقوم زادنا بالرعاية التامة للشتول
بالصورة العلمية يف البيوت احملمية
واملشاتل املهيئة لذلك حتى تكتمل مرحلة
احلضانة ثم تسلم للمزارع أو املستثمر
بعمر عام من الرعاية .ثم تقدم زادنا
بعد ذلك اخلدمات الفالحية ملن يرغب
من التخطيط والزراعة وحتليل املياه
والتربة وغيرها من اإلرشادات الزراعية
عبر فرق هندسية مؤهلة كذلك تقدم
اإلرشاد من خالل الزيارات امليدانية
والتدريب للمهندسني الزراعيني
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والعام  2010م باستيراد عدد 600

ألف شتلة من النخيل النسيجي من
اإلمارات والسعودية ومت توزيعها
على املزارعني واملستثمرين بواليات
السودان املختلفة والتي تصلح فيها
زراعة النخيل مثل الشمالية ونهر
النيل واخلرطوم حسب املناخ املالئم
لزراعتها ،ومبا أن النخيل ميكن أن
يتكاثر باخللف التي تخرج منه لذلك
جند أن اآلن يف العام 2018م تزايدت
أعداد النخيل النسيجي بالسودان من
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واملزارعني ولها عالقات واسعة مع
البحوث الزراعية ووزارات الزراعة
والكليات الزراعية.
دور زادنا فيما بعد اإلنتاج
وخدمة المنتجين

وخلدمة جودة اإلنتاج أنشأت معامل
لتحليل أمراض النبات والتقانة احليوية
بأفضل أنواع املواصفات العاملية ،كما
وضع برنامج خلدمة املنتجني شمل
إنشاء املخازن املبردة وإنشاء ماكينات
تعبئة وتغليف التمور ،وبرنامج كبير
لتأهيل مراكز صادرات التمور السودانية
يتوقع يف االعوام القادمة االنتاج بصورة
كبيرة.
معمل األنسجة من أكبر المعامل
في أفريقيا والشرق االوسط

اآلن جاري العمل إلنشاء معمل زراعة
األنسجة إلنتاج شتول التمور النسيجية
يف السودان بدالً من استيراده من
اخلارج باعتباره األكبر يف أفريقيا
والشرق األوسط ويكتمل العمل به نهاية
العام 2018م اجلاري ،أيضاً سيلعب
دوراً يف إنتاج شتول التمور النسيجية
فض ً
ال عن تكاثر األصناف السودانية
املميزة والتي يصعب تكاثرها بالصورة
التقليدية ليعمل على إعادة حياتها من
جديد مثل أصناف املدين والبتمودا
والقنديلة ،املعمل مقدر إنتاجيته بــ 400
ألف شتلة نخيل يف العام ،وتعمل زادنا
يف أبحاث متواصلة يف حتسني عمليات
التلقيح وحتسني العمليات الفالحية
للتمور.

إنشاء مركز متخصص للتعبئة
والتغليف بالكدرو

جاري العمل اآلن إلنشاء مركز متخصص
للتمور يحتوي على ماكينات متقدمة
حديثة للفرز والتدريج والغسيل والتعبئة
والتغليف يتوقع افتتاحه العام القادم
يف يونيو 2019م ،وهنالك اتصاالت مع
شركات أوروبية للصناعات التحويلية
للتمور.
الترويج والتعريف ببرنامج التمور

تقدم زادنا خدمات ما بعد البيع وهنالك
نشرات توزع يف مراكز اإلنتاج لتشجع
املواطنني على زراعة التمور وكذلك
برامج تلفزيونية واذاعية وستشهد
املرحلة املقبلة إن شاء اهلل تكثيف يف
اجلانب االرشادي اإلعالمي ،وهنالك
مشاركات كبيرة يف املعارض داخل
وخارج السودان.
المركز السوداني لتعقيم
الصادرات البستانية

يقوم املركز السوداني لتعقيم الصادرات
البستانية بإعداد التمور للصادر والسوق
احمللي وذلك عبر عدة مراحل بدءاً
بالفرز والغسيل والتعقيم ببخار املاء
الرطب حتى درجة حرارة تتراوح ما بني
 53درجة الى  65درجة حسب نوعية
ثمار البلح املراد التعامل معه ،وتوصل
املركز ملعايرة معاجلة البلح يف جميع
مراحله ببخار املاء الرطب بعد عدة
جتارب يف املوسمني السابقني .ويستقبل
املركز جميع أصناف التمور الرطبة
واجلافه وشبه اجلافة احمللية والعربية.

وباإلشارة الى املهرجان الدولي األول
للتمور السودانية  2017حيث حصل
أحد عمالء املركز على جائزة خليفة
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يف صنف
اخلالص من ناحية جودة الثمار وطريقة
التعبئة والتغليف.
مزايا معالجة التمور
ببخار الماء الرطب

وهنالك مزايا للمعاجلة بالبخار الرطب
فعندما يتم الغسيل للتمور الرطبة من غير
معاجلة بالبخار قد يسبب تلف يف البلح،
وباملعاجلة التي تتم يف املركز تكنلوجيا
يتم التخلص من الغبار املصاحب للتمور
وقتل البكتيريا واحلشرات التي قد
تصاحب معامالت ما بعد احلصاد من
تلوث اليدين والذباب وغيره.
وأكد املهندس عبد الرحمن عبد املاجد
مدير املركز أن معاجلة التمور ببخار املاء
الرطب قد جنح فيها املركز يف السوق
احمللي ومت اخراج بلح معالج ومعبأة
بطريقة مقبولة وجاذبة للمستهلك ،وقد
استفاد من التجربة التونسية يف هذا
املجال ،ونفذ املركز أول صادر للتمور
بداية يوليو إلى اندونيسيا لصنف
البرحي حيث مت تعبئة بطريقة جيدة
ويتوقع أن يكون هنالك صادر إلى أوروبا
خالل املرحلة القادمة فهنالك طلبيات
من الشركات التي يتعامل معها املركز يف
صادر املاجنو إلى أوروبا وهذه بشريات
لوصول املنتج السوداني لألسواق
العاملية.
كما أن الطلب احمللي على البلح
عالي والسوق السوداني كبير وبتعبئة
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وتغليف جيد ،وتعتبر األسعار مناسبة
مع املنتجني .واملركز مفتوح لكل باحث
ومهتم مبعامالت ومعاجلات البلح بعد
احلصاد وأهل االختصاص ألي جتارب
بالبخار وصوالً ملعايير للمعاجلة بالبخار
يف كل مراحله واالستفادة من ميزاته،
ويساعد هذا املجال يف الصادر والسوق
احمللي واحملافظة على البلح ألطول فترة
تخزينية وهذا ما ملسه املركز من جتاربه
السابقة .والبخار فيه كثير من امليزات
واالسرار ميكن االستفادة منه يف أشياء
عديدة ،وقد مت جتربته يف املوز وقضى
على البق الدقيقي يف املوز ومت تسجيل
املعايرة يف امللكية الفكرية ملعاجلة ثمار
املوز ببخار املاء الرطب ،كما مت تنفيذ
التجربة يف املاجنو .كما أعلن املركز أنه
على أمت االستعداد لتعاون اهل العلم
واخلبرة للبحث واملزيد من التجارب
حتى الوصول ملا هو أفضل وتسجيل
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معايرة عاملية ملعاجلة ثمار البلح اجلاف
أو الرطب ببخار املاء الرطب ،كما اتضح
أن البلح املعالج ببخار املاء الرطب يزداد
عمره فب التخزين .
سمبوسة من بلدنا

قصة جناح ألسرة منتجة لسمبوسة من
بلدنا من التمور بدأت العمل قبل ثالثة
سنة وهي عباره عن أكلة سودانية حتلية
تقدم يف املناسبات مبواصفة قراصة
خفيفة مكوناته متور وسمنة ودقيق.
فاطمة مختار صاحبة فكرة سمبوسة
من بلدنا والتي عملت يف اجلمعيات
الطوعية تروي قصة التوسع يف انتاج
السمبوسة والتي بدأت مبشاركة
كل أفراد األسرة وبداية االنطالقة
باالستثمار يف هذا املجال بالتعاون مع
بعض املطاعم الكبيرة مثل حوش السمك
وسمكنا وغيرها ،وتوسع اإلنتاج وشمل
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العديد من األسر االخرى فأصبحت
منتجة ويشارك يف العمل طالب من
اجلامعات واملدارس لتحسني مستوى
الدخل .كما تسعى لتكون أكلة عاملية
باسم السودان من بلدنا وميكن ألي
سوداني يأخذها كهدية للخارج وتأتي
هناء أهمية الباكيم يف التعبئة والتغليف
وباجلودة املطلوبة ،وميكن أن يحفظ
املنتج ألكثر من شهر يف ظروف تخزين
ممتازة ،وهنالك جهود من وزارة الصحة
واملواصفات وامللكية الفكرية ليتم العمل
بصورة علمية .أما النكهات فهي حسب
الطلب إما سادة بطعم التمر األصل أو
تضاف لتزينها الشكوالتة واملكسرات من
الفول السوداني وجوز الهند والقشطة
والعسل والكارميل أو خلط كل النكهات،
بدأ العمل يدوي وتوسع وادخلت آليات
لتسهيل العمل ،وهنالك محاولة ملدخالت
إنتاج محلية لكسارة التمور.
وهنالك طلب عالي من األجانب على
السمبوسة من السفارات مثل سويسرا
ويوغندا وكينيا واإلمارات وغيرها إضافة
إلى طلبيات الشركات واألفراد وفطور
العريس واجلرتك وعوازمي األجانب .أما
األطفال فهب فئة مستهدفة ال حتتوي
منتجاتها على مواد حافظة وصحية
ومفيدة .ويف املعارض واملهرجانات
والبازارات أسهمت يف تعريف املنتج
وتسويقه ومت توزيع الكروت عبر الشباب
باجلامعات .كما مت إضافة حليب بالبلح
فريش وهنالك اجتهاد للمحافظة على
اجلودة واجلانب الصحي.
خالصة القول كلما املواطنني أنتجوا

تصبح هنالك سيولة متحركة وتوظف
شباب وأسر منتجة بالتالي حتل مشكلة
البطالة ،بداية صغيرة بأفكار كبيرة
للتصدير للخارج.
أهمية التمور ومنتجاتها
كغذاء لإلنسان

الدكتورة غادة هاشم عبد الرحمن/
أستاذ باحث مشارك باملركز القومي
ألبحاث األغذية ،اخلرطوم بحري،
السودان ،أوردت يف املقدمة أن زراعة
نخيل التمر عرفت منذ سبعة آالف
سنة عند احلضارات التّي قامت فيما
بني النّهرين ويف اجلزيرة العربية وما
الصاحلة
جاورها .املناطق اجلغراف ّية ّ
لزراعة نخيل التمر متتد من باكستان
شرقاً إلى إيران واجلزيرة العرب ّية وبالد
ّ
الشام والعراق وموريتانيا غرباً .يف
العالم اليوم أكثر من مئة مليون نخلة
وتنتج حوالي ثالثة ماليني ُطن من
التّمور.
ميتلك الوطن العربي حوالي  90%من
نخيل العالم ومن أهم الدول التي تشتهر
بزراعة النخيل هي السعودية واإلمارات
والعراق ومصر واجلزائر وليبيا وتونس
واملغرب والسودان.
النخلة هي صديقة البيئة ألن جميع
مخلفاتها يستفيد منها اإلنسان فللنخلة
فوائد كثيرة خالف ثمرها حيث يصنع
من أليافها احلبال ومواد احلشو لألثاث،
ومن أوراقها الزنابيل والقفف والقبعات
الشعبية ،ومن جريدها تصنع السالل
وأوعية نقل الفواكه واخلضراوات
واألثاث اخلفيف مثل الكراسي ،ومن

نوى التمر تستخرج زيوت وتستخدم
البواقي كعلف للحيوانات ،وجذع النخلة
املقطوعة يستخدم يف سقف املنازل
الريفية كدعامات.
ويكفي شجرة النخيل فخراً إذ أنها ذكرت
يف جميع األديان السماوية ،وقد ورد
ذكرها يف القرآن يف سبعة عشر سورة.
ويف السنة النبوية الشريفة أيضاً قد ورد
ذكرها ولقد أوصانا الرسول صلى اهلل
عليه وسلم بالنخلة وحثنا على إكرامها
والعناية بها وأكل ثمرها والتداوي به
أحياناً .وفى احلديث الشريف لرسول
اهلل صلي اهلل عليه وسلم (أكرموا
عمتكم النخلة).
تتركز زراعة النخيل يف السودان
يف ثالث واليات رئيسة هي الوالية
الشمالية ووالية نهر النيل والية شمال
دار فور حيث ينمو يف هذه الواليات
مجتمعة بنسبة  81.4%تقريباً من
إجمالي أشجار النخيل يف السودان
ويتوزع الباقي وبنسبة  18.6%يف
واليات اخلرطوم واجلزيرة وكسال
والبحر األحمر.
يوجد يف السودان أكثر من  30صنف
محلى من التمور وتشمل األصناف الرطبة
وشبه اجلافة واجلافة .وقد ادخلت
حديثا زراعة أصناف رطبة مستوردة
مثل البرحى واخلالص واملجهول .وبلغت
املساحة املزروعة بالتمور للعام 2013
حوالي  87.7ألف فدان وكانت اإلنتاجية
حوالي  438.5ألف طن ،بينما بلغت
املساحة املزروعة بالتمور للعام 2012
حوالي  87.2ألف نخلة وكانت اإلنتاجية

حوالي  436ألف طن.
معظم اإلنتاج من التمور يتم استهالكها
رطبة أو شبه جافة أوجافة خاص ًة
يف شهر رمضان (منقوع يف املاء أو
احلليب) وخالل املناسبات االجتماعية
واالحتفاالت الدينية وجلسات تناول
القهوة ..يفضل املستهلك تناول التمر
طازجاً (رطب) حيث يكون ناضج
فسيولوجياً ومتماسك وحلو املذاق
وعاد ًة ما يكون لونه زاهاي.
منتجات التمور

هناك منتجات مشتقة من التمور ميكن
إنتاجها بصورة وجودة عالية ويف أشكال
مختلفة تبعد عن ذهن املستهلك بالشكل
النمطي الذي تعود عليه وجتعله يقبل
عليها خاصة بعد أن يتعرف على األوجه
املختلفة الستهالكها .هذه األشكال
املختلفة ذات جاذبية خاصة من حيث
التنويع والشكل والقيمة الغذائية
والتعبئة والتغليف .ميكن ان تعود به من
مردود اقتصادي يدعم الدخل القومي
ومن هذه املنتجات على سبيل املثال ال
احلصر:
متور محشوه باملكسرات ،عجينة التمر،
شوكوالتة التمر ،مربى التمر ،عسل
التمر (الدبس) ،خل التمر ،السكر
السائل ،إنتاج خميرة اخلباز ،مسحوق
التمر سريع الذوبان ،حلوى التمر،
لفائف التمر (متر الدين) ،زبدة التمر
ويف اآلونة األخيرة يف السودان مت
أنشاء عدة مصانع غذائية تقوم بتصنيع
منتجات مختلفة من التمور السودانية
كعسل التمر (الدبس) وعجينة التمر....
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الزراعة الصناعية
والزراعة الحديثة
«التربة الحيوية»
بعد الحرب العالمية الثانية بدأت موجه جديدة من الزراعة اتسمت باستخدام المخصبات الصناعية والمبيدات
الحشرية والفطرية وكل أنواع المبيدات ،وتحولت الزراعة التقليدية التي عرفها األنسان آلالف السنين إلى نوع
آخر من الزراعة تسمى حالي ًا الزراعة الصناعية.
زاد حجم المحاصيل بالطبع ..ولكن أيض ًا تحسنت التقاوي وتطورت وسائل الزراعة وساهم كل هذا في زيادة
المحصول ،فهل تحسن دخل المزارع في كل أنحاء العالم  ....بالطبع ال؟ دخلت كل األرباح خزائن أصحاب المصانع
والتي لوثت البيئة واستهلكت كم رهيب من الطاقة وال تزال فهل تحسنت الزراعات؟
الدكتور خالد قطب
kkotb@hotmail.com

مؤسسة إيد على إيد للتنمية

هنـــــاك خـــــالف كبـيــــــر اآلن بـيــن
المهتميـــن بالــــزراعــــــة العضـــــوية
والمسـتفيدين منــهـــا ويتهمونهــم
بتغيير تعريــــف الزراعـــة العضـــوية
حتى أصبحــت الزراعـــة بــــدون تـــربة
عضــوية لصـــالح رجــال األعـمال بينما
المهتمين فع ً
ال بالعضوي يقـولــون
أن ال زراعـــة عـضــــوية بدون تربــــــة
عضوية فما بالك بما دون تربة أص ً
ال
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زاد احلجم وساهم يف هذا تقنيات
وتقاوي أفضل ولكن ساء الطعم قلت
قدرة املزروعات على حتمل النقل؟
انتشرت أمراض السرطان بسبب
املتبقيات من املبيدات ومعايير
استخدامها تتغير باستمرار ،فما اعتبره
العلماء آمناً باألمس أصبح اليوم خطيراً
على الصحة.
الطماطم بها نقص عنصر الكالسيوم
يغير من شكلها ومحتواها من الفوائد
دول تسمح بإضافته ودول متنع
اضافته ...يف النهاية حتى ما عرفناه
من غنى كل نبات بعناصر معينه أصبح
يرجع للتربة التي زرعت بها غنيه بكل
ما يريده النبات من عناصر أم ال؟ وما
يعتبر آمنا اليوم قد يصبح محذوراً غداً؟
حتى أن البعض ممن يتكلمون عن
صناعة الفقر وصناعة املرض لزيادة
أرباح شركات الدواء أصبح هناك
من يتهم منتجي املبيدات واملخصبات
الكيميائية بأنهم السبب يف أمراض
النباتات للتربح من ورائها فأين احلقيقة
بني خبرة املاضي واستشراق املستقبل؟
احلقيقة تقول بأننا نتعامل مع النبات
كمن يتعامل مع إنسان يهتم به فعزله عن
كل العالم ووضعه يف غرفة عنايه مركزه
وتولى تغذيته مبحاليل وأدويه وعالج أي
مرض أو عرض مير به فوراً وقبل أن
تتولى املقاومة الطبيعية لإلنسان الدفاع
الطبيعي عن نفسها ،فعلى أي شيء
أصبح هذا اإلنسان؟
إنه أشبه مبريض اإليدز ...قد يصيبه
املوت من إصابة بانفلونزا بسيطة
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يقاومها أي طفل يف أكثر الدول فقراً

عن مخاطر هذا النوع من الزراعات

بشكل طبيعي ونترك لكل أجهزته أن

اجلو واالحتباس احلراري وذوبان جليد

فحني نحرم جسد اإلنسان من العيش
تعمل للدفاع عنه كما خلقها اهلل ونتخيل

أننا أقدر على القيام بهذه الوظيفة
فهذه هي نهاية اإلنسان .وهذا ما حدث

ويحدث مع كل الزارعات احلديثة وأدى
إلى بدء انهيار النبات والتربة واملنظومة

البيئية نفسها ..وبدأ املهتمون يتكلمون
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وما يسببه من زيادة نسبة الكربون يف
القطبني والتصحر ..كيف كان يعيش

النبات وكيف يجب أن يعود؟

تقول الدكتورة (إيلني اجنهام) أستاذ
امليكروبيولوجي والتربة بجامعة كلورادو
أن النبات هو السيد يف بيئته وأرضه

ولديه جيوش من عالم امليكروبيولوجي
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تخدمه تتكون من فصائل وأنواع ال
حصر لها من بكتريا وفطريات وبرتوزوا
ونيماتودا (نعم نيماتودا) فهل تعلم أن
هناك أنواع كثيرة من النيماتودا وال غنى
عنها والنوع السيئ منها هو واحد فقط
وال ينتشر إال عند حدوث خلل يف تركيبة
امليكروبيولوجي يف التربة وكما تقول د.
إيلني أن هذا هو التنبيه الذي ترسله
الطبيعة األم لإلنسان بافتراس النوع
السيء من النيماتودا للجذور بأن هناك
خطأ البد من تصحيحه.
فماذا يفعل اإلنسان ....يزيد الطني بلة
ويضيف مبيدات للنيماتودا تقضي على
كل األنواع الصاحلة ويقاوم منها األسوأ،
ولو مت القضاء عليه يكون هو األسرع يف
العودة إلى التربة والعمل على تدميرها،
وهذا هو أيضاً احلال يف مكافحة
البكتريا والفطريات وغيرها .الطبيعي
كما تقول د .ايلني اجنهام أن النبات
مثل السيد يف بيته يطلب املطعم ويحدد
نوع البيتزا التي يريدها ونوع الطهي
واملكونات وبدقه ويتوقع ان تصله سريعاً
وينفعل على خدمة التوصيل لو تأخر
الطلب بعض الوقت (والوقت املقصود
هنا للسيد نبات هو فقط  3دقائق على
األكثر)
(ويحضرني هنا جتربه قام بها
مجموعه من علماء آخرين يف أحد
الغابات للتعرف على سرعة وكيفية
تفاعل النباتات مع املؤثرات اخلارجية..
وكشفوا عن جذور شجرة بالغابة
وأحدثوا لها يف أعالها جرح وقاموا
بإضافة مادة ملونه على هذا اجلرح..

