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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة منى محمد مهدي الفرج 



والبحث  العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  بتوجيهات 
واستجابة  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي، 
القتراحات محبي النخلة والمهتمين بقطاع نخيل التمر، جّراء استطالع رأي أجرته 
األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر خالل الجولة التعريفية التي قام 
بها أعضاء مجلس أمناء الجائزة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
واألردن وسورية والمملكة المغربية، أسفرت عن مجموعة من االقتراحات الطيبة 

جاري العمل بها بشكل دوري.

الباحثين  يدي  بين  تضع  أن  للجائزة  العامة  األمانة  تتشرف  ذلك  على  وبناء 
خالصة  المباركة  الشجرة  ومحبي  التمور  ومنتجي  والمزارعين  واألكاديميين 
جهد الفائزين بمختلف فئات الجائزة خالل دوراتها الثالث 2009 – 2010 – 2011 
الرائدة  التنموية  والمشاريع  واألعمال  المتميز  واإلنتاج  الفائزة  بالبحوث  للتعريف 

وأفضل التقنيات والشخصيات المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

كما يأتي ذلك ترجمة ألهداف الجائزة في نشر ثقافة االهتمام بنخيل التمر على 
الخاص  العلمي  البحث  وتطوير  ودعم  والدولي  واإلقليمي  المحلي  المستوى 

بالنخيل. 

العلمية  المعرفة  لتوطين  الفائدة  من  بالمزيد  العمل  هذا  يتكلل  أن  راجين 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور  وتعزيز  التمر  بنخيل  المتخصصة 

على الصعيد اإلقليمي والدولي.

أ. د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

ثمـار المعـرفـة
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة فاطمة حسين محمد الشاخوري



معالي جمعة الماجد
اإلمارات العربية المتحدة

ُمنح معالي جمعة الماجد درع الجائزة التذكاري بصفته أحد الشخصيات المؤثرة 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

عندما تذكر النخلة أمامه يطرب قلبه فرحًا وحبًا بهذه الشجرة التي باركها اهلل 
التمر،  نخيل  لشجرة  حبه  في  شغوفًا  كان  آية،  من  أكثر  في  العزيز  كتابه  في 
فمنذ طفولته كان يذهب مع والده إلى مزارع النخيل التي كان يملكها خصوصًا 
في موسم القيظ. فالنخلة في الماضي كانت مصدر دخل للعائلة، فما تجنيه 

العائلة من محصول، تبيعه للعيش منه.

أسس أكثر من مزرعة ضمت أجود أنواع النخيل وعمل على تنمية وتجويد أصناف 
التمور المزروعة في أرض اإلمارات. خدم الشجرة المباركة بكل ما أعطي من قوة، 
اقتداء بالمغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، من خالل 
اهتمامه الكبير بإكثارها وتطويرها وتشجيع المواطنين على االعتناء بها. وكل 

ما وجد اليوم من نخيل التمر على أرض اإلمارات هو من بركات الشيخ زايد.

إنه وبدون ألقاب جمعة الماجد الرجل الموسوعي الوطني رجل البناء والتنمية، 
تبوأ  العطاء رحمهما اهلل،  الخير وراشد  زايد  رعيل  األول  الرعيل  إلى  ينتمي  رجل 
ومازال أصعب المناصب والعديد من المسؤوليات، وقد حاز على أعلى الشهادات 

والجوائز واألوسمة على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
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سعادة حمد رحمة الشامسي
اإلمارات العربية المتحدة

ُمنح سعادة حمد رحمة الشامسي درع الجائزة التذكاري بصفته أحد الشخصيات 
المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

أسس أول مزرعة نخيل في منطقة الذيد بإمارة الشارقة في العام 1984 م وهي 
تضم في جنباتها لحد اآلن حوالي 2000 شجرة متوسط إنتاجها السنوي ما بين 
60 – 150 كلغ للشجرة الواحدة وذلك حسب النوع والعمر ويقوم بتوزيع خيراتها 
بالكامل لوجه اهلل. المزرعة تضم أجود األصناف مثل خالص، برحي، زاملي، خنيزي، 

سلطانة، نبتة سيف، هاللي، مكتومي، وغيرها.. 

تربطه عالقة حميمة مع شجرة النخيل هذه العالقة ورثها عن اآلباء واألجداد، يبحث 
دائمًا عن كل جديد ومفيد من أجل خدمة الشجرة المباركة نخيل التمر. وما زال 
ليجعل  األرض  أصقاع  من  بها  يأتي  الممتازة  النخيل  أصناف  عن  مستمرًا  بحثه 
منها نخلة تستوطن أرض اإلمارات وتعطي من ُأكلها كل حين. مزرعته في الذيد 
أو  الممتازة  األصناف  اختيار  المنطقة من حيث  الزراعي في  للعمل  قدوة  تعتبر 
الخدمات الفنية التي يقدمها للنخلة أو طرق الري والتسميد والتكريب وغيرها. 

حتى أضحت مثاالً لكل محبي الشجرة المباركة يأتونها من كل حد وصوب.
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سعادة سلطان خليفة الحبتور
اإلمارات العربية المتحدة

النخلة الغراء تجمعنا معًا أهاًل بجمع النخلة الغراء
ُمنح سعادة سلطان خليفة الحبتور درع الجائزة التذكاري بصفته أحد الشخصيات 

المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

من هواة الزراعة صديق وزاهد في حب النخلة متعمق في أصولها ومجتهد على 
النخلة  النخلة، أحب  إدارة جمعية أصدقاء  رئيس مجلس  نائب  تطوير أصنافها، 
المكانة  لتأخذ  ونشرها  وتطويرها  حمايتها  على  بالعمل  تطوعًا  نفسه  ونذر 

المرموقة التي تستحقها. 

البالد،  هذه  في  عندنا  النخلة  بوجود  محظوظون  بأننا  الحبتور  سلطان  يقول 
فالنخلة هدية من اهلل جل جالله تمثل لنا نهاية الطموح والمطلب في تحقيق 
الماضي  القرن  بالنخلة منذ سبعينات  الغذائي للوطن والمواطن. اهتم  األمن 
وفي زمن زايد زاد اهتمام المواطن بالنخلة كثيرًا وأدخل عليها العلم والصناعة. 
لديه مزرعة في رأس الخيمة تتضمن أجود األصناف مثل نوادر، سلطانة، مجهول، 

سكري، برحي، زاملي وأصناف أخرى متميزة وواعدة.

كبيرة  مسؤولية  الوقت  وبنفس  لنا،  كبير  شرف  هذا  فيقول  تكريمه  عن  أما 
الشجرة  هذه  وتطوير  تنمية  أجل  من  التمر  نخيل  شجرة  اتجاه  بأمانة  نحملها 

المباركة في أرض زايد. 
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جمعية أصدقاء النخلة
اإلمارات العربية المتحدة

ُمنحت جمعية أصدقاء النخلة درع الجائزة التذكاري بصفتها إحدى الشخصيات 
العربية  اإلمارات  بدولة  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في  المؤثرة  االعتبارية 

المتحدة،

تأسست جمعية أصدقاء النخلة في 25 أكتوبر 2003 م، بقرار رقم 165 الصادر 
آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  برئاسة  االجتماعية.  والشؤون  العمل  وزارة  عن 
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تهدف الجمعية إلى جمع ودراسة 
المعوقات  وحصر  اإلم��ارات.  بدولة  النخيل  بزراعة  المتعلقة  المعلومات  ونشر 
والمشاكل الرئيسية التي تعاني منها النخلة باإلمارات واقتراح الحلول المناسبة 
لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. وتقديم مقترحات لتطوير زراعة 
النخيل بالدولة. والتعاون مع الجهات العلمية والبحثية بالدولة لالرتقاء بمستوى 
البحوث في مجاالت زراعة وإكثار النخيل ومقاومة األمراض بالدولة. وتبادل ونشر 
وما  بالدولة،  والمواطنين  البحثية  الجهات  بين  والفنية  التقنية  المعلومات 
يتبع ذلك من حق إصدار النشرات اإلعالمية والمجالت والكتب. وإقامة المعارض 

والندوات الخاصة بالنخيل. والترويج لزراعة النخيل ومنتجات التمور في الدولة.

من أبرز نشاطات الجمعية وبالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة إقامة 
معرض اإلمارات الدولي للنخيل والتمور لثالث دورات متتالية برعاية كريمة من 
 .  2008  –  2006  –  2004 األع��وام  خالل  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي 
المنتشرة على  النخيل  القيام بجوالت علمية ميدانية على مزارع  إلى  باإلضافة 
النخيل  جمعيات  مع  الخبرات  وتبادل  التعاون  عالقات  وتوطيد  الدولة.  مستوى 

المماثلة في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. 
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة رنــا علي بن فهد السويس 



الفــائــزون

الفـئـة
الثالثة

فئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفـئـة 
فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التموراألولى

الفـئـة 
فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمورالثانية





الزراعي  منحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلى المعهد الوطني للبحث 
من المملكة المغربية لفوزه بالمركز الثاني عن فئة البحوث والدراسات المتميزة 

في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، عن جهوده في مكافحة مرض البيوض.

اكتسب المعهد الوطني للبحث الزراعي منذ إنشائه مكانة رائدة على الصعيد 
المعهد  النخيل، وذلك من خالل قيام  تنمية قطاع  العربي والدولي في مجال 
نتائج  ونشر  المستقبلية  والدراسات  واالقتصادية  والتقنية  العلمية  باألبحاث 
تلك األبحاث داخل وخارج المملكة، كما قام المعهد بإنشاء المختبرات المختصة 
 218 و  باحثًا   193 عددهم  والبالغ  الباحثين  من  مختص  فريق  وتأهيل  وإعداد 
فنيًا تقنيًا في مجال النخيل. ومن أهم اإلنجازات البحثية التي قام بها المعهد: 
العالية  اإلنتاجية  للنخيل ذات خصائص متميزة من حيث  ابتكار سالالت جديدة 
بتوصيف  تعنى  بحوث  بإعداد  المعهد  ق��ام  كما  األم���راض،  ومقاومة  للتمور 
وتصنيف  أصناف النخيل المختلفة وذلك باستخدام عدة طرق تقليدية وحديثة 
 ،)DNA( النووي  الحمض  وتحليل  الجزيئية  البصمات  تقنية  أمثلتها  من  والتي 
واهتم المعهد كذلك بتطوير تقنيات الكشف المبكر لمرض البيوض والتعرف 
على التنوع الجيني للفطر المسبب لهذا المرض وابتكار طرق فعاله لمكافحته 
تشمل طرقًا فيزيائية ، حيوية وكيميائية ، ومن أهم الوسائل المبتكرة لمكافحة 
مرض البيوض اكتشاف أصناف من النخيل المقاوم للمرض والعمل على إكثار 
بإعداد  أيضا  المعهد  قام  وكما  األنسجة  زراعة  تقنية  باستخدام  األصناف  تلك 
بنك  ويعتبر  والتمور.  النخيل  أنسجة  زراعة  تقنية  مجال  في  المتنوعة  البحوث 
الموارد الوراثية ألصناف النخيل الطبيعية والمهجنة لعدد من األجيال من أهم 

إنجازات المعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب.

فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : المعهد الوطني للبحث الزراعي

المملكة المغربية

الفـئـة 
األولـى
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مجهودات المعهد الوطني في مكافحة مرض البيوض 

نتطرق هنا إلى أهم الجهود المبذولة منذ عشرات السنين من طرف المعهد 
الوطني للبحث الزراعي بالمغرب في مجال مكافحة مرض البيوض خاصة وتنمية 
القائمة  المعهد  اتبعها  التي  االستراتيجية  أدت  عامة.  التمر بصفة  نخيل  قطاع 
وتوفير  النخيل  مجال  في  ومتكامل  مختص  بحث  فريق  وتأهيل  تكوين  على 
اكتساب  إلى  المجال،  هذا  في  الدولي  التعاون  تنمية  على  وكذلك  المختبرات 
مكانة رائدة على الصعيد العربي والدولي. وتتضمن هذه البحوث: ابتكار سالالت 
والحديثة  التقليدية  بالطرق  النخيل  أصناف  وتصنيف  وتوصيف  للنخيل  جديدة 
وتطوير تقانات الكشف المبكر للمرض ومعرفة التنوع الجيني للفطر والمكافحة 
التمور ومخلفاتها. كما  وتثمين  النسيجية  والزراعة  البيوض  لمرض  المتكاملة 
ارتكزت استراتيجية المعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب على إنشاء بنك 
للموارد الوراثية ألصناف النخيل الطبيعية والمهجنة لعدد من األجيال من أجل 
الحفاظ عليها واستغاللها. ونقدم في هذا العرض أهم النتائج التي كان لها أثر 
مهم على زراعة النخيل بالمغرب ويمكن نقلها إلى األقطار األخرى المهتمة بهذا 

المنتوج لالستفادة منها علميًا وعمليًا. 

الجهود المبذولة لمكافحة مرض البيوض وتنمية قطاع النخيل
يشكله  الذي  والتهديد  البيوض  مرض  يسببها  التي  الخسائر  جسامة  أمام 
 1934 على زراعة النخيل، بادر المغرب بإجراء بحوث حول هذا المرض منذ سنة 
بشكل متقطع إبان فترة االستعمار. وبعد استقالله، تعززت هذه البحوث بإنشاء 
للمعهد  التابعة   1964 سنة  بمراكش  الصحراوية  للزراعة  المركزية  المحطة 
سنة  في  النخيل  لتنمية  وطني  مخطط  وضع  وتم  الزراعي،  للبحث  الوطني 
1986 يتضمن استراتيجية متكاملة إلعادة تعمير الواحات المتضررة من المرض. 
المبكر  والتشخيص  الفطر  خصائص  تعريف  على  المغربية  الدراسات  وتركزت 
الكيميائية  المكافحة  الجزئية، وطرق  والبيولوجيا  واإلنزيمية  التقليدية  بالطرق 
اإلكثار  في  والتحكم  المقاومة  األصناف  وإيجاد  المضادة(،  )الجراثيم  والحيوية 
لالستثمار  الجهوية  المكاتب  وساهمت  األنسجة.  زراعة  باستخدام  لها  السريع 
الفالحي بالحوز، ورزازات وتافاللت مع بعض المديريات اإلقليمية للفالحة بالجنوب 
المغربي في المخطط الوطني لمحاربة البيوض. كما ينشط مختبر "البساتين" 
التابع للخواص بمكناس في مجال إكثار النخيل ومحاربة البيوض وإعادة تشجير 
خططًا  بالمغرب  الزراعي  للبحث  الوطني  المعهد  ويعد  المغربية.  الواحات 

لتحديث البنية المختبرية بمركزيه الجهويين بمراكش وبالراشيدية بهدف تعزيز 
البحوث حول مرض البيوض والتحسين الوراثي للنخيل وتطوير الخدمات الزراعية 
المتنوعة  محاصيلها  بكل  بالواحات  الزراعية  األنظمة  في  الري  مياه  واستخدام 
مثل  المحلية  الحيوانية  الموارد  تحسين  وكذلك  التمور  تثمين  تقانات  وتطوير 

ساللة الغنم ''الدمان'' والمعز وغيرهما. 

البؤر  داخل  الفطر  احتواء  على  الحرص  في  حاليا  األبحاث  تتركز  الجزائر  وفي 
المصابة ومنع انتشاره إلى داخل المناطق السليمة التي تشكل نحو 75% من 
مساحة النخيل، باإلضافة الستعمال المكافحة الكيماوية إلزالة الفطر في األماكن 

التي يظهر فيها ألول مرة بغرض احتواء الفطر والقضاء عليه ومنع انتشاره. 

والزراعة  األغذية  المرض ساهمت منظمة  لمكافحة  الدولية  الجهود  وفي مجال 
اإلقليمي  المشروع  إنشاء  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  المتحدة  لألمم 
وتونس  الجزائر  المغرب،  لصالح  إفريقيا  شمال  في  البيوض  مرض  لمكافحة 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تساهم  كما   .1992 و   1987 بين  ما  لفترتين 
الذرية  الطاقة  باستخدام  للبيوض  مقاومة  نخيل  أصناف  إيجاد  مشروع  في 
الدولي  المركز  مع  المغرب  وتعاون   .1994 منذ  وتونس  الجزائر  المغرب،  لصالح 
البيوض  مرض  محاربة  بهدف   1997 خالل  والبيوتكنولوجيا  الوراثية  للهندسة 
وتحسين النخيل باستخدام البيولوجيا الجزئية وتسخيرها في البحوث في هذا 
المجال، باإلضافة إلى مشروع إكثار النخيل بالطرق النسيجية واستخدام تقنيات 
الهندسة الوراثية لنقل الجينات لمحاربة البيوض الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين 

المغرب والمجموعة األوربية خالل الفترة 2002-1998.

المركز  في  النخيل  وتطوير  بحوث  شبكة  إنشاء  تم  العربي  الصعيد  وعلى 
العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة )ACSAD( في الفترة ما بين 
1994و2000 التي تضمنت 4 شبكات فرعية منها شبكة خاصة لتحسين أصناف 
)المغرب(.  بمراكش  الزراعي  للبحث  الجهوي  بالمركز  مقرها  كان  التي  النخيل 
وتم تمويل هذه الشبكة من طرف البنك اإلسالمي للتنمية، الصندوق العربي 
)اإليفاد(.  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء 
للتنمية  العربية  المنظمة  2008، ساهمت  إلى   2004 الممتدة من  الفترة  وفي 
المبكر  للكشف  البحثي  اإلقليمي  المشروع  وتنفيذ  بإنشاء   )AOAD( الزراعية 
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 15 يشمل  ال��ذي  مكافحته  تقانات  وتطوير  النخيل  على  البيوض  مرض  عن 
الزراعي بمراكش )المغرب(  دولة عربية بمركزين: األول بالمركز الجهوي للبحث 
والثاني بمحطة وقاية النبات بغرداية )الجزائر(. كما قام الصندوق العربي لإلنماء 
إلى  المشروع  أدى  وقد  المشروع.  لهذا  المالي  بالدعم  واالجتماعي  االقتصادي 
منها  استفادت  التي  العربية  الكوادر  وتأهيل  البحوث  تتضمن  ممتازة  نتائج 

الدول التي يوجد بها هذا المرض والسليمة. 

وعلى العموم، ساهمت كل هذه المشاريع في صقل وإكساب خبرات جيدة لألطر 
التقنية في الدول المعنية وأصبح المركز الجهوي للبحث الزراعي بمراكش نواة 
الباحثين المرموقين المختصين في مجاالت حماية النخيل من اآلفات وخصوصا 
الحيوية  والبيولوجيا  النسيجية  والزراعة  الوراثي  والتحسين  البيوض  مرض 
للنخيل، بحيث أصبح البعض من الباحثين يعملون في دول أخرى شقيقة اثبتوا 

قدراتهم ومساهمتهم القيمة في تطوير النخيل في تلك األقطار.  

وأدت االستراتيجية التي اتبعها المعهد الوطني للبحث الزراعي المعتمدة على 
المختبرات  وتوفير  النخيل  على  ومتكامل  مختص  بحث  فريق  وتأهيل  تكوين 
وكذلك على التعاون الدولي، إلى اكتساب مكانة مرموقة على الصعيد العربي 
والدولي مما جعل مختبرات المركز الجهوي للبحث الزراعي بمراكش قبلة لعدد 
العلمية.  والزيارات  التدريب  أجل  واألجانب من  المحليين  والطلبة  الباحثين  من 
إلى  الحاجة ملحة  زالت  ما  تم تحصيلها،  التي  القيمة  النتائج  الرغم من  وعلى 
الوراثية في  الهندسة  تقانات  و  الجزيئية  البيولوجيا  باستخدام  الخاصة  األبحاث 
الشديدة  الجيدة  األصناف  إلى  البيوض  لمرض  المقاومة  الجينات  ونقل  تعريف 
تقانات  لتطوير  الخاصة  األبحاث  إلى  وكذلك  جديدة،  سالالت  وابتكار  الحساسية 
في  أخرى  دراسات  وإلى  للفطر  الجيني  تنوع  ومعرفة  للمرض  المبكر  الكشف 

مجاالت الزراعة النسيجية وتثمين التمور ومخلفاتها.

المناقشة والخالصة
األصناف  بين  المهمة  الفروق  بعض  وجود  إلى  عليها  المحصل  النتائج  أسفرت 
والزراعية.  المورفلوجية  المواصفات  يخص  فيما  المختارة  والسالالت  التقليدية 
على العموم، فاألصناف المقاومة التقليدية لم تعرف إقباالً مهما لدى المزارعين 
الصنفان  هما  فقط  وبوخني  لعيالت  ساير  الصنفان  مردوديتها.  لضعف  نظرًا 
المقاومان اللذان ينتجان تمورًا ذات جودة متوسطة لكن انتشارهما محدودًا. على 

الرغم من ضعف جودة تمور الصنف المقاوم بوستحمي السوداء )مظهريا(, فإنه 
يعتبر في رأينا من أحسن التمور مذاقا وسهولة في التصنيع. وذلك ما يجعله 
مطلوبا على شكل  تمور معجنة من طرف بعض الدول األوروبية وخاصة انجلترا. 
وقد تم استغالله بالطرق التقليدية وشبه التقليدية في إنتاج عدد من المنتجات 
)مربى، عصير، عسل،...( والحلويات. أما األصناف الجيدة وذات قيمة تجارية عالية 
وخاصة الصنف مجهول الذي يعتبر من أحسن التمور العالمية, فإنه من الصعب 
يلزم  لحساسيته وهذا  نظرًا  البيوض  بوباء مرض  واحات مصابة  استغالله في 
وقد   .)Sedra, 1998,1997b,1993a,d,e( المرض  من  لحمايته  أخرى  طرق  إيجاد 

تمكن زراعته في مناطق سليمة أو مساحات حديثة اإلصالح الزراعي. 

البيوض ال تختصر فقط على البحث عن المقاومة عند  نذكر أن مكافحة مرض 
وقدرتها  الزراعية  وميزاتها  المورفلوجية  التمور صفاتها  أيضا جودة  بل  النخيل 
تجارية  قيمة  وذات  طبيعية  ظروف  وتحت  تقليدية  أماكن  في  التخزين  على 
باإلضافة إلى التنوع في بعض الخصائص كتبكيرها أو تأخيرها في نضج التمور 
وغير ذلك. وفي هذا المجال، سبق أن قمنا بتقييم شامل ألهم األصناف المغربية 
 Djerbi et al, 1986,( الواحات  أثناء عملية مسح  والسالالت التي تم اصطفاؤها 
Sedra, 1992, 1995,1998, 2003a,b,Sedra et al, 1996(. قدمنا في هذا البحث 
فقط بعض الخصائص المورفلوجية, الزراعية والجينية فقط لعينة من سالالت 
المتضررة  المغربية  الواحات  لتعمير  واقترحناها  اخترناها  التي  الواعدة  النخيل 
بمرض البيوض. باإلضافة إلى الطريقة التقليدية لتصنيف وتعريف هذه السالالت 
كذلك  استخدمنا  المزارعون,  يرغبها  التي  المهمة  األصناف  وبعض  المختارة 
كل  يحمل  ال��ذي  النووي  الحمض  دراس��ة  على  تعتمد  التي  الحديثة  الطريقة 
المعلومات الوراثية والجينية لكل صنف وساللة. وتتابع البحوث في هذا المجال 
الجزئية نذكر دقتها، عدم  البصمات  باستخدام طرق جزيئية جديدة. ومن مزايا 
والتعريف  واألصناف  السالالت  حماية  في  استخدامها  البيئية،  بالظروف  تأثرها 
الشتالت  أجيال  وتطابق  هوية  مقارنة  إلى  باإلضافة  الجيني  والتنوع  الدقيق 
 .  )Sedra, 2005( واألصل  األم  الساللة  أو  الصنف  مع  األنسجة  زراعة  عن  المنتجة 
في الخالصة، من أجل مكافحة مرض البيوض وحفظ التنوع الوراثي في الواحات 
المتضررة التي تعرف إعادة الهيكلة والتركيبة في إطار البرنامج الوطني إلعادة 
تعمير الواحات وخلق واحات جديدة، إنه من الضروري االستعجال والتركيز وبذل 
مع  ستتعايش  التي  الواعدة  األولى  السالالت  لهذه  السريع  اإلكثار  في  الجهوذ 
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تطوير تقانة حيوية سريعة النتقاء سالالت النخيل الهجنية داخل األنابيب 
الزجاجية باستخدام المادة السامة للفطر المسبب لمرض البيوض على النواة 

التي تنمو على وسط غذائي الذي أضيفت له المادة السامة.

بصمات ثابتة ومضبوطة لتعريف وتصنيف بعض هذه األصناف 
RAPD  والسالالت المختارة باستعمال التقانة الحيوية

المرض وستغير بيئة الواحات بظاللها وترفع من إنتاج التمور كما ونوعا وبذلك 
ساللة   12 تسجيل  تم  وقد  معيشتهم.  من  وتحسن  المزارعين  مردودية  ترفع 
حفظها  أجل  من  بالمغرب  الزراعي  للبحث  الوطني  المعهد  طرف  من  مختارة 
واستغاللها الجيد. وفي مجال الزراعة النسيجية، تم تطوير تقانة زراعة األنسجة 
التجاري من طرف مخبر  الخضري  إكثارها  تحقق  ثم  18 صنفا وساللة  ألكثر من 
خاص وإنتاج أكثر من 450000 شتلة تم توزيعها وتعميمها على المزارعين من 
أجل تعمير الواحات المتضررة من مرض البيوض وإنشاء واحات حديثة. ومن أجل 
الحفاظ على أصناف وسالالت النخيل النادرة والمهددة، تم تطوير تقانة معالجة 
التربة المصابة بوباء الفطر المسبب للمرض وتقوية مقاومة التربة له باستخدام 
الزراعي  للبحث  الوطني  المعهد  استراتيجية  ارتكزت  كما  الحيوية.  المكافحة 
بالمغرب على إنشاء بنك للموارد الوراثية ألصناف النخيل الطبيعية والمهجنة 

لعدد من األجيال من أجل الحفاظ عليها واستغاللها.

مختلفة  مجاالت  في  وجامعات  مؤسسات  مع  مشتركة  أخرى  بحوث  وأسفرت 
بعض  معرفة  على  للمرض  النخيل  ومقاومة  الفطر  عدوى  ميكانيزمات  تهم 
المواد الكيماوية الناتجة عن عدوى الفطر والتي تقوم بدور فعال في المقاومة 
والحامض  أٍرتينول  األخ��رى  المواد  وبعض  كيتناز  المقاومة،  البروتينات  مثل: 

كفيشيكمي.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي: 
الدكتور بدراوي محمد

مدير عام المعهد الوطني للبحث الزراعي
ص ب 415 الرباط - المملكة المغربية

هاتف:  00212537770955 - 00212037772639
فاكس:  00212537770049

idrissi@inra.org.ma - badraoui@inra.org..ma

25





الهند  أتول من جمهورية  إلى شركة  التمر  لنخيل  الدولية  منحت جائزة خليفة 
النخيل  زراعة  مجال  في  المتميزين  المنتجين  فئة  عن  األول  بالمركز  لفوزهم 

وإنتاج التمور، عن اسهامات الشركة في تنمية قطاع نخيل التمر في الهند. 

من  ومعظمها  للتمور  المستوردة  ال��دول  أهم  إح��دى  الهند  جمهورية  تعتبر 
الوعي  وبازدياد   ، مالئم  المعبأة بشكل  وغير  المتوسطة  النوعية  ذات  األصناف 
بين المستهلكين في الهند من ناحية األصناف ذات الجودة العالية ازداد الطلب 
لتلك األصناف، لذلك ارتأت شركة أتول المتحدة، وهي عضو في مجموعة شركات 
اللبهاي، وتعتبر أول شركة خاصة أنشأها أول رئيس وزراء في الهند، متخصصة 
إلى تطوير  ارتأت  أخرى مختلفة.   الزراعية، وعدة صناعات  الصناعية  الحلول  في 
التمر  نخيل  حول  أجرتها  وبحوث  دراس��ات  عدة  وبعد  الهند،  في  النخيل  زراع��ة 
الهند  في  الصحراوية  األراضي  أن  وجدت  الهند،  في  لزراعته  المناسب  والمناخ 
تمثل  للهند  الغربية  الشمالية  الناحية  من  الباكستانية  للحدود  والمتاخمة 
البيئة المناسبة لزراعة عدة أصناف مختلفة من أشجار النخيل مثل: الخضراوي، 
تلك  توفر  ولعدم  والخالص.  السقعي  الزاملي،  الخنيزي،  البرحي،  المجهول، 
إنشاء  أتول  شركة  ق���رر:ت  منها  كبيرة  ألعداد  الماسة  الهند  ولحاجة  األصناف 
النخيل بكميات  أصناف  أجود  إلنتاج  النواة  ليكون  النخيل  أنسجة  لزراعة  مختبر 
كبيرة وذلك للمساهمة في تشجير األراضي الصحراوية وتلبية الطلب المحلي 

من تلك األصناف. 

فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : شــركة أتــول

جمهورية الهنــــد

الفـئـة 
الثانية
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إسهامات مهمة في تنمية نخيل التمر
ظلت التمور من بين أطايب ما يشتهيه الشعب الهندي على امتداد قرون من 
الزمن على الرغم من أن زراعة نحيل التمر لم تكن كثيرة الشيوع هناك. فالهند 
استيراد  يتم  والتي  والطازجة  المصنعة  التمر  ثمار  مستوردي  كبار  من  واحدة 
معظمها غير مفروزة وبأصناف غير محددة حيث أن المستهلك الهندي بشكل 
عام  ليس لديه وعي جيد بالنوعية. إال أن الوعي بالنوعية واألصناف أخذ باالنتشار 
مؤخرًا وأصبح هناك طلب متزايد على ثمار األصناف الممتازة المفروزة والمغلفة. 
المزارعين  أن  كما  ماركت  السوبر  محالت  في  ممتازة  بأسعار  التمر  ثمار  تأتي 

أصبحوا أكثر وعيًا بمدى مالئمة زراعة النخل وجدواها في الهند.

الباكستانية  الحدود  من  القريبة  الواسعة  الصحراوية  األراضي  بأن  أدركوا  لقد 
والتي تضم واليات غوجارات وراجيستان والبنجاب مالءمة لزراعة تشكيلة واعدة 
البرحي،  المجدول،  الخضراوي،  أصناف  نجاح  ثبت  لقد  التمر.  نخيل  أصناف  من 

الخنيزي، الزاملي، الساجي والخالص في تلك المنطقة. لقد تبين بأن كل شجرة 
200 كغ وقررت حكومات واليات غرب الهند التوسع في  برحي تعطي أكثر من 
دور  "أتول"  لشركة  كان  السياق  هذا  وضمن  التمر.  بنخيل  المزروعة  المساحات 
رئيسي كرائد في تنمية نخيل التمر في شمال-غرب الهند، وكان توفر شتول 
العلمية  الزراعة  متطلبات  أول  هو  وراثيًا  الممتاز  السالالت  ومن  النوعية  جيدة 

لنخيل التمر من أجل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية.

تمخض ذلك عن بروتوكوالت الكثار نخيل التمر بزراعة األنسجة وإلكثاره تجاريًا. لقد 
أدركت شركة "أتول" مدى أهمية برامج تطوير زراعة األنسجة لنخيل التمر. اال أن 
الهند، ولألسف، لم يكن فيها وحدات تجارية النتاج غراس نخيل التمر بتقنية زراعة 
زراعة األنسجة  القرار بالمتاجرة بغراس  األنسجة مما دعا شركة "أتول" الى اتخاذ 
على نطاق واسع على أن يتبعه االنتاج ضمن البلد. ولتلبية االحتياجات الفورية 
من  األنسجة  زراعة  غراس  استيراد  هو  المتاح  الوحيد  الخيار  فإن  الغراس  لمواد 
مصادر موثوقة في الخارج. وضمن هذا السياق، تم تحديد دولة االمارات العربية 

المتحدة كمصدر موثوق لتوريدها.

 المرحلة األولى:
شراء وتوزيع فسائل نخيل التمر بطريقة زراعة األنسجة:

قامت شركة "أتول" باجراء مسح شامل لمؤسسات زراعة أنسجة نخيل التمر في 
كافة أنحاء العالم، وبمساعدة استشاريين واآلراء التي وردت من المزارعين، تم 
وضع الئحة مختصرة بالمؤسسات المعروفة. وبناء على ذلك تمت زيارة معظم 
في  مؤسسات   4 تحديد  وتم  عنها  أولية  معلومات  لتجميع  المؤسسات  هذه 
جامعة  في  التمر  نخيل  وتطوير  بحوث  وحدة  وهي:  المتحدة  العربية  االم��ارات 
المملكة  األنسجة في  لزراعة  الراجحي  بالعين، ومخابر  المتحدة  العربية  اإلمارات 
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، وشركة الوثبة ماريونية المحدودة 
كل  وافقت  وقد  الفجيرة  في  األخضر  الساحل  ومشاتل  العين  في  المسؤولية 
منتقاة  أصناف  من  األنسجة  بزراعة  التمر  نخيل  غراس  توريد  على  الجهات  هذه 

لزراعتها في الهند.

"أتول"  بدأت  راجيستان،  حكومة  مع  الموقعة  التعاقدية  االتفاقية  على  وبناًء 
أنشأت  المتحدة.  العربية  االمارات  األنسجة من  بزراعة  باستيراد غراس نخيل تمر 
"أتول" مشتاًل في جودهبور في راجيستان وبدأت باستيراد غراس جاهزة للزراعة  مشتل غراس نخيل تمر بزراعة األنسجة
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من فسائل نخيل التمر بزراعة األنسجة المقواة ثانويًا وذلك لزراعتها على امتداد 
بزراعة  الغراس  بتفوق  المزارعين  اقناع  أجل  من  للعرض  كحقل  هكتارًا   130
األنسجة وستحتفظ "أتول" أيضًا بهذه المزرعة البالغة مساحتها 130 هكتارًا في 

عدة مناطق في راجيستان الى حين اثمار الغراس. 

المرحلة الثانية: شراء وتوزيع فسائل نخيل تمر 
مقواة أوليًا وتقويتها ثانيًا في الهند:

متابعة للتوسع في مشروع العرض أعاله على 130 هكتارًا، بادرت "أتول" بالتعاقد 
على شراء أكثر من 265000 غرسة نخيل تمر بزراعة األنسجة مقواة أوليًا على 
راجيستان وجعلها  ثانويًا في  تقويتها  أجل  القادمة من  األربع  السنوات  امتداد 
وتسهيالت  بإعانات  مدعومة  هكتار   1700 على  لزراعتها  للمزارعين  متاحة 

ائتمانية مقدمة من حكومة راجيستان الى المزارعين.

االتجاه  بهذا  راجيستان  وحكومة  "أتول"  لشركة  المشتركة  الجهود  ستساعد 
المزارعين على الحصول على غراس نخيل تمر بأسعار مدعومة حكوميًا وتشجع 
اكثار واسع النطاق لهذا المحصول في حقول المزارعين بالهند، وستقوم شركة 

الممارسات  الداعمة ألفضل  الخدمات  "أتول" بتقديم وحدات تدريبية وغيرها من 
التي ينبغي تطبيقها من أجل الزراعة العلمية لمحصول نخيل التمر في مناطق 

مختلفة من راجيستان.

 المرحلة الثالثة:
وحدة إلنتاج الفسائل بطريقة زراعة األنسجة في الهند

في  القاحلة  األراضي  من  هكتار   100000 من  أكثر  لزراعة  هائلة  إمكانية  هناك 
راجيستان خالل السنوات العشر القادمة في نهاية طرف منطقة السيطرة في 
15-20 مليون غرسة  غاندي، مما يستدعي طلبًا محتماًل ألكثر من  أنديرا  قناة 

نخيل تمر بزراعة األنسجة في الهند. 

ونظرًا للطلب الهائل المتوقع على غراس نخيل التمر بزراعة األنسجة في ثالث واليات 
)راجيستان، غوجارات والبنجاب(، تقوم "أتول" بانشاء وحدة انتاج بزراعة األنسجة ببيوت 
زراعية وبيوت شبكية في راجيستان وبتقنية ثبت نجاحها في الخارج لتوريد غراس 
نخيل تمر منتجة محليًا وذلك بشراكة بين القطاعين العام والخاص. ستكون وحدة 
االنتاج هذه بمستوى عالمي وتتبع أفضل البروتوكوالت لالكثار مخبريًا وقد أجرت 
"أتول" ترتيبات لشراء أكثر البروتوكوالت موثوقية لإلكثار بزراعة األنسجة وسيتم 

االستعانة بخدمات علماء معروفين على النطاق الدولي الدارة الوحدة.

التمر الهندي وتعرفت على  قامت "أتول" باجراء تقييم معمق لسيناريو نخيل 
النواحي المحتملة للتطوير، والنواحي التي تهم "أتول" هي االنتاج، شراء وتوزيع 
التوسع  للمزارع،  العلميتان  واإلدارة  الزراعة  الجودة،  عالية  األنسجة  بزراعة  غراس 
تم  لقد  التمر.  نخيل  ثمار  وتسويق  وتصنيع  تقليدية  غير  مناطق  الى  بالزراعة 
الخروج بخطط محددة جيدًا لتأمين الريادة في زراعة نخيل التمر في الهند من 

خالل برامج شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص. 

خدمة المجتمع والنهوض بالبيئة
في  والجوع  الفقر  من  التخفيف  في  التمر  نخيل  اسهام  امكانية  "أتول"  أدركت 
المناطق الريفية وتنتمي كل البقع التي اختارتها "أتول" لتنمية نخيل التمر في 

األراضي القاحلة للجزء الشمالي الغربي من الهند الى القطاع الريفي.

زراعة أول غرسة نخيل نسيجي من قبل نائب رئيس »RHDS« في موقع جودهبور
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استخدام العمالة الريفية
يمكن لزراعة نخيل التمر أن تساعد على تمكين المزارعين المهمشين حيث أن 
التغليف،  الفرز،  الثمار،  الالحقة، جني  العناية  الغرس،  األرض،  أعمال مثل تجهيز 
النقل، التصنيع والتسويق ...الخ تحتاج الى العديد من العمالة الماهرة والعادية 

وعليه سيكون هناك مجال واسع لعمل األجيال الريفية.  

تمكين المرأة
زراعة نخيل التمر فيها حيز كاف لتعزيز مهارات المرأة وتؤمن الفرص لعمل المرأة 
الريفية، وستعطي برامج تنمية نخيل التمر التي أطلقتها "أتول" دفعة كبيرة 

لتمكين المرأة في الريف الهندي. 

