






دعوة للباحثين 
والكتاب والمهتمين 

بزراعة النخيل 
انطالقًا من حرص األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
على نشر الوعي وتوطين المعرفة العلمية المتخصصة في مجال 
 زراعة النخيل وإنتاج التمور في كافة األوساط المعنية حول العالم.
فإننا ندعو اإلخوة األكاديميين والباحثين المختصين والمنتجين 
ومحبي الشجرة المباركة المساهمة بإحدى اللغتين العربية أو 
االنكليزية في الشؤون ذات الصلة بشجرة نخيل التمر من حيث 
جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية،  وقاية،  )زراعة، 
 المحصول، إرشادات، صناعات تراثية، صناعات غذائية، تسويق.....(
بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

مدير  اإلعالمية  اللجنة  لرئيس  العلمية  المواد  ترسل  للتواصل 
التحرير 

emadsaad126@gmail.com عبر البريد االلكتروني التالي



 نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

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

ثقــافـة �لعـطـــاء

شجـرتنـا

اأن يتبنى برنامج الأمم املتحدة للأغذية )الفاو( يف �سيا�سته الغذائية التمر  لي�س من قبيل ال�سدفة 

باعتباره اأحد م�سادر الأمن الغذائي على م�ستوى العامل، لأ�سباب عديدة اأولها قيمته الغذائية العالية 

باملقارنة مع بقية املنتجات الغذائية الأخرى، وقدرة نخلة التمر على حتمل الظروف ال�سعبة للتخزين، 

وتوفر ثمارها بكميات ل باأ�س بها ما يتيح للتمر اأن يكون اأحد اأهم العنا�سر الغذائية التي ُيَراَهن عليها 

خلل توزيع امل�ساعدات الإن�سانية اأثناء الأزمات والكوارث.

ولي�س من قبيل ال�سدفة اأن تتبواأ دولة الإمارات العربية املتحدة مركز ال�سدارة يف توزيع التمور الفاخرة 

على خمتلف �سعوب العامل يف خمتلف املنا�سبات الإن�سانية والجتماعية والدينية، حيث بلغت كمية التمور 

باإ�سراف  الأطنان  اآلف  الإن�سانية  الإغاثة  الإماراتية خلل حملت  التي وزعتها هيئة الهلل الأحمر 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  التوجيهات  بف�سل  وذلك  املتحدة،  للأمم  التابعة  الدولية  املنظمات 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل 

نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية الرئي�س الأعلى لهيئة الهلل الأحمر الإماراتية. 

فل �سيء ياأتي من فراغ لأن مثل هذا املوقف له امتداد �سعبي جمتمعي بني خمتلف فئات املجتمع املحلي 

على م�ستوى الدولة، فلدينا الكثري من كبار املزارعني ومنتجي التمور يقوموا بتوزيع اإنتاجهم ال�سنوي 

باآلف الأطنان دون مقابل داخل وخارج الدولة، فحب العطاء هي اإحدى �سمات وثقافة املجتمع املحلي 

اإل ذوو  الفعل  التطور، ول يقدر على هذا  بالإمارات والذي متيزه عن باقي �سعوب الأر�س يف جمرى 

النفو�س العالية والهمم النبيلة. 

ونحن نقدر لهم هذه املواقف ونعمل على تعزيز ثقافة العطاء باملجتمع، وكما قلنا لي�س من قبيل ال�سدفة، 

لأن لنا يف ذلك قدوة ح�سنة من خلل موؤ�س�س دولتنا وباين نه�ستها املرحوم ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

الأر�س، وحبه  اأ�سقاع  البي�ساء بعطائه اللحمدود يف �ستى  الأيادي  نهيان )طيب اهلل ثراه( �ساحب 

ملوؤازرة اأخيه الإن�سان اأينما كان ومهما كان. فالنخلة املباركة كانت و�ستبقى رمز هذا العطاء وثمارها 

الطيبة هي بركة الأر�س للإن�سان.



يف غمرة التحديات البيئية التي ت�سهدها اأرجاء العامل وتداعياتها على خمتلف قطاعات احلياة خ�سو�سًا 

تدهور الإنتاج الزراعي و�سح املياه وتاأثري ذلك على الأمن الغذائي للإن�سان وما له من تبعات �سلبية على 

خمتلف جوانب احلياة.

يف  عليه  نعول  الذي  احلياة  ع�سب  ت�سكل  لكنها  التاأثريات،  هذه  عن  بعيدة  لي�ست  التمر  نخيل  و�سجرة 

الأزمات، اإن ن�ساط زراعة النخيل يعترب من اأهم الأن�سطة الزراعية لرتباطه الوثيق بحياة الإن�سان عرب 

الع�سور بتوفري التمور كغذاٍء ا�سرتاتيجي للإن�سان واحليوان قابل للتخزين طوال العام اإىل جانب ال�ستفادة 

من خملفات النخيل كمواٍد اأولية لل�سناعات التقليدية ولبناء امل�ساكن.

وعلى الرغم من منو زراعة النخيل واإنتاج التمور يف العقدين املا�سيني بوتريٍة ُمت�سارعة حيث بذلت جهود 

خمل�سة يف دفع عجلة زراعة واإنتاج وت�سنيع وت�سويق التمور اإل اأن النتائج املتحققة كانت دون امل�ستوى 

املاأمول. 

وعليه فمن رحم الأزمات تاأتي املبادرات، لتقدم حلوًل ت�ساهم يف دفع عجلة التنمية لقطاع نخيل التمر مبا 

اإن�ساء املجل�س الدويل  اأركان الغذاء العاملي. وما  اأ�سا�سيًا من  يعزز دور ال�سجرة املباركة باعتبارها ركنًا 

للنخيل والتمور يف اأبريل املا�سي على غرار املجل�س الدويل للزيتون حتت مظلة دولية اإل خطوة يف الجتاه 

ال�سحيح اأطلقتها وزارة الزراعة يف اململكة العربية ال�سعودية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم 

اإنتاج التمور والنخيل يف البلدان املنتجة للتمور على م�ستوى  املتحدة، يهدف املجل�س التعرف على و�سع 

ابتداء  املختلفة،  التمور يف مراحله  اإنتاج  التي تظهر يف قطاع  واملعوقات  امل�ساكل  بغر�س حتديد  العامل، 

من زراعة النخيل حتى ت�سويق منتج التمور بكفاءة عالية يف هذه البلدان، لو�سع اإطار عام لإيجاد احللول 

للم�ساكل امل�سرتكة من خلل و�سع اأ�ساليب تنظيمية فعالة.