وكانت اخلطة أن يقوموا بوقت راحة ثم
يعودوا ملراقبة ما يحدث ،ولكن مت الغاء
الراحة ألن اللون ظهر يف ثالث دقائق
بالتربة عن طريق اجلذور ...فلقد عرف
النبات ما حدث وأرسل عينه من املادة
امللونة إلى اجليوش لدراستها وجتهيز
الدفاع يف حالة كونها عدو) ولكننا
لألسف مبا نفعله بالزراعة الصناعية
اآلن قضينا على جيوش هذا السيد
وقمنا نحن بالعمل واملصاريف .....فهل
جنحنا؟
ازداد الفالح فقراً وزادت أرباح أصحاب
الياقات البيضاء من أصحاب املصانع
وانتشرت األمراض وعدم النبات طعمه
الذي تقريباً نسيناه ،ومن أراد النجاة
جلأ ملنتجات الزراعة العضوية الباهظة
التكاليف هذا لو كانت عضوية فع ً
ال ألن
اإلقبال عليها وارتفاع ثمنها أدى لألسف
إلى التحايل على مواصفاتها للحصول
على الربح العالي دون مجهود حتى
بالزراعة الصحيحة.
وهناك خالف كبير اآلن بني املهتمني
بالزراعة العضوية واملستفيدين منها
ويتهمونهم بتغيير تعريف الزراعة
العضوية حتى أصبحت الزراعة بدون
تربة عضوية لصالح رجال األعمال
بينما املهتمني فعال ًبالعضوي يقولون
أن ال زراعة عضوية بدون تربة عضوية
فما بالك مبا دون تربة أص ً
ال .وارتفاع
ثمن املنتجات العضوية جعلها نوع من
الرفاهية للمستهلك وكذلك للدول
يف خطط االنتاج كما قال أحد وزراء
الزراعة بأحد الدول العربية ولكن؟ هل

من الضروري أن تكون الزراعة العضوية
مكلفه فع ً
ال؟ احلقيقة ال.
وهنا نستمع لكالم البروفيسور يوجن
ساجن شو ( )yongsang choأستاذ
اجلامعة الكوري وخبير الزراعة العضوية
(Jadam organic
ومؤلف كتاب
farming The way to ultra-low )coast agricultureويشرح لنا املؤلف
يف كتابه معنى كلمة جدام بأنها بالكوري
البشر الذين يعيشون يف تالءم مع
الطبيعة ،ويضع البروفيسور شروطه يف
الزراعة العضوية والتي ينفذها من عدة
سنوات وتنجح بالفعل وهي البساطة،
السهولة ،األساس العلمي السليم ،السعر
األقل من واحد على خمسني من التكلفة
احلالية وكذلك الفعالية مع حتقيق زياده
يف احملصول وحتسن يف اجلودة وعدم
وجود أي مسببات لألمراض.
ويذكرنا بأن األهداف القومية والصحية
ال يجب أن تكون هي الدافع للفالح
للتضحية بالعمل واجلهد والعمر
لآلخرين ولكن يجب أن تقدم له الزراعة
الربح  .....وأال تكون األهداف القومية
عقاب للمزارعني ولكن تكون (Win win
 )situationفما هو املطلوب من العلماء
يف الزراعة فع ً
ال وهل ميكن حتقيقه؟
المطلوب باختصار:

زراعة رخيصة ،ربح أكثر للمزارع ،عمل
أقل من املزارعني ،إنتاج أكثر ،نباتات
صحية عضوية بدون أي مبيدات أو
على األقل متبقيات منها ،نباتات بطعم
أفضل ،التخلص من نسبة الكربون
املتزايدة يف اجلو ،نباتات أكثر مقاومة

لألمراض والظروف البيئية املتغيرة،
نباتات تتحمل النقل والتداول دون أن
تفسد سريعاً ،مواصفات عاملية تسمح
بالتنافس يف التصدير ،تطبيقات سهلة
وسريعة وبدون تكاليف ويسهل نقلها
علمياً من مزارع آلخر ،مكونات هذه
التطبيقات كلها من نفس القرية أو
على األكثر من القرية املجاورة ،هل
هذا ممكن؟ قد يبدو درباً من اخليال أو
املستحيل الرابع؟ ولكن احلقيقة أن كل
هذا ممكن كيف؟
دعونا نعود مرة أخرى إلى د .ايلني
اجنهام وهي تعرفنا على هذا السيد
اآلمر الناهي وجيوشه اجلرارة (عن
النبات أحتدث) هل تعلم أن ما يحتويه
كوب أو أحياناً ملعقة من التربة من
الكائنات الدقيقة قد يصل إلى عشرة
باليني كائن حي (أي عشرة مليون
مليون) يقومون بالعمل يف خدمة هذا
السيد يف أرضه .وهذه اجليوش من
بكتريا هوائية وال هوائية نافعة وبدرجات
مختلفة من تركيز األكسجني أيضاً لكل
نوع ما يناسبه ،وفطريات وبروتوزوا
ونيماتودا والعديد من الكائنات أكبرها
هو دود األرض وأنها تتعايش يف تكافل
وتعاون خلدمة النبات وال يسود فيها
إال األصلح واجليد وحتارب السيء
منها بنفسها ،وتضيف د .ايلني أيضاً
أن النبات ال ميكن أن يغذي كائن
سيء يضره أبداً ،وكل هذه اجليوش
تعيش على ما يفرزه النبات من خالل
اجلذور من أكسجني وكربون يستخلصه
من اجلو (يقلل من االحتباس احلراري
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بتخزين الكربون يف التربة ويتحول إلى
كربوهيدرات وبروتني)...
ويقوم النبات بتقدمي هذه املغذيات
للكائنات الدقيقة يف التربة ويطلب منها
يف املقابل جتهيز كل ما يحتاج إليه من
عناصر مغذية من نيتروجني وبوتاسيوم
وفوسفور وعناصر صغرى ونادرة ونسب
محددة على حسب نوع النبات ومرحلة
النمو .فمن أين حتصل هذه اجليوش
على كل هذه العناصر من التربة ،وال
نتحدث هنا عن تربة الغابات الغنية بل
عن تربة الصحراء العربية هل تصدق
هذا؟
نعم ،بالتحليل أثبتت د .ايلني أن كل
أنواع التربات يف العالم من استراليا
إلى أمريكا الشمالية واجلنوبية وافريقيا
والغابات و .....تربة من اململكة العربية
السعودية ،كل أنواع هذه التربات يف
مقطع طولي بالتربة بعد إزالة الطبقة
السطحية (منطقة  )0والتي ال تزيد عن
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بضع سنتيمترات) كل أنواع هذه التربات
حتتوي على كل ما يحتاجه النبات من كل
املغذيات املطلوبة والغير مطلوبة وتكفي
النبات ملدة تزيد عن مائة عام وبدون
إضافة أي مغذيات من اخلارج ولكنها
يف كل العالم يف صوره غير ذائبة ،فكيف
يستفيد منها النبات؟
اجليوش اجلرارة حتولها للنبات مجاناً
عند طلب السيد إلى الصورة الذائبة
وبالنسب التي يريدها ويف الوقت الذي
يريده ،وماذا يحدث اآلن بعد أن قتلنا
هذه اجليوش هل قمنا بعملها؟
ندفع أمواالً لنضيف هذه العناصر
بصوره ذائبه للنبات من إنتاج املصانع
وكل يوم يقولون لنا هناك عنصر مهم
لعملية كذا يف النبات يجب إضافته فهل
نستطيع أن نضيف من اخلارج ومن
املصنع كل ما يحتاجه النبات
بالطبع ال؟ ولكن نقوم بإضافة ما يستطيع
رجال املال إنتاجه باملصنع كما لو كانوا

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

يقولون لنا جنحنا يف إنتاج عنصر كذا
صناعياً اشتروه منا ،بينما كل هذه
العناصر وأكثر وماال نعرفه موجود يف
التربة لدينا بالفعل وكل املطلوب هو
ترك اجليوش تقوم بعملها يف جتهيزها
للنبات أفضل كثيراً مما نفعل وبدون
مجهود منا وال أموال والعودة إلى ما
يقال عنه ()Living soil
التربة الحيوية

هل تتذكر كل ما حلمنا به وسألنا هل
ميكن للعلماء توفيره من شروط يف
الزراعة اجلديدة ....نعم ميكن حتقيقه
من خالل التربة احلية؟ التربة التي
يتواجد بها ماليني من الكائنات الدقيقة
تربة هشة تستطيع اجلذور أن متتد بها
مسافة تزيد عن املتر يف شهرين فقط
من زراعته ،تربة ممنوع فيها التقليب
أص ً
ال ولكن عمل خطوط والزراعة
مباشرة ،تربه بها نسبة أكسجني ال تقل

كل أنواع التربات
في العالم تحتوي
على كل ما يحتاجه
النبات من كل
المغذيات المطلوبة
والغير مطلوبة
ولكنها في كل
العالم في صوره
غير ذائبة
عن  25%ومصدرها اجلذور والكائنات
الدقيقة ،تربة غنية بالبكتريا والفطريات
والبروتوزوا والنيماتودا والكثير والكثير
ومنها ديدان األرض...
كيف تختلف املدرسة الكورية والهندية
عن األمريكية يف منظور البكتريا،
فعلماء كوريا والهند تدافع عن البكتريا
الالهوائية ،وعلماء أمريكا تدافع عن
البكتريا الهوائية ،ولكن كالهما واحلمد
هلل يتفقان يف العمل تقريباً
بروفيسور يوجن ساجن شو يقول بنقل
البكتريا النافعة من الغابة من خالل كيلو
جرام من التربة وكيلو من البطاطس
لتغذية البكتريا عليها وبعد التكاثر ويف
احلرارة املناسبة والتي تتوافر يف البيئة
نفسها يضيف هذه البكتريا للتربة املراد
حتسينها ،ويقول أن املزارع الياباني ال
يستخدم املخصب احليوي اخلاص
بدكتور هيجا الياباني ألنه خاص مبكان
حتضير البكتريا ونحن نريد البكتريا

اخلاصة بنا؟
ويقوم البروفيسور بتحضير بعض املواد
من البيئة أيضاً وبأقل سعر وإمكانات
للحصول على سوائل مكافحة لألمراض
بشكل عضوي وذلك يف كتابه (Jadam
 )organic farmingويف الهند يقومون
بتحضير الفطريات النافعة على األرز
املسلوق واملتبقي من العشاء بتحضيرها
من تربة الغابة او تربة أشجار املوز
ونشرها يف األرض لزيادة محتواها
احليوي.
أما املدرسة األمريكية فتقوم بإعادة
هذه اجليوش فقط بإضافة الكمبوست
املصنع جيداً إلى األرض بشكل سنوي
أو موسمي حتى تعود إلى األرض
حيويتها ووظيفة الكمبوست ليس
إضافة العناصر املطلوبة لتغذية
النبات فقط ولكن األهم لزيادة
احملتوي احليوي للتربة ،وميكن أيضاً
زيادة احملتوي البكتيري أو الفطري

أو النيماتودي حسب احتياج التربة
وإضافة الكمبوست اجليد هو أيضاً
جزء من الزراعة الكورية احلديثة.

مزارعي مؤسسة إيد علي إيد
للتنمية وتجربتها في التربة الحيوية

قامت املؤسسة بالتعاون مع املركز
القومي للبحوث يف القاهرة بتصنيع
املخصب احليوي ( )EMRوهو مخصب
حيوي غني بالبكتريا وامليكروبيولوجي
النافع لألرض ومن البيئة املصرية وبدأنا
يف نشر استخدامه بدي ً
ال عن الـ ()EM1
بالبكتريا الياباني ،حيث تقوم املؤسسة
بتوعية املزارعني لديها باخلطة التالية:
استخدام املخصب احليوي ( )EMRمع
الري كل أسبوع أو عشرة أيام لزيادة
احملتوى احليوي للتربة
عمل الكمبوست اجليد من املتبقيات
النباتية اخلضراء والصفراء وأي نوع
من السباخ احليواني من انتاج حيواناته
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ويكون عند االنتهاء منه هش بلون
الكاكاو وال رائحة له.
استخدام املخصب احليوي ( )EMRيف
عمل الكمبوست والبوكاشي ألي مخلفات
عضوية مبا فيها مخلفات املطبخ لديه.
تربية ديدان األرض إلنتاج الفيرمي
كمبوست واضافته تدريجياً إلى
الكمبوست وبنسبه ال تزيد عن 20%
إضافة شاي الفيرمي كمبوست ويفضل
شاي الكاست (وهو ما خرج من
أمعاء الديدان فقط) كرش ومع الري
وخصوصا الورقيات.
االعتماد على خبرة وذكاء الفالح
املصري يف تخفيض املخصبات الغير
عضوية املستخدمة وكذلك املبيدات مع
عدم استخدامها إال عند الضرورة حتى
نستكمل بناء املادة احليوية يف األرض.
الغرض من هذه الممارسات

زيادة إنتاج األرض ،خفض تكاليف الزراعة،
زيادة احملتوى احليوي من الكائنات
الدقيقة بالتربة يؤدي إلى خفض املجهود
املطلوب والعودة للنبات الصحي ذو الطعم
املميز ،زيادة نسبة االكسجني بالتربة عن
طريق احملتوى احليوي فقط ومنع تقليب
التربة ،الوصول تدريجياً للتربة احليوية
( )living soilاملؤشرات حتى اآلن ،زيادة
محصول اخليار باستخدام املخصب
احليوي وشاي الفيرم أكثر من أربع
أضعاف .تخفيض الكيماوي املستخدم
يف الذرة الشامية للربع مع استخدام
املخصب احليوي ومره واحده رش شاي
فيرم ،بلفظ أحد املزارعني (األرض خفت)
أي زاد محتواها من األكسجني باستخدام
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املخصب احليوي وتسعي مؤسسة إيد على
إيد من خالل هذا إلى العودة إلى الزراعة
العضوية وبتكلفة إنتاج أقل وعائد أكثر
على املزارع.
مشتلي نخيل بقروض حسنه من
المؤسسة بالفيوم

قامت املؤسسة بتمويل عمل مشتلني
بالفيوم لدي إثنني من املزارعني وبدعم
فني من املؤسسة وقامت فيهما بالتالي:
 إضافة نسبة من الكمبوست مصنعباملخصب احليوي  EMRإلى الرمال
املستخدمة يف الزراعة
 استخدام املخصب احليوي يف الري استخدام الفيرم كمبوست بنسبصغيره يف بعض الفسائل
 استخدام شاي الفيرم استخدام شاي الصفصاف يف ري ماكان يعتبر ميتا من الفسائل الضعيفة
وقامت املؤسسة باستخدام شاي
الصفصاف (املستخرج من نبات
الصفصاف) يف حتفيز التجذير يف
فسائل النخيل وكانت النتائج يف التجذير
رائعة ومجدية جداً فيما اعتبره اخلبراء
معدوم من الفسائل ،فمن املعروف أن
شجرة الصفصاف حتتوي على هرمون
التجذير باإلضافة حلامض الساليسليك
اسيد واملستخدم يف صناعة األسبرين
للوقاية من البكتريا الضارة والفطريات
الضارة.
وهرمون التجذير الطبيعي غالي
الثمن جداً ويستخدم بدالً منه هرمون
صناعي ولكن الهرمون الطبيعي من
شجرة الصفصاف سهل التحضير
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جداً بواسطة الفالح وال يكلف أي شيء
للفالح وأصحاب املشاتل ،ونتمنى العودة
إليه؟
تيرابيترا والربع الخالي

قام أحد األسبان من أكثر من  500سنه
باستكشاف مكان على نهر األمازون
يف أمريكا الالتينية وحني عاد كتب
عن ضرورة استعمار هذه األرض التي
تنتج تربتها نباتات أكبر كثيراً وأغنى من
املنتجة يف أوروبا وتقوم عليها حضارة
عظيمه وكثيفة السكان ،وبعد خمسني
سنه أرسلت اسبانيا بعثه استكشافيه
ولم جتد شيئاً وأعتبر التاريخ هذا
املستكشف كاذب تاريخياً .ولكن اآلن
ومنذ خمسني عاماً مع جتديد البحث
العلمي عن أجود األراضي يف العالم
وملاذا؟
اكتشف االوروبيون أن بعض األراضي
يف نهر األمازون خصبة جداً عن غيرها
وهناك آثار ألعداد ضخمة من السكان
كانت تعيش معاً على مساحة أرض
صغيره ولكن خصبة جداً ،ومت تفسير
ذلك بأن كالم املستكشف كان صحيحاً
ولكن تعرضت احلضارة للمرض واإلبادة
بسبب األمراض التي نقلها املستكشفون
ألهل هذه األرض وأبادتهم .ولكن
ما السبب يف هذه اخلصوبة العالية
واملصنوعة بيد البشر؟
يف البرازيل يطلقون على هذه األرض
تيرا بيترا أي األرض السوداء وهي
نتاج إضافة الفحم احليوي إلى األرض.
ونشطت األبحاث التي اكتشفت أن
حجم كرة اجلولف من الفحم متلك

مساحة داخلية تعادل مساحة ملعب
كرة قدم ،يقوم الفحم فيها باالمتصاص
واالدمصاص.
أي يحتفظ باملاء واملغذيات التي تزيد
عن حاجة النبات حلني احلاجة ويقوم
مبد التربة بها عند احلاجة أي أنه مينع
فقد أي ماء أو مغذيات مع املياه إلى
جوف األرض ،ويعيدها لألرض والنبات
مره أخرى حني احلاجة إليها وكذلك
ميتلئ الفحم احليوي باحملتوى البكتيري
واحليوي من فطريات وغيرها وأيضاً
يخلص التربة من أي سموم قد تأتي
للتربة .ولكن قدرة الفحم على األخذ
تبدأ بكونها أربعة أضعاف ما يعطيه
حتى يتشبع وقد يصل ما يعطيه فيما
بعد إلى مائتي ما يأخذ ولكن بعد بعض
الوقت.
ويؤدي هذا إلى خفض احملصول عند
اإلضافة أول عام واحلل؟
تنشيط الفحم قبل نزوله األرض وأحياناً

فقط بإضافته بنسبة واحد إلى واحد
إلى الكمبوست ،وما عالقة هذا بالربع
اخلالي؟
بدأت الصحاري العربية التعرض
لنوبات متزايدة من األمطار حتى
حتول الربع اخلالي إلى بحيرات أثناء
موسم املطر وكذلك يف سلطنة عمان،
ولو بدأنا بالتفكير بالطريقة احلديثة
وعرفنا أن هذه األراضي متلك عناصر
مغذية مثل الغابات ولكنها غير مذابة
وكل ما حتتاجه هو الفحم املشبع لزيادة
قدرتها على االحتفاظ باملاء وتكثيف
محتواها البكتيري ومن نفس بكتريا
املكان ،مع وضع خطة شاملة للزراعة
العضوية واملستدامة تضع يف االعتبار
أماكن سقوط األمطار وزيادتها وأماكن
جتمع املياه ونوع الزراعات لتحولت هذه
الصحاري يف غضون سنوات قليلة إلى
غابات عضوية منتجة وبأقل التكاليف
ودون أي تلوث للبيئة وأصبحت سلة

غالل العرب العضوية ونتمنى أن تتحول
كل الصحاري العربية إلى تيرا بيترا
العرب.
المراجع

 -1الرابط التالي الحد محاضرات د.
ايلني عن التربة احلية:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=x2H60ritjag
Profits
Soil

Your
Ingham,

of

Roots

Elaine

The
Dr

-

Microbiologist, Founder of Soil
Foodweb Inc

 -2والرابط التالي عن بروفيسور يوجن
ساجن شو وكتابه املذكور:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=PkSNYQ5n6w0
Jadam Organic Farming - Ultra
Low-Cost, Do it Yourself, Natural
Farming
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استخدام الطرق غير
الكيميائية وبدائل المبيدات
في مكافحة اآلفات
اآلفة هي اي كائن يقلل من وفرة أو جودة أو قيمة أي مورد يستخدمه اإلنسان وهذا المورد قد يكون نبات ًا أو
حيوان ًا يستفاد منه في الغذاء أو الدواء أو األلياف أو غيرها .يمكن تصنيف اآلفات الزراعية الي ثالث مجموعات
رئيسة هي اآلفات الزراعية ،آفات الثروة الحيوانية واآلفات المنزلية والصحة العامة .قد تتسبب اآلفات الحشرية
أو غير الحشرية ،امراض النبات والحشائش في نسبة فقد في المحاصيل الزراعية تتراوح ما بين  % 50-30في
الحقل وما بين  % 30-10اثناء التخزين.

