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Volume No. 1, Issue No. 04, December  2009, KHALIFA INTERNATIONAL DATE PALM AWARDاملجـلد الأول ، العـدد  04، دي�سمرب )كانون الأول( 2009         جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

عدســة نــزار بلــوط



بالنظر اإىل اأهمية �صجرة نخيل التمر يف حياتنا العامة واملكانة 

الكتاب  الأخوة  من  يرجى  اخلا�صة.  حياتكم  يف  ت�صغلها  التي 

العامل  عرب  النخلة  وحمبي  واملزارعني  واملنتجني  والباحثني 

مبعنى  التمر،  نخيل  ب�صجرة  الكرمي  براأيكم  بتزويدنا  التف�صل 

بكلمات  منتجاتها،  عن  اأو  النخلة  عن  تقولوا  اأن  ميكن  ماذا 

باللغة  �صواء  فقط،  اأ�صطر  اخلم�صة  تتجاوز  ل  ومعربة  ب�صيطة 

اأن تنظموا فيها اأجمل  ميكن  اأو اللغة الجنليزية. كما  العربية 

الق�صائد ال�صعرية باللغة العربية الف�صحى اأو اللهجة النبطية 

الدارجة.

القادمة(  يف )الأعداد  الهدف من ذلك هو فتح �صفحة جديدة 

النخلة( �صوف  عن  املباركة بعنوان )قالوا  ال�صجرة  من جملتكم 

اأو  والكلمات  والأفكار  العبارات  اأجمل  ون�صر  انتقاء  على  نعمل 

من  التمر  نخيل  �صجرة  يف  طرفكم  من  قيلت  التي  ال�صعر  اأبيات 

خمتلف اجلوانب م�صحوبة با�صم قائلها.

ونحن  املباركة.  وال�صجرة  اجلائزة  مع  تعاونكم  ح�صن  �صاكرين 

بانتظار ما جتود به نفو�صكم الطيبة يف حب النخلة ومنتجاتها.

قــالـوا عـن النخــلة

nakhla@kidpa.ae   تر�صل املواد على العنوان التايل



 بقيادة خليفة ··الإمارات توا�صل

م�صرية الإجنازات الكربى

     نهيــان مبــارك اآل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

  رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

حتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب 2009 باليوم الوطني الثامن والثالثني. 

وقد تر�سخت دعائم احتادنا ال�سامخ واأ�سبحت دولة الإمارات واحلمد هلل عالمة بارزة على تقدم الدول 

والأمم، مبا انتهجته من �سيا�سات حكيمة وحققته من منجزات عظيمة وما تنعم به من اأمن وا�ستقرار 

وازدهار وطماأنينة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(.

كما اأكد �سموه يف كلمة له يف الأول من دي�سمرب 2004، اإن ما و�سلت اإليه بالدنا من مكانة ورفعة وعزة 

وما تنعم به من طماأنينة ورخاء هو ثمرة م�سرية طويلة من اجلهد واملثابرة والعمل ال�ساق الدوؤوب قادها 

فقيدنا الكبري املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( بحكمة وحلم و�سرب، اإذ �سخر 

كل ثروات البالد ونذر نف�سه لبناء الوطن وتقدمه وتوفري احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني على اأر�س 

الدولة حتى اأ�سبحنا على ما نحن عليه اليوم·

اآل نهيان موؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة وباين  وقد حظي املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

الوطن  بقيادته احلكيمة وجهوده يف خدمة  واإجماع ولئها واعتزازها  الأمة  نه�ستها احلديثة مبحبة 

واملواطن منذ اأن عني حاكما ملدينة العني واملنطقة ال�سرقية يف العام 1946 اإىل توليه مقاليد احلكم 

يف اإمارة اأبوظبي يف ال�ساد�س من اأغ�سط�س 1966 وحتى انتخابه رئي�سًا للبالد بعد اإعالن احتاد دولة 

الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب1971.

وقد عاهدته الأمة بعد رحيله على موا�سلة العمل وال�سري على نهجه يف احلفاظ على كل الإجنازات التي 

حققها واإعالء �سروحها كما اأكد ذلك �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف 21 نوفمرب 2005 

بقوله )اإن دولة الإمارات قيادة وحكومة و�سعبًا م�سممة على موا�سلة التم�سك بالنهج الذي اأر�ساه فقيد 

الوطن الكبري املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان واأن تظل وفية ملا زرعه من مبادئ وقيم وما 

حققه من اإجنازات على جميع امل�ستويات(

وبهذه املنا�سبة الغالية )اليوم الوطني لدولة الإمارات( نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإىل الفريق اأول �سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، واىل �سعب دولة الإمارات 

واملقيمني على اأر�سها الطاهرة وكل عام واأنتم باألف خري.

شجـرتـنــا



الإنتاج امل�صتدام لنخيل التمر

اأ.د. عبــد الوهـــاب زايــد

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�سرف العام

مع بداية اإطالق اإ�سارة العمل الأوىل للموؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر الذي ت�ست�سيفه العا�سمة 

اأبوظبي خالل الفرتة من 15 – 17 مار�س القادم 2010 بداأت خاليا العمل واللجان الفنية عملها 

بجد ون�ساط وفق اأجندة حمددة وروؤية وا�سحة وتوجيهات عليا من �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل 

نهيان وزير العليم العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة رئي�س 

جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، هذا املوؤمتر الذي اأ�سبح من ركائز تطوير البحث 

اأنظار  حمط  اأ�سبح  والعامل،  العربي  امل�ستوى  على  التمور  واإنتاج  النخيل  بزراعة  املتعلق  العلمي 

ل�سكان  الغذائية  املعرفة  العامل، ومع منو  اأ�سقاع  التمر من خمتلف  الباحثني واملخت�سني بنخيل 

املعمورة بالقيمة الغذائية العالية للتمور والتوجه نحو املنتجات الع�سوية الآمنة بعيدًا عن الأغذية 

املعدلة وراثيًا اأو ذات الأثر املتبقي العايل للمبيدات والأ�سمدة الكيماوية واأثرها ال�سلبي على ال�سحة 

العامة والبيئة على حد �سواء. بات الطلب العاملي على التمور ينمو باطراد.

من هنا فقد بات من ال�سروري اأن تاأخذ هذه ال�سناعة )زراعة النخيل واإنتاج التمور( بعدًا جديدًا 

يف عملية التنمية الوطنية بحيث ل تغرد خارج ال�سرب، فالتنمية ل بد واأن تكون م�ستدامة عماًل 

بتو�سيات برنامج الأمم املتحدة للبيئة واملوؤمترات والقرارات الدولية امللزمة يف كثري من الأحيان 

من اأجل اأن نحفظ لالإن�سان واملجتمع وموارده الطبيعية مل�ستقبل اأف�سل.

فالتنمية امل�ستدامة بلغة العلم واملعرفة هي ال�ستجابة حلاجات احلا�سر دون امل�ساومة على قدرة 

الأجيال املقبلة يف الوفاء بحاجاتها، من هنا كان �سعار املوؤمتر الدويل الرابع لنخيل التمر )الأبعاد 

والتحديات اجلديدة يف جمال الإنتاج امل�ستدام لنخيل التمر( اأي القدرة على مواكبة هذه ال�سناعة 

ل�ستحقاقات التنمية امل�ستدامة وفق قرارات اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية املعروفة بتقرير 

م�ستقبلنا امل�سرتك، وقد �ساهم هذا التقرير برتكيزه على مفهوم التنمية امل�ستدامة يف زيادة الوعي 

واملعرفة البيئية لدى اأفراد املجتمع واحلفاظ على موارده الطبيعية.

من هنا نكرر الدعوة لكل الباحثني واملخت�سني واملهتمني وحمبي �سجرة نخيل التمر حول العامل 

للم�ساركة يف اأوراق عملهم العلمية بهذا املوؤمتر مرحبني بهم يف اأر�س الإمارات من اأجل جمتمع 

م�ستدام.

كـلمـتـنـــــا



مرا�صـالت املجـلة

تر�صل كافة املواد العلمية والفنية 

باإ�صم رئي�س اللجنة الإعالمية

مــديــــر التحــريـــر

على العنوان التايل:

�س.ب: بريد 42781 اأبوظبي 

الإمارات العربية املتحدة

هاتف متحرك: 6979645 0097150

فاك�س:   0097137832550    

فاك�س:   0097126391584

emadsaad_26@yahoo.com

nakhla@kidpa.ae

www.kidpa.ae

هيئة الإ�صراف العلمي

الدكتور غالب علي احل�صرمي

عميد كلية الأغذية والزراعة 

جامعة الإمارات العربية املتحدة

الدكتور هالل حميد �صاعد الكعبي

مدير اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية

القطاع اجلنوبي ـ بلدية مدينة العني

الدكتور ح�صن �صبانة

ال�سبكة الدولية للنخيل  والتمور

    ال�صجرة املباركة

جملة ف�سلية علمية متخ�س�سة بالنخيل والتمور

النا�صـر

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

رخ�سة رقم 1/107006/23818  

 املجل�س الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدويل للت�سنيف

ISBN978-9948-15-335-1 

املجلد الأول - العـدد الرابع

ذو احلجة  1430  هجري / دي�سمرب 2009  ميالدي 

الرئي�س الفخـري

�صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 

امل�سرف العام

الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

اأمـني عـام اجلائزة

مـديـر التحـريـر

املهند�س عـــــمـاد �صــــعد

رئي�س اللجـنة الإعـالمـية

emadsaad_26@yahoo.com

املدير  القانوين

الدكتور هالل حميد �صاعد الكعبي

رئي�س اللجنة املالية والإدارية

تدقـيق لغـوي

    الأ�صتاذ حمـمود بـدر

ت�سـوير �سـوئي

جاك جبور، نزار بلوط، خالد فار�س

ت�سميم واإخراج وطباعة

�سندوق بريد 111047 ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف:  0097126333970

 فاك�س:  0097126333756

 finelinead@emirates.net.ae

finelinead@hotmail.com 

معايري الن�صر باملجلة

وخم�ص�صًا        جديدًا،  املقال  يكون  1- اأن 

ملجلة اجلائزة فقط، ومل ي�صبق ن�صره.

احلا�صب  على  مطبوعًا  املقال  يكون  2- اأن 

اأو  العربية  باللغة  �صواء  الآيل 

واملراجع  بامل�صادر  مذياًل  النكليزية، 

املخت�صة.

بال�صور  والدرا�صات  البحوث  تزود  3- اأن 

العلمية الالزمة ذات اجلودة العالية

Digital-High resolution

بالربيد  وال�صور  املقالت  4-  تر�صل 

�صمن  تر�صل  اأو  للمجلة،  الإلكرتوين 

ورقية  ن�صخة  مع   )C.D( مدمج  قر�س 

مطبوعة على �صندوق بريد اجلائزة.
 

من  ي�صلها  ما  باإعادة  ملزمة  غري  5- املجلة 

اأم  ن�صرت  �صواء  اأ�صحابها  اإىل  مقالت، 

مل تن�صر.

6- ير�صل الكاتب �صورة �صخ�صية مع �صريته 

الثالثي  ال�صم  فيها  مو�صحًا  الذاتية 

اللكرتوين  والربيد  الهاتف  ورقم 

رقم  اإىل  بالإ�صافة  الربيد.  و�صندوق 

معه  يتعامل  الذي  البنك  يف  ح�صابه 

املكافاأة  اإر�صال  من  نتمكن  حتى  بلده  يف 

املالية يف حال الن�صر، وفق النظام املايل 

املعمول به يف اإدارة املجلة.

تعرب  املجلة  يف  الواردة  7- املقالت 

تلزم  ول  كتابها  اآراء  عن  بال�صرورة 

اجلائزة.     

العدد  �صمن  العلمية  املواد  8- ترتيب 

يخ�صع لعتبارات فنية.

حمبي  جلميع  مفتوحة  املجلة  9- �صفحات 

يف  ي�صاهم  مبا  العامل  حول  النخلة 

توطني املعرفة وبناء جمتمع م�صتدام.
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معر�س �صجرة احلياة يف دبا احل�صن

ندوة النخلة .. حياة وح�صارة

التقنيات احلديثة يف مكافحة الآفات

منزل من اجلريد

�صاألت اإعرابيًا؟ ما اأموالكم؟

نهيان مبارك يطلع على تر�صيحات الدورة الوىل

زهري ابو الديب ون�صف قرن من العطاء

عفن الربعم الطريف يف النخيل

النخلة يف القراآن وال�صنة

دعوة لالإعالن يف جملة ال�صجرة املباركة

تاأثري امل�صتخل�صات اخلام

حمددات الطاقة الت�صديرية 

للتمور اجلزائرية

الفهـرس



الكتاب السنوي توثيق إلنجازات 
الجائزة في دورتها األولى 2009 

صدر عن األمانة العامة 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

العامة جلائزة خليفة الدولية  �صدر عن الأمانة 

لنخيل التمر الكتاب ال�صنوي الأول، الكتاب يوثق 

كافة الأن�صطة والفعاليات التي حققتها اجلائزة 

ال�صعد  خمتلف  على   2009 الأوىل  دورتها  يف 

ال�صادر  الرئا�صي  املر�صوم  بدءًا من  واملجالت، 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  عن 

اخلا�ص  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان 

بتاأ�صي�ص اجلائزة اإىل املرا�صيم الوزارية الأخرى 

اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  �صمو  عن  ال�صادرة 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�ص 

املختلفة  الأن�صطة  مع  اجلائزة،  اأمناء  جمل�ص 

جمل�ص  اأعمال  اإىل  بالإ�صافة  بها،  �صاركت  التي 

اأعمال  ونتائج  ال�صادرة عنه  والقرارات  الأمناء 

اجلائزة  فئات  اإىل  للمتقدمني  الأوىل  الدورة 

ونتائج التحكيم من قبل اللجنة العلمية. ويختتم 

يف  جرى  الذي  التكرمي  بحفل  �صفحاته  الكتاب 

واملكرمني اخلا�صني  للفائزين   2009 15 مار�ص 

من قبل �صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

جمل�ص  رئي�ص  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

باإ�صراف  الإعالمية  اللجنة  جهود  ثمرة  الكتاب 

بطبعة  �صدر  للجائزة،  العام  الأمني  �صعادة 

رقم  لالإعالم  الوطني  املجل�ص  مبوافقة  فاخرة 

24350 / 100122 / 1 كما اأخذ الكتاب رقمًا يف 

 978-9948-15-336-8 هو  الدويل  الت�صنيف 

ISBN من قبل املجل�ص الوطني لالإعالم. 
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الشجرة المباركة
رخصة رسمية، ورقم تصنيف دولي

الإعالمية  اللجنة  ت�صلمت  والتقدير  ال�صكر  بيد 

الدولية لنخيل  العامة جلائزة خليفة  الأمانة  يف 

التمر كتاب ترخي�ص جملة )ال�صجرة املباركة( 

التمر  بنخيل  متخ�ص�صة  ف�صلية  علمية  كمجلة 

 3995 رقم  حتت  لالإعالم  الوطني  املجل�ص  من 

تاريخ 9 / 7 / 2009 .

للكتاب  الدويل  الرتقيم  نيلها  اإىل  بالإ�صافة 

وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة  من   )ISBN(

املجتمع كونها اجلهة الر�صمية يف دولة الإمارات 

املخولة مبنح رقم الت�صنيف الدويل وهو

ISBN 978-9948-15-335-1 

ال�صجرة  تكون  بذا 

اأخذت  قد  املباركة 

الر�صمي  موقعها 

العلمية  املجالت  بني 

بنخيل  املتخ�ص�صة 

املحلية  ال�صاحة  على  التمر 

وهذا  والدولية،  والإقليمية 

من  املزيد  اإىل  بنا  يدفع 

حتقيق  يف  واللتزام  امل�صوؤولية 

توطني  يف  اجلائزة  اأهداف 

املتخ�ص�ص  العلم  ون�صر  املعرفة 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور بني فئة 

الباحثني واملهتمني وحمبي النخلة من 

خمتلف  يف  م�صتدام  جمتمع  بناء  اأجل 

اأرجاء العامل. 

الشجرة المباركة ديسمبر102009 - 11



الشجرة المباركة ديسمبر2009

 

شجرة الحياة 
تستحوذ على اهتمام 

أهالي “دبا الحصن”

نظمته جمعية أصدقاء النخلة 
بالتعاون مع دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة

وحمبو  مزارعو  عا�ش  كامل  يوم  مدى  على 

دبا احل�صن على  التمر يف مدينة  نخيل  �صجرة 

اأكرث  مع  الإمارات،  دولة  من  ال�صرقي  ال�صاحل 

النخيل  بزراعة  خمت�صة  جهة  ع�صرة  اأربع  من 

واإنتاج التمور على م�صتوى دولة الإمارات قدموا 

العلمية  ومطبوعاتهم  ومعارفهم  خربتهم  لهم 

جراء  والتمور  بالنخيل  املتخ�ص�صة  والإر�صادية 

املتخ�ص�ش  النوعي  املعر�ش  يف  م�صاركتهم 

اأ�صدقاء  جمعية  نظمته  الذي  احلياة(  )�صجرة 

بدبا  الثقايف  الن�صاط  ق�صم  مع  بالتعاون  النخلة 

يف  والإعالم  الثقافة  لدائرة  التابع  احل�صن 

املنطقة ال�صرقية )اإمارة ال�صارقة( بقاعة غرفة 

جتارة و�صناعة دبا احل�صن.

جاء ذلك خالل املعر�ش الذي افتتحه �صعادة عبد 

والإعالم  الثقافة  دائرة  عام  مدير  العوي�ش  اهلل 

بال�صارقة بح�صور كل من عبد اهلل يعروف مدير 

الريامي  ومتيم  احل�صن  بدبا  الأمريي  الديوان 

واملقدم  احل�صن  بدبا  البلدية  املجل�ش  رئي�ش 

احل�صن  دبا  �صرطة  مركز  رئي�ش  جمعوه  اأحمد 

وه�صام املظلوم مدير اإدارة الفنون بال�صارقة.

م�صاركات  املتعددة  اأق�صامه  يف  املعر�ش  ت�صمن 

والهيئات  واجلمعيات  امل�صانع  بع�ش  واإجنازات 

اأ�صدقاء  جمعية  التوايل:  على  وهي  احلكومية 

التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  النخلة، 

والتمور،  النخيل  تنمية  وبحوث  درا�صات  وحدة 

اإدارة خدمات التغذية يف جامعة الإمارات، اإدارة 

موؤ�ص�صة  ال�صرقية،  الطبية  املنطقة  يف  التغذية 

النخيل لالإعمال الرتاثية، جهاز اأبوظبي للرقابة 

الغذائية – اإدارة زراعة اأبوظبي، بلدية الفجرية، 

احل�صن  دبا  جمعية  بالفجرية،  الرتاث  قرية 

الراجحي  خمتربات  ال�صعبي،  والرتاث  للفنون 

احل�صن،  دبا  بلدية  النباتية،  الأن�صجة  لزراعة 

�صركة  البيولوجية،  لالأ�صمدة  الإمارات  م�صنع 

الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل والتمور.

الدولية  اإىل ذلك فقد حاز جناح جائزة خليفة 

خالل  امل�صوؤولني  اهتمام  على  التمر  لنخيل 

لهم  اأتيحت  حيث  املعر�ش،  وجمهور  الفتتاح 

وكيفية  اجلائزة  اأهداف  على  التعرف  فر�صة 

رغبة  واأبدوا  املختلفة  فئاتها  على  التقدم 

ملا  فيها  امل�صاركة  وتفعيل  التوا�صل  يف  واهتماما 

دبا  اأبناء  لدى  اأهمية  من  التمر  نخيل  ل�صجرة 

احل�صن وال�صاحل ال�صرقي من  دولة الإمارات. 

09 - 08



الشجرة المباركة ديسمبر2009



قرص مدمج 
 لحفل تكريم الفائزين

الدورة األولى 2009 
على  يحتوي  مدمج  قر�ص  �أول  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جلائزة  �لعامة  �لأمانة  عن  حديثًا  �صدر 

نهيان  �ل�صيخ  �صمو  برعاية  �جلائزة  لأعمال  �لأوىل  �لدورة  يف  �لفائزين  تكرمي  حلفل  كامل  ت�صجيل 

كبار  بح�صور  �جلائزة.  �أمناء  جمل�ص  رئي�ص  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان  �آل  مبارك 

بنخيل  و�ملخت�صني  و�لباحثني  �لعلماء  و�ل�صادة  و�ل�صعادة  �ملعايل  و�أ�صحاب  �ل�صيوخ  من  �ل�صخ�صيات 

�لتمر من د�خل �لدولة وخارجها. بالإ�صافة �إىل �أ�صحاب �ل�صعادة �ملكرمني و�لفائزين بفئات �جلائزة 

كل ح�صب �خت�صا�صه.

�أبوظبي قد �حتفت بالفائزين و�صيوف �جلائزة يف ق�صر �لإمار�ت �لذي �حت�صن  وكانت �لعا�صمة 

 15 �لأحد  يوم  �صباح  �لتكرم  حفل  فعاليات 

مار�ص 2009 .

�حل�صول  يف  يرغب  وملن  �ملعلومات  من  للمزيد 

حتميل  ميكنه  �ملدمج  �لقر�ص  من  ن�صخة  على 

�ملحتوى من �لر�بط �لتايل  على �ملوقع �لر�صمي 

للجائزة على �صبكة �لإنرتنت:

www.kidpa.ae
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خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  تقدت 

الدولية لنخيل التمر بتهنئة اإىل اأ�صحاب 

جميعًا(  اهلل  )حفظهم  ال�صيوخ  ال�صمو 

واأ�صحاب املعايل الوزراء واأ�صحاب ال�صعادة 

اللجنة  واأع�صاء  الأمناء  جمل�س  اأع�صاء 

ال�صعادة  اأ�صحاب  اإىل  العلمية، بالإ�صافة 

الدكاترة والباحثني واملخت�صني والهيئات 

نخيل  ب�صجرة  العالقة  ذات  واجلهات 

عيد  بحلول  الدولة  وخارج  داخل  التمر 

ال�صحى املبارك اأعاده اهلل علينا وعليكم 

والربكات،  واليمن  باخلري  اجلميع  وعلى 

متمنني املحبة وال�صالم للنا�س اأجمعني.

عساكم 
مـــن 

عــواده

87 - 86

العدد الثالث 
من مجلة 

النخيل والتمور

يومًا بعد يوم يثبت �لإعالم �لعلمي �ملتخ�ص�ص 

جدو�ه يف خدمة �جلمهور �مل�صتهدف يف ن�صر 

�لوعي و�ملعرفة �لعلمية ذ�ت �ل�صلة بزر�عة 

�لعربية،  �ملنطقة  يف  �لتمور  و�إنتاج  �لنخيل 

كما �أثبت جودته �لتقنية و�ملهنية يف �لتعامل 

و�ي�صال  تب�صيطها  يف  �لعلمية  �ملو��صيع  مع 

ر�صائلها للجمهور �مل�صتهدف.

و�لتمور  �لنخيل  جملة  �لزميلة  نرى  هكذ� 

�لتي ت�صدر عن د�ر قي�ص للن�صر و�لتوزيع يف 

حتريرها  وير�أ�ص  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة 

�حلمد�ن.  حممد  بن  عبد�هلل  �لدكتور 

وبالتوفيق  �لعزيز  �لزميل  �أيها  �لإمام  �إىل 

و�ل�صد�د.
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نهيان مبارك يطلع على 
حصيلة الترشيحات 

ويبارك الجهود

مع إغالق باب الترشيح لجائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر في دورتها الثانية 

70 % نسبة الزيادة في عدد المتقدمين للدورة الثانية 
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التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  جمال 

اأف�ضل  وفئة  متميز  اإنتاج  اأف�ضل  وفئة 

تقنية  اأف�ضل  وفئة  تنموي  م�ضروع 

متميزة وفئة ال�ضخ�ضية املتميزة. 

امللحوظة  للزيادة  �ضعادته  عن  معربًا 

يف  للجائزة  املتقدمني  اأعداد  يف 

فئة  �ضجلت  حيث  الفئات،  خمتلف 

اأعلى  املتميزة  والدرا�ضات  البحوث 

الدول  م�ضتوى  وعلى  م�ضاركة،  ن�ضبة 

م�ضاركات  العامة  الأمانة  و�ضل  فقد 

اأمريكا،  وهي  العامل  دول  من  عدة 

وا�ضرتاليا  وبريطانيا  فرن�ضا 

وايطاليا والهند واإيران واليابان. 

بالإ�ضافة اإىل العراق وال�ضعودية 

واجلزائر  و�ضورية  وم�ضر 

وال�ضودان  وتون�س  والأردن 

واملغرب  وقطر  وفل�ضطني 

وليبيا وال�ضومال و�ضلطنة 

عمان ولبنان ودولة الإمارات.

يف حني حققت الدول العربية اأعلى ح�ضة بني 

دول العامل حيث �ضاركت 15 دولة عربية مقابل 

9 دول من باقي اأنحاء العامل. اأي ما ن�ضبته 63 % 

37 % لبقية دول العامل. م�ضريًا  للدول العربية و 

اأن مكتب الأمانة العامة قد بداأ  اإىل  دكتور زايد 

بعملية  امل�ضاركة،  الأعمال  وتقييم  بفرز  اأعماله 

عالية  ب�ضفافية  اجلائزة  تاأ�ضي�س  منذ  ات�ضمت 

وحيادية تامة.

و�ضدد الأمني العام يف ختام حديثه على اأهداف 

اجلائزة التي تطمح اإىل حتقيقها واأبرزها تعزيز 

املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة  الريادي  الدور 

اخلا�س  العلمي  البحث  وتطوير  تنمية  يف  عامليًا 

زراعة  قطاع  يف  العاملني  وت�ضجيع  بالنخيل. 

واملنتجني  واملزارعني  الباحثني  من  التمر  نخيل 

والهيئات  واجلمعيات  واملوؤ�ض�ضات  وامل�ضدرين 

املخت�ضة. وتكرمي ال�ضخ�ضيات العاملة يف جمال 

والإقليمي  املحلي،  امل�ضتوى  على  التمر،  نخيل 

والدويل.

اطلع �ضمو ال�ضيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

التمر على  الدولية لنخيل  اأمناء جائزة خليفة 

ح�ضيلة الرت�ضيحات التي و�ضلت اإليها اجلائزة 

ايجابيًا  يعك�س  مبا  بذلت  التي  اجلهود  وبارك 

الثقة الكبرية التي حققتها اجلائزة يف دورتها 

الثانية وح�ضورها املتميز يف خمتلف الأو�ضاط 

املحلي  امل�ضتوى  على  والإنتاجية  العلمية 

والإقليمي والدويل بف�ضل التوجيهات احلكيمة 

ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول 

�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة.

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �ضعادة  اأ�ضار  كما 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني 

باب  واإغالق  الرت�ضيحات  باب  اإغالق  مع  اأنه 

 2010 الثانية  دورتها  يف  للجائزة  الرت�ضيحات 

ميثلون  مرت�ضحًا   66 املتقدمني  عدد  بلغ  فقد 

وقدرها  ملحوظة  بزيادة  العامل  دولة حول   24

70 % يف عدد املرت�ضحني موزعني على خم�س 

فئات هي فئة البحوث والدرا�ضات املتميزة يف 
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النخلة.. حياة وحضارة             مركز عي�سى الثقايف

 املنامة - مملكة البحرين

تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء في مملكة البحرين 

15 - 14

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  دعا 

�سلمان اآل خليفة رئي�ص الوزراء القطاع اخلا�ص 

النخلة ويف مقدمتها  ال�ستثمار يف منتجات  اإىل 

باملنتج  الرتقاء  على  والعمل  والتمور  الرطب 

مهياأة  فالأر�سية  النخلة  من  امل�ستمد  البحريني 

لهذا النوع من ال�ستثمار واملجال مفتوح والدعم 

روؤو�ص  �سموه  وحث  متاح،  احلكومي  والت�سجيع 

عام  ب�سكل  والعربية  خ�سو�سًا  املحلية  الأموال 

الغذائي  الإنتاج  زيادة معدلت  امل�ساركة يف  اإىل 

وجودته و�سوًل اإىل حتقيق الكتفاء الذاتي. ودعا 

احلياة  رمز  للنخلة  العتبار  اإعادة  اإىل  �سموه 

من  مهمًا  جزًءا  تزال  ول  كانت  التي  والعطاء 

الغذاء اليومي لأهايل املنطقة ومورًدا اقت�ساديًا 

م�سريًا  املجتمع  من  بالقليلة  لي�ست  لفئة  رئي�سيًا 

دعائم  اإحدى  ت�سكل  كانت  النخلة  اأن  اإىل  �سموه 

القت�ساد اخلليجي عمومًا والبحريني خ�سو�سًا 

ورافدًا مهمًا لالقت�ساد الوطني وركنًا اقت�ساديًا 

مهمًا بالن�سبة للقطاع الزراعي يف اململكة.

المشاركون أثنوا على جهود جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر ودولة اإلمارات 

في دعم وتنمية قطاع النخيل
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مياه �سرب بنكهة حبوب اللقاح الطبيعي

قدمتها ادارة الندوة هدية لل�سيوف

الثقايف ملركز عي�سى  الن�ساط  الوزراء لنطالقة 

ارتبط  الندوة  مو�سوع  باأن  واأ�ساف  الثقايف. 

النخلة  وجدت  واأينما  واأهلها  املنطقة  بتاريخ 

مكانة  اإىل  �سموه  وتطرق  احل�سارة  رافقتها 

النخلة التي ذكرها املوىل عز وجل يف كتابه يف 

مواقع متعددة. 

العهد  يف  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة  من  وباهتمام 

امللكي رئي�ص الوزراء تويل عناية كبرية بالنخلة 

العربية  اجلزيرة  يف  مهدها  يزال  ول  كان  التي 

مملكة  ومنها  املنطقة  تاريخ  يف  امتداد  ولها 

البحرين. 

ثم قام �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء بجولة 

�سموه  اطلع  حيث  للندوة  امل�ساحب  املعر�ص  يف 

رطب  من  النخلة  منتوجات  من  �سمه  ما  على 

ومتور واحلرف اليدوية املرتبطة بالنخلة. وبهذه 

املنا�سبة اأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء 

اهتمام احلكومة بزراعة النخيل وحر�سها على 

حاثًا  بالنخلة  والعناية  والنماء  اخل�سرة  ب�سط 

على  الزراعية  بالتنمية  املعنية  اجلهات  �سموه 

مواكبة اأحدث تطورات الع�سر يف جمال زراعة 

العلمية  الأ�ساليب  اأحدث  وا�ستخدام  النخيل 

اململكة  متور  واأ�سناف  باأنواع  لالرتقاء  والتقنية 

ودفعها ملزيد من اجلودة والتميز.

من  جمموعة  الندوة  افتتاح  �ساحب  وقد  هذا 

بها  �ساركت  بالنخلة  ال�سلة  ذات  الفعاليات 

اململكة. حيث مت عر�ص  اجلمعيات احلرفية يف 

ومهنة  القوارب،  �سناعة  ومهنة  القفا�ص،  ملهنة 

ال�سفيف، ومهنة ال�سالل، ومهنة املدب�ص، ومهنة 

بالإ�سافة  النخيل،  �سعف  من  الورق  �سناعة 

وم�سرح  ال�سعبية  والقهوة  املزارعني  جمل�ص  اإىل 

الدمى.

اجلهات امل�ساركة باأعمال الندوة:

اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  1-  املركز 

والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( �سورية.

2-  املنظمة العربية للتنمية الزراعية .

3-  املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 

اجلافة )ايكاردا( �سلطنة عمان.

جاء ذلك خالل افتتاح �سموه ندوة )النخلة حياة 

 2009 نوفمرب   23 الثنني  يوم  وح�سارة( �سباح 

عي�سى  ملركز  الثقايف  الن�ساط  باكورة  تعد  التي 

�سمو  األقى  حيث  املنامة.  العا�سمة  يف  الثقايف 

ال�سيخ عبد اهلل بن خالد اآل خليفة رئي�ص املجل�ص 

اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  الإ�سالمية  لل�سوؤون  الأعلى 

ي�سرفنا  فيها  قال  كلمة  الثقايف  عي�سى  مركز 

رئي�ص  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وح�سور  رعاية 

رئيس وزراء مملكة البحرين يوجه 
بدعـم المزارعــين واالســـتثمار 
في منتجات الشجرة المباركة
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4-  وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور 

)جامعة الإمارات العربية املتحدة(.

5-  اإدارة الرثوة النباتية، وزارة �سوؤون البلديات 

والزراعة )مملكة البحرين(.

والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  6-  مدينة 

)اململكة العربية ال�سعودية(.

امللك  جامعة  والزراعة،  الأغذية  علوم  7-  كلية 

�سعود )اململكة العربية ال�سعودية(.

وزارة  الزراعية،  للبحوث  العامة  8-  املديرية 

الزراعة والرثوة ال�سمكية )�سلطنة عمان(.

والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزارة  9-  م�ست�سار 

)مملكة البحرين(.

الثقايف  عي�سى  مركز  الوطنية  10-  املكتبة 

)مملكة البحرين(.

11- جامعة قطر.  

12-  معهد الإمام ال�سافعي للدرا�سات الإ�سالمية 

)مملكة البحرين(.

13- جامعة المارات العربية املتحدة.

14- جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

اجلهات امل�ساركة باملعر�ض:

1-  جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر )الإمارات 

العربية املتحدة(.

2-  وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور 

)جامعة الإمارات العربية املتحدة(.

)مملكة  والزراعة  البلديات  �سوؤون  3-  وزارة 

البحرين(.

)مملكة  والأمومة  الطفل  رعاية  4-  جمعية 

البحرين(.
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عنوان البحثاملتحدث

النخلة يف البحرين م�ساهداتي وجتربتي�سمو ال�سيخ عبد اهلل بن خالد اآل خليفة

من تاريخ �سيدة ال�سجراأ. د. عبد البا�سط عودة اإبراهيم

النخل بني الآيات القراآنية والأحاديث النبوية، معجزة علميةد. نظمي خليل اأبو العطا

النخلة يف النتاج الفكري البحرينيد. من�سور حممد �سرحان

Plant biotechnology and date palm imporovementاأ. د. حممد اأعوين

اجنازات تقنية زراعة الأن�سجة بدولة الإمارات موزة نا�سر عبد اهلل ال�سام�سي

Joel A. Malek De novo sequencing comparative genomics of the date palm tree (phoenix doctylifera
L., cv, Khlas) using massively parallel sequencing

ح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء الدرو�ص امل�ستفادة والفر�ص املتاحة لتح�سني ا�ستئ�سال واإدارة نظم د. عبد العزيز حممد عبد احلكيم

التحكم يف الآفة

Plant growth regulators associated with "shees" fruit abnormality of date palmاأ. د. نا�سر بن �سالح اخلليفة

واقع واآفاق �سناعة التمور يف دول اخلليج العربيد. عبد اهلل بن حممد احلمدان

م�ستقبل ال�سناعات التحويلية للتموراأ. د. بكري ح�سني ح�سن

املنتجات امل�ستقة من التمور ال�سناعية القت�سادية والتقنيات امل�ستقبليةد. حممد م�سطفى العبد

واقع النخيل يف مملكة البحرين التحديات واحللولال�سيخ حممد بن عبد الوهاب اآل خليفة

تطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور يف ال�سوداند. عو�ص حممد اأحمد عثمان

واقع زراعة النخيل واإنتاج التمور يف الوطن العربياأ. د. عبد البا�سط عودة اإبراهيم

البحوث العلمية املقدمة يف الندوة:
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البحرينية  املنتجة  لالأ�سر  العا�سمة  5-  جممع 

)مملكة البحرين(.

6- مركز احلرف )مملكة البحرين(.

7-  بيت اخل�سر والليف )مملكة البحرين(.

)مملكة  للت�سوير  البحرين  بيت  8-  �سركة 

البحرين(.

9- بريد البحرين.

10- جامعة المارات العربية املتحدة.

طابع خا�ض بالندوة:

مبنا�سبة انعقاد ندوة )النخلة.. حياة وح�سارة( 

البحرين  بريد  اأ�سدر  البحرين..  مملكة  يف 

بهذه  خا�سًا  تذكاريًا  طابعًا  املوا�سالت  بوزارة 

ب�سورة  ومتوجًا  الندوة  �سعار  يحمل  املنا�سبة 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

اهلل  )حفظه  البحرين  مملكة  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه( من فئة 100 فل�ص.

مركز عي�سى الثقايف:

يعد اأحد اأهم واأبرز املوؤ�س�سات الثقافية يف مملكة 

البحرين نظرًا ملا يحتويه من اأق�سام متعددة تقدم 

ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  متنوعة،  ثقافية  خدمات 

وتدعم م�سرية احلوار  الثقايف  التبادل  يف عملية 

املجال  يف  اململكة  مكانة  وجت�سيد  احل�ساري 

العلمي ليكون بذلك رافدًا من روافد املعرفة لأبنا 

اململكة.

يف  واملطبوعات  الكتب  توفري  اإىل  املركز  يهدف 

بها  والتعريف  والثقافة،  املعرفة  علوم  خمتلف 

واملحافظة عليها، ويقوم املركز بتنظيم الأن�سطة 

والندوات  واملوؤمترات  واملعار�ص  والربامج 

مركز  يرمي  كما  الهادفة.  والعلمية  الثقافية 

احل�ساري  بالرتاث  العناية  اإىل  الثقايف  عي�سى 

مملكة  بثقافة  والتعريف  والإ�سالمي  العربي 

املركز  ويهدف  احل�ساري،  وتاريخها  البحرين 

اإىل تنمية احلوار بني الثقافات واحل�سارات، كما 

يهدف اإىل ت�سجيع ودعم الإبداع الفكري والثقايف 

على ال�سعيد الوطني.
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النخلة في تاريخ البحرين

ارتبطت النخلة ارتباطا وثيقا بالإن�سان البحريني 

فقد  احلا�سر،  وقتنا  وحتى  الزمان  قدمي  منذ 

فاأكل من رطبها  لغذائه  ومازالت م�سدرًا  كانت 

�سيفًا وجفف التمر لياأكله �ستاًء، كما وظف جميع 

يف  منها  ا�ستفاد  اأدوات  �سنع  يف  النخلة  اأجزاء 

متورها  بجودة  دملون  وعرفت  اليومية،  حياته 

وقد  والدب�ص،  التمور  هذه  بت�سدير  وا�ستهرت 

ورد ذكرها يف مدونات ال�سومريني وتغنوا بها يف 

اأ�سعارهم. كما ذكر املوؤرخ ابن وح�سية باحتمال 

اأن تكون جزيرة املحرق يف مملكة البحرين هي 

املوطن الأ�سلي الذي ن�ساأت فيه نخلة التمر.

جاء ذلك يف مقدمة الكتاب الوثائقي الذي اأعدته 

واأ�سرفت على حتريره �سمو ال�سيخة ماي�سة بنت 

املنظمة  اللجنة  رئي�سة  خليفة  اآل  الرحمن  عبد 

الكتاب  للحدائق. حيث غطى  البحرين  ملعر�ص 

ب�سكل مف�سل ودقيق النخلة يف تاريخ 

اليدوي،  واحلرف  والنخلة  دملون، 

النباتي  والو�سف  النخلة،  ومنتجات 

لنخلة التمر.

دملون  تاريخ  يف  النخلة  ف�سل  ففي 

النخيل  اآلهة  الكاتبة  ا�ستعر�ست 

والنخلة  القدمية  احل�سارات  يف 

كانت  وكيف  الدملونية  الأختام  يف 

النخلة اأحد اأهم الرموز يف ح�سارة 

اخلارجي،  العامل  مع  وجتارتها  دملون 

بالإ�سافة اإىل النخلة ك�سجرة مقد�سة لديهم 

احلياة  بعد  ما  معتقدات  يف  دور  لها  كان  كما 

وطقو�ص الدفن. كما ا�ستعر�ست تاريخ املدب�سة 

يف البحرين والنخلة يف الأمثال ال�سعبية.