ترميم البيئة وتحقيق نقاط ايجابية من حيث الكربون
مما الشك فيه أن وضع مساحات واسعة قيد الزراعة بنخيل التمر سيساعد على 
النهوض بالبيئة حيث أن التوسع الشامل في زراعة األشجار يمكن له مواجهة 
الذي  الثمين  األكسجين  عنها  ينبعث  األشجار  أن  كما  للتصحر،  الضارة  اآلث��ار 

يساعد على الحفاظ على المياه ومنع الفيضانات والجفاف ويضمن بقاء الطيور 
والحيوانات وحمايتها. سيساعد ذلك أيضًا على تحقيق نقاط ايجابية من حيث 

الكربون وهو ما سيفيد في التخفيف من ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية. 

مبادرات عالمية
"ألتول" روابط وثيقة مع مؤسسات معروفة عالميًا في منطقة الخليج من أجل 
"أتول"  باشرت  وإنتاجها.  األنسجة  بزراعة  التمر  نخيل  لغراس  مصادر  عن  البحث 
بخطوات إلنشاء وحدة النتاج غراس نخيل التمر بزراعة األنسجة بمستوى عالمي 
الجودة  عالية  لغراس  العالمي  الطلب  لتلبية  دبي  في  "دوبيوتك"  مركز  في 
التمر  لنخيل  للترويج  للتفوق"  "مركز  إلقامة  خطط  "أتول"  ولدى  التمر.  لنخيل 
وليشكل حاضنة لالنتاج عالي التقنية للتمور الجيدة وللمساعدة في نشر زراعة 
التمور إلى المناطق غير التقليدية. نجحت "أتول" في شراء غراس بزراعة األنسجة 

مقواة وعالية الجودة من أجل برنامج تنمية نخيل التمر في الهند.

وذلك  الهند  في  التمر  نخيل  تنمية  برامج  في  قيمة  إسهامات  "أت��ول"  دمت 
وبرؤية مستقبلية  الغربي.  الشمال  في  راجيستان  والية  مع حكومة  باالشتراك 
"أتول"  تبذل  للتمور،  رئيسي  مصدر  الى  رئيسي  مستورد  من  الهند  لتحويل 
جهودًا حثيثة في البحث المكثف عن غراس بزراعة األنسجة وإنتاجها وتوزيعها 
وتطوير ونقل تقنيات النتاج غراس بزراعة األنسجة ولتصنيع وتسويق تمور عالية 
الجودة وأيضًا للترويج لصناعة المتور في مناطق غير تقليدية فيها مساحات 

كبيرة من األراضي القاحلة.  

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
السيد بهاراتي ناريانان موهانان

شركة أتول المحدودة،
396020 – حي فالساد

غوجارات - الهند
bn_mohanan@atul.co.in فريق أتول خالل زيارته مشاتل الساحل األخضر في إمارة الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة ايمن احمد المحمد



فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية

اإلمارات العربية المتحدة

الفـئـة 
الثانية

منحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلى مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية 
من اإلمارات العربية المتحدة لفوزه بالمركز الثاني عن فئة المنتجين المتميزين 
لشجرة  خاصة  أسمدة  إنتاج  مشروع  عن  التمور،  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في 

النخيل.. 

األهمية االقتصادية والبيئية للنخيل:
شجرة النخيل لها أهمية اقتصادية حيث يبلغ إجمالي اإلنتاج من الدول العربية 
ابتكار  الضروري  من  أصبح  قد  فانه  وعليه  العالمي،  اإلنتاج  من   %75 من  أكثر 
التمور وكذلك  إنتاج  التوسع في  التكنولوجيات بغرض  الحديثة وإدخال  الطرق 
من  النخيل  ببساتين  العناية  إن  التمور.  على  القائمة  الصناعية  المشروعات 
اختيار األصناف الجيدة – إلى الرعاية المناسبة في العمليات الزراعية مثل الري 
النخيل،  االقتصادي لبساتين  العائد  زيادة  إلى  اآلفات تؤدي  والتسميد ومقاومة 
حيث يزيد محصول التمر للنخلة وكذلك يحدث تحسن في مواصفات التمر مما 

يعطيه تنافسية عالية سواء في مجال مدة التخزين، أو المذاق، أو سعر البيع. 

كذلك بالنظر لقد تم زراعة النخيل وانتشاره في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
اإلم��ارات على مدى  أحبها سكان  الشجرة حيث  مزرعة من هذه  تخلو  ال  انه  نجد 
العصور وهي تشكل بالنسبة لهم الغذاء والفاكهة. كذلك فإن انتشار النخيل 
السمات  إحدى  الظاهرة  هذه  أصبحت  بحيث  والمتنزهات  العامة  الشوارع  في 
الجمالية التي تتميز بها معظم مدن اإلمارات بل وتفتخر بها. ولذلك كان اهتمام 
مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية بتوفير وسائل الرعاية للنخلة المباركة من 

تسميد ومقاومة آفات.
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األهمية االقتصادية والبيئية لتحويل مخلفات المزرعة إلى سماد
أضاف مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية قسمًا خاصًا لطحن مخلفات النخيل 
وتحويلها إلى سماد عضوي، وتعتبر تجربة رائدة لحماية البيئة وتوفير األسمدة 

العضوية من أصل نباتي.

تمثل المخلفات العضوية الناتجة عن اإلنتاج الزراعي من 30 – 50 % من المنتج 
لالستخدام اآلدمي أو الحيواني، يضاف إليها حوالي 25 – 30 % مخلفات عضوية 
أخرى مما يتناوله اإلنسان كغذاء أو ما يقدم للحيوان كعلف. ولذلك فإن تراكم 
هذه المخلفات أو معالجتها بطرق بدائية يتسبب في تلوث البيئة باإلضافة إلى 
الخسارة االقتصادية الناتجة عن فقد ما تحتويه هذه المخلفات من طاقة كامنة 
وعناصر سمادية يمكن إعادتها مرة أخرى للتربة ويتطلب ذلك إتباع تكنولوجيا 

تعيد لألرض ما يجتث منها بعمليات التدوير.

تأسيس المصنع:
بما أن محصول التمر يعتبر محصوالً استراتيجيًا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والخليج العربي. فقد وجه مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية جهوده للعناية 
42 مليون نخلة. فقد كانت الحاجة كبيرة  بقطاع النخيل الذي يشمل أكثر من 
من  الماليين  لهذه  المناسب  بالشكل  السمادية  الخدمات  يوفر  مصنع  إلنشاء 
أشجار نخيل التمر، وعليه فقد تأسس مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية عام 
1995 وقدم المنتجات اآلتية بأعلى أساليب التكنولوجيا المتطورة وهي: سماد 
متعددة  مواد  العضوية،  التمور  إلنتاج  الفوعة  سماد  النخيل،  لتسميد  النوايع 

لمكافحة آفات النخيل بيولوجيًا. 

الرؤية:
• منطقة 	 في  الرائد  والمصنع  دائمًا  األول  المصنع  يبقى  أن  المصنع  يطمح 

على  المصنع  يعتمد  بحيث  خصوصًا.  اإلمارات  وفي  عمومًا  األوسط  الشرق 
والتجارب  العلمي  البحث  واعتماد  المتطورة  الفني  األداء  تكنولوجيا  اختيار 
واإلحصاءات  المؤشرات  وتقديم  المعلومات  وتكنولوجيا  المقارنة  الميدانية 
الراقي  المستوى  وُتَواِكُب دائمًا  بحيث يكون وفقًا لرؤية متطورة وطموحة، 

لألداء الفني والتنفيذي للمصنع.

• المحلي 	 للسوق  المنافس  أدائه  في  للمصنع  العالية  بالجاهزية  االحتفاظ 
وال��روح  وموظفيه،  لمسؤوليه  العالية  والجاهزية  والعالمي  واإلقليمي 
من  الجاهزية  لهذه  يلزم  ما  وتوفير كل  به،  للعاملين  المتقدمة  المعنوية 

إمكانيات مادية وأدبية وعلمية.
• أداء 	 في  مضطردة  وبصورة  دائمًا  ومتقدم  واع��د  لمستقبل  دائمًا  النظر 

المصنع ومؤشراته المالية الرئيسية الحالية والمستقبلية
الرسالة:

• واإلقليمي 	 المحلي  الزراعي  للقطاع  منتجات  تقديم  على  الرسالة  تقوم 
العالمية  للمواصفات  مطابقة  تكون  ومتميز  عاٍل  مستوى  ذات  والعالمي 
والمحلية ويتميز المصنع بجودة هذه المنتجات والترويج لها بكافة الوسائل 

الممكنة.
• إن رسالة المصنع تقتضي إن يكون كافة أدائه التقني والفني وكافة منتجاته 	

صديقة للبيئة ومتوافقة مع الشروط العامة لسالمة البيئة.
• الزراعي والتطور 	 العلمية والعملية للقطاع  االحتياجات  توافق منتجاتنا مع 

للمزارعين  ال��واع��دة  الحاجات  يلبي  ما  وك��ل  فيه  والمستقبلي  الحالي 
والمستثمرين بهذا القطاع وبحيث يتناغم مع جهود حماية البيئة.

• دور مصنع اإلمارات في تنمية القطاع الزراعي:	
• اإلمارات 	 دولة  في  الزراعي  القطاع  أداء  تحسين  في  رائدًا  دورًا  المصنع  لعب 

العربية المتحدة وذلك في القطاعين العام والخاص وذلك من خالل برامج 
التوعية واإلرشاد بفوائد وأهمية الزراعة العضوية وأثرها على البيئة واإلنسان 
وذلك من خالل عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة في المعارض المحلية 

واإلقليمية والعالمية وذلك من خالل:
• داخل 	 البحوث  ومراكز  الجامعات  في  العلمية  التعريفية  الندوات  تنظيم 

وخارج الدولة
• التعاون مع وزارة البيئة والمياه والدوائر الخاصة بالدولة في كل ما يتعلق 	

بتطوير القطاع الزراعي.
• التسميد 	 وبرامج  العضوية  بالزراعة  للمزارعين  التعريفية  الندوات  تنظيم 

المختلفة
• ترتيب زيارات المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات.	
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• التعاون مع منظمات الدولة وجمعيات النفع العام	
إنتاج سماد متخصص لنخيل التمور:

قام المصنع بتطوير سماد خاص بالنخلة سمي بسماد )النوايع( وذلك بالتعاون 
مع الجهات اآلتية: جامعة اإلمارات العربية المتحدة، دائرة البلديات والزراعة، وزارة 

البيئة والمياه، مزرعة الفوعة.

بحثية  بدراسة  وذل��ك  للنخيل  الفعلية  االحتياجات  دراس��ة  من  الفكرة  نشأت 
ثمرتها  من  وكان  المجال  ذلك  في  والدوليين  المحليين  الخبراء  مع  باالشتراك 
الوصول إلى اكتشاف تركيبة جميع عناصرها من مواد طبيعية %100 صديقة 
للبيئة تحتوي هذه التركيبة على جميع احتياجات النخلة من العناصر السمادية 
وتضاف مرة واحدة في العام. ومن الجدير بالذكر إن السماد يستعمل بنجاح منذ 

عام 1999 في الوطن العربي، ويزداد الطلب عليه بكميات متزايدة.

خصائص سماد النوايع:
• صمم سماد النوايع لكي يفي باحتياجات شجرة النخيل على طول موسم 	

النمو على أن يتم التسميد مرة واحدة في الموسم ويتمتع بالمزايا التالية:
• غني بالعناصر السمادية الكبرى والصغرى ) 1.5+4-3-3(.	
• غني بالمادة العضوية ) %60-55(.	
• معالج حراريًا.	
• يحتوي على ميكروبات مفيدة لخصوبة التربة ) تثبيت اآلزوت الجوي ومذيبات 	

الفوسفات(.
• يحتوي على مواد طبيعية لحفظ مياه الري.	
• خاٍل من بذور الحشائش ومسببات األمراض.	
• يحتوي على نسبة عالية من حمض الهيوميك.	
• يحتوي على نسبة عالية من األحماض االمينية.	
• متوفر على هيئة بودرة أو محبب.	
• يضاف السماد بمعدل 5 كجم كل سنة من عمر النخلة حتى 50 ك / شجرة	
• يزيد المحصول بمعدل %30.	
• المعالجة الحرارية أثناء إنتاج سماد )النوايع(.	

المبيعات والتسويق:
يقوم مصنع اإلمارات بتسويق منتجاته من خالل نظام تسويقي متخصص وعلى 
حيث  اإلداري��ة  الجودة  ضوابط  تحت  والمهنية  اإلداري��ة  الكفاءة  من  عاٍل  مستوى 
يطبق المصنع برامج متخصصة لخدمة العمالء كما أن المصنع لديه كادر فعال 
بالمبيعات  للوصول  وذلك  والخارجية  الداخلية  المبيعات  فنيات  في  ومؤهل 
والقائمين  المزارعين  توعية  إلى  باإلضافة  المستويات  أعلى  إلى  الزبائن  ورضا 
الزراعية ببرامج التسميد وكيفية االستخدام األمثل لألسمدة  على أمر العملية 

العضوية وتقليل األسمدة الكيماوية.

كما يقوم المصنع بتسويق منتجاته خارج الدولة وذلك بفتح أسواق عالمية على 
المستوى اإلقليمي والعالمي حيث تم التصدير إلى عديد من الدول مثل )تايوان، 

الجزائر، مصر، سوريا، لبنان، ألمانيا.. وجميع دول الخليج العربي(.

واالستشارات  البحوث  قسم  قيام  خالل  من  منتجاته  ج��ودة  المصنع  يضمن 
للمنتج  الميكروبيولوجية(  الفيزيائية،  )الكيمائية،  الالزمة  بالتحليالت  بالمصنع 
في كل أطوار اإلنتاج وذلك من خالل مختبر متخصص ومزود بكل أنواع أجهزة 
التحليل الحديثة باإلضافة إلى تجريب المنتجات بالوحدة الخاصة بالتجارب وذلك 
بيوت  في  وذل��ك  الزبائن  رغبات  بكل  يفي  منتج  لضمان  الجديدة  للمنتجات 

بالستيكية مجهزة إلجراء التجارب الزراعية.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
الدكتور محمد علي بدوي

مدير عام مصنع اإلمارات لألسمدة البيولوجية
ص ب 17786 العين - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف:  0097137838600 - 00971504493360
فاكس:  0097137838500

ebff@emirates.net.ae
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة خالد عبد الرحمن راشد الزمر



فئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل وانتاج التمور 
الفائز: سعادة راكان مكتوم بن هارون القبيسي

اإلمارات العربية المتحدة

هارون  بن  مكتوم  راك��ان  لسعادة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  منحت 
األول عن فئة الشخصية  بالمركز  المتحدة لفوزه  العربية  اإلمارات  القبيسي من 
المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، عن جهوده في تأسيس مهرجان 

مزاينة الرطب في المنقطة الغربية من إمارة أبوظبي. 

عمل راكان مكتوم بن هارون القبيسي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مزاينة 
الرطب، منذ العام 1997م  ضمن إطار فريق عمل موحد على ابتكار فكرة جديدة 
بالنخيل  المواطنين وتشجيعهم لالهتمام  المزارعين  وطريقة متميزة لتحفيز 
لدولة  الوطنية  الهوية  النخلة كجزء من  إبراز  مع  ونوعًا،  بإنتاجها كمًا  واالرتقاء 
فكانت  أساسية،  كمادة  الرطب  على  تعتمد  التي  المنتجات  وتدعيم  اإلم��ارات 
الرطب(،  )مسابقة  مسمى  تحت  الرطب  أنواع  أفضل  النتخاب  سنوية  مسابقة 
ولما لقيته هذه المسابقة من نجاح باهر فقد ارتأت اللجنة المنظمة إلى تطوير 
إلى  المزارعين  الهام وتحويله من مسابقة تضم عددًا محدودًا من  الحدث  هذا 
ليوا  2008، فكان )مهرجان  8000 مزارع في عام  أكثر من  مهرجان سنوي ضم 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  دعم  بفضل  وذلك  الرطب(  لمزاينة 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي. وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومن أهم أهداف المهرجان: تعزيز الدور 
الريادي إلمارة أبوظبي في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل، تشجيع المزارعين 
بجميع  النخلة  بأهمية  التوعية  نشر  وثمارها،  بالنخلة  واالهتمام  التميز  على 

جوانبها وتكريم العاملين في مجال نخيل التمر بهدف االرتقاء في اإلنتاج.    

الفـئـة 
الثالثة
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في البدء كان الرطب:
وجه  على  واإلم���ارات  عمومًا  الخليج  منطقة  في  عريق  تاريخ  النخيل  لشجرة 
في  ولكنها  فحسب  الناس  ومعيشة  لغذاء  م��وردًا  ليست  فهي  الخصوص 
الحقيقة جزء من تراثهم وتقاليدهم وأمجادهم، من هذا فقد أولى المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة اإلمارات وراعي نهضتها الزراعية، 
من  خاص  بشكل  النخيل  وأشجار  عام  بشكل  الزراعي  بالقطاع  كبيرًا  اهتمامًا 
خالل توفير كل الدعم الالمحدود لهذه الزراعة حتى أصبح إنتاج الدولة من التمور 
التي  باإلمارات  االستراتيجية  المحاصيل  وأهم  للفرد  القومي  الدخل  أحد عناصر 

تنافس بها كبرى دول العالم في إنتاج وتصنيع التمور. 

لذا فقد احتلت النخلة عند أبناء اإلمارات منزلة خاصة في نفوسهم وإحياًء لهذا 
التراث التاريخي فقد انبرى العديد من األخوة المواطنين والمهتمين بهذا اإلرث 
االجتماعي للشجرة المباركة بين أبناء الدولة في مختلف المناسبات ومختلف 
رأسها صاحب  الرشيدة وعلى  لقيادتنا  الحكيمة  الرؤية  الطرق مستفيدين من 
والدعم  اهلل،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زاي��د  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الالمحدود للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
لقطاع الزراعة عمومًا ونخيل التمر على وجه الخصوص لما تشكل هذه النخلة 
وثمارها المباركة من أهمية استراتيجية لألخوة المواطنين المزارعين ضمن إطار 
الخطة االستراتيجية  أبوظبي في ظل  إمارة  المستدامة لمجتمع  التنمية  برامج 

المتكاملة.

عمل  فريق  إط��ار  ضمن   1997 العام  ومنذ  عملنا  فقد  كله  هذا  من  وانطالقًا 
موحد على إيجاد فكرة جديدة وطريقة متميزة ووسيلة لتحفيز األخوة المزارعين 
كمًا  بإنتاجها  واالرتقاء  النخيل  بشجرة  االهتمام  على  وتشجيعهم  المواطنين 
ونوعًا، مع إبراز النخلة كجزء من الهوية الوطنية لدولة اإلمارات وتدعيم المنتجات 
التي تعتمد على الرطب كمادة أساسية، فكانت مسابقة سنوية النتخاب أفضل 

أنواع الرطب تحت مسمى )مسابقة الرطب(.

في البداية كانت المسابقة تغطي صنف خالص يشارك فيها بضع عشرات من 
خنور،  مزيرعة،  )ليوا  مثل  أبوظبي  إمارة  من  الغربية  المنطقة  محاضر  مزارعي 
وأجود  أفضل  لديهم  الخير...( ممن  الطرق، سيح  الحويلة،  الغربية،  الماريا  شيا، 

المتأصلة  المحلية  الهوية  ذات  الرطب  أصناف 
في منطقة ليوا.

الدولة  احتفاالت  ضمن  تقام  المسابقة  كانت 
بعيد الجلوس الميمون للمغفور له الشيخ زايد 
رحمه اهلل في السادس من أغسطس من كل 
التقليدي  الموسم  يعتبر  التوقيت  وهذا  عام 
وكنا  الغربية،  المنطقة  في  الرطب  لنضوج 
العينية  والهدايا  الجوائز  توفير  على  نعمل 
وتحفيز  تشجيع  أجل  من  للفائزين  والمادية 
أصحاب مزارع نخيل التمر على التميز واالرتقاء 

بأصناف نخيل التمر بابوظبي.

إذًا ف��ي ال��ب��دء ك��ان��ت ال��م��زاي��ن��ة ف��ي إط��اره��ا 
تركت  حيث  الكبيرة،  ومدلوالتها  البسيط 
مزارعي  األخوة  نفوس  في  وأجمله  األثر  أفضل 
عام  كل  وفي  الغربية،  بالمنطقة  التمر  نخيل 
وتوسيع  الفكرة  هذه  تطوير  على  نعمل  كنا 
المسابقة  نجاح  ألن  فيها.  المشاركين  ع��دد 
إقبال  زيادة  في  ايجابي  مردود  له  كان  سنويًا 
المشاركة بكثافة في  المواطنين على  اإلخوة 
مؤخرًا  لمسناه  ما  وه��ذا  القادمة.  السنوات 
األخوة  عدد  بلغ  حيث    2008 العام  صيف  في 
منافسات مهرجان  في  المشاركين  المزارعين 

مزاينة الرطب أكثر من 8000 مزارع )ذكور وإناث( من أبناء إمارة أبوظبي.

بن  الشيخ منصور  لسمو  الحكيمة  الرؤية  لوال  يكون  أن  له  كان  ما  النجاح  هذا 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والدعم الالمحدود 
نهيان ولي عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  أول سمو  للفريق  السامية  والرعاية 
التنفيذي إلمارة  المجلس  رئيس  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
أبوظبي، حيث شرفنا سموه في الحضور شخصيًا لمهرجان مزاينة الرطب في 

نسخته الرسمية األولى والثانية ومن ثم الثالثة والرابعة وتكريمه للفائزين.
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رؤيـة حكيـمة:
أبوظبي خصوصًا  الحبيبة وإمارة  الذي تشهده دولتنا  النوعي  التطور  في ظل 
منصور  الشيخ  سمو  وبتوجيهات  والنجاح،  التميز  درب  على  الواثقة  وُخطاها 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ودعم الفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
في  نجحنا  فقد  أبوظبي،  إلم��ارة  التنفيذي  المجلس  رئيس  المسلحة  للقوات 
)الناجح  الفردي  العمل  إطار  وانتقلنا من  استراتيجي،  المهرجان بشكل  تطوير 
ضمن حدود( إلى إطار فريق العمل الجماعي المؤسسي )الفائق النجاح/ المتميز( 
وأصبح للمهرجان هوية اعتبارية تحت مسمى جديد وهو )مهرجان ليوا لمزاينة 
باللغة  االنترنت  شبكة  على  الكتروني  خاص  وموقع  خاص  شعار  وله  الرطب( 

العربية وباللغة االنكليزية

 http://www.rotab.ae  ولجنة عليا منظمة ولجان فرعية متخصصة، وأضحت له 
رؤية ورسالة وأهداف تنموية وهي:

الرسـالة: 
تطوير وتنمية قطاع نخيل التمر كمًا ونوعًا والعاملين فيه ضمن إمارة أبوظبي.

الرؤيــة:
• تعزيز مكانة الدولة عربيًا وإقليميًا في مجال إنتاج الرطب والتمور.	
• تقديم الدعم للمزارعين وأصحاب المزارع لالهتمام بالنخيل.	
• بالشجرة 	 الصلة  ذات  الجهات  كافة  مع  واإلقليمي  الوطني  التعاون  تعزيز 

المباركة.
•  نشر ثقافة االهتمام بالنخيل والرطب على جميع أنحاء الدولة.	

األهـداف:
• الغربية( 	 )المنطقة  في  وليوا  أبوظبي  إلمارة  والمميز  الريادي  الدور  تعزيز 

وتنمية وتطوير االهتمام بالنخيل والرطب.
• تشجيع وتحفيز أصحاب المزارع على التميز واالهتمام بالنخلة وثمارها.	
• تدعيم الجانب التوعوي لالهتمام بشجرة النخيل في جميع جوانبها.	

• في 	 االرتقاء  بهدف  نقدية  بجوائز  التمر  نخيل  مجال  في  العاملين  تكريم   
اإلنتاج.

•  إبراز النخلة كجزء من الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.	
•  دعم وتشجيع التقنيات الحديثة المفيدة في مجال تنمية زراعة نخيل التمر.	
• في 	 أساسية  كمادة  الرطب  على  تعتمد  التي  الغذائية  المنتجات  تدعيم   

عملية اإلنتاج.
•  نشر الثقافة الزراعية بين المزارعين بخصوص األمراض التي تصيب النخلة.	
•  اطالع أصحاب المزارع على آخر ما توصل إليه العلم في مجال نخيل التمر.	

فالتميز هو السمة الرئيسية للمهرجان في كل دورة من دوراته األربع األخيرة فقد 
سعينا إلى إضافة أشياء جديدة في كل دورة من دورات المهرجان، وكان آخرها 
القياسية من خالل  لألرقام  بموسوعة جينس  اإلمارات  رطب  وأميزها هو دخول 
مهرجان ليوا الرابع لمزاينة الرطب 2008 فقد منحتنا موسوعة جينس الدولية 
وتمور  لرطب  وعالمي  إقليمي  وتقدير  اهتمام  وسط  االعتبارية  الشهادة  هذه 
اإلمارات التي أضحت تنتج سدس ما ينتجه العالم من التمور وهذا بدوره ساهم 
في تعزيز مكانة اإلمارات الريادية بين منتجي ومصنعي نخيل التمر عبر العالم.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
سعادة راكان مكتوم هارون القبيسي

ص ب 933 ابوظبي
االمارات العربية المتحدة

هاتف:  0097126726555
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة ماجد مبارك المعيلي





الدورة الثانية
2010

المكرمون - الفائزون



الشخصيات المكرمة 
سمو الشيخ عبد اهلل بن خالد آل خليفة - مملكة البحرين

معـالي سعيد محمد الرقباني - اإلمارات العربية المتحدة

سعادة المستشار زهير أبو األديب - اإلمارات العربية المتحدة





سمو الشيخ عبد اهلل بن خالد آل خليفة
مملكة البحرين

ُمنح سمو الشيخ عبد اهلل بن خالد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز عيسى 
زراعة  المؤثرة في مجال  الشخصيات  أحد  التذكاري بصفته  الجائزة  الثقافي، درع 

النخيل وإنتاج التمور بمملكة البحرين،

من مواليد المحرق عام 1922 .خريج المدارس الحكومية آنذاك. 

1951 - 1956 قاٍض بمحاكم البحرين.

1957 - 1962 قاٍض بمحكمة االستئناف العليا، 1962 - 1967 رئيس بلدية الرفاع.

1967 -1970 رئيس بلدية المنامة ورئيس مجلس التخطيط والتنسيق.

والشؤون  العدل  وزي��ر   2002 ــ   1975 وال��زراع��ة،  البلديات  وزي��ر   1975  -  1971
اإلسالمية، رئيس مجلس الوالية على أموال القاصرين. 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون اإلسالمية، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونية.

رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج، رئيس مجلة الوثيقة، 2007 رئيس المجلس 
ولي  لديوان  التابع  التاريخية  الوثائق  مركز  رئيس  اإلسالمية،  للشؤون  األعلى 
الهالل  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  المالية،  الموارد  لجنة  رئيس  نائب  العهد، 
األحمر البحريني، رئيس اللجنة الوطنية لدعم القدس، الرئيس الفخري لجمعية 

البحرين الخيرية، الرئيس الفخري لجمعية دار الحكمة.

رئيس مجلة الهداية 2008  رئيس مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي. له كتاب 
» البحرين عبر التاريخ« بجزءيه األول والثاني. وكتاب » مكانة البحرين في التاريخ 

اإلسالمي«. وكتاب »تاريخ آل خليفة في البحرين«. و كتاب »ملك ومسيرة«.
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معـالي سعيد محمد الرقباني
اإلمارات العربية المتحدة

درع  )سابقًا(  السمكية  والثروة  الزراعة  وزير  الرقباني  محمد  سعيد  معالي  ُمنح 
الجائزة التذكاري بصفته أحد الشخصيات المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج 

التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

أعلى  يشغل  وهو   )2006  –  1974( مضى  قرن  ربع  لمدة  وج��وده  شكل  حيث 
لدفع عجلة  ايجابيًا  التمور، عنصرًا  وإنتاج  النخيل  بزراعة  وزاري ذي عالقة  منصب 
التنمية والتطوير الزراعي على مختلف الصعد خصوصًا نخيل التمر. فقد أسس 
أبوظبي،  في  الغربية  المنطقة  هي  الدولة  مستوى  على  زراعية  مناطق  أربع 
الشمالية  والمنطقة  القيوين(  أم  عجمان،  الشارقة،  )دبي،  الوسطى  والمنطقة 
خدمة  تسهيل  بهدف  وخورفكان(  )الفجيرة  الشرقية  والمنطقة  الخيمة(  )رأس 
وصل  حتى  التمر  نخيل  أشجار  زراعة  في  والتوسع  والمزارعين  الزراعي  القطاع 
العدد الكلي إلى 42,7 مليون نخلة وهو الرقم األكبر على مستوى دول العالم. 
الرطب  من  النخيل  مزارع  منتجات  لتسويق  خاص  نظام  اعتماد  إلى  باإلضافة 
والتمور على مستوى الدولة، كما أنشأ العديد من محطات التجارب الزراعية كان 
البحوث  الخيمة المتخصصة في مجال  أبحاث الحمرانية في رأس  أهمها محطة 
النخلة  التي تصيب  اآلفات واألمراض  التمر ومكافحة  الزراعية على شجرة نخيل 
وأهمها سوسة النخيل الحمراء، بحيث تم تسجيل براءة اختراع في هذا المجال 
لمكافحة السوسة بطريقة الفطريات. كما عمل معاليه على دعم وتنمية الموارد 
وأضحت  الدولة  وخارج  داخل  لهم  علمية  بعثات  توفير  عبر  الوطنية  البشرية 
وزارة الزراعة تضم الكثير من الكفاءات الفنية والعلمية المتخصصة سواء من 
حملة الماجستير أو الدكتوراه. وكان لمعاليه حضور بارز وفاعل في المنظمات 

اإلقليمية والدولية باعتباره أقدم وزير زراعة عربيًا.
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سعادة المستشار زهير أبو األديب
اإلمارات العربية المتحدة

الشيخ خليفة  السمو  الزراعي لصاحب  المستشار  األديب  أبو  ُمنح سعادة زهير 
الجائزة  المتحدة )حفظه اهلل( درع  العربية  اإلمارات  زايد آل نهيان رئيس دولة  بن 
التذكاري بصفته أحد الشخصيات المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

السبعينيات من  عقد  وخالل   1960 عام  العين  مدينة  الزراعي في  بدأ مشواره 
القرن الماضي أنشأ أول مزرعة للنخيل معتمدًا في ذلك على األصناف المحلية 
أنظمة  أدخل  الثمانينيات  وفي  الزراعية،  العمليات  في  التقليدية  الطرق  وإتباع 
الري الحديثة بمختلف أنماطها والتي تتميز بكفاءتها العالية في توفير المياه، 
عبر  العالي  والمردود  العالمية  الشهرة  ذات  التمور  من  جديدة  أصنافًا  وأدخل 
استيرادها من مختلف دول العالم. كما أنشأ مزارع حديثة لصاحب السمو رئيس 
الدولة تعتبر من أفضل المزارع وذلك لتطبيقها أحدث التقنيات الزراعية الموجودة 
اآلن في مجال النخيل، بما في ذلك مزارع خاصة لفحول النخيل من أجود األصناف 
أبرز  ومن  وتحسينها.  الثمار  مواصفات  على  مباشر  تأثير  من  لها  لما  العالمية 
محطاته المتميزة في هذا المجال هو إنتاج فحل بمواصفات مميزه أسماه صاحب 
السمو رئيس الدولة )حفظه اهلل( فحل مدينة العين، وعمل على إكثاره بطريقة 
زراعة األنسجة في وحدة دراسات وتنمية بحوث النخيل والتمور بجامعة اإلمارات 
العربية المتحدة. وأنشأ أول مصنع لتعليب التمور في مدينة العين عام 1986 
)مصنع العين للتمور( تنتج من خالله شتى أصناف التمور الفاخرة والتي هي من 

مزارع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل(.
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - مزنة الخالد الدوسري



الفــائــزون

الفـئـة 
الثالثة

الفـئـة 
الخامسة

فئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفـئـة 
فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التموراألولى

الفـئـة 
فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمورالثانية

فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفـئـة 
فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمورالرابعة





فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : الدكتور بن عيشي بشير 

جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية

أستاذ  بشير  عيشي  بن  للدكتور  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  منحت 
بسكرة، من جمهورية  جامعة محمد خيضر  االقتصادية  العلوم  بقسم  محاضر 
والبحوث  الدراسات  فئة  عن  األول  بالمركز  لفوزه  الشعبية  الديمقراطية  الجزائر 
المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، عن بحثه حول اقتصاديات إنتاج 

التمور في الجزائر )معوقات،تسويق،الطاقة اإلنتاجية،مقومات،تصدير(.

تحتل زراعة النخيل موقعًا مهما في القطاع الزراعي الجزائري حيث تعتبر المصدر 
الرئيسي ل� 2.2 مليون نسمة، كما تملك الجزائر من ثروة النخيل بما يفوق 15 
مليون نخلة منها أكثر من 9 مليون نخلة مثمرة ، 3 ماليين نخلة صنف دقلة نور 
 800 وأزيد من   ، الرفيعة  بنوعيتها  والدولي  الوطني  المستوى  المعروفة على 
صنف من التمور مما يشكل مخزونا وراثيا هاما ، من هنا نعتبر أن إنتاج  التمور 

يشكل دورًا بارزًا في البنيان االقتصادي الزراعي في الجزائر.

إلى  أدت  تقنية  اجتماعية  اقتصادية،  عراقيل  بوجود  الدراسات  العديد من  أثبت 
تدهور قطاع النخيل في جميع المستويات(  إنتاج ، تسويق داخلي و عالمي)،ه 
وارتفاعا التكاليف اإلنتاجية للتمور وانخفاض اإليرادات المز رعية، وبالتالي تحقيق 
إلى مغادرة هذا  األخير  والذين دفع بهم في  الزراع  خسائر جسيمة للعديد من 
عدة  الدولة  تبنت  وقد  بها،  المنوطة  األه��داف  تحقيق  تستطيع  ولم  القطاع 

سياسات فالحية بهدف تطوير هذا القطاع.

المرتبطة  والمشاكل  العقبات  أهم  إلى  التطرق:  الدراسة  هذه  في  وسنحاول 
بإنتاج التمور؟ واألساليب المقترحة للنهوض بمحصول التمور في الجزائر ؟

الفـئـة 
األولى
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اقتصاديات إنتاج التمور في الجزائر

تعتبر الجزائر من البلدان التي تملك من اإلمكانيات الفالحية والمزايا المناخية 
من  المعتبرة  والكميات  والمتنوعة  الشاسعة  الزراعية  والمساحات  المالئمة 
العاملة  )اليد  اإلنتاج  تتوفر على كميات هائلة من عوامل  الجوفية كما  المياه 
والطاقة(، ما يمكنها بأن تكون من أكبر الدول المنتجة للمواد الزراعية ومصدر 
لهذه  والرشيد  األمثل  االستغالل  تم  إذا  وذل��ك  الغذائية  المواد  من  الكثير 
التبعية  من  ويقلل  الذاتي  واالكتفاء  الغذائي  األمن  لها  يحقق  مما  اإلمكانيات 
الغذائية، إال أن المتتبع لتطور اإلنتاج الزراعي في الجزائر يالحظ أن المنتوج الوحيد 
الجزائر محليا  به  تتميز  الذي  والمهمة  االستراتيجية  الزراعية  المنتجات  بين  من 
وعالميا ومكنها من احتالل موقع مهم بين دول العالم هو منتوج التمور، حيث 
على  الثانية  والمرتبة  العالمي  اإلنتاج  جملة  السادسة من حيث  المرتبة  تحتل 
مستوى إفريقيا بعد دولة مصر، كما تعتبر أول دولة في إنتاج تمور صنف دقلة 
نور والتي هي اآلن من أحسن األصناف التجارية في العالم حيث تلقى رواجًا في 
األسواق اإلقليمية والدولية، كل هذا يرجع للميزات السابق ذكرها والتي تتمتع 
بها الجزائر وكذا الخصوصية الطبيعية المتوفرة في مناطق تواجد التمور من 
التربة الرملية والمناخ  شبه الجاف والمياه الجوفية المتوفرة التي تعوم فوقها 
الصحراء الجزائرية ، باإلضافة إلى الوعي االجتماعي المترسب في بعض المناطق 
الصحراوية بأن تتم عملية الرعاية من أجل اإلنتاج حتى ولم يكن في حاجة إلى 
النخلة ونفس المنتوج،  اإلنتاج، إذ يمثل وفاء لألجيال التي عايشت نفس  ذلك 
المناطق  في  الحياة  حوله  ت��دور  أساسي  كمحور  النخيل  ث��روة  أهمية  وترجع 
الصحراوية إلى احتاللها للمرتبة األولى في المناطق الصحراوية الجزائرية سواء 
من الناحية االقتصادية أو من خالل دورها في استقرار 2.2 مليون نسمة في هذه 
المناطق كما تمتلك الجزائر ثروة النخيل ما يفوق 15 مليون نخلة منها أكثر من 
9 ماليين نخلة مثمرة، 3 ماليين نخلة من الصنف دقلة نور، وأزيد من 800 صنف 
من التمور مما يشكل مخزونًا وراثيًا مهمًا، من هنا نعتبر أن إنتاج  التمور يشكل 

دورا بارزا في البنيان االقتصادي الزراعي في الجزائر.

الوضع اإلنتاجي للتمور:
يتباين اإلنتاج الكلي من محصول التمر في الواليات المنتجة له في الجزائر بسبب 
ماهو معروف أن زراعته تتأثر بعدد من العوامل التي تؤثر على التوزيع الجغرافي 
المناخية  الظروف  أهمها  من  والتي  للتمر  المنتجة  بالواليات  النخيل  ألع��داد 

المالئمة لنمو نخيل التمر ومدى مالءمة التربة ونظام الزراعة من ناحية والعامل 
اإلنساني من حيث الكثافة السكانية ومستوى المعيشة والنمط االستهالكي 
من ناحية أخرى، هذا فضال عن منافسة المحاصيل األخرى، وهذا ويلقى الضوء في 
المشاكل  للتمور وتقييم أهم  الغذائية واالقتصادية  األهمية  الفصل على  هذا 
المرتبطة بإنتاج التمور، كما سيتناول تطور إنتاج وإنتاجية النخلة المثمرة لكل 

صنف من األصناف، وأهم الواليات والمناطق المنتجة للتمور. 

الطاقة اإلنتاجية للتمور الجزائرية:
يتناول هذا الجزء من البحث دراسة اتجاهات كل من الرقعة المنزرعة بالنخيل 
مستوى  وعلى  الرئيسية  الواليات  في  وذلك  التمور  وإنتاج  النخلة،  ،وإنتاجية 
الوطن  خالل الفترة 1985-2004، كما يتناول هذا الجزء ترتيب تلك الواليات وفقا 

للرقعة المنزرعة بالنخيل وإنتاجية النخلة واإلنتاج الكلي من التمور.

