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ُيْعَتَبر نجاح مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ »مسبار األمل« بمثابة محطة مضيئة في سجل إنجازات دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، التي تميزت بها منذ إعالن االتحاد في مختلف القطاعات، ويأتي لتتويج رحلة امتدت 
لخمسين عامًا من التأسيس والبناء والتمكين، واإلنجازات الرائدة لدولة اإلمارات، وتعد أيضًا بداية لخمسين 
عامًا أخرى من النجاحات، القائمة على العلم واملعرفة واالبتكار في ظل قيادتنا الحكيمة التي قدمت للعالم 

درسًا بأنه ال �ضيء مستحيل مع القوة واإلرادة والعزيمة الصادقة وتكاتف الجهود والعقول.

“مسبار األمل” هو إنجاز تاريخي ُيَتوُِج املسيرة التنموية والعلمية الرائدة لدولة اإلمارات على مدى خمسين عامًا، 
ويعكس حجم الطموح واإلرادة الوطنية، واإلصرار على تحقيق هذا اإلنجاز كأول مهمة فضائية على مستوى 
العالم العربي تصل إلى املريخ، وبدعم وثقة قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في استشراف وصنع املستقبل 

بأيدي أبناء وبنات اإلمارات الذين نقشوا حروف التفوق واالزدهار.

ُل محطة فارقة في مسيرة اإلنجازات  إن وصول مسبار األمل بنجاح في أول مهمة عربية الستكشاف املريخ ُيَمّثِ
النوعية التي باتت ترتبط باسم دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإنجاز ُتِضيُفُه اإلمارات إلى صفحات التاريخ، 
إلعالء شأن دولتنا في املحافل الدولية، كما يؤكد رؤية وتوجهات قيادتنا الرشيدة بتعزيز االعتماد على الكوادر 
والكفاءات الوطنية، وحرصهم على االستثمار في قدراتهم وإمكاناتهم ودعمهم للمشاركة في صناعة املستقبل، 
ووضع بصماتهم املتميزة في مسيرة الحضارة اإلنسانية. وإن دولة اإلمارات العربية املتحدة بنجاحها في مشروع 
“مسبار األمل” تدشن قفزة نوعية ببرنامجها الستكشاف الفضاء، وتتبوأ مكانتها ضمن منجزات الكبار في برامج 

الفضاء.

وُيْعَتَبُر مشروع مسبار األمل باإلضافة إلى كونه يحمل رسالة أمل وفخر عربية، إال أنه أيضًا ُيَعدُّ مشروعًا علميًا 
الحيوي، باإلضافة إلى  له غاياته وأهــدافــه، ومنها تأهيل الخبرات وتعزيز الــقــدرات العربية في قطاع الفضاء 
تعزيز اقتصاد املعرفة في دولة اإلمــارات العربية املتحدة، وُيسهم في توسيع بيئة األعمال الهادفة إلى التنمية 
إلــى جانب تعزيز الــقــدرات التنافسية للدولة في مختلف القطاعات االقتصادية،  املستدامة بكفاءة عالية، 

والسيما في مجاالت االبتكارات والتكنولوجيا والعلوم املتقدمة. 

شـــــجــرتـنـا
مسبار األمل نجاح ُيلِهُم األجيال

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس األمناء
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أعلنت الجمعية العامة لأمم املتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، عام 2021 السنة الدولية للفواكه 
والخضروات. والتي تهدف إلى التوعية بالدور الهام الذي تضطلع به الفواكه والخضروات بالنسبة 
إلى تغذية اإلنسان واألمن الغذائي والصحة العامة، باعتبارها جزءًا من نمط غذائي وأسلوب حياة 
متنّوع ومتوازن وصحي، مع التركيز على أهمية الحد من الفاقد واملُهدر من األغذية ضمن هذه املنتجات 
القابلة للتلف السريع. وبحسب منظمة “الفاو” من شأن خفض الفاقد واملهدر من األغذية أن يحّسن 
األمن الغذائي والتغذية ويحّد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري ويخّفض الضغط على املوارد 

من األرا�ضي واملياه، كما من شأنه أن يزيد اإلنتاجية ويحقق النمو االقتصادي.

يمكن لزراعة الفواكه والخضروات أن تساهم في تحسين جودة حياة املزارعين ومجتمعاتهم املحلية. فهي توّلد 
الدخل وتستحدث سبل العيش، وتعزز القدرة على الصمود من خالل املــوارد املحلية التي تتم إدارتها على 
نحو مستدام، وزيادة التنّوع البيولوجي الزراعي، من أجل تعزيز االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

للفواكه والــخــضــروات منافع صحّية مــتــعــّددة، بما يشمل تقوية الجهاز املــنــاعــي، وهــي منافع صحية 
ضرورية ملكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله والوقاية الشاملة من األمراض غير املعدية. ولكي تكون 
حياتنا تستند إلى نمط غذائي متنوع ينبغي استهالك كميات كافية من الفواكه والخضروات يوميًا 

كجزء من نمط غذائي متنّوع وصّحي.

وبهذه املناسبة، وصــف “شــو دونيو” املدير العام للفاو املــبــادرة بأنها “فرصة فريدة من نوعها إلذكــاء 
الوعي العالمي”، مشيرًا إلى أّن جائحة كوفيد19- انطوت على تحديات كثيرة لكي يستكشف األشخاص 
ُسباًل جديدة ملكافحة الجوع وسوء التغذية. واعتبر أّن السنة الدولية للفواكه والخضروات سوف 
تسّلط الضوء على دور التكنولوجيات الرقمية في تحسين التغذية والفرص في األسواق. وقال دونيو 
“في ظّل األزمــة الصحية الراهنة التي نعاني منها في مختلف أرجــاء العالم، من املجدي تمامًا تشجيع 

األنماط الغذائية الصحية لتقوية نظم مناعتنا”.

2021 عامًا دوليًا للفواكه والــخــضــروات، ضمن رؤيــة شاملة  ويأتي اختيار األمــم املتحدة لهذا العام 
لسالسل اإلمداد، فقد أبرزت حائجة كوفيد19- مدى أهمية سالسل القيمة القصيرة والشاملة - بما 
يشمل الفواكه والخضروات - كطريقة إلتاحة فرص تسويقية أفضل للمزارعين األسريين في املناطق 

الحضرية وشبه الحضرية على مستوى العالم. 

كـلمتنــا
2021 السنة الدولية للفواكه والخضروات

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي - املشرف العام
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 اقرأ يف هذا
العدد

تثمين النواتج الثانوية لنخيل التمر من مخلفات إلى ألياف عالية 
األداء )بالم ِفل(

ـــــؤ اإلحـــصـــائـــي« ودراســــــــات »االقـــتـــصـــاد  دور تـــــكـــــنــــــــولــــــــوجـــــيــــــــــــــا »الــتــنــبـــ
القيا�سي« في تطوير أداء مزارع النخيل وإنتاج التمور

تكنولوجيا األجواء املعدلة ودورها في مكافحة أهم اآلفات الحشرية 
التي تصيب التمور في املخازن

التجارة الدولية ستعيد ترتيب أولويات السلع املتداولة بعد جائحة 
كورونا

التكنولوجيات واالبتكارات واملمارسات الخضراء
في القطاع الزراعي

دور اإلدارة االســتــراتــيــجــيــة فـــي رفـــع كـــفـــاءة قــطــاع وإدارات مكافحة 
سوسة النخيل الحمراء

أثــر إضــافــة بعض العناصر الغذائية على تقليل ظــاهــرة »شيص« 
الثمار  وجودتها على صنف »البرحي« تحت ظروف الخرطوم

ــــرار الــتــي تــالحــظ عــلــى ثــمــار الــنــخــيــل أثــنــاء مــراحــل النمو  بــعــض األضـ
والتطور

البعد االقتصادي للتمور في الوطن العربي
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

واالبتكارات  التكنولوجيات 
والممارسات الخضراء في القطاع الزراعي

ازدهـاُر البلدان كرامُة اإلنسـان
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الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــغــربــي 
آسيا، األمم املتحدة، األسكوا، بيروت

من  الكثير  العربية  املنطقة  تواجه 
إلى  التحديات من ُندرة المياه الشديدة، 
ارتفاع عدد السكان، وزيادة تدهور األرا�ضي، 
والجفاف،واالستهالك غير املستدام للطاقة، 
إدارة  في  والنقص  الغذائي،  األمن  وانعدام 
هذه  تتفاقم  أن  املتوقع  ومن  النفايات. 
التحديات بفعل تغّير املناخ وآثاره السلبية، 
املنطقة،  تواجهها  التي  الطويلة  واألزمات 

وأنماط االستهالك السريعة التغّير.

ال  التحديات  هذه  لبعض  التصدي  ولكن 
يزال ممكنًا إذا ما استخدمت التكنولوجيات 
واملمارسات واألفكار املبتكرة على نحو مالئم 
أو  املستنفدة  املوارد  تحويل  يتيح  وفّعال 
فرص  إلى  املستثمرة  غير  حتى  أو  املُهدرة 
سبل  وتحسين  اإليرادات  لتوليد  جديدة 
واالبتكار  املوارد.  استدامة  العيش وضمان 
الرئيسيان  املحركان  هما  والتكنولوجيا 
املجتمعي،  والتحّول  االقتصادي  للنمو 
فهما يساهمان في تعزيز الكفاءة واالتصال 
والخدمات.  املوارد  على  الحصول  وإمكانية 
تدهور  إلى  أدت  الحالية  النمو  نماذج  لكن 

البيئة واستنفاد املوارد الطبيعية.

وهذه التكنولوجيات واالبتكارات البيئية يمكن 
أن تف�ضي إلى اعتماد ما يعرف »بالتكنولوجيات 
»التكنولوجيات  أو  الخضراء«  املمارسات  أو 
التكنولوجيات  هذه  تساعد  وقد  النظيفة«. 
النمو  بين  الفجوة  سد  على  واالبتكارات 
واالستدامة ألنها تقلل من اآلثار الضارة بالبيئة، 
التشغيلي.  وتحسن اإلنتاجية والكفاءة واألداء 
األولوية  املنطقة  تعطي  الوقت كي  لقد حان 
لهذا املنحى الرائد انطالقًا من املبادرات العربية 
القائمة. ويمكن اعتماد التكنولوجيات الخضراء 
على مستوى الفرد أو الشركات أو املجتمعات 
رئيسية القتصاد  أداة  وهي  البلد،  أو  املحلية 
أخضر يساهم في تحسين سبل العيش دون 

املساس برفاه األجيال املقبلة.

زيادة  في  الخضراء  التكنولوجيات  وتساهم 
واالستفادة من  الكفاءة في استخدام املوارد، 
غير  املوارد  على  والحفاظ  املتجددة،  املوارد 
املتجددة، من هنا دورها الهام في دعم النمو 
االقتصادي وتعزيزه، وخفض تكاليف اإلنتاج، 
للتحديات  التصدي  إلى جانب  املنعة،  وبناء 
الطاقة  حلول  تطبيقاتها  وتشمل  البيئية. 
والطاقة،  للمياه  املوّفرة  واألجهزة  املتجددة، 

واملمارسات الزراعية  ومكافحة تلّوث الهواء، 
إلى  التكنولوجيات  هذه  وتهدف  املستدامة. 
تحسين الكفاءة في استخدام املوارد واملساهمة 

في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

تطّورات  الخضراء  التكنولوجيات  وتشهد 
عاملية، وهي تنتشر في املنطقة تدريجيًا. وينبغي 
اختيار التكنولوجيات األنسب للسياق املحلي 
مع أخذ املفاضالت وأوجه التآزر في االعتبار. 
التكنولوجيا  إلى أن  التنبه أيضًا  وال بد من 
تكنولوجيا  اليوم  يعتبر  وما  بسرعة،  تتطّور 

خضراء، قد ال يعود كذلك في املستقبل.

هذه  الوقائع  صحيفة  من  الرئي�ضي  والهدف 
هو عرض عدد من التكنولوجيات واالبتكارات 
اعتمادها  يمكن  التي  الخضراء  واملمارسات 
العربية.  املنطقة  أنحاء  جميع  في  وتطبيقها 
املعنية  الجهات  الوقائع  صحيفة  وتشجع 
هذه  استكشاف  في  التعّمق  إلى  القراء  وجميع 
الحلول ومواصلة االبتكار فيها. وتتناول صحيفة 
الوقائع عشر تكنولوجيات وابتكارات وممارسات 
للتصدي لبعض القضايا والتحديات املشتركة. 
واملعلومات املقدمة ليست شاملة ولكن يؤمل 
أن تحّفز املزيد من االبتكار وتشجع على اعتماد 

مبادرات مماثلة.

10 حلول خضراء أعدها فريق من قسم سياسات الغذاء والبيئة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.  تتضمن صحيفة الوقائع 
وتوّلت إعداد البحوث سمر مرقص، متدربة في اإلسكوا، بإشراف وتوجيه من ريم النجداوي، وفيديل بيريينغيرو، والرا جدع.

واستفادت صحيفة الوقائع في جميع مراحل إعدادها وصياغتها من مراجعة ريتا وهبه واملدخالت القّيمة التي قدمها هــادي جعفر، الجامعة األمريكية 
في بيروت؛ الرا الجمّيل، كومبوست بلدي؛ ندى غانم )Douda Vermiculture Solutions( أتل؛ إيدالند وديونيسيا أنجيليكي ليرا، املركز الدولي للزراعة 

.)Evergreen Farms( ،؛ وعلي أمير لطيفي)Urban Farming( امللحية؛ رواد نصر وراني األشقر، املركز اللبناني لحفظ الطاقة؛ مريم الشيخ عي�ضى



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املصدر: السيد أتل إيدالند.

 Liquid( ــائـــل املـــتـــنـــاهـــي الـــصـــغـــر  الـــطـــيـــن الـــسـ
NanoClay( هــو تكنولوجيا جــديــدة يتم من 

خــاللــهــا تــحــويــل الـــتـــربـــة الــرمــلــيــة الــصــحــراويــة 
والــــجــــافــــة إلـــــى تـــربـــة خـــصـــبـــة. ويـــغـــطـــي الــطــيــن 
جزيئات  الــســائــل املتناهي الصغر ميكانيكيًا 
ــــال  ــيــــن، فــــيــــحــــّول رمـ ــــل بـــطـــبـــقـــة مـــــن الــــطــ ــــرمـ الـ
الصحراء إلى حوض أشبه باسفنجة تحفظ 
بــشــكــل أفـــضـــل الـــرطـــوبـــة واملـــغـــذيـــات. ويــــدوم 
تــأثــيــره حــوالــي 	 ســنــوات، ويــمــكــن أن يساعد 
على التوفير بنسبة 0	 - 0	 % في مياه الري. 
وهــو ال يحتوي على مـــواد كيميائية، ويتكّون 
فــقــط مـــن املـــيـــاه والـــهـــواء والــطــيــن. ولــكــن من 
الـــقـــيـــود الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــواجــهــهــا اســتــخــدام 
هذه التكنولوجيا عدم هطول األمطار بسبب 
تغّير املناخ. ومع ذلك، فإن هذا الحل الواعد 
واملبتكر يساهم فــي التوفير فــي املــيــاه، وزيـــادة 
كفاءة الكتلة األحيائية، ومكافحة تغّير املناخ 

والتهديدات التي يواجهها األمن الغذائي.

الوصف
يــحــضــر الــطــيــن الــســائــل املــتــنــاهــي الــصــغــر عبر 
خلط املياه مع الطين باعتماد عملية مبتكرة. 
وتـــجـــري عــمــلــيــة الــخــلــط فـــي املــــوقــــع، ثـــم يـــوزع 

الخليط على التربة الرملية باستخدام معدات 
الــــري التقليدية مــثــل املـــرشـــات. وُتــــرش التربة 
حـــتـــى تــتــشــبــع بــالــخــلــيــط إلـــــى أعــــمــــق الــــجــــذور، 
وهــي عملية تستغرق مــا يصل إلــى 	 ساعات، 
يمكن بعدها نثر البذور كاملعتاد. وتغّلف هذه 
الــتــقــنــيــة جـــزيـــئـــات الــــرمــــال بــطــبــقــة ذات بنية 
متناهية الصغر من الطين تحّسن الخصائص 
الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة لـــلـــتـــربـــة. ولـــكـــن ذلـــــك ال ُيـــغـــنـــي عــن 
اســـتـــخـــدام األســــمــــدة ـكــاملـــعـــتـــاد. ويـــزيـــد الــطــيــن 
السائل املتناهي الصغر من قدرة التربة الرملية 
عــلــى االحـــتـــفـــاظ بـــاملـــيـــاه بــشــكــل كــبــيــر ويــخــفــف 
مــســتــويــات مــلــوحــة الــتــربــة الــســطــحــيــة، ويــزيــد 

نسبة البوتاسيوم واملواد العضوية في التربة.

الكلفة
ــــات وفـــــــورات فـــي املــيــاه  ــــدراسـ بــّيــنــت إحـــــدى الـ
تراوحت بين 40% و 0	 % نتيجة استخدام 
هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي حــديــقــة بــلــديــة فـــي اإلمـــــارات 
الــعــربــيــة املــتــحــدة، ونـــمـــوًا أفــضــل للعشب في 
باألساليب التقليدية  ملعب للغولف مقارنًة 
وذلـــــك بـــاســـتـــخـــدام نــصــف كــمــيــة مـــيـــاه الـــري 
فــقــط. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلـــى عــائــدات استثمار 

مرتفعة )1(.

الفوائد
ــــة عـــلـــى 	  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــرمـ ــــة الـ ــربــ ــ ــتــ ــ ــيــــن قـــــــــــدرة الــ تــــحــــســ

االحتفاظ باملياه.
توفير بنسبة تصل إلى 0	 - 0	 % من املياه.	 
زيادة كفاءة الكتلة األحيائية؛	 
تــحــويــل األرا�ضــــــــي الـــصـــحـــراويـــة والــجــافــة 	 

إلى أراض زراعية؛ تعزيز األمــن الغذائي؛ 

ـــًا يـــقـــوم 	  ــامــ ــ ــمـ ــ ــــدام حــــــل طـــبـــيـــعـــي تـ ــــخــ ــتــ ــ اســ
ـــة  ــ ــــويـ ــــضــ ــعــ ــ عــــــلــــــى املــــــــــــــــــواد املــــــعــــــدنــــــيــــــة والــ
ملــعــالــجــة األرا�ضـــــي الــزراعــيــة واملــســاحــات 
الـــــــــــخـــــــــــضـــــــــــراء الـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة الـــــــقـــــــائـــــــمـــــــة؛

وقــف توّسع املناطق الصحراوية والحد 	 
من العواصف الرملية.

دراسة حالة
تم اختبار الطين السائل املتناهي الصغر على 
مساحة 00	 متر في مزرعة قائمة في صحراء 
العين، أبو ظبي. وقسمت املساحة إلى قطعتين 
خــضــعــت إحــداهــمــا ملــعــالــجــة بــالــطــيــن الــســائــل 
املتناهي الصغر واعتمدت في األخـــرى تقنيات 
الـــزراعـــة التقليدية. وقـــد أظــهــرت الــنــتــائــج أن 
متوسط وزن الــغــالل مــن القرنبيط والبامية 
والفلفل الحلو والــجــزر التي تــم حصادها من 
الجزء املعالج بالطين السائل املتناهي الصغر 
كان أعلى بنسب 109 %، 18%، 64% و	1 % 
على التوالي منه في الجزء الــذي اعتمدت فيه 
الــزراعــة التقليدية. وقـــدرت نسبة التوفير في 
مياه الــري بحوالي 40% . النتيجة: توفير هائل 
في املــيــاه، محاصيل أكبر وصحية أكثر في بيئة 

صحراوية مفتوحة )2(.

1. https://www.thenational.ae/uae/environ-

ment/nordic-know-how-set-toreap-rewards-
for-uae-farmers-1.877647
2. https://static1.squarespace.com/stat-
ic/595955913a041144867e8268/t/5c7c0a
53e2c4834c1a33aa68/15516333018267/
Desert+Control+Whitepaper+ORIGINAL.pdf



9

املصدر: السيد هادي جعفر.

ُتستخدم تقنية الري الذكي لخفض البصمة 
املــائــيــة فــهــي تــقــوم عــلــى وحــــدات تحكم ذكية 
تساهم في تحقيق الكفاءة في استهالك املياه. 
وتـــســـتـــخـــدم وحـــــــدات الــتــحــكــم الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
أجهزة االستشعار قياسات آنية ترصد عدة 
عوامل محلية، فتنظم توقيت الــري. ويمكن 
ــتـــخـــدام ُنــظــم  ضـــبـــط وحــــــــدات الـــتـــحـــكـــم بـــاسـ
محوسبة، بما فيها إنترنت األشــيــاء، لتسهيل 
ــــي. وتــشــمــل الـــعـــوامـــل الـــتـــي يتم  الــتــشــغــيــل اآللــ
ــــرارة، وهـــطـــول األمـــطـــار،  ــحـ ــ رصـــدهـــا درجـــــة الـ
ــــاع الـــشـــمـــ�ضـــي، ورطـــوبـــة  ــعـ ــ والــــرطــــوبــــة، واإلشـ
ظم القائمة على  التربة. وعادة ما تتضمن النُّ
أجـــهـــزة االســـتـــشـــعـــار مــعــلــومــات تــاريــخــيــة عن 
ُتستخدم  الطقس فــي املــواقــع املبرمجة فيها، 

لتعديل كمية املياه املزّودة للحقل.

الوصف
نظام الري القائم على أجهزة االستشعار يتألف 
عادًة من أجهزة استشعار لجمع القياسات من 
التربة والطقس واملحاصيل؛ وبرنامج لتحليل 
البيانات وإصدار التوصيات؛ ونظام آلي موصول 
بشبكة املياه للتحكم في جدولة الـــري. وهناك 
ــهـــزة االســتــشــعــار:  ثـــالثـــة أنــــــواع رئــيــســيــة مـــن أجـ

أكبرها أجــهــزة االستشعار القائمة على التربة، 
الــتــي تكشف إجـــهـــاد الــنــبــات مـــن خـــالل قياس 
رطوبة التربة، وملوحتها، وموصليتها، وغير ذلك؛ 
تليها أجــهــزة االســتــشــعــار القائمة على الطقس 
الــتــي تكشف عـــن الــتــغــّيــرات فـــي البيئة املحلية 
مــن خــالل جمع بيانات عــن التبخر والطقس؛ 
ثم أجهزة استشعار تثبت على النبات وتقيس 
التغّيرات داخلها ولكن العمل ال يزال جاريًا على 
تطويرها. ويرصد نظام الري الذكي ما إذا كانت 
املياه تتدفق أم ال، ومــا إذا كانت األنابيب غير 
مــســدودة أو ُتسرب املــيــاه. ويمكن التحكم فيه 
مــن خـــالل تطبيق على الهاتف الــذكــي. ويحدد 
النظام أفضل وقــت للري، ومــدة الــري، وكمية 

املياه الالزمة.

الكلفة
تتراوح كلفة ُنظم التحكم ملساحة 100,000 
قدم مربع بين 000,	 و 12,000 دوالر سنويًا. 
وتــبــلــغ كلفة ُنــظــم الـــري بالتنقيط للمساحة 

نفسها حوالي 000,	1 دوالر)1(.

الــكــفــاءة فــي اســتــخــدام املــيــاه وفـــي الــــري أعلى 
ظم التقليدية  في ُنظم الــري اآللية منها في النُّ
لــلــتــحــكــم بـــالـــري. فــوفــقــًا إلحــــدى الــــدراســــات، 
بلغت قيم الكفاءة 1.64 و 1.37 كيلوغرام/
متر مكعب للقمح عند تطبيق نظام ري آلي، 
كــيــلــوغــرام/مــتــر مكعب  و 1.21  مــقــابــل 1.47 

عند تطبيق ُنظم تقليدية للتحكم بالري)2(.

الفوائد
ــيـــجـــة	  الـــــــحـــــــد مـــــــــن اســـــــتـــــــهـــــــالك املـــــــــيـــــــــاه نـــتـ

استخدامها بكفاءة وبالكميات املطلوبة؛	 
ــــي كـــلـــفـــة الـــكـــمـــيـــات غــيــر 	  ــــي فـ ــالـ ــ الـــتـــوفـــيـــر املـ

الضرورية ألن النظام يمنع فقدان املياه 
ويخفف استهالكها؛

الحد من املوارد البشرية بسبب التشغيل 	 
اآللي باستخدام إنترنت األشياء؛

جدولة الــري باستخدام ُنظم استشعار 	 
الرطوبة، مع تقصير املدة أو إطالتها وفق 

الحاجة؛
التقليل من رشح األسمدة نتيجة خفض 	 

جريان املياه إلى أدنى حد.

دراسة حالة
ــيـــروت منحة  تــلــقــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فـــي بـ
تمويل من   )Google.org( في برنامج مصمم 
خصيصًا ملراعاة االحتياجات املحلية في إطار 
 Google Developers Launchpad( منصة
وُيعنى  لدعم تطوير املشاريع.   )Accelerator
ــــة عــلــى بــيــانــات  املــــشــــروع بــتــطــبــيــق تــعــلــيــم اآللـ
الــطــقــس والــــزراعــــة بــهــدف تــحــســيــن عمليات 
الرّي لدى املزارعين الذين يواجهون شّحًا في 

املوارد في أفريقيا والشرق األوسط)3(.

1. https://www.facilitiesnet.com/green/
article/Smart-Irrigation-Systems-Rainwater 
Collection-Are-Cost-Effective---13436
2. http://www.scielo.org.za/pdf/wsa/
v43n2/18.pdf 
3. https://services.google.com/fh/files/misc/
accelerating_social_good_with_artificialintel-
ligence_google_ai_impact_challenge.pdf



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املصدر: السيد رواد نصر.

ــــوارد املـــتـــجـــّددة مــتــوفــرة  يــفــتــرض أن تــكــون املــ
دائمًا. وفي الزراعة، يمكن استخدام الطاقة 
املــــتــــجــــددة ألغـــــــــراض مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا تــولــيــد 
الطاقة، والتجفيف، والعديد من العمليات 

األخرى في املزارع.

وتـــســـاعـــد الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة عــلــى مــكــافــحــة 
تــغــّيــر املـــنـــاخ مـــن خـــالل الــحــد مـــن انــبــعــاثــات 
غــــــازات الـــدفـــيـــئـــة، وهــــي تـــوفـــر فــــرص بــديــلــة 
لـــإنـــســـان لــلــحــصــول عـــلـــى الـــطـــاقـــة ال ســيــمــا 
فــي املــنــاطــق الــنــائــيــة. كــمــا أن الــنــمــو الــســريــع 
لتكنولوجيات الطاقة الشمسية املتجددة 
فأصبحت متاحًة  ساهم في خفض كلفتها، 
بـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة يـــمـــكـــن لـــلـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة 
ــيـــة،  ــانـ ــــة الـــشـــمـــســـيـــة مـــجـ ــاقـ ــ ــــطـ تـــحـــمـــلـــهـــا. والـ
ولكن عمليات جمعها وتحويلها وتخزينها ال 

تزال مكلفة.

الوصف
يــمــكــن االســــتــــفــــادة مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
ــــى طـــاقـــة قــابــلــة  بـــتـــحـــويـــل أشـــعـــة الـــشـــمـــس إلـ
لــــــالســــــتــــــخــــــدام مــــــــن خــــــــــالل ثــــــــــالث تــــقــــنــــيــــات 
رئــيــســيــة: ُنــظــم الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــفــولــط 

ــــي تــتــكــون مـــن أشـــبـــاه مــوصــالت  ضــوئــيــة )وهـ
ــا فـــوتـــوفـــلـــطـــيـــة تـــلـــتـــقـــط أشـــعـــة  داخـــــــل خــــاليــ
ــيـــــد الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء(؛ الــــطــــاقــــة  ــ ــــولـ ــتـ ــ الـــــشـــــمـــــس لـ
ـــزة )بـــــاســـــتـــــخـــــدام أشـــعـــة  الـــشـــمـــســـيـــة املــــــــرّكـــــ
ــــمـــــس لـــتـــســـخـــيـــن أحــــــــد الــــــســــــوائــــــل، ثـــم  الـــــشـ
أو ُنظم  استخدام البخار لتوليد الكهرباء(؛ 
شــمــســيــة لــلــتــدفــئــة والــتــبــريــد )جـــمـــع الــطــاقــة 
الحرارية من أشعة الشمس لتسخين املياه 

أو لتدفئة املساحات أو تبريدها(.

ويـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة مــن 
أجل:
تــجــفــيــف املــحــاصــيــل أو تــدفــئــة املــســاكــن 	 

والحظائر والبيوت الزراعية؛

توفير املــيــاه الساخنة لعمليات التجهيز 	 
والعمليات األخرى في املزارع واملنازل؛

توليد الطاقة لتشغيل املعدات الزراعية 	 
ومضخات املياه؛

اإلضــــــــــــــــــاءة، وتـــــوفـــــيـــــر الـــــطـــــاقـــــة لــــــأســــــوار 	 
الكهربائية.

الكلفة
تــشــيــر الـــبـــيـــانـــات املــتــعــلــقــة بـــاتـــفـــاقـــيـــات شــــراء 
ــعــــار املـــنـــاقـــصـــات حـــالـــيـــًا إلــــى أنــه  الـــطـــاقـــة وأســ
ســـيـــنـــخـــفـــض ســـعـــر   ،  2020 ــلـــــول عـــــــــام  ــ ــــحـ بـ
املولدة من ُنظم الطاقة الشمسية  الكهرباء 
دوالر/  ــــى حــــوالــــي 0.048  الـــفـــولـــط ضـــوئـــيـــة إلـ

كيلوواط ساعة)1(.

الفوائد
إنــتــاج طــاقــة خالية مــن انبعاثات غــازات 	 

الدفيئة الناجمة عن الوقود األحفوري 
والحد من بعض أنواع تلّوث الهواء؛

إمكانية التوفير املالي في املزارع؛	 

تنويع إمدادات الطاقة؛	 

خفض االعتماد على الوقود املستورد؛	 

تعزيز التنمية االقتصادية وتوليد فرص 	 
الــعــمــل فـــي مـــجـــاالت عــــدة مــثــل الــتــصــنــيــع 

والتركيب.

دراسة حالة
نـــظـــام ضــخ   11 تـــم تــركــيــب   ،201	 فـــي عــــام 
ــيـــة الـــفـــولـــط  ـــة الـــشـــمـــسـ ــعـــمـــل عــــلــــى الــــطــــاقـ يـ
ــاد  ــــاق اتــــحــ ــــطـ ــنـــطـــقـــة ضــــمــــن نـ ــيــــة فـــــي مـ ضــــوئــ
بـــلـــديـــات بــعــلــبــك فــــي الـــبـــقـــاع، لـــبـــنـــان. وتــبــلــغ 
مــلــيــون   1.43 ــعـــة اإلجـــمـــالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام  الـــسـ
مــيــغــاواط فــي ذروتـــه. ويــوفــر الــنــظــام الطاقة 
11 مــضــخــة مـــيـــاه غــاطــســة فـــي آبـــار  ملــجــمــوع 
مــخــتــلــفــة تـــوفـــر إمــــــــدادات املــــيــــاه الــصــالــحــة 
لــلــشــرب لــلــســكــان املــقــيــمــيــن فــي املــنــطــقــة التي 

املشروع. يغطيها 

1. https://www.irena.org/-/media/Files/
IRENA/Agency/Publication/2019/May/
IRENA_Renewable-Power-Generations 
Costs-in-2018.pdf
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املصدر: السيد علي أمير لطيفي.

الــزراعــة العمودية هــي نــظــام إلنــتــاج األغــذيــة 
ــادًة  ــ ــــي عــ ــبـــقـــات مــــرصــــوفــــة عــــمــــوديــــًا. وهــ فــــي طـ
زراعــــــــة داخـــلـــيـــة فــــي بـــيـــئـــة خـــاضـــعـــة لــلــتــحــكــم 
تتيح تحسين نمو النبات، وغالبًا بدون تربة. 
hy- )وهــي تشمل الــزراعــة املائية )على املـــاء( 
)الجمع  والــزراعــة االحيومائية   )droponics
بين تربية األحــيــاء املــائــيــة والـــزراعـــة املــائــيــة(، 
)مـــن  الـــهـــوائـــيـــة  والـــــزراعـــــة   ،)aquaponics(
وتستخدم   .)aeroponics( دون أي وســـط( 
الزراعة العمودية أيضًا في البيوت الزراعية 
ولكن في معظم األحيان في املباني أو الحاويات 

أو األنفاق تحت األرض أو املناجم القديمة.

ــــنــــتــــج 10  ــلـــــزراعـــــة الــــعــــمــــوديــــة أن ُت ــ ويــــمــــكــــن لـ
أضـــعـــاف مـــا تــنــتــجــه الــــزراعــــة الــتــقــلــيــديــة إذا 
ــــدام الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات  ــــخـ ــتـ ــ ــــاسـ اســــتــــكــــمــــلــــت بـ
املتقدمة األخــرى مثل اإلضـــاءة. كما أن هذه 
الــتــقــنــيــة مــنــاســبــة جــــدًا لـــزراعـــة الــخــضــروات 

مثل الطماطم والفلفل والخيار والخس.

الوصف
سيتم الــتــركــيــز فيما يــلــي عــلــى الـــزراعـــة املائية 
الــتــي تعني زراعــــة الــنــبــاتــات فــي مــحــلــول سائل 

بــدون تــربــة. وللنباتات األرضــيــة، تــذاب عــادًة 
مــغــذيــات معدنية فــي املــيــاه وُتــغــمــر الــجــذور في 
ظم  هــذا املحلول املــغــذي فقط. وتستخدم نُّ
الـــزراعـــة املــائــيــة النشطة مــضــخــات لتحريك 
املحلول املغذي، في حين تعتمد نظم الزراعة 
املائية غير النشطة على الخاصية الشعرية 

للنبات.

ــت جــــذور الــنــبــات بــأيــة ركـــيـــزة صــلــبــة في  ال ُتــثــبَّ
حالة الزراعة املائية في محلول مائي، أّمــا في 
حالة الزراعة املائية في بيئة مثبتة فُتستخدم 

ركيزة صلبة ال مفعول لها لتثبيت الجذور.

هــنــاك الــعــديــد مــن نظم الــزراعــة املــائــيــة التي 
ــف حــســب التقنية املستخدمة  ــز أو تــصــنَّ تــمــيَّ
مياه عميقة،  تدفق متواصل،  )نظام ثابت، 
ــــزائـــــد، تــنــقــيــط، نـــظـــام دوار، وغــيــر  صـــــرف الـ
ذلك(؛ والركيزة الصلبة املستخدمة )الطين، 
األحــجــار الــزراعــيــة، قــشــور األرز، البيراليت، 
الــفــيــرمــيــكــولــيــت، الـــحـــ�ضـــى الـــرمـــلـــي، الــصــوف 
وغــيــرهــا(؛  البوليسترين الــرغــوي،  الــصــخــري، 
ــيــــر الــــعــــضــــويــــة،  ـــة، غــ ــويــ ــ ــعـــــضـ ــ ــغــــــذيــــــات )الـ واملــــ

اإلضافات، مزيج من املغذيات، وغيرها(.

الكلفة
كلفة الــزراعــة العمودية أو فــي بيوت زراعية 
أعلى بثالث أو خمس مرات من كلفة الزراعة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. يــــتــــرواح ســـعـــر الـــتـــجـــزئـــة لـــوحـــدة 
الــزراعــات العمودية أو فــي البيوت الزراعية 
بين 2 و 3 دوالر، في حين ال يتعدى سعر الخس 

املزروع بطريقة تقليدية دوالرًا واحدًا)1(.

الفوائد
انخفاض تكاليف اليد العاملة واملساحة 	 

ــبــــقــــات املــــرصــــوفــــة  ــعـــة الــــطــ ــيـ ــبـ بــــســــبــــب طـ
ظم؛ عموديًا لهذه النُّ

زيادة املحاصيل جراء كفاءة النظام؛	 
ــيــــاه، إذ 	  زيــــــادة الـــكـــفـــاءة فـــي اســـتـــخـــدام املــ

يمكن االســتــفــادة مــن املــيــاه املتبخرة من 
خالل التكثيف وإعادتها إلى نظام الري؛

زيادة اإلنتاج لكل وحدة مساحة؛	 
ــي مـــنـــاطـــق ال يــتــوفــر 	  ــ ــــاج فـ ــتــ ــ إمـــكـــانـــيـــة اإلنــ

فيها الــطــقــس والــتــربــة املــؤاتــيــان ألن هــذه 
الزراعة تجري غالبًا في الداخل؛

اآلفـــات 	  مبيـــدات  الســـتخدام  حاجـــة  ال 
واألعشـــاب.

دراسة حالة
نــظــاٌم يــصــل طــولــه إلـــى 30 متر   )Grow360(
يتألف من وحدات و 10 مستويات. وتحتوي 
املستويات العشرة على 1,000 وحــدة. وتبلغ 
 9	2,000 الــــغــــلــــة الــــســــنــــويــــة لــــكــــل مــــســــتــــوى 
كيلوغرام. ويمكن لهذا النظام أن ينتج حوالي 

20,000	,9 كيلوغرام سنويًا )2(.

ويمكن اســتــخــدام هــذا الــنــظــام إلنــتــاج أنــواع 
مــخــتــلــفــة مـــــن الــــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــروات مــثــل 

الفراولة والخس، الخ.

1. https://agfundernews.com/the-econom-

ics-of-local-vertical-and-greenhouse-farm-

ing-are-getting-competitive.html
2. https://www.unescwa.org/sites/www.
unescwa.org/files/events/files/s4-5.pdf 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املصدر: السيدة ديونيسيا أنجيليكي ليرا.

ــتـــــاج املـــتـــكـــامـــلـــة هــــي مــــن الـــنـــمـــاذج  ــ ُنــــظــــم اإلنـ
ــتـــي تــالئــم  الــــزراعــــيــــة املـــســـتـــدامـــة الــقــلــيــلــة الـ
ـــن أن  ــمــــكـ ــــة، والــــــتــــــي يــ ــيـ ــ ــــشـ ــامـ ــ ــهـ ــ األرا�ضــــــــــــــــي الـ
تـــولـــد مــنــتــجــات مــتــنــوعــة ومـــصـــادر مــتــعــددة 
لـــلـــدخـــل فــــي املـــجـــتـــمـــعـــات الــــريــــفــــيــــة. وتـــجـــمـــع 
ــظــم بــيــن املــحــاصــيــل، والــحــيــوانــات  هـــذه الــنُّ
األلـــيـــفـــة، واألنـــــــواع املـــائـــيـــة. وهــــي تــســتــخــدم 

تــربــة ومـــوارد مــائــيــة منخفضة الــجــودة مثل 
ــالـــحـــة أو مـــيـــاه الـــصـــرف  ــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة املـ املــ
ــأثـــرة بــــاألمــــالح. وُتـــنـــتـــج هـــذه  ــتـ أو األرا�ضــــــــي املـ
ــيــــة إذ تـــســـتـــخـــدم  ــابــ ــــظــــم تــــفــــاعــــالت إيــــجــ الــــنُّ
)1( روث الــحــيــوانــات لــتــســمــيــد املـــزروعـــات 
ــــة  ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ املـــــنـــــتـــــجـــــات   )2( واألحـــــــــــــــــــــواض؛ 
للمحاصيل لتغذية الحيوانات واألسماك؛ 
 )4( و  رواســـــــب األحــــــــواض كــــأســــمــــدة؛   )3(

املائية ألغراض الري. مياه تربية األحياء 

الكلفة
يمكن أن يكون لأسماك دورتــان تكوينيتان 
فــي الــســنــة، مــا يــوفــر فــرصــة اقــتــصــاديــة كبيرة 
ــمــــزارعــــيــــن املـــحـــلـــيـــيـــن وصــــــغــــــار املـــــزارعـــــيـــــن.  لــــلــ
ظم كلفة علف األسماك،  تنخفض في هذه النُّ
ــفـــعـــل تـــقـــلـــيـــص احــــتــــيــــاجــــات األســــــمــــــاك إلــــى  بـ

الــعــلــف مــن 2 إلـــى 1.1 كــيــلــوغــرام مــن العلف 
لكل 1 كيلوغرام من األسماك)1(.

الفوائد
تحسين دخـــل املــزارعــيــن مــن خـــالل تــنــّوع 	 

اإلنتاج؛

ــــي املــــــــــــزارع بــكــلــفــة 	  ــيـــن اإلنــــتــــاجــــيــــة فــ تـــحـــسـ
منخفضة؛

استخدام املياه املحالة واملياه املنخفضة 	 
الجودة؛

تحقيق اإلنتاج الزراعي األمثل؛	 

تربية األنواع املائية؛	 

تحسين التغذية لصغار املزارعين.	 

دراسة حالة
حقق املركز الدولي للزراعة امللحية إحدى 
الكتلة الحيوية  )أو زيـــادات(  أعــلــى كثافات 
ألســمــاك الــبــلــطــي بــاســتــخــدام املــيــاه األجـــاج 
ــنـــاتـــجـــة مــــن تــحــلــيــة  الـ )أو املــــيــــاه الــــعــــادمــــة( 
كــــيــــلــــوغــــرام/مــــتــــر مـــكـــعـــب   30 املــــــيــــــاه، وهـــــــي 

كيلوغرام/متر مكعب.  10 مقارنة مع 

1. https://www.biosaline.org/news/2018-
0	-0	-		0	

الوصف
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املصدر: السيدة سمر مرقص.

تتطلب معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة 
ــًا بـــاســـم املـــيـــاه  اســـتـــخـــدامـــهـــا، املـــعـــروفـــة أيــــضــ
أنـــواعـــًا مختلفة مــن املعالجة  املــســتــصــلــحــة، 
وذلـــك حــســب مــصــدرهــا ووجــهــة استخدامها 
وتكاليفها. وقد تحتوي مياه الصرف الصحي 
ــــي.  ــــزراعـ عـــلـــى مـــغـــذيـــات قــــد تـــفـــيـــد الـــقـــطـــاع الـ
ويقت�ضي االســتــخــدام السليم ملــيــاه الصرف 
الصحي مراعاة بعض االعتبارات مثل التوافر 
فـــي املــســتــقــبــل، وســـالمـــة إعـــــادة االســـتـــخـــدام، 

ومرافق التخزين، وغيرها.

وإعــــادة اســتــخــدام مــيــاه الــصــرف الصحي هي 
ــــار تــغــّيــر  مـــن الــحــلــول املــمــكــنــة لــلــتــكــّيــف مـــع آثـ
املــنــاخ ألنــهــا تــوفــر مــــوردًا مــائــيــًا جــديــدًا يمكن 
اســتــخــدامــه فـــي الــــزراعــــة، والـــــري الــحــضــري، 
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، وتـــجـــديـــد أحـــــواض 

املياه الجوفية.

الوصف )1(
جــمــع مــيــاه الــصــرف الــصــحــي: تــتــم عملية 	 

ــنـــقـــل فــــي ظـــــــروف صـــحـــيـــة تــــفــــرض عــلــى  الـ
العاملين ارتداء مالبس واقية، وأن تكون 

األنابيب مانعة للتسرب؛

التحكم في الرائحة: يجب تحديد مصادر 	 
الرائحة ومعالجتها للقضاء عليها؛

الــفــحــص: إزالـــة الــرواســب الــكــبــيــرة التي 	 
ــــم الـــتـــخـــلـــص  ــتـ ــ قـــــد تــــضــــر بـــــاملـــــعـــــدات. ويـ
مـــن الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة الـــتـــي ُتــســتــخــرج 
ــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــــي مــطــامــر  مــــن مـ

النفايات؛
املــعــالــجــة األولــــيــــة: فــصــل املـــــواد الصلبة 	 

الــبــيــولــوجــيــة عــن مــيــاه الــصــرف الــصــحــي. 
وتــزال النفايات الصلبة التي تستقر على 
ســطــح الــخــزان وتــنــقــل لتخضع ملــزيــد من 
املعالجة. ثم تضخ املياه املتبقية ملعالجة 

ثانوية؛
املــعــالــجــة الــثــانــويــة: املــعــالــجــة باستخدام 	 

عملية الرواسب الطينية املنشطة؛
مــعــالــجــة املــــــواد الــصــلــبــة الـــحـــيـــويـــة: نقل 	 

ــبـــة الــــنــــاتــــجــــة عـــــن مــرحــلــتــي  ــلـ املــــــــــواد الـــصـ
املعالجة األولــيــة والثانوية إلــى هاضمات 
ــــدة شـــهـــر تــحــت  ُتـــعـــالـــج فـــيـــهـــا الـــنـــفـــايـــات ملــ

الهضم الالهوائي؛
املــعــالــجــة الــثــالــثــة: إزالــــة مــا يــصــل إلـــى 99 	 

فــي املــائــة مــن الــشــوائــب؛ 	2 دقــيــقــة على 
ــلـــور - •الــتــطــهــيــر:  األقــــــل بـــاســـتـــخـــدام الـــكـ
تـــتـــم الـــعـــمـــلـــيـــة ملــــــدة 20 وهـــيـــبـــوكـــلـــوريـــت 

الصوديوم؛
مــعــالــجــة الــرواســب الــطــيــنــيــة )الــحــمــأة(: 	 

ــي تـــكـــثـــيـــف  ــتــ ــيــ ــلــ ــمــ ـــعــ ــــع الــــــحــــــمــــــأة لـ ــــضـ ــــخـ تـ
وتــخــثــر. وقــد تــســتــغــرق هــذه الــعــمــلــيــة ما 
يــصــل إلــى 24 ســاعــة، فــيــتــم جــمــع املــيــاه 
إلى  الحمأة وإعادتها  املتبقية ومعالجة 

الطبيعة.

الكلفة
ُتــقــدر الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة لــكــل مــتــر مكعب 	 

دوالر/م   0.35 من املياه املعالجة بقيمة 
3 وقـــد تختلف هـــذه القيمة حــســب نــوع 
ــــزة املـــســـتـــخـــدمـــة، وحــــجــــم مــحــطــة  ــهــ ــ األجــ

معالجة
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي، وعــمــر املـــرافـــق)2(	 

ــادة  ــ مــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي وإعـ
استخدامها

الفوائد
توفير في املياه؛	 
تحسين اإلنتاج الغذائي؛	 
تخفيف التلّوث البيئي؛	 
مكافحة األمراض؛	 
إنتاج الطاقة.	 

دراسة حالة
أنشئت في قرية دير ميماس في جنوب لبنان 
مــحــطــة ملـــعـــالـــجـــة مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي فــي 
 201	 عــــام 2004 وأعــــيــــد تــأهــيــلــهــا فــــي عــــام 
بتمويل من الكتيبة اإلسبانية التابعة لقوة 
وُتعتبر مياه  األمــم املتحدة املؤقتة في لبنان. 
الصرف الصحي التي تصب في نهر الليطاني 
ــالــــجــــة مـــقـــبـــولـــة مـــــن حــيــث  مـــــن مـــحـــطـــة املــــعــ

املواصفات.

1. https://www.conserve-energy-future.
com/process-of-wastewater-treatment.php 
2. https://www.mdpi.com/2073-
4441/11/3/423
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املصدر: السيدة ديونيسيا أنجيليكي ليرا.

ــلـــى تـــطـــويـــر أصــــنــــاف بــــذور  ــلـــمـــاء عـ يـــعـــمـــل الـــعـ
عــالــيــة اإلنـــتـــاج، أغــنــى بــاملــغــذيــات وأكــثــر قــدرة 
ــنــــاخ  ــّيــــف مـــــع الــــجــــفــــاف وتــــغــــّيــــر املــ ــتــــكــ ــلــــى الــ عــ
وهناك  البيئية.  التحديات  وبالتالي مواجهة 
أنـــواع مختلفة مــن الــبــذور املــحــّســنــة: الــبــذور 
املفتوحة التلقيح، والبذور الهجينة، والبذور 

املعدلة جينيًا.

ُتـــنـــتـــج الـــــبـــــذور املـــفـــتـــوحـــة الـــتـــلـــقـــيـــح بــطــريــقــة 
طبيعية من خالل التلقيح العشوائي. 

وُتنتج البذور الهجينة من خالل تهجين اثنين 
ــــن الــــنــــبــــاتــــات الـــرئـــيـــســـيـــة ذات الــخــصــائــص  مـ
ــــذور تـــحـــافـــظ عــلــى  ــبــ ــ ــلــــوبــــة. لـــكـــن هــــــذه الــ املــــطــ
إمكاناتها العالية اإلنتاج في العام األول فقط، 
ثم تفقد فعاليتها في الجيل الثاني. لذا، يحتاج 

املزارعون إلى شراء بذور جديدة كل عام.

وُتــنــتــج الــبــذور املــعــدلــة جينيًا مــن خـــالل نقل 
جين واحــد أو اثنين من الجينات التي تحمل 
الصفات املطلوبة، من نباتات حية مباشرًة 
إلى مجين النبات اآلخر. ولكن البذور املعدلة 
جينيًا ال تحظى بالكثير من القبول إذ ُيعتقد 

أنها تنطوي على مخاطر صحية كبيرة.

الوصف
يشمل التعديل الجيني للنباتات أو البذور 
إضـــافـــة جــــزء مـــحـــدد مـــن الــحــمــض الـــنـــووي 
يــضــفــي عليها خصائص  إلـــى مــجــيــن الــنــبــات، 
ــــقـــــدرة عـــلـــى مـــقـــاومـــة مـــرض  جــــديــــدة مـــثـــل الـ
معّين. وتتطلب املرحلة األولى نقل الحمض 
ــنـــــووي إلـــــى الـــخـــلـــيـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام  ــ الـ
تــقــ�ضــي األولــى  إحــدى الطريقتين التاليتين. 
بوضع الجزء املطلوب من الحمض النووي 
ــمــــات املـــعـــدنـــيـــة  ــيــ عــــلــــى ســــطــــح أحــــــــد الــــجــــســ

الصغيرة، ثم حقنه في الخاليا النباتية.
ــــواع  ــــد أنـ وتــــقــــوم الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام أحـ
البكتيريا أو الفيروسات ألن معظمها قادر على 
نــقــل الــحــمــض الــنــووي إلـــى الخلية املضيفة، 
ــــُة  ْجــــَرِعــــيَّ

َ
ــثـــرهـــا اســـتـــخـــدامـــًا هـــي بــكــتــيــريــا األ وأكـ

.)Agrobacterium tumefaciens( املوِرَمة
ــيــــن املــــطــــلــــوب إلـــــــى الـــخـــاليـــا  وفــــــــور نــــقــــل الــــجــ
الــــنــــبــــاتــــيــــة، يـــنـــبـــغـــي نــــقــــل الــــحــــمــــض الــــنــــووي 
ــــى جـــيـــنـــوم الـــخـــاليـــا الـــنـــبـــاتـــيـــة. ثــم  الـــجـــديـــد إلـ
ُتــزرع الخاليا النباتية التي نجحت في تقّبل 
الــحــمــض الــنــووي املــنــقــول إلــيــهــا لتوفير نبتة 

جديدة.

الكلفة
أجــــريــــت تــــجــــارب مـــيـــدانـــيـــة أولــــيــــة فــــي املــحــطــة 
ــي لـــلـــزراعـــة امللحية  الــتــجــريــبــيــة لــلــمــركــز الـــدولـ

بّينت ما يلي:
يبلغ مجموع إيرادات إنتاج الساليكورنيا 	 

دوالر/هــــكــــتــــار   Salicornia( 36,894(
بكلفة قدرها 	9	,10 دوالر/هكتار)1(.

يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد 4.73 دوالر)2(.	 

الفوائد
نظافة البذور؛	 
نقاء األصناف؛	 
ضمان الجودة؛	 
جينات جديدة؛	 
استخدام ُمنِتج ملياه الصرف )أو استثمار 	 

مياه الصرف( في توليد منتجات ثانوية ذات 
قيمة مضافة تزيد من دخل املزارعين.

دراسة حالة
 Salicornia( بــيــغــلــوفــي  نـــبـــتـــة ســـالـــيـــكـــورنـــيـــا 
هــــي مــــن األنـــــــواع املـــلـــحـــيـــة مــثــل   )bigelovii

الــــخــــردل والـــكـــيـــنـــوا الـــتـــي يــمــكــن االســـتـــفـــادة 
مـــنـــهـــا لـــعـــدة أغــــــــراض. وتــــجــــري دراســـــــة هـــذه 
ــهــــا عــــلــــى الــــنــــمــــو وســــط  ــرًا لــــقــــدرتــ ــ ــــظـ الـــنـــبـــتـــة نـ
ــبـــّيـــن أن  ــتـــويـــات مـــلـــوحـــة عــــالــــيــــة. وقـــــد تـ مـــسـ
Distichlis spi-( و )Sporobolus )نباتات 
هـــي مــن   )virginicus( و   )NyPa( و   )cata

األعالف التي تعيش في وسط ملحي.