فالأهمية القت�سادية والجتماعية والبيئية والغذائية للتمور تنطلق من دعم اقت�ساديات التمور لدورها 

الإيجابي يف حت�سني م�ستوى املعي�سة لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف الدول املنتجة للتمور واإ�سهامها يف حتقيق 

الأمن الغذائي والتوازن البيئي، فنحن يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر نبارك هذه اخلطوة وندرك 

اأهمية العمل اجلماعي والتعاون والتن�سيق يف مواجهة امل�ساكل امل�سرتكة يف جمال اإنتاج التمور مبا يحقق 

تبادل املنافع والرفاهية للجميع، وتعزيز منو وازدهار قطاع نخيل التمر على امل�ستوى العربي والدويل.

 �أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

 اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�سرف العام

�ملجل�س �لدويل للنخيل و�لتمور

كلمتنــا



معايير النشر بالمجلة

لمجلة  1- ومخصصًا  جديدًا،  المقال  يكون  أن 

الجائزة فقط، ولم يسبق نشره.

الحاسب  2- على  مطبوعًا  المقال  يكون  أن 

اآللي سواء باللغة العربية أو االنكليزية، مذياًل 

بالمصادر والمراجع المختصة.

العلمية  3- بالصور  والدراسات  البحوث  تزويد 

 Digital-High العالية  الجودة  ذات  الالزمة 

resolution

اإللكتروني  4- بالبريد  والصور  المقاالت  ترسل 

للمجلة، أو ترسل ضمن قرص مدمج )C.D( مع 

نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.

من  5- يصلها  ما  بإعادة  ملزمة  غير  المجلة 

لم  أم  نشرت  سواء  أصحابها  إلى  مقاالت، 

تنشر.

للجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة  6-

في أي عدد.

سيرته  7- مع  شخصية  صورة  الكاتب  يرسل 

ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا  الذاتية 

البريد.  وصندوق  االلكتروني  والبريد  الهاتف 

الذي  البنك  في  حسابه  رقم  إلى  باإلضافة 

من  نتمكن  حتى  بلده  في  معه  يتعامل 

إرسال المكافأة المالية في حال النشر، وفق 

النظام المالي المعمول به في إدارة المجلة.

بالضرورة  8- تعبر  المجلة  في  الواردة  المقاالت 

عن آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     

يخضع  9- العدد  ضمن  العلمية  المواد  ترتيب 

العتبارات فنية.

محبي  10- لجميع  مفتوحة  المجلة  صفحات 

النخلة حول العالم بما يساهم في توطين 

المعرفة وبناء مجتمع مستدام.
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 نهيان مبارك آل نهيان يكرم 
الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة 2011

 جائزة خليفة 
تؤكد رؤية سموه، 

في تحقيق التنمية 
المستدامة على أرض 

هذا الوطن المعطاء
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�آل نهيان وزير  �ل�شيخ نهيان مبارك  عرب �شمو 

رئي�س جمل�س  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

�أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر، عن 

عميق �شكره وبالغ تقديره و�متنانه، �إىل ر�عي 

خليفة  �ل�شيخ  �لو�لد  �ل�شمو  �شاحب  �جلائزة، 

)حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

يبذلها  �لتي  �لكبرية،  بجهوده  و�أ���ش��اد  �هلل( 

�لتنمية  حتقيق  �أجل  من  و�شخاء،   
ٍ
بكرم �شموه 

�لتمر  نخيل  �شجرة  �أن  �عتبار  على  �ل�شاملة، 

يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  حتقيق  ركائز  �أحد  هي 

�ملجتمع �ملحلي بالإمار�ت.

��شمه  حتمل  �لتي  للجائزة  �شموه  رعاية  و�أن   

�متد�دً� طبيعيًا،  ياأتي  �إمنا  لها،  �لقوي  ودعمه 

لهتمام �شموه بالنخلة، وتطوير طرق زر�عتها، 

وحتقيق �لفائدة �لق�شوى من زر�عتها وت�شويق 

�إنتاجها على �أكمل وجه فهي �أحد ركائز �لأمن 

دول  من  لكثري  �لوطني  و�لقت�شاد  �لغذ�ئي 

�لعامل.

جاء ذلك خالل كلمة �شموه �لتي �ألقاها خالل 

�لدولية  خليفة  بجائزة  �لفائزين  تكرمي  حفل 

يوم  �شباح  �لثالثة  دورت��ه��ا  يف  �لتمر  لنخيل 

�لثالثاء 15 مار�س 2011  بق�شر �لإمار�ت يف 

�لعا�شمة �أبوظبي. بح�شور �شمو �ل�شيخ �شلطان 

بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان، و�شعادة �لدكتور 

و�لزر�عة  �لأغذية  جاك �شيوف مدير منظمة 

)�لفاو( و�أ�شحاب �ل�شعادة �ل�شفر�ء �ملعتمدين 

�ملنظمات  روؤ���ش��اء  �إىل  �إ�شافة  �ل��دول��ة،  ل��دى 

�لباحثني  من  كبري  وع��دد  و�لدولية  �لإقليمية 

و�ملهتمني ب�شجرة نخيل �لتمر و�أع�شاء �للجنة 

�لعلمية و�لفائزين و�ملكرمني باجلائزة بدورتها 

�لثالثة 2011.