التجارة الخارجية للتمور:
األخرى،  الصادرات  ضمن  التمور  لصادرات  النسبية  األهمية  الجزء  هذا  يتناول 
وكذا مكانة صادرات التمور الجزائرية بين أهم دول العالم المصدرة للتمور، كما 
الكمية  االتجاهات  حيث  من  الجزائرية  للتمور  العالمية  األسواق  أهم  سيتناول 
والسعرية ومستقبل صادرات التمور الجزائرية إلى تلك األسواق، وتخلص الدراسة 
إلى تحديد أهم العقبات التي تواجه التجارة الخارجية للتمور الجزائرية ومقترحات 

تحسين مكانتها في التجارة العالمية للتمور.

األهمية النسبية لصادرات التمور إلى الصادرات غير النفطية:
من واقع البيانات نالحظ أن نسبة صادرات التمور مقارنة بالصادرات غير النفطية 
هي في تذبذب بين الزيادة والنقصان الطفيفين حيث لم تحتل موقعًا متميزًا، 
هذا إذا استثنينا سنوات 1992 و 1993 و1995 حيث سجلت أعلى نسبة ب 13.1  

%، 11.5 % و 15.4 % على التوالي، وعموما فإن هذه النسبة لم تتعدى 8 %. 

األهمية النسبية لصادرات التمور إلى الصادرات الغذائية:
1983 حيث  منذ سنة  الغذائية  القطر  متميزًا في صادرات  التمور موقعًا  تحتل 
يتضح من البيانات أن قيمة صادرات التمور وكذا األهمية النسبية لها في قيمة 
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الصادرات الغذائية اإلجمالية قد عرفت تزايدًا مستمرًا حيث ارتفعت إلى 74.4 % 
تمثله هذه  وما   ،1998 77.2 % سنة  النسبية  أهميتها  بلغت  1992 كما  سنة 
بساتين  وغ��رس  لتجديد  نتيجة  التمور  بتصدير  االهتمام  زي��ادة  من  الظاهرة 
الغذائية األخرى مرتبطة بكمية  1983، في حين أن الصادرات  النخيل بعد سنة 
التمور  نخيل  أن  نجد  الجفاف  الجزائر من سنوات  عانته  وما  المتساقطة  األمطار 
يتميز بتحمله للجفاف. ويبقى محصول التمر من أهم المصادر الفالحية للعملة 

الصعبة مقارنة مع بعض المنتجات األخرى. 

األهمية النسبية لصادرات التمور إلى إجمالي إنتاج التمور:
من واقع البيانات نستنتج أن ما تمثله صادرات التمور من جملة اإلنتاج لم تتعدى 
و2003 حيث   2002 و   2001 باستثناء سنوات  الدراسة  في غالبية سنوات   %  8
ويعزى  التوالي  على   %  20.7 و   %  26.3  ،%  17.9 السنوات  لهذه  النسبة  بلغت 
من  أنه  إلى  الدراسة  وتشير  داخليًا،  استهالكه  يتم  اإلنتاج  أن معظم  إلى  ذلك 
اإلنتاج  إلى  التمور  2000 حققت فيها نسبة صادرات  إلى غاية سنة   1996 سنة 
الكلي انخفاضات متتالية لتصل نسبة هذا االنخفاض إلى 2.95 % سنة 2000 ، 
ويرجع ذلك إلى إنشاء شهادات المصدر من قبل وزارة التجارة حيث تقلص عدد 

المصدرين إلى حوالي 60 مصدرا مع صعوبات أخرى. 

مساهمة إنتاج التمور في الصادرات الوطنية :
الجزائر تحاول تنمية القطاعات االقتصادية التي تتوفر على ميزة نسبية ومنها 
قطاع تصدير التمور الذي يساهم في زيادة الصادرات الوطنية حيث أن صادرات 
 ،% 1 لم تتعد   )2004/1990( التمور إلى مجموع الصادرات الوطنية خالل الفترة 
ويفسر هذا إلى ضعف تدخل الدولة في السوق الدولية وهذا بعد تحرير التجارة 
الخارجية أي إلغاء سياسة الحماية التي كانت تمنحها الدولة لبعض المنتجات، 
وفتح الباب أمام الخواص حيث أن معظمهم يفتقد إلى التجربة لترقية صادرات 
التمور الجزائرية، كما أن معظم التمور المصدرة تفتقر إلى التكييف والتغليف 
الجيدين في حين أن معظم الدول المستوردة تعطي أهمية بالغة إلى التمور 

ذات النوعية الرفيعة والمكيفة.

األساليب المقترحة للنهوض بمحصول التمور في الجزائر:
لقد أعطت الدولة عناية فائقة لمحصول التمور من خالل تولي  الغ�رف التجارية 
تطوير  بهدف  خارجيا  التم�ور  وتسوي�ق  إنتاج  تدعيم  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون 

أساليب تسويقها وزيادة فرص اإلقبال عليها، وكانت المهام المنوطة هي: 

تطوير اإلحصاءات الزراعية المتعلقة بالتمور:
• األصناف 	 مستوى  على  للتمور  والعائد  اإلنتاج  لتكاليف  بيانات  قاعدة  بناء 

والعائد  اإلنتاج  لتكاليف  بيانات  لقاعدة  نواه  ذلك  يكون  أن  على  والمناطق 
تلك  في  شديد  قصور  من  الجزائر  تعاني  حيث  الزراعية  المحاصيل  لجميع 

البيانات على الرغم من األهمية القصوى لها
النهوض باإلنتاج:

• بتجديد  	 يسمح  بما  الكافي  بالقدر  جيدة  نخيل  فسائل  توفير  على  العمل 
النخيل المسن واألصناف غير المرغوبة للمستهلك المحلي والخارجي..

تحسين التسويق الداخلي للتمور: 
• توفير المعلومات التسويقية لمنتجي التمور.	
• تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تسويق التمور. 	

النهوض بتصنيع التمور:
• المستهلكين 	 وتوعية  المصنعة  للتمور  واإلع��الن  الدعاية  برامج  تكثيف 

بأهمية واستخدامات المنتجات التحويلية للتمور.
• توعية منتجي التمور بضرورة االلتزام بالمواصفات التي تتطلبها المصانع.	
• )دبس 	 للتمور  تحويلية  تقوم بصناعات  التي  التمور  دعم وتشجيع مصانع 

التمر- الخل، عجينة التمور، المربيات، السوائل السكرية، التمور المحشوة( .
تحسين القدرة التنافسية للتمور في األسواق التصديرية: 

• األسواق 	 للتمور فى  التنافسية  القدرة  الوسائل لتحسين  العديد من  يوجد 
الخارجية من أهمها مايلى:  

• دعم وتشجيع مشاركة الشركات المنتجة للتمور في المعارض الدولية. 	
• اعتماد التمور كشحن أساسي لدى شركة الخطوط الجزائرية بأسعار مشجعة	
• دراسة األسواق الخارجية للتمور وتوفير المعلومات التسويقية عنها.	
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 توصيات الدراسة: 
• االعتماد على الطرق الزراعية الحديثة، وخصوصا في ميدان الري لما له من 	

جدوى في اقتصاد المياه وكذلك الحد من انتشار األعشاب الضارة.
• وتحسين 	 أج��وده��ا  اختيار  أج��ل  من  المحلية  األص��ن��اف  أله��م  مسح  إج��راء 

مواصفاتها كي تتماشى مع متطلبات السوق الدولية، وذلك من أجل ضمان 
تسويقها بأسعار تناهز أسعار األصناف المطلوبة في هذه السوق.

• تطوير قنوات التسويق عن طريق إنشاء جمعيات مهنية أو شركات تتكفل 	
بتسويق المنتج في الدولية والترويج له.

• والمرغوبة 	 المشهورة  األصناف  البحوث على بعض  مزيد من  إجراء  إمكانية 
والعمل على تحسين خواصها.

• االستفادة من نتائج األبحاث والدراسات للنخيل والتمور في الدول األخرى.	
• تشجيع وحث المستثمرين على إنشاء المصانع المرخصة وتذليل معوقات 	

االستثمار في هذا المجال الرتباط النخلة بجذور ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.
• أن تكون أنظمة التعبئة والتغليف جذابة ومتناسقة األلوان ومصنوعة من 	

في  المستهلكين  وأذواق  رغبات  تلبي  التي  العبوات  واختيار  جيدة  مواد 
الدول المستهدفة مع المحافظة على مظاهر وأشكال التمور الطبيعية.

• االستفادة من التقدم في تقنيات الصناعات الغذائية وتطويرها بما يتواءم 	
مع صناعات التمور.

• إمكانية تطوير العديد من المشتقات الصناعية من التمور، وإجراء دراسات 	
الجدوى االقتصادية لتلك الصناعات. 

• اختيار الوسطاء الذين لديهم الخبرة الجيدة لتسويق تلك المنتجات.	
• استخدام برامج ترويج مكثفة ومدروسة تركز على القيمة الغذائية والفوائد 	

الصحية للتمور.
• المشاركة في معارض األغذية العالمية وإقامة المعارض المحلية عن التمور.	
• إنشاء تعاونيات تسويقية للمنتجين والتجار والمصنعين تقوم بدورها في 	

محصولهم  تسويق  على  والعمل  والمصنعين  للمنتجين  الالزم  التمويل 
من التمر مما يؤدي إلى خفض الهوامش التسويقية وزيادة سعر المنتج مع 

المحافظة على سعر المستهلك.

• تخفيض الضرائب إلى أقل ما يمكن بحيث يكون تقديرها من الواقع وليس 	
جزافيًا.

• االهتمام بالتسميد واألخذ بنتائج الدراسات الزراعية المتعلقة بنوع األسمدة 	
الواجب إضافتها ومعدالتها وطريقة اإلضافة وتوقيتها.

• ترشيد المزارعين الستخدام آلة التلقيح التي تعالج نواحي الخلل والقصور 	
الحالي في الطريقة اليدوية في التلقيح.

• التقويس 	 عمليات  وإجراء  لآلفات  والمكافحة  المقاومة  بعمليات  االهتمام 
والتكميم ألهميتها في النهوض بإنتاج التمور.

• التوسع في زراعة نخيل التمر في كل الواليات المنتجة.	
• إنتاج 	 من   %  75.2 تشكل  وورقلة  وبسكرة  ال��وادي  والية  كل  لكون  بالنظر 

التمور على المستوى الوطني فإن تركيز الجهود في هذه المناطق بشكل 
رئيسي سيخلق المناخ المناسب لتطوير هذا القطاع.

• ضرورة تنشيط دور أجهزة الدولة ممثلة في مديريات الفالحة واألجهزة الفنية 	
في مجال اإلشراف والمتابعة والتمويل لمزارع النخيل.

• في 	 التمور  إنتاج  تطوير  في  يسهم  أع��اله،  المذكورة  التوصيات  تنفيذ  إن 
في  والحديثة  العلمية  األساليب  على  التركيز  إلى  ويؤدي  الحالية  المرحلة 
آالف  دخل  بتحسين  المرتبط  االجتماعي  الهدف  إلى  باإلضافة  النخيل  زراعة 
القطاع  دخل  زيادة  وإلى  التمور  إنتاج  على  تعيش  التي  الفالحية  العائالت 

الزراعي وخلق قيم جديدة وتحسين حصيلة الجزائر من العمالت الصعبة.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
 الدكتور بن عيشي بشير

رئيس قسم العلوم االقتصادية في جامعة محمد خضير، والية بسكرة بالجزائر
ص ب 145 جامعة محمد خضير 133 شارع اإلخوة ونوغي العالية الشمالية، والية 

بسكرة 07004 الجمهورية الجزائرية
هاتف:  0021333751146 - 00213796725649

فاكس:  0021333751146
bachir452003@gmail.com
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فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : الدكتور جويل مالك 

دولة قطـر 

كورنيل  من  مالك  جويل  للدكتور  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 
المتميزة  والدراسات  البحوث  فئة  عن  الثاني  بالمركز  لفوزه  قطر.  بدولة  كوليج 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور عن بحث بعنوان )تسلسل الجينوم المقارن 

لشجرة النخيل وكيفية استخدامها بكثافة متسلسلة(. 

وزاد  التمر،  لنخيل  الكاملة  الجينية  الخريطة  رموز  فك  على  جويل  دكتور  عمل 
عدد الجينات المعروفة التي تعمل من نحو 80 إلى أكثر من 19000 من الجينات 
االختالفات  أساس  المهمة على  المعلومات  استقيناها من  التي  األعمال  وهذه 
الجينية لنخيل التمر متنوعة، ذكورًا كان أم إناثًا لالختالفات الجينية، وتحسين 
تربية العالمات. ونفهم ضرورة هذه المعلومات كأساس للدراسات الجينية في 

المستقبل من نخيل التمر.

التكنولوجيا  في  ماجستير  شهادة  على  حاصل  مالك  جويل  الدكتور  أن  يذكر 
الحيوية من جامعة جون هوبكنز بالتيمور وبكالوريوس علم األحياء المجهرية 
الجزيئية والجينية من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس ويعمل حاليًا مدرب علم 
للجينومية  جديدًا  مرفقًا  أنشأ  كما  الجينومية،  مختبر  ومدير  الطب  في  الوراثة 
بما في ذلك الحصول على التكنولوجيا وتنفيذها وإدارة المختبر والعمل على 

تطوير تكنولوجيا جديدة لألبحاث الجينومية في دولة قط�ر.

الفـئـة 
األولى
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تسلسل الجينات المقارنة للنخيل باستخدام تسلسل مواٍز واسع النطاق

 تسلسل وتجميع الجينوم
قمنا بعملية تسلسل مستجدة للجيل القادم لجينوم نباتية كبيرة مفترضين 
البنية المتكررة لمحتواه. لقد  بأن نخيل التمر قد يكون مماثاًل لجينوم األرز في 
ما  أقل،  ستكون  الجين  داخل  الكبير  التكرار  مرات  عدد  بأن  تحديدًا  افترضنا 
سيشوش القراءة الموجزة للتجميع، مما هي عليه داخل الجين في حالة األرز )يو 
2002 . فإذا ما كانت هذه هي الحال في نخيل التمر، فإن حقول الجين ستتجمع 
بشكل  وتحسن  الجين  لحيز  نسبيًا  متحيزة  غير  برؤية  تسمح  موجزة  بقراءات 
الغاية  ولهذه  التمر.  نخيل  جينوم  عن  نعرفه  لما  الحالية  للوضعية  جوهري 
الموجزة  القراءات  من  كبيرة  أعداد  تجميع  من  تمكن  تسلسل  طريقة  اتبعنا 
الجينوم2-  محلل  على  التسلسالت  اح��داث  تم  وحيد.  بتسلسل  جزر  ضمن 
ذات  تسلسالت  باستخدام  األمريكية(  المتحدة  الواليات  دييغو،  سان  )الومينا، 
نهاية زوجية للمساعدة في توجيه المنصات. أجريت عملية التجميع باستخدام 
مجمع الجينات "فيلفيت" )زربينو 2008( المصمم كي يجمع الجينومات الصغيرة 
الموجزة،  القراءات  الجرثومية والفطرية( من  مجددًا )جينومات بقياس تلك بين 
وكان ال بد من اتخاذ خطوات خاصة باستخدام هذه البرامجيات لتجميع جينوم 
الزالة  التسلسل  قراءات  ترشيح  أوالً  تم  تجميعه.  بكثير مما سبق محاولة  أكبر 
اليخضور/الميتوكوندريا.  لبالستيدات  والمتكررة  النوعية  السيئة  التسلسالت 
مبدئية  بيانات  قاعدة  اليجاد  موجزة  عشوائية  ق��راءة  ماليين   10 تجميع  تم 
للميتوكوندريا وبالستيدات اليخضور وقاعدة بيانات لتكرار النسخ الجيدة لعرض 
المجموعة الكاملة لقراءات التسلسل على الشاشة بناًء عليها. وفي حين أن 
قراءات الترشيح المطابقة لقاعدة البينات هذه يزيل المتكررات موضع االهتمام 

من التجميع النهائي. 

فعلي  بشكل  الجينوم  في  توضعها  موضوع  لحل  طريقة  من  هناك  ليس 
التي  القراءات  الذاكرة  في  نحفظ  وكي  لذا  موجزة.  قراءتها  أزواج  باستخدام 
يرجح أكثر أن تتجمع في حقول الجين، تمت إزالة هذه المتكررات. اتبعنا طريقة 
تجميع،  الحسابية:  الذاكرة  على  للمحافظة   )-1 )شكل  المراحل  ثالثية  تجميع 
وتجميع بطرف زوجي وتكوين سقاالت. أجريت العملية كاملة باستخدام الذاكرة 
العشوائية القصوى 70 غيغابايت المتاحة لنا. كانت أول مرحلة عبارة عن تجميع 
 .)bp )kmer 25 القراءات الموجزة كقراءات افرادية باستخدام بزور التداخل بحجم

وبناًء على الحجم المتوقع للجينوم، كان الرأي بأن الحجم bp )kmer 25( سيظهر 
مرة واحدة مبدئيًا في الجينوم عالوة على تسلسالت كبيرة متكررة كالعناصر 
في  أزواج  ضمن  التشكل  معلومات  قراءة  نضف  لم  تراجعيًا.  للتبادل  القابلة 
المرحلة  أنتجت  الالزم.  أكبر من  ذاكرة حسابية  الى  بحاجة  ألنها  األولى  المرحلة 
األولى تجاور N50 بحجم bp(kmer 504( وتم تمرير التجاورات التي تجمعت في 
المرحلة األولى كقراءات طويلة إلى المرحلة الثانية حيث استخدمت معلومات 
 400-100 بين  حجمها  تراوح  والتي  القصيرة،  المندرجات  من  المقروءة  األزواج 
من  أقل  جدًا،  صغيرة  فجوات  فيها  جزئية  سقاالت  ضمن  التجاورات  لتجميع   bp
 .bp 4243 بحجم N50 20، بين التجاورات. تم تجميع السقاالت الجزئية ضمنbp
جرى بعد ذلك ترحيل السقاالت الجزئية كتجاورات إلى مرحلة تكوين السقاالت. 
مكتبة  من  م   2.4 بطول  الطرف  زوجية  مندرجات  المرحلة  هذه  في  استخدمت 
زوجية  ومندرجات   1845bp SD 345bp هو  فيها  للمندرجة  الوسطي  الحجم 
 2540bp SD الطرف بطول 1.3 م من مكتبة الحجم الوسطي للمندرجة فيها هو
600bp ومكتبات لمندرجات بطول 3.7 م وأكبر وذلك من أجل تجميع السقاالت 
الجزئية ضمن سقاالت أكبر باستخدام برنامج "بامبوس")بوب 2004(. طلبنا اثباتًا 
من 4 أو أكثر من المندرجات المستقلة األطول من أجل ضم سقالة جزئية الى 
 EcoP15I سقالة وقد تم إنتاج مكتبة المندرجات األطول باستخدام انزيم الحصر
اليجاد تسلسالت زوجية 25mer بمسافات معروفة فيما بينها )أساليب(. كانت 
حين  في  بدقة  تقديرها  ويمكن  الحجم  صغيرة  الجزئية  السقاالت  في  الفجوات 
تم  صعوبة.  أكثر  بدقة  وتقديرها  حجمًا  أكبر  كانت  السقاالت  في  الفجوات  أن 
السقالة.  الفجوات في  ليمثل   "N" بامتداد  السقاالت  "تجاورات كاذبة" من  ايجاد 
اعتمدت  بالجين.  للتنبؤ  وأحيلت   bp  14840 قدره   N50 بحجم  السقاالت  كانت 
االستراتيجية االجمالية للتجميع على االفتراض بأن مناطق الجين تحتوي بشكل 
عام عددًا أقل من المتكررات وبذا فإنها ستتجمع بقراءات موجزة. وضمن سياق 
أو  المتكررات الصغيرة ستتسع بمندرجات صغيرة  مثل هذه االستراتيجية، فإن 
كبيرة اال أن المناطق الكبيرة المتكررة تستعصي في األساس على هذه المقاربة. 
وكتدقيق أولي في عملية التجميع، استخدمنا أزواج القرين األطول للتحقق من 
تمت  األطول.  القرين  أزواج  استخدام  تسبق  التي  زوجي  بطرف  التجميع  خطوة 
اجراء تطابق بين تسلسالت أزواج القرين األطول والسقاالت الجزئية بدون قيود 

58



 2000bp على المسافة أو االتجاه بين أزواج القرين. لم تستخدم إال سقاالت بطول
أو أكبر في التحليل ألن المندرجات األطول كانت بحجم 1400bp على األقل.

تعليم الجينوم
 ++FGENESH مررت التجاورات الكاذبة التي أوجدت من السقاالت الى خط األنابيب
)سولوفييف، 2006(. يضم خط األنابيب هذا تنبؤات مستجدة للجين مع تناظر 
أساسه خوارزميات العطاء نماذج للجين عالية الجودة وقد تم التنبؤ بما مجموعه 

19414 نموذج للجينات.

 CEGMA أنابيب  خط  استخدمنا  والحواشي،  التجميع  ج��ودة  م��دى  ولتدقيق 
المحفوظة   )CEG's( الحقيقية  النواة  جينات  عدد  في  يدقق  الذي   )2009 )ب��ارا، 
يمكن  تمهيدي.  الطول في تسلسل  كاملة  نماذج  نجدها بشكل  والتي  جيدًا 
تطابقها  فيه  لبس  ال  بشكل  يتبين  التي  للجينات  المئوية  النسبة  استخدام 
والتعليم  التسلسل  اكتمال  مدى  الستقراء  المنسقة  المجموعة  هذه  مع 
التمهيديين. تضمنت السقالة الجزئية األصلية نسبة CEG's % 85 بكامل الطول 
وتمثلت نسبة CEG's % 80 اما بكامل الطول أو كنماذج جزئية. احتوت السقاالت 
التي تم ضمها بأزواج القرين األطول 85 % من الجينات بكامل الطول في حين 
وجدت نسبة 92 % منها بشكل مكتمل أو شبه مكتمل. انعكس ذلك أيضًا في 
نماذج الجينات بكامل الطول في خط األنابيب FGENESH++ )تلك التي تحتوي 
اكسون مبدئي ونهائي تم التنبؤ به( ازدادت من 10218 نموذجًا بكامل الطول 

في السقاالت الصغرى الى 11580 بكامل الطول في السقاالت الكبرى. 

 BLAST2GO لبرنامج  محلي  تطبيق  باستخدام  وظيفية  تعليم  عملية  أجريت 
)كونيسا،2008(. جرى البحث عن كل الجينات المتنبأ بها باستخدام BLAST  تجاه  
INTERPRO عند  NCBI وأيضًا باستخدام قاعدة البيانات  NR في  قاعدة البيانات 
17667 بروتين وبروتينات من كائنات  BLAST بين  EBI وتبين بأن هناك تشابه 
ذلك،  أمكن  حيث  وتم،  موحدة  وظيفية  بمهمة  للخروج  النتائج  ضمت  أخ��رى. 

تخصيصها بأرقام لوجودها وألنزيماتها.

تعدد األشكال والجينوم المقارن
التمر  نخيل  أصناف  أحد  على  النطاق  واسع  متواٍز  تسلسل  استخدام  مكننا 
بدون تربية داخلية موثقة من اكتشاف عدد كبير من الفروقات األليلية األبوية. 

ففي وقتنا الحاضر ال يعطي VELVET معلومات عن نواحي التجميع التي فيها 
اآلراء.  عليه  تتفق  بتسلسل  يخرج  لكنه  القراءات  بين  النوعية  عالية  تناقضات 
تسلسل  بتشغيل   )  SNP's( األحادية  النيوكلوتيد  أشكال  تعددية  استدعيت 
مستجد  تسلسل  وباستخدام   )2008 )لي،   MAQ خالل  من  األصلي  البندقية 
كتسلسل مرجعي. أجريت عملية مطابقة بين تسلسالت البندقية والتسلسل 
القراءات  أن  تبين  الفروقات حيثما  توثيق  اآلراء وتم  اتفقت عليه  الذي  المرجعي 
4 مرات  SNP تغطية تسلسلية مضاعفة  أن يكون لكل  أليلتين. طلبنا  تمثل 
تسلسالت  من   MAQ يتطلبه  لما  ونظرًا  األكثر.  على  م��رة   40 و  األق��ل  على 
50bp لضمان دقة  للتحليل، استخدمنا  الطول في كل دفعة معدة  متساوية 
وضع التسلسل ويعني ذلك بأنه ال يمكننا استخدام كل التسلسالت الستدعاء 
أو ما   ،50bp 15.4 مرة لتسلسالت  ال�SNP's من تغطية مضاعفة  SNP. كشفت 
 SNP's 768957 معدله تغطية مضاعفة 7.7 مرة لكل أليلية أبوية. تبين لنا بأن
لتغاير  التسلسالت معدالً  من  ميغابايت   282 ما حجمه  استدعت من خالل  قد 
التلقيح بلغ 0.27 % أو 1snp/367bp . ومن التغطية المتدنية التي سيرد ذكرها 

تحليل تغير رقم النسخة بين الجينومات
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في   SNP's ك�  أيضًا  استدعيت  قد   SNP's�ال هذه  من   518000 بأن  قدرنا  الحقًا، 
ذكرصنف "الرجال"، أي أن وجود األليالت المتعددة في صنف "خالص" يشاركه فيه 

صنف آخر.

الدراسة. الخطوات المتبعة لتجميع الجينوم وتحليله. مثالين  سير العمل في 
زرقاء  1" هو حقل جين بسيط )مستطيالت  "جين  األعلى.  لحقلين مبيني في 
متصلة بخطوط( في أن "جين 2" يحتوي متكررات )مربعات رمادية اللون(. أجريت 
عملية التجميع باستخدام قراءات وتجاورات مفردة )معلمة بخطوط زرقاء تحتها( 
تم تمريرها كقراءات طويلة من أجل التجميع بطرف زوجي. عند التجميع بطرف 
في  متجاورين  يكونا  لم  اذا  سوية  حقلين  تجميع  في  أخطاء  تحدث  قد  زوجي، 
الرمادي(. هذه  )القراءات بطرف زوجي يجمع بينها خط متقطع باللون  الجينوم 
الحقول ال تغطى بأزواج قرين أطول وال يمكن كشفها في مرحلة تكوين السقاالت 
العميقة للكشف عن  التغطية   SNP والتثبت من صحتها. تستغل مشاهدات 
تسلسالت تمثل أليلتين. مشاهدات ISCR )CNV( تقارن بين تغطية القراءات من 
تسلسل "خالص" المرجعي والجينوم االختباري وتتعرف على أماكن التعداد غير 
المتوازن للتسلسل بين االثنين. تم هنا توضيح عملية حذف لجينوم اختباري 
)التسلسالت الرمادية اللون(.  بالنسبة لكل األشكال: KHLT-M هو ذكر "خلط"، 

ARJL-M هو ذكر "الرجال"، 

أو  الكبرة  الجينات  )آ( عدد  "الرجال.  أنثى  ARJL-F هو  و  FHAL-M هو ذكر "فحل" 
 CNV's المحذوفة في كل جينوم فيما يتعلق بأنثى "خالص المرجعية، )ب( أعداد
الوحيدة من نوعها والمتبقية في كل جينوم بعد مقارنته مع جينومات أخرى، 
بعد المقارنة بين الجينومات الثالث بقي ما يعادل 25 % من CNV's كوحيدة من 
نوعها. يظهر ذلك عودة متناقصة في اكتشاف CNV مستجد في نخيل التمر. 
تم استبعاد ذكر "خالط" بسبب تشابهه الكبير مع أنثى "خالص" المرجعية، )ج( 
مخطط "فين" للتداخل بين الجينات التي تم تكبيرها أو حذفها في كل جينوم. 
الثالثة  الذكور  بين  تتداخل  جينات  في  وجودها  يحتمل  نوعية  ذكورية  جينات 

ولكن ليس األناث.

على  كبيروكسيداز  معلم   PDK20_1337881g002( )هويته:   جين  بأن  تبين 
باللون  المعلمة مبرزة  الجينات  )آ(  "خلط".  1337881 محذوف في ذكر  السقالة 
للتمهيديات  س��وداء  أسهم  عليها  تدل  األولية   PCR ال�  المربع.  ضمن  األحمر 
)ب(  المتوقع،  الحذف  ضمن  حمراء  وأسهم  الحذف  لعملية  المرافقة  المصممة 
أنثى "خالص" وذكر "خلط". تدنت  تعداد التسلسالت ضمن الحقول من جينوم 
مما  البيروكسيداز  جين  حقل  في  الصفر  الى  "خلط"  ذكر  تسلسالت  تغطية 
 CNV هذا الجين في جينوم "خلط". )ج( التحقق من صحة CNV  يشير الى حذف
تعطيها  التي  للنواتج  المرافقة  التمهيديات  التسلسلي.  البوليميراز  بتفاعل 
CNV في جينومات أنثى "خالص" وذكر "خلط". التمهيديات ضمن CNV ال تعطي 

نواتج ألنثى "خالص" مما يوحي بحذف الحقل في ذكر "خالط". 

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
الدكتور جويل مالك

17 برزان، الدوحة – قطر
هاتف: 009744928420-009746893657

فاكس: 009744928422
jom2042@qatar-med.cornell.edu

.)PDK20_1337881g002( حذف جين البيروكسيداز 
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 صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة عبد اهلل ٕابراهيم الصعب



فئة المنتجين المتميزين  في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي 

المملكة العربية السعودية

منحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلدارة أوقاف د.صالح عبد العزيز الراجحي 
المنتجين  فئة  عن  األول  بالمركز  لفوزها  السعودية  العربية  المملكة  من 

المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، عن مشروع نخيل الباطن.   

في  خيرية(  مؤسسة  )وهي  الراجحي  العزيز  عبد  صالح  أوق��اف  إدارة  تأسست 
منتصف عام 1997، وتتفرع من المؤسسة إدارة زراعية تابعة إلدارة األوقاف ويتبع 
اإلدارة الزراعية ثالثة مشاريع زراعية، أحدها هو مشروع نخيل الباطن ويحتوي على 
مزرعة  أكبر  كونها  اعتماد  شهادة  على  والحاصل  تمر  نخلة   200000 من  أكثر 
لألرقام  البريطانية  جينيس  موسوعة  بحسب  العالم  مستوى  على  تمر  نخيل 
نخلة   50000 يضم  وال��ذي  ضرماء  مشروع  إلى  باإلضافة   2005 عام  القياسية 
2085 نخلة تمر وكلها تقع في  الحائر والتوفيق والعفجة وتضم  تمر ومشروع 
المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية. كما حصلت اإلدارة على شهادة 
اعتماد من المنظمة األوروبية للزراعة العضوية األيكوسيرت تفيد بتحويل جزء من 
مشروع الباطن إلى الزراعة العضوية )29000 نخلة بنسبة %14.5 ( ونالت أيضًا 
المركز الثاني لجائزة األمير فيصل بن بندر للنخيل والتمور على مستوى مزارع 
النخيل النموذجية بالقصيم لعام 2008م باإلضافة إلى ثماني إفادات علمية من 
مختبرات كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم ومختبرات كلية علوم 
األغذية والزراعة بجامعة الملك سعود تفيد خلو منتجات اإلدارة الزراعية من األثر 

المتبقي للمبيدات على التمور.

الفـئـة 
الثانية
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التعريف بإدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي:
في  خيرية(  مؤسسة  )وهي  الراجحي  العزيز  عبد  صالح  أوق��اف  إدارة  تأسست 
العزيز  1997م عندما قام الشيخ صالح بن عبد  الموافق  1417ه�  منتصف عام 
العقارات  من  ممتلكاته  من  بعض  بتخصيص  المثوبة(  له  اهلل  )أجزل  الراجحي 
والمزارع أوقافًا خيرية يصرف ريعها على أعمال البر واإلحسان، تتولى إدارة األوقاف 
والعلمية،  العملية  األسس  وفق  عليها  واإلشراف  الخيرية  األعمال  هذه  تنظيم 
ار مكون من عدد من العلماء وبعض أبناء  ويشرف على هذه اإلدارة مجلس ُنظَّ
الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي وتقدم إدارة األوقاف إسهاماتها المتنوعة من 
البرامج الدعوية واالجتماعية والخيرية والصحية لمختلف المؤسسات والجمعيات 

الخيرية والمحتاجين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

التعريف باإلدارة الزراعية التابعة إلدارة األوقاف
يتبع اإلدارة الزراعية ثالثة مشاريع، فأحد تلك المشاريع هو مشروع نخيل الباطن 
أكبر مزرعة نخيل تمر على مستوى  الحاصل على شهادة  تمر(  )200.000نخلة 
العالم حسب تصنيف موسوعة جينيس البريطانية للمعلومات العامة واألرقام 
القياسية عام 2005 م باإلضافة إلى مشروع ضرماء )50.000نخلة تمر( ومشروع 
الوسطى  المنطقة  في  تقع  وكلها  تمر(  )2085نخلة  والعفجة  والتوفيق  الحائر 

بالمملكة العربية السعودية. 

استدعت  كبيرة  مسؤولية  عليها  ترتب  الزراعية،  المشاريع  لضخامة  ونظرًا 
خالل  من  المشاريع  بتلك  للنهوض  األوقاف  إلدارة  تابعة  زراعية  إدارة  استحداث 
تطوير طاقمها الفني واإلداري، حيث تم العمل وفق أحدث األساليب التكنولوجية 

في الزراعة واستقطاب أفضل الكوادر اإلدارية والفنية.

الرؤية: ريادة المؤسسات الوقفية محليًا وعالميًا.
الرسالة: 

تطوير المشاريع الزراعية والعمل وفق أحدث األنظمة إلنتاج وتصنيع أجود أصناف 
التمور من خالل الزراعة العضوية والنظيفة والعمل على تسويقها وتوزيعها في 
األسواق المحلية والعالمية بالجودة العالية والسعر المنافس باإلضافة إلى إنتاج 

أفضل فسائل النخيل.

األهداف:
• أن تكون المشاريع الزراعية التابعة إلدارة األوقاف ضمن روافد األمن الغذائي 	

بالمملكة العربية السعودية.
• النفاذ إلى األسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة.	
• تنفيذ برامج التجارب العملية المختلفة لرفع الجودة وخفض التكاليف.	
• مجال 	 في  الجديدة  السوق  فرص  مع  للتعامل  التكنولوجية  خبراتنا  تقوية 

التجارة االلكترونية.
• اإلدارة 	 وأه��داف  ورسالة  رؤية  تحقيق  في  البشرية  للموارد  األمثل  التوجيه 

واالرتقاء بمستواهم كونهم  البشرية  الموارد  بتطوير  االهتمام  الزراعية مع 
شركاء في النجاح.

• استمرار االلتزام بالممارسات التجارية وفق ضوابط الشريعة اإلسالمية.	
• العمل على جعل أعمالنا تعكس االستقامة والمقاييس األخالقية العالية.	

أبرز الشهادات الحاصل عليها المشروع
• واألرق��ام 	 العامة  للمعلومات  البريطانية  جينيس  موسوعة  من  شهادة 

القياسية كأكبر مشروع نخيل تمر على مستوى العالم في مايو 2005م .
• يوليو 	 في  )االيكوسيرت(  العضوية  للزراعة  األوربية  المنظمة  من  شهادة 

بتحول جزء من  تفيد   2009 2008م وفي سبتمبر  2007م وفي أغسطس 
وإنتاج   ،)14.5% نخلة بنسبة   29000( العضوية  الزراعة  إلى  الباطن  مشروع 

تمور عضوية قابلة للتصدير خارج المملكة، إضافة إلى التسويق المحلي.
• والتمور 	 للنخيل  بندر  األمير فيصل بن  لجائزة  الثاني  المركز  الحصول على 

على مستوى مزارع النخيل النموذجية بالقصيم لعام -1429 - 2008 .
• سياسة اإلدارة الزراعية تحليل منتجات التمور من متبقيات المبيدات سنويًا 	

والطب  الزراعة  كلية  مختبرات  من  إف��ادات   8 عدد  على  الحصول  تم  حيث 
بجامعة  والزراعة  األغذية  علوم  كلية  ومختبرات  القصيم  بجامعة  البيطري 
من  والنوى  التمور  من  الزراعية  اإلدارة  منتجات  خلو  تفيد  سعود  الملك 
-2001( متتالية  سنوات   8 ولمدة  المعدنية  واألسمدة  المبيدات  متبقيات 

.)2008

• وبالتالي جميع منتجات مشروع الباطن من التمور خالية تمامًا من متبقيات 	
المبيدات ومتبقيات األسمدة المعدنية.
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تحسين جودة المنتج 
الباطن  نخيل  إدارة مشروع  أمام  الوحيد  الهدف  اإلنتاج هي  زيادة كمية  ليست 
التمور من أهم  المنتج من  إليه، بل إن تحسين جودة  الزراعية للوصول  باإلدارة 
األهداف التي يتم العمل عليها ولتعظيم العائد، وإلرضاء أذواق ورغبات العمالء 

والمستهلكين والمحتاجين ممن توزع عليهم التمور. 

لذا يتم االهتمام ببرامج خدمة النخيل منذ بداية الموسم الزراعي والسيما برامج 
)الري، والتغذية، تسميد عضوي، تسميد معدني، عناصر( والمكافحة المتكاملة، 
)حبة  الثمار  أو  الشماريخ  أو  العذوق  والخف سواًء خف  واآللي(  )اليدوي  والتلقيح 
الهاللية(  الخضري،  الصقعي،  )السكري،  مثل  الممتازة  لألصناف  خاصة  حبة( 
المناسب  الوقت  في  الحصاد  تم  رش��ودي(  علي،  نبتة  )البرحي،  مثل  والجيدة 
وعلى الصورة التي يرغبها المستهلك لكل صنف سواء بسر أو منصف أو رطب 

أو تمر.

الوقت  وفي  الصحيحة  وباآللية  البرامج  لهذه  األمثل  التطبيق  أدى  اهلل  وبفضل 
جودة  تحسين  إلى  المشروع  على  للقائمين  المستمرة  وبالمتابعة  المناسب 
الثمار  بعدد  مرتبطًا  الممتازة  األصناف  من  خاصة  الكيلو  سعر  وأصبح  المنتج، 
للكيلو مما زاد من الطلب على التمور ومن ثم عدد العمالء والتجار وفتح منافذ 
تسويقية جديدة، ولعل أقرب دليل على ذلك الصورة المرفقة ألصناف )السكري، 

الصقعي، الرشودي(.