1. https://www.biosaline.org/sites/default/
files/project_brief_integrated_aqua-agricul-
ture_for_enhanced_v4-eng-web.pdf 
2. Robertson S.M., Lyra D.A., Mateo-Sagasta 
J., Ismail S., Akhtar M.J.U. )2019( Financial 
Analysis of Halophyte Cultivation  in a Desert 
Environment Using Different Saline Water 
Resources for Irrigation. In: Hasanuzzaman 
M., Nahar K., Öztürk .M. )eds( Ecophysiology, 
Abiotic Stress Responses and Utilization of 
Halophytes. Springer, Singapore
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املصدر: السيدة الرا الجمّيل.

ــنــــفــــايــــات الـــعـــضـــويـــة غـــنـــيـــة بـــــمـــــواد عــضــويــة  الــ
ومغّذيات تجعلها مناسبة إلعادة التدوير وإعادة 
ــتــــخــــدام فــــي الــــــزراعــــــة. وتـــشـــمـــل الــنــفــايــات  االســ
الـــعـــضـــويـــة الـــنـــفـــايـــات الــــغــــذائــــيــــة، والـــنـــفـــايـــات 
الخضراء الناجمة عن تنسيق الحدائق وتقليم 
األشجار، والــورق املّتسخ بالطعام، والنفايات 
الــخــشــبــيــة. وعـــنـــد تــــرك هــــذه الــنــفــايــات تتحلل 
وحدها في ظــروف الهوائية ُتنتج امليثان، وهو 
مــن غــــازات الدفيئة ولــكــن بمفعول أقــــوى من 

ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20 مرة.
ــــادة  ــــذه الـــنـــفـــايـــات أو إعـ إن إعـــــــادة اســـتـــخـــدام هـ
تدويرها تقلل من االنبعاثات، وهي ُتعتمد عادًة في 
املجتمعات الريفية للتوفير في األعالف الحيوانية 
أو في مصادر الطاقة الصلبة )باستخدام الفحم 
املضغوط( أو الغازية )باستخدام الغاز الحيوي( 
أو في عمليات تحسين التربة مثل التسميد لزيادة 
إنتاجية األرض. وتشمل التقنيات األخرى إلعادة 
استخدام النفايات العضوية عمليات التحويل 
إلــى غـــاز، واســتــخــدام ألـــواح األلــيــاف، واالنــحــالل 
الــحــراري، ويمكن الجمع بين التقنيات املذكورة 

إلعادة تدوير املخّلفات الزراعية بنسبة 100 %.

عملية التسميد
جمع النفايات واملخّلفات الغذائية العضوية.. 1

اختيار حاوية تسميد )بصنع حاوية أو بشرائها(.. 2
رصـــــف طــبــقــة مــــن املــــــــواد الـــبـــنـــيـــة داخــــل . 3

الــحــاويــة )تــبــدأ فــي أواخـــر الربيع/الصيف 
ــكــــون الـــطـــقـــس حــــــــــارًا( وتـــوضـــع  عـــنـــدمـــا يــ
املــخــّلــفــات البنية )األغـــصـــان والــقــش( في 

القعر ألنها تساعد على تصريف املياه.
إضـــافـــة طــبــقــات مــتــنــاوبــة مـــن الــنــفــايــات . 4

ــافــــة  ــجــ ــبـــــة والــ ــ ــيــــة الـــــرطـ ــنــ ــبــ الـــــخـــــضـــــراء والــ
)طبقات رقيقة(.

الحفاظ على كومة سماد رطبة ومغطاة . 	
ومرصوفة بشكل جيد.

ــايــــات . 	 ــفــ ــنــ ــــر والــ ــــضــ ــــة الــــســــمــــاد األخــ ــافــ ــ إضــ
الخضراء لتوفير النيتروجين )قصاصات 
البرسيم..(  الحنطة الــســوداء،  العشب، 
عند عشرة إنشات )inches( من الجزء 

العلوي من الكومة.
عندما يصبح لــون املـــواد فــي قعر الكومة . 	

بـــنـــيـــًا داكـــــنـــــًا، يــــكــــون الـــســـمـــاد قــــد أصــبــح 
جاهزًا لالستعمال.

الكلفة
توفر  لدراسة ملعهد الحوكمة املحلية،  وفقًا 
املدينة خدمة جمع القمامة وتصدر للعمالء 
فــواتــيــر عـــن جــمــيــع الـــخـــدمـــات. وتــبــلــغ الــكــلــفــة 
املفصلة على فاتورة العمالء إلعادة التدوير 
6.74 دوالر شهريًا لكل أسرة، ولجمع النفايات 
الخضراء 9.88 دوالر شهريًا، ولجمع النفايات 

44.48 دوالر لكل حاوية بسعة 48 غالون)1(.
ــــعـــــضـــــوي املـــنـــتـــج  ــــاد الـ ــمـ ــ ــــسـ وتــــــــتــــــــراوح كـــلـــفـــة الـ
حسب  دوالر/طـــــــــن،   766.56 و   95.98 بــيــن 

أساليب التشغيل وسعاته)2(.

الفوائد
العضويـــة 	  النفايـــات  اســـتخدام  إعـــادة 

هـــي طريقـــة مســـتدامة وصديقـــة للبيئـــة فـــي 
النفايـــات؛ إدارة 

السماد العضوي يساعد على الحفاظ على 	 
الرطوبة ومنع األمراض واآلفات النباتية؛

الخصائـــص 	  يحّســـن  العضـــوي  الســـماد 
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة، 
التـــي تفيـــد النباتـــات وتـــؤدي إلـــى زيـــادة إنتاجيتهـــا؛

عـــن 	  ُتغنـــي  املضغـــوط  الفحـــم  قوالـــب 
التقليديـــة؛ الوقـــود  أنـــواع  اســـتخدام 

أفضل مصدر متجّدد للوقود والطاقة؛	 
أفضل طريقة للتخلص من املخّلفات الزراعية؛	 
عدم التسّبب بانبعاثات الكبريت أو الغاز 	 

غير اآلمن.

دراسة حالة
ــــام تــســمــيــد  ــــظـ ــي نـ ــ ــــربـــــة هــ ــتـ ــ ــــة تـــســـمـــيـــد الـ ــاويــ ــ حــ
مصمم إلدارة النفايات العضوية في املناطق 
الحضرية. وهــو نظام محكم اإلغـــالق إلبعاد 
خطر جذب اآلفات وانتشارها. وتصل سعته 
إلــــى 20 كــيــلــوغــرام مـــن املـــدخـــالت اإلجــمــالــيــة 
يـــومـــيـــًا. ويــقــبــل الـــنـــظـــام املـــخـــّلـــفـــات الــنــبــاتــيــة، 
ــــوم، ومـــنـــتـــجـــات  ــحـ ــ ــلـ ــ والــــطــــعــــام املــــطــــبــــوخ، والـ

األلبان، والورق)3(.

1. https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/
file-attachments/case_story_snapshot_com-

pilation_final_0.pdf 
2. https://www.ecomena.org/solid-waste-middle-east 
3. https://www.compostbaladi.com/project 
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املصدر: مريم الشيخ عي�ضى.

الزراعة الحضرية هي زراعة النباتات وتربية 
الحيوانات في املدن ومحيطها. وهي جزء من 
الــنــظــام اإليــكــولــوجــي الــحــضــري ومـــن الــنــظــام 
ــبــــط بـــالـــســـيـــاســـات  الــــغــــذائــــي الــــحــــضــــري املــــرتــ

والخطط الحضرية.

ويمكن إنشاء وحــدات اإلنتاج داخــل املدينة 
أو فـــي املــنــاطــق شــبــه الــحــضــريــة املــحــيــطــة بــهــا. 
وقـــد تــنــطــوي الـــزراعـــة الــحــضــريــة عــلــى إنــتــاج 
واملحاصيل الجذرية،  )الــحــبــوب،  املحاصيل 
ــفــــواكــــه والـــــخـــــضـــــروات( وتـــربـــيـــة  وال ســـيـــمـــا الــ
ــنــــام والــخــنــازيــر  الـــحـــيـــوانـــات )الــــدواجــــن واألغــ
واملنتجات غير الغذائية  واألســمــاك والنحل( 
)األعشاب العطرية ونباتات الزينة، وغيرها(.

ولـــلـــزراعـــة الــحــضــريــة آثـــــار إيــجــابــيــة مــرتــبــطــة 
بــــتــــحــــّول املــــديــــنــــة إلـــــــى مــــنــــاطــــق خــــــضــــــراء، مــا 
يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على املناخ فيها 

ويساهم في تجميل أسطح املباني.

الوصف
تسهل املــديــنــة الــزراعــة الحضرية مــن خالل 
تخصيص مساحة معّينة مثل قطع األرا�ضي 
الــشــاغــرة أو مــنــاطــق الــتــخــضــيــر. وُتــطــلــق هــذه 

املــشــاريــع عـــادًة على مستوى املجتمع املحلي 
وتــــضــــم عــــــــددًا مــــن املـــشـــاركـــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
الـــزراعـــة، فيحصل كــل شــخــص عــلــى قطعة 
ــي نـــــطـــــاق املـــــــشـــــــروع أو يـــســـتـــأجـــرهـــا.  أرض فــــ
ــي عـــــادًة األدوات  ــ ــ ويـــتـــشـــارك أصـــحـــاب األرا�ضـ
واملـــــــــوارد مـــثـــل الـــســـمـــاد الـــعـــضـــوي، والـــغـــطـــاء 
ــــذور، فـــضـــاًل عــن  ــبــ ــ الـــعـــضـــوي، واألوتـــــــــــاد، والــ
أنــشــطــة بــنــاء الـــقـــدرات. ويــمــكــن أيــضــًا إنــشــاء 
الحدائق في الباحات الخاصة أو على أسطح 
املـــبـــانـــي. وتــضــم مــشــاريــع الــــزراعــــة الــحــضــريــة 
عادًة أسواق املزارعين التي تسمح للمنتجين 
بــبــيــع منتجاتهم مــبــاشــرًة إلـــى املــســتــهــلــكــيــن، ما 
يــخــفــف مــــن الـــتـــكـــالـــيـــف واملــــخــــاطــــر املــرتــبــطــة 

بسلسلة اإلمدادات الغذائية العادية.

الكلفة
أنشئت حديقة حضرية مستدامة على سطح 
مــبــنــى فـــي مــخــيــم بــــرج الـــبـــراجـــنـــة بــلــغــت كلفتها 
دوالر وقــــد مــّولــتــهــا   21,000 ــي  املـــبـــاشـــرة حـــوالـ
الــســفــارة الــنــرويــجــيــة)1(. ولــكــن هــذه الكلفة ال 

تشمل تكاليف املوارد البشرية.

الفوائد
تــعــزيــز األمــــن الــغــذائــي مــن خـــالل اإلنــتــاج 	 

لالستهالك املباشر أو لتوليد الدخل؛
ــتــــمــــاء مـــــن خـــالل 	  ــعــــور بــــاالنــ تـــرســـيـــخ الــــشــ

ــكــــان املــــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة  الــــســــمــــاح لــــســ
باملشاركة في األنشطة الزراعية؛

إنــتــاج غــذاء صحي إذ يمكن ألي شخص 	 
االنخراط في البستنة الحضرية والتحكم 

بمدخالت عملية اإلنتاج الزراعي؛

إتاحة فــرص التعلم للمهتمين بالزراعة 	 
وليس لديهم الخبرة، من خــالل ممارسة 

مثل هذه األنشطة؛
اســـتـــخـــدام األرا�ضـــــــــي بـــكـــفـــاءة مــــن خـــالل 	 

إضــافــًة  استثمار قطع األرض الــشــاغــرة، 
إلى تحسين البيئة الحضرية.

دراسة حالة
تــديــر مجموعة مــن الــالجــئــات الفلسطينيات 
شركة )سفرة( إلعــداد الطعام، في مخيم برج 
البراجنة، لبنان، فيزرعن حديقة عضوية على 
سطح أحــد املباني إلنــتــاج املنتجات الطازجة 
التي تحتاج إليها الشركة، مما يشجع الزراعة 
الحضرية املــســتــدامــة. وتــرعــى جمعية البرامج 
النسائية هذه الشركة. وتتضمن الحديقة ما 
نــوعــًا مختلفًا من  00	,2 نبتة و	1  يصل إلـــى 
الخضروات، ويلبي 		 في املائة من املنتجات 
متطلبات )سفرة( وتزرع الخضروات في ألواح 
بالستيكية معاد تــدويــرهــا، وتستخدم فــي رّيها 
مياه تجمع من مكّيفات الهواء في املبنى والبالغ 
عددها عشرة مكّيفات. وقد أنشأت الجمعية 
أيــضــًا وحـــدة تسميد للتخلص مــن املخّلفات 
الغذائية الستخدامها الحقًا كأسمدة طبيعية 

في األلواح اإليكولوجية)2(.

1. https://medium.com/land-and-ladle/7-steps-
to-an-easy-urban-garden-.4b1d25b5c2b1
2. https://www.dailystar.com.lb/News/
Lebanon-News/2018/Oct-26/467539-eco-
rooftop-garden-sprouts-in-palestinian-refu-

gee-camp.ashx
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املصدر: السيدة ندى غانم.

ــاد  ــمـ ــتـــســـمـــيـــد بــــواســــطــــة الـــــــديـــــــدان أو الـــسـ الـ
الـــدودي، هو عملية تحويل مخّلفات املطبخ 
والــنــفــايــات الــخــضــراء إلــى تــربــة داكــنــة برائحة 
ترابية. وتستخدم هذه التقنية بشكل أسا�ضي 
ســـمـــاد الــــديــــدان الـــصـــافـــي املــــعــــروف بــفــوائــده 
للتربة. فهو غني باملغذيات وبالكائنات الحية 
الــدقــيــقــة الــتــي تــوفــر تــربــة صحية وتــســاهــم في 

الحفاظ عليها.

وهـــــــو يـــســـتـــخـــدم لـــتـــســـمـــيـــد ســــطــــح الــــتــــربــــة أو 
إلــــى جـــانـــب الـــنـــبـــاتـــات. ويـــســـاهـــم خــلــط ســمــاد 
الــديــدان مــع السماد الــعــادي فــي تعزيز التربة 

في الحديقة.

وتتغذى الديدان من امليكروبات التي تبعث 
ــــن كــمــيــة  ــــي الــــتــــربــــة، مـــمـــا يـــقـــلـــل مـ الــــكــــربــــون فـ

االنبعاثات في الغالف الجوي.

العملية
توضع صينية تحت الحاوية.. 1
إضــــافــــة املــــــاء إلـــــى الـــطـــبـــقـــة املـــضـــغـــوطـــة . 2

حــتــى تــتــفــتــت ويــصــبــح مــلــمــســهــا كــالــتــربــة 
العادية.

إضافة الديدان إلى الحاوية.. 3
رش املياه إذا لزم األمر.. 4
ــّلــــفــــات الــــغــــذائــــيــــة إلــــــى أحـــد . 	 ــــة املــــخــ ــافـ ــ إضـ

الجانبين، من دون اإلكثار في الكميات، 
أي بما ال يتجاوز مستوى 	 سم.

تغطية الحاوية بالفوطة.. 	
ــلــــوي عــــنــــدمــــا تـــتـــجـــاوز . 	 ــعــ ــاء الــ ــغــــطــ فــــتــــح الــ

الحرارة 30 درجة مئوية للسماح بالتهوية 
املناسبة.

إغالق الحاوية.. 	
ال يــــنــــبــــغــــي إطــــــــعــــــــام الـــــــــــديـــــــــــدان: الـــــزيـــــت . 9

والــلــحــوم والـــدجـــاج واألســـمـــاك والــبــصــل 
والـــثـــوم والــخــل والــحــمــضــيــات والــوجــبــات 

املطبوخة. الحاوية.

الكلفة
ــــدان لـــيـــس ُمــكــلــفــًا.  ــــديـ الــتــســمــيــد بـــواســـطـــة الـ
وتـــقـــتـــصـــر كــلــفــتــه فـــقـــط عـــلـــى ثـــمـــن الــــديــــدان 

والحاوية.

تصبح الحاوية جاهزة لالستعمال في غضون 
	 أسابيع إلى 12 أسبوعًا.

الفوائد
يحتـــوي ســـماد الديـــدان علـــى نســـبة أعلـــى 	 

من املغذيات الكلية والدقيقة مقارنًة مع 
ســـماد الحديقـــة؛

يعزز نمو النبات؛	 
يزيـــد مســـامية التربـــة والنشـــاط امليكروبـــي 	 

فيها؛
يقي من األمراض النباتية؛	 
يقلص الحاجة إلى األسمدة الكيميائية؛	 
يحسن احتباس املياه والتهوية؛	 
يقلـــص كميـــة النفايـــات التـــي ُتنقـــل إلـــى 	 

املطامـــر.

دراسة حالة
Douda Vermi- لــلــتــســمــيــد  )مـــشـــروع دودة 
فـــي لــبــنــان هـــو مــصــدر   )culture Solutions

هــام للتسميد بــواســطــة الـــديـــدان. وهــو يوفر 
حـــــــاًل مــــســــتــــدامــــًا وطــــريــــقــــة ســــريــــعــــة بــســيــطــة 
وعديمة الرائحة ملعالجة النفايات العضوية 
ــــى تــحــقــيــق  ــهــــدف املــــشــــروع إلـ مــــن املــــصــــدر. ويــ
ــــة مــــن خـــالل  ــيـ ــ االســــتــــدامــــة الــبــيــئــيــة والـــــزراعـ
تشجيع التسميد كممارسة زراعــيــة مجددة 
لــلــتــربــة تــســاهــم فـــي اســـتـــعـــادة جــودتــهــا وتــعــزيــز 

األمن الغذائي في املنطقة)1(.

1. https://www.doudavermiculture.com



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

 دور » الـتـنـبـــؤ اإلحصـائـــي «

 ودراسات »االقتصاد القيايس«

يف تطوير أداء مزارع النخيل

د. نورالدين جوادي
كلية العلوم االقتصادية
جامعة الوادي )الجزائر(

noureddine-djouadi@univ-eloued.dz

امللخص: 

عـــالـــجـــت الـــــدراســـــة دور تــكــنــولــوجــيــا الــتــنــبــؤ 
اإلحــــصــــائــــي فــــي تـــطـــويـــر أداء مـــــــزارع الــنــخــيــل، 
انــطــالقــًا مـــن األهــمــيــة الــقــصــوى الــتــي أضــحــى 
ــــي تــحــســيــن  ــي” فـ ــا�ضــ ــيــ ــقــ ــــاد الــ ــــصـ ــتـ ــ يــلــعــبــهــا “االقـ
ــفــــاءة املــــؤســــســــات االقــــتــــصــــاديــــة، وتــطــويــر  كــ
أداء اإلنتاجي )كــمــًا ونــوعــًا( مــن خــالل تحليل 
ــتــــاج” لــلــمــزرعــة مـــن خــــالل دراســــة  “دالـــــة اإلنــ

لزراعة  )افتراضية(  قياسية لبيانات مزرعة 
النخيل خالل الفترة ما بين 1990 إلى 2020 
ــائــــي  ــــج الـــتـــحـــلـــيـــل االحــــصــ ــــامـ ــــرنـ بــــاســــتــــعــــمــــال بـ
الــــذاتــــي  “االنــــــحــــــدار  وطـــريـــقـــة   )10EViews(
لــلــفــجــوات الــزمــنــيــة املـــوزعـــة” )ARDL(.. وقــد 
ــــة أن هـــنـــالـــك عـــالقـــة طـــرديـــة  ــــدراسـ أثـــبـــتـــت الـ
وقــويــة بين االســتــئــنــاس بــاالســتــشــارة العلمية 
وبــيــن تــحــســن “الـــكـــفـــاءة االقــتــصــاديــة” ملـــزارع 
الــنــخــيــل مـــن نــاحــيــة، وعـــالقـــة طـــرديـــة وقــويــة 



19

بين اعتماد “االقــتــصــاد الــقــيــا�ضــي” فــي تحليل 
دالة اإلنتاج الزرعي ملزارع النخيل وبين تطور 
أداءها وكفاءتها االقتصادية من ناحية ثانية.

تمهيد

تعتبر قطاع زراعـــة النخيل وتحسن كفاءته 
اإلنــتــاجــيــة قــضــيــة راهـــنـــة بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، 
وأصبح االستعانة باألدوات العلمية الحديثة 
لــتــطــويــره ضـــــرورة حــتــمــيــة ملــواجــهــة تــحــديــات 
ــا فــــــرض ضــــــرورة  ــ ــــســـــوق وتـــذلـــيـــلـــهـــا، وهــــــو مـ الـ
ابتكار، استحضار، واستعمال طــرق علمية 
وأدوات تحليلية أكثر فاعلية في تسيير القطاع 
والفاعلين فيه ليواكب الــتــطــورات الحديثة 
وتتوافق مخرجاته مع املعايير العاملية إلنتاج 

للتمور.

وتـــعـــتـــبـــر “تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الـــتـــحـــلـــيـــل والـــتـــنـــبـــؤ 
اإلحـــصـــائـــي” مـــن بــيــن أحــــدث وأنـــجـــع األدوات 
العلمية التي أصبحت من أساسيات البحث 
ــــادي، كـــمـــا وأضــــحــــت الــــيــــوم عــصــب  ــتـــــصـ ــ االقـ
عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار، وبــرمــجــت الــســيــاســات 
ــنـــمـــويـــة الـــنـــاجـــعـــة عـــلـــى املـــســـتـــويـــن الــكــلــي  ــتـ الـ
والـــجـــزئـــي، وفــيــمــا تــعــلــق بــالــدولــة أو املــؤســســة 
ــــم دراســـــــــــات  ــاهـ ــ ــــسـ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة. فــــكــــيــــف تـ
“االقـــتـــصـــاد الــقــيــا�ضــي” فـــي تــطــويــر أداء مــــزارع 
ــأثـــر بــيــن  ــتـ الـــنـــخـــيـــل؟ ومـــــا هــــو اتــــجــــاه وحـــجـــم الـ
استعمال أدوات التحليل والتنبؤ االحصائي 
وبين تطور أداء مزرعة النخيل؟ خاصة وأن 
هنالك ضعف عــام فــي أداء مـــزارع النخيل في 
ــتــــاج” ملــــزارع  الـــجـــزائـــر؛ وأن تــحــلــيــل “دالـــــة اإلنــ
ــــعــــد مـــنـــهـــجـــًا عـــلـــمـــيـــًا حــــديــــثــــًا يــدعــم  الـــنـــخـــيـــل ُي
ــــا وتـــحـــســـيـــن كــفــاءتــهــا  ــهـ ــ ســـيـــاســـات تـــطـــويـــر أدائـ
االقتصادية؛ وأن هنالك عالقة طردية وقوية 
بــيــن اعــتــمــاد الــقــيــاس االقـــتـــصـــادي فـــي تحليل 

دالة اإلنتاج الزرعي ملزارع النخيل وبين تطور 
أداءهــــــا وكــفــاءتــهــا االقــتــصــاديــة مــثــلــمــا أثبتته 

الكثير من الدراسات والتجارب الدولية.

أواًل: اإلطار النظري والدراسات السابقة

يرى )Frisch R. , 1933, p. 2( أنه هناك عديد 
الجوانب التي تتضمنها املقاربة الكمية، وهي 
جــوانــب وإن عــولــجــت مــنــفــردة فــال يــمــكــن أن 
نربطها بعلم “االقتصاد القيا�ضي”، وبالتالي، 
ــتـــصـــاد الـــقـــيـــا�ضـــي” لــيــس مــنــحــصــًرا  فــــإن “االقـ
فــي علم “اإلحــصــاء االقــتــصــادي”، كما أنــه ال 
يمثل فقط ما نسميه “النظرية االقتصادية 
الــعــامــة” عــلــى الــرغــم مــن أن جــــزًءا كــبــيــًرا من 
هـــذه الــنــظــريــة لــه طــابــع كــمــي، كــمــا وال ينبغي 
أن يــــؤخــــذ “االقــــتــــصــــاد الــــقــــيــــا�ضــــي” عـــلـــى أنـــه 
مــــرادف لعملية اســقــاط “الــريــاضــيــات” على 
ــهـــــرت الـــتـــجـــربـــة أن  ــ ـــاد”، فـــلـــقـــد أظـ ــ ــــصـ ــتــ ــ “االقــ
كــــل مــــن هـــــذه الـــجـــوانـــب الــــثــــالث “اإلحــــصــــاء” 
و”الـــنـــظـــريـــة االقــــتــــصــــاديــــة” و”الــــريــــاضــــيــــات” 
وبرغم أهميتها، إال أنها منفصلة ليست كافية  
لــفــهــم دقـــيـــق وشــــامــــل لـــلـــعـــالقـــات الــكــمــيــة فــي 
الــحــيــاة االقــتــصــاديــة الــحــديــثــة، ولــكــن الدمج 
ــــذي يــمــكــنــنــا مـــن ذلـــك،  الــعــمــيــق بــيــنــهــم هـــل الـ
ــتـــصـــاد  وهــــــذا الــــدمــــج هــــو الــــــذي يــشــكــل “االقـ
الـــقـــيـــا�ضـــي”. وكـــمـــا أســلــفــنــا الـــذكـــر، فــــإن هــذا 
 )Bruce, 2018, p. 1( التعريف وكــمــا يــقــول 
ال يـــزال قائمًا إلــى غــايــة الــيــوم على الــرغــم من 
أن بــعــض املــصــطــلــحــات قـــد تـــطـــورت إلـــى حد 
ما في استخدامها. وأن “االقتصاد القيا�ضي” 
ــــدة أقــــســــام فــرعــيــة  ــبـــح يــتــضــمــن عـ كــعــلــم أصـ

وتخصصات.

وأول ظهور لعلم “االقتصاد القيا�ضي”، كان 
مـــع تــأســيــس “جــمــعــيــة االقـــتـــصـــاد الــقــيــا�ضــي”  

وإصـــــــــــدار الـــــعـــــدد األول مــن   ،1930 الـــــعـــــام 
مــجــلــة “إيــكــونــومــتــريــكــا” الــعــام 1933، والـــذي 
ِســســت 

ُ
ورد فــي مقدمته شــرح للهدف الـــذي أ

ــهـــدف الــــــذي  ال  مـــن أجـــلـــه الــجــمــعــيــة، وهــــو الـ
يــزال يعتبره االقتصاديين التعريف الدقيق 
ــتــــصــــاد الــــقــــيــــا�ضــــي”: أن “جــمــعــيــة  لــعــلــم “االقــ
االقتصاد القيا�ضي” هي كيان دولــي للنهوض 
بـــالـــنـــظـــريـــة االقـــتـــصـــاديـــة مــــن خـــــالل عــالقــتــهــا 
)أي  وأنها  “اإلحــصــاء” و”الرياضيات”،  بعلمي 
هيئة علمية بعيدة كــل البعد أي  الجمعية( 
تــحــيــز ســيــا�ضــي أو اجــتــمــاعــي أو مــالــي أو قــومــي، 
وهدفها األسا�ضي هو تشجيع الدراسات التي 
تهدف توحيد املنهج )النظري/الكمي( واملنهج 
ــبــــي/الــــكــــمــــي( فـــــي دراســــــــــة “املــــشــــاكــــل  ــتــــجــــريــ )الــ

.)Frisch R. , 1933, p. 1( ”االقتصادية

ــــداف يــتــيــحــهــا “االقــتــصــاد  وهــنــالــك عــــدة أهـ
 )Maddala, 1992, p. 5(: )01( القيا�ضي” 
تـــبـــســـيـــط عـــمـــلـــيـــة إنـــــتـــــاج الــــتــــمــــور فـــــي شــكــل 
ــابـــل لــلــقــيــاس والـــتـــنـــبـــؤ مــــن خـــالل  ريــــا�ضــــي قـ
تـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـــعـــادلـــة شـــقـــهـــا األول مــتــغــيــر 
وعلى الضفة املقابلة  )إنتاج التمور(؛  تابع 
املتغيرات التي تم اختيارها لتفسير ذلك أي 
املتغيرات املستقلة )مساحة املزرعة، عدد 
األشجار، أسعار التمور، الكمية املصدرة، 
اختبار نظريات   )02( كمية السماد…الخ(. 
ــــالل  مـــــــن خـ اإلنـــــــتـــــــاجـــــــي”  “األداء  ــيــــن  تــــحــــســ
تحويلها إلــى نــمــاذج تتكون مــن قيم عددية 
ــــان.  ــكـ ــ ــــل تـــغـــيـــر الـــــزمـــــان واملـ ــــي ظـ ــتــــبــــارهــــا فـ الخــ
ــــم الــــســــيــــاســــات املـــالئـــمـــة  تـــســـهـــيـــل رســ  )03(
للمزرعة:  االقتصادية”  “الكفاءة  لتحقيق 
عـــبـــر تـــحـــديـــد الـــقـــيـــم الــــعــــدديــــة الـــتـــي تــربــيــط 
املــتــغــيــرات املتحكمة فــي العملية اإلنتاجية 
لــلــمــزرعــة؛ وال شــك أن مــعــرفــة تلكم القيم 
مفيد جدًا في عمليات اتخاذ القرار باملزرعة 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

من حيث: تحديد كميات املدخالت املثلى، 
تحديد مسارات التوزيع والتسويق املثلى، 
ــهـــار… اخــتــيــار أفـــضـــل وســـائـــل الـــدعـــم واالشـ
ــــخ. )04( الــتــنــبــؤ بــســلــوك املـــتـــغـــيـــرات الــتــي  الـ
ــأثـــر فــــي عــمــلــيــة إنــــتــــاج الـــتـــمـــور: لــلــتــخــطــيــط  تـ
بعدة املــدى مــن أجــل تحقيق كــفــاءة عالية 
فــي التأقلم مــع البيئة الــخــارجــيــة وتقلباتها؛ 
ــــة مــســتــقــبــاًل؛  ــــزرعـ ومـــعـــرفـــة احـــتـــيـــاجـــات املـ
التــخــاذ الــقــرار وتقيم أثـــاره. وهنالك الكثير 
بــحــاجــة إلـــى نــتــائــج بــحــوث الــتــنــبــؤ فـــي املــجــال 
 Allen, 1994,( الزراعي”، منهم وكما يعتقد
p. 85(: املزارعون، الصحفيين الزراعيين، 
مؤسسات الصناعات الغذائية، الحكومة، 

االقتصاديون الزراعيون.

وتــبــدأ عملية بــنــاء الــنــمــوذج وتــحــديــد الشكل 
الريا�ضي لدالة إنتاج التمور من خالل تحديد 
املتغيرات محل دراسة العالقة بينها، فعملية 
إنــتــاج التمور تتفاعل ضمنها عــدة متغيرات. 

وتـــجـــدر اإلشــــــــارة، أن تــحــديــد املـــتـــغـــيـــرات يتم 
ــاديــــة،  ــتــــصــ الــــنــــظــــريــــة االقــ أواًل،  مـــــن خــــــــالل: 
فمثاًل سبق نظريًا أن ُطرحت “دالــة اإلنتاج” 
كموروث نظري لنمذجة عملية إنتاج التمور.  
ثــانــيــًا، بــاالعــتــمــاد عــلــى دراســــات ســابــقــة بينت 
أثــبــتــت مــتــغــيــرات أخـــرى تفسر إنــتــاج الــتــمــور. 
وثـــالـــثـــًا، مـــن خــــالل املــعــلــومــات املــتــاحــة حــول 
ــهـــا بـــوجـــه خـــــاص، ومــن  ــتـ املـــرحـــلـــة املــــــراد دراسـ
)أي زراعــــة النخيل(  خـــالل الــظــاهــرة نفسها 

بشكل عام. 

وعلميًا ال يمكن اإلملام بكل املتغيرات املفسرة 
للظاهرة كمثل “إنتاج التمور”، وهــو ما تنبه 
له علماء االحــصــاء، وأدرجـــوا ضمن املعادلة 
الـــريـــاضـــيـــة مـــا يـــعـــرف بــــ “املــتــغــيــر الــعــشــوائــي” 
)e( والــــذي يــفــتــرض أنـــه قـــادر عــلــى امتصاص 
النقص الناجم عن إهمال املتغيرات التي لها 
دور في تفسير ظاهرة إنتاج التمور ولم تدرج 

في املعادلة.

ــــل الـــبـــدايـــة فــــي املـــعـــالـــجـــة الــقــيــاســيــة  ــــن أجـ ومـ
لهذه املتغيرات، يجب وكخطوة ثانية تحديد 
الــشــكــل الــريــا�ضــي لــلــدالــة، والــــذي يــقــصــد به 
عدد املعادالت التي يحتوي عليها )وقد تكون 
ــــدة أو عــــدة مــــعــــادالت(، ودرجــــة  مـــعـــادلـــة واحــ
خــطــيــة الـــنـــمـــوذج )فــقــد يــكــون نـــمـــوذج خطي 
ــــة تــجــانــس كـــل مــعــادلــة  أو غــيــر خـــطـــي(، ودرجــ
)فــقــد تــكــون غــيــر متجانسة أو متجانسة من 

أي درجة(.

واملـــعـــطـــيـــات  واألدوات  الــــطــــريــــقــــة  ــانـــــيـــــًا:  ثـــ
املجمعة

اعتمدت الــدراســة على القياس االقتصادي 
من خالل دراســة بيانات مزرعة )افتراضية( 
1990 )ســنــة بــدايــة اإلنــتــاج(  للنخيل لــلــفــتــرة 
إلى 2020 )أحدث سنة للبيانات( باستعمال 
“االنــــحــــدار  وطـــريـــقـــة   )10EViews( بـــرنـــامـــج 
 .)ARDL( ”الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة

الجدول )01(: تحديد متغيرات النموذج )الرمز، الشرح، وحدة القياس(
الوحدةالشرحاملتغير

كلغكمية التمور التي انتجتها املزرعة، بغض النظر عن نوعية التمور أو عمر النخلة أو غيره.كمية اإلنتاج 
هكتارالجزء من مساحة املزرعة الذي ينبت عليه النخيل املثمر، والتي تمت زراعتها بغرض التجارة بغلتها. الرقعة املزروعة
نخلةعدد أشجار النخيل املثمرة والتي تم غرسها بنية بيع غلتها.. عدد األشجار 
دينار املتوسط الحسابي لأسعار التمور خالل سنة كاملة.أسعار التمور 
كلغاملتوسط السنوي الستهالك الفرد من التمور بغض النظر عن جودتها أو نوعيتها. استهالك الفرد 
كلغمتوسط كمية األسمدة التي استعملها املزارع في تغذية األشجار املثمرة للتمور املوجهة للتجارة. كمية السماد 
كلغإجمالي الكميات من تمور املزرعة التي تم تصديرها إلى الخارج.التمور املصدرة

املصدر: من إعداد الباحث.

ــكـــن تــــحــــديــــد الـــشـــكـــل  ــمـ ــبـــــق، يـ ــ وبــــــنــــــاًء مــــمــــا سـ
الريا�ضي للنموذج كاآلتي: 

Q = f ) A R E , T R E , P, I C , F E Z , E X (

أي: 
Q

t
 =  a α. A R E α1T R E α2P α3  I C α4 

F E Z α5E X α6ε μ

aα: هو معامل »الكفاءة« الذي يعكس التغير 
فــــي اإلنــــتــــاج بــــصــــورة مــســتــقــلــة عــــن الــتــغــيــر فــي 

املتغيرات املستقلة. 
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ـــن بــقــيــة  ـــدار الـــخـــطـــأ، والــــــــذي يــعــبــر عـ ـــقـ εμ: مـ

ــــرات املـــــدرجـــــة فــي  ــي ــــن غـــيـــر املــــتــــغــ املــــــؤشــــــرات مـ
النموذج، والتي تؤثر في عملية إنتاج التمور.

 α1……6: هي معلمات النموذج. 

تــجــمــيــع الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــة  أواًل: 
إنتاج التمور: 

الــبــيــانــات الــتــي يلخصها الــجــدول )03( تظهر 
أن كمية إنــتــاج املــزرعــة )Q( شــهــدت تــطــورًا 
مــضــطــردا خـــالل فــتــرة الــقــيــاس، بــرغــم وجــود 

ــي تـــعـــتـــبـــر عــــاديــــة،  ــتـــ ــــاءات والـــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بـــعـــض االسـ
خاصة وأن قطاع الزراعة عمومًا تنتابه مثل 
تلك التذبذبات في اإلنتاج بسبب العديد من 
فمثال  العوامل الطبيعية والبشرية وغيرها. 
العام 1993 تراجع اإلنتاج بحوالي 10 أطنان 
كلغ(   19			0(  1992 عما كــان عليه الــعــام 

ثم عاد لتزايد من جديد. 

ثانيًا: االختبارات القياسية للنموذج: 

ســــوف نـــقـــوم بــاخــتــبــار الـــنـــمـــوذج بــاســتــخــدام

نـــقـــوم  ســــــــوف  ذلــــــــك  وقـــــبـــــل   .)EViews10(
بالتحويل الريا�ضي لـ “دالة اإلنتاج” باعتبارها 
دالة غير خطية إلى عالقة خطية، وذلك من 

 .)Log( خالل اللوغاريتم

LogQ
t
=  Loga α+ LogA R E α1 

+ LogT R E α2+ LogP α3+ LogI C α4 

+ LogF E Z α5+ LogE X α6+ε μ

أ. اختبار “التوزيع الطبيعي”: 
والـــذي   ،)Jarque & Bera, 19		( لــكــل مــن 
نـــالحـــظ أن قــيــمــة  ومـــــن خـــــالل الـــشـــكـــل )01( 
وهي أكبر   )Probability=0.485( احتماليته 
فإننا   )0.05( مــن مستوى املعنوية املفترض 
ــتـــوزيـــع  الـــــــذي يــــؤكــــد الـ  )H

0
ــــفـــــرض ) نـــقـــبـــل الـ
الطبيعي للبواقي.

ب. اختبار “جذر الوحدة”: 
باحتوائها  “السالسل الزمنية”  تتسم غالبية 
 Nelson & Plosser,( الــــــــوحــــــــدة”،  “جــــــــذر 
وتجاهل اختباره   ،)Peter, 1986( و   )19	2

Grang- )قد يؤدي إلى ظهور االنحدار الزائف 

الجدول )02(: تحديد رموز متغيرات النموذج
املصدر األجنبي لإلختصارالرمز املتغير

QQuantityكمية اإلنتاج 

AREAreaالرقعة املزروعة
TRETreeعدد األشجار 

PPriceأسعار التمور 
ICIndividual Consumptionاستهالك الفرد 
FEZFertilizerكمية السماد 
EXExportالتمور املصدرة

املصدر: من إعداد الباحث.
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Series: Residuals

Sample 3 32

Observations 30

Mean      -4.44e-15

Median  -0.002288

Maximum  0.152436

Minimum -0.121635

Std. Dev.   0.059567

Skewness   0.510403

Kurtosis   3.337973

Jarque-Bera  1.445338

Probability  0.485455 

الشكل )01(: اختبار التوزيع الطبيعي

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

الجدول )03(: قيم متغيرات النموذج )1990 إلى 2020(

)n(
السنوات

)t(

كمية اإلنتاج
)كلم(

املساحة املزروعة
)هكتار(

عدد أشجار
النخيل املثمر

الصادرات
)كلغ(

متوسط السعر
)دج(

استهالك الفرد
)كلغ(

كمية السماد
)كلغ(

0119901	01201	0		0	100089.979.52355260
0219911	0		01	0		0	100099.659.21362150
0319921	21	01	0		0	1010101.0010.33361280
04199319			01	0		101	10108.239.56370250
0	19941			001	0		2012	087.2511.25382350
0	199	2001101	069841	20106.307.25401250
0	199	276940200			0425091.177.65401660
0	199	29	120200			0422098.527.36452360
09199	29			02008864489097.788.54470260
1019992		990200	910	190120.138.01503690
1120002	9	90200	9	0	120146.258.02	00		0

1220012	0		0200	9		4580165.237.99506440
132002317180200900				0146.256.99	109	0

1420032		1	0200900				0138.596.85	1	990

1	200436064021091					0144.567.01	20	20

1	200	34589021091	0		00144.526.22535110
1	200	3829902109200	1	0140.215.87530330
1	200	38732021092006130146.297.68538110
19200	4412202109200	910148.267.82537830
2020093656602109210			0150.588.65530550
2120104374402109210			0154.927.39542270
222011418280210930011030171.688.49552640
2320124225302109390102	0166.437.91		0110

242013442600210939010540181.705.77		1		0

2	20145162302109400112	0180.186.79541210
2	201	4921202201000012330193.727.55543870
2	201				9	0220101	013350213.657.68562321
2	201						022010653100	0282.337.24594250
29201		00	1022	11000	9	0311.467.61603410
30201964476022	1100013250319.317.96603550
31202069499022	1100012		0319.298.01605440

املصدر: مكتب اإلحصاء للمزرعة، 2020.



23

er & Newbold, 1974(، وهو ما يجعل من 
نتائج التحليل ضعيفة. ومــن خــالل الجدول 
 )At Level( نــالحــظ أنـــه عــنــد املــســتــوى )04(
كــل املــتــغــيــرات غــيــر مــعــنــويــة، باستثناء معدل 

)IC(، فقد كانت قيمة احتمالية  االســتــهــالك 
أقـــل   )Prob=0.0318, 0.0766( اخــــتــــبــــاره 
10 %( عند  حــد مــســتــوى املــعــنــويــة )	 % أو 
اخــتــبــاره فــي الــنــمــوذج املــحــتــوي عــلــى الــثــابــت، 

واملــحــتــوي عــلــى الــثــابــت واالتـــجـــاه الـــعـــام على 
الــتــرتــيــب. وهــــو االســتــثــنــاء الــــذي لـــن يــؤثــر عن 
النتيجة اإلحصائية بكون السلسلة الزمنية 

غير ساكنة عند املستوى.

الجدول )04(: اختبار »جذر الوحدة« )ADF( عند املستوى
At Level

ARE EX FEZ IC P Q TRE

With Constant
t-Statistic -1.9667 -1.4428 -2.0423 -3.1678 -2.4610 -1.7355 -2.1863

Prob. 0.2992 0.5476 0.2682 0.0318 0.1347 0.4042 0.2150

n0 n0 n0 ** n0 n0 n0

With Constant & Trend
t-Statistic -1.5022 -3.0034 -0.2914 -3.3527 -4.7233 -3.9253 -1.8415

Prob. 0.8071 0.1502 0.9873 0.0766 0.0038 0.0228 0.6591

n0 n0 n0 * *** ** n0

Without Constant & Trend
t-Statistic 0.6185 1.1794 0.7893 -0.6726 1.1459 0.9207 0.5126

Prob. 0.8446 0.9348 0.8784 0.4175 0.9306 0.9004 0.8208

n0 n0 n0 n0 n0 n0 n0

مالحظة: )*( معنوي عند 10 %؛ )**( معنوي عند %5؛ )***( معنوي عند 1 %، )n0( غير معنوي.

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

الــــــــذي يــــوضــــح نـــتـــائـــج   )0	( ــــدول  ــجــ ــ أمــــــا الــ
 At( ــتـــقـــرار عــنــد الـــفـــرق األول اخـــتـــبـــار االسـ
رفـــض  إلــــــى  فـــتـــشـــيـــر   ،)First Difference

 )H
1
( الـــــــفـــــــرض  ــــل  ــبـ ــ ــقـ ــ ونـ  ،)H

0
( الـــــــفـــــــرض 

ــي بـــــعـــــدم وجــــــــــود جــــــــذر الــــــوحــــــدة،  ــ ــــا�ضــ ــقــ ــ الــ
ــــة اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واعـــــــتـــــــمـــــــاد هــــــــــذه الـ
ــنـــويـــة كــمــيــة  ــعـ بــــرغــــم الـــنـــتـــيـــجـــة الــــحــــرجــــة ملـ
باعتبار احتمالية اختباره   )FEZ( السماد 
حــد  تـــــجـــــاوزت   )Prob=0.247, 0.306(
عند االختبارين   )% 10( مستوى املعنوية 
وبــالــثــابــت واتــجــاه عام  الفرعيين بــالــثــابــت، 
ــًا يــمــكــن  ــيــ ــائــ ــيــــب، إال أنــــــه إحــــصــ ــتــــرتــ عــــلــــى الــ
خاصة وأن احتمالية اختباره  استثنائها، 
عــنــد حــد  كــانــت مــعــنــويــة    )Prob=0.026(

مــســتــوى املــعــنــويــة )10 %( أثــنــاء اخــتــبــارهــا 
بدون ثابت وبدون اتجاه عام. 

ــتـــأكـــد رفـــض  يـ ــــداول 4 و	  ــجــ ــ ــــالل الــ ــــن خــ ومــ
ويتأكد أن السلسلة ساكنة   ،)H

0
( الفرض 

عــنــد الــفــرق األول. وقــيــاســيــًا، هـــذه النتيجة 
تــبــيــن أن أفــضــل طــريــقــة لــلــتــقــديــر هــي طريقة 
ــيــــة  ــنــ ــــوات الــــزمــ ــــجـ ــفـ ــ ــلـ ــ “االنــــــــــحــــــــــدار الــــــــذاتــــــــي لـ
والتي تمتاز بإمكانية أن   ،)ARDL( ”املوزعة
تجمع مــتــغــيــرات غــيــر مستقرة عــنــد املستوى 
وال  بـــــأخـــــرى مـــســـتـــقـــرة عــــنــــد الـــــفـــــرق األول، 
تشترط أن تكون جميعًا مستقرة عند نفس 
املـــســـتـــوى، كــمــا هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة طــريــقــة 

“املربعات الصغرى”.

ج. اختبار “التكامل املشترك” وتحديد األثر 
طويل املدى للمتغيرات:  

بـــــاســـــتـــــخـــــدام أســـــــلـــــــوب “اخــــــتــــــبــــــار الـــــــحـــــــدود” 
Pesa-( املطور من طــرف )F-Bounds Test(
ran, Shin, & Smith, 2001(. ومن الجدول 
F-statis-( املـــحـــســـوبـــة  الــقــيــمــة  تــظــهــر   )0	(
أكــبــر مــن القيمة الــجــدولــيــة للحد   )tic=8.58
عــنــد مــســتــويــي الــداللــة   )I)1(=3.28( األعـــلـــى 
مــا يعني رفــض الفرض   )Signif=5%, 10%(
ــــود تــكــامــل مــشــتــرك،  H( الـــقـــائـــل بـــعـــدم وجـ

0
(

H( الــــــذي يــؤكــد 
1
ــبـــديـــل ) ــفــــرض الـ ــبــــول الــ وقــ

وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، 
ــــدى بــيــن  ــــود عـــالقـــة طـــويـــلـــة املــ بـــمـــا مـــعـــنـــاه وجــ

املتغيرات التي يتكون منها النموذج.
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د. االختبارات التشخيصية: 
ــــي والــــــذي  ــــذاتــ ــا مـــشـــكـــل االرتــــــبــــــاط الــ ــ ــهــ ــ وأولــ
يــــمــــكــــن الـــــكـــــشـــــف مـــــــن خـــــــــالل “مــــضــــاعــــف 

وبالنظر فــي الجدول  )LM Test(؛  الغــرانــج” 
)	0( نــالحــظ أن قــيــمــة احــتــمــالــيــة االخــتــبــار 
غير معنوية عند   )Prob. F)2,17(=0.3996(

مـــــا يـــعـــنـــي قــــبــــول الـــــفـــــرض الــــعــــدم   ،)% 	(
H( الــقــائــل بــعــدم وجــود مشكل االرتــبــاط 

0
(

الذاتي.

الجدول )	0(: اختبار “جذر الوحدة” )ADF( عند الفرق األول
At First Difference

d)ARE( d)EX( d)FEZ( d)IC( d)P( d)Q( d)TRE(

With Constant
t-Statistic -4.4603 -6.5722 -2.0950 -8.0709 -3.6664 -5.3201 -2.8966

Prob. 0.0014 0.0000 0.2479 0.0000 0.0108 0.0001 0.0576

*** *** n0 *** ** *** *

With Constant & Trend
t-Statistic -4.6920 -6.5979 -2.5451 -8.0134 -2.8660 -5.0252 -3.0235

Prob. 0.0039 0.0000 0.3060 0.0000 0.1882 0.0017 0.1427

*** *** n0 *** n0 *** n0

Without Constant & Trend
t-Statistic -4.4472 -5.7650 -2.2370 -8.1911 -3.4121 -5.0885 -2.9806

Prob. 0.0001 0.0000 0.0266 0.0000 0.0014 0.0000 0.0042

*** *** ** *** *** *** ***

مالحظة: )*( معنوي عند 10 %؛ )**( معنوي عند %5؛ )***( معنوي عند 1 %، )n0( غير معنوي.

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

)F-Bounds Test( »اختبار »التكامل املشترك :)0	الجدول )

Test Statistic Value Signif. I)0( I)1(

F-statistic 8.587725 10 % 1.99 2.94

k 	 5 % 2.27 3.28

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

 )LM( »اختبار »االرتباط الذاتي :)0	الجدول )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic 0.968646     Prob. F)2.17( 0.3996
Obs*R-squared 3.069010     Prob. Chi-Square)1( 0.2156

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

Het- )أمــــا، اخــتــبــار عـــدم تــجــانــس الــتــبــايــنــات 
فــمــن   ،)eroskedasticity Test: ARCH
 Prob.( ــمـــة  ــيـ قـ أن  نـــــالحـــــظ   )0	( الــــــجــــــدول 

F)10,19(=0.7724( أكبر من )0.05( أي أنها غير 
H( القائل 

1
معنوية، ما يعني قبول الفرض )

بوجود تجانس بين التباينات.

أمـــــا، اخـــتـــبـــار االســـتـــقـــرار الــهــيــكــلــي لــلــنــمــوذج 
ــــذي يــتــحــقــق عـــنـــدمـــا يــقــع  ــ والــ  ،)CUSUM(
CU- )الـــشـــكـــل الـــبـــيـــانـــي إلحـــصـــائـــيـــة كــــل مــــن 
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ــحــــدود  الــ داخـــــــل   )CUSUMSQ(و  )SUM
الــــحــــرجــــة عـــنـــد مـــســـتـــوى املـــعـــنـــويـــة )	 %(. 
ــتــــقــــرار  ــتــــأكــــد اســ يــ  )02( ــلـــشـــكـــل  ــنــــظــــر لـ ــالــ وبــ
مــتــغــيــرات الــــدراســــة وانـــســـجـــام فـــي الــنــمــوذج 
بين نتائج تصحيح الخطأ في املدى القصير 
ــــكـــــل الــــبــــيــــانــــي  ــيـــــث وقــــــــع الـــــشـ ــ والــــــطــــــويــــــل، حـ
إلحـــصـــاء االخــتــبــاريــن لــهــذا الـــنـــمـــوذج داخـــل 

ــــدود الـــحـــرجـــة عـــنـــد مـــســـتـــوى املــعــنــويــة  ــــحـ الـ
املفترض )	 %(.

فمن   ،)Ramsey RESET( اختبار  وأخــيــرًا، 
)09( أن قــيــمــة احــتــمــالــيــة  خــــالل الـــجـــدول 
مـــن  أكــــــبــــــر   )Prob=0.3420( االخــــــتــــــبــــــار 
ــا يــعــنــي قــبــول  مــســتــوى املــعــنــويــة )	 %(، مـ

ــــل بـــــكـــــون الــــنــــمــــوذج  ــائـ ــ ــقـ ــ الـ  )H
0
( الــــــفــــــرض 

مــوصــف بــشــكــل جــيــد )أي مــالئــمــة الصيغة 
الخطية لبيانات الدراسة(.