�ل�����ش��ك��ر، و���ش��ادق  ���ش��م��وه بعظيم  ت��ق��دم  ك��م��ا 

حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  �إىل  �لتقدير، 

ونائب  �أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�يد  بن 

�لقوي  لدعمه  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

يف  �شموه،  روؤي��ة  توؤكد  �لتي  �لعاملية،  للجائزة 

على  و�مل�شتد�مة،  �ل�شاملة  �لتنمية  حتقيق 

�لكبري،  و�عتز�زه  �ملعطاء،  �لوطن  هذ�  �أر���س 

�لزر�عية  �لتنمية  مل�شتقبل  �حلكيمة،  بروؤيته 

خا�شة،  ب�شفٍة  �لتمر  نخيل  وزر�ع��ة  بالدولة 

ونعتز �أي�شًا، بحر�س �شموه على �أن تكون دولة 

�لإم����ار�ت د�ئ��م��ًا، من��وذج��ًا ر�ئ���دً�، يف �لعمل 

�لناجح، و�لإجناز �ملتميز، يف كافة �ملجالت.

 جائزة خليفة 
 من َيد َكريٍم 

إلى َيد مستحْق

نهيان مبارك: الجائزة تحظى بمكانة مرموقة 
من رئيس الدولة وتحمل اسمه الكريم
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�ل�شيخ  �لأخ  ل�شمو  مو�شول  و�لتقدير  و�ل�شكر 

من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء، وزير �شوؤون �لرئا�شة، حلر�شه �لكرمي، 

على دعمه �ل�شخ�شي و�لقوي بل ودعم �لوز�رة 

�أي�شًا لهذه �جلائزة، كي حتقق باإذن �هلل، كافة 

�لأهد�ف �ملو�شوعة لها، و�لآمال �ملرجّوة منها.

�آل  ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شموه  و�شكر 

�ل��ذي  �جل��ائ��زة،  مبو�شوع  بالهتمام  نهيان، 

�حلياة  وبطبيعة  بل  و�لرت�ث،  بالتاريخ  يرتبط 

على هذه �لأر�س �لطيبة، مبا يج�ّشده ح�شوره 

تاأكيد على �لعالقة �خلا�شة، بني  �لكرمي، من 

يف  �شاهمت  عالقة  وه��ي  و�لإن�����ش��ان،  �لنخلة 

ت�شكيل طبيعة �حلياة، يف �لبيئة و�ملنطقة، عرب 

�لتاريخ وتتابع �لع�شور.

فوزهم  على  �لفائزين  جميع  �شموه  هناأ  كما 

�لرغم  على  �جلائزة  �إن  وقال  �جلائزة  بفئات 

عامليًا  ر�ئ��دة  �أ�شبحت  �لق�شري  تاريخها  من 

وعالمة م�شيئة يف جمال نخيل �لتمر، ومو�شع 

�لدو�ئر  كافة  يف  �أك��رب  و�ح���رت�م  كبري  تقدير 

يتابعون  �لعامل،  م�شتوى  على  بالنخلة  �ملهتمة 

م�شرية �لفائزين بها باإعجاب وتقدير، يهتمون 

�ملتميزة،  و�إ�شهاماتهم  �لعلمي،  باإنتاجهم 

�حليوية  بّث  يف  �جلائزة،  هذه  دور  ويدركون 

بني  و�لتطوير،  �لبحث  جهود  يف  و�لن�شاط، 

�لباحثني و�ملز�رعني، وت�شهم يف تنمية �ملعارف 

�لدولة  يف  و�لتجارب  �لدر��شات  نتائج  ون�شر 

و�ملنطقة و�لعامل. و�أن �حتفالنا �ليوم، �إمنا هو 

�أن نكون على قدر  كذلك، منا�شبة ناأمل فيها، 

�لدولة  رئي�س  �لو�لد  �ل�شمو  �شاحب  توقعات 

توجيهاته  �إىل  �ل�شتجابة  يف  �هلل(،  )حفظه 

�لد�ئمة، نحو �جلودة و�لتميز، يف كافة جو�نب 

وح��ده،  �لنخيل  قطاع  يف  فقط  لي�س  �لعمل، 

كافة  وعلى  �مل��ج��الت،  جميع  يف  �أي�شًا،  ولكن 

�مل�شتويات.

ورفع �شموه عميق �ل�شكر وبالغ �لتقدير و�لمتنان 

�إىل قائد �مل�شرية، �شاحب �ل�شمو �لو�لد �ل�شيخ 

ورعاه،  �هلل  حفظه  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  خليفة 

�ملرموقة،  �جل��ائ��زة  ه��ذه  �س  �ل��ذي خ�شّ وه��و 

�لتي حتظى ب�شرف حمل ��شمه �لكرمي: تاأكيدً� 

على �أهمية �لزر�عة يف م�شرية �لدولة، وحر�شًا 

من �شموه، على مكانة نخيل �لتمر، يف حتقيق 

�أكيدة،  ورغبًة  و�مل�شتد�مة،  �ملتو�زنة  �لنه�شة 

يف �إر�شاء دعائم نه�شة �لإمار�ت، على �أ�شا�س 

موؤكدين  و�لدر��شة.  و�لبحث  �لعلم  من  متني 

ل�شموه، �أننا �شوف نكون د�ئمًا وبعون �هلل، على 

قدر توقعاته، يف �لعمل �جلاد، و�ل�شعي �ملثمر، 

نحو كل ما هو �أف�شل و�أروع. �إن هذه �جلائزة، 

للتجويد  مثاًل  �هلل،  وب��اإذن  د�ئمًا  تظل  �شوف 

و�لتميز و�للتز�م، بل و�أد�ًة ملتابعة كل جديد، 

ومنوذجًا يف �لحتفاء بالعمل �لناجح، و�لإجناز 

�ملفيد.

جاك ضيوف: جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رفعت اسم 
اإلمارات عاليًا في سماء التميز واإلبداع على مستوى العالم
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و�أ�شاف �شمو رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة 

�لإخوة  �أيها  جميعًا،  �إننا  �لتمر  لنخيل  �لدولية 

تطوير  باإحد�ث  �لكبري،  باهتمامنا  و�لأخو�ت، 

�لتمر،  نخيل  و�إنتاج  زر�عة  جمال  يف  م�شتمر، 

غر�شه  ما  بع�س  جنني  �لأم��ر،  و�ق��ع  يف  فاإننا 

موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له �لو�لد، �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلطان �آل نهيان، رحمه �هلل و�أجزل ثو�به، وهو 

نه�شة  �لإم��ار�ت، دعائم  ربوع  �أر�شى يف  �لذي 

زر�عية و�رفة �لظالل، �هتّم فيها بالنخلة على 

بف�شل  �لإم��ار�ت  و�أ�شبحت  �خل�شو�س،  وجه 

�لنخيل،  لزر�عة  ر�ئدً�،  عامليًا  مركزً�  قيادته، 

و�إنتاج �لتمور، بل وللدر��شة �ل�شاملة و�ملتكاملة، 

لهذه �ل�شجرة �ملثمرة و�ملباركة.