احصائيات المزرعة
المساحة الكلية 54660000 متر مربع، عدد النخيل الكلي 200000 نخلة،  عدد 
النخيل  عدد  فحاًل،   15853 الفحول  عدد  نخلة،   137698 منها  المثمر  النخيل 
العضوي بالمزرعة 29000 نخلة، االنتاج الكلي 4500 طن، نسبة االصناف الممتازة 

بالمزرعة 55 % من عدد النخيل الكلي. مصادر المياه بالمزرعة 34 بئرًا.

 تقنية الزراعة العضوية
أهدافها  وتتزامن  الوجود  ما في  أغلى  اإلنسان هي  أن صحة  تمامًا  اإلدارة  تدرك 
مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة من الملوثات، لذا أدركت أهمية التحول 
البديلة  الطرق  باستخدام  وذلك  النظيفة  الزراعات  إلى  التقليدية  الزراعات  من 

إلى  التحول  ثم  لديها  العاملين  الخبراء  طريق  عن  اآلفات  مكافحة  في  واآلمنة 
نخلة   )29000( ولعدد  بها  كيماويات  أي  تستخدم  ال  والتي  العضوية  الزراعات 
بنسبة %14.5 من عدد النخيل بمشروع نخيل الباطن والتسجيل في المنظمة 
األوروبية للزراعة العضوية )االيكوسيرت( في شهر يوليو 2004م، وتم الحصول 
على شهادة )االيكوسيرت( في يوليو 2007م ثم تجديدها في أغسطس 2008م 
وجاري العمل على تجديدها للعام الثالث وهذه الشهادات مهمة جدًا لعملية 
تصدير التمور العضوية إلى األسواق العالمية باإلضافة إلى االستهالك المحلي، 
كما أن هناك خطة للتوسع في الزراعة العضوية حتى يكون المشروع بالكامل 

مشروع نخيل تمر عضوي.

اإلصدارات العلمية ودورها تجاه المهتمين بالنخيل والتمور
2008م  الموافق  1429ه�  عام  صدر  النخيل(  مشاريع  وإدارة  )زراعة  كتاب  إعداد 
الزراعية،  اإلدارة  إنشاء  على  10سنوات  مرور  بمناسبة  وذلك  األوق��اف  إدارة  عن 
وعدد نسخ الطبعة األولى 3000نسخة، تم توزيع عدد 1800 نسخة مجانًا على 
التمور  ومصانع  الكبرى  الزراعية  والشركات  الزراعة  ووزارة  السعودية  الجامعات 
لتحقيق أقصى استفادة من هذا الكتاب، وتم تخصيص 1000 نسخة للبيع في 
المكتبات التجارية بأسعار رمزية باإلضافة إلى تخصيص 200 نسخة سوف توزع 

على وزراء الزراعة واتحاد مجالس الغرف التجارية بدول الخليج.

مت وتم المشاركة بها في مؤتمرات علمية  إعداد 14 ورقة علمية ومحاضرة ُحكِّ
)محلية ودولية( تتعلق بالنخيل والتمور والزراعة العضوية.

نشر الوعي الثقافي 
البرامج  زراعي شامل يتضمن جميع  الباطن تقويم  القائمون على مشروع  أعد 
وتم  العام  مدار  ثم على  الشهر ومن  مدار  النخيل على  لخدمة شجرة  الزراعية 
الزراعية  اإلدارة  زوار  ليوزع مجانًا على  إرشادي  تعريفي  إعدادها في صورة كتيب 

والمهتمين بالنخيل والتمور.

تقوم إدارة األوقاف برعاية بعض المجالت المهتمة بالنخيل والتمور والزراعة عمومًا 
مساهمة منها في دعم هذا القطاع ومن المجالت التي قامت برعايتها )مجلة 
القصيم  زراعة  ومجلة   2008 أغسطس  1429ه�،  رمضان  لشهر  القصيم  تمور 

لشهر رجب 1430ه� ، يوليو 2009(.
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تطبق  التي  الزراعية  والتجارب  الخبرات  بنقل  اإلدارة  منسوبي  بعض  يقوم 
في  طلبهم  على  بناًء  الكبرى  الزراعية  والمؤسسات  الشركات  إلى  بالمشروع 

إطار تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات الزراعية الكبرى.

تقنية التلقيح اآللي لسرعة ودقة اإلنجاز وتوفير العمالة:
تم تطوير بعض برامج خدمة النخيل خاصة التي تحتاج إلى عمالة كثيرة مثل 
برنامج التلقيح وذلك باستخدام أجهزة الكمبروسر للتلقيح الهوائي لجزء من 
بواسطة ماكينة استخالص  اللقاح  يتم استخالص حبوب  المشروع حيث  نخيل 
حبوب اللقاح وبالتالي يتم توفير بعض من العمالة الالزمة لتنفيذ هذا البرنامج 

فضاًل عن سرعة ودقة اإلنجاز.

تقنية استخدام الخاليا الشمسية:
لم يقتصر العمل بمشاريع اإلدارة على الوسائل التقليدية في مكافحة اآلفات بل 
كان لها السبق وبعد النظر في استغالل الطاقة الشمسية المحولة إلى طاقة 
كهربائية بواسطة الخاليا الشمسية وذلك إلضاءة المصائد الضوئية خاصة في 
الحقول التي تبعد عن مصدر التيار الكهربائي وذلك من أجل اصطياد الحشرات 
ومواعيد  الحشرية  اآلفة  أجيال  عدد  ومعرفة  اآلف��ات  اكتشاف  في  والمساعدة 
وبالتالي  األمر  لزم  إذا  الكيميائية  للمكافحة  األمثل  الوقت  لتحديد  ظهورها 
المبيدات  استخدام  قلة  إلى  أيضًا  وتؤدي  االقتصادي،  الخط  تحت  اإلصابة  تظل 
الكيميائية والتي ال تستخدم إال في الحاالت الحرجة وفي أضيق النطاق وبالتالي 

يتم المحافظة على البيئة من الملوثات وترشيد استهالك المبيدات.

تقنية فرز التمور آليًا وبراءة االختراع:
إلدارة  العلمي  السباق  عن  بعيدة  الزراعية  ب��اإلدارة  المركزية  الورشة  ليست 
تصميم  في  الورشة  على  القائمين  مع طموح  اإلدارة  فكر  تبلور  فقد  المشاريع 
2000 م وأطلق عليها  التمور وذلك عام  لفرز وتنظيف وتدريج  وتنفيذ ماكينة 
)ماكينة 2000 لفرز وتدريج التمور( ونظرًا ألنها األولى من نوعها في العالم على 
ما يبدو، فقد تقدمت اإلدارة بطلب للحصول على براءة االختراع لهذه الماكينة 
العامة  ب��اإلدارة  اختراع  )ب��راءة  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  من 

اختراع  براءة  1220119م124  رقم  تحت  مسجلة  اآلن  وهي  الصناعية(  للملكية 
وجاري المتابعة، حيث تستخدم هذه الماكينة في فرز وتنظيف وتدريج التمور.

كمية اإلنتاج الحالي والمستهدف من التمور: 
رغم  2008م  عام  التمور حوالي 4500طن  من  الباطن  نخيل  إنتاج مشروع  بلغ 
 ، المشروع  نخيل  عدد  إجمالي  من   %  68.8 تتعدى  ال  المثمر  النخيل  نسبة  أن 
ورغم أن معظم هذا النخيل مازال في مراحله اإلنتاجية األولى، ومن المستهدف 
زيادة كمية اإلنتاج إلى 15000طن سنويًا بعد اكتمال إثمار كل النخيل، جزء من 
رواد  يوزع مجانًا على  األخر  والجزء  المصاريف،  لتغطية جزء من  يباع  اإلنتاج  هذا 
92 جمعية  عدد  مع  التنسيق  خالل  من  المحتاجين  وعلى  الشريفين  الحرمين 

خيرية منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

 المسؤولية االجتماعية:
من أبرز أهداف واستراتيجيات إدارة األوقاف هي تحمل المسؤولية االجتماعية تجاه 
المجتمع، لذا كان توجه اإلدارة العليا إلدارة األوقاف توفير فرص عمل للمحتاجات 

مع التأهيل المناسب على تأدية بعض األعمال المتعلقة بمنتجات التمور ، 

لذا تم إعداد برنامج األسر المنتجة حيث أقيم مقره بمشروع نخيل الباطن على 
مساحة )441( مترًا مربعًا  )21×21مترًا( وافتتاحه من قبل أعضاء مجلس األمناء 

الموقر يوم 1429/10/16ه� الموافق 2008/10/16م، 

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
إدارة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي - اإلدارة الزراعية

ص ب 55155 الرمز البريدي الرياض 11534، 
المملكة العربية السعودية 

هاتف:  0096614551555 - 0096614544988
فاكس:  009661455234
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 صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عبد اهلل سعد خلف النحيت



فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : مزرعة الفوعة العضوية

اإلمارات العربية المتحدة

مدينة  في  العضوية  الفوعة  لمزرعة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 
زراعة  مجال  في  المتميزين  المنتجين  فئة  عن  الثاني  بالمركز  لفوزها  العين 

النخيل وإنتاج التمور. لدورهم المتميز في إنتاج التمور العضوية.

ذ.م.م.  الفوعة  لشركة  الرئيسية  المرافق  أحد  العضوية  الفوعة  مزرعة  وتعتبر 
 2005 مايو  في  أسست  والتي  أبوظبي   �� العامة  القابضة  للشركة  والتابعة 
العربية  اإلمارات  النخيل في دولة  كشركة متخصصة في تنمية وتطوير قطاع 
بالمرفأ  والظفرة  بالساد  اإلمارات  تمور  مصنعي  مظلتها  تحت  تضم  المتحدة، 

ومراكز استالم التمور ومزرعة الفوعة بالعين. 

تحتوي مزرعة الفوعة على أكثر من 65000 نخلة وتّم تحويل المزرعة إلى مزرعة 
إلنتاج التمور العضوية إيمانًا منها بأهمية المحافظة على البيئة وإنتاج الغذاء 
والتصديق  التفتيش  بإشراف مكتب  العالمية  المعايير  تطبيق  اآلمن من خالل 
اإليكوسيرات العالمية حيث تمكنت المزرعة في يونيو 2008 من الحصول على 
أكبر  األوروبي واألمريكي لتكون بذلك  النظامين  العضوية وفق  الزراعة  شهادة 
في  الراغبين  قبل  من  بها  يحتذى  ونموذجًا  العالم،  في  عضوية  نخيل  مزرعة 
التحول إلى الزراعة العضوية من خالل تقديم المشورة الفنية والخبرات الداعمة 
لمسيرة الزراعة العضوية بالدولة ومن خالل تطبيق أحدث األساليب الزراعية على 
أشجار النخيل واعتماد المدخالت الزراعية من أسمدة ومبيدات ومواد متوافقة مع 

أنظمة الزراعة العضوية.

الفـئـة 
الثانية
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م  م  ذ  الفوعة  لشركة  الرئيسية  المرافق  أحد  العضوية  الفوعة  مزرعة  تعتبر 
التابعة للشركة القابضة العامة – ابوظبي والتي أسست في مايو 2005 بقرار 
تنمية  في  متخصصة  كشركة  ابوظبي  إلمارة  الموقر  التنفيذي  المجلس  من 
وتطوير قطاع النخيل بالدولة والتي تضم تحت مظلتها مصنعي تمور اإلمارات 
العين  بمدينة  الفوعة  ومزرعة  التمور  استالم  ومراكز  بالمرفأ  والظفرة  بالساد 

بإمارة أبوظبي.

 65000 من  أكثر  على  تحتوي  والتي  الفوعة  مزرعة  تحويل  الشركة  ارتأت  وقد 
نخلة إلى مزرعة إلنتاج التمور العضوية إيمانًا منها على أهمية المحافظة على 
إشراف  وتحت  العالمية  المعايير  تطبيق  خالل  من  اآلمن  الغذاء  وإنتاج  البيئة 
في  المزرعة  تمكنت  حيث  العالمية  االيكوسيرت  والتصديق  التفتيش  مكتب 
يونيو 2008 من الحصول على شهادة الزراعة العضوية وفق النظامين األوروبي 
واألمريكي ولتكون بذلك أكبر مزرعة نخيل عضوية بالعالم ونموذجًا يحتذى بها 
المشورة  تقديم  خالل  من  العضوية  الزراعة  إلى  التحول  في  الراغبين  قبل  من 
الفنية والخبرات الداعمة لمسيرة الزراعة العضوية بالدولة من خالل تطبيق أحدث 
األساليب الزراعية على أشجار نخيل التمر واعتماد المدخالت الزراعية من أسمدة 

ومبيدات ومواد متوافقة مع أنظمة الزراعة العضوية.

الموقع والخلفية التاريخية:
تقع مزرعة الفوعة في الشمال الشرقي لمدينة العين بامارة ابوظبي.

أنشئت المزرعة عام 1976 م. بتوجيهات سامية من المغفور له بإذن اهلل تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب اهلل ثراه( باسم مشروع العوهة لزراعة 
القمح على مساحة تجريبية 30 هكتارًا سرعان ما تطورت بعد نجاح التجربة إلى 
1300 هكتار حتى عام 1986 م. باستخدام تقنية الري بالرشاشات وتم حفر اآلبار 

الجوفية بدءًا بعدد 4 آبار إلى 200 بئر.

في عام 1990 تم إيقاف زراعة القمح نظرا لتدهور إنتاجية اآلبار. 

الخالص  صنفي  من  النخيل  زراعة  إلى  المشروع  تحويل  تم   1995 العام  وفي 
وبرحي كحقل أمهات لغرض إنتاج الفسائل وبيعها على المزارعين. 

المجلس  من  بقرار  الفوعة  شركة  إلى  المزرعة  ملكية  آلت   2005 العام  وفي 
التنفيذي الموقر.

رؤية الفوعة: 
أنظمة  وفق  العضوية  التمور  إنتاج  في  رائدة  مزرعة  إلى  الفوعة  مزرعة  تحويل 
الحديثة،  والميكنة  الزراعية  التقنيات  أحدث  وتطبق  العالمية،  العضوية  الزراعة 
الجودة  ذات  العضوية  التمور  من  إنتاجية  أعلى  على  للحصول  التكاليف  بأقل 

العالية تنافس في األسواق العالمية.

رسالة الفوعة:
• تعزيز مفهوم الزراعة العضوية بالدولة من خالل نموذج المزرعة.	
• تطوير واعتماد مدخالت زراعية )أسمدة ومبيدات عضوية( متوافقة مع أنظمة 	

الزراعة العضوية العالمية.
• مزارع 	 إلى  النخيل  أشجار  على  الجيدة  الزراعية  والممارسات  التقنيات  نقل 

النخيل بالدولة.
• خالل 	 من  والعالم  الدولة  في  اآلمن  الصحي  الغذاء  توفير  في  المساهمة 

توفير التمور العضوية في األسواق.
• المعارض 	 خالل  من  المستهلك  عند  الصحي  الغذائي  الوعي  مستوى  رفع 

والندوات والنشرات العلمية.
• المحافظة على البيئة.	

األهداف:
• تحويل مزرعة الفوعة إلى أكبر مزرعة نخيل وإنتاج التمور العضوية وفق نظام 	

الزراعة العضوية المحلي – األوروبي – األمريكي.
• زراعة أصناف النخيل عالية الجودة والمرغوبة في األسواق المحلية والعالمية.	
• تطوير البنى التحتية للمزرعة من شبكات ري أوتوماتيكية ونظام الترقيم 	

وصيانة المرافق والخدمات.
• خالل 	 من  الجودة  مستوى  ورفع  التمور  إنتاج  في  الحديثة  التقنيات  إتباع 

تطبيق أفضل الممارسات الزراعية على النخيل والثمار.
• مكننة العمليات الزراعية على النخيل والتي تؤدي إلى سرعة االنجاز وتقليل 	

العمالة.
• زيادة العائد االقتصادي للنخيل من خالل االستفادة من جميع أجزاء النخلة 	

وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.
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• الزراعة 	 أنظمة  مع  المتوافقة  وأسمدة(  )مبيدات  الزراعية  المدخالت  اعتماد 
العضوية.

• نقل الخبرات والتقنيات المستخدمة في المزرعة إلى مزارع المواطنين.	
تطبيق نظم الزراعة العضوية على أشجار النخيل بمزرعة الفوعة:

• مقومات المزرعة للحصول على شهادة الزراعة العضوية:	

صورة تاريخية لمزرعة الفوعة سنة 1980 والتي كانت مشروعًا لزراعة القمح

مزرعة الفوعة العضوية حديثًا 2009
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• احتواء المزرعة على أكثر من 60 ألف نخلة مما يحقق الجدوى االقتصادية	
• صغر أعمال أشجار النخيل. 	
• ال توجد مزارع مجاورة مما يحقق مسافة عزل كافية.	
• محيط بسور خرساني يحقق العزل وحماية األشجار.	
• وجود مصدات الرياح.	
• وجود بنية تحتية قوية.	
• طرق كهرباء وشبكة ري.	
• قربها من الطرق الرئيسية مما يحقق سهولة نقل المنتج إلى األسواق بأقل 	

التكاليف.
• وفرة مصادر المياه.	
• جودة التربة.	

اإلجراءات التي تم إتباعها للحصول على شهادة الزراعة العضوية:
أنظمة  مع  المتعارضة  الكيميائية  الممارسات  جميع  وقف  تم   2005 مايو  في 

الزراعة العضوية والتي تعتبر بداية التحول إلى نظام الزراعة العضوية

التعاقد مع مكتب التفتيش والتصديق )االيكوسيرت( العالمية في أكتوبر 2005 
بهدف الحصول على شهادة الزراعة العضوية على النظامين األوروبي واألمريكي 

وتم تسجيل المزرعة تحت التحول إلى الزراعة العضوية ولمدة ثالث سنوات.

العضوية  الزراعة  شهادة  على  للحصول  والمياه  البيئة  وزارة  لدى  التسجيل 
المحلية.

العضوية  الزراعة  أنظمة  مع  المتعارضة  الزراعية  الممارسات  جميع  وقف  تم 
بالمزرعة والتخلص من جميع األسمدة والمبيدات الكيماوية بالمزرعة.

إعداد ملف المزرعة والتي تضم ما يلي:
• النخيل 	 والمخازن وحقول  اإلدارية  )المباني  المزرعة وتشمل  ملف مخططات 

حسب األصناف وأماكن فرز التمور والتجفيف والمخازن المبردة(
• ملف العمليات الزراعية المتبعة على النخيل.	
• ملف الوقاية.	
• ملف التسميد.	

• ملف تحاليل التربة واألسمدة.	
• ملف اعتماد المدخالت الزراعية العضوية.	
• ملف سندات الشراء للمدخالت الزراعية.	
• ملف سندات البيع للتمور من المزرعة.	
• ترقيم القطاعات والحقول وخطوط النخيل لسهولة عملية التتبع لألعمال 	

الزراعية واإلنتاج.
• في 	 زي��ارة  بمعدل  االيكوسيرت  مفتش  قبل  من  تفتيشية  زي��ارات  عمل  تم 

السنة للتحقق من تطبيق اإلجراءات والممارسات العضوية والتدقيق على 
ملف المزرعة.

• عن 	 التوالي  على  التحول  تحت  العضوية  الزراعة  شهادة  المزرعة  منح  تم 
السنة 2006 – 2007 وفي سنة 2008 تم الحصول على أول شهادة للزراعة 

العضوية على النظامين األوروبي واألمريكي.
حقائق وأرقام:

تبلغ مساحة المزرعة حوالي 1300 هكتارًا

المساحة المستغلة في الزراعة حوالي 483 هكتارًا بنسبة استغالل 37 %

على  موزعة  نخلة   65000 حوالي  تبلغ  بالمزرعة  الموجودة  النخيل  أشجار  عدد 
14 % - أفحل 10 % )فحل  - وصنف برحي   % 70 األصناف التالية: )صنف خالص 
العين، فحل بوير، فحل سكة، فحل غريف، فحل الغنامي، أفحل غير معروفة( ثم 

صنف مجدول 4 % وأصناف أخرى 3,0 %.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
مزرعة الفوعة العضوية 

االمارات العربية المتحدة
هاتف:  0097137832020 - 00971506238871

فاكس:  0097137838221
organicfarm@alfoah.ae
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فئة أفضل تقنية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : الدكتور رضا إبراهيم صالح

اإلمارات العربية المتحدة

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للدكتور رضا إبراهيم صالح من دولة 
األول عن فئة أفضل تقنية متميزة في  بالمركز  المتحدة لفوزه  العربية  اإلمارات 
مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور عن البحث المقدم بعنوان )تصنيع واستخدام 
مواد  النتاج   Polymers بالستيكية  راتنجات  مع  النخيل  ومخلفات  سعف  ألياف 

متعددة المركبات(. 

مكونات  صناعة  مجال  ف��ي  النخيل  مخلفات  باستخدام  االبتكار  يتلخص 
سعف  من  شكل  ألياف  على  السيلولوز  باستخالص  وذلك  مركبة  بالستيكية 
حراريًا  تتعامل  صناعية  عمليات  في  تمر  حيث  األخرى  النخل  نفايات  أو  النخيل 
وتحت ضغط عال وخلط متجانس مع مركبات من البولي أليفينات إلنتاج مواد 
جديدة متجانسة وتتصف المنتجات المصنوعة من المكونات الطبيعية ممثلة 
وتستخدم  البالستيكية.  للمركبات  اإليجابية  السمات  مع  النخيل  ألياف  في 
وفي  البناء،  وأنظمة  مواد  انتاج  في  واسع  نطاق  على  الجديدة  المركبات  هذه 
وسوف  نوعها  من  فريدة  واالبتكار  التقنية  هذه  األخ��رى.  التحويلية  الصناعات 
تتناسب مع متطلبات تطوير ثروة و زراعة النخيل على المستوى العالمي. يذكر 
إبراهيم صالح مخترع عراقي حاصل على شهادة  دكتوراه في  أن الدكتور رضا 
مطبق  منها  قسم  أخرى  عديدة  واختراعات  ابتكارات  وله  الكيميائية  الهندسة 

بشكل صناعي.

يحمل  عراقي  مخترع  هو  صالح  إبراهيم  رضا  الدكتور  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تم  األخرى  واالختراعات  االبتكارات  من  العديد  وله  الكيميائية  الهندسة  دكتوراه 

تطبيق بعضها في المجال الصناعي. 

الفـئـة 
الثالثة
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يستخدم االختراع مخلفات نخيل التمر  في صناعة مركبات بالستيكية عن طريق 
استخالص السيللوز على شكل ألياف من مخلفات وسعف نخيل التمر بواسطة 
المعالجة الحرارية ضمن عمليات صناعية تحت ضغط عاٍل ومزيج متجانس من 
مركبات البوليوفين إلنتاج مواد جديدة متجانسة. إن المنتجات المتجانسة ذات 
المكونات الطبيعية والمتمثلة في ألياف شجرة النخيل لها نفس مزايا المركبات 
البالستيكية. تستعمل هذه المواد الجديدة بشكل واسع في إنتاج مواد البناء 
وفي صناعات تحويلية أخرى. إن هذه التقنية المبتكرة فريدة وسوف تتناسب مع 

متطلبات تطوير ورعاية شجرة نخيل التمر على مستوى عالمي.

الملخص: 
الصناعة  مجال  في  النخيل  مخلفات  استخدام  في  االخ��ت��راع  فكرة  تتلخص 
الحديثة للبالستيك والسيللوز . يتم مزج مخلفات وسعف النخيل حراريًا  تحت 
والبوليبروبلين  كالبوليثيلين  بالستيكية  مكونات  مع  متجانس  عاٍل  ضغط  
والبوليفينيل كلورايد )ب ف س ( من أجل إنتاج مواد جديدة متجانسة تتكون 
بشكل أساسي من ألياف مخلفات النخيل  إضافة إلى نسبة مئوية معينة من 
مكونات  من  يتألف  الناتج  فإن  االبتكار  هذا  خالل  ومن  البالستيكية.  المكونات 

طبيعية تحمل نفس مزايا المواد البالستيكية.

مجال  في  البوليمرات  مع  النخيل  ألياف  اتحاد  عن  الناتجة  المواد  تستخدم 
التحويلية.  والصناعات  البالستيكية  الصناعات  وفي  واسع  بشكل  اإلنشاءات 
عدة  استعراض  تم  االخ��ت��راع   هذا  من  الفوائد  أكبر  على  الحصول  أجل  ومن 

تطبيقات نموذجية في الوصف التفصيلي لالختراع.

خالصة عن هذه التقنية المبتكرة
ألياف  واستعمال  لصناعة  جديدة  تقنية  اختراع  عن  ال��دراس��ة  ه��ذه  إع��داد  تم 
ذات  األبعاد  ألواح مختلفة  إلنتاج  بالستيكية  مواد  النخيل مع  سعف  ومخلفات 
مكونات عديدة. إن هذه التقنية المبتكرة الفريدة األولى من نوعها سوف تناسب 

متطلبات تطوير صناعة النخيل على مستوى العالم.

أصل فكرة هذا االختراع
جاءت دراسة هذا االختراع )البوليمرات بألياف النخيل( لتساهم في توفير المواد 
التي تحتاجها أنظمة العمارة الخضراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبلدان 

 ، اقتصاديًا  النخيل  االستفادة من  إلى  إضافية  ، ولتضيف قيمة  األوسط  الشرق 
ولدعم مزارعي نخيل التمر من خالل شراء مخلفات أشجار النخيل الذي سيحقق 

لهم دخاًل إضافيًا  

االبتكار والتكنولوجيا
إن المنتجات التي تعتمد على هذا االختراع سوف يتم إنتاجها وفقًا لتكنولوجيا 

مبتكرة تستجيب لمتطلبات مقياس ليد Leed لألبنية الخضراء.

شهادات إثبات جودة المنتج
تم اختبار المنتجات وفقًا لهذا االختراع من قبل مختبر دولي ومركز أبحاث شبه 
 TCKT-Transfer center für Kunststoff technik وهو  أستراليا  في  حكومي 

) GmbH, Austria, )www.tckt.at

 :PFP فوائد إضافية الختراع البالستيك بألياف النخيل
مواد أولية صديقة للبيئة ودعم لمزارعي نخيل التمر

يستعمل هذا االختراع مواد خامًا محلية المصدر التي تعتبر حاليًا مجرد مخلفات 
مهملة، وبفضل هذه التقنية المبتكرة سوف تجمع هذه المخلفات المهملة  من 
أجل استعمالها مع مواد أخرى كالراتنجات البي في سي والبوليفين لتدخل في 
صناعة األلواح واألنظمة بألياف النخيل وهذا يمثل خطوة صائبة نحو دعم قضية 

البيئة.

منتجات قابلة للتحلل طبيعيًا
وقابلة   طبيعي  بشكل  للتحلل  قابلة  االختراع  هذا  تعتمد  التي  المنتجات  إن 
لتحمل التحلل إلى ثاني أوكسيد الكربون وماء الميثان ومكونات ال عضوية أو 
حيوية حيث تسود األنزيمات واألحياء الدقيقة التي يمكن قياسها في اختبارات 
للكود  )وفقًا  الممكنة  الظروف  توفر  بحيث  الزمن  من  محددة  لمدة  نظامية، 

)ASTM standard D-5488-94d األمريكي

إن المواد األولية األساسية في هذا االختراع هي ألياف نخيل التمر )بين 60 % حتى 
70 %( وهذا سوف يمكننا من تقليل استعمال مادة البالستيك التي هي مادة 
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غير قابلة للتحلل طبيعيًا وأن نستعمل مكانها منتجات ألياف النخيل بفضل 
هذا االختراع.

المنتجات  استعمال  وتقليل  ضبط  ه��و  للحكومات  الرئيسي  ال��ه��دف  إن 
البالستيكية ، سيتحقق ذلك من خالل استعمال هذا االختراع في بلدانهم، كما 

إن هذا االختراع يوفر دعمًا للمبادرات البيئية للدولة.

منتجات ذات متانة متميزة وتحّمل خاص 
ألواح ومقاطع وفقًا لهذا  إن كافة المنتجات التي سوف تصنع في المجمع من 
بالتالي  تكون  وسوف  للحرارة  المقاومة  عالية  أليافًا  تستعمل  سوف  االختراع 
أكثر مقاومة وأطول عمرًا. وهذا بدوره سوف يقلل من استعمال الموارد الحيوية 

ويوفرها لمصلحة األجيال القادمة.

مواد لألبنية الخضراء
من   %  70 تستهلك  العالم  حول  األبنية  فإن  الصلة  ذات  الدراسات  على  بناء 
الكهرباء وتنتج 30 % من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، ولذلك فإن األبنية 

الخضراء لها ROI أفضل على المدى الطويل بناء على هذين العاملين.

توفير عاٍل في الطاقة
يوجد فرق كبير جدًا في استهالك الطاقة وتوفيرها باستبدال المنتجات الخضراء 
وفقًا لهذا االختراع في إنشاء المباني، سواء كانت األبنية تجارية أو سكنية أو من 
األبنية المختلطة )تجارية سكنية( إن الهدف األساسي الستعمال المنتجات وفقًا 
إننا نستخدم  التبريد والتدفئة.  إلى  الحاجة  األبنية هو تقليل  االختراع في  لهذا 
منتجات  إلى  الوصول  بغية  بيئيًا  مفضلة  مواد  مع  ومبتكرة  متقدمة  تقنية 

خضراء )صديقة للبيئة(. 

فوائد إضافية
إن المنتجات عالية الكفاءة من هذا االختراع تتعلق بعدة قضايا يواجهها مطورو 
ومقاولو البناء مثل تحقيق األرباح ، المتانة ، السالمة، القضايا الصحية، التكيف 
عن  الزيادة  البيئية،  العوامل  من  الحماية  الصيانة،  تكاليف  االستعمال،  ومرونة 
التنظيف  وسهلة  آمنة  منتجات  هي  االختراع  لهذا  وفقا  والمنتجات  الحاجة. 

الضارة  الغازات  انبعاث  تلغي  أنها  غير سامة  كما  مواد  وتستعمل  والصيانة  
بيئية هامة مثل  االختراع تحقق فوائد  المنتجات وفقًا لهذا  فإن  للبيئة. وبذلك 
وإطالة  والصيانة  للتنظيف  المستهلك  الماء  تقليل   ، الطاقة  استهالك  قلة 
المنتجات وفقًا  أن  إلى  بالنسبة للمستثمر. باإلضافة  البناء  مدة االستفادة من 
الحرارة  الماء ومثالية بالنسبة لعزل  الحريق وتقاوم  انتشار  لهذا االختراع تعيق 
التي  كتلك  المناخية  الظروف  أشد  وتتحمل   ، للبكتريات  ومضادة  والصوت، 

تسود في منطقة الشرق األوسط. 

المحليين ألننا سوف نشتري  المزارعين  إنها تجّمل وتحسن مستوى حياة  كما 
المخلفات التي يجري حرقها في الوقت الحاضر. يمكن أن تشترى تلك المخلفات 
بسعر 800-400 دوالر للطن حسب جودة األلياف المستخلصة منها. ولذلك فإن 
شجرة النخيل سوف تعود عليهم بالمال ليس فقط من خالل بيع التمر وإنما 

أيضًا بيع المخلفات.

تفاصيل حول االختراع
تمت المصادقة على االختراع كملكية فكرية في مؤسسة االستشارات واألبحاث 
للتوصل  مختلفة  بلدان  في  التجارب  من  الكثير  إجراء  تم  فقد  الفكرية.وعليه 
إلى أفضل تركيبة مالئمة  وأفضل تقنية  بتكلفة معقولة إلنتاج مواد طبيعية 
والقولبة  بالبثق  للتصنيع  شركات  عدة  مع  ..وبالتعاون  التسويق  مضمونة 

بالحقن وآالت المزج إلنتاج المواد المذكورة أعاله.

من  النخيل  لمنتجات  المتنوعة  واالستثمارات  لالختراع  الكبيرة  للفوائد  ونظرًا 
خالله، فقد أعطي االختراع ما يستحقه من االهتمام واعتبر أحد أهم أركان تطوير 
استخدمت  فقد  المستطاع  بقدر  التكاليف  تخفيض  أجل  ومن  النخيل.  زراع��ة 
أن  90 % حيث  إلى حدود   % 5 من  تبدأ  البوليمرات  األلياف  مقادير مختلفة من 
نسبة المزيج تبعًا لالستعمال والمنتج النهائي من خالل هذا االختراع. تم تطبيق 
وجزيئات  السيللوز  وجزيئات  السعف  أوراق  بين  وتبادل  مجانسة  عمليات  ثالث 

البوليمرات:
• القذف الحراري، التشكيل بالحقن، المزج الحراري في أوعية خاصة.	
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في  مختلفة  مناطق  من  النخيل  ومخلفات  سعف  من  مختلفة  عينات  جمعت 
أبو ظبي وتم فحصها واستخالص األلياف منها بعد عملية التجفيف والتقطيع 

وإعادة التجفيف، واختيار األحجام المناسبة للمواد البالستيكية.

تم اختيار ثالثة منتجات كنماذج للمنتجات وفقًا لالختراع مع أن االختراع يمكن أن 
ينتج أي مقطع أو لوح باستعمال آالت التجميع.

المادة األولية الرئيسية تصنع من األلياف النباتية من أشجار النخيل وهي تحديدًا:
• السعف بأكمله وجذوع  األشجار الميتة والتالفة وكافة الثمار واللحاء الميت.	

فوائد استعمال منتجات البالستيك بألياف النخيل
• مقاومة عالية للعوامل البيئية الخارجية ومقاومة الرطوبة والطقس	
• شكل وأبعاد ثابتة وعمر طويل للمنتجات وتمنح الشعور بالطبيعة.	
• مقاومة التعفن والتشقق ومقاوم للمؤثرات الشديدة.	
• ثبات ضمن مجال واسع من اختالف الحرارة.	
• سهولة تشكيله كالخشب العادي.	
• يتحمل البراغي والمسامير .	
• سهل التصنيع والتركيب.	
• خصائص حرارية ممتازة.	

• قابلية ضعيفة لالشتعال.	
• صديق للبيئة قابل إلعادة التدوير.	
• يقاوم االنزالق بشدة وال يفقد لونه.	
• ال يحتوي على مواد سامة أو حافظة 	

• يشبه في منظره الخشب، يعطي ملمس الخشب، ورائحة تشبه الخشب .	
• وبعض خواصه أفضل من الخشب.	
• يمكن معاملته كالخشب )يقبل الطالء والثقب ودق المسامير والنشر (.	
• ال رطوبة وال تعفن وال فطريات	
• ال يبلى وال يتشوه مع الزمن.	

• مقاوم للحشرات المؤذية.	
• ال يتشقق وال يحتاج للصيانة.	

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي: :
الدكتور رضا إبراهيم صالح 

شارع السالم ، أبو ظبي ، دولة اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 009712643088   فاكس: 0097126430777

esharif@alfoah.ae, eyassharif@hotmail.com
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فئة أفضل تقنية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : المهندس قاسم طفيلي 

الواليات المتحدة االمريكية

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للمهندس قاسم الطفيلي من الواليات 
المتحدة األمريكية لفوزه بالمركز الثاني عن فئة أفضل تقنية متميزة في مجال 
زراعة النخيل وإنتاج التمور عن بحث بعنوان )االكتشاف المبكر لسوسة النخيل 

الحمراء(. 

سوسة  عن  المبكر  للكشف  جديدة  تقنية  بإدخال  قاسم  المهندس  قام  حيث 
النخيل الحمراء، هذه الطريقة تقوم على المزج بين الكمبيوتر الطبي، والتقنيات 
اإللكترونية ألن مرحلة اليرقةRPW تعتبر المرحلة األكثر خطورة نظرًا ألنها تلحق 
ضررًا مباشرًا على الشجرة المصابة، والدكتور قاسم ركز على هذه المرحلة من 
والصور  الرسومات  من  العديد  عرض  حيث  الحمراء،  النخيل  سوسة  حياة  دورة 
التي تظهر نتائج االختبارات التي تم أداؤها في سياق تطوير هذا األسلوب، كما 
أنه حاول اقتراح بعض البروتوكوالت الجديدة التي يمكن أن تساعد في تحسين 
النتائج. أخيرًا  الحالية للحجر الصحي بأساليب أكثر كفاءة وفعالية  السياسات 
الكتشاف  المنتجات  وتطوير  المستقبل  في  للبحث  الممكنة  االتجاهات  اقترح 

RPW في كل دورة من دورات حياة السوسة.

اليوم  تعتبر   )Rhynchophorus Ferrugineus( الحمراء  النخيل  أن سوسة  يذكر 
من اآلفات الخطيرة التي تواجه معظم أشجار النخيل في أكثر من 35 بلدًا حول 
العالم بما في ذلك منطقة الخليج العربي والبحر األبيض المتوسط وشرق آسيا 
وجزء من أوروبا. على الرغم من المحاوالت العديدة التي أجريت للتعامل مع هذه 

اآلفة القاتلة، وغالبًا ما يشار إليها على أنها )سرطان النخيل(.

الفـئـة 
الثالثة
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سوسة  تعتبر  النخيل،  أشجار  تهاجم  التي  المؤذية  الحشرات  كل  بين  من 
www.( النخيل الحمراء أكثر الحشرات خبثا وفتكًا. ينشر أحد المواقع الشاملة
المميتة.     الحشرة  هذه  انتشار  لمعدالت  فصلية  بيانات    )redpalmweevil.com
والرقم يتزايد بطريقة أسية. الدول المتأثرة )حوالي األربعين حاليًا( تشتمل على 
المتوسط وشرقي  البحر  بلدان  والعديد من  الخليجي  التعاون  أعضاء مجلس 
ينقذ فقط  إيجاد حل فعال للمشكلة لن  إن  أوروب��ا.   آسيا ومناطق في جنوب 
المزارعين والحكومة لوضع حد للخسائر  المباركة،  بل أيضا سيساعد  الشجرة 
االقتصادي  التأثير  حول  محددة  دراسة  يوجد  ال  انه  مع    . المتزايدة  االقتصادية 
لهذه المشكلة فإن التقديرات تشير إلى خسائر سنوية بحدود عدة مليارات من 

الدوالرات. 

ومحاصيلها  المدمرة  النخيل  أشجار  قيمة  المباشرة  الخسائر  قائمة  تتضمن 
مع  المتبعة  العزل  طرق  من  وغيرها  المصائد  وتكاليف  التمر،  من  المتوقعة 

األشجار المصابة، والميزانيات الكبيرة المخصصة لمواد المعالجة الكيماوية.

األشجار  حركة  تقييد  أبرزها  أساسية،  أيضًا  فهي  المباشرة  غير  الخسائر  أما 
وخصوصًا فسائلها، وهذا التقييد يؤدي إلى خفض شديد في التجارة بين الدول 
وكذلك بين مناطق الدولة نفسها. سرطان النخيل، هو المصطلح الذي يطلق 
عادة على سوسة النخيل الحمراء،  كان موضوعًا للبحث المكثف في السنوات 
الحالية. أظهرت معظم الدراسات أنه من المستبعد التوصل إلى معالجة فعالة 

في غياب الكشف الباكر الفعال .