وفـــيـــمـــا تـــعـــلـــق، بـــمـــعـــامـــل تــصــحــيــح الــخــطــأ 
 )10( الـــــــجـــــــدول  خــــــــالل  ــــمـــــن  فـ  ،)ECM(
 Coefficient( يــمــكــن مــالحــظــة أن قيمته 

)ARCH( »اختبار »عدم التجانس :)0	الجدول )
Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.628104     Prob. F)10,19( 0.7724
Obs*R-squared 7.453455     Prob. Chi-Square)1( 0.9673

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

الشكل )02(: اختبار املجموع التراكمي للبواقي )CUSUM( عند مستوى املعنوية )	 %(
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)RESET( اختبار مالئمة تصميم النموذج للشكل الدالي :)الجدول )09
Ramsey RESET Test 

Value df Probability

t-statistic  0.975988  1	  0.3420
F-statistic  0.952553 )1,18(  0.3420

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج
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وهـــي قــيــمــة مــســتــوفــيــة   ،)= - 0.820603
لــلــشــروط )ســالــبــة وأصــغــر مــن الـــواحـــد(، 
مـــن  أقــــــــل   )Prob=0.0000( ــــوي  ــنـ ــ ــعـ ــ ومـ
مــســتــوى املــعــنــويــة )%5(. ولــلــحــصــول على 
عــدد الــســنــوات الــتــي يــرجــح أن يــعــود فيها 
الــنــمــوذج لــالســتــقــرار فـــي حــيــن اخــتــل أحــد 
نقوم بقسمة العدد  املتغيرات املستقلة، 
)1( على القيمة املطلقة للمعامل، ليظهر 
لنا أن النموذج محل الــدراســة يرجع إلى 
ــلـــى األقــــــل فــــي حـــوالـــي  ــيـــة الـــــتـــــوازن عـ ــعـ وضـ
سنة و3 أشهر، وهي نتيجة منطقية جدا 

في حالة زراعة النخيل. 

ثـــالـــثـــًا: اخـــتـــبـــار مــعــنــويــة الـــنـــمـــوذج ومــعــامــل 
االرتباط: 

قــبــل عــمــلــيــة الــتــقــديــر مـــن املـــهـــم اخـــتـــيـــار فــتــرة 
اإلبـــطـــاء املــثــلــى لــلــفــروق، وتــوجــد عـــدة معايير 
 )FPE( ــنـــبـــؤ الـــنـــهـــائـــي ــتـ ــــك: مـــعـــيـــار خـــطـــأ الـ ــــذلـ لـ
للباحث )Alaike, 1969(؛ معيار )AIC( الذي 
الــذي   )SIC( معيار  )Alaike, 1973(؛  وضعه 
 )HQ( ومــعــيــار   ،)Schwarz, 1978( صــمــمــه 
 Hannan &( والـــذي طــوره كــل مــن الباحثين
9	Quinn, 19( …الـــخ. ومــن خــالل التقدير، 

29	 نموذج  وباعتماد معيار )AIC( ومن بين 

تــم تــقــديــرهــا، تــم تــحــديــد أفــضــل حــد لإبطاء 
كما يوضحه الجدول رقم )11(.  

ــبــــار مـــعـــنـــويـــة  ــتــ يــــوضــــح اخــ  )12( والــــــجــــــدول 
الــــنــــمــــوذج مـــــن خــــــالل احـــصـــائـــيـــة “فـــيـــشـــر” 
وذلــك بــمــقــارنــة قيمة   ،Prob)F-statistic(
احــتــمــالــيــتــه املــبــيــنــة فــي الــجــدول والــتــي بلغت 
وهــي   )0.05( بــمــســتــوى املــعــنــويــة   )0.000(
الــــذي   )H

1
أقـــــل، وبـــالـــتـــالـــي نـــقـــبـــل الــــفــــرض )

يــؤكــد أن الــنــمــوذج ذو مــعــنــويــة احــصــائــيــة، 
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن االعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــــي عــمــلــيــة 

التحليل.

السماد )FEZ( املبطئة بسنتين )-2(، وأسعار 
ــمــــور )P( فــــقــــد فــــاقــــت قــــيــــم احــتــمــالــيــتــهــا  ــتــ الــ
مستوى املعنوية )	 %( ولكن بقيا ذوا داللة 
إحــصــائــيــة عــنــد مــســتــوى )10 %(، وبــالــتــالــي 
يمكن االعتماد على هــذا النموذج فــي عملية 
 )IC( مؤشري االستهالك  باستثناء  التحليل، 
 )Prob=0.1639( الــــذي ظــهــرت احــتــمــالــيــتــه 
أكــبــر مــن مــســتــوى املــعــنــويــة )10 %( والكمية 

)Q( املبطئة بسنة واحدة )-1(. 

كــمــا أن إشــــارة قــيــمــة احــتــمــالــيــة االســتــهــالك 
)-(، وهــو مــا يتعارض مع  كانت سالبة   )IC(

)ECM( معامل تصحيح الخطأ :)الجدول )10
Coefficient Prob

CointEq)-1(* - 0.820603 0.0000
.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

)AIC( الحد األمثل من االبطاءات الزمنية :)الجدول )11
ARE EX FEZ IC P TRE Q املتغيرات

0 0 -2 0 -1 0 -1 )Lag( اإلبطاء
.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

ــــرات  ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والخـــــــــتـــــــــبـــــــــار مـــــــــــــدى تــــــفــــــســــــيــــــر املـ
نـــقـــرا قــيــمــة  املـــســـتـــقـــلـــة لـــإنـــتـــاج الـــتـــمـــور، 
 )R2 ( املـــــــــــعـــــــــــدل”  الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــد  “مــــــــعــــــــامــــــــل 
 Adjusted ( ــبــــارة  ــالــــعــ والـــــــذي يــــرمــــز لــــه بــ
والـــتـــي   ،)12 ( فـــي الــــجــــدول   )R-squared
ــتــــة  الــــســ املـــــتـــــغـــــيـــــرات   )0.9594 ( بــــلــــغــــت 
ــي تــــــم اخـــــتـــــيـــــارهـــــا تــــفــــســــر مــــــا نـــســـبـــتـــه  ــ ــتــ ــ الــ
مـــن إنـــتـــاج الـــتـــمـــور لــهــذه   )% 9	 ( حـــوالـــي 
 )%  4 ( ــــة املــــتــــبــــقــــيــــة  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ والـ املــــــــزرعــــــــة، 

تــفــســرهــا مــتــغــيــرات أخــرى لــم تــدرج.

رابعًا: تحليل وتفسير النتائج

ــــديـــــد املـــســـبـــق  ــــحـ ــتـ ــ يـــــوضـــــح الـ  13 الـــــــجـــــــدول 
ــلـــمـــات  ــعـ ـــات( إلشـــــــــــارة وحـــــجـــــم مـ ــ ــيـ ــ ــــرضــ ــفــ ــ )الــ
عــالقــتــه بــاملــتــغــيــرات املــســتــقــبــلــة الــســتــة الــتــي 

لتفسيره. اختيرت 

أ. نتائج تقدير النموذج على املدى القصير:

ــنـــــد مـــســـتـــوى  ــ مـــــن خـــــــالل الــــــجــــــدول )14( وعـ
املعنوية )	 %(، هنالك 4 متغيرات مستقلة 
 ،)ARE( ذات داللة احصائية، وهي: املساحة
املـــبـــطـــئـــة   )P( األســــــعــــــار   ،)Ex( الــــــــصــــــــادرات 
بسنة واحـــدة )-1(، عــدد أشــجــار )TRE(. أما 
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الجدول )12(: اختبار معنوية النموذج ومعامل االرتباط )R( عند مستوى )	 %( 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*

Q)-1( 0.179397 0.128916 1.391587 0.1801

ARE 5.243684 1.264608 4.146488 0.0005

EX 0.227045 0.079630 2.851266 0.0102

FEZ 1.043469 0.699159 1.492464 0.1520

FEZ)-1( -0.701668 0.732698 -0.957649 0.3503

FEZ)-2( -1.289635 0.683299 -1.887366 0.0745

IC -0.198432 0.137027 -1.448122 0.1639

P 0.312325 0.144509 2.161289 0.0436

P)-1( 0.405990 0.183717 2.209862 0.0396

TRE -2.686623 0.829542 -3.238682 0.0043

C 14.32339 4.677293 3.062325 0.0064

R-squared 0.973458     Mean dependent var 12.80074

Adjusted R-squared 0.959489     S.D. dependent var 0.365633

S.E. of regression 0.073592     Akaike info criterion -2.103983

Sum squared resid 0.102900     Schwarz criterion -1.590211

Log likelihood 42.55975     Hannan-Quinn criter. -1.939623

F-statistic 69.68588     Durbin-Watson stat 2.447872

Prob)F-statistic( 0.000000

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج

الجدول )13(: تحديد التوقعات املسبقة للمتغيرات املستقلة للنموذج

اإلشارة املتوقعةالرمزمتغيرات النموذج
موجبة )+(AREالرقعة املزروعة01

موجبة )+(TREعدد أشجار النخيل املثمرة02

سالبة )+(Pأسعار التمور في السوق املحلية03

موجبة )+(ICمتوسط استهالك الفرد للتمور04

موجبة )+(FEZكمية السماد املستعملة	0

موجبة )-( EXكمية التمور املصدرة	0

 املصدر: من إعداد الباحث



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

النظرية االقتصادية التي تفترض العالقة 
الـــــطـــــرديـــــة بــــيــــن ارتـــــــفـــــــاع مــــــعــــــدالت الـــطـــلـــب 
وزيادة اإلنتاج على السلعة، كما وتتعارض 
مع املشاهدة الواقعية للظاهرة التي تقوم 
يمكن قبول  واقتصاديًا،  على نفس املــبــدأ. 
ففي  هذه النتيجة برغم رفضها احصائيًا، 
املجتمعات التي يعتبر فيها النخيل موروث 
ــتــــمــــور مــن  ــيــــول شـــــــراء الــ ــــاري يــــكــــون مــ ــــضـ حـ
الــــســــوق لـــالســـتـــهـــالك شـــبـــه مــــعــــدوم نــســبــيــًا، 
ــلـــك حـــــد الـــكـــفـــاف  ــتـ ــــكـــــل يـــمـ ــبــــار عـــــن الـ ــتــ بــــاعــ
مــنــهــا أو يــتــحــصــل عــلــيــهــا مــــن خــــالل الـــهـــدايـــا 
وبالتالي ال يدخل كمحدد رئي�ضي  والهبات، 
أو مــؤثــر فــي مــعــادلــة اإلنــتــاج بــالــنــســبــة ملـــزارع 
الــنــخــيــل الــتــجــاريــة، خــاصــة مــع قــلــة كــمــيــات 
أما قياسيًا، سوف  التمور املصدر للخارج. 
 ،)IC( ـــــؤشــــــر االســــــتــــــهــــــالك  نــــســــتــــغــــنــــي عـــــــن مـ
ونـــقـــوم بــتــقــديــر الــنــمــوذج بــخــمــس مــتــغــيــرات 
أماًل في الحصول على دالة إنتاج  مستقلة، 

ــهـــا فــي  احـــصـــائـــيـــة مـــثـــلـــى يـــمـــكـــن االســـتـــعـــانـــة بـ
التحليل. عملية 

املــــبــــطــــئــــة بـــســـنـــة   )Q( أمـــــــا كــــمــــيــــة اإلنــــــتــــــاج 
فالنتيجة منطقية لحد كبير   )1-( واحــدة 
ــــاج  ــتـ ــ ــــر “إنـ ــــاهـ ـــال ظـ ــ ــــق مـــــع واقــــــــع حــ ــــوافـ ــتـ ــ وتـ
بــاعــتــبــار أن إنــتــاج الــســنــة الحالية  الــتــمــور” 
ــيــــدة بـــإنـــتـــاج الــســنــة  لـــيـــســـت لــــه عــــالقــــة وطــ

املاضية.

يــمــكــن  ــًا  ــ ــــضــ أيــ  )14( ومـــــــن خـــــــالل الــــــجــــــدول 
ــــدار ـكـــاآلتــــي الـــتـــي  ــــحــ ــتــــخــــراج مــــعــــادلــــة االنــ اســ
 )Q( ــيــــن إنـــــتـــــاج الــــتــــمــــور ــــح الــــعــــالقــــة بــ تـــــوضـ
واملـــتـــغـــيـــرات املـــفـــســـرة الـــتـــي تـــم اخـــيـــارهـــا عــلــى 

املدى القصير: 

Q = 14.32 + 0.312P - 2.686TRE - 

1.289FEZ + 0.227EX + 5.243ARE 

aα والذي يرمز له برنامج  وأن الحد الثابت 
والـــذي يعكس   )C( بــالــحــرف   )EViews10(
الـــتـــغـــيـــر فــــي كـــمـــيـــة الـــتـــمـــور املـــنـــتـــجـــة بـــصـــورة 
مستقلة عن التغير في املتغيرات املستقلة، 
ــــار  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــة احـــــتـــــمـــــالـــــيـــــة اخـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــغـــــت قـ ــ ــلـ ــ فـــــقـــــد بـ
وهــي أقــل من مستوى   )t=0.064( معنويته 
املعنوية املــفــتــرض )0.05( أي أنــه دو داللــة 
احــصــائــيــة، وبــالــتــالــي يــمــكــن االعــتــمــاد عــلــيــه 
كما وتظهر النتيجة أن  في عملية التحليل. 
وبــــإشــــارة مــوجــبــة   )14.323( قــيــمــتــه بــلــغــت 
ــي الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي يـــمـــكـــن تــفــســيــرهــا  ــ )+(، وهـ
على أن املتغيرات املفسرة التي تم اخيارها 
ــيـــدة الـــتـــي تـــحـــدد كــمــيــة إنـــتـــاج  لــيــســت الـــوحـ
ــالـــك عـــوامـــل  ــنـ ــتــــمــــور، بــــل هـ ــــة مــــن الــ ــــزرعـ املـ
أخرى تعمل ضمن الدالة مما جعل الدالة 
يـــكـــون لـــهـــا حـــد ثـــابـــت مـــوجـــبـــة تـــقـــدر بــحــوالــي 
تتناسب  واقــتــصــاديــًا،  كلغ ســنــويــًا.   14.323
تلك النتيجة مع النظرية االقتصادية، من 

الجدول )14(: اختبار معنوية متغيرات النموذج عند مستوى معنوية )	 %( على املدى القصير

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic *.Prob

Q)-1( 0.179397 0.128916 1.391587 0.1801

ARE 5.243684 1.264608 4.146488 0.0005

EX 0.227045 0.079630 2.851266 0.0102

FEZ 1.043469 0.699159 1.492464 0.1520

FEZ)-1( -0.701668 0.732698 -0.957649 0.3503

FEZ)-2( -1.289635 0.683299 -1.887366 0.0745

IC -0.198432 0.137027 -1.448122 0.1639

P 0.312325 0.144509 2.161289 0.0436

P)-1( 0.405990 0.183717 2.209862 0.0396

TRE -2.686623 0.829542 -3.238682 0.0043

C 14.32339 4.677293 3.062325 0.0064

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج
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نــاحــيــة ومــــع املـــشـــاهـــدة الــواقــعــيــة لــلــظــاهــرة 
ـــة فـــي  ـــلـ ــخـ ــنــ مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، فــــشــــجــــرة الــ
بــعــض املــنــاطــق تــعــتــبــر نـــبـــات أســـا�ضـــي فـــي أي 
مـــزرعـــة ـكــانـــت، ولـــكـــن تــخــتــلــف الــنــظــر إلــيــهــا 
باعتبارها غــرســت للزينة أو لــرســم الــحــدود 
أو غــيــره ولـــم تــخــصــص لــبــيــع غــلــتــهــا، وهـــو مــا 
يــفــســر إنــتــاج املـــزرعـــة لــحــوالــي 14.323 كلغ 
برغم عدم تسجيل نخيل مخصص  سنويًا 
لــإنــتــاج الـــزراعـــي كــعــمــلــيــة اقــتــصــاديــة، وأن 
تــلــك الــكــمــيــة أتـــت مــن أشــجــار نــخــيــل أخــرى 
كــالــتــي غــرســت لــلــزيــنــة أو لــرســم الـــحـــدود أو 

غيره. 

ب. نتائج تقدير النموذج على املدى البعيد:

أما على املدى الطويل، فالجدول )	1( يقدم 
لنا تصورا مجمال حول حالة النموذج. والذي 
يتضح مــن خــاللــه أنــه عند مستوى املعنوية 
)%5( وعلى املدى البعيد تقريبا كل املتغيرات 
لها تأثير على كمية اإلنــتــاج )Q(، وهــي نتيجة 
 )IC( جد منطقية. باستثناء مؤشر االستهالك
ــبـــر مــــن مــســتــوى  ــــذي ظـــهـــرت احــتــمــالــيــتــه أكـ الــ
املــعــنــويــة املــفــتــرض )	 %( وبــالــتــالــي ال يمكن 

االعتماد على قيمته في التحليل االقتصادي 
على املدى البعيد، إضافة إلى أن إشارة قيمة 
احتماليته كانت سالبة )-(، وهو ما يتعارض 
مــــع الـــنـــظـــريـــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــفـــتـــرض فــي 
عمومها العالقة الطردية بين ارتفاع معدالت 
ــتــــاج عــلــى الــســلــعــة، كما  الــطــلــب وزيـــــــادة اإلنــ
وتــتــعــارض مــع املــشــاهــدة الــواقــعــيــة للظاهرة 

التي تقوم على نفس املبدأ.

واقتصاديًا، وكما هو الحال بالنسبة للتحليل 
على املدى القصير يمكن قبول هذه النتيجة 

برغم رفضها احصائيًا وبنفس التبرير. 

يــمــكــن  أيــــــضــــــًا   )1	( ومــــــــن خــــــــالل الـــــــجـــــــدول 
استخراج معادلة االنحدار كاآلتي التي توضح 
الــعــالقــة بــيــن إنـــتـــاج الــتــمــور )Q( واملــتــغــيــرات 
املفسرة التي تم اخيارها على املدى البعيد: 

 Q = 17.454 + 0.875P - 3.273TRE -

1.155FEZ + 0.276EX + 6.390ARE

aα والــــــذي يـــرمـــز لــــه بــرنــامــج  الـــحـــد الـــثـــابـــت 
والـــذي يعكس   )C( بــالــحــرف   )EViews10(

الـــتـــغـــيـــر فــــي كـــمـــيـــة الـــتـــمـــور املـــنـــتـــجـــة بـــصـــورة 
مستقلة عن التغير في املتغيرات املستقلة، 
وبــإشــارة   )17.454( والــي قــد بــلــغــت قيميته 
ــي الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي يـــمـــكـــن تــفــســيــرهــا  ــ )+(، وهـ
على أن املتغيرات املفسرة التي تم اخيارها 
ــيـــدة الـــتـــي تـــحـــدد كــمــيــة إنـــتـــاج  لــيــســت الـــوحـ
ــيـــد، بــل  ــبـــعـ ــــدى الـ ــ ــــة لـــلـــتـــمـــور عـــلـــى املـ ــــزرعـ املـ
هــنــالــك عــوامــل أخـــرى تــعــمــل ضــمــن الــدالــة 
مــــمــــا جــــعــــل الـــــــدالـــــــة يـــــكـــــون لــــهــــا حــــــد ثــــابــــت 

كلغ سنويًا.   17.5 موجبة تقدر بحوالي 

الخالصة:

يعتبر حجم الرقعة املخصصة لزراعة . 1
ــــن أهــــــم املـــتـــغـــيـــرات  مـ  )ARE( الـــتـــخـــيـــل 
ــتـــي تـــفـــســـر كـــمـــيـــة إنــــتــــاج الـــتـــمـــور عــلــى  الـ
املــــدى الــبــعــيــد، بـــل وارتـــفـــعـــت أهــمــيــتــهــا 
 )5.243( بــــارتــــفــــاع قــيــمــتــهــا مــــن حـــــدود 
عــلــى املــــدى الــقــصــيــر إلـــى )6.390( عــلــى 
كما أن إشارتها موجبة  املدى البعيد، 
)+( وهــــو مـــا يـــوضـــح االتــــجــــاه الـــطـــردي 
الــقــوي لــلــعــالقــة، أي أن زيــادة %1 من 
فــي حــجــم املــســاحــة املــزروعــة يـــؤدي إلــى 

الجدول )	1(: اختبار معنوية معلمات النموذج عند مستوى معنوية )	 %( على املدى البعيد

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*

ARE 6.390040 1.741653 3.668952 0.0016

EX 0.276681 0.091026 3.039580 0.0067

FEZ -1.155047 0.544916 -2.119679 0.0474

IC -0.241813 0.180065 -1.342919 0.1951

P 0.875351 0.151726 5.769267 0.0000

TRE -3.273963 1.065781 -3.071890 0.0063

C 17.45472 6.347837 2.749711 0.0127

.2020 ،)EViews10( املصدر: برنامج



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

زيـــادة قــدرهــا حــوالــي 6.4 % فــي اإلنــتــاج 
ــــدى الـــبـــعـــيـــد، أي لـــو زاد حــجــم  عـــلـــى املـ
ــــإن إنـــتـــاج  فـ  % 100 املـــســـاحـــة بـــنـــســـبـــة 
املزرعة من التمور على املدى البعيد 
وهـــــذا يــتــنــاســب   ،% 639 ســــوف يـــزيـــد 
مــع الــنــظــريــة االقــتــصــاديــة، مــن نــاحــيــة 
ومــع املــشــاهــدة الــواقــعــيــة لــلــظــاهــرة من 
ــيــــه، فــــــإن صـــاحـــب  ــلــ ــيــــة. وعــ ــانــ نــــاحــــيــــة ثــ
ــتــــاج  ــــع اإلنــ ــــي حـــيـــن أراد رفــ املـــــزرعـــــة وفــ
ــــة  ــــاحـ ــــسـ ــــع املـ ــيـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ فــــعــــلــــيــــه الـــــســـــعـــــي لـ
املــخــصــصــة لــلــنــخــيــل املـــوجـــهـــة تــمــورهــا 
عــلــى بعض  للبيع مــن خــالل االســتــغــنــاء 
ــــقـــــاف بــعــض  املـــحـــاصـــيـــل األخــــــــرى أو ايـ
الــــــنــــــشــــــاطــــــات الــــــتــــــي يـــــمـــــارســـــهـــــا داخـــــــل 

املزرعة وتشغل مساحة من أرضها.

تـــــوضـــــح الــــــــدراســــــــة أن أســــــعــــــار الــــتــــمــــور . 2
تــــشــــكــــل ثـــــانـــــي أهــــــــم مـــتـــغـــيـــر مـــفـــســـر   )P(
ــــدى الــبــعــيــد بــل  لــكــمــيــة اإلنــــتــــاج عـــلـــى املــ
وزادت أهــمــيــتــهــا عــنــدمــا ارتـــفـــع مــعــامــلــه 
ــلـــى املـــــــدى الـــقـــصـــيـــر إلـــى  عـ  )0.312( مــــن 
 )+( كــمــا أن إشــارتــهــا مــوجــبــة   ،)0.			(
وهــو مــا يــوضــح االتــجــاه الــقــوي الــطــردي 
ــــع الـــنـــظـــريـــة  لـــلـــعـــالقـــة وهـــــــذا يـــتـــنـــاســـب مـ
ــيــــة ومـــــــع واقـــــع  االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مـــــن نــــاحــ
الـــظـــاهـــرة مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، فــبــطــبــيــعــة 
الـــحـــال كــلــمــا ارتــفــعــت أســـعـــار الــتــمــور في 
ــــرادات املـــزرعـــة خــاصــة  الــســوق زادت إيـ
ــتـــرات طــويــلــة،  ــــاع لـــفـ ــفـ ــ ــــذا اســـتـــمـــر االرتـ غـ
وـكــانـــت دافـــعـــًا لـــزيـــادة اإلنـــتـــاج والــتــحــول 
ــــل نــــوعــــيــــة. وهـــــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة  ــــضـ نــــحــــو أفـ
تــــفــــرض عـــلـــى صــــاحــــب املـــــزرعـــــة دراســــــة 
ــــة بـــخـــبـــراء  ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــســــوق واالسـ ــيـــقـــة لــ عـــمـ
االقتصاد ملعرفة توقعات األســعــار على 
املــــدى الــبــعــيــد، كــمــا أنـــه يــنــصــح بــإنــشــاء 

ــتـــمـــور وعــــدم  غـــرفـــة لــلــتــبــريــد لـــتـــخـــزيـــن الـ
االقبال على بيعها لتفادي تلفها.

مــن نــتــائــج الــدراســة أيــضــا، أن تــصــديــر . 3
لـــه أثــــر مـــوجـــب وال بـــأس   )EX( الـــتـــمـــور 
ــــدى  ــي تـــحـــســـيـــن إنــــتــــاجــــهــــا عــــلــــى املــ ــ ــــه فــ بــ
البعيد وبتأثير أكبر من املــدى القصير 
وهذا يتناسب  نقاط مئوية،   	 بحوالي 
مــع الــنــظــريــة االقــتــصــاديــة، مــن نــاحــيــة 
ــــدة الــــواقــــعــــيــــة لـــلـــظـــاهـــرة  ــاهـ ــ ــــشـ ومــــــع املـ
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة. فــقــد ـكــانـــت إشــارتــهــا 
ــاه  ــــو مــــا يــــوضــــح االتــــجــ )+( وهــ مـــوجـــبـــة 
ــــة وبـــــلـــــغـــــت قـــيـــمـــتـــهـــا  ــــالقـ ــعـ ــ ــلـ ــ الــــــــطــــــــردي لـ
ــــي قـــيـــمـــة مـــمـــتـــازة مـــقـــارنـــة  وهـ  )0.2		(
ــي لــم  ــ ــتـ ــ بـــحـــجـــم الـــكـــمـــيـــة املــــــصــــــدرة، والـ
مــــن إجــــمــــالــــي الـــكـــمـــيـــة   %  1.	 تــــتــــجــــاوز 
ــي بــــلــــغ مــــتــــوســــطــــهــــا خــــالل  ــ ــتـ ــ ــتــــجــــة الـ ــنــ املــ
كـــلـــغ كــمــا   373197.74 فـــتـــرة الـــقـــيـــاس 
ــــدول  ــجـ ــ ــتــــاج ذلـــــــك مـــــن الـ ــنــ ــتــ يــــمــــكــــن اســ
)03( الـــذي يــتــضــمــن قــيــم املــتــوســطــات 
الـــحـــســـابـــيـــة ملـــتـــغـــيـــرات الـــنـــمـــوذج خـــالل 
ــًا، يـــعـــنـــي أن  ــيــ ــائــ فــــتــــرة الــــقــــيــــاس. واحــــصــ
 %  100 زيادة حجم الصادرات بنسبة 
عــلــى املــدى الــبــعــيــد فــإن إنــتــاج املــزرعــة 
	.	2 %، وهذا  من التمور سوف يزيد 
يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــنـــظـــريـــة االقـــتـــصـــاديـــة، 
ــــع املـــشـــاهـــدة الـــواقـــعـــيـــة  مــــن نـــاحـــيـــة ومـ
ــيـــة ثـــانـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي  ــلـــظـــاهـــرة مــــن نـــاحـ لـ
فــاملــزارع مطالب بالسعي أكثر الختراق 
أســــــــــــــواق خـــــــارجـــــــيـــــــة، واالقــــــــــبــــــــــال عـــلـــى 
الــتــســهــيــالت الــتــي قــد تــقــدمــهــا الــحــكــومــة 
لــلــتــصــديــر، خــاصــة الــشــروط الــخــاصــة 
ــلـــة املـــــزرعـــــة وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا،  ــيـــكـ بـــــإعـــــادة هـ
ــيــــة فـــــي الــــغــــرس،  ــنــــوعــ ــلــــى الــ والــــتــــركــــيــــز عــ

والتعليب. التسميد،  الزراعة، 

وبــــــخــــــصــــــوص كـــــــل مـــــــن عـــــــــدد أشـــــجـــــار . 4
 )FEZ ( والــــــســــــمــــــاد   )TRE( ــيـــــل  ــ ــــخـ ــنـ ــ الـ
والــذي أظــهــرا نــتــائــج الــدراســة عــالقــتــهــا 
الــعــكــســيــة بــكــمــيــة االنـــتـــاج عــلــى املـــدى 
ــلـــى املــــدى  ــحــــال عـ ــمـــا ـكــــان الــ الـــبـــعـــيـــد كـ
الــقــصــيــر، وهو مــا قــد يــتــعــارض مــبــدئــيــا 
ــــة الــــــــظــــــــاهــــــــرة، فـــــــكـــــــان مــــن  ــــعـ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــــــع طـ
املـــنـــتـــظـــر أن تــــكــــون الـــنـــتـــيـــجـــة عــكــســيــة 
ــهـــمـــا وإضــــافــــة إلـــى  تــــمــــامــــًا، واملـــشـــكـــل أنـ
ــهــــا الـــقـــيـــم  فــــإنــ  )-( اإلشــــــــــارة الــــســــالــــبــــة 
ـكـــــانــــــت قـــــــويـــــــة، وبـــــــرغـــــــم ذلـــــــــك يــــمــــكــــن 
ــــول ذلـــك  ــبـــق قـ ــا سـ ــمــ ــــك )وكــ تـــفـــســـيـــر ذلـ
بأن املزارع يزرع  عــلــى املدى الــقــصــيــر( 
أشــجــار الــنــخــيــل مــتــقــاربــة جــدا مــا يــؤثــر 
عــن انــتــاجــيــتــهــا، أو أنــه ال يــخــتــار بــشــكــل 
ــــق الــــفــــســــائــــل الــــجــــيــــدة… ــيــ ــ ــلــــمــــي ودقــ عــ
الـــــخ. وعـــلـــيـــه، وخــــطــــوة مـــبـــدئـــيـــة يــجــب 
مـــراجـــعـــة املـــــزارع لــتــحــقــق مـــن ســيــاســة 
ــتـــــاجـــــيـــــة  ــا وإنـــ ــ ــــدهــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــــزرع الــــــتــــــي اعــ
األشــجــار املــزروعــة، وهــو مــا قــد يــدفــع 
ــــمـــــوذج آخــــر  بــــنــــا إلـــــى ضـــــــرورة تــــقــــديــــر نـ
ــتـــضـــمـــن انــــتــــاجــــيــــة املـــــزرعـــــة كـــمـــتـــغـــيـــر  يـ
ــتـــاج  ــــدى تـــفـــســـيـــره إلنـ مـــفـــســـر ملـــعـــرفـــة مـ
الــــــتــــــمــــــور بـــــــاملـــــــزرعـــــــة. وكـــــــذلـــــــك األمـــــــر 
والـــــــــذي   )FEZ ( ــاد  ــ ــمـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ ــــة  ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أظـــــــــهـــــــــرا نــــــتــــــائــــــج الـــــــــــدراســـــــــــة عـــــالقـ
ــمـــة  ــيـ ــقـ الــــعــــكــــســــيــــة بــــكــــمــــيــــة االنــــــتــــــاج وبـ
ــهـــا  والــــتــــي وبــــرغــــم أنـ  ،)1.1	 ( مـــعـــتـــبـــرة 
أقــل مــن الــقــيــمــة عــلــى املــدى الــقــصــيــر، 
ــالـــواضـــح أن الـــكـــمـــيـــات املــســتــخــدمــة  فـ
ــيــــة  أو أن نــــوعــ ــــن املــــــطــــــلــــــوب،  ــ ــــر مـ ــثــ ــ أكــ

الــســمــاد املــســتــخــدم غــيــر جــيــدة.

ــيـــر، مـــن خـــالل هـــذه الـــدراســـة حــول  فـــي األخـ
فـــي تــطــويــر أداء  دور “االقـــتـــصـــاد الــقــيــا�ضــي” 
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مزارع النخيل، يمكن القول إنه على مالك 
ــتــــوجــــه الـــســـريـــع  ــــقـــــدر الــ مــــــــزارع الـــنـــخـــيـــل، وبـ
املتقدمة،  واملكننة  التقانة  استعمال  بحو 
أنـــــه عـــلـــيـــهـــم االتــــجــــاه بـــشـــكـــل أســــــرع وأعـــمـــق 
تــجــاه اعــتــمــاد الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي مجال 
ــا تــتــيــحــه  ــ ــــادي ملـ ــتـــــصـ ــ الـــتـــســـيـــيـــر والـــتـــنـــبـــؤ االقـ
هـــذه الــتــقــنــيــات مـــن مـــزايـــا كــبــيــرة فـــي تــحــلــيــل 
وتوفير قاعدة  الوضعية الراهنة للمزرعة، 
مــتــيــنــة إلعــــداد اســتــراتــيــجــيــات لــإنــتــاج عــلــى 

املدى املتوسط والبعيد. 

ــــن  ــيـ ــ ــــزارعـ ــــل ذلــــــــك، يــــجــــب عــــلــــى املـ ــبـــــل كــ وقـــ
الــتــوجــه نــحــو مــأســســة املـــزارع، واالهــتــمــام 
بــــإعــــداد قــــواعــــد بـــيـــنـــات دقـــيـــقـــة حــــول كــل 
الـــنـــشـــاطـــات داخـــلـــهـــا وخـــارجـــهـــا، واعـــتـــمـــاد 
ــــزن  ـــخـ ــــال واملــ ــــمـ ــعـ ــ ــــي تــــســــيــــيــــر الـ الــــحــــوســــبــــة فــ
ــيـــرهـــا، فـــبـــهـــذه الـــقـــاعـــدة يـــمـــكـــن اعـــتـــمـــاد  وغـ
الــتــحــلــيــل االحــصــائــي والــتــنــبــؤ االقــتــصــادي 
الــلــذيــن أصــبــحــا مــن أحــدث وأنــجــع أدوات 
ــــاج الـــــزراعـــــي كـــمـــدخـــل  ــتـ ــ تـــحـــلـــيـــل دالــــــة اإلنـ
فالدراسات أثبتت  املزرعة،  لتطوير أداء 
ــيـــن  أن هــــنــــالــــك عـــــالقـــــة طــــــرديــــــة وقــــــويــــــة بـ
االســـتـــئـــنـــاس بــــاالســــتــــشــــارة الـــعـــلـــمـــيـــة وبـــيـــن 
ــــزارع  ــــاءة االقــــتــــصــــاديــــة” ملــ ــــفـ ــــكـ تـــحـــســـن “الـ
ــة  ــ ــــرديـ الــــنــــخــــيــــل مــــــن نـــــاحـــــيـــــة، وعــــــالقــــــة طـ
وقــويــة بــيــن اعــتــمــاد “االقــتــصــاد الــقــيــا�ضــي” 
ــــزارع  ــيـــل دالـــــــة اإلنـــــتـــــاج الـــــزرعـــــي ملــ ــلـ ــــي تـــحـ فـ
ــهــــا  الــــنــــخــــيــــل وبــــيــــن تــــطــــور أداءهــــــــــا وكــــفــــاءتــ

االقــتــصــاديــة مــن نــاحــيــة ثــانــيــة .
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ملخص

كل عــام يتم فقدان اآلالف من نخيل التمر 
ــي مــــــــزارع الـــنـــخـــيـــل، وهــــذه  بــســبــب الــــحــــرائــــق فــ
املشكلة املستعصية تــقــوض جــهــود التنمية 
فــي هــذا الــقــطــاع.  السبب الــرئــيــ�ضــي ملثل هذه 
الحوادث هو وجود نواتج ثانوية جافة داخل 
الحقول أو متدلية من النخيل، والتي تعمل 
كــوقــود ملــثــل هـــذه الــحــرائــق. الــهــدف الرئي�ضي 
من هذا املقال هو عرض حل مستدام لهذه 

املشكلة مــن خــالل تثمين املنتجات الثانوية 
ــــى ألــــيــــاف عـــالـــيـــة األداء  لــلــنــخــيــل وتــحــويــلــهــا إلـ
والــتــي تــســمــى بــالــم ِفـــل والــتــي مــن شــأنــهــا خلق 
قيمة ملزارعي النخيل وتشجيعهم على تقليم 
الــنــخــيــل بــانــتــظــام وبـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم الــثــانــويــة 
للمصانع لكي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية. 
يــقــدم املــقــال ملحة عــامــة عــن ألــيــاف بــالــم ِفل 
ــيـــاف نــســجــيــة وألـــيـــاف  وتــقــنــيــتــهــا، وهــــي أول ألـ
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لــلــتــدعــيــم فــــي الـــعـــالـــم يـــتـــم اســـتـــخـــالصـــهـــا مــن 
املنتجات الثانوية لتقليم نخيل التمر. عالوة 
على ذلك يسلط املقال الضوء على مجموعة 
فــريــدة مــن املــمــيــزات والــفــوائــد لــهــذه األلــيــاف 
الجديدة. نظًرا ألنها ليست مستداًمة وقابًلة 
لــلــتــحــلــل الــبــيــولــوجــي فــحــســب، بـــل إنــهــا أيــًضــا 
مــتــوفــر بــكــمــيــات هــائــلــة واقـــتـــصـــاديـــة وعــالــيــة 
األداء وخــفــيــفــة الــــوزن وآمــنــة ومــتــوافــقــة مع 
تــكــنــولــوجــيــا الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج املــــتــــاحــــة. كــمــا 
يناقش ااملــقــال التحديات التقنية املرتبطة 
بـــإســـتـــخـــالص األلــــــيــــــاف، وكــــيــــف اســـتـــطـــاعـــة 
تــكــنــولــوجــيــا بـــالـــم ِفــــل املــبــتــكــرة الــتــغــلــب على 
ــــة الــلــجــنــيــن  ــ تـــلـــك الـــتـــحـــديـــات، مــــن خـــــالل إزالـ
ـــاف الـــســـلـــيـــلـــوزيـــة بــشــكــل  ــيــ ــ ــتــــخــــالص األلـ واســ
ــيـــاف  ــــم خـــصـــائـــص ألـ فــــعــــال، مــــع مــــقــــارنــــة أهــ
ــيــــــــاف الـــنـــبـــاتـــيـــة  ـــائــــص األلــــــ ــــم ِفـــــــــل بــــخــــصـ ــالــ ــ بــ
االخــرى. كما يستعرض املقال تحلياًل موجًزا 
لأسواق والتطبيقات املحتملة لـألياف بالم 
ِفــــل. بــمــا فـــي ذلــــك الــتــطــبــيــقــات الــنــاشــئــة مثل 
ــــواح الــعــزل  ــ مـــركـــبـــات األلــــيــــاف الــطــبــيــعــيــة وألـ
ــائــــدة الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل.  ــــحـــــراري وأدوات املــ الـ
عــــــالوة عـــلـــى ذلــــــك، األســــــــواق الـــراســـخـــة مــثــل 
الطبقات الخلفية الداعمة للسجاد وألــواح 
بــاإلضــافــة إلى  الجبس والـــورق غير-الخشبي. 
الــتــطــبــيــقــات الــتــقــلــيــديــة مــثــل أجــولــة الخيش 
والحبال. كما يؤكد املقال على تأثير ابتكار بالم 
ِفـــل عــلــى الــبــيــئــة واملــجــتــمــع واالقـــتـــصـــاد، ألنها 
تساعد على إعادة اكتشاف املوارد املتجددة 
غير املستغلة، وتوسيع نطاق املواد الطبيعية 
املــســتــدامــة، وتــطــويــر الــصــنــاعــات الــخــضــراء، 
ــنـــمـــيـــة املــــســــتــــدامــــة لــلــمــجــتــمــعــات  ــتـ ودعـــــــــم الـ
الــريــفــيــة، وبــنــاء اقــتــصــاديــات حــيــويــة دائــريــة، 
وتــــولــــيــــد فـــــــرص عــــمــــل مــــســــتــــدامــــة، وكــــذلــــك 
الــحــفــاظ عــلــى ثــقــافــات املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة. 
ــًرا يـــوضـــح املــــقــــال جـــهـــود فـــريـــق الــبــحــث  ــ ــيـ ــ وأخـ

فــي توسيع نــطــاق تكنولوجيا ألــيــاف بــالــم ِفل 
ــتــــقــــال مــــن الـــنـــطـــاق شـــبـــه الـــصـــنـــاعـــي إلـــى  واالنــ
النطاق الصناعي الكامل وإنتاج األلياف على 

نحو إقتصادي وتسويق التكنولوجيا.

مقدمة

كل عــام يتم فقدان اآلالف من نخيل التمر 
ــي مــــــــزارع الـــنـــخـــيـــل، وهــــذه  بــســبــب الــــحــــرائــــق فــ
املشكلة املستعصية تــقــوض جــهــود التنمية 
فــي هــذا الــقــطــاع وتــهــدد أعـــداد النخيل. لعلنا 
نتذكر حريق الــراشــدة املــأســاوي الــذي حدث 
فــي محافظة الــــوادي الــجــديــد بمصر فــي شهر 
تــشــريــن عــــام 	201 والـــــذي أدى إلــــى خــســارة 
0	1 فــــداًنــــا و20 ألــــف نــخــلــة. لكن  أكـــثـــر مـــن 
حريق الراشدة ليس حادًثا فريًدا، في الواقع 
تتكرر مثل هــذه املــأســاة فــي كــل املــنــاطــق التي 
بها كثافات عالية من النخيل، وهناك قائمة 
طويلة من الحوادث املماثلة في جميع أنحاء 
ــمـــال إفــريــقــيــا؛  مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشـ
 ،2019 الــجــوف   ،201	 تبوك  دلغو 2014، 
 ،2020 2020، ورقــلــة  نــجــران   ،2019 صــور 

تازربو 2020، والقائمة تطول ]1[.

ووفقًا آلراء الخبراء فإن السبب الرئي�ضي ملثل 
هــذه الــحــوادث هــو وجــود نــواتــج ثانوية جافة 
داخــل الحقول أو متدلية من النخيل، والتي 
تــعــمــل كــــوقــــود ملـــثـــل هـــــذه الــــحــــرائــــق. وبــالــتــالــي 
فـــإن الــحــل الــوحــيــد املــســتــدام لــهــذه املشكلة 
هــو اســتــغــالل وتثمين أو رفــع قيمة املنتجات 
الـــثـــانـــويـــة مـــن خــــالل تــوجــيــهــاهــا فـــي تــطــبــيــقــات 
صناعية حديثة والــتــي مــن شأنها خلق قيمة 
ملــــــزارعــــــي الـــنـــخـــيـــل وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــــلــــى تــقــلــيــم 
الــنــخــيــل بــانــتــظــام وبـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم الــثــانــويــة 
للمصانع لكي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية. 

إن مثل هذه املمارسة من شأنها أيًضا تسهيل 
عــمــلــيــة إكــتــشــاف اإلصـــابـــة بــســوســة النخيل 

الحمراء ومن ثم مكافحتها.

لكن مــع األســـف لــســنــوات طويلة ظــل محور 
ــتــــمــــركــــز حــــول  ــلــــمــــي مــ ــتــــمــــع الــــعــ ــام املــــجــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إهـ
ــثـــمـــار(،  ــيــــة لــنــخــيــل الــتــمــر )الـ املــنــتــجــات االولــ
بينما كان هناك اهتمام اقل بكثير موجه نحو 
اإلستفادة من نواتج التقليم الثانوية، والتي 
هــي فــي اغــلــب االحــيــان تعد مخلفات زراعــيــة. 
تسمى هذه النواتج باملواد الليجنوسيليلوزية، 
ألنها مــواد غنية يالسيليلوزو الليجنين ويعد 
السيليلوز املكون االسا�ضي لألياف النباتية 
وهو مادة عالية التبلور وكلما زادت نسبته في 
األلياف زادت من متانتها )قوة الشد(. ويعتبر 
نــخــيــل الــتــمــر مـــصـــدرًا غــنــًيــا لــلــســلــيــلــوز، ولكن 
تقتصر معرفتنا بألياف النخيل على الليف 
الـــذي يحيط بــجــزع الــنــخــلــة، عــلــى الــرغــم من 
إمــكــانــيــة إســتــخــالص ألـــيـــاف ســيــلــيــلــوزيــة من 
نواتج التقليم األخــرى املختلفة مثل الجريد 

والخوص والعرجون ]2[.

الـــطـــلـــب املـــتـــزايـــد عـــلـــى األلــــيــــاف الــطــبــيــعــيــة 
املستدامة

يعاني العالم بأسره حالًيا من التلوث الناجم 
عن إستخدام املواد البالستيكية وبدأت كثير 
من البلدان بالفعل في حظر املواد البالستيكية 
ــــد. لـــكـــن الــبــالســتــيــك  ــــواحـ ذات اإلســــتــــخــــدام الـ
ــلـــفـــة، فــــي الــــواقــــع إنـــه  لـــيـــس مـــجـــرد أكــــيــــاس وأغـ
يهيمن ايضًا على املنسوجات واأللياف اليومية 
فـــي حــيــاتــنــا املـــعـــاصـــرة. تــعــتــبــر ألـــيـــاف البوليستر 
مــجــرد مــثــال واحـــد على األلــيــاف اإلصطناعية 
مـــن مــشــتــقــات الــبــالســتــيــك الـــتـــي هــيــمــنــت على 
ــيــــج واملــــــــالبــــــــس، حــــيــــث نــمــى  ــنــــســ صـــــنـــــاعـــــات الــ
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اإلستهالك من 	 مليون طن في الثمانينيات إلى 
ما يزيد عن 0	 مليون طن سنوًيا في يومنا هذا.  
كــان هــذا التحول الــذي حــدث فــي الثمانينيات 
إلــى إنــتــاج األلــيــاف االصطناعية يــهــدف بشكل 
أسا�ضي إلى سد الفجوة بين الطلب املتزايد على 
األلياف النسجية والعرض املحدود املتاح من 

األياف الطبيعية ]3[.

اليوم مع الوعي الواسع باالستدامة وظاهرة 
أصبحت العالمات  املستهلك املهتم بالبيئة، 

الــتــجــاريــة والـــشـــرـكــات الـــرائـــدة تــطــالــب بــمــواد 
ــتـــــدامـــــة وقــــابــــلــــيــــة لـــلـــتـــحـــلـــل. فـــــي هــــذا  ــ أكــــثــــر اسـ
ــبـــرز األلــــيــــاف الــطــبــيــعــيــة كــمــرشــح  الـــســـيـــاق تـ
ممتاز لالقتصاد الحيوي الدائري املستقبلي، 
ولــكــن لــســوء الــحــظ نــعــتــمــد مــنــذ قــــرون على 
مصادر طبيعية محدودة جًدا للحصول على 
األلـــيـــاف ســــواًء كــانــت مــن الــحــيــوانــات الحية 
اواملحاصيل الزراعية. وهذا بدوره يجعل من 
الصعب زيادة إنتاج األلياف الطبيعية لتلبية 
الــطــلــب املـــتـــزايـــد. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن هــــذا الــطــلــب 

املتزايد على األلياف الطبيعية لم يترتب عليه 
ســوى زيــادة في القيمة )سعر الــوحــدة( وليس 
زيـــادة فــي الكمية نــظــرًا لإعتماد على مصادر 
مــــحــــدودة. كــمــا هـــو مــبــيــن فـــي شــكــل )1( حيث 
نمى إجمالي قيمة واردات العالم من األلياف 
 - 2010 الـــنـــبـــاتـــيـــة )بـــإســـتـــثـــنـــاء الـــقـــطـــن( مــــن 
بـــمـــعـــدل نـــمـــو ســـنـــوي مـــركـــب 4.2 %،   201	

ولكن هذا النمو في القيمة لم يكن مصاحبًا 
للنمو في الكمية ]4[.

شكل )1( إجمالي قيمة واردات العالم من األلياف النباتية )بإستثناء القطن( 2010 - 	201 معدل النمو السنوي املركب 4.2 % ]4[

نقص التنوع البيولوجي في محاصيل األلياف

لأسف هناك نقص في التنوع البيولوجي عندما 
ــيـــــاف )بــاســتــثــنــاء  ــ يــتــعــلــق األمــــــر بــمــحــاصــيــل األلـ
القطن(. فإن أكثر من 0	 % من أليافنا النباتية 
نـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــــن 3 مـــحـــاصـــيـــل فـــقـــط و هــى 

الــجــوت والــكــتــان وجـــوز الــهــنــد. وبــاملــثــل نحصل 
على 0	 % من أليافنا النباتية من 4 دول فقط 
و هــى بنغالديش والهند وفرنسا وفييتنام كما 
هو مبين في شكل )2(. وبالتالي كان معدل زيادة 

اإلنـــتـــاج الــعــالــمــي مـــن األلـــيـــاف الــنــبــاتــيــة بــطــيء 
للغاية على مــدى العقود املاضية حيث وصل 
إلـــى حــد الــثــبــات بمعدل نمو ســنــوي مــركــب من 

عام 2011 - 	201 لم يتجاوز 0.6 % ]	[.
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مبادرة الفاو أللياف املستقبل

ــــة  ــــذيــ ــــقـــــت مــــنــــظــــمــــة األغــ ــلـ ــ ــــرض أطـ ــ ــغـ ــ ــ ــــذا الـ ــهــ ــ لــ
ــاو( فــــي عـــام  ــ ــفــ ــ والــــــزراعــــــة لــــأمــــم املـــتـــحـــدة )الــ
2010 مـــبـــادرة ألـــيـــاف املــســتــقــبــل، بــدعــم من 

وزارة األغـــذيـــة والــــزراعــــة وحــمــايــة املستهلك 
األملانية، لتقديم الدعم الالزم إلنتاج ألياف 
السيزال واأللــيــاف النباتية الخشنة األخــرى. 
ــــذا املـــــشـــــروع هــــو إطــــالق  ــــان الــــهــــدف مــــن هــ كــ
ـــاف فــي  ــيـ الـــإمـــكـــانـــات اإلقـــتـــصـــاديـــة لـــهـــذه األلــ
ــنـــامـــيـــة وتــــعــــزيــــز ســــالســــل الــقــيــمــة  ــلــــدان الـ ــبــ الــ
العاملية للتنمية الريفية و التخفيف من حدة 

الفقر والحفاظ على البيئة ]	[.

ولكن مع ذلك ظلت املشكلة قائمة ، حيث ال 
يزال التركيز على محاصيل األلياف املحدودة؛ 
السيزال والــجــوت واملانيال وجــوز الهند. ومن 
ثــــم ـكــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة الســتــكــشــاف 
مـــصـــادر جـــديـــدة لــألــيــاف الــنــبــاتــيــة مـــن أجــل 

زيادة التنوع البيولوجي ملحاصيل األلياف.

النواتج الثانوية لتقليم نخيل التمر

يعتبر نخيل التمرمن اهم املحاصيل الزراعية 
فــي منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفريقيا، 
كما يعتبر مصدر الــرزق الرئي�ضي لنسبة كبيرة 
من السكان في هذه املنطقة. وعلى مر السنين 
ـكــان هــنــاك اهــتــمــام كبير بــزراعــة نخيل التمر 
لــدوره املهم جــدًا في تحقيق لأمن الغذائي في 

ــي القاحلة، نــظــًرا لتحمله  ــ الــصــحــاري واألرا�ضـ
ــئـــيـــة الــــقــــاســــيــــة وقــــــدرتــــــه عــلــى  لــــلــــظــــروف الـــبـــيـ
التكيف مــع التغيرات املناخية، ولــهــذا تعتبره 
منظمة األغذية والزراعة الفاو أحد أهم موارد 
املستقبل. ونتيجة التوسع في هــذا املحصول 
نمت املساحة املــزروعــة من 200 ألــف هكتار 
في الستينيات إلى ما يزيد عن مليون هكتار في 
يومنا هذا كما هو مبين في شكل )4(، بإجمالي 

شكل )2( كمية  اإلنتاج العالمي من أللياف النباتية بإستثناء القطن في 	201 وصلت 6.85 مليون طن )اليمين( اإلنتاج حسب النوع، )اليسار( اإلنتاج حسب البلد ]	[

شكل )4( إجمالي املساحة العاملية التي يتم حصادها من نخيل التمر من 1	19 - 	201 معدل النمو السنوي املركب 2.8 % ]	[
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عــدد يتجاوز 140 مليون نخلة يتمركز أغلبها 
فــي دول مثل إيـــران والــعــراق واململكة العربية 
السعودية واإلمـــارات العربية املتحدة ومصر 

وعمان والجزائر ]	[.

بـــاإلضـــافـــة لــلــكــمــيــات الــهــائــلــة مـــن الــثــمــار الــتــي 
تــنــتــجــهــا هـــــذه األعـــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــنــخــيــل 
ــًا مــــا يـــزيـــد عــــن 4.8  ســـانـــويـــًا فـــإنـــهـــا تــنــتــج أيــــضــ

مليون طن )وزن جاف( من املنتجات الثانوية 
ــــورة ســـعـــف وعــــرجــــون ولــيــف  لــلــتــقــلــيــم فــــي صــ
كما هــو مبين فــي شكل )	( و )	(. وتــعــد هذه 
املنتجات الثانوية في الغالب مخلفات زراعية 

ويتم حرقها حرقًا مفتوح في الحقول ]	[.