د .حمدتو عبد الفراج الشفيع
elshafie62@yahoo.com

مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور
جامعة امللك فيصل  -اململكة العربية السعودية

أدى استخدام
المبيدات المصنعة الى
العديد من النجاحات
في السيطرة على
اآلفات التي تهدد
اإلنسان
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مت اكتشاف املبيدات العضوية يف بداية
القرن العشرين متزامنة مع نشوب
احلرب العاملية األولى والثانية حيث
أحدث اكتشافها نقلة نوعية واضحة
يف صراع اإلنسان مع اآلفات احلشرية.
أدى استخدام املبيدات املصنعة الى
العديد من النجاحات يف السيطرة على
اآلفات التي تهدد اإلنسان ولكن صاحب
استخدامها املفرط وغير املقنن بعض
السلبيات منها:
 -1تلوث البيئة مبتبقيات املبيدات حيث
توجد يف الهواء ،التربة واملاء وكذلك
توجد يف اجسام الكائنات احلية حيث
تؤثر سلباً على السالسل الغذائية.
 -2اختالل التوازن البيئي الطبيعي بقتل
املفترسات والطفيليات التي حتد من
تكاثر اعداد اآلفات وحتولها من آفات
ثانوية الي أفات رئيسية.
 -3وجود حاالت للتسمم باملبيدات بني
األنسان واحليوانات.
 -4اكتساب بعض اآلفات مقاومة ضد
املبيدات وبالتالي تصبح مكافحتها بهذه
املبيدات غير مجدية ومكلفة يف نفس
الوقت.
بدأ االهتمام الواضح بالبيئة وحمايتها
من اآلثار الضارة للمبيدات املصنعة
التقليدية بعد نشر كتاب الربيع الصامت
( )Silent Springيف الستينيات بواسطة
الكاتبة األمريكية راشيل غارسون
وكثر احلديث بعد ذلك عن احلد من
خطورة االستخدام املفرط وغير السليم
للمبيدات املصنعة وقبل هذا يف نهاية
اخلمسينات بدأ علماء احلشرات يف
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عدسة :عمر نصر الدين البحرة

التفكير يف طرق ومنهج جديد ملكافحة
احلشرات فكانت فكرة اإلدارة املتكاملة
لآلفات ( )IPMوالتي تدعو للحد من
االستخدام املفرط غير الضروري
للمبيدات املصنعة والتدخل فقط عندما
تصل اعداد اآلفة الى مستوى يحدث
ضرراً اقتصادياً .باإلضافة الي استخدام
عدة طرق وسائل مختلفة يف آن واحد مثل
الطرق الفالحية ،التشريعية ،الفيزيائية،
اإلحيائية
الوراثية،
امليكانيكية،
والكيميائية بدل االعتماد فقط على
املبيدات املصنعة بحيث تتناغم وتتناسق
هذه الوسائل للحد من اعداد اآلفة حتت
العتبة االقتصادية .حسب قانون االحتاد
األوروبي ( )EC/128/2009الذي ينظم
اإلدارة املتكاملة لآلفات يف الدول التابعة
له ،فانه يجب تطبيق القواعد األساسية
الثمانية لإلدارة املتكاملة لآلفات وهي
الوقاية وكبح اعداد االفة ،املراقبة ،اتخاذ
القرار وحتديد العتبات االقتصادية
ومستوى اآلفات ،استخدام الطرق غير
الكيميائية واللجوء الستخدام املبيدات
فقط يف حالة فشل الطرق األخرى،
اختيار املبيدات املناسبة التي ليس لها
اضرار على صحة اإلنسان والكائنات
املفيدة ،تقليل استخدام املبيدات،
تطبيق استراتيجيات منع ظهور مقاومة
اآلفات للمبيدات وتقومي فعالية عمليات
املكافحة.
تعتمد استراتيجية مكافحة اآلفات على
ثالثة محاور رئيسية هي:
 تفادي االتصال بني اآلفة والنباتالعائل.
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 اتباع اجراءات إلضعاف وتقليل أعداداآلفة.
 زيادة مقاومة النبات العائل لتحملهجمات اآلفة.
وتهدف هذه االستراتيجية إلى اآلتي:
 احلدة من أعداد اآلفة ملستوى أقل منالذي يسبب ضرراً اقتصادياً.
 احلفاظ على التنوع احليوي يف النظامالبيئي الزراعي.
 تشجيع زيادة أعداد وتكاثر األعداءالطبيعية لآلفات.
 احلفاظ على البيئة وحمايتها منخالل استخدام مبيدات طبيعية من
مصادر متجددة.
 حتقيق نظام مستدام لوقايةاحملاصيل.
ميكن حتقيق األهداف السابقة بطرق
مختلفة منها:
 استخدام بدائل املبيدات الكيميائية)املبيدات احليوية).
 معاجلة اخلصائص البيولوجيةلآلفات باستخدام التقانة احليوية
لتثبيط الكفاءة التناسلية أو السلوكية أو
الفسيولوجية او الوراثية.
 تربية عوائل نباتية مقاومة لآلفاتوتغيير بيئة انتشار اآلفات باتباع بعض
العمليات الفالحية وتطبيق إجراءات
احلجر الزراعي الصحي.
 استخدام الكائنات احلية يف املكافحةاإلحيائية.
المبيدات الحيوية ()Biopesticides

هي عبارة عن مبيدات ناجتة من األحياء
الدقيقة مثل البكتيريا ،الفطريات،
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الفيروسات والنيماتودا وبعض امليكروبات
األخرى .بدأ استخدام املبيدات احليوية
منذ زمن بعيد يرجع الى سنة 1800
م عندما مت استخدام ابواغ بعض
الفطريات يف مكافحة اآلفات احلشرية.
لقد مت توثيق استخدام املبيدات احليوية
عام  1835م بواسطة العالم اوقستني
باسي عندما استخدم الفطر املسمى
ب  white-muscardine fungusحلماية
دودة القز من األمراض ومنذ ذلك الوقت
بدأت املبيدات احليوية يف االنتشار عبر
التاريخ الزراعي احلديث حتى اليوم
حيث متثل جزءاً قليال من السوق العاملي
للمبيدات املصنعة التقليدية .واهم ما
مييز املبيدات احليوية هو طريقة عملها
وقتلها لآلفات احلشرية حيث جند
ان معظم املبيدات املصنعة تؤثر على
اجلهاز العصبي للحشرة neurotoxic
بينما تأثير املبيدات احليوية يتمثل يف
منع التزاوج ،منع التغذية ،احداث العقم،
اجلذب والطرد وغيرها من الطرق.
ميكن تصنيف املبيدات احليوية الي
ثالث مجموعات رئيسة:
 -1ميكروبية ()Microbial
 -2بيو كيميائية ()Biochemical
 -3مواد ينتجها النبات املضاف اليه
مواد وراثية (Plant-incorporated
)protectants( )PIPs
هنالك بعض العلماء من يصنف
احلشرات املفترسة كمجموعة رابعة
والتي تؤدى نفس دور املبيدات يف قتل
وتقليل اعداد اآلفات .عموما سوف
نتناول هذه املجموعة بنوع من التفصيل

خالل هذا املقال ملا لها من أهمية يف
النظام البيئي الزراعي باحلفاظ على
التوازن واحلد من وصول اعداد اآلفات
الزراعية الي مستويات حتدث اضراراً
اقتصادية.
ومن أهم مميزات املبيدات احليوية
اآلتي:
 تركيبها الكيميائي معقد وهذا يقللمن احتمال ظهور املقاومة وسط اآلفات
احلشرية املستهدفة.
 تتحلل يف التربة أو البيئة بسرعة بفعلالعوامل الطبيعية واألحياء الدقيقة.
 ميكن استخدامها سوياً مع األعداءالطبيعية «»Compatible
 غير ضارة بالبيئة وسهلة التعامل متناغمة مع منهج اإلدارة املتكاملةلآلفات IPM
 قصر او عدم وجود فترة أمان بعداالستخدام كما هو احلال يف حالة
املبيدات املصنعة

البكتيريا ()Bacteria

وتشمل األحياء الدقيقة كاملة مثل
البكتريا ،الفطريات ،الفيروسات
وغيرها وفيها يتم استخدام الكائن
احلي كام ً
ال يف املكافحة البيولوجية
او اإلحيائية .املبيدات امليكروبية هي
التي تسود أسواق املبيدات حالياً
ولكن نتيجة لظهور بعض املقاومة لهذه
املجموعة بواسطة اآلفات املستهدفة
بدأ التفكير يف استخدام بعض الطرق
املبتكرة ملكافحة اآلفات الزراعية.
تتعرض احلشرات كغيرها من الكائنات
احلية لإلصابة باألمراض حيث يظهر

أهم أنواع البكتريا املمرضة للحشرات
هي النوع  Bacillus thuringiensisالتي
اكتشفها العالم  Berlinerعام  1911م
وعزلها من فراشة احلبوب يف مقاطعة
 Thuringenاألملانية وتستخدم أنواع
عديدة تابعة للجنس  Bacillusملكافحة
العديد من احلشرات يف الرتب اآلتية:
حرشفية األجنحة ،ثنائية األجنحة،
غمدية األجنحة غشائية األجنحة
ومستقيمة األجنحة وغيرها .املبيدات
البكتيرية متخصصة وليس ليا أثار
جانبية على احلشرات أو احليوانات
غير املستهدفة كما ميكن عزل السالالت

المبيدات الميكروبية ()Microbial

شكل رقم  :1الطور اليرقي الرابع لدودة اللوز األفريقية بعد معاملته ببكتيريا

على احلشرة املريضة اعراض تتمثل
يف تغيير سلوكها وتؤدي حركات غير
مألوفة يتوقف معدلها على شدة املرض.
تشمل مسببات امراض احلشرات كل
من البكتيريا ،الفيروسات ،الفطريات،
النيماتودا واحليوانات األولية.

Bt

احمللية وحتضيرها بسهولة .تنتج باكتيريا
باسلس سموم تسمي ب ()Bt toxin
والتي تعمل على منع احلركة الطبيعية
ألمعاء احلشرة وقتلها وتشكل مبيدات
الباسلس حوالي  75%من املبيدات
احليوية التجارية وقد جندها ضمن
الثالث مجموعات للمبيدات احليوية
(ميكروبية ،بيوكيميائية وداخل النظام
الوراثي للنباتات احملورة) حيث تستخدم
كميكروب حي كامل او كسموم نقية
تستخدم كمبيد بيوكيميائي او قد تدخل
يف املادة الوراثية للنبات فيبدأ يف انتاج
سموم ضد احلشرات (شكل رقم .)1
الفطريات ()Fungi

بدأت فكرة استخدام الفطريات املمرضة
ضد احلشرات عام 1835م عندما قام
العام إليطالي  Bassiمبالحظة ديدان
احلرير املصابة بالفطر Beauveria
ولذلك أصبح االسم العلمي للفطر.
 Beauvaria bassianaكما توجد أنواع
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أخرى من الفطريات املستخدمة جتاريا
منها
و Verticillium lecaniiتنتج الفطريات
املمرضة مواد ايضية سامة للحشرات
Beauvericin
البفارسني
منها
والدستركتني  Destruxinوالباسيانولد
 .Bassianolidالفطريات املمرضة ميكن
تخزينها مثل األحياء الدقيقة األخرى
لعدد من السنني حتت ظروف تخزين
مختلفة وتوجد مستحضرات جتارية من
الفطريات تستخدم حاليا يف مكافحة
اآلفات احلشرية اخلطرة مثل سوسة
النخيل احلمراء (شكل رقم .)2

Metarlizium anisopliae

الفيروسات ()Viruses

توجد حوالي  10عوائل فيروسية ممرضة
للحشرات ولكن أهمها Baculoviridae
حيث تشكل حوالي  60%منها ومن اهم
مميزاتها اآلتي:
 ال يوجد أي تشابه بينها وبني فيروساتالنبات أو فيروسات الفقاريات.
 كفاءتها املمرضة عالية. عالية التخصص مقارنة باألنواعاألخرى من فيروسات احلش ا رت.
وجود الفيروس داخل غالف خاص
يحميه إلى حد ما من الظروف
اخلارجية.
النيماتودا ()Nematoda

هنالك أكثر من  30عائلة من
النيماتودا مرتبطة باحلشرات ولكن
 7منها فقط لها أهمية واضحة
يف املكافحة اإلحيائية للحشرات
مثال عائلتي  Steinernematidaeو
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شكل رقم  :2منو فطر البافيريا علي سوسة النخيل احلمراء (املصدر)K. Mishi :

 Heterorhabditidaeوحتمالن نوع
من البكتريا املمرضة للحشرات والتي
تطلق يف التجويف الدموي (الهيموسيل)
للحشرة عندما يخترق الطور اليرقي
الثالث املعدي للنيماتودا جدار جسم
احلشرة ،حيث تقوم هذه البكتريا
التكافلية بقتل احلشرة عن طريق افراز
بعض السموم septicemia/toxemia
وجتد يرقات النيماتودا املعدية عائلها
احلشري اما عن طريق البحث النشط
او االنتظار يف مكانها حتي مير العائل
بجوارها .هنالك العديد من املبيدات
احليوية من النيماتودا وتستخدم يف
مكافحة اآلفات الزراعية اخلطرة مثل
الديدان القارضة ،حفارات ساق النخيل
وسوسة النخيل احلمراء.
المبيدات البيوكيميائية
()Biochemical

هي عبارة عن مستخلصات من
امليكروبات او مواد طبيعية من بعض
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املصادر مثل النباتات ومنتجات اخلمائر
والتي تكافح اآلفات احلشرية بطرق
غير سامة .تشمل هذه املجموعة
جزيئات صغيرة وتشمل املواد الكيميائية
التي حتمل الرسائل بني الكائنات
( )Semiochemicalsوالتي تستخدم يف
املصائد املختلفة لآلفات الزراعية.
مستخلصات النيم

(Preparations

)Neem

توجد عدة مواد يف أجزاء شجرة النيم
ميكن استخدامها كبدائل للمبيدات
منها األزادراختني ()Azadirachtin
الذي قام بعزله البروفسير مورجان
 Prof. Morganمن جامعة كيلي Keele
 Universityعام 1972م ويف نفس
الوقت كان هنالك طالب دكتوراه أملاني
يف كينيا يدعى  Leuscherيعمل يف
محطة أبحاث النب الحظ أن مستخلص
امليثانول ألوراق النيم يؤثر على احلشرة
املعروفة باسم بق النب كمنظم منو

حشري ،حيث أن معظم حوريات العمر
اخلامس املعاملة باملستخلص ماتت
خالل مراحل االنسالخ املتعاقبة والقليل
منيا الذي متكن من التطور واالنسالخ
نتج عنه حشرات كاملة مشوهة األجنحة
والصدر.
الباحث  Schmuttererمن أملانيا
سجل ألول مرة تأثيرات النيم على
نقص اخلصوبة خلنفساء البطاطس
الكلورادية وخنفساء البقول املكسيكية
باستخدام مستخلص امليثانول لبذرة
النيم وذكر أن
األزادراختني يعمل كعائق لالنسالخ مبنع
إطالق هرمونات االنسالخEcdysone( .
)blocker
من اهم مركبات النيم األخرى هي
الساالنني ( )Salaninوالسالنول
( )Salannolالتي متنع التغذية يف
احلشرات .يؤثر النيم سلبياً على أكثر
من  400نوع من احلشرات توزع كاآلتي
 138من الفراشات 84 ،من اخلنافس،
 28نوع من متشابهات األجنحة 50 ،نوع
من ثنائية األجنحة  23نوع من اجلراد
والنطاطات .يف كل أو معظم هذه
احلشرات يكون التأثير الواضح على
األطوار اليرقية بينما البيض واحلشرات
البالغة أقل تأثرا وأحياناً ال تتأثر البتة
وهذا ميكن أن يفسر بفعل األزادراختني
على النظام الهرموني للحشرة أو عن
طريق املالمسة .يستخدم األزادراختني
يف احلقل  50-20جم للهكتار -
وعندما يستخدم النيم ضد مجموعة
من احلشرات يف احلقل يراعى أن

شكل رقم  :3بذور شجرة النيم  Azadirachta indicaوالتركيب الكيميائي لألزادراختني

تكون اجلرعة مبنية على أقل حشرة
حساسة لألزادراختني .يعتبر النيم
من أقدم املبيدات ذات الصل النباتي
وقد استخدم يف حماية املزروعات من
اآلفات الزراعية .تركيب األزادراختني
يشبه هرمون الشباب الذي يحافظ
على مالمح اليرقة اثناء النمو وعندما
تتناول اليرقة النيم يحدث اختالل يف
توازن هرمون الشباب مما يؤدى الي
تشوه اليرقة وعدم قدرتها تكملة النمو
وموتها .يوجد حاليا العديد من املبيدات
التجارية ذات األصل النباتي التي
حتتوي على األزادراختني كمادة فعالة
كما ميكن للمزارع البسيط حتضير

مبيد النيم بسهولة ويسر بجمع البذور

الناضجة للنيم وجتفيفها يف الظل ثم

طحنها ونقعها يف املاء ملدة  24ساعة

ثم تصفية اخلليط بقطعة قماش ورشه

على النباتات املصابة بواسطة رشاشة

يدوية (شكل رقم .)3

الكواسيا ()Quassia

ينتج الكواسني من الشجرة املدارية
 Quassia amaraويسمى باخلشب املر

ويستخدم مستخلص الكواسيا املائي
ضد حشرات املّن مبعدل  50-25جم

(خشب كواسيا (للهكتار وميكن حتضيره

يف املزرعة كما أدى استخدام الكواسني
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 10جم ملتر من املاء إلى نسبة موت
عالية حلشرة ّمن الفول خالل األربعة
وعشرين ساعة األولى كما لم تكن
هنالك حروقات على البيانات املعاملة.

ميتص األبامكتني بسرعة بواسطة أوراق
النبات وبالتالي ال يتأثر كثيرا باألشعة
البنفسجية أو األمطار وهو متوفر يف
السوق حتت عده أسماء جتارية.

الروتينون ()Rotenone

إسبينوساد ()Spinosad

ميكن استخالصه من عدد من النباتات

منيا  Derris ellipticaوTephrosia

 vogeliiوغيرها .جذور هذه النباتات
حتتوي كمية كبيرة من الروتنون مقارنة
بأجزاء النبات األخرى .ميكن
استخالص الروتنون يف صيغة نقية
بواسطة املذيبات العضوية .يستخدم
الروتنون ضد احلشرات القارضة
واملاصة مثل الذبابة البيضاء ،املّن
التربس وبعض يرقات الفراشات .كما
توجد العديد من املستحضرات النباتية
التي ميكن استخدامها يف مكافحة
اآلفات الزراعية ويف الصحة العامة منها
البيرثرم ،القرنفل ،الثوم وغيرها.
األبامكتين ()Abamectin

استخدم كمبيد للعناكب واحلشرات
ألول مرة عام  1986م واليوم يستخدم
يف أكثر من  80دولة
يف العالم يف محاصيل زراعية مختلفة.
تنتج هذه املادة من االكتينومايسيت
( )Actinomyceteالتابع للجنس
( )Streptomycesوهي عبارة عن
بكتيريا ال هوائية .طريقة عمل
األبامكتني األساسية هي طرد ومنع
تغذية احلشرات وكذلك يعمل بفعل
املالمسة ويستخدم ضد احللم النباتي
وحفارات األنفاق من ثنائية األجنحة.
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عبارة عن مادة تنتج بواسطة
نوع معني من البكتيريا توجد يف
التربة ( )Actinomycetesيسمى
 Saccharopolyspora spinosaوتؤثر
هذه املادة على اجلهاز العصبي للحشرة
خاصة مناطق ما بعد الشبك العصبي
Nicotin – Acetylcholin – Receptor
))nAchR
ناقالت الرسائل الكيميائية
()Semiochemicals

هي مواد كيميائية تؤثر على سلوك
احلشرات وتقسم إلى فيرمونات
 pheromonesوالتي تقوم بإرسال
إشارات كيميائية بني افراد من نفس

النوع ( )intraspecificواألليلوكيماويات
( )Allelochemicalsوالتي تقوم بإرسال
اشارات بني أفراد أنواع مختلفة
(. )interspecificهنالك العديد من
الفيرمونات منها الفيرمونات اجلنسية،
فيرمونات التجمع ،فيرمونات التنبيه،
فيرمونات وضع البيض وغيرها وميكن
استخدامها يف مكافحة اآلفات احلشرية.
االليلوكيماويات وتشمل مواد جاذبة
تعرف بالكيرومونات ()Kairomones
وهي وحدات مراسلة بني كائن حي وآخر
تنقل من خاللها املواد الكيميائية املفيدة
إلى الكائن املستقل وأيضاً تشمل مواد
الطرد أو األلومونات ()Allomones
وهي وحدات مراسلة تفيد الكائن الذي
أطلقها (شكل رقم .)4
من اهم الفيرمونات املستخدمة حقليا
يف مكافحة اآلفات عن طريق املصائد
الفيرمونية هي فيرمونات اجلنس التي
تنتجها اإلناث عادة ة وجتذب الذكور

شكل رقم  :4مخطط يوضح تصنيف ناقالت الرسائل الكيميائية

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

شكل رقم  :5اصطياد اعداد كبيرة من سوسة النخيل احلمراء باستخدام
املصائد الفيرمونية

بأعداد كبيرة حيث يتم قتلها وبالتالي
تختل نسبة الذكور الي اإلناث مما يؤدي
الي تقليل اعداد مجاميع هذ اآلفات.
املجموعة األخرى من الفيرمونات هي
فيرمونات التجمع التي تنتجها الذكور
وجتذب اإلناث والذكور للتزاوج وإيجاد
مصادر غذاء جديدة ،مثال لذلك فيرمون
التجمع لسوسة النخيل احلمراء والذي
يستخدم على نطاق واسع للكشف عن
اإلصابة ولالصطياد اجلماعي للحشرة
(شكل رقم .)5
تنتج ذكور اجلراد الصحراوي يف طور
التجمع فيرمون يسمى ب (phenyl
 )acetonitrileويطلق عليه اختصاراً
( )PANالذي يؤثر سلبا على جتمعات
او زمر احلوريات حيث تفقد احلوريات
املعاملة الشهية وتتفرق وتعود الى احلالة
االنفرادية وقد يفترس بعضها البعض.
ميكن رش الفيرمون مباشرة على زمر
احلوريات املتحركة او معاملة احلشائش
التي تتغذى عليها ويستخدم الفيرمون
بكميات قليلة حواي  10مل للهكتار
بتكلفة حوالي  50سنت للهكتار مقارنة

شكل رقم  :6تأثير فيرمون  (Phenyl acetonitrile) PANعلى حوريات
اجلراد الصحراوي

ب  12دوالر للمبيدات املصنعة .هذا
باإلضافة لعدم تأثيره سلبا على البيئة
والكائنات غير املستهدفة (شكل رقم .)6
المواد التي ينتجها النبات المعدل