�ل�شخ�شيات �ملكرمة باجلائزة  كما هناأ �شموه 

�شمو  ر�أ�شها  وعلى   2011 �لثالثة  دورتها  يف 

�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 

جاك  �لدكتور  و�شعادة  �لغربية،  �ملنطقة  يف 

و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة  عام  مدير  �شيوف 

)�لفاو( و�شعادة عبد �هلل حممد �مل�شعود رئي�س 

�أبوظبي.  باإمارة  �لوطني  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 

على جهودهم �ملتميزة ودورهم �ملوؤثر يف خدمة 

زر�عة  قطاع  و�لعاملني يف  �لتمر  نخيل  �شجرة 

�ملنطقة  م�شتوى  على  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل 

و�لعامل.

من  ك��ل  �إىل  خا�شة  بتحية  �شموه  تقدم  كما 

�لعام،  لهذ�  �جل��ائ��زة  م�شابقات  يف  ����ش��رتك 

م�شتويات  م��ن  م��ن��ه��م،  ك��ل  ميثله  م��ا  م��ق��درً� 

نخيل  جم���ال  يف  و�لإجن������از،  للنجاح  رف��ي��ع��ة 

طيبة  مناذج  د�ئمًا،  يكونو�  �أن  ور�جيًا  �لتمر، 

لزمالئهم، بل و�أي�شًا، �أن يكون ح�شولهم على 

�جلائزة، قوة دفٍع لعطاٍء �أكرب، و�إجناٍز �أو�شع. 

�إننا �إذ نحتفي �ليوم باإجناز�تكم �ملتميزة، �أيها 

�لفائزون باجلائزة، فاإمنا نعرب يف و�قع �لأمر، 

و�لعلماء،  �لعلم  مكانة  يف  �لكبرية،  ثقتنا  عن 

يف ت�شكيل م�شرية هذ� �لعامل، بل وعن قناعتنا 

وحر�شكم  وجهودكم،  بعملكم،  �أنكم  �لأكيدة، 

�شتكونون   � و�لتطوير  �لتجويد  على  �ل��د�ئ��م 

د�ئمًا، مناذج ملهمة، لي�س فقط لزمالئكم، بل 

ولالأجيال �ل�شاعدة كذلك.

�أم��ن��اء  �أع�����ش��اء جمل�س  و���ش��ك��ر ���ش��م��وه ك��اف��ة 

كما  وع��ط��ائ��ه��م،  �هتمامهم  على  �جل��ائ��زة، 

تتعاون  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات،  �لهيئات  كافة  �شكر 

�أدو�ره��م  للجميع،  مقّدرً�  �جلائزة،  �إد�رة  مع 

�ملجال،  هذ�  يف  �مللحوظ،  و�إ�شهامهم  �ملهمة، 

ي�شتمر  �أن  وت��ع��اىل،  �شبحانه  �مل���وىل  ود�ع��ي��ًا 

�لعمل على هذ� �لنحو، يف دعم وتطوير زر�عة 

�جلائزة  هذه  ولتكون  �لتمور،  و�إنتاج  �لنخيل 

�لعمل  ت�شجع  مهمة،  �أد�ًة  �هلل،  وب��اإذن  د�ئمًا 

يف  بل  �لدولة،  م�شرية  يف  و�لبتكار،  و�لإب��د�ع 

�لعامل باأ�شره.

�شيف �شرف �حلفل:

عام  مدير  �شيوف  ج��اك  �لدكتور  �أل��ق��ى  كما 

ع�شو  )�ل��ف��او(  و�ل���زر�ع���ة  �لأغ��ذي��ة  منظمة 

�لفتتاح  حفل  يف  كلمة  �جلائزة  �أمناء  جمل�س 

�لبلد  هذ�  ملوؤ�ش�س  �لعميقة  بالروؤية  فيها  �أ�شاد 

بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �لطيب 

و�لف�شل  ثر�ه(،  �هلل  )طيب  نهيان  �آل  �شلطان 

�أ�شجار  عدد  ي�شل  لأن  روؤيته  عمق  �إىل  يرجع 

نخيل �لتمر يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لعامل  دول  به  ي�شاهي  �ل��ذي  �لعدد  هذ�  �إىل 

�شاحب  حقق  �لروؤية  لتلك  و��شتمر�رً�  قاطبة. 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 

عظيمة  �إجن������از�ت  �هلل(  )ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 

�أ�شجار  زر�ع��ة  ملو��شلة  �ل��دوؤوب��ة  مبجهود�ته 

نخيل �لتمر.
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ومل تتخَل دولة �لإمار�ت عن هدفها يف �حلفاظ 

ذلك  على  و�ل�شاهد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  على 

حماربة  يف  نوعية  ق��ف��ز�ت  حققت  �ل��ب��الد  �أن 

وت�شجيع  �لنباتي  �لغطاء  وتو�شيع  �لت�شحر 

تطوير ومنو �ل�شناعات �لغذ�ئية �لقائمة على 

ب�شكل  �خلطو�ت  ه��ذه  وت�شاهم  �لتمر.  نخيل 

جوهري يف �لتنمية �مل�شتد�مة يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

�أن���ه مم��ا ل���ش��ك فيه  و�أ���ش��اف ج��اك �شيوف 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �حت�شان  �أن 

ياأت  مل  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جلائزة 

من فر�غ ولكن لباعها �لطويل وخربتها يف هذ� 

مرموقة  مبكانة  �جلائزة  تتمتع  حيث  �ملجال. 