مورد غير مستغل
فــي املــا�ضــي كــانــت املــنــتــجــات الــثــانــويــة للنخيل 
تــســتــخــدم فـــي كـــل جــانــب مـــن جـــوانـــب الــحــيــاة 
ــــان الـــجـــريـــد يـــســـتـــخـــدم فــــي عــمــل  الـــيـــومـــيـــة، كــ
األسقف واألسيجة واألثـــاث وقـــوارب الصيد 
ــكــــل )	(،  ــــي شــ ــــو مـــبـــيـــن فــ ــا هــ ــمــ واألقـــــــفـــــــاص كــ

شكل )3( مجموعة من األلياف الطبيعية تبين نقص التنوع البيولوجي في مصادر األلياف

شكل )	( نواتج التقليم الثانوية لنخيل التمر مثل العرجون والجريد
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ــيــــة ادى  ــنــــاعــ ــيـــكـــيـــة واملــــــــــــواد االصــــطــ ــتـ الـــبـــالسـ
إلــــى انــهــيــار ـكــامـــل لـــالقـــتـــصـــادات والــصــنــاعــات 
التقليدية التي كانت قائمة على تلك النواتج 
الثانوية. لذلك تحولت هذه النواتج الثانوية 
مــن كــونــهــا مـــــوردًا إضــافــيــًا ملــزاعــي الــنــخــيــل إلــى 
عــبء عليهم، ومــن أجــل التخلص منها كانوا 
فــي الحقول.  مفتوحًا  يــقــومــون بحرقها حــرقــًا 
ولذا أصبحت من املصادر الرئيسية لحوادث 
ــتـــشـــار الـــحـــشـــرات الـــخـــطـــيـــرة مــثــل  الـــحـــريـــق وانـ

سوسة النخيل الحمراء.

أهداف البحث

الــهــدف الــرئــيــ�ضــي مــن هـــذا الــبــحــث هــو إعـــادة 
ــنــــواتــــج الـــثـــانـــويـــة غـــيـــر املــســتــغــلــة  إكـــتـــشـــاف الــ
لتقليم النخيل من خــالل إستخالص ألياف 
عــالــيــة األداء، والــتــي تسمى ألــيــاف بــالــم ِفــل، 
باإلضافة إلــى 	 اهـــداف نوعية كما هــو مبين 

في شكل )	(.

تـــوســـيـــع نــــطــــاق تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا اســـتـــخـــالص . 1
ــيـــاف مـــن املــنــتــجــات الــثــانــويــة لنخيل  األلـ

التمر وتسويقها
تــثــمــيــن او رفــــع قــيــمــة املــنــتــجــات الــثــانــويــة . 2

للنخيل وتحويلها إلى ألياف عالية األداء، 

2001 وصــل 4.8 مليون طــن وزن جــاف موزعين على  )	( اإلجمالي العالمي لنواتج التقليم الثانوية لنخيل التمر فــي  شكل 
خمس نواتج ]	[

وـكـــان الـــخـــوص يــضــفــر ويــصــنــع مــنــه الحصير 
والـــــســـــالل، كـــمـــا كــــانــــت تـــســـتـــخـــدم الــــجــــذوع 

فــــــي الـــتـــســـقـــيـــف والــــــبــــــنــــــاء. ـكــانـــت 
هـــنـــاك قـــــرى بــأكــمــلــهــا 

متتخصصة في صنع هذه املنتجات؛ كان كل 
أبناء القرية جزء من هذا العمل التجاري. 
ولــكــن االنـــتـــشـــار الـــواســـع لــلــمــواد 

شكل )	( صناعة األقفاص والحصر من الحرف التقليدية القائمة على نواتج تقليم النخيل
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ملنع حوادث حرائق النخيل
توسيع مصادر األلياف الطبيعية وزيادة . 3

التنوع البيولوجي ملحاصيل األلياف
تزويد الصناعة بمواد خام مستدامة . 4

ــا عـــلـــى أن تــصــبــح  ــهـ ــاعـــدتـ ملـــسـ جـــــديـــــدة، 

ــــول مـــن  ــــحـ ــتـ ــ ــثـــــر اخــــــــضــــــــراًرا ودعـــــــــم الـ أكـــ
ــيــــة إلــــــى األلــــيــــاف  ــنــــاعــ ــــاف االصــــطــ ــيــ ــ األلــ

لطبيعية ا
دعــــم الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة لــلــمــجــتــمــعــات . 	

الــريــفــيــة مـــن خـــالل بــنــاء اقــتــصــاد حــيــوي 

دائـــــــــــــري جـــــــديـــــــد، وتـــــولـــــيـــــد فـــــــــرص عـــمـــل 
مــســتــدامــة، وتــحــســيــن ســبــل الــعــيــش على 

أساس املوارد املحلية
الــحــفــاظ عــلــى الــثــقــافــات والـــتـــراث التقني . 	

للمجتمعات املحلية   

شكل )	( األهداف النوعية لتثمين نواتج تقليم النخيل في إنتاج ألياف عالية األداء

ألياف بالم ِفل

بــــالــــم ِفـــــل هــــي اول ألــــيــــاف نــســجــيــه وألــــيــــاف 
مـــســـتـــخـــلـــصـــة مــن  ــيــــة األداء  ــالــ ــيـــم عــ ــتـــدعـ لـــلـ
ــتـــمـــر،  ــانــــويــــة لـــتـــقـــلـــيـــم نـــخـــيـــل الـ ــثــ الــــنــــواتــــج الــ
مـــثـــل الـــجـــريـــد والــــعــــرجــــون كـــمـــا هــــو مــبــيــن فــي 
بــالــم ِفــل تــخــُلــق قيمة اقتصادية   .)9( شــكــل 
عــالــيــة مـــن الـــنـــواتـــج الــثــانــويــة غــيــر املــســتــغــلــة 
ــا يــتــم حــرقــهــا  ــتـــي غـــالـــبـــًا مـ لــنــخــيــل الـــتـــمـــر، والـ

فـــي الـــحـــقـــول! بـــالـــم ِفــــل تــعــد إضـــافـــة جــديــدة 
ملكتبة األلــيــاف الطبيعية وزيـــادة فــي التنوع 
ــيــــاف. مــمــا يــتــرتــب  الــبــيــولــوجــي ملــحــاصــيــل األلــ
ــثــــر اســــتــــدامــــة مــن  عـــلـــيـــه إمــــــــــدادات أكــــبــــر وأكــ
األلــيــاف الطبيعية على نحو إقتصادى كما 
تــســاعــد فــي حــل مــشــكــلــة حــــوادث الــحــريــق في 

مزارع نخيل التمر ]	[.

أشكال نسجية متعددة
ــالــــم ِفــــــل مــــتــــعــــددة االســــتــــخــــدامــــات ويــمــكــن  بــ
تحويلها إلى العديد من األشكال النسجية، بما 
في ذلك الشرائط الغزلية واأللياف القصيرة 
ــــغـــــزولـــــة واملـــــبـــــرومـــــة بـــاإلضـــافـــة  ــيـــــوط املـ ــ ــــخـ والـ
للُحصر غير املنسوجة واألقــمــشــة املنسوجة 

واملمتزجة بالبوليمر واأللياف املفرومة.
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مستدامة وقابلة للتحلل البيولوجي
ــالــــم ِفــــــل يـــتـــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مــن  ــــاف بــ ــيـ ــ ألـ
مـــصـــادر بــيــولــوجــيــة مــتــجــددة، وال تــتــســبــب في 
إزالة الغابات وال تتنافس مع إنتاج املحاصيل 
ــــي قـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل الـــبـــيـــولـــوجـــي  الــــغــــذائــــيــــة. وهــ
ولــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى التحلل  بــنــســبــة 100٪، 
بشكل طبيعي إلى مكوناتها األساسية والعودة 
إلــــى الــبــيــئــة. بـــالـــم ِفــــل هـــى ألـــيـــاف ســلــيــولــوزيــه 
طبيعية، على عكس السليلوز املعاد تخليقه 
والــذي له بعض األثــار البيئية الضارة نتيجة 
ــتـــخـــدة فــي  ــبــــات املـــسـ ــــرداد املــــذيــ ــتــ صـــعـــوبـــة إســــ
تصنيعه. ألياف بالم ِفل لها بصمة كربونية 
ــاعــــد عــلــى  ــا تــــســ ــ ــهـ ــ ــــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى انـ ــبـ ــ ــالـ ــ سـ
ــيـــة املــحــلــيــة  الـــحـــافـــظ عــلــى الـــثـــقـــافـــات الـــزراعـ

والتراث التقني.

وفيرة
بـ 140 مليون  يقدر تعداد نخيل التمر عامليًا 
نخلة، والــتــي تنتج حــوالــي 4.8 مليون طــن كل 
عــــام مـــن مــنــتــجــات الــتــقــلــيــم الـــثـــانـــويـــة. يــقــدر 

توافر األلياف من هذه املنتجات الثانوية ب 
1.3 مليون طن كل عام، والتي ستعد من أكثر 
األلـــيـــاف الــنــبــاتــيــة وفـــرة والــتــي تــأتــي فــي املرتبة 

الثالثة بعد القطن والجوت.

إقتصادية
ــــم ِفـــــــل مــن  ــالـ ــ ــــاف بـ ــيــ ــ ــلــــى ألــ ــــحـــــصـــــول عــ ــتــــم الـ يــ
وبالتالي  املنتجات الــثــانــويــة لتقليم النخيل، 
ــاء  ال تــتــطــلــب اي إســـتـــثـــمـــارات إضـــافـــيـــة فـــي املـ
أو األســمــدة أو املــبــيــدات الــحــشــريــة أو األرض 
الزراعية. وغالًبا ما ُينظر إلى منتجات النخيل 
الثانوية على أنــهــا مخلفات زراعــيــة وسعرها 
يـــســـاوي صــفــر فـــي الــحــقــل. لــذلــك تــثــمــيــن هــذه 
املـــنـــتـــجـــات الـــثـــانـــويـــة يــمــكــن أن يـــوفـــر مــصــدر 
دخل إضافي ملزارعي النخيل، ويمكن أن يولد 
اآلالف مــن الــوظــائــف الــالئــقــة بــاإلضــافــة إلــى 
إنشاء سلسلة قيمة كاملة داخل املجتمعات 

الريفية.

عالية األداء

ــيــــاف بـــالـــم ِفـــــل لـــهـــا قـــــوة شــــد نـــوعـــيـــة أعــلــى  ألــ
بــمــقــدار خــمــس مــــرات مـــن الـــفـــوالذ الــهــيــكــلــي، 
ــتــــان  ــي الــــكــ ــ ــ ــلـــــك املـــــــــوجـــــــــودة فـ ــ ـــاوي تـ ــ ــــســ ــ وهـــــــــي تـ
والــقــنــب والــســيــزال. بــالــم ِفــل لها قـــدرة عالية 
عــلــى إمــتــصــاص االهـــتـــزازت كــمــا أن لــهــا قــدرة 
ــــاف الـــزجـــاجـــيـــة  ــيـ ــ عـــــزل صـــوتـــي أعـــلـــى مــــن األلـ
والكربونية باإلضافة إلى كفأة عالية في العزل 
ــــحـــــراري والــــتــــي تـــفـــوق مــثــيــلــتــهــا مــــن األلـــيـــاف  الـ
تتمتع بــالــم ِفـــل بنسبة سيليلوز  الــكــربــونــيــة. 
عالية تصل إلى ٪70 كما أن لها ثبات حراري 

يصل إلى 	22 درجة مئوية.

خفيفة الوزن وآمنة
ألياف بالم ِفل أخف بنسبة ٪50 من األلياف 
الـــزجـــاجـــيـــة، وأخـــــف بــنــســبــة ٪8 مـــن الــكــتــان 
والقنب. باإلضافة إلى أنها آمنة في بيئة العمل 
وال تتطلب مــعــدات حماية شخصية خاصة 
ــنــــة عــلــى  ــا أمــ ــهــ ــا أنــ ــمـ ــهـــا، كـ ــعـ ــامـــل مـ ــعـ ــتـ ــــاء الـ ــنـ ــ أثـ
املــعــدات وال تــؤدي إلــى تآكل أجـــزاء املاكينات 

وأدوات اإلنتاج.

شكل )9( بالم ِفل هي اول ألياف نسجية وألياف للتدعيم عالية األداء مستخلصة من النواتج الثانوية لتقليم نخيل التمر، مثل الجريد والعرجون
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متوافقة
تــحــتــوي بــالــم ِفـــل عــلــى ألــيــاف دقــيــقــة جانبية 
ــيـــة عــنــد  ــيـــكـ ــانـ ــيـــكـ بـــــــــــارزة تــــخــــلــــق تـــــــداخـــــــالت مـ
ــبــــة مــمــا  ــــركــ إســـتـــخـــدمـــهـــا فــــي تـــدعـــيـــم املــــــــواد املُ
ــــرابــــط. كـــمـــت يــمــكــن  ــت يـــســـاعـــد عـــلـــى عــمــلــيــة الــ
خلط بالم ِفــل بسهولة مــع األلــيــاف الطويلة 
ــا،  ــ ــاكــ ــ ــــزال واألبــ ــيـ ــ ــــسـ ــتــــان والـ ــكــ األخـــــــــرى مـــثـــل الــ
كــمــا أنـــه يمكن تقطيعها وخلطها مــع القنب 
والكناف والــجــوت. ألــيــاف بالم ِفــل متوافقة 
مع تقنيات الغزل والنسيج املتاحة لألياف 

النباتية الخشنة.

التحديات

كانت هناك عدة محاوالت سابقة الستخالص 
األلياف من العرق األوســط لسعف النخيل 
)الجريد( ، ولكن كان هناك تحديين رئيسيين 

مرتبطين بهذا؛
األلياف مدمجة داخل السعف وتحيط . 1

بـــهـــا مــــــادة رابــــطــــة طــبــيــعــيــة مـــعـــقـــدة، مــمــا 

يجعل مــن الصعب إستخالص األلــيــاف 
النقية دون كسرها أو إتالفها.

األلـــيـــاف خشنة ومــجــوفــة )وعــائــيــة(، وال . 2
تتمتع باملرونة الكافية لتتم معالجتها في 
أي شكل من األشكال النسجية. تنكسر 

األلياف كلما ثنيت أو التويت.
لــــــــذا فــــــــإن كــــــل املــــــــحــــــــاوالت الــــســــابــــقــــة ـكــانـــت 
ــــرم أو تــقــطــيــع الـــســـعـــف إلـــى  مــقــتــصــرة عـــلـــى فـ
حبيبات أو رقــائــق خشبية، ولــم تكن أي من 
هذه املحاوالت قــادرة على إستخالص ألياف 

نسجية طويلة.

تقنية مبتكرة إلستخالص األلياف

ــة  ــ ــــاصـ ــــة خـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــــد بــــــــالــــــــم ِفــــــــــــل عــــــلــــــى تـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــيــــاف نــســجــيــة نــقــيــة وطــويــلــة  ــتـــخـــالص ألــ إلسـ
مــــن املـــنـــتـــجـــات الـــثـــانـــويـــة لــنــخــيــل الـــتـــمـــر مــثــل 
ــادة  ــ الـــســـعـــف والــــعــــرجــــون. تـــزيـــل الــعــمــلــيــة املـ
الــــالصــــقــــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة املــــعــــقــــدة الــــتــــي تـــربـــط 
)إزالــة  األلــيــاف االسيلوزية ببعضها البعض 

الـــلـــجـــنـــيـــن(، دون الــتــســبــب فــــي أي تــكــســيــر او 
ــيـــاف  ــنـــه ألـ ــا يـــنـــتـــج عـ إتـــــــالف لـــلـــســـيـــلـــيـــلـــوز، مـــمـ
نــقــيــة طــويــلــة. عــــالوة عــلــى ذلـــك تــقــوم بفصل 
ــيـــرات( األلــــيــــاف الــنــســجــيــة إلــــى ألــيــاف  )الـــشـــعـ
أدق والتخلص من التجويف، مما ينتج عنه 
ألــيــاف نسجية مــرنــة دقيقة كما هــو مبين في 
شــكــل )10(. لــقــد اعــتــمــدت تقنية اســتــخــراج 
بــالــم ِفــل فــي الــبــدايــة على معالجة ميكانيكية 
قــلــويــة مــشــتــركــة، ولـــكـــن مـــؤخـــرًا تــمــكــن فــريــق 
البحث من تحقيق عملية إستخالص خالية 

من املواد الكيميائية ]9[.

ــيــــاف بـــالـــم ِفـــل  اســتــقــبــل املــجــتــمــع الــعــلــمــي ألــ
بشكل جيد جدًا وتم نشر نتائج تطويرعملية 
االســـتـــخـــالص وتـــوصـــيـــف األلــــيــــاف فـــي إحـــدى 
املجالت العلمية املرموقة في هذا املجال، وهي 
التابعة  »املــحــاصــيــل الصناعية واملــنــتــجــات« 
 )Q1، IF4.24( لــدار النشر العاملية إلسفيير 
»ألــيــاف نسجية طويلة مستخلصة  بــعــنــوان 
مـــن الـــعـــرق األوســـطـــي لــســعــف نــخــيــل الــتــمــر: 

شكل )10( تعتمد بالم ِفل على تقنية خاصة إلستخالص ألياف نسجية نقية وطويلة بدون تكسير او اتالف األلياف الدقيقة ]9[
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واملورفولوجية  الفيزيوكيميائية  الخصائص 
وامليكانيكية« ]9[.

كما تم اختبار األلياف في مختبرات دوليةمثل 
مــخــتــبــرات مــعــهــد جـــرنـــوبـــل فـــي فــرنــســا ومــعــهــد 

ليبردج في جمهورية التشيك وفقًا لإختبرات 
القياسية العاملية كما هو مبين في جدول )1(.

جدول )1( االختبارات القياسية التي تم استخدامها لتوصيف ألياف بالم ِفل

جهاز االختبار االختبار القيا�سي الخصائص

 Field emission scanning electron microscope and X-ray

computed microtomography
- املورفولوجي وشكل املقطع

Densometer ASTM D8171-18 الكثافة املطلقة

- Tappi 203  cm-09 نسبة السليلوز

- Tappi 233  cm-10 نسبة الهيميسيليلوز

- Tappi 222 om-11 نسبة الليجنين

Perkin Elmer FT-IR spectrometer - التحليل الكميائي

Thermogravimetric analyzer ASTM E2402-19 التحليل الحراري

X-ray diffractometer Peak height method نسبة التبلور

Tensile tester ASTM D 3822 – 01 قوة شد األلياف األحادية )جاف و رطب(

خصائص ألياف بالم ِفل

يقارن جــدول )2( بين الخصائص الفيزيائية 
والــكــيــمــيــائــيــة واملــيــكــانــيــكــيــة أللـــيـــاف بــالــم ِفــل 

املبتكرة مع ألياف نباتية أخرى عالية األداء. 
وكــمــا هــو واضـــح مــن الــجــدول فــإن خصائص 
ــيـــاف  ــــل مـــتـــقـــاربـــة مــــع مــثــلــيــتــهــا مــــن األلـ بـــالـــم ِفـ
الــنــبــاتــيــة ويـــــرى فـــريـــق الــبــحــث أن املـــزيـــد من 

االســتــثــمــار فـــي تــكــنــولــوجــيــا بــالــم ِفـــل سيسمح 
بــتــعــزيــز وتــحــســيــن هــــذه الـــخـــصـــائـــص. بــعــبــارة 
أخــــرى، هـــذه فــقــط الــبــدايــة ولــيــســت النهاية، 
ولدينا قاعدة جيدة جًدا لإنطالق منها ]10[.

جدول )2( مقارنة بين خصائص ألياف بالم ِفل واأللياف النباتية األخرى ]10[

الخصائص امليكانيكية الخصائص الكيميائية الخصائص الفيزيائية

اإلستطالة 
]%[

معامل املرونة 
]GPa[

متانة الشد 
]MPa[

 ليجنين
]wt.%[

 هميسليلوز

]wt.%[

 سليلوز

]wt.%[

الطول
]mm[

القطر
]µm[

الكثافة 
]gm/cm3[

األلياف

2.15 21 452 15.3 15.4 69.3 1,000 239 1.32 بالم ِفل

 3 - 2  2	 - 9.4  	00 - 100 14 - 	  17.8 - 10  		 - 47.6 900 200 - 	 1.33 سيزال

1.8  		 - 10  	00 - 200 13 - 	 20.4 - 13.6  75.5 - 	1 120 - 1.5 200 - 2	 1.46 جوت

1.6 - 1.2  	0 - 2	 900 - 345  	 - 2.2  20.6 - 8.6  75.2 - 	0 900 - 	 	00 - 40 1.4 كتان

1.6  	0 - 30  	00 - 300  	 - 3.5  22.4 - 2 75.1 - 	0 		 - 	 	00 - 10 1.48 قنب
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التطبيقات

ِفل  بالم  أللياف  الفريدة  والخصائص  امليزات 
تجعل منها قاعدة مواد خام مستدامة ممتازة 

في ذلك  بما  ملجموعة واسعة من الصناعات. 
التطبيقات الناشئة حديثا مثل ُمركبات األلياف 
الطبيعية وألواح العزل الحراري وأدوات املائدة 
القابلة للتحلل. عالوة على ذلك األسواق الراسخة 

جدول )3( التطبيقات واألسواق املحتملة أللياف بالم ِفل

املصدر
معدل النمو السنوي 

املركب 2010-2019 )%(
حجم السوق في 2019

)مليون دوالر(
التطبيق الصناعي

التطبيقات الناشئة

]11[ 12 1200 ُمركبات األلياف الطبيعية

]13 ،12[ 8.4 10	 العزل الحراري من األلياف النباتية

]4[ 6.5 1200
أدوات املائدة القابلة للتحلل من ألياف 

السليلوز

التطبيقات الراسخة

]4[ 0.9 		0 سجاد من ألياف نباتية

]4[ 3.9 344
الطبقات الخلفية الداعمة للسجاد من 

ألياف نباتية

]4[ 0.8 431 جبس مقوى بألياف نباتية

]4[ 0.5 724 الورق من االلياف السليلوزية

التطبيقات التقليدية
]4[ -1 249 أجولة الخيش من األلياف النباتية

]4[ 2.7 488 حبال ودوبار من الياف نباتية

للسجاد  الداعمة  الخلفية  الطبقات  مثل 
باإلضافة  وألواح الجبس والورق غير الخشبي. 
التقليدية مثل أجولة الخيش  التطبيقات  إلى 

والحبال كما هو مبين في شكل )11( وجدول )3(.

شكل )11( التطبيقات الصناعية لألياف النباتية الخشنة
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تساهم بالم ِفــل فــي االقتصاد الحيوي الــدائــري 
بدورة حياة مغلقة من املهد إلى املهد كما هو مبين 
في شكل )12(. كما يمكن تعميم تقنية استخالص 
األلياف لتشمل املنتجات الثانوية ألنواع النخيل 
ــــرى مــثــل نــخــيــل الـــزيـــت ونــخــيــل جــــوز الــهــنــد  ــ األخـ

ونــخــيــل الــــدوم بــاإلضــافــة إلـــى املــنــتــجــات الثانوية 
الزراعية مثل سيقان الذرة الرفيعة. هذا يوسع 
بشكل كبير قاعدة ألياف بالم ِفل وستؤدي هذه 
املــمــارســة إلــى زيــــادة التنوع البيولوجي ملحاصيل 

األلياف من حيث األنواع واملناطق.

االنتقال للنطاق الصناعي

عكف الباحثون على تطوير تقنية بــالــم ِفل 
على مــدار السنوات الخمس املاضية، حيث 
خــضــعــت إلثـــبـــات املــفــهــوم وتــطــويــر الــنــمــوذج 
ــًيــــا فـــــي املــــرحــــلــــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة  ــــي حــــالــ ــ األولــــــــــي وهـ
الصناعية. بالم ِفل هو مشروع بحث وتطوير 
مدعوم ذاتًيا، ويعتمد بالكامل على التمويل 
الشخ�ضي للفريق الـــذي يدفعه إيــمــان قوي 
بــتــأثــيــر هـــذا االبــتــكــار عــلــى الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 

للمجتمعات الريفية النامية.

التجارب النصف صناعية

لــقــد أجـــرى الــفــريــق تــجــارب اســتــخــالص شبه 
صناعية أللــيــاف بالم ِفــل على كميات كبيرة 
والـــتـــي تـــم غــزلــهــا عــلــى خـــط الـــغـــزل الــصــنــاعــي 
فــي املــركــز الــصــنــاعــي املــصــري لــلــكــتــان كــمــا هو 
وكــانــت النتائج مشجعة   )13( مبين فــي شكل 
جدًا حيث وجد الفريق ان االلياف متوافقة 
جــــــدًا مــــع خـــطـــوط الــــغــــزل والـــنـــســـيـــج املــتــاحــة 
والذي يعزز امليزة النسبية لهذه األلياف لدى 

القطاع الصناعي. شكل )12( تساهم بالم ِفل في االقتصاد الحيوي الدائري بدورة مغلقة من املهد إلى املهد

شكل )13( غزل ألياف بالم ِفل على خط غزل صناعي للكتان
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توسيع النطاق والتسويق

ــــذب  ــــة جــ ــاولــ ــ ــــحــ ــمــ ــ يـــــــقـــــــوم الــــــفــــــريــــــق حــــــالــــــًيــــــا بــ
املــســتــثــمــريــن وجـــمـــع األمــــــــوال لـــدعـــم تــوســيــع 
نطاق تكنولوجيا ألياف بالم ِفل واالنتقال من 
النطاق شبه الصناعي إلــى النطاق الصناعي 
الــكــامــل وإنــتــاج األلــيــاف على نحو اقتصادي 

وتــســويــق الــتــكــنــولــوجــيــا. لــهــذا الــغــرض قــامــوا 
بــإعــداد خطة تطوير وعمل مفصلة تتضمن 
10 حــــزم عــمــل؛ صــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، وبــنــاء 

وتــطــويــر االســتــخــدامــات  الــوحــدة التجريبية، 
الــنــهــائــيــة، وتــوســيــع الــنــطــاق، وتــطــويــر سلسلة 
التوريد، وتسجيل امللكية الفكرية، وتطوير 
وتقييم دورة  العالمات التجارية للمكونات، 

الحياة لألياف، وإصـــدار شــهــادات الــجــودة، 
والتسويق.

كما قــام الــفــريــق بــاإلعــالن الــتــجــاري عــن بالم 
ِفل وقام بإنشاء موقع إلكتروني تعريفي بهذه 
   www.palmfil.com الـــجـــديـــديـــة  ــــاف  ــيـ ــ األلـ

كما هو مبين في شكل )14(

شكل )14( املوقع اإللكتروني التعريفي بألياف بالم ِفل املبتكرة

الخاتمة

تــمــثــل تــقــنــيــة ألـــيـــاف بــالــم ِفـــل فــرصــة لجميع 
مــحــبــي نــخــيــل الــتــمــر لــتــغــيــيــر الــنــظــرة الــســائــدة 

عن النخيل بأنه جــزء من املا�ضي إلــي النظر 
إليه على أنــه مــورد كامل لإقتصاد الحيوي 
الـــدائـــري فــي املــســتــقــبــل. وهـــو مــا يــمــثــل فرصة 

ــهـــا بــفــخــر  لـــأجـــيـــال الـــشـــابـــة لــتــتــالحــم مــــع تـــراثـ
واعــتــزاز وتواصل تقاليد استخدام املنتجات 
ــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــــن فــ ــكـ ــ الــــثــــانــــويــــة لـــلـــتـــقـــلـــيـــم ولـ
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الــصــنــاعــيــة الــحــديــثــة. عــــالوة عــلــى ذلـــك فإنها 
فرصة إلعــادة توجيه تلك املنتجات الثانوية 
من مسار املخلفات إلى مسار القيمة املضافة، 
بــقــيــمــة ســوقــيــة ســنــويــة تـــقـــدر بــنــحــو 2 مــلــيــار 
دوالر أمــريــكــي. وبــالــتــالــي حـــل مــشــكــلــة حـــوادث 
ــيـــاف بـــالـــم ِفــــل هي  حـــرائـــق الــنــخــيــل. تــقــنــيــة ألـ
إنها  ابتكار يفيد املجتمع واالقتصاد والبيئة. 
تساعد في إعــادة اكتشاف مــواردنــا املتجددة 
والتي غالًبا ما ُتعتبر مخلفات  غير املستغلة، 
وتـــوســـع قـــاعـــدة املـــــواد الــطــبــيــعــيــة املــســتــدامــة 
وتزيد من التنوع البيولوجي. عالوة على ذلك 
فهى تساعد في تطوير الصناعات الخضراء، 
والـــتـــحـــول مــــن املـــــــواد الــــخــــام املــســتــنــفــدة إلـــى 
املـــــواد الـــخـــام املـــتـــجـــددة. بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــك 
فهي تــدعــم التنمية املستدامة للمجتمعات 
الــريــفــيــة وبـــنـــاء اقـــتـــصـــاديـــات حــيــويــة دائـــريـــة 
مـــن شــأنــهــا إتـــاحـــة فــــرص عــمــل مــســتــدامــة في 
املـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة وتـــحـــســـيـــن ســـبـــل الــعــيــش، 
فــضــاًل عــن الــحــفــاظ عــلــى الــثــقــافــات والــتــراث 

التقني للمجتمعات املحلية.
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ــيـــة كــــأزمــــة جــائــحــة  فــــي ظــــل األزمــــــــــات الـــعـــاملـ
كورونا كوفيد19- يطفو على السطح أهم 
عــنــصــر مــن عــنــاصــر متطلبات الــحــيــاة وهــو 
ــغـــذائـــي لــلــشــعــوب وتـــفـــكـــر الــعــديــد  ــــن الـ األمــ
من الــدول في ســؤال هــام وجوهري مــاذا لو 
تــوقــف اإلســتــيــراد والــتــصــديــر بــيــن الشعوب 
تحت مظلة األزمــات؟ وتحت هذه الظروف 
ــمـــور  ــتـ ــيــــة الـــنـــخـــيـــل وإنــــــتــــــاج الـ يـــتـــجـــلـــى أهــــمــ
واملــحــافــظــة عــلــى هـــذا املــنــتــج بــكــل مــا أوتــيــنــا 
من قــوة وذلــك ملا للتمور من أهمية ضمن 

مــعــادلــة األمــــن الـــغـــذائـــي- ومــــن بــيــن الــطــرق 
الهامة للحفاظ على التمور وحمايتها من 
ــــات بــعــد حـــصـــادهـــا هـــي تــطــبــيــق أحـــدث  اآلفــ
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي تــحــقــق حــمــايــة الـــغـــذاء 
كمنتج ضروري لإلنسان وحماية املستهلك 

من اآلثار الضارة التي قد تعود عليه. 

ولـــعـــل مـــن أهــــم وأخـــطـــر األصــــابــــات الـــتـــي قــد 
تدمر التمور تلك اآلفــات في املخازن وتكمن 
خــطــورتــهــا فــي أنــهــا تصيب املــنــتــج الــنــهــائــي بعد 
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معاناة لعديد من املراحل الزراعية وبالتالي 
فـــإن مــرحــلــة الــتــخــزيــن مــرحــلــة هــامــة تتطلب 
عناية أهم. ولعل من أهم البدائل الواعدة 
ــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ملــــكــــافــــحــــة آفـــــــــات املــــــخــــــازن هــ
املعدلة والتي يقصد بها التحكم في  األجــواء 
مكونات الجو املحيط أو الجو الــذي تعيش 
فيه اآلفــة وبمعنى أخــر تغيير محتوي الهواء 
ــيـــة الــــالزمــــة لــلــحــيــاة  ــيـــاسـ مــــن املــــكــــونــــات األسـ
ــيــــن والــــنــــيــــتــــروجــــيــــن  ــي تــــشــــمــــل األكــــســــجــ ــ ــتــ ــ والــ
وثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون بــمــا ال يــتــنــاســب مع 
ــــروف الــتــخــزيــن  ــــل ظــ ــــة داخــ نـــمـــو وتـــكـــاثـــر اآلفــ
وبـــالـــتـــالـــي يـــمـــكـــن الــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا كـــلـــيـــة دون 
ــتــــخــــدام مــــــواد كـــيـــمـــاويـــة ضــــارة  الـــلـــجـــوء إلســ
عــلــى اإلنـــســـان أو الــبــيــئــة. ومـــن أهـــم مــمــيــزات 
ــــود مــتــبــقــيــات،  هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا عــــدم وجـ
كما أنها تستخدم في صناعة األغذية بدون 
فــتــرة أمــــان بــعــد املــعــامــلــة. وعــلــيــه تــم تطبيق 
ثـــالثـــة مـــخـــالـــيـــط مــــن الـــــغـــــازات - مـــخـــلـــوط 1 
 	0 )ثاني أكسيد الكربون %20، نيتروجين 
%، أكــســيــجــيــن صـــفـــر%(، مــخــلــوط 2 )ثــانــي 
 ،% 		 نيتروجين   ،% 20 أكسيد الــكــربــون 
	 %(، مــخــلــوط 3 )ثــانــي أكسيد  أكــســيــجــيــن 
الكربون %30، نيتروجين %55، أكسيجين 
فــي أطــبــاق بالستيكية خــاصــة بجهاز   )15%
 tray sealing machine( تــغــلــيــف األطـــبـــاق 
ــتـــمـــور وأطــــــوار  ــتـــويـــة عـــلـــى الـ واملـــحـ  )VC999

الـــنـــتـــائـــج  ــــر.  ــمـ ــ ــتـ ــ ــفـــة لــــحــــشــــرة دودة الـ ــلـ ــتـ مـــخـ
1 كــان أكــثــر املخاليط  أوضــحــت أن مــخــلــوط 
على الحشرة الكاملة مقارنة مخلوط  تأثيرًا 
2 ومـــخـــلـــوط 3 حــيــث وجــــد أن نــســبــه املـــوت 
تــــزداد بــزيــادة زمـــن الــتــعــريــض لــتــصــل إلـــى 0	 
%، 90 %، 100 % بعد التعريض ملدة 13، 
بينما مخلوط  	1ســاعــة على الترتيب،   ،14
 84  ،%  63  ،%  53 أعــــطــــى نـــســـبـــة مـــــوت   2
%، ومخلوط 3 كــان أقــل تأثيرَا حيث أعطى 

نسبة موت قدرها 11 %، 20 %، 33 % عند 
نــفــس زمــــن الــتــعــريــض. بـــاإلضـــافـــة لـــذلـــك تــم 
 % 	0 0	LT )الزمن الالزم لقتل  تقدير قيم 
مــن الــحــشــرات املعاملة( حيث كــانــت 10,4، 
 2  ،1 	,	1 ســاعــة لــكــل مــن مــخــلــوط   ،10,9

،3 على الترتيب. على الجانب اآلخر وجد أن 
مــخــلــوط 1 أكــثــر تــأثــيــرا عــلــى الــيــرقــات مــقــارنــة 
بــمــخــلــوط 2، 3 والـــتـــي ـكــانـــت اقــــل تــأثــيــر عــلــى 
 ،% 100 الــيــرقــات حيث أعطت نسبة مــوت 
	,	1 %، 40 % على الترتيب بعد 48 ساعة 

 LT50  20,6، مــــن الـــتـــعـــريـــض وكــــانــــت قـــيـــم  
61,5 ،84,5 ســاعــة على الــتــرتــيــب. كما وجد 
أن نــســبــة فــقــس الــبــيــض انــخــفــضــت بـــزيـــادة 
زمن التعريض، حيث أظهرت النتائج أنه ال 
يــوجــد فــقــس مــع مــخــلــوط 2 بــعــد 20 ســاعــة 
1، مــخــلــوط 3  مــن الــتــعــريــض بينما مــخــلــوط 
أعطت نسبة فقس 	 %، 	 % على الترتيب 
ــانــــت قـــيـــم الــــ  ــــن الـــتـــعـــريـــض وكــ عـــنـــد نـــفـــس زمـ
0	LT لكل من مخلوط 1، 2 ،3 على البيض 

37,2، 30,5، 45,1 ساعة على الترتيب بينما 
	LT9 كانت 		1، 2,	9، 	,112 ساعة على 

الــتــرتــيــب. وعــلــيــه فــإن مــثــل هــذه الــنــتــائــج على 
أطوار فراشة التمر ربما تكون بديل مناسب 

لبروميد امليثيل.  

املقدمة:

تصاب التمور في املخازن بالعديد من اآلفات 
مما يتسبب في فقد الكثير منها يصل إلى 30 
ــــات دودة الــتــمــر أو ما  % ومـــن أهـــم هـــذه اآلفـ
Ephes- )يــطــلــق عــلــيــهــا دودة الــبــلــح الــعــمــري 
فــي  الــــحــــشــــرة  هــــــذه  وتـــنـــتـــشـــر   )tia cautella

العراق ودول الخليج ومصر وليبيا والجزائر 
ــًا الـــزبـــيـــب والـــلـــوز  واملــــغــــرب كــمــا تــصــيــب أيـــضـ
وتــصــيــب الــيــرقــات ثــمــار الــتــمــر الــنــاضــجــة على 

ــاقـــطـــة عــلــى  ــتـــسـ ــار املـ ــمــ ــثــ ــيـــل وكـــــذلـــــك الــ ــنـــخـ الـ
األرض واملــــعــــدة لــلــتــجــفــيــف وكـــذلـــك الــتــمــور 
املخزونة.  تضع الفراشة البيض على الثمار 
وهي مازالت على النخيل وكذلك على التمور 
املــتــســاقــطــة واملـــخـــزونـــة وكـــذلـــك عــلــى الــثــمــار 
أثــــنــــاء الـــتـــجـــفـــيـــف، وتـــفـــضـــل األنــــثــــى الـــتـــمـــور 
الــتــي بـــدون قمع وخــاصــة الــجــافــة منها. وبعد 
الــفــقــس مــبــاشــرة تـــبـــدأ الـــيـــرقـــات فـــي الــتــغــذيــة 
حيث تعمل ثقب صغير عند قاعدة الثمرة، 
أما اليرقات الكبيرة فيمكنها دخول الثمار من 
أي مــكــان آخـــر وتــثــقــب فــي لــحــم الــثــمــار وتــفــرز 
ــيــــرقــــات خـــيـــوط حـــريـــريـــة يــلــتــصــق بـــهـــا بــــراز  الــ
الــحــشــرة مــمــا يقلل مــن قيمة الــتــمــور )شكل 
1( وغــالــبــًا اإلصــابــة تــكــون شــديــدة فــي التمور 
الــتــي فــقــدت أقــمــاعــهــا. وتعتبر هـــذه اآلفـــة من 
أخطر اآلفات التي تصيب التمور في املخازن 
وذلــــك بــســبــب ســرعــة تــكــاثــرهــا ووصـــولـــهـــا إلــى 
الحد اإلقتصادي للضرر مما ينتج عنه فقد 
كبير في شكل املحصول قد يصل إلى 100 % 
وبــالــتــالــي فــإنــه أضــحــى عــلــى املــنــوط بــهــم وضــع 
ــــات املــكــافــحــة  ــيـ ــ الـــخـــطـــط اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وآلـ
املــتــكــامــلــة لـــآفـــات فـــي املــــخــــازن بــمــا يــتــنــاســب 
ــتـــي تــهــدد  مــــع جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد- 19 كــــورونــــا الـ
إقـــتـــصـــاديـــات الــعــالــم فـــي شــتــى املـــجـــاالت وإال 
فــإن هــذه اآلفـــة ســوف تــهــدد صناعة التمور 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي. ولـــعـــل اإلتــــجــــاه الــعــالــمــي 
يــركــز عــلــى إســتــخــدام بــدائــل املــبــيــدات للبعد 
عــن متبقيات املــبــيــدات وآثــارهــا الــضــارة على 
صحة اإلنسان وحفاظًا على البيئة ومن أهم 
هذه الطرق األجواء املعدلة والتي تحقق هذا 
الهدف الجوهري باإلضافة إلى أنها ال تحتاج 
ـــــان بـــعـــد عــمــلــيــات الــتــطــبــيــق بــمــا  ــتـــرة أمـ ــــى فـ إلـ
يتجنب العامل البشري الــذي غالبًا ال يلتزم 
باملعايير الــدولــيــة فــي تطبيق فــتــرة األمـــان لكل 
مــبــيــد وذلــــك بــمــا يــتــعــارض مـــع تــحــقــيــق أعــلــى 
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ســـعـــر ملــنــتــجــه حـــســـب الــــعــــرض والـــطـــلـــب مــع 
غضه للنظر عن فترة األمان. 

وعادة يحدث الفقد في التمور بعد حصادها 
كــفــقــد كـــمـــي تــخــتــلــف نــســبــتــه حـــســـب الـــطـــرق 
والتقنيات املستخدمة في الزراعة والحصاد 
والــتــداول، وهــنــاك أيــضــًا فقد نوعي يتمثل في 
انخفاض جودة املنتج بصفة عامة. إن تقليل 
ــتـــمـــور بـــعـــد الـــحـــصـــاد ولـــو  نــســبــة الـــفـــقـــد فــــي الـ
بنسبة بسيطة )	 - 10 %( يعادل في جــدواه 
ــاديـــة اســـتـــصـــالح وزراعــــــــة مــســاحــات  ــتـــصـ االقـ

ــــن املــــــــــوارد املـــائـــيـــة  كـــبـــيـــرة تـــســـتـــنـــزف الـــكـــثـــيـــر مـ
واالقـــتـــصـــاديـــة تـــحـــت الــــظــــروف الـــعـــاملـــيـــة مــن 
ندرة املياه والحرص على توفير األمن الغذائي. 

العوامل التي تؤثر على نجاح تطبيق الجو 
املعدل:

درجة الحرارة: يمكن القول إنه في حدود . 1
فـــإن  35 م°   -  20 درجـــــــات الـــــحـــــرارة مــــن 
درجـــة الــتــأثــيــر وفــعــالــيــة مــخــلــوط الــغــازات 
في إحداث التأثير املطلوب تزداد بارتفاع 

20 م°، وال يــنــصــح  درجــــــة الـــــحـــــرارة عــــن 
بتطبيق مثل هذه التكنولوجيا في درجات 

الحرارة املنخفضة 

إحكام املكان: كلما ازداد إحكام املخزن . 2
قـــل تـــســـرب الـــغـــاز مــنــه وبــالــتــالــي تــتــعــرض 
الــحــشــرات إلــى تركيز عــال ومستمر األمــر 
ــــذي يـــنـــتـــج عـــنـــه الـــحـــصـــول عـــلـــى إبـــــادة  ــ الـ
كــامــلــة، كما يساعد إحــكــام املــكــان كثيرًا 
ــــداث  فــــي الـــهـــبـــوط بـــالـــجـــرعـــة الــــالزمــــة إلحـ

التأثير.

)شكل 1( مظهر إلصابة التمر بدودة التمر داخل الثمر وأعراض اإلصابة بها من براز الحشرة وغيره
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تــوزيــع الـــغـــاز: للحصول عــلــى نــتــائــج فعالة . 3
ــًا  ــاز تـــوزيـــعـ ــ ــغـ ــ ــــع الـ ــــوزيـ ــلـــى تـ يـــجـــب الـــعـــمـــل عـ
متجانسًا داخــل املبني وحتى يمكن تجنب 
التركيزات العالية في بعض املواضع وتجنب 

التركيزات املنخفضة في بعض األخرى.

التوصيات العامة ملكافحة حشرات التمور 
في املخازن: 

ــــل دورى قـــبـــل 	  ــكـ ــ ــــشـ ــــور بـ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــحــــــص الـ فــ
ــى يـــمـــكـــن  ــ ــتـ ــ ــــة حـ ــيـ ــ ــافـ ــــرة ـكــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا بـ ــ ــادهــ ــ ــــصــ حــ
مــكــافــحــة حـــشـــرات الـــتـــمـــور الـــتـــي تصيبها 
عــلــى الــنــخــلــة فـــى الـــوقـــت املـــنـــاســـب ســـواء 
بتغطية العزوق أو رشها بأحد املبيدات 
املناسبة قبل الجمع والنقل إلى املخازن 

واملكابس بفترة كافية. 

عـدم التأخير فــى جني التمور عــن املوعد 	 
املــنــاســب لتقليل فــتــرة تعرضها لإصابة 

الحشرية.

الــتــخــلــص مــــن الـــتـــمـــور املــتــســاقــطــة عــلــى 	 
األرض والـــتـــي تــكــون مــصــابــة عــــادة بمثل 
هـــذه الــحــشــرات حــيــث يــســاعــد ذلـــك على 

تقليل اإلصابة.

عـــدم خــلــط الــتــمــور الــجــديــدة مــع التمور 	 
املتساقطة على األرض.

ــــن أنـــــــــــــواع الـــــثـــــمـــــار األخـــــــــرى 	  ــ ــلــــص مـ ــتــــخــ الــ
املــتــســاقــطــة بــالــبــســتــان كــالــرمــان والــعــنــب 

إن وجدت 

ــتـــــالم فـــور 	  ــ نـــقـــل الـــتـــمـــور إلـــــى أمــــاكــــن االسـ
حصادها أو تغطيتها بقطعة من القماش 

ــامـــل بــمــبــيــد األكـــتـــيـــلـــك بـــمـــعـــدل 3,5  ــعـ املـ
سم3/ لتر ماء أو أي مبيد آخر مو�ضي به 

من قبل وزارة الزراعة.

تــنــقــل الـــتـــمـــور بـــوســـائـــل نــقــل نــظــيــفــة إلــى 	 
املخازن أو املكابس.

طـــريـــقـــة تـــأثـــيـــر الـــجـــو املــــعــــدل عـــلـــى حـــشـــرات 
Action of modified atmos-  املـــخـــازن

  phere on pests

تدخل مكونات الهواء املعدل جسم الحشرة 
ــبــــر الـــثـــغـــور  عــــن طــــريــــق الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــ�ضـــي وعــ
الـــتـــنـــفـــســـيـــة فــــــي الـــــحـــــشـــــرات إلــــــــى الـــقـــصـــبـــات 
الهوائية ثم إلى القصيبات الشعرية الدقيقة 
حـــيـــث تــنــتــشــر فــــي دم الــــحــــشــــرة، وبـــمـــســـاعـــدة 
الــحــركــة الــتــنــفــســيــة لــلــصــدر والــبــطــن تتشبع 
أنــســجــة الـــحـــشـــرة بـــالـــغـــازات املـــعـــدلـــة الـــتـــي ال 
تــحــتــوي عــلــى األكــســجــيــن أو الــتــي تــحــتــوي على 
نسبة قليلة منه مع زيادة محتوي ثاني أكسيد 
الــكــربــون والــنــيــتــروجــيــن وعــلــيــه فـــإن الــحــشــرة 
تـــمـــوت خـــنـــقـــًا عــــن طـــريـــق مــنــعــهــا مــــن تــمــثــيــل 
أو اســـتـــعـــمـــال األكـــســـجـــيـــن الـــــــالزم لــلــعــمــلــيــات 
الحيوية، وعلى ذلك فإن تسمم اآلفة يتوقف 
على سرعة التنفس أو أي عامل من شأنه أن 
يسبب سرعة التنفس ويميل إلى جعل اآلفة 
أكــثــر حساسية للفعل الــقــاتــل ملــكــونــات الجو 

املعدل.

تربية حشرة دودة التمر معمليًا:

بــنــجــاح   )Ephestia cautella( تـــربـــيـــة  ــــم  تـ
مــعــمــلــيــًا تــبــعــًا لــلــطــريــقــة املـــنـــشـــورة بــواســطــة 
 Abo-El-Saad et al 2011( ، )Al-Azab(
	200( والتي تعتمد على نظام غذائي قيا�ضي 

يــتــكــون مـــن خــلــيــط مـــن 0	 % مـــن مــســحــوق 
20 % عليقة  مـــن الــشــعــيــر،   % 10  ، الــتــمــر 
ــــن إنـــتـــاج لـــحـــم، 20 % عــلــيــقــة دواجــــن  دواجــ
إنتاج بيض، وعليه تم خلط النظام الغذائي 
املعقم مع 400 مل من الجلسرين، ثم نقلت 
الـــحـــشـــرات الــكــامــلــة ذكـــــــورًا وإنــــاثــــًا الــحــديــثــة 
الـــفـــقـــس فــــي قـــفـــص خـــشـــبـــي تـــتـــكـــون جـــوانـــبـــه 
مــــن شـــبـــك مــــن الـــســـلـــك، كـــمـــا تـــوضـــع أســفــل 
الــقــفــص ورقـــــة بــيــضــاء )A4( حــيــث يسقط 
عليها بيض الحشرات من داخل القفص من 
خــالل شبك السلك وذلــك حتى يسهل جمع 
البيض، ثم يوزع البيض الذي تم جمعه في 
 E.( 1 مجم مــن بيض	أطــبــاق بــتــري بمعدل 
Cautella(  بعد فحصها جيدًا تحت املجهر 

ــــات أخـــــرى قـــد تـــكـــون من  ــــة أي بــيــض آفـ إلزالــ
املــتــطــفــالت أو املـــفـــتـــرســـات. بــعــد الـــتـــأكـــد من 
نـــقـــاوة الــبــيــض يــنــقــل إلــــى وعــــاء زجـــاجـــي سعة 
لتر واحد يحتوي على 200 جرام من النظام 
الزجاجي  تم تغطية الــوعــاء  الغذائي املعقم. 
ــا فــي  ــهـ ــعـ ــقـــمـــاش الـــقـــطـــنـــي ووضـ بــطــبــقــة مــــن الـ
حاضنة مع رطوبة نسبية 0	 - 0	 %، عند 
29 ± 1 درجة مئوية حتى الفقس ليرقات ثم 

عذارى ثم حشرة كاملة.  

طــريــقــة تــطــبــيــق األجــــــواء املــعــدلــة كــنــمــوذج 
أولي للتطبيق في املخازن:

ــــدودة الــتــمــر  تـــم تــعــريــض األطــــــوار املــخــتــلــفــة لــ
)بــيــض - يـــرقـــات -حـــشـــرات كــامــلــة( وفــــي جــود 
00	 جم تمر نصف جاف لثالثة ملخاليط من 

الغازات - مخلوط 1 )ثاني أكسيد الكربون 20 
أكسيجين صــفــر%(،   ،%  	0 نيتروجين   ،%
مـــخـــلـــوط 2 )ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون 20%، 
	 %(, مخلوط  		 %، أكسيجين  نيتروجين 
3 )ثاني أكسيد الكربون %30، نيتروجين 		 
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فــي أطــبــاق بالستيكية   )% 1	 %، أكسيجين 
 Tray sealing( خاصة بجهاز تغليف األطباق
وذلــــك طبقًا   )machine VC999 TS300N
لطريقة )Bell and Conyers 2002( حيث تم 
وضع عشرة يرقات )عمرها 	1 يوًما( وعشرة 
من الحشرات الكاملة )يــوم واحــد( وعشرين 
 ×  1		 × 22	( بيضة فــي أوعــيــة بالستيكية 
0	 مم(. تم وضع كل وعاء بالستيكي في جهاز 

طــريــق  عــــن   )VC999 TS300N( الــتــغــلــيــف 
تغليف الوعاء وغلقة بفيلم بالستيكي ناعم 
على طــول حافة الــوعــاء مع تفريغ الــهــواء من 
ثم السماح بخلط الغازات املختارة  الوعاء، 
واملــــــذكــــــورة أعـــــــاله وذلـــــــك فــــي ثــــــالث مــــكــــررات 
لفترات تعريض مختلفة. وعند قياس نسبة 
املوت للحشرات املعرضة ملخاليط الغاز، تم 
فــتــح كــل وعـــاء مغلق فــي درجـــة حــــرارة الغرفة 
وتــركــهــا ملــــدة 	 ســـاعـــات ملــعــرفــة مـــا إذا كــانــت 
الحشرات الكاملة واليرقات ال يتم تخديرها 
ــازات الــخــامــلــة املــســتــخــدمــة في  ــغــ بـــواســـطـــة الــ
الــتــجــارب. املـــكـــرارات غــيــر املــعــامــلــة تستخدم 
لــلــمــقــارنــة. تـــم حــســاب نــســبــة املــــوت لــلــيــرقــات 
0	LC و  والحشرات الكاملة وقيم السمية لـ 
 ،)Finney 19	1( على أســاس طريقة LC9	

تــم االحــتــفــاظ باملعامالت  وفــي حالة البيض، 
فـــي الــحــضــان بــنــفــس الـــشـــروط املــــذكــــورة من 
قــبــل ملــــدة أســـبـــوعـــيـــن، ثـــم تـــم حـــســـاب نسبة 

الفقس.