Plant-incorporated pro(tectants (PIPs

عبارة عن مبيدات ينتجها النبات من
بعض املواد الوراثية التي أدخلت اليه
وهذه ميكن تقسيمها الي نباتات محورة
وراثياً  transgenicوغير محورة وراثيا
 non-transgenicوالتي تشمل التحرير
املباشر للجينوم ومعاملة البذور .بالرغم
من االعتراف بأن التصنيع الز ا رعي
قد بذل جهداً مقدراً يف استحداث
تكنولوجيا لتقليل واستخدام املبيدات
قليلة السمية ولها القدرة على البقاء
لفترات طويلة أصبح هنالك حاجة
لتقنيات زراعية حديثة للحصول على
إنتاج عالي من األغذية وميتاز بالنوعية
الغذائية اجل ّيدة مع احملافظة على البيئة
ودميومة املوارد الزراعية.
وأيضاً على الرغم من اجلدل الدائر
حول استخدام احملاصيل احملورة وراثياً،

إال أن فوائدها بدأت واضحة وواقعية.
ويف هذه الورقة العلمية نتناول األثر
الذي يتركه استخدام وإدخال احملاصيل
احملورة وراثياً على التقليل من مخاطر
استخدام املبيدات .واحلجم يف تقليل
املخاطر يتباين ويتغير اعتمادا على نوع
احملصول والصفة املعينة املدروسة .لقد
وجد أن زراعة األصناف احملورة وراثياً
ملكافحة احلشائش من فول الصويا،
القطن ،الذرة الشامية ،واألصناف
احملورة وراثياَ ملكافحة احلشرات من
محاصيل القطن قد أدت إلى تقليل
استخدام املبيدات بشكل كبير.
األعداء الطبيعية لآلفات

(enemies

)Natural

لقد انتشر استخدام املفترسات
واملتطفالت ملقاومة اآلفات الزراعية
يف السنوات األخيرة حيث توجد عدة
شركات عاملية تنتج هذه األعداء
الطبيعية وميكن للمزارع احلصول عليها
واطالقها يف مزرعته ملكافحة اآلفات
الزراعية حسب احملصول ،نوع اآلفة
والظروف املناخية احمليطة .املكافحة
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شكل رقم  :7اعراض اإلصابة بفراشة التمر

اإلحيائية يجب ان ال ينظر اليها كبديل
للمبيدات املصنعة فقط بل مكون
أساسي من مكونات اإلدارة املتكامل
لآلفات الزراعية لتحقيق نظام شامل
لوقاية النبات مبني على املعرفة الدقيقة
بالنظام البيئي الزراعي وفهم تغيرات
وديناميكية اعداد اآلفات واألعداء
الطبيعية وتفاعلها مع احملصول والبيئة
احمليطة.
المفترسات ()Predators

هو منوذج من العالقة بني احلشرات أو
غيرها فيه يهاجم املفترس فرداً واحداً
أو عدداً من األفراد للفريسة بغرض
التغذية عليه وتختلف املفترسات عن
املتطفالت يف عدة خصائص منها:
 املتطفالت أكثر تخصصاً مناملفترسات حيث تهاجم األنواع املختلفة
من املفترسات العديد من الفرائس التي
تتبع لرتب مختلفة بينما تكون املتطفالت
متخصصة عادة تهاجم نوعاً واحداً أو
عدداً قليال من األنواع التي تنتمي إلى
عائلة أو رتبة واحدة غالباً.
 -املتطفالت أكثر قدرة يف البحث عن
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شكل رقم  :8دورة حياة فراشة التمر (احلشرة الكاملة ،البيضة ،اليرقة
والعذراء)

العائل واختيار العائل املناسب لها.
 عادة ما يحتاج املتطفل يف تطوره إلىفرد واحد بينما حتتاج املفترسات إلى
العديد من الفرائس حتى تكمل منوها
وتطورها.
 غالباً ما تكون األطوار الكاملة مناملتطفالت حرة املعيشة وتتغذي على
رحيق األزهار والندوة العسلية بينما
تكون األطوار الكاملة ألغلب املفترسات
مفترسة أيضاً.
هنالك العديد من مناذج املفترسات
تتبع لعوائل مختلفة متوفرة جتاريا
وميكن احلصول عليها بواسطة املزارع
واستخدامها يف احلقول املصابة بكل
سهولة ويسر.

يف املختبر.
 تكلفة اإلكثار والتطبيق أقل بكثير منتكلفة املبيدات الكيمائية املصنعة.
 يهاجم بيض اآلفات وبالتالي يقضعليها قبل أن تسبب أي ضرر.
 يستخدم يف مكافحة اآلفات املختبئةمثل ثاقبات الساق  stem borersوالتي
ال تصل إليها املبيدات بسيولة.
 يوجد العديد من األنواع منها وبالتالييستخدم املتطفل ملكافحة عدداً كبيرا
من اآلفات احلشرية.
 ميكن استخدام املتطفل مع عناصراملكافحة احليوية األخرى سواء
متطفالت أو مفترسات أو مسببات
امراض.

المتطفالت ()Parasitoids

بدائل بروميد الميثيل لمكافحة

هنالك العديد من املتطفالت ولكن
أهمها هو طفيل Trichogramma spp.
على بيض العديد من حشرات حرشفية
األجنحة ويعتبر من أهم عناصر
املكافحة احليوية لآلفات يف كثير من
دول العالم ويرجع ذلك لألسباب اآلتية:
 -سهولة إكثار الطفيل على عوائل بديلة

آفات التمور المخزونة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

تعتبر فراشة التمر من اهم اآلفات
التي تصيب التمور وهي على النخلة،
خالل الترحيل ويف املصانع خالل
التخزين والتعبئة حيث تؤدى الي اضرار
اقتصادية فادحة إذا لم تكافح (شكل
رقم .)7

فراشة التمر حشرة تابعة لرتبة حرشفية
األجنحة وهي كاملة التطور حيث متر
بأربعة اطوار مختلفة هي :البيضة،
اليرقة ،العذراء ،واحلشرة الكاملة
(شكل رقم  .)8البيضة صغيرة احلجم
ولونها كرميي مصفر وعليها نقوش على
السطح اخلارجي .اليرقة لونها سمني
ابيض وتوجد على ظهرها العديد من
البقع البنية او البنفسجية .العذراء
طولها حوالي  1سم بنية اللون وتوجد
يف شرنقة حريرية.
هذه الفراشة واسعة االنتشار عاملياً
وتنتشر يف مناطق زراعة النخيل
ومصانع التمور وتعتبر اآلفة الرئيسية
التي توجه ضدها كل عمليات املكافحة
من تبخير وغيرها من األساليب التي

حتد من خطورتها .استخدمت يف
السابق العديد من املبيدات احلشرية
يف شكل غازات لتبخير التمور ضد هذه
اآلفة على رأسها غاز بروميد امليثيل،
الفوسفني وغيرها من املبخرات والتي
تعتمد آلية عملها على التأثير على
اجلهاز التنفسي للحشرة وتعطيل عملية
األكسدة الفسفورية وبعض العمليات
األيضية املهمة األخرى وبالتالي القضاء
على احلشرات يف املخازن وداخل الثمار.
لقد مت رصد اآلثار السالبة الستخدام
غاز بروميد امليثيل على البيئة وخاصة
طبقة األوزون يف السنوات املاضية
وبذلك مت إيقاف استخدامه يف كل
الدول الصناعية منذ فترة واآلن يحظر
تداوله يف الدول النامية منذ 2015م

حسب اتفاقية مونتريال .لذلك اجتهت
الدول إليجاد البدائل املناسبة لهذا
الغاز ومن اهم هذه البدائل غاز فورمات
اإليثيل الذي اظهر نتائج باهرة عامليا
حيث تصل نسبة فعاليته يف قتل األطوار
املختلفة لفراشة التمر الي .100%
من البدائل املتاحة حاليا ملكافحة دودة
التمر هو خليط فورمات اإليثيل ()17%
وثاني أكسيد الكربون ( )83%مع تفريغ
الهواء والضغط حيث يستخدم بتركيز
420جم/م 3ملدة  4ساعات يف درجة
حرارة  30-25درجة مئوية ويؤدى الي
نسبة موت تصل  100%جلميع اطوار
احلشرة .الستخدام فورمات اإليثيل
البد من توفر غرف تبخير خاصة
محكمة اإلغالق (شكل رقم .)10-9

شكل رقم  :9وضع صناديق التمور داخل غرفة التبخير واغالقها بإحكام (مصنع التمور باألحساء)
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كما ميكن استخدام التبريد ،التشعيع،
باستخدام
التسخني
األوزون،
خاليا الطاقة الشمسية ،الطاقة
الكهرومغناطيسية (امليكروويف) والتي
تقوم برفع حرارة جسم احلشرة أكثر من
السلعة املراد تطهيرها من احلشرات.
كذلك ميكن استخدام األجواء املعدلة
بإضافة النيتروجني اوثاني اكسيد
الكربون للعبوات الصغيرة احملكمة
اإلغالق للحد من ضرر فراشة التمر
واآلفات األخرى.
التكنولوجيا المتقدمة لمكافحة
اآلفات

حاليــا توجــد العديــد مــن التقنيــات
الزراعيــة التــي ميكــن اســتخدامها يف
مجــال وقايــة احملاصيــل منهــا زراعــة
احملاصيــل احملــورة وراثيــا بــدال مــن رش
املبيــدات مباشــرة علــى احملصــول .اآلن
يوجــد مبيــد حشــائش حيــوي يحتــوي
علــى ســاللة مضعفــة مــن فيــروس
تبرقــش التبــغ ( )TMGMV U2كمــا
تبــذل اجلهــود الســتخدام تقنيــة RNAi
وقــد بــدأت بعــض الشــركات محاولــة
توفيــر منتجــات حتتــوي علــى ()RNAi
عالــي النقــاء وقابــل للــرش وقليــل
التكلفــة .كمــا توجــد بعــض الكائنــات
الدقيقــة  endophytesوالتــي لهــا تأثيــر
واضــح علــى العمليــات األيضيــة للنبــات
ونظامــه املناعــي او الدفاعــي ضــد
األمــراض واحلشــرات وقــد تســتغل
لرفــع مناعــة النبــات ضــد اآلفــات.
بعــض املشــتقات الكيمائيــة مــن العوامــل
البيولوجيــة او اإلحيائيــة تعمــل كمحفــز
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( )elicitorوميكــن ان تنشــط اجلهــاز
الدفاعــي للنبــات مثــل الكيتــوزان
 chitosanوهــو عبــارة عــن مــادة
ناجتــة مــن تكســير الكيتــني ()chitin
وتعمــل علــي زيــادة اســتجابة النبــات
للتعامــل مــع تهديــدات امليكروبــات
املمرضــة .هنالــك العديــد مــن هــذه
املــواد ولكــن فعاليتهــا تعتمــد علــى
عــدة عوامــل منهــا عمــر النبــات ،حالتــه
الفســيولوجية والتفاعــل بــني املســارات
املختلفــة للجهــاز املناعــي للنبــات .تعقيم
الذكــور واطالقهــا لتتــزاوج مــع اإلنــاث
يف الطبيعــة وبالتالــي تنافــس الذكــور
اخلصبــة ممــا يــؤدى الــي تقليــل اعــداد
اآلفــة ورمبــا اســتئصالها كليــا كمــا
حــدث مــع الذبابــة احللزونيــة .كذلــك
ميكــن اســتخدام بكتيريــا الولباكيــا
( )Wolbachiaوالتــي حتــدث العقــم
يف احلشــرات وتقــود الــي التكاثــر
البكــري وتقتــل الذكــور وتســبب أيضــا
عــدم االنســجام الســيتوبالزمي خاصــة
يف احلشــرات الناقلــة لألمــراض
مثــال البعــوض الناقــل لفيــروس حمــى
الضنــك حيــث يصبــح غيــر قــادر علــى
نقــل الفيــروس بعــد تطعيمــه بســاللة
بكتيريــا الولباكيــا املناســبة.
كذلك ميكن استخدام الطائرات املسيرة
 Dronesملراقبـه صحـة النبـات ومسـج
وجـود اآلفـات الزراعيـة يف احلقـول عـل
نطـاق واسـع وكذلـك ميكـن االسـتفادة
مـن انترنـت األشـياء والتقنيـات الرقميـة
احلديثـة لنشـر املعلومـات عـن اآلفـات
الرئيسـة وحتليـل املخاطـر بالنسـبة
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ألمـراض وآفـات احملاصيـل املختلفـة.
كمـا ميكـن ايضـاَ اسـتخدام نظـم حتديـد
املواقـع يف الزراعـة الدقيقـة ونظـم
املواقـع العاملـي  GPSونظـام املعلومـات
اجلغرافيـة ( )GISالتـي مـن شـانها
تطويـر عمليـات مسـح ومراقبـة اآلفـات
الزراعيـة وتوفيـر املعلومـات الدقيقـة عن
انتشـارها ومكافحتهـا.
خاتمة

املبيـدات احليويـة صديقـة للبيئـة
وال تؤثـر سـلبا علـى صحـة اإلنسـان
والكائنـات غيـر املسـتهدفة لذلـك تعتبر
مـن اهـم بدائـل املبيـدات املصنعـة
التقليديـة ملكافحـة اآلفـات الزراعيـة
وآفـات الصحـة العامـة .اليـوم متثـل
املبيـدات احليويـة حوالـي  3بليـون
دوالر مـن حجـم سـوق املبيـدات العاملـي
وهـذه النسـبة عبـارة عـن  5%فقـط مـن
هـذا السـوق ومـن املتوقـع ان تـزداد
هـذه النسـبة لتصـل الـى  7%بحلـول
عـام 2023م .يتوقـع منـو املبيـدات
احليويـة يف دول كل مـن أوروبـا وامريكا
الالتينيـة خـالل السـنوات القادمـة
نتيجـة لإلجـراءات التنظيميـة التـي
حتـد مـن اسـتخدام املبيـدات املصنعـة
وكذلـك ظهـور مقاومة بعض احلشـرات
لهـا .التكلفـة العاليـة لتطويـر وإنتـاج
مبيـد مصنـع يحتـاج الـي حوالـي 250
مليـون دوالر امريكـي و 9سـنوات
لإلنتـاج وتخليـص اإلجـراءات النظامية
مقارنـة ب  10مليـون دوالر فقـط و4
سـنوات للمبيـد احليـوي .هـذه التكلفـة
املنخفضـة نسـبياَ وقصـر الفتـرة

المبيدات الحيوية
صديقة للبيئة وال
تؤثر سلبا على صحة
اإلنسان والكائنات غير
المستهدفة لذلك
تعتبر من اهم بدائل
المبيدات المصنعة
التقليدية لمكافحة
اآلفات الزراعية وآفات
الصحة العامة

شكل رقم  :10أسطوانات الغاز ولوحة التحكم (مصنع التمور باألحساء)

الزمنيـة املطلوبـة إلنتـاج املبيـد احليـوي
قد تشـجع على انتاج وتسـويق املبيدات
احليويـة خاصـة بواسـطة الشـركات
الصغيـرة .مـن اهـم املعوقـات التـي
تواجـه قطـاع املبيـدات احليويـة هـو
املنافسـة مـع الشـركات العامليـة الكبـرى
للمبيـدات املصنعـة واثبـات فعاليـة
املبيـدات احليويـة وإقنـاع املزارعـني
باسـتخدامها الن املـزارع يريـد
مبيـدات سـريعة يف قتـل احلشـرات
وهـذه الصفـة ال تتوفـر يف الكثيـر مـن
املبيـدات احليويـة .مـن املعوقـات أيضـا
تعقيـد إجـراءات التسـجيل لبعـض
املبيـدات احليويـة يف بعـض البلـدان،
وايضـا حتتـاج املبيـدات احليويـة الـي
اسـتخدام متكـرر للحصـول علـى نتائـج
مثاليـة ومرضيـة وهـذا يتطلـب املزيـد
مـن العمالـة واجلهـد واملـال.
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تقييم للفطر
الممرض للحشرات
وفرصته في مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء
يعتبر نخيل التمر  Phoenix dactylifera L.من أقدم وأهم أشجار الفاكهة في بلدان الوطن العربي ومنطقة
الشرق األوسط و تعتبر أشجار النخيل ومزارعه من المعالم الزراعية الرئيسية في دول الخليج بما فيها دولة
اإلمارات العربية المتحدة وهي تغطي أكبر مساحة خضراء منتجة ،ويمثل محصول التمر غذاء مفضل لدى
المواطنين يرتبط بالتقاليد واألعراف العريقة كما يمثل غذاء رئيسي لماليين العاملين الوافدين في هذه البالد
وفي السنوات األخيره أقيمت صناعات تعتمد على تجهيز وتصنيع أنواع فاخره من التمور للتصدير..

سعيد علي سعيد العواش اليماحي
saeed_a.alyammahi@adfca.gov.abudhabi

مدير قسم البيئة الزراعية
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية  -أبوظبي

تعتبر الفطريات
الممرضة للحشرات
أقدم عناصر
المكافحة الميكروبية
التي تم اكتشافها
واستخدامها تطبيقيا
وإنتاجها بصورة
تجارية كثيفة.

46

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

وباإلضافة إلى هذه األهمية االقتصادية
فإن أشجار النخيل تكاد تكون الوحيدة
التي تتحمل الظروف اإليكولوجية مبا
فيها العوامل املناخية الصعبة السائدة،
وتلعب دوراً رئيسياً يف وقف التصحر
وتعمير الصحراء مما يستدعي احملافظة
عليها وحمايتها والتوسع يف زراعتها
وانتشارها ،حيث بلغ العدد الكلي
ألشجار النخيل حاليا يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة  40,7مليون شجرة (منها
 16,3مليون شجرة مثمرة) (وليد عبد
الغني كعكه  .)2004وتقدر اخلسائر
اإلقتصادية يف ثمار البلح نتيجة اإلصابة
بآفات النخيل والتمور ما بني % 40-35
(وليد كعكه وآخرون )2001
وقد تعرضت مزارع النخيل خلطر داهم
نتيجة لإلصابة بحشرة سوسة النخيل
احلمراء والتي غزت دولة اإلمارات
العربية املتحدة عام  1985واململكة
العربية السعودية عام  1987وانتقلت
إلى جمهورية مصر العربية عام 1992
( )Cox, 1993وتعتبر حشرة سوسة
النخيل احلمراء من اآلفات غاية
اخلطورة والتي تؤدي إلى تدمير النخيل
املصاب يف فترة وجيزة خالل 8-6
شهور .وتتمثل خطورة هذه اآلفة يف
قدرتها على التكاثر حتت مدى واسع من
الظروف املناخية ،كما وأن جميع أطوار
احلشرة تكون داخل النخلة مما يشكل
حماية لها ،وتستطيع احلشرة أن تقضي
عدة أجيال داخل النخلة املصابة .ويعتبر
النخيل املتزاحم (الهيش) والفسائل
الصغيرة مبثابة مناطق تربية حلشرة
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سوسة النخيل احلمراء (Sewify and

 )Foad, 2006والتي يصعب فحصها
والسيطرة عليها ،كذلك فإن قدرة
احلشرات الكاملة لسوسة النخيل
احلمراء على الطيران وعمليات نقل
الفسائل الواسعة (Abraham et. al.,
 )1998وغياب األعداء احليوية من
األشياء التي أدت إلى االنتشار الواسع
لسوسة النخيل احلمراء يف املناطق
جديدة اإلصابة.
وتعتبر املكافحة الكيميائية هي
الوسيلة احلالية ملكافحة هذه اآلفة
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ElEzaby,

and

Oehlsclager,1996

 ))1997حالياَ والتي فشلت حتى اآلن
يف السيطرة عليها واحلد من انتشارها،
وبالتالي وجب مواصلة البحث عن طرق
أخرى داخل منظومة املكافحة املتكاملة
لآلفة ملجابهتها ،ومن هذه الطرق األخرى
استخدام عناصر املكافحة احليوية
مثل استخدام الفيرمونات احلشرية
( )Oehlsclager, 2006والفطريات
املمرضة للحشرات والنيماتودا املمرضة
للحشرات (Sewify and Fouad,
.)2006.; Al-Dossary. et al,2009
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المكافحة الحيوية لحشرة
سوسة النخيل الحمراء باستخدام
الفطريات الممرضة للحشرات

متثل الفطريات املمرضه للحشرات
أحد عناصر املكافحة احليوية شديدة
األثر والفعالية والتي باتت تستخدم
على نطاق واسع ضد عديد من اآلفات
احلشرية الهامة -اقتصادياً يف عديد
من بلدان العالم.
وتعتبر الفطريات املمرضة للحشرات
أقدم عناصر املكافحة امليكروبية التي
مت اكتشافها واستخدامها تطبيقيا

وإنتاجها بصورة جتارية كثيفة .وتصيب
الفطريات املمرضة مدى واسع من
احلشرات التابعة لرتب مختلفة من
احلشرات وخاصة رتب حرشفية
األجنحة وغمدية األجنحة ومتشابهة
األجنحة ومستقيمة األجنحة ومتجانسة
األجنحة وهدبية األجنحةMeikel et( .
)al., 2001
ويرتبط الفطر Beuaveria bassiana
املعروف بفطر املسكاردين األبيض
 White muscardineمبدى واسع من
احلشرات التابعة لرتبة غمدية األجنحة
Ord. Coleaptera )Miranpuri, et al.,
1992a and 1992b, Miranpuri and
Khachatourians, 1994; Athanassiou

 )and Steenberg, 2007حيث تصيب
اخلنافس واجلعال والسوس خاصة تلك
األنواع التي تعيش يف التربة أو داخل أنفاق
جذوع وفروع األشجار .وتعد الفطريات
املمرضة للحشرات أكثر عناصر املكافحة
امليكروبية شيوعاً واستخداماً على املستوى
العاملي ليس فقط يف حجم الكميات
املستخدمة منها ولكن أيضاً من حيث
املساحات املعاملة واملطبق بها.
ويوجد حوالي  171مستحضراً جتارياً
من الفطريات املمرضة للحشرات ميثل
منهم الفطر  Beuaveria bassianaنسبة
 33,9%والفطر Metarizium anisopliae
نسبة  33,9%وتبلغ النسبة املئوية
للمستحضرات املستخدمة ضد عائلة
السوسة نسبة  24,6%من جملة باقي
املستحضرات .)Marcos et al., 2007( .
ويهدف البحث الى دراسة قدرة الفطريات