على �مل�شتوى �لدويل و�شت�شتمر دولة �لإمار�ت 

�لإقليمية  �جل��ه��ود  دع��م  يف  ر�ئ���دة  تكون  ب��اأن 

نظرً�  �لتمر  نخيل  زر�ع��ة  جم��ال  يف  و�لدولية 

لأهميتها �لقت�شادية يف مكافحة �لفقر و�جلوع 

يف �لعديد من �لبلد�ن حول �لعامل. �لأمر �لذي 

من �شاأنه �أن يدعم �لأمن �لغذ�ئي و�ل�شتقر�ر 

و�ل�شالم يف �لعامل �أجمع. 

ك��م��ا �ن��ت��ه��ز ج���اك ���ش��ي��وف �ل��ف��ر���ش��ة ليقدم 

و�ملخرتعني  و�ملنتجني  �لباحثني  لكل  �لتهنئة 

�لذين فازو� بجو�ئز فئات �جلائزة يف دورتها 

كل  ج��ه��ود  ن��ق��در  �إن��ن��ا  وق���ال   .2011 �لثالثة 

ن��ر�ه  �أن  ع�شى  بالفوز  �حل��ظ  يحالفه  مل  م��ن 

�أمناء  جمل�س  �شكر  كما  �لقادمة.  �لأع��و�م  يف 

�جلائزة و�أمانتها �لعامة على جهودها �ملتميزة 

�جلائزة  �شوت  �أو�شلت  �لتي  �لفائقة  و�إد�رتها 

ورفعت �شوت �لإم��ار�ت عاليًا يف �شماء �لعامل 

)جامعات،  �لعلمية  �لأو���ش��اط  يف  خ�شو�شًا 

خمترب�ت، مر�كز بحوث..( �ملخت�شة بزر�عة 

�لنخيل و�إنتاج �لتمور يف خمتلف �أرجاء �لعامل 

وهي  للجائزة  �لعاملي  �لبعد  على  ي��وؤك��د  مب��ا 

حتمل هوية �لإمار�ت وب�شمتها �لوطنية بقيادة 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة )حفظه �هلل(، و�ملتابعة �حلثيثة 

وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  من 

جمل�س  رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

�أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر.
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 نهيان مبارك آل نهيان 
يكرم الفائزين بالجائزة بحضور إقليمي ودولي

من هم المكرمون 
 بالجائزة 

في دورتها الثالثة 2011 
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

ممثل  احلاكم يف املنطقة الغربية من اإمارة اأبوظبي -  الإمارات العربية املتحدة

��شمه  ي�شبح  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ُي��ذك��ر  عندما 

مر�دفًا للخري وللعمل �لإن�شاين وخدمة �ملجتمع 

نخيل  ل�شجرة  حبه  وخ�شو�شًا  �لبيئة  وحماية 

�لذي  فهو  ل  ملا  �مل��ب��ارك��ة(،  )�ل�شجرة  �لتمر 

ز�ي��د  �ل�شيخ  �لبيئة  رج��ل  مدر�شة  م��ن  تخرج 

تبو�أ  فقد  ث��ر�ه(.  �هلل  )طيب  و�لعطاء  �خل��ري 

�شموه منا�شب ر�شمية عدة �أبرزها وكياًل لوز�رة 

 .1990-1985 من  �لفرتة  خالل  �خلارجية 

ثم وزيرً� للدولة لل�شوؤون �خلارجية من 1990 

– 2005. ثم نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء منذ 
�ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر  و�أخريً�   ،2003 �أكتوبر 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة 

�أبوظبي  لإم��ارة  حاكمًا  ب�شفته  �هلل(  )حفظه 

حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بتعيني  �أم��ريي��ًا  مر�شومًا 

�ملنطقة  يف  للحاكم  ممثاًل  نهيان  �آل  ز�يد  بن 

2009/6/13م.  ب��ت��اري��خ  وذل���ك  �ل��غ��رب��ي��ة 

�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  تر�أ�شه  �إىل  بالإ�شافة 

�لإمار�تي، وهيئة �لبيئة باأبوظبي.

ويكفي �لقول باأن �شجرة نخيل �لتمر قد حظيت 

باهتمام خا�س لدى �شموه خ�شو�شًا بعد توليه 

رئا�شة جمل�س �إد�رة هيئة �لبيئة باأبوظبي فقد 

�شموه  بتعليمات  وخطت  قوية،  بدفعة  حظيت 

خطو�ت هائلة، تعززت مكانتها حمليًا و�إقليميًا 

��شرت�تيجية  �أهمية  للنخلة  و�أ���ش��ب��ح  ودول��ي��ًا 

و�قت�شادية خا�شة باعتبارها جزءً� مهمًا �شمن 

معادلة �لأمن �لغذ�ئي و�لتنمية �مل�شتد�مة على 

م�شتوى دولة �لإمار�ت.
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معالي الدكتور جاك ضيوف
مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم املتحدة )الفاو(

�لجتماعية  �لعلوم  يف  دك��ت��ور�ه  على  حا�شل 

من  �ل��زر�ع��ي(  �ل��ري��ف��ي)�لق��ت�����ش��اد  للقطاع 

حيث  )فرن�شا(.  باري�س  �ل�شوربون،  جامعة 

�شغل �لعديد من �ملنا�شب �لدولية كان �أهمها: 

يف 8 نوفمرب 1993 �نتخب مدير� عاما ملنظمة 

�لأغذية و�لزر�عة. وقبلها �شغل من�شب �شف�ري 

�لبعث�ة �لد�ئمة لل�شنغ�ال لدى �لأمم �ملتح�دة.

�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �شيوف  �لدكتور  �شعادة 

معظم �ملر�كز �لزر�عية �لدولية من �أهمها:

و�لزر�عة  �لزر�عية  للبحوث  �ل��دويل  �ملجل�س 

�ملختلطة بالغابات، نريوبي )كينيا(، و�خلدمة 

لهاي  �لقطرية،  �لزر�عية  للبحوث  �لدولية 

)هولند�(، و�ملعهد �لدويل للزر�عة �ل�شتو�ئية، 

للبحث  �ل��دويل  و�ملعهد  )نيجرييا(،  لجو�س 

�أدي��وب��ودوم��ي  �لأف��ري��ق��ي��ة،  للتنمية  �ل��ع��ل��م��ي 

للعلوم،  �ل��دول��ي��ة  و�ملوؤ�ش�شة  )ك��وت��دي��ف��و�ر(، 

�ملوؤ�ش�شة  جمل�س  وع�شو  �شتوكهومل)�ل�شويد(. 