النتائج واملناقشة

تأثير الجو املعدل من مخاليط الــغــازات ضد 
الحشرات الكاملة من )E. cautella( حيث تم 
مخلوط  استخدام ثالثة مخاليط مختلفة، 
بــشــكــل منفصل   3 مــخــلــوط   ،2 مــخــلــوط   ،1

ضد الحشرات الكاملة من )E. cautella( في 

وعــاء محكم الغلق باستخدام آلــة التغليف 
لقد بينت النتائج كما هو موضح   )VC999(
كــان أكــثــر فاعلية   1 بالشكل )3( أن مخلوط 
ضـــد الـــحـــشـــرات الــكــامــلــة مــقــارنــة مــخــلــوط 2 
ومخلوط 3. كما أوضــحــت النتائج أن نسبة 
املـــوت فــي مخلوط 1 ضــد الــحــشــرات الكاملة 
تزداد تدريجيًا بزيادة فترة التعريض ملخلوط 
الغاز لتصل إلى 0	 % و 90 % و 100 % بعد 
التعريض لـفترة زمنية مقدارها 13، 14، 	1 
ساعة، في حين أن مخلوط 2 أعطى 53 % و 
63 % و 84 %، ووجد مخلوط 3 أقل فعالية 
ضد الحشرات الكاملة، حيث تسبب ٪11 و 
20 % و 33 % في نفس وقت التعريض. عالوة 

على ذلك، كان متوسط   الوقت الفعلي الذي 
تسبب فــي مــوت 0	 % مــن حــشــرات االختبار 
 2 ومــــخــــلــــوط   1 ــلـــوط  بــــواســــطــــة مـــخـ  )LT	0(
ســـاعـــة و  ســـاعـــة و10,9   10,4  ،3 ومـــخـــلـــوط 
	,	1 ساعة )الجدول 1( مع 	9 % حدود ثقة 

 )49,4  - و)9,	1   )12,2  - و)9,2   )9,	-11,1(
على التوالي، بينما 	LT9 كانت 2,	1 ساعة و 
% حــدود   9	 24,1 ساعة و 27,3 ساعة مــع 
ثقة )14,2 - 9,	1( و)19,0 - 45,1( و)20,0 - 

193,6( على التوالي.

تأثير الجو املعدل باستخدام مخاليط الغاز 
E. cautella املختلفة ضد يرقات

ل  لــجــو ُمــعــدَّ  )E. cautella( تــعــرضــت يـــرقـــات 
لنفس مخلوط الغازات املذكزر سابقَا تحت 
نفس الظروف املذكورة أعاله، وقد أوضحت 
1 على يرقات  النتائج شدة فاعلية بمخلوط 
دودة التمر، بينما كل من مخلوط 2 و 3 كانا 
أقـــل فــاعــلــيــة ضـــد الـــيـــرقـــات. شــكــل )4( أظــهــر 
أن الــنــســبــة املــئــويــة ملــــوت الـــيـــرقـــات بــواســطــة 
ــــادة فــتــرات  ــــزداد تــدريــجــيــا مـــع زيــ مــخــلــوط 1 تــ

التعريض والذي أدى إلى نسبة موت لليرقات 
 %  100 % و   		,	 % و   	,	 قـــد وصــلــت إلـــى 
12، 24، 48 ساعة على  بعد التعريض ملــدة 
ــي، فــــي حـــيـــن أن مـــخـــلـــوط 2 تــســبــب فــي  ــتــــوالــ الــ
مــوت 0 % و 13,3 % و %	,	1 ومــخــلــوط 3 
أعطى 	,	 % و 	,	1 % و 40 % على التوالي. 
كــانــت قــيــمــة 0	LT لــلــمــخــلــوط 1 ومــخــلــوط 2 
ومخلوط 3 هي 	,20 ساعة و 84,5 ساعة و 
	,1	 ســاعــة )الــجــدول 1( مــع حـــدود ثقة 	9 

% )	,19 - 	,21( و )53,9 - 436,8( و )43,3 
- 	,		1( على التوالي، في حين أن 	LT9 كانت 

1,	2 ساعة و 1,		1 ساعة و 9,		1 ساعة 

مع 	9 ٪ حــدود ثقة )2,	2 - 31,4( و )91,1 
- 3245,2( و )90,0 - 2,			1( على التوالي.

تأثير الجو املعدل باستخدام مخاليط الغاز 
 E. cautella املختلفة ضد بيض

ل  )E. cautella( لجو ُمــعــدَّ تــم تعريض بيض 
بــمــخــالــيــط غـــازيـــة مــخــتــلــفــة لـــفـــتـــرات تــعــريــض 
مــخــتــلــفــة، ثـــم تـــم تــحــضــيــنــه ملــــدة 	 أيــــام حتى 
)	( أن نسبة  يــوضــح الشكل  فقس الــبــيــض. 
الفقس قــد انخفضت بشكل كبير مــع زيــادة 
ــتـــرة الـــتـــعـــريـــض. جــمــيــع مــخــالــيــط الــــغــــاز 1،  فـ
2، 3 قـــد أظـــهـــرت تـــأثـــيـــرًا مــتــشــابــهــًا عــلــى بيض 

ــيـــث بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــفـــقـــس 42  ــحــــشــــرة، حـ الــ
% و 	2 % و 34 % بــعــد الــتــعــريــض ملـــدة 48 
ســاعــة على الــتــوالــي. بــزيــادة فــتــرات التعريض 
إلــــى 	9 ســـاعـــة، ـكــانـــت نــســبــة فــقــس الــبــيــض 
	,20 % و 	 % و 9 % للمخلوط 1 ومخلوط 

2 ومــخــلــوط 3 عــلــى الــتــوالــي. لــم يــتــم تسجيل 
فــقــس الــبــيــض مـــع مــخــلــوط 2، بــيــنــمــا أعــطــى 
 	  ،%  	 1 ومــخــلــوط 3 نسبة فقس  مخلوط 
 LT50  37,2 بعد 120 ساعة. كانت قيم الــ %
2، 3 على   ،1 45,1 ، 30,5 ، ســاعــة ملخلوط 
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الـــتـــوالـــي )الــــجــــدول 1( مـــع حـــــدود ثــقــة 	9 % 
 -  40,8(  ،  )34,7  -  2	,2(  ،  )43,2  -  30,9(
 LT95   168، 96,2 بينما كــانــت الــــ   ،  )48,9
 - 141,6( %  9	 112,6 ، ساعة بحدود ثقة 
 )103,7-124,1( ، )10	,	 - 		,1( ، )213,6

على التوالي.

من املحتمل أن ُيعزى التفسير املحتمل ملثل 
هــــذه الــتــأثــيــرات املــخــتــلــفــة ملــخــالــيــط الـــغـــازات 
املستخدمة إلـــى ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الــذي 
يرتبط بـ O2 الحر الــذي يلعب دوًرا أساسًيا 
في موت الحشرات كما هو موضح في مخلوط 
1 الــــذي ال يــحــتــوي عــلــى O2، وبــالــتــالــي يظهر 
أعــلــى نــشــاط كــقــاتــل لــلــحــشــرات ضــد األطـــوار 
فـــي املــقــابــل، كــان   .E. cautella املــخــتــلــفــة مـــن
املخلوط 2 الــذي يحتوي على 	 % أكسجين 
أقل فعالية وبزيادة نسبة األكسجين إلى 	1 
% في الخليط 3، أوضح عن نشاطه اإلبادي 
لــلــحــشــرات أقـــل. وبــنــاء عــلــى ذلـــك، أصــبــح من 
الــــواضــــح أن تـــوفـــر األكـــســـجـــيـــن يــجــعــل قــــدرة 
الـــحـــشـــرة عــلــى الــتــنــفــس وبـــالـــتـــالـــي اســتــمــراريــة 
ــــع تــلــك  ــتـــــوافـــــق مــ ــ ــائــــج تـ ــتــ ــنــ الـــــحـــــيـــــاة. وهـــــــــذه الــ
الــتــي أشـــار إلــيــهــا  Leelaja et al 2007  والــتــي 
أظـــهـــرت أن ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون مــعــروف 
منذ فترة طويلة بأنه يعزز التأثيرات القاتلة 
ملواد التبخيرعلى الحشرات. في نفس االتجاه 
مــــوت  لــــوحــــظ  ــه  ــ ــ أنـ ــــر  ــ ذكـ  )Gilberg 1990(
كامل لجميع مــراحــل تطور اآلفـــات املتحفية 
 Tineola bisselliellaالــشــائــعــة بــمــا فــي ذلـــــــك
 Lasioderma serricorne و   ))Hummel
Stegobium paniceum )Lin- و ))Fabricus

 )Anthrenus vorax )Linnaeus و   )naeus

عندما يتعرض ألجــواء منخفضة األكسجين 
)٪0.4 أكسجين، توازن النيتروجين(. أظهرت 
ــــرى أنــــه عــنــدمــا تـــعـــرض الــبــالــغــون  ــــة أخـ دراســ

Rhyzopertha Domi-( و   )Castaneum(
 	  -  2 للبالغين فــي أجـــواء تحتوي على   )nica

 2	 CO2 % 30 عــنــد   -  	 ُمــكــمــلــة بــــ   ،O2 %
درجــة مئوية و 		 % رطــوبــة نسبية ملــدة 24 
- 144 ساعة، مع إضافة CO2 إلى منخفض 

ــيـــر تــــــــآزري عــلــى  ــأثـ أســــفــــرت أجــــــــواء O2 عــــن تـ
وفــيــات الــحــشــرات الــكــامــلــة مــن كــال النوعين 
وبـــنـــاًء   .)Calderon and Navarro,19	0(
ــكــــون هــــــذه الـــنـــتـــائـــج  عـــلـــى ذلــــــــك، يـــمـــكـــن أن تــ
 )E. cautella( الـــجـــديـــدة لــلــجــو املـــعـــدل ضـــد 
كـــحـــشـــرة رئــيــســيــة فــــي املــــخــــازن بــــديــــاًل مـــمـــتـــاًزا 
لــبــرومــيــد املــيــثــيــل فـــي الـــوطـــن الــعــربــي ملــواجــهــة 
العالم  وقــف بروميد امليثيل في جميع أنحاء 
مــنــذ عـــام 	201 بــمــوجــب شـــروط بــروتــوكــول 
مـــونـــتـــريـــال. ومــــع ذلـــــك، فــــإن دراســـــة الـــجـــدوى 

ــاديــــة ملـــثـــل هــــــذه الـــنـــتـــائـــج املـــرتـــبـــطـــة  ــتــــصــ االقــ
بالقطاعات الخاصة ضرورية إلنشاء برنامج 
ــكـــافـــحـــة اآلفــــــــــات الــــحــــشــــريــــة الـــتـــي  مــــنــــاســــب ملـ

تصيب التمور في املخازن.
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)الجدول 1( قيم 0	LT و 	LT9 املحسوبة واملؤشرات اإلحصائية املتعلقة بمخاليط الغازات لأطوار املختلفة لحشرة دودة التمر )E. cautella( بعد التعرض لفترات زمنية مختلفة

Mixtures Stage

LT50 )hour(

)95% fiducial 

limits(

LT 95 )hour( )95% 

fiducial limits(
Chi square )X2( DF Slope ±SD P

Mix. 1

Egg

37.2

)30.9-43.2(

168.0

)141.6-213.6(
4.95 3 0.97±0.10 0.180

Larvae

20.6

)19.5-21.7(

28.1

)26.2-31.4(
1.19 	 4.76±0.65 0.946

Adult
10.4

)9.5-11.1(

15.2

)14.2-16.9(
8.07 4 3.87±0.58 0.089

Mix. 2

Egg

30.5

)26.2-34.7(

96.2

)87.1-108.7(
5.99 3 1.28±0.11 0.110

Larvae

84.5

)53.9-436.8(

188.1

)91.1-3245.2(
6.74 	 1.83±0.56 0.240

Adult
10.9

)9.2-12.2(

24.1

)19.0-45.1(
3.79 4 1.85±0.44 0.435

Mix. 3

Egg

45.1

)40.8-48.9(

112.6

)103.7-124.1(
31.7 3 1.60±0.11 < 0.001

Larvae

61.6

)43.3-167.8(

178.9

)90.0-1556.2(
0.27 	 1.37±0.37 0.998

Adult
18.8

)15.9-49.4(

27.3

)20.0-193.6(
6.12 4 3.95±0.15 0.191
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ارتــبــط املــصــريــون بــالــنــخــيــل كـــأوالدهـــم، 
منهم بــأن النخلة هــي الداعمة  اعــتــقــادًا 
ــيـــة لـــه وملــســتــقــبــلــه، تــشــهــد عــلــى  األســـاسـ
تــطــوره ونــمــوه وازدهــــاره بــمــقــدار عــمــره، 
بـــــل وتـــــكـــــون إرثـــــــــًا لـــســـاللـــتـــه مـــــن بــــعــــده؛ 
 200 فــمــتــوســط أعــمــار الــنــخــيــل يــتــعــدى 
عام. وهذا االرتباط ليس وليد الساعة 
ــــاء  ــــدمـ ــقـ ــ ــارة الـ ــ ــ ــــضـ ــ ــا إلــــــــى حـ ــ ــنـ ــ ــــود بـ ــعــ ــ ــــل يــ ــ بـ
ــــاركـــــت  ــيـــــن شـ ــ ــــوات حـ ــنــ ــ ـــــســ ــنـــــذ آالف الـ ــ مـ

ــنــــازل، حــتــى بــعــد أن  الــنــخــلــة فـــي تــأســيــس املــ
عــــرف األجــــــداد الـــفـــراعـــنـــة صــنــاعــة الــطــوب 
ــــه، لــــم يـــكـــن هـــنـــاك غـــنـــى أو بــديــل  والـــبـــنـــاء بـ
ــــدام جــــــــذوع الــــنــــخــــيــــل وســـعـــفـــه  ــــخـ ــتـ ــ عـــــن اسـ
ــــازل وتــــدعــــيــــمــــهــــا. كــــمــــا تــم  ــنــ ــ فـــــي تـــســـقـــيـــف املــ
الـــعـــثـــور عـــلـــى مـــومـــيـــاء مـــصـــريـــة قـــديـــمـــة، فــي 
ــبـــل تــــاريــــخ األســـــــــرات، ِالـــتـــحـــفـــت  عـــصـــر مــــا قـ
مــن سعف النخيل لحدًا  مصنوعًا  حصيرًا 
أخــيــرًا لــهــا، وصــنــعــت مــنــه ســقــوف املــقــابــر في 
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إلى  األسرة األولى، فطن املصريون القدماء 
خاصيته للتبريد والحفظ مما حدا بهم إلى 
استخدام جريد النخل فــي صناعة أوانيهم 
ــــزلــــيــــة وأدوات االســـتـــحـــمـــام  ــن املــ ـــم  ــهـ ــتــ ــيــ وأوعــ
ــيــــة والــــلــــيــــف فــي  ــيــــومــ الــــخــــاصــــة بـــحـــيـــاتـــهـــم الــ
ناهيك عن استخدامه  صناعة مكانسهم، 
في التزيين وأعمال الزخرفة إما برسمه على 
الـــجـــدران أو زراعـــتـــه داخـــل أفــنــيــة دورهـــم. 
ـــن املــــا�ضــــي يــمــكــن أن نـــرســـم املــســتــقــبــل.  ومـ
لـــذا جـــاءت مـــبـــادرة فــخــامــة الــســيــد الــرئــيــس 
ــتـــــاح الــــســــيــــ�ضــــي بــــــزراعــــــة خـــمـــســـة  ــ ــــفـ ــبــــد الـ عــ
مــلــيــون نــخــلــة فـــي مــنــاطــق تــوشــكــى والـــــوادي 
ــعـــزيـــزًا لــــصــــدارة مـــصـــر فـــي إنـــتـــاج  الـــجـــديـــد، تـ
الــتــمــور فهي املصنفة األولــى بــإنــتــاج التمور 
بــالــعــالــم حــيــث تــصــل إلــى حــوالــي 1.7 مليون 
ــنـــويـــًا، واســـتـــشـــرافـــًا ملــســتــقــبــل واعـــد  طـــن سـ
فــــي أن تـــتـــبـــوأ مـــصـــر مـــكـــانـــة أكـــثـــر صـــــــدارة فــي 
قــائــمــة الـــدول األكــثــر تــصــديــرًا لــلــتــمــور حــول 
الــعــالــم. تــأتــي هــذه املــبــادرة كــخــطــوة داعــمــة 
تعكس اهتمام القيادة السياسية املصرية 
الــرشــيــدة بــقــطــاع الــتــمــور بــــدءًا مــن الــخــطــة 
بالتعاون  الــتــمــور  بقطاع  للنهوض  القومية 
مــــع جــــائــــزة خــلــيــفــة الـــدولـــيـــة لــنــخــيــل الــتــمــر 
واالبــتــكــار الــزراعــي بــدولــة اإلمــــارات الــعــربــيــة 
ــتــــحــــدة وبــــالــــشــــراكــــة مـــــع وزارة الــــتــــجــــارة  املــ
الـــــــزراعـــــــة  ووزارة  ــــة  ــــريــ ــــصــ املــ والـــــصـــــنـــــاعـــــة 
واســــتــــصــــالح األرا�ضــــــــــــي املــــصــــريــــة ومـــنـــظـــمـــة 
األغـــذيـــة والـــزراعـــة )الـــفـــاو( ومــنــظــمــة األمــم 
املــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة )الـــيـــونـــيـــدو(، 
	201م،  والـــتـــي دخـــلـــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ عــــام 
ــا )الــــفــــاو(  ــهـ ــــك وفـــــق إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أعـــدتـ وذلــ
ــالـــم.  وفــــي هــذا  لــلــنــهــوض بــالــتــمــور حــــول الـــعـ
ــــدار أطـــلـــس الــنــخــيــل  ـــار الـــداعـــم تـــم إصـ اإلطــ
والتمور في مصر عام 2019م، بهدف تطوير 
ســلــســلــة الــقــيــمــة لــلــتــمــور كـــأحـــد مــخــرجــات 

ــبـــدأ مــن  خـــطـــة الـــتـــطـــويـــر الـــقـــومـــيـــة، والــــتــــي تـ
عـــمـــلـــيـــات زراعــــــة وخــــدمــــة الـــنـــخـــيـــل وتــنــتــهــي 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــنـــيـــع والـــتـــعـــبـــئـــة والــتــغــلــيــف 
 2020 ليأتي عام  أو دوليًا،  والتوزيع محليًا 
ويحمل معه مفاجأة غير متوقعة تكمن فى 

اجـــتـــيـــاح وبــــاء )فـــيـــروس كـــورونـــا 
ويــــدخــــل الــــعــــالــــم فــي   ،)19

غيابات 

الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، والــعــزل الــدولــي وتــبــدأ 
عجلة التنمية في العديد من الدول تختبر 
كــفــاءة أنــظــمــتــهــا بــشــكــل عــمــلــي لــتــفــرض عــلــى 
ملا  العالم خريطة اقتصادية مغايرة تمامًا 
بــعــد اجــتــيــاز الــجــائــحــة. فكيف كــان وقــع 
ــلــــى قـــطـــاع  ــــك عــ ــ ذلـ
الــــــتــــــمــــــور فـــي 

مصر؟
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يـــصـــرح الــخــبــيــر االســـتـــثـــمـــاري وائـــــل أبــــو عيش 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس إدارة مــــجــــمــــوعــــة شــــرـكـــات 
“برادايس” وعضو شعبة االستثمار العقاري 
ــلــــس الــــتــــصــــديــــري لـــلـــحـــاصـــالت  ــــو املــــجــ وعـــــضـ
باملقارنة  الزراعية ملجلة الشجرة املــبــاركــة:” 
بــيــن مـــا حــــدث فـــي أمــريــكــا وأوروبـــــــا ومــــا حــدث 
فــــي الــــشــــرق األوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، يــمــكــنــنــا أن 
نــــدرك أن الـــوبـــاء اعــتــمــد بــشــكــل مــبــاشــر على 
مناعة اإلنسان، وأثبتت األبحاث أن مناعة 
اإلنـــســـان تــعــتــمــد فـــي املـــقـــام األول عــلــى نــظــام 
ــنـــشـــاط اإلنـــســـانـــي  ــتــــمــــرار الـ حـــيـــاة صـــحـــي واســ
بالعمل أو الرياضة بشكل  والجسدي ســواء 
منتظم، وربما هــذا األمــر متوفر في العاملين 
في قطاع التمور بحكم الخدمة التي يحتاجها 
النخيل خــالل املــعــامــالت املختلفة بـــدءًا من 
الـــزراعـــة وحــتــى عــمــلــيــات التصنيع والتعبئة 

والـــتـــوزيـــع، لنستنتج مــن ذلـــك خــــروج نسبة 
مــن رؤوس األمــــوال مــن دول أمــريــكــا وأوروبــــا 
مــتــكــبــديــن خـــســـائـــر اقــــتــــصــــاديــــة، لـــتـــصـــب فــي 
صالح املجتمعات التي امتلكت قدرة لتحمل 
الــضــربــات اإلقــتــصــاديــة الــعــنــيــفــة واملــفــاجــئــة 
املــصــاحــبــة لــظــهــور الــجــائــحــة، بــأقــل خسائر 
مـــاديـــة، وذلـــــك ألن أســـواقـــهـــا واقـــتـــصـــادهـــا ال 
يعتمد عــلــى الــرفــاهــيــة بــشــكــل كــبــيــر. النقطة 
ــــي أن الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة ســتــعــيــد  الـــثـــانـــيـــة هـ
ترتيب أولويات السلع املتداولة بعد اجتياح 
ــالـــح صــنــاعــة  ــــا، وســـيـــكـــون ذلـــــك فــــي صـ ــــورونـ كـ
األدويــة والقطاع الطبي، يليه قطاع األغذية 
ــيـــة املـــرتـــبـــطـــة بــــه نـــظـــرًا  والـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـ
ــنـــاعـــة اإلنــــــســــــان وقــــــدرتــــــه عــلــى  ــمـ ــــه بـ ــــاطـ ــبـ ــ إلرتـ
مواجهة األمراض الفتاكة، وذلك عوضًا عن 
الــســلــع الــتــي كــانــت تــتــصــدر الــقــائــمــة الــدولــيــة 

فــــي الــــتــــجــــارة مـــثـــل الـــســـلـــع االســـتـــهـــالكـــيـــة الــتــي 
ترتبط بنمط الرفاهية في الحياة. وبينما كان 
املجتمع األجنبي الغربي يركز على جني األرباح 
السريعة باإلعتماد على مشروعات تحقق له 
هذه النوعية من األرباح، نجد أن املجتمعات 
الــعــربــيــة كــانــت تــركــز عــلــى خــطــط اســتــثــمــاريــة 
طـــويـــلـــة األجــــــل ومــــشــــروعــــات تــنــمــويــة تــحــقــق 
عـــائـــدًا مــســتــدامــًا ملــجــتــمــعــاتــهــم وهـــي األنــظــمــة 
االقــتــصــاديــة الــتــي أثــبــتــت قــوتــهــا فــي التصدي 
للخسائر الناجمة عن الجائحة. فمشروعات 
االستثمارات العقارية أو أســـواق الــذهــب أو  
األسهم والسندات تحقق عائدًا سريعًا، نعم! 
لكنها تسبب خروج رؤوس األموال سريعًا عند 
حدوث الكوارث أو األزمات ذلك  ألنها أسواقًا 
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هشة تتأثر باملستجدات في بيئة العمل، بينما 
ال يـــحـــدث هــــذا الـــتـــأثـــر فـــي قـــطـــاع مــشــروعــات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أو املـــشـــروعـــات اإلنــتــاجــيــة 
طـــويـــلـــة األمــــــد أو مــــشــــروعــــات الــتــنــمــيــة مــثــل 
تنمية الــقــطــاع الـــزراعـــي، ويــضــيــف أبوعيش 
إن مــا يــعــزز قــراءتــي للمشهد االقــتــصــادي ملا 
بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا املــســتــجــد، هـــو الــتــوجــه 
الــحــقــيــقــي لـــلـــدولـــة املـــصـــريـــة لـــإســـتـــفـــادة من 
مــواردهــا الزراعية خــالل الخمس 
ســـنـــوات املـــاضـــيـــة. وبــشــكــل دقــيــق 
للجهود املــبــذولــة مــن قبل الــدولــة 
في مجال زراعة النخيل كنموذج؛ 
ــلــــول عــــام ــيــــه أتـــــوقـــــع أنـــــــه بــــحــ ــلــ وعــ

ــــة املـــــصـــــريـــــة الـــتـــنـــمـــويـــة  ــــطـ ــــخـ مـــــــع الـ  2030  

ــــى أعـــلـــنـــهـــا ســـــيـــــادة الــــرئــــيــــس،  ــتـ ــ الــــطــــمــــوحــــة الـ
ــــادل مــن  ــــعـ ــا يـ ــ ســتــســتــطــيــع مـــصـــر أن تـــنـــتـــج مـ
%50 من إجمالي إنتاج التمور على مستوى 
الــعــالــم إذا أخـــذنـــا فـــي االعـــتـــبـــار مـــا ستحققه 
مــبــادرة الرئيس بــزراعــة خمس ماليين نخلة 

في منطقتي توشكى والوادي الجديد.

كانت جمهورية مصر العربية قد أعلنت عن 
أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا املستجد 
في الرابع عشر من فبراير 2020 وذلك ملسافر 
صيني عقب وصــولــه لــلــبــالد، ثــم مــا لبثت أن 
ازدادت الحاالت املؤكدة إصابتها بالفيروس 
في أوائــل مــارس ملصريين مخالطين بأجانب، 

مـــمـــا اســـتـــدعـــى الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة فــــي اتـــخـــاذ 
ــيـــر وقـــائـــيـــة وإجـــــــــــراءات إحـــتـــرازيـــة  حـــزمـــة تـــدابـ
أشــادت بها منظمة الصحة العاملية - ممثلة 
في املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، حيثت 
صادف أن تزيد حاالت اإلصابة في مارس وهو 
موسم بــدء زراعـــة النخيل فــي مصر، فكيف 

تعامل املزارعين مع هذا األمر؟  

يــجــيــب املــهــنــدس حــمــدي ســعــيــد، أحــــد أبــنــاء 
عائلة سعيد واملــعــروفــة فــي محافظة الــوادي 
الــجــديــد،  وتــحــديــدًا بمدينة الــداخــلــة كأحد 
كبار مزارعي نخيل التمر، ورئيس شركة النور 
للتمور بالقول للشجرة املباركة: “نحن نعمل 
ــــة الــتــمــور مــنــذ عـــام 9	19م،  فـــي مــجــال زراعـ



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

لــذلــك لــديــنــا خــبــرة كــبــيــرة فـــي مــجــال الــتــعــامــل 
مـــع األزمـــــــات املــخــتــلــفــة الـــتـــي قـــد يــتــعــرض لها 
ــامـــلـــون فــي  الـــنـــخـــيـــل، أو قــــد يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـ
قطاع زراعة وخدمة النخيل، ومع بدء اتخاذ 
اإلجـــراءات الوقائية االحــتــرازيــة قمنا بتنظيم 
عــمــلــيــات الــــزراعــــة بــحــيــث تـــم اإلعـــتـــمـــاد على 
امليكنة اآللــيــة بنسبة أكبر عــن االعتماد على 
العمالة البشرية بحيث نحقق مبدأ التباعد 

االجـــتـــمـــاعـــي لــتــأمــيــن بــيــئــة الـــعـــمـــل، لــكــنــنــا لــم 
نرغب في أن يفوتنا موسم الزراعة نظرًا ألن 
جــــودة املــحــصــول تــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بتوقيت 
بدء الزراعة والظروف املناخية املرتبطة به، 
وشهر مارس في جمهورية مصر العربية يمتاز 
بمناخ مناسب لزراعة التمر من حيث درجة 
بما يحقق  الــحــرارة ونسبة الرطوبة الجوية، 
جودة في الثمار فيما بعد، فتم إخضاع جميع 
العاملين إلى اإلجراءات االحترازية من تعقيم، 

وارتــــداء الكمامات، وقــيــاس درجـــات الــحــرارة 
بانتظام، ومنح إجازات للمشتبه في إصابتهم 
أو للفئات األكــثــر عــرضــة والــتــي حــددهــا بيان 
دولـــــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء املــــصــــري د. مــصــطــفــى 
مـــدبـــولـــي، وقـــــــراره اإللــــزامــــي الــــصــــادر لتنظيم 
ـكــافـــة بـــيـــئـــات الـــعـــمـــل فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة. وشــهــد 
أداؤنـــــــا خــــالل الــعــمــل ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ على 
الصحة العامة خالل الجائحة، فمثاًل عوضًا 

عن تقديم الطعام للعاملين داخــل املطاعم 
املـــغـــلـــقـــة، أصـــبـــح الـــطـــعـــام يـــقـــدم فــــي وجـــبـــات 
ــــد بــحــيــث  ــــواحـ داخـــــــل أوعــــيــــة االســــتــــخــــدام الـ
تــأتــي الــوجــبــات مغلفة ومعقمة يتم توزيعها 
عــلــى الــعــمــال فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة خصصت 
لذلك الغرض، مع تطبيق التباعد، وأوقفنا 
تــوافــد العمالة الــزراعــيــة مــن خـــارج املدينة، 
ــــدوى بـــيـــن املــــــــدن أو بــيــن  ــعــ ــ ــار الــ ــتــــشــ مـــنـــعـــًا النــ
العاملين بشكل أكــبــر، وـكــان لــذلــك أثـــره على 

نقص األيـــدي العاملة عــن األعـــوام السابقة 
فــي مرحلة الــزراعــة، لكن مــع تنظيم مواعيد 
الــعــمــل واالعـــتـــمـــاد بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى املــيــكــنــة 
اآللية في عمليات الزراعة، وتحقيق التكامل 
بــيــن اســـتـــخـــدام املــيــكــنــة الـــزراعـــيـــة والــعــمــالــة 
املــــــدربــــــة أمـــكـــنـــنـــا الــــقــــيــــام بــــــزراعــــــة الـــنـــخـــيـــل 
املــطــلــوب فــي الــوقــت املـــحـــدد. املــوســم الــقــادم 
لزراعة النخيل هو شهر سبتمبر، ويأتي ذلك 

املوسم بعد اكتسابنا خبرة كبيرة من التعامل 
أثناء موسم مارس باإلضافة إلى بدء تخفيف 
اإلجراءات اإلحترازية مع الحفاظ على قواعد 

التباعد االجتماعي والوقاية والتعقيم.

تمور تنافسية وسلسلة القيمة
للدراسة البحثية املنشورة في الدورية  وفقًا 
ــتـــــصـــــاد الـــــــــزراعـــــــــي والـــــعـــــلـــــوم  ــة لـــــالقـــ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
االجتماعية والصادرة عن جامعة املنصورة، 
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قدمت الباحثات رحاب عطية وندا الشربيني 
ونــــاديــــة مـــهـــدي مـــن مـــركـــز بـــحـــوث الـــصـــحـــراء، 
ــــول الـــــرؤيـــــة اإلقـــتـــصـــاديـــة  دراســــــــة عــلــمــيــة حــ
لــصــادرات التمور املصرية، في عــام 	201م، 
وحـــــــددت الـــــدراســـــة عـــــدة تـــحـــديـــات مــرتــبــطــة 
بـــجـــودة الــتــمــور املــصــريــة املــنــتــجــة بــمــا يحقق 
لــهــا الــتــنــافــســيــة الــعــاملــيــة فـــي أســــــواق الــتــمــور 
باإلضافة إلــى دراســة لثالثة أســواق لتصدير 
الــتــمــور املــصــريــة وهــــي؛ مــالــيــزيــا، إنــدونــيــســيــا، 
ــــود مــيــزة  واملــــغــــرب. خــلــصــت الــــدراســــة إلــــى وجـ
ــــة مــــــن حــيــث  ــــريـ ــــمـــــور املـــــصـ ــتـ ــ ـــــي الـ تـــنـــافـــســـيـــة فـ
مـــتـــوســـط ســـعـــر املـــنـــتـــج فــــي األســــــــواق الــعــاملــيــة 
واملحلية، كما أظهرت وجود بعض معوقات 
لزيادة الصادرات شملت جودة املنتج الخام، 
ولجوء بعض املصدرين إلى تصدير املنتجات 
ــيـــة  ــمـ ــــة مــــــن الــــــعــــــام الـــــســـــابـــــق، ومـــوسـ ــــزنـ ــخـ ــ املـ
ــــن الـــســـنـــة،  ــــددة مـ ــــحـ ــــي أوقـــــــــات مـ الـــتـــصـــديـــر فـ
وأخيرًا عدم كفاءة التصنيع في بعض األحيان 
وعدم كفاية الثالجات املخصصة للتخزين، 
ويمكن إجمال اإلشارة إلى املعوقات املذكورة 
بإعتبارها جزء من مصطلح “سلسلة القيمة 
للتمور”. غير أن الدراسة التي شملت تصدير 
التمور من الفترة ما بين 2001 وحتى 2014م 
رصدت زيادة في معدل نمو الصادرات املصرية 
في األسواق قيد البحث نذكر منها التالي: زادت 
نسب مــعــدالت النمو لــلــصــادرات املصرية في 
إنــدونــيــســيــا بــحــلــول عـــام 2014م بــنــســبــة 	1 
%، وفــــي الـــســـوق املــغــربــي بــنــســبــة %34، وفــي 
أســواق ماليزيا بنسبة %5، وأكــدت الدراسة 
على ضـــرورة العمل على حــل هــذه املعوقات 
ذلـــك ألن تــلــك األســـــواق تــعــد أســـواقـــًا واعـــدة 
ملنتجات التمور املصرية في الخارج. وتكتمل 
املسيرة فى عام 	201م من خالل استراتيجية 
تــطــويــر الــتــمــور املــصــريــة بــالــتــعــاون مــع جــائــزة 
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ــيـــــدو، حــــيــــث تـــهـــدف  ــ ــــونـ ــيـ ــ ــنـــظـــمـــة الـــــفـــــاو والـ ومـ
بسلسلة القيمة للتمور  الخطة إلــى االرتــقــاء 
املصرية مما يــؤدي إلــى رفــع التصدير مــن 38 
إلى  	201م،  ألــف طــن طبقًا إلحصائية عــام 
2022م، وذلــك  120 ألـــف طــن بــحــلــول عـــام 

فـــي مــقــابــل رفــــع مــتــوســط الــســعــر الــتــصــديــري 
1000 دوالر لــلــطــن إلــى  لــلــتــمــور املــصــريــة مـــن 
00	1 دوالر للطن بحلول العام ذاته، أي بعد 

خمس سنوات من بدء دخــول اإلستراتيجية 
حيز التنفيذ. وقد قامت منظمة الفاو بتنفيذ 
ــــــروع الـــتـــعـــــــاون الـــفـــنـــي لــتــطــويـــــرســلــســـــلــة  ــــ مـــشـ
 201	 الــقــيــمــة للتمـورعـلى مــدارعــامـــــيـــــن مــن 
ــــداث نــهــضــة شـاملة  بــهــدف إحـ 2019 م،  إلـــى 
لقطـاع النخيـل والتمـور فــي مـصـر باالعتماد 
على تطويـر سريـع ومــســتــدام ملنظومـة إنتـاج 
وتــجــمــيـــــع وتــعــبــئـــــة وتــصــنــيــع وتــصــديـــــرالــتــمــور. 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

وقــــــــد اشـــــتــمــل املــشـــــروع عـلى املـــحـــاور اآلتــيــــــــة: 
مــــحــــور تـــنـــظـــيـــمـــي، مــــحــــور تــــطــــويــــري لـــإنـــتـــــــاج 
والــتــعــبــئـــــة والــتــصــنــيـــــع والـــبـــيـــع، مـــحـــور لــبــنــاء 
القـدرات، ومــحــوري ضمن تحديد األصناف 
ذات القابلية للتسـويق محليـًا وعامليًا وكذلك 
حــفــظ أجــــود األصـــنـــاف فــي مــجــمــعـــــات وراثــيــة 
واســـــتــخــدامــهــا فــي تنفيـذ اسـتراتيجية تطويـر 

قطاع التمور مســتقباًل.

تحديات 2020
شـــهـــدت أســـــواق الــتــمــور انــخــفــاضــًا مــلــحــوظــًا 
ــبـــب أزمــــــــة جـــائـــحـــة  2020م بـــسـ خـــــــالل عـــــــام 
ــــة فـــي  ــ ــــاصـ ــ ــــجـــــد، وخـ ــتـ ــ ــــروس كــــــــورونــــــــا املـــــسـ ــ ــيـ ــ ــ فـ
األســــــــــواق املـــحـــلـــيـــة حـــيـــث زاد اإلقـــــبـــــال عــلــى 
املــنــتــجــات الــزراعــيــة الــشــهــيــرة بــمــحــتــواهــا من 
فــيــتــامــيــن �ضـــــي، واســـتـــخـــدامـــهـــا كـــعـــالج مــضــاد 
لفيروسات اإلنفلونزا والبرد ودورها الطبيعي 
في تعزيز املناعة لدى اإلنسان، وأثر ذلك على 
تــجــارة التمور فــي مصر وتوزيعها لــهــذا الــعــام. 
لــكــن ـكــان لــهــذا الــتــراجــع الــطــفــيــف فــي أســـواق 
ــتـــمـــور والـــــــذي بـــــات جـــلـــيـــًا فــــي شـــهـــر رمـــضـــان  الـ
املــا�ضــي، جانبًا آخــر أكــثــر إيجابية؛ إذ إلتفت 
منتجو الــتــمــور إلــى ضـــرورة التسويق الصحي 
لفوائد التمر إلى جانب مزايا املنتج الغذائية 
وزيـــــادة االهــتــمــام بــطــرق الــتــصــنــيــع والتعبئة 
والتغليف والتوزيع من أجل جذب املزيد من 
ــــواق الــعــاملــيــة األخــــرى كــتــعــويــض لــلــركــود  األسـ

املؤقت في السوق املحلي.

د. عــمــرو مــســعــد، خــبــيــر الــتــغــذيــة الــعــالجــيــة 
يــؤكــد للشجرة املــبــاركــة: ال يــوجــد دلــيــل على 
دور الــتــمــر فـــي الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
بالتحديد، ولكن نصيحة األطباء املستمرة 
بــتــقــويــة جـــهـــاز املـــنـــاعـــة مــــن خـــــالل األطــعــمــة 
ــيـــنـــات واملـــــــعـــــــادن املـــهـــمـــة  ــيـــتـــامـ الـــغـــنـــيـــة بـــالـــفـ

لـــلـــجـــســـم، خــــاصــــة تـــلـــك الــــتــــي تـــحـــتـــوي عــلــى 
فيتامينات )A( و )B( و )C( و )E(، باإلضافة 
إلـــى املـــعـــادن املــهــمــة مـــن الـــزنـــك والــســلــيــنــيــوم 
واملــــغــــنــــســــيــــوم. وتـــظـــهـــر بـــعـــض األبـــــحـــــاث أن 
ــــن الــــعــــدوى  ــانــــون مـ ــعــ ــــن يــ ــــذيـ ــــاص الـ ــخــ ــ األشــ
بـــأمـــراض الـــبـــرد أو اإلنـــفـــلـــونـــزا أو كــوفــيــد 19 
بما في ذلــك االلتهاب الــرئــوي، هم أشخاص 
ثــبــت أن لــديــهــم نــقــص فــي فــيــتــامــيــنــات )C( و 
)D( لــذلــك يــنــصــح الـــخـــبـــراء بـــضـــرورة تــنــاول 
ــــادات األكـــــســـــدة  ــــضــ ــمــ ــ ــيــــة بــ ــنــ األطـــــعـــــمـــــة الــــغــ
 ،)D( و )A( و )E( و )C( و )C( وفيتامينات
ومـــن هــنــا تــأتــي فــوائــد الــتــمــر كــتــعــزيــز املناعة 
التمر  الطبيعية بشكل عــام بسبب احتواء 
ــــدة الـــتـــي تــــحــــارب مــا  ــــسـ ــــادات األكـ عـــلـــى مـــــضـ
يعرف بالجذور الحرة التي تسبب تفاعالت 
ضـــارة فــي الــجــســم، قــد تـــؤدي إلـــى األمــــراض، 
ــــوى مــــضــــادات األكــــســــدة املـــوجـــودة  ومــــن أقـ
ــتــــمــــر؛ الـــفـــالفـــيـــنـــويـــد، الــــكــــاروتــــيــــنــــات،  ــــي الــ فـ
وحمض الفينول. ومن املعادن املوجودة في 
النحاس،  املغنسيوم،  البوتاسيوم،  التمر؛ 
والحديد، كما يعد التمر من األغذية املهمة 
لتنظيم معدل ضغط الــدم حيث أنــه يمنع 
ــفــــاع ضــغــط الـــــدم الـــشـــريـــانـــي وهـــــذا ألنــه  ارتــ
يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم 
وبه نسبة عالية من البوتاسيوم مما يجعل 
له تأثير إيجابي على صحة القلب، وهذا ألن 
التمر يمنع تراكم الدهون داخل الشرايين. 
هناك معدن آخر في التمر وهو “السيلينيوم” 
املـــعـــروف بــأهــمــيــتــه فـــي تــقــويــة املــنــاعــة حيث 
يــســاعــد أجـــهـــزة الــجــســم املــنــاعــيــة ويــعــززهــا 
فــــي مـــحـــاربـــة األجــــســــام الـــغـــريـــبـــة الـــتـــي تــدخــل 
إلـــى جــســم اإلنـــســـان مــمــا يــحــمــي الــجــســم من 
الــتــعــرض إلـــى الــفــيــروســات والــبــكــتــيــريــا وهــذا 
بـــدوره يقي مــن األمــــراض املختلفة الــتــي قد 

تصيب الجسم.

اعرف منتجك.. ترسم مستقبلك
ــــوادي  ــ ــلــــة بــمــحــافــظــة الـ تـــمـــتـــاز مـــديـــنـــة الــــداخــ
الجديد بأنها األكــثــر مــالءمــة لــزراعــة النخيل 
بأجود األصناف واملواصفات للثمار املنتجة، 
وذلــك بسبب نسبة الرطوبة الجوية املثالية 
والتي ال تتجاوز %5 ودرجات الحرارة املثالية 
ــنــــاف الــنــخــيــل املــحــلــيــة أو  لــنــمــو وزراعــــــــة أصــ
ــمــــدي ســعــيــد:  ــهــــنــــدس حــ ــقــــول املــ الــــعــــاملــــيــــة. يــ
ــيــــس  فــــــي الــــــــــــــوادي الـــــجـــــديـــــد املـــــحـــــصـــــول الــــرئــ
ــا تـــــــزرع جـــمـــيـــع األصــــنــــاف؛  ــنـ ــيـــل، هـ ــنـــخـ هــــو الـ
التقليدية والــعــاملــيــة، لــكــن األكــثــر شــيــوعــًا في 
الزراعة هو البلح الصعيدي أو تمر الوادي أو 
السلطاني، وأصــنــاف الداخلة هــي األجــود فى 
جمهورية مصر العربية  وهــي األكــثــر انتشارًا 
إذ يـــتـــراوح مـــقـــدار اإلنـــتـــاج الــســنــوي مـــن  -	1 
20 الــف طــن، يسهم فيها بلح الــــوادي فقط 

بــحــوالــي  -00	 00	 طــن ســنــويــًا، ويــعــرف في 
األســــــواق بـــاســـم الــبــلــح الــســلــطــانــي، وفــــي عــام 
	201م حصلت مزرعتنا على جائزة مهرجان 

الــتــمــور املــصــريــة الــــذي تـــرعـــاه جـــائـــزة خليفة 
الــدولــيــة لنخيل التمر واالبــتــكــار الــزراعــي عن 
إذ يعرف  فــئــة أفــضــل منتج للبلح الــســيــوي، 
بالبلح السيوي على  البلح الصعيدي أحيانًا 
الرغم من اختالفهما وراثيًا. وكان هذا حافزًا 
لــنــا كــي نــعــمــل عــلــى الــتــغــلــب عــلــى أزمـــة الــركــود 
الــتــى قابلتنا فــي أســــواق الــبــلــح خـــالل رمــضــان 
املــــــا�ضــــــي مـــــن خـــــــالل الــــتــــوســــع فـــــي مــصــانــعــنــا 
بتجهيزات عالية مطابقة ملواصفات الجودة، 
كــمــا نعمل عــلــى إنــتــاج خــطــوط ثــانــويــة للتمر 
مـــثـــل دبـــــس الـــتـــمـــر، وخـــــل الـــتـــمـــر، مــســحــوق 
ومــن املتوقع  وغيرها،  التمر، وعصير التمر، 
أن تــصــل طـــاقـــة املــصــنــع الــجــديــد إلــــى 1000 
طــن خـــالل املــوســم الـــقـــادم لــتــزيــد فــى غضون 
األعوام املقبلة إلى ما بين 3000-2000 طن، 
مع االستمرار برفع كفاءة املصانع املوجودة 
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لدينا بالفعل، وبذلك تكتمل عملية الزراعة 
ــبـــه أوضــــح  ــانـ ــتــــســــويــــق. مــــن جـ بـــالـــصـــنـــاعـــة والــ
الــســيــد وائــــل أبــــو عــيــش رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مــؤســســة بـــرادايـــس: هــدفــنــا هــو املــســاهــمــة في 
جــلــب الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــإقــتــصــاد املــصــري 
ــمـــار  ــثـ ــتـ ــــالل إدخــــــــــال اإلبـــــــــــداع فـــــي االسـ ــ مـــــن خـ
وخلق فــرص تنافسية جــديــدة وفتح أســواق 
تــصــديــريــة جــديــدة بــاالعــتــمــاد عــلــى األصــنــاف 
ذات الــجــودة الــعــاملــيــة واملــطــلــوبــة عــاملــيــًا مثل 
بــلــح املــجــهــول والــبــرحــي، وبــعــد دراســــة دقيقة 
ــيــــد أن نـــتـــجـــه إلـــى  ــحــــل الــــوحــ لـــلـــســـوق ـكـــــان الــ
الـــزراعـــات ذات املــحــاصــيــل الــتــصــديــريــة مما 
ويساهم فــي توسيع  يجلب العملة الصعبة، 
ــتــــفــــادة  ــــي مــــصــــر، واالســ ــــة فـ ــيـ ــ الــــرقــــعــــة الـــــزراعـ
باأليدي العاملة والقوى البشرية ذات الخبرة 
القوية والقديمة في السوق املصري، وبدوري 
كــرجــل أعــمــال مقيم بــالــخــارج لفترة 	1 سنة 
تــقــريــبــًا فـــي دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، 
تكونت لدي مصادر كثيرة تساهم في تسهيل 
عملية التصدير، في الوقت ذاته كان انطالق 
مبادرة السيد الرئيس لزراعة 	 مليون نخلة، 
متزامنًا مع عملنا على زراعة العنب والفراولة 
والــفــاصــولــيــا الــبــيــضــاء والــســمــســم والــبــرتــقــال 
ــــع ذلـــك  املــــصــــري كــمــحــاصــيــل تـــصـــديـــريـــة، ومـ
قــررنــا أن نــشــارك بــاملــبــادرة الرئاسية لزراعة 
النخيل والتمور، إذا أخذنا في االعتبار خبرتنا 
السابقة كمصدرين لتمور املجهول دون أن 
نـــكـــون مــنــتــجــيــن لـــهـــا، وبـــذلـــك تــغــيــرت خــريــطــة 
19، وبالفعل  أعمالنا على الرغم من كوفيد 
اســتــعــنــا بــخــبــرات املــهــنــدس الــتــنــفــيــذي يــاســر 
الــزيــنــي خــبــيــر الــــزراعــــات الــتــصــديــريــة، وبــدأنــا 
بـــدراســـة أكــاديــمــيــة عــلــى صــنــفــيــن مـــن الــتــمــور 
ــلــــى طــلــبــًا  ــــرحــــي ألنـــهـــمـــا األعــ ــهـــول والــــب ــجـ هـــمـــا املـ
وقمنا بمسح جغرافي ألنسب أماكن  عــاملــيــًا، 
ــانــــت نــتــيــجــة  ــتـــصـــديـــر، وكــ الـــــزراعـــــة بـــهـــدف الـ

الدراسة هي أن تمور البرحي تجود زراعتها في 
الــوجــه الــبــحــري مثل طــريــق مصر اسكندرية 
الــصــحــراوي واإلســمــاعــيــلــيــة ولــهــا إنــتــاج غزير 
وجــيــد ومـــواصـــفـــات تــصــديــريــة عــالــيــة، بينما 
تجود زراعة تمور املجهول في صعيد مصر، 

بدءًا من املنيا وحتى شرق العوينات.

ُجنات النخيل 
تساهم مصر بنسبة %20 من إجمالي إنتاج 
ــتـــمـــور، ويــــســــاهــــم الـــــوطـــــن الـــعـــربـــي  ــلـ الــــعــــالــــم لـ
بنسبة %80 من إنتاج العالم للتمور، بينما 
تــمــثــل مــصــر نــســبــة 30 % مـــن إجــمــالــي إنــتــاج 
لكن يظل التصدير  الــوطــن العربي للتمور، 
الــتــحــدي األكـــبـــر فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة. مـــع غلق 
الــحــدود الجوية إبــان الجائحة الصحية ظل 
الشحن البحري مستمرًا دون توقف عبر نقل 
الحاويات التي تحمل املبردات العمالقة. مما 
يجعل من تصدير التمور أمرًا ممكنًا، ال يحده 
ســوى املــوروثــات الثقافية املتعلقة بمواسم 
معينة في السنة لتجارة التمور بداًل عن كونها 
سلعة أســاســيــة يمكن االعــتــمــاد عليها طــوال 
العام، إضافة إلى افتقادنا في معظم األحيان 
إلــى الفكر االقــتــصــادي املتكامل وفــن تقديم 
الخدمات، فضاًل عن االعتماد على التوزيع 
ــتـــســـويـــق فــــي األســـــــــواق املـــــوجـــــودة بــالــفــعــل  والـ
دون أخــذ زمــام املــبــادرة بالبحث عــن أســواق 
جــــديــــدة وطــــــرق تــســويــقــيــة مـــبـــتـــكـــرة لــلــتــمــور. 
كـــل هـــذه الــعــنــاصــر مجتمعة قـــد تــشــكــل نـــواة 
ملشروع اقتصادي إبداعي متكامل تلعب فيه 
النخلة املباركة دور البطولة، أو لربما تحقق 

ذلك في مشروع جّنات النخيل. 