املمرضة للحشرات على مكافحة حشرة
سوسة النخيل احلمراء.
أهداف الدراسة:

 -1حصر تواجد الفطر املمرض
للحشرات  B. bassianaيف البيئة احمللية
وعلى األخص يف مزارع النخيل بدولة
اإلمارات العربية املتحدة واحلصول على
عدة عزالت محلية  local isolatesمنه
الستخدامها يف مكافحة سوسة النخيل
احلمراء.
 -2إجراء االختبارات احليوية املعملية
للعزالت من الفطر يف دولة اإلمارات
لتحديد القدرة اإلمراضية لهذه العزالت
واختيار أفضلها( .دراسة فاعلية املمرض
احلشري فطر  B. bassianaللحشرة
الكاملة لسوسة النخيل احلمراء).
 -3تقييم طرق اإلنتاج الغزير للفطر
 B. bassianaحتت الظروف املخبرية
وطريقتني لتخزين اجلراثيم الكونيدية.
 -4إجراء جتارب حقلية الستخدام
الفطر يف مكافحة احلشرة حتت
الظروف احلقلية يف دولة اإلمارات.
(تقييم الفطر كأحد وسائل املكافحة
احليوية حلشرة سوسة النخيل احلمراء
يف مزارع أشجار النخيل).
خطة العمل
أو ً
ال :حصر تواجد الفطر والحصول
على العزالت المحلية

 جمع عينات من احلشرات الكاملةامليتة أو احلية والتي يبدو عليها الكسل
وقلة التغذية أو أي عالمات غير طبيعية
واالحتفاظ بها يف علب بالستيك مثقبة

وتغذيتها على قطع رطبة من خشب
النخيل حتت ظروف املختبر ملدة عشرة
أيام وامليت منها يتم تعريضه الختبار
تواجد الفطر.
 جمع عينات من الشرانق التي تبدواعليها منو ميسيلمي أبيض وفتحها
لفحص العذارى وتأكيد وجود منو
فطري على العذراء.
 العينات التي يظهر عليها منو خاصللفطر  B. bassianaيتم عزلها حتى
تكوين اجلراثيم ونقل الكونيديات حديثة
التكوين بواسطة أبر لقاح إلى سلسلة
من بيئات الصناعية ( )SDAYاملائلة يف
أنابيب اختبار واحلضانة على  25م.o
 تعريف أولى للعزلة وتربيتها علىبيئة ( )SDAYيف أطباق بتري وحفظ
جراثيمها الكونيدية بعد متام جفافها يف
أنابيب بالستيك معقمة محكمة الغلق
على ـ  10م oحتى إجراء االختبارات
احليوية.
ثاني ًا :تقييم فعالية العزالت ضد
سوسة النخيل الحمراء الختيار
أفضلها

يتم يف االختبارات احليوية التالية:
 تقييم حيوية اجلراثيم الكونيدية. تعيني قيمة الـ  LC 50للفطر جتاهاليرقات و احلشرات الكاملة بإستخدام
تركيزات مختلفة من جراثيم الفطر
وهي 510و  610و  710و  810و 910
جرثومة/مل.
 تقدير الوقت الالزم ملوت اليرقاتواحلشرات الكاملة.
 -تقدير عدد اجلراثيم الكونيدية للفطر
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التي حتملها جثث احلشرات املصابة
كل من احلشرة الكاملة
 Cadaversيف ٍ
واليرقات.

ب -التعفير :أجريت جتربة لدراسة
تأثير عملية التعفير بإستخدام
مستحضر جراثيم الفطر اجلاف على
خفض الكثافة العددية ونسب اإلصابة
بحشرة سوسة النخيل احلمراء يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.

يُعتبر تربية الفطريات اخليطية
ومنها الفطر  B. bassianaعلى املواد
الكربوهيدراتية وعلى األخص حبوب
األرز أحد الطرق املعروفة للحصول على
كميات كبيرة من اجلراثيم الكونيدية
(.)Goettle and Ingles, 1997
وللحصول على كميات كبيرة كافية من
اجلراثيم الكونيدية اجلافة الصاحلة
للتخزين لتنفيذ التجارب احلقلية تتم
تربية الفطر على بيئة سهلة واقتصادية
تتكون أساساً من األرز.

ويمكن تلخيص النتائج المتحصل

ثالث ًا :اإلنتاج الفطر على بيئة صناعية
للحصول على كميات كافية
للتجارب الحقلية

رابع ًا :التجارب الحقلية

 -1التجارب شبه احلقلية :أجريت
التجارب شبه احلقلية بالرش املباشر
ملستحضر جراثيم الفطر على فسائل
حديثة السن وصغيرة ( 3-2سنوات)
بتركيزات مختلفة ثم مت إطالق حشرات
كاملة على النخيل املعامل وذلك داخل
أقفاص سلكية.
 -2التجارب احلقلية:
أ -الرش املباشر :أجريت جتارب
لدراسة تأثير الرش املباشر على خفض
الكثافة العددية ونسب اإلصابة بحشرة
سوسة النخيل احلمراء يف كل من دولة
اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية
مصر العربية.
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عليها كاآلتي:
القدرة اإلمراضية للفطر

bassiana

 B.على حشرة سوسة

النخيل الحمراء:

دلت الدراسة على قدرة الفطر املمرضة
لطور احلشرة الكاملة ،حيث متت
دراسة ووصف الطور التطفلي للفطر
على احلشرات الكاملة خالل 9.6
أيام عند معاملة احلشرة مبستحضر
مائي  810كونيديا/مل ،حيث مت موت
معظم احلشرات الكاملة ما بني 13 8-
يوم بعد املعاملة .خالل  6أيام األولى
لم تالحظ أعراض اإلصابة ،بينما يف
اليوم السابع أغلب احلشرات املصابة
أظهرت بطء يف حركتها وصومها عن
الطعام ،ومن أعراض اإلصابة الشديدة
للحشرات الكاملة أنها تكون غير قادرة
على النهوض إذا سقطت.
كذلك أظهرت دراسة نسب املوت للطور
اليرقي يف ثالث مجموعات من األعمار
اليرقية حيث مت تقسيمها على النحو
التالي:
 مجموعة  Aوتضم األعمار (,9 )12 ,11 ,10ومجموعة  Bوتضم
األعمار ( )6 ,7 ,8ومجموعة  Cوتضم
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األعمار ( )3 ,4 ,5ومت تعريض جميع
املجموعات إلى التركيزات التالية
 810×5 ،710×5 ،610×5كونيديا/
مل والتي أظهرت أن اليرقات الصغيرة
(مجموعة  )Cأكثر حساسية لإلصابة
من اليرقات الكبيرة.
 كما مت دراسة الطور الرمي للفطرعلى احلشرات الكاملة واليرقات وتقدير
كمية اجلراثيم الكونيدية املتكونة على
احلشرة الكاملة يف نهاية دورة حياتها.
تأثير درجات الحرارة على نمو الفطر:

تعتبر درجات احلرارة املثلى الالزمة
لنمو الفطر ما بني 30°-25م .ينما نسبة
اإلنبات تقل يف درجات احلرارة القصوى
ما بني  35°-30م .بينما تعتبر الدرجة
املثلى للنمو امليسيلي هي 25°م ويستمر
بدرجة جيدة على درجتي 35°-20م.
كما أنه على درجات احلرارة ما بني
 15أو  40°م فإنه تكون نسبة اإلنبات
منخفضة جداً .وتعتبر درجات احلرارة
املثلى لتكوين اجلراثيم للفطر بوفيريا
باسيانا ما بني  25إلى  30°م وله القدرة
كذلك لإلنبات وإنتاج جراثيم جيدة يف
درجات حرارة ما بني  35°-20م وال
توجد مقدرة للفطر على إنتاج اجلراثيم
الكونيدية عند درجات احلرارة 40 ،10
و45°م.
اإلنتاج الغزير للفطر:

للحصول على كميات كبيرة من اجلراثيم
للتطبيق احلقلي مت تربية الفطر على
حبوب األرز املجروش يف صواني أملونيوم
حتت الظروف املخبرية وتتكون هذه

البيئة من  40جم أرز مجروش 8 ،جم
ببتون 10 ،جم أجار و 2جم مستخلص
اخلميرة لكل لتر ماء.
لقـد مت تقييـم معـدل إنتـاج اجلراثيـم
الكونيديـة علـى بيئـة األرز املجـروش
مقارنـة ببيئـة سـابوراد .SDAY
وأظهـرت النتائـج أن كميـة الكونيديـات
املنتجـة علـى بيئـة الـزرع السـطحي
للفطـر  B. bassianaوهـي بيئـة األرز
املجـروش علـى الصوانـي أعلـى معنويـا
مبعـدل 3.916جـم مقارنـة ببيئـة
سـابوراد  SDAYمبعـدل  2.276جـم،

وكانـت القـدرة علـى اإلصابـة والقتـل

للكونيديـات املنتجـة لبيئة األرز املجروش
حيـث بلغـت نسـبة املـوت  % 82.5يف
اليـوم العاشـر ولكونيديـات بيئة سـابوراد

 SDAYبلغـت نسـبة املـوت  % 89.8يف
اليـوم احلـادي عشـر.

تخزين الجراثيم الكونيدية الجافة:

مت تقييم حيوية اجلراثيم الكونيدية

اجلافة بتخزينها حتت درجة حرارة
 5 -درجة مئوية ملدة  8شهور .وكانت

نسبة اإلنبات واحليوية حلشرة سوسة

النخيل احلمراء ما بني 95.6 – 90.2

 %و .% 92.5 – 82.5كما أنه مت
تخزين اجلراثيم يف الثالجة حتت درجة
حرارة 4° 2-م ملعرفة القدرة واحليوية
ملدة  5شهور .خالل فترة  6شهور
كانت نسبة اإلنبات للجراثيم املخزنة
يف الثالجة يف انخفاض معنوي لتصل
إلى  % 69.6ويستمر االنخفاض ليصل
إلى  % 27.2يف الشهر الثامن من مدة
التخزين وكذلك بنفس االجتاه وجد يف
القدرة اإلمراضية (الشراسة).
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. as a key pest of the dated palm

in the Middle East. Agric. Sci. 3:
7783-.

; 2- Aldossary, A.A. ; S.T. Shehata

G. Hegazy ; M.A. Salem and Faiza,
M.A. Mariy., 2009: Assessment

of the Entomopathogenic fungus
Beauveria bassiana Saudi Arabian

)B-SA3( Against the

Isolate

development stages of the Red
تخزين الجراثيم في معلق مائي:

بعد حصاد اجلراثيم ،املتبقي من
الكونيديا على سطح البيئة يغسل
باستخدام املاء املقطر ونسبة  % 0.2من
التويني  .80مت تركيز املعلق املائي وتخزينه
يف حاويات بالستيكية مغلقة حتت درجة
حرارة 10° -م حيث مت تقييم حيوية هذه
اجلراثيم ملدة  10شهور .وأظهرت النتائج
أن نسبة اإلنبات لكونيديات املعلق املائي
خالل  6شهور من التخزين تتراوح ما بني
.% 94.9 – 92.1
كفاءة الفطر bassiana

 B.ضد

حشرة سوسة النخيل الحمراء في
مزارع أشجار النخيل:

لتقييم تأثير الفطر ضد حشرة سوسة
النخيل احلمراء حتت الظروف احلقلية،
مت تنفيذ الدراسة على أعمار النخيل
ما بني  10-5سنوات يف  6مزارع نخيل
تقع يف إمارة رأس اخليمة باإلمارات.
حيث مت تقسيم املزارع التجريبية إلى
مجموعتني كل  3مزارع على حدة يف
مجموعة ،ومت إطالق الفطر بطريقتي
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الرش والتعفير.
 -1الرش :يتم رش النخلة مبعدل  5لتر
لكل شجرة مبستحضر زيتي تركيزه
 710×5كونيديا/مل.
ويتم الرش على جذوع األشجار املصابة
بارتفاع متر عن سطح التربة وحول اجلذع
بنصف قطر قدره متر واحد مبا يضمن
معاملة الفسائل حول النخلة إن وجدت.
 -2التعفير :يتم التعفير مبعدل  40جم
لكل شجرة مبستحضر مسحوق بتركيز
 5%كونيديا أي  5جم كونيديا لكل
 100جم من املسحوق ومت استخدام
علب بالستيك ذات قاع مثقب يف توزيع
املسحوق يف آباط األوراق وحول اجلذع
والفسائل.
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يعتبر نخيل التمر واحداً من أهم أشجار الفاكهة في شبه الجزيرة العربية والشرق األوسط ،ويرجع ذلك إلى
تعدد استعماالته بداية من تناول الثمار الطازجة واالستفادة من قيمتها الغذائية العالية وغناها بحمض الفوليك
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املعمل املركزي ألبحاث وتطوير نخيل البلح
مركز البحوث الزراعية ،جمهورية مصر العربية

يتعرض نخيل التمر
تحت الظروف المصرية
للعديد من اإلصابات
الفطرية التي تؤدي
إلى انخفاض ك ً
ال
من كمية وجودة
محصول الثمار
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

عدسة :حسين صادق محمد العلي

ويتعرض نخيل التمر حتت الظروف
املصرية للعديد من اإلصابات الفطرية
التي تؤدي إلى انخفاض ك ً
ال من كمية
وجودة محصول الثمار .وقد أوضحت
الدراسات االستقصائية أن فطر
الفيوزاريوم أوكسيسبورم ،املسبب ملرض
الذبول الوعائي للنخيل ،يعتبر أكثر
الفطريات انتشاراً وضراوة من بني
الفطريات املمرضة لنخيل البلح .حيث
تبدأ اإلصابة الفطرية عادة من خالل
التربة أو أدوات الزراعة أو الفسائل امللوثة
بهيفات الفطر أو جراثيمه ،والتي تنتشر
يف اجلهاز الوعائي للنبات مسببة إنسداد
أوعيته ،ومن ثم ذبول وموت الشجرة (،)2
كما هو موضح يف الشكل (.)1
وتعتبر املعاملة باملبيدات الفطرية
اجلهازية املناسبة ،مثل مبيد ريزوليكس،
هي الوسيلة املتبعة ملكافحة ذلك املرض.

وعلى اجلانب اآلخر ،فإن التوسع يف
استخدام املبيدات قد أدى إلى انتخاب
السالالت الفطرية األكثر مقاومة
للمبيد ،مما يتطلب تطوير مبيدات
جديدة باستمرار ملكافحة السالالت
الفطرية املقاومة .ويف هذا الصدد،
تفتح تقنية النانو املجال أمام تطوير
مبيدات فطرية نانوية جديدة أكثر
فعالية يف مكافحة مسببات مثل هذه
األمراض الفطرية (.)4 ,3
تختص تقنية النانو مبعاجلة املواد على
املستويني اجلزيئي والذري ،حيث ًوجد
أن املواد تكتسب خصائص جديدة حينما
يتم تشكيلها يف صورة نانوية .ويُقصد
بالصورة النانوية هنا هو أن تتراوح أبعاد
جزيئات املادة ما بني  1و 100نانومتر.
ولقد دفعت هذه اخلصائص اجلديدة
للمواد النانوية الكثير من الباحثني

الشكل ( :)1أحد أشجار النخيل املصابة
بالذبول الوعائي .حيث تبدأ اإلصابة يف الظهور
على هيئة ذبول يف األوراق اخلارجية ،تليها
األوراق الداخلية
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نحو جتربة مثل هذه املواد يف مكافحة
املمرضات النباتية ،لعلها توفر البديل
األكثر فعالية ملكافحتها.
ويف هذا السياق ،ثمة توجه حديث
يتضمن التوليف بني أكثر من نوع من
املواد النانوية بحيث تتم االستفادة من
التكامل بني اخلصائص الفريدة التي
توفرها هذه املواد النانوية مع بعضها
البعض يف التركيبة النانوية الناجتة.
ويف هذا الصدد ،يشارك ً
كال من
الدكتور شريف الشرباصي واملهندس
محمد علوي باملعمل املركزي ألبحاث
وتطوير نخيل البلح ،مبركز البحوث
الزراعية ،بجمهورية مصر العربية،
يف بحث يتناول التقييم احلقلي ملدى
فعالية تركيبة نانوية تتألف من جزيئات
النحاس والشيتوزان النانوية يف مكافحة
مرض الذبول الوعائي الذي يسببه
فطر الفيوزاريوم أوكسيسبورم يف نخيل
البلح ،باملقارنة مببيد ريزوليكس ،كأحد
املبيدات التجارية املتاحة ملكافحة هذا
املرض.
ويرجع السبب يف اختيار هذين املكونني
على وجه التحديد لدورهما املتكامل يف
مكافحة هذا املرض ،حيث أن جزيئات
النحاس النانوية لها تأثير قوي يف
تثبيط الفطر املمرض كما أوضحنا يف
مقالنا بالعدد السابق (مستقبل جزيئات
النحاس النانوية يف مكافحة الفطريات
املمرضة للنخيل) ،هذا إلى جانب التأثير
القوي جلزيئات الشيتوزان النانوية يف
رفع االستجابة املناعية للنخيل(،)5
وبالتالي فإن التركيبة التي تتألف من
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ثمة توجه حديث
يتضمن التوليف بين
أكثر من نوع من
المواد النانوية بحيث
تتم االستفادة من
التكامل بين الخصائص
الفريدة التي توفرها
هذه المواد النانوية
مع بعضها البعض في
التركيبة النانوية الناتجة
ك ً
ال من جزيئات النحاس والشيتوزان
النانوية تعمل على محاصرة املرض من
خالل إضعاف الفطر وتقوية النبات يف
آن واحد.
المواد والطرائق المستخدمة
تحضير جزيئات النحاس النانوية

لقد مت حتضير جزيئات النحاس النانوية
وفقاً لطريقة االختزال الكيميائية،
باستعمال كبريتات النحاس خماسية
الهيدرات كمصدر أليونات النحاس،
وحمض األسكوربيك كعامل مختزل،
وحتت الظروف املناسبة من درجة
احلرارة واحلموضة (.)6
توصيف جزيئات النحاس النانوية

مت توصيف اجلزيئات احملضرة من
خالل التحقق من شكل اجلزيئات عن
طريق الفحص باملجهر اإللكتروني
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النافذ .كما مت تعيني حجم اجلزيئات من
خالل الفحص بتقنية التشتت الضوئي
الديناميكي.
تحضير جزيئات الشيتوزان النانوية

مت حتضيـــر جزيئـــات الشـــيتوزان
النانوي ــة بطريق ــة التهلي ــم األيون ــي عن ــد
الظ ــروف املناس ــبة م ــن درج ــة احل ــرارة
واحلموضـــة (.)7
توصيف جزيئات الشيتوزان النانوية

مت توصيف اجلزيئات احملضرة من
خالل التحقق من شكل اجلزيئات عن
طريق الفحص باملجهر اإللكتروني
النافذ .كما مت تعيني حجم اجلزيئات من
خالل الفحص بتقنية التشتت الضوئي
الديناميكي.
المعاملة الحقلية.

ويف هذه املرحلة مت استخدام ثالث
مجموعات من شتالت النخيل املعدية
بالفطر املمرض والبالغة من العمر 10
شهور .حيث تتألف كل مجموعة من
 20شتلة .وقد متت املعاملة على النحو
التالي:
متت معاملة املجموعة األولى مبقدار
 50مل لكل شتلة من التركيبة النانوية
بالتركيزات املختلفة.
ومتت معاملة املجموعة الثانية مبقدار
 50مل لكل شتلة من املبيد الفطري
بتركيز  3جم /اللتر.
ومتت معاملة املجموعة الثالثة مبقدار
 50مل لكل شتلة من املاء (كتجربة
مرجعية).

الشكل ( :)3التوزيع احلجمي جلزيئات النحاس النانوية

الشكل ( :)2الشكل الكروي للجزيئات حتت املجهر اإللكتروني النافذ

متت مالحظة األعراض املرضية

معنوي؛ وقد مت إجراء املعاملة يف صورة
مكررات ثالثية ،كما متت إعادة التجربة
بكاملها مرتني (.)10

استخدمت أعراض الذبول الوعائي

النتائج

تقييم حدة المرض.