واحلرف  النخلة  ف�سل  يف  جاء  حني  يف 

اعتمدت  التي  اليدوية  احلرف  اأنواع  اليدوية 

�سناعة  مثل  النخلة  على  الأولية  موادها  يف 

القراقري، و�سناعة  والقفا�سة، و�سناعة  املنازة 

اللقاح  وماء  ال�سا�سة،  قارب  و�سناعة  احلبال، 

اأ�سواق  املنتجات  لهذه  كان  كما  قروف(.  )ماء 

خا�سة لت�سويقها للم�ستهلك مثل �سوق الثنني يف 

منطقة اجلابور. 

منتجات  اأهم  فيه  جاء  فقد  الثالث  الف�سل  اأما 

النخلة  وخو�ص  وال�سالة  ال�سعف  مثل  النخلة 

وخو�ص قلب النخلة و وغريها. ويف الف�سل الأخري 

اأتى الكتاب على الو�سف النباتي لنخلة التمر من 

حيث املجموع اجلذري وال�ساق والأوراق والأزهار 

والثمار واملراحل التي متر بها الثمرة.
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زهير أبو األديب
ونصــف قــرن 

من العطاء الدؤوب

�صــخـ�صـــــية العـــــــدد

الجائزة جاءت في الوقت المناسب لتعبر 
عن حب خليفة للنخلة وأهلها

أكرموا النخلة بالتسميد العضوي والري 
والنظافة ألنها أكرم منا بالعطاء
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منذ اأكرث من ن�شف قرن بداأ م�شواره يف الإمارات 

جاء  اأبوظبي،  يف  القوم  واأعيان  �شيوخ  مع  بداأه 

التعليمية  البعثات  اأوىل  مع  التعليم  يف  ليعمل 

حمدان  ال�شيخ  �شمو  الأردن  من  بها  جاء  والتي 

اأر�شله  الذي  اهلل(  )رحمه  نهيان  اآل  حممد  بن 

حاكم اأبوظبي اآنذاك ال�شيخ �شخبوط بن �شلطان 

ليكون  التعليم  نهيان )رحمه اهلل( وعمل يف  اآل 

يف  زرعهما  اللتان  واحلرف  الكلمة  على  معلمًا 

عقول اأبناء الإمارات من الرعيل الأول الذي كان 

له فر�شة مواكبة بداية م�شوار التعليم النظامي 

بالإمارات، حيث بداأ م�شواره منذ اأول ال�شتينات 

مدر�شة  اأول  يف  التعليم  ب�شلك  التحق  حينما 

مدينة  يف   1960 عام  معه  ثالثة  وزمالء  فتحها 

العني حتت م�شمى )مدر�شة العني يف الربميي(.

ومن ثم انتقل من موقعه هذا اإىل موقع اآخر متقدم 

يف امل�شوؤولية ليكون امل�شت�شار الزراعي خلليفة بن 

زايد اآل نهيان يوم كان ويل عهد اأبوظبي، ومازال 

على درب العطاء والوفاء وعدًا وعهدًا لأبوظبي 

والإمارات من اأجل م�شتقبل اأف�شل لنا ولالأجيال 

الأديب  اأبو  زهري  امل�شت�شار  �شعادة  اإنه  القادمة. 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مع  الزراعي  امل�شت�شار 

الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

العربية املتحدة )حفظه اهلل(.

جملة  قراء  يخ�س  اأن  �شرورنا  دواعي  فمن 

ال�شجرة املباركة الأكارم بهذا احلوار ال�شحفي 

مبنا�شبة الذكرى الثامنة والثالثني للعيد الوطني 

الإمارات  على  اهلل  اأعادها  الإمارات  لدولة 

واليمن  باخلري  و�شعبًا  واأر�شًا  وحكومة  قيادة 

والربكات. 

قبل  التالية:  باملعلومة  معنا  حديثه  ا�شتهل  وقد 

بالإمارات  النخيل  اأ�شجار  عدد  كان  �شنة   38

اأ�شبح عدد  فقد  والآن  �شجرة  املليون  يقارب  ما 

مليون �شجرة،   40 اأكرث من  التمر  نخيل  اأ�شجار 

النخيل  ب�شجرة  الهتمام  اإىل  ترجع  كلها  وهذه 

الزراعية  النه�شة  وباين  موؤ�ش�س  كان  والذي 

املرحوم ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب 

الدرب  هذا  �شلكوا  الكرام  واأبناءه  ثراه(  اهلل 

النخلة  يويل  الدولة  رئي�س  ال�شمو  ف�شاحب 

ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  وا�شعًا وكذلك  اهتمامًا 

حممد بن زايداآل نهيان ويل عهد ابو ظبي نائب 

القائد العلى للقوات امل�شلحه  حيث �شخروا كل 

يف  والتمور  النخيل  بواقع  الرتقاء  بغية  اجلهود 

وتوفريفائ�س  املحليه  الحتياجات  ل�شد  الدوله 

للت�شدير.

ماذا تعني لكم �شجرة نخيل التمر؟

�شجرة نخيل التمر تعني الكثري لكل عربي ولكل 

م�شلم اأذ ورد ذكرها يف القراآن الكرمي يف اكرث 

بيئة  يف  نبتت  مباركة  �شجرة  فهي  اآية،   20 من 

ثمارًا  املنطقة  لأبناء  وفرت  جافة  �شحراوية 

ا�شتغنوا بها )غذائيًا( عن بقية ا�شناف الطعام 

عدا حليب الإبل والذي ت�شكل معه وجبة متكاملة 

تفي باحتياجات اجل�شم الغذائية لتك�شبه املناعة 

وتقيه من الأمرا�س.

العاملية  ال�شحة  منظمة  اإح�شائيات  وت�شري 

ومنظمة الأغذية والزراعة باأن الإن�شان البدوي 

فحـــــل مدينة العــــني الم
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من  غريه  عن  ال�شرطان  لأمرا�س  عر�شة  اأقل 

�شكان املدن ب�شبب اعتماده على التموركجزء من 

نظامه الغذائي وذلك لحتوائها على ن�شبة عالية 

التي  املغني�شيوم وم�شادات الك�شده  من عن�شر 

تقي اجل�شم من الإ�شابة بال�شرطان.

منذ متى بدء اهتمامكم بالزراعة عمومًا 

وبالنخيل خ�شو�شًا؟

نعومة  منذ  عام  ب�شكل  بالزراعة  اهتمامي  بداأ 

منطقة  يف  زراعية  بيئة  يف  ولدت  فقد  اأظافري 

حوران جنوب �شورية، وهي منطقة زراعية بامتياز 

واحلم�س  وال�شعري  القمح  �شهول  فيها  تنت�شر 

حيث  ال�شقيق  الأردن  اإىل  انطلقت  ثم  وغريها، 

العربية  للع�شائر  والتاريخي  الطبيعي  المتداد 

بزراعة  تت�شم  التي  اجلبلية  ال�شلط  منطقة  يف 

اخل�شار والفواكه، واأخريًا كانت حمطتي الثالثة 

والأخرية يف نوفمرب 1960 مبدينة العني. اأن اأول 

ما وقعت عليه عيناي هو �شجرة نخيل التمر التي 

كانت متلئ الواحات والتي ت�شكل ال�شمه الرئي�شيه 

ملدينة العني، وكانت تلك بداية م�شواري الزراعي 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مع 

�شموه  اهتمام  جل  فكان  الدوله.  رئي�س  نهيان 

بزراعة اأجود اأ�شناف نخيل التمرحيث جلبناها 

دولة  اأ�شحت  حتى  الأر�س،  اأ�شقاع  خمتلف  من 

الإمارات من اأهم املناطق الزراعية التي �شمت 

على اأر�شها الطاهرة وبني جنباتها اأكرب عدد من 

اأ�شجار نخيل التمر يف العامل )وفق اإح�شائيات 

وزارة الزراعة(..

وقد حتقق ذلك بف�شل الدعم الالحمدود الذي 

لدن  من  التمر(  )نخلة  املباركة  ال�شجره  نالته 

املغفور له باأذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان واأبناءه الربره من بعده.

واالجنازات  الرئي�شية  املحطات  هي  ما 

التي قدمتموها لل�شجرة املباركة؟

من  ال�شبعينيات  عقد  وخالل  امل�شوار  بداية  يف 

معتمدين  للنخيل  مزارع  اأن�شاأنا  املا�شي  القرن 

الطرق  واأتباع  املحليه  ال�شناف  على  ذلك  يف 

ذلك  يف  مبا  الزراعية  العمليات  يف  التقليدية 

طرق الري املعروفة بالعامد )اأو القناة(.

احلديثة  الري  اأنظمة  اأدخلنا  الثمانينيات  ويف 

مبختلف اأمناطها والتي تتميز بكفاءتها العالية 

يف توفري املياه واحلد من منوالع�شاب والدغال 

ال�شاره والرتقاء بنمو النخيل واإنتاج متور عالية 

اجلوده.

اإدخال  اعتمدتها  التي  التطوير  جوانب  ومن 

وذات  عاملية  �شهره  ذات  جديدة  اأ�شناف 

دول  من  با�شتريادها  وذلك  عالية  موا�شفات 

والباك�شتان  واإيران  والعراق  العربي  اخلليج 

يف  كاليفورنيا  من  وحتى  العربي  واملغرب 

كانت  يومها  الأمريكية.  املتحدة  الوليات 

الأ�شابع،  على  تعد  جدًا  قليلة  النخيل  اأ�شناف 

والآن اأقدر عدد الأ�شناف باأكرث من مائة واملهم 

يف هذه الأ�شناف اأنها �شاحلة وجيدة للتخزين 

ولالأكل.

كما اأن�شئت مزارع حديثة ل�شاحب ال�شمو رئي�س 

الدولة تعترب من اأف�شل املزارع وذلك لتطبيقها 

يف  الن  املوجوده  الزراعيه  التقنيات  اأحدث 

جمال النخيل، مبا يف ذلك مزارع خا�شة لفحول 

اأجود الأ�شناف العاملية  ملا لها من  النخيل من 

تاثري مبا�شر على موا�شفات الثمار وحت�شينها.

عدة  ت�شاعفت  قد  التمور  كمية  وجدنا  وملا 

معمل  اإن�شاء  ارتاأينا  الالحقة  ال�شنني  مرات يف 

وت�شنيعها  وغ�شلها  تعقيمها  بعد  التمور  لتعليب 

وتخزينها مبربدات خا�شة، وكان ذلك يف عام 

يف  �شموه  مع  خا�شة  زيارة  يف  كنا  حيث   1986

ولية كاليفورنيا ففي بع�س املدن الداخلية التي 

مزارع  كل  اأن  وجدنا  التمر  نخيل  اأ�شجار  فيها 

خا�س  م�شنع  لديه  تقريبًا  نخلة   4000 ميتلك 

اأكرث من  به، يف حني  كان لدينا يف تلك الأيام 

يف  خا�س  م�شنع  اأول  فاأن�شاأت  نخلة   20000

بكامل  يعمل  الآن  حتى  يزال  ول  املنطقة  تاريخ 

طاقته الإنتاجية ومبوا�شفات عالية.

علمًا باأن جميع التمور املنتجة يف م�شنع العني 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مزارع   من  هي  للتمور 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
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كهدايا  وتوزيعها  ا�شتهالكها  ويجري  اهلل( 

وامللوك  والأ�شدقاء  لالأهل  �شموه  من  �شخ�شية 

والروؤ�شاء العرب والأجانب وال�شيوف.

الدولية  خليفة  جائزة  لكم  متثل  ماذا 

لنخيل التمر

لنا يف دولة  اإن اجلائزة بحد ذاتها �شرف كبري 

اأن  منها  وناأمل  اجلميع  ف  ُت�َشرِّ فهي  الإمارات 

حتقق اأهدافها يف تنمية وتطوير النخيل يف كافة 

مع  عملي  مواكبة  خالل  ومن  املعمورة  اأرجاء 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة فقد جاءت اجلائزة 

يف الوقت املنا�شب وهي عبارة عن امتداد للتعليم 

واملعرفة التي ا�شتمرت من زايد اإىل خليفة اىل 

التمور  واإنتاج  النخيل  ويل عهده يف دعم زراعة 

بالدوله. 

كيف تقيمون واقع زراعة النخيل واإنتاج 

التمور يف االإمارات؟

يف  التمور  واإنتاج  النخيل  اأ�شجار  زراعة  تت�شم 

دولة المارات العربية املتحدة مبواكبتها للتطور 

جمالت  كافة  يف  التقني  التقدم  واأعتمادها 

�شاهم  مما  اجلني  بعد  ما  وعمليات  الزراعة 

العامل  دول  بني  املتقدمة  املراكز  الدولة  تبوؤا  يف 

املعنية ب�شاأن النخيل والتمور. 

بعمليات  اخلا�شه  املعوقات  بع�س  هناك  اأن  اإل 

الت�شويق والتي توؤثر �شلبًا على اهتمام املزارعني 

يف خدمة مزارعهم ويف اإنتاج التمور مما يتطلب 

�شرورة معاجلة هذا املو�شوع باأ�شلوب منا�شب.

زراعة  واقع  لتطوير  روؤيتكم  هي  ما 

النخيل باالإمارات

على  وللح�شول  النخيل  زراعة  يف  املعروف  من 

اأ�شناف جديدة واعدة ذات موا�شفات مرغوب 

زراعة  تعتمد  اأم ذكرية  اأنثوية  كانت  �شواء  فيها 

الطريقة  هذه  اأن  غري  ْطَعام(  اأو  )نوى  البذور 

ما  وغالبًا  اإناث  و%50  اأفحل   %50 عنها  ينتج 

بني  من  تظهر  وقد  متدنية  موا�شفاتها  تكون 

ولكال  مرغوبة  مبوا�شفات  نخيل  ال�شتالت  هذه 

فحل   350 على  احل�شول  مت  وقد  اجلن�شني 

اأقوم بتجربة جديدة على �شنف دقلة نور  والآن 

اأي�شًا، فقد قمت بزراعته على �شفح جبل حفيت 

بارتفاع 900 مرت عن �شطح البحر، واأنا بانتظار 

النتائج يف املو�شم القادم اإن �شاء اهلل. يذكر يف 

بزراعة  �شنوات   6 منذ  قمت  اأنني  املجال  هذا 

�شنف عجوة املدينة املنورة يف بيئة �شخرية على 

قمة جبل حفيت بالعني وقد اأعطت نتائج باهرة 

تفوق �شنف ثمار عجوة املدينة املنورة بال�شعف.

ما هي ن�شيحتكم للأجيال القادمة؟

اأهم  من  واحده  بالإمارات  النخيل  زراعة  تعترب 

على   وتتفوق  الدوله  بها  تتميز  التي  التقاليد 

اإىل  زايد  من  النخلة  حب  يف  العامل  دول  جميع 

خليفة وحممد اإىل كل فرد من اأبناء الوطن، فقد 

زرعوا حب النخلة يف نفو�س اأبناء الإمارات قبل 

الطريقة  هذه  اأعطت  وقد  الأر�س،  يف  زراعتها 

واملزارع  ال�شوارع  يف  النخلة  نرى  حيث  اأوؤكلها 

واملتنزهات والطرق العامة ول يكاد يخلو م�شكن 

من م�شاكن املواطنني اإل وجند فيه النخلة.  

وحيثما وقع نظرك يف اأر�س الإمارات �شوف ترى 

�شجرة نخيل التمر �شاخمة بنفو�س اأبنائها تزين 

اأر�شها و�شماءها حيث تعترب وفرة النخيل اإحدى 

املعامل الرئي�شية ملدينتي اأبوظبي والعني. 

ويف هذه املنا�شبة اأن�شح اأبنائي واإخواين حمبي 

التي تفيدهم ماديًا  الأ�شناف  النخلة يف اختيار 

وريها  بت�شميدها  النخلة  يكرموا  واأن  وغذائيًا 

ونظافتها لأنها هي اأكرم منهم بعطائها لهم.

كانت ن�شبة حيوية حبوب اللقاح فيها ترتاوح بني 

)97-99%( من بني 15000 �شتلة جرت زراعتها 

بذريًا.

نخيل  على  ح�شلنا  فقد  ذلك  اإىل  وبالإ�شافة 

)اأنثوية( ذات موا�شفات واعده من بذور عدد من 

ال�شناف املعروفة )�شقعي- برحي – خال�س – 

جمهول ....(.

هو  املجال  هذا  يف  املتميزة  املحطات  اأبرز  ومن 

فحل  اأ�شميناه  مميزه  مبوا�شفات  فحل  اإنتاجنا 

اأبو  يقول زهري  املو�شوع  وعن هذا  العني.  مدينة 

الأديب اأنه يف العام 1978 كلفني �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بالذهاب اإىل تون�س )مدينة توزر( 

يف اجلنوب ل�شراء 2000 ف�شيلة نخيل من �شنف 

طريق  وعن  �شنوات  عدة  وبعد  النور(  )دقلة 

ال�شدفة واملتابعة امل�شتمرة لهذا ال�شنف )الذي 

مل ينجح يف الإمارات اإل كنمو خ�شري فقط دون 

اأزهارًا  اأعطى  فحل  على  ح�شلنا  جيد(  اإثمار 

النخلة مازالت  غري طبيعية فائقة اجلودة وهذه 

موجودة يف ق�شر رئي�س الدولة بالعني.

 وقد حاولنا اإكثارها بكافة الو�شائل والطرق ومل 

نفلح اإىل اأن اعتمدنا طريقة ا�شتزراع الأن�شجة يف 

خمترب وحدة درا�شات وبحوث تنمية نخيل التمر 

قام  حيث  املتحدة،  العربية  الإمارات  جامعة  يف 

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  بقيادة  املخترب  فريق 

العلم  فلول  كبرية،  بكميات  الفحل  هذا  باإكثار 

واملعرفة ملا ا�شتطعنا حل امل�شكلة.



الشجرة المباركة ديسمبر2009 25 - 24



الشجرة المباركة ديسمبر2009

 

المؤتمر الدولي الرابع 
لنخيل التمر

اأبوظبي - ق�شر االإمارات 

الإمارات العربية املتحدة

15-17 مار�س 2010

دعوة لكل الباحثين والمختصين ومحبي 
شجرة نخيل التمر حول العالم

األبعاد والتحديات الجديدة في مجال 
اإلنتاج المستدام لنخيل التمر

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات 

العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد 

حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ودعم  املتحدة، 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى 

العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان 

والبحث العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات 

العربية املتحدة رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة 

ب�شكل  حثيثة  جهود  تبذل  التمر  لنخيل  الدولية 

متوا�شل لزيادة امل�شاحة املزروعة باأ�شجار نخيل 

التمر بالإمارات وزيادة اإنتاجية التمور، وحتقيق 

اأف�شل ا�شتفادة ممكنة من �شناعة نخيل التمر، 

وحتقيق قفزة زراعية تغري وجه ال�شحراء.

التمر  لنخيل  الرابع  الدويل  املوؤمتر  ويعك�س 

الهتمام اخلا�س الذي يبديه �شموه بهذا القطاع 

�شمن  الرابع  هو  واملوؤمتر  املهم.  القت�شادي 

العربية  الإمارات  اأطلقتها جامعة  التي  ال�شل�شلة 

املتحدة قبل اأحد ع�شر عاما، )حيث عقد املوؤمتر 

الدويل الأول يف الفرتة من 8-10 مار�س 1998، 

 ،2001 مار�س   27-25 من  الفرتة  يف  والثاين 

 .)2006 مار�س   21-19 من  الفرتة  يف  والثالث 

حيث يوفر املوؤمتر فر�شة ثمينة لتبادل اخلربات 

التمر،  نخيل  يف  املخت�شني  العلماء  بني  والآراء 

العامل.  حول  �شناعته  عن  امل�شوؤولني  وكبار 

وزراء  ال�شعادة  اأ�شحاب  للموؤمتر  ُيدَعى  و�شوف 

خمتلف  من  للتمور  املنتجة  الدول  يف  الزراعة 

اأنحاء العامل حتى يت�شنى ن�شر اأحدث املعلومات 

والتو�شيات على امل�شتوى الر�شمي.

لتحديث  فر�شة  توفري  املوؤمتر:  اأهداف 

اإنتاج  جوانب  خمتلف  حول  العلمية  املعارف 

التمر. مع عر�س  وت�شويق نخيل  واإكثار وحماية 

الإمارات  لدولة  احلديثة  اخلربات  ومقارنة 

املنتجة  الدول  يف  مبثيالتها  املتحدة  العربية 

للتمور. ودعم التعاون الفني الدويل يف خمتلف 

جمالت �شل�شلة اإنتاج التمور.

الدويل  املوؤمتر  مو�شوع  املوؤمتر:  مو�شوع 

يف  اجلديدة  والتحديات  الأبعاد   " هو  الرابع 

جمال الإنتاج امل�شتدام لنخيل التمر"

والفعاليات  املالمح  بني  من  املوؤمتر:  ملمح 

التي جتعل املوؤمتر جذابًا ومتجددًا ما يلي:

1-  م�شاركة علماء من اأعلى م�شتوى كمتحدثني، 

خمتلف  من  كبار  م�شئولني  م�شاركة  وكذا 

الدول املنتجة لنخيل التمر.
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زراعة  طرق  با�شتعمال  ال�شريع  4-  الإكثار 

الأن�شجة.

5- املمار�شات الزراعية.

6- مكافحة الآفات والأمرا�س.

7- تقنيات ما بعد احل�شاد، والت�شنيع.

8- التغذية.

9- القت�شاد والت�شويق.

اجتماعات  من  �شل�شلة  عقد  �شيتم  ملحوظة: 

املائدة امل�شتديرة والع�شف الذهني.

اأولوية احل�شور: املوؤمتر الدويل الرابع لنخيل 

التمر مفتوح لكل من له اهتمام ب�شناعة نخيل 

التمر، فهو يهيئ منربًا لتحديث املعلومات حول 

الق�شايا الهامة املتعلقة بتلك ال�شناعة، وتوفري 

اجلديدة  واخلدمات  املنتجات  حول  املعلومات 

املوؤمتر ممثلون عن  ي�شارك يف  املجال.  يف هذا 

القطاعني العام واخلا�س ممن لهم �شلة بزراعة 

النخيل واإنتاج التمور، ومن الأمثلة على ذلك:

1- مزارعو نخيل التمر.

وجمعيات  لروابط  التنفيذيون  2-  املدراء 

مزارعي نخيل التمر.

3- مديرو الت�شويق، والتجار الدوليون. 

4-  علماء يف كافة جوانب زراعة و�شناعة نخيل 

التمر.

5- هيئات ووكالت حكومية.

6- مراكز البحوث والتنمية املتخ�ش�شة.

ال�شناعات  واأخ�شائيو  التمور  7-  �شناع 

الزراعية.

8-  موردو العبوات، ومديرو موؤ�ش�شات و�شركات 

الزراعة  ومواد  الأ�شمدة  وموردو  النقل، 

ومعدات ومتطلبات املزارع.

9- اأخ�شائيو التغذية.

منظمون،  احليوية،  التقانة  10-  اأخ�شائيو 

وم�شتهلكون.

خا�س  جناح  تنظيم  يتم  �شوف  االأجنحة: 

فوتوغرافية  �شور  يت�شمن  لل�شور،  مبعر�س 

)النخلة يف عيون  الدولية  امل�شابقة  خمتارة من 

العامل( املنظمة يف هذا املجال.

اللجنة العليا للموؤمتر:

1-  د. عبد اهلل اخلنب�شي، مدير جامعة الإمارات 

العربية املتحدة.

املو�شوعات  من  عري�شة  جمموعة  2-  طرح 

النخيل  زراعة  جوانب  مبختلف  املتعلقة 

واإنتاج التمور.

3-  عر�س النتائج العلمية يف جمال نخيل التمر 

الواردة من خمتلف اأنحاء العامل.

4- مدخل متجدد بالن�شبة للجل�شات العلمية.

من  عالية  درجة  على  م�شاحب  5-  معر�س 

التنظيم.

اأهمية  ذات  مواقع  لتفقد  ميدانية  6-  جولت 

العربية  الإمارات  حول  �شياحية  اأو  نخيلية 

املتحدة.

املوعد واملكان: املوعد: من الثنني 15 مار�س 

وحتى الأربعاء 17 مار�س 2010.

املكان: ق�شر الإمارات يف العا�شمة اأبوظبي.

املو�شوعات: �شوف تتناول مو�شوعات املوؤمتر 

املحاور التالية:

يف  التمر  نخيل  لزراعة  الراهن  1-  الو�شع 

العامل.

2- الهند�شة الوراثية واجلزيئية.

3- البنك اجليني للنخيل.
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كلية  عميد  احل�شرمي،  غالب  2-  بروفي�شور 

العربية  الإمارات  والزراعة، جامعة  الأغذية 

املتحدة، رئي�س اللجنة العلمية.

زايد، كبري اخلرباء  الوهاب  3-  بروفي�شور عبد 

الفنيني – برنامج الأمم املتحدة الإمنائي– 

رئي�س  املتحدة،  العربية  الإمارات  جامعة 

اللجنة املنظمة.

لغة املوؤمتر: اللغة العربية واللغة الإجنليزية.

اللجنة  تقوم  �شوف  املوؤمتر:  بعد  ما  رحالت 

جمانية  ترفيهية  رحلة  برتتيب  للموؤمتر  املنظمة 

املهمة  والتاريخية  ال�شياحية  املواقع  بع�س  اإىل 

مار�س   18 اخلمي�س  كاماًل  يومًا  )ت�شتغرق 

2010( ملن يرغب من �شيوف املوؤمتر وم�شاركيه 

فعلى الراغبني املبادرة اإىل الت�شجيل خالل اأيام 

املوؤمتر:

1- رحلة اإىل م�شنع الإمارات للتمور بال�شاد.

2- رحلة اإىل واحة النخيل بالعني.

3-  رحلة ملخترب زراعة اأن�شجة نخيل التمر التابع 

جلامعة الإمارات العربية املتحدة بالفوعة.

كتيب  توزيع  �شيتم  البحوث:  ملخ�شات 

لنعقاد  الأول  اليوم  خالل  البحوث  ملخ�شات 

تقدمي  م�شارك  كل  من  يرجى  لذا  املوؤمتر. 

اللجنة  اإىل  العلمي  املل�شق  اأو  البحث  خال�شة 

املنظمة للموؤمتر على الربيد الكرتوين

 zaid@uaeu.ac.ae باللغتني العربية والنكليزية 

يف موعد اأق�شاه 15 يناير 2010 .

وقائع املوؤمتر: �شوف يتم اإ�شدار كتاب يت�شمن 

الوقائع الكاملة للموؤمتر)البحوث الكاملة(، واإن 

منقاة  بحوث  على  يقت�شر  �شوف  الن�شر  كان 

�شكل  يف  البحوث  تقدم  اأن  يراعى  وحمكمة. 

نهائي قابل للن�شر من ثالث ن�شخ، بالإ�شافة اإىل 

ن�شخة الكرتونية )قر�س مدمج، ويف�شل اأن يكون 

النهائي  املوعد  مراعاة  مع  وورد(  ميكرو�شوفت 

امل�شار ) 15 يناير 2010(

للمزيد من املعلومات:

النخيل  وتنمية  بحوث  برنامج  الفنيني  اخلرباء  كبري  زايد:  الوهاب  عبد  1-  الربوفي�شور 

والتمور/ جامعة الإمارات العربية املتحدة/ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

      �س.ب )81908( مدينة العني -الإمارات العربية املتحدة

zaid@uaeu.ac.ae      )7832472 3 971+( فاك�س    )هاتف )+971 3 7832334      

العربية  الإمارات  جامعة  والزراعة،  الأغذية  كلية  عميد  احل�شرمي:  غالب  2-  الربوف�شور 

املتحدة.  �س.ب )17555( مدينة العني - الإمارات العربية املتحدة

hadrami@uaeu.ac.ae   )7632384 3 971+( فاك�س     )هاتف )+971 3 7635647      



 

التقنيات الحديثة
في مكافحة آفات
النخيل والتمور )2(

�أهم  من  تعترب  �لتمر  نخلة  �أن  فيه  ال�شك  مما 

�أ�شجار �لفاكهة يف �لعديد من �لدول �لعربية وهي 

�ل�شجرة �الأوىل يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

الأنها  �ل�شنني  �آالآف  منذ  برت�ثها  �رتبطت  حيث 

و�لك�شاء  للغذ�ء  �ال�شا�شي  �لعن�شر  ت�شكل  كانت 

و�ملقاومة  للثبات  رمزً�  و�أ�شبحت  و�الإعمار 

من  وعالمة  �لقا�شية  �ملناخية  �لظروف  �شد 

�لعمر�ين  و�لتح�شر  �لزر�عي  �لتطور  عالمات 

وجه  يف  �شاخمة  جد�رة  وبكل  تقف  �نها  حيث 

�لعالية  �حلر�رة  ودرجات  و�جلفاف  �ل�شحر�ء 

و�لرياح �لعاتية و��شتحقت بذلك �ن تلقب بامرية 

رمزً�  و��شبحت  �ل�شجر  �شيدة  �و  �ل�شحر�ء 

الدكتور  عماد ح�سني الطريحي

�د�رة �لتنمية �لزر�عية- وز�رة �لبيئة

�لدوحة- قطر

وطنيًا لل�شموخ وتر�ثًا قوميًا و�أحد معامل �ل�شعار 

كما التخلو  �لعربية،  �لدول  للعديد من  �لر�شمي 

مزرعة �و بيت �و �شارع �و حديقة عامة �و خا�شة 

من ��شجار �لنخيل يف دول �ملجل�س.

وعلى �لرغم من �الهمية �القت�شادية و�الجتماعية 

و�ال�شالمية  �لعربية  �لدول  يف  للنخيل  و�لرت�ثية 

�ال �ن �ال�شد�ر�ت �لتي تتناول �لتقنيات �حلديثة 

يف مكافحة �الآفات �لتي ت�شيبه التز�ل حمدودة 

�ملباركة  �ل�شجرة  هذه  �همية  مع  تتنا�شب  وال 

من  بالعديد  لال�شابة  �شنويًا  تتعر�س  و�لتي 

�الآفات و�المر��س و�ن �عد�دها بازدياد م�شتمر 

��شافة  �لنخيل  بزر�عة  للتو�شع  طبيعية  كنتيجة 

al_turaihi@yahoo.com
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مظهرها  جلمال  زينة  ك�شجرة  ��شتخد�مها  �ىل 

�لتي  و�لعمر�نية  �لزر�عية  �لنه�شة  بعد  وخا�شة 

�الخرية،  �ل�شنو�ت  خالل  �ملنطقة  دول  �شهدتها 

مما ي�شتوجب �لعمل على �يجاد تقنيات جديدة 

فعالة حلماية �لنخيل و�لتمور من خطر �الآفات. 

وبناًء على ذلك فقد �إرتاأينا ��شد�ر هذ� �لبحث 

�و �لدر��شة �لتي ت�شلط �ل�شوء على �هم �لتقنيات 

و�لتمور  �لنخيل  �آفات  مكافحة  مبجال  �حلديثة 

��شبحت  �لتي  �حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  وخا�شًة 

تطور  تعيق  �لتي  �لرئي�شية  �ال�شباب  �هم  �حد 

زر�عة و�شناعة وجتارة �لنخيل و�لتمور باملنطقة 

��شر�رها  وتقليل  خطورتها  من  �حلد  لغر�س 

من  �الول  للجزء  ��شتكمااًل  وهي  �القت�شادية 

�لدر��شة. 

1- املكافحة احليوية:

للق�شاء  �لوحيد  �الأمل  �حليوية  تعترب�ملكافحة 

وخا�شًة  �مل�شتع�شية  �لنخيل  �آفات  بع�س  على 

من  �لرغم  وعلى  �حلمر�ء.  �لنخيل  �شو�شة 

�لعربية  �ملنظمة  بذلتها  �لتي  �لكبرية  �جلهود 

دول  يف  �لتقنية  لتطويرهذه  �لزر�عية  للتنمية 

لوحدها  عليها  �العتماد  الميكن  �نه  �ال  �ملجل�س 

للق�شاء على �حل�شرة. حيث �ن �لنتائج �لتي مت 

و�ن  نطاق حمدود  كاأننا �شمن  عليها  �حل�شول 

هنالك عو�مل عديدة تلعب دورً� جوهريًا يف جعل 

عنا�شر�ملكافحة �حليوية فّعالة وخا�شًة �لظروف 

و�ن  ال�شيما  �ملجل�س  دول  يف  �لقا�شية  �ملناخية 

عنا�شر �ملكافحة �حليوية هي كائنات حية تتاثر 

�شلبًا مبثل هذه �لظروف وتثبط فعاليتها. 

الفطريات:

�ملحلية من  �ل�شالالت  �لك�شف عن بع�س  1- مت 

�لفطر: Beuveria bassiana   ت�شتخدم ملكافحة 

�لنخيل �حلمر�ء من خالل تطفلها على  �شو�شة 

�لتطرق  مت  كما  �لكاملة  �حل�شر�ت  �و  �لريقات 

�ليها يف مكافحة �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء. وهذ� 

ملكافحة  متخ�ش�شة  �شالالت  عدة  له  �لفطر 

�حل�شر�ت وي�شبب باحد�ث مر�س على �حل�شر�ت 

ي�شمى )White Muscardine disease( وذلك 

�الأبي�س  باللون  �مل�شابة  �حل�شرة  تلون  ب�شبب 

نتيجة لنمو ماي�شليوم �لفطر عليها وهو ذ�ت لون 

مبيد حيوي  ت�شنيع  ومت  رقم )1(،  �شكل  �أبي�س 

��شماء  حتت  جتاريًا  ويعرف  �لفطر  هذ�  من 

yBotaniGuard, Naturalis, M )خمتلفة منها: 

.)cotrol

�شكل   Metarhizium anisopliae �لفطر   -2

حفار�ت  �شد  �ال�شتخد�م  و��شع  وهو   )2( رقم 

طورت  ماليزيا  مثل  دول  عدة  وهناك  �لنخيل 

يف  و��شتخدمته  حمليًا  و�شنعته  منه  �شالالت 

مكافحة حفار �لعذوق وهذ� �لفطر ي�شبب مر�شًا 

 Green( وي�شمى  عليها  يتطفل  �لتي  للح�شر�ت 

Muscardine disease( نتيجة لنمو ماي�شيليوم 

وميكن  �حل�شر�ت  على  �للون  �الأخ�شر  �لفطر 

�أي�شًا ��شتخد�م �شالالت منه �شد �شو�شة �لنخيل 

�حلمر�ء ويباع حتت �أ�شماء جتارية خمتلفة منها 

 Biogreen, Chafer Guard, Biocane, Green(

  .)Guard

3- �لفطر Cordyceps sp.  ويتطفل على حفار 

عذوق �لنخيل وعدد �آخر من �حل�شر�ت مبا فيها 

�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء.     

املفرت�سات والطفيليات:

باأنها   )Predatism( �الفرت��س  ظاهرة  تعرف 

�ملفرت�س  هو  قوي  حي  كائن  مهاجمة  عملية 

)Predator( لكائن حي �آخر �أ�شعف منه ي�شمى 

�لتغذية عليه. ومتتلك  �لفري�شه )Prey( بغر�س 

�ملفرت�شات �أع�شاء مثل �الأرجل �لقوية لالم�شاك 

الفرت��س  �لقاطعة  �لفم  �أجز�ء  �أو  بالفري�شة 

yParasi )و�لتهام �لفري�شة. �أما ظاهرة �لتطفل 

ism( فهي معي�شة كائنات حية ت�شمى �لطفيليات 

ت�شمى  �أخرى  حية  كائنات  على   )Parasites(

�لعائل )Host( و�لتغذية عليها من دون �لتهامها 

بل عن طريق �لتطفل عليها د�خليًا �أو خارجيًا.

�حليوية  �العد�ء  من  ع�شر�ت  �كت�شاف  مت  كما 

يف  ت�شتخدم  �أن  ميكن  و�لطفيليات  كاملفرت�شات 

بر�مج �ملكافحة �حليوية الآفات �لنخيل  منها:

وغريها من الأمثلة العديدة.

�حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  مكافحة  جمال  يف  �أما 

�أو  �ملتطفلة  �حل�شر�ت  من  عدد  �كت�شف  فقد 

�سكل رقم )1( منو الفطر الفطر B. bassiana على بالغات ويرقات �سو�سة النخيل احلمراء

M. anisopliae     سكل رقم)2( الفطر�
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�ملفرت�شة عليها منها:

 Anisolabis maritime 1- مفرت�س �إبرة �لعجوز

و�لريقات  �لبي�س  على  يتطفل  وهو   (Earwigs)

مفرت�س  �لعجور  �إبرة  وح�شرة   .)3( رقم  �شكل 

للبي�س ومت �لتاأكد من ذلك من خالل �لتجارب 

�لرئي�شية  �مل�شكلة  �أن  غري  و�حلقلية  �ملختربية 

برب�مج  �لعجور  �إبرة  ��شتخد�م  تو�جه  �لتي 

هو  �حلمر�ء  �لنخيل  ل�شو�شة  �حليوية  �ملكافحة 

�أنها ح�شرة غري متخ�ش�شة وبالتايل من �ملمكن 

�أن تلتهم بي�شًا تعود الأنو�ع �أخرى من �حل�شر�ت 

من  وبالتايل  �حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  غري 

بر�مج  لوحدها �شمن  عليها  �العتماد  �ل�شعوبة 

�ملكافحة �حليوية ل�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء.

2- بقة Xylocoris galactinus (Fieb)  تفرت�س 

عذ�رى �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء وعددً� �آخر من 

�حل�شر�ت �الخرى.

(Scacophaga fuscicauda) تتطفل  3- ذبابة 

على يرقات �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء �شكل رقم )4(.

 (Parathesia ي�شمى  �لذباب  من  �آخر  نوع   -4

�شو�شة  يرقات  على  �ي�شًا  يتطفل   menezesi)

�لنخيل �حلمر�ء �شكل رقم )5(.

 (Scoli erractica) ت�شمى  �لدبابري  من  نوع   -5

�شو�شة  يرقات  على  للتطفل  ��شتخد�مها  ميكن 

�لنخيل �حلمر�ء من خالل �إحد�ث �شلل بالريقة 

ثم موتها و�لتغذي عليها �شكل رقم )6(.

(Trichoy �أي�شًا ��شتخد�م طفيلي  6- كما ميكن 

(gramma ostriniae باملكافحة �حليوية ل�شو�شة 

�لو��شعة  للنجاحات  نظرً�  �حلمر�ء  �لنخيل 

�ملكافحة  بر�مج  يف  عليها  �حل�شول  مت  �لتي 

بيو�س  على  يتغذى  حيث  للح�شر�ت  �حليوية 

تلك �حل�شر�ت ويعد من �أكرث �لطفليات جناحًا 

��شتخد�مه  �إمكانية  �إىل  �ملر�جع  بع�س  و��شارت 

�لنخيل  ل�شو�شة  �حليوية  �ملكافحة  بر�مج  يف 

�حلمر�ء �إ�شافة لطفيليات �أخرى و�عدة مبجال 

y(Bracon ne �لطفيل مثل  �حليوية  «�ملكافحة 

tor(. ويو�شح �جلدول رقم )1( �أهم �حل�شر�ت 

�حليوية  �ملكافحة  بر�مج  �شمن  �مل�شتخدمة 

ل�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء.