هــــــل ســــمــــعــــت عــــــن مــــــــدن الــــــصــــــحــــــراء؟ هــــذه 
املــــدن تــقــوم عــلــى الــتــنــقــل والــتــغــيــيــر وال يمكن 
ــهـــا غــيــر مــؤهــلــة لـــذلـــك. بينما  اســـتـــدامـــتـــهـــا، ألنـ

بني مشروع مدينة جّنات النخيل على رؤية 
اســتــبــاقــيــة ملــــدن الـــصـــحـــراء تــحــمــل الــحــداثــة 
ـــت  ــفــــس الــــوقـ ــي نــ ــى الــــبــــيــــئــــة وفــــــ ــلــ ــافـــــظ عــ ــ ــــحـ وتـ
تــمــلــك مــفــاتــيــح االســـتـــدامـــة والــتــطــويــر لــقــرون 
قـــادمـــة تــمــاشــيــًا مـــع عــمــر الــنــخــيــل. خصصت 
لـــلـــمـــديـــنـــة قـــطـــعـــة أرض مـــســـاحـــتـــهـــا خــمــســة 
آالف فــــدان لـــزراعـــة 320 ألـــف نــخــلــة ضمن 
مبادرة محافظ الــوادي الجديد اللواء أركان 
ــلـــوط الـــــذي يــســتــهــدف بها  حــــرب مــحــمــد الـــزمـ
أن تــكــون محافظة الــــوادي الــجــديــد عاصمة 
للتمور املــصــريــة. مدينة جــّنــات النخيل تأتي 
في إطــار التعاون ما بين شركة برادايس وبين 
املــحــافــظــة واملـــزارعـــيـــن الــقــدامــى ذوي الــخــبــرة 
ــــة نــخــيــل املــجــهــول  بــاملــحــافــظــة مـــن أجـــل زراعـ

بهدف التصدير للخارج. 
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نخيل التمر من أهم أجناس العائلة النخيلية 
الذي يمثل محصواًل زراعيًا اقتصاديًا مرتبطًا 
ــــان وانــــتــــشــــار وتــــوطــــيــــن  الــجــنــس  ــــسـ بـــحـــيـــاة اإلنـ
البشرى في املناطق القاحلة والجافة والحارة 
من العالم حيث أن املحصول ال يمثل فقط 
أهـــم مــصــدر لــلــغــذاء والــطــاقــة الــعــالــيــة بــل أنــه 
يــمــكــن تــخــزيــنــه ونـــقـــلـــه ملـــســـافـــات طـــويـــلـــة عبر 
الــصــحــراء واألمــاكــن الــوعــرة والــنــائــيــة، ونخيل 
الــتــمــر مــن أهـــم األجـــنـــاس الــنــبــاتــيــة الــتــي تــقــاوم 
الـــظـــروف البيئية الــغــيــر مــنــاســبــة للنمو حيث 

أن لها ميزات مورفولوجية وتشريحية تميزها 
عن غيرها من أشجار الفاكهة األخــرى جعلتها 
تــتــالءم مــع البيئات الصحراوية والجافة على 
امتداد مساحات شاسعة من الوطن العربي 
وهى أحد عوامل التوازن البيئي واالقتصادي 
ــــراء. )مــنــظــمــة  ــحـ ــ واالجــــتــــمــــاعــــي  لـــقـــاطـــنـــي الـــــصـ
األغــذيــة والــزراعــة 1994(.  وعلى مر العصور 
ــــإن اإلنـــــســـــان ســــاهــــم بـــطـــريـــقـــة أو أخـــــــرى فــي  فــ
زراعــــة وانــتــشــار النخيل فــي املــنــاطــق املختلفة 
من العالم. ويعد النخيل أحد أهم الحاصالت 
الــبــســتــانــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي كــمــا أنــــه يحتل 
مركز الصدارة في العالم من حيث إنتاج ثمار 
التمر بأصنافه املختلفة. ونخلة التمر شجرة 
مباركة عرفها العرب منذ القدم و ورد اسمها 



63

فــي العديد مــن اللغات مثل العربية والبابلية 
والــســومــريــة واآلرامـــيـــة والــحــبــشــيــة والــفــارســيــة 
واليونانية والهيروغليفية كما ذكرت في الكتب 
السماوية ففي القرآن الكريم ذكرت في سبعة 
عـــشـــرة صــــــورة اشــتــمــلــت عـــلـــى اثـــنـــى عـــشـــر آيـــة 
وهـــذا يــدلــل على قيمتها البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية والغذائية والطبية والجمالية. 

ــــن الــنــخــل مـــن طــلــعــهــا قــنــوان  قــــال تـــعـــالـــى: “ومــ
ــيـــة” األنـــعـــام )99( أي قــريــبــة مـــن املــتــنــاول  دانـ
ويسهل الــوصــول إلــيــهــا. وقـــال تــعــالــى: “والنخل 
باسقات لها طلع نضيد. رزقــًا للعباد وأحيينا 
بـــه بـــلـــدة مــيــتــًا كـــذلـــك الــــخــــروج” ق )11،10( 
والــنــضــيــد هــو املــتــراكــم واملــتــزاحــم بعضه فــوق 
بــعــض لــكــثــرة الـــثـــمـــار عــلــى الـــشـــمـــراخ مــــع كــثــرة 
ــنــــخــــل والــــــــزرع  الــــشــــمــــاريــــخ. وقــــــــال تــــعــــالــــى: “والــ
مختلفًا أكله” األنعام )141(. واختالف األكل 
يظهر في األصناف الكثيرة ذات الطعم واللون 
ــــي قـــــد تـــصـــل إلــــــى ألــــفــــى صــنــف  ــتـ ــ املـــخـــتـــلـــف والـ
تــتــكــاثــر وتــــزدهــــر عــلــى مـــر الــــزمــــان. وقـــــال تــعــالــى: 
ــــرات الـــنـــخـــيـــل واألعــــــنــــــاب تـــتـــخـــذون  ــمـ ــ “ومــــــــن ثـ
مــنــه ســكــرًا ورزقـــــًا حــســنــًا” الــنــحــل )		( حيث 
يستخرج من الثمار السكريات األحــاديــة مثل 
الجلكوز والفركتوز والسكريات الثنائية مثل 
السكروز والسكريات العديدة مثل السليلوز 
والــهــيــمــيــســلــلــوز وهـــــــذه مـــــــواد كـــربـــوهـــيـــدراتـــيـــة 
تمد الجسم بالطاقة السريعة التي تدخل في 
دورة كــربــس إلنــتــاج الــطــاقــة واملـــــواد الحيوية 
وقـــد تــتــحــول إلـــى دهــــون عــنــد زيــادتــهــا، وكــذلــك 
إنــتــاج الــكــحــول والــخــل واألحـــمـــاض العضوية 
والــــدهــــون والـــبـــروتـــيـــن والــفــيــتــامــيــنــات خــاصــة 
الــهــامــة فــي عمليات   A,B1,B2,B3,C فيتامين  
الهدم والبناء والتي تحمى الجسم من الكثير 
من األمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية 
وكذلك تعمل على تقوية األعــصــاب البصرية 

والحفاظ على الجلد من الجفاف وقال تعالى: 
“وهـــــزي إلــيــك بــجــذع الــنــخــلــة  تــســاقــط عليك 
رطـــبـــًا جــنــيــًا فــكــلــى وأشـــربـــي وقــــرى عــيــنــًا” مريم 
)25،26( والــرطــب الجنى هــو الــرطــب الناضج 
ذات الطعم اللذيذ الغنى  بالرطوبة التي تبلغ 
أكـــثـــر مـــن 30 % فـــي األصــــنــــاف الــرطــبــة وتــصــل 
النسبة ما بين 20 - 30 % في األصناف النصف 
جــافــة وتــصــل إلــى أقــل مــن 20 % فــي األصــنــاف 
الجافة والغني بالسكريات التي ذكرت من قبل 
واألحماض  األمينية مثل التربتوفان والليسين 
واألرجنين والفالين والجلوتاميك واألسبارتيك 
والجليسين والسيرين التي لها دور في العمليات 
الــحــيــويــة بــالــجــســم واملـــعـــادن مــثــل النتروجين 
والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والنحاس 
والكالسيوم والكبريت والصوديوم واملغنسيوم 
والكلورين وغيره من املعادن الهامة للجسم. 
ــــال تــعــالــى: “مـــتـــاعـــًا لــكــم وألنــعــامــكــم” عبس  وقـ
)32( أي غذاء للدواب كاإلبل والبقر واألغنام 

وكذلك غذاء للدواجن واألسماك.  

وفــى األحــاديــث النبوية قــال رســول هللا صلى هللا 
عليه وسلم “ال يجوع أهــل بيت عندهم التمر” 
رواه مسلم. وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
“يا عائشة بيت بال تمر فيه جياع أهله، يا عائشة 
بيت بال تمر فيه جياع أهله، قالها مرتين أو ثالثة” 
رواه مسلم. وقالت السيدة عائشة ر�ضى هللا عنها 
“كان يمر الهالل تلو الهالل تلو الهالل ثالثة أهلة 
وال يوقد في بيت رســـول هللا نــار وكنا نعيش على 
األسودين التمر واملــاء” وهذا يدلل على أن التمر 
منجم للمعادن و وجبة غذائية متكاملة تحتوي 
على املـــواد الكربوهيدراتية والبروتينية واألمــالح 
ــهـــرمـــونـــات الـــالزمـــة  املــعــدنــيــة والــفــيــتــامــيــنــات والـ
لحياة اإلنـــســـان. مما سبق قــد نــعــرج لنكتشف 
أكثر وأكثر القيمة الغذائية للتمور ضمن معادلة 
األمــــن الــغــذائــي فــهــي تــحــتــوى عــلــى األلـــيـــاف التي 

تصل نسبتها  مــا بين 2 إلـــى 4,15 % مــن الـــوزن 
الجاف للكثير من التمور وهــي ذات فائدة كبيرة 
للمعدة واألمــعــاء حيث تحافظ على االستقرار 
الطبيعي للجهاز الهضمي كما يصنع مــن هذه 
األلـــيـــاف أطــعــمــة  لــأطــفــال ذات قيمة  غذائية 
ودوائــيــة عالية وكذلك احتواء الثمار على النشا 
وهو من السكريات املعقدة والتي تضفى القوام 
في صناعة املربى واملــرمــالد والدبس كما تحتوى 
الثمار أيضًا على الحموضة التي تعطى التعادل 
في الطعم حيث تطغى عليها السكريات بأنواعها 
املختلفة فــال يتم الشعور بطعمها إال فــي بعض 
أصناف التمور. أيضًا تحتوي الثمار على البروتين 
الـــذى يــتــراوح مــا بين 		,1 إلــى 3,1 % وقــد تــزداد 
هذه النسبة في النوى حيث تبلغ 5,35 % تقريبًا 
من الـــوزن الــطــازج للنواة أمــا نسبة الدهن فقد 
تتراوح ما بين 		,2 إلى %7,55 من الوزن الجاف 
ــــزداد هــــذه النسبة  ــ للقشرة حــســب الــصــنــف وتـ
لتصل إلى 		,	 % من الوزن الطازج للنواة. أيضًا 
تحتوى الثمار على املواد البكتينية حيث يتراكم 
البروتوبكتين عند بداية تراكم السكر ويتناقص 
كلما تقدمت الثمار في العمر بينما يتراكم البكتين 
ــــوار نــمــو الــثــمــرة حــتــى طــور  الـــذائـــب فـــي جميع أطــ
الــرطــب الـــذى يبلغ مستواه إلــى 		,2 %  واملـــواد 
البكتينية ذات أهــمــيــة اقــتــصــاديــة فـــي صناعة 
الدبس حيث أن وجودها يعيق عملية الترشيح 
مما يستوجب التقليل من آثارها أو إزالتها بإضافة 
أنزيم  البكتيز في صورة مستحضر تجاري يسمى 
البكتينول حيث يحلل ذلــك األنزيم البكتين إلى 
مركبات أولية تسهل إزالتها. كذلك تحتوي الثمار 
عــلــى املــــــواد املــلــونــة منها الـــفـــالفـــون والــفــالفــنــول 
املسؤول عن اللون األصفر أما األنثوسيانين فهو 
املـــســـؤول عــن الــلــون األحــمــر أمـــا الــكــاروتــيــن فهو 
املسؤول عن اللون األصفر البرتقالي وهناك مواد 
أخرى مثل الليكوبين وألف كاروتين وبيتا كاروتين 
وكل هذه املــواد ذات قيمة غذائية وطبية حيث 
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أنها مــضــادات لأكسدة تحمى الجسم وتنقية 
مــن الــســمــوم وكــذلــك تحمى الجسم وتقيه من 
األمـــــــراض الــســرطــانــيــة. كــمــا يــحــتــوي الــتــمــر على 
ســـعـــرات حـــراريـــة مرتفعة قـــد تــصــل مـــن 1300 
إلــى 1440 ســعــرًا فــي بعض األصــنــاف مــن التمور 
مقارنة ببعض األطعمة واألغــذيــة األخــــرى.  بعد 
ما تقدم فإن النخيل وما تحمله من تمور تدخل 
ضمن معادلة األمـــن الغذائي العربي واألفريقي 
والعالمي في ظل جائحة كورونا  فتدخل التمور 
في الكثير من الصناعات التحويلية وغيرها لتكون 
ركيزة استراتيجية عميقة داخل األوطان رخيصة 
الثمن قليلة التكاليف إذا ما استغلت االستغالل 
األمثل والتقنين االقتصادي بما يكفى حاجيات 
املجتمعات السكانية في البدو والحضر فتوجد 
صــنــاعــة الــعــجــائــن بمختلف طــرقــهــا وبمختلف 
طعمها ففي الــبــاديــة تــوجــد صناعة الفطائر في 
أبسط صورها على الصاج املحمى وعليها لحم 
التمر الطري الذي تم تسييحه بقليل من  إشعال 
الحطب البيئي وتوجد مربى التمر التي تصنع بغلي 
التمر في أواني من  الفخار كما يبلل وينقع التمر في 
حليب اإلبل واملاشية لتكون تلك الوجبات غذاء 
صباحى ومسائي ألهـــل الــبــاديــة يمدهم بالغذاء 
والطاقة والحيوية  والــقــوة واملناعة ضد الكثير 
مـــن األمــــــــراض، بينما فـــي الــحــضــر  تــتــوافــر سبل 
التكنولوجيا الــحــديــثــة فيصنع مــعــمــول التمر 
بأشكاله وطعومه  املختلفة كما يصنع بسكوت 
التمر وفطائر التمر وكعك التمر وكيك ودونـــات 
التمر وغيرها مــن املعجنات املختلفة فــي ألوانها 
ونكهاتها ذات املذاق الطيب. كما يصنع من التمور 
دبس التمر )عسل التمر( بالطرق التقليدية في 
البادية وبالطرق التصنيعية الحديثة في الحضر 
وهو منتج غذائي عالي القيمة الغذائية وهو من 
املنتجات التحويلية ذات االستخدامات الغذائية 
املختلفة مثل صناعة أغذية األطفال ومنتجات 
األلبان واآليــس كريم والعصائر. كما يصنع من 

الثمار الرديئة والرخيصة الثمن ومخلفات التمور 
السكر السائل كمادة خام في تحلية املشروبات 
الــغــازيــة ودخـــولـــه كـــمـــادة وســيــطــة فـــي الكثير من 
الصناعات الغذائية. وكــذلــك صناعة عصائر 
الــتــمــور ومـــشـــروبـــات الــتــمــور الـــغـــازيـــة وصــنــاعــة 
أغــذيــة األطــفــال السريعة مثل الــكــورن فليكس 
ومـــا شابهه مــن أغــذيــة وصــنــاعــة مــربــات التمور 
والــكــمــبــوت واملــــرمــــالد وصــنــاعــة الـــبـــودر املتمثل 
فــى إنــتــاج مساحيق التمور املجففة مــن التمور 
الجافة املتميزة بمحتواها املرتفع من السكروز 
حيث تستخدم كمادة خام غنية غذائيًا تدخل 
في الكثير من الصناعات لتميزها بفترة صالحيتها 
الــطــويــلــة واإلمــكــانــيــات الــواســعــة الســتــخــدامــهــا. 
ــًا انــــتــــاج اإليــــثــــانــــول والـــكـــحـــول مــــن الــتــمــور  أيــــضــ
)العبد 	200م( حيث لهما  الرديئة ومخلفاتها 
العديد من االستخدامات الصناعية والطبية 
والصيدالنية، وكــذلــك إنــتــاج حمض الستريك 
ــتـــخـــدامـــات الـــعـــديـــدة فـــي الــصــنــاعــات  ذات االسـ
الغذائية كمادة منكهة ومثبت للنكهة في صناعة 
الجبن ونكهات الفاكهة التكميلية في الجيالتين 
واملربى والجلي وحشوات الفطائر واملعلبات وفي 
صناعة السجق وحافظ للون والنكهة والرائحة، 
ويدخل في الصناعات الكيميائية والصيدالنية 
كمنظم فــي تحضير األدويــــــة وفـــي تثبيت حمض 
األســكــوربــيــك وفــــي إنـــتـــاج مـــضـــادات الحموضة 
)قاسم 	200م(. كما أثبتت العديد من األبحاث 
القيمة االقتصادية لنوى التمر حيث يتم طحنه 
واستخدام الطحين كعلف لتغذية اإلبل واملاشية 
واألغنام والدواجن ويتم خلطه ببعض األعالف 
األخــرى لتكوين عالئق ذات قيمة تغذوية عالية 
تزيد من نسبة اللحم وإدرار اللبن وتقاوم األمراض 
السرطانية، كذلك تحويل نوى التمر إلى منتجات 
غذائية مفيدة لإنسان مثل استخالص زيت 
النوى الــذي له استخدامات طبية وصيدالنية 
soli-( ( .9 واوميجا 	حيث أنه يحتوي على أوميجا 

man et al 201أيــضــًا استخدام  طحين النوى 

كــألــيــاف غــذائــيــة تــدخــل فــي الكثير مــن منتجات 
املخابز واملعجنات. كما أمكن إنتاج مشروب قهوة 
من النوى خالي الكافين بعد حمصه، كما أثبتت 
بعض األبحاث إنتاج الكربون املنشط من نوى 
التمور له العديد من االستخدامات الصناعية 
كذلك إنتاج بعض املركبات الفينولية املضادة 

لأكسدة.

إن تواجد التمور ضمن معادلة األمن الغذائي 
أمر تهتم به الكثير من الدول املنتجة واملصدرة 
للتمور باختالف أصنافها حيث ينتشر نخيل 
التمر من موريتانيا وحتى الخليج العربي حيث 
يغطى نحو أكثر من 90 % من مساحة الوطن 
العربي. وتبلغ املساحة املنزرعة بالنخيل 1,2 
ــــدد أشــــجــــار الــنــخــيــل  مــلــيــون هـــكـــتـــار، ويــبــلــغ عـ
الــعــربــي أكــثــر مــن 90 مليون نخلة تقريبًا تنتج 
إنــتــاج وفــيــر مــن الــتــمــور يصل إلـــى أكــثــر مــن 6,4 
مليون طن /سنويًا وهو يمثل 		 % من إنتاج 
التمور في العالم. )إدارة الدراسات والتخطيط 

واالحصاء 2009 م(.

وللدخول في حقيبة األمن الغذائي من التمور 
البــد من دراســـة تطور ومــعــدالت النمو لحجم 
اإلنـــتـــاج  والــــصــــادرات والـــــــواردات واالســتــهــالك 
الفعلي ومــتــوســط نصيب الــفــرد مــن التمور، 
الــتــعــرف عــلــى الــوضــع الـــراهـــن لحجم الفجوة 
الغذائية الظاهرية واملوضوعية إن وجدت في 
بعض األقطار ولفترات زمنية  تشمل  املا�ضي 
والحاضر واملستقبل  مع التعرف على  معدالت  
االكتفاء الذاتي من التمور، حساب مؤشرات 
نسبة االعتماد على الواردات  وعدم االستقرار  
ملتغيرات  الفجوة الغذائية من التمور،  تقدير 
حــجــم املـــخـــزون اإلســتــراتــيــجــي  ومــعــامــل األمـــن 
الغذائي  من التمور، تقدير حجم االستثمارات 
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ــتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــن  الــــــالزمــــــة  لــتــحــقــيــق مـــسـ
االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي  للتمور.

ولتحقيق األمــن الغذائي من التمور البد من 
الدخول في سلسلة من املعادالت االقتصادية 
ــلــــى الــتــحــلــيــل  ــــي تـــعـــتـــمـــد  عــ ــتـ ــ ــلــــة الـ ذات الــــصــ
ــــادي الــــقــــيــــا�ضــــي لـــتـــحـــلـــيـــل ودراســـــــــة  ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ــتـــصـــاديـــة لــلــفــجــوة الــغــذائــيــة  املـــتـــغـــيـــرات االقـ
من التمور ومشتقاتها  حيث يتم استخدام 
ــتـــوســـطـــات، والـــنـــســـب املـــئـــويـــة، ومـــعـــدالت  املـ
واالنــــحــــدار البسيط    Rate Growth الــنــمــو 
  Simple واملـــتـــعـــدد   Multiple Regression
الــصــورتــيــن الــخــطــيــة وغير  فـــي     Regression
الخطية لتقدير الــعــالقــات الــدالــيــة  ومعامل 
 Coefficient Instability ــتـــقـــرار  االسـ عــــدم 
ونــســبــة االعـــتـــمـــاد عــلــى الــــــــواردات، والــتــقــديــر 
القيا�ضي للعوامل املؤثرة على حجم الفجوة 
الغذائية من التمور  في بعض األقطار حيث 
يــرتــكــز ذلـــك  بصفة أســاســيــة عــلــى اســتــخــدام 

بعض املعادالت والنماذج التالية:
= Food Gap الفجوة الغذائية

)اإلنتاج املحلي - االستهالك الفعلي(.
الفجوة الغذائية املوضوعية

يتم احتسابها على أساس )الحد املتوسط(
مستوى االستهالك العالمي  للفرد سنويًا.

= )Sufficient Self  Ratio( نسبة االكتفاء الذاتي
 .x 100 اإلنتاج املحلى/ االستهالك الفعلي

 Food Security( مــعــامــل األمــــن الــغــذائــي 
ويمكن تقديره باستخدام    )Coefficient

املعادالت  االقتصادية التالية:
االستهالك املحلى اليومي = 

اجمالي االستهالك املحلى السنوي/365 يوم.
فـــتـــرة كــفــايــة اإلنـــتـــاج لــالســتــهــالك = اإلنـــتـــاج 

املحلي السنوي/ االستهالك املحلى اليومي.  

فــتــرة تغطية الـــــواردات لــالســتــهــالك = كمية 
الواردات السنوية/ االستهالك املحلي اليومي.
مقدار الفائض والعجز في االستهالك املحلي 
أو )حجم املخزون اإلستراتيجي( = ])مجموع 
فترتي كفاية اإلنتاج لالستهالك، وفترة تغطية 
الـــــواردات لالستهالك - 365يــــوم )االســتــهــالك 
املــحــلــى الـــيـــومـــي( - كــمــيــة الـــــصـــــادرات[. غــانــم 

.)199	(
ــــن الـــغـــذائـــي = حـــجـــم املـــخـــزون  مـــعـــامـــل األمــ
ــهـــالك املــحــلــى  ــتـ اإلســـتـــراتـــيـــجـــي / مــتــوســط االسـ
الــــســــنــــوي أو مــحــصــلــة الــــفــــائــــض والــــعــــجــــز فــي 
ــهــــالك  ــتــ ــلــــى /مــــتــــوســــط االســ ــهـــــالك املــــحــ ــ ــتـ ــ االسـ
.وتـــتـــراوح قيمته بين الصفر  املحلي الــســنــوي 
والواحد الصحيح، فكلما اقتربت قيمته من 
الصفر كلما انخفض معامل األمن الغذائي، 
وكــلــمــا  اقــتــربــت قيمته مــن الــواحــد الصحيح 
دل ذلك على أن حجم املخزون اإلستراتيجي 
يقترب من حجم االستهالك املحلي وهذا يعني 
أنه االستهالك املحلى يكفي  تقريبا ملدة  عام 
وهـــــذا مـــؤشـــر جــيــد لـــأمـــن الـــغـــذائـــي .  )غــانــم 

وقمره 2010(. 
مــعــامــل عـــدم االســتــقــرار ملــتــغــيــرات الــفــجــوة 
Coefficient Instability  يقيس هذا املؤشر 
التذبذب السنوي في متغير ما لسلعة معينة  
حيث ينعكس عدم استقرار املتغير من سنة 
ــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق  إلـــــى أخــــــــرى  عـــلـــى عـــــدم الـ

مستوى مرتفع من األمن الغذائي.
إن  مــنــظــومــة و إســتــراتــيــجــيــة  الــتــمــور ضمن 
ــــر يــتــطــلــب املـــزيـــد  مـــعـــادلـــة األمــــــن الـــغـــذائـــي أمـ
مــن الــوقــت والجهد واملـــال يختلف باختالف 
ــتـــصـــاديـــة واإلنـــتـــاجـــيـــة  األقــــطــــار وقـــدرتـــهـــا االقـ
التي تعتمد على املساحة واألعـــداد املنزرعة 
واألصـــــنـــــاف ومــــــدى تــطــبــيــق الــتــكــنــولــوجــيــات 
ــتــــمــــور كــمــا  املـــخـــتـــلـــفـــة فــــي مــــجــــال الـــنـــخـــيـــل والــ
أن تــطــبــيــق الـــنـــظـــم والـــنـــظـــريـــات واملــــعــــادالت 

ــمـــاذج االقـــتـــصـــاديـــة يــســاهــم بـــــدور كبير  ــنـ والـ
وفــــاعــــل  فـــي تــحــقــيــق مـــعـــادلـــة األمـــــن الــغــذائــي 
مــــن الـــتـــمـــور فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي األمـــــــر الــــذى 
يحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل املزارعين 
واملهندسين والفنيين واملتخصصين ورجــال 
األعــمــال و وزارات الــزراعــة واملــراكــز البحثية 
والـــجـــامـــعـــات الــعــلــمــيــة واإلدارات والــهــيــئــات 
وإن لصفات التمور الطبيعية  ذات الصلة. 
والــكــيــمــيــائــيــة مـــا يــمــكــنــهــا بـــقـــوة لــلــتــنــافــس مع 
الــكــثــيــر مـــن األغــــذيــــة الــطــبــيــعــيــة والــصــنــاعــيــة 
األخـــــــرى مــــن حـــيـــث تـــعـــدد األصــــنــــاف والـــلـــون 
ــاء بــــــاألســــــواق والـــنـــقـــل  ــقــ ــبــ ــعــــم ومــــــــدة الــ والــــطــ
والتخزين والتداول والتصنيع ومن ثم تمكين 
ــكـــل مــــا تــمــلــكــه مــن  الـــتـــمـــور ومـــكـــوثـــهـــا بـــقـــوة وبـ
مقومات ضمن معادلة األمن الغذائي للوطن 
العربي وهذا يؤثر بــدوره في زيــادة دخل الفرد 

واملجتمع ومن ثم زيادة الدخل القومي. 

التوصيات:
ــــى تــــحــــســــيــــن جـــــــودة 	  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ ضــــــــــــــرورة الـ

األصــنــاف الحالية مــن التمور واستنباط 
أصـــنـــاف جـــديـــدة مـــن الــنــخــيــل وذلـــــك عن 
طريق االهــتــمــام ببرامج التربية والتهجين 
ــيــــة وزراعـــــــــة األنــســجــة  والـــهـــنـــدســـة الــــوراثــ
إلنــــتــــاج شــــتــــالت نــخــيــل ذات مـــواصـــفـــات 
جيدة فى إنتاجية ونوعية التمر املثمر منها.

الـــعـــمـــل عـــلـــى إدخــــــــال املـــيـــكـــنـــة الـــزراعـــيـــة 	 
ــــى جـــمـــيـــع الــعــمــلــيــات  ــــة فـ ــيـ ــ والــــخــــدمــــة اآللـ
ــى ثـــمـــاره  ــنـ املــتــعــلــقــة بــــزراعــــة الــنــخــيــل وجـ

وذلك لزيادة كفاءة إنتاجه.
تــوعــيــة زراع الــنــخــيــل بــأهــمــيــة االهــتــمــام 	 

ــنــــزرعــــة  ــار الـــنـــخـــيـــل املــ ــ ــجــ ــ ــــة ألشــ ــايــ ــ ــــرعــ والــ
وخاصة فيما يتعلق بالعمليات الزراعية 
والفنية التي تتطلبها النخلة )حرث، ري، 

تسميد، تلقيح، تقليم، خف،.....إلخ( 
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تكثيف الجهود وتنسيقها فى مجال مكافحة 	 
اآلفــــــات والـــحـــشـــرات الــتــي تــصــيــب النخيل 
وعــــلــــى األخـــــــــص حــــشــــرة ســــوســــة الــنــخــيــل 
الحمراء التي تعد حاليًا من أخطر الحشرات 

املدمرة للنخيل بأنواعه املختلفة.
ــتــــمــــور 	  ــيــــات تــــصــــنــــيــــع الــ ــلــ االهــــــتــــــمــــــام بــــعــــمــ

وتحويلها إلــى منتجات أخـــرى فيما يعرف 
)بـــالـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة( مــثــل صــنــاعــة 
الـــدبـــس والـــعـــصـــائـــر والـــعـــجـــائـــن والــحــلــوى 
واملـــــربـــــى، والــــكــــحــــول لـــــأغـــــراض املــعــمــلــيــة 
والخل والخمائر والجلوكوز  والصناعية، 
السائل وكذلك السكر الجاف )السكروز(.

 يــجــب الــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع الــصــنــاعــات 	 
الــيــدويــة الــقــائــمــة عــلــى الــنــخــيــل )صــنــاعــة 
ــيــــديــــة  ــتــــقــــلــ الــــــخــــــشــــــب والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الــ
وكـــذلـــك الــصــنــاعــات  واألدوات املــنــزلــيــة( 
األخرى وذلك لتدعيم االقتصاد القومي. 

تــكــثــيــف الـــجـــهـــود اإلعـــالمـــيـــة والـــدعـــائـــيـــة 	 
ــــواق الــخــارجــيــة بأهمية  لــلــتــرويــج فـــى األســ
الــــتــــمــــور كـــــغـــــذاء آدمــــــــي لـــــه الــــعــــديــــد مــن 
ــــارض  ــعــ ــ الــــــفــــــوائــــــد وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــالل املــ
ــــخـــــتـــــلـــــفـــــة وخـــــــصـــــــوصـــــــا فـــــــــى األســـــــــــــــواق  املـ
ــــة وكـــــــذلـــــــك فـــى  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ اإلســــــالمــــــيــــــة غـ

األسواق األفريقية واألوروبية. 
ــئـــة 	  ــبـ ــتـــعـ ــيــــات الـ ــلــ ــمــ ــعــ زيـــــــــــــادة االهــــــتــــــمــــــام بــ

والـــتـــغـــلـــيـــف والـــتـــجـــهـــيـــز لـــلـــتـــمـــور املــــصــــدرة 
ــتــــــــالءم مــــــــع أذواق ورغــــــبــــــات  تــــــ بــــحــــيــــث 
الـــــدول املـــســـتـــوردة مـــن نــاحــيــة ومــطــابــقــة 
الدولية  والبيئية  الصحية  للمواصفات 

من ناحية أخرى.
ــهــــالك املـــحـــلـــي مــن 	  ــتــ ضـــــــــرورة تـــرشـــيـــد االســ

الـــتـــمـــور فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي، حـــيـــث يــزيــد 
مــتــوســط اســتــهــالك الــفــرد منها عــن مثيله 
ــتــــوى الــــعــــالــــم وذلـــــــــك لــتــحــقــيــق  ــلــــى مــــســ عــ
مستويات أعلى ملعامل األمن الغذائي منها. 

التوسع في اإلنتاج املحلى من خالل زيادة 	 
االستثمارات الالزمة للتوسع في مشاريع 
النخيل والتمور من خالل إنشاء مشاريع 

جديدة أو التوسع في املشاريع القائمة.
زيادة السعات التخزينية لضمان استمرار 	 

عملية تدفق التمور إلى األســواق ومن ثم 
املحافظة على االستقرار السعري لها.

التوسع في حجم املخزون اإلستراتيجي من 	 
خالل إنشاء مشاريع جديدة والتوسع في 
الذاتي  املشاريع القائمة بهدف االكتفاء 

واألمن الغذائي من التمور.
إنه باتباع تلك الوسائل واألساليب وغيرها فإنه 
يمكن أن تلعب التمور دورًا بالغًا ضمن معادلة 
األمــن الغذائي ومن ثم دعم االقتصاد القومي 
وتحافظ التمور على مكانتها الالئقة التي ذكرت 
فـــى الــعــديــد مـــن الــكــتــب الــســمــاويــة واألحــــاديــــث 
النبوية الشريفة، ويكون هناك مستقبل واعد 
للنخيل والتمور فى الوطن العربي حيث أنه من 
املحاصيل اإلستراتيجية التي تحقق االكتفاء 

الذاتي واألمن الغذائي اآلمن.
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عطفًا على إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة "حفظه هللا" عام  في دولة اإلمارات "عام الخمسين" 
وذلك احتفاء الذكرى الـ  لتأسيس الدولة، وبناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

( فيما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي. تطلق األمانة العامة للجائزة مبادرة )سلسلة الـ  كتيب في عام الـ 
وتتشرف بدعوة السادة األكاديميين واملختصين الراغبين في املشاركة ضمن هذه السلسلة، على النحو التالي:

موضوعات الكتيبات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي )علمية، فنية، إرشادية، قصص نجاح، بحوث وموضوعات مبتكرة، توثيق 
جهود، ابتكار زراعي، ذكاء اصطناعي، استشراف املستقبل ...(.

النطاق الجغرافي للفئات املستهدفة باملبادرة )الدول املنتجة واملصنعة للتمور بالعالم(. 
اللغة املستخدمة العربية. 

.) ( كلمة ضمن ملف الكتروني بصيغة ) أال تقل عدد كلمات املادة العلمية عن )
تخضع كافة املواد العلمية للمراجعة واالعتماد من قبل اللجنة العلمية للجائزة.

( بجودة عالية حد أدنى  ( صورة بصيغة ) ترفق مع املادة العلمية صور أصلية عدد )
( للصورة. (

املادة العلمية والصور من مسؤولية الكاتب وال تتحمل األمانة العامة للجائزة أية مسؤولية 
علمية أو قانونية اتجاه اآلخر.

يرافق املبادرة حملة إعالمية خاصة، للتعريف بالكتيب واملؤلف، عبر قنوات التواصل االجتماعي 
للجائزة.

.) ستكون الكتيبات متاحة للجميع من خالل املكتبة االلكترونية للجائزة )
ترسل املواد العلمية بأقرب وقت إلى املركز اإلعالمي بالجائزة.

املواصفات الفنية للكتيب:
( صفحة. عدد صفحات الكتيب )

.) قياس الكتيب )

مع تحيات األمانة العامة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 

ملزيد من املعلومات يرجى التنسيق مع املركز اإلعالمي

 Ơتيب في عام ال
ُ
سلسلة الƠ  ك

دعوة خاصة لكافة األكاديميين واملختصين للمشاركة في مبادرة

مالحظة: سوف تخصص األمانة 
قدرها  مكافئة  للجائزة  العامة 
 درهم إماراتي( لكل مادة 
قبل  من  اعتمادها  يتم  علمية 

اللجنة العلمية للجائزة.



عطفًا على إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة "حفظه هللا" عام 2021 في دولة اإلمارات "عام الخمسين" 
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1.   موضوعات الكتيبات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي )علمية، فنية، إرشادية، قصص نجاح، بحوث وموضوعات مبتكرة، توثيق 

جهود، ابتكار زراعي، ذكاء اصطناعي، استشراف املستقبل ...(.
2.   النطاق الجغرافي للفئات املستهدفة باملبادرة )الدول املنتجة واملصنعة للتمور بالعالم(. 

3.   اللغة املستخدمة العربية. 
.)word( كلمة ضمن ملف الكتروني بصيغة )	أال تقل عدد كلمات املادة العلمية عن )000   .	

	.   تخضع كافة املواد العلمية للمراجعة واالعتماد من قبل اللجنة العلمية للجائزة.
	.   ترفق مع املادة العلمية صور أصلية عدد )10 - 	1( صورة بصيغة )jpg( بجودة عالية حد أدنى 

)1MB( للصورة.
	.   املادة العلمية والصور من مسؤولية الكاتب وال تتحمل األمانة العامة للجائزة أية مسؤولية 

علمية أو قانونية اتجاه اآلخر.
	.   يرافق املبادرة حملة إعالمية خاصة، للتعريف بالكتيب واملؤلف، عبر قنوات التواصل االجتماعي 

للجائزة.
.)ekiaai.com( 9.   ستكون الكتيبات متاحة للجميع من خالل املكتبة االلكترونية للجائزة

10. ترسل املواد العلمية بأقرب وقت إلى املركز اإلعالمي بالجائزة.
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1.  عدد صفحات الكتيب )0	( صفحة.
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مع تحيات األمانة العامة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 

ملزيد من املعلومات يرجى التنسيق مع املركز اإلعالمي
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kiaaimedia@gmail.com

 50 Ơتيب في عام ال
ُ
سلسلة الƠ 50 ك

دعوة خاصة لكافة األكاديميين واملختصين للمشاركة في مبادرة

مالحظة: سوف تخصص األمانة 
قدرها  مكافئة  للجائزة  العامة 
)2000 درهم إماراتي( لكل مادة 

قبل  من  اعتمادها  يتم  علمية 
اللجنة العلمية للجائزة.



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

 دور اإلدارة االسرتاتيجية يف رفع

مكافحة وإدارات  قطاع   كفاءة 

سوسة النخيل الحمراء

أ. د. رشيف الرشبايص
مدير املعمل املركزي ألبحاث النخيل السابق

sharabasydates@yahoo.com

تمهيد

منذ اكتشاف حشرة سوسة النخيل الحمراء 
فــى بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــه أصــبــحــت سوسة 
النخيل الــحــمــراء تــهــدد مــنــاطــق زراعــــة نخيل 
البلح والتمور وتتسبب في مخاطر اقتصادية 
تتمثل فــي ارتــفــاع تكاليف الوقاية واملكافحة 
والــحــجــر الـــزراعـــي وخــســائــر كــبــيــرة لــلــمــزارعــيــن 
فــــي عـــــدد الــنــخــيــل وكـــمـــيـــة الـــحـــصـــاد وبــالــتــالــي 

إنخفاض في ناتج الدخل الزراعي القومي. 

وبـــرغـــم إتـــبـــاع الــعــديــد مـــن الـــطـــرق واألســالــيــب 
لــلــحــد مــــن أضــــــــرار ســـوســـة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء 
واملتبعة في مختلف أماكن تواجدها في العالم.

ــــم الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــــى مـــكـــافـــحـــتـــهـــا  ــتـ ــ إال انـــــــــه لـــــــم يـ
ــائــــل بــشــكــل  ــــذه الــــوســ بـــأســـتـــخـــدام أي مــــن هــ
مــنــفــرد وخـــاصـــة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى أســتــخــدام 
املــبــيــدات الــكــيــمــيــائــيــة والـــتـــي تــــؤدي إلـــى تــلــوث 

البيئة باألضافة الى تكلفتها املرتفعة.
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اصــبــحــت ادارات مــكــافــحــه ســوســه الــنــخــيــل 
الــحــمــراء الـــيـــوم تــعــمــل فـــي بــيــئــة أكــثــر تــعــقــيــدًا 
ــمــــراء  ــحــ ــــه الــــنــــخــــيــــل الــ ــــوسـ ــــار سـ ــتـــــشـ ــ ــيــــث انـ حــ
وتـــفـــاقـــم االصــــابــــات وزيـــــــادة حــــده وشـــراســـة 
ــــر فـــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــر املـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــا ان الـ ــمــ ــ كــ الـــــــهـــــــجـــــــوم، 
االفــكــاروالــتــكــنــولــوجــيــا مــع االهــمــال وفــقــدان 
ـــه الـــنـــخـــيـــل  ــــوســ ــلــــى سـ ــــاء عــ ــــقـــــضـ ــى الـ ــ االمـــــــــل فــ
ــبــــر مـــن  ــتــ ــعــ تــ وعـــــشـــــوائـــــيـــــه االداء  الــــــحــــــمــــــراء 
اكــبــرالــتــحــديــات الــتــي تــواجــه قــطــاع وإدارات 
مكافحه ســوســه النخيل الــحــمــراء، وملــا كان 
ــــن االهــــــــــداف الي  ــــرا ر مـ ــمـ ــ ــتـ ــ االــــنــــجــــاح واالسـ
كــيــان فــالبــد مـــن مــواجــهــة الــتــغــيــيــر ومــواكــبــة 
الــتــقــدم والــتــكــيــف مــع الــبــيــئــة. وتــعــتــبــراالداره 
ــي الــــطــــريــــق الــــــــذي يـــحـــدد  ــ ــــرا تـــيـــجـــيـــة هـ ــ ــت ــ االســ
الــــتــــوجــــهــــات الــــخــــاصــــة بـــاالنـــشـــطـــة ملـــواجـــهـــة 
املــشــاكــل والــتــعــامــل مــع املــتــغــيــرات الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة حــيــث أن الــتــحــدي الــرئــيــ�ضــي هو 
الـــتـــحـــدي اإلداري الــــــذي يــــواجــــه مــــن يــقــوم 
بعملية اإلدارة في جميع مستوياتها وخاصة 
في مستواها األعلى املتمثل في اإلدارة العليا 
باعتبارها القيادة اإلستراتيجية التي ينبغي 
عليها أن تــكــون عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الــوعــي 
واإلدراك والــعــلــم واملــعــرفــة العلمية واملــهــارة 
الــتــطــبــيــقــيــة فـــي إتـــبـــاع األســالــيــب الــعــلــمــيــة في 
وذلــــــك ألن تــحــقــيــق  إدارة هـــــذه الـــكـــيـــانـــات، 
ــــرار فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــز واالسـ ــتـــمـ ــفــــوق والـ ــتــ الــــنــــجــــاح والــ
ظـــل هـــذا الــعــصــر يــتــطــلــب قـــــدرات وكـــفـــاءات 
إداريـــــــة عـــالـــيـــة ذات فـــكـــر اســـتـــراتـــيـــجـــي راســـخ 
ورصــيــن يــقــوم عــلــى إســتــراتــيــجــيــة قــــادرة على 
ــئـــة وقــــــــــراءة تـــوقـــعـــات  ــيـ ــبـ ــيـــل الـ ــلـ دراســـــــــة وتـــحـ
املـــســـتـــقـــبـــل، وهــــــــذا ال يــــتــــأتــــي إال مـــــن خــــالل 
إتباع مدخل اإلدارة الحديثة التي تعبر عنها 
اإلدارة اإلستراتيجية بكل مفرداتها وبصورة 
متكاملة لتحقيق الكفاءة والفعالية في أداء 

هذه املنظمات. 

ونظًرا لهذه الخسائر ولخطورة هذه الحشرة 
أصبح مــن الــضــروري اتــخــاذ كافة االجـــراءات 
الــــتــــي تـــــــؤدي إلـــــى الــــحــــد مــــن تــــزايــــد مــخــاطــرهــا 
والــذي يستلزم إجــراء تغيير فى املنهج االدارى 
لــواضــعــى الــبــرنــامــج املــتــكــامــل ملــكــافــحــة حشرة 
ســوســة النخيل الــحــمــراء والـــذي يعتمد على 
جميع الــطــرق واألســالــيــب الفنية للمكافحة 
ــــن،  ــيـ ــ ــــولـ ــئـ ــ ــــسـ املـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة تــــــحــــــت أشـــــــــــــــــراف املـ
األســتــشــاريــيــن، الــفــنــيــيــن، املـــرشـــديـــن، الــفــرق 

املدربه.

مشكلة البحث:
تــــواجــــه ادارات مـــكـــافـــحـــه ســــوســــه الــنــخــيــل 
الــحــمــراء فــي الــعــالــم الــعــربــى تــحــديــات عديدة 
يــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــتـــحـــدي اإلداري الــــذي 
يواجه طبقة اإلدارة العليا في هــذا  القطاع 
، ويــزداد الوضع تعقيدا في ظل ازديــاد حده 
االصــــــابــــــات و خـــــطـــــوره الــــســــوســــه الــــحــــمــــراء 
ــــق الــــــــى حـــد  ــاطـ ــ ــنـ ــ الـــــتـــــى وصـــــلـــــت فــــــى بــــعــــض املـ
الكوارث و صعوبه القضاء عليها او التقليل 
ــتــــشــــارهــــا، األمـــــــر الـــــــذي يـــحـــتـــم عــلــىــيــنــا  مــــن انــ
اداره اقليميه تجمع الـــدول العربيه  انــشــاء 
املـــصـــابـــه بـــســـوســـه الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء وهــــذه 
االقليميه و االدارات الحاليه لهذه  االداره  
الكيانات انتهاج أسلوب إداري متقدم حتي 
تــســتــطــيــع هــــذه الـــكـــيـــانـــات الــتــعــامــل بــكــفــاءة 
وفعالية مع املتغيرات البيئية واالقتصادية 
والتشريعية  واملعلوماتية،  ،والتكنولوجية، 

، واالجتماعية والثقافية،...الخ.

تتركز مشكلة البحث في مدي إمكانية تطبيق 
ومــــمــــارســــة اإلدارة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي قــطــاع 
فــي العالم  مكافحه ســوســه النخيل الــحــمــراء 
العربى وأثر ذلك على كفاءة وفعالية أداء هذا 

القطاع الحيوي واملهم لالقتصاد العربى.

هدف البحث:
ــهــــدف هــــــذا الـــبـــحـــث إلــــــى تـــحـــقـــيـــق األهـــــــداف  يــ

التالية:
الـــتـــعـــرف عـــلـــى امـــكـــانـــيـــه تــطــبــيــق اإلدارة 	 

اإلستراتيجية في قطاع و ادارات املكافحه 
املتكامله لسوسه النخيل الحمراء.

املساهمة فى كيفية تطويرقطاع و ادارات 	 
ــلـــه لـــســـوســـه الــنــخــيــل  املـــكـــافـــحـــه املـــتـــكـــامـ

الحمراء من خالل هذا البحث.
الــتــعــرف عــلــى الــتــحــديــات الــتــي تــؤثــر على 	 

تطبيق ومــمــارســة اإلدارة اإلســتــراتــيــجــيــة 
فــــي قـــطـــاع وادارات املـــكـــافـــحـــه املــتــكــامــلــه 

لسوسه النخيل الحمراء.
تقديم بعض املقترحات وبعض الهياكل 	 

الــتــنــطــيــمــيــه املــقــتــرحــه لــــــالدارات املــســؤلــه 
عن املكافحه املتكامله لسوسه النخيل 

الحمراء.

منهجية البحث:
تـــســـتـــخـــدم هـــــذه الـــــدراســـــة املـــنـــهـــج الـــوصـــفـــي 
ــقــــوم بــــوصــــف الـــظـــواهـــر  الـــتـــحـــلـــيـــلـــي الـــــــذي يــ
ــــذلـــــك  واألحــــــــــــــــداث مــــــوضــــــوع الـــــــــدراســـــــــة، وكـ
ــــة الـــحـــالـــة ويـــعـــد هــذا  يــســتــخــدم مــنــهــج دراســ
املــــنــــهــــج مــــنــــاســــب لـــــهـــــذا الــــبــــحــــث ملــــــا يــــوفــــره 
ــحــــة عــــن الـــحـــالـــة مـــوضـــوع  مــــن بـــيـــانـــات واضــ
الدراسة وملالئمته الدراسات اإلستراتيجية، 
ومــنــاســبــة لجميع الــكــيــانــات الــعــامــلــه فــى هــذا 

املجال.

الفصل األول
االدارة االستراتيجية

تركز االدارة االستراتيجية عــادة على تحليل 
املــشــكــالت والـــفـــرص الــتــي تـــواجـــه االفـــــرا د في 
االدارة العليا، وتتعلق قراراتها االستراتيجية 

بمستقبل القطاع على املدى الطويل.



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

أوال - مفهوم االدارة االستراتيجية:
مفهوم االدارة االسترا تيجية التي تعني طريقة 
فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر واســـــلـــــوب فــــي االدارة ومــنــهــجــيــة 
ــنـــع الــــــــقــــــــرارارات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــهــي  ــــي صـ فـ
تمثل منظومة مــن العمليات املتكاملة ذات 
العالقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية 
ــــرا تــيــجــيــة مــنــاســبــة وتــطــبــيــقــهــا  وصـــيـــاغـــة اســــت
وتقييمها في ضوء تحليل أثر املتغير ات املهمة 
عليها وذلـــك بــمــا يتضمن تعظيم انــجــازهــا في 

انشطة االعمال املختلفة.

بعض النقاط التي تمثل املرتكزات األساسية التي 
تقوم عليها اإلدارة اإلستراتيجية وهي كما يلي:

تتبع اإلدارة اإلستراتيجية منهجًا وأسلوبا 	 
شــامــال فـــي إدارة الــكــيــان وذلــــك عــلــى غير 
الـــحـــال فـــي اإلدارة التشغيلية الــتــي تــركــز 

على تقسيم الكيان على عده ادارات . 
خــطــط 	  تـــتـــبـــنـــى  اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  اإلدارة 

طــويــلــة االجــــل لـــأهـــداف الــكــلــيــة للقطاع 
ــكــــل قــــســــم مــن  واألهــــــــــــــداف الــــرئــــيــــســــيــــة لــ

أقسام القطاع.
تقوم اإلدارة اإلستراتيجية على األخــذ في 	 

االعــتــبــار املـــؤثـــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
ــــذه  لــــلــــقــــطــــاع وكــــيــــفــــيــــة الــــتــــكــــيــــف مـــــــع هـ

العوامل املتغيرة.
الــقــرارات اإلستراتيجية ترتبط بــأحــداث 	 

تـــغـــيـــيـــرا رئـــيـــســـيـــا فــــي أنـــشـــطـــة االداره االم 
ــئـــة بــــصــــورة  ــبـــيـ ــــرات فـــــي الـ ــي ــغــ ــتــ ملــــواكــــبــــة الــ
ــــن تـــحـــقـــيـــق األهــــــــداف  ــقــــطــــاع مـ تـــمـــكـــن الــ

اإلستراتيجية املحددة.

ثانيا - اهمية واهداف االدارة االستراتيجية:
ــــه ادارات مـــكـــافـــحـــه ســــوســــه الــنــخــيــل  ــــواجـ تـ
الحمراء العديد من التهديدات واملخاطر وهنا 
تــأتــى اهــمــيــة االدارة االســتــراتــيــجــيــة فــي قدرتها 

عــلــى االســتــجــابــة لــهــذه الــتــحــديــات مـــن خــالل 
اجراءها التغييرات والتعديالت على خططها 
واستراتيجاتها للوصول الى استراتيجيات أكثر 
واقــعــيــة بــهــدف تحقيق الــتــفــوق على شراسه 
حــشــره ســوســه الــنــخــيــل الــحــمــراء والـــحـــد من 
تأثيرها على قطاع التمور وزيــادة وبناء مركز 
ــــادة قيمة االدارات  قـــوى لـــــالداره الــعــلــيــا، وزيـ
مــن وجــهــة نظر املــزارعــيــن واملجتمع ككل وفي 
ســبــيــل ذلــــك تــبــرز اهــمــيــه وتــحــقــيــق األهــــداف 

اآلتية من خالل:
تهيئة االداره داخليًا بإجراء التعديالت في 	 

الهيكل التنظيمي واإلجـــراءات والقواعد 
واألنظمة والقوى العاملة بالشكل الذي 
يــزيــد مــن قدرتها على التعامل مــع البيئة 

بكفاءة وفعالية.
ــيــــة 	  ــيــــجــ ــــراتــ ــت إيــــــجــــــاد نـــــظـــــام لــــــــــــــإدارة اإلســ

ــيـــــب الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي حــل  ــ ــالـ ــ ــتـــخـــدم األسـ يـــسـ
املـــشـــاكـــل حـــتـــى يــشــعــر الــعــامــلــيــن بــأهــمــيــة 

املنهج العلمي في حل املشكالت.
تشجيع العاملين على العمل الجماعي مما 	 

يزيد من الــتــزام العاملين لتنفيذ الخطط 
التي اشتركوا في مناقشتها ووافــقــوا عليها، 

ويقلل من مقاومتهم للتغيير.
ــهـــــود بــيــن 	  ــ ــــجـ ــيــــد وتــــنــــســــيــــق جـــمـــيـــع الـ تــــوحــ

ــايــــات واحــــدة  اإلدارات نــحــو أهــــــداف وغــ
وزيــــــــــادة  االم  االداره  داخــــــــــل  واضــــــحــــــة 
فعاليتها تــســتــخــدم للفصل بــيــن وجــهــات 

النظراملختلفة.
تحديد األولويات واألهمية النسبية في وضع 	 

األهداف طويلة األجل واألهــداف السنوية 
ــــرامــــج وإجـــــــــراء عــمــلــيــات  ــب ــيـــاســـات والــ والـــسـ

تخصيص املوارد حسب هذه األولويات.
ــــات عـــــــن نــــــقــــــاط الـــــقـــــوة 	  ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــــع الــ تــــجــــمــ

والضعف والفرص والتهديدات وتحليلها 
ــــي اكـــتـــشـــاف  ــــن نـــتـــائـــجـــهـــا فـ واالســـــتـــــفـــــادة مـ

املشاكل قبل وقوعها واألخذ باملبادرة بداًل 
من أن تكون قرارات االداره هي رد فعل.