�أج��ل  م��ن  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لإ���ش��الم��ي��ة 

�لتنمية، جدة )�ململكة �لعربية �ل�شعودية(. 

كما حاز د. �شيوف على �أكرث من 17 دكتور�ه 

فخرية يف �لعلوم �لزر�عية، كما ُمِنَح �أكرث من 

43 و�شام ��شتحقاق من خمتلف دول �لعامل.
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معالي عبد اهلل محمد المسعود
رئي�س املجل�س ال�شت�شاري الوطني لإمارة اأبوظبي - الإمارات العربية املتحدة

�للوؤلو  بتجارة  �شابقًا  �مل�شعود  عائلة  ب���د�أت 

و�ملنطقة  �أبوظبي  �لعو�ئل يف  �أقدم  من  وكانت 

�هلل  عبد  و�ل��د  ب��د�أ  �خلم�شينيات  يف  �لغربية، 

�هلل  عبد  �لتحق  �لعامة،  �لتجارة  يف  �مل�شعود 

�مل�شعود مع �أخويه �حمد ورحمة و�أ�ش�شت �شركة 

حممد بن م�شعود و�أولده، وقد �أ�شبحت �شركة 

�أبوظبي ومتثل  �ل�شركات يف  �كرب  من  �مل�شعود 

ملنتجات وخ��دم��ات من  �ل��وك��الت  م��ن  ك��ث��ريً� 

نخيل  ل�شجرة  ك��ان  كما  �لعامل،  �أنحاء  جميع 

مبكر  وقت  منذ  حياته  يف  طيب  ن�شيب  �لتمر 

�أول  باعتباره  �لف�شل  له  كان  �لت�شعينيات  ففي 

و�أ�ش�س  �إىل مز�رعه  من �دخل �شنف �ملجدول 

له �أكرب مزرعة نخيل ع�شوي ل�شنف �ملجدول 

�شجرة   6000 عن  �لأ�شجار  ع��دد  فيها  ف��اق 

تقليده  مت   1978 �ل��ع��ام  ويف  مثمر.  �أغلبها 

�ل��دمن��ارك  ململكة  �ل�شريف  �لقن�شل  من�شب 

�لدمنارك  حيث منحته �شاحبة �جلاللة ملكة 

 )Knight of Dannebrog( لقب

�أمريي من �شاحب  ُعنّي مبر�شوم   1979 عام 

باملجل�س  ك��ع�����ش��و  �أب���وظ���ب���ي  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و 

وع��ام  �أب��وظ��ب��ي.  لإم���ارة  �لوطني  �ل�شت�شاري 

�ل�شت�شاري  للمجل�س  رئي�شًا  �نتخب   1994

�لوطني لإمارة �أبوظبي.

�لحتادية  �أملانيا  حكومة  منحته   1996 عام 

 commander›s cross of the ل��ق��ب 

order of merit . تعبريً� منها للدور �خلا�س 

�لبلدين.  بني  �لعالقات  تقوية  يف  لعبه  �ل��ذي 

رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  من  كلف   2000 وع��ام 

�لدولة بتمثيل �إمارة �أبوظبي جلمعية �ل�شد�قة 

على  ح�شل   2008 عام  �ليابانية.  �لإمار�تية 

�ع��رت�ف��ًا  وذل��ك  �ل�شوي�شري  �ل�شفري  ج��ائ��زة 

�ل�شد�قة  عالقات  تنمية  يف  �مللمو�س  باجلهد 

�لإم��ار�ت  ودول��ة  �ل�شوي�شرية  �جلمهورية  بني 

ومب��وج��ب   2008 وع����ام  �مل��ت��ح��دة.  �ل��ع��رب��ي��ة 

�جلمهورية  رئي�س  فخامة  عن  �شادر  مر�شوم 

�لوطني  �ل�شتحقاق  و�شام  منحه  �لفرن�شية مت 

 Knight of The National( فار�س  برتبة 

.)order of  merit

منحه  �ليابانية  �حلكومة  ق��ررت   2010 عام 

و�شام �لإمرب�طور �لياباين “ �ل�شم�س �مل�شرقة” 

ذي �لأ�شعة �لذهبية.

20
11

ة 
الث

الث
ها 

ورت
ي د

ة ف
ئز

جا
بال

ن 
زي

فائ
م ال

كر
ك ي

بار
ن م

يا
ه

ن



20
11

و 
وني

- ي
ة 

رك
با

لم
ة ا

جر
ش

ال

15

نهيان مبارك آل نهيان 
يكرم الفائزين بالجائزة بحضور إقليمي ودولي

من هم الفائزون 
 بالجائزة 

في دورتها الثالثة 2011 
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فئة البحوث والدرا�شات املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز األول: الدكتور ابراهيم بن صقر المسلم 
اململكة العربية ال�شعودية

مت منح جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لبلح �إىل 

�ململكة  من  �مل�شلم  �شقر  بن  �إبر�هيم  �لدكتور 

�لأول  باملركز  لفوزه  وذلك  �ل�شعودية  �لعربية 

عن فئة �لبحوث و�لدر��شات �ملتميزة يف جمال 

�ملميزة  لأبحاثه  �لتمور،  و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة 

ونوعية �لدر��شات �لتي يقوم بها وذلك لبحثه 

بعنو�ن مقدمة م�شروع جينوم نخيل �لبلح.

�ململكة  يف  �لبلح  نخيل  جينوم  م�شروع  يهدف 

ب��ح��ث �شامل  �ل�����ش��ع��ودي��ة ك��م�����ش��روع  �ل��ع��رب��ي��ة 

ت�شل�شل جلينوم  �إىل عمل  للجينوم كان يهدف 

�لن�شاخ  �شفرة  فك  �كتماله.  حتى  �لبلح  نخيل 

�جليني وفهم �أ�شلوب حياة نخيل �لبلح. وذلك 

من �جل �لزر�عة �ملح�شنة و�لوقاية من �لآفات. 