النيماتودا: 

ا�ستخدامات النيماتودا: 

ت�شتخدم   Steinernema carpocapsae

ملكافحة يرقات وكامالت �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء 

يف جتارب ببع�س دول �خلليج �لعربي ولكن مع 

Chrysopa carneaأ�شد �ملن مفرت�س �شد ح�شرة� 

�لدوبا�س وح�شر�ت �أخرى

Exodhomus 
nigripennis

خنف�شاء مفرت�شة �شد ح�شرة �لدوبا�س

Hemisarcoptes 
malus

 نوع من �حُللم متطفل على �حل�شرة

�لق�شرية �لبي�شاء

Chrysopa vulgarisأ�شد �ملن مفرت�س �شد �حل�شرة �لق�شرية� 

�لبي�شاء وح�شر�ت �أخرى

Cocccinellidaeأكرث من 30 نوعًا من خناف�س �أبي� 

 �لعيد تتبع لهذه �لعائلة وهي

 مفرت�شات �شد �لق�شرية �لبي�شاء

و�لبق �لدقيقي

Nitidulidaeخم�شة �أنو�ع من �ملفرت�شات تتبع لهذه 

�لعائلة �شد �لق�شرية �لبي�شاء

Aphtis mytilaspidisطفيلي �شد �لق�شرية �لبي�شاءCybocephalus 
nigriceps

مفرت�س �شد �لق�شرية �لبي�شاء

Chilocorus 
bipustulatus

طفيلي على يرقات دودة �لطلع.Macrocentrus spمفرت�س �شد �لق�شرية �لبي�شاء

Parasierola spطفيلي �شد ح�شرة �حلمريةHabrocytus sp.طفيلي �شد �حلمرية

Chelifera spinipalpisلعقارب �لكاذبة مفرت�شة على دودة� 

�لطلع

Bracon herbetorطفيلي �شائع �شد �حلمرية وح�شر�ت 

�أخرى ت�شيب �لنخيل

Apanteles sp.طفيلي على يرقات دودة �لطلع
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ولي�س  باملخترب  �ال�شف كانت ذ�ت فعالية عالية 

غري  �لقا�شية  �ملناخية  �لظروف  نتيجة  باحلقل 

�شكل  �ملمر�شة  �لنيماتود�  وتطور  لنمو  �ملالئمة 

رقم )7(.

  Mites :احللم

وجد نوع من �حللم �حلمر�ء باأعد�د كبرية على 

�ج�شام �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء باجلهة �خللفية 

لل�شو�شة وحتت �جلناح وهي حية ولكنها ال تتطفل 

جدول رقم )1(: اأهم احل�سرات امل�ستخدمة �سمن برامج املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل احلمراء.

�سكل رقم )3( املفرت�س اإبرة العجوز 

لفرتا�س بي�س ويرقات �سو�سة النخيل

�سكل رقم )5( نوع من الذباب 

 (Parathesia menezesi)
يتطفل على �سو�سة النخيل احلمراء

�سكل رقم )7( يرقة م�سابة بالنيماتودا 

)ميني( والأخرى �سليمة

�سكل رقم  )4( ذبابة نوع 

  (Scacophaga fuscicauda)

متطفلة على �سو�سة النخيل احلمراء

�سكل رقم )6( اأنواع من الدبابري 

(Scoli erractica)
 ميكن ا�ستخدامها للتطفل على �سو�سة 

النخيل احلمراء

الرتبةالعائلةال�سم العلميا�سم احل�سرة

EarwigAnisolabis maritimaForficulidaeDermatoptera

Xylocoris bugXylocoris galactinusAnthocuridaeHemiptera

Flesh flyScacophaga fuscicaudaSarcophagidaeDiptera

Tachina or Brazilian FlyParathesia menezesiTachinidaeDiptera

Black flower waspScoli erracticaScoliidaeHymenoptera

TrigogrammaTrigogramma ostriniaeTriochgrammatidaeHymenoptera

كو�شيلة  �حل�شرة  ��شتخد�م  على  تعمل  بل  عليها 

لالنتقال (Vehicle) من مكان �ىل �آخر واليوجد 

ماي�شري �ىل �أنها تقتل �ل�شو�شة �أو تتغذى عليها.

الفريو�سات:  

كما مت تطوير نوع من �لفريو�شات �شد حفار�ت 
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�لعذوق وجرت عدة حماوالت ال�شتخد�م 

�حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  �شد   (Baculovirus)

جناحها  مدى  مايثبت  اليوجد  �الن  �ىل  ولكن 

باملكافحة.

2- �لت�شعيع وتقنية �لعقم �لذكري للح�شر�ت:        

  Irradiation & Sterile Insect Technique (SIT):

الت�سعيع:  

بالطرق  �لتمور  معاجلة  �أو  �لتمور  ت�شعيع 

�لفيزيائية تتم من خالل تعري�شها لال�شعاعات 

�ملوؤينة )�أ�شعة جاما( بجرعات منخف�شة ب�شرط 

بها  �مل�شموح  �لعليا  �حلدود  جتاوزها  عدم 

وتتم  �لذرية.  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  قبل  من 

�ملعاجلة لفرتة زمنية ق�شرية يف د�خل وحد�ت 

بوحد�ت  �ال�شعاعية  �جلرعة  تقا�س  متخ�ش�شة 

مثل جر�ي �أو كليو جر�ي �أو �لر�د �أو ميجار�د �أو 

غريها من �لوحد�ت �الخرى. وعادة مات�شتخدم 

�أ�شعة جاما �لناجتة من م�شدر م�شع هو عن�شر 

60 �و �ل�شيزيوم-137 بطاقة قد ت�شل  �لكوبلت 

5 ماليني فولت موجات كهرومغناطي�شية.

وتتلخ�س عملية �لت�شعبع للتمور من خالل تفريغ 

و�جلزيئات  �لذر�ت  وتاأين  دخولها  عند  �لطاقة 

نتيجة حترر �اللكرتونات من قدر�تها حول �لنوى 

باجلذور  ماي�شمى  �نتاج  �لنهائية  و�ملح�شلة 

�ملختلفة  �لتغري�ت  حدوث  عن  �مل�شوؤولة  �حلرة 

ومنع �نق�شام �خلاليا �حلية.

وتعر�س �لتمور لال�شعاع بعد تعبئتها يف �ل�شناديق 

ونقلها بو��شطة �أحزمة متحركة �ىل د�خل وحدة 

�لت�شعيع لتتعر�س لال�شعاع وفق �جلرعة �ملطلوبة 

ثم تخرج من وحدة �ملعاجلة لتكون معقمة ب�شكل 

فيها  �ملوجودة  �حل�شر�ت  �أطو�ر  كافة  من  كامل 

�أو من �الأحياء �الأخرى. وتوجد �أنو�ع خمتلفة من 

وحد�ت �ملعاجلة �الإ�شعاعية منها �لثابتة و�أخرى 

متحركة �شكل رقم )8(.

كما تعرف �ي�شا باملكافحة �لور�ثية 

(Genetics control) وفيها ت�شتخدم بع�س �أنو�ع 

�الأ�شعة �ملوؤينة مثل �أ�شعة جاما 

(Gamma Ray) للق�شاء على بع�س �آفات �لنخيل 

�ملخازن  يف  �لتمور  ت�شيب  �لتي  تلك  وخا�شًة 

تعر�س  حيث  �لفيزيائية.  �لطرق  من  وتعترب 

جاما  �أ�شعة  من  منخف�شة  جرعات  �ىل  �لتمور 

م�شدرها عن�شر �لكوبالت –60 �أو �ل�شيزيوم-

137 مما توؤدي �إىل موت كافة �أطو�ر �حل�شر�ت 

�ملوجودة فيها. 

�شاحلة  �مل�شععة  �لتمور  �أن  بالذكر  و�جلدير 

يحتاج  ��شتخد�مها  �أن  غري  �الآدمي  لال�شتهالك 

�لدولية  �لوكالة  قبل  من  دولية  مو�فقات  �إىل 

للطاقة �لذرية ومنظمة �ل�شحة �لعاملية. �إن تاأثري 

�الإ�شعاع يزول بعد حلظات من تعر�س �لتمور �إليه 

للمكافحة،  ثابت  للبيئة وم�شدر  وهو غري ملوث 

يحتاج  م�شععة  متور  �شر�ء  على  �الإقبال  �أن  غري 

�لتمور  �أن  تو�شح  و�ر�شاد�ت  توعية  �ىل حمالت 

�مل�شععة لي�س لها �آثار جانبية على �شحة �الن�شان. 

وال ت�شمح �لعديد من دول �لعامل با�شتري�د �ملو�د 

�لغذ�ئية �مل�شععة مبا فيها �لدول �لعربية.

تقنية العقم الذكري :

على  �لق�شاء  يف  جاما  �أ�شعة  ��شتخدمت  كذلك 

ذبابة  مثل  �مل�شتع�شية  �حل�شر�ت  من  �لعديد 

�لتمور  فيها  مبا  �لفاكهة  ت�شيب  �لتي  �لفاكهة 

�البي�س  �لبحر  على  �لو�قعة  �لبلد�ن  بع�س  يف 

�ملتو�شط. وتتمثل تقنية �لعقم �لذكري للح�شر�ت 

�لذكور  تعري�س  ثم  باملخترب  �حل�شر�ت  برتبية 

�ىل جرعات منخف�شة من �أ�شعة جاما الحد�ث 

�الإناث  مع  لتتز�وج  باحلقل  و�طالقها  �لعقم 

عقيمًا  يكون  �لبي�س  و�شع  وعند  �لطبيعية، 

واليفق�س. ونظرً� الن هذه �لتقنية غري م�شتخدمة 

حاليًا مبجال �آفات �لنخيل �إال �أن هنالك �لعديد 

من �لدر��شات �لتي �أجريت بدول جمل�س �لتعاون 

حول �مكانية ��شتخد�م هذه �لتقنية يف مكافحة 

�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء. وعليه فقد قامت مدينة 

�مللك عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية باململكة �لعربية 

�ملخت�شني  �خلرب�ء  �حد  با�شتقد�م  �ل�شعودية 

مبجال �لعقم �لذكري للح�شر�ت يف عام 1995م 

بالتعاون مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية وهو 

�لربوف�شورDr. James W. Smith   من حمطة 

�الأمريكية،  م�شي�شيبي  بوالية  �لزر�عية  �لبحوث 

للح�شرة  �لر�هن  �لو�شع  بدر��شة  قام  حيث 

هذه  تطبيق  �ل�شعوبة  من  �أنه  على  و��شتخل�س 

�لتقنية �شد �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء مامل تعرف 

�أو  �لنخلة  د�خل  يتم  �لتز�وج  �أن  هل  م�شبقًا 

تطبيق  فيمكن  �لنخلة  خارج  كان  و�إذ�  خارجها 

�لذكور  �أن  �إ�شافة �ىل معرفة هل  �لتقنية.  هذه 

�سكل رقم )8( وحدة ت�سعيع التمور متنقلة حممولة على �ساحنة
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�مل�شععة لها �لقدرة �لتناف�شية على تلقيح �الإناث 

�أكرب من �لذكور �لطبيعية غري �مل�شععة. وهل �أن 

مكلفة  �لتقنية  هذه  و��شتخد�م  �حل�شرة  تربية 

وبناًء  بالطرق �الخرى.  �إذ� ماقورنت  �قت�شاديًا 

على ذلك ت�شري معظم �لدر��شات �ىل �أن تز�وج 

وملر�ت عديدة  �لنخلة  د�خل  �ل�شو�شة يحدث يف 

اليعرف  كذلك  و�حد،  ذكر  من  �أكرث  بو��شطة 

مدى مناف�شة �لذكور �مل�شععة على �لتز�وج حيث 

�لتكلفة  �أما  معمقة.  در��شات  �إىل  ذلك  يحتاج 

�لعقم  و�حد�ث  �ل�شو�شة  لرتبية  �القت�شادية 

�قت�شادية  تكلفة  ذ�ت  بالتاكيد  فهو  و�طالقها 

متطورة  خمترب�ت  �إىل  يحتاج  ذلك  الأن  عالية 

و�أجهزة عالية �لتكلفة �شكل رقم )9(. كما �أ�شار 

Dr Smith �ىل �إمكانية تطبيق هذه �لتقنية على 

�لقطن  لوز  �شو�شة  مكافحة  يف  جناحها  غر�ر 

cotton boll weevil (Anthonomus grany

dis( نظرً� لوجود ت�شابه مابني �حل�شرتني جدول 

رقم )2(. ووجود بع�س �الختالفات �لب�شيطة بني 

�سو�سة لوز القطن�سو�سة النخيل احلمراءم

دورة حياتها ق�شرية .دورة حياتها طويلة. 1

حجمها ��شغر من �شو�شة �لنخيل.حجمها كبري.2

تهاجم �لقطن فقط.تهاجم �نو�عًا عديدة من �لنخيل. 3

لي�س كل �طو�رها يف د�خل نبات �لقطن.كافة �طو�رها د�خل �لنخلة.4

عمليات �لرتبية باملخترب �شهلة وغري مكلفة.عمليات �لرتبية باملخترب �شعبة ومكلفة.5

توفر �ملعلومات �لبيولوجية و�لبيئية عن �حل�شرة.نق�س باملعلومات �ملتوفرة عن بيولوجيا �حل�شرة ب�شكل دقيق وعن �لدر��شات �لبيئية.6

متتلك طور �شكون.اليوجد لديها طور �شكون.7

�لتز�وج خارج نبات �لقطن.عادة مايكون �لتز�وج يف د�خل �لنخلة.8

�ثبتت تقنية �لعقم �لذكري جناحها مبكافحة �حل�شرة.مل يعرف بعد مدى جناح تقنية �لعقم �لذكري مبكافحتها.9

�سو�سة لوز القطن�سو�سة النخيل احلمراءم

�الجنحة 1 غمدية  رتبة   (Curculionidae) �ل�شو�س  عائلة  �ىل  تتبع 

.(Coleoptera)

تتبع �ىل نف�س �لعائلة و�لرتبة.

ح�شرة دخيلة �ىل �مريكا عن طريق �ال�شتري�د �ي�شًا.ح�شرة دخيلة �ىل �ملنطقة عن طريق �ال�شتري�د.2

ت�شبب خ�شائر �قت�شادية عالية بالقطنت�شبب خ�شائر �قت�شادبية عالية بالنخيل.3

تهاجم �لقطن �لذي بعترب من �ملحا�شيل �القت�شادية �ملهمة.تهاجم �نو�ع �لنخيل �ملختلفة و�لتي تعترب �هم �شجرة باملنطقة.4

لها �ي�شا طور يرقي وتتعذر يف �ماكن حممية ب�شكل جيد.لها طور يرقي وتتعذر يف �ماكن حممية ب�شكل جيد.5

متتلك فرمونات جتذب �ي�شًا كاًل من �الناث و�لذكور.متتلك فرمونات جتميعية جتذب كل من �الناث و�لذكور.6

يوجد �ي�شًا م�شائد فريومونية جلذب �حل�شرة .يوجد م�شائد فرمونية جلذب �حل�شرة.7

يوجد �عد�د قليلة جدً� من �العد�ء �حليوية للح�شرة.يوجد عدد قليل جدً� من �العد�ء �حليوية للح�شرة.8

الهميته 9 �حلكومية  �جلهات  قبل  من  خا�شة  باهمية  �لنخيل  يحظى 

�القت�شادية

يحظى �لقطن باهمية خا�شة من قبل �حلكومات الهميته كمح�شول 

.(Cash crop) نقدي

ت�شتخدم �ملبيد�ت �لكيماوية ملكافحتهات�شتخدم �ملبيد�ت �لكيماوية ملكافحتها10

عائلها �لوحيد �لقطن.عو�ئلها حمددة با�شجار �لنخيل.11

جدول رقم )2(: اأوجه الت�سابه بني �سو�سة النخيل احلمراء و�سو�سة لوز القطن

جدول رقم )3(: اأوجه الختالف بني �سو�سة النخيل احلمراء و�سو�سة لوز القطن
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�حل�شرتني جدول رقم )3(.

3- التقنيات احليوية والهند�سة 

الوراثية :

من  ور�ثيًا  �ملحورة  �لكائنات  مو�شوع  �أ�شبح 

دول  من  �لعديد  ت�شغل  �لتي  �ل�شائكة  �ملو��شيع 

حيث  و�لع�شرين،  �حلادي  �لقرن  خالل  �لعامل  

موؤيد  �أحدهما  ق�شمني  �ىل  �لدول  �نق�شمت 

لتطوير تقنيات �إنتاجها بهدف حتقيق �أكرب قدر 

ممكن من �الكتفاء �لذ�تي و�الأمن �لغذ�ئي مثل 

وكند�  و�الأرجنتني  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 

و��شرت�ليا و�ملك�شيك و�ل�شني و�لهند و�لرب�زيل، 

وق�شم �آخر من �لدول معار�س وب�شدة مثل دول 

تاأثري�تها  و�شوح  لعدم  نظرً�  �الأوروبي،  �الحتاد 

�ل�شلبية على �لبيئة و�الإن�شان و�حليو�ن. 

�أما �لدول �لعربية فال تز�ل �الأنظمة �لت�شريعية 

�لكائنات  منتجات  مبو�شوع  حازمة  غري  فيها 

�ملحورة ور�ثيًا حيث �أن ق�شمًا منها ي�شمح بدخولها 

�شمن �شو�بط حمددة و�أخرى متنعها منعًا باتًا 

ودول �أخرى ت�شمح بدخول �ملنتجات �لتي التدخل 

بغذ�ء �الإن�شان مبا�شرًة مثل �الأن�شجة و�مللبو�شات 

ور�ثيًا  �ملحورة  �ملحا�شيل  من  �مل�شنعة  �لقطنية 

�أو �الأدوية و�للقاحات �لبيطرية وبع�س �ملنتجات 

�مل�شتخدمة الأغر��س �شناعية.

ور�ثيًا  حمورة  نباتات  �إنتاج  �إن  فيه  ال�شك  مما 

�ملز�رعني  لدى  مرغوبة  ور�ثية  �شفات  متتلك 

عالية  ومو��شفات  �شو�ء  حد  على  و�مل�شتهلكني 

بالطرق  عليها  �حل�شول  الميكن  �جلودة 

�لتقليدية �ملتبعة برتبية �لنبات قد يبدو وللوهلة 

�شفة  نقل  ميكن  حيث  وعمليًا  بل  مفيدً�  �الأوىل 

ولو  �أخر حتى  �أي كائن حي  للنبات من  حمددة 

ميكن  �جلديدة  �ل�شفة  وهذه  �حليو�نات  من 

�أن تتو�رث عرب �الأجيال ب�شورة �شريعة مقارنة 

�شنو�ت  تاأخذ  ما  عادة  �لتي  �الأخرى  بالطرق 

عديدة لنقل تلك �ل�شفة. 

كائن  من  �جلينات  نقل  تقنيات  ��شتخد�م  �إن 

�لور�ثية        بالهند�شة   مايعرف  �و  �آخر  �ىل  حي 

�جلينية  �لثورة  (Genetic Engineering)�و 

متتلك  جديدة  نباتات  على  �حل�شول  �ىل  �أدى 

مو��شفات مرغوبة  لدى �ملز�رعني و�مل�شتهلكني 

على حد �شو�ء ومن بني هذه �ل�شفات مايلي:

و�شوف  �لنباتية  و�الأمر��س  �حل�شر�ت  مقاومة 

نتطرق �ليه فيما بعد.

مر�ت  تفوق  جدً�  عالية  �إنتاجية  على  �حل�شول 

مردود  ولها  �الأ�شلية  �لنباتات  �إنتاجية  عديدة 

�قت�شادي كبري وخا�شة باملحا�شيل �لت�شديرية 

.Cash crops

�حل�شول على مو��شفات عالية �جلودة ومرغوبة 

لدى �مل�شتهلكني من حيث �للون و�لطعم و�لنكهة 

�لن�شج (Ripening) لتقليل  يف  �لتاأخري  �أو 

�لتلف.

مبيد�ت  وخا�شة  �لكيميائية  �ملبيد�ت  مقاومة 

(Herbicides). الأع�شاب�

و�ملناخية  �لبيئية  �لظروف  مقاومة 

. (Stress)لقا�شية�

yDrought & Sali و�جلفاف �مللوحة   مقاومة 

ity).

�حل�شول على نباتات مغذية وغنية بالربوتينات 

�ل�شويا  فول  يف  �حلال  هو  كما  و�لفيتامينات 

ال�شتخد�مها يف تغذية �ملا�شية.

�حل�شول على نباتات غنية بالزيت (Oil)خا�شة يف 

�ملحا�شيل �لزيتيه مثل عباد �ل�شم�س و�لقطن.

دون  �ملختلفة  �لطبيعية  �الألو�ن  على  �حل�شول 

�أزرق  �إنتاج قطن  �حلاجة ل�شبغها كما يف حالة 

�للون لت�شنيع �أقم�شة زرقاء دون �حلاجة ل�شبغها 

 (Blue gene) وذلك من خالل نقل �جلني �الأزرق

�إىل نباتات �لقطن.

ور�ثيًا  �ملحورة  �لنباتات  �إنتاج  مو�شوع  ويعترب 

من  �لزر�عية  �الآفات  مكافحة  على  وقدرتها 

�ملو��شيع �ملهمة �لتي حظيت باهتمام �لعديد من 

دول �لعامل، وقد �شاند هذ� �لر�أي بع�س �ملنظمات 

لالأمم  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  مثل  �لدولية 

و�جلوع   �لفقر  مل�شكلة  حاًل  و�عتربته  �ملتحدة 

�لنامية.  �لدول  من  �لعديد  منه  تعاين  �لذي 

�ملبيد�ت  عن  بد�ئل  �إيجاد  يف  الأهميتها  �إ�شافة 

�لع�شر�لتي  م�شكلة  �أ�شبحت  و�لتي  �لكيميائية 

و�ل�شحية  و�لبيئية  �لزر�عية  �لقطاعات  تو�جة 

�ل�شنو�ت  يف  م�شاكلها  وتفاقم  لكرثة  وذلك 

الت�شتطيع  �لنامية  �لدول  و�أن  ال�شيما  �الأخرية 

�ملبيد�ت  عن  �ال�شتغناء  �حلا�شر  بالوقت 

يف  �لفعالة  �لوحيدة  �لطريقة  الأنها  �لكيميائية 

مكافحة �الآفات �لزر�عية �لتي تهدد حما�شيلها، 

�لدول من �حل�شول  تتمكن هذه  لن  دونها  ومن 

�ملحورة  �لنباتات  فاإن  وعليه  زر�عي.  �إنتاج  على 

�لزر�عية  �الآفات  ناجع ملكافحة  ور�ثيًا هي بديل 

ولكن �مل�شكلة تكمن يف خماطرها �ملحتملة على 

دقيق  ب�شكل  بعد  يت�شح  مل  حيث  �لبعيد  �ملدى 

وقد  و�لبيئة.  و�حليو�ن  �الن�شان  على  خطورتها 

ور�ثيًا  �ملحورة  �لنباتات  من  �لعديد  �إنتاج  مت 

ملقاومة بع�س �حل�شر�ت �القت�شادية و�الأمر��س 

�لنباتية.

�سكل رقم )9( احد املختربات العاملية 

امل�ستخدمة برتبية احل�سرات العقيمة
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ومن �الأمثلة �لناجحة على �جلينات �لتي مت نقلها 

�لبكترييا  من  �مل�شتخرج   Bt �لـ  جني  للنباتات 

تعي�س  بكترييا  وهي   Bacillus thuringensis

�شامة  بروتينية  مو�د  بامتالكها  وتتميز  بالرتبة 

�لذي  �جلني  هذ�  نقل  مت  حيث  للح�شر�ت. 

يحمل �شفة �ل�شمية �إىل نباتات �لذرة �ل�شفر�ء 

وبذلك �أ�شبحت متتلك �شفة �ملقاومة للح�شر�ت 

وقد  �لكيميائية.  �ملبيد�ت  ر�س  عن  و�ال�شتعا�شة 

مت �أي�شا نقل جني �لـ Bt من �لبكترييا �إىل نباتات 

�أخرى مثل �لقطن و�لطماطم و�لبطاطا وغريها. 

الإنتاج  �مل�شتخدمة  �لور�ثية  �لهند�شة  تقنية  �أما 

�لنباتات �ملحورة ور�ثيًا ملكافحة �الآفات �لزر�عية 

فيمكن تلخي�شها باخلطو�ت �الآتية:

�ملرغوبة  �ل�شفة  عن  �مل�شوؤول  �جلني  حتديد 

يحمل  �آخر  جني  مع  وربطة  و�إكثاره  عزله  ثم 

مبيد�ت  �أو  �حليوية  للم�شاد�ت  �ملقاومة  �شفة 

�حل�شائ�س.

�إدخال �جلني �لذي يحمل �ل�شفة و�جلني �لذي مت 

(Recepter)عن  ربطه معه �ىل �لنبات �مل�شتقبل 

طريق ناقل(Vector)  وعادة ما ت�شتخدم بكترييا  

بكترييا  وهي   Agrobacterium tumefaciens

مر�شًا  وت�شبب  �لرتبة  يف  تعي�س  للنبات  مر�شية 

وتتميز   .gall)  Crown)لتاجي� �لتدرن  يدعى 

 DNA عند �إ�شابتها للنبات بتد�خل قطعة من �لـ

مع �لـ DNA للنبات �مل�شاب وتوؤدي بعد ذلك �ىل 

 (Tumors)شرطانية� �أور�م  �أو  �نتفاخات  حدوث 

هذه  ��شتخدمت  وقد  للنبات.  �لتاج  منطقة  يف 

بداًل  �ملرغوبة  �إدخال �جلينات  لغر�س  �خلا�شية 

عن �ملمر�شة.

للنبات  �لور�ثية  �ملادة  مع  دجمهما  يتم  �أن  بعد   

�مل�شتقبل يتم �إكثار �خلاليا على �أو�شاط زر�عية 

خا�شة حتتوي على  �مل�شاد�ت �حليوية �أو مبيد�ت 

�حل�شائ�س.

فعل  قاومت  �لتي  �خلاليا  عزل  يتم  ذلك  بعد 

�حل�شائ�س  مبيد�ت  �أو  �حليوية  �مل�شاد�ت 

و�إكثارها بو��شطة تقنية زر�عة �الأن�شجة �لنباتية 

ور�ثيًا  وحمورة  كاملة  نباتات  على  للح�شول 

وت�شمى  ( Transgenic plants)وحتمل �ل�شفة 

�جلديدة .

 : Bt  اآلية عمل جني الـ

�مل�شتقبل  للنبات   Bt �لـ  �إدخال جني  يتم  �أن  بعد 

�حل�شر�ت  لفعل  مقاومة  �أجز�ئه  كافة  ت�شبح 

�حل�شر�ت  تتغذى  وعندما  �جلذور.  فيها  مبا 

�ملادة  هذه  فاإن  �ملحورة  �لنباتات  �أجز�ء  على 

�لربوتينية �ل�شامة و�لتي هي عبارة عن بلور�ت 

تذوب  ولكنها  �حلام�شية  باالأو�شاط  تذوب  ال 

�لقناة  يف  �حلال  هو  كما  �لقاعدية  باالأو�شاط 

تهاجم  فاإنها  �حل�شر�ت  لريقات  �له�شمية 

�إىل  وتت�شرب  �له�شمية  للقناة  �خللوي  �جلد�ر 

موتها  ثم  ومن  للريقة  تامًا  �شلاًل  م�شببًة  �لدم 

خالل 48 �شاعة. علمًا باأنه لي�س لهذ� �لربوتني 

�أي تاأثري�ت �شامة على �الإن�شان �أو �حليو�ن عند 

��شتهالكه للذرة �ل�شفر�ء �لتي حتتوي على هذ� 

هيئة  من  تقارير  على  بناًء  �لربوتني  من  �لنوع 

و�لبكرتيا   .(FDA) الأمريكية� و�لدو�ء  �لغذ�ء 

كبري  عدد  �شد    (Bt)Baccillus thurigiensis

من ح�شر�ت �لنخيل. والتز�ل هذه �لتقنية غري 

ب�شبب  �لنخيل  مبجال  و��شع  ب�شكل  م�شتخدمة 

�لتكاليف �لعالية لالجهزة و�ملعد�ت �مل�شتخدمة 

هذه  من  �الول  باجلزء  تطرقنا  و�أن  �شبق  وقد 

�لدر��شة عن زر�عة �الأن�شجة �لنباتية. 

4- اأجهزة املوجات ال�سمعية

y(U �شمعية �لفوق  �ملوجات  تقنية   ت�شتخدم 

يف    (Subsonic) �شمعية  �لتحت  �أو   )trasonic

�إحد�ث موجات �شمعية حت�س بها �حل�شر�ت دون 

غريها وتوؤدي �ىل ت�شوي�س على �الأجهزة �ل�شمعية 

و�لع�شبية للح�شر�ت وتبعدها عن �ملز�رع. فقد 

وجد �أن تردد �لذبذبات �ل�شمعية بحدود 50-20 

�الإ�شابة  ن�شبة  �نخفا�س  �ىل  �أدى  �شيكل/ثانية 

بحفار �شاق �لذرة �ل�شفر�ء عند و�شعها بحقول 

�الإ�شابة  ن�شبة  �نخف�شت  كما  �ل�شفر�ء.  �لذرة 

بن�شبة  �مللفوف  بحقول  �مللفوف  �أور�ق  بفر��شة 

40-70%.  كما وجد �أن هذ� �لرتدد من �ملوجات 

يخيف �حل�شر�ت الأنه قريب من تردد �لذبذبات 

مثل  �حل�شر�ت  ومفرت�شات  �أعد�ء  تطلقها  �لتي 

�خلفافي�س.

�أما يف جمال مكافحة �آفات �لنخيل فال تز�ل هذه 

�أنه من  �لتقنية غري م�شتخدمة ب�شكل و��شع غري 

�ملمكن تطويرها من خالل ت�شميم �أجهزة تبعث 

بها  حت�س  حمددة  تردد�ت  ذ�ت  �شمعية  موجات 

�الآفة �مل�شتهدفة فقط مثل �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء 

�الأجهزة  من  �لنوع  هذ�  باأن  علمًا  غريها.  دون 

و��شعة �ال�شتعمال مبجال طرد �لطيور عن �حلقول 

�أو �أبعاد �لقو�ر�س و�حل�شر�ت �ملنزلية �شكل رقم 

و�آمنة  وفعالة  متطورة  علمية  تقنية  وهي   ،)10(

والحتتاج �ىل عمالة ماهرة لتطبيقها.

5- اأجهزة املوجات الكهرومغناطي�سية

عن  عبارة  هي  �لكهرومغناطي�شية  �ملوجات 

جمالني  �شكل  على  �لفر�غ  يف  تنت�شر  موجات 

و�الآخر  مغناطي�شي  جمال  �أحدهما  مرتددين 

 

3x10
8-1

ت�شاوي ) ثابته  ب�شرعة  كهربائي  جمال 

ms( وبخطوط م�شتقيمة وت�شغل حيزً� كبريً� من 

�لرتدد�ت وتختلف بع�شها عن �لبع�س يف طبيعة 

م�شدرها وطريقة �كت�شافها و�خرت�قها لالو�شاط 

وينق�شم  لها خ�شائ�س مت�شابهة.  �ملختلفة ولكن 

�ملوجات  �ىل  �لكهرومغناطي�شية  �ملوجات  طيف 

�لر�ديوية و�الأ�شعة حتت �حلمر�ء و�ل�شوء �ملرئي 

كما  �ل�شينية  و�الأ�شعة  بنف�شجية  �لفوق  و�الأ�شعة 

�ملوجات  وت�شتخدم  جاما.  �أ�شعة  �أي�شًا  ت�شمل 

�حل�شر�ت  على  �لت�شوي�س  يف  �لكهرومغناطي�شية 

�شلوكها  على  توؤثر  وبذلك  م�شتقرة  غري  وجتعلها 

�لتز�وج  منع  �ىل  يوؤدي  مما  وتكاثرها  وتغذيتها 

�لتعب  �لتغذية و�جهاد �حل�شرة وموتها نتيجة  �أو 

و�الرهاق �لذي حتدثه �ملوجات �لكهرومغناطي�شية 

ومت ت�شميم عدد من �الجهزة �مل�شتخدمة حاليًا 

�شكل  �لتقنية  هذه  على  تعتمد  �حل�شر�ت  مبجال 

رقم )11(.

 6- اأجهزة الك�سف املبكر:

اأ- نظام املعلومات اجلغرافية 

مت حديثًا تطبيق تقنية �لر�شد عن طريق �الأقمار 
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�ملعلومات  بنظام  مايعرف  �أو  �ال�شطناعية 

yGeographic Information Sy )�جلغر�فية 

tem yGIS(. وقد جرت عدة حماوالت ناجحة 

ومو�قع  حركة  لر�شد  �لنظام  هذ�  لتطبيق 

�لعربية  �ململكة  يف  �حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة 

�شماع  خاللها  من  ميكن  �ل�شمعية  �ملوجات 

�ل�شاق  �لنخيل �حلمر�ء وحفار�ت  �شو�شة  �شوت 

وهذه  �لنخلة  د�خل  يف  تتغذى  وهي  و�لعذوق 

�شوت  مييز  مر�شحًا  �أو  فلرتً�  متتلك  �الأجهزة 

�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء عن غريها من �الأ�شو�ت 

وت�شتخدم هذه �الجهزة ملعرفة �الأ�شجار �مل�شابة 

قبل ظهور �الأعر��س �خلارجية على �جلذع �شكل 

ر�ئدة  تكنولوجي  الر  �شركة  وتعد   .)13( رقم 

�أ�ش�شها  �لتي  �ل�شوتية  �الأجهزة  ت�شنيع  مبجال 

 Benedick Van( �الأملاين  �لفيزياوي  �لعامل 

Laar( �ملتخ�ش�س مبجال �الأجهزة �ل�شوتية.

عن  بالك�سف  الكالب  ا�ستخدام  ج- 

الإ�سابة ب�سو�سة النخيل احلمراء:

لغر�س  �حلقلية  �لتجارب  من  عدد  �إجر�ء  مت 

تدريب �لكالب على �لك�شف عن �أ�شجار �لنخيل 

�مل�شابة ب�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء يف دولة فل�شطني 

عند �حلدود مع �ململكة �الردنية �لها�شمية، حيث 

yGolden r )مت �ختيار نوع من �لكالب تدعى 

trieve dog(. ويتم تدريب �لكالب خالل فرتة 

عمل  يتم  باأن  وتتلخ�س  �أ�شهر  ثالثة  على  تزيد 

كر�ت من مو�د خملفات �لنخيل �مل�شابة ب�شو�شة 

�لنخيل �حلمر�ء ثم ترمى بعيدً� باحلقل بعدها 

�لكالب  مكافاأة  ويتم  باإعادتها  �لكالب  تقوم 

�أظهرت  وقد  لها.  �لطعام  تقدمي  خالل  من 

��شتطاعت  �ملدربة  �لكالب  �أن  �لتجارب  نتائج 

ب�شو�شة  �مل�شابة  �لنخيل  �أ�شجار  عن  �لك�شف 

�لنخيل �حلمر�ء بن�شبة 100% مما يعني جناح 

�أ�شجار  عن  �ملبكر  بالك�شف  �لكالب  ��شتخد�م 

�لنخيل �مل�شابة ب�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء.

7- الأ�سناف املقاومة:

�لفعالة  �لبد�ئل  من  �ملقاومة  �الأ�شناف  تعترب 

ملقاومة �الآفات �لتي ت�شيب �لنخيل يف �ملنطقة 

�لنخيل  �أ�شناف  بع�س  �أن  وجد  حيث  �لعربية، 

�مل�شببات  بع�س  �شد  ور�ثية  مقاومة  متتلك 

�ملنا�شبة  �لظروف  توفرت  لو  حتى  �ملر�شية 

�الأ�شناف  ذلك  على  ومثال  �الإ�شابة  لرحد�ث 

بو�شطامي �أبي�س وبو�شطامي �أ�شود وع�شقالين 

مقاومة  �الأ�شناف  وهذه  و�شريليال  وبومو�شى 

بوفقو�س  �ل�شنف  �أن  حني  يف  �لبيو�س،  ملر�س 

�أن  �أكرث �الأ�شناف ح�شا�شية للمر�س. غري  من 

�حل�شر�ت  �شد  �ملقاومة  �الأ�شناف  ��شتخد�م 

�أنه  �إال  �الأمر��س.  جمال  يف  عنه  �أهمية  �أقل 

وديري  �شاير  مثل  �الأ�شناف  بع�س  �أن  وجد 

مقاومة للر�شابة باحل�شرة �لق�شرية يف حني �أن 

�سكل رقم )10( جهاز املوجات ال�سمعية 

امل�ستخدم لطرد احل�سرات

�سكل رقم )12( الأجهزة احلديثة (GIS) امل�ستخدمة بر�سد �سو�سة النخيل احلمراء عرب 

الأقمار ال�سطناعية 

�سكل رقم )11( جهاز املوجات 

الكهرومغناطي�سية لطرد احل�سرات

�لعاملية  �ل�شركات  �إحدى  مع  بالتعاون  �ل�شعودية 

حتتاج  �النظمة  هذه  مثل  �أن  غري  �ملتخ�ش�شة. 

مدربة  وكو�در  وتكاليف  ومعد�ت  �أجهزة  �ىل 

لتحليل �ل�شور �شكل رقم )12(.

ب- الأجهزة ال�سوتية :

بو��شطة  تعمل  �أجهزة  تطوير  حديثًا  مت  كما 
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�الأ�شناف برحي وحالوي وخ�شر�وي �أكرث عر�شة 

لالإ�شابة.�أما فيما يتعلق ب�شو�شة �لنخل �حلمر�ء 

فقد وجد �أنها ت�شيب كافة �أ�شناف �لنخيل بدون 

بع�س  يف  تختلف  �الإ�شابة  درجة  �أن  �إال  ��شتثناء 

�أن  وجد  كذلك  �أخرى.  �أ�شناف  عن  �الأ�شناف 

�الأ�شناف �ملتاأخرة بالن�شج مثل �ل�شنف برحي 

�أكرث عر�شة لالإ�شابة بَحلم �لغبار عن �الأ�شناف 

حالوي،  �الأ�شناف  �أن  �أي�شًا  وجد  كما  �ملبكرة. 

مكتوم، حمر�وية، تفز�وين مقاومة ملر�س تعفن 

�لنور�ت �لزهرية �أو خيا�س طلع �لنخيل)�خلامج( 

قنطار  خ�شر�وي،  برمي،  �الأ�شناف  �أن  حني  يف 

�ل�شنف  �أن  ووجد  للمر�س.  ح�شا�شة  وتربزل 

�جلر�فيويل  �لتبقع  ملر�س  مقاوم  خ�شر�وي 

)التفحم �لكاذب( يف حني �أن �الأ�شناف برحي، 

وزهدي  �شمر�ن  حياين،  حالوي،  جمهول، 

�أ�شناف  بع�س  �أن  وجد  كما  لالإ�شابة.  ح�شا�شة 

يف  �حُلمرية  بح�شرة  لالإ�شابة  ح�شا�شة  �لنخيل 

حني �أن هنالك �أ�شنافًا �أخرى مقاومة. وجد �أن 

�الأ�شناف خ�شر�وي، ليلوي، دير، حالوي، برمي 

و�أن  �لغبار  بعنكبوت  لالإ�شابة  وجبجاب ح�شا�س 

�ل�شنف �شاير مقاوم لالإ�شابة يف حني �ل�شنف 

زهدي متو�شط �ملقاومة.

فاإنها  �حلمر�ء  �لنخيل  ب�شو�شة  يتعلق  فيما  �أما 

هناك  ولي�س  �لنخيل  �أ�شناف  كافة  تهاجم 

�لدر��شات  بع�س  �أن  �إال  لها  مقاومة  �أ�شناف 

�أظهرت �أن �ل�شو�شة تف�شل بع�س �الأ�شناف دون 

غريها، غري �أن معلوماتنا عن هذ� �ملو�شوع توؤكد 

�أن �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء تهاجم كافة �أ�شناف 

�لنخيل دون متييز.