والمقصود من عبارة “ االكتشاف المبكر “ أساسا هو اكتشاف التلوث أو العدوى 
في مرحلة اليرقة. تبدأ دورة حياة السوسة بأنثى بالغة تضع تقريبًا  200 بيضة 
في حالة النمو الجديد. إما في قاعدة األغصان الفتية أو في أية أماكن توجد فيها 
تشوهات في جسم النبات.  كل بيضة تفقس يرقة بيضاء ال أرجل لها تتغذى 
خالل  من  لها  جحرا  تشق  حيث  البراعم،  أط��راف  و  الناعمة  األلياف  على  اليرقة 

النسيج الداخلي في الشجرة. و أحيانا تحفر فتحات في جذع الشجرة..

توصل العلماء إلى أن  جحر اليرقات هذا الذي في قلب النخلة هو الذي يسبب 
اليرقة في حالة  تدخل  الوقت  .مع  الوفيات  إلى معظم حاالت  يؤدي  الذي  الضرر 
سبات.الخطر الذي يكون قد نتج بالفعل يكون بالغًا جدا لدرجة أنه في نهاية األمر 

تعقد  أخرى  الطويلة، هناك مشكلة  السبات  فترة  الى  .باإلضافة  الشجرة  يقتل 
المعالجة وهي معدل االنتشار السريع. 

انتقال  اإلنسان.!إن  تدخل  هو  العالي  االنتشار  معدل  سبب  ان  العلماء  يعتقد 
المناطق  من  الفسائل،  وكذلك  البالغة  أو  الفتية  المصابة  التمر  نخيل  أشجار 
المصابة إلى مناطق غير مصابة هو السبب الرئيسي لهذه الظاهرة. يوجد حاليًا 
اعتقاد شائع بين الباحثين والمزارعين وصانعي السياسات أن الكشف المبكر 
سوف يساعد في إنقاذ آالف )إن لم يكن ماليين( من األشجار السليمة،  وذلك من 

مقياس  استعمال  خ��الل 
أجل  م��ن  وذل���ك  بسيط 
المصابة  األش��ج��ار  ع���زل 
وح�����م�����اي�����ة األش�����ج�����ار 
المصابة  غير  والفسائل 
ذلك  عند  المحتمل  من 
االك��ت��ش��اف  ي��س��اع��د  أن 
المبكر في تحقيق النصر 
في المعركة ضد سوسة 

النخيل الحمراء.

الموجزة  الورقة  هذه  في 
مثبتة  ط��ري��ق��ة  ن��ع��رض 
المبكر  للكشف  تجريبيًا 
هذه  أن  المعتقد  وم��ن 
مالمح  ستغير  الطريقة 

المعركة.

الطريقة المعروضة
ال��ط��ري��ق��ة ال��م��ع��روض��ة 
وال��م��ش��روح��ة ف��ي ه��ذه 
ال�����ورق�����ة ت����رك����ز ع��ل��ى 
ال��ه��دف  و  ال��ت��ش��خ��ي��ص. 
قابل  ن��ظ��ام  تطوير  ه��و 

نخيل ملفوفة لنقلها إلى المختبر في ايطاليا

قلع النبات من الحفرة تحضيرًا للمختبر 
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دورات  مراحل  من  عديد  في  الشجرة  داخل  السوسة  على  للكشف  للتطبيق 
فرضيتين  على  تعتمد  تماما  جديدة  طريقة  نظريتنا  تمثل  المحتملة  الحياة 

بسيطتين جدا:

للحشرة  دقيق  مرئي  بفحص  م��زودة  تكون  ان  يجب  الفعالة  االكتشاف  تقنية 
التخفيض  إلى  التوصل  يتم  كي  اليرقة  مرحلة  في  يحدث  أن  يجب  الكشف 

المطلوب في معدل الوفيات.  

بل  السوسة  األساسي في كشف مشكلة  التحدي  التقنية لن تحل فقط  هذه 
على  تعتمد  والتي  المكلفة  األعمال  في  التبذير  من  الكثير  تلغي  أيضا سوف 

مجرد الحظ والتي تتصف بها السياسة الشائعة في هذا المجال.

وبناء على تحليل دقيق إلجراءات التشخيص المتبعة حاليًا فقد قررنا استكشاف 
جدوى طريقة األشعة السينية من أجل مشكلة الكشف هذه تحديدًا.

أساسا  مصممة  السينية  لألشعة  الحالية  النظم  أن  حقيقة  من  الرغم  على    
للتعرف على األنسجة البشرية والحيوانية، ولكن هذه التكنولوجيا قد استخدمت 
واإلج��راءات  المتلفة  غير  االختبارات  من  عدد  ذلك  في  بما  أخرى  تطبيقات  في 
اإلضافية، كانت هناك عدة محاوالت الستخدام األشعة السينية التصوير لفحص 

األسطح الخشبية ألغراض مختلفة، ولكن لم يحدث من قبل في مكافحة اآلفات

وصف تفصيلي للنظام 
غير  وأشجار  الفسائل  صنفين  إلى  العملية  الناحية  من  النخيل  أشجار  تقسم 
مزروعة. وأشجار مزروعة. كل صنف يحتاج إلى مجموعة مختلفة من المتطلبات 
العملية والميكانيكية. النظام الذي قمنا بإعداده كان في المقام األول مصمما 

لألشجار غير المزروعة مع خطة للتعامل مع األشجار المزروعة في الحقول. 

النظام 
اشتركت العديد من العوامل في تحديد متطلبات نظام األجهزة والبرامج، مثل 
كثافة شجرة )والتي يمكن أن تختلف من مصنع إلى آخر(، وكثافة أنسجة اآلفة، 
المصانع  أحد  مع  تعاقدنا   ، األمثل  الترتيب  تحديد  بمجرد  الخ.   التنقل،  ونظام 
المتخصصة في بناء نظام األشعة السينية المخصصة التي تشتمل على عدة 

عناصر.تم تجميع النظام وإجراء االختبارات عليه في إيطاليا.

عملية االختبار
كما شرحنا سابقا أن اليرقة تسبب الضرر األكبر المباشر للجزء الداخلي للشجرة 

فإن األولوية كانت الكتشاف اليرقة.

التجهيزات لالختبار كانت تتمثل في اإلجراءات التالية . 
أوالً: اخترنا 4 فسائل, يبلغ قطر الجذع  35-40 سم

وإزالتها  النخيل  فروع  اقتطاع  تم  إصابة  أية  قبل  سينية  بأشعة  تصويرها  تم 
بأحجام  أنفاق  األواني استعدادا لالختبار باستخدام مثقاب قمنا بعمل عدة  من 
و  مختلفة  أماكن  في  يرقات  للشجرة  أدخلنا  ذلك,  بعد  مم(.   8-6-3( مختلفة 
أغلقنا  النهاية  في   )6 و   5 رقم  الصورة  في  موضح  هو  كما   ( مختلفة  بأحجام 

الفتحات  بمادة هالمية اصطناعية وعرضنا األشجار لالختبار .  

نتائج االختبار 
أجريت االختبارات باستخدام نظام تصوير إشعاعي مصمم خصيصا  وأسفرت عن  
اكتشاف بصري واضح لليرقة في الصور اإلشعاعية .على وجه الخصوص األنفاق 
المختلفة المعمولة داخل جذع الشجرة مرئية بشكل واضح مع اليرقة داخل كل 
فإن حركات  الى ذلك  إضافة  اليرقة في مواقع مختلفة  االختبارات  جحر. أظهرت 
اليرقات يمكن تتبعها بمقارنة صور مختلفة, كل البيانات تم جمعها وحفظت 

بأشكال مختلفة يمكن بسهولة استعمالها لعملية أخرى.

فوائد النظام:
بانجاز االختبارات مثل االختبار السابق في مراكز اختبارات محلية وإقليمية  في 
النقل  قبل  وإزالتها  تحديدها  ممكنا  سيصبح  المصابة  األشجار  فإن  بلد  كل 
.كما يجب التنويه على أن النتائج التي يمكن أن نحصل عليها  في الحقل من 
المستبعد أن تنحرف كثيرًا عن تلك التي نحصل عليها في المختبرات.ولذلك 

فإن الثقة بتقارير االختبارات عالية 

أهم فوائد النظام سوف تكون استئناف تجارة األشجار بين الدول:
.. هذا  الكامنة في  فسائل أشجارهم  األرباح  للمزارعين باسترداد  سوف يسمح 
الشديد  النظام  ضوء  في  تافه  مقدار  إلى  األخيرة  األشهر  في  تضاءل  الدخل 
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النخيل  ألشجار  أكبر  حركة  أيضًا  النظام  هذا  للتنقل.سيتيح  الصارم  والضبط 
الستعماالت  تصديرها   جرى  التي  تلك  مثل  مختلفة،  أحجام  ذات  مزروعة  الغير 
الكشف  إج��راءات  تصبح  أن  المستقبل  في  المتوقع  من  الحدائق.  في  جمالية 

المنظم جزءًا من كافة عمليات مكافحة الحشرات.

كل  من  جزءا  يصبح  سوف  منهجي  الكشف  أن  المستقبل  في  المتوقع  من 
تكون  قد  التي  الفحص  أنظمة  مراكز  إن  اآلف��ات.  لمكافحة  المتكاملة  البرامج 
داخلية، سوف تستطيع  ، مواقع  المواقع: مطارات، موانئ  موجودة في مختلف 
المقترح يمكن  النظام  ، فإن  . وأخيرا  أخيرا فحص أي شجرة مهما يكن حجمها 
الحمراء  النخيل  لحياة سوسة  أفضل  فهم  على  العلماء  لمساعدة  استخدامه 
)يمكن للنظام أن يرصد سلوكها يوما بعد يوم( ولمدى الضرر الذي تتسبب به 

وذلك من خالل مراقبة تطورها عن كثب داخل جذع الشجرة.

مهام ذات صلة بالنظام  
وإثبات فعاليتها، ولكن  الطريقة  التعريف بهذه  الورقة هو مجرد  إن هدف هذه 
النظام الكامل سوف يشتمل غالبًا على عدد  ينبغي أن نبقي في أذهاننا أن 
من العناصر األخرى. على سبيل المثال: من الضروري وجود حزام لنقل األشجار 
والفسائل التي تم فحصها ، وآخر لفرز المحصول الناتج عن أشجار مصابة عن 
يجب   ،، والدمغ  التعقب  مهمات  إلنجاز  الالزمة  العناصر  وكذلك  المصابة،   غير 

االنتباه لها.

الخالصة
تظهر النتائج المستخلصة أن هناك إنجازًا – اختراقًا- يمكن أن يتيح فرصة جديدة 
لمحاربة حشرة ضارة، إن فوائد النظام كأداة لالكتشاف قد تم عرضها. ثمة حاجة 
إلى إحراز تطور جديد يعزز معدل نجاح االختبارات. وأحد السبل المحتملة لذلك هو 
استخدام أساليب متقدمة لتوضيح الصور وتنفيذ التقنيات. ينبغي مالحظة أن 
هذه الورقة لم تكن مصممة لشرح كافة عناصر النظام ووظائفه، وإنما لتقرير 
النتائج الناجحة التي تم الحصول عليها والتي تؤكد على أهمية تطبيق هذه 
الطريقة الجديدة ميدانيًا بهدف المساعدة على اجتثاث هذه اآلفة  واعتباره أخيرًا 

كمعيار كشف جديد جزءًا من برامج المكافحة الفعالة المتكاملة لآلفات .

للمزيد من المعلومات
المهندس قاسم طفيلي

اإلمارات العربية المتحدة - دبي
هاتف: 48824845 00971 - 44224662 00971

 فاكس: 44224623 00971
kassem@agrimedsolutions.com

اليرقة داخل الجذعالجذع المصاب مع اليرقة حفر عدة ثقوب في مختلف األحجام
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة ميشيل غرين



 فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : السادة ديفيد و أنيتا ريلي 

جمهورية استراليا 

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للسادة ديفيد و أنيتا ريلي من استراليا 
النخيل  زراعة  مجال  في  تنموي  مشروع  أفضل  فئة  عن  األول  بالمركز  لفوزهما 

وإنتاج التمور لدورهما في تطوير صناعة النخيل والتمور في استراليا. 

التي تحظى بشعبية  التمر تلك  العديد من أصناف نخيل  حيث قاما باستيراد 
في دولة اإلمارات، والهدف من ذلك هو تصدير المحصول من التمور الممتازة في 

كل موسم إلى دولة اإلمارات.

 Gurra Downs Date Company المنتدب لشركة  العضو  ريلي  ديفيد  أن  يذكر 
Gurra Downs Date Company Pty Ltd للبستنة  Pty Ltd، وهو صاحب شركة 
ديفيد  ويلعب  الشركة،  مديرة  منصب  ريلي  أنيتا  تشغل  حين  في  والرطب، 
الدور األساسي لمواصلة تطوير صناعة النخيل في استراليا، وهو حاصل على 
كاثرين،  الزراعية  الكلية  الزراعية من  الشمالية  األراضي  الجامعية في  الدراسات 
قاموا   1990 سنة  وفي  البستنة.  إنتاجيات  في  دبلوم  على  مؤخرًا  حصل  كما 

بشراء Gurra Downs وأنشأوا بستانهم الخاص عام 2007.

في سنة 2005 وصل ديف وأنيتا إلى المرحلة األخيرة في قائمة المرشحين لجازة 
العناية  في  األول  المنتج  بجائزة  فازا   2008-2007 سنة  وفي  للبيئة.  بانكسيا 

باألرض في جنوب أستراليا.

الفـئـة 
الرابعة
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لمحة عن صناعة النخيل في أستراليا
لم  الغذائية  التمور  أنواع  أجود  تزرع  أن  ريلي  عائلة  قررت  1996 عندما  في سنة 
أي من  أستراليا  لم يكن متوفرًا في  للنخيل.  أستراليا مشاتل  يوجد في  يكن 
األنواع المعروفة من األشجار التي تؤخذ منها شتالت النخيل الخالية من األمراض 
والحشرات المؤذية. كانت قد جرت محاوالت إلنتاج التمور في المنطقة الشمالية 
من وسط أستراليا في ثمانينات القرن العشرين، ولكن تبين أن تلك المنطقة 
غير مالئمة مناخيًا بسبب تأثير الرياح المدارية الرطبة التي كانت تفسد عملية 
نضج الثمار على نحو ال يمكن تفاديه. وقد طبق مبدأ العزل )حظر انتقال النبات( 
لحشرة  واس��ع  انتشار  بسبب  المنشأ  هذا  من  المأخوذة  النباتات  ف��روع  على 
حركة  نمو  كبح  إلى  النطاق  الواسع  العزل  أدى  وقد  البيضاء  القشرية  النخيل 

الصناعة أيضًا.

ومنذ عهد قريب في العام 2000 كان هناك أقل من 20 هكتارًا من مزارع التمر 
التي تعمل بشكل فعلي على كامل القارة األسترالية.أدرك ديف وأنيتا رايللي أن 
ثمة فرصة هائلة لالستفادة تجاريًا  من صناعة التمر األسترالي على نطاق واسع 
وذلك من خالل التركيز على إنتاج وتصدير تمور طازجة وغير موسمية إلى أسواق 
اإلمارات العربية المتحدة. لتوفير األنواع المرغوبة في دولة اإلمارات في الفترة التي 

تمتد من فبراير إلى يونيو.  
• األسترالية 	 للسوق  والمدهشة  الفاخرة  التمور  من  واسعة  تشكيلة  توفير 

المحلية على مدار العام.
• إن أستراليا قارة كبيرة وفيها مساحات كبيرة قاحلة أو شبه قاحلة، تعتبر 	

مناسبة جدًا إلنتاج التمور على نطاق واسع. 
إن السبب الوحيد الذي منع انتشار هذه الصناعة سابقًا هو قلة توفر مواد الغراس 
الممتازة، وكان هناك أيضًا نقص في فهم ومعرفة هذه الشجرة العظيمة النفع 
والفوائد. نجحت عائلة ريللي في التغلب على نقص مواد الغراس ، وقد شاركوا 
بدون تحفظ مع اآلخرين بما لديهم من خبرات وعلوم في الزراعة. أرسلت عائلة 
ريللي تمور البرحي غير الموسمية إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة للمشاركة 
في المؤتمر العالمي الثالث لنخيل التمر ، الذي أقيم في أبو ظبي سنة 2006، 

كما أرسلت نماذج إلى دبي للمشاركة في معرض الغذاء سنة 2006. 

لماذا اختارت عائلة ريللي زراعة النخيل وانتاج التمور ؟؟
القاحلة في جنوب  ريفرالند شبه  زراعية في مقاطعة  يمتلك ديف وأنيتا قطعة 
أستراليا، وكانوا يعتمدون للحصول على مياه الري على سحب الماء من منطقة 
غورا غورا الغنية بالماء. )ومن هنا أخذت مزرعة عائلة ريللي اسمها –غورا داونز- 

على اسم غورا غورا الذي يعني : وفير وفير (.

كانت المنطقة الغنية بالماء جزءًا من شبكة نهر موري ودارلينغ وتعتمد على 
مياه األمطار على مسافة بضع مئات من الكيلومترات إلى الشمال والشرق. بعد 
مناخي  تغير  حصل   1993-1989 بين  ما  خمس سنوات  في  فيضانات  خمسة 
نحو الجفاف نتج عنه نقص مهم في األمطار، ونتج عن انقطاع المياه العذبة منذ 
1993 إلى تدهور تدريجي في نوعية الماء ووفرته. وكان كرم العنب الذي يملكه 
الزوجان  ريللي )عنب الخمور( قد بدأ يعاني من تزايد في الملوحة وشدة الحرارة ، 

وعرف ديف وأنيتا أن  عليهما التكيف مع بيئتهم.

بعد البحث الكثير قررا تكريس نفسيهما لتحقيق ما يلزم لتأسيس مركز إنتاج 
تمور نابض بالنشاط وقابل للحياة، وكان أمامهما الكثير من العوائق والتحديات 
للتغلب عليها من أجل تأسيس صناعة التمور. ولكن قوانين الحجر األسترالية 
استلزم  الذي  األمر  العربي.  الخليج  التمر من دول  نخيل  استيراد غراس  منعت 
استيراد الفسائل  تقنية الزراعة النسيجية النباتية في الوقت الحالي بأنها زراعة 
النسيج النباتي داخل األنابيب من المملكة المتحدة  ،  من مختبر تطوير نخيل 

التمر.

لم يكن في أستراليا خبرة في كيفية التعامل مع هذه األنسجة النباتية الناعمة 
داخل األنابيب  عند هذه النقطة قرر ديف وأنيتا أن يكتسبا الخبرة الخاصة الالزمة 
جامعي  أستاذ  يد  على  خصوصية  دروسًا  أخذا  سنتين  مدى  وعلى  بنفسهما. 

ليتعلما خبرات إعادة االستزراع وتطبيقاته على أصناف نباتية غير نخيل التمر 

األنسجة  من  األولى  الشحنة  ريللي  الزوجان  استورد  شاملة  تدريب  فترة  وبعد 
النباتية داخل األنابيب سنة 2001. ومنذ ذلك الوقت كونا حضانة مشتال متميزا 
بإمكنياته في التعامل مع الفسائل )األنسجة النباتية( ومؤسسة زراعية ممتازة 
، وهذه الحضانة  تقوم اآلن بتوزيع نخيل التمر في سائر المناطق االستوائية في 

استراليا.
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التمر  نخيل  زراعة  في  يعملون  محليون  مزارعون  هناك  يكن  لم  الحظ  ولسوء 
يبدعا  ان  يتعلما منهما ولذلك فقد كان عليهما  ان  وأنيتا  لديف  بحيث يمكن 
أكثر في عملهما وقد كان من حسن الحظ انهما حصال على منحة من حكومة 
استراليا للسفر الى دولة اإلمارات العربية المتحدة لحضور دورات تدريبية في ثالث 
مناسبات األمر الذي كانت له فائدة كبيرة في تعلم أساليب وتقنيات ليطبقوها 

في استراليا

الزوجان ريللي قد رفع عدد تشكيلتهما الى  ان أحدث استيراد للنخيل قام به 
الشائعة  األصناف  تلك  عليها هي  ركزا  التي  التشكيلة  وان  و3 ذكور  انثى   20
في اإلمارات ، وهدفهما هو القيام بالتصدير خارج موسم التمور في االمارات، وقد 
استراليا-  واألبحاث وهي مؤسسة حكومية في  للتطوير  رورال  ساعدت شركة 

ساعدت في تمويل عملية تصدير أصول نخيل التمر.

تعاني كثير من التجمعات الزراعية األسترالية الممتدة على شبكات نهر موراي 
المياه  مصادر  قلة  في  بالغة  صعوبات  من  هكتار(   400.000 )تقريبًا   ودارلنغ  
وزيادة في الحرارة . الكثير من مزارعي المحاصيل التقليدية كالحمضيات والثمار 

وحيدة  النواة  شاهدوا أشجارهم ومصادر رزقهم تذبل وتموت في الجفاف.

إن صانعي الخمور من األعناب -أكبر الصناعات المحلية- يفضلون اآلن أن يؤمنوا 
األعناب من مناطق أبرد مناخًا، وهذا ما دفع العديد من المزارعين إلى الخروج من 
البلدات والتجمعات والسكان يتناقصون  الزراعي. وتعاني  اإلنتاج  مجال صناعة 
ولكن “حيث يوجد تغير فهناك أيضًا فرصة”  الحظ ديف وأنتيا زيادة في اهتمام 

المزارعين خالل السنتين الماضيتين، 

إن صناعة التمر في أستراليا ال تزال محدودة جدًا ولكن مع كل سنة تمر يزداد 
عدد المزارعين في المزيد من المناطق يزرعون نخيل التمر. في الوقت الحاضر 
وفي  المباركة.  الشجرة  عن  يعلمون شيئًا  المحليين  المزارعين  من  جدًا  قليل 
أستراليا بشكل عام هناك قلة وعي في التجمعات الزراعية حول أهمية نخيل 
التمر وقيمته الغذائية واالقتصادية وفي األمن الغذائي وفوائده البيئية ورمزيته 

الدينية والثقافية.

يؤمن الزوجان ريللي بأن نخلة التمر سوف تحرز قبوالً بين الناس في استراليا مع 
رؤيتهم للفرح الكبير واالزدهار الذي تجلبه زراعة نخيل التمر.

لدى استراليا القدرات والمصادر الكامنة إلنتاج واسع النطاق للتمور ذات النوعية. 
الثمار  إن تصدير  التوجه  اإلنتاج ستحدد مدى سرعة وقوة هذا  ومنطقة تسويق 

خارج الموسم سيقوي هذه المحاصيل بال شك.

أنيتا ريللي
• أنيتا هي مديرة شركة )غورا داونز للتمور( ...	
• والمالك السابق لمزرعة غورا داونز ،، ومهامها تشتمل على: إدارة المشتل 	
• اإلشراف على إدارة األعمال	
• الرد على استفسارات وسائل اإلعالم، والمساعدة في كتابة مقاالت للصحف 	

المحلية والوطنية والمجالت والمقابالت التلفزيونية حول أهمية نخيل التمر.
• بفعالية 	 التمر  مزرعة  وإدارة  الممارسات  ألفضل  شديد  بتوق  تتطلع  وهي 

والمساهمة في إدارة القرارات.
• وعندها إلمام بزراعة األراضي الجافة، حيث أنها نشأت في مزرعة عائلتها في 	

موراي ماللي. 
• وهي تكرس نفسها لمبادئ الزراعة العضوية المعمول بها في غورا داونز، 	

هذه المبادئ يشارك فيها أبناؤها األربعة.
إلى  والسفر  التخييم  تهوى  فإنها  أستراليا  أرج��اء  في  تنقلها  لكثرة  ونظرًا 

المناطق الريفية النائية.

للمزيد من المعلومات :
M/S David & Anita Riley

.P.O Box: 1029,  Loxtion - South Australia  5333, Australia
Tel: 0061885838314, Fax: 0061885838105

reilly@gurradowns.com.au,  www.gurradowns.com.au
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 تستغرق شتول النخيل حوالي 3 سنوات من االهتمام
والحضانة قبل أن تكون جاهزة للزراعة بالحقل

 ديف ضمن مختبر الزراعة النسيجية
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة شيماء محمد عبيد بن درويش الشامسي



فئة الشخصية المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد

المملكة العربية السعودية

إبراهيم  بن  الرحمن  عبد  للدكتور  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 
الشخصية  بلقب  لفوزه  السعودية،  العربية  المملكة  من  الحميد  اهلل  عبد  بن 

المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. 

فقد حصل الدكتور الحميد على شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة والطب 
البيطري والماجستير من جامعة والية أيوا للعلوم والتكنولوجيا والدكتوراه من 
جامعة إلينوى في الواليات المتحدة األمريكية. كما أن حياته المهنية كانت مليئة 
باإلنجازات العلمية والعملية التي من شأنها تنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور 

في المملكة العربية السعودية والمنطقة بأسرها، نذكر منها اآلتي: 

عمل مقررًا للقاء العلمي الدولي األول لنخيل التمر بكلية الزراعة والطب البيطري 
بالقصيم. وقام بإعداد وكتابة سيناريو واإلشراف التنفيذي لفيلم )نخيل التمر( 
عرض أثناء افتتاح المؤتمر الدولي لنخيل التمر وبثته عدة قنوات فضائية عربية.

والثقافة  التراث  )مهرجان  في  النخلة  معارض  على  واإلشراف  والتنفيذ  اإلعداد 
قازان(  النخلة في جمهورية  روسيا( و)معرض  النخلة في  بالجنادرية( و)معرض 
و)معرض النخلة في تركيا( و)معرض النخلة في الجزائر( و)معرض النخلة في 

فرنسا(.

ألف العديد من النشرات الفنية العلمية المتعلقة بالنخيل والتمور.  

التلفزيونية  اللقاءات  من  والعديد  بالنخيل  المتعلقة  األبحاث  بعض  قدم  كما 
والمجالت  الصحف  في  المقاالت  من  العديد  وكتابة  والدولية  المحلية  واإلذاعية 

إليضاح أهمية النخلة ودورها في حياة اإلنسان والبيئة.

الفـئـة 
الخامسة
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خالل السنوات الماضية قام سعادة األستاذ الدكتور عبد الرحمن الحميد أستاذ 
القصيم  بجامعة  البيطري  والطب  الزراعة  كلية  وعميد  النبات  فسيولوجيا 
خدمة  في  الناجحة  المهمة  األعمال  من  بالعديد  السعودية  العربية  بالمملكة 
النخلة والتي ساهمت بإذن اهلل تعالى في زيادة الوعي بأهمية النخيل والتمر 
هذه  حققت  وقد  واألفريقية،  واآلسيوية  األوروبية  العالم  دول  من  العديد  في 
الدولي  أو  العربي  أو  المحلي  الصعيد  على  سواء  كبيرة  نجاحات  المساهمات 
أشاد بها عدد من العلماء والمتخصصين والباحثين واإلعالميين والمسئولين 
يجوب  النخلة  تاريخ  في  مرة  وألول  العالم.  دول  من  العديد  في  والمواطنين 
على  يحتوي  القارات  من  عددًا  والتمر  النخلة  عن  متخصص  تعريفي  معرض 
معلومات علمية وعامة وصناعية وتراثية معروضة بطريقة سهلة وجذابة للزائر 
والجزائر حيث ساهمت هذه  وتركيا  وقازان  وروسيا  فرنسا  بلدان عدة مثل  في 
نخيل  لشجرة  الحقيقية  للصورة  األهمية  توضيح  زيادة  في  الحمد  وهلل  األعمال 
التمر من حيث كونها زراعة وصناعة، واقتصاد وتجارة، وغذاء ودواء وتاريخ وتراث. 
العالم  العديد من بلدان  المواطنين في  إلى  انتشرت تلك األعمال لتصل  وقد 
بمختلف مستوياتهم الثقافية واالجتماعية والعلمية, فهذه األعمال تمثل إضافة 
الثقافي واإلعالمي لنخيل  الوعي  التمر ونشر  لزراعة وصناعة وتسويق  حقيقية 
التمر على المستوى العالمي. وسوف نوضح فيما يلي بإيجاز بعض األعمال التي 
التمر سواء على  الحميد في خدمة شجرة نخيل  الرحمن  الدكتور عبد  قام بها 

المستوى المحلي أو الدولي.

عقد المؤتمر العلمي الدولي األول لنخيل التمر والذي عقد بجامعة 
الملك سعود بكلية الزراعة والطب البيطري بالقصيم )2003 م(:

وكانت  الدولي  العلمي  اللقاء  لهذا  مقررًا  الحميد  الدكتور  سعادة  عمل  حيث 
بالنخيل  الخاصة  التقنيات  تطوير  على  العمل  المؤتمر  هذا  أه��داف  أب��رز  من 
وتبادل الخبرات العالمية بما يكفل للنخلة تطورها ورقيها, وكذلك استعراض 
تذليلها  على  والعمل  االستراتيجي  المحصول  هذا  تواجه  التي  المشكالت  أبرز 
وكذلك وضع الخطط المستقبلية للنهوض بهذا المحصول بإنتاجه وتسويقه 

وتصنيعه. 

معرض النخلة بمهرجان التراث والثقافة بالجنادرية )1428 و 1429هـ(:
العربية  بالمملكة  الجنادرية  بمنطقة  سنويًا  والثقافة  التراث  مهرجان  يقام 
السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه اهلل ويزور هذا المعرض خالل 
فترة إقامته التي تمتد لمدة أسبوعين عدة ماليين من المواطنين السعوديين 
عالوة  بالمملكة  والثقافية  الدبلوماسية  البعثات  وأعضاء  واألجانب  والمقيمين 
على الوفود الدولية العديدة التي تحضر خصيصًا من أجل المشاركة في هذا 
المهرجان, لذلك كانت فكرة عمل معرض خاص بالنخلة للتعريف بهذه الشجرة 
المباركة في مثل هذا الحفل الدولي الكبير هو خير وسيلة محلية لنشر الفكر 
ومنتجاتها.  المباركة  الشجرة  لهذه  والتجاري  والتسويقي  والتصنيعي  الزراعي 
بن  بندر  بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب  لدن  من  كريمة  وبمباركة 
عبد العزيز أمير منطقة القصيم قام الدكتور الحميد المشرف العام على هذا 
بالنخلة عرض  وإقامة معرض خاص  لتنظيم  الالزمة  الترتيبات  بعمل  المعرض 

في مهرجان التراث والثقافة بالجنادرية لعامي 1428ه� ، 1429ه� ضم ما يلي:

األول  الدولي  العلمي  اللقاء  عن  عمالقة  تلفزيونية  شاشة  على  فيلم  عرض 
لنخيل التمر واألنشطة المصاحبة له والذي أقيم بكلية الزراعة والطب البيطري 
السمو  صاحب  برعاية  شرف  وال��ذي  السعودية  العربية  بالمملكة  بالقصيم 
الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفاع والطيران والمفتش العام طوال مدة العرض. كما تم عرض وتوزيع جميع 

إصدارات هذا اللقاء العلمي الدولي لنخيل التمر على الزوار المتخصصين.
• عرض األبحاث العلمية والمطبوعات التي نالت جائزة األمير فيصل بن بندر 	

بن عبد العزيز للنخيل في مجال "أفضل بحث علمي عن النخيل أو التمور" 
والتي تقدم على مستوى المملكة.

• والعلمية 	 الفنية  النشرات  من  نسخة  أل��ف  ثمانين  حوالي  وتوزيع  طبع 
النخيل والتمر وعرض جميع اإلصدارات والنشرات المتعلقة  والمطويات عن 

بالنخيل والتمر.
• عرض بعض ما يتعلق بمنتجات النخلة والتمر من حيث الصناعات القائمة 	

على التمور أو الصناعات أو الحرف اليدوية القائمة على الخوصيات ومخلفات 
النخلة.
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• وما 	 التمور  لتخزين  التقليدية  المحلية  الطرق  لبعض  مصغرة  نماذج  عمل 
يقابلها من تقنيات حديثة في هذا المجال بما في ذلك تقنيات الجو الهوائي 

المعدل لتخزين التمور.
• نخيل 	 فسائل  فيها  استخدمت  حية  مجسمات  ثالثة  وع��رض  تصميم  تم 

220 سم  أبعادها  أعدت بطريقة علمية وفنية مبتكرة في لوحات  حقيقية 
×120 سم × 20 سم مزودة باإلضاءة الفلورسنتية  وبكل لوحة منها مجموعة 

من البيانات العلمية المبسطة عن مكوناتها.
معرض النخلة في مدينة موسكو عام 2007م )1428هـ(

في وسط مدينة موسكو وفي قلب جامعة موسكو أقيم معرض خاص بالنخلة 
وكانت  والتمور  بالنخلة  العالمية  التعريف  لتبدأ مسيرة  االتحادية  روسيا  بدولة 
البداية من على مقربة من الكرملين للتعريف بهذه الشجرة المباركة ومنتجاتها 
المتنوعة والصناعات الثانوية القائمة على النخيل وتم افتتاحه تحت رعاية وزير 
اإلعالم الروسي وعدد من المسؤولين الروسيين ومعالي وزير اإلعالم السعودي 
وتم تغطية الحدث من قبل عدد من القنوات الفضائية الروسية وإذاعة روسيا 

اليوم. 

معرض النخلة في جمهورية قازان 2007 م )1428 هـ(
استكماالً لمسيرة تعريف دول العالم بنخيل التمر والجودة العالية التي تتميز 
الشديد على  الشعبي  واإلقبال  الكبير  النجاح  ثمارها غذائيًا وعالجيًا وبعد  بها 
أن  فيه  روعي  قازان  في  مشابه  معرض  إقامة  تم  موسكو  في  النخلة  معرض 
نجاحًا  القت  التي  واألفكار  للمعروضات  والتوسعات  اإلضافات  بعض  عمل  يتم 
والنشرات  اللوحات  جميع  تجهيز  تم  وقد  الروسي,  الشعب  من  واستحسانًا 

والمعروضات باللغة اإلنجليزية.

معرض النخلة في تركيا 2007م )شوال 1428 هـ(:
بأكثر قاعات المعارض بمدينة اسطنبول ازدحامًا وفي وسط متحف التوب كابي 
بنخيل  العالم  دول  تعريف  لمسيرة  واستكماالً  سابقًا(  العثماني  الحكم  )مقر 
على  عالوة  وعالجيًا  غذائيًا  النخيل  ثمار  بها  تتميز  التي  العالية  والجودة  التمر 
جودة الطعم والمذاق الرائع وبعد النجاح الكبير واإلقبال الشعبي الشديد على 
والتمر  النخيل  عن  كبير  معرض  إقامة  تم  وقازان  موسكو  في  النخلة  معرض 

التركي السياسية  الزوار من مختلف فئات الشعب  أشاد بروعته وتميزه جميع 
والعلمية والشعبية باإلضافة إلى رواد المعرض من جنسيات العالم المختلفة 
والتي فاقت العشرين جنسية موزعة على جميع القارات وقد القى هذا المعرض 
بالنجاح واستحسانًا كبيرًا من الشعب التركي وقد أشادت جميع وسائل اإلعالم 
التركية بهذا النجاح الكبير للمعرض وقد تم تجهيز وشرح جميع اللوحات باللغة 

اإلنجليزية وقد اشتملت المعروضات على ما يلي:

الفنية والعلمية  طبع وتوزيع حوالي خمس وتسعين ألف نسخة من النشرات 
والمطويات عن النخيل والتمر وقد كتبت كلها باللغة اإلنجليزية على الزوار. 

تم عرض معظم اإلصدارات والنشرات المحلية والدولية المتعلقة بالنخيل والتمر 
على حاسبات آلية داخل المعرض وقد ترجمت كل البيانات والمعلومات الخاصة 

بأسماء الكتب والمراجع باللغة اإلنجليزية.

معرض النخلة في الجزائر 2007م )شوال 1428 هـ(:
بعد نجاحات متواصلة وإقبال شعبي غير مسبوق في معارض النخلة في كل 
من روسيا وقازان وتركيا واستكماالً لمسيرة تعريف دول العالم بنخيل التمر تقرر 
إقامة المعرض في الجزائر حيث أقيم معرض كبير عن النخيل والتمر ضم عبق 
وتسويق  وتداول  النخيل  وإنتاج  بزراعة  المتعلقة  المستقبل  وتقانات  الماضي 
الشعب  فئات  زواره من مختلف  المعرض  بتميز  أشاد  وقد  التمور.  واقتصاديات 
الجزائري السياسية والعلمية والشعبية حيث عكست انطباعات الزوار التي تم 
تسجيلها مدى النجاح الكبير لهذا المعرض. وقد تم افتتاح المعرض من قبل 
وزيرة اإلعالم الجزائرية وبحضور وزراء اإلعالم العرب لتزامن انعقاده مع اجتماع وزراء 
العرب السنوي هناك وقد القى هذا المعرض وهلل الحمد استحسانا كبيرا وإشارة 
من الوزراء وكذلك وسائل اإلعالم الجزائرية والعربية األخرى وقد تم تجهيز جميع 
اشتملت  وقد  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  والمعروضات  والنشرات  اللوحات 

المعروضات على ما يلي:

عشرات اآلالف من النشرات الفنية والعلمية والمطويات عن النخيل والتمر وقد 
اإلص��دارات  معظم  عرض  تم  كما  اإلنجليزية  و  العربية  باللغتين  كلها  كتبت 

والنشرات المتعلقة بالنخيل والتمر على المستوى المحلي والدولي، 
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معرض النخلة في فرنسا 2008م )رجب 1429 هـ(:
عليها  القائمة  والصناعات  التمر  بنخيل  العالم  دول  تعريف  لمسيرة  استكماالً 
ومن على ضفاف نهر السين وفي مدينة روان الفرنسية السياحية الجميلة تجمع 
ماليين الفرنسيين ليتذوقوا ثمار التمر في مشهد لم يحدث عبر التاريخ. ففي 
والتي  الفرنسية  روان  مدينة  في  أقيم  الذي  الشراعية  للقوارب  الماردا  مهرجان 
تبعد حوالي 120كم من العاصمة باريس في الفترة من 5 ـ 14 / 7 / 2008 م تم 
إقامة أكبر معرض للنخلة والتمور تشهده أوروبا قديما وحديثا بل وهو المعرض 
األول من نوعه في تاريخ فرنسا. وهذا المهرجان بمدينة روان الفرنسية يقام كل 
12مليون  بأكثر من  السنة  الزوار في مهرجان هذه  أربع سنوات حيث قدر عدد 
طبقًا  زائر  مليوني  من  أكثر  فقط  األول  اليوم  في  بلغ  الزوار  عدد  أن  علمًا  زائر، 
إلحصائيات المنظمين على ذلك المعرض. وقد وافقت إدارة المهرجان الفرنسية 
المعرض  لهذا  الرائع  األثر  مما جعل  المهرجان  موقع  تتوسط  نخلة  على غرس 
)معرض النخلة( ممتدًا عبر التاريخ ما دامت هذه النخلة شامخة في وسط ذلك 
المكان. وقد أشاد بروعة هذا المعرض وتميزه جميع مستويات زوار المعرض من 
مختلف فئات الشعب الفرنسي السياسية والعلمية والشعبية وعلى رأسهم 
وعمدة  هير  باترك  السيد  السابق  الفرنسي  البرلمان  وعضو  المهرجان  رئيس 
طعم  روعة  على  أجمعوا  وقد  نرون  فور  فليري  السيدة  الفرنسية  روان  مدينة 

التمور العربية وخاصة صنف السكري وطالبوا بوجودها في األسواق الفرنسية.