�لتف�شري�ت  من  ح��و�يل  �إنتاج  مت  حديثًا  فاإنه 

 226،501 يف  جتميعها  ومت  )تغطى  �لور�ثية 

باإمكانها  �شل�شلة متو��شلة باإجمايل طول وهى 

طويلة  �شل�شلة  عن  �لك�شف  مت  خريطة.  تغطية 

�شلبة خا�شة بقر�ء�ت �لتز�وج ومت ��شتخد�مها 

و��شتخدمت  �جلينوم  جتميع  ج���ودة  ل��زي��ادة 

لبناء �لإطار �لعام. بالإ�شافة �إىل �أننا نح�شل 

لأج��ز�ء  �شغرية  فردية  ون�شخة  �لطويل  على 

�لتكر�ر�ت  من  زوج  طريق  عن  �نف�شالها  مت 

بروتوبالزما   )Lsg،86،198 bp( ملقلوبة�

�ملجدولة  للخيوط  �لد�ئرية  �ل�شبغية  �خللية 

�ملزدوجة �لكاملة. و�أكرث من حم�س نووي لنخيل 

�لبلح من 8 �أن�شجه خمتلفة و�لتي مت و�شعها يف 

ت�شل�شل عن طريق 454 جهازً� لتحديد ترتيب 

وتلك  �لبيولوجي.  �لكيميائي  �ملركب  مكونات 

ت�شل�شالت �شوف تلعب دورً� مهمًا لتجميع نخيل 

�لبلح و�شرح تعليقات )مالحظات( على �جلني 

و�شوف يتم �إجر�ء حتليل �أبعد من ذلك جلينوم 

نخيل �لبلح يف �ل�شهور �لقليلة �ملقبلة.

الفـئـة 
األولى
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فئة البحوث والدرا�شات املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز الثاني : المركز الدولي للزراعة الملحية 
الإمارات العربية املتحدة

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ُمنحت 

يف  ب��دب��ي  �مللحية  ل��ل��زر�ع��ة  �ل����دويل  للمركز 

باملركز  لفوزهم  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�ملتميزة  و�لدر��شات  �لبحوث  فئة  عن  �لثاين 

عن  �لتمور.  و�إن��ت��اج  �لنخيل  زر�ع��ة  جم��ال  يف 

 / �جل��ذور  فطريات  تكنولوجيا  بعنو�ن  بحث 

تطوير  يف  و�إمكانياتها  �ل�شجرية  �مليكوريز�- 

�أنظمة م�شتد�مة لإنتاج نخيل �لتمر.

و����ش��ح  ب�����ش��ك��ل  ت��ث��ب��ت  جت���رب���ة  �أول  ف���ه���ذه 

�أ���ش��ج��ار  وج����ود حت�����ش��ن ذي دلل�����ة  يف من���و 

�ل��ن��خ��ي��ل ن��ت��ي��ج��ة ل��ل��ت��ل��ق��ي��ح ب��امل��ي��ك��وري��ز� يف 

 Mycorrhiza �حل�����ش��ان��ة.   ظ����روف  ظ���ل 

)�مليكوريز�   )AM�ًخت�شار�(Arbuscular

ج��ذور  ب��ني  تكافلية  ع��الق��ة  ه��ي  �ل�����ش��ج��ري��ة( 

�لنباتات �لعليا ونحو 200 من �لأنو�ع �لفطرية 

من �شنف Glomeromycota )�ملتكورة(. 

�لنبات  منو  �ل�شجرية  �مليكوريز�  فطور  تعزز 

�مت�شا�س  تعزيز  مثل  خمتلفة  �آليات  بو��شطة 

ظ��روف  وحت�شني  �لغذ�ئية،  و�لعنا�شر  �مل��اء 

�ل����رتب����ة، وت���ع���دي���ل يف �ل��ع��م��ل��ي��ات �حل��ي��وي��ة 

�ل�شجرة  يف  و�ل��ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة  و�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

�مل�شيفة. �إن فطور �مليكوريز� �ل�شجرية �شائعة 

جدً� ولديها �لقدرة على تعزيز حتمل �لنباتات 

للملوحة و�جلفاف.

بطريقة  �ل�����ش��ج��ري�ت  م��ن  ت�شكيلة  تلقيح  مت 

و�حدة  �شنة  عمر  ذ�ت  �لن�شيجية(  )�لزر�عة 

من نخلة �لتمر، من �شنف �خلنيزي، بو��شطة 

يف  �لتجارية،  �ل�شجرية  �مليكوريز�  فطريات 

.greenhouse بيت زجاجي

الفـئـة 
األولى
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فئة املنتجني املتميزين  يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز األول : الدكتور عبد اهلل محمد عرعر 
اململكة الأردنية الها�شمية

موؤ�ش�س اأول مزرعة منوذجية يف اململكة 

الأردنية الها�شمية:

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ُمنحت 

من  عرعر  حممد  �هلل  عبد  �لدكتور  ل�شعادة 

�ململكة �لردنية �لها�شمية لفوزه باملركز �لأول 

زر�ع��ة  جم��ال  يف  �ملتميزين  �ملنتجني  فئة  عن 

�لفاعل يف تطوير  لدوره  �لتمور  و�إنتاج  �لنخيل 

�ملزرعة  يف  �لتمور  و�شناعة  �لنخيل  زر�ع���ة 

�لنموذجية على م�شتوى �لردن. 

يف  منوذجية  مزرعة  �أول  بتاأ�شي�س  ق��ام  حيث 

�لعام 1984 حيث بد�أت �ملزرعة يف �أول �لأمر 

لو�دي  مبالءمتها  �ملعروفة  �ملحا�شيل  بزر�عة 

�حلم�شية.  و�ل��ف��و�ك��ه  �لأع��ن��اب  مثل  �لأردن، 

�لتمر.  لنخيل  مزرعة  �إىل  تدريجيًا  وتطورت 

ك��ان��ت �ل��ب��د�ي��ة ب��زر�ع��ة ���ش��ج��ري�ت �مل��ج��دول 

�لنباتية  �لن�شيجية  �لزر�عة  بتقنية  و�لربحي 

�لتو�شع  ��شتمر   . فرن�شا  م��ن  ��شتري�دها  مت 

ومت  �لتالية،  �ل�شنو�ت  يف  �لنخيل  زر�ع���ة  يف 

��شتري�د �ملزيد من �ل�شتالت من فرن�شا �أو من 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  بادرت  مزرعة 

�ل�شيد عرعر منذ ذلك �لوقت �إىل تعزيز زر�عة 

مز�رعني  بتزويد  وقامت  �لأردن،  يف  �لنخيل 

�آخرين يف �ملنطقة بال�شتالت و�مل�شورة �لتقنية.  