8-  الت�سريعات القانونية واحلجر 

الزراعي: 

لغر�س  مهمة  �لقانونية  �لت�شريعات  تعترب 

�ملحافظة على �أ�شجار �لنخيل من خطر �ال�شابة 

باالآفات �ملختلفة. �إن �لت�شريعات مبجال �لنخيل 

قدمية جدً� حيث ورد يف �شريعة حمور�بي عدد 

�ملادة  يف  جاء  فقد  �لنخلة  حلماية  �ملو�د  من 

)59( على تغرمي من يقطع نخلة )ن�شف َمْن( 

ذلك  يف  كبرية  كانت  غر�مة  وهي  �لف�شة،  من 

�لوقت.

من  م�شتق   )Quarantine( م�شطلح  �إن 

ومعناها   )Quarantum( �لالتينية  �لكلمة 

خاللها  يتم  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  وتعني  �أربعون 

فيها  تنت�شر  بلد�ن  من  �لقادمة  �ل�شفن  حجز 

�أمر��س وبائية مثل �لطاعون و�لكولري� و�حلمى 

�ل�شفر�ء، حيث كان يتم �حتجاز طاقم �ل�شفينة 

ت�شمح  يومًا   40 لفرتة  متنها  على  و�مل�شافرين 

بتطور حاالت �ملر�س غري �لظاهر وك�شفها قبل 

�حلجر  تعريف  وميكن  بالنزول.  لهم  �ل�شماح 

من  ت�شن  قانونية  ت�شريعات  �أنه  على  �لزر�عي 

دخول  تاأخري  �أو  ملنع  �ملخت�شة  �ل�شلطات  قبل 

�لدول  على  ويجب  �ل�شارة.  �الآفات  �نت�شار  �و 

درة �لتاأكد من خلو �إر�شاليتها �لزر�عية من  �مل�شّ

خالل �لفح�س و�لتفتي�س و�إ�شد�ر �شهادة �شحية 

ويجب  �لزر�عية.  �الآفات  من  خلوها  تثبت  لها 

�شهادة  غر�ر  على  م�شممة  �ل�شهادة  تكون  �أن 

�لعامة  �الأمانة  عن  �ل�شادرة  �لنباتية  �ل�شحة 

y(Internatio  لالتفاقية �لدولية لوقاية �لنبات

.al Plant Protection ConventionyIPPC)

�أ�شجار  بحرق  مثاًل  ت�شريع  �إ�شد�ر  فاإن  عليه 

�لنخيل  ب�شو�شة  �الإ�شابة  نتيجة  �مليته  �لنخيل 

ي�شمن  خطرية  �أخرى  �آفة  باأية  �أو  �حلمر�ء 

�مل�شابة  �ملناطق  من  �الآفة  تلك  �نتقال  عدم 

تعليمات  بتطبيق  �اللتز�م  �أن  كما  �ل�شليمة.  �ىل 

�حلجر �لزر�عي �شو�ء كان �لد�خلي �أو �خلارجي 

�آفات  و�نت�شار  دخول  خطر  من  �لبلد�ن  يحمي 

�إجر�ء�ت  �تخاذ  �ملثال  �شبيل  فعلى  جديدة، 

من  ومنتجاتها  �لنخيل  ��شتري�د  مبنع  �شارمة 

�لعربي  �مل�شرق  دول  يحمي  �لعربي  �ملغرب  دول 

�لذي مل ي�شجل فيها  �لبيو�س  من دخول مر�س 

�ىل �الآن. كذلك �حلال بالن�شبة ل�شو�شة �لنخيل 

من  �لتعاون  جمل�س  دول  دخلت  و�لتي  �حلمر�ء 

خالل ��شتري�د ف�شائل نخيل من دول جنوب �شرق 

��شتري�د  على  �لرقابة  ت�شديد  �أن  حيث  �آ�شيا، 

دخول  عدم  يوؤمن  �ملوبوءة  �لدول  من  �لنخيل 

�الآفة �إليها، ال�شيما و�ن هنالك دواًل عربية �أخرى 

�إجر�ء�ت  �تخاذ  يتم  مل  �إذ�  �الآفة  بهذه  مهددة 

�شارمة مبنع �ال�شتري�د من �لدول �ملوبوءة. كما 

ب�شاأن  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  �أي�شًا  يجب 

وي�شيب  �ملميت  �الإ�شفر�ر  مر�س  دخول  منع 

�أي�شًا ومل ي�شجل يف �لدول �لعربية،  نخلة �لتمر 

�لزر�عي  �حلجر  �إجر�ء�ت  تطبيق  �أن  حيث 

�آفات جديدة  دخول  يجنبنا خطر  �شارم  ب�شكل 

�خلو�س  ويجنبنا   )Buildyup( و��شتيطانها 

�سكل رقم )13( اأجهزة حديثة متطورة ت�ستخدم للك�سف املبكر عن �سو�سة النخيل 

احلمراء بوا�سطة ال�سمع
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و�أمو�ل  جهد  من  تتطلب  وما  �ملكافحة  بعمليات 

ووقت وغريها من �الجر�ء�ت �الخرى.

خمالفي  على  غر�مات  �لدول  بع�س  وتفر�س 

�لعربية  �ململكة  ففي  �لزر�عي  �حلجر  �أنظمة 

خم�شة  قدرها  مالية  غر�مة  تفر�س  �ل�شعودية 

على  �ل�شيارة  حجز  مع  خمالف  لكل  ريال  �آالف 

ب�شو�شة  كل من يقوم بنقل ف�شائل نخيل م�شابة 

نباتية  �شحية  �شهادة  بدون  �حلمر�ء  �لنخيل 

تثبت خلوها من �ال�شابة. كما تفر�س �ل�شلطات 

يوريو   3000-500 قدرها  ماليه  مبالغ  �اليطالية 

على كل من يقوم بعدم �إخبار �ل�شلطات �ملخت�شة 

�لنخيل  ب�شو�شة  م�شابة  نخيل  �أ�شجار  بوجود 

مالك  �لبحرين  مملكة  تلزم  كما  �حلمر�ء. 

يعاقب  �شوف  و�إال  بها  و�لعانية  بخدمتها  �لنخيل 

باحلب�س ملدة ال تزيد عن ثالثة �أ�شهر وبغر�مة ال 

تتجاوز خم�شمائة دينار بحريني �أو باإحدى هاتني 

�لعقوبتني.
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يف  الزراعية  املوارد  ملحدودية  نظرًا 

القابلة  امل�صاحة  �صيق  من  الكويت   دولة 

وقلة  القا�صية،  املناخية  والظروف  للزراعة، 

املحا�صيل  وتنويع  الإنتاج  الالزمة  الري  مياه 

تواجه  البالد  فاإن  كافية،  بكميات  احلقلية 

لتغطية  االأعالف  اإنتاج  يف  �صديدًا  عجزًا 

االأبقار  خا�صة  املزرعة،  حيوانات  احتياجات 

االأنتاج املحلي  احللوب، ولذا فهناك فجوة بني 

واحتياجات احليوانات. لالأعالف 

اأهمية الأعالف املالئة:

العلف املالئ اأو اخل�صن )roughage( يتكون من 

نباتات اأو اأجزاء نباتية خ�صنة حتتوي على ن�صبة 

عالية من االألياف ون�صبة قليلة من املواد الغذائية 

املالئة  االأعالف  نق�ص  يعترب  لله�صم.  القابلة 

امل�صاكل  من  اجلافة  اأو  منها  اخل�صراء  �صواء 

الكويت.  التي تعانيها حيوانات املزرعة يف دولة 

وترجع اأهمية االأعالف اخل�صراء الحتوائها على 

)E(، ونق�صهما يوؤدي اإىل  )A( وفتيامني  فتيامني 

انخفا�ص يف الكفاءة التنا�صلية واالأنتاجية وبطء 

يف النمو اجل�صماين اأو الع�صلي.

كاالأتبان  اجلافة  املالئة  االأعالف  نق�ص  اأما 

اأو  تركيز  توازن  يف  خلل  اإىل  فيوؤدي  باأنواعها 

ن�صبة بع�ص االأحما�ص الدهنية الطيارة امل�صبعة 

)VOLATILE FATTY ACIDS- VFA( يف حمتويات 

الكر�ص. ولهذه االأحما�ص اأهمية كبرية يف توزيع 

الدهون ما بني احلليب واأن�صجة اجل�صم املختلفة، 

حيث يوؤدي نق�ص االأعالف املالئة اإىل انخفا�ص 

 )ACETIC ACID( اخلليك  حام�ص  اإنتاج  ن�صبة 

الذي يعترب امل�صدر الرئي�صي لتكوين الدهن يف 

احلليب، كما يوؤدي هذا النق�ص اإىل زيادة ن�صبة 

 )PROPIONIC ACID( الربوبيونيك  حام�ص 

وهو م�صدر لتكوين الدهن بني اأن�صجة اجل�صم، 

-B (  وزيادة يف ن�صبة حام�ص الزبدي اأو ال�صمن

اأو الزبد،  TYRICACID( الذي يتكون يف ال�صمن 

وي�صمي اأحيانا بحام�ص ال�صمنيك.

ويوؤثر اخللل يف توازن ن�صب هذه االأحما�ص اإىل 

يف  ي�صاهم  حيث  احليوان،  �صحة  على  بع�صها 

تخزين وتراكم الدهون بني اأن�صجة اجل�صم مما 

على  �صلبًا  توؤثر  التي  ال�صمنة  حدوث  يف  ي�صبب 

الدهن  ن�صبة  من  يقلل  وكما  التنا�صلية،  املقدرة 

االقت�صادي  االإنتاج  على  ثم  ومن  احلليب  يف 

للحيوان. اإ�صافة اإىل ذلك فهناك بع�ص امل�صاكل 

-METABOLIC DI -  االأر�صية )التمثيل الغذائي

والتي  االألياف  نق�ص  عن  الناجمه   )ORDERS

م�صدرها الرئي�صي االأعالف املالئة، وهي حاالت 

يف  احلليب  اإنتاج  مزارع  من  كثري  يف  منت�صرة 

الكويت. وميكن تلخي�ص اأهمها:

1 ــ حمو�صة الدم )ACIDOSIS(: وهي حالة يكون 

فيها االأ�ص الهيدروجيني )PH( يف الدم منخف�صًا 

زيادة  ب�صبب  وذلك  حام�صية،  حالة  عنه  فتن�صاأ 

اخلليك  حلم�ص  املنتجة  البكترييا  اأعداد  يف 

 )ACETIC ACID PRODUCING BACTERIA(

مما ت�صاهم يف �صرعة اأنتاج احلم�ص يف الكر�ص، 

حتتوي  عليقة  على  احليوان  تغذية  عند  خا�صة 

على اأعالف حبوب مركزة بكميات كبرية.

2 ــ التهاب جدار الكر�ص

عبارة  وهي   :)RUMEN PARAKERATOSIS(

اأو ت�صخم يف حجم خاليا وت�صلب  عن تغيريات 

التهابات،  وت�صبب  للكر�ص  الداخلي  اجلدار 

بالن�صيــج  تعـــرف  التي  االأجزاء  يف  خا�صة 

واحلليمات   )EPITHELIAL TISSUE( الظهــاري 

كفاءة  خف�ص  يف  ت�صاهم  مما   ،)PAPILLAE(

وظيفة الكر�ص.

عن  عبارة   :)BLOAT-TYMPANY( النفاخ  ــ   3

انتفاخ ملحوظ يف الكر�ص وال�صبكية المتالئهما 

بالغازات املحبو�صة، وفيه يظهر اجلانب االأي�صر 

من البطن منتفخًا.

ABOMASUM DIS-( االأنفحة  اإزاحة  ــ   4

وهي  االأنفحة،  باأن  اأحيانًا  يحدث   :  )PLACED

موقعها  عن  تزاح  الرابعة،  اأو  احلقيقية  املعدة 

الفراغ  ب�صبب  اله�صمي  اجلهاز  يف  الطبيعي 

الناجم عن نق�ص العلف املالئ يف الكر�ص، وهذا 

من املمكن اأن ي�صبب يف حدوث م�صاكل اأخرى.

ا�ستخدام �سعف النخيل كعلف مالئ

ارتبطت �صجرة النخيل منذ القدم بحياة املناطق 

توفري  يف  كبرية  اأهمية  لها  ملا  ال�صحراوية، 

جميع  من  االإ�صتفادة  وميكن  لالإن�صان،  الغذاء 

اأجزائها الأغرا�ص خمتلفة اإبتداء من ثمارها اإىل 

�صاقها وليفها و�صعفها وعرجونها واأجزاء اأخرى، 
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وهناك  متوا�صل.  عطاء  ذات  �صجرة  بحق  فهي 

يف  النخيل  اأ�صجار  من  �صنف   1500 من  اأكرث 

العامل منها حوايل 250 �صنفًا يف �صبه اجلزيرة 

امكانية  اإىل  البحث  مو�صوع  يهدف  العربية. 

معاجلة اإحدى امل�صاكل يف تغذية االأبقار احللوب 

نخيل  �صعف  با�صتغالل  وذلك  الكويت،  دولة  يف 

كعلف  وا�صتخدامه  تقليدي  غري  كم�صدر  التمر 

مالئ وتاأثريه على اإنتاج احلليب ومكوناته.

الطريقة والنتائج

جتربتان  اأجريت  وتوزيعها:  احليوانات  اختيار 

الزراعية  التجارب  حمطة  يف  اأ�صبوعًا   12 وملدة 

والرثوة  الزراعة  ل�صوؤون  العامة  للهيئة  التابعة 

اأبقار  من  راأ�صًا   56 اختيار  ومت  ال�صمكية. 

املحطة  يف  املولودة  الهول�صتني  ــ  الفريزيان 

ابتداأت  الكويتية.  البيئية  الظروف  مع  ومتاأقلمة 

التجربة من بداية االأ�صبوع اخلام�ص من مرحلة 

وكانت   ،)LACTATION PERIOD( االإدرار 

املتوقـع من احلمـــل  الو�صــع  تاريـخ  متقاربـــة يف 

)EXPECTED CALVING DATE( وكذلك متقاربة 

 YIELD( يف اإنتاج احلليب خالل املراحل ال�صابقة

اإىل  باالإ�صافة   ،)IN PREVIOUS LACTATION

التقارب يف العمر ووزن اجل�صم.

مت�صاويتني  جمموعتني  اإىل  االأبقار  تق�صيم  مت 

التامة  الع�صوائية  بالطريقة  وتوزيعها  العدد  يف 

اأعطيت   .)COMPLETE RANDOMIZATION(

للمجموعــــة االأوىل يف كــــل جتربــة عليقـــة حتتـوي 

 DATE( علــى وريقــات �صعـــف النخيل ــ اخلو�ص ــ

PALM LEAVES - DPL( وهي الفروع اخل�صراء 

الرفيعة التي تنبت من اجلريد بعد جفافها، بينما 

اأعطيت للمجموعة الثانية عليقة حتتوي على تنب 

.)BARLEY STRAW-S( ال�صعيـر امل�صتورد

اإىل  بقرة   48 توزيع  مت  االأويل  التجربة  يف 

جمموعتني موزعة يف حظائر منف�صلة ومفتوحة 

التجربة  ويف  ال�صرب.  ومياه  املعالف  فيها  تتوفر 

وكل  جمموعتني  اإىل  اأبقار   8 توزيع  مت  الثانية 

جمموعة ت�صمل 4 بقرات يف حظائر فردية يتوفر 

املادة العلفية
املادة اجلافة

)DM(
بروتني خام

)CP(
الياف خام

)CF(

دهن م�ستخل�ص 

اثريى

)EEF(

رماد

)ASH(
)1(

NDF
)2(

ADF
)3(

ADL
)4(

ME)MJ(

12.8---916173503565العلف املركز

16625619046147424271369.5الرب�صيم االأخ�صر

935413781282816527806.4تنب ال�صعري

9304234020897115971873.2�صعف النخيل

جدول )1( التحليل الكيميائي للمواد العلفية )على اأ�سا�ص املادة اجلافة جم/ كجم(

1. NDF - NEUTRAL DETERGENT FIBER                            2. ADF - ACID DETERGENT FIBER
3. ADL - ACID DETERGENT LIGNIN            4. METABOLISABLE ENERGY = )MJ.g-1  DM( ME

ومت تقديرها عن طريق اله�صم بوا�صطة االنابيب
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فيها معالف وم�صارب حيث ميكن حتديد كميات 

يقدم  االأبقار  يوميًا. وجميع  امل�صتهلكة  االأعالف 

)اأمالح(  العنا�صر  واإحجار  ال�صرب  مياه  لها 

ب�صورة حرة، وكانت هناك فرتة متهيدية مدتها 

14 يومًا ت�صبق بداية التجربتني، وفرتة 84 يومًا 

)12 اأ�صبوعًا( كتجربة فعلية.

مت يف التجربة االأوىل تغذية احليوانات جماعيًا 

يف كل جمموعة ومل يتم قيا�ص الكميات الفردية 

امل�صتهلكة من االأعالف، بينما يف التجربة الثانية 

مت تغذية كل بقرة على حدة وحتديد اال�صتهالك 

اليومي من ال�صعف والتنب. كما اأن االأبقار كانت 

حتلب يوميًا على فرتتني �صباحًا وم�صاًء ويقدم لها 

العلف املركز بعد فرتة احللب بكميات مت�صاوية. 

اأما بخ�صو�ص االأعالف املالئة )ال�صعف والتنب( 

فرتة  حلب  بعد  اليوم  يف  واحدة  مرة  فتقدم 

ال�صباح، بينما يعطى الرب�صيم االأخ�صر الطازج 

يوميا قبل فرتة الظهرية.

كما كانت االأبقار تزن �صهريًا يف التجربة االأوىل، 

اجلدول )3( نتائج التجربة الثانية )4 بقرات لكل معاملة(

اجلدول )2( نتائج التجربة الأوىل )24 بقرة لكل معاملة(

البيانات
معامل اخلطاأ املعيارياملعاملة

�صعف النخيل )2(تنب ال�صعري )1(

15.315.01.05انتاج احلليب )كجم / يوم(

36.134.51.85انتاج الدهن )جم / كجم(

36.035.00.87انتاج الربوتني )جم / كجم(

الوزن احلي )كجم(

-483482بداية التجربة

532536نهاية التجربة

0.580.640.165الزيادة اليومية

البيانات
معامل اخلطاأ املعيارياملعاملة

�سعف النخيل )2(تنب ال�سعري )1(

17.016.03.9انتاج احلليب )كجم / يوم(

34.931.74.09الدهن )جم / كجم(

35.634.72.00الربوتني )جم / كجم(

الوزن احلي )كجم(

-536535بداية التجربة

-596590نهاية التجربة

0.720.660.249الزيادة اليومية

ا�صتهالك العلف )كجم مادة جافة يوميا(

4.44.10.38العلف املاىلء

-16.916.6املجموع

واأ�صبوعيًا يف التجربة الثانية، اأما احلليب فيزن 

ب�صكل يومي لكل بقرة. واأخذت عينات من العلف 

اأ�صبوعني،  كل  واحلليب  والتنب  وال�صعف  املركز 

وذلك  ا�صبوعيًا،  الرب�صيم  عينات  توؤخذ  بينما 

للتحليل املختربي.

العليقة ومكوناتها

اجلاف  ال�صعف  من  املطلوبة  الكميات  جمع  مت 

 SENESCENT( ال�صيخوخة  مرحلة  يف  وهي 

اأ�صناف  ذات  التمر  نخيل  اأ�صجار  من   )STAGE
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جهاز  وا�صتخدم  املحطة.  يف  متوفرة  خمتلفة 

ميكانيكي خا�ص، ي�صتخدم عادة لقطع اأغ�صان 

اجلريد  قطع  لغر�ص  وذلك  وفرمها،  االأ�صجار 

وريقات  جمع  مت  وقد  ال�صعف.  اأجزاء  وف�صل 

التجربة  لغر�ص  )اخلو�ص(  فقط  ال�صعف 

كيميائية.  معامالت  اأي  دون  لالأبقار  وتقدميها 

الدول  من  م�صتوردًا  فكان  ال�صعري  تنب  اأما 

يجلب  االأخ�صر  الرب�صيم  كان  بينما  املجاورة، 

يوميًا من املزارع التجارية يف منطقة ال�صليبية. 

ويتكون العلف املركز من �صعري )35%(، والذرة 

ال�صفراء )30%(، ونخالة القمح )20%(، وفول 

ال�صويـا )12%( وخليط من الفيتامنيات واالإمالح 

)3%(. ومت جتهيز العليقة اليومية لتحتوي على 

حوايل 190 ميجا جول من الطاقة القابلة للتمثيل 

 2500 )METABOLISABLE ENERGY(، وحوايل 

 .)CRUDE PROTEIN( جرام من الربوتني اخلام

وتقدم يوميًا لكل بقرة حوايل 12 كجم من العلف 

املركز، و10 كجم من الرب�صيم االأخ�صر، و6 كجم 

من وريقات �صعف النخيل اأو تنب ال�صعري. ويو�صح 

لالأعالف  الكيميائي  التحليل   )1( اجلدول 

امل�صتخدمة يف التجربتني. 

النتائج

يو�صح اجلدول )2( نتائج التجربة االأوىل وتاأثريها 

على اإداء االأبقار من ناحية االإنتاج اليومي للحليب 

اإىل  باالإ�صافة  والربوتني،  الدهن  من  ومكوناته 

الزيادة اليومية يف وزن اجل�صم لكل بقرة.

يبني اجلدول )2( اأنه ال توجد فروقات جوهرية 

بني املعاملتني من ناحية االإنتاج اليومي للحليب 

ومكوناته من الدهن والربوتني. كما اأنه ال توجد 

اجل�صم  وزن  يف  الزيادة  يف  جوهرية  فروقات 

املجموعة  يف  االإجمالية  الزيادة  كانت  حيث 

االأوىل )1( حوايل 49 كجم ويف املجموعة الثانية 

)2( حوايل 54 كجم. ومن املالحظات امليدانية 

بع�ص  ما عدا  كاماًل  االأعالف  ا�صتهالك  اأنه مت 

يو�صح اجلدول )3(  كما  تذكر.  ال  التي  البقايا 

االأ�صتهالك  �صمنها  ومن  الثانية  التجربة  نتائج 

اليومي لالأعالف.

يبني اجلدول )3( اأنه ال توجد فروقات جوهرية 

اإنتاج  بني املعاملتني يف هذه التجربة من ناحية 

احلليب اليومي ومكوناته من الدهن والربوتني، 

وزن  يف  اليومية  الزيادة  ناحية  من  وكذلك 

كما  االأوىل.  التجربة  نتائج  كانت  كما  اجل�صم، 

املجموعتني  بني  جوهرية  فروقات  توجد  ال  اأنه 

كان  واإن  املاىلء  العلف  ا�صتهالك  بخ�صو�ص 

ا�صتهالك تنب ال�صعري اأكرب من ا�صتهالك �صعف 

النخيل بفروقات ب�صيطة.

التاأثري على حالت النفاخ

بالتجارب  لها  عالقة  ال  جانبية  جتربة  يف 

ا�صتهالك  اأثر  درا�صة  لهدف  وذلك  ال�صابقة، 

 )BLOAT( صعف النخيل على حل م�صكلة النفاخ�

حالة  وهي  املالئة  االأعالف  نق�ص  عن  الناجمه 

التي  املكثفة  الرتبية  مزارع  من  كثري  ت�صهدها 

اأجريت  ولقد  املركزة.  االأعالف  على  تعتمد 

اأعطيت  �صنتني  بعمر  عجاًل   40 على  درا�صة 

علف  بدون  فقط  مركز  علف  من  تتكون  عليقة 

مالئ، وملدة 4 اأيام حلث االأ�صابة بالنفاخ، ومن 

ثم ق�صمت اإىل خم�ص جمموعات مت�صاوية العدد 

على النحو التايل:

احليوانات  على  يومية  مالحظة  جترى  وكانت 

لدرا�صة حالة النفاخ ملدة ثالثة اأيام على التوايل 

حيث كانت النتائج على النحو التايل:

اأن  التجربة  هذه  نتائج  من  ويالحظ 

�صاهم مالئ  كعلف  النخيل  �صعف   ا�صتعمال 

من  التخل�ص  يف  و�صريعة  اإيجابية  ب�صورة 

اإىل  ال�صبب  يرجع  اأن  وميكن  النفاخ،   حاالت 

تاأثريه امليكانيكي )الن�صاط الع�صلي(، والتوازن 

يف  الطيارة  الدهنية  االأحما�ص  انتاج   يف 

الكر�ص ، باالإ�صافة اإىل اأن �صعف النخيل يحتوي 
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اأعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز من غري علف مالئاملجموعة االأوىل

كجم من تنب ال�صعري للراأ�ص اعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز + 2املجموعة الثانية

اأعطيت ن�صف الكمية املطلوبة من العلف املركز + 2 كجم من �صعف النخيل للراأ�صاملجموعة الثالثة

اعطيت 3 كجم من التنب للراأ�ص من غري العلف املركز.املجموعة الرابعة

اأعطيت 3 كجم من ال�صعف للراأ�ص من غري العلف املركز.املجموعة اخلام�صة

كانت حالة النفاخ فيها م�صتمرة وملدة ثالثة اأيام املجموعة االأوىل

اختفت حالة النفاخ بعد 32 �صاعةاملجموعة الثانية

 اختفت حالة النفاخ بعد 24 �صاعةاملجموعة الثالثة

 اختفت حالة النفاخ بعد 16 �صاعةاملجموعة الرابعة

 اختفت حالة النفاخ بعد 12 �صاعةاملجموعة اخلام�صة

على مادة التانني )TANNIN( وهي اأحدى املواد 

وت�صتعمل  نباتي،  من�صوؤها  الذوابة،  الفينولية 

�صد  تاأثري  ولها  والدباغة،  االأدوية  �صناعة  يف 

.)ANTI - BLOATING AGENT( النفاخ

اخلال�سة وال�ستنتاج

الهدف الرئي�صي لتجارب هذا البحث هو التقييم 

كعلف  النخيل  �صعف  ا�صتغالل  الإمكانية  الفني 

مالئ لالأبقار احللوب حتت ظروف دولة الكويت. 

واملعروف اأن خطة تخ�صري البالد ت�صمل االإكثار 

املختلفة،  باأ�صنافها  النخيل  اأ�صجار  زراعة  من 

ومن املمكن م�صتقباًل جتميع االأعداد الكبرية من 

ال�صعف التي تطرحها االأ�صجار �صنويًا وا�صتغاللها 

كعلف مالئ.

املالئة  االأعالف  ال�صتعمال  الرئي�صي  والغر�ص 

ذات القيمة الغذائية القليلة )كالتنب وال�صعف( 

�صمن العليقة اليومية التي ت�صمل اأعالفًا مركزة 

ذات القيمة الغذائية العالية، كما يف الكويت، هو 

وذلك  اله�صمي،  اجلهاز  يف  الكيميائي  للتوازن 

وزيادة  البكتريي  الن�صاط  حتفيز  طريق  عن 

املنا�صب  الرتكيز  واإنتاج  اللعاب،  �صائل  اأفراز 

الدهنية  االأحما�ص  �صمن  اخلليك  حلم�ص 

على  ي�صاعد  مما  الكر�ص  يف  االأخرى  الطيارة 

جتنب االأ�صابة بعدة اأمرا�ص منها حمو�صة الدم 

ثم  ومن  الغذائية  الكفاءة  على  �صلبًا  توؤثر  التي 

االإنتاج.

اأثبتت هذه التجارب بنتائجها اأن وريقات �صعف 

النخيل )اخلو�ص( تناف�ص االأتبان امل�صتوردة من 

تكون  اأن  املمكن  ومن  الغذائية،  القيمة  ناحية 

اأي  وبدون  مالئ  كعلف  الثمن  رخي�ص  بدياًل 

ا�صتعماالت  تطوير  املمكن  ومن  تذكر.  �صلبيات 

�صعف النخيل من ناحية اإيجاد و�صيلة اأكرث عملية 

معاملتها  املمكن  ومن  وجتهيزها،  جمعها  يف 

اأن من  كيميائيًا لتح�صني قيمتها الغذائية، وكما 

االقت�صادية  الدرا�صات  بع�ص  اإجراء  ال�صروري 

جلدواها كعلف بديل ودرا�صات فنية اأخرى على 

دول  يف  دولة  من  اأكرث  ويف  خمتلفة،  حيوانات 

جمل�ص التعاون.
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عفـن البرعـم الطـرفي 

في النخيل وأشباه النخيل

نوعان  الفطر  عن  ينتج  حيث  الرتبة  يف 

هما  الالجن�سية  اجلراثيم  من  خمتلفان 

وكالميديو�سبور�س   Endoconidia اندوكونديا 

على  بقدرته  يتميز  الذي   Chlamydospores

البقاء يف الرتبة لفرتة طويلة, كما اأن للفطر طورًا 

 Ceratocystis �سرياتو�سي�ست�س  ي�سمى  جن�سيًا 

وهو نادرًا ما يالحظ يف الطبيعة, ويفرز الفطر 

رائحة  الطريف  الربعم  اأن�سجة  اأ�ساب  ما  اإذا 

املري�سة  الفاكهة  اأن�سجة   رائحة  ت�سبه  كريهة 

املتخمرة وي�ستطيع هذا الفطر اأن يخرتق جذور 

الوعائية  الأجهزة  خالل  من  ويتحرك  الأ�سجار 

فاإنه  اإليه  و�سل  ما  فاإذا  الطريف  الربعم  اإىل 

قادر على اإحداث الإ�سابة والتطفل على اأن�سجة 

باأ�سماء  ويعرف  الطريف  الربعم  عفن  مر�س 

اللفحة    heart rot القلب  عفن  مثل  عديدة 

هو  وغريها  املجنونة    Black scorch ال�سوداء 

واأ�سباه  النخيل  ت�سيب  التي  الأمرا�س  اأهم  من 

النخيل يف دولة الإمارات العربية املتحدة والعديد 

الهند  مثل  الأخرى  والدول  العربية  الدول  من 

املر�س  هذا  ينت�سر  وغريها.  واأمريكا  وباك�ستان 

ومتثل  التهوية  قليلة  ال�سرف  �سيئة  الأماكن  يف 

الفطر  وتكاثر  لنمو  منا�سبة  بيئة  الظروف  هذه 

واأ�سباه  النخيل  اأ�سجار  واإ�سابة  للمر�س  امل�سبب 

)النارجيل(  الهند  جوز  نخيل  خا�سة  النخيل 

حيث تكرث الإ�سابة يف الف�سائل املزروعة حديثًا. 

التمر  نخيل  اأ�سجار  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  جتدر 

النخيل  اأ�سباه  من  الظروف  لهذه  مقاومة  اأكرث 

خا�سة النارجيل الذي يعترب اأقل الأنواع مقاومة. 

وهو ما يف�سر وجود النخيل بحالة جيدة وتدهور 

زيادة  عند  املكان  نف�س  يف  املزروع  النارجيل 

الرطوبة الأر�سية. 

تعي�س  التي  الفطريات  من  يعترب  الفطر  هذا 

اإعداد اإدارة احلدائق واملرافق الرتفيهية 

مدينة املرف�أ

بلدية املنطقة الغربية

الفطر امل�سبب 

للمر�س

 Thielaviopsis
paradoxa

الطور اجلن�سي
 Ceratocystis

paradoxa

Chalara paradoxaالطور الالجن�سي

Thielaviopsis terminal bud rot Black
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وهو  النهاية  يف  قتلة  م�سببًا  الطريف  الربعم 

حمدثًا  ال�ساق  اأن�سجة  اإ�سابة  على  قادر  اأي�سًا 

حتلل لأن�سجة ال�ساق ويظهر لون بني يف القطاع 

 Trunkالعر�سي لل�ساق وهو ما ي�سمى عفن ال�ساق

Rot  واإذا و�سل الفطر اإىل اأن�سجة الأوراق فاإنه 

اللون  اإزالة  يف  ويت�سبب  اأن�سجتها  على  يتطفل 

Discoloration ثم يتحول اللون اإىل البني عند 

اإ�سابة  وبعد  الأوراق  تبقع  م�سببًا  الأن�سجة  حتلل 

وحتلل الربعم الطريف فاإن الأن�سجة املري�ستيمية 

جديدة  روؤو�س  عدة  وتكون  تن�سط  قد  اجلانبية 

للنخلة وهو ما ي�سمى مبر�س املجنونة. 

للرتبة  الكيمي�ئي  الرتكيب  بني  العالقة 

ومر�ض عفن القلب يف الإم�رات:  

الإمارات  دولة  اأرا�سي  من  العديد  يف  يتوافر 

مركب  للبحر(  املحاذية  الأماكن  )خا�سة 

اأن  املعروف  ومن    CaCo3 الكال�سيوم  كربونات 

تعر�سها  تكت�سب غالفًا حال  امللح  جزيئات هذا 

مم�سوكًا  الغالف  هذا  ويظل  الري  اأثناء  للماء 

حول هذه اجلزيئات بعد توقف عملية الري بقوه 

اأكرب من قدرة النبات على المت�سا�س )اأي اأنه 

هذا  ويت�سبب  للنبات(  املي�سر  املاء  من  يعترب  ل 

يوؤدي  مما  الرتبة  يف  البينية  امل�سافات  غلق  يف 

كما  التهوية  وقلة  الأر�سية  الرطوبة  زيادة  اإىل 

يت�سبب يف تكوين طبقة �سماء غري منفذة للماء 

على اأعماق قريبة من �سطح الأر�س بالتايل يقل 

بيئة  عمق القطاع الأر�سي ومتثل هذه الظروف 

ومنها  الأر�سية  الفطريات  وتكاثر  لنمو  مالئمة 

وبالإ�سافة   Ceratocystis paradoxa فطر 

اأن هذه الظروف توؤثر �سلبيًا على �سالحية  اإىل 

عن�سر البورون املوجود يف الرتبة الذي له عالقة 

وثيقة باملر�س.

عفن  مبر�ض  البورون  عن�صر  عالقة   

الربعم الطريف: 

البورون واحد من العنا�سر الأ�سا�سية ال�سغرى 

دورًا  البورون  ويلعب  النبات  يحتاجها  التي 

املري�ستيمة  اخلاليا  وتن�سيط  تكوين  يف  اأ�سا�سيًا 

يف النبات )الربعم الطريف يف النخيل( ويوؤدي 

نق�س البورون يف النخيل اإىل حتلل ال�ساق و�سعف 

القلب ويوؤدي النق�س احلاد يف البورون اإىل موت 

الربعم الطريف, من هنا كانت اأهميته يف حالة 

الإ�سابة بفطر Ceratocystis paradoxa, فعند 

حدوث الإ�سابة يبداأ الفطر بالتطفل على خاليا 

الربعم الطريف فاإن النخلة ت�سبح غري قادرة على 

تعوي�س اخلاليا امليتة ويحدث التدهور �سريعًا, اأما 

اإذا كان عن�سر البورون متوفرًا بحالة متوازنة فاإن 

النخلة  ت�سبح اأكرث مقاومة للمر�س.   

اأعرا�ض الإ�ص�بة:

1 ــ موت الأوراق احلديثة. 

نزعها  واإمكانية  الداخلية  الأوراق  2 ــ  ذبول 

ب�سهولة. 

الربعم  من  تنبعث  كريهة  رائحة  3 ــ  ظهور 

الطريف نتيجة حتلل الأن�سجة. 

4 ــ  غياب اللون يف الأن�سجة الداخلية لل�ساق ثم 

حتللها وحتولها  للون البني. 

5 ــ ظهور بقع بنية على الأوراق.

6 ــ غياب اللون يف الأوراق.  

7 ــ  ظهور التاج ب�سكل منفتح اأي مفرغ من الو�سط 

من الأوراق احلديثة. 

الرتبة  من  لعينة  املعملي  الفح�س  8 ــ  عند 

تظهر  اجلذور  منطقة  يف  عمق  من  ماأخوذة 

وهي  الرتبة  يف  تعي�س  التي  الفطر  اأطوار 

    Chlamydospores

املكـ�فحـة: 

اأوًل: الإجراءات الوق�ئية: 

اأو  للنخيل  اجلديدة  الف�سائل  زراعة  1 ــ  عند 

قيا�س  حفرة  بعمل  اللتزام  يجب  النارجيل 

ل  زراعية  برتبة  ملئها  واإعادة  م    2  ×  2

تزيد ن�سبة كربونات الكال�سيوم بها عن %10 

خا�سة عند زراعة النارجيل. 

نخيل جوز الهند م�ساب )لحظ القلب املنفتح(منظر قريب لنخلة م�سابة بعفن الربعم الطريف
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2 ــ  الهتمام بالت�سميد الع�سوي لأن ذلك يزيد ويح�سن من قوام الرتبة ويقلل 

من الأثر ال�سيئ لكربونات الكال�سيوم. 

البورون  عن�سر  من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  ورقي  ب�سماد  الأ�سجار  3 ــ  ر�س 

اأعرا�س  هناك  اأن  لوحظ  ما  اإذا  البوريك(  حم�س  اأو  البوراك�س  )مثل 

�سعف يف قلب النخلة لأن من اأهم اأعرا�س نق�س البورون هو تقزم القلب 

يف النخيل لأن البورون )كما �سبق ذكره( له دور مهم يف تكوين وتن�سيط 

اخلاليا املر�ستيمية. 

4 ــ  خرب�سة اأو اإثارة �سطح الرتبة باأحوا�س الزراعة حول النخيل. 

5 ــ التاأكد من اأن حالة ال�سرف جيدة يف الرتبة. 

ث�نيً�: الإجراءات العالجية: 

اأعرا�س املر�س يف الظهور فاإن عملية ر�س املبيدات ل تكون  1 ــ  اإذا ما بداأت 

داخل  هنا  الفطر  جتمعات  لأن  اإجرائها  اأهمية  من  بالرغم  للعالج  كافية 

الو�سول  للمبيد  ميكن  ل  اأعماق  على  تكون  اجلذور  منطقة  وحول  الأر�س 

اإليها عن طريق الر�س لذلك فاإنه من ال�سروري اإجراء عملية حقن املبيد 

الأعماق  هذه  اإىل  ي�سل  اأن  ميكنه  حاقن  با�ستخدام  اجلذور  منطقة  يف 

وتو�سيل املبيد اإىل مكان جتمع الفطريات باحلقن الأفقي ملنطقة اجلذور. 

2 ــ  تو�سح ال�سور املرفقة �سكل احلاقن امل�ستخدم لهذا الغر�س وطريقة احلقن 

حيث يبلغ طول احلاقن 1.5 مرت وميكنه اأن يتوغل يف الرتبة مل�سافة 1 مرت 

ويحقن املبيد حول ال�سجرة يف عدة نقاط )5 – 6( نقاط حتى يغطي املبيد 

منطقة اجلذور Root zoon  كاملة. 

Ban�  3 ــ  واأهم املبيدات املو�سى با�ستخدامها يف هذه احلالة هي مبيد بانروت

Tachigaren اأو مبيد تات�سيجارين  Rezolex اأو مبيد ريزولك�س  rot W.P

املراجـــــع العـــــلمية: 

1- يف جم�ل اآف�ت النخيل والتمور يف الع�مل العربي: 

الزراعة  كلية  الآفات  مبيدات  اأ�ستاذ  املجيد,  عبد  اإبراهيم  حممد  د.  اأ.  1 ـ ـ 

جامعة عني �سم�س. 

2 ــ  اأ. د. زيدان هندي عبد احلميد, اأ�ستاذ مبيدات الآفات, وكيل كلية الزراعة 

جامعة عني �سم�س. 

اأ�ستاذ احل�سرات القت�سادية كلية الزراعة  3 ــ  اأ. د. جميل برهان ال�سعدين, 

جامعة عني �سم�س. 