اتــخــاذ قـــــرارات هــامــة ومـــؤثـــرة بــدرجــة من 	 
الــنــظــام والــرســمــيــة تعمل على زيـــادة قوه 
قطاع التمور وتقوية مركزها، والسيطرة 
عــلــى الــنــشــاطــات وزيــــادة رضـــاء املــزارعــيــن 
وتــعــظــيــم املــكــاســب لــلــمــزارعــيــن أو قــطــاع 

التمور عاما.
زيــــــــــادة فـــاعـــلـــيـــة وكــــــفــــــاءة عـــمـــلـــيـــة اتــــخــــاذ 	 

ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ الـــــــــقـــــــــرارات اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـ
والرقابة بين جميع الوحدات الوظيفية 
وتـــصـــحـــيـــح  ــــاف  ــــشـ ــتـ ــ واكـ االم  االداره  فـــــي 
ــــحـــــدث والـــــحـــــد مــن  ــــي قـــــد تـ ــتـ ــ االخــــــطــــــاء الـ
تـــكـــرارهـــا ومــعــالــجــتــهــا قــبــل وقــوعــهــا وذلـــك 
لوجود معايير واضحة تتمثل في األهداف 
اإلستراتيجية تساعد في تحديد وتقدير 
النجاحات املستقبلية وكذلك املشكالت 

املتوقعة.
إيــجــاد ااملــعــايــيــر املــوضــوعــيــه للحكم على 	 

كــفــاءة اإلدارة ومــعــرفــة مـــدى نجاحها في 
تحقيق األهداف املوضوعة.

تحديد املناطق التي سوف يتعامل معها 	 
القطاع واملــنــاطــق التي يجب االنتهاءمنها 
مستقبال مع االستخدام األمثل للموارد 
املتاحة والعمل على توزيعها وتخصيصها 

حسب االولويات والخطوره.

الخطوات األساسية لإلدارة اإلستراتيجية
ــيـــة مــــن ثــالثــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــتـــكـــون اإلدارة اإلسـ تـ

مراحل أساسية 
مــرحــلــة الــتــصــمــيــم: )مــرحــلــة الــتــخــطــيــط 	 

اإلستراتيجي( وتتمثل خصائصها:
وضع الرؤية والرسالة.. 1
ــة . 2 ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــداخــ ــــة الــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ تـــــقـــــيـــــيـــــم تـــــحـــــلـــــيـــــل الــ

والخارجية.
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تـــحـــديـــد الـــفـــجـــوة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ووضــــع . 3
أهداف طويلة األجل.

اخـــتـــيـــار أفـــضـــل االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــكــلــيــة . 4
واالستراتيجيات الوظيفية. 

مرحلة التطبيق: )تنفيذ االستراتيجيات( 	 
وتتضمن:

وضع األهداف قصيرة األجل.. 1
ــيــــاســــات وتـــخـــصـــيـــص املــــــــوارد . 2 ــــم الــــســ ــ رسـ

املادية والبشرية وتوزيعها. 
تـــعـــديـــل فــــي الـــهـــيـــكـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي وإعـــــــادة . 3

توزيع السلطات واملسؤوليات.
ــــر مــــفــــهــــوم . 4 ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـــــحـــــديـــــد اإلجــــــــــــــــــــــراءات وتـ

األنشطة واهتماماتها.
ـــة . 	 ــلـ ــامــ ــعــ تـــــحـــــديـــــد خـــــصـــــائـــــص الــــــــقــــــــوى الــ

وتوزيعها وتنميتها.  
مرحلة التقييم: 	 

تــجــمــيــع بــيــانــات عـــن املــشــاكــل والــحــلــول . 1
ــــى يـــمـــكـــن  ــتـ ــ ــــة حـ ــيــ ــ ــــارجــ ــخــ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة والــ
ــكــــم عـــــلـــــى مـــــــــدى نــــجــــاح  الــــتــــقــــيــــيــــم لــــلــــحــ

االستراتيجيات في تحقيق أهدافها.
ــيــــة فـــي . 2 ــيــــحــ اتـــــــخـــــــاذ الـــــــخـــــــطـــــــوات الــــتــــصــــحــ

األنظمة  بعض  أولتغيير  االستراتيجيات 
وهـــيـــاكـــل الـــعـــمـــل الـــتـــي ـكــانـــت الـــســـبـــب فــي 
عــــدم تــحــقــيــق األهــــــداف الــتــي اســتــهــدفــتــهــا 

االستراتيجيات.

التحديات اإلستراتيجية التى تواجه قطاع 
وادارات املكافحه

ازديــــــــــــــــــاد حـــــــــــدة االصـــــــــــابـــــــــــه: تــــــعــــــددت 	 
اســـالـــيـــب اال صـــابـــه لــتــشــمــل كـــل مــكــان 
فـــى الــنــخــه وانـــتـــشـــار االصـــابـــات فـــى عــده 
دول وأصــــبــــح مــــن الـــــضـــــروري تــحــقــيــق 
ــــن حــــتــــى يـــمـــكـــن وضــــع  ــيـ ــ ــــزارعـ ــــات املـ ــبـ ــ رغـ
ــائــــر  ــــات ملـــــواجـــــهـــــة الــــخــــســ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ اسـ

املتعددة.

تغير هيكل العمالة: يجب على االدارات ال 	 
تعتمد على العامل الغير ماهر القادر فقط 
ــيـــام بـــأعـــمـــال بــســيــطــة مـــتـــكـــررة،  عـــلـــى الـــقـ
فـــــــــــاالدارات الـــحـــديـــثـــه تــســتــعــيــن يــالــخــبــراء 
والعماله املتخصصة فــي عــلــوم املكافحه 
والبستنه والذين يمتلكون املعرفة والخبرة 
الــتــي تسهم فــي زيــــادة الفاعليه والسيطره 

على سوسه النخيل الحمراء.
أصبـــح علـــى 	  ضعـــف الدعـــم والتمويـــل: 

التـــي  اإلســـتراتيجيات  وضـــع  االدارات 
تضمن امداد وتوفير املوارد املالية بالقدر 
الـــالزم وفـــي الوقـــت املناســـب للمكافحـــه. 

بحمايـــة 	  االهتمـــام  بالبيئـــة:  االهتمـــام 
البيئـــة مـــن اســـتخدام املبيـــدات بكثافـــة 
تخـــل  قـــد  البيئـــه ممـــا  تلـــوث  الـــى  تـــؤدى 

التمـــور. الســـتيراد  الدوليـــه  باملعاييـــر 

الفصل الثاني
قـــطـــاع وادارات مــكــافــحــه ســـوســـه الــنــخــيــل 

الحمراء
مـــكـافــحــه  وادارات  قــــطــــاع  مــــفــــهــــوم   - أوال 

سوسه النخيل الحمراء:
مفهوم نجاح قطاع وإدارات مكافحه سوسه 
الــنــخــيــل الــحــمــراء فــيــعــنــي بــانــه كــيــان خــدمــي، 
يهتم باستخدام كافة املوارد من اجل تحويلها 
الــــى مــخــرجــات لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات املــجــتــمــع أو 
تقوم بتقديم خدمة من اجل الصالح العام.

ثانيا-ابعاد قطاع وادارات مكافحه سوسه 
النخيل الحمراء:

ان الـــرســـالـــة تــمــثــل الـــخـــصـــائـــص املــمــيــزة 	 
لــلــقــطــاع والــــتــــي تــشــكــل تـــفـــردهـــا وتــمــيــزهــا 

وخصوصيتها.
تــــــــوجــــــــه الــــــــرســــــــالــــــــة ـكـــــــافــــــــة املـــــــمـــــــارســـــــات 	 

والــتــصــرفــات الــتــي تــقــوم بــهــا االداره فهي 

تعد املبرر لوجودها.
إن الرؤية والرسالة هما األساس في بناء 	 

االمال ووضع األهداف اإلستراتيجية.
ــيــــر عـــــــن الــــــــرؤيــــــــة اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 	  ــبــ ــعــ ــتــ الــ

والــــرســــالــــة يـــجـــب ان يـــتـــم بــشــكــل مــجــمــل 
وليس بصورة تفصيلية.

يمثل الهيكل التنظيمي أحد الركائز األساسية 	 
لــتــنــفــيــذ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ويـــــعـــــرف الــهــيــكــل 
التنظيمي بأنه اإلطــــار أو البناء الـــذي يحدد 

التركيب الداخلي للمنشأة، حيث يوضح:
االقسام والوحدات الفرعية التى تؤدى . 1

ــــة الــــالزمــــة  ــــطـ ــمــــــال واألنـــــشـ مـــخـــتـــلـــف األعــــ
لتحقيق أهداف املنشأة. 

ــــوع الـــعـــالقـــات بـــيـــن أقـــســـامـــهـــا وخـــطـــوط . 2 نـ
الصالحيات واملسئوليات.

ــكـــات اإلتـــــصـــــال وإنـــســـيـــابـــيـــة . 3 ــبـ تـــحـــديـــد شـ
ــلـــف املــــســــتــــويــــات  ــتـ ــيــــن مـــخـ املــــعــــلــــومــــات بــ

اإلدارية في القطاع.

ــبـــر الـــهـــيـــكـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي وســـيـــلـــة  ــــك يـــعـــتـ ــــذلــ ولــ
أساسية وفعالة لتنفيذ اإلستراتيجية، وعليه 
فـــال يـــوجـــد هــيــكــل تــنــظــيــمــي يــتــصــف بــالــثــبــات 
الــدائــم طيلة الــعــمــر لــلــقــطــاع، فعندما تتغير 
املواقف وتتغير درجــة تأثير عوامل معينة لم 
تؤخذ فى اإلعتبارفانه على االداره او القطاع 
أن تنتقل إلي هيكل أخر بهدف تحقيق التغير 

الفعال.

الفصل الثالث
االدارة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومــســتــقــبــل قــطــاع 

وادارات مكافحه سوسه النخيل الحمراء
ــــى يــــجــــب ان  ــتـ ــ ــــه الـ ــيـ ــ ــاسـ ــ مـــــن املـــــرتـــــكـــــزات االسـ
يــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــقـــطـــاع واالدارات املــســئــولــه 
عن مكافحه السوسه الحمراء بعد انتهاجها 

لالداره االستراتيجيه هى:
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الهيكل االتنظيمى على مستوى دوله ملكافحة سوسة النخيل الحمراء



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

انـــشـــاء هــيــكــل تــنــظــيــمــى لــقــطــاع وادارات . 1
مكافحه سوسه النخيل الحمراء.

انــشــاء هيكل تنظيمى على مستوى دولــه . 2
ملكافحة سوسة النخيل الحمراء.                                          

ــيـــكـــل تـــنـــظـــيـــمـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى . 3 ــــاء هـ انـــــشـ
ــــل اداره ملـــكـــافـــحـــة ســــوســــة الـــنـــخـــيـــل  كـ

الحمراء.

ومــــن خـــاللـــه يــتــم انـــشـــاء فـــريـــق عــمــل لتنفيذ 
الـــبـــرنـــامـــج املــتــكــامــل ملــكــافــحــة حـــشـــرة ســوســة 

النخيل الحمراء كالتالى:

ــلــــومــــات عــلــمــيــه  الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــعــ أواًل: 
عـــن ســـوســـة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء فـــي املــنــاطــق 

املصابة:
والـــــــــفـــــــــكـــــــــرة هــــــــــى جـــــــمـــــــع ـكــــــــافـــــــــة الــــــبــــــيــــــانــــــات 
واملــعــلــومــات عـــن املــنــاطــق املــصــابــة بــحــشــرة 
ــــك لـــدراســـة  ســـوســـة الـــنـــخـــيـــل الــــحــــمــــراء وذلــ
ــــن لـــلـــحـــشـــرة والــــــوصــــــول إلــــى  ــــراهــ الـــــوضـــــع الــ
أفــضــل الــطــرق لــلــمــكــافــحــة والــتــي يــنــتــج عنها 
أهــــم املـــعـــلـــومـــات املــســتــحــدثــة عـــن الــحــشــرة 

ومكافحتها وتتضمن البيانات اآلتية:
حصر املعلومات عن الحشرة ومكافحتها.	 
دراسة الوضع الراهن.	 
الوصول إلى أفضل طرق املكافحة.	 

ثانيًا: الوصول إلى نموذج إرشادي للوقاية 
ونموذج آخر للمكافحة:

ــلــــومــــات الـــكـــافـــيـــة  ــعــ بــــعــــد الــــحــــصــــول عــــلــــى املــ
والحصر الشامل ألهم طرق املكافحة، نبدأ 
فـــي تــصــمــيــم نـــمـــوذج لــلــوقــايــة مـــن الــحــشــرات 
ــنـــاطـــق الـــتـــي لــم  وذلــــــك لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا فــــي املـ
تــصــاب بــعــد وتــصــمــيــم نــمــوذج ألفــضــل طــرق 
ــــي املـــنـــاطـــق  املـــكـــافـــحـــة ملــــحــــاصــــرة الــــحــــشــــرة فـ

املصابة.

ثالثًا: إعداد التشريعات والقوانين الخاصة 
باملكافحة والحجر الزراعي للحشرة:

بخصائـــص  تتميـــز  الحشـــرة  ألن  نظـــًرا 
عديـــدة تســـاعدها علـــى الدخـــول واالنتشـــار 
مختلفـــة  جغرافيـــة  مناطـــق  فـــي  والتكيـــف 
والتغذيـــة علـــى عوائـــل متعـــددة، ممـــا يـــؤدي 
إلـــى االنتشـــار الســـريع لهـــذه الحشـــرة فـــان 
املنـــاخ الزراعـــي الســـائد فـــي مناطـــق زراعـــة 
النخيـــل والطبيعـــة املورفولوجيـــة الفريـــدة 
فـــي  النخيـــل  زراعـــة  باإلضافـــة  للنخيـــل 
مســـافات عشـــوائية أو ضيقـــة كلهـــا عوامـــل 
النتشـــار  مناســـب  منـــاخ  توفـــر  الـــى  أدت 

 . لحشـــرة ا

وهناك عامل اخر مهم كان له دور كبير في هذا 
االنتشار الواسع للحشرة على مستوى العالم 
وهونقل الفسائل والنخيل البالغ من مناطق 

مصابة الى مناطق خالية من االصابة. 

وبالتالي يجب تفعيل القوانين والتشريعات 
الــخــاصــة بــالــحــجــر الــــزراعــــي وأيـــضـــًا تــطــويــرهــا 
وتــحــديــثــهــا لــكــي تــتــنــاســب مـــع حــجــم اإلصـــابـــة 
ــًا لـــتـــكـــون بــــصــــورة مــمــكــنــه  ــ ــــضـ ــــاره، وإيـ ــتـــــشـ ــ وإنـ
التنفيذ وتساعد على عدم إنتشار من خالل 
تطبيقها وذلــــك بــإحــكــام الــرقــابــة عــلــى حــركــة 
الـــنـــخـــيـــل مــــن بـــلـــد الـــــى اخــــــرى ومـــــن مــحــافــظــه 
الــــى اخــــرى وذلــــك بــتــطــبــيــق اجـــــــراءات الــحــجــر 

الداخلي.

ربعًا: أعداد كوادر لإلرشاد والتدريب:

ـــان الــنــخــلــة  رفــــع الـــوعـــي لــــدى املــهــتــمــيــن فـــي شـ
حول اهمية حشرة سوسة النخيل الحمراء 
من االمــور الهامة النجاح برنامج املكافحة.  
ونــظــرا لــصــعــوبــة اكــتــشــاف الــحــشــرة، ولــعــدم 

ــلــــة رصـــــــد فــــعــــالــــة فــــقــــد أصـــبـــح  ــيــ تـــــواجـــــد وســ
أعـــداد بــرامــج متخصصه لــتــدريــب اصــحــاب 
املـــــــــزارع، واملــــزارعــــيــــن، والـــعـــامـــلـــيـــن فــــي بـــرامـــج 
املــــكــــافــــحــــة، واملـــــرشـــــديـــــن الـــــزراعـــــيـــــيـــــن، مــن 
خــــالل الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة املــكــثــفــه وورش 
العمل والــنــدوات حــول سبل فحص ورصد 
الـــحـــشـــرة والـــتـــعـــرف عــلــى اعـــــراض االصـــابـــة، 
وكيفية أســتــخــدام طــرق املكافحة املتعددة 
ــي لـــنـــجـــاح الـــبـــرنـــامـــج بـــاألضـــافـــة  ــا�ضــ عـــامـــل اســ
إلى الجهود املبذولة في التقليل من خطورة 

الحشرة.

ويعتمد البرنامج على:
أعــداد الــكــوادر اإلرشــاديــة والــتــدريــب . 1

ــــاره  فــــي كــــل دولـــــه وكــــل مـــحـــافـــظـــه اوامــ
ــيــــذ نــــــمــــــوذج الـــــوقـــــايـــــة  ــفــ ــنــ ــتــ يـــــقـــــومـــــوا بــ
ــيــــن ويـــكـــونـــوا  ــيــ واملــــكــــافــــحــــة مــــع املــــزارعــ
ــــن  عــــــــــلــــــــــى إســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــداد لـــــــــــإجـــــــــــابـــــــــــة عــ

تــســاؤالتــهــم.
يتضمن البرنامج تنظيم سلسله . 2 وإيــضــًا 

ــتــــدريــــب الــــيــــوم الـــحـــقـــلـــي املــســتــمــر  مــــن الــ
لتوعية املزارعيين.

االســـتـــعـــانـــة بـــوســـائـــل االعــــــالم املــســمــوعــه . 3
ــــة  واملـــرئـــيـــة فــــى نـــشـــر الــــوعــــي بــــصــــورة دوريـ
حـــــول خــــطــــورة حـــشـــرة ســـوســـة الــنــخــيــل 
وأستخدام االتــصــال والرسائل  الحمراء 
ــبــــاشــــرة بـــأمـــاكـــن  الـــتـــلـــيـــفـــون املــــحــــمــــول املــ

االصابه.
ـــاد . 4 ــ رفـــــع الــــوعــــي مــــن خـــــالل وســــائــــل االرشــ

املختلفة كالنشرات وامللصقات، واملواقع 
االلكترونية.

ومـــن ســبــل الــتــوعــيــة ايــضــا تــشــكــيــل فــرق . 	
الجمعيات البيئية من كل قرية واشركهم 
في البرامج التدريبية حول كيفية ورصد 

النخيل املصاب ومكافحته.
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ــًا: فــــحــــص ورصــــــــد حــــشــــرة ســـوســـة  ــ ــــامـــــسـ خـ
النخيل الحمراء:

الــــــفــــــحــــــص والـــــــــرصـــــــــد الـــــــــــــــــدوري املــــنــــتــــظــــم 
الشــجــار الــنــخــيــل لــتــحــديــد حـــاالت االصــابــة 
ــثــــر  ــلــــة األكــ ــيــ ــي الــــوســ ــ ــ ــالــــحــــشــــرة مــــبــــكــــرًا وهـ بــ
فـــاعـــلـــيـــة فــــي تـــقـــلـــيـــل الـــتـــكـــلـــفـــة االقـــتـــصـــاديـــة 
ــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج  ــــالزمـ واملـــــــدة الـــزمـــنـــيـــة الـ

املكافحة.

ــــًرا مـــــن دورة حـــيـــاة  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ ــيـــــث ان جـــــــزء  ــ وحـ
حــــشــــرة ســــوســــة الـــنـــخـــيـــل الــــحــــمــــراء يــتــمــثــل 
ــلـــة  ــنـــخـ ــــي داخـــــــــل جـــــــذع الـ ــــرقـ ــيـ ــ ــــور الـ ــــطــ ــــي الــ فــ
االمــر الــذي يــصــعــب مــن اكــتــشــاف االصــابــة 

 . بسهولة

فـــأن مــســألــة تــطــويــر طـــرق االكــتــشــاف املبكر 
عامل أسا�ضي في مقاومة الحشرة وذلــك من 
خالل من التقنيات الحديثة املتوفرة كنظام 
ــــزة الـــفـــحـــص  ــهــ ــ ــــن بــــعــــد أو أجــ االســــتــــشــــعــــار عــ

األلكتروني. 

ـــًا يــمــكــن األســـتـــعـــانـــة بــطــريــقــة لــتــحــديــد  وأيــــضـ
املواقع وهو يعرف )بالنظام العالمي لتحديد 

املواقع(.

الــتــي تـــؤدي إلــى تحديد الــتــوزيــع الجغرافي 	 
للنخيل.

رصـــد حـــاالت وأمــاكــن االصــابــة بالحشرة 	 
ــــجـــــب عـــالجـــهـــا  بـــــــدقـــــــة. واملـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــي يـ

والسيطرة عليها.  
بحيث يسهل 	  تجميع البيانات ألكترونيًا 

الوصول اليها.

ــيـــد عــــنــــد تـــقـــيـــيـــم بــــرامــــج  ــفـ فــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة تـ
املكافحة في املناطق املصابة.

ــبــــكــــر لـــنـــشـــاط  ــلــــيــــة رصــــــــد مــ ــتـــــم عــــمــ ــ أيــــــضــــــًا تـ
ــــدام املـــصـــائـــد  ــــخـ ــتـ ــ ــــالل اسـ ــ الــــحــــشــــرة مـــــن خـ
الــفــرمــونــيــة املـــضـــاف إلــيــهــا الــطــعــم الــغــذائــي 
والــــتــــي تـــجـــذب وتـــجـــمـــع الـــحـــشـــرات الــكــامــلــة 
ومــن ثــم القضاء  لسوسة النخيل الــحــمــراء 
ــــزاوج وتــســتــمــر دورة  عــلــيــهــا حـــتـــى اليـــحـــدث تــ
ــتــــخــــام الــــطــــرق  حــــيــــاتــــهــــا، بــــاالضــــافــــه الــــــى اســ
الحديثه التى مازالت تحت الدراسه وأكثر 

فاعلية.

سادسًا: العمليات البستانية الوقائية 
)املكافحة امليكانيكية(:

تــحــديــد الـــوقـــت املــنــاســب إلجـــــراء عمليه . 1
الــتــقــلــيــم فـــى شــهــر ديــســمــبــر اويـــنـــايـــر حيث 

أعداد الحشرات فيها أقل ما يكون.
إنـــتـــظـــام عــمــلــيــة تــقــلــيــم الــنــخــيــل وكــذلــك . 2

ــــاف لــتــقــلــيــل فـــرص  ــــجـ ازالـــــــــة الـــســـعـــف الـ
اختباء الحشرة.

العناية بالتلقيح وإزالة الليف ومخلفات . 3
النخيل.

أزالة بقايا العذوق والجريد.. 4
تقليم وتنظيف قواعد األشجار.. 	
دهــــــان أمــــاكــــن الــتــقــلــيــم بـــأحـــد املـــبـــيـــدات . 	

املوجودة.
تغطية أماكن الــجــروح أو القطع بالجير . 	

أو الكيريت. 
جــمــع الــثــمــار املــصــابــة مــن عــلــى الشماريخ . 	

اواملتساقطه على األرض وحرقها.
فصل الفسائل من حول النخلة وزراعتها . 9

فى االرض املستديمه او بيعها اوزراعتها في 
املشتل عندما تصل إلــى العمر املناسب 
)4 سنوات( أول بــأول تعمل على تسهيل 
الفحص وتحديد االصــابــة بالسوسة في 
وقـــت مــبــكــر مــع مــعــالــجــة أمــاكــن الــجــروح 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن عــمــلــيــة الـــتـــقـــلـــيـــم وامــــاكــــن 

فصل الفسائل برشها باملبيدات املو�ضى 
بها.

تــنــظــيــف وتـــطـــويـــش الـــفـــســـائـــل الــكــثــيــفــة . 10
حول قاعدة الشجرة.

ــــار الـــتـــي ال يـــؤثـــر بـــهـــا الـــعـــالج . 11 ــــجـ إزالـــــــة األشـ
وحرقها بالطرق السليمة.

الزراعات بمسافات ال تقل عن 	 متر.. 12
ــتــــان وذلـــــــك . 13 ــبــــســ ــلــ ــــة الـــــــــدوريـــــــــة لــ ــافـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ

ــيـــات  ــائـــش والـــحـــولـ الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــحـــشـ
بـــقـــايـــا املـــخـــلـــفـــات الـــنـــاتـــجـــة عــــن عــمــلــيــات 
خدمة رأس النخلة واعدامها بالحرق او 

بتقطيعها الى اجزاء صغيرة.
ــــعـــــدل . 14 ان طــــــريــــــقــــــة الـــــــــــــري وارتـــــــــــفـــــــــــاع مـ

الــــــــرطــــــــوبــــــــة االرضــــــــــيــــــــــة مـــــــــن الــــــعــــــوامــــــل 
االساسيه في انتشار االصابة بالحشرة 
فــيــجــب إتــبــاع نــظــام الـــري بــالــتــنــقــيــط في 
بدال  توفير احتياجات النخيل من املاء 
من الري بالغمر ومع تقنين أحتياجات 

النخلة من املياه.

املكافحة الكيميائية التي تتم على  سابعًا: 
اشجار وفسائل النخيل:

املكافحة الكيميائية:. 1
ــيــــدات  ــبــ ــمــــال املــ ــعــ ــتــ ــــن أن أســ ــــم مــ ــــرغــ ــى الــ ــلــ عــ
الكيميائية ســــواء عــن طــريــق الــحــقــن أو رش 
األوراق أو تــعــقــيــم الـــتـــربـــةيـــؤدي إلــــى تــكــالــيــف 
بــاهــظــة ةأســـتـــخـــدامـــه بــكــثــرة يـــــؤدي إلــــى تــلــوث 

الثماروتلوث البيئة وتلوث املياه.

ولكن يفضل ان تتم املكافحة كالتالي:
ــيـــة رش 	  ــائـ عـــمـــل بـــرنـــامـــج املـــكـــافـــحـــة الـــوقـ

اشــجــار النخيل السليم واملــصــاب بأحد 
املبيدات السائلة الفعالة واملــو�ضــى بها 
وفــقــا لبرنامج املــزرعــة وذلــك مــع مــراعــاة 
نشاط الحشرة مع توقف عملية الرش 



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

هيكل تنظيمي على مستوى إدارة البرنامج املتكامل ملكافحة سوسة النخيل الحمراء
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ــــرات الـــتـــلـــقـــيـــح وإكـــــتـــــمـــــال ونـــضـــج  ــ ــت ــ ــــى فــ فــ
الثمار. 

برنامج العالج يتم بغلق الثقوب واالنفاق 	 
أوالـــتـــجـــاويـــف عـــلـــى جــــــذوع الــنــخــيــل بــعــد 

تنظيفها.
التعفير ألمــاكــن جـــروح التقليم وأمــاكــن 	 

إزالة الفسائل والرواكيب.

يــســتــخــدم الـــعـــالج الــكــيــمــيــائــي للنخيل . 2
املصاب كالتالي:

ــيــــم بــــعــــد اإلصــــابــــه  ــخــــراطــ وذلـــــــك بــــوضــــع الــ
وحــقــنــهــا بــاملــبــيــد الــالزم بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة 
أو األدوات الــحــديــثــة وفـــى بــعــض األحـــيـــان 
ــــراص فـــوســـفـــيـــد األلـــومـــنـــيـــوم  يـــســـتـــخـــدم أقـ
حـــســـب الـــحـــالـــة وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن جــفــاف 
ــــم  ــيـ ــ ــــراطـ األمــــــــاكــــــــن املــــــصــــــابــــــة يـــــتـــــم رفـــــــــع خـ
ــلـــق الـــفـــتـــحـــات بـــاألســـمـــنـــت ملــنــع  الـــحـــقـــن وغـ
الــوصــول مــره أخــرى أو مــنــع تــســرب الــغــاز 

املــعــالــج.

ثامنًا: املكافحة الحيوية:
أستخدام املستخلصات النباتية.	 
بعض الكائنات الدقيقة.	 
الفرمونات.	 
الكيرمونات.	 

تاسعًا: املكافحة البيولوجية )الطبيعية(:
ــتـــــخـــــدام الـــــحـــــشـــــرات املــــمــــرضــــة  يــــمــــكــــن أســـ
ــــل الـــــــــحـــــــــمـــــــــراء مـــــــثـــــــل )  ــ ــيـ ــ ــ ــــخـ ــ ــنـ ــ ــ لـــــــســـــــوســـــــة الـ
ــة  ــ ــــرضـ ــمـ ــ الــــــنــــــيــــــمــــــاتــــــودا أو الــــــفــــــطــــــريــــــات املـ
في برنامج املكافحة املتكاملة   ) للحشرات 
لـــحـــشـــرة ســـوســـة الـــنـــخـــيـــل الـــحـــمـــراء حــيــث 
ــــم هــــــــــذا االســــــــتــــــــخــــــــدام فــــــــي خــــفــــض  ــاهــ ــ ــــســ يــ
وتـــقـــلـــيـــل نـــســـب اإلصــــابــــة بـــحـــشـــرة ســـوســـة 

الــنــخــيــل الــحــمــراء. 

وتــســتــهــدف كــل مــن الــنــيــمــاتــودا والــفــطــريــات 
املــــــمــــــرضــــــة الـــــــيـــــــرقـــــــات واألطـــــــــــــــــــوار الــــكــــامــــلــــة 

للحشرة.

وينصح بأستخدامها مع مواقيت ارتفاع نسب 
اعـــداد الحشـــرة ومالئمة الظـــروف البيئية مع 
عـــدم أســـتخدام املبيـــدات الكيميائيـــة حتى ال 

تؤثر على الحشـــرات املمرضه.

عاشرًا: وحدة التقييم واملتابعة:
وتـــــقـــــوم هـــــــذه الــــــوحــــــدة بـــتـــجـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
الكاملة على مــدى الضرر الــواقــع وذلــك من 
ــابــــات الــقــديــمــة  خــــالل تــقــريــر عـــن عــــدد اإلصــ
ــابــــات الــحــديــثــة وعـــــدد الـــحـــاالت  وعـــــدد اإلصــ
ــــم عـــالجـــهـــا ونـــســـبـــة اإلصـــــابـــــة ونـــســـبـــة  ــتــــي تـ الــ
الــعــالج ومـــدى الــتــقــدم أو الــتــأخــر وذلـــك لكي 
نتدارك املوقف بإستمرار وتعديل وتحديث 

البرنامج أول بأول.

املراجـــع
 	 »)2012( شـــريـــف فــتــحــى  الـــشـــربـــا�ضـــى، 

مدخل للحصول على معلومات علميه 
عن سوسة النخيل الحمراء في املناطق 
ــيــــر مــــنــــشــــورة -  املــــصــــابــــة » مــــحــــاضــــره غــ
ــنـــوان »الـــحـــصـــول عــلــى  ــــة عـــمـــل بـــعـ ورشــ
مــعــلــومــات عــلــمــيــة عـــن كــيــفــيــة مــقــاومــة 
ــيــــل الــــــحــــــمــــــراء« املـــعـــمـــل  ــنــــخــ ســـــوســـــة الــ

مايو. املركزي للنخيل13 

 	 «  )2013( شـــريـــف فــتــحــى  الــــشــــربــــا�ضــــي، 
مــقــتــرح بــرنــامــج مــتــكــامــل ملــكــافــحــة حــشــرة 
ــــراء«   مــحــاضــره  ــمـ ــ ــحـ ــ ســـوســـة الـــنـــخـــيـــل الـ
غير منشورة - ورشــة عمل بعنوان »دور 
الــجــامــعــات ومــراكــز الــبــحــوث فــي مكافحة 
ســـوسة النخيل الحمراء« املعمل املركزي 

للنخيل من	 - 	 /	 /2013.

ــــد نـــــور 	  ــــمـ ــــحـ ــــفـــــي مـ ــنـ ــ ــــمـــــد حـ ــــحـ تــــــبــــــيــــــدي، مـ
أثـــر اإلدارة اإلســتــراتــيــجــيــة على   )2010(
كــفــاءة وفــعــالــيــة األداء. رســالــة دكــتــوراه 
- جـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم كـــلـــيـــة الـــــدراســـــات 
الــعــلــيــا، مــدرســة الــعــلــوم اإلداريــــة، قسم 

إدارة األعمال.

ــــي وآخــــــرون 	  ــــر�ضـ جـــمـــال الــــديــــن مــحــمــد املـ
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي  ــــر  ــيـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ )2002م(، 
واإلدارة االســتــراتــيــجــيــة مــدخــل تطبيقي 

)اإلسكندرية، الدار الجامعية،(.

اإلدارة 	   ،)2003( مــحــمــد أحــمــد  عــــوض، 
اإلستراتيجية األصــول واألســس العلمية 

)اإلسكندرية: الدار الجامعية(

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املـــتـــعـــددة 	   .)201	( فـــــاو 
ــــات واملــــــــتــــــــعــــــــددة األقـــــالـــــيـــــم  ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ الـ
الــــنــــخــــيــــل  ســــــــوســــــــة  إلدارة  املــــــقــــــتــــــرحــــــة 
الــــحــــمــــراءاملــــشــــاورة الــعــلــمــيــة واالجـــتـــمـــاع 
الـــــرفـــــيـــــع املـــــســـــتـــــوى عــــــن إدارة ســـوســـة 
النخيل الــحــمــراء، رومـــا، 31-29 مــارس/ 
--منظمة األغــذيــة والــزراعــة   201	 آذار 

لأمم املتحدة.

فـــــالح حـــســـن عــــــداي الـــحـــســـيـــنـــي، اإلدارة 	 
االســتــراتــيــجــيــة )عــمــان: دار وائـــل للنشر، 

2000م(.

 	 ،)200	( مــــــــــــر�ضــــــــــــي  مـــــــحـــــــمـــــــد  نـــــــبـــــــيـــــــل 
اإلدارة  واحــــمــــد عـــبـــد الــــســــالم ســـلـــيـــم، 
ــنــــدريــــة: املــكــتــب  اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة )اإلســــكــ

العربي الحديث(.



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

الغذائية العنارص  بعض  إضافة   أثر 

 عىل تقليل ظاهرة »شيص« الثامر

»الربحي« صنف  عىل   وجودتها 

تحت ظروف الخرطوم
بروفسري داود حسني داود

د. فاطمة عبد الرؤوف أحمد
dawoudhussien@gmail.com

امللخص 

انـــتـــشـــرت مــــؤخــــرًا ظــــاهــــرة فـــشـــل تــلــقــيــح عـــدة 
أصناف من إنــاث النخيل في بساتين مناطق 
مختلفة من السودان ولذلك تم تصميم هذه 
التجربة لعامي )	201 و2019( على نخيل تمر 
صنف بــرحــي تحت ظـــروف جــنــوب الخرطوم 
)بــــتــــري( 45 نــخــلــة صــنــف بـــرحـــي، مــتــمــاثــلــة في 
الحجم وقــوة النمو والعمر )12ســنــة( )ثــالث 

نخالت في الحوض الواحد مكرر ثالث مرات( 
مـــزروعـــة بــمــســافــات 	×	 مــتــر فـــي تــربــة قلوية 
ثــقــيــلــة وقـــد تــعــرضــت أشـــجـــار نــخــيــل الــتــجــربــة 
لــعــمــلــيــات الــخــدمــة املـــو�ضـــى بــهــا مــن الــبــحــوث 
الزراعية من ري وتسميد وخالفه باإلضافة 
إلـــى العمليات الفنية الــروتــيــنــيــة األخــــرى وتــم 
تلقيح أشجار التجربة بحبوب لقاح من فحل 
ــــدد ســـعـــف كــــل نــخــيــل  ــيـــد عــ ــــم تـــوحـ واحـــــــد وتــ
التجربة إلى )100( سعفة. كما وحدت نسبة 
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الــعــذوق إلـــى الــســعــف إلـــى 1:10 عــنــد اإلزهــــار. 
كانت املعامالت التي استعملت على النخيل 
خــمــس مــعــامــالت ـكــاآلتـــي: رش بـــمـــاء صــنــبــور. 
بـــكـــبـــريـــتـــات  رش   .1% ــا  ــ ــــوريــ يــ بــــمــــحــــلــــول  رش 
 HBO3(( ــبـــورون  ــالـ رش بـ  .1% الــبــوتــاســيــوم 
فــي املــلــيــون. رش بكبريتات الزنك  00	1جــــزء 

فــــــي املـــــلـــــيـــــون. حــــيــــث تــــــــرش هــــذه  300 جــــــــزء 
املــــركــــبــــات الـــغـــذائـــيـــة ثـــــالث مـــــــرات: عـــنـــد أول 
ظهور لأغاريض )قبل تفتحها( ثم في مرحلة 
ــرًا فـــي مــرحــلــة الــخــالل  ــيـ الــكــمــري )Kimri( وأخـ
أوضـــحـــت نــتــائــج الــتــجــربــة لــعــامــيــن   .Kalal((
على التوالي آثار معنوية واضحة عند إضافة 
بعض املحاليل الغذائية على تقليل ظاهرة 
الشيص وتحسين عقد الثمار وأيضًا تحسين 
نوعية الــثــمــار وزيــــادة إنتاجية النخلة/كجم 
تــم تحليل متوسطات الـــقـــراءات واستعمال 

دنكن املتعدد املتوسطات لدى 5%. 

مقدمه وأدبيات البحث
تعتبر زراعــــة نــخــيــل الــتــمــر نــشــاطــًا اقــتــصــاديــًا 
ــيـــة فــــى مــعــظــم مـــنـــاطـــق الــــســــودان  بـــالـــغ األهـــمـ
نسبة ألهمية التمر  شماله وغــربــه وشــرقــه، 
الــغــذائــيــة بــاإلضــافــة لــالســتــعــمــاالت املختلفة 
ألجــــــزاء الــنــخــلــة الـــتـــي تـــعـــود بــالــنــفــع لــإنــســان 
ــــة ألهـــمـــيـــة الـــنـــخـــيـــل االقـــتـــصـــاديـــة  ــافـ ــ ــــاإلضـ وبـ
بأهمية اجتماعية وبيئية بالغة،  يتميز أيضًا 
حـــيـــث شـــكـــل عـــلـــى مــــر الــــتــــاريــــخ بــيــئــة صــالــحــة 
ــــدرًا لــلــظــل )لــلــمــحــاصــيــل الــتــحــتــيــة مــن  ومـــــصـ
فــاكــهــة وبــقــولــيــات وخـــضـــر( كــمــا أن ألشــجــار 
الــنــخــيــل األثــــر الــبــالــغ فــي الــحــفــاظ عــلــى نسيج 
ــــي مــنــاطــق  الـــبـــيـــئـــة ودرء مـــخـــاطـــر الـــتـــصـــحـــر فـ
كــثــيــرة مـــن الــــســــودان. ومــــن أجــــل ذلــــك تعتبر 
ــًا لــكــافــة  ــمـــر إرثـــــــــًا حــــضــــاريــــًا مــــقــــدســ ــتـ نـــخـــلـــة الـ
ــثـــقـــافـــات اإلنـــســـانـــيـــة الـــ�ضـــيء  الــــحــــضــــارات والـ
الـــــذي أوجـــــب املــحــافــظــة عــلــيــهــا واالعـــتـــنـــاء بها 

فــي كــل زمـــان ومــكــان. حــيــث تــرتــبــط النخلة في 
ــــداًء مــن  ــتـ ــ ــيـــاة، ابـ ــــســـــودان بـــكـــل مـــنـــاحـــي الـــحـ الـ
زراعتها مــرورًا بنموها وحصاد ثمارها وصواًل 
إلى االستخدامات املختلفة لها وملنتجاتها. ال 
ســيــمــا وأنَّ املــجــتــمــع الـــســـودانـــي وبــشــكــل عــام 
أيــــضــــًا وفــــقــــًا لـــنـــشـــاطـــه االقــــتــــصــــادي الــــعــــام، 
مجتمع زراعــي - رعــوي. يعتمد بشكل رئي�ضي 
عــلــى زراعــــة أشــجــار الــنــخــيــل. )داود وفــاطــمــة 

)2019

تقليديًا يكاثر النخيل في السودان بالفسائل 
ولــكــن مـــؤخـــرًا بــــدأ انــتــشــار الــفــســائــل املــكــاثــره 
ــثـــر مــــن مـــلـــيـــون مــن  ــــت أكـ نــســيــجــيــًا حـــيـــث زرعــ
فسائل األصناف املختلفة من التمور الرطبة 
)إحصائيات إدارة البساتين االتحادية	201(  
ــــل أنـــحـــاء  ــــي كـ ــًا بـــشـــكـــل جـــيـــد فـ ــمــــت خــــضــــريــ ونــ
الــســودان غير أنــهــا واجــهــت فــي مرحلة األثــمــار 
والــعــقــد بنسبة عالية مــن فشل العقد وبــدأ 
معظم املزارعين بالشكوى من هذه الظاهرة 
وبــاملــســح األولـــي عنها فــي مـــزارع النخيل بوالية 
الخرطوم )غــرب أمدرمان ومشروع السليت 
الشمالي والــجــنــوبــي ومــشــروع ســنــدس وجبل 
أولـــــــيـــــــاء ومـــــــشـــــــروع ســــــوبــــــا( تـــــــراوحـــــــت نــســبــة 
الشيص فــي أغــلــب األصــنــاف مــن 30-100% 
فــي البستان الــواحــد حيث  تباينت األصناف 
في نسبة حدوث الشيص حيث كانت أعالها 
ــــرحــــي وتـــلـــيـــهـــا الــــخــــالص ثــــم نـــبـــتـــة ســيــف  فــــي الــــب
والـــســـكـــري وتـــكـــاد تـــكـــون مـــعـــدومـــة فـــي صنف 
املجهول، ويمكن تعريف الشيص بأنه عمومًا 
فشل في التلقيح حيث أن أزهــار نخيل التمر 
تــحــتــوي طــبــيــعــيــًا عــلــى ثـــالث مــبــايــض )كــرابــل( 
تضمر اثنتان منها عند نجاح التلقيح ويبقى 
املبيض امللقح ينمو ويكون الثمرة، وفي حالة 
فــشــل الــتــلــقــيــح تــبــقــى الـــثـــالث كـــرابـــل وتــعــرف 
بظاهرة )الشيص( وتنمو هذه الكرابل قلياًل 

ولكن ال تصل إلــى حجم الثمرة الطبيعي وال 
يمكن أكلها، وقد تبقى الكرابل على العذوق 
وقـــد تسقط وذلـــك حــســب الــصــنــف. وزيـــادة 
أعداد الكرابل عن العدد الطبيعي )3 كرابل( 
يــعــتــبــر ظـــاهـــرة غــيــر طــبــيــعــيــة فـــي نــخــيــل الــتــمــر، 
حيث تــراوح عــدد الكرابل التي تم مالحظاتها 
على نخيل التمر النسيجي ما بين 9-4 كرابل. 

)داود حسين وفاطمة غبدالرؤوف 	201(

ظاهرة الشيص من أكبر املشاكل التي ظهرت 
على النخيل في السودان وتتسبب في خسائر 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة ملــــزارعــــي الــنــخــيــل حـــيـــث ال 
ــيـــل، أي  ــنـــخـ تـــتـــضـــح إال بـــعـــد إزهــــــــار وإثـــــمـــــار الـ
بــعــد الــســنــة الــرابــعــة أو الــخــامــســة مــن زراعـــة 
الفسيلة في البستان ومن مالحظتنا الحقلية 
ــادرة عــلــى تــكــويــن  ــ فــقــد تــســتــمــر الــنــخــلــة غــيــر قــ
الثمار لسنوات طويلة قبل أن تتحسن نسبيًا 
أو قــــد تـــظـــل الــنــخــلــة عـــلـــى هـــــذه الـــحـــالـــة دون 
تــحــســن. والــنــخــيــل املــتــحــســن غـــالـــبـــًا مــايــكــون 
إنـــتـــاجـــه مــــن الـــتـــمـــور أقـــــل مـــقـــارنـــة بــالــنــخــيــل 
النسيجي السليم أو النخيل الفسيلي. واتضح 
ـــار نــخــيــل الــصــنــف  ــجـ ــتــــالف أشــ ــًا اخــ ـــضــ لـــنـــا أيـ
الــواحــد فــي حـــدوث هــذه الــظــاهــرة فقد تكون 
جــمــيــع أغـــاريـــض الــشــجــرة مــشــيــصــة )بجميع 
ــاريـــــض أو  ــ ــاهــــات( أو يـــكـــون بـــعـــض األغـ االتــــجــ
عـــدد مــن الــشــمــاريــخ عــلــى الــعــذق الـــواحـــد هي 
ــــرت مــن  الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى شـــيـــص. وكـــمـــا ذكــ
مشاهدتنا تحسن بــعــض األشــجــار مــن سنة 
إلــى األخـــرى ولــكــن هــذا التحسن يــكــون بطيئًا 
وقد يأخذ عدة سنوات مما يزيد من خسارة 

املزارع اقتصاديًا.

يعتقد كثير مــن املــزارعــيــن بــأن هــذه الظاهرة 
لها عالقة مباشرة ومرتبطة بعملية التلقيح 
حــيــث يـــعـــزون ذلــــك إلــــى عــــدم كـــفـــاءة الــعــمــال 
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القائمين بالتلقيح أو عــدم توافق اللقاح مع 
الــصــنــف أو عـــدم حــيــويــة الــلــقــاح املستعمل، 
وهناك عــدد من األشــكــال املختلفة للظاهرة 

لوحظت أثناء املسح نذكر منها:
فشل جميع العذوق في تكوين الثمار. . 1
بعض العذوق سليمة وأخرى مشيصة.. 2
وجود بعض الثمار مشيصة على العذق . 3

وأخرى عادية.
سنتطرق في هــذه الــورقــة إلــى ظاهرة تشيص 
الثمار فقط وليس للمشاكل الحقلية األخرى 
املرتبطة ببعض مظاهر الفسائل النسيجية 
ــعــــذوق  مـــثـــل تـــشـــوهـــات شـــكـــل الـــشـــمـــاريـــخ والــ
ــــخـــــوص وتـــقـــزم  ــــرات شـــكـــل الـــســـعـــف والـ ــي وتــــغــ
الفسائل أو نقص الكلوروفيل على الخوص 
بطريقة منتظمة أي أن املسح فقط لظاهرة 
ــاولــــة الـــتـــقـــلـــيـــل مـــنـــهـــا بـــإضـــافـــة  الـــشـــيـــص ومــــحــ
بــعــض الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة رشـــا عــلــى املجموع 

الخضري والعذوق. 

املواد وطرق البحث:
أجــريــت هــذه الــدراســة بواسطة مركز بحوث 
ــتــــان خــــاص  ــــي بــــســ ــيــــل الـــبـــســـتـــانـــيـــة فــ املــــحــــاصــ
ــــوم )بــــــتــــــري( خـــــــالل مـــوســـمـــي  ــــرطـ ــخـ ــ ــنـــــوب الـ ــ جـ
حــيــث تــم تكليفنا   ،)2019  –  201	( الــنــمــو 
بدراستها بواسطة بروفسير أحمد علي قنيف 
ــــام جــمــعــيــة فـــالحـــة ورعــــايــــة الــنــخــيــل  ــيـــن عـ أمـ
السودانية في )	201( حيث بدأت مسوحاتنا 
لـــدراســـة هــــذه الـــظـــاهـــرة حــيــث وقــــع اخــتــيــارنــا 
ـــخــــرطــــوم  ــــوب الـ ــنـ ــ ــتــــان نـــخـــيـــل فــــــي جـ ــى بــــســ ــلــ عــ
)منطقة بــتــري( حــيــث تــم اخــتــيــار )45( نخلة 
صــــنــــف بـــــرحـــــي )ثــــــــــالث نـــــخـــــالت فــــــي الــــحــــوض 
الواحد مكرر ثالث مرات( متماثلة في الحجم 
وقــــــوة الـــنـــمـــو والـــعـــمـــر )12ســـــنـــــة( واألشــــجــــار 
مــزروعــة على أبــعــاد )	×	( متر فــي تربة قلوية 
ثــقــيــلــة وقـــد تــعــرضــت أشـــجـــار نــخــيــل الــتــجــربــة 

لــعــمــلــيــات الــخــدمــة املـــو�ضـــى بــهــا مــن الــبــحــوث 
الزراعية من ري وتسميد وخالفه باإلضافة 
إلــى العمليات الفنية الروتينية األخـــرى فقد 
تــم تلقيح أشــجــار التجربة بحبوب لــقــاح من 
فحل واحد وتم توحيد عدد سعف كل نخيل 
التجربة إلى )100( سعفة. كما وحدت نسبة 
العذوق إلــى السعف إلــى )1:10( عند األزهــار 
تمت معاملة أشجار  )توصية بحثية أيــضــًا( 
نخيل التجربة بخمس معامالت رش عناصر 
غذائية مختلفة - كل ثالث أشجار على حدة 

وكررت ثالث مرات أيضًا:
املعاملة األولى: رش بماء صنبور )معاملة 	 

املقارنة( املشاهدة
املعاملة الثانية: رش بمحلول يوريا 1% 	 
رش بــــكــــبــــريــــتــــات 	  املــــــعــــــامــــــلــــــة الـــــــثـــــــالـــــــثـــــــة: 

البوتاسيوم 1% 
 	 HBO3(( املعاملة الرابعة: رش بالبورون

00	1 جزء في املليون

املعاملة الخامسة: رش بكبريتات الزنك 	 
)300( جزء في املليون   

تم تطبيق جميع املعامالت بشكل منفصل في 
وتــم تقسيم  )	201و2019(،  عامي التجربة 
محاليل املغذيات إلى ثالث جرعات متساوية 

ورشها على النخيل في مراحل مختلفة: 
)قبل تفتحها(  أواًل: عند ظهور اإلغــاريــض 

)Kimri( ثانيًا: في مرحلة الكمري
 .Kalal(( ثالثًا: في مرحلة الخالل

تــم خلط محاليل ااملــعــامــالت بعامل ترطيب 
)Tween-20( لتقليل التوتر السطحي وزيادة 

زاوية التماس لقطرات املحاليل املختلفة.