 25 من  أكثر  عرض  مايلي:  على  المعرض  تلك  في  المعروضات  اشتملت  وقد 
لوحة متنوعة توضح التقدم في زراعة النخلة خالل الثالثين سنة الماضية سواء 
من ناحية عدد النخيل أو المساحة المزروعة أو اإلنتاج. كذلك تم عرض صور جوية 
ألكبر مزرعة نخيل في العالم والمسجلة بسجل جنيس لألرقام القياسية وهي 
مزرعة الراجحي الخيرية في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية بعدد يفوق 
الربع مليون نخلة بموقع واحد. كذلك تم عرض صورة جوية حديثة ألكبر سوق 
لبيع التمور بالعالم أو ما يطلق عليه بورصة التمور العالمية وهو سوق التمور 
بمنطقة القصيم والتي تقدر مبيعاته بأكثر من ثالثة مليارات ريال خالل الموسم. 

توزيع عشرات اآلالف من النشرات الفنية والعلمية والمطويات عن النخيل والتمر 
وقد كتبت كلها باللغة الفرنسية.

كما تم عرض لوحات إليكترونية باللغة الفرنسية وهي توضح الجوانب الدينية 
والعلمية والغذائية والطبية والثقافية والتراثية للنخيل والتمر. كما تم عرض 
والعالمية  والعربية  المحلية  العلمية  )الكتب(  اإلصدارات  أكثر من سبعين من 

والتي تتعلق بنخيل التمر بعد ترجمة أغلفتها للغة الفرنسية. 

تم عرض الكثير من الصناعات اليدوية البيئية المتعلقة بالنخلة وقد اشتملت 
الكرب  من  ومصنوعات  وليفية  خوصية  منتجات  على  اليدوية  الصناعات  تلك 
به  تشارك  وما  النخلة  فائدة  مدى  للزائرين  لتوضح  والجذوع  والجريد  والسعف 
في النواحي االقتصادية واالجتماعية باإلنسان العربي. مثل األواني المستخدمة 
في أغراض األكل أو حفظ األطعمة وأيضًا المستخدمة كأثاث داخل المنازل سواًء 
ما كان مستخدما في الماضي أو ما زال يستخدم في الحاضر، كصنع الطاوالت 
تسهيل  بغرض  الزراعية  الحقول  في  ما هو مستخدم  أو  واألقفاص  والكراسي 

األعمال اليومية لمتابعة النخيل.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد 

جامعة القصيم - كلية الزراعة والطب البيطري
يريدة - القصيم، المملكة العربية السعودية 

هاتف:  0096663801037 - 00966505142524
فاكس:  009663801360

alhumaida1@hotmail.com
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة ماجد سلطان ٕابراهيم علي





الدورة الثالثة
2011

المكرمون - الفائزون



الشخصيات المكرمة 
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - اإلمارات العربية المتحدة

معالي د. جاك ضيوف - برنامج األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(

معالي عبد اهلل محمد المسعود - اإلمارات العربية المتحدة





سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
اإلمارات العربية المتحدة

ممثل  الحاكم في المنطقة الغربية من إمارة ابوظبي
منح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية 
في  المؤثرة  الشخصيات  أحد  بصفته  التذكاري  الجائزة  درع  أبوظبي،  إمارة  من 

مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى المحلي والدولي.

فعندما ُيذكر الشيخ حمدان يصبح اسمه مرادفًا للخير وللعمل اإلنساني وخدمة 
المجتمع وحماية البيئة وخصوصًا حبه لشجرة نخيل  التمر )الشجرة المباركة(، 
لما ال، فهو الذي تخرج من مدرسة رجل البيئة الشيخ زايد الخير والعطاء )طيب 
اهلل ثراه(. فقد تبوأ سموه مناصب رسمية عدة أبرزها وكياًل لوزارة الخارجية خالل 
الفترة من 1985-1990. ثم وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية من 1990 – 2005. ثم 
نائب رئيس مجلس الوزراء منذ أكتوبر 2003، وأخيرًا أصدر صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل( بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي 
مرسومًا أميريًا بتعيين سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثاًل للحاكم في 
المنطقة الغربية وذلك بتاريخ 13/ 6 /2009م. باإلضافة إلى ترأسه هيئة الهالل 

األحمر اإلماراتي، وهيئة البيئة بابوظبي. 

سموه  لدى  خاص  باهتمام  حظيت  قد  التمر  نخيل  شجرة  بأن  القول  ويكفي 
خصوصًا بعد توليه رئاسة مجلس إدارة هيئة البيئة بابوظبي فقد حظيت بدفعة 
قوية، وخطت بتعليمات سموه خطوات هائلة، تعززت مكانتها محليًا وإقليميًا 
ودوليًا وأصبح للنخلة أهمية استراتيجية واقتصادية خاصة باعتبارها جزءًا مهمًا 

ضمن معادلة األمن الغذائي والتنمية المستدامة على مستوى دولة اإلمارات. 
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معالي الدكتور جاك ضيوف
برنامج األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(

مدير عام منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(
منح سعادة الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة االغذية والزراعة )الفاو( التابعة 
لمنظمة األمم المتحدة، درع الجائزة التذكاري بصفته أحد الشخصيات المؤثرة في 

مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم.

حاصل على دكتوراه في العلوم االجتماعية للقطاع الريفي )االقتصاد الزراعي( 
من جامعة السوربون، باريس )فرنسا(. حيث شغل العديد من المناصب الدولية 
والزراعة.  األغذية  لمنظمة  عاما  مديرا  انتخب   1993 نوفمبر   8 في  أهمها:  كان 

وقبلها شغل منصب سف�ير البعث�ة الدائمة للسنغ�ال لدى األمم المتح�دة.

الدولية من  الزراعية  المراكز  إدارة معظم  سعادة الدكتور ضيوف عضو مجلس 
أهمها:

المجلس الدولي للبحوث الزراعية والزراعة المختلطة بالغابات، نيروبي )كينيا(، 
الدولي  والمعهد  )هولندا(،  الهاي  القطرية،  الزراعية  للبحوث  الدولية  والخدمة 
للزراعة االستوائية، الجوس )نيجيريا(، والمعهد الدولي للبحث العلمي للتنمية 
ستوكهولم  للعلوم،  الدولية  والمؤسسة  )كوتديفوار(،  أديوبودومي  األفريقية، 
أجل  اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا من  المؤسسة  )السويد(. وعضو مجلس 

التنمية، جدة )المملكة العربية السعودية(. 

كما حاز د. ضيوف على أكثر من 17 دكتوراه فخرية في العلوم الزراعية، كما ُمِنَح 
أكثر من 43 وسام استحقاق من مختلف دول العالم.
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معالي عبد اهلل محمد المسعود
اإلمارات العربية المتحدة

رئيس المجلس االستشاري الوطني بإمارة أبوظبي
في  العوائل  أقدم  من  وكانت  اللؤلو  تجارة  في  سابقا  المسعود  عائلة  بدأت 
ابوظبي والمنطقة الغربية   في الخمسينيات بدأ والد عبد اهلل المسعود  في 
التجارة العامة, التحق عبد اهلل المسعود مع أخويه احمد ورحمة وأسست شركة 
محمد بن مسعود وأوالده, وقد أصبحت شركة المسعود من أكبر الشركات في 
العالم,  أنحاء  لمنتجات وخدمات من جميع  الوكاالت  ابوظبي وتمثل كثيرًا من 
ففي  مبكر  وقت  منذ  حياته  في  طيب  نصيب  التمر  نخيل  لشجرة  كان  كما 
التسعينيات كان له الفضل باعتباره أول من ادخل صنف المجدول إلى مزارعه 
وأسس له أكبر مزرعة نخيل عضوي لصنف المجدول فاق فيها عدد األشجار عن 

6000 شجرة اغلبها مثمر .

• عام 1978م تم تقليده منصب القنصل الشرفي لمملكة الدنمارك حيث منحته 	
وعرفانًا  اعترافًا   )Knight of Dannebrog(لقب الدنمارك  ملكة  الجاللة  صاحبة 

لخدماته القيمة للقنصلية الدنماركية.  
• عام 1979م عين بمرسوم أميري من صاحب السمو حاكم أبوظبي كعضو في 	

المجلس االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي.
• عام 1994م انتخب رئيسًا للمجلس االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي.	
• 	 Commander's cross of the order االتحادية لقب  ألمانية  1996م منحته حكومة  عام 

of merit . تعبيرًا منها للدور الخاص الذي لعبه في تقوية العالقات بين البلدين.

• عام 2000م كلف من صاحب السمو رئيس الدولة بتمثيل إمارة ابوظبي لجمعية 	
الصداقة اإلماراتية اليابانية.

• بالجهد 	 اعترافًا  وذل��ك  السويسري  السفير  جائزة  على  حصل  2008م  ع��ام   
الملموس في تنمية عالقات الصداقة بين الجمهورية السويسرية ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة .
• تم 	 الفرنسية  الجمهورية  رئيس  فخامة  عن  مرسوم صادر  وبموجب   2008 عام   

. )Knight of The National order of  merit(منحه وسام االستحقاق الوطني برتبة فارس
•   عام 2010م قررت الحكومة اليابانية منحه وسام اإلمبراطور الياباني “ الشمس 	

المشرقة” ذي األشعة الذهبية .
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - شيماء محمد عبيد بن درويش الشامسي



الفــائــزون

الفـئـة 
الثالثة

الفـئـة 
الخامسة

فئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفـئـة 
فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التموراألولى

الفـئـة 
فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمورالثانية

فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفـئـة 
فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمورالرابعة





تم منح جائزة خليفة الدولية لنخيل البلح الى الدكتور ابراهيم بن صقر المسلم 
من العربية السعودية وذلك لفوزة بالمركز االول البحاثة المميزة ونوعية الدراسات 
فى مجال زراعة نخيل البلح وأنتاج التمور وذلك للبحث المقدم بعنوان مشروع 

جينوم نخيل البلح في المملكة العربية السعودية.

كمشروع  السعودية  العربية  المملكة  فى  البلح  نخيل  جينوم  مشروع  يهدف 
بحث شامل للجينوم كان يهدف الى عمل تسلسل لجينوم نخيل البلح حتى 
اكتمالة. فك شفرة النساخ الجينى وفهم اسلوب حياة نخيل البلح. وذلك من اجل 
الزراعة المحسنة والوقايه من االفات. فانه حديثا تم انتاج حوالى من التفسيرات 
الوراثيه )تغطى وتم تجميعها فى 226,501 سلسه متواصله باجمالى طول و 
الكشف عن سلسله طويله صلبه خاصه  تم   . بامكانها تغطيه خريطه  وهى 
بقراءات التزاوج وتم استخدامها لزيادة جودة تجميع الجينوم واستخدمت لبناء 
الطار العام. باالضافه الى اننا نحصل على   الطويل و نسخه فرديه صغيره الجزاء 
تم انفصالها عن طريق زوج من التكرارات المقلوبه )Lsg,86,198 bp(بروتوبالزما 
الخليه الصبغيه الدائريه للخيوط المجدوله المزدوجه الكامله. واكثر من حمض 
تسلسل  فى  وضعها  تم  والتى  مختلفه  انسجه   8 من  البلح  لنخيل  ن��ووى 
البيولوجى.  الكيميائى  المركب  مكونات  ترتيب  لتحديد  جهاز   454 طريق  عن 
تعليقات  البلح وشرح  نخيل  لتجمىع  دور مهم  تلعب  وتلك تسلسالت سوف 
نخيل  لجينوم  ابعد من ذلك  تحليل  اجراء  يتم  الجين وسوف  )مالحظات( علي 

البلح فى الشهور القليله المقبله.

فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : الدكتور ابراهيم بن صقر المسلم 

المملكة العربية السعودية

الفـئـة 
األولى
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الكاملة   DNA ال  سلسلة  لتحديد  مكثفه  جهود  بذل  الدراسة  هذه  تتضمن 
الترتيب  تكنولوجيا  باستخدام  وذلك  وراثية  خريطة  ولرسم  متعددة  لكائنات 
أدوات  باستخدام  عالية  جودة  ذات  كافيه  بيانات شاملة  لتوفير  كبير  بمقياس 
)سانجر  سانجر  فريدريك  استهل  دقيق.  إضافي  وتحليل  للتجميع  معلوماتية 
1977( مبدأ مشروع الجينوم  حينما أكمل هو التسلسل األول لجينوم فيروس 
الميتاكوندريا. ما زال يركز فرع الجينوم الرئيسي على عملية تسلسل العوامل 
الوراثية لفصائل متعددة، ولكن معرفة العوامل الوراثية الكاملة أوجدت إمكانية 
لوجود مجال تدوين الشفرات الوراثية والبروتينات ومعلومات إحيائية ووظائف 

الجينوم وما بعد الجينوم والنظام البيولوجي. 

الفوينكس،  فصيلة  من  ضخمة  خشبية  كنباتات  النخيل  أشجار  زراعة  تصنف 
العربية  المملكة  في  المستوطنة  النخيل  زراع��ات  من   450 حوالى  ويوجد 
أن  ويعتقد   )2003 )الخليفة  نسبيًا  عاليًا  الوراثي  تنوعهم  ويعتبر  السعودية، 
أشجار النخيل نشأت حول شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران )المسالم 1996( 
ومن  القديمة،  إلى مصر  الرافدين  بالد  من  القديمة  العصور  منذ  زراعتها  وتمت 

المحتمل قبل سنة 3000 قبل الميالد )محمودي وآخرين 2008(

اإلنتاج  100مليون ويصل  ال  العالم  التمر في  إجمالي عدد أشجار نخيل  يفوق  
إلى 6.9 مليون طن متري، وتستحوذ العربية السعودية على حوالي %15 من 
رئيسية  تحديات  توجد  ولكن   )1996 المسلم-  )الفاو-  العالمي  اإلنتاج  إجمالي 
واآلف��ات  العدوى  شديدة  األم��راض  مثل  وتسويقه  التمر  نخيل  إنتاج  واجهت 
الخطيرة ومخاطر حيوية ومتطلبات جديدة للحفاظ على النمو والجودة والنقل 
)2ن=36(  الصبغيات  ثنائية  التمر  نخيل  أشجار  تكون  ما  وغالبًا  والمحصول. 
 ،1972 )البكر  األف��رع  طريق  عن  جنسيًا  وال  البذور،  طريق  عن  جنسيًا  وتتكاثر 
 base pairs( يقدر حجم الجينوم بحوالى 1.3 بليون زوج أساسي )الصالح 1987

.) =BP

وعلى الرغم من كون الفصيلة النباتية ذات أهمية اقتصادية فإنه يوجد القليل 
جدًا من سالسل نخيل التمر الموجود في قواعد بيانات بنك الجينات. ومع تطور 
تكنولوجيا تسلسل الجينوم أصبح تسلسل جينوم نخيل التمر هدف فريقي 
جينوم  بين  للتعاون  جهود  تبذل  انه  كما    )BIG )CAS وبين   KACST البحث. 

نخيل التمر DPGP(. إن أهداف المشروع متعددة، ومنها تحديد مكونات الجينوم 
المرحلة  وتركز  الحيوية،  الكيمياء  ومستويات  والوراثة  العضوية  والمعلومات 
األولى من المشروع  على مجموعة العوامل الوراثية والمعلومات اإلحيائية والتي 

تفسح المجال للدراسات الوراثية والكيمياء الحيوية. 

الوراثية، بناء خريطة  العمل على تغطية السلسة  المحددة للمشروع:  األهداف 
متنوعة للجينوم من خالل المشروع. سوف يتم بناء خريطة كاملة ذات تسلسالت 
نهائيه. وبناء خريطة تنوع للجينوم بتسلسل تشكيلة من 30شجرة. كل واحده 
منها لها30 من قراءة الجسم )خريطة المشروع( يبلغ طول ال د ن ا. ما يزيد على 
عينة   50( والزهور.  والجذور  لألوراق  صور  إظهار  المجمعة،  الجينات  من   30.000
لألنسجة(. نقدم في الفقرات التالية بعضًا من بياناتنا التمهيدية في سلسلة 

الجينوم وتجميع تسلسل جينوم الميتكوندريا وجينوم المادة الخضراء.

تجميع جينوم نخيل التمر
ABI SOLiD للحصول على بيانات للسلسلة  Roche 454  و  نستخدم كل من 
400 عادة. أحيانًا ما تنتج معلومات مزدوجة النهايات من  تنتج سالسل بطول 
الطول  في   50 من  أقل  قصيرة  ق��راءات  تنتج  للسلسلة.  أفضل  تجميع  أجل 

ومعلومات مزدوجة النهايات فى حدود من  إلى من 1 إلى 8

أسلوب التنفيذ
نستخدم أسلوب التهجين لتجميع الجينوم حيثما نبنى قطع  بقراءات ال تضاهى 
ونضع معلومات ذات نهايات مزدوجة لألجزاء الوراثية لنحصل على أجزاء وراثية 
مطورة. لكي نتعامل مع قراءات قصيرة بعشرات الماليين فإننا نستخدم ثالثة 
باستخدام   – الرأي  التقليدي،  التصميم  بروجين،  لدى  البياني  أساليب-الرسم 
وسائل تجميع متعددة. هذه األدوات جاهزة ومتاحة وتم استخدامها ألنواع بيانات 
وراثية  سالسل  بنينا  لقد  متشابهة.  أو  مختلفة  وراثية  سالسل  من  مشابهة 
ونحاول أن نكمل تجميع السلسلة الوراثية باستخدام وسائل متعددة لتجميع 
التمر  نخيل  جينومات  المستخدم في  المثال  نبات ضخم، على سبيل  جينوم 
الحصول على معادالت جديدة ووسائل تم  والطماطم. ونحن متفائلون بشأن 
تطويرها عن طريق مجموعات بحثية حول العالم  لكي تتعامل بشكل أفضل 

مشروع جينوم نخيل التمر في المملكة العربية السعودية
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مع كميات هائلة من البيانات وجينومات غنية بالتكرارات الوراثية، على سبيل 
المثال جينومات النباتات الضخمة. في عمليه بناء السالسل الوراثية نستخدم 

أيضًا معلومات ذات نهايات مزدوجة من إدخال استنساخات ضخمة.

 de   255 بحجم  الكروموسومات،  من  زوجًا   18 من  التمر  نخيل  جينوم  يتكون 
16 زوجًا من الكروموسومات  النخيل لديه  زيت  الوقت فإن  ، وفى نفس    novo
طول  بإجمالي  عليها  الحصول  تم  الوراثية  األج���زاء  من   226,501 وح��وال��ى 
416,498,895. ويمكننا القول إن حجم الجينوم المستخدم لنخيل التمر يكون 
أكثر من 800  معتبرين أن في طريقة  454 توجد أجزاء مفقودة من السلسلة. 
باستخدام 3.6 من قراءات التزاوج الطويلة فإننا نبنى األجزاء المتجاورة ل 6434 
من السالسل الوراثية، يكون حجم السلسلة هو 133 وحجم أكبر سلسلة وراثية 
هو 1.371)بركات و آخرين 1999). وفي الوقت نفسه فإن نخيل الزيت له 16 زوجًا 
 Gb )Jouannic S 2005(, 1.8G 1.7-1 من الكروموزومات وحجم الجينوم حوالي

))بيانات غير مطبوعة من ماليزيا(.

on 30M 454 )length is 383 bp, near 15X coverage( حسابات  على  وبناء 
KACST، فإن قد تم تصفية  mer-20 النتقاء حسابات فريدة، وكانت حوالي نصف 
newbler  لتجميع  نتائجها مؤهلة للتجميع بواسطة جهاز يعمل على برنامج 
contigs بطول إجمالي   226,501 النتائج، وقد تم الحصول على تعداد إجمالي 
M  مع اعتبار   800 التمر هو  bps وعليه فإن حجم جينوم نخيل   416,498,895
 contigs 454 المناطق الناقصة من طريقة 454 في التسلسل. لقد أنجزنا ترتيب

.1.371Mb 133 ، وحجم أكبر إطار هوkb حجم N50  إلى 6434 إطار. اإلطار

جينوم المادة الخضراء لنخيل التمر
الجزيئات العضوية  أنواع كثيرة مختلفة من  الخضراء واحدًا من  المادة   تشكل 
في الخلية. وعمومًا فإنه من المعتقد أنها نشأت من نوع البكتيريا الزرقاء خالل 
تمر  التي  األخرى  والكائنات  النباتات  خاليا  في  وجدت  ولقد  الداخلي.  التعايش 

خالياها بعملية االنقسام الطبيعية والتي تقوم بعملية التمثيل الضوئي. 

من المعتقد أن كل المواد الخضراء انبثقت من عمليات تعايش داخلي بشكل 
نشأة  في  بحثي  تركيز  الخضراء  المادة  لجينوم  كان  مباشر.  غير  أو  مباشر 
المتعددة  الكثيرة  النباتات بسبب حجمها الصغير وأشكالها  وانتظام جزيئات 

ودورها في الوقاية والصفات الكثيرة على المستوى الجزيئي )روبنسون 2005(. 
في النباتات كاسية البذور فإن معظم الجينومات تكون مستديرة ال د ن ا بطول 
من 120 إلى 160 ك ب  ولها شكل رباعي متماثل بنسختين لتكرارات مقلوبة 
في الحجم، وينقسم المتبقي إلى مناطق ضخمة ذات نسخة واحدة ، ومنطقة 

صغيرة فردية. 

من  مشفر  ثابت،  عادة  يكون  للبذور  الكاسية  للنباتات  الجيني  المحتوى  إن 
 .)rRNAs,-30 tRNAs, and -80 )Chumley et al.,2006  4 تضاهى  ال  بروتينات 
أما بالنسبة لمشروع جينوم نخيل التمر، فإن دراسة الجينوم الخاص بها سوف 
الكاسية  النباتات  داخل  بالتطور  المتعلقة  التغيرات  تفسير  في  جدًا  يساعدنا 

للبذور.

 لقد انتهينا من السلسلة الوراثية وتجميع جينوم المادة الخضراء لنخيل التمر 
الجينوم  يكون   .)2010 واخرين  )يانج  البايرو  سلسلة  تكنولوجيا  باستخدام 
رباعي  158,462. بشكل نمطي  الدائري  الخيوط  المزدوج  ا  ان  ال د  بشكل جزى 
انه  المقلوبة.  التكرارات  من  ب��زوج  منفصلة  وصغيرة  ضخمة  فردية  لنسخة 
 )2007 وآخرين-  راوبيسون   ,2009 واخرين  )جاو  األخرى  الجينومات  بالتشابه مع 
فان جينوم نخيل التمر غنى ب A and T )62.77%(. تتناقص القيمة في المناطق 
 ,66.60% تكون  والتي   tRNA and rRNA,المشفر والبروتين  مشفرة  الغير 

%61.03, %57.94, و %52.19 على التوالي.

بدون  التبغ  في  أكثر  بشكل  يتشابه  والتركيب  المحتوى  فإن  عادي  وكجينوم 
 30bp with=>( إعادة ترتيبات أو زيادة أو فقد في الجينات. إن عدد تكرار السلسلة
 3poaceae 90( والتي تكون أقل من عائلة% identity but not include the IRs
وبعض النباتات ذات الفلقتين. توجد ليس فقط في المناطق المتداخلة وراثيًا 
 SNPs وبعض  أساسية  بوظائف  للجينات  المشفرة  المناطق  في  أيضًا  ولكن 
 ( جينات  ثالث  الشفرات  تحليل  أظهر  لقد  الزيت.  نخيل  تحديدها في  تم  والتي 
atpF,trnA-UGC, and rrn23( والتي لها عدد من الشفرات الوراثية وغالبية جينات 
البروتينات المشفرة والتي تخص الشفرات الوراثية، لقد بنينا شجرة مستطيلة 
خاصة بالنشوء واالرتقاء وذلك لنحدد موقع النشوء واالرتقاء مستخدمين 76 من 
الجينات المسلسلة الحروف والرموز من 26 مجموعات تصنيفية من أنواع التبغ 
كمجموعة فرعية. يشترك نخيل التمر بشكل عالي مع زيت النخيل طبقًا الختبار 
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العينة التمهيدية، وال تكون أقرب ما يكون إلى النباتات أحادية الفلقة. باإلضافة 
ميتكوندريا  جينوم  تجميع  على  اآلن  نعمل  فإننا  الخضراء،  المادة  جينوم  إلى 
نخيل التمر. وحتى اآلن يوجد 25 من جينومات ميتكوندريا فى النباتات األرضية 
)أنواع مختلفة أو زراعات( تم وضع جينومات كاملة لها وتتراوح أحجامها ما بين 
)kb to 1000 kb 200(. لقد تم تجميع األجزاء الرئيسية لجينوم نخيل التمر وتم 
تكنولوجيا  على  أيضًا  التجميع  عملية  تبنى   .kb  600 ب  الجينوم  قياس حجم 
أوال  استخراجها  تم  والتى  بالميتاكوندريا،  المتعلقة  والقراءات  الحراري  التجميع 

من سلسلة بيانات الجينوم الكامل من أجل تجميع األجزاء األولية للجينوم.

تحليل مجموعه األحماض النوويه لنخيل التمر:
تم مؤخرًا تطوير جهاز الجيل الثاني والذي هو مطور عن جهاز تسلسل ال دى ان 
ا القابل للقياس والمتطور والذي يعتبر أسرع من الطرق القياسية في التجميع. 
تأتي تلك الزيادة في اإلنتاج على حساب طول القراءة بشكل معاكس، فإن حدود 
طول القراءة المصاحب ألجهزة الجيل الثاني لتجميع الجينوم تعتبر أقل أهمية 
لسلسة مجموعة جزيئات األحماض النووية والتحليل. عالوة على التكنولوجيات 
الحديثة التي تناسب تماما الكتشاف الجين ألنها تعطى مئات آالف من األسماء 

في كل لفة، والتي بدورها تزيد من فرص الحصول على سالسل نادرة.    

ا الكامل للتعرف على حدود  من الضروري التعرف على طول شريط ال دى ان 
خيوط نهايات ر ن ا، ومناطق تشفير الجينات داخل السالسل الوراثية ومن أجل 
تحليل وظائف الجين الشاملة في مستويات الحصول على مجموعة األحماض 
من  ألكثر  وراثية  سالسل  على  الحصول  تم  الوراثية.  الشفرات  وترجمة  النووية 
 454 جهاز  طريق  عن  مختلفة  أنسجه   8 من  التمر  لنخيل  ا  ان  دى   5,000,000
الوراثية  السالسل  تلك  تطور  ولم  البيولوجية،  الكيميائية  المركبات  لتحديد 
تحليل الوظائف لجينات نخيل البلح فحسب ولكنها لعبت أيضًا دورًا مهمًا في 
األحماض  التعرف على صفات كل مناطق شفرات  إن  التمر.  شرح جينوم نخيل 
معلومات  مصادر  توفير  وبهدف  التحديات.  أعظم  هي  الجينوم  في  النووية 
هي  الدراسة  تلك  أهداف  كانت  الجينات  ولتحليل  التمر  نخيل  لتحليل  وراثية 
إيجاد مجموعات من ال دى ان تناسب تحليل أسماء السلسلة الوراثية، وأن توفر 
بالكامل، وأيضًا  الجينوم  التمر لشرح  الوراثية لنخيل  مصدرًا ألسماء السلسلة 

تلك التقنية المستخدمة لعمل السلسلة الوراثية لكامل الجينوم. 

أنه  ، أكثر شموالً، كما  ا  ر ان  لقد أصبحت عملية تشكيل سلسلة لمجموعة ال 
باإلمكان اآلن أن نحدد ونتعرف على كل أنواع الجزيئات تقريبا )تحليل سلسة ال 
الجينات  الجين، تجميع طول  التعرف على مسافة  ا, اكتشاف جين مبتكر،  ر ن 
الكامل, وهكذا(. فإنه بطبيعة الحال واحدة من أهم الطرق كفاءة للتعرف على 
الجينات المختلفة. وعالوة على أنه تم حل عدد محدد من المواضيع العلمية فقد 
أظهرت مفاهيمنا المستقبلية أن مجموعة األحماض النووية تعتبر مهمة جدًا 

لفهم علم وظائف األعضاء لنخيل التمر وشرح الجينوم.

لقد تم إلى اآلن إنجاز تقدم ملحوظ في تحليل مجموعة جزيئات األحماض النووية 
ل ر ن ا للجينوم بمساعدة األجهزة الحديثة لعمل السالسل الوراثية. نحن نراجع 
التطورات في الطرق الجديدة من أجل تحليل عميق و شامل لتحليل مجموعة 
األحماض النووية ل ار ان ا ، الخاص بجينوم نخيل التمر. لقد أمدتنا عملية ترتيب 
سالسل دى ان ا بكامل أطوالها لسلسة الجينوم بدليل مختبري مباشر لكثير 
من النماذج الوراثية، والتي تم التنبؤ بها عن طريق برامج الكمبيوتر،  ولكن يجب 
 Kikuchi(،،أن نؤكد على عدد كبير من النماذج الجينية عن طريق بيانات مختبرية
et al. 2007( ما زالت برامج الكمبيوتر الحديثة غير كافية لشرح التركيب الجينى، 
إلى علماء  بالنسبة  ا، وكذلك  ان  ار  النووية ل  األحماض  أجزاء  تركيب  ومشكلة 
إضافية  مجموعة  إلى  نحتاج  إننا  كما  التمر،  نخيل  بجينوم  المختصين  األحياء 
وسلسلة كاملة لل دى ان ا، ألن تلك البيانات سوف تحسن شرح جينوم نخيل 

التمر.

لمزيد من المعلومات:
الدكتور ابراهيم بن صقر المسلم

المملكة العربية السعودية
تليفون: 0096614813461

فاكس: 0096650595958   -   009661483458
Imssallem@kacst.edu.sa
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - ايمن احمد المحمد



فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : المركز الدولي للزراعة الملحية

االمارات العربية المتحدة

الفـئـة 
األولى

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للمركز الدولي للزراعة الملحية بدبي 
في االمارات العربية المتحدة، لفوزهم بالمركز الثاني عن فئة البحوث والدراسات 
تكنولوجيا  بعنوان  بحث  عن  التمور.  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في  المتميزة 
فطريات الجذور / الميكوريزا- الشجرية وإمكانياتها في تطوير أنظمة مستدامة 

إلنتاج نخيل التمر.

أشجار  نمو  في  داللة   ذي  تحسن   وجود  واضح  بشكل  تثبت  تجربة  أول  فهذه 
 Mycorrhiza الحضانة.   ظروف  ظل  في  بالميكوريزا  للتلقيح  نتيجة  النخيل 
جذور  بين  تكافلية  عالقة  هي  الشجرية(  )الميكوريزا   )AMاختصارًا(Arbuscular
 Glomeromycota صنف  من  الفطرية  األن��واع  من   200 ونحو  العليا  النباتات 

)المتكورة(. 

تعزيز  آليات مختلفة مثل  بواسطة  النبات  نمو  الشجرية  الميكوريزا  تعزز فطور 
في  وتعديل  التربة،  ظ��روف  وتحسين  الغذائية،  والعناصر  الماء  امتصاص 

العمليات الحيوية والكيميائية والفيزيولوجية في الشجرة المضيفة.

إن فطور الميكوريزا الشجرية شائعة جدًا ولديها القدرة على تعزيز تحمل النباتات 
للملوحة والجفاف.

سنة  عمر  ذات  النسيجية(  )الزراعة  بطريقة  الشجيرات  من  تشكيلة  تلقيح  تم 
واحدة من نخلة التمر، من صنف الخنيزي، بواسطة فطريات الميكوريزا الشجرية 

.greenhouse التجارية، في بيت زجاجي
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شجرة نخيل التمر )Phoenix dactylifera ل.( وتعرف أيضا بالشجرة مباركة في 
أساسا  يزرع  المقدس،  الكتاب  الحياة في  إليها كشجرة  العربية، ويشار  الثقافة 

كمحصول فاكهة.

بلغ إجمالي إنتاج التمر 6.9 مليون طن في جميع أنحاء العالم ، ينتج معظمها 
والجزائر،  والعراق،  والباكستان،  السعودية،  العربية  والمملكة  وإيران  في مصر، 

واإلمارات العربية المتحدة، والسودان، وعمان والمغرب. 

ومن المتوقع تزايد إنتاج هذه الفاكهة، ال سيما في الشرق األوسط، على الرغم 
الطلب على أصناف نخيل  زيادة  الحالية والمستقبلية. وشجعت  التحديات  من 
الرغم  على  بالجملة.  لإلنتاج  النسيجية  الشتالت  طريقة  استخدام  الجيد  التمر 
من أن الزراعة النسيجية ذات إمكانات كبيرة، فإنها تواجه بعض الصعوبات في 
االستمرار في الظروف الحقلية وقد حققت بعض األصناف معدل بقاء 40 % إلى 

50 % فقط. 

تواجه مناطق إنتاج النخيل  تحديات جدية حيث برزت في العقود األخيرة مشاكل 
الجفاف والملوحة كعاملين مهمين يحدان من النمو في نظم إنتاج النخيل.

AM( هي  إن فطريات الميكوريزا الشجرية )Arbuscular mycorrhizae واختصارا 
ميكروبات شائعة الوجود في التربة في كل مكان تشكل روابط  تكافلية مع 

نظم الجذور من 70 إلى 90 في المائة من أنواع النباتات البرية. 

للملوحة  تحمله  وتعزيز  النبات،  نمو  تعزيز  على  القدرة  لديها  الفطريات  هذه 
تشكل  مختلفة.  آليات  خالل  من  الغذاء  امتصاص  تعزيز  طريق  عن  والجفاف 
الميكوريزا روابط تكافلية مع جذور النخيل في أماكنها الطبيعية. ولذلك، فإن 
لديها   )Arbuscular mycorrhizae( الشجرية  الميكوريزا  تكنولوجيا  استخدام 
ذات  المناطق  ضمن  التمر  لنخيل  المستدامة  اإلنتاج  نظم  لتطوير  إمكانيات 

).under marginal nvironments( .البيئات الهامشية

تركز هذه الدراسة على تحديد أثر التطعيم بواسطة فطور الميكوريزا الشجرية
مرحلة  النخيل في  أنسجة  زراعة  وإنشاء  نمو  ، على   Arbuscular mycorrhizae

الحضانة تحت مختلف نظم األسمدة وظروف الملوحة.

سنة  عمر  ذات  النسيجية(  )الزراعة  بطريقة  الشجيرات  من  تشكيلة  تلقيح  تم 
واحدة من نخلة التمر ، من صنف الخنيزي ، بواسطة فطريات الميكوريزا الشجرية 

.greenhouse التجارية، وتمت زراعتها في بيت زجاجي

    SFR( @ 4: 4: 4  NPK( . وقد تم تسميد الشتالت أما بمعدل قياسي للتسميد 
أو بمعدل منخفض للتسميد )LFR( @ 1.5:1.5:1.5     NPK  للنبتة في الشهر،       
والمرويه بالمياه غير مالحة أو منخفضة الملوحة،  أو بالمياه التي تحتوي على 

ملوحة 5 و 10 و dS/m 15  طوال فترة التجربة.

الملوحة  اعتبار  مع    split-split التقسيم  بطريقة  العالجات  جميع  وضعت  قد   
وتم  فرعي.  كثانوي  ووالميكوريزا  ثانوي،  واألسمدة كعامل  الرئيسي،  كالعامل 
األوراق،  جفاف   ، الجذع  وارتفاع  النباتات،  طول  الشجر،  أوراق  كعدد  البيانات  جمع 
جفاف الجذع ))DM((، جفاف الجذر ))DM((، عدد األوراق، طول النبات، عرض أوراق، 
مساحة األوراق الكلية،  SPAD )chlorophyll content(  )مؤشر قراءة  الكلوروفيل 
بالنبات( في البيت الزجاجي ،  بينما تم قياس مستعمرة ميكوريزا  الجذور وفقًا 

لإلجراءات المختبرية القياسية في مختبرات بيوميك في ألمانيا.

ووجد ألول مرة، على حد علمنا، أن نخيل التمر يستفيد استفادة غير عادية من 
التطعيم بالميكوريزا الشجرية في مرحلة الحضانة. أظهرت النباتات نموًا أفضل 
في أنظمة التسميد المنخفض ) LFR( من المرتفع )SFR( الذي هو الموصى بها 
حاليا ، مستويات التخصيب المستخدمة تليها مشاتل تجارية لشتالت من نفس  

العمر. 

تكافلي  إلزاميًا على شريك ميكروبيولوجي  تعتمد  التمر  نخيل  أن  يبين  فهو 
للنمو والتأسيس المبكر .

محتوى  مسألة  عدا  فيما  النمو  مقاييس  كافة  على  كبير  أثر  للملوحة  كان   
الكلوروفيل وجفاف الجذع. 

في  كبيرة  بنسبة  زاد    )AM( الشجرية  الميكوريزا  فطريات  بواسطة  التطعيم 
األداء العام للنباتات في جميع المعالجات الملوحة واألسمدة. وأكدت النتائج أن 

 تكنولوجيا فطريات الجذور
الميكوريزا الشجرية وإمكانياتها في تطوير أنظمة مستدامة إلنتاج نخيل التمر
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النباتات m أظهرت استمرار أداء أفضل وزيادة النمو عن نباتات )NM( تحت جميع 
المعالجات )لوحة 1(. 

)NM( كانت مرتبطة بميكوريزا طبيعية -لم  النباتات  أن  أن نالحظ  المهم  من 
تكن خالية من والميكوريزا. ومع ذلك، الشتالت m أظهر بوضوح نمو أعلى من 
 AM الفطريات  أن  إلى  أعلى، مما يشير  الملوحة  )NM(عند مستويات  الشتالت 

الملقحين ساعدت النخيل للتخفيف من ضغط الملوحة. 

رغم أن أداء النمو عند شتالتM  وكذلك NM كان منحدرًا عندما زادت الملوحة، 
ولكن الشتالت المعالجة بالميكوريزا حافظت على نمو مقبول عند مستويات 

الملوحة األعلى )لوحة 2(.