2- يف جم�ل اأمرا�ض النخيل: 

دكتوراه  �سعود  امللك  جامعة  الزراعة  كلية  القادر,  عبد  ها�سم  ه�سام  1 ــ  د. 

الب�ساتني جامعة ميزوري. 

نخلة جوز الهند م�سابة خلفها نخلة اأخرى �سليمة

�سجرة نخيل جوز الهند غري م�سابة

الفتحات اجلانبية للحاقن لغر�س احلقن الفقي
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حممد,  احل�سيني  الدين  �سالح  2 ــ  الأ�ستاذ 

امللك  جامعة  الزراعة  كلية  نبات,  اأمرا�س 

كلية  النبات  اأمرا�س  ماج�ستري  �سعود  

الزراعة جامعة الإ�سكندرية.  

وحت�صني  ا�صت�صالح  جم�ل  3 -  يف 

الرا�صي: 

1 ــ  د. اإبراهيم حممد حبيب, اأ�ستاذ ا�ست�سالح 

الأرا�سي, رئي�س ق�سم الأرا�سي كلية الزراعة, 

جامعة القاهرة. 

2 ــ  د. اأحمد جمال عبد ال�سميع, اأ�ستاذ الأرا�سي 

املتفرغ املركز القومي للبحوث.  

4 -  يف جم�ل خ�صوبة الرا�صي وتغذية 

النب�ت: 

اأ�ستاذ  الرو�س,  اأبو  الوهاب  عبد  �سمري  1 ــ  د. 

الأرا�سي كلية الزراعة, جامعة القاهرة. 

اأ�ستاذ  اخلرباوي,  اإبراهيم  حممدي  2 ــ  د. 

الأرا�سي كلية الزراعة, جامعة القاهرة. 

كلية  الأرا�سي  اأ�ستاذ  هوله,  �سبل  �سوقي  3 ــ  د. 

الزراعة, جامعة القاهرة 

 Bud Rot of palm  Monica L. Elliot 4 ــ

�سكل احلاقن املقرتح
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منـزل من الجـريـد
يجسد القيمة االقتصادية 

للمنتجات الثانوية لنخيل التمر

د. �سعيد �سعد �سليمان

جامعة امللك �سعود- كلية علوم الأغذية والزراعة

ق�سم الإنتاج النباتي 

said_soliman@hotmail.com
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الب�سرية  البيئة  حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر  يعد 

املنعقد يف اإ�ستكهومل بال�سويد عام 1973م بداية 

انطالق الهتمام العلمي والعاملي  بق�سايا البيئة 

قمة  اأنعقدت  بالربازيل  جاتريو  دى  ريو  وفى 

التنمية  1992 وكانت ق�سية  الأر�ض الأوىل عام 

واأ�سدرت  املهمة  تو�سياتها  �سمن  امل�ستدامة 

القرن  اأعمال  بجدول  يعرف  ما  القمة  هذه 

العاملي  القمة  موؤمتر  ويف  والع�سرين  احلادي 

يف  2002م  عام  انعقد  الذي  امل�ستدامة  للتنمية 

من  العاملي  اللتزام   جتديد  مت  جوهان�سربج  

خالل خطة التنفيذ.

الغالف  تلوث  اإىل  الزراعية  املخلفات  وتوؤدي 

اجلوى املحلي والعاملي حيث حرق هذه املخلفات 

الكتلة  قدرت  وقد  العامل  بلدان  من  العديد  يف 

 1970 من  الفرتة  خالل  اأحرقت  التي  احليوية 

وحتى 2005 بحوايل 4.9 – 8.9 مليار طن �سنويا 

ينتج عن ذلك ت�ساعد  ثاين اأك�سيد الكربون واأول 

اأك�سيد الكربون وغاز امليثان واكا�سيد النرتوجني 

انبعاث  عن  ف�سال  الكربيت  واكا�سيد  الأمونيا 

التوازن  يف  اختالل  مع  عالية   حرارية  طاقة 

البيولوجي لبع�ض الأحياء الدقيقة وتنتج اململكة 

�سنويا  طن  مليون   11 حوايل  ال�سعودية  العربية 

من املخلفات الزراعية التي متثل عبئًا بيئيًا اإن مل 

ت�ستغل ال�ستغالل الأمثل ويعود تواجد املخلفات 

وتراكمها يف املزارع عاما بعد عام اإىل توفر بيئة 

الأمرا�ض  م�سببات  مثل  عديدة  لآفات  خ�سبة 

التي  والطيور  والزواحف  والقوار�ض  واحل�سرات 

ت�سر بالبيئة ف�سال عن اأن تخزين هذه املخلفات 

يكلف الكثري من اجلهد واملال.

الأوراق  امل�ستدمية  �سواء  الفاكهة  اأ�سجار  وتنتج 

املنتجات  من  الكثري  الأوراق  املت�ساقطة  اأو 

الثانوية التي يعتربها البع�ض نوعًا من املخلفات 

اإذا  والفائدة  بالنفع  تعود  املنتجات  هذه  اأن  اإل 

تدويرها  واأمكن  الأمثل  ال�ستغالل  ا�ستغلت  ما 

اقت�ساديا  عائدا  حتقق  بحيث  �سليمة  بطريقة 

ل ميكن اإغفاله والأمثلة كثرية حيث يبلغ تعداد  

مليون   13 العربية  م�سر  جمهورية  يف  النخيل 

اجلريد  من  الأطنان  اآلف  تنتج  تقريبًا  نخلة 

الكميات  النوى هذه  األف طن من   20 واأكرث من 

ل�سناعة  توجه  اأن  ميكن  املخلفات  من  الهائلة 

اخل�سب من اجلريد وكذلك �سناعة خ�سب �سبيه 

بخ�سب  الكونرت كما ميكن اأن تقوم على اخلو�ض 

)الورق( العديد من ال�سناعات البيئية اليدوية 

وال�سنط  واحل�سري  ال�سالة  �سجاد  �سناعة  مثل 

واحلافظات  واملقاطف  وال�سالل  والقبعات 

من  ي�سنع  كما  الورق  عجينة  �سناعة  وكذلك 

الورق ما ي�سمى بالكارينا التي ت�ستخدم يف تنجيد 

العديد  الليف  من  ي�سنع  كما  مب�سر.  الكرا�سي 

واملقاطف  وال�سباك  كامل�سيات  ال�سناعات  من 

والأربطة  والدوبار  والكرا�سي  واحلبال  والأ�سرة 

كما ي�سنع من حامل ال�سوباطه » اجلرباح » األياف 

ذات خ�سائ�ض �سد وقوى متميزة . اأما البذور » 

حيث  ال�سناعات  من  الكثري  يف  تدخل   « النوى 

م�سامية  ذات  وهو  الن�سط  الكربون  منها  ي�سنع 

بكفاءة  ميتاز  كبري  �سطحي  امت�سا�ض  وقدرة 

والعنا�سر  الع�سوية  امللوثات  �سحب  على  عالية 

يف  عديدة  ا�ستخدامات  وله  املياه  من  الثقيلة 

املجال ال�سناعي والطبي والع�سكري.كما تدخل 

وبع�ض  للح�سرات  القاتلة  املواد  اإنتاج  يف  البذور 

املواد املعقمة وبع�ض اأنواع ال�سموغ كما ت�ستخدم 

البذور كمادة و�سيطة يف �سناعة النايلون ومادة 

مزيلة لعدد من الأ�سباغ وكذلك كمذيب انتقائي 

املعقدة  كربونات  الهيدرو  خماليط  ف�سل  عند 

النباتية  الزيوت  وتنقية  ت�سفية  يف  وكذلك 

ت�سنيعها  عند  النفط  من  املنتجة  والدهون 

النفط   املوجود يف غازات  البيوتني  وا�ستخال�ض 

ت�ستخدم  الراتنجات  من  نوع  اإنتاج  يف  وكذلك 

والأ�سمنت  والأ�سب�ستو�ض  الزجاج  �سناعة  يف 

ا�ستخدام  وميكن  الفورفورال  كحول  اإنتاج  ويف 

يف  البذور  تطحن  كما  الطعام  يف  البذور  زيت 

الفطائر  بع�ض  �سناعة  يف  ويدخل  دقيق  �سورة 

ومطحون النوى يتم حتمي�سه وي�ستخدم ك�سراب 

و  النقر�ض  عالج  يف  ي�ستخدم  كما  النب  ي�سبه 

الروماتيزم واملفا�سل كما يخلط م�سحوق النوى 

كما  والبهاق  اجلرب  لعالج  الزيتون  زيت  مع 

ويخلط  العني  لكحل  كبديل  امل�سحوق  ي�ستخدم 

مع زيت الزيتون لإطالة الأهداب وجمرو�ض وتفل  

للحيوان  كعلف  ي�ستخدم  وم�سحوقها  البذور 

والدواجن يعمل على زيادة اإدرار اللنب  وكذلك 

تدخل  كما  ال�سرطانية   الأمرا�ض  من  احلماية 
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البذور يف �سناعة القالدات والتحف. اأما الثمار 

ال�سي�ض  وكذلك  الكيميائية  اخل�سائ�ض  القليلة 

تدخل يف �سناعة املخلالت اأما  ال�سي�ض فيجر�ض 

ويدخل يف �سناعة اأعالف للحيوانات والدواجن 

عالية القيمة الغذائية . 

جمال  فى  امل�ستمر  التقدم  من  الرغم  وعلى 

ال�سحاب  ناطحات  اإن�ساء  يف  والت�سابق  العمارة 

مينع  مل  ذلك  اأن  اإل  التجهيز  �سابقة  وامل�ساكن 

تراثها  على  احلفاظ  من  املجتمعات  بع�ض 

جند  لذلك  والإقامة،  ال�سكن  فى  وعادتها 

يف  خا�سة  الأجيال  يتوارثه  الرتاث  هذا  اأن 

بالدليل  والنائية.واأثبت  البدوية  املجتمعات 

الفنية  الأعمال  اأن  العملية  والتجارب  القاطع 

ي�ستخدمون  التي  هي  اأ�سحابها  فيها  يبدع  التي 

الطبيعية  البيئة  من  امل�ستمدة  اخلامات  فيها 

الأفكار والإبداعات.  توؤثر يف  املحيطة بهم فهي 

دول  معظم  مثل  العربية  م�سر  جمهورية  وفى 

املنطقة العربية جتود زراعة النخيل حيث ي�سل 

وبعد  تقريبًا   نخله  مليون   13 اإىل  النخيل  عدد 

حوامل  من  هائل  عدد  يتخلف  املح�سول  جمع 

كناجت  اجلريد   وكذلك  )اجلرباح(  ال�سباطة 

بالنفع على  التقليم وهذا يعود  من نواجت عملية 

بحوايل  الواحدة   اجلريدة  تباع  حيث  الزراع 

اأماكن  )1( جنيه. وعملية التقليم هذه تتم فى 

الوادي  اأ�سوان،  يف  النخيل  زراعات  متركز 

اجليزة،  الفيوم،  �سوهاج،  اأ�سيوط،  اجلديد، 

الإ�سماعيلية، ادكو، ر�سيد، دمياط، واحة �سيوه، 

هذه  يف  اجلريد  وي�ستخدم  �سيناء  جزيرة  �سبه 

املناطق يف �سناعات بيئية متوارثة مثل �سناعة 

ال�سالل والأ�سرة والكرا�سي ويف حمافظة اأ�سوان 

بجنوب م�سر قام اأحد الفنانني من اأبناء النوبة  

تعظيم  مبحاولة  القدمية   احل�سارات  من  وهي 

اجلريد  من  النخيل  منتجات  من  ال�ستفادة 

وال�سي�ض  والنوى  الليف  و  الكرناف  و  واجلرباح 

العنا�سر  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سا�سي  كعن�سر 

الأخرى املوجودة يف البيئة كثمار الدوم والزلط 

و�ساغ من كل ذلك منزل مبتكرًا بكل احتياجات 

باملتانة  ميتاز  وكماليات  اأ�سا�سيات  من  املنزل 

يحتذى  مثال  يجعله  مما  الرفيع  الفني  والذوق 

الكبري  العربي  وطننا  من  كثرية  بقاع  يف  به 
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عيد(  حممد  )احلاج  الفطري  الفنان  قام  فقد 

 
2

600م م�ساحة  على  الفريد  منزله  بت�سييد 

اإىل  ن�سبة  الكنزي(  )احلو�ض  اأ�سم  عليه  واأطلق 

حممد  الفنان  حاول  وقد  النوبية  الكنوز  قبيلة 

عيد يف ت�سميمه اأن يوجد التفاعل بني الإن�سان 

الهند�سية  الفنون  عراقة  بني  ويجمع  والطبيعة 

النوبية والعربية والإ�سالمية وا�ستطاع اأن يحول 

اإىل منظومة فنيه ذات منظر خالب مع  منزله 

عمق  خرق  خالله  من  ا�ستطاع  الأداء  يف  دقه 

وبيئته  الإن�سان  مع  وتفاعلها  والطبيعة  احلياة 

وقد خاطب اجلماد ف�سار لينا يف يديه يداعب 

النظر ليلقي بظالله على من يراه بعظمة الفنان 

ومتيزت اأعماله بالتكوين والت�سميم املحكم اإىل 

املتلقي مما  بعن�سر جذب عني  اهتمامه  جانب 

يعمل على حتريك وجدان املتلقي لالأعمال حقا 

اأنها فل�سفه كاملة لفن جديد. 

وتنق�سم �ملنظومة �لفنية �إىل 4 �أق�سام:

اجلريد  من  ويتكون  ثابت  وهو  الأول:  الق�سم   

احلديدي  الهيكل  على  باإتقان  املثبت  اخلال�ض 

اخلارجي للمنزل وال�سقف بوا�سطة اجلدل.

 الق�سم الثاين: ي�ستمل على اجلريد وثمار الدوم 

معا ويثبت يف فوا�سل الغرف وحوائطها الداخلية 

وحول النوافذ بحيث يكون متحركا مثل ال�ستائر 

البع�ض  ببع�سها  املت�سلة  الدوم  حبات  وتف�سل 

بوا�سطة حلقات �سغرية من الأملونيوم بني قطع 

لتكون  �سم   30 يزيد طولها عن  ل  التي  اجلريد 

معًا منظمومه رائعة من اجلمال.

حامل  ا�ستغالل  على  ي�ستمل  الثالث:  الق�سم 

وكذلك  الغرف  لتغطيه  قبو  عمل  يف  ال�سباطة 

�سناعة �سالل للزينة وحفظ اخلبز.

الزلط  ا�ستغالل  على  ي�ستمل  الرابع:  الق�سم 

الأ�سواين ذي الألوان اخلالبة فيد عمل م�سايات 

املداخل وتكوين بع�ض الأ�سكال الفنية. بالإ�سافة 

اإىل بع�ض املقتنيات الفنية النوبية وميتاز املنزل 

باإح�سا�ض عميق بالهدوء وال�سكينة بالإ�سافة اإىل 

التهوية اجليدة وانخفا�ض درجة احلرارة �سيفًا 

حيث ارتفاع الأ�سقف املتكونة من جريد النخيل 

الذي ل ميت�ض احلرارة. وقد ي�ستغل هذا الفن 

ال�ستخدام  اآفاق جديدة يف جمال  لفتح  املبتكر 

الأمثل جلريد النخيل يف ك�ساء اجلدران خا�سة 

يف املناطق النائية وال�سحراوية احلارة.
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تعترب التمور من املحا�سيل الت�سديرية  باجلزائر 

العاملية  الت�سديرية  الطاقة  من   %3 حيث،متثل 

للتمور وتقدر قيمتها بحوايل 45.8 مليون دوالر 

�سنويا،متثل 71.85% من متو�سط اإجمايل قيمة 

الفرتة  خالل  والغذائية  الزراعية  ال�سادرات 

1998-2002. وتكمن اإ�سكالية البحث يف �سعف 

حيث  من  اجلزائرية  التمور  �سادرات  م�ساهمة 

الكمية باملقارنة بقدرتها االإنتاجية والت�سديرية 

متو�سط  من   %3 بـ  اإال  ت�ساهم  ال  حيث  العاملية 

بينما  للتمور  العاملية  ال�سادرات  كمية  اإجمايل 

ت�ساهم بحوايل 7.23% من متو�سط اإجمايل قيمة 

ال�سادرات العاملية للتمور خالل الفرتة  1998-

2002 وتهدف هذه الدرا�سة التعرف على الطاقة 

االإنتاجية للتمور اجلزائرية. والطاقة الت�سديرية 

الأهم دول العامل امل�سدرة للتمور. باالإ�سافة اإىل 

الت�سديرية  ال�سيا�سة  جناح  ومقومات  معوقات 

ت�سدير  بقطاع  النهو�ض  بغية  اجلزائرية  للتمور 

يف  اجلزائرية  التمور  �سمعة  وحت�سني  التمور 

االأ�سواق العاملية لتنويع م�سادر الدخل الوطني.

1-الطاقة الإنتاجية

يف  املهمة  الزراعية  املحا�سيل  من  التمور  تعترب 

التمور حوايل  اإنتاج اجلزائر من  اجلزائر ويبلغ 

اأن  بالذكر  واجلدير   2004 لعام  450000طن 

اأ�سا�سية  ب�سفة  تعتمد  للتمور  االإنتاجية  الطاقة 

واالإنتاج  بالنخيل  املزروعة  امل�ساحة  على كل من 

الكلي ومتو�سط االإنتاجية لهذا املح�سول.

1-1-امل�ساحة املزروعة بالنخيل:

عاما  اجتاها  بالنخيل  املنزرعة  امل�ساحة  عرفت 

(جدول   2004-1990 الفرتة  خالل  ت�ساعديا 

رقم (1).  

�سنة  يف  بالنخيل  املزروعة  امل�ساحة  بلغت  حيث 

بزيادة  اأي   [1] هكتار   135000 حوايل  2004م 

1990م  االأ�سا�ض  �سنة  عن   %71.66 قدرها 

اال�سطالحات  اإىل  هذه  الزيادة  اأ�سباب  وترجع 

الفرتة  تلك  يف  الفالحي  القطاع  عرفها  التي 

يف  املوؤرخ   18/83 القانون  بتطبيق  وخ�سو�سا 

امللكية  على  باحليازة  واملتعلق   1983/08/13

العقارية الفالحية [2] (APFA)،لقد عرفت هذه 

االأرا�سي  من  معتربة  م�ساحات  توزيع  العملية 

اإ�سافة  امل�ستفيدين لال�ست�سالح  الفالحية على 

اإىل عملية اإعادة جتديد النخيل.

1-2 تطور اإنتاجية التمور:

التمور  اإنتاجية  تطور   )1( رقم  اجلدول  يبني 

ات�سح  حيث  1990-2004م،  الفرتة  خالل 

تذبذب االإنتاجية زيادة ونق�سا فقد بلغت اأدناها 

1996م  عام  يف  حوايل31.54كلغ/نخلة  اأي 

ال�سنوات
امل�ساحة

)الهكتار(

الرقم 

القيا�سي

الإنتاج 

الوطني)طن(
الرقم القيا�سي

الإنتاجية 

كلغ/هكتار

الرقم 

القيا�سي

1990 78640 100 205907 100 33.08 100

1991 81890 104 209100 1002 33.16 98.10

1992 83440 106 260500 126.5 33.9 118.4

1993 84410 107.33 261612 127 39.24 116.09

1994 85230 108.37 317184 154 44.53 131.74

1995 87020 110.65 285155 138.5 41 121.3

1996 96560 122.78 260515 126.5 31.54 93.31

1997 96520 122.73 302993 147 35.31 104.46

1998 97990 124.60 387313 188 4د4 130.17

1999 100120 127.3 427583 207.65 48.40 173.19

2000 101820 129.47 365616 177.56 40.83 123.42

2001 104390 132.74 437332 212.39 48.24 145.78

2002 120830 153.64 418427 203.21 44.65 134.9

2003 128800 163.78 492200 239.03 51.05 154.18

2004 135000 171.66 450000 218.54 45.24 136.6

جدول رقم )1( اإجمايل امل�ساحة والإنتاج الكلي للتمور والإنتاجية يف اجلزائر خالل الفرتة 1990-2004م

Statistique agricole série a 1990-2004 :املصدر
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االأ�سا�ض  �سنة  7% عن  قدره حوايل  بنق�سان  اأي 

يف  51.05كلغ/نخلة  حوايل  واأق�ساها  1990م 

54.18% عن  بزيادة قدرها حوايل  عام2003م 

�سنة االأ�سا�ض 1990م.وبالرغم من بلوغ متو�سط 

الفرتة  كلغ/نخلة خالل   40.33 النخلة  اإنتاجية 

1990-2004م اإال اأن هذا املتو�سط مازال بعيدا 

االإنتاج  متو�سط  العاملي.وي�سل  املتو�سط  عن 

)فينيك�ض  الواحات  يف  كلغ/نخلة   100 اإىل 

و98  االأمريكية  املتحدة  واالأريزونة(بالواليات 

كلغ/نخلة يف جمهورية م�سر العربية و80 كلغ/

نخلة يف فل�سطني. [3]

1-3 تطور اإنتاج التمور: 

الفرتة  خالل  التمور  اإنتاج  تطور  درا�سة  لدى 

1990-2004م يالحظ اأن هذا التطور يف االإنتاج 

اإنتاج  بلغ  فقد  ت�ساعديا  عاما  اجتاها  عرف 

اأي  450000 طن  1999م حوايل  التمور يف �سنة 

بزيادة قدرها 18.54% عن �سنة االأ�سا�ض1990. 

وترجع هذه الزيادة اإىل جملة من العوامل اأهمها 

عام  منذ  واخلدمية  االقت�سادية  التنمية  توقف 

1986م وتزايد اأعداد العاطلني عن العمل اأحدث 

هجرة معاك�سة وعودة االأعداد الكبرية من اليد 

العاملة اإىل العمل يف الواحات 

بقطاع  جديد  من  واالهتمام 

النخيل.[4]

ولقد مت تقدير معادلة االجتاه 

الزمني العام لالإنتاجية خالل 

الفرتة مو�سع الدرا�سة معادلة 

 .)2( رقم  جدول   ،)2( رقم 

ويتبني من املعادلة اأن االإنتاجية 

من التمور قد اتخذت اجتاها 

ت�ساعديا مبعدل زيادة �سنوي 

اإح�سائيا   معنوي  غري  ولكن 

ميثل  كلغ/نخلة   1.05 بلغ 

متو�سط  من   %0.6 حوايل 

االإنتاجية  خالل الفرتة نف�سها 

والتي بلغت 34 كلغ/نخلة.

للتمور:  الكلي  االإنتاج  اأما 

يتحدد االإنتاج  الكلي من التمور بالعوامل املوؤثرة 

االإنتاج  املنزرعة ومتو�سط  امل�ساحة  على كل من 

االإنتاج  بني  العالقة  تقدير  مت  وقد  .هذا  الكلي 

الكلي من التمور واإجمايل امل�ساحة املنزرعة بها 

خالل الفرتة 1990-2004م والتي اأخذت �سورة 

الدالة التالية

هـ= 19488 �ض هـ+182856
8

�ض 

0.88= 
2

ر

هـ = القيمة التقديرية لالإنتاج الكلي 
8

حيث: �ض 

من التمور بالطن يف ال�سنة هـ 

 = هـ  حيث  هـ  الزمن  متغري   = هـ  �ض 

15(.......)1،2،3

تف�سر  املنزرعة  الرقعة  اأن  اإىل  املعادلة  وت�سري 

الكلي  االإنتاج  يف  التغريات  من   %88 حوايل 

تثبت  مل  والتي  االإنتاجية  اإىل  يعزى  والباقي 

معنوية زيادتها .

االإنتاج  اأن  اأي�سا من اجلدول رقم )2(  ويت�سح 

معنوي  �سنوي  زيادة  مبعدل  ت�ساعد  قد  الكلي 

اإح�سائيا عند م�ستوى 0.05،0.01 بلغت ن�سبة 

1990-2004 الذي  6.2%  من متو�سط الفرتة 

يبلغ حوايل 258326 طن،وقد مت تقدير معادلة 

االجتاه الزمني العام لالإنتاج الكلي معادلة رقم 

3 جدول رقم )2(. 

1-4-م�ساهمة اإنتاج التمور يف ال�سادرات 

الوطنية:

متا�سيا مع التوجيهات احلالية للدخول يف اإطار 

الدولة  فاإن  للعمل  اجلديد  الدويل  التق�سيم 

اجلزائرية حتاول تنمية القطاعات االقت�سادية 

التي تتوفر على ميزة ن�سبية ومن هذه القطاعات 

زيادة  يف  ي�ساهم  الذي  التمور  ت�سدير  قطاع 

من  ذلك  تو�سيح  وميكن  الوطنية  ال�سادرات 

خالل بيانات اجلدول رقم )3( حيث نالحظ اأن 

�سادرات التمور اإىل جمموع ال�سادرات الوطنية 

خالل الفرتة )2004/1990( مل تتعدى 1 %[5] 

، ويف�سر هذا اإىل �سعف تدخل الدولة يف ال�سوق 

الدولية وهذا بعد حترير التجارة اخلارجية اأي 

اإلغاء �سيا�سة احلماية التي كانت متنحها الدولة 

اخلوا�ض  اأمام  الباب  وفتح  املنتجات،  لبع�ض 

لرتقية  التجربة  اإىل  يفتقد  معظمهم  اأن  حيث 

معظم  اأن  كما  اجلزائرية،  التمور  �سادرات 

والغليف  التكييف  اإىل  تفتقر  امل�سدرة  التمور 

اجليدين [6] يف حني اأن معظم الدول امل�ستوردة 

النوعية  ذات  التمور  اإىل  بالغة  اأهمية  تعطي 

الرفيعة واملكيفة.   

2-التجارة اخلارجية:

ل�سادرات  الن�سبية  االأهمية  اجلزء  هذا  يتناول 

مكانة  االأخرى،وكذا  ال�سادرات  �سمن  التمور 

�سادرات التمور اجلزائرية بني اأهم دول العامل 

االأ�سواق  اأهم  �سيتناول  للتمور،كما  امل�سدرة 

للتمور اجلزائرية من حيث االجتاهات  العاملية 

التمور  �سادرات  وم�ستقبل  وال�سعرية  الكمية 

اجلزائرية اإىل تلك االأ�سواق، وتخل�ض الدرا�سة 

التجارة  تواجه  التي  العقبات  اأهم  حتديد  اإىل 

اخلارجية للتمور اجلزائرية ومقرتحات حت�سني 

مكانتها يف التجارة العاملية للتمور.
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البيـــــــــــــــــــان

معادلة الجتاه العام

معامل 

الرتباط

ر

معامل 

لتحديد

2

ر

معنوية معادلة النحدار

م�ستوى

0.05

م�ستوى

0.01

هـ= 3643.8�ض هـ+69694امل�ساحة بالهكتار
8

معنويمعنوي0750.88�ض 

الإنتاجية

كلغ/نخلة

هـ= 1.05 �ض هـ+33.61
8

غري معنويغري معنوي0.0960.5�ض 

هـ= 19488 �ض هـ+182856الإنتاج بالطن
8

معنويمعنوي0.780.88�ض 

الن�سبية لقيمة �سادرات  2-1( الأهمية   

غري  ال�سادرات  قيمة  اإيل  التمور 

النفطية:

من واقع بيانات اجلدول رقم )3( نالحظ اأن ن�سبة 

�سادرات التمور مقارنة بال�سادرات غري النفطية 

هي يف تذبذب بني الزيادة والنق�سان الطفيفني 

حيث مل حتتل موقعا متميزا ، هذا اإذا ا�ستثنينا 

�سنوات 1992 ، 1993 و1995 حيث �سجلت اأعلى 

ن�سبة بـ 13.1% ، 11.5% و15.4% على التوايل ، 

وعموما فاإن هذه الن�سبة مل تتعد %8 . 

�سادرات  لقيمة  الن�سبية  الأهمية   )2-2

التمور اإىل قيمة ال�سادرات الغذائية:

القطر  �سادرات  يف  متميزا  موقعا  التمور  حتتل 

الغذائية منذ �سنة 1983 حيث يت�سح من بيانات 

التمور  �سادرات  قيمة  اأن   )3( رقم  اجلدول 

ال�سادرات  قيمة  يف  لها  الن�سبية  االأهمية  وكذا 

م�ستمرا  تزايدا  عرفت  قد  االإجمالية  الغذائية 

حيث ارتفعت اإىل 74.4% �سنة 1992 كما بلغت 

اأهميتها الن�سبية 77.2% �سنة 1998 ، وما متثله 

بت�سدير  االإهتمام  زيادة  من  الظاهرة  هذه 

النخيل  ب�ساتني  وغر�ض  لتجديد  نتيجة  التمور 

لكل من الكمية وامل�ساحة بالهكتار باملعادلة )1( واالإنتاجية كلغ/نخلة يف املعادلة )2( واالإنتاج بلطن باملعادلة )3( 
 

القيمة التقديرية يف ال�سنة هـ
 = 

هـ
8

�ض 

 معامل التحديد
: 

2

 ر
،.

متغري الزمن  بال�سنة ، حيث هـ =) 1،2،.............15(
 = 

�ض هـ

 امل�سدر: ح�سبت من

بعد �سنة 1983 ، يف حني اأن ال�سادرات الغذائية 

وما  املت�ساقطة  االأمطار  بكمية  مرتبطة  االأخرى 

اأن  جند  اجلفاف  �سنوات  من  اجلزائر  عانته 

ويبقى   . للجفاف[7]  بتحمله  يتميز  التمور  نخيل 

حم�سول التمر من اأهم امل�سادر الفالحية للعملة 

ال�سعبة مقارنة مع بع�ض املنتجات االأخرى. 

�سادرات  اإىل  الن�سبية  الأهمية   )3-2

التمور اإىل اإجمايل اإنتاج التمور:

من واقع بيانات اجلدول رقم )3( ن�ستنتج اأن ما 

تتعد   االإنتاج مل  التمور من جملة  متثله �سادرات 

8% يف غالبية �سنوات الدرا�سة با�ستثناء �سنوات 

لهذه  الن�سبة  بلغت  حيث  و2003   2002  ،  2001

ال�سنوات 17.9% ، 26.3% و 20.7% على التوايل 

ويعزى ذلك اإىل اأن معظم االإنتاج يتم ا�ستهالكه 

داخليا ، وت�سري الدرا�سة اإىل اأنه من �سنة 1996 

اإىل غاية �سنة 2000 حققت فيها ن�سبة �سادرات 

متتالية  انخفا�سات  الكلي  االإنتاج  اإىل  التمور 

�سنة   %2.95 اإىل  االنخفا�ض  هذا  ن�سبة  لت�سل 

�سهادات  اإن�ساء  اإىل  اإرجاع ذلك  ، وميكن   2000

امل�سدر من قبل وزارة التجارة حيث تقل�ض عدد 

امل�سدرين اإىل حوايل 60 م�سدرا باالإ�سافة اإىل 

وجود �سعوبات عديدة مت�ض جوهر عملية الت�سويق 

اخلارجي وكذا ارتفاع اأ�سعار التمور اجلزائرية يف 

ال�سوق الدولية مقارنة باأ�سعار الدول امل�سدرة.[8]

2-4 اأهم الدول امل�سدرة للتمور:

التمور  على  عامليا  الطلب  يزداد  اأن  يتوقع 

للتعريف  املبذولة  اجلهود  ظل  يف  م�ستقبال، 

اإىل  اأدى  مما  وال�سحية  الغذائية  بفوائده  

الدول  يف  للتمور  امل�ستحدثة  اال�ستخدامات  

ال�سناعات  جمال  يف  العاملية  والدول  االأوروبية 

الغذائية والطبية.

�سادرات  اأن   (4) رقم  اجلدول  من  ويت�سح 

بن�سبة  طن   11300 بلغت  التمور  من  اجلزائر 

العاملية  التمور  �سادرات  اإجمايل  من    %2.94

املركز  يف  تاأتي  بذلك  ،وهي   2002 �سنة  يف 

ال�سابع بعد كل من اإيران ،تون�ض،اململكة العربية 

م�سر  باك�ستان،جمهورية  ال�سعودية،االإمارات، 

حوايل  ال�سادرات  قيمة  بلغت  العربية،بينما 

العاملية  ال�سادرات  قيمة  اإجمايل   من   %7.23

للتمور يف عام 2002 .[9]

اجلزائر  �سادرات  كمية  اأن  ذلك  من  ويت�سح 

التمور  تعترب منخف�سة عنها يف  للقيمة  بالن�سبة 

جدول رقم )2( معادلت الجتاه العام  للم�ساحة،والإنتاجية،والإنتاج الكلي للتمور  خالل الفرتة 2004-1990

-Statistiques agricoles série A 1985-2004, p. 05
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بلغت  حيث  االأخرى،  الدول  من  امل�سدرة 

�سادرات التمور يف اإيران 29.39% من اإجمايل 

قيمتها  من  و%12.66  العاملية  التمور  �سادرات 

بن�سبة  تون�ض  من  كل  االأهمية  يف  بعدها  تاأتي 

العاملية  التمور  �سادرات  اإجمايل  من   %10.9

العربية  اململكة  ،ثم  قيمتها  من  و%17.81 

ال�سعودية  بن�سبة 8.48% من اإجمــايل �ســـادرات 

التمــور العامليــة و10.72% من قيمتها. والوا�سح 

من  كبريا  تفاوتا  هناك  اأن  املعطيات  هذه  من 

ال�سنوات
اإنتاج التمور

)طن(

�شادرات

التمور

)طن(

ن�سبة

�شادرات 

التمور اإىل

اإنتاج

التمور

�شادرات 

التمور

مليون دج

ن�سبة 

�شادرات

التمور اإىل

ال�شادرات

الغذائية

ن�سبة �سادرات

التمور اإىل

ال�شادرات

غري النفطية

ن�سبة 

�شادرات

التمور اإىل

ال�شادرات

الإجمالية

19902059078671.44.2115634.93.980.13

19912091009168.14.3833433.54.910.14

1992260500151335.81128374.413.10.51

199326161219805.67.57129055.811.50.54

199431718437631.19422.536.54.20.13

1995285155217847.64374271.415.40.75

1996360637204655.673604.748.47.470.48

199730299312128.641261.659.14.280.16

1998387313103642.681224.9777.25.830.21

199942758310574.72.471062.765.53.510.12

200036561610783.52.951110.349.22.370.07

20014373327849.61.79806.5329.61.550.05

2002418427110222.631304.139.132.20.08

2003492200101982.071273.235.772.440.06

200445000025850.574135825.642.650.05

ح�سب  التمور  من  الواحد  الطن  اإيرادات  حيث 

امل�سدر ،فمعدل ثمن الطن من التمور التون�سية 

يناهز 1638 دوالرًا، اأما معدل الطن من التمور 

اجلزائرية بلغ  1430دوالرًا.

التمور  من  الطن  معدل  بلغ  الوقت  نف�ض  يف 

دوالرا.  174 وامل�سرية  دوالرا   456 االإماراتية 

التمور  �سعر  معدل  بلغ  املقارنة  �سبيل  وعلى 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  امل�سدرة 

واإ�سرائيل حوايل 3500 دوالر.

ي�ستنتج مما �سبق اأن الدول العربية تنتج التمور 

بكميات وافرة اإال اأن ن�سبة الت�سدير منها �سعيفة 

جدا حيث بلغت 6.36% كمعدل ال�سنوات 2000-

التمور  هذه  اأغلب  تباع  الوقت  نف�ض  يف   .2002

باأ�سعار بخ�سة مقارنة مبنتوج دول اأخرى.

وعلى �سبيل املقارنة جتدر االإ�سارة اإىل اأن دولتي 

حديثتا  وهما   ، اإفريقيا[10]  وجنوب  ناميبيا 

العهد باإنتاج التمور اإذ مل تبداأ يف تطوير زراعة 

من  اأ�سبحتا  الثمانينات،  اأواخر  يف  اإال  النخيل 

جدول رقم)3( الأهمية الن�سبية ل�سادرات التمور:

امل�سدر: جمعت املعطيات وح�سبت من البيانات التالية : 

- اإح�سائيات اجلمارك اجلزائرية 2004- 1980

-O.N.S , L’ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRES , N031, Résultats 2000 , Edition 2002. -
-O.N.S , L’ALGERIE EN QUELQUES CHIFFRES , N035, Résultats 2002-2004 , Edition 2006 .                                                                   
O.N.S , Les statistiques de l’agriculture et de la pêche rétrospective 1989-2001, N0119, Février 2005, p.48.
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م�سدري التمور الأهم االأ�سواق الدولية ،وخا�سة 

دوالر  ،ومبعدل4000  وبرحي  املجهول  �سنفي 

للطن الواحد.

املنتجني  بني  الكبري  التباين  هذا  ويرجع 

اأ�سباب  اإىل  اجلدد  واملنتجني  للتمور  التقليديني 

فيه  مازالت  الذي  الوقت  يف  اأنه  اأهمها  عديدة 

على  تعتمد  العربي  العامل  يف  النخيل  زراعة 

االأخرى  الدول  اختارت  التقليدية   االأ�ساليب 

ميدان   يف  املتاحة  التقنيات  اأحدث  ا�ستعمال 

يف  مبا  التجارية  املزارع  وت�سيري  النخيل  زراعة 

ذلك زراعة وحت�سني اأهم االأ�سناف املطلوبة  يف 

ال�سوق العاملية.

-5-الأ�سواق العاملية للتمور:

من  كل  درا�سة  ال�سدد  هذا  يف  البحث  يت�سمن 

اأ�سواق الدول االأوروبية، اأ�سواق الدول االإفريقية، 

الدول االأمريكية، الدول العربية والدول االأ�سيوية 

فيها  ترتكز  التي  اجلغرافية  املناطق  وهي 

ميكن   )5( رقم  اجلدول  من  اجلزائرية  التمور 

ا�ستخال�ض التايل[11]:

وب�سعر  1019طنًا  �سنويا  اجلزائر  ت�سدر  ــ   1

�سادرات  وتتجه  للكلغ،  دج   100 قدره  متو�سط 

اجلزائر اأ�سا�سا اإىل الدول االأوربية )%94.86( 

 94.89 وت�سكل  امل�سدرة  الكميات  اإجمايل  من 

% من القيمة االإجمالية  للتمور امل�سدرة وب�سعر 

متو�سط 134 دج للكلغ

من  االأوروبية  الدول  واردات  اأن  يالحظ  كما 

التمور اجلزائرية  ارتفعت خالل الفرتة 1998-

اإىل   1998 عام  طن  األف  من52.572   2002

الن�سبة  اأن  اأي   2002 عام  طن  األف   62.229

املئوية لكمية ال�سادرات لهذه الدول  ارتفعت من 

97% خالل نف�ض الفرتة وا�ستوردت  96.7% اإىل 

طن  األف   8.835)  1998  ( �سنة  خالل  فرن�سا 

اأي 91.10%   من املجموع  الكلي لل�سادرات اإىل 

الثانية   املرتبة  يف  بلجيكا  وتاأتي  االأوروبية  الدول 

بـ0.38 األف طن 4(% )

2 ــ ت�ستورد الدول االأمريكية2.21 %من الكميات 

الدولة
قيمة ال�شادرات 

باملليون دولر

% من ال�سادرات 
العاملية

ال�شادرات

بالطن
�سعر الت�سدير%

 للطن بالدولر

217.3100384442100565العامل

38.717.814190010.9923تون�ض

27.512.6611300029.39243ايران

23.310.72326008.48714ال�سعودية

15.77.23113002.941430اجلزائر

غري متوفرغري متوفرغري متوفر12.45.71فل�سطني

115.0630100.783469اأمريكا

10.74.92251006.53246باك�ستان

6.63.04319008.3209االمارت

52.394002.45256م�سر

االإجمالية  القيمة  من   %2.78 وت�سكل  امل�سدرة 

للتمور امل�سدرة ومبتو�سط �سعر 97.7دج للكلغ.