جمع البيانات واملالحظات:
يــومــا مــن التلقيح تــم أخـــذ البيانات  بــعــد 30 

اآلتية:

)الــتــي يطلق عليها . 1 نسبة الــثــمــار الشيص 
الصيص محليًا والتي نتجت عن الزهور 
ــلـــقـــحـــة والـــــتـــــي فـــشـــلـــت فـــــي الــتــخــصــيــب  املـ
والــــتــــطــــور إلـــــى ثــــمــــار( وذلــــــك عـــلـــى أســــاس 

العدد الكلي لأزهار على الشمروخ.
تـــم حــصــاد خــمــســيــن ثــمــرة صـــفـــراء كاملة . 2

الـــلـــون مـــن كـــل تـــكـــرار بــشــكــل عــشــوائــي في 
 )bisir( نــهــايــة مــرحــلــة الـــخـــالل )الـــبـــســـر( 
ــــالل األســـــبـــــوع األول مــــن شــهــر  وذلـــــــك خــ
يــونــيــو، ثــم تعبئتها على الــفــور فــي أكياس 
بالستيكية وحفظها مبردة في ثالجة عند 
درجــــــة حـــــــرارة )	 ± 1( درجــــــة مـــئـــويـــة فــي 
املختبر لتحديد الخواص الفيزيوكيميائية 
)وزن الثمرة، جم( وذلك بناًء على طريقة 

.)AOAC 199	(
ــــن الـــســـعـــفـــة الـــثـــالـــثـــة . 3 ــــم أخــــــذ خــــــوص مـ تـ

مـــن قــلــب الــنــخــلــة بــعــد شــهــريــن مـــن آخــر 
رشــة بالعناصر الغذائية وذلــك بناًء على 
)Reuther etal., 1954( وذلك   . توصية 
من الثالث مكررات للمعامالت الخمسة 
لعامي التجربة. وعند وصولها املعمل تم 
غــســل الــعــيــنــات بــعــنــايــة، وتجفيفها عند 
درجـــة مئوية إلــى الـــوزن الثابت،   	0-	0

ثــم طحنها وإذابــتــهــا فــي حــامــض الكبرتيك 
 Evanhuis, De( تــــوصــــيــــة  عــــلــــى  بــــــنــــــاًء 
 N, P, K,( وذلــك لتحليل )Waard 19	0

 )N( وتم تحليل الـ )Ca, Mg, Mn, Zn, Fe

الـ  بــنــظــام    )P( والــــ  )micro-kjeldahl( بـــ
)vanadomolybdophosphric( األصفر 
فـــي حـــامـــض الــنــيــتــريــك والــــــ )K( بــواســطــة 
 flame photometer - E.E.L( ـــ  الــ جــهــاز 
   ombrink( عــلــى تــوصــيــة  ــاًء   ــنــ بــ  )mode

 )Mg( والـــــــ   )Ca( والـــــــ   .)199	 وآخـــــــــرون 
بواسطة   )Mn, Zn, Fe( وبقية العناصر
 Perking- Elemer Atomic( ــاز  ــ ــهـ ــ جـ
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 absorption spectrophotometer
تــوصــيــة  عـــلـــى  بــــنــــاًء   )model 2380 AL

 .)Chapman, Pratt 19		(

النتـائــج واملناقشة:  
ــــدول )1(  ــجـ ــ أوضــــحــــت الـــنـــتـــائـــج الـــــــــــواردة فــــي الـ
بصفة عامة وجــود زيــادة معنوية نتيجة تأثير 
إضافة العناصر الغذائية على النسبة املئوية 
للثمار املشيصة والعاقدة ووزن الثمرة بالجم 
وحجم الثمر بالسم املكعب ووزن لب الثمرة 
بـــالـــجـــم ثــــم املـــحـــصـــول بــالــكــجــم لـــكـــل شـــجـــرة، 
خـــالل املــوســمــيــن وذلــــك لــنــخــيــل الــبــرحــي الـــذي 
يعاني من فشل عقد اإلزهار )ظاهرة الشيص( 

أوضحت نتائج جدول )1( أن أعلى نسبة من 
الثمار املشيصة أو الـ )Un developed( كانت 
في معاملة الشاهدة أو الكنترول ثم معاملة 
إضــافــة الــيــوريــا، فــي حــيــن أنــتــج الـــبـــورون أقــل 
مـــن نــســبــة مـــن الــثــمــار املــشــيــصــة يــلــيــهــا الــزنــك 
أكــدت هــذه النتائج أن أهمية  والبوتاسيوم. 
ــــورون والـــــزنـــــك فــــي حــــل ظـــاهـــرة  ــبــ ــ عـــنـــصـــري الــ
الـــثـــمـــار املــشــيــصــة وذلـــــك فـــي عـــامـــي الــتــجــربــة. 
وعلى نفس الصياغ أكــدت أيــضــًا النتائج أن 
أقل نسبة عقد للثمار كانت معاملة املشاهدة 
ثــم مــعــامــلــة الــيــوريــا وأعــلــى نــســبــة عــقــد كانت 
نــتــيــجــة إضـــافـــة الـــبـــورون ثـــم مــعــامــلــة إضــافــة 
الــــزنــــك. هـــــذه الـــنـــتـــائـــج تـــؤكـــد أهـــمـــيـــة إضـــافـــة  
مــركــبــات الــــبــــورون والـــزنـــك فـــي تــقــلــيــل ظــاهــرة 
الشيص وزيـــادة نسبة العقد ومعالجة هذه 
ــًا وتـــتـــفـــق هــــــذه الـــنـــتـــائـــج مــع  ــيـ ــبـ الــــظــــاهــــرة نـــسـ
 El-Dengawy, El-Sayed 2001(( نـــتـــائـــج  
وعــنــد عــمــلــه عــلــى الــصــنــف حــيــانــي، واتــفــقــت 
هـــذه الــنــتــائــج أيـــضـــًا مـــع )Khayyat وآخــــرون 
	200( عند عمله على الصنف شاهيني كما 

أوضحت قراءات نفس الجدول أن أعلى وزن 

لــلــثــمــار كــانــت نتيجة إضــافــة مــركــب الــبــورون 
ومــركــب الــبــوتــاســيــوم ثــم مــركــب الــزنــك وأقــل 
وزن للثمرة نتج عن إضافة اليوريا والشاهد 
وعـــــادة فــــإن إضـــافـــة الــنــيــتــروجــيــن تــؤثــر ســلــبــًا 
على وزن وحجم الثمار حيث يزيد عدد الثمار 
على حــســاب الـــوزن وهـــذا يتفق مــع عــدد من 

الباحثين )Dawoud وآخرون 	199(.

أوضــحــت أيــضــًا قــــراءات جـــدول )1( أن حجم 
الــثــمــار حـــذا نــفــس حـــذو وزن الــثــمــرة حــيــث أن 
معاملتي الـــبـــورون والــبــوتــاســيــوم أعــطــيــا ثــمــارًا 
أكبر حجمًا معنويًا من بقية املعامالت ويليهما 
بينما معاملة الشاهد أعطت  معاملة الــزنــك. 
ثمارًا أقل حجمًا. كما وجد أيضًا أن أعلى الثمار 
لبًا كان نتيجة املعاملة بالبورون والبوتاسيوم 
يليهما الــزنــك بينما أقـــل الــثــمــار لــبــًا نتجت من 
معاملة الشاهد. كما أوضحت نتائج محصول 
الثمار/نخلة/الكجم أن إضــافــة الــبــورون قد 
 201	( حقق أعلى إنتاجية في عامي التجربة 
– 2019( ويــلــيــه الــزنــك والــبــوتــاســيــوم وكــانــت 
ــــي إنـــتـــاج/نـــخـــلـــة / الــــشــــاهــــد أقــــــل املــــعــــامــــالت فـ
اتفقت هــذه النتائج مــع العديد من  بالكجم. 
 El-Sayed El-Badawy,( والــعــلــمــاء  الباحثين 
عــمــلــهــم  أثــــنــــاء  وذلــــــك   )  El-Dengawy2001
عــلــى صــنــف الــحــيــانــي واتــفــقــت  الــنــتــائــج أيــضــًا 
 )  Dialami, Pejman 2005( الــعــاملــيــيــن  مـــع 
ــــادة وزن الــثــمــار بــإضــافــة  عــنــدمــا عــمــاًل عــلــى زيـ
عــنــصــر الــــبــــورون وذلــــك بـــزيـــادة حــجــم الخلية 
ــــورون لــصــنــف ثــــــوري أيـــضـــًا  ــبـ ــ عـــنـــد إضــــافــــة الـ
اتفقت هذه النتائج مع ما توصل إليه الباحث 
عند إضافته للبورون   )Marschner 1986(
ووجـــد زيـــادة حجم الخاليا بإضافة العناصر 
 Van Lune, Van (  الغذائية  واتفقت أيضًا مع
Goor 1980 (حيث وجدو أن أضافة  حامض 
ــــاء  تـــطـــور الـــثـــمـــار ونـــمـــو الــخــاليــا   ــنـ ــ الــــبــــوريــــك أثـ

ويــــــؤدي إلــــى زيــــــادة انــقــســامــهــا وبـــالـــتـــالـــي لـــزيـــادة 
حجم الثمار املعاملة عن الشاهد.

أوضــــحــــت الـــنـــتـــائـــج الـــــــــواردة فــــي الــــجــــدول )2( 
بـــصـــفـــة عــــامــــة وجـــــــود زيــــــــادة مـــعـــنـــويـــة نــتــيــجــة 
تأثير إضــافــة العناصر الغذائية على النسبة 
املـــئـــويـــة لـــلـــمـــواد الــصــلــبــة الـــذائـــبـــة وحــمــوضــة 
العصير واملـــواد السكرية والتانينات الذائبة 
والبروتينات الكلية  فقد أوضحت نتائج كال 
العامين )	201و2019( أن أعلى نسبة مواد 
صلبة ذائــبــة نتجت مــن إضــافــة البوتاسيوم 
ــانــــت  ــــك وكــ ــــزنــ ــــة الــ ــافــ ــ ــــن إضــ ــــم مــ والــــــــبــــــــورون ثــ
أقلها نتيجة معاملة الــشــاهــد  وحـــذت املــواد 
الــســكــريــة الــكــلــيــة نــفــس حــــذو املـــــواد الصلبة 
الذائبة في حين أن أعلى فيتامين ج نتج من 
إضافة البورون ثم البوتاسيوم وأقلها كانت 
فــــي مـــعـــامـــلـــة الـــكـــنـــتـــرول. غـــيـــر أن أ قــــل نــســبــة 
لحموضة الثمار وجــدت فــي معاملة الــبــورون 
والــــبــــوتــــاســــيــــوم حـــيـــث أدت إضــــافــــة الـــيـــوريـــا 
ملحتوى متوسط من الحمض ولكن معاملة 
الشاهد أدت ألعــلــى محتوى مــن الحمض في 
عصير ثمار البرحي، واتفقت هــذه النتائج مع 
عدد من الباحثين منهم )Dawoud  وآخرون 
	199( والـــذيـــن عــمــلــوا عــلــى صــنــفــي املــشــرق 

El-( ــًا ــ ــــضـ ــــرق ود خـــطـــيـــب وأيـ ــــشـ ــــاي واملـ ــقـ ــ ودلـ
الــبــاحــث   ــًا  وأيــــضــ  )2004 وآخـــــــرون    Kouny
عــمــلــهــم على  وذلــــك أثـــنـــاء   )El-Assar 2005(
ــلــــول. كـــمـــا اتـــفـــقـــتـــا مــــع نـــتـــائـــج )(  صـــنـــف الــــزغــ
El-Sayed El-Bad- و )El-Dengawy )2001

awy وذلـــــك فـــي أبــحــاثــهــم عــلــى صــنــف الــتــمــر 
الـــحـــيـــانـــي وأتــــفــــق أيــــضــــًا مــــع مــــا وصــــلــــت إلــيــه 
في   )El-Assar, El -Kouny 2010( أبـــحـــاث 
دراساتهم على ثمار الصنف زغلول. أوضحت 
أيــــضــــًا قـــــــــراءات جــــــدول )2( أن أعـــلـــى نــســبــة 
تانينات ذائبة نتجت من إضافة البوتاسيوم 
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والـــشـــاهـــد وأقــــل نــســبــة ـكـانــت نــتــيــجــة إضــافــة 
الـــــيـــــوريـــــا والـــــــزنـــــــك أمــــــــا الــــــــبــــــــورون فــــقــــد ـكـــان 
ــًا أن أعـــلـــى نــســبــة  ــًا. كـــمـــا وجــــــدت أيــــضــ ــ ــــطـ وسـ
للبروتينات الكلية كــانــت مــن إضــافــة عنصر 
الـــيـــوريـــا وعــنــصــر الــــبــــورون ثـــم يــلــيــهــمــا عنصر 
الــزنــك وعنصر البوتاسيوم بينما كــانــت أقل 
بروتينات كلية في معاملة الشاهد وقد اتفقت 
 El-Dengawy,( هـــــذه الـــنـــتـــائـــج مــــع كــــل مــــن 
عملهم  فـــي   )Badawy, El-Sayed El 2001
على ثمار الصنف الحياني وأيضًا من تقارير 
 El-Kouny,( أبحاثهم في ثمار صنف الزغلول
El-Assar 2010(، كما توصل لنفس النتائج 
كل من  )Abd El-Zaher2008( خالل عمله 
 Al-Obeed, Soliman( عــلــى صــنــف الــبــرحــي 
2011( وذلك من خالل أبحاثهم على صنفي 

الخالص ونبوت سيف.     

)جدول 1( أثر إضافة بعض العناصر الغذائية على ظاهرة الثمار املشيصة وخصائصها على نخيل التمر صنف البرحي 	201 / 2019

املحصول
/كجم/النخلة

وزن
اللب / غرام

حجم
الثمرة / سم3

وزن 
الثمرة / غرام

%

املعاملة
للثمار املشيصة لعقدالثمار

Un developed

2019 201	 2019 201	 2019 201	 2019 201	 2019 201	 2019 201	 سنوات التجربة

104.3d 89.4d
 

10.95d
10.94d 11.15c 11.19c 22.7c 22.4c 11e 	e 	9a  

بدون معامله 
الشاهد

124.2c 119.3c 12.36c 12.33c 11.23c 11.21c 22.7c 22.2c 2	d 21d 	2b 	9b يوريا 1%

139.3b 130.1b 14.15a 14.12a 13.17a 13.15a 28.1a 27.7a 39c 35c 	1c 		c
كبريتات البوتاسيوم 

1%

154.3a 147.1a 14.99a 14.92a 13.19a 13.17a 28.2a 26.5a 9	a 93a 	e 	e
HBO3 بورون 00	1 

جزء في املليون

142.1b 132.0b 13.45b 13.42b 12.05b 12.03b 23.7b 22.5b 83b 	9b 1	d 21d
 كبريتات الزنك 300 
جزء في املليون   

الحروف املتشابهة في كل عمود تدل على عدم وجود فروق معنوبة بين املعامالت عند مستوى اختبار 	 %

كــمــا أوضـــحـــت الــنــتــائــج الــــــــواردة فـــي الـــجـــدول 
)3( بــصــفــة عــامــة وجــــود اخـــتـــالفـــات معنوية 
واضــــحــــة فــــي مـــســـتـــويـــات الـــعـــنـــاصـــر الــغــذائــيــة 
فــــي خـــــوص الـــصـــنـــف الـــبـــرحـــي نــتــيــجــة إضـــافـــة 
الــــعــــنــــاصــــر الــــغــــذائــــيــــة الــــكــــبــــرى أو الـــصـــغـــرى 
املختلفة، وعمومًا الحظنا من قراءات جدول 
ــــل مـــحـــتـــوى مــن  ــــى أقـ )3( أن الـــشـــاهـــد أدى إلـ
الــعــنــاصــر جــمــيــعــهــا، أوضـــحـــت الــــقــــراءات أن 
أعـــلـــى مـــعـــدل نــيــتــروجــيــن فـــي خــــوص الــصــنــف 
البرحي كــان نتيجة إضــافــة الــبــورون واليوريا 
ثم البوتاسيوم بينما كان أدنى معدل نتيجة 
إضافة الزنك. كما أدت إضافة الــبــورون إلى 
أعلى مستوى من الفسفور يليه اليوريا بينما 
أدت إضافة بقية العناصر املضافة إلــى أقل 
مستويات فسفور في خوص الصنف البرحي.

ــا تــــؤدي  ــهــ أوضــــحــــت إضــــافــــة الـــبـــوتـــاســـيـــوم أنــ
مباشرة الرتــفــاع مستوى عنصر البوتاسيوم 
ــــوص الـــصـــنـــف الـــبـــرحـــي عـــكـــس أضـــافـــة  فــــي خــ
ــبـــة مــن  ــا والـــــتـــــي تــــــــؤدي إلـــــــى أدنــــــــى نـــسـ ــ ــــوريـ ــيـ ــ الـ
مــعــدالت الــبــوتــاســيــوم فــي الــخــوص، كــمــا أدى 
إضافة البورون إلى زيادة محتوى الكالسيوم 
واملغنسيوم بينما أدت معاملة إضافة الزنك 
ألعلى محتوى من الحديد وأيضًا اليوريا. كما 
وجــد أن معاملة إضــافــة عنصر الــزنــك يــؤدي 
لــــزيــــادة مــحــتــوى الـــزنـــك فـــي الـــخـــوص وتــقــلــيــل 
محتوى البوتاسيوم. وجــد أن أعــلــى محتوى 
للمانجنيز فــي خـــوص الــصــنــف الــبــرحــي نتيجة 
إضافة الزنك واليوريا وأدناها نتيجة إضافة 
البوتاسيوم كما أوضحت القراءات أن أعلى 
محتوى للنحاس عند إضافة البورون ويليه 

الزنك. اتفقت هذه النتائج مع كل من 
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Al-Obeed, Soliman 2011(، )Men-(
 ،)200	 وآخـــــــــرون   gel 2002(، )Khayyat
 Pejman, Dialami 2005(، )Marschner(
 1986(، )Van Lune, Van Goor 1980(،
وآخــــرون   Bacha( وأيـــضـــًا   ،))El-Assar 2005

.)199	

الخالصة
أوضحــت نتائــج الدراســة أهميــة إضافــة بعــض 
علــى أشــجار النخيــل  املركبــات الغذائيــة رشــًا 
النســيجية والتــي تعانــي مــن فشــل فــي اإلخصــاب 
بعــد تلقيحهــا والتــي تنتــج ثمــارًا )مشــيصة( فقــد 
 )92%-89%( مــن  التشــيص  ظاهــرة  قللــت  

بــورون    )HBO3( عنــد أضافــة   )7%-5%( إلــى 
00	1 جــزء فــي املليــون وأيضــًا زادت العقــد مــن 

فــي معاملــة الشــاهد إلــى )93%   )  11%  -  8%(
جــزء   300 الزنــك  كبريتــات  وأيضــًا   )95%  -

فــي املليــون فقــد قللــت ظاهــرة التشــيص مــن 
)%89-%92( فــي معاملــة  الشــاهد إلــى )-21%
 )11%  -  8%( مــن  العقــد  زاد  وأيضــًا   )17%
عنــد   )83%  -  79%( فــي معاملــة الشــاهد إلــى 
إضافة  مركب الزنك، وأيضًا أوضحت النتائج 
أن هذين املركبين أعطيا أعلى إنتاجية للنخلة 
/كجــم كمــا حســنا مــن الخصائــص الثمريــة 
للثمار ولذا أقترح أهمية إضافة هذه العناصر 

مــع مزيــد مــن البحــوث فــي هــذا املضمــار.

)جدول 2( أثر إضافة بعض العناصرالغذائيه على ظاهرة الثمار املشيصة وخصائصها على نخيل التمر صنف البرحي 	201 / 2019

%

املعاملة
البروتينات الكلية التانينات الذائبة

الكلية
حموضة عصير 

الثمار

فيتامين ج. 
ملج/100مل/
عصير الثمرة

املواد السكرية
الكلية

املواد الصلبة 
الذائبة

2019 201	 2019 201	 2019 201	 2019 201	 2019 201	 2019 201	 سنوات التجربة

1.58c 1.55c 0.25a 0.27a 1.85a 1.90a 7.3e 7.1e 71.0d 70.5d 20.3d 20.2d
بدون معاملة

الشاهد

2.15a 2.18a 0.14c 0.15c 1.58b 1.55b 9.0d 9.0d 74.7c 72.2c 21.7c 21.6c يوريا 1%

1.78b 1.68b 0.27a 0.28a 1.28c 1.25c 12.32b 12.28b 79.7a 79.5a 25.5a 25.2a
كبريتات

 البوتاسيوم 1%

2.15a 2.11a 0.21b 0.20b 1.43c 1.40c 12.85a 12.72a 80.7a 80.5a 25.2a 25.0a

HBO3 بورون  

00	1 جزء

في املليون

1.78b 1.68b 0.19c 0.18c 1.59b 1.58b 10.0c 10.2c 76.8b 76.7b 23.1b 23.0b

كبريتات الزنك
 300 جزء

في املليون

الحروف املتشابهة في كل عمود تدل على عدم وجود فروق معنوبة بين املعامالت عند مستوى اختبار 	 %

املراجع العربية

1 - داود حسين داود وفاطمه عبد الــرؤوف 
أحـــــــمـــــــد،2017/2018/2019 تــقــريــر فــنــي عن 
ــــة  ــــي واليـ ــــي نـــخـــيـــل الـــتـــمـــر فـ ــــرة الـــشـــيـــص فـ ــــاهـ ظـ
الـــخـــرطـــوم، تـــقـــاريـــر مـــركـــز بـــحـــوث املــحــاصــيــل 

البستانية، هيئة البحوث الزراعية. 
2 - داود حسين داود وفاطمة عبد الــرؤوف 
أحــمــد، 2019: كــتــاب زراعـــة النخيل وإنــتــاج 
الـــتـــمـــور فـــي جــمــهــوريــة الــــســــودان مــطــبــوعــات 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
www.Kiaai.ae 1441ه/2019م:  الــزراعــي 
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3 - داود حسين داود وفاطمة عبد الــرؤوف 
أحمد، 	201 تقرير فني عن الحلول املقترحة 
ــار الــســلــبــيــة لــظــاهــرة الــشــيــص في  ــ لتقليل اآلثـ
نخيل الــتــمــر. نـــدوة إرشـــاديـــة فــي قــاعــة شركة 
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جزء في املليون % املعاملة
نحاس منجنيز زنك حديد مغنسيوم الكالسيوم بوتاسيوم فسفور نيتروجين

2.2d 20c 10.2c 111c 0.18d 1.10c 1.22c 0.14c 2.05c بدون معاملة الشاهد

2.7c 31a 12.2b 138a 0.41a 1.36b 1.28c 0.24b 2.32a يوريا 1%

2.8c  21c 10.2c 12	b 0.20c 1.30b 1.85a 0.13c 2.23b كبريتات البوتاسيوم 1%

4.2a 23b 12.1b 129b 0.44a 1.45a 1.54b 0.26a 2.32a
HBO3 بورون 00	1 جزء

في املليون

3.3b 32a 19.1a 139a 0.37b 1.32b 1.76a 0.11c 2.04c
كبريتات الزنك 300 جزء

في املليون

الحروف املتشابهة في كل عمود تدل على عدم وجود فروق معنوبة بين املعامالت عند مستوى اختبار 	 %.
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عذوق مشيصة بالكامل

شماريخ تحتوي علي ثمار مشيصه بنسبة عاليةظاهرة الشيص ويالحظ عدد قليل من الثمار في مرحلة البسر

بعض العذوق مشيصة وأخري سليمة
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عىل تالحظ  التي  األرضار   بعض 

النمو مراحل  أثناء  النخيل   مثار 

والتطور

أ.د. عبد الباسط عودة ابراهيم
أخصايئ نخيل التمر االستشاري )ايكاردا(

abdulbasit1956@gmail.com

تــتــعــرض ثـــمـــار الــنــخــيــل أثـــنـــاء الــنــمــو والــتــطــور 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن األضـــــــرار الـــتـــي تــســبــب تــشــوه 
الــثــمــار وتلفها وعـــدم صالحيتها لــأكــل بــل إلــى 
فـــقـــدان قــيــمــتــهــا الــتــســويــقــيــة وفــــي هــــذا املــقــال 
اخترت بعض هذه األضرار وهي األكثر شيوعًا 

ومالحظة لدى املزارعين.

أواًل: تشقق الثمار وتعفنها يسمى التشطيب 
 ]Checking[ )الوشم(

تتشقق الــخــاليــا تحت قــشــرة الــثــمــرة، ويكون 
ذلـــــك عـــلـــى شـــكـــل خــــطــــوط طـــولـــيـــة أو أفــقــيــة 
رفـــيـــعـــة ســــمــــراء الــــلــــون، ويــــكــــون عـــمـــق الــشــق 
	1وتــســبــب الــشــقــوق تــصــلــب قــشــرة الــثــمــرة، 

وجـــفـــاف الــطــبــقــة الــلــحــمــيــة، وهــــذا يــــؤدي إلــى 
انــخــفــاض نــوعــيــة الــثــمــار وتــكــون غــيــر صالحة 
ــتــــصــــديــــر. يـــالحـــظ  ــبــــشــــري، والــ ــهـــالك الــ ــتـ لـــالسـ
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ــــاف الــحــســاســة  ــنـ ــ ــــذا الــــضــــرر فــــي ثــــمــــار األصـ هــ
)الــخــالص، ودقلة نــور، والحياني، واملكتوم، 
ــبــــر صــنــف  ــتــ والـــــــــحـــــــــالوي، وبــــــونــــــارنــــــجــــــه(، ويــــعــ

)الخنيزي( من األصناف املقاومة.

املسببات	 
الــرطــوبــة الــعــالــيــة أثــنــاء تــحــول الــثــمــار من . 1

ــلــــة الــــخــــضــــراء / ــلـــة الـــكـــمـــري )املــــرحــ مـــرحـ
ــلـــة  ــلـــة الــــخــــالل )املـــرحـ ــــى مـــرحـ الـــــخـــــالل( إلــ
فالرطوبة العالية حول  امللونة/البسر(، 
الــثــمــار فــي هـــذه املــرحــلــة والــتــي يــــزداد فيها 
حــجــم ووزن الــثــمــار يــرتــفــع فــيــهــا املــحــتــوى 
تسبب تــوقــف عملية التبخر  الــرطــوبــي، 
ــــمـــــرار دخـــــول  ــتـ ــ ــقــــه اسـ ــــار، يــــرافــ ــــمـ ــثـ ــ مـــــن الـ
املــــاء إلـــى الــثــمــار بــســبــب الــــري الــغــزيــر مما 
يـــؤدي إلــى تضخم وانــتــفــاخ الــخــاليــا تحت 
الــقــشــرة. وتشققها بفعل زيـــادة الضغط 

االنتفاخي فيها.

تــــزاحــــم الـــســـعـــف والــــظــــل الـــكـــثـــيـــف عــلــى . 2
الثمار بسبب عدم إجراء عملية التقليم 

وتقليل عدد السعف.
قـــلـــة الــــــــري والــــجــــفــــاف تـــســـبـــب انـــكـــمـــاش . 3

الــثــمــار وعـــدم تــوســع خــاليــاهــا ولــكــن عند 
الــقــيــام بـــالـــري الــغــزيــر املــبــاشــر بــعــد ذلــك 
يسبب تضخم وتوسع الخاليا وانفجارها.

ســـقـــوط األمـــطـــار الـــغـــزيـــرة يــســبــب جـــروح . 4
فـــي الــثــمــار تــــؤدي إلــــى تــشــقــق جــلــد الــثــمــرة 
ثــــم يــحــصــل تــبــقــع   )Splitting( ولــحــمــهــا 
بــســبــب اإلصـــابـــة   )Fruit spots( الـــثـــمـــار 
ـــة  ــي تـــشـــجـــعـــهـــا الــــرطــــوبـ ــ ــتـ ــريــــات الـــ ــفــــطــ ــالــ بــ
ــيــــة، حـــيـــث تــــالحــــظ الـــبـــقـــع الــبــنــيــة  ــالــ الــــعــ
ــنــــد مــنــطــقــة  ــــرة عــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــفــــن قــــــاعــــــدة الـ

ــــذه تـــحـــدث بــنــهــايــة  اتـــصـــالـــهـــا بـــالـــقـــمـــع، وهــ
مرحلة الخالل )البسر(.

ــيـــوم . 	 ــبـــوتـــاسـ زيـــــــــادة الـــتـــســـمـــيـــد بـــعـــنـــصـــر الـ
بـــاســـتـــخـــدام نــــتــــرات الـــبـــوتـــاســـيـــوم أو أي 
سماد بوتا�ضي عن النسبة املقررة تؤدي 
ــــى اســـتـــطـــالـــه خـــاليـــا الـــثـــمـــار مـــمـــا يــســبــب  إلـ
ــلـــوث فـــطـــري أو  شـــقـــوق بـــهـــا ثــــم يـــحـــدث تـ
بــكــتــيــري بــفــعــل الـــرطـــوبـــة الــعــالــيــة وتــصــل 
إلــى املرحلة كما فــي الــصــور وللبوتاسيوم 
دور مــهــم فـــي عــمــلــيــة فــتــح وغـــلـــق الــثــغــور 
التي عن طريقها خــروج املــاء من األوراق 
بعملة النتح وله دور في مقاومة الجفاف 
ــــة عــــلــــى الـــضـــغـــط  ــــظـ ــافـ ــ ــحـ ــ والـــــــــبـــــــــرودة واملـ
األسموزي كما أنه يحسن نوعية وجودة 

وزيادة حجم الثمار.
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ارتــفــاع نسبة الرطوبة في الــهــواء املحيط . 	
يقلل من فقدان رطوبة الثمار ويؤدي إلى 
حــدوث خلل فسيولوجي في تطور الثمار 
بــســبــب صــعــوبــة الــتــخــلــص مـــن الــرطــوبــة 
الزائدة داخل الثمرة مما يؤدي إلى طول 
مــرحــلــة الــرطــب وتــأخــيــر الــنــضــج الطبيعي 
للثمار مما يسبب تساقطها كما هو الحال 
في بعض أصناف نخيل التمر في اإلمارات 
العربية املتحدة وسلطنة عمان، وكذلك 
ــــرار الــفــســيــولــوجــيــة. ونــالحــظ  ظــهــور األضــ
عــنــد زراعــــــة صــنــف الــعــنــبــرة فـــي املــنــاطــق 
الساحلية وعـــدم تنظيم الـــري يـــؤدي إلى 

تشقق الثما وتعفنها.

املعالجات	 
ــنـــاف الــحــســاســة عــلــى أبــعــاد . 1 زراعـــــة األصـ

مناسبة بمنا يؤمن عدم تشابك السعف 
وتوفير الجو املكشوف.

ـــإزالــــة الــســعــف . 2 ــــراء عــمــلــيــة الــتــقــلــيــم بـ ــ إجـ
القديم، والسعف الــزائــد حــول العذوق 
مع عملية تدلية العذوق في شهر حزيران/ 

يونيو، مع تهوية للعذوق بإجراء الخف، 
أو وضع حلقات وسط العذق.

عـــدم زراعــــة املــحــاصــيــل الصيفية تحت . 3
أشجار النخيل.

تنظيم عملية الــري بتقليل عــدد الريات . 4
في شهور الصيف بما يتناسب مع مرحلة 

الثمار وطبيعة املنطقة.
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ــلـــة 	  ــلـــرطـــوبـــة (دقـ األصـــــنـــــاف الـــحـــســـاســـة لـ
نــور/الــثــمــار حــســاســة لــلــرطــوبــة ولــأمــطــار 
والصنف غير مقاوم  فــي مرحلة النضج، 
لـــلـــرطـــوبـــة الـــعـــالـــيـــة وتــــصــــاب الـــثـــمـــار عــنــد 
ارتفاع الرطوبة باسوداد الذنب والذبول 
وصــنــف لــولــو/حــســاس الرتـــفـــاع درجــــات 
الحرارة املفاجئة وارتفاع الرطوبة حيث 

تكتسب الثمار اللون الغامق.
خـــــــــــالص الـــــــظـــــــاهـــــــرة/الـــــــثـــــــمـــــــار حــــســــاســــة 
للرطوبة وكذلك املجهول/ثماره حساسة 
ــيــــة. وال يـــتـــحـــمـــل صــنــف  ــالــ لـــلـــرطـــوبـــة الــــعــ

النغال الرطوبة العالية واألمطار.
ــــاومـــــة الرتــــــفــــــاع الــــرطــــوبــــة 	  ــــقـ ــنــــــاف املـ األصــــ

)شــهــل/مــن األصـــنـــاف املــقــاومــة للرطوبة 
الــنــســبــيــة الــعــالــيــة، وأم الـــســـالء/ الــثــمــار 
تتحمل الرطوبة النسبية العالية وكذلك 
الخصاب أما صنف الخنيزي فهو مقاوم 
للرطوبة الجوية لكن ثماره تصاب أحيانًا 
بالذبول عند ارتفاع درجة الحرارة وعدم 
انــتــظــار الـــــري، هـــو مـــقـــاوم لــعــاهــة الــوشــم 

)التشطيب(.

    ) Shrivel ثانيًا: ذبول الثمار )الحشف
]Fruit Wilting[

تحدث هــذه الظاهرة في اصناف معينة دون 
ــي مـــراحـــل تـــطـــور الـــثـــمـــار مـــن مــرحــلــة  غــيــرهــا وفــ
الجمري )الخالل( إلى البسر )الخالل( والرطب 
والتمر، يظهر الذبول في املرحلة امللونة وقبل 
أن تصل الثمرة إلى أق�ضى حجم لها )اكتمال 
ــنــــمــــو(، وذروة احـــتـــوائـــهـــا عـــلـــى الـــســـكـــريـــات  الــ
وتـــكـــون أنــســجــة الــثــمــرة الــخــارجــيــة فـــي مــرحــلــة 
الخالل حساسة للخدوش والجروح والتمزق 
بسبب انتفاخ الثمرة وبلوغها مرحلة اكتمال 
الحجم، حيث يظهر على سطح الثمار تجعد 

وانــكــمــاش، ثــم تجف، وتتحول إلــى حشف ال 
يصلح إال كعلف حيواني. ويحدث خالل النهار 
طبيعيًا بسبب فقدان املاء من سطح الثمرة، 
ولــكــن هـــذه الــثــمــار تستعيد حالتها الطبيعية 
ومحتواها الرطوبي في ساعات الليل الرتفاع 
الـــرطـــوبـــة الــنــســبــيــة حــــول الـــثـــمـــرة وانــخــفــاض 
عملية التبخر، ولوحظت ظاهرة ذبول الثمار 

والـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا )الــــخــــدر( عــلــى ثــمــار بعض 
األصناف التي تجنى في مرحلة الرطب، خاصة 
إذا تـــمـــت هـــــذه الــعــمــلــيــة عـــنـــد ارتــــفــــاع درجــــة 
ــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة  ــارة اقـ ـــــرارة. يــســبــب خــــســ ـــحـ الـــ
فـــي املـــحـــصـــول لـــأصـــنـــاف الــحــســاســة )الــبــرحــي 
فــي الـــعـــراق، وغـــرا والـــرزيـــز فــي اململكة العربية 

السعودية وبونارنجه في سلطنة عمان(. 

ولوحظ أيضًا في مرحلة البسر وعند اكتمال 
تــلــون الــثــمــار وبسبب خلل فسيولوجي يسرع 
من فقد رطوبة الثمار ويؤدي إلى قصر مرحلة 
ــتــــحــــول إلـــــى الـــتـــمـــر الــــجــــاف حــيــث  الــــرطــــب والــ
تتجعد الــثــمــار وتنكمش وتــجــف حــتــى تصبح 

حشف.

أسباب الذبول:

الـــــــذبـــــــول بــــفــــعــــل اإلصـــــــابـــــــة بــــحــــفــــارات . 1
العذوق: 

ــتــــه وتـــســـبـــب  مـــــن الــــســــهــــل مـــعـــرفـــتـــه ومــــالحــــظــ
الــحــشــرات ذبـــول بعض الــشــمــاريــخ أو العذق 
ــلـــــه وحــــــســــــب الـــــــضـــــــرر الــــــــــــذي تــــحــــدثــــه  ــ ــــمـ ــــأكـ بـ
الــحــشــرة. تــهــاجــم الــحــشــرات الــكــامــلــة عـــذوق 
النخيل وتتغذى عليها عن طريق حفر انفاق 
سطحية عــلــى طـــول حــامــل الــعــذوق وتمتص 
الــعــصــارة الــنــبــاتــيــة وتــبــقــى مــخــلــفــات تغذيتها 
عــلــى شــكــل الـــيـــاف جــافــة مــمــا يــســبــب ضعف 
ــــذق  وتـــعـــرضـــه لـــالنـــكـــســـار بـــفـــعـــل الــــريــــاح  ــعـ ــ الـ
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وعــدم قدرته على حمل الثمار وتذبل الثمار 
وتنكمش وتتجعد وتتساقط نسبة كبيرة منها 
عند اهتزاز العذق باي حركة، وتهاجم الطلع 
وتــتــغــذى عليها مسببة أضــــرارًا كبيرة لــأزهــار 
وتختلف اإلصابة بهذه الحشرة عن الحميرة 
حيث تتحول الثمار املصابة إلى اللون األحمر 
وتجف وتبقى معلقة على العذق حتى تسقط 
إضــافــة إلـــى مهاجمتها إلـــى الــســعــف )الــجــريــد( 
مما يسبب كسر السعفة وجفافها ويمكن أن 

تتغذى على األجزاء الحية داخل الجذع.

املــيــاه خــالل هــذه املرحلة وكــذلــك التغير 
في نسبة الرطوبة الجوية وشدة الجفاف 
يـــــــــــؤدي إلـــــــــى تــــجــــعــــد وانــــــكــــــمــــــاش الــــثــــمــــار 
 )Shrinking of date palm fruits(
وصــــغــــر حــجــمــهــا وتـــوقـــفـــهـــا عــــن الـــنـــمـــو فــي 
ــكـــرة ثـــــم جـــفـــافـــهـــا وســـقـــوطـــهـــا  ــبـ مـــرحـــلـــة مـ

مبكرًا قبل النضج.    
قرب الثمار من سطح التربة فتكون تحت . 2

إجــهــاد حـــراري عالي مــن األعــلــى هــو اشعة 
وحرارة الشمس ومن حرارة التربة. 

غــزارة الحمل وكبر حجم العذوق يسبب 	 
كسر أو شرخ في حامل العذق )العرجون( 

مما يؤدي إلى ذبول الثمار.
ــكـــل صــحــيــح 	  عـــــــدم إجــــــــــراء الــــتــــحــــديــــر بـــشـ

واسناد العذق مما يسبب كسر العرجون 
وذبــــول الــثــمــار. إصــابــة الـــعـــذوق الثمرية 
بأضرار ميكانيكية كحدوث كسر أو التواء 
أو تــمــزق فــي الــحــامــل الــثــمــري )الــعــرجــون( 
ــفــــريــــد مــمــا  ــتــ أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــديــــر والــ
يــســبــب إغــــالق األوعـــيـــة الــنــاقــلــة املــوصــلــة 

للشماريخ والثمار.

ــيـــة . 2 ــئـ ــيـ ــبـ الــــــــذبــــــــول بــــفــــعــــل الــــــعــــــوامــــــل الـ
والفسيولوجية ويرتبط بعدة عوامل: 

طبيعة الصنف ونمو وتطور الثمار 	 
التغيير املفاجئ في الظروف املناخية	 

ارتــفــاع درجــــات الـــحـــرارة املــفــاجــئ وهــبــوب . 1
ــــزامــــن مــــع نــمــو  ــت ريــــــاح جـــافـــة شــــديــــدة واملــ
وتطور الثمار وعدم انتظام الري ونقص 

التعرض املباشر ألشــعــة الشمس وعــدم . 3
وجود اي غطاء واقي.

عــدم انتظام الــري من حيث كمية املياه 	 
ووقـــت الـــري وعـــدم حــصــول النخلة على 
ــيـــاه خــــالل فــتــرة  الــكــمــيــة املــنــاســبــة مـــن املـ

نضج الثمار.
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األضرار امليكانيكية	 
ضـــرر ميكانيكي مــن الــعــامــل الـــذي يقوم . 1

بــعــمــلــيــه الــتــلــقــيــح لـــعـــدم مـــهـــارتـــه بسحب 
وشــد العذق مما يسبب وإتــالف لقاعدة 
العرجون فتتلف األوعية الناقلة للغذاء 

فيجف ويذبل.
ــلــــغــــذاء نــتــيــجــة . 2 تـــلـــف األوعـــــيـــــة الـــنـــاقـــلـــة لــ

لــإصــابــة بــيــرقــات دودة الــتــمــر الــكــبــري أو 
حشرة حفار العذوق.

ــبـــرى(  ــتـــمـــر الـــكـ )دودة الـ ــلـــع الـــنـــخـــيـــل  دودة طـ
 Greater date moth Arenipses(
تسمى   ))Aphomia( sabella Hampson
ــــرارًا اقتصادية  ثــاقــبــة الــعــراجــيــن، تسبب أضـ
ــبـــدأ اإلصــــابــــة بــهــا فـــي شهر  تــصــل إلــــى %0	 وتـ
مــــــارس/آذار حــيــث تــتــغــذى الــيــرقــات الصغيرة 
على قمة الطلع وعلى األزهار والثمار الصغيرة 
الـــعـــاقـــدة والـــشـــمـــاريـــخ املـــصـــابـــة تــظــهــر جــــرداء 
خــالــيــة مــن الــثــمــار ومـــن أهـــم مــظــاهــر اإلصــابــة 
وجــــود أنـــفـــاق مــمــلــوءة بـــبـــراز الــحــشــرة وتنسج 
اليرقة أثناء تغذيتها خيوط حريرية يعلق بها 

براز الحشرة الداكن اللون

ملــــس ثــــمــــار الــــعــــذق فــــي ســــاعــــات الــظــهــيــرة . 3
وخاصة لغرض قطف الثمار الناضجة. 

إن ملـــس الــثــمــار ألي ســبــب وتــحــريــكــهــا فـــي هــذا 
الـــوقـــت يــــؤدي إلـــى تــحــطــم الــطــبــقــة الشمعية 
الرقيقة التي تغطي سطح الثمرة مما يــؤدي 
إلــى زيـــادة فــقــدان املـــاء منها وهـــذا يــحــدث عن 
طريق الثغور، حيث لوحظ أن حجم فتحة 
ــــع شــــــدة الــــضــــوء،  الـــثـــغـــر يـــتـــنـــاســـب طـــــرديـــــًا مـ
ــــي مــنــتــصــف  ــيــــث يـــــــــــزداد حــــجــــم الـــفـــتـــحـــة فــ حــ
النهار، مما يسبب زيــادة فقدان املــاء. وتمتاز 
أنــســجــة الــثــمــرة الــخــارجــيــة فــي مــرحــلــة الــخــالل 

بــحــســاســيــتــهــا الـــشـــديـــدة لـــلـــخـــدوش والـــجـــروح 
ــثــــمــــرة وبـــلـــوغـــهـــا  ــتــــفــــاخ الــ والــــتــــمــــزق بـــســـبـــب انــ
مــرحــلــة اكـــتـــمـــال الـــحـــجـــم، ولـــوحـــظـــت ظــاهــرة 
ذبـــول الثمار والــتــي يطلق عليها )الــخــدر( على 
ــنــــاف الـــتـــي تــجــنــى فـــي مــرحــلــة  ثـــمـــار بــعــض األصــ
الــرطــب، خــاصــة إذا تمت هــذه العملية عند 

ارتفاع درجة الحرارة. حيث لوحظ أن:
أن الفترة الزمنية بين الساعة    11 -  12 	 

هي الفترة الحرجة لإصابة بذبول الثمار
وجود ارتباط موجب بين النسبة املئوية 	 

لــذبــول الثمار وكمية املــاء املفقود وعــدد 
الـــثـــغـــور عــلــى ســطــح الـــثـــمـــرة، فــاألصــنــاف 
ذات العدد األكبر من الثغور كانت نسبة 
الــذبــول فيها أعــلــى مــن األصــنــاف األخـــرى 

ذات العدد األقل من الثغور.
إن زيـــادة عــدد الثغور على سطح الثمرة 	 

يــؤدي إلــى زيـــادة كمية املــاء املفقود منها، 
وبالتالي زيادة النسبة املئوية للذبول عند 
ملسها تحت ظروف حرارة عالية ورطوبة 

منخفضة.

سرعة النمو.   . 4
تــؤدي سرعة نمو بعض األصــنــاف إلــى سحب 
املــيــاه إلـــى ســعــف الــقــمــة الــنــامــيــة لــكــي تستمر 
فــي الــنــمــو وعــنــد عـــدم تــوفــرهــا للقمة النامية 
ـــار مــمــا  ــمـ ــثــ تـــضـــطـــر لــســحــبــهــا مـــــن الـــــعـــــذوق والــ

يسبب ذبولها وصغر حجمها. 
الذبول الفطري بسبب ارتفاع الرطوبة.. 	

املقاومة واملعالجات.	 
مكافحة اآلفات الحشرية.. 1
تنظيم عملية الري في فصل الصيف.. 2
إجــراء عملية الخف بــإزالــة عــذوق كاملة . 3

مع تــرك عــدد يتناسب مع عــدد السعف 
األخضر )1 عذق لكل 9 سعفات( أو إزالة 

ربع شماريخ العذق بعملية خف الثمار.
إجـــــــراء عــمــلــيــة الـــتـــدلـــيـــة لـــأصـــنـــاف ذات . 4

الـــعـــراجـــيـــن الــطــويــلــة والـــعـــنـــايـــة بــالــعــذوق 
ــنـــب حــــدوث  أثــــنــــاء إجــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــة وتـــجـ

التواء أو كسر فيها.
طالء العراجين بطالء مكون من محلول . 	

الجير، وزهر الكبريت، وملح الطعام
تجنب جني الثمار عند الظهيرة ودرجات . 	

الحرارة املرتفعة وينصح إجراء ذلك عند 
الصباح الباكر وعدم ملس العذوق وجني 

الثمار في ساعات الظهيرة، 

  )Sun Scald( ثالثًا: لفحة الشمس

ــــرارة وشــــــــدة الـــجـــفـــاف  ــ ــحـ ــ ــ ارتــــــفــــــاع درجــــــــــات الـ
والـــتـــغـــيـــر فــــي نــســبــة الـــرطـــوبـــة وهــــبــــوب الـــريـــاح 
الــــحــــارة والـــتـــعـــرض املـــبـــاشـــر ألشـــعـــة الــشــمــس  
خاصة عند الحرارة املرتفعة إلى )0	( درجة 
ــــؤدي إلــى  مــئــويــة فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق الـــجـــافـــة يـ
إصابتها بلفحة الشمس وخاصة جزء الثمرة 
املوجهة للشمس حيث تؤثر حـــرارة الشمس 
(لسعة الشمس)،  فتسبب لها  على الــثــمــار، 
وهــي عبارة عن ظهور بقع بنية جافة جلدية 
املــلــمــس خــشــنــة عــلــي ســطــح الـــثـــمـــرة املـــواجـــه 
ألشعة الشمس وهــي مناطق جافة ميتة من 
األنسجة تؤثر على حجم الثمار أو طعمها، أما 
لحم الثمرة الذي يوجد تحت هذه البقع فإنه 
يــتــلــون بــلــون قــاتــم، ويــنــتــج عــن هـــذه اإلصــابــة 
ســقــوط الثمار أو تــشــوه شكلها، وتصبح غير 
صالحة للتسويق أن الثمار املعرضة ألشعة 
الشمس تكثر فيها اإلصابة عن الثمار املظللة. 
لذا يجب إجراء عملية التحدير بشكل صحيح 
ومحاولة أن تكون الــعــذوق مظلله بالسعف 
وغير معرضة بشكل مباشر للشمس، تغطية 
الـــــعـــــذوق بــــأكــــيــــاس مـــنـــاســـبـــة لـــــزراعـــــة بــعــض 
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املحاصيل الحقلية عريضة األوراق مثل دوار 
الشمس في حوض الفسيل.

رابعًا: الجروح والخوش بفعل حركة الرياح

تصطدم الثمار بالسعف مما ينتج عنه بقع 
ســــوداء عــلــى الــثــمــار خــاصــة عــنــد عـــدم تقليم 
ــعــــذوق بشكل  الــســعــف وتـــدلـــيـــة )تـــحـــديـــر( الــ
جــيــد مــمــا يــســبــب انـــكـــســـارهـــا وتـــضـــررهـــا كما 

أن الــريــاح املحملة باألتربة قد تسبب تراكم 
األتربة على املياسم وانخفاض نسبة العقد 
وتــــــؤدي إلــــى انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة االقــتــصــاديــة 
ــــال بـــالـــثـــمـــار فــي  ــــرمـ لـــلـــثـــمـــار بــســبــب الـــتـــصـــاق الـ
مــرحــلــتــي الـــرطـــب والــتــمــر نــتــيــجــة   الــعــواصــف 

الرملية، وتجعلها غير صالحة لالستهالك.
إجــــراء عملية الــتــحــديــر بــاملــوعــد املناسب 	 

وبالطريقة الصحيحة التي تمنع االحتكاك
إزالة األشواك القريبة على الثمار	 
تغطية الثمار	 

 Constriction of( خامسًا: تخصر الثمار 
)fruits

حــالــة مـــن الــنــمــو الــغــيــر طــبــيــعــي لــلــثــمــار تسبب 
تشوه الثمار وضعف قيمتها التسويقية حيث 

يــتــوقــف نــمــو وتـــطـــور الـــثـــمـــرة أو يـــكـــون بــطــيــئــًا 
فـــي طـــرف الــثــمــرة الــقــريــب مـــن الــقــمــع  بسبب 
ــــروف بــيــئــيــة غــيــر مــنــاســبــة أو  الـــتـــعـــرض إلــــى ظـ
اخـــتـــالالت فسيولوجية تــؤثــر عــلــى نــمــو وتطو 
جزء من الثمرة بعدها تأتي مرحلة من النمو 
الــســريــع مــمــا يــتــســبــب بـــوجـــود اخــتــنــاق حــول 
الثمرة بما يشبه الخصر ولكن أيضًا لوحظ 
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ظــهــور الــتــخــصــر فــي طـــرف الــثــمــرة الــبــعــيــد عن 
ــــرى مــــن الــنــخــيــل وتـــالحـــظ  الـــقـــمـــع فــــي ثـــمـــار أخــ
فــي مناطق انــتــشــار اإلصــابــة بعنكبوت الغبار 
وتـــظـــهـــر عـــلـــى األصــــنــــاف الـــحـــســـاســـة لــإصــابــة 
 . )Dust Mite( بعنكبوت الغبار أو حلم الغبار

ــنــــاك نـــــوع آخـــــر مـــنـــه أال  الــــــ 10 مــــيــــكــــرون، وهــ
وهــو الكبريت املــيــكــرونــي ويتميز بصغر حجم 
ــكــــرون. ولـــذلـــك  ــيــ مــ ــتـــعـــدى )1(  ــاتـــه ال تـ ــئـ جـــزيـ
يستخدم لــلــرش الــورقــي يــكــون معلقًا ونسبة 
الكبريت فيه تصل إلــى 0	 % فيما يستخدم 
الـــنـــوع اآلخـــــر مـــن الــكــبــريــت الــــزراعــــي الــســائــل 
بطريقة الرش أيضًا على األوراق الذي نسبة 
يـــســـتـــخـــدم الـــكـــبـــريـــت  ــيـــه 38 %،  ــبـــريـــت فـ ــكـ الـ
لتعفير ثمار النخيل أول ظهور اإلصابة  حيث  
تعفر العذوق بمسحوق زهر الكبريت بمقدار 
يتراوح من 100 - 0	1 غرامًا للنخلة الواحدة  
الكبريت عند ارتفاع  ويجب أن ال يستخدم  
درجـــات الــحــرارة أكــثــر مــن 35 مــئــوي وذلـــك ملا 
يسببه الكبريت من أضــرار على الثمار أهمها 

الــــــحــــــروق وعـــــــــدم الــــنــــضــــج لـــلـــثـــمـــار والـــــذبـــــول 
ــابـــة بــالــحــروق نتيجه  والـــصـــوره تــوضــح اإلصـ

استخدام الكبريت الزراعي.

ســـابـــعـــًا: أضـــــــرار اســـتـــخـــدام املـــقـــص لــخــف 
الشماريخ

تترك معظم الــعــذوق على النخلة ويتم خف 
ثــمــارهــا بــنــســبــة 30 - 0	 % عـــن طــريــق قطع 
ــمـــاريـــخ أي تــقــصــيــر الـــشـــمـــاريـــخ،  أطــــــــراف الـــشـ
وتتبع هــذه العملية فــي أصــنــاف النخيل ذات 
الــشــمــاريــخ الــزهــريــة الــطــويــلــة مــثــل )الــســكــري 
لــذا يفضل تقصير الشماريخ بقطع  والبرحي( 
الـــجـــزء الــطــرفــي مــنــهــا بــنــســبــة 	2 - 30 % من 
ــــة شــمــاريــخ كــامــلــة مـــن وســط  الـــطـــول، أو إزالــ
العذق وبنسبة 	2 - 30 % من عدد شماريخ 
الــــعــــذق. وتــســتــخــدم مــقــصــات الــتــقــلــيــم لــهــذا 
الغرض واألمــر يحتاج إلى دقه وعمالة مدربة 
ــتــــخــــدام الــــخــــاطــــيء يــــــؤدي إلـــى  حـــيـــث أن االســ
خـــــدوش الــثــمــار وأضــــرارهــــا لــــذا ُيــفــضــل قطع 
الشماريخ أثناء التلقيح بحيث تخف 10 - 20 

% من الثمار.
سادسًا: االحتراق بالكبريت 

هــــو عـــنـــصـــر كــيــمــيــائــي   )S( Sulfur الـــكـــبـــريـــت 
ال فــلــزي رمــــزه الــكــيــمــيــائــي )S( وعـــــدده الـــذري 
ــــد فــي  ــــر، ويـــــوجـ ــــفـ ــبـــريـــت أصـ ــكـ ولـــــــون الـ  ،)1	(
الــطــبــيــعــة بــشــكــل خــــام يــشــكــل الــكــبــريــت نحو 
%0.048 من الغالف الصخري لقشرة الكرة 
ــأتـــي تــرتــيــبــه فـــي املـــرتـــبـــة الــخــامــســة  األرضــــيــــة ويـ
ــــدول الــــــــــدوري. مــن  ــجـ ــ عــــشــــرة بـــيـــن عـــنـــاصـــر الـ
العناصر الكبرى الضرورية للنباتات وخاصة 
املثمرة يستخدم في تعفير النباتات باالضافة 
ــــى اســـتـــخـــدامـــه كــمــحــســن لــخــصــوبــة الــتــربــة  إلـ
فــيــضــاف دائـــمـــًا مـــع الــتــســمــيــد األســـا�ضـــي قبل 
الــــحــــرث ولــــكــــونــــه اليــــــــذوب فــــي املـــــــاء ويـــتـــرســـب 
اليــصــلــح لــلــرش أحـــجـــام جــزيــائــتــه كــبــيــرة فــوق 
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