وكان أثر األسمدة مهمًا بالنسبة لكافة المتغيرات فيما عدا عدد األوراق ، جفاف 
الجذع ، ومحتوى الكلوروفيل. وأظهرت الشتالت نموًا أعلى في LFR مقارنة بال

SFR تحت جميع المعالجات )لوحة 3(. وكان للنباتات m النمو أعلى من النباتات 
أن  يؤكد  ما   SFR ب  دائمًا كمقارنة    LFR أعلى في   m النباتات  نمو  وكان   .  NM
قد   AM م���ع  ال��ت��ك��اف��ل 
فعلي  ب��ش��ك��ل  ح��ّس��ن 

 M( وقد أظهرت الشتالت جميعها ، LFR امتصاص المغذيات من الشتالت تحت
.SFR أظهرت أداء أقل لكافة مقاييس النمو عند ) as well as NM

تحت   AM الفطريات  كفاءة  انخفاض  بسبب   SFR في   m النباتات  نمو  انخفاض 
ارتفاع مستويات الغذاء. إن ألشجار نخيل التمر نظام جذور ضعيفًا بسبب احتوائه 
على القليل من الشعر الجذري مما يقلل من كفاءة امتصاص المغذيات ومما 
أجل  من   AM الشجرية  الميكوريزا  فطريات  على  كبيرا  اعتمادًا  تعتمد  جعلها 

امتصاص المياه والمواد الغذائية.

قراءة  SPADمؤشر  )قيم  أعلى  الكلوروفيل  محتوى   »M« النباتات  في  وك��ان 
الكلوروفيل( من النباتات NM  األمر الذي يؤكد أن الفطريات AM  تساعد النبات 
ونمو  الضوئي  التركيب  كفاءة  يعزز  مما  أعلى  اليخضور  محتوى  تجميع  على 

النباتات في نهاية المطاف.

 كما أكد أن النباتات m كانت قادرة على استخدام n المتاحة بشكل أكثر كفاءة 
   .)N )enhanced N use efficiency(

 الملوحة لم يكن لها تأثير كبير على تركيب الكلوروفيل في غراس نخيل التمر 
على جميع مستويات الملوحة.

غير  اليسار  جهة  في  التي   ، التمر  شجيرات  من  مجموعتان 
ملقحة بفطريات الميكوريزا الشجرية، والتي في جهة اليمين 

تم تلقيحها ب فطريات الميكوريزا الشجرية
الرقم  3الرقم 2
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التكافل  تعزيز  أن  بوضوح    LFR النباتات  في  الكلوروفيل  تركيب  زيادة  تبين 
AM في ظروف التغذية المنخفضة قد عزز تركيب الكلوروفيل. وساعد لقاحات 
الكلوروفيل ضمن  أعلى من محتوى  الشتالت للحفاظ على تركيب  الميكوريزا 

مستويات الملوحة األعلى.

يحقق   AM بالفطور  التطعيم  أن  الدراسة  هذه  إليها  توصلت  التي  النتائج  من 
المستصوب  ومن  الحضانة.  مرحلة  في  النخيل  غ��راس  إلنشاء  كبيرة  فائدة 
التطعيم خاصة، شتلة نخيل النسيجية بطعوم ذات جودة عالية من الميكوريزا  

الذي يحتوي على عدد مضمون من propagules وأبواغ أصناف الميكوريزا.

 على الرغم من أن هذا الفطر أيضا األصلية للتربة الموفد، أنه غير موجود بما 
فيه الكفاية في الركازات الحضانة، لذلك من الضروري التلقيح االصطناعي. من 
المهم أن أنظمة التسميد في دور الحضانة تخفض إلى 3/1 التوصية الحالية عند 
زراعة النخيل. تعتبر هذه المعلومات جديدة لمنتجي النخيل، فضال عن األوساط 
العلمية. هذه المعلومات جيدة من وجهة نظر االقتصادية حيث أن األسمدة غير 

العضوية عالية التكاليف.

األثر  يقلص  العضوية  غير  األسمدة  استعمال  تقليل  فإن  ذلك،  على  وع��الوة   
السلبي للمواد الكيميائية في البيئة. 

إن تحسين قدرة امتصاص المواد المغذية ألشجار نخيل التمر بحضور الفطريات 
AM ، تمكنها من استيعاب كمية أكبر من المواد الغذائية التي يمكن أن تحد 

أيضا من تلوث المياه الجوفية.

يشكل الري بالمياه الجوفية المالحة دائمًا مشكلة في نظم إنتاج نخيل التمر. 
وتبين نتائج بحثنا، أنه حتى في أعلى مستويات الملوحة في مياه الري، يمكن 

بفطريات  التلقيح  يتم  عندما  معقول  بشكل  الجيدة  التمر  نخيل  أشجار  إنتاج 
هناك  النخيل.  المتعلقة  جديدة  علمية  نتيجة  أيضا  وهذا  الشجرية.  الميكوريزا 
أن تحسن  يمكن  الميكوريزا  لقاحات  إذا كان  بما  يتعلق  بالتأكيد شكوك فيما 
إنتاجية نخيل التمر في المزارع المنشأة وخاصة إذا كان المزارعون يستمرون في 
استخدام أنظمة عالية للمواد الكيميائية. ومع ذلك، إن حقيقة أن أشجار نخيل 
التمر تستجيب بشكل جيد للقاحات الميكوريزا تعطي أساسًا واضحًا إلثبات أن 
الميكوريزا لها إمكانية حقيقية لتحسين إنتاجية نخيل التمر خاصة في مرحلة 
الحضانة. استخدام تكنولوجيا لقاحات الميكوريزا المبتكرة خالل مراحل التوليد 
واالستزراع والنشر قد يغير النمط السائد من إضافات المواد الكيماوية إلى نظم 
النمو،  معدالت  في  تحسن  مع  بيولوجيًا  المستدامة  الطبيعية  النخيل  إنتاج 

وإنتاجية للمحاصيل بشكل ثابت ومستقر.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
المركز الدولي للزراعة الملحية

ص ب : 14660 دبي االمارات العربية المتحدة
هاتف : 43361100 971+ 

فاكس : 43361155 971+ 
 icba@biosaline.org.ae

www.biosaline.org
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - عدسة عمر بن أحمد بن سيف البوسعيدي



فئة المنتجين المتميزين  في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : الدكتور عبد اهلل محمد عرعر 

المملكة األردنية الهاشمية

مؤسس أول مزرعة نموذجية في المملكة االردنية الهاشمية:
ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لسعادة الدكتور عبد اهلل محمد عرعر 
من المملكة االردنية الهاشمية لفوزه بالمركز األول عن فئة المنتجين المتميزين 
النخيل  زراع��ة  تطوير  في  الفاعل  ل��دوره  التمور  وإنتاج  النخيل  زراع��ة  مجال  في 

وصناعة التمور في المزرعة النموذجية على مستوى االردن. 

المزرعة  بدأت  حيث   1984 العام  في  نموذجية  مزرعة  أول  بتأسيس  قام  حيث 
األعناب  مثل  األردن،  لوادي  بمالءمتها  المعروفة  المحاصيل  بزراعة  األمر  أول  في 
والفواكه الحمضية. وتطورت تدريجيًا إلى مزرعة لنخيل التمر. كانت البداية بزراعة 
استيرادها  تم  النباتية  النسيجية  الزراعة  بتقنية  والبرحي  المجدول  شجيرات 
من فرنسا . استمر التوسع في زراعة النخيل في السنوات التالية، وتم استيراد 
المزيد من الشتالت من فرنسا أو من دولة اإلمارات العربية المتحدة  بادرت  مزرعة 
السيد عرعر منذ ذلك الوقت إلى تعزيز زراعة النخيل في األردن، وقامت بتزويد 
مزارعين آخرين في المنطقة بالشتالت والمشورة التقنية.  أبواب المزرعة كانت 
دائمًا مفتوحة أمام جميع المزارعين المهتمين باالطالع على التطورات الجديدة 

في معالجة ومعاملة التمور.

الفـئـة 
الثانية
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منذ تقاعده من منظمة األغذية والزراعة في عام 1990 بعد 26 عامًا من الخدمة، 
30 هكتارًا من  تبلغ مساحتها  األردن  وادي  مزرعة في  وأدار  عرعر  الدكتور  أنشأ 
والبرحي.  المجدول   : التمور  من  رئيسي صنفين  تنتج بشكل  المروية.  األراضي 
تعتبر مزرعته مزرعة نخيل نموذجية مجهزة بطرق الري الحديثة والمرافق عالية 
التقنية لإلنتاج ومعالجة ما بعد الحصاد. وتشمل هذه المرافق معدات التبخير 
للتخزين.  كما  بارد  ، ومستودع  والتغليف  الوزن،  والتصنيف حسب  والتنظيف 
توفر المزرعة مرافق ما بعد الحصاد وخدمات أخرى لمزارعي التمر على مبدأ الربح 
الهامشي. وتعمل المزرعة، فضال عن ذلك كمركز للتدريب لتنمية إنتاج التمور 

ومعالجتها في األردن.

 بداية نشأة المزرعة
األردن،  لوادي  المعروفة بمالءمتها  المحاصيل  بزراعة  األمر  أول  المزرعة في  بدأت 
مثل األعناب والفواكه الحمضية. وتطورت تدريجيًا إلى مزرعة لنخيل التمر بدأت 
النباتية  النسيجية  الزراعة  بتقنية  المجدول والبرحي  1994 بشجيرات  منذ عام 
تم استيرادها من فرنسا . استمر التوسع في زراعة النخيل في السنوات التالية، 
وتم استيراد المزيد من الشتالت من فرنسا أو من دولة اإلمارات العربية المتحدة  
األردن،  النخيل في  زراعة  تعزيز  إلى  الوقت  ذلك  منذ  عرعر  السيد  مزرعة  بادرت  
وقامت بتزويد مزارعين آخرين في المنطقة بالشتالت والمشورة التقنية.  أبواب 
على  باالطالع  المهتمين  المزارعين  جميع  أمام  مفتوحة  دائمًا  كانت  المزرعة 

التطورات الجديدة في معالجة ومعاملة التمور.

جمعية التمور األردنية
طوال السنوات االثنتي عشرة الماضية شهد نمو زراعة النخيل في األردن زيادة 
هائلة. فقد ارتفعت من 400 هكتار في عام 1998 إلى حوالي 2600 هكتار في 
العام الماضي. مع النمو السريع إلنتاج النخيل في األردن، كان من الضروري إنشاء 
الجديدة  المحاصيل  لمنتجي  والتجاري  التقني  الدعم  توفر  أن  يمكن  مؤسسة 
أخذ الدكتور عرعر زمام المبادرة بدعوة جميع مزارعي نخيل التمر  إلى تأسيس 
“الجمعية األردنية” إلنتاج التمور وتسويقها في العام 2005، ثم انتخب الدكتور 
عرعر كأول رئيس للجمعية وبقي في هذا المنصب لمدة 4 سنوات على التوالي.

تزود  وهي  عضوًا    30 من  أكثر  الجمعية   أعضاء  عدد  بلغ   2009 عام  وبحلول 
مزارعي نخيل التمر بالدعم التقني والتسويقي. نظمت الجمعية ورشات عمل 
مهرجانًا  تنظم  كما  معالجته.  وطرق  التمر  زراعة  حول  ومحاضرات  متخصصة 
سنويًا للتمور حيث يعرض فيه الكثير من المنتجين منتجاتهم للجمهور تحت 
ذات  المسائل  جميع  لمناقشة  متكررة  اجتماعات  الجمعية  وتعقد  واحد.  سقف 

الصلة والتي تتعلق بإنتاج التمور في األردن.

تجدر اإلشارة إلى أن موقع مزارع التمر في وادي األردن، بما في ذلك مزعة عرعر، 
البحر.  وهذا  400 متر تحت مستوى سطح  إلى   250 تقع على مستوى حوالي 
الجوي،  وبسبب  ارتفاع الضغط  الجو تزداد بسبب  يجعل نسبة األكسجين في 
هذه الظروف المناخية، وربما أيضا نوعية التربة ونوعية مياه الري وكميتها ، كل 
إنتاج تمر من صنف المجدول له طعم خاص، ولون خاص ونكهة  ذلك أدى إلى 
ثم  ومن  أخرى  مناطق  في  يزرع  الذي  المجدول  من  بغيره  مقارنة  جيدة  مميزة 
طلبت الرابطة من وزارة الزراعة األردنية للحصول على “شهادة المنشأ الدولية 

)مجدول تزرع في األردن(

المزرعة النموذجية إلنتاج التمور 
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مزرعة عرعر ، المرافق واألنشطة:
صنفي  من  أغلبها  التمر  نخيل  من  هكتارا   30 للمزرعة  الكلية  المساحة  تبلغ 

المجدول والبرحي. 

 أما الهليون وكروم العنب بدون بذر وأشجار الحمضيات فتمثل 25 في المائة 
من مساحة المزرعة ويجري إحالل النخيل محلها بشكل تدريجي. يبلغ عدد أشجار 
نخيل البرحي 1100 تتراوح أعمارها بين 10 حتى 15 سنة . وأما أشجار المجدول 
فهناك حوالي 1440 شجرة مثمرة تتراوح أعمارها بين ال 7 حتى 15 سنة. إضافة 

إلى 700 شجرة فتية تتراوح أعمارها بين 2 حتى 4 سنوات.

تتوفر في المزرعة الخدمات التالية على 
أعلى مستوى من الجودة القياسية:

• نظام كامل للري بالتنقيط في جميع أنحاء المزرعة.	
• مجمعات للماء الخاص باالستعماالت الزراعية	
• مظلة )شمسية( تشكل سقفًا جافًا يمكن أن يستوعب 5 أطنان من تمور 	

المجدول الطرية  للتنشيف.

• غرفة تبخير تتسع ل 16 مترًا مكعبًا.	
• غرفة الستقبال الثمار واالنتقاء المسبق بمساحة 50 مترًا مكعبًا.	
• آلة لتنظيف وتصنيف التمور حسب وزنها ، تصل طاقتها إلى 500 كيلو في 	

الساعة.
• غرفة الوزن والتعبئة مساحتها 50 مترًا مكعبًا.	
• غرفة مخزن مبردة )عدد 2 ( بدرجة حرارة 5 مئوية ، سعتها 100 مترًا مكعبًا.	
• ثالجة للتخزين الطويل األجل )عدد 4 ( بدرجة حرارة 18 مئوية ، سعة 480 مترًا 	

مكعبًا.
• آلة بقوة 30 حصانًا لتقطيع السعف واألغصان.	
• مستودع للمبيدات واألسمدة.	
• مبنى للمكاتب وسكن للمزارعين.	

إنتاج المزرعة
يوضح كتالوج المزرعة المرفق )الهامش رقم 5( كميات اإلنتاج واإلنتاج المتوقع 
أوراق  تقطيع  خالل  من  تصنع  أيضا  جانبية  منتجات  وهناك   .2015 عام  حتى 
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بيعها  أجل  من  الخضراء  النخيل  أوراق  تقطيع  يتم  المزرعة.  ومخلفات  النخيل 
األخرى  النخيل  الجافة ومخلفات  األوراق  أما   الحيوانات،  إلى علف  كمواد مضافة 

فيتم تخميرها في المزرعة إلنتاج السماد العضوي لتستعمل في المزرعة.

تسويق وعرض منتجات المزرعة
العديد  إلى  التمور  تصدير  خالل  من  العالمية  السوق  في  أيضا  المزرعة  تشارك 
موقع  تطوير  تم  آسيا،  وغرب  وأفريقيا  وأوروب��ا،  العربية  الدول  في  األسواق  من 
على شبكة اإلنترنت لتسويق منتجات المزرعة )www.ararfarms.com(. شاركت 

المزرعة في العديد من المعارض الموضحة في القائمة التالية:

معارض عالمية
• 	Anuga International Fair, Colon, GERMANY, October 2001

• 	Fruit Logistica BERLIEN February 2002

• 	Anuga International Fair, Colon, GERMANY, October 2008

• الثاني/نوفمبر 	 ، سويسرا في تشرين   SIPPO التسويق”  “دورة دراسية عن 
2008

• المعرض األول للصناعة في األردن ، المغرب ،  الدار البيضاء أكتوبر 2009	
• 	  2009 أكتوبر   ، ، سوريا  ، دمشق  الرابع  العالمي   السوري  الزراعي  المعرض 

Syrian International Agricultural Fair
• معرض جيترو )منظمة التجارة الخارجية اليابانية(  2009 )األردن وفلسطين 	

Japan External Trade Organisation  2009 والعراق( طوكيو نوفمبر
• معرض النباتات والزهور الدولي ، دبي ، مارس 2010	
• المؤتمر العالمي الرابع للتمور ، أبو ظبي ،مارس 2010	
• مهرجان نخيل التمر العالمي الرابع ، نوفمبر 2010 	
• )المزمع 	  2011 فبراير   ، برلين   ، والفاكهة  الخضر  لتسويق  الدولي  المعرض 

حضوره (

معارض في األردن
• الجاري 	 العام  2006 حتى  أن بدأت عام  األردن منذ  التمور في  جميع معارض 

)اإلجمالي 5 معارض(.
• معرض السوسنة السنوي في شهر إبريل كل عام )اإلجمالي 3 معارض(.	
• مهرجان األغوار ) وادي األردن(  الزراعي  في شهر مارس من كل عام )اإلجمالي 	

8 مهرجانات(.
• العديد من المعارض الزراعية في األردن منذ عام 2000.	

زوار المزرعة
العالم  أنحاء  جميع  من  ال��زوار  المزرعة  تستقبل  األردن،  في  نموذجية  كمزرعة 
الذين يأتون إلى األردن في زيارات رسمية أو حكومية ذات الصلة بالتنمية الزراعية 

والتعاون.

تنظم جمعية األردن للتمور سنويًا، اثنتين أو ثالثًا على األقل من ورشات العمل 
المتصلة برعاية النخيل والتمر، إنتاج وتجهيز “ عقدت في مزرعة عرعر.

شهادات وتقدير
صدرت العديد من رسائل التقدير وشهادات التميز اعترافًا بجهود الدكتور عرعر 

ومساهماته في تطوير الزراعة في المنطقة.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
الدكتور عبد اهلل محمد عرعر

المملكة االردنية الهاشمية
هاتف : 0096265930861 

فاكس : 00962795572576، 0096265930488
 aarar2000@yahoo.com

115



صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - صالح محمود بركات احمد



فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : المهندس عبد الوهاب علي نقي النقي

دولة الكويت

صاحب أول وأكبر مزرعة نخيل نسيجي في دولة الكويت 
ن يذهب معه إلى السيف )وهو مرسى السفن الخشبية الشراعية على شاطئ 
فسائل  من  بأصناف  محملة  وهي  العرب  شط  من  والقادمة  الكويت(  مدينة 
بيئة  للزراعة في  ينتقيه من أصناف مناسبة  يراقب والده في ما  النخيل وكان 
بجنوب  الزراعية  الفنطاس  منطقة  في  مزرعته  إلى  وينقلها  كالكويت  صعبة 
معرفتهم  ويتبادلون  أصدقاءه  مع  النخيل  عن  حديثه  ويتابع  الكويت  مدينة 
والده  النخيل وأصنافه وجودة كل منهما. وبعد وفاة  وتجاربهم مع  وخبراتهم 

)رحمه اهلل( في عام ً في الرعاية والعناية.

ونظرًا لمحدودية األراضي الزراعية في دولة الكويت وزحف المدن على المناطق 
الزراعية القديمة كالفنطاس وحولي وغيرها. ارتأت دولة الكويت أن تخصص في 
فترة السبعينيات من القرن الماضي مناطق زراعية بعيدة عن المناطق الحضرية 

والسكنية في شمال وجنوب دولة الكويت في العبدلي والوفرة. 

النخيل  لزراعة  مشروعه  فيها  يبدأ  لكي  الوفرة  منطقة  على  اختياره  وق��ع 
العربية  للمملكة  ومالصقة  الجنوبية  الحدود  قرب  منطقة  وهي  النسيجي 
السعودية الشقيقة. بلغت أعداد األشجار عام 2010 إلى ما يقارب 2000 شجرة 
وخاصة من صنف  قليلة  وبكميات   1994 عام  كان في  للمزرعة  وأول محصول 
المدجول حيث وصل اإلنتاج إلى بضع مئات من الكيلو جرامات وتزايد اإلنتاج بعد 
ذلك إلى أن وصل في هذا العام حوالي 40 طنًا من المدجول والبرحي وغيرها 

من األصناف. 

درجة  على  حائز  الكويت،  دول��ة  في  نسيجي  نخيل  مزرعة  وأكبر  أول  صاحب 
عدة  تقلد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  من  الهندسة  العلوم  في  البكالوريوس 
مناصب حكومية في دولة الكويت خالل أكثر من عقدين، عضو جمعية النخيل 
الدولية، فاز بالمركز األول في جائزة الزارعة لعام 1996 - 1997، من قبل مؤسسة 
العلمية والتكنولوجية  العلمي في مجال استخدام األساليب  الكويت للتقدم 

في إنتاج المحاصيل الزراعية.

الفـئـة 
الثانية
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لقد بدأ مشواره مع النخيل منذ الصغر حيث كان والده رحمة اهلل مهتمًا بزراعة 
إلى السيف وهو مرسى السفن الخشبية الشراعية  النخيل وكان يذهب معه 
على شاطئ مدينة الكويت والقادمة من شط العرب وهي محملة بأصناف من 
فسائل النخيل وكان يراقب والده في ما ينتقيه من أصناف مناسبة للزراعة في 
بيئة صعبة كالكويت وينقلها إلى مزرعته في منطقة الفنطاس الزراعية بجنوب 
مدينة الكويت ويتابع حديثه عن النخيل مع أصدقائه حيث يتبادلون معرفتهم 
والده  النخيل وأصنافه وجودة كل منهما. وبعد وفاة  وتجاربهم مع  وخبراتهم 
)رحمه اهلل( في العام 1987 فكر بامتالك أرض زراعية خاصة به على أن يستخدم 

فيها الطرق الحديثة وال ننسى األساليب التقليدية في الرعاية والعناية.

المناطق  المدن على  وزحف  الكويت  دولة  الزراعية في  األراضي  لمحدودية  نظرًا 
أن تخصص  الكويت  دولة  ارتأت  وغيرهما.  وحولي  كالفنطاس  القديمة  الزراعية 
المناطق  عن  بعيدة  زراعية  مناطق  الماضي  القرن  من  السبعينيات  فترة  في 

الحضرية والسكنية في شمال وجنوب دولة الكويت في العبدلي والوفرة. 

وقع اختياره على منطقة الوفرة لكي يبدأ فيها مشروعه لزراعة النخيل النسيجي 
السعودية  العربية  للمملكة  ومالصقة  الجنوبية  الحدود  قرب  منطقة  وهي 
الشقيقة, وتتوافر بها المياه الجوفية على أعماق مختلفة, في باطن األرض في 
مكامن كلسيه أو رملية وتسمى هذه المياه في الكويت المياه الصليبية حيث 
تتفاوت نسبة الملوحة من 3000-15000 جزء في المليون, مما تعد من المياه 
المالحة تقريبًا وهذه هي المياه التي استخدمت في الزراعة منذ بداية المشروع.

مواد وطرق البحث
كانت بداية المشروع في عام 1989 وبعد حصوله على أرض في منطقة الوفرة 
المشروع تمت  األولى من  المرحلة  )50.000( متر مربع في  50 دونمًا  وبمساحة 
تهيئة األرض الستقبال 550 فسيلة نخيل نسيجية وكان هذا المشروع هو األول 
والرائد في دولة الكويت في ذلك الوقت الستزراع فسائل نخيل نسيجية على 

نطاق واسع ويطبق أحدث الطرق واألساليب العلمية والتنظيمية. 

تهيئة األرض الستقبال وزراعة الفسائل النسيجية:
أواًل:

10 أمتار وأقل  المزرعة وكان منسوب أعلى نقطة  تم عمل دراسة لطبوغرافية 
نقطة 9 أمتار. 

ثانيًا:
نوع  لمعرفة  العلمية  لألبحاث  الكويت  التربة من قبل معهد  دراسة قوام  تمت 
التربة ونسبة الملوحة وكانت نتائج فحص التربة هي خليط من عدة أنواع يتراوح 
بين الخشن بقطر 1-2 مم ونزوالً إلى الناعم من 10 إلى 25 مم كما أن طبقات 
الملوحة كانت مرتفعة  أن  1 متر وأقل كما  العمق بين  الجتش كانت متراوحة 

في بعض األماكن.

مالحظة: 
لشؤون  العامة  الهيئة  قبل  من   1993 عام  في  أخرى  مرة  الفحص  إعادة  تمت 
فترة  بسبب  والنتائج  المزرعة  متعلقات  لفقدان  نظرًا  السمكية  والثروة  الزراعة 

الغزو العراقي لدولة الكويتي عام 1990. 

ثالثًا:
تمت حراثة األرض وإزالة الصخور والعوائق األخرى وتسميدها ومعالجتها عضويًا. 

رابعًا:
 تم حفر بئرين ارتوازيتين على عمق 60 متر في طبقة الكويت حيث كانت نسبة 
الملوحة مرتفعة 11.000 جزء في المليون وهاتان البئران ظلتا صالحتين إلى 
عام 2006 حتى توقفتا عن العمل نهائيًا، مما اضطرنا إلى أن نتجه إلى حفر بئر 
جديدة في 2006 على عمق 220 في طبقة الدمام وكانت نسبة الملوحة أقل 

حيث بلغت 7000 جزء في المليون، وعمل حوض تجميع المياه.

زراعة النخيل النسيجي في دولة الكويت
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خامسًا:
متوازية  خطوط  شكل  على  أوالً  النسيجية  للزراعة  “حفرة”  جورة   550 إعداد  تم 
بلغت 25 خطًا متوازيًا 13 خطًا على الجهة الشرقية و12 خط على الجهة الغربية 
والمسافة  22 جورة  يحتوي كل خط على   ، مترًا   12 بعرض  نافذ  بينهم طريق 

كانت 8 أمتار بين الواحدة واألخرى وقد عرفت األنواع المزروعة حسب المخطط.

كانت عدد الفسائل النسيجية المزروعة في أول مرحلة هي 550 فسيلة منها 
525 برحى و25 أصنافًا متنوعة وكانت بعمر ستة أشهر وعرفت بشتلة األنبوب 

ولها وريقات محدودة.

سادسًا:
مدد شبكات الري باستخدام نوعين من تقنيات الري والتنقيط )الببلرز( حسب 

حاجة كل نوع من أنواع النخيل المزروعة.

سابعًا: 
تمت زيادة أعداد النخيل المزروعة على فترات مختلفة، فقد تم زراعة 350 فسيلة 
“ فروخ “ من نوع البرحي بعد ذلك بعدة أشهر شهدت فشاًل سريعًا بسبب فترة 
الغزو وشح المياه في ذلك الوقت، مما على العكس من ذلك تم تأكيد نجاح 
الفسائل النسيجية والتي قاوم حوالي 60 % منها نفس الظروف وتمكنت من 

العيش في عام 1990. 

قمنا بتعويض النقص بفسائل نسيجية جديدة في بداية التسعينات استقدمت 
معهد  من  وكذلك  والهند  المتحدة  والواليات  فرنسا  مثل  ال��دول  من  العديد 

الكويت لألبحاث العلمية إلى أن بلغت أكثر من 2100 في عام 2010م . 

ثامنًا:
 تم استخدام التقنيات والطرق الحديثة والمتعارف عليها في االعتناء بالنخيل 
منذ بداية السنة مع العلم بأن هذه المزرعة استندت إلى التقليل من التكاليف 
العناية  يتولون  السنة  طوال  عمال   3 عن  العمال  أعداد  تزيد  ال  حيث  والعمالة 
بالنخلة على أكمل وجه منذ بداية السنة في يناير وفبراير وهي الفترة الشتوية 

في الكويت مرورًا بفترة الربيع وهي أشهر فبراير ومارس وهي فترة تفتح الطلوع 
والتلقيح وفترات المعالجة وجني الثمار في الصيف ثم اإلنتاج والتسويق. 

جني المحصول :
بلغت أعداد األشجار عام 2010 إلى ما يقارب 2000 شجرة وأول محصول للمزرعة 
كان في عام 1994 وبكميات قليلة وخاصة من صنف المدجول حيث وصل اإلنتاج 
إلى بضع مئات من الكيلو جرامات وتزايد اإلنتاج بعد ذلك إلى أن وصل في هذا 

العام حوالي 40 طنًا من المدجول والبرحي وغيرهما من األصناف. 

التسـويــق: 
محليًا  التمور  تسويق  عملية  المحلي هي  المنتج  يواجهها  أكبر صعوبة  لعل 
المملكة  باألخص  القريبة  البلدان  من  المستوردة  المنتجات  لمنافسة  نظرًا 

العربية السعودية. 

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
المهندس عبد الوهاب علي نقي النقي

دولة الكويت
هاتف:  0096522513005 

فاكس:  0096599633553، 0096522512537
rehab-al-naki@hotmail.com
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صورة توضح جمال ودقة النقه والمسافات بين نخله و 
أخرى والتي هي ) ثمانية أمتار( و هي لنخيل من نوع 

المجدول
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - توفيق محمد ٓال سباع



فئة أفضل تقنية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع المصرية

جمهورية مصر العربية

الدفاع  ب��وزارة  الهندسية  للهيئة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  منحت 
المصرية لفوزهم بالمركز الثاني عن فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة 
النخيل وإنتاج التمور لدورهم الفاعل في تطبيق العلوم والتكنولوجيا الحديثة 
على  المباركة  الشجرة  خدمة  أجل  من  الحمراء  النخيل  سوسة  مكافحة  في 

المستوى المحلي والدولي.

تصيب  التي  األوبئة  النتشار  الرئيسية  األسباب  أحد  الزراعية  اآلفات  تعتبر  حيث 
ويضعف  للبالد  القومي  األمن  يهدد  مما  الحيوانية  والثروة  الزراعية  المحاصيل 
الدخل القومي لها ويؤثر سلبيًا على الصحة العامة ألفراد المجتمع لذا حرصت 
القوات المسلحة المصرية على المشاركة بأعمال مكافحة اآلفات الزراعية بإنتاج 
جهاز للكشف عنها يتميز بسرعة وسهولة االكتشاف وتحديد اإلصابات لعزلها 
لإلنسان  العامة  الصحة  على  ويحافظ  العدوى  انتشار  من  يحد  مما  وعالجها 
والبيئة من اإلفراط في استهالك المبيدات الكيماوية ويؤدي إلى انخفاض نسبة 
حشرة  رأسها  وعلى  لعالجها  الالزمة  المالية  والتكلفة  الزراعية  باآلفات  اإلصابة 

سوسة النخيل الحمراء

الفـئـة 
الثالثة
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نظرية عمل الجهاز:
له  الطبيعة  في  م��ادة  أي  من  ج��زيء  كل  أن  على  الجهاز  عمل  نظرية  تعتمد 
  MOLECUL AR( الموجودة  األخرى  المواد  جزيئات  باقي  عن  تميزه  وراثية  بصمة 
SIGNATURE( حيث أمكن تسجيل هذه البصمة وبرمجة شريحة إلكترونية بهذه 
البصمة وبرمجة الجهاز بها وفي حالة وجود نفس المادة بالقرب من الجهاز يقوم 

الجهاز بالتأشير على اتجاه تواجدها. 

أي مادة في الطبيعة تتكون من مجموعة جزيئات لكل جزيء بصمة نوعية(

 )MOLECULE  SIGNATURE( تميزه عن باقي جزيئات المواد األخرى.

)VD( طراز)عرض جهاز الكشف عن اآلفات الزراعية )سوسة النخيل الحمراء

في حال وجود جزيئات متشابهة في نفس المحيط تتجاذب بعضها بعضًا.

صورة مبرمجة من البصمة المميزة للمادة

المواصفات الفنية للجهاز: 
وزن الجهاز: 300 جم بدون الحقيبة 

أبعاد الجهاز: 16 سم ×  12 سم ×2 مم
 طول مؤشر الجهاز: 42 سم )أثناء التشغيل(

123



طريقة االستخدام:  
• يتم حمل الجهاز بحيث يكون في وضع رأسي عمودي على األرض ويتم فتح 	

وتكون  األرض  لسطح  موازيًا  يكون  بحيث  استقامته  كامل  على  الهوائي 
الزاوية بين الهوائي وجسم الجهاز قائمة.

• تردد 	 بالتقاط  الجهاز  يقوم  الجهاز  من  بالقرب  المصابة  النخلة  وجود  عند 
البصمة وتتبع مصدرها حيث يدور الهوائي مشيرًا إلى اتجاهها.  

• العامل 	 اتجاه  وتغير  المصابة  النخلة  حول  المستخدم  العامل  تحرك  يتم 
المستخدم حيث يظل المؤشر متجهًا ناحية النخلة المصابة بصرف النظر 

عن اتجاه العامل المستخدم.
• في حالة عدم تأشير الجهاز على النخلة التي يتم الكشف عليها يعني هذا 	

أن النخلة غير مصابة.

• مبكرًا 	 اإلصابات  لتحديد  وذلك  بأول  أوالً  النخيل  على  ال��دوري  الكشف  يتم 
لتجنب انتشار اإلصابة. 

مميزات الجهاز:
• ال يصدر الجهاز أي إشعاعات ضارة بجسم اإلنسان كما أنه ال يحدث أي اهتزازات 	

أو رد فعل عند استقباله لإلشارة الصادرة من المادة المراد البحث عنها سوى 
تحرك الهوائي في اتجاه المادة. وذلك في إطار الحفاظ على البيئة. 

• خفة وزن الجهاز مما يسهل حملة والمناورة به في كافة األماكن. 	
• مصنع محليًا مما يوفر العملة الصعبة وتكنولوجيا التصنيع.	
• سرعة النتائج وتأكيدها على النخل ألكثر من مرة.	
• انخفاض التكلفة االقتصادية لعمليات المكافحة والوقاية.	
• آمن أثناء الكشف بالنسبة للمستخدم والنخل حيث ال يحتاج التصال مباشر 	

بالنخل.
العائد االقتصادي من استخدام الجهاز 

في حالة عدم استخدام الجهاز )الوضع الحالي(:   
به  الحقل  أن  لو  المثال  بالكامل مكافحة ووقاية وعلى سبيل  الحقل  يتم رش 
عدد )1000( نخلة يتم رش كمية 000 10 لتر محلول مبيد بمعدل 10 لترات لكل 
نخلة كحد أدنى لمدة 3 مرات في العام الواحد بإجمالي تكلفة 9 دراهم للنخلة 
لعدد  السنوية  اإلجمالية  المبيد  تكلفة  تصبح  وبالتالي  فقط،  مبيدات  الواحدة 

1000 نخلة هو 9000 درهم. باإلضافة إلى تكاليف المكافحة بالفورمون. 

في حالة استخدام الجهاز:
وأعمال  للوقاية  ورشه  معالجته  ويتم  المصاب  النخيل  بتحديد  الجهاز  يقوم 

المكافحة وذلك في حدود معدل اإلصابة المتعارف عليه بحد أقصي 20 % .

لحقل  أقصى  كحد  نخلة   )200( لعدد  المبيدات  تكلفة  تكون  الحالة  هذه  في 
مكون من  )1000( نخلة هو بقيمة  1800 درهم.

الجهاز يقوم بتوفير حوالي 80 % من قيمة عناصر عملية  مما سبق يتضح أن 
المكافحة وهى قيمة المبيدات والعمالة والمعدات والوقت. 

جسم الجهاز
حامل المؤشر

المؤشر

حافظة 
 الشريحة

 اإللكترونية
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البيئة  عناصر  على  بالمحافظة  مباشرة  غير  بطريقة  أيضا  الجهاز  يقوم  كما 
المختلفة نتيجة لخفض كمية المبيدات المستهلكة في الرش الوقائي.

العائد البيئي من استخدام الجهاز
في حالة استخدام الجهاز

• يتم توفير 80 % من حجم المبيدات المستخدمة في أعمال الوقاية والرش.	
• يتم توفير 80 % من  تكاليف العمالة والتشغيل الخاصة بعملية المكافحة.	
• مما 	  %  80 بمعدل  المبيدات  استخدام  من  بالتقليل  البيئي  العائد  يتحقق 

يساهم في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية. 
سوسة النخيل الحمراء 

منشؤها بالهند منذ أكثر من مائة عام وتنتشر في قارة آسيا بالهند وباكستان 
والفلبين  و سيرالنكا وبورما وتايالند و إندونيسيا ودول الخليج العربي وإيران 
في  وجدت   1999 عام  وفي  وأسبانيا  أوروبا  في  وجدت   1980 عام  وفي  واألردن 
األراضي الفلسطينية وفي عام 2000 دخلت اآلفة إلي اليابان وتم اكتشافها عام 

1992 بمحافظة الشرقية بمصر

دورة حياة الحشرة
هذه الحشرة من الحشرات كاملة التطور أي تمر بمراحل البيضة واليرقة والعذراء 
وحشرة  كاملة ولها ثالثة أجيال في السنة ويعتبر الطور اليرقي هو الطور الضار.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع المصرية

جمهورية مصر العربية
هاتف : 0097142669522

فاكس : 00971506251176 ، 0097142695313 
 hassans@alnaboodah.com
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - علي عبد الرزاق التميمي



 فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز األول : شركة الظاهرة الزراعية / مشروع ناميبيا 

اإلمارات العربية المتحدة

لفوزهم  الزراعية  الظاهرة  لشركة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 
بالمركز  األول عن فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 

لدورهم في تطوير صناعة النخيل والتمور في جمهورية ناميبيا. 

الراهن موقعًا متميزًا حيث أصبحت  الوقت  الزراعية في  الظاهرة  وتتبوأ شركة 
الشركة واحدة من الشركات الزراعية الرائدة التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية 
البرسيم  إمدادات  لتأمين  الداعمة  الرئيسية  الجهات  وإحدى  لها،  مقرًا  المتحدة 

واالعالف النجيلية األخرى للسوق المحلية.

عبر  الزراعية  المشاريع  في  مستمرة  بصورة  الزراعية  الظاهرة  شركة  وتستثمر 
منطقة الشرق األوسط كما تمتلك مشاريع تجارية في مناطق أخرى. وتستورد 
شركة الظاهرة األعالف من دول تقع في مناطق متفرقة من العالم وقد بدأت في 
التوسع من خالل تنويع مجاالت أعمالها التي تشمل مختلف المحاصيل الزراعية 

من الخضراوات والفاكهة وتجارة األرز البسمتى الممتاز.

وضعت شركة الظاهرة الزراعية لنفسها رؤية مع رؤية حكومة أبوظبي الممثلة 
الغذائية وتسير على نفس خطاها، كما أخذت على  للرقابة  فى جهازأبوظبي 
عاتقها االرتقاء برؤية حكومة أبوظبي خطوة لألمام وجعلها مهمتها الرئيسية، 
األكثر  الشركة  اليوم  الزراعية  الظاهرة  شركة  تصبح  أن  القيم  هذه  أتاحت  وقد 

نجاحًا في السوق المحلية والعالمية.  