االأ�سواق  اىل  اأن �سادرات اجلزائر  ن�ستنتج  ــ   3

200 كلغ يف  اأدناها  حوايل  االأمريكية قد بلغت 

1999 اأي حوايل 0.002% بينما بلغت اأق�ساها 

حوايل  اأي   2001 عام  يف  كلغ   12000 حوايل 

1.75% ومتثل ما ا�ستوردته كندا يف عام 2000 

 )%88.62( حوايل  اأي  كلغ   189102 حوايل 

الدول  اإىل  لل�سادرات  الكلي  املجموع  من 

املتحدة  يف  الواليات  ا�ستوردت  كما  االأمريكية، 

كلغ   24266 اأي   )%  11.3( الباقي  ال�سنة  تلك 

االأمريكية   املتحدة  والواليات  وتعد كل من كندا 

اكت�سافها  للتمور اجلزائرية  مت  اأ�سواقًاجديدة  

.1993 حديثا بعد �سنة 

من   %  1.14 فت�ستورد  االإفريقية  الدول  اأما  ــ   4

القيمة  من   %1.24 وت�سكل  امل�سدرة  الكميات 

�سعر  ومبتو�سط  امل�سدرة  للتمور  االإجمالية 

13.1دج للكلغ.

جدول رقم )4(ترتيب اجلزائر بني اأهم الدول امل�سدرة للتمور وفقا لأهميتها الن�سبية من 

اإجمايل ال�سادرات العاملية للتمور 2002م

Tarde  Map –ITC-WTO- Market analysis section :املصدر
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قد  االإفريقية  الدول  اإىل  التمور  �سادرات  اإن 

1998 بينما  18600 كلغ يف  اأدناها حوايل  بلغت 

عام  يف  كلغ   2351000 حوايل  اأق�ساها  بلغت 

النيجر  وا�ستحوذت   %17.1 حوايل  اأي   2001

لهذه  اجلزائر  �سادرات  من  على)%69.24( 

مايل  لـ  و)%30.19(   1998 عام  يف  الدول 

و)0.55%( لـ ال�سينيغال واأغلبية االأنواع امل�سدرة 

لهذه الدول هي من التمور اجلافة  غري �ساحلة 

للكب�ض املح�سن.

الدول  ت�ستورد  حيث  العربية  الدول  اأما  ــ   5

امل�سدرة  الكميات  من   )%1.41( العربية 

وت�سكل )0.84 %( من القيمة االإجمالية للتمور 

95.4 دج للكلغ وتعد �سادرات  امل�سدرة وب�سعر 

التمور اإىل الدول العربية �سعيفة ن�سبيا من حيث 

الكمية والقيمة وا�ستحوذت املغرب على )2.62 

العربية  الدول  اإىل  اجلزائر  �سادرات  من   )%

العربية  لالإمارات  و)%1.4(   2001 عام  يف 

املتحدة و)1.4 %( ملوريتانيا كما ت�ستورد كل من 

ليبيا  والبحرين والعراق ن�سبة قليلة من التمور 

اجلزائرية ال تتجاوز  يف جمموعها %9.

فهي  االأ�سيوية  الدول  اإىل  ال�سادرات  اأما  ــ   6

االأخرية  ال�سنوات  يف  خا�سة  ن�سبيا  �سعيفة 

من  كبري  ب�سكل  امل�سدرة  التمور  اأ�سعار  تختلف 

بلد الأخر وهذا االختالف يف ال�سعر  يرجع اأ�سا�سا 

االأ�سناف  واىل  ال�سرف   اختالف معدالت  اإىل 

امل�سدرة.

التمور  من  ال�سادرات  معظم  اأن  املالحظ  ومن 

تتجه نحو املجموعة  االأوروبية وباالأخ�ض فرن�سا 

هذه  جاذبية  واإىل  النقل  تكاليف  لقلة  نظرا 

االأ�سواق، وتتجه فرن�سا ال�سترياد التمور يف نهاية 

كل عام ميالدي ،حيث ت�ستورد 90%  من وارداتها 

ويالحظ   ،  [4] ودي�سمرب  اأكتوبر  �سهري  خالل 

يف  احل�ساد  فرتات  ت�سادف  الفرتات  هذه  اأن 

فهي  التمور  من  ال�سادرات  باقي  اأما  اجلزائر، 

االأوربية  الدول  وبع�ض  االأ�سيوية   دول  تتوزع بني 

العربية  واالأقطار  واالأمريكية  االإفريقية  والدول 

بن�سب �سئيلة ومتفاوتة.

التمور  �سادرات  تواجه  التي  3-العقبات 

اجلزائرية:

املنتجة  العاملية  الدول  اأكرب  من  تعد  اجلزائر 

م   2004 عام  يف  اإنتاجها  قدر  حيث  للتمور 

450000طن يف حني مل يتجاوز ما مت ت�سديره 

 %  0.58 العام  نف�ض  من  اخلارجية  لالأ�سواق 

اإنتاجها مما يتطلب العمل على زيادة  فقط من 

هذه الن�سبة من خالل زيادة عدد م�سانع التمور 

بت�سدير  واملهتمة  املتعددة  اللجان  وت�سكيل 

التمور وحل املعوقات التي تواجه ت�سنيع التمور 

من النواحي االإنتاجية والفنية والت�سويقية والتي 

ت�سمل التحديات التالية:

اأ�سناف  لبع�ض  االإنتاجية  التكاليف  ارتفاع  ــ   1

التمور وخا�سة تكلفة االأيدي العاملة.

البلد  واملقايي�ض يف  املوا�سفات  معرفة  ــ عدم   2

امل�سدر له يف �سناعة التمور.

اخلارجية  الت�سويق  اأجهزة  كفاءة  خف�ض  ــ   3

خا�سة من حيث الدعاية والرتويج واالإعالن مما 

ي�ساهم  يف خف�ض الطلب اخلارجي على التمور 

تكلفة  وخا�سة  التمور  اأ�سناف  لبع�ض  املحلية، 

االأيدي العاملة.

4 ــ انخفا�ض ن�سبي يف الطاقة االإنتاجية لوحدات 

كب�ض التمور  وتعبئة وتغليف التمور ذات االأحجام 

كميات  وتخ�سي�ض  عليها  الطلب  عن  ال�سغرية 

كبرية من التمور ن�سف جافة لكب�سها يف عبوات 

متو�سطة اأو كبرية ن�سبيا.

التمور خا�سة يف  ل�سناعة  العاملية  املناف�سة  ــ   5

تون�ض واإيران واإ�سرائيل.

ــ ال�سروط الزراعية والفنية املت�سددة يف دول   6

االحتاد االأوروبي.

�سواء  التمور  وت�سويق  لتجارة  الدولة  ــ احتكار   7

داخلها   اأو  اجلزائر  خارج  التجارة  هذه  اأكانت 

حتت  للتمور  الداخلية  التجارة  ا�ستمرت  حيث 

�سيطرة الدولة حتى عام 1989.

اإىل  الذي يرجع  ،ال�سيء  التمور  �سوء تقدمي  ــ   8

10,72

12,66

17,81

7,23
5,71

5,06
4,92

3,04 2,3

100

ال�سكل رقم )1( ترتيب اجلزائر بني اأهم الدول امل�سدرة للتمور ل�سنة 2002

ال�سعوديةايران تون�ض العامل

باك�ستانامريكا فل�سطني اجلزائر
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الإجمايلاآ�شياالدول العربيةاأمريكااإفريقيااأوروباال�سنة

كمية  

%
القيمة 

%
كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%

كمية

%

القيمة

%
199896.797.40.30.131.31.150.710.950.3100100

199997.0198.10.20.12.091.50.60.20.10.1100100

200094.3793.841.72.362.23.61.730.200100100

200189.2290.022.52.794.584.312.91.980.80.9100100

20029795.0710.80.93.331.10.800100100

املتو�سط 

الن�سبي

94.8694.891.141.242.212.781.410.840.370.26100100

متو�سط 

ال�سعر

 133.9

دج/كلغ

13.1

دج/كلغ

97.7

دج/كلغ

95.4

دج/كلغ

10.1

دج/كلغ

100

دج/كلغ

اجلدول رقم )5( معدل الت�سدير ال�سنوي ح�سب التوزيع اجلغرايف خالل الفرتة2002-1998

ال�سكل رقم)2( معدل اأ�سعار التمور ح�سب التوزيع اجلغرايف للفرتة2002-1998 وتخزينها  جلنيها  التقليدية   العمليات  �سوء 

وتعبئتها.

9 ــ عدم توفري التقنيات واالآالت احلديثة لزيادة 

بغر�ض  التمور  �سناعة  يف  االإنتاجية  الكفاءة 

الت�سدير.

10 ــ نق�ض حاد يف املعلومات اخلا�سة باالأ�سواق 

واالأ�سناف  واالأ�سعار  الطلب  وحجم  اخلارجية 

والنوعيات واالأحجام وطرق  التغليف.

وتطوير  ملعرفة  اخلا�سة  الدرا�سات  نق�ض  ــ   11

م�سالك ت�سويق التمور.

12 ــ كرثة املتدخلني والو�سطاء.

ـ غالبية االأ�سناف املنزرعة هي من االأ�سناف  13ـ 

املتدنية من حيث اجلودة.

ـ عدم توفري درا�سات ت�سويقية متخ�س�سة يف  14ـ 

�سناعة وت�سدير التمور والدرا�سات امل�سجعة يف 

اإقامة م�ساريع ا�ستثمارية بغر�ض الت�سدير.

95,4

97,7

10،1

13,1

133,9

اآ�سيا الدول العربية امريكا  اوروبا افريقيا
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15 ــ انت�سار االأمرا�ض واالآفات التي ت�سر بجودة 

التمور.

الت�سديرية  ال�سيا�سة  جناح  مقومات   -4

للتمور اجلزائرية:

1 ــ مراعاة االأ�سول التجارية يف املعامالت وغزو 

اأ�سواق ت�سديرية جديدة يف اأوروبا، اآ�سيا والقارة 

زيادة  على  باالإ�سافة  واالأفريقية  االأمريكية 

الطاقة الت�سديرية يف االأ�سواق العربية.

للتمور  واالإعالن  الدعاية  و�سائل  حت�سني  ــ   2

اأجهزة  وقيام  العاملية  االأ�سواق  يف  اجلزائرية 

متخ�س�سة يف الت�سويق اخلارجي تدعم من قبل 

احلكومة للقيام باملهمة.

التمور ملا له من  الت�سنيع وتعبئة  التو�سع يف  ــ   3

لالإنتاج  ال�سنوي  الفائ�ض  تقلي�ض  يف  اأهمية 

ترفع  م�سافة  قيمة  على  احل�سول  وبالتايل 

حت�سني  خالل  من  للتمور  االقت�سادي  املردود 

ال�سحية  ال�سروط  ومراعاة  الت�سنيع  و�سائل 

واملوا�سفات التجارية لتغطية الطلب يف االأ�سواق 

الت�سديرية.

الإنتاج  م�سانع  الإن�ساء  اال�ستثمارات  ت�سجيع  ــ   4

التمور على اأحدث طراز، وتوفري االآالت املنا�سبة 

لال�ستخال�ض االأوتوماتيكي ل�سراب البلح وو�سائل 

حفظ البلح الرطب بالتربيد.

الإعداد  واملكتبية  امليدانية  البحوث  اإجراء  ــ   5

واإعداد  اجلزائرية  للتمور  نهائي  ت�سنيف 

حدى  على  �سنف  لكل  القيا�سية  املوا�سفات 

رفع  على  العمل  من  الباحثون  يتمكن  حتى 

اإنتاجيتها يف خمتلف املناطق ويف ظل الظروف 

ال�سائدة. اجلوية 

وذلك  للقطاع  والت�سجيع  التمويل  تدعيم  ــ   6

باإن�ساء �سندوق خا�ض للنهو�ض بالنخيل لتغطية 

يتطلبها  التي  الزراعية  االأ�سغال  م�ساريف 

�سكل  ال�سنة وذلك يف  امتداد  القطاع على  هذا 

املو�سمية  القرو�ض  اأن  مي�سرة،حيث  قرو�ض 

املعمول بها التقي باحلاجة ومت�ض جزءا �سئيال 

من املزارعني.

ــ تطبيق املوا�سفات للتمور امل�سدرة خارجيا   7

قبل  من  �سارمة  لتعليمات  وخ�سوعها  بدقة 

ال�سادر  اأن  ن�سمن  حتى  احلكومية  اجلهات 

بهذا  اخلا�سة  للموا�سفات  مطابق  خارجيا 

املنتج ون�سمن بالتايل حت�سني �سورة اجلزائرية 

يف االأ�سواق اخلارجية.

ـ اإدخال االأ�سناف املطلوبة دوليا �سواء بغر�سها  8ـ 

بدل االأ�سناف الرديئة اأو اعتمادها من البداية 

مع  تاأقلمها  مدى  واختبار  احلديثة  املزارع  يف 

الظروف البيئية لكل منطقة.

احلديثة  الزراعية  الطرق  على  االعتماد  ــ   9

يف  جدوى  من  له  ملا  الري  ميدان  يف  وخا�سة 

اقت�ساد املياه وكذلك احلد من انت�سار االأع�ساب 

ال�سارة.

اخلال�سة:

النخيل  يحتلها قطاع  التي  االأهمية  بالرغم من 

يف اجلزائر على امل�ستويني الداخلي واخلارجي 

مبيكانيكية  م�سرية  التمور  ت�سدير  عملية  فان 

غري جادة وتتميز بنق�ض الكفاءة و�سعف االأداء. 

الوقت  باأنه ال يوجد يف  القول  الواقع ميكن  ويف 

احلايل نظام مو�سوعي لتجارة التمور بغية رفع 

قيمة املنتوج  وتعوي�ض تعب املزارع وكذلك تاأمني 

ب�سفة  املنتوج  اأ�سناف  وحتديد  االإنتاج  نوعية 

جيدة، هذا املو�سوع بداأ يتفاقم ونتج عن ذلك 

جتار  تهافت  ب�سبب  التمور  �سوق  يف  ا�سطراب 

اجلملة والو�سطاء مع اقرتاب مو�سم اجلني على 

كمية  اأكرب  �سراء  احتكار  بغية  النخيل  مزارع 

ممكنة من االإنتاج باأقل االأ�سعار م�ستغلني بذلك 

بعد مناطق االإنتاج عن مراكز اال�ستهالك وعدم 
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امتالك املزارعني الت�سهيالت الت�سويقية وب�سكل 

التجار  اأولئك  ميكن  مما  النقل،  و�سائط  خا�ض 

املتدنية  االأ�سعار  فر�ض  �سهولة  وبكل  والو�سطاء 

التي حتقق اأكرب االأرباح لهم.

مرهونة  التمور  �سادرات  تطوير  عملية  وتبقى 

النخيل  زراعة  تعرت�ض  التي  املعوقات  برفع 

وكذلك  وال�سيانة  اخلدمة  عمليات  يف  وخا�سة 

املوجودة  التقانات  من  واال�ستفادة  الوقاية 

وا�ستخدام  اخلدمات  وميكنة  االإكثار  كتقانات 

لالآفات  املتكاملة  واملكافحة  االإنتاج  م�ستلزمات 

لتطوير  م�ساعدة   واإجراءات  �سيا�سات  واإتباع 

هذا القطاع املهم.
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اأطروحة  اجلزائر(،  )حالة  التمور  نخيل 

دكتوراه، جامعة اجلزائر، �سنة 2002 .
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اأطروحة   ،1983 منذ  واآفاق  واقع  اجلزائر 
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الفـــوعـــة

 2009 للرطب  اخلام�س  ليوا  مهرجان  مبنا�سبة 

قطاع  وتنمية  لتطوير  الفوعة  �سركة  عن  �سدر 

تعريفية  اإر�سادية  ن�سرة  بالإمارات  النخيل 

وامل�سانع  والأهداف  الروؤية  حيث  من  بال�سركة 

حققتها  التي  والجنازات  لل�سركة  التابعة 

املجل�س  من  بقرار  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سركة 

 2005  /  15 رقم  اأبوظبي  لإمارة  التنفيذي 

ال�سركة  �سركات  اإحدى   2005 مايو   22 بتاريخ 

القاب�سة العامة – اأبوظبي.

على  ال�سركة  اجنازات  الن�سرة  ت�سمنت  كما 

وال�ستغالل  املزارع  مب�سلحة  الهتمام  �سعيد 

واأخذ  اقت�سادية،  اأ�س�س  على  للتمور  الأمثل 

التمور الإماراتية للعاملية، وجعل الهوية الوطنية 

ال�سوء على  الن�سرة  األقت  ج�سرًا لالجناز، كما 

الأهمية الغذائية وال�سحية للتمور وتعريف عام 

مبنتجات ال�سركة من متورها املتميزة.

مبنتجات �شركة الفوعة لتطوير وتنمية قطاع النخيل

نشرة إرشادية تعريفية �شدر حديثًا 

info@alfoah.ae
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النخلــــة في القرآن الكريم 
والسّنة النبوّية الشريفة

سيرة أكرم الشجر )3(

ورد لفظ »النخيل« في ست سور من كتاب اهلل العزيز وهي: 
»البقرة، الرعد، النحل، اإلسراء، المؤمنون، و يس«.

قيــــ�س حمـــــمد 

كاتب �صحفي

يوجد  وال  النفع،  عظيمة  مباركة  �شجرة  النخلة 

وُي�شتخدم،  اإال  اأ�شواكها  اإنتاجها حتى  �شيء من 

اأكرث  الكرمي  القراآن  يف  الذكر  ا�شتحقت  لذلك 

البيّنات  االآيات  يف  مرة  وع�شرين  اإحدى  من 

االآيات  ذكرت  حيث  �شورة،  ع�شرة  ت�شع  يف 

واأهميتها  وطلعها  وثمرها  »للنخلة  الكرميات: 

باقي  عن  ُمف�شلة  منزلة  ِمن  لها  وما  للنا�س 

اأ�شجار الفاكهة والزرع«.

لقد َحَبا اهلل عّز وجل النخل بف�شائل كثرية حيث 

كانت م�شدر خري وبركة. وقد رافقت العرب يف 

ديارهم ويف البالد التي افتتحوها فكانت عليهم 

خريًا ونعمة. وما اإ�شارة الذكر احلكيم للنخل اإاّل 

ل�شرف منزلتها العالية بني بقية االأ�شجار.

املباركة  ال�شجرة  ذكر  ورد  الكرمي  القراآن  ويف 

اأ�شجار  ذكر  ورد  فلقد  متعددة،  ُم�شمّيات  حتت 

النخيل يف 17 �شورة قراآنية من اأ�شل 114 �شورة 

وبلغ عدد االآيات التي ورد فيها هذا الذكر 22 اآية 

يف ال�شور ال�شبعة ع�شر، وتكرر ذكر كلمة النخيل 

الشجرة المباركة ديسمبر2009 69 - 68



يف  واجلذع  كالطلع  ال�شجر  اأكرم  من  اأجزاء  اأو 

االآيات القراآنية ال�شابقة. 

اهلل  كتاب  من  �شور  �شت  يف  لفظ»النخيل«  ورد 

العزيز وهي: »البقرة، الرعد، النحل، االإ�شراء، 

�شورة  يف  تعاىل  احلّق  يقول  وي�س«.  املوؤمنون، 

َلُه  َتُكوَن  ن 
َ
اأ َحُدُكْم 

َ
اأ َيَودُّ 

َ
{اأ  :266 االآية  البقرة/ 

ْنَهاُر 
َ
ِتَها االأ ِري ِمن حَتْ ْعَناٍب َتْ

َ
ِخيٍل َواأ ن نَّ ٌة مِّ َجنَّ

ٌة  يَّ اَبُه اْلِكَبُ َوَلُه ُذرِّ �شَ
َ
َمَراِت َواأ َلُه ِفيَها ِمن ُكلِّ الثَّ

َقْت  َفاْحَتَ َناٌر  ِفيِه  اٌر  ْع�شَ اإِ اَبَها  �شَ
َ
َفاأ َعَفاء  �شُ

ُروَن}.  َلُكُم االآَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ
ُ ّ
ُ اهلل َكَذِلَك ُيَبنيِّ

وقال تعاىل يف النخيل يف �شورة الرعد )االآية4(: 

ْعَناٍب 
َ
ْن اأ اٌت مِّ َتَجاِوَراٌت َوَجنَّ ْر�ِس ِقَطٌع مُّ

َ
{َويِف االأ

اء  ِبَ ُي�ْشَقى  ْنَواٍن  �شِ َوَغرْيُ  ْنَواٌن  �شِ َوَنِخيٌل  َوَزْرٌع 

ُكِل اإِنَّ يِف 
ُ
َها َعَلى َبْع�ٍس يِف االأ ُل َبْع�شَ َواِحٍد َوُنَف�شِّ

 َيْعِقُلوَن}.
ٍ
َقْوم َذِلَك اَلآَياٍت لِّ

وذكر جّل وعال النخيل يف �شورة النحل مرتني، 

ْرَع  الزَّ ِبِه  َلُكم  {ُينِبُت   :)11 )االآية  يف  االأوىل 

َمَراِت  الثَّ ُكلِّ  َوِمن  ْعَناَب 
َ
َواالأ ِخيَل  َوالنَّ ْيُتوَن  َوالزَّ

)االآية  ويف  ُروَن}.  َيَتَفكَّ  
ٍ
َقْوم لِّ الآَيًة  َذِلَك  يِف  اإِنَّ 

َتتَِّخُذوَن  ْعَناِب 
َ
َواالأ ِخيِل  النَّ َثَمَراِت  {َوِمن   :)67

 
ٍ
َقْوم لِّ الآَيًة  َذِلَك  يِف  اإِنَّ  َح�َشنًا  َوِرْزقًا  �َشَكرًا  ِمْنُه 

َيْعِقُلوَن}.

اأما يف �شورة االإ�شراء، فذكر تعاىل النخيل بقوله 

ن  ٌة مِّ َلَك َجنَّ َتُكوَن  ْو 
َ
91(: {اأ العزيز يف )االآية 

َتْفِجريًا}.  ِخالَلَها  ْنَهاَر 
َ
االأ َر  َفُتَفجِّ َوِعَنٍب  ِخيٍل  نَّ

ويف �شورة املوؤمنون يف )االآية 19( اأ�شار تباركت 

َنا 
ْ
ن�َشاأ

َ
{فاأ العظيم:  بقوله  النخيل  اإىل  اأ�شماوؤه 

ُكْم ِفيَها َفَواِكُه  ْعَناٍب لَّ
َ
ِخيٍل َواأ ن نَّ اٍت مِّ َلُكم ِبِه َجنَّ

)االآية  ي�س  �شورة  ويف  ُكُلوَن}. 
ْ
َتاأ َوِمْنَها  َكِثرَيٌة 

الكرمي:  بالقول  النخيل  جالله  جّل  ذكر   ،)34

ْرَنا  ْعَناٍب َوَفجَّ
َ
ِخيٍل َواأ اٍت ِمن نَّ {َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّ

ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن}.

كتابه  يف  وجّل  عّز  فذكره  »النخل«  لفظ  اأما 

ومرمي،  »االأنعام،  �شور:  يف  مّرات  �شبع  الكرمي 

�شورة  يف  النخُل  فجاء  والرحمن«.  ق،  طه، 

)االآية/99( يف  االأوىل  فيها  اآيتني  يف  االأنعام 

َماِء  ال�شَّ ِمَن  نَزَل 
َ
اأ ِذَي  الَّ {َوُهَو  تعاىل:  قوله  من 

ِمْنُه  ْخَرْجَنا 
َ
َفاأ �َشْيٍء  ُكلِّ  َنَباَت  ِبِه  ْخَرْجَنا 

َ
َفاأ َماًء 

ْخِل ِمن  َوِمَن النَّ اِكبًا  َتَ ِمْنُه َحّبًا مُّ نُّْخِرُج  رًا  َخ�شِ

ْيُتوَن  ْعَناٍب َوالزَّ
َ
ْن اأ اٍت مِّ َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّ

اَن ُم�ْشَتِبهًا َوَغرْيَ ُمَت�َشاِبٍه انُظُروْا اإِىِل َثَمِرِه  مَّ َوالرُّ

 ُيوؤِْمُنوَن}. 
ٍ
َقْوم نَّ يِف َذِلُكْم الآَياٍت لِّ ْثَمَر َوَيْنِعِه اإِ

َ
اإَِذا اأ

ويف ال�شورة ذاتها ــ االأنعام ورد النخل يف )االآية 

الثانية يف االآية 141(، بقول احلّق: {َوُهَو الَِّذي 

ْخَل  َوالنَّ َمْعُرو�َشاٍت  َوَغرْيَ  ْعُرو�َشاٍت  مَّ اٍت  َجنَّ  
َ
ن�َشاأ

َ
اأ

ُمَت�َشاِبهًا  اَن  مَّ َوالرُّ ْيُتوَن  َوالزَّ ُكُلُه 
ُ
اأ َتِلفًا  ُمْ ْرَع  َوالزَّ

ُه  َواآُتوْا َحقَّ ْثَمَر 
َ
اأ اإَِذا  َثَمِرِه  ُكُلوْا ِمن  ُمَت�َشاِبٍه  َوَغرْيَ 

ُه اَل ُيِحبُّ امْلُ�ْشِرِفنَي}. اِدِه َواَل ُت�ْشِرُفوْا اإِنَّ َيْوَم َح�شَ
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كما جاء ذكر النخل يف �شورة مرمي باآيتني ، يف 

َجاءَها امْلََخا�ُس اإِىَل ِجْذِع 
َ
)االآية االأوىل 23(: {َفاأ

َن�ْشيًا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  َلْيَتِني  َيا  َقاَلْت  ْخَلِة  النَّ

نف�شها  ال�شورة  يف  الثانية  )االآية  ويف  ن�ِشّيًا}.  مَّ

ْخَلِة  ي اإَِلْيِك ِبِجْذِع النَّ 25(، بقوله العزيز: {َوُهزِّ

ُت�َشاِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّيًا}.

طــه  )�شـــورة  يف  النخــل  عن  تعــاىل  قـــال  ثم 

ُه  اإِنَّ َلُكْم  اآَذَن  ْن 
َ
اأ َقْبَل  َلُه  اآَمنُتْم  {َقاَل   :)71

ْيِدَيُكْم 
َ
َعنَّ اأ َقطِّ

ُ
ْحَر َفاَلأ َلَكِبرُيُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم ال�شِّ

ْخِل  ُكْم يِف ُجُذوِع النَّ لَِّبنَّ �شَ
ُ
ْن ِخاَلٍف َواَلأ ْرُجَلُكم مِّ

َ
َواأ

)�شورة  ويف  ْبَقى}. 
َ
َواأ َعَذابًا  �َشدُّ 

َ
اأ يَُّنا 

َ
اأ َوَلَتْعَلُمنَّ 

َها  ْخَل َبا�ِشَقاٍت لَّ ق10(، قال عّز من قائل: {َوالنَّ

يٌد}، ويف �شورة الّرحمن ورد ت االإ�شارة  َطْلٌع نَّ�شِ

ْخُل  َوالنَّ َفاِكَهٌة  {ِفيَها  احلّق:  بقوله  النخل  اإىل 

.{ 
ِ
ْكَمام

َ
َذاُت ااْلأ

طلُع النخيل

بف�شائل  اهلل  اخت�شها  مباركة  �شجرة  النخيل 

يف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ذكرها  حيث  كثرية، 

اإىل  تعاىل  واأ�شار  �شور عديدة.  العزيز يف  كتابه 

الطلِع كاأحد اأجزاء النخلة يف اأربع اآيات ويف اأربع 

افات،  �شور كرميات هي »االأنعام، ال�شعراء، ال�شّ

وق«. فجاء يف )�شورة االأنعام 99(، قوله تعاىل 

َماًء  َماِء  ال�شَّ ِمَن  نَزَل 
َ
اأ ِذَي  الَّ {َوُهَو  الطلع:  عن 

ِمْنُه  ْخَرْجَنا 
َ
َفاأ �َشْيٍء  ُكلِّ  َنَباَت  ِبِه  ْخَرْجَنا 

َ
َفاأ

ْخِل ِمن  اِكبًا َوِمَن النَّ َتَ رًا نُّْخِرُج ِمْنُه َحّبًا مُّ َخ�شِ

ْيُتوَن  ْعَناٍب َوالزَّ
َ
ْن اأ اٍت مِّ َطْلِعَها ِقْنَواٌن َداِنَيٌة َوَجنَّ

اإِىِل  انُظُروْا  ُمَت�َشاِبٍه  َوَغرْيَ  ُم�ْشَتِبهًا  اَن  مَّ َوالرُّ

 
ٍ
َقْوم لِّ الآَياٍت  َذِلُكْم  يِف  نَّ  اإِ َوَيْنِعِه  ْثَمَر 

َ
اأ اإَِذا  َثَمِرِه 

ُيوؤِْمُنوَن}.  ويف )�شورة ال�شعراء 148(: {َوُزُروٍع 

افات  اأما يف �شورة ال�شّ يٌم}.  َوَنْخٍل َطْلُعَها َه�شِ

ُه  نَّ
َ
65(: {َطْلُعَها َكاأ فورد ا�شم الطلع يف )االآية 

قوله  يف  الن�شيد  والطلع  َياِطنِي}.  ال�شَّ ُروؤُو�ُس 

ْخَل َبا�ِشَقاٍت  عّز �شاأنه يف )�شورة ق 10(: {َوالنَّ

يٌد}.  َها َطْلٌع نَّ�شِ لَّ

اأعجاز نخٍل

اأعجاز  ذكر  اإىل  املجيد  اهلل  كتاب  اأ�شار  كذلك 

النخل يف �شورتني هما »القمر، واحلاقة«. يقول 

ْرَنا  َي�شَّ {وَلَقْد  17ــ20:  القمر  �شورة  يف  تعاىل 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف  ِكٍر* َكذَّ دَّ ْكِر َفَهْل ِمن مُّ اْلُقْراآَن ِللذِّ

ِريحًا  َعَلْيِهْم  ْر�َشْلَنا 
َ
اأ ا  اإِنَّ َوُنُذِر*  َعَذاِبي  َكاَن 

ا�َس  النَّ َتنِزُع   * �ْشَتِمرٍّ  مُّ َنْح�ٍس   
ِ
َيْوم يِف  رًا  ْر�شَ �شَ

نَقِعٍر}. ْعَجاُز َنْخٍل مُّ
َ
ُهْم اأ نَّ

َ
َكاأ

يف  اأي�شــًا  اخلاوّية  النخل  اأعجاز  ذكر  ورد  ثم 

االآية  احلاقة  )�شورة  يف  وتعاىل  �شبحانه  قوله 

ا  مَّ
َ
َواأ اِغَيِة*  ِبالطَّ ْهِلُكوا 

ُ
َفاأ َثُموُد  ا  مَّ

َ
{َفاأ 5ــ8(: 

َرَها  �َشخَّ َعاِتَيٍة*  ٍر  ْر�شَ �شَ ِبِريٍح  ْهِلُكوا 
ُ
َفاأ َعاٌد 

ى  َفَتَ ُح�ُشومًا   
ٍ
ام يَّ

َ
اأ َوَثَماِنَيَة  َلَياٍل  �َشْبَع  َعَلْيِهْم 

َخاِوَيٍة*  َنْخٍل  ْعَجاُز 
َ
اأ ُهْم  نَّ

َ
َكاأ ْرَعى  �شَ ِفيَها  اْلَقْوَم 

ن َباِقَيٍة}. َفَهْل َتَرى َلُهم مِّ

الرطب ومرمي

يف  وجل  عّز  قوله  يف  فورد  اجَلِنّي  الرطب  اأما 

َجاءَها امْلََخا�ُس اإِىَل 
َ
)�شورة مرمي 23ــ27(: {َفاأ

َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  َلْيَتِني ِمتُّ  َيا  َقاَلْت  ْخَلِة  النَّ ِجْذِع 

َزِن  حَتْ الَّ 
َ
اأ ِتَها  حَتْ ِمن  َفَناَداَها  ن�ِشّيًا*  مَّ َن�ْشيًا 

ِبِجْذِع  اإَِلْيِك  ي  َوُهزِّ �َشِرّيًا*  َتِك  حَتْ َربُِّك  َجَعَل  َقْد 

ْخَلِة ُت�َشاِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّيًا* َفُكِلي َوا�ْشَرِبي  النَّ

َفُقوِل  َحدًا 
َ
اأ اْلَب�َشِر  ِمَن  َتَرِينَّ  ا  َفاإِمَّ َعْينًا  ي  َوَقرِّ
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َكلَِّم اْلَيْوَم اإِن�ِشّيًا* 
ُ
ْومًا َفَلْن اأ ْحَمِن �شَ اإِنِّ َنَذْرُت ِللرَّ

ِجْئِت  َلَقْد  َمْرمَيُ  َيا  َقاُلوا  ِمُلُه  حَتْ َقْوَمَها  ِبِه  َتْت 
َ
َفاأ

�َشْيئًا َفِرّيًا}.

جذع النخلة

يف  النخلة  جذع  اإىل  القراآنية  ال�شور  اأ�شارت 

)�شورة  يف  الكرمي  قوله  منها  املجيد.  الذكر 

ِجْذِع  اإِىَل  امْلََخا�ُس  َجاءَها 
َ
{فاأ 22ــ25(:  مرمي 

َن�ْشيًا  َوُكنُت  َهَذا  َقْبَل  ِمتُّ  َلْيَتِني  َيا  َقاَلْت  ْخَلِة  النَّ

َجَعَل  َقْد  َزِن  حَتْ الَّ 
َ
اأ ِتَها  حَتْ ِمن  َفَناَداَها  ن�ِشّيًا*  مَّ

ْخَلِة  النَّ ِبِجْذِع  اإَِلْيِك  ي  َوُهزِّ �َشِرّيًا*  َتِك  حَتْ َربُِّك 

ُت�َشاِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّيًا}.

)�شورة  يف  النخل  جذوع  تعاىل  ذكر  ثم 

ا  دًا َقاُلوا اآَمنَّ َحَرُة �ُشجَّ ْلِقَي ال�شَّ
ُ
طه70ــ72(: {َفاأ

ْن اآَذَن 
َ
ِبَربِّ َهاُروَن َوُمو�َشى* َقاَل اآَمنُتْم َلُه َقْبَل اأ

َعنَّ  َقطِّ
ُ
ْحَر َفاَلأ ُه َلَكِبرُيُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم ال�شِّ َلُكْم اإِنَّ

يِف  ُكْم  لَِّبنَّ �شَ
ُ
َواَلأ ِخاَلٍف  ْن  مِّ ْرُجَلُكم 

َ
َواأ ْيِدَيُكْم 

َ
اأ

ْبَقى* 
َ
َواأ َعَذابًا  �َشدُّ 

َ
اأ يَُّنا 

َ
اأ َوَلَتْعَلُمنَّ  ْخِل  النَّ ُجُذوِع 

َناِت  اْلَبيِّ ِمَن  َجاءَنا  َما  َعَلى  نُّوؤِْثَرَك  َلن  َقاُلوا 

ي  َتْق�شِ ا  َ نَّ اإِ َقا�ٍس  نَت 
َ
اأ َما  َفاْق�ِس  َفَطَرَنا  َوالَِّذي 

ْنَيا}. َياَة الدُّ َهِذِه احْلَ

العرجون 

كذلك عر�س القراآن املُعجز للعرجون يف )�شورة 

َيٌة َلُهُم اللَّْيُل 
َ
ي�س 37ــ29( بقول اهلل الكرمي: {َواآ

ْم�ُس  َوال�شَّ ُمْظِلُموَن*  ُهْم  َفاإَِذا  َهاَر  النَّ ِمْنُه  َن�ْشَلُخ 

اْلَعِليِم*  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  َذِلَك  َلَها  مِلُ�ْشَتَقرٍّ  ِري  َتْ

َكاْلُعْرُجوِن  َعاَد  َحتَّى  َمَناِزَل  ْرَناُه  َقدَّ َواْلَقَمَر 

اْلَقِدمِي}.

ثانيًا: النخيل يف ال�ُسنة النبوّية 

اهلل  اأنعم  التي  الغذائية  النعم  َجلِّ 
َ
اأ ِمن  لعّل 

بها  حفظ  حيث  عباده  على  بها  وتعاىل  �شبحانه 

و�شفاهم  جوع،  من  فاأطعمهم  حياتهم  �شبحانه 

حلهم  يف  و�شحبتهم  التغذية،  �شوء  اأمرا�س  من 

والتموين  االإمداد  اإدارة  عماد  وكانت  وترحالهم 

زادهم  هو  التمر  وكان  وفتوحاتهم.  حروبهم  يف 

وزوادهم يف حياتهم.

ال�ُشّنة النبوّية ال�شريفة فكثريًا ما ذكرت  اأما يف 

اأن جذع النخلة  النخلة والرطب واأجزاوؤها حتى 

بكى حزنًا على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

وروى  كثري  البن  والنهاية  البداية  يف  ورد  فقد 

االإمام اأحمد بن حنبل وذكر االإمام  البخارّي يف 

غري مو�شع من �شحيحه: »اأّن ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم كان يوم اجلمعة ي�شند ظهره اإىل جذع 

من�شوب يف امل�شجد يخطب النا�س فجاءه رومّي 

وقال : اأال اأ�شنع لك �شيئًا تقعد عليه كاأنك قائم؟ 

ًا درجتني ويقعد على الثالث، فلما  ف�شنع له ِمنْبَ

اأي  ـ  الثور  كخوار  خار  املنب  على  اهلل  نبّي  قعد 

ر�شول  على  حزنًا  امل�شجد  خلوارِه  ارجّت  ـ  اجلذع 

اإليه ر�شول اهلل  اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم فنزل 

من املنب فالتزمه وهو يخور فلما التزمه �شكَت 

ثم قال : والذي نف�س حمّمد بيدِه لو مل التزمه ما 

زال هكذا حتى يوم القيامة حزنًا عليه«.

اأ. يف �سحيح الإمام البخاري

ال�ُشّنة  يف  والتمر  والرطب  النخيل  ذكر  حول 

�شحيحني  كتابني  نختار  فاإّننا  املُطهّرة،  النبوّية 

ال�شحيح  كتابا  هما:  ال�شريف  احلديث  من 

ما  على  لنقف  وُم�شلم،  البخاري  لالإمامني 

من  و�شواهما  والتمر  النخيل  عن  فيهما  ذكرا 

االإمام  باأحاديث  ونبداأ  املباركة،  ال�شجرة  هذه 

البخاري يف �شحيحه اجلامع.

لقد خ�ش�ّس االإمام البخاري يف كتابه »ال�شحيح« 

النخيل  لذكر  واأبوابه  كتبه  تق�شيمات  و�شمن 

يف  وغريها  واجُلمار  والعجوة  والتمر  والرطب 

ذكر  باب  اخلبز،  باب  االأطعمة،  »كتاب  من:  كل 

الطعام، باب الرطب والتمر، باب اأكل اجُلّمار، باب 

الِقّثاء، باب  الِقَران يف التمر، باب  العجوة، باب 

بركة النخل، باب الطّب، وباب كتاب ال�شوم«. 

فقد جاء يف كتاب االأطعمة من �شحيح البخاري 

البخاري:  االإمام  برواية   )5086( رقم  بحديث 

عن  اأمه،  عن  من�شور،  حدثنا  ُوَهيب:  »حدثنا 

عائ�شة ر�شي اهلل عنها: تويف النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم حني �شبعنا من االأ�شودين: التمر واملاء«.