على مدار أسبوعني متالحقني ،حيث
(الذبول واالصفرار) لقياس مدى حدة

املرض وفقًا ملقياس حدة املرض (.)9 ,8

التحليل اإلحصائي

مت إجراء التحليل اإلحصائي استعمال

برنامج  SPSSملعرفة ما إذا كان الفارق

بني فعالية كل من التركيبة النانوية
واملبيد يف مكافحة املرض معنوياً أم غير

الشكل (.)3

كما أوضح الفحص املجهري باستعمال
املجهر اإللكتروني النافذ أن جزيئات

لقد أوضح الفحص املجهري باستعمال
املجهر اإللكتروني النافذ أن جزيئات
النحاس النانوية تأخذ الشكل الكروي،
كما هو موضح يف الشكل (.)2
كما أظهر حتليل التشتت الضوئي
الديناميكي أن احلجم الهيدروديناميكي
جلزيئات النحاس النانوية قد بلغ

الشكل ( :)4الشكل الكروي للجزيئات حتت املجهر اإللكتروني النافذ

تقري ًبا  100نانومتر ،كما هو موضح يف

الشيتوزان النانوية تأخذ الشكل الكروي،

كما هو موضح يف الشكل (.)4

كما أظهر حتليل التشتت الضوئي
الديناميكي أن احلجم الهيدروديناميكي

جلزيئات الشيتوزان النانوية قد بلغ

تقري ًبا  50نانومتر ،كما هو موضح يف
الشكل (.)5

الشكل ( :)5التوزيع احلجمي جلزيئات الشيتوزان النانوية
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لقد كان التوليف
بين جزيئات النحاس
النانوية وجزيئات
الشيتوزان النانوية
أمرًا موفقًا إلى حد
بعيد ،وذلك نتيجة
لدورهما المتكامل في
محاصرة المرض

الشكل ( :)6إنحسار األعراض املرضية يف حالة املعاملة بالتركيبة النانوية باملقارنة باملعاملة باملبيد

وفيما يتعلق بفعالية التركيبة املكونة من
جزيئات النحاس والشيتوزان النانوية يف
مكافحة املرض ،فقد إتضح أن املعاملة

بكافة التركيزات ،والتي تراوحت من 1

جم/اللتر وحتى  2جم /اللتر ،قد أدت

إلى التخفيف من حدة املرض بصورة
معنوية إحصائياً باملقارنة بكل من عدم

املعاملة واملعاملة باملبيد ،هذا على الرغم
من استعمال املبيد بتركيز أعلى ( 3جم/

اللتر) من تركيز التركيبة النانوية ،كما
هو موضح باجلدول ( .)1ويتضح يف

الشكل ( )6إنحسار األعراض املرضية

يف حالة املعاملة بالتركيبة النانوية

باملقارنة باملعاملة باملبيد.

الخالصة

التوصيات

لقد كان التوليف بني جزيئات النحاس
النانوية وجزيئات الشيتوزان النانوية
أمراً موفقاً إلى حد بعيد ،وذلك نتيجة
لدورهما املتكامل يف محاصرة املرض
من خالل التأثير املثبط للفطر الذي
تبديه جزيئات النحاس النانوية إلى
جانب تأثير جزيئات الشيتوزان النانوية
يف رفع مستوى اإلنزميات املناعية يف
النبات املصاب ،األمر الذي أدى يف
النهاية إلى تكامل التأثيرين ،بحيث يتم
إضعاف الفطر املمرض يف نفس الوقت
تتم تقوية النبات املصاب ،مما يصب يف
نهاية املطاف يف صالح النبات.

 ثمة حاجة ماسة لتطوير بدائل جديدةللمبيدات التقليدية ملواجهة املقاومة التي
تبديها بعض السالالت الفطرية جتاه
املبيدات التقليدية املستعملة ملكافحتها.
 يتضح من هذا الفارق املعنوي إحصائياًبني التركيبة النانوية ومبيد ريزوليكس أن
التركيبة النانوية التي جتمع بني جزيئات
النحاس والشيتوزان النانوية ميكنها أن
توفر البديل األكثر فعالية ملكافحة مثل
هذا الفطر املمرض لنخيل البلح للتغلب
على املقاومة التي تبديها بعض سالالته
جتاه املبيدات الفطرية التقليدية.
 -ينبغي التوليف بني عدة أنواع من

تركيز التركيبة النانوية (جم/اللتر)

حدة املرض )(%

1,0

1,5

2,0

58,33%

46,67%

34,33%

املبيد ( 3جم /اللتر)

املاء (عدم املعاملة)

69,33%

84,33%

اجلدول ( :)1حدة املرض يف حالة املعاملة بكل من التركيبة النانوية واملبيد
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االسمرار واالسوداد
في ثمار نخلة التمر
تعرف ثمرة النخيل الناضجة نباتي ًا بأنها عنبة (لبية)  ،Berryوهي ثمرة بسيطة أحادية البذرة يختلف شكلها
حسب األصناف ،وهي من الثمار البسيطة ،أحادية البذرة وهي بشكل عام تكون بيضوية الشكل طولها يتراوح
بين  110-20ملم وعرضها بين  30-8ملم وتمر الثمرة بعدة مراحل لثناء النمو والتطور تحدث في كل مرحلة
تغيرات فيزيائية وكيميائية.

أ .د .عبد الباسط عودة ابراهيم
date_basra@yahoo.com

خبير بستنة النخيل
املديرية العامة ملشروع زراعة املليون نخلة ،سلطنة عمان

تحتاج ثمرة النخيل
إلى فترة تصل حتى
 200يوم كمتوسط
من مرحلة التلقيح حتى
مرحلة النضج التام تمر
فيها بخمسة مراحل
أساسية للنمو والتطور
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مراحل نمو وتطور ثمار النخيل

تختلف الفترة التي تنمو بها الثمرة بدءاً
من عقد الثمار حتى اكتمال منوها (البلوغ)
فهي يف الشليك مث ً
ال تبلغ  25يوم أما يف
النخيل فتبلغ الفترة من مرحلة التلقيح حتى
مرحلة النضج التام إلى  200يوم كمتوسط
متر فيها بخمسة مراحل اساسية للنمو
والتطور من العقد وحتى النضج حتدث
خاللها سلسلة من التغيرات يف حجم ووزن
الثمرة ولونها وقوامها وشكلها وطعمها
وتركيبها الكيميائي ،هذه املراحل معروفة
ولكن بعض تسمياتها تختلف من دولة
إلى أخرى ،هي:
الحبابوك Hababouk stage

املرحلة األولى من مراحل تطور
الثمرة ،وتبدأ بعد عقد الثمار مباشرة،
حيث تتكون الثمرة الصغيرة من الكربلة
الوحيدة يف الزهرة التي لقحت وحصل
فيها اإلخصاب ،وتنمو الكربلة امللقحة على
حساب الكربلتني األخريني غير امللقحتني،
حيث تسقطان بسبب عدم تلقيحهما
ومنو ،الزهرة التي خُ صبت وحدث فيها
العقد فتتكون الثمرة الصغيرة التي متتاز

61

عدسة :عبد الرحمن حسن المرزوقي

بكونها كروية الشكل لونها أصفر مخضر
أو أخضر كرميي ،وهذه املرحلة قصيرة
متتد ما بني  5-4أسابيع ومتتاز الثمار
ببطء معدل النمو ،سماها العرب (حصلة،
جدالة) واجلمع (حصل أو جدال) ،ويف
البصرة (حبابوك) ،واإلحساء (حبمبو)،
ويف احلجاز (سدي) ويف سلطنة عمان
(حبابو ،عنكزيز ،هبامبوك ،حبابي ،درار)
ويف البحرين (حبمبو ،أو حبابو ،أو دورا)
ويف مصر (عقد) ،ويف حضرموت (دبدب).
الكمري (الجمري) (stage

)Kimri

املرحلة اخلضراء والتي تسمى مرحلة
النمو السريع وهي أطول فترة متر بها
الثمار ،وفيها يزداد حجم الثمرة حتى
يصل إلى احلد األقصى يف نهاية هذه
املرحلة وتسمى (بلحة ،وسيابه ،وبغوه)
واجلمع (بلح ،وسياب ،وبغو) ،ويف شط
العرب كمري (جمري) ويف بغداد (خالل
الطوش) ،ويف عمان والبحرين واإلحساء
(خالل) ،ويف احلجاز (بلح) ،ويف اليمن
(نقيض) ،ويف ليبيا (غمق ،غمك) ،ويف
تونس (اغمك) ،ويف السودان (دفيق)،
وعندما يصير بعضه طرياً ليناً وال
يصلح ألن يكون بسرا يسمى (الداموك)،
وعندما يكون يابسا يسمى (اخلشاش).
وهناك أصناف تخلو ثمارها من املادة
العفصية القابضة وتؤكل يف هذه املرحلة
ومنها (حلوة املدينة ،شيراني البصرة،
دويكي ،والزغلول يف مصر ،طاليس
فزان ،ارشتي اجلزائر).
وتتميز الثمار يف هذه املرحلة مبا يلي:
 اللون :األخضر. -نسبة السكريات فيها قليلة جداً.
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 نسبة الرطوبة عالية. نسبة األلياف عالية. نسبة املواد التانينية املرة القابضةعالية ،وهذا ما يعطيها الطعم القابض
ويجعلها غير صاحلة لالستهالك
البشر ،وأن تراكم املركبات التانينية يبدأ
بالزيادة مع دخول الثمار يف هذه املرحلة
وأن احتاد املركبات الفينولية داخل
الثمرة يكون التانينات  Tanninsوهي
مركبات ذات وزن جزيئي عالي وتكون
يف مجموعتني رئيسيتني:
 -1املجموعة األولى :تانينات قابلة للتحلل
وتتكون من عدد من جزئيات حامض
الكاليك ( )Gallic acidاملرتبطة مع بعضها
لتكوين تانينات حرة تتصل فيها مجموعات
كربوكسيلية وتقسم الى قسمني:
 الكالوتانني :مواد تنتج لدى معاملتهابحامض الكاليك وسكر اجللوكوز.
 االلكاتانني :مواد إذا عوملتباألحماض القلوية الالعضوية أعطت
حامض الكاليك وحامض الالجيك
( )Allagic acidالذي يتكون من حامض
الكاليك والكلوكوز.
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 -2املجموعة الثانية :التانينات املكثفة
وتتميز عن املجموعة األولى بخلو
تركيبها الكيمياوي من املجاميع
الكربوكسيلية وتشمل بعض أنواع
الفالفينات (.)Flavins
يظهر اللون األسمر على الثمار
املتساقطة أو التي تتعرض إلى اجلروح
واخلدوش يف هذه املرحلة حيث يتحول
لونها من األخضر إلى األسمر وتسمى
(مخنن) ويكون الطعم القابض زال منها
وتصلح لألكل.
انضاح البلح (الكمري)

يعتمد سكان منطقة مكران على أكل
البلح األخضر كغذاء لهم بعد وضعه يف
كيس ويضرب بالعصا لغرض إحداث
جروح أو خدوش ثم يوضع يف جرة
فخارية وتغطى ببطانية ملدة ليله كاملة
ويف الصباح يتغير لونه إلى اللون األسمر
الطيني وزالت من طعمه املادة القابضة
والسبب حترر االنزمي يف اخلاليا
املهشمة والذي يعمل على ترسيب املادة
القابضة إلى صورة غير ذائبه فيختفي
الطعم القابض ويصلح لألكل.

الخالل (stage

)Khalal

املرحلة امللونة ،حيث تكتسب الثمار
اللون األصفر الشائع واملميز ملعظم
األصناف أو ألوان أخرى مثل (الوردي
 /األحمر  /األرجواني  /الكهرماني)
الذي مييز بعض األصناف الذي مييز
بعض األصناف حيث يزداد تركيز
الصبغات امللونة كالكروتني والزانثوفيل
واالنثوسيانني التي تظهر يف خاليا
البشرة وتسمى بالعربية (بُسر ،زهون،
لون) ،ويف شط العرب (خالل) ،ويف
جند واإلحساء (بُسر) ،ويف احلجاز
(زهو) ،ويف اليمن (فضا) ،ويف مصر
(بلح بسر) ،ويف السودان (صفوري)،
ويف ليبيا (صفر) ،ويف تونس واملغرب
واجلزائر (بلح أو بسر) ،ويف سلطنة
عمان والبحرين (بسر،صافورة) وإذا
تكامل اللون لألصفر أو األحمر فهو
الزهو.
والقيرين :جمع قيرينة وهو اكتمال
البسر وبدء عالمة الرطب عليها من
أسفلها وأهم مميزاتها:
 تغير اللون األخضر بشكل تدريجيوظهور اللون اخلاص بالصنف يصاحبه

انتقال سريع للسكروز ()Sucrose
املخزن يف اجلذع إلى الثمار.
 زيادة وزن الثمرة دون احلجم حتىيصل الوزن إلى احلد األقصى.
 زيادة نسبة املادة اجلافة وصالبةالثمار.
 انخفاض نسبة املادة التانينية القابضةوظهور الطعم احللو للثمرة ،حيث
تصبح حلوة املذاق .ويف نهاية املرحلة
يكتمل لون الثمرة ،ويزداد وزنها ،وتبدأ
األنزميات بشكل عام وأنزميات النضج
خاصة بالنشاط ،حيث تعمل على تطرية
أنسجة الثمرة وترطيبها.
 حتتوي الثمار على عدد من املركباتالفينولية والسائد منها حامض
الداكتليفريك (.)Dactyliferic acid
 تدخل الثمار مرحلة البلوغ أو اكتمالالنمو واحلجم ( )Maturationيف مرحلة
اخلالل التي تعتبر هي مرحلة اكتمال
النمو أن مرحلة البلوغ يستدل عليها من
تغير لون الثمار من اللون األخضر إلى
اللون األصفر أو األحمر حسب الصنف
وحدوث تغيرات كيميائية يف الثمار
كاختفاء الطعم القابض.

منطقة اتصالها بالقمع ،وتتميز هذه
املرحلة ،مبا يلي:
 استمرار انتقال السكروز إلى الثمرةولكن بنسبة وسرعة أقل.
 حتدث التحوالت األنزميية يف الثمرة،ومعها يتحول نسيج الثمرة احلي الصلب
إلى نسيج طري ميت ،ويصبح قوام
الثمرة لني ،وتكون خالية من املواد
التانينية القابضة .وتعود ليونة الثمرة
الى التغيرات التي تطرأ على املواد
البكتينية التي تكون عبارة عن مواد
غروية ذات وزن جزيئي مرتفع وتتكون
من وحدات من حامض اجلالكتورنيك
( )Galacturonic acidويدخل يف
تركيبها مركبات اخرى مثل الزايلوز
واالرابينوز والكاالكتوز وغيرها ومن أهم
املركبات البكتينية يف اخلاليا:
 حامض البكتيك ()pectic acidويوجد يف الصفيحة الوسطى ويذوب
يف املاء ولكن بعض أمالحه تكون غير
قابلة للذوبان منها بكتات الكالسيوم
واملغنيسيوم وعند النضج ينفصل
عنصري الكالسيوم واملغنيسيوم عن

الرطب ()Rutab

املفرد رطبه وهو استواء البسر إلى
نصفه أو كله رطب طري لني وهي
مرحلة نضج الثمار ،وحتولها من اخلالل
إلى اإلرطاب الذي يظهر على شكل
نقط طرية يف طرف الثمرة ،يف هذه
املرحلة يبدأ ترطيب أنسجة الثمرة ،كما
تبدأ رخاوتها بشكل تدريجي بدءاً من
طرف الثمرة ويستمر حتى قاعدتها عند
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حامض البكتيك فيصبح قابال للذوبان
وتتفكك جدران اخلاليا عن بعضها
فتقل صالبة الثمرة.
 حامض البكتنيك ()pectinic acidمياثل يف تركيبه حامض البكتيك
مع وجود مجموعات املثيل بدالً من
الهيدروجني يف مجموعة الكاربوكسيل
ووحدات بنائه هي حامض اجلالكترونيك
ويتميز بقابليته للذوبان يف املاء احلار.
 البكتينات ( )pectinsوهي تشبه يفتكوينها حامض البكتنيك ووحدات بنائها
حامض البكتيك وتوجد يف جدران اخلاليا
وتذوب يف املاء احلار وتتميز بقابليتها
على االحتاد مع الكالسيوم مكونة بكتات
الكالسيوم غير الذائبة يف املاء.
 البكتني األولي ( )propectinوهو أكثرصور املواد البكتينية تقيدا ووحدات
بنائه حامض البكتنيك املرتبط بأواصر
هيدروجني بني مجاميع للهيدروكسيل
إضافة إلى أواصر كيمياوية بواسطة
الكالسيوم واملغنيسيوم لتكوين مركب
معقد له وزن جزيئي عالي يوجد يف
اجلدار االولي وكلما زاد طول سلسلة
البكتني االولي كانت قوام الثمرة أكثر
صالبة .وهو ال يذوب يف املاء ولكنه
يذوب يف االحماض املخففة.
 تفقد الثمرة اللون اخلارجي مبرحلةاخلالل وتكتسب لوناً داكناً بنياً أو رمادياً
أو أسوداً حسب الصنف.
 تفقد الثمرة جزءاً من رطوبتها ،ويبدأحجمها بالتقلص وتنكمش وتزداد كثافة
النسيج اللحمي.
 -تتميز الثمار بالنكهة اجليدة واحلالوة
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العالية ،وإذا لم تقطف الثمار يف هذه
املرحلة ،وهي صاحلة بشكل تام لألكل،
وتركت ليكتمل إرطابها فإنها تدخل
املرحلة األخيرة (مرحلة التمر) ،وتعتبر
مرحلة الرطب هي مرحلة اكتمال النضج.
 تتميز الثمار بالنكهة اجليدة واحلالوةالعالية ،وإذا لم تقطف الثمار يف هذه
املرحلة ،وهي صاحلة بشكل تام لألكل،
وتركت ليكتمل إرطابها فإنها تدخل
املرحلة األخيرة (مرحلة التمر) ،وتعتبر
مرحلة الرطب هي مرحلة اكتمال
النضج وتسمى الثمار يف أغلب مناطق
زراعته رطب ،ويف اليمن (وسم) للرطب
املناصف ،و(قرة) للرطب الكامل.
ويسمى البسر يف بداية ارطابه (املزقون)
وتسمى الثمار التي حتولت للرطب
الكامل (هامد) .وعندما يكون الرطب
طريا كامال البسر فيه يسمى (الهماد).
التمر (stage

)Tamr

املرحلة األخيرة يف مراحل نضج
الثمرة ويطلق عليها يف البابلية سولبو
( ،)Suluppuويف السومرية زولوم
ما ( ،)Zulummaويف العبرية تامار
( ،)Tamarويف احلبشية مترة (،)Tamrat
ويف الهيروغليفية بنراوبنرت ( BNRTو
 ،)BNRويف الهندية والفارسية (خرما)،
ويسمى (متر) يف معظم املناطق العربية،
ويف مصر (بلح) ،ويف عمان (سح) ،ويف
املغرب (أبلوح) ،وتتميز هذه املرحلة
بتحول اللون الزاهي للرطب إلى اللون
الغامق أو القامت ،وفيها يقل وزن الثمرة،
ويتقلص حجمها ،وينكمش نتيجة
لفقدان املاء وتوقف انتقال السكر ،وأهم
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مميزاتها:
 توقف النشاطات األنزميية. ثبات نسبة السكر ،واملادة اجلافة،والرطوبة ،وحجم ووزن الثمرة.
 تصبح الثمار صاحلة للجني والنقلواخلزن ،أو التعبئة والكبس.
 تكون الثمار ذات حماية ذاتية ضداإلصابة بالكائنات الدقيقة التي تسبب
تعفن الثمار وتخمرها وحتمضها ،وهذا
يعود إلى النسبة العالية من السكريات.
وهي مرحلة النضج التام Ripening
وحتسب باأليام من االزهار الكامل Full
 bloomإلى اجلني أو احلصاد مع عدد
الوحدات احلرارية املتجمعة خالل الفترة
وتصبح الثمار ناضجه يف مرحلة التمر
وفيها يالحظ انفصال نسيج القشرة
عن اجلزء اللحمي مكونة غالف منفصل
واألصناف تختلف فيما بينها يف هذه
الصفة التي تعد من الصفات الرديئة
والتي يرجع سببها إلى عدة عوامل:
األول وراثي /يعود لعوامل تتحكم بسمك
القشرة وقوة صالبتها ودرجة جتعدها
وعليه توجد أصناف سهلة التقشر
واخرى مقاومة.
الثاني /متعلق بدرجة احلرارة واختالفها
بني الليل والنهار وتأثيرها على كثافة
غالف الثمرة وكثافة اجلزء اللحمي
حيث أن اختالف احلرارة يؤثر على
متدد وتقلص النسيجني وبالتالي انسالخ
القشرة عن الثمرة.
الثالث /احملتوى الرطوبي يف الغالف
واجلزء اللحمي دور يف حدوث التقشر
الرابع  /للعمليات الزراعية املختلفة

نفس الدور يف حدوث هذه الظاهرة.
والتسمية املفضلة ملراحل تطور الثمرة
(حصل ،وبلح ،وبسر ،ورطب ،ومتر) .ويف
والية بني خالد يف سلطنة عمان تسمى
املراحل (زوزو ،دوم ،دامك ،صفران،
بسرة ،قبرينة ،محقبة ،رطبة ،مترة).
وتسمى يف تونس (بربي ،بزر ،بلح ،بسر،
رطب ،متر).
اللون األسود في التمر

تظهر على الثمار يف مراحل الكمري
واخلالل والرطب والتمر حاالت مظهرية
واضحة بظهور لون أسمر أو بني داكن
أو أسود وبشكل غير طبيعي طبيعي أو
معتاد منها:
االسمرار االنزيمي

هو تفاعل بني أنزمي (PPO( Polyphenol

 oxidaseمع املركبات الفينولية بوجود
االوكسجني اجلوي ويحدث هذا التفاعل
عند تعرض الثمار للجروح أو اخلدوش
حيث يصبح االوكسجني اخلارجي على
متاس مع أنسجة الثمرة ونتيجة هذ
التفاعل تتحول الفينوالت األحادية

 Mono phenolإلى فينوالت ثنائية
 Diphenolومن ثم إلى مركبات الكينون
 Quinonesعدمية اللون والتي تتجمع مع
بعضها وتتفاعل مع األحماض األمينية
والبروتينات يف اخلاليا مكونة مركبات
بنية ،يوجد أنزمي ( )PPOيف جميع
األنسجة النباتية ولكن تختلف فعاليته
من نبات إلى آخر ومن نسيج آلخر
وحسب مراحل نضج الثمرة ويف التمور
بينت الدراسات أن نشاط األنزمي يف ثمار
التمر يكون منخفضاً يف املرحلة األولى
(احلبابوك) ثم يزداد نشاطه ويكون
عالياً يف مرحلة الكمري بشكل خاص،
وهو املسؤول عن اللون األسمر الذي
يظهر على الثمار يف هذه املرحلة ،وميكن
تثبيط حدوث اللون البني األنزميي عن
طريق خفض نسبة االوكسجني.
المواد القابضة (التانينية) Tannins
والمركبات الفينولية