الفـئـة 
الرابعة
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وخالل  خاصة.  ملكية  ذات  كشركة   1995 عام  الزراعية  الظاهرة  شركة  تأسست 
هذه الحقبة القصيرة من الزمان، أصبحت شركة الظاهرة الزراعية تدير في الوقت 
وأمريكا  وأوروبا،  األوسط،  والشرق  وآسيا،  أفريقيا،  الراهن عمليات تشغيلية في 
الخبراء في مجال  بينهم  1800 موظف من  يزيد عن  ما  بها  ويعمل  الشمالية، 
الزراعة والمنتجات الحيوانية إلى جانب المتخصصين في مجاالت اإلدارة، والتمويل، 
واللوجيستيات، والعمليات القانونية.  وتتبوأ شركة الظاهرة الزراعية في الوقت 
الراهن موقعًا متميزًا حيث أصبحت الشركة واحدة من الشركات الزراعية الرائدة 
التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وإحدى الجهات الرئيسية 

الداعمة لتأمين إمدادات البرسيم واالعالف النجيلية األخرى للسوق المحلية.

عبر  الزراعية  المشاريع  في  مستمرة  بصورة  الزراعية  الظاهرة  شركة  وتستثمر 
أخرى. وتستورد  تجارية في مناطق  تمتلك مشاريع  األوسط كما  الشرق  منطقة 
شركة الظاهرة األعالف من دول تقع في مناطق متفرقة من العالم وقد بدأت في 
التوسع من خالل تنويع مجاالت أعمالها التي تشمل مختلف المحاصيل الزراعية 

الظاهرة  الممتاز. وضعت شركة  البسمتى  األرز  وتجارة  والفاكهة  الخضراوات  من 
الزراعية لنفسها رؤية مع رؤية حكومة أبوظبي الممثلة فى جهازأبوظبي للرقابة 
الغذائية وتسير على نفس خطاها، كما أخذت على عاتقها االرتقاء برؤية حكومة 
أبوظبي خطوة لألمام وجعلها مهمتها الرئيسية، وقد أتاحت هذه القيم أن تصبح 
شركة الظاهرة الزراعية اليوم الشركة األكثر نجاحًا في السوق المحلية والعالمية. 

والتي تتلخص في ما يلي:

رؤيتنا: تأمين إمدادات الغذاء لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة

مهمتنا: أن نقود الصناعة الزراعية في مجاالت الجودة واإلنتاج والتنفيذ الفعال 
وخدمة العمالء من خالل تطبيق خبراتنا واالستفادة من االبتكارات التقنية.

عمالئنا،  جميع  تجاه  الكامل  االلتزام  به،  نقوم  ما  جميع  في  الشفافية  قيمـنا: 
المكافأة عند األداء المتميز.

قصة نجـاح: 
الظاهرة  شركة  توفرها  التي  الواسعة  والخدمات  المنتجات  مجموعة  خالل  من 
الزراعية  إلى جانب العمليات التشغيلية التي تديرها في كل من اإلمارات العربية 
وباكستان،  وناميبيا،  وإسبانيا،  األمريكية،  المتحدة  والواليات  ومصر،  المتحدة، 
تتمتع شركة الظاهرة الزراعية بموقع مثالي يؤهلها للتنبؤ بالحقائق الجديدة في 

األسواق والتغييرات الثقافية والتكيف مع كل ذلك.  

إن مفتاح النجاح الحقيقي لنجاح شركة الظاهرة الزراعية يتمثل في خبرات فريق 
التمويل،  اإلدارة،  الحيواني،  اإلنتاج  الزراعة،  التالية:  المجاالت  في  والسيما  العمل 
الزراعية  الشركة  الزراعية  الظاهرة  شركة  أصبحت  وقد  والقانون.  اللوجيستيات، 
الرائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث تساعد في الوفاء بطلب السوق 
المحلية على البرسيم واألعالف النجيلية األخرى. كما تضمن لعمالئها توفير علف 
عالي الجودة من خالل االستيراد من مصادر مستمرة ومستدامة عبر مختلف أنحاء 

العالم.  

وتؤمن شركة الظاهرة الزراعية إيمانًا راسخًا بمفهوم )الخدمة الكاملة(. ولقد أتاح 
المنتجات  الذي كانت تستثمر في  الوقت  أن تنمو تدريجيًا في  المنهج  لها هذا 

الزراعية الجديدة وتطورها في مناطق متفرقة من العالم.  

اإلمـارات تستثـمـر في زراعة النخـيل وإنتــاج التـمـور في نـاميبـيا
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وتسعى شركة الظاهرة الزراعية دائمًا نحو التحسن، وتضع إلنجازاتها أهدافًا عالية 
المتميزة. وباعتبارها مؤسسة دولية، كان  الجودة  المنتجات ذات  إخراج  من أجل 
الغلة  وتعد  األس��واق.  من  العديد  في  منتجاتها  جودة  على  إيجابي  تأثير  لذلك 
الناتجة عن محاصيلها لكل هكتار من األرز والفواكه والخضراوات من بين أعلى 
المعدالت في العالم. أما في منطقة الشرق األوسط فإن أنشطة اإلنتاج والتوزيع 

الخاصة بها ليس لها نظير على اإلطالق في المنطقة.     

تتخصص الشركة في القطاعات الرئيسية التالية: 
• •القسم الزراعي )المحلي والدولي(. 	 قسم المعدات الزراعية. 	
• قسم المنتجات العضوية واألبحاث والتطوير. 	
• قسم اإلنتاج الحيواني والتصنيع وإمدادات الغذاء. 	
• قسم إمدادات البرسيم واالعالف النجيلية االخرى والمحاصيل الزراعية.	
• قسم اللوجيستيات. 	
• قسم ضرب األرز.	

شركة الظاهرة الزراعية-ناميبيا:
تأسست شركة الظاهرة الزراعية - ناميبيا في فبراير عام 2009 بموجب قوانين 
جمهورية ناميبيا. وتقع بالقرب من سد نايوت في الجزء الجنوبي من ناميبيا، على 
بعد حوالي 50 كم من جنوب غرب مدينة كيتمانشوب. وتعمل الشركة بصورة 
رئيسية على إنتاج محصولي التمر والعنب بهدف التوزيع التجاري في منطقة تزيد 
مساحتها عن 200 هكتار وتحصل على مياه الري الجاهزة لالستخدام الزراعي من 
أحد السدود المحلية. وقد قدمت شركة الظاهرة الزراعية-ناميبيا لألسواق الدولية 
والخنيزي،  والخالص،  والبرحي،  المجدول،  مثل  المعروفة  التمر  أصناف  مختلف 
من  المستمر  العرض  على  الحفاظ  المشروع  ويستهدف  وأبوفقوس.  والهاللي، 

التمر في المواسم التي ال يتوفر فيها التمر في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بالظروف  مقترنًا  األرضية،  الكرة  من  الجنوبي  النصف  في  ناميبيا  موقع  أن  كما 
والشمالية  والغربية  الجنوبية  المناطق  في  الخصبة  والتربة  المواتية  المناخية 
الغربية من البالد، يسمح بإنتاج تمور طازجة خالل الفترة من فبراير لغاية أبريل، وعدم 
توفر الرطب بكافة أنواعه في األسواق الخليجية خاصة والعالمية في الوقت الذي 
يكون فيه موسم التمور قد انتهى عند كبار المنتجين في نصف الكرة الشمالي 
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خصوصًا منطقة الخليج العربي. وعليه فقد حصلت شركة الظاهرة الزراعية على 
حق تسويق إنتاج أصناف نخيل المجدول والبرحي المزروع على مساحة 80 هكتارًا 

والمتوقع أن يصل اإلنتاج إلى 300 طن في الموسم الزراعي2011 .

المشروع الحالي )المرحلة األولى(:
تم االتفاق مع الشركة الحكومية الناميبية على أن تشرف شركة الظاهرة الزراعية 
- ناميبيا على مساحة 13 هكتارًا مستأجرة لمدة 5 سنوات اعتبارًا من العام 2009 
وقابلة للزيادة وذلك مع بدء اإلنتاج، عدد أشجار النخيل 1610، اإلنتاج الحالي 53 طنًا 

متريًا. تزرع باألصناف اآلتية من النخيل خالص، خنيزي وبوفقوس.

المشروع الجديد )المرحلة الثانية(:
استصالح وزراعة مساحة وقدرها 200 هكتار، مستأجرة لمدة 99 عامًا، على أساس 
الشراكة بنسبة %50 مع الشركة الحكومية الناميبية. عدد أشجار النخيل فيها 
مثل:  النخيل  من  اآلتية  باألصناف  هكتارًا   180 زراعة  اآلتي:  حسب  وذلك   24400
مجدول عدد 4000 نخلة، برحي  عدد 7000 نخلة، خالص عدد 3000 نخلة، خنيزي 
ابيض،  فرض  مكتومي،  سكري،  بومعان،  مثل  متنوعة  وأخرى  نخلة.   2000 عدد 
خضراوي، نبتة سيف، سلطانة، نغال وفحول. بعدد 700 نخلة لكل صنف بإجمالي 
7,000 نخلة. باإلضافة إلى زراعة 20 هكتارًا بأصناف متنوعة من العنب. تم البدء 
بأعمال االستصالح والبنية التحتية للمشروع في فبراير 2010 ومتوقع البدء بزراعة 
 ،2011 أغسطس  في  العنب  زراعة  سيتم  كما   2011 فبراير/مارس  في  النخيل 
علمًا بأنه تم استالم الدفعة األولى من أشجار النخيل من مختبر زراعة األنسجة في 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة بعدد 9850 شتلة وسوف يتم استالم الكميات 

المتبقية في ديسمبر 2010 .

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
شركة الظاهرة الزراعية

دولة االمارات العربية المتحدة
هاتف:  0097126565003

 فاكس:  0097126565001
rania.samir@aldahra.com, www.aldahra.com
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صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - منى محمد مهدي الفرج



ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لصندوق التنمية الزراعية والسمكية 
تنموي في  أفضل مشروع  فئة  الثاني عن  بالمركز  لفوزهم  عمان  من سلطنة 

مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور )على مشاريع تنمية وتطوير النخيل(. 

من  العديد  مع  والسمكية  الزراعية  التنمية  صندوق  يساهم  إنشائه  فمنذ 
العربية  المراكز  وبعض  والخاصة  العامة  العمانية  الوطنية  المؤسسات 
واإلقليمية والدولية المتخصصة، في تمويل عدة مشاريع وأنشطة تساهم في 
إكرام الشجرة المباركة، حيث مول الصندوق 17 مشروعًا بلغت إجمالي تكلفتها 
نحو 3,553 مليون ريال عماني، منها 13 مشروعًا ذو أثر مباشر على نخيل التمر 
تنوعت هذه  المباركة.  الشجرة  نتائجها تستهدف  4 مشاريع بعض  و  وتطويره 
أو  للمزارعين  الموجهة  التنموية  التطبيقية،  البحثية  طبيعتها  في  المشاريع 
معالجة  في  النتائج  ساهمت  لقد  السلطنة.  عموم  شملت  تطويرية  إرشادية 
العديد من المشاكل والصعوبات اإلنتاجية لجزء من انجازات كبيرة تساهم في 

التنمية المستدامة للشجرة المباركة. 

اليوم  تعتبر   )Rhynchophorus Ferrugineus( الحمراء  النخيل  أن سوسة  يذكر 
بلدًا حول   35 من  أكثر  في  النخيل  أشجار  تواجه معظم  التي  اآلفات  أخطر  من 
األبيض  والبحر  العربي  الخليج  ومنطقة  عمان  سلطنة  ذلك  في  بما  العالم 
المتوسط وشرق آسيا وجزء من أوروبا. على الرغم من المحاوالت العديدة التي 
أجريت للتعامل مع هذه اآلفة القاتلة، وغالبًا ما يشار إليها على أنها )سرطان 

النخيل(.

 فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني : صندوف التنمية الزراعية والسمكية 

ـُــمان سلطنة ع

الفـئـة 
الرابعة
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يمتد االهتمام بنخيل التمر في سلطنة عمان لفترات تاريخية بعيدة وينعكس 
ذلك االرتباط الوثيق والعالقة الحميمية بين النخلة والمواطن العماني بانتشار 
زراعة الشجرة المباركة في معظم مناطق ومحافظات السلطنة وبالتأكيد فإن 
والبيئية  والغذائية  االقتصادية  باألهمية  معززة  والدينية  االجتماعية  االعتبارات 
إلى  إضافة  الزراعية  والنخب  السياسية  القيادة  قناعة  في  جميعها  ساهمت 
المواطنين بأهمية تطوير وتنمية الشجرة. عالميًا تحتل المنطقة العربية المرتبة 
األولى من حيث أعداد أشجار النخيل وإنتاج التمور، وتعتبر سلطنة عمان واحدة 
بالنخلة وتتمتع بميزة نسبية بيئية تنافسية  العربية اهتمامًا  الدول  أكثر  من 

في إنتاج وتسويق أصناف التمور المتميزة محليا وعالميًا.

 6,5 نحو  عمان  سلطنة  في  التمر  نخيل  أشجار  تعداد  بلع  فقد  أخرى  جهة  من 
)العدد  نخلة  ماليين   8 أصل  من  اإلنتاج(  في  المساهمة  )اإلن��اث  نخلة  مليون 
 .  2008 الزراعة والثروة السمكية لعام  الكلي للنخيل( بحسب إحصائيات وزارة 
 267 نحو  بلغ   2008 عام  التمور  السلطنة من  إنتاج  أن  اإلحصائيات   كما تشير 
تتفاوت  250 صنفًا  نحو  التمور فيها  أصناف  بتعدد  تتميز  والسلطنة  ألف طن، 
علف  أو  للبشر،  رطب  أو  فاكهة  أو  كغذاء  استهالكها  وطبيعة  جودتها  في 
تقييم  استمرار  على  تقوم  جديدة  استراتيجية  تتبنى  والسلطنة  للحيوانات. 
أو  المحلي  لالستهالك  س��واء  أفضلها  زراع��ة  في  والتوسع  المحلية  األصناف 

للتصدير لإليفاء بمتطلبات األسواق العالمية.

مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في إكرام النخلة:
من  العديد  مع  والسمكية  الزراعية  التنمية  صندوق  يساهم  إنشائه  منذ 
العربية  المراكز  وبعض  والخاصة  العامة  العمانية  الوطنية  المؤسسات 
واإلقليمية والدولية المتخصصة، في تمويل عدة مشاريع وأنشطة تساهم في 
إكرام الشجرة المباركة، حيث مول الصندوق 17 مشروعًا بلغت إجمالي تكلفتها 
نحو 3,553 مليون ريال عماني منها 13 مشروعًا ذات أثر مباشر على نخيل التمر 
تنوعت هذه  المباركة.  الشجرة  نتائجها تستهدف  4 مشاريع بعض  و  وتطويره 
أو  للمزارعين  الموجهة  التنموية  التطبيقية،  البحثية  طبيعتها  في  المشاريع 
معالجة  في  النتائج  ساهمت  لقد  السلطنة.  عموم  شملت  تطويرية  إرشادية 
العديد من المشاكل والصعوبات اإلنتاجية لجزء من انجازات كبيرة تساهم في 

التنمية المستدامة للشجرة المباركة وذلك وفق 7 محاور نوجزها باآلتي:
• أبرزها مكافحة حشرة دوباس 	 النخيل: ومن  مشاريع مكافحة آفات وأمراض 

النخيل وحشرة سوسة النخيل الحمراء )4 مراحل( وفق أسس علمية حديثة 
تعتمد طرق اإلدارة المتكاملة لآلفات والمكافحة الحيوية.

• مشاريع إكثار النخيل: تستهدف إنتاج أعداد كبيرة من نخيل التمر من أفضل 	
األنسجة، ومن خالل  زراعة  إكثارها بطريقة  يتم  األصناف ومناسبة تسويقيًا. 

مشاريع تنمية وتطوير النخيل
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1992 في  دعم مختبر إكثار النخيل بطريقة الزراعة النسيجية المنشأ عام 
جماح بوالية بهالء بمنطقة الداخلية.

• مشاريع الحفاظ على األصناف المحلية خاصة عالية الجودة: كمشروع إنشاء 	
البصمة  ومشروع  والحمضيات  والمانجو  النخيل  لمحاصيل  وراثية  بنوك 
دعم  في  ساهم  والذي  العماني  التمر  لنخيل  الجينية  والخريطة  الوراثية 
تتكامل  المشاريع  وهذه   1988 عام  المنشأ  للنخيل،  الوراثي  البنك  نشاط 
التنموية  االحتياجات  مع  التطبيقية  البحثية  الطبيعة  ذات  األنشطة  فيها 

الستدامة عطاء النخلة.
• مشاريع تطوير اإلنتاجية والنوعية: تستهدف تطبيق تقنيات حديثة لتطوير 	

بساتين  سقي  في  الحديث  الري  نظام  تطبيق  مثل  ونوعًا  كمًا  اإلنتاجية 
النخيل الذي ساهم في ترشيد استخدام المياه أيضًا، ومشروع الخزن المبرد 
كوسيلة  الحصاد  بعد  ما  خدمات  مشاريع  أحد  باعتباره  العمانية  للرطب 

لزيادة قيمة بيع التمور ورفع الكفاءة التسويقية داخليًا وخارجيًا.
• بناء القدرات الوطنية: ساهمت بعض المشاريع التي يمولها الصندوق في 	

والمنتجين  المزارعين  أو  الفنيين  من  سواء  البشرية  العناصر  كفاءة  رفع 
الجانب  هذا  شمل  السلطنة،  ومحافظات  مناطق  شتى  وفي  التمر  لنخيل 
دعم المشاركة في مؤتمرات علمية متخصصة ونيل شهادات في الدراسات 
والخبراء  الباحثين  من  العديد  شملت  السلطنة  وخ��ارج  داخ��ل  العليا، 
والعاملين في المجال أو برامج ودورات تدريبية وإرشادية للمزارعين وأصحاب 

بساتين النخيل.
• قاعدة 	 بناء  في  المشاريع  بعض  ساهمت  كما  اإلحصائية:  القاعدة  إث��راء 

معلومات محدثة شملت عدة جوانب من نخيل التمر، كتعداد وحصر أصناف 
النخيل وانتشارها وأخرى لحساب تكلفة اإلنتاج وبعض المعايير االقتصادية 
إيرادات  زيادة  يستهدف  الذي  النشاط  جملة  من  كجزء  البرامج  من  وغيرها 
المنتجين أو تقليل تكلفة إنتاجهم عماًل على رفع كفاءة عموم القطاعات 
والتنمية  اإلجمالي  القومي  الدخل  في  ومساهمتها  وتنميتها  الزراعية 

المستدامة.
البرامج الوطنية األخرى لدعم نخيل التمر:

تولي وزارة الزراعة والثروة السمكية اهتمامًا خاصًا بنخيل التمر، بموجب خطط 
العائد  تعظيم  تستهدف  وطنية  استراتيجية  تؤطرها  وتشريعات،  وبرامج 

اإلرش��اد  هما  محورين  وف��ق  على  للنخيل.  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي 
االستثماري والبحوث التطبيقية، كذلك للوزارة مساهمة في مجال االستفادة من 
وللقطاع  السيليلوزية.  والصناعات  األعالف  صناعة  في  سواء  النخلة  )مخلفات( 
الخاصة  األهلية  المصانع  بعض  يوجد  حيث  أيضًا،  مساهمة  العماني  الخاص 
تعمل بتعبئة وتغليف وتسويق التمور وبعضها يقوم بتصنيع بعض منتجات 

التمور.

النخلة وتطويرها  إكرام  والدولية في جهود  العربية  المنظمات  تساهم بعض 
في السلطنة بعضها تولته المنظمة العربية للتنمية الزراعية أو منظمة األغذية 
الزراعية في  للبحوث  الدولي  المركز  )الفاو( كما يشرف  المتحدة  لألمم  والزراعة 
المناطق الجافة )ايكاردا( على تنفيذ مشروع نظم مستدامة إلنتاج نخيل البلح 

في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يشمل بنشاطه السلطنة.

أهم أهداف وانجازات المشاريع الممولة من 
قبل صندوق التنمية الزراعية

• مشروع اإلدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء )4 مراحل(	
• تعزيز اإلمكانيات الفنية والتنظيمية لبرنامج اإلدارة المتكاملة الستئصال 	

اآلفة من مناطق اإلصابة ومحاولة منع انتقالها إلى مناطق جديدة.
• في 	 األول��ى  الشجرة  لحماية  اآلف��ات  مع  للتعامل  وطني  ك��ادر  تأهيل 

السلطنة.
• تنفيذ المشروع في 105 قرى مصابة بالسوسة.	
• تم 	 للسوسة  جاذبة  وكيرمونية  فرمونية  مصيدة   785 استخدام  تم 

اصطياد 28920 حشرة سوسة.
• مشروع رفع إنتاجية مختبر زراعة األنسجة	

• أصناف 	 بعدة  نخيل  فسيلة   30000 من  للمختبر  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة 
إلى 50000 فسيلة بالسنة.

• ضمان استمرارية إنتاج األصناف التجارية للنخيل النسيجي طوال العام.	
• إنتاج فسائل نخيل خالية من األمراض وتجود زراعتها في السلطنة.	
• تحديد األصناف المكاثرة للمرحلة القادمة حسب استراتجية النخيل.	
• مشروع ادخال أنظمة الري الحديثة ألشجار النخيل بوادي قريات	

• الحفاظ على الثروة المائية باعتبارها موارد محدودة.	
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• توعية المزارعين بضرورة استخدام أنظمة الري الحديثة لترشيد استهالك 	
المياه.

• تدريب المزارعين على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة الري الحديثة.	
• 	 37 اعتماد  تم  الحديث  الري  نظام  لتنفيذ  مزرعة   40 ل�  تم مسح شامل 

مزرعة منها.
• مشروع إنشاء بنوك وراثية لمحاصيل النخيل	

• فاكهة( 	 محاصيل   3 بين  )م��ن  للنخيل  الوراثية  المادة  على  الحفاظ 
بالسلطنة.

• إجراء برامج التحسين الوراثي لألصناف والسالالت المحلية لنخيل التمر.	
• ضمان وجود أمهات أشجار خالية من األمراض لإلكثار الخضري في مشاتل 	

الوزارة.
• إيجاد قاعدة بيانات لألصول الوراثية النباتية للنخيل.	
• مشروع البصمة الوراثية والخريطة الجينية للنخيل	

• استنباط أصناف جديدة من نخيل التمر ذات خواص جيدة.	
• إنتاج أصناف جديدة ذات خواص جيدة ومقاومة للملوحة.	
• دراسة انتقال صفة المقاومة للملوحة من جيل آلخر وتحت ظروف مختلفة.	
• وعزل 	 العينات  وحفظ  جمع  أساليب  مجال  في  العمانية  الكوادر  تدريب 

الحامض النووي.
• الملوحة الستخدامها 	 الوراثية ذات صفات تحمل  المحافظة على األصول 

في برامج التربية وعزل الجينات الخاصة بتلك الصفة.
• لتحليل 	 وكيماويات  مستلزمات  وتوفير  المختبر  تجهيز  استكمال 

العينات.
• وتلقيح 	 النامي تحت ظروف ملحية وغير ملحية  النخيل  تمور من  انتاج 

النخيل وتقييم االناث والفحول في العشائر الناتجة من التهجينات.
• عزل الحامض النووي من بعض العشائر الناتجة من التهجينات السابقة 	

وبعض االصناف المهمة وتحليل العينات واستخالص الحامض النووي.
• والخريطة 	 الوراثية  بالبصمة  الخاصة  وتلك  ودراسات سابقة  بيانات  جمع 

الجينية الصناف النخيل.
• تحليل DNE لعدد 8 اصناف مع مكرراتها مع االستمرار في استخالص ال� 	

. DNE

• استخالص ودراسة الحامض النووي المستخلص من اوراق النخيل لثمانية 	
اصناف ومن خالل طريقة RAPDوAFLP وباستخدام 14 بادىء تفاعل لتحديد 

الطريقة األكفأ في دراسة البصمة الجينية.
• لألصناف 	 الجينية  البصمة  لتحليل  مخصصة  بادئة   30 على  الحصول 

المستهدفة بطريقة المايكروستااليت، وجاٍر دراسة االصناف المستهدفة.
• مشروع الخزن المبرد للرطب	

• رفع العائد العام للتمور عن طريق تسويق الرطب خارج الموسم داخليا 	
وخارجيًا.

• تعزيز المعرفة العلمية بظروف الخزن.	
• إنشاء مخزن تبريد متعدد ذي تحكم بنسبة الرطوبة والحرارة.	
• عمان، 	 هاللي  الظاهرة،  )خ��الص  للتجربة  المستهدفة  األصناف  تحديد 

خصاب(.
• االصابات 	 يقلل  ما  فترةحفظها،  واطالة  الرطب  جودة  على  المحافظة 

الحشرية والفطرية.
• تحقيق سعر اعلى من بيع الثمار في مرحلة التمر واتساع السوق نظرًا 	

لتسويق الرطب الطازجة.
• ومعدات 	 واالختبارات  الفحوصات  النجاز  مختبرية  وم��واد  معدات  ش��راء 

تقنية لتهيئة الرطب للخزن وصناديق بالستيكية للنقل من المنتجين 
بواسطة السيارة المبردة.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
صندوق التنمية الزراعية والسمكية

سلطنة عمان 
هاتف:  0096824697628  
فاكس:  0096895048305
nashwan57@gmail.com
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 القطاع الخاص يلعب دور مسـؤول 
في دفع عجلة التنمية المستدامة 

صورة مميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم 2011 - فيصل ناصر محمد الزير



فئة الشخصية المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز األستاذ بلحسان محمد
المملكة المغربية

بلحسان محمد من  االستاذ  التمر لسعادة  لنخيل  الدولية  منحت جائزة خليفة 
المملكة المغربية، لفوزه بلقب الشخصية المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج 
التمور. لدوره الفاعل والمؤثر في النهوض بالتنظيم المهني لتنمية مستدامة 

لقطاع النخيل بالمملكة المغربية.

رئيس  ونائب  التمور  لمنتجي  الوطنية  الفدرالية  رئيس  بلحسان  محمد  السيد 
اإلقليمي  المجلس  ورئيس  المغربية  بالمملكة  للتمور  مهنية  البين  الفدرالية 
شخصية  وف��الح،  وم��ق��اول  المغربي  البرلمان  بمجلس  ومستشار  لتافيالت 
المغربية  بالواحات  والتدبيرية  والتنظيمية  السياسية  حنكتها  اكتسبت 
السيد  إليه من خيرات، فقد تجند  بما أسدت  لها  وتحت ظالل نخيلها. واعترافًا 
وانطالقًا من تشخيص  وقدراته. وهكذا  بكل مؤهالته  ليكون خادمها  بلحسان 
واقعي لقطاع النخيل بالمملكة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية الحكومية 
وغير الحكومية، فقد بذل جهودًا جبارة ومتميزة إلحداث هياكل مهنية منظمة 
لكل الفاعلين في سلسلة إنتاج التمور وقطاع النخيل متجسدة في الفدرالية 
الوطنية لمنتجي التمور والفدرالية البين مهنية للتمور. وتعتبر هذه الهياكل 
النخيل  بقطاع  للنهوض  اإلنتاج  قوى  كل  لتجميع  فعاالً  ونموذجًا  رائ��دًا  انجازًا 
وتحديثه بالمملكة المغربية, يملك أكثر من 6000 شجرة نخيل. وفي وقت وجيز 
فقد استطاع أن يخلق من شبه العدم تنظيمات مهنية قادرة على رفع التحديات 
وفاعلة في أجواء يطبعها التكامل والتفاهم والتآزر وترسيخ مفهوم التشارك 
والتجميع وفق منهجية استشارية تهم مختلف فئات السلسلة اإلنتاجية. وقد 
بدأت هذه الفدراليات المحدثة عملها الميداني لفائدة منتجي التمور خاصة بإبرام 
عالقة تعاقدية بين الحكومة والمنتجين النجاز برامج عمل ميدانية هادفة. تلك 
هي الجهود التي ميزت جهود السيد محمد بلحسان للنهوض بقطاع النخيل 

بالمملكة المغربية. 

الفـئـة 
الخامسة

137



الضروري  من  أصبح  المغربية  بالمملكة  النخيل  قطاع  معطيات  من  انطالقا 
النهوض به في منظور تنمية مستدامة شاملة. ومن أجل ذلك قامت الحكومة 
مستغلين  القطاع  إنتاجية  تحسين  إلى  يهدف  برنامج  بوضع  الخاص  والقطاع 
في ذلك كل المؤهالت والفرص المتاحة وعاملين على التخفيف من المعوقات 
إلى أن قطاع  المتاحة، تجدر اإلشارة  الفرص  المتواجدة. ومن  وإزالة نقط الضعف 
تقليديين  مزارعين  عند  متواجدة  عالمية  سمعة  ذات  أصنافًا  يتضمن  النخيل 
لكنهم مكتسبون مهارات عريقة، هذا باإلضافة إلى أراٍض زراعية بكرة في حوزة 
والمستثمرين في  والمنتجين  المزارعين  الفرص تضع  القبلية. وهذه  السالالت 
واجهة الفاعلين في هذا القطاع. وبالتالي حتمية تنظيمهم حول أهداف محددة 

والعمل جماعيًا للوصول إليها.

المزارع  مساحات  وصغر  البيوض  كمرض  الصعوبات  بعض  القطاع  يواجه  كما 
المياه  كقلة  الطبيعية  العوامل  وأثر  التحويلية  الصناعات  وضعف  وتشتتها 
فلقد  لذلك،  ناجعة  وتبني سياسات  المعوقات  هذه  على  وللتغلب  والتصحر. 
أصبح من الواجب االعتماد على العمل الجماعي والدخول في شراكات متعددة 
تطوير  حتمية  إلى  أدى  ما  هذا  والمنتجون.  المزارعون  صدارتها  في  األط��راف 
صلبة  مهنية  أرضية  تأسيس  بغية  وذل��ك  للفالحين،  التنظيمية  الهياكل 
قادرة على رفع التحديات والعمل في أجواء يطبعها التكامل والتفاهم والتآزر 
وترسيخ مفهوم التشارك والتجميع وفق منهجية استشارية تهم مختلف فئات 

السلسلة اإلنتاجية. ويرمي تطوير هذه الهياكل إلى خلق مجال للحوار والتشاور 
والتنسيق بين مختلف فعاليات السلسلة.

االضطالع بدور محوري في الحوار مع مختلف مكونات السلسلة كمخاطب يتمتع 
بالتمثيلية والصالحية لدى المصالح الحكومية المختصة.

المتواجدة  والكفاءات  المتاحة  اإلمكانيات  أجل حشد كل  المتواصل من  العمل 
وينمي  يحفظ  وعادل  متوازن  بشكل  خدمات  وإسداء  الالزمة  بالجهود  والقيام 

مصالح جميع الفرقاء العاملين بالسلسلة اإلنتاجية.

ولقد كان للسيد محمد بلحسان دور فعال وطليعي في إحداث هذه الهياكل 
التنظيمية حيث قام بأعمال حثيثة ومتواصلة على مستوى القواعد والتشاور 
للنخيل.  مهنية  بتنظيمات  القيام  تعيق  التي  الصعوبات  لمعرفة  والمشاركة 
وبعد التشخيص الدقيق للوضعية بالقطاع والذي أظهر المشاكل القائمة سواء 
ذات الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو السياسية، بدأ مرحلة البناء 
والتي تجلت في جهود إقناع الفاعلين وتجميعهم واقتراح األشكال والمناهج 

التنظيمية وإيجاد األرضية القانونية لذلك.

وهكذا فقد أدت هذه الجهود المنهجية والمشتركة بين الجهات الحكومية وغير 
الحكومية إلى إحداث هياكل تنظيمية على ثالث مراحل أساسية: 

المرحلة األولى تمت بإحداث أربع جمعيات إلنتاج التمور أخذت بعين االعتبار 
مختلف جهات المملكة من الوجهة الجغرافية والسياسية وتدبير التراب 

الوطني.

المرحلة الثانية تجلت في إحداث فدرالية وطنية لمنتجي التمور بالمغرب 
يوم 5 ابريل 2010. 

الفدرالية  بإحداث  وذلك  الثانية  المرحلة  لتقييم  جاءت  الثالثة  المرحلة 
كل  المنتجين  جانب  إلى  تضم  والتي  للتمور  المغربية  مهنية  البين 
الفالحة  كوزارة  الخاص  والقطاع  الحكومية  الجهات  من  اآلخرين  الفاعلين 

)الزراعة( ومراكز البحوث والصناع والمسوقين.

 وترمي هذه التنظيمات الفدرالية إلى النهوض بقطاع النخيل في جميع مكوناته 
وحلقات تحسين إنتاجيته وذلك من خالل انجاز برامج تنموية ذات أهداف مرقمة 

النهوض بالتنظيم المهني لتنمية مستدامة لقطاع النخيل بالمملكة المغربية
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ومحددة زمنيًا ومكانيًا، والعمل على تأطير )تنظيم، أو تجميع( المنتجين في 
المجاالت التقنية والتصنيعية والتسويقية.

كان  الذي  الميداني  بالعمل  التنظيمات  هذه  اهتمت  فقد  إحداثها،  يوم  ومنذ 
ينتظره الشركاء واألعضاء. وهكذا تم ربط عالقة تعاقدية بينها وبين الحكومة 
لتمكين جميع الجهات الفاعلة من تنفيذ برامج العمل التي تم االتفاق بشأنها 
التعاقدي، فقد بدأ تنفيذ مشروع  الميدانية. وفي هذا اإلطار  وتنسيق تدخالتها 
تأهيل قطاع النخيل الذي أعطى انطالقته صاحب الجاللة محمد السادس )حفظه 

اهلل(، وذلك من خالل:
• إعادة تأهيل واحات النخيل على مساحة إجمالية تناهز 48000 هكتار.	
• إحداث بساتين جديدة للنخيل خارج الواحات على مساحة 17000 هكتار.	
• تحقيق إنتاج يفوق 160 ألف طن خالل عام 2020 بدل 20 ألف طن حاليًا.	
• رفع طاقة إنتاج مختبرات زراعة األنسجة من 60 ألف طن شتلة حاليًا إلى 400 	

ألف سنويًا في أفق 2014 .
• تعزيز الطاقة االستيعابية لوحدات تعليب التمور إلى 110 آالف طن سنويًا.	
• بالمغرب 	 للتمور  دولي  معرض  أول  لتنظيم  الفعلية  المشاركة  تمت  كما 

منتجاتهم  لعرض  المنتجين  ومشاركة  اكتوبر2010(   3 إلى  سبتمبر   30(
الجدير بالذكر  بأحسن األساليب بمساحة كبيرة مجهزة لهذا الغرض. ومن 
فإن العقد-البرنامج الموقع مع الحكومة يعطي للتنظيمات المهنية مجاالً 
للعمل المتواصل والدؤوب وعلى عاتقها تقع مسؤولية نجاحه، ذلك ما يبرر 

كل التوجهات واآلفاق المستقبلية لها من خالل:
• تقوية الحركة التعاونية ووضع برنامج عملي لكل تعاونية ومجموعة يشمل 	

واإلمداد  والتسويق  والتصنيع  والتعبئة  باإلنتاج  المتعلقة  الجوانب  جميع 
بالموارد األولية.

• تحسين الكفاءات الفنية بواسطة التدريب واكتساب الخبرات في كل مجاالت 	
السلسلة اإلنتاجية وإشراك كل الفاعلين في ذلك من جماعات محلية وغرف 

فالحية )زراعية( وجمعيات جهوية وفيدراليات وجمعيات المجتمع المدني.
• األصناف 	 واختبار  اإلنتاج  تقنيات  كل  في  والتطبيقي  العلمي  البحث  تقوية 

وتقنيات تثمين المنتجات وإشراك الفاعلين في ذلك لتبني النتائج وبثها 
لدى كل المهتمين بتحسين إنتاجية القطاع.

• أهمية 	 ترويج  على  والعمل  القطاع  في  االستثمارات  جلب  في  المساهمة 
القطاع بمختلف المحافل الوطنية والجهوية والدولية.

كل  تدمج  منظمة  مهنية  هياكل  إلى  للوصول  بذلت  التي  الجهود  هي  تلك 
لقطاع  أصبح  فقد  استثناء. وهكذا  وبدون  النخيل  إنتاج  الفاعلين في سلسلة 
النخيل الذي كان ال يتوفر إال على بعض التنظيمات البسيطة ذات الطابع المحلي، 
الجغرافي  تواجدها  حيث  من  متكاملة  شبكة  شكل  على  مهنية  تنظيمات 
واختصاصاتها. وهذه النتيجة التي كانت بعيدة المنال فقد تم الحصول عليها 
قدرات  على  ذلك  في  معتمدة  الحكومية  الدوائر  بذلتها  التي  الجهود  بفضل 
بشرية مقتنعة بأهمية قطاع النخيل، مناضلة إلعطائها المكانة المرموقة الالئقة 
بها، مضحية بأوقاتها وما لها من نفيس إلقناع سكان الواحات بأهمية التنظيم 
والتجميع للدفاع عن مصير هذه الشجرة المباركة. ذلك كان دور رئيس الفدرالية 
الوطنية لمنتجي التمور بالمغرب والذي يشغل كذلك نائب رئيس الفدرالية البين 
اإلقليمي  المجلس  رئيس  السيد محمد بلحسان،  بالمغرب وهو  للتمور  مهنية 

لتافيالت، مهد الدولة العلوية الشريفة، ومستشار بمجلس البرلمان المغربي.

لقد كان له دور فعال وطليعي في كل مراحل إعداد هذه التنظيمات وإعطائها 
بحنكته  وهكذا  الميدان.  في  وعاملة  المفعول  سارية  لتصبح  اللمسات  كل 
وتجربته كمدير مقاوالت  بالمجتمع  المتميز  البرلمانية، ومن موقعه  السياسية 
وجيز  بلحسان في ظرف  استطاع محمد  فقد  للتمور،  للواحات وكمنتج  وكابن 
أن يخلق من شبه العدم فدرالية وطنية لمنتجي التمور، شرفه كل المنخرطين 
بها برئاستها. ذلك ما يميزه كشخصية جندت طاقاتها ومؤهالتها وإمكانياتها 

لخدمة الفاعلين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

للمزيد من المعلومات يمكن التواصل على العنوان التالي:
بلحسان محمد 

المملكة المغربية
هاتف : 00212661149704 

فاكس : 00212535577373, 00212535577086
med.belhassan@yahoo.fr
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