على  واالأكل  ق،  املرقَّ اخلبز  باب:  يف  وذكر    

فرة بحديث رقم )5072(: »حدثنا  اخِلَوان وال�شُّ

ابن اأبي مرمي: اأخبنا حممد بن جعفر: اأخبن 

حميد: اأنه �شمع اأن�شًا يقول: قام النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم يبني ب�شفيَّة، فدعوت امل�شلمني اإىل 

عليها  فاألقي  فُب�شطت،  باالأنطاع  اأمر  وليمته، 

اأن�س:  عن  عمرو،  وقال  وال�شمن.  واالأِقُط  التمر 

�شنع  ثم  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بها  بنى 

حي�شًا يف نطع«. ثم اأ�شار االإمام البخاري يف باب 

حميد:  »وقال   :)5072( رقم  حديث  يف  االأِقِط 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بنى  اأن�شًا:  �شمعت 

ب�شفيَّة، فاألقى التمر واالأِقَط وال�شمن«.

الرطب، التمر، الُجّمار، العجوة، 
واستحباب التمر في أحاديث 
الصحيحين للبخاري وُمسلم.
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ذكر  باب:  �شمن  ال�شحيح  �شاحب  اأورد  ومما 

الطعام، ويف حديث رقم )5111( قال :»حدثنا 

قتيبة: حدثنا اأبو عوانة، عن قتادة، عن اأن�س، عن 

اأبي مو�شى االأ�شعري قال:  قال ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم: »مثل املوؤمن الذي يقراأ القراآن 

ة، ريحها طيِّب وطعمها طيِّب. ومثل  كمثل االأتُرجَّ

املوؤمن الذي ال يقراأ القراآن كمثل التمرة، ال ريح 

لها وطعمها حلو. ومثل املنافق الذي يقراأ القراآن 

ومثل  مر.  وطعهما  طيِّب  ريحها  الريحانة،  مثل 

املنافق الذي ال يقراأ القراآن كمثل احلنظلة، لي�س 

لها ريح وطعمها مر«.

باب الرطب والتمر

حديث  يف  والتمر،  الرطب  باب  يف  ذكر  كذلك 

)5128(: »وقال حممد بن يو�شف، عن �شفيان، 

عن من�شور بن �شفية: حدثتني اأمي، عن عائ�شة 

ر�شي اهلل عنها قالت: تويف ر�شول اهلل �شلى اهلل 

عليه و�شلم وقد �شبعنا من االأ�شودين: التمر واملاء. 

واأورد يف حديث رقم )5128( حديثًا عن النبّي 

»حدثنا  ه:  ون�شّ وال�شالم  ال�شالة  عليه  االأكرم 

قال:  غ�شان  اأبو  حدثنا  مرمي:  اأبي  بن  �شعيد 

حدثني اأبو حازم، عن اإبراهيم بن عبد الرحمن 

عبد  بن  جابر  عن  ربيعة،  اأبي  بن  اهلل  عبد  بن 

اهلل ر�شي اهلل عنهما قال: كان باملدينة يهودي، 

وكانت  اجِلَداِد،  اإىل  متري  يف  ُي�ْشِلُفِني  وكان 

جلابر االأر�س التي بطريق ُروَمَة، َفَجَل�َشْت، فخال 

اأُجدَّ  ومل  اجَلداد  عند  اليهودي  فجاءن  عامًا، 

فياأبى،  قابل  اإىل  اأ�شتنظره  فجعلت  �شيئًا،  منها 

فاأخب بذلك النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، فقال 

الأ�شحابه: »ام�شوا ن�شتنظر جلابر من اليهودي«. 

فجاوؤون يف نخلي، فجعل النبي �شلى اهلل عليه 

ال  القا�شم  اأبا  فيقول:  اليهودي،  يكلِّم  و�شلم 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  راأى  فلما  اأنظره، 

فاأبى،  فكلمه  جاءه  ثم  النخل،  يف  فطاف  قام 

يدي  بني  فو�شعته  ُرَطب،  بقليل  فجئت  فقمت 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فاأكل، ثم قال: »اأين 

عري�شك يا جابر« *. فاأخبته، فقال: »افر�س ل 

فيه«. ففر�شته، فدخل فرقد ثم ا�شتيقظ، فجئته 

بقب�شة اأخرى فاأكل منها، ثم قام فكلَّم اليهودي 

طاب يف النخل الثانية،  فاأبى عليه، فقام يف الرِّ

ثم قال يا جابر: »ُجدَّ واْق�ِس«. فوقف يف اجلداد، 

فجددت منها ما ق�شيته، وف�شل مثله، فخرجت 

رته،  حتى جئت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فب�شَّ

فقال: »اأ�شهُد اأّن ر�شول اهلل«.

اأكل اجُلّمار

ار، فاأورد البخاري حديث  اأما يف باب اأكل اجُلمَّ

رقم )5129(، قائاًل: »حدثنا عمر بن حف�س بن 

غياث: حدثنا اأبي: حدثنا االأعم�س قال: حدثني 

جماهد، عن عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما 

قال: بينا نحن عند النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

�شلى  النبي  فقال  نخلة،  ار  بُجمَّ اأتي  اإذ  جلو�س 

اهلل عليه و�شلم: )اإن من ال�شجر مَلَا بركته كبكة 

اأن  فاأردت  النخلة،  يعني  اأنه  فظننت  امل�شلم(. 

اأقول: هي النخلة يا ر�شول اهلل، ثم التفتُّ فاإذا 

، فقال النبي  اأنا عا�شر ع�شرة اأنا اأحدثهم ف�شكتُّ

�شلى اهلل عليه و�شلم: »هي النخلة«.

باب العجوة

اأتبع االإمام البخاري ذلك يف باب العجوة، بحدث 

بن  جمعة  حدثنا   « بقوله:  راويًا   ،)5130( رقم 

عبد اهلل: حدثنا مروان: اأخبنا ها�شم بن ها�شم: 

اأخبنا عامر بن �شعد، عن اأبيه قال: قال ر�شول 

يوم  بَّح كل  َت�شَ و�شلم: »من  اهلل �شلى اهلل عليه 

�شبع مترات عجوة، مل ي�شره يف ذلك اليوم �شّم 

وال �ِشْحر«. ومّما جاء يف الباب االآخر من »�شحيح 

احلديث  وفيه  التمر،  يف  الِقَراِن  باب  البخاري« 

ذي الرقم )5131(: »حدثنا اآدم: حدثنا �ُشْعبة: 

حدثنا َجَبَلُة بن �ُشَحيم قال: اأ�شابنا عام �َشَنة مع 

ابن الزبري َفَرزَقَنا مترًا، فكان عبد اهلل بن عمر 

مير بنا ونحن ناأكل، ويقول: ال تقارنوا، فاإن النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم نهى عن الِقَراِن، ثم يقول: 

اإال اأن ي�شتاأذن الرجل اأخاه.

القّثاء والدواء بالعجوة

    ومّما جاء يف باب الِقثَّاء �شمن حديث رقم 

الرطب الَجِنّي ورد في قوله 
عّز وجل في سورة مريم/ 

23-27: }َفَأَجاءَها اْلَمَخاُض 
ْخَلِة َقاَلْت َيا  ِإَلى ِجْذِع النَّ

َلْيَتِني ِمتُّ َقْبَل َهَذا َوُكنُت 
نِسّيًا* َفَناَداَها ِمن  َنْسيًا مَّ

ا َتْحَزِني َقْد َجَعَل  َتْحِتَها أَلَّ
ي ِإَلْيِك  َربُِّك َتْحَتِك َسِرّيًا* َوُهزِّ
ْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك  ِبِجْذِع النَّ

ُرَطبًا َجِنّيًا{.
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قال:  اهلل  عبد  بن  اإ�شماعيل  عن   ،)5132(

حدثني اإبراهيم بن �شعد، عن اأبيه قال: �شمعت 

عبد اهلل بن جعفر قال: »راأيت النبي �شلى اهلل 

بينمـا  ـــاء«.  بالِقثَّ طــَب  الرُّ ياأكــل  و�شلــم  عليه 

ذي  االآتي  احلديث  النخل،  بركة  باب  يف  ورد 

قال:  جماهد  عن  ُزَبيد،  عن   ،)5133( الرقم 

عليــه  اهلل  �شلى  النبي  عن  عمر،  ابن  �شمعت 

مثل  تكون  �شجرة،  ال�شجر  »من  قال:  و�شلم 

امل�شلم، وهي النخلة«. 

الدواء  باب  يف  البخاري  االإمام  اأورد  ثم 

حديث   يف  الطب،  كتاب  يف  لل�شحر  بالعجوة 

عامر  اأخبنا  ها�شم:  اأخبنا   ،)5435( رقم 

قال  قال:  عنه  اهلل  ر�شي  اأبيه  عن  �شعد،  بن 

كّل  ا�شطبح  »من  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

يوم مترات عجوة، مل ي�شره �شم وال �شحر ذلك 

 ،)5436( رقم  حديث  واأما  الليل«.  اإىل  اليوم 

�شمعت  قال:  ها�شم  بن  ها�شم  حدثنا  فهو: 

عنه  اهلل  ر�شي  �شعدًا  �شمعت  �شعد:  بن  عامر 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  يقول: �شمعت 

يقول: »من ت�شبَّح �شبع مترات عجوة، مل ي�شره 

ذلك اليوم �شم وال �شحر«.

وذكر االإمام البخاري يف كتاب ال�شوم، و�شمن 

ويف  عندهم،  يفطر  فلم  قوما  زار  من  باب: 

احلديث )1881(: عن اأن�س ر�شي اهلل عنه: دخل 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على اأم �شليم، فاأتته 

�شقائه،  يف  �شمنكم  »اأعيدوا  قال:  و�شمن،  بتمر 

اإىل  قام  ثم  �شائم«.  فاإن  وعائه،  يف  ومتركم 

ناحية من البيت ف�شلى غري املكتوبة، فدعا الأم 

�شليم واأهل بيتها، فقالت اأم �شليم: يا ر�شول اهلل 

قالت: خادمك  »ما هي«.  قال:  ل خوي�شة،  اإن 

اأن�س، فما ترك خري اآخرة وال دنيا اإال دعا ل به، 

قال: »اللهم ارزقه ماال، وولدا، وبارك له«. فاإّن 

اأمينة:  ابنتي  وحدثتني  مااًل.  االأن�شار  اأكرث  ملن 

ب�شع  الب�شرة  حجاج  مقدم  ل�شلبي  دفن  اأنه 

وع�شرون ومائة.

ب. يف �سحيح الإمام ُم�سلم

االإمام  �شحيح  يف  �شحيحة  اأحاديث  وردت 

فجاء  ونحوهما.  والرطب  التمر  عن  ُم�شلم 

مثاًل  الطعام  بيع  يف  ال�شحيح  هذا  يف 

حدثاه    �شعيد  هريرة    واأبا  اأبا   اأّن  بثل: 

 

 اأّن ر�شول اهلل    �شلى اهلل عليه و�شلم    بعث    اأخا   

 بني عدي االأن�شاري    فا�شتعمله على    خيب    فقدم 

بتمر    جنيب    فقال له ر�شول اهلل    �شلى اهلل عليه 

و�شلم    اأكل متر    خيب    هكذا قال ال واهلل يا ر�شول 

اهلل اإنا لن�شتي ال�شاع    بال�شاعني    من    اجلمع   

 فقال ر�شول اهلل    �شلى اهلل عليه و�شلم    ال تفعلوا 

ولكن مثاًل بثل اأو بيعوا هذا وا�شتوا بثمنه من 

هذا وكذلك امليزان.  

ففي  النكاح،  باب  من  الوليمة  يف  جاء  ما  واأما 

حديث �شريف، قال: حدثنا    ابن اأبي عمر    حدثنا 

   �شفيان بن عيينة    عن    وائل بن داود    عن    ابنه   

 عن    الزهري    عن    اأن�س بن مالك اأّن النبّي    �شلى 

حيي    بنت  و�شلم    اأْومَلَ    على    �شفية  عليه  اهلل 

 ب�شويق    ومتر. 

خلط الب�سر والتمر

الب�شر  خلط  يف   جاء  ما  �شحيحه  يف  ذكر  ثم 

اأّن  اأبي رباح    عن    جابر  والتمر: عن    عطاء بن 

ر�شول اهلل    �شلى اهلل عليه و�شلم    نهى اأن ينبذ   

 الب�شر    والرطب جميعًا.  

بيع اخللط من التمر

 حدثنا    اأبو نعيم    حدثنا    �شيبان    عن    يحيى    عن 

   اأبي �شلمة    عن    اأبي �شعيد    ر�شي اهلل عنه    قال 

كنا نرزق متر اجلمع وهو اخللط من التمر وكنا 

نبيع �شاعني ب�شاع فقال النبّي    �شلى اهلل عليه 

و�شلم    ال �شاعني ب�شاع وال درهمني بدرهم.

ا�ستحباب التمر

ا�شتحباب  يف  جاء  فيما  ُم�شلم  االإمام  واأورد 

ع�شكر  بن  �شهل  بن  حدثنا    حممد  التمر: 

الرحمن    قاال  عبد  بن  اهلل  البغدادي    وعبد 

بن  ح�شان    حدثنا    �شليمان  بن  حدثنا    يحيى 

عروة    عن    اأبيه    عن    بن  بالل    عن    ه�شام 

و�شلم    قال  عليه  اهلل  النبي    �شلى  عن   عائ�شة  

» بيت ال متر فيه جياع اأهله«.

الهوام�س واملراجع املُعتمدة

1 ــ القــراآن الكريــم.

عن  درا�شات  احلفيظ:  ذياب  حمّمد  عماد  2 ــ  

العربّي واالإ�شالمّي،  النخيل والتمور يف التاث 

االأردن،  عّمان،  والتوزيع،  للن�شر  الياقوت  دار 

الطبعة اأالأوىل، 2002م، �س 38.

ما�شيها  التمر  نخلة  البكر:  اجلبار  3 ــ  عبد 

و�شناعتها  زراعتها  يف  واجلديد  وحا�شرها، 

العراق،  بغداد،  العان،  مطبعة  وتارتها، 

»د.ت«، �س 18.

يف  التمر  نخلة  اإبراهيم:  عودة  البا�شط  4 ــ  عبد 

للنخيل،  العراقية  ال�شبكة  الكرمي،  القراآن 

العراق، اأيار »مايو« 2009م.

وعري�س   .23 االآية  النمل/  �شورة  5 ــ  »َعْر�ٌس«، 

�شورة  »معرو�شات«،  عبا�س:  ابن  وقال  بناء، 

الكروم  من  يعر�س  وما   .141 االآية  االأنعام/ 

وغري ذلك. يقال: »عرو�شها«، �شورة البقرة/ 

259: اأبنيتها. االآية 

6 ــ البخاري: �شحيح البخارّي.

7 ــ م�شلم: �شحيح م�شلم.
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التمر  ونوى  لثمار  املائي  اال�ستخال�ص  اأعطى 

وبلغت   ،  %7.4  ،  %24.33 بن�سبة  اإنتاجية 

 %14.2 لهما  االإيثانويل  اال�ستخال�ص  اإنتاجية 

اال�ستخال�ص  عند  اأما  الرتتيب،  على   %13.6  ،

بالهك�سان فقد اأعطت النوى زيتًا ذا لون اأ�سفر 

مل/100   4.1 بن�سبة  طيبة  نكهة  وذا  خم�سر 

غم من م�سحوق النوى، ومل ُتعِط الثمار اأي ناجت 

ت بهذا املذيب. عندما اإ�سُتخل�سَ

لثمار  اخلام  للم�ستخل�سات  ال�سّمي  التاأثري  كان 

ال�سرطانية  اخلاليا  خطي  كال  يف  التمر  ونوى 

Hep-2 و AMN3 يف الزجاج )in vitro( معتمدًا 

على الرتكيز امل�ستخـدم منها ومدة التعر�ص لها، 

وكان التاأثري املعنوي االأعلى لتلك امل�ستخل�سات 

اخلاليا  على  تعري�سها  من  �ساعة   72 بعد 

بلغت  فقد  مايكروغرام/مل،   10000 بالرتكيز 

 %76.3 Hep-2 ن�سب التثبيط االأعلى يف خاليا 

، 89.4% للم�ستخل�سني املائي للثمار واالإيثانويل 

امل�ستخل�سني  هذين  تثبيط  ن�سبة  وكانت  للنوى، 

تاأثري  لتقييم  اأولية  درا�سة  البحث  هذا  ميثل 

التمر  نخيل  ونوى  لثمار  اخلام  امل�ستخل�سات 

 Phoenix dactylifera L. الزهدي  �سنف 

اخللوية  اخلطوط  من  اثنني  يف    cv. Zahdi

ال�سرطانية، هما خط خاليا �سرطان احلنجرة 

الغدة  �سرطان  خاليا  وخط   )Hep-2( الب�شري 

اخللوي  اخلط  ويف   ،)AMN3( الفاأري  اللبنية 

الطبيعي جلنني اجلرذ )REF(، وتقييم تاأثري هذه 

املحيطي  الدم  خاليا  مزارع  يف  امل�ستخل�سات 

)in vitro( بو�ساطة ح�ساب  الب�سري يف الزجاج 

 )%Blast index )BI االأرومي  التحول  معامل 

 Mitotic index اخليطي  االنق�سام  ومعامل 

الكرومو�سومي  الزيغ  حاالت  ودرا�سـة   ،  )%)MI

 .  )Chromosomal aberration )CA

من  الإثنـني  العالجية  الفعالية  درا�سة  وت�سمنت 

التمر  ونوى  ثمار  من  املُح�سرة  امل�ستخل�سات 

الغدة  ل�سرطان  احلاملة  املختربية  الفئران  يف 

. Mammary  adenocarcinomaاللبنية

د.يا�صراجلري�صي   

مدر�ص يف ق�سم علوم احلياة

 كلية العلوم باجلامعة امل�ستن�سرية يف بغداد

د.ناهي يو�سف يا�سني

مدير عام املركز العراقي 

لبحوث ال�سرطان والوراثة الطبية

د.بــــــدري العــــــاين

اأ�ستاذ متمر�ص يف ق�سم علوم احلياة

 كلية العلوم يف جامعة بغداد

تأثير المستخلصات 
الخام لثمار ونوى تمر 

الزهدي 
في تثبيط نمو بعض خطوط الخاليا 

السرطانية في الزجاج وفي عالج سرطان 
الغدة اللبنية المغروس في الفئران البيض

badryani@hotmail.com
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خلاليا AMN3 84.1 % ، 93.4 % على الرتتيب. 

ونوى  لثمار  اخلام  امل�ستخل�سات  اأبدت  وقد 

تثبيطية طفيفة يف خط اخلاليا  تاأثريات  التمر 

الطبيعية )REF(، فقد و�سلت اأعلى ن�سب تثبيط 

يف هذه اخلاليا 21.1% ، 17.7% عند الرتكيز 

املائي  للم�ستخل�سني  مايكروغرام/مل   10000

للثمار واالإيثانويل للنوى على الرتتيب. واأو�سحت 

ب�سكل عام    Cell viability قيم حيوية اخلاليا 

يعتمد  ب�سكل  اخلاليا  حليوية  التثبيطي  التاأثري 

امل�ستخل�سات  من  امل�ستخدم  الرتكيز  على 

اأن  من  الرغم  على  لها،  التعر�ص  ومدة  اخلام 

املائي  امل�ستخل�ص  من  املنخف�سة  الرتاكيز 

للنوى قد اأظهرت زيادة معنوية يف حيوية خاليا 

�ساعة   48 و   24 التعري�ص  مدتي  عند   Hep-2

.)Hormetic effect(

لثمار  اخلام  امل�ستخل�سات  تاأثري  درا�سة  بّينت 

اللمفاوية  اخلاليا  انق�سام  يف  التمر  ونوى 

يف  معنويًا  انخفا�سًا  الب�سري  املحيطي  للدم 

)BI%( ومعامل  االأرومي  التحول  معدالت معامل 

على  يعتمد  ب�سكل   )%MI( اخليطي  االإنق�سام 

ومل  امل�ستخل�سات،  تلك  من  امل�ستخدم  الرتكيز 

تركيبية  تغريات  اأي  امل�ستخل�سات  هذه  ُتدث 

اإن  اخلاليا.  تلك  كرومو�سومات  يف  عددية  اأو 

امل�ستخل�سات  من  جميعها  امل�ستعملة  الرتاكيز 

اخلام لثمار ونوى التمر مل تعمل كعوامل موقفة 

النق�سام اخلاليا اللمفاوية يف الطور اال�ستوائي 

عن  بدياًل  ا�ستعملت  عندما   Metaphase

مل  اإنها  عن  ف�ساًل   ،Colcemid الكول�سمايد 

املادة  بدياًل عن  بالعمل كعوامل م�سّطرة  تنجح 

.)Phytohemagglutinin )PHA امل�سّطرة

امل�ستخل�سني  من  العالجية  اجلرع  تديد  مت 

على  اعتمادًا  للنوى  واالإيثانويل  للثمار  املائي 

 .  )LD50( الن�سفية  املميتة  اجلرعة  قيمة 

لهذين  عالية  فعالية  العالجية  التجارب  واأثبتت 

ب�سكل  الورم  حجم  اختزال  يف  امل�ستخل�سني 

ومدة  منها  امل�ستخدمة  اجلرعة  على  يعتمد 

االأعلى  العالجية  اجلرعة  وكانت  التجريع. 

عالمة )*( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.05( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )**( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.001( مقارنة بعينة ال�سيطرة
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الرتكيز )مايكوغرام/مل

الرتكيز )مايكوغرام/مل

مائي للنوى

مائي للنوى

اإيثانويل للنوى

اإيثانويل للنوى

هك�ساين للنوى

هك�ساين للنوى

عالمة )*( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.05( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )**( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.001( مقارنة بعينة ال�سيطرة

�سكل )4-1( الن�سبة الئوية حليوية خاليا  Hep-2  بعد 24 �ساعة من معاملتها 

بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر

�سكل )4- 2( الن�سبة املئوية حليوية خاليا  Hep-2  بعد 48 �ساعة من معاملتها 

بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر

واالإيثانويل  للثمار  املائي  امل�ستخل�سني  من  لكل 

على  الفاأرة  وزن  من  1 غم/كغم   ، للنوى )1.2 

الرتتيب( هي االأف�سل تاأثريًا من خالل اختزالها 

حلجم الورم يف الفئران بن�سبة %73.9 ، %83.8 

الن�سبي  الورم  حجم  مقارنة  اإن  الرتتيب.  على 

ملختلف املجاميع العالجية يو�سح الفروق املعنوية 

الكبرية بني هذه املجاميع وجمموعة ال�سيطرة.

ال�سمّية  الفعالية  اإىل  الدرا�سة  هذه  نتائج  ت�سري 

واالإيثانويل  للثمار  املائي  للم�ستخل�سني  العالية 

 Hep -2 ال�سرطانية  للنوى يف اخلطوط اخللوية 

دون   Specifically متخ�س�ص  ب�سكل   AMN3 و 

اإحداث تاأثري �سمي يف اخلاليا الطبيعية املتمثلة 

ا�ستخدام  ل�سالمة  الوا�سع  واملدى   ،  REF بخاليا 

هذين امل�ستخل�سني يف الفئران، والفعالية العالية 

عالج  يف  ا�ستعمالهما  عند  لهما  الورمية  �سد 

�سرطان الغدد اللبنية يف الفئران.
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1- املقدمة

ُيعّد ال�سرطان واحدًا من املخاطر االأ�سا�ص التي 

العامل،  بلدان  خمتلف  يف  االإن�سان  حياة  تهدد 

فهو  يقف عند ع�سو معني  ال  املر�ص  لكون هذا 

االأخرى  اجل�سم  اأع�ساء  من  كثري  اإىل  ينت�سر 

للوفاة  الرئي�سة  اأالأ�سباب  اأحد  وهو  بها،  ليفتك 

يف العامل، اإذ ياأتي باملرتبة الثانية بعد اأمرا�ص 

-Greenlee et al.,2001 ; J (  القلب وال�سرايني

mal et al.,2007(، ويف العراق ب�سكل خا�ص يعّد 

لالآالف  املوت  جتلب  متنامية  م�سكلة  ال�سرطان 

 Ministry( الواحد  العام  خالل  اأالأ�سخا�ص  من 

.)of Health,2003

املر�ص مبنية على  لهذا  التقليدية  العالجات  اإن 

االإ�سعاعي  والعالج  اجلراحي،  العالج  اأ�سا�ص 

وب�سكل  معًا،  اجلميع  اأو  الكيميائي  والعالج 

واالإ�سعاعي  اجلراحي  العالجني  فاإن  عام 

اأما  املو�سعية،  االأورام  حاالت  يف  ُي�ستعمالن 

العالج الكيميائي فُي�ستعمل عند انت�سار اخلاليا 

 Hellman,1997 ;( اجل�سم  يف  ال�سرطانية 

فوائد  من  الرغم  على   .)Lopez-Lazaro,2002

جانبية  تاأثريات  متتلك  اأنها  اإال  العالجات  هذه 

تعود �سلبًا على �سحة املري�ص ال�سيما العالجات 

تها  ب�ُسميَّ تت�سبب  التي  واالإ�سعاعية  الكيميائية 

باإحداث  اأو  اجل�سم  يف  الطبيعية  لالأن�سجة 

اجلهاز  اإ�سعاف  اأو  خلالياه  الوراثية  الطفرات 

.)DeVita,1997 ; Kirn,2000( املناعي فيه

كثري  عن  ف�ساًل  ال�سرطان  مر�سى  جلاأ  لقد 

عالج  يف  الطبيعية  املنتجات  اإىل  االأطباء  من 

اأعرا�ص  ُتبعد  لكونها  تواجههم  التي  االأمرا�ص 

ن من �سحة االإن�سان، ف�ساًل عن اأنها  املر�ص وُت�سِّ

قليلة الكلفة )Katz,2002(. اإن ا�ستعمال املنتجات 

الطبيعية ال �سيما النباتية منها مل يكن بال�سيء 

اجلديد فقد ا�ستعملها االإن�سان منذ القدم وكان 

اال�ستطباب باالأع�ساب من االأمور املعروفة جيدًا 

العامل  يف  وال�سينيني  واالإغريق  العرب  لدى 

العامل احلديث  الهنود احلمر يف  وعند  القدمي، 

)Azaizeh et al.,2006(. لقد اأدت النباتات دورًا 

عالمة )*( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.05( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )**( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.001( مقارنة بعينة ال�سيطرة

�سكل )4- 4( الن�سبة املئوية حليوية خاليا  AMN3  بعد 24 �ساعة من معاملتها 

بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر

عالمة )*( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.05( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )**( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.001( مقارنة بعينة ال�سيطرة

�سكل )4- 3( الن�سبة املئوية حليوية خاليا  Hep-2  بعد 72 �ساعة من معاملتها 

بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر

نوع   250000 عن  يقل  ال  ما  الطبيعة  يف  يوجد 

نباتي، �ُسخ�ص منها اأكرث من األف نبات بامتالكه 

 Mukherjee et( خوا�سًا فّعالة م�سادة لل�سرطان

النباتات لعهود طويلة  ا�سُتعملت  al.,2001(. وقد 

يف عالج ال�سرطان، وكان هناك الكثري من املواد 

يف  ا�سُتعملت  النباتات  من  امل�ستخرجة  الفعالة 

مراحل  عالج  ويف  ال�سرطان  مر�ص  من  الوقاية 

وت�سني  االإن�سان  �سحة  على  احلفاظ  يف  مهمًا 

�سكل حياته الآالف ال�سنني، فكان والزال النبات 

ت�ستعمل  التي  القّيمة  املكونات  من  لكثري  خزينًا 

كتوابل، اأ�سربة، مواد جتميل، اأ�سباغ وعالجات، 

يكون  االأمرا�ص  عالج  يف  النبات  ا�ستعمال  اإن 

اأو با�ستعمال  اإما با�ستعمال م�ستخل�ساته اخلام 

.)Craig,1999( املركبات الفّعالة املعزولة منه
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 Jiménez-Medina( متقدمة من االأورام اخلبيثة

et al.,2006(. اأما العقاقري امل�ستخدمة يف العالج 

الكيميائي Chemotherapy فقد اأظهرت �سمية 

تاأثريات  بع�سها  وا�ستحّث   Cell toxicity خلوية 

وتاأثريات   Genotoxic الوراثية  املادة  يف  �سمية 

هة  ُم�سوِّ وتاأثريات   Carcinogenic ُم�سرطنة 

Teratogenic يف اخلاليا الطبيعية غري الورمية 

اجلانبية  التاأثريات  هذه  اإن   .)Philip,2005(

على  الكيميائية  العقاقري  ا�ستعمال  من  حّدت 

االأورام  عالج  يف  العالية  كفاءتها  من  الرغم 

بديلة  عالجات  عن  البحث  واأ�سبح  اخلبيثة، 

من  ال�سرطان  عالج  يف  عالية  فعالية  ذات 

جهة  من  الطبيعية  للخاليا  �سامة  وغري  جهة 

اأخرى اأمرًا بالغ االأهمية ، لذا تزايدت اجلهود 

الغر�ص  هذا  يف  الطبية  النباتات  ال�ستعمال 

.)Kinghorn et al.,2004(

املركز  داأب  فقد  خا�ص،  وب�سكل  العراق  يف  اأما 

الطبية  والوراثة  ال�سرطان  لبحوث  العراقي 

�سنوات  ومنذ  �ساملة  بحثية  خطة  و�سمن 

اأنواع  م�ستخل�سات  تاأثري  درا�سة  على  عديدة 

البيئة  يف  املتوافرة  النباتات  من  خمتلفة 

العـراقية يف اخلاليا ال�سرطانية خارج اجل�سم 

نبات  م�ستخل�سات  و�سملت  وداخله  احلي 

واحلرمل،  والزجنبيل  واليقطني  الفراخ،  �سم 

والهيل،  وال�ِسِعد،  واالأ�سود،  االأخ�سر  وال�ساي 

وال�سيح، والتني، واملريامية، ونبات عني البزون، 

والزعرت  الراوند  ونباتي  ال�سيني  والعليق 

هذه  تو�سلت  اإذ   ،)Yaseen et al.,2008( الربي 

النباتات  تلك  مل�ستخل�سات  اأن  اإىل  الدرا�سات 

تاأثريات �سّمية يف خمتلف اأنواع خطوط اخلاليا 

الختبار  جارية  البحوث  زالت  وما  ال�سرطانية، 

�سعيًا  اأخرى،  نباتات  م�ستخل�سات  فعالية 

وحماولًة الإيجاد العالج املنا�سب لل�سرطان.

اأهمية يف  الفاكهة  اأ�سجار  اأكرث  التمر  يعّد نخيل 

البلدان العربية ب�سكل عام، ودول اخلليج ب�سكل 

ا�ستعملت  ، فقد   )Ahmed et al.,1995( خا�ص 

ثمار التمر كغذاء منذ 6000 عام ، ملا ُوجد فيها 

فهو  لالإن�سان،  مفيدة  عالية  غذائية  قيمة  من 

Aphrodisiac )Al- للجن�ص  وُمثري   Tonic ُمقو 

Qarawi et al.,2003( وُي�ستعمل يف ت�سري بع�ص 

.)Barreveld,1993( امل�سروبات كالدب�ص واخلل

املائي  امل�ستخل�ص  اأن   )Vayalil )2002 وجد  لقد 

-A  لثمار التمر ميتلك فعالية ُم�سادة لالأك�سدة

املوؤك�سدة  الفعالية  ويثبط   tioxidant activity

-Superoxide & hydroxyl ra (  للجذور احلرة

icals( ، كما اأنه ميتلك فعالية ُم�سـادة للتطفري 

الفعالية  ثبط  فقد   Antimutagenic activity

التطفريية ملركب Benzo)a(pyrene يف �ساللتني 

 Mansouri ومتّكَن  ال�ساملونيال.  بكرتيا  من 

من  فينولية  مواد  عزل  من   )2005( وجماعته 

ثمار التمر ذات فعالية م�سادة لالأك�سدة اأي�سًا، 

عالمة )*( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.05( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )**( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.001( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )*( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.05( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )**( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.001( مقارنة بعينة ال�سيطرة

�سكل )4- 5( الن�سبة املئوية حليوية خاليا  AMN3  بعد 48 �ساعة من معاملتها 

بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر

�سكل )4- 6( الن�سبة املئوية حليوية خاليا  AMN3  بعد 72 �ساعة من معاملتها 

بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر

)
%

(
ا 

ي
ال

خل
 ا

ة
ي
و
ي
ح

)
%

(
ا 

ي
ال

خل
 ا

ة
ي
و
ي
ح

الرتكيز )مايكوغرام/مل

الرتكيز )مايكوغرام/مل

مائي للثمار اإيثانويل للثمار مائي للنوى اإيثانويل للنوى هك�ساين للنوى

مائي للثمار اإيثانويل للثمار مائي للنوى اإيثانويل للنوى هك�ساين للنوى

الشجرة المباركة ديسمبر2009



الفعالية   )2005(  Ishurd & Kennedy وبنيَّ 

هو  الذي   Glucan للكلوكان  لل�سرطان  امل�سادة 

من  معزول   Polysaccharide ال�سكريد  عديد 

ثمار التمر.

البلدان  من  كثري  يف  التمر  نوى  ت�ستعمل 

�سنع  يف  االإن�سان  وا�ستعملها  حيواين،  كعلف 

الرقبة  وقالئد  االأذن  كَحَلق  الكماليات  بع�ص 

يف  الهند  يف  وت�ستعمل   ،)Barreveld,1993(

مع  ومتزج  النوى  ُت�سحق  اإذ  اال�ستطباب،  جمال 

قرنية  الو�سوح يف  لت�ستعمل يف عالج عدم  املاء 

العنيCloudiness of the cornea ، ويف عالج 

 Headaches )Al-Shahib & الراأ�ص  اأوجاع 

.)Marshall,2003a

للكلوكومانان  جيدًا  م�سدرًا  تعّد  التمر  نوى  اإن 

وهو   )Glucomannan )Ishurd et al.،2001

ال�سكر  ن�سبة  تعديل  على  ي�ساعد  متعدد  �سكر 

 Hozumi( بالدم، ويقلل ال�سغط عن البنكريا�ص

للكثري  واقيًا  املركب  ُيعّد هذا  et al.,1995( كما 

.)Vuksan et al.,1999( من االأمرا�ص املزمنة

اأما دور ثمار ونوى التمر يف اخلاليا ال�سرطانية 

احليوانات  اأج�سام  داخل  اأو  املخترب  يف  �سواء 

هو  العراق  اأن  ومبا  االآن،  حتى  ُيدر�ص  مل  فاإنه 

ُي�سكله  وملا  العامل  يف  التمر  م�سادر  اأكرب  من 

هذه  اقرتاح  مت  لذا  مهم،  غذائي  م�سدر  من 

ونوى  لثمار  التثبيطي  التاأثري  ملعرفة  الدرا�سة 

التمر يف خطوط اخلاليا ال�سرطانية يف املخترب 

وداخل اأج�سام الفئران.

2- طرائق العمل

لثمار  اخلام  امل�ستخل�سات  حت�سري   1-2

ونوى التمر

املائية  امل�ستخل�سات  حت�سري   1-1-2

املائي اخلام ح�سب  امل�ستخل�ص  ُح�سر  اخلام: 

الطريقة املّتبعة من قبل  Harborne  وجماعته 

املقطر  املاء  مع  العينة  و�سعت  حيث   ،)1975(

و�سع  ثم  الغلق،  حمكم  دورق  يف   5:1 بن�شبة 

 Magnetic الدوار  املحرك  جهاز  على  الدورق 

بدرجة  �ساعة   72 ملدة  جيدًا  stirrerليخلط 

الرت�سيح.  بورق  املزيج  وُر�سح  الغرفة.  حرارة 

با�ستخدام  املُح�سرة  امل�ستخل�سات  تركيز  ومت 

جهاز املبخر الدوار Rotary evaporator حلني 

منها.  كل  من  جاف  م�سحوق  على  احل�سول 

وح�ساب  اجلاف  امل�ستخل�ص  وزن  مت  حينها 

الن�سبة املئوية لال�ستخال�ص.

2-1-2 حت�سري امل�ستخل�سات الإيثانولية 

ُجهز امل�ستخل�ص اخلام كما يف الفقرة  اخلام: 

االأثيلي  الكحول  با�ستعمال  لكن   )1-1-2(

برتكيز70 % بداًل من املاء املقطر.

الزيتية  امل�ستخل�سات  حت�سري   3-1-2

هذه  ت�سري  مت  اخلام:  )الهك�سانية( 

امل�ستخل�سات وفق Simandi  وجماعته )2001( 

�سيف 
ُ
حيث ُو�سعت العينة يف جهاز ال�سوك�سليت واأ

اال�ستخال�ص  عملية  جريت 
ُ
اأ الهك�سان.  اإليها 

حلني احل�سول على را�سح عدمي اللون، وبعدها 

ُجفف الرا�سح با�ستعمال جهاز املبخر الدوار، ثم 

ُوزنت اخلال�سة الزيتية امل�ستح�سلة.

اخلام  امل�ستخل�سات  تاأثري  درا�سة   2-2

لثمار ونوى التمر يف اخلطوط اخللوية

الو�سط الزرعي وخطوط  2-2-1 تهيئة 

تبعًا  الزرعي  الو�سط  تهيئة  متت  اخلاليا: 

الو�سط  ُعقم  ثم   ،  )2000(   Freshney لـ 

قناٍن  يف  ع  وُوزِّ دقيق،  مر�سح  با�ستعمال  الزرعي 

زجاجية حفظت بدرجة حرارة )-º)20م حلني 

اال�ستعمال، ومت احل�سول على اخلطوط اخللوية 

اخللوي  واخلط   )AMN3, Hep-2( ال�سرطانية 

جلنني اجلرذ )REF( من املركز العراقي لبحوث 

ومت   .  )ICCMGR( الطبية  والوراثة  ال�سرطان 

اإجراء اخلطوات اخلا�سة بالزرع الن�سيجي كما 

توزيع  تت�سمن  التي   )Freshney,1994( يف  جاء 

بدرجة  وح�سنها  زرع جديدة  قناين  اخلاليا يف 

حرارة 37 °م حتى تكّون طبقة اأحادية متكاملة 

من اخلاليا، وت�سمى هذه العملية بالزرع الثانوي 

. Subculturing process

اخلام  امل�ستخل�سات  �ُسمية  اختبار   2-2-2

اخللوية:  اخلطوط  منو  يف  التمر  ونوى  لثمار 

 Mahony لـ  تبعًا  امل�ستخل�سات  ُح�سرت 

 )Abdul-Majeed )2000 و   ،)1989( واآخرين 

حملول  يف  اخلام  امل�ستخل�ص  م�سحوق  باإذابة 

تراكيز  ثمانية  منه  وح�سرت  الفو�سفات،  دارئ 

تت  امل�سل  من  اخلايل  الو�سط  با�ستعمال 

الرتاكيز  جميع  وا�ستخدمت  معقمة.  ظروف 

عالمة )*( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.05( مقارنة بعينة ال�سيطرة

عالمة )**( يعني اأن الفروق معنوية عند م�ستوى احتمالية )P<0.001( مقارنة بعينة ال�سيطرة

�سكل )4- 7( الن�سبة املئوية حليوية خاليا  REF بعد 72 �ساعة من معاملتها 

بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر
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املح�سرة مبا�سرة بعد اإكمال عملية التح�سري.

ُجهز عالق اخلاليا وُو�سع يف حفر طبق معايرة 

وُح�سنت  امل�سطح  القعر  ذي  الن�سيجي  الزرع 

حلني الت�ساق اخلاليا يف احلفرة، بعدها عوملت 

التعري�ص  مدة  مرور  وبعد  املح�سرة،  بالرتاكيز 

ب�سبغة  االأطباق  بغت  �سُ للح�سن،  املحددة 

البنف�سج البلوري Crystal violet stain ، ثم ُقرئت 

النتائج با�ستخدام جهاز االإليزا عند طول موجي 

لتثبيط  املئوية  الن�سبة  ح�ساب  مت  نانومرت.   492

منو اخلاليا لكل تركيز من تراكيز امل�ستخل�سات 

 Betancur-Galvis et( النباتية بح�سب ما جاء يف

al., 1999( عن طريق املعادلة االآتية: 

ال�سيطرة  })قراءة   =  % التثبيط  ن�سبة 

تركيز(/قراءة  لكل  املعاملة  قراءة   –
.%100 X } ال�سيطرة

اخلام  امل�ستخل�سات  تاأثري  درا�سة   3-2

اللمفاوية  اخلاليا  يف  التمر  ونوى  لثمار 

الب�سرية.