حتتوي معظم أصناف التمور على املواد
التانينية يف مرحلتي الكمري واخلالل
(البسر) ،ويعود لها الطعم القابض،
واملواد التانينية يف الثمرة تكون وجودة

يف خاليا كبيرة حتت القشرة والتانني
اليوجد يف قشرة الثمرة بل يف طبقة
اخلاليا حتت القشرة مباشرة ولوحظ
يف بساتني منطقة متب  Tempبأريزونا
أن اجلرذان أكلت قشرة الثمرة (قضمت
الغالف اخلارجي للثمرة) يف مرحلة
الكمري لكنها لم تأكل الطبقة التي
بعدها ألنها ال تستسيغ التانني ،وعند
نضج الثمار يتحول التانني من صورة قابلة
إلى الذوبان ذات طعم قابض إلى دقائق
غير قابلة للذوبان يف اخلاليا ليس لها
أي طعم ،ويعتقد أن ذلك يعود الرتباطها
مع البروتينات ،وتشير الدراسات إلى أن
املواد التانينية تلعب دوراً كبيراً يف تلون
الثمار باللون الغامق بعد اجلني ،وتساهم
التانينات غير الذائبة يف تفاعالت تكون
اللون البني التأكسدي غير االنزميي
وهي املسؤولة عن حتول الثمرة الناضجة
إلى اللون البني ،وأن نسبة التانينات يف
حلم الثمرة اجلاف تبلغ  6%وتنخفض
إلى  1%يف مرحلة الرطب ،ولوحظ أن
تعريض الثمار لدرجة حرارة ْ 70م ملدة
 10دقائق أدى إلى بقاء الطعم القابض
فيها ،واستنتج من ذلك أن احلرارة أدت
إلى موت أو إيقاف نشاط أنزمي يعتقد
أن له الدور الكبير يف ترسيبها وحتولها
إلى الصورة غير القابلة للذوبان ،أما
املركبات عديدة الفينول فهي تزداد يف
الثمرة اثناء النمو والنضج وحتى يف
الثمار املخزنة واجلدول التالي يوضح
تغيرات هذه املركبات والتانينات الذائبة
يف صنف دقلة نور وحسب مراحل تطور
الثمرة.
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املركب

املرحلة اخلضراء

املرحلة امللونة

مرحلة النضج

التمور املخزنة

عديدالفينول البسيطة*

3.01

2.76

1.74

1.18

التانينات الذائبة*

73.5

85.0

10.7

14.0

التانينات غير الذائبة**

5.56

12.6

39.2

21.9

* مغ مكايفء كاتكني /متوسط الثمرة
* * مغ مكايفء كلوريد السيانني/متوسط الثمرة

الكرملة هي
ظاهرة تحدث في
الثمار نتيجة الحتراق
السكريات
اللون الداكن Darkening

ظهور اللون الغامق أو اللون البني الداكن
على التمور سببه النشاطات األنزميية
وغير االنزميية مع ارتفاع ملحوظ يف
نسبة الرطوبة ودرجة احلرارة فاللون
الداكن غير األنزميي يحدث بسبب
التفاعل بني سكريات التمور والبروتينات
أو األحماض األمينية عند معاملة التمور
باحلرارة أو بسبب اخلزن الطويل للتمور
ويسمى (تفاعل ميلرد) وتكون نتيجته
تكون الثمار داكنة اللون (سوداء) مع

ظهور رائحة غير مقبولة مقارنة بالتمور
الطازجة ،ويسمى التلون البني غير
االنزميي.
تفاعل ميالرد أو مييارد

سمي هذا التفاعل باسم الطبيب
الفرنسي مييارد الذي
والكيميائي
ّ
درس تفاعالت األحماض األمينية
مع السك ّريات عام  ،1912وهو تفاعل
معقّد يتك ّون من سلسلة من التفاعالت،
واخلطوة األولى فيه تتض ّمن إضافة
مجموعة األمني يف احلمض األميني
إلى مجموعة الكاربونيل يف الس ّكر ويف
حال كان الس ّكر هو اجللوكوز فإنّ الناجت
موضح يف
هو اجللوكوزيل أمني كما هو
ّ
الشكل رقم .1
ويدخل اجللوكوزيل أمني يف سلسلة
من التفاعالت تؤ ّدي إلى إنتاج مركبات
الدي -أكسيونوزات ()deoxyonoses
وهي مر ّكبات نشيطة تدخل بدورها يف
الشكل رقم 1
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سلسلة من التفاعالت التي تنتج عشرات
بل مئات املوا ّد الكيميائ ّية العطرة
( )aromasالتي تعطي الطعام رائحته
ومن ضمنها العديد من األلدهيدات ،أ ّما
اللون البنّي فينتج من تفاعالت البلمرة
( )polymerizationالالحقة التي تؤ ّدي
إلى تك ّون امليالنويدينات ()melanoidins
وهي مبلمرات حتتوي على مركبات
حلقية غير متجانسة ،ويلعب تفاعل
ميالرد دوراً هاماً يف تسمير البشرة
الالشمسية (دون التعرض للشمس)
حيث حتتوي املستحضرات املستخدمة
لهذا الغرض مادة dihydroxyacetone
التي تتفاعل مع األحماض األمينية يف
طبقة اجللد امل ّيتة مس ّببة لوناً بن ّياً.

التلون البني الداكن أو األسود األنزيمي

هذا التلون ال يخص التمور فقط بل
يخص كافة الفواكه نتيجة عمل إنزمي
( Phenolaseالفينوليز) على املركبات
الفينولية وأن هذا الفساد يحصل نتيجة
ظروف التخزين الغير مالئمة وكذلك طول
فترة اخلزن ،كما أن إلنزمي  Pectinaseدور
يف تطرية التمور وبالتالي ليونتها مما
يجعلها عرضه للتأثيرات الفيزيائية،
واسمرار اللون األنزميي فيعود ألكسدة
املركبات املتعددة الفينوالت وهذا ما يعطي
اللون الغامق املميز للثمار الناضجة ،إن
املركبات املتعددة الفينوالت تتكون من مادة
الاليكوسياندين Leucoyandinوهذه املادة
تكون ذائبة يف مرحلة التمر.
إن أسباب فساد التمور يف املخازن يعتبر
مشكلة كبيرة وتنتج عنها تغيرات غير
مرغوبة يف املظهر والطعم والقيمة الغذائية
للثمار ،توجد عوامل عديدة مسببه لفساد
التمور أثناء اخلزن واهم عامل للفساد هو
اسوداد التمور ،التلوث باحلشرات البقع
السكرية وامللوثات املايكرو بيولوجية.
االسمرار الداخلي

(browning

)Internal

تظهر أعراض اإلصابة على الثمار الصغيرة،
والكبيرة (الناضجة) ،فهو يصيب الثمار
يف مراحل (الكمري ،واخلالل ،والرطب،
والتمر) ،وحتى الثمار غير املخصبة
(الشيص) ،وتكون األعراض على شكل بقع
سمراء ،وعندما تنمو الثمار تتجمع هذه
البقع وتندمج مع بعضها على شكل بقعة
كبيرة ،وتكون املنطقة املصابة منخفضة
قلي ً
ال ،ولونها غامق ،كما تكون جدران

اخلاليا املصابة سميكة ،وجالتينية القوام.
الذنب األسود (األنف األسود) Black
nose

هو ضرر يصيب الثمار بسبب كثرة الري،
وارتفاع نسبة الرطوبة حول الثمار وسقوط
األمطار ،ووجود ندى الصباح ،وكذلك
اخلف الشديد للثمار ،تظهر اإلصابة يف
نهاية املرحلة اخلضراء (الكمري) ،وبداية
املرحلة امللونة (اخلالل) حيث أن زيادة مياه
الري يف الصيف تسبب تشقق بشرة الثمرة،
وبشكل خاص يف املنطقة القريبة من القمع
بشقوق عرضية يعقبها جفاف ،وموت
الطبقة حتت البشرة املتشققة ،واسوداد
لونها .يظهر فيالعراق ،ومصر ،واملغرب،
واجلزائر ،وموريتانيا ،والواليات املتحدة
األمريكية .تبلغ نسبة اإلصابة بهذا الضرر
يف صنف الساير  7%يف منطقة البصرة
يف العراق ،وتزداد مع ارتفاع مياه األنهار
وزيادة الري إلى  ،% 85ويف كاليفورنيا تبلغ
اإلصابة  % 5يف صنف دقلة نور ترتفع إلى
 % 50مع ارتفاع الرطوبة ،وأكثر األصناف
املصرية حساسية لهذا الضرر هو صنف
احلياني .وللمعاجلة جترى عمليات

تنظيم عملية ري البساتني ،وخاصة يف
شهور الصيف .وعدم إجراء عملية اخلف
الشديد للعذق أو الشماريخ .وتهوية الثمار
بوضع حلقة حديدية داخل العذق.
الكرملة Caramelistation

ظاهرة حتدث يف الثمار نتيجة الحتراق
السكريات فيتحول لون التمور من اللون
البني أو الذهبي أو الترابي إلى اللون االسود
الداكن بفعل املعامل باحلرارة أو ترك التمور
يف مخازن غير مسيطرة عليها تصل درجة
حرارتها إلى أكثر من  55درجة مئوية.
المعالجات

 معرفة مواعيد جني التمور اخلاصةبالضمد أو الكبس فيجب أال تتم عملية
اجلني قبل حتول الثمار من مرحلة
الرطب إلى مرحلة التمر وال تتأخر خوفاً
من اسوداد التمر وتغير الطعم إلى غير
املستساغ ،وتوجد مقاييس عديدة لتحديد
النضج وموعد جني التمور منها:
 عدد األيام من التلقيح حتى اجلني:تبلغ بالنسبة إلى صنف دقلة نور  208يوم
يف كاليفورنيا ،و 170يوم للصنف زهدي،
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و 130يوم للصنف الساير ،و 150يوم
لصنف اخلستاوي يف مناطق وسط العراق.
 صالبة الثمار :حيث تصبح الثمار طريةعند دخولها مرحلة التمر ،وتزداد طراوة
الثمار نتيجة لتحلل البكتني وانهيار جدران
اخلاليا ،ويبدأ النضج عند دخول الثمار
يف مرحلة الرطب ،ويبدأ اإلرطاب عندما
يصبح طرف الثمار البعيد عن القمع
طرياً ،وتعتبر مرحلة الرطب هي املرحلة
املالئمة لالستهالك الطازج يف العديد من
األصناف ،ويكتمل النضج ()Ripening
يف مرحلة التمر ،وهناك أصناف ال تكون
صاحلة لالستهالك الطازج إال بعد دخول
الثمار مرحلة التمر ويختلف قوام الثمرة
حسب محتواها من الرطوبة إضافة إلى
نسبة األلياف يف الثمرة ونوع السكر
السائد ونسبته.
 املواد الصلبة الذائبة الكلية :متثلالسكريات اجلزء األكبر منها ،وتزداد مع
تقدم الثمار نحو النضج ،كذلك يزداد
الوزن اجلاف بسبب فقدان املاء أو
انخفاض نسبة الرطوبة يف الثمار .وميكن
تعريف النضج النهائي يف ثمار التمر بأنه
فقدان املاء وزيادة نسبة املواد الصلبة
الذائبة ونقصان الوزن الطري للثمار.
 جتفيف التمور :عند جتفيف التموريجب عدم تعريضها إلى أشعة الشمس
املباشرة لفترة طويلة أو قصيرة وكذلك
عدم تعريضها لرطوبة اجلو العالية ألن
ذلك يؤدي إلى اسوداد لون الثمار وبالذات
األصناف الصفراء مما يقلل من جودتها
وقيمتها التسويقية ،لذا يجب استخدام
طرق لتجفيف التمور متنع دخول األشعة
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فوق البنفسجية التي تؤدي إلى اسوداد
لون التمور املجففة وينصح باستخدام
غرف التجفيف الشمسية املصنوعة من
مادة البولي كربونيت وهي مادة تتميز
بصالبتها ونفاذيتها للضوء وتعتبر مادة
آمنة قليلة التكلفة مقارنة بغيرها من
املواد املستخدمة حالياً ،ومبساحة 8 × 5
أمتار تستوعب ما يقارب  2طن من التمور
حتت ظروف درجات احلرارة والرطوبة
املسيطر عليها مبا يضمن القضاء على
احلشرات أو بيوضها وبالتالي احلصول
على متور معقمة كما تكمن أهمية هذه
البيوت يف قدرتها على التبكير بإنضاج
وجتفيف التمور مما يسرع يف تسويقها
ولوحظ انخفاض نسبة التقشر يف صنف
اخلالص بشكل ملحوظ وتقلل اجلهد
املبذول يف فرز التمور بعد جتفيفها
بالبيوت الزراعية.
 احملافظة على درجة األس الهيدروجيني PHفله دور مهم الرتفاع الدرجة إلى أعلى
من  PH 8يسبب اسوداد لون الثمرة.
 تثبيط عمل أنزمي ( )PPOمن خاللاستخدام التعبئة والتغليف أو اخلزن
يف جو هوائي معدل يتميز بارتفاع ثاني
أوكسيد الكربون وانخفاض االوكسجني
إضافة مركبات مثل حامض االسكوربيك
الذي يعمل على إعادة اختزال الكينون
ألن احلموضة تخفض درجة  PHوتفقد
االنزمي فعاليته.
مالحظة :نشاط انزمي ( )PPOقد يكون
مرغوباً فهو مينح الشاي اللون األسود
املميز وساعد على تخفيف الطعم
القابض للمركبات التانينية ويلعب دوراً
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يف تكوين مركبات الطعم والنكهة واللون
للكاكو والشكوالته.
المراجع

 -1إبراهيم ،عبد الباسط عودة.)2013( ،
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عدسة :محمد حسن محمد المهناء

حلم الغبار
أسباب االنتشار وطرق المكافحة
أ .د .محمود أبو السعد
maboelsaad@gmail.com

مركز التميز يف النخيل والتمور
جامعة امللك فيصل
اململكة العربية السعودية
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حلم الغبار من اآلفات غير الحشرية فهو عبارة عن عنكبوت أو ما
يسمى أكاروس يمكن رؤيته بصعوبة بالعين المجردة وهو من أخطر
اآلفات بعد سوسة النخيل الحمراء الذي يصيب ويهدد زراعة النخيل في
عديد من دول العالم والسيما في الدول العربية.
وتكمن خطورة هذه اآلفة في أنه يصيب ثمار النخيل أثناء مرحلة
النمو والنضج لمرحلة الكمري والبسر كما هو موضح بالشكل ( )1حيث
يقوم بامتصاص عصارة الثمرة مما يؤدي لوقف الثمار عن النمو ويدمر
المحصول.
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عدسة :ينيس بن رمضان

ونظراً ألن التمور يف اململكة العربية السعودية تعتبر من أهم
احملاصيل الغذائية التي متثل أعمدة األمن الغذائي والتي تسعى
الدول إلى حتقيقه .لذا فان حماية نخيل التمر من حلم الغبار
متثل أهم األبحاث اإلستراجتية ملركز التميز البحثي يف النخيل
والتمور بجامعة امللك فيصل .جاءت تسمية حلم الغبار نتيجة
الن ثمار النخيل املصابة بهذا العنكبوت تكون مغطاة بنسيج
عنكبوتي يفرزه احللم وتلتصق به ذرات التراب وبذلك يظهر
التمر والسعف املصاب وعليه طبقة من الغبار ولذلك يسمي
حلم الغبار.
هذا وينتشر عنكبوت الغبار يف العديد من بلدان العالم ،حيث

ينتشر يف جميع دول اخلليج العربي مثل :البحرين واإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والكويت وقطر
وسلطنة عمان والعراق ،باإلضافة إلى اليمن ودول شمال
أفريقيا مثل :تونس واجلزائر واملغرب وليبيا .كما ينتشر هذا
العنكبوت أيضاً يف إيران والسودان وموريتانيا والنيجر ومالي
والواليات املتحدة االمريكية.
وبالنظر ألهمية عنكبوت الغبار وما سببه خالل السنوات األخيرة
من ضرر اقتصادي للتمر ولقلة املعلومات املتوفرة واملتاحة عنه
للناس عامة والعاملني يف شؤون البستنة والوقاية خاصة ،لذا
اهتم مركز النخيل والتمور بجامعة امللك فيصل لدراسة طبيعة

شكل ( )1مظهر اإلصابة بحلم الغبار على الثمار يف مرحلة البسر
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هذه اآلفة وكيفية انتشارها وكذلك
التعرف على األعداء الطبيعية لآلفة
املوجودة يف البيئة السعودية.
التسمية العلمية:

اسمه العلمي Oligonychus afrasiaticus

ينتمي إلى شعبة مفصلية األرجل
 Arthropodaصف العنكبوتيات
 Arachnidaوحتت صف األكاروسات
( Acariسابقاً رتبه  .)Acarinaيختلف
عن احلشرة بكونه ليس له قرون
استشعار وأجنحة وجسمه مقسم إلى
منطقتني هما املنطقة الفكية واملنطقة
اجلسمية كما أنه ميلتك أربعة أزواج
من األرجل ويتراوح طوله بني (-0.3
 0.4مم) .ويضم جنس Oligonychus
الذي يعود له عنكبوت الغبار أكثر من
 35نوعاً تهاجم عوائل عديدة منها نخيل
التمر ،البلوط ،املاجنو ،الشاي ،القهوة،
القطن ،الذرة ،الصنوبر ،الرمان ،العنب،
الكمثرى ،األفوكادو.
ضرر حلم الغبار

تتغذى األطوار النشطة املتحركة للحلم
وهي اليرقة واحلورية األولى والثانية
والبالغة على عصارة االوراق والثمار
يف مرحلتي الكمري واخلالل حيث
ميتلك احللم فكوك ابرية يغرزها يف
قشرة الثمرة فيسبب تلونها وتبقعها
فتظهر الثمرة غامقة اللون مشوبة
باحلمرة خاصة املنطقة قرب القمع ،و
من األضرار الشديدة على الثمار هو أن
هذا النوع من احللم يفرز نسيج عنكبوتي
كثيف على الثمار والعذوق والشماريخ
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مما يسبب جتمع وتراكم جزيئات الغبار
واألتربة واحلشرات امليتة عليها حيث
يتحذ هذه اجلزيئات كمأوي للحماية
من الظروف اجلوية احلارة وحماية من
األعداء احليوية كما أنه يصعب ازالته
برش الثمار باملاء كأسلوب للوقاية.
يعمل هذا النسيج على عرقلة العمليات
الفسيولوجية للثمرة باإلضافة إلحداثه
ظ ً
ال على الثمار يؤخر من تلونها
ونضجها .ال تصلح الثمار املصابة
لإلستهالك البشري فلذلك تقدم
كعلف للحيوانات أو تترك على أشجار
النخيل مما قد يسبب تفاقم املشكلة يف
السنوات الالحقة .تصل نسبة اإلصابة
يف البساتني املهملة إلى أكثر من 50%
وإلى حوالي  80%يف املناطق ذات اجلو
اجلاف واحلار.
أسباب انتشار حلم الغبار في
السنوات األخيرة؟

تعد اآلفات التي تصيب املزروعات مثل
النخيل وغيرها من اآلفات الثانوية التي
ميكنها أن تبقى متوازنة بإعدادها مع
إعدائها الطبيعية حتت الظروف البيئية
املناسبة ولكن سرعان ما تتحول هذه
اآلفات إلى آفات رئيسية عندما يحدث
اختالل يف التوازن البيئي ،ولعل أهم
العوامل التي أحدثت خلل يف التوازن
بني حلم الغبار مع البيئة هو االفراط يف
استخدام املبيدات فلقد أثبتت البحوث
بأن مبيدات احلشرية تؤدي إلى:
 -1زيادة الكثافة العددية للحلم حيث
لوحظ أن املبيدات الفسفورية العضوية
والكلورينية والكارباماتية تطيل من عمر
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اإلناث وتزيد من قدرتها يف وضع البيض.
 -2تعمل املبيدات احلشرية على قتل
األعداء احليوية للحلم فيكون بذلك طليقاً
من أعدائه مما يسهل زيادة أعداده.
 -3تعمل مبيدات احلشرات على تفكك
جتمعات احللم نتيجة إلثارتها حيث
يسبب ذلك انتشار احللم مع الهواء
إلى مناطق أخرى ،هذا باإلضافة إلى
إنتشاره على مساحة أكبر على النبات
مما يوفر له غذا ًء كافياً مما يزيد
الكثافة العديدة للحلم.
وصف األطوار

 البيضة :لونها أبيض أو سمني ،شفافة،كروية ،قطرها حوالي  0.10مم .يتغير لونه
من اللون الشفاف املائي ،شكل ( )2إلى
اللون أصفر فاحت يف اليوم الثاني ،ثم تظهر
زوج من العيون باللون األحمر يف شكل
نقطتني حمراء اللون داخل غالف البيضة
الشفاف وذلك يف اليوم الثالث قبل عملية
الفقس .وقبيل عملية الفقس مباشرة مت
مالحظة طور اليرقي وهو يتحرك وكأنه
قلب ينبض وهذا املؤشر داللة على محاولة

شكل ( )2شكل بيض احللم بعد وضعه مباشرة

شكل ( )3مراحل فقس بيض احللم وخروج اليرقة

الطور اليرقي للخروج من غالف البيضة
اخلارجي احمليط به .وقد مت تسجيل
شريط فيديو خلروج الطور اليرقي ،شكل
( )3من بيض احللم وذلك خطوة بخطوة
وهذا هو أول تسجيل على مستوى العالم
لعملية فقس بيض احللم.
 اليرقة :لونها أصفر فاحت أو أبيضمصفر ،ويف بعض األحيان أخضر
فاحت ،يبلغ طول اليرقة  0.15مم ولها
ثالثة أزواج من األرجل .ويوجد عديد
من شعيرات احلسية موزعة على جسم
اليرقة ،ومت تسجيل حركة الطور اليرقي.
 احلورية :عندما تنسلخ اليرقة تتحولاحلورية وهي لونها أصفر فاحت أو أبيض
مصفر ،أو أصفر ،وعيونها حمراء اللون
ولها أربعة أزواج من األرجل والتي تنسلخ
بدورها وتتحول إلى طور احلورية الثاني.
 الطور الكامل :عندما تنسلح احلوريةالثانية تتحول للطور البالغ ،يبلغ طول
األنثى حوالي  0.4مم وطول الذكر

حوالي  0.3مم  ،جسم األنثى بيضاوي
الشكل ،بينما جسم الذكر يشبه املغزل
املقلوب ومدبب النهاية ،لونها أبيض
سمني وعيونها حمراء اللون ولها أربعة
أزواج من األرجل.
طريقة فصل الحلم من نخيل التمر:

يتم فصل احللم عن طريق قمع بيرليز،
شكل ( )4حيث تعمل احلرارة الى حركة

احللم السفل بعيد عن احلرارة الصادرة
من مصدر ضوئي ،يجمع حياً يف أطباق
بتري للفحص أو داخل أنابيب حتتوي
محلول  70%إيثانول .وكذلك ميكن
فصله من األلياف واألوراق باستخدام
جهاز الفرش الدوار ،حيث توضع العينة
بني فرشتني تدوران بشكل منتظم تعمل
على مسح األتربة مبا حتمله من حلم ثم
جتمع أسفل الفرش يف أطبق بتري.