اخلام  امل�ستخل�سات  تاأثري  درا�سة   1-3-2

الب�سرية:  اللمفاوية  اخلاليا  انق�سام  يف 

تبعًا  العمل  طرائق  واأجريت  املحاليل  ُجهزت 

 Yaseen واآخرون )1998( ، و Yaseen لطريقة

)1990(، اإذ تت�سمن العملية زرع الدم املحيطي 

الزرعي  الو�سط  على  احلاوية  الزرع  اأنابيب  يف 

ُت�ساف  ثم  امل�سل،  من  اخلايل    1640-RPMI

قيد  للم�ستخل�سات  امل�ستخدمة  الرتاكيز  اإليها 

احل�ساد  مرحلة  بدء  حلني  وُتخ�سن  الدرا�سة، 

ن�سف  ملدة  بالكول�سيمايد  ُتعامل  حينها  التي 

يف  املُدفاأ   KCl مبحلول  بعدها  ُتعامل  ثم  �ساعة، 

الرا�سب  ُيعزل  ثم  °م،   37 بـدرجة  املائي  حمام 

من  اآنيًا  )املح�سر  البارد  املثبت  له  وُي�ساف 

امليثانول املطلق وحام�ص اخلليك الثلجي وبن�سبة 

مزج 3 : 1( تدريجيًا مع الرج امل�ستمر، ثم تو�سع 

االأنابيب يف الثالجة مدة 30 دقيقة، ُتكرر عملية 

حتى  مرات  اأربع  اأو  ثالث  البارد  املثبت  اإ�سافة 

احل�سول على عالق خاليا �سبابي اأبي�ص اللون، 

لُتقطر هذه اخلاليا على �سرائح زجاجية باردة ، 

ثم ُت�سبغ ب�سبغة كمزا Giemsa stain وُتفح�ص 

)X 100( ليتم  تت املجهر ال�سوئي بقوة تكبري 

ح�ساب معامل التحول االأرومي ومعامل االنق�سام 

 Shubber( و )Stites,1979( اخللوي وفق طريقة

Al-Allak,1986 &( تبعًا للمعادالت االآتية:

معامل التحول الأرومي = ) عدد اخلاليا 

 X  ) للخاليا  الكلي  العدد   / الأرومية 

.%100

معامل النق�سام اخليطي = )عدد اخلاليا 

املنق�سمة وغري  املنق�سمة / عدد اخلاليا 

.%100 X )املنق�سمة

ب�سكل  الكرومو�سومات  على  احل�سول  ولغـر�ص 

G-Banding ، ُجففت ال�سرائح املقطرة وو�سعت 

واحدة.  ل�ساعة  °م(   65( كهربائي  فرن  يف 

ُغ�سلت  ثم  املُدفاأ  بالرتب�سني  بعدها  عوملت 

ال�سرائح  ُفح�ست  كمزا،  ب�سبغة  بغت  و�سُ

باملجهر ال�سوئي لتقييم خاليا الطور اال�ستوائي 

وتديد التغريات الكرومو�سومية غري الطبيعية 

. ISCN )1995( فيها ح�سب

امل�ستخل�سات  ا�ستعمال  درا�سة   2-3-2

اإيقاف  يف  الكول�سيمايد  عن  بدياًل  اخلام 

خطوات  تعاد  اللمفاوية:  اخلاليا  انق�سام 

2-3-1( غري  )الفقرة  ذاتها  ال�سابقة  الدرا�سة 

املختلفة  برتاكيزها  امل�ستخل�سات  اإ�سافة  اأن 

تتم يف مرحلة احل�ساد وبالتحديد عند ال�ساعة 

71.5 من مدة احل�سن بداًل من الكول�سيمايد، مت 

للمعادلة  تبعًا  اخليطي  االنق�سام  معامل  ح�ساب 

املذكورة اأعاله.

امل�ستخل�سات  ا�ستعمال  درا�سة   3-3-2

للخاليا  رة  ُم�سطِّ مادة  بو�سفها  اخلام 

اللمفاوية: مت اإتباع اخلطوات ذاتها )الفقرة 

 )PHA( لكن دون اإ�سافة املادة امل�سطرة )2-3-1

ونوى  لثمار  اخلام  امل�ستخل�سات  بدلها  وي�ساف 

معامل  وُح�سب  املختلفة،  برتاكيزها  التمر 

االإنق�سام اخليطي تبعًا للمعادلة املذكورة اأعاله.   

�سكل )9( معامل تثبيط منو الورم )٪GI( عند جتريع الفئران بجرع خمتلفة من امل�ستخل�ص االإيثانويل للنوى�سكل )8( معامل تثبيط منو الورم )٪ GI( عند جتريع الفئران بجرع خمتلفة من امل�ستخل�ص املائي للثمار
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الن�سفية  املميتة  اجلرعة  حتديد   4-2

للثمار  املائي  للم�ستخل�سني   LD50

والإيثانويل للنوى يف الفئران.

 Up & down اعتمدت طريقة ال�سعود والنزول

لتحديد   Dixon )1980( ذكرها  التي   method

يف  البي�ساء،  للفئران  الن�سفية  املميتة  اجلرعة 

هذه الطريقة جُترع الفاأرة بامل�ستخل�ص النباتي 

وتوؤخذ النتيجة النهائية لهذه املعاملة )وهي اإما 

هالك الفاأرة اأو بقاوؤها على قيد احلياة( خالل 

24 �ساعة من التجريع ، فاإذا بقيت الفاأرة على 

برتكيز  وجُتّرع  اأخرى  فاأرة  توؤخذ  احلياة  قيد 

فاأرة  اأخذ  فيجب  الفاأرة  هلكت  اإذا  اأما  اأعلى، 

حالة  تتابع  ثم  اأقل،  برتكيز  وجتريعها  اأخرى 

اأو  �سعودًا  العملية  ت�ستمر  وهكذا  الثانية  الفاأرة 

اعتمادا  فاأرة  كل  عند  امل�ستعمل  بالرتكيز  نزواًل 

عدد  وح�سب  للتجريع،  النهائية  النتيجة  على 

تثبيت  يتم  التجربة  هذه  يف  امل�ستعمل  الفاأرات 

اآخر جرعة ا�ستعملت، لُتطبق املعادلة االآتية:

LD50 = xf + kd

xf : اآخر جرعة ا�ستعملت 

يف  الثابت  والنق�سان  الزيادة  مقدار   :  d

اجلرعة املعطاة 

هو   O اأن:   حيث  اجلدولية،  القيمة   :  k

رمز لبقاء احليوان حيًا خالل 24 �ساعة 

من التجريع 

X هو رمز لهالك احليوان خالل 24 �ساعة 

من التجريع 

2-5 درا�سة التاأثري العالجي للم�ستخل�سني 

الفئران  يف  اللبنية  الغدة  �سرطان  يف 

املختربية

مت البدء بالتجارب العالجية حال و�سول حجم 

االإناث  يف   
3

ملم  100 عن  يقل  ال  ما  اإىل  الورم 

مت   ،)Shibata et al.,2002( بالورم  املغرو�سة 

-Orally admini الفم طريق  عن   التجريع 

من  لكل  تراكيز  ثالثة  واأ�سُتعملت   ،tration

للنوى  واالإيثانويل  للثمار  املائي  امل�ستخل�سني 

املميتة  اجلرعة  جتربة  نتائج  على  اعتمادًا 

الن�سفية LD50 ، وذلك باختيار 0.1 ، 0.05، 

لكل  الن�سفية  املميتة  اجلرعة  من   0.025

م�ستخل�ص، فكانت الرتاكيز كاالآتي :

 ،  0.6  ،  0.3( للثمار  املائي  •��امل�ستخل�ص 
1.2( غم/كغم  

•��امل�ستخل�ص االإيثانويل للنوى )0.25 ، 0.5 ، 
1( غم/كغم 

يومًا   25 وملدة  يوميًا  الفئران  جتريع  ا�ستمر 

فئران  يف  الورم  حجم  ت�سجيل  مع   ، متتالية 

 ،  10  ،  5  ، االأيام )�سفر  وال�سيطرة يف  املعاملة 

15 ، 20 ، 25( من بداية املعاملة .

-Ve  مت قيا�ص حجم الورم با�ستعمال اآلة قيا�ص

والعر�ص  الطول  قيا�سات  واأخذت   nia calipers

:)Grote et al.,2001( مع تطبيق املعادلة االآتية

Tumor volume = (a)(b)2 / 2

حيث اأن : a = الطول          b = العر�ص

الورم  منـو  لتثبـيط  املئـوية  الن�سـبة  ح�سـاب  ومت 

 Blumenthal et( االآتية  املعـادلة  خـالل  من 

:)al.,1994

 )[  = الورم  منو  لتثبيط  املئوية  الن�سبة 

 – ال�سيطرة  جمموعة  يف  الورم  حجم 

 /  ) املعاجلة  املجموعة  يف  الورم  حجم 

 X  [ ال�سيطرة  جمموعة  يف  الورم  حجم 

.100%

خالل  من  الن�سبي  الورم  حجم  ح�ساب  ومت 

:)Phuangsab et al.,2001( املعادلة االآتية

حجم الورم الن�سبي )لليوم �س( = ]حجم 

الورم )باليوم �س( / حجم الورم )باليوم 

.%100 X [)سفر�

3- النتائج واملناق�سة

3-1 ال�ستخال�س: اأعطى اال�ستخال�ص املائي 

فاحت،  بني  بلون  لزجًا  م�ستخل�سًا  التمر  لثمار 

االيثانويل  اال�ستخال�ص  اأما   .  %24.33 بن�سبة 

وبلون  لزوجًة  اأقل  م�ستخل�سًا  فاأعطى  للثمار 

 %14.2 اأ�سفر مع احتوائه على بقع بنية بن�سبة 

امل�ستخل�ص  ت�سري  عملية  تعِط  مل  حني  يف   .

الهك�ساين للثمار اأي ناجت.

املائي  اال�ستخال�ص  من  الناجت  امل�ستخل�ص  كان 

بني  بلون  م�سحوقًا  جتفيفه  بعد  التمر  لنوى 

فاحت وبن�سبة ا�ستخال�ص 7.4 % . وبعد جتفيف 

امل�ستخل�ص االإيثانويل للنوى كان امل�سحوق الناجت 

ذا لون بني داكن وبن�سبة اإنتاجية 13.6 % . ونتج 

عن اال�ستخال�ص بالهك�سان زيت ذو لون اأخ�سر 

م�سفر باهت ذو نكهة طيبة، وكانت ن�سبة الناجت 

عندها 4.1 مل/100 غم من م�سحوق النوى.

اإن من الطبيعي اأن تعطي النوى كمية جيدة من 

الزيت يف حني مل تعِط الثمار كمية ُتذكر، وهذا 

يعود اإىل اأن ن�سبة الدهون يف النوى ترتاوح بني 

ترتاوح  جدًا  قليلة  فهي  الثمار  يف  اأما   %)9-5(

التمر  �سنف  على  اعتمادًا   %)0.5-0.2( بني 

.)Al-Shahib & Marshall,2003ab(

3-2 �ُسمية امل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى 

التمر يف منو اخلطوط اخللوية

اأظهرت   :  Hep-2 خاليا  يف  تاأثريها   1-2-3

عام  ب�سكل  والنوى  للثمار  اخلام  امل�ستخل�سات 

تاأثريات تثبيطية يف خاليا Hep-2 معتمدة على 

اخلاليا  هذه  حيوية  كانت  فقد  التعري�ص،  مدة 

تنخف�ص ب�سكل معنوي مع ازدياد مدة التعري�ص، 

كان  التعري�ص  مدة  على  املعتمد  التاأثري  هذا 

 ،)3(،)2(،)1( االأ�سكال  خالل  من  وا�سحًا 

التثبيطية لتلك  اإذ يالحظ فيها ارتفاع الفعالية 

وهذا  التعري�ص،  مدة  زيادة  مع  امل�ستخل�سات 

امل�ستخل�ص  حالة  يف  �سيما  وال  وا�سحًا  كان 

من  اأعلى  فعالية  اأبدى  الذي  للنوى  االإيثانويل 

بقية امل�ستخل�سات االأخرى يف هذه اخلاليا. وقد 

يرجع �سبب ذلك اإىل احتواء هذه امل�ستخل�سات 

لهذه  الف�سلجية  احلالة  يف  توؤثر  مركبات  على 

احتوائها  اأو  هالكها،  ت�سبب  ثم  ومن  اخلاليا 

اخلاليا  دورة  اإيقاف  على  تعمل  مركبات  على 
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 الرتاكيز امل�ستعملة

)مايكروغرام/مل(

معدل معامل التحول الرومي )%(

م�ستخل�ص النوىم�ستخل�ص الثمار

هك�سايناإيثانويلمائياإيثانويلمائي

038.9145.3136.6536.7142.52

78.12536.5245.4137.2735.1935.91 *

156.2532.26 *44.9335.3630.43 *27.32 **

312.527.61 *40.3235.2922.94 **22.56 **

62522.97 **36.67 *34.5921.55 **22.52 **

125021.54 **34.59 *31.65 *20.63 **18.77 **

250019.60 **34.33 **29.47 **18.40 **17.34 **

500018.77 **32.20 **28.39 **16.33 **12.58 **

1000016.30 **30.19 **25.77 **15.21 **10.33 **

 الرتاكيز امل�ستعملة

)مايكروغرام/مل(

معدل معامل النق�سام اخليطي )%(

م�ستخل�ص النوىم�ستخل�ص الثمار

هك�سايناإيثانويلمائياإيثانويلمائي

03.734.143.264.323.65

78.1253.664.063.614.273.54

156.253.644.213.224.183.23

312.53.573.673.174.112.98

6253.423.542.843.972.74 *

12502.81 *2.94 *2.74 *3.30 *2.61 *

25002.46 **1.97 **2.23 *3.27 *2.15 **

50001.78 **1.92 **1.87 **2.87 **1.64 **

100001.64 **1.82 **1.69 **2.62 **1.71 **

جدول )1( معدل قيم معامل التحول الرومي (BI %) للخاليا اللمفاوية الب�سرية الطبيعية 

بعد معاملتها بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر

 )P<0.05( عند م�ستوى احتمالية )عالمة )*( تعني اأن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �سفر )عينة ال�سيطرة

)P<0.001( عند م�ستوى احتمالية )عالمة )**( تعني اأن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �سفر )عينة ال�سيطرة

 )P<0.05( عند م�ستوى احتمالية )عالمة )*( تعني اأن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �سفر )عينة ال�سيطرة

P<0.001( عند م�ستوى احتمالية )عالمة )**( تعني اأن الفرق معنوي مقارنة بالرتكيز �سفر )عينة ال�سيطرة

جدول )2( معدل قيم معامل النق�سام اخليطي (MI %) للخاليا اللمفاوية الب�سرية الطبيعية 

بعد معاملتها بامل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر
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معني  طور  عند   Arrest cell cycle ال�سرطانية 

مركبات  على  احتوائها  اأو  التكاثر،  من  ومتنعها 

املربمج  املوت  على  ال�سرطانية  اخلاليا  تفز 

.Apoptosis

التمر  لنوى  املائي  امل�ستخل�ص  اأحدث  لقد 

 ،  156.25  ،  78.125  ( الواطئة  برتاكيزه 

يف  معنوية  زيادة  مايكروغرام/مل   )312.5

للتعري�ص  االأول  اليوم  Hep-2 بعد  حيوية خاليا 

ذاتها  للرتاكيز  اأوطاأ  تاأثريه  وكان  )�سكل1(، 

تاأثري  واأ�سبح   ، التعري�ص  من  الثاين  اليوم  عند 

الثالث  اليوم  نهاية  عند  تثبيطيًا  الرتاكيز  هذه 

اخلاليا  حيوية  حينها  فاأخُتزلت  التعري�ص  من 

ب�سكل معنوي . اأما الرتاكيز االأعلى )<312.5 

تثبيطية  اأظهرت فعالية  مايكروغرام/مل( فقد 

جتاه هذه اخلاليا عند مدد التعري�ص جميعها، 

ورمبا يعود �سبب ذلك اإىل وجود مركبات معينة 

تاأثري  متتلك  التي  للنوى  املائي  امل�ستخل�ص  يف 

.Hormetic effect

بايولوجية  ظاهرة  هي   Hormesis ظاهرة  اإن 

�سائعة يف علم ال�سموم تتميز بوجود تعاك�ص لعمل 

اجلرعات  مع  باملقارنة  املنخف�سة  اجلرعات 

اجلرعات  عند  التحفـيز  فيحدث   ، العالية 

هذه  يف  البارزة  ال�سفة  هي  وهذه  املنخف�سة، 

مفيـدًا  التحفـيز  يكون  ما  غالبًا  اإذ  الظاهرة 

يحدث  ذلك  من  العكـ�ص  وعلى  احلي،  للكائن 

اجلرعات  ا�ستخدام  عند  جزئي  اأو  كلي  تثبيط 

-Calabrese & Baldwin,2002; El )العـالية 

man & Sunstein،2004(. وتظهر هذه احلالة 

الكيميائية  العالجات  اأنواع  بع�ص  لفعل  كنتيجة 

لل�سرطان مثل  امل�سادة   Chemotherapeutics

 Mitomycin C، Bleomycin & Actinomycin

-Cal  وامل�سادات احليوية وامل�سادات الفريو�سية)

brese & Baldwin,2003a(، ف�ساًل عن مركبات 

والعنا�سر  الهيدروكربونات  بع�ص  مثل  اأخرى 

 ،)Calabrese & Baldwin,2003b( املعدنية 

كاأالأ�سعة  الفيزيائية  العوامل  بع�ص  عن  وف�سال 

 ،)Feinendegen & Neumann,2005( املوؤينة 

 Pollycove &( الكهرومغناطي�سية  واالأ�سعة 

 .)Feinendegen,2003

AMN3 3-2-2 تاأثريها يف خاليا

والنوى  للثمار  اخلام  امل�ستخل�سات  اأظهرت  لقد 

ب�سكل   AMN3 خاليا  يف  اأي�سًا  تثبيطية  تاأثريات 

مدة  وعلى  منها  امل�ستعمل  الرتكيز  على  يعتمد 

-Dose- and time-dependent e  التعري�ص

fect ، فكانت حيوية هذه اخلاليا تنخف�ص ب�سكل 

ازدياد  ومع  امل�ستعمل  الرتكيز  ارتفاع  مع  معنوي 

عند  وا�سحًا  كان  التاأثري  هذا   ، التعري�ص  مدة 

الرجوع اإىل االأ�سكال )4(،)5(،)6(، اإذ يالحظ 

فيها ارتفاع الفعالية التثبيطية لتلك امل�ستخل�سات 

مع زيادة الرتكيز امل�ستعمل ومدة التعري�ص.

REF 3-2-3 تاأثريها يف خاليا

لغر�ص  الدرا�سة  هذه  يف   REF خاليا  ا�ستعملت 

تقييم التاأثري ال�سّمي للم�ستخل�سات اخلام لثمار 

ُعر�ست  وقد  الطبيعية،  اخلاليا  يف  التمر  ونوى 

يف  ا�ستعملت  تعري�ص  مدة  الأطول  اخلاليا  هذه 

للتاأكد  وذلك  �ساعة(،  ال�سرطانية )72  اخلاليا 

نوع امل�ستخل�ص

 مقدار الزيادة

 اأوالنق�سان يف

)d(اجلرعة 

 موت احليوان اأو بقاوؤه

حيًا بعد 24 �ساعة

 اجلدوليةKقيمة 

 اآخر جرعة

xf(اإ�ستعملت  (

 اجلرعة املميتة

)LD50(الن�سفية 

امل�ستخل�ص املائي للثمار

0.5

غم/كغم

OOXXOO0.372

12.0

غم/كغم

غم/ 12.186

كغم

امل�ستخل�ص االإيثانويل للنوى

0.5 

غم/كغم

OOXOOX- 0.861

10.5 

غم/كغم

غم/كغم 10.07

اخلاليا  كرومو�سومات   )1( �سورة   

)ذكر(  الب�سري  املحيطي  للدم  اللمفاوية 

التي تبدو طبيعية يف العدد والرتكيب بعد 

مايكروغرام/  10000 بالرتكيز  معاملتها 

التمر  لنوى  االإيثانويل  امل�ستخل�ص  مل من 

.)Giemsa stain, 1000X(

جدول )3( حتديد اجلرعة املميتة الن�سفية LD50 للم�ستخل�س املائي لثمار التمر والإيثانويل للنوى 

يف الفئران املختربية بطريقة ال�سعود والنزول 

عالمة )O( تعني بقاء احليوان على قيد احلياة خالل 24 �ساعة من املعاملة بامل�ستخل�ص

عالمة )X( تعني موت احليوان خالل 24 �ساعة بعد املعاملة بامل�ستخل�ص
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من تاأثري هذه امل�ستخل�سات يف اخلاليا الطبيعية 

ملدة التعري�ص الطويلة ، اأما مدد التعري�ص االأقل 

هذا  يف  جمدية  غري  فهي  �ساعة   )48  ،  24(

الغر�ص .

فعالية  جميعها  امل�ستخل�سات  هذه  اأظهرت 

اخلاليا  هذه  حيوية  يف  جدًا  منخف�سة  تثبيطية 

بعد ثالثة اأيام من تعري�سها مقارنًة مبا اأظهرته 

ال�سرطانية  اخلاليا  يف  امل�ستخل�سات  هذه 

)Hep-2 و AMN3(، وكما يظهر يف ال�سكل )7(، 

غري  امل�ستخل�سات  هذه  اأن  اإىل  ي�سري  ما  وهذا 

موؤذية للخاليا الطبيعية، واأن فعاليتها التثبيطية 

-Sele  كانت انتخابية على اخلاليا ال�سرطانية

. tively affecting

3-3 تاأثري امل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى 

التمر يف اخلاليا اللمفاوية الب�سرية

اخلام  امل�ستخل�سات  تاأثري  درا�سة   1-3-3

يف انق�سام اخلاليا اللمفاوية الب�سرية

بال�سمية  اخلا�سة  التجارب  بع�ص  اإجراء  مت 

مزارع  يف  املدرو�سة  للم�ستخل�سـات  اخللوية 

اخلاليا اللمفاوية ، ومتت درا�سة اأكرث االختبارات 

ح�سا�سية لتقييم التاأثري املحتمل للعوامل املطفرة 

و   Carcinogenic امل�سرطنة  اأو   Mutagenic

 Cytogeneticاخللوية الوراثية  املقايي�ص  هي 

االأرومي  التحول  معامل  كح�ساب   parameters

 )%MI( اخليطي  االنق�سام  ومعامل   ،)%BI(

 Chromosomal( ودرا�سة الزيغ الكرومو�سومي 

. aberration  )Shubber et al.,1998

ب�سكل  خف�ست  امل�ستخل�سات  اأن  النتائج  بينت 

كما  االأرومي،  الطور  يف  اخلاليا  عدد  معنوي 

خف�ست عدد اخلاليا يف الطور اخليطي )الحظ 

اخلاليا  معاملة  اأن  تبني  كما   ،)2 و   1 جدول 

من  امل�ستعملة  الرتاكيز  مبختلف  اللمفاوية 

اأي  ُتدث  مل  املدرو�سة  اخلم�سة  امل�ستخل�سات 

تغريات مظهرية اأو عددية يف كرومو�سومات تلك 

اخلاليا )الحظ �سورة 1(.

اإن انخفا�ص اأعداد اخلاليا يف الطورين االأرومي 

لثمار  اخلام  امل�ستخل�سات  بفعل  واخليطي 

ونوى التمر قد يرجع اإىل اأن هذه امل�ستخل�سات 

اخلاليا  بني  العالقة  يف  تداخاًل  اأحدثت  قد 

تثها  التي   )PHA( امل�سطرة  واملادة  اللمفاوية 

على االنق�سام.

اخلام  امل�ستخل�سات  ا�ستعمال   2-3-3

بدياًل عن الكول�سيمايد يف اإيقاف انق�سام 

اخلاليا اللمفاوية

اإن امل�ستخل�سات اخلام لثمار ونوى التمر بجميع 

انق�سام  توقف  مل  منها  امل�ستعملة  الرتاكيز 

اخلاليا يف الطور اال�ستوائي، حيث مل ت�ساهد اأي 

خلية متر يف هذا الطور يف �سرائح املعاملة، وهذا 

ما يوؤكد اأن هذه امل�ستخل�سات ال متتلك الفعالية 

التي ميتلكها الكول�سمايد جتاه اخلاليا.

اخلام  امل�ستخل�سات  ا�ستعمال   3-3-3

رة للخاليا اللمفاوية بو�سفها مادة ُم�سطِّ

التمر  ونوى  لثمار  اخلام  امل�ستخل�سات  تعمل  مل 

امل�سطـــرة  املـــادة  عمل  املختلفـــة  برتاكيزها 

تفيز  يف   )Phytohemagglutinin )PHA

خاليا الدم املحيطي على االنق�سام.

الدرا�سات  يف  امل�ستخدمة  امل�سطرة  املادة  اإن 

م�ستخل�سة  مادة  عن  عبارة  هي  الوراثية 

 ،Phaseolus vulgaris الفا�سوليا  نبات  من 

الدم  مزارع  خاليا  انق�سام  تفيز  على  تعمل 

يف  الكرومو�سومية  الدرا�سة  لتجعل  املحيطي 

 Miller &( و�سريعًا  مي�سرًا  اأمرًا  املزارع  تلك 

.)Therman,2001

الن�سفية  املميتة  اجلرعة  حتديد   4-3

التمر  لثمار  املائي  للم�ستخل�س   LD50

والإيثانويل للنوى

الن�سفية  املميتة  للجرعة  العالية  القيمة  اإن 

التمر  لثمار  املائي  للم�ستخل�سني   )LD50(

 ،  12.186( بلغتا  اللتني  للنوى  واالإيثانويل 

على  احليوان  وزن  من  غم/كغم   )10.07

اأن  حقيقة  تعك�ص   ،)3 جدول  )الحظ  الرتتيب 

ني  �سامَّ وغري  اأمينان  هما  امل�ستخل�سني  هذين 

لالأجهزة احليوية عند ا�ستعمالهما داخل ج�سم 

. )in vivo( الكائن احلي

3-5 درا�سة التاأثري العالجي للم�ستخل�سني 

الفئران  يف  اللبنية  الغدة  �سرطان  يف 

املختربية 

بامل�ستخل�سني  املختربية  الفئران  جتريع  مت 

طريق  عن  للنوى  واالإيثانويل  التمر  لثمار  املائي 

الفم، وذلك الأن هذين اجلزءين من نخيل التمر 

لذا  واحليوان،  لالإن�سان  غذائيًا  م�سدرًا  يعّدان 

الدرا�سات  يف  الفم  طريق  عن  ا�ستعماله  فاإن 

التجريبية يحاكي طبيعة تناولها.

لتقيــيــم  املقاييـــ�ص  مـن  اثنني  ا�ستعمـــال  مت 

الفئران  جماميـــع  يف  الورم  بحجم  التغـيـر 

املجرعـــة  واملجموعـــة  بامل�ستخل�سني  املجّرعة 

ال�سيطـرة(،  )جمموعة  الفو�سفــــات  بدارئ 

النمـــو  تثبيـــط  معــدل  هـي  املقاييـ�ص  وهــــذه 

الــورم  وحجـــم   )%Growth inhibition)GI

�سورة )2( مقارنة بني حجم الورم يف اإحدى 

املعاجلة(،  )غري  ال�سيطرة  جمموعة  فئران 

مع حجمه يف اإحدى فئران املجاميع املعاجلة 

بامل�ستخل�ص االإيثانويل للنوى
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 ،  )Relative tumor volume)RTV الن�شبي 

وهذان املقيا�سان كانا جيدين ملتابعة تقدم حجم 

الورم مع ا�ستمرار مدة التجريع بامل�ستخل�سني. 

جريت املقارنة اأواًل بني الفئران غري املعاملة 
ُ
ثم اأ

)ال�سيطرة( واملجاميع املعاملة بكال امل�ستخل�سني 

عند كل وقت من اأوقات ت�سجيل حجم الورم )5 ، 

جريت 
ُ
10 ، 15 ، 20 ، 25( يوم، ومقارنة اأخرى اأ

اأيام  من  يوم  لكل  الن�سبي  الورم  حجم  لتحديد 

الت�سجيل مقارنًة باليوم )�سفر( لكل جمموعة، 

لكال  الوا�سح  التثبيطي  التاأثري  النتائج  بّينت 

على  يعتمد  ب�سكل  الورم  حجم  يف  امل�ستخل�سني 

 Dose- and اجلرعة امل�ستخدمة ومدة التجريع

. time-dependent manner

اأعطيا  اأن كال امل�ستخل�سني  اأ�سارت النتائج اإىل 

ن�سبة تثبيط عالية جتاه منو الورم بجميع اجلرع 

العالجية  اجلرعة  وكانت  منها،  امل�ستخدمة 

االإيثانويل  للم�ستخل�ص  1 غم/كغم  االأف�سل هي 

للم�ستخل�ص  غم/كغم   1.2 واجلرعة  للنوى 

اأقل  فكانت  االأخرى  اجلرع  اأما  للثمار،  املائي 

تاأثريًا )الحظ ال�سكل 8 و 9( .

-Anthoc  تعد ثمار التمر م�سدرًا جيدًا ملركبات

ومتتلك مركبات   .)anins )Al-Farsi et al.,2005

An- لالأك�سدة  م�سادة  فعالية   Anthocyanins

دورًا مهمًا يف  لها  يكون  وقد    tioxidant effect

تكّون  بعملية  املرتبطة  االأك�سدة  عمليات  تثبيط 

الورم Tumorigenesis )Neto,2007(. كما تعود 

اخلوا�ص امل�سادة لتكّون االأوعية الدموية ال�سغرية 

التي   Antiangiogenic properties الورم  يف 

ُتظهرها بع�ص امل�ستخل�سات النباتية اإىل احتوائها 

على هذه املركبات )Bagchi et al.,2004(، اإذ اأن 

امل�ستخل�سات النباتية الغنية بها تثبط اإ�ستحثاث 

 Vascular endothelial growth النمو  عامل 

Hydro- بوا�سطة بريوك�سيد الهيدروجـني factor

Tumor necrosis fac- والعامل gen peroxide

حجم  بخف�ص  الت�سبب  وبالنتيجة   )tor )TNF-α

.)Atalay et al.,2003( الورم
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)a( Control )untreated(.

)b( Treated by aqueous extract of fruits.

)c( Treated by ethanolic extract of pits.

Fig. )1( Hep-2 cell line in control sample 
)a(; and another samples )b( treated by 
10000 µg/ml of aqueous extract of fruits 
and )c( treated with ethanolic extract 
of pits after 72 hrs of exposure )Crystal 
violet, 100 X(.

)a( Control )untreated(.

)b( Treated by aqueous extract of fruits.

)c( Treated by ethanolic extract of pits.

Fig.)2(AMN3 cell line in control 
sample)a(; and another samples treated 
by 10000 µg/ml of aqueous extract of 
fruits )b(; and ethanolic extract of pits 
)c( after 72 hrs of exposure )Crystal 
violet, 100 X(.

)a( Control )untreated(. )b( Treated by aqueous extract of fruits. )c( Treated by ethanolic extract of pits.

Fig. )3(  REF cell line in control sample )a( and another samples )b( treated by 10000 µg/ml of aqueous extract of fruits 
and )c( ethanolic extract of pits after 72 hrs of exposure )Crystal violet, 100 X(.
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�ضع

الأرقام املنا�سبة يف 

املربعات والدوائر الفارغة 

حتى تكتمل العملية 

احل�سابية راأ�سيا واأفقيا 

بحيث تعطيك النتائج

اســتـــراحـــة العـــدد

اإعـداد: مــــــاهـر �ســــــالـم

41 9

28

7

4

5

2

3

11105616

األعداد 
المتقاطعة

�سودوكو

حتتوي هذه �ل�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم �إىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه 

�للعبة ملء �خلانات بالأرقام �لالزمة من 1 �إىل 9، �صرط عدم تكر�ر �لرقم �أكرث من مرة و�حدة يف 

كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.
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الكلمات  المتقاطعة

املفردات:اأفقي وعمودي

1- بني يديك .

2- من �أ�صناف �لتمور - من مر�حل منو ون�صوج ثمرة نخيل �لتمر .

3- م�صقط مائي - من �أجز�ء �صجرة �لنخيل )حامل �لثمرة( .

4- ه�صبة �صورية - نر�قب بدقة - �أتوماتيكي.

5- خ�صم - من �أ�صناف �لتمور.

6- �أنثى �ملاعز )م( - من �أجز�ء �ل�صعفة.

7- وحدة وزن - من �أنو�ع �لزرع.

8- تغادر �ملكان )م( - قرع �جلر�س )م(.

9- م�صر ح به - يعطي �لأو�مر.

10- �أد�ة بحرية للنقل - بعل.

11- ويل �لأمر - حرف جر - �صلمّي.

12- نف�س - من �أ�صناف �لتمور - للتف�صري.

13- مت�صابهان - من �أ�صناف �لتمور - ف�ّصر.

14- منطقة �إمار�تية - وفري)م( - �ل�صقي باملاء.

15- من �أ�صناف �لتمور - من �أ�صو�ت �جلماد - من �أجنا�س �صجرة �لنخيل.
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كلمات متشابكة

1- من اأ�سكال الت�ساري�س

2- خمول

3- دولة اإفريقية

4- اأعباء مالية

5- مذاق ملاء البحر

قطوف:

قال ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�صلم( �إن �ل�صجرة ل ي�صقط ورقها وهي مثل �ملوؤمن 

�أكرمو� عمتكم  رّبها.  باإذن  �أكلها كل حني  توؤتي  �ملباركة  �لنخلة  �مل�صلم ما هي؟ هي 

�لنخلة فاإنها خلقت من �لطني �لذي خلق منه �آدم.
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دعـوة لإلعـالن 
أو لرعـاية مجلة 

الشجرة المباركة

ال�صادة اأ�صحاب ال�صركات والفعاليات االقت�صادية 

العامة  االأمانة  حتيات  اإليكم  نهدي  املوقرين، 

جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وي�سرنا دعوتكم 

للم�ساركة يف الإعالن على �سفحات جملة ال�سجرة 

املباركة ملا لهذه املجلة من ح�سور اإقليمي ودويل، 

مبا ي�ساهم يف تعزيز ح�سور هويتكم الإعالمية يف 

املخت�سة  والر�سمية  والتجارية  العلمية  الأو�ساط 

بزراعة النخيل واإنتاج التمور.

ثالثة  )كل  دورية  جملة  املباركة«  »ال�سجرة 

ت�سدر  التمر  بنخيل  متخ�س�سة  علمية  اأ�سهر( 

التمر، مبعدل  لنخيل  الدولية  عن جائزة خليفة 

التالية:  الأ�سهر  بداية  مع  بال�سنة  اأعـداد  اأربعة 

دي�سمرب.  ــ  اأغ�سط�س  ــ  يونيو  ــ  مـار�س  �سهر: 

اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  الفخري  رئي�سها 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س 

جمل�س اأمناء اجلائزة.

املجلة تنتج بجهود وطنية لتجمع على �سفحاتها 

نخبة الكتاب والباحثني يف جمال نخيل التمر حول 

العامل باللغتني العربية والنكليزية بهدف توطني 

الإمارات  ا�سم  وترفع  املجتمع،  وتنمية  املعرفة 

املتخ�س�سة.  العلمية  ال�سحافة  عاليًا يف جمال 

»ال�سجرة املباركة« تعترب املجلة الأوىل من نوعها 

لذوي  وفنيًا  علميًا  ومرجعًا  العربي،  العامل  يف 

الخت�سا�س حمليًا وعامليًا.  

املوا�صفات الفنية للمجلة:

1 ـ ـ  الكمية املطبوعة 2000 األفا ن�سخة. قيا�س 22 

× 27،5 �سم.
الورق  نوع  160 + غالف +  ال�سفحات  2 ــ  عدد 

135 غرام اأرت مات.

الخت�سا�س  جهات  كافة  على  املجلة  3 ــ  توزع 

بالزراعة والنخيل )دواوين ال�سيوخ، وزارات 

خمت�سة، هيئات علمية، م�سانع، جمعيات، 

على  �سواء  بحوث...(  معاهد  جامعات، 

م�ستوى دولة الإمارات وكافة الدول العربية 

وبع�س دول العامل.
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اأ�صعار الإعالنات يف جملة »ال�صجرة املباركة«: 

اأ�صعار الرعاية الكاملة ملجلة »ال�صجرة املباركة«: 

ال�صعــــرالقــــيا�ساملــــكانالنـــوع

15000  درهم22 × 27,5 �سمغالف اك�سرتا اأول اأو اأخري�سفحة واحـدة

20000  درهم44 × 27.5 �سمغالف اك�سرتا اأول اأو اأخري�سفحتان متقابلتان

13000  درهم22 × 27,5 �سمباطن غالف اأول اأو اأخري�سفحة واحـدة

10000  رهم22 × 27,5 �سمداخـل العـدد�سفحة واحـدة

15000  درهم44 × 27.5 �سم داخـل العـدد�سفحتان متقابلتان

11 × 27,5 اأوداخـل العـدد ن�سف �سفحـة

 22 × 13,75 �سم.

5000   درهم

املبلـــغاملـزايــــانـوع الرعـاية

عـدد واحـد 

فقـط

يو�سع �سعار الراعي على غالف العدد من الأعلى مع مقال حتريري �سفحتني بالعربي اأو 

000 100 درهمبالنكليزي. بالإ�سافة اإىل �سفحة اإعالن غالف اإك�سرتا و�سفحة اإعالن داخل العـدد.

عـددان

متتاليان اأو متفرقان

يو�سع �سعار الراعي على غالف العدد من الأعلى مع مقال حتريري �سفحتني بالعربي اأو 

بالنكليزي بالإ�سافة ل�سفحتني اإعالنيتني متقابلتني غالف اإك�سرتا و�سفحتني اإعالنيتني 

داخل العـدد. 

000 180 درهم

اأربـعة اأعـداد 

)�سنـة كامـلة(

للجائزة  العامة  الأمانة  تنظمه  الرعاية �سمن موؤمتر �سحفي  تفا�سيل هذه  الإعالن عن 

بح�سور ال�سركة الراعية، مع و�سع �سعار الراعي على غالف من الأعلى مع مقال حتريري 

�سفحتني بالعربي و�سفحتني بالنكليزي �سمن كل عـدد. بالإ�سافة اإىل �سفحتني اإعالنيتني 

000 260 درهممتقابلتني غالف اك�سرتا مع �سفحتني اإعالنانيتني داخل العدد على مدار العـام.    

كما اأن الفر�سة متاحة للتعـاقد على رعاية اأي من اأن�سطة وفعاليات اجلائزة على مدار العام مثل حفل تكرمي الفائزين بالدورة الثانية 15 مار�س 

2010 + املوؤمتر الدويل الرابع للنخيل والتمور 17 مار�س 2010 + امل�سابقة الدولية لت�سوير النخلة يف عيون العامل 17 مار�س 2010 + معر�س الإمارات 

الدويل الرابع للنخيل والتمور نوفمرب 2010 + كافة مطبوعات اجلائزة وغريها الكثري ... 

حتـرر ال�صيكات با�صم جـائزة خليفـة الدوليـة لنخيل التـمر. 

للتن�صيق واملتابعة مع رئي�س اللجنة الإعالمية باجلائزة، مدير التحرير 

على الرقم 00971506979645   

emadsaad_26@yahoo.com
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