شكل ( )4طريقة فحص الثمار وفصل احللم بقمع بيرليز
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دور حياة حلم الغبار

يقضي عنكبوت الغبار فصل الشتاء على
هيئة إناث بالغة يف قلب الشجرة بني
الليف والكرب ويبدأ بالظهور على عذوق
النخيل يف منتصف مايو أو أوائل يونيو
ويستمر وجوده وتكاثره على العذوق حتى
جمع التمر .اليظهر وجوده وضرره يف
بداية األمر إال بعد أن ينسج العنكبوت
شبكة حريرية حول الثمار ثم حول
الشماريخ والتي تظهر بيضاء أو سمنية
اللون يتغير لونها بعد ذلك للون األسمر
املغبر لذا سمي بحلم الغبار وتوجد حتت
الشبكة احلريرية جميع أطوار العنكبوت
من بيضة ويرقة وحورية وحيوان كامل.
يتكاثر هذا احللم جنسياً وعذرياً حيث
تضع اإلناث العذرية (غير امللقحة)
بيضاً ينتج منه ذكوراً .تضع األنثى
الواحدة متوسط  20بيضة خالل مدة
حياتها .تضع األنثى البيض على الثمار
وحتت الشبكة احلريرية ويفقس البيض
بعد ثالثة أيام إلى يرقات لها ثالثة أزواج
من األرجل ثم تنسلخ اليرقات وتتحول
حوريات لها أربعة أزواج من األرجل
ثم تنسلخ احلوريات وتتحول لألطوار
الكاملة ،ويبلغ طول مدة اجليل حوالي
 20يوم اعتماداً على درجات احلرارة.
ومن هنا يتضح أن هذا العنكبوت يتكاثر
إلى أعداد كبيرة خالل فترة قصيرة
ويسبب خسائر كبيرة خالل فترة الرطب
والتمر .تسير اليرقات واحلوريات
واألطوار الكاملة بسرعة من مكان ألخر
حتت الشبكة احلريرية ،وتبقى أعداد
من العنكبوت على العذوق املصابة حتى

74

شكل ( )5تغليف عذق النخيل بقماش قطني معامل مبحلول  % 0.7كبريت قابل للبلل

جني التمر ،إال أن معظمها تترك عذوق
التمر وتهاجر إلى النخلة حيث توجد
على السعف املجاور لقلب النخلة .كما
أن أعداد كبيرة من العنكبوت تبقى على
العذوق التي ثمارها غير ملقحة والتي
تبقى عادة غير ناضجة وتترك على
النخلة لوقت متأخر من فصل اخلريف.
بعد حلول فصل الشتاء وانخفاض
درجات احلرارة يهاجر العنكبوت إلى
قلب النخلة مختبئ ما بني الليف والكرب
لقضاء البيات الشتوي.
طرق المكافحة
أوال :المكافحة الزراعية

االهتمام بالعمليات الزراعية املختلفة
ومن اهم هذه العمليات:
 -1االهتمام بازالة احلشاش املوجودة
بني اشجار النخيل والتخلص من الثمار
املتساقطة حتى التكون مصدرأ لالصابة
يف العام التالي ،حيث ان االصابة
بعنكبوت الغبار تزداد بني اشجار النخيل
املهملة.
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 -2زراعة اشجار النخيل على مسافات
مناسبة تسمح بالتهوية الكافية وتخلل
ضوء الشمس حتى الترتفع الرطوبة
بني النخيل مما يساعد على انتشار
االصابة.
 -3الري املنتظم خاصة يف املناطق
اجلافة الشديدة احلرارة .حيث ان اجلو
اجلاف وتعطيش النخيل لفترة طويلة
يناسب غالبية انواع العنكبوت للتكاثر
وزيادة الكثافة العددية .وعموما فإن
حدوث فوران العداد عنكبوت الغبار أو
مبعنى أخر زيادة تعدادة بدرجة كبيرة
وفجائية ،ميكن ان يرتبط بثالثة عوامل
هي:
أ -اجلفاف :يقصد به املناطق اجلافة
وعدم الري املنتظم
ب -األتربة :حيث أن وجود األتربة يف
املزرعة نتيجة الرياح أو مرور السيارات
يف الطرق الترابية بني االشجار يساعد
على حدوث فوران لتعداد العنكبوت.
ت -اإلفراط يف استخدام للمبيدات
احلشرية :وهذا بدوره يؤدي إلى القضاء

على األعداء احليوية مما يساعد على
زيادة تعدادها يف املناطق املعاملة بهذه
املبيدات.
ثاني ًا :المكافحة الميكانيكية

تغليف أعذاق النخيل يف املزرعة بقماش
خفيف مصنوع من القطن مثل الشاش
ويغمس القماش يف محلول الكبريت
القابل للبلل مبعدل كجم لكل  150لتر
ماء (حوالي  7جرام كبريت/لتر ماء) ثم
يغلف العذق بالقماش ليأخذ شكل املثلث
مع ترك اجلزء السفلي من قاعدة املثلث
غير مغلفة وذلك للتهوية ثم يغطى بغطاء
شبكي من البالستيك ،شكل ( )5وهذه
التجربة نقلت عن املهندس الزراعي
محمد عبدالعزيز السمان مبنطقة
املجمعة باململكة العربية السعودية وقد
قام فريق بحثي من مركز التميز يف
النخيل والتمور – جامعة امللك فيصل
بزيارة علمية لهذه املزرعة موسم عام
1435هـ وتبني أنها لم تصاب بحلم
الغبار مقارنة باملزارع املجاورة مما يفيد
جناح التجربة.
ثالث ًا :المكافحة الحيوية

يعد أسد املن من أهم املفترسات حللم
الغبار ولذلك مت عزل هذا املفترس
(احلشرة الكاملة) من حقول البرسيم
احلجازي احمليطة بأشجار النخيل
مبنطقة غويبة باإلحساء ،ثم نقلت إلى
املعمل حيث مت تربيتها حتت الظروف
املعملية .ومت تعريض يرقة أسد املن
وهو الطور املفترس إلى حلم الغبار،
حيث مت تسجيل شريط فيديو يوضح

شكل ( )6افتراس يرقة أسد املن حللم الغبار

كيفية إفتراس يرقة أسد املن حللم
الغبار ،شكل ( )6أوضحت الدرسات
أن يرقة أسد املن تفترس عدة أالف
من العنكبوت يف طول فترة حياتها التي
تصل إلى  20يوم.
رابع ًا :المكافحة الكيماوية

 -1ونظراً لوجود احللم يف مرحلة كمون
أثناء فترة الشتاء داخل األلياف والسعف
يف منطقة التاج للنخلة ،لذا ينصح
بالرش مرتني أو ثالث مرات بأحد
املبيدات األكاروسية بعد فصل الشتاء.
 -2يف حالة اإلصابة احملدودة وعدم
وجود النسيج احلريري الكثيف ينصح
بالرش باملاء باملاء املمزوج بكمية قليلة
جداً من مواد التنظيف (الصابون) لقتل
األطوار املختلفة للعنكبوت التخلص من
النسيج العنكبوتي مما يعرض احللم
لألعداء احليوية
 -3يف حالة اإلصابة الشديدة ودرجات
احلرارة منخفضة يستخدم الكبريت
امليكروني القابل للبل مبعدل 20جم10/
لتر ماء

 -4يف حالة اإلصابة الشديدة ودرجات
احلرارة مرتفعة يستخدم أحد املبيدات
التالية:
الكلثني  18.5%مبعدل  20مل10/
لتر ماء أو التديون  18.5%مبعدل 20
مل 10/لتر ماء أو أميتراز  20%مبعدل
 20مل 10/لتر ماء أو أبامكتني 1.8%
مبعدل  20مل 10/لتر ماء.
المراجع

إبراهيم جدوع اجلبوري -عنكبوت الغبار
على النخيل-نشرة ارشادية أصدرتها
الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي
بوزارة الزراعة رقم  9لسنة .1999
مجدي محمد قناوي-آفات النخيل
والتمور يف سلطنة عمان-اآلفات
العنكبوتية لنخيل التمر.)2005( -
محمد فهدي فرغلي ،حسني علي جبار،
سري عبد السالم خضر  -دراسة تأثير
بعض املبيدات الكيماوية يف حلم الغبار
لنخيل التمر  -مجلة البصرة ألبحاث
نخلة التمر  -مجلد  12العدد  2-1سنة
.2013
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تمر المجهول
درة التمور األردنية
المهندس أمجد قاسم
engamjad@gmail.com

متخصص يف هندسة تكنولوجيا
الصناعات الكيميائية ،األردن
عضو الرابطة العربية لإلعالميني العلميني
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شهدت زراعة نخيل التمر في األردن تطورا كبيرا خالل العقدين
الماضيين ،وبالرغم من أن زراعة النخيل معروفة في عدة مناطق
في البالد وخصوصا في منطقة وادي األردن ( الغور ) منذ القدم،
إال أن االنطالقة الفعلية لها كانت في سبعينيات القرن الماضي،
حيث شجعت وزارة الزراعة المزارعين على االهتمام بزراعة نخيل التمر،
وقدمت مؤسسة اإلقراض الزراعي منذ مطلع تسعينيات القرن
الماضي قروضا ميسرة للمزارعين للتوسع في زراعة النخيل والتي
اثبتت جدواها في البالد.
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عدسة :أيمن إبراهيم علوان
اهتمام متزايد

تشير اإلحصاءات الرسمية الصادرة
عن وزارة الزراعة األردنية الى حدوث
توسع كبير ومضطرد يف زراعة نخيل
التمر يف البالد ،ففي عام  2003بلغت
مساحة األراضي املزروعة بالنخيل نحو
 7460دومنا (الدومن يساوي  1000متر
مربع) مزروعة بنحو  93ألف نخلة منها
 65ألف نخلة منتجة للتمر يبلغ انتاجها
نحو  3آالف طن من التمور ،ويف عام
 2016زادت مساحة األراضي املزروعة
بنخيل التمر حيث بلغت  26ألف دومن
مزروع بطاقة انتاجية بلغت  20ألف طن
من التمور سنويا.
وبني الرئيس السابق جلمعية التمور
األردنية إبراهيم حمدان أنه يف
عام  2015بلغت املساحة االجمالية

املزروعة بالنخيل يف اململكة حوالي 30
ألف دومن تضم نحو  35ألف شجرة
نخيل نوع مجهول و  125ألف شجرة
نخيل برحي و  10أالف شجرة نخيل
من أصناف متعددة ،وأن نوعي املجهول
والبرحي هما من أهم األنواع املنتجة
يف البالد ويلقيان رواجا كبيرا بني
املواطنني.
من جهته قال رئيس جمعية التمور
األردنية املهندس أنور حداد أن عدد
أشجار نخيل التمر املزروعة يف األردن
حتى شهر مايو  /أيار لعام  2017بلغ
نصف مليون نخلة على مساحة بلغت 35
ألف دومن ،وأن انتاجها يبلغ نحو  25ألف
طن من التمور سنويا ،ولتحتل األردن
بذلك املركز الرابع عشر عامليا يف انتاج
التمور .هذا وتنتشر زراعة اشجار نخيل

عدد أشجار نخيل
التمر المزروعة في
األردن حتى شهر
مايو  /أيار لعام 2017
بلغ نصف مليون نخلة
على مساحة بلغت
 35ألف دونم
أفضل انواع التمور
لزراعتها في منطقة
وادي األردن هو
نوع «المجهول»
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التمر يف اربع مناطق رئيسة يف اململكة
هي:
 وادي األردن. محافظ العقبة. األغوار اجلنوبية. منطقة األزرق.ويستحوذ وادي األردن ومحافظة العقبة
على نحو  % 85من اجمالي املساحة

املزروعة بالنخيل يف البالد ،علما بأنه

يوجد يف األردن مناطق واعدة لزراعة

النخيل كمحافظة معان.

املجاورة ،وعدد آخر مت تكثيره نسيجيا
واستيراده من دولة االمارات العربية
املتحدة.

أهم أصناف نخيل التمر في األردن

ويوجد يف املزارع األردنية نحو  46صنفا

توجد يف األردن عدة أصناف من نخيل

أنثويا ،ويبني اجلدول التالي * أهم تلك

التمر بعضها من ضمن األصناف احمللية
املعروفة وبعضها مت جلبه من الدول

األصناف وأماكن وجودها يف احملافظات
األردنية وإنتاج املتوسط لكل نخلة.

الصنف

مناطق االنتشار

اإلنتاج ( كغم  /نخلة )

البرحي

البلقاء ،إربد ،العقبة ،الكرك ،الزرقاء ،معان

120

مجهول

البلقاء ،العقبة ،إربد

75

أحمر طالل

البلقاء ،إربد

100

دقلة نور

البلقاء ،العقبة ،إربد

70

خالص

البلقاء ،إربد ،معان ،الكرك ،العقبة ،الزرقاء

50

حلوة

إربد ،البلقاء

100

حياني

البلقاء ،العقبة ،الزرقاء

50

زهدي

البلقاء ،الزرقاء ،العقبة

90

أصفر كارب

إربد ،البلقاء

100

خضرواي

البلقاء ،إربد ،الزرقاء

50

زغلول

البلقاء ،إربد

100

مكتومي

إربد ،البلقاء

50

أحمر ملوكي

إربد ،البلقاء

70

حالوي

البلقاء

50

* املصدر  :كتاب زراعة اللنخيل وإنتاج التمور يف الوطن العربي (الواقع الراهن ،املعوقات ،آفاق التطوير ) تأليف األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم.
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درة التمور األردنية

تشير دراسة أجرتها مؤسسة االقراض
الزراعي الى أن أفضل انواع التمور
لزراعتها يف منطقة وادي األردن هو نوع
«املجهول  »Medjoolحيث تتوفر التربة
الصاحلة للزراعة والظروف املناخية
املناسبة التي تتصف بارتفاع درجات
احلرارة صيفا واعتدالها شتاء.
ويعتبر متر املجهول من اجود انواع
التمور يف العالم وأكثرها طلبا وذو
جدوى اقتصادية ،نظرا الرتفاع ثمنه اذ
يتراوح سعر الكيلو غرام منه ما بني 7
الى  14دوالر امريكي.
وتبني هذه الدراسة ان منطقة وادي
األردن والتي متتد على طول احلدود
الغربية لألردن تتفاوت فيها درجة
احلرارة بشكل واضح ،وقد تبني أن
املنطقة الشمالية للوادي والواقعة
شمال مدينة دير عال جتود فيها متور
صنف البرحي والذي ال يحتاج الى
درجات حرارة مرتفعة ،بينما يف املنطقة
اجلنوبية للوادي مبا فيها منطقة البحر
امليت ووادي عربة ومنطقة العقبة يف
أقصى اجلنوب ،فإن أفضل أنواع التمور
لزراعتها هو نوع املجهول والذي يحتاج
الى درجات حرارة مرتفعة لتجويده،
وبالرغم من توصيات هذه الدراسة ،إال
أنه يف الواقع ميكن زراعة انواع أخرى
من التمور يف األردن ومنها السكري
واملبروم.
ويعد متر املجهول من األنواع النادرة
من التمور ،وهو يزرع يف أربع مناطق يف
العالم  ،هي األردن وفلسطني ومراكش يف
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املغرب و كاليفورنيا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وما يتم انتاجه من متور
املجهول يف هذه املناطق يتميز مبواصفات
عالية جتعله مرغوبا عامليا ،اذ ان املادة
اللحمية فيه عالية وهو قليل احلالوة وذو
سعرات حرارية عالية.
هذا وتشير احصاءات جمعية التمور
األردنية الى ان نصف اإلنتاج يتم
استهالكه يف األسواق احمللية والنصف
الثاني يصدر الى دول اخلليج العربي
وتركيا وأوروبا والواليات املتحدة
األمريكية ،ولتغطي متور األردن ما بني
 15% - 13%من احتياجات األسواق
العاملية حسب ما أكده رئيس جمعية
التمور األردنية حداد.
من جهة أخرى ،يتم استيراد اضعاف
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الكميات املصدرة من انواع اخرى من
التمور التي ال يتم انتاجها يف البالد
مثل الصقعي واخلالص والزاهدي،
اذ أن االنتاج الكلي للتمور يف األردن ال
يكفي احتياجات البالد ،ويتوقع انه خالل
العشر سنوات القادمة أن يبلغ االنتاج
السنوي نحو  50ألف طن من التمور يف
ظل التوسع املضطرد يف الزراعة وزيادة
انتاجية النخيل املزروعة حاليا ،علما بان
مزارع نخيل التمر من نوع املجهول تبلغ
نسبتها حاليا  70باملائة من مجمل مزارع
نخيل التمر يف األردن.
هذا وقد بني الدليل التسويقي للتمور
األردنية والذي اعدته مديرية التسويق
الزراعي الى أن معدل استهالك الفرد
سنويا من التمور يتراوح بني  1.5الى 2
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كيلوغرام بينما يبلغ يف السعودية األكثر

استهالكا للتمور يف العالم بني  38و 40

كيلوغرام سنويا ،وخالل السنوات القليلة
املاضية بدأت العادات االستهالكية لدى
االردنيني بالتغير ،حيث ارتفع تناول
التمور خاصة وانه غذاء متكامل يحتوي
على كثير من العناصر الغذائية الهامة
جلسم االنسان وبالذات يف شهر رمضان
املبارك وأصبح من املواد الغذائية
الرئيسة على مائدة اإلفطار.
تحديات جمة

لقد كان توجه كثير من املزارعني
األردنيني لزراعة أشجار النخيل
أثرا هاما وايجابيا يف عالج مشكلة
االختناقات التسويقية للمحاصيل
الزراعية التقليدية كالبندورة ،وبني حداد

أن زراعة نخيل التمر قد اثبتت جدواها
االقتصادية والتي تتجاوز  % 20من رأس
املال ،وان انتاجية الشجرة البالغة يصل
الى  75كيلوغرام ،وأن ايرادات الدومن
الواحد بعد السنة العاشرة يتجاوز 2150
دوالر امريكي سنويا.
لكن هذا القطاع الزراعي الهام يواجه
بعض العقبات ،ومنها مشكلة غالء
أسعار األشتال وضرورة متديد شبكات
الري املناسبة ،وأن إنتاجية أشجار نخيل
التمر يكون قليال جدا خالل اخلمس
سنوات األولى لزراعتها وتكاد ال حتقق
ارباحا تذكر  ،ويصل ذروة انتاج شجرة
النخيل بعد عشر سنوات وهذا يشكل
حتديا اقتصاديا للمزارعني يف البداية.
من جهة أخرى فإن األردن يصنف
من ضمن أقل دول العالم يف املخزون
املائي ،وهذا يشكل حتديا حقيقيا أمام
املزارعني لتوفير املياه الصاحلة للزراعة
وخصوصا ألشتال النخيل يف بداية
منوها ،وقد اسهمت خطط وزارتي املياه
والزراعة يف التغلب على هذا النقص من
املياه من خالل االستخدام األمثل للمياه
وتقليل الفاقد والتنظيم يف توزيع املياه
بشكل عادل بني املزارعني.
كذلك يشكل نقص األيدي العاملة املدربة
واملاهرة لزراعة نخيل التمر مشكلة
تواجه املزارعني ،وقد عمدت جمعية
التمور األردنية الى تدريب عمالة محلية
وتأهيلهم وتزويدهم باملعارف واخلبرات
العملية اخلاصة بزراعة أشجار نخيل
التمر.
هذا وتواجه أشجار النخيل مشكلة

اصابتها باآلفات الزراعية اخلطيرة،
وخاصة سوسة النخيل احلمراء ،وقد
أنشأت وزارة الزراعة األردنية يف منطقة
الغور مختبرا خاصا بهذه السوسة والذي
يقدم احللول والتوجيهات للمزارعني،
كما يقوم املتخصصون يف هذا املختبر
بجوالت إرشادية على املزارعني حلل
املشاكل التي تعترضهم.
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