�أبو�ب �ملزرعة كانت د�ئمًا مفتوحة �أمام جميع 

�لتطور�ت  على  بالطالع  �ملهتمني  �ملز�رعني 

�جلديدة يف معاجلة ومعاملة �لتمور.

الفـئـة 
الثانية
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فئة املنتجني املتميزين يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز الثاني : المهندس عبد الوهاب علي نقي النقي
دولة الكويت

لقد بد�أ م�شو�ره مع �لنخيل منذ �ل�شغر حيث كان 

و�لده رحمة �هلل مهتمًا بزر�عة �لنخيل وكان يذهب 

�خل�شبية  �ل�شفن  مر�شى  وه��و  �ل�شيف  �إىل  معه 

و�لقادمة  �لكويت  مدينة  �شاطئ  على  �ل�شر�عية 

من �شط �لعرب وهي حمملة باأ�شناف من ف�شائل 

و�ل���ده يف م��ا ينتقيه من  ي��ر�ق��ب  �لنخيل وك���ان 

�أ�شناف منا�شبة للزر�عة يف بيئة �شعبة كالكويت 

وينقلها �إىل مزرعته يف منطقة �لفنطا�س �لزر�عية 

بجنوب مدينة �لكويت ويتابع حديثه عن �لنخيل 

مع �أ�شدقائه حيث يتبادلون معرفتهم وخرب�تهم 

وجتاربهم مع �لنخيل و�أ�شنافه وجودة كل منهما. 

وبعد وفاة و�لده )رحمه �هلل( يف �لعام 1987 فكر 

بامتالك �أر�س زر�عية خا�شة به على �أن ي�شتخدم 

فيها �لطرق �حلديثة ول نن�شى �لأ�شاليب �لتقليدية 

يف �لرعاية و�لعناية. 

ن��ظ��رً� مل��ح��دودي��ة �لأر����ش��ي �ل��زر�ع��ي��ة يف دول��ة 

�لزر�عية  �ملناطق  على  �مل���دن  وزح���ف  �لكويت 

�لقدمية كالفنطا�س وحويل وغريهما. �رتاأت دولة 

من  �ل�شبعينيات  فرتة  يف  تخ�ش�س  �أن  �لكويت 

�لقرن �ملا�شي مناطق زر�عية بعيدة عن �ملناطق 

�حل�شرية و�ل�شكنية يف �شمال وجنوب دولة �لكويت 

يف �لعبديل و�لوفرة. 

وقع �ختياره على منطقة �لوفرة لكي يبد�أ فيها 

م�شروعه لزر�عة �لنخيل �لن�شيجي وهي منطقة 

قرب �حلدود �جلنوبية ومال�شقة للمملكة �لعربية 

�جلوفية  �ملياه  بها  وتتو�فر  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية 

على �أعماق خمتلفة، يف باطن �لأر�س يف مكامن 

كل�شيه �أو رملية وت�شمى هذه �ملياه يف �لكويت �ملياه 

�ل�شليبية حيث تتفاوت ن�شبة �مللوحة من 3000-

15000 جزء يف �ملليون، مما تعد من �ملياه �ملاحلة 

تقريبًا وهذه هي �ملياه �لتي ��شتخدمت يف �لزر�عة 

منذ بد�ية �مل�شروع

الفـئـة 
الثانية
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فئة اأف�شل تقنية يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز الثاني : الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع المصرية 
جمهورية م�شر العربية

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  منحت 

�مل�شرية  �ل��دف��اع  ب����وز�رة  �لهند�شية  للهيئة 

تقنية  �أف�شل  فئة  عن  �لثاين  باملركز  لفوزهم 

متميزة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور 

لدورهم �لفاعل يف تطبيق �لعلوم و�لتكنولوجيا 

�حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  مكافحة  يف  �حلديثة 

من �أجل خدمة �ل�شجرة �ملباركة على �مل�شتوى 

�ملحلي و�لدويل.

�لأ�شباب  �أح��د  �لزر�عية  �لآف���ات  تعترب  حيث 

�ل��ت��ي ت�شيب  �لأوب���ئ���ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة لن��ت�����ش��ار 

مما  �حليو�نية  و�ل��رثوة  �لزر�عية  �ملحا�شيل 

�لدخل  وي�شعف  للبالد،  �لقومي  �لأم��ن  يهدد 

�لعامة  �ل�شحة  على  �شلبيًا  ويوؤثر  لها  �لقومي 

�مل�شلحة  �لقو�ت  حر�شت  لذ�  �ملجتمع،  لأفر�د 

�مل�شرية على �مل�شاركة باأعمال مكافحة �لآفات 

يتميز  عنها  للك�شف  جهاز  باإنتاج  �لزر�عية 

�لإ�شابات  �لكت�شاف وحتديد  و�شهولة  ب�شرعة 

لعزلها وعالجها مما يحد من �نت�شار �لعدوى 

ويحافظ على �ل�شحة �لعامة لالإن�شان و�لبيئة 

�لكيماوية  �ملبيد�ت  ��شتهالك  يف  �لإفر�ط  من 

بالآفات  �لإ�شابة  ن�شبة  �نخفا�س  �إىل  وي��وؤدي 

لعالجها  �ل��الزم��ة  �ملالية  و�لتكلفة  �لزر�عية 

وعلى ر�أ�شها ح�شرة �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء

الفـئـة 
الثالثة
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فئة اأف�شل م�شروع تنموي يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز األول : شركة الظاهرة الزراعية/ مشروع ناميبيا 
المارات العربية املتحدة

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ُمنحت 

باملركز   لفوزهم  �لزر�عية  �لظاهرة  ل�شركة 

تنموي يف جمال  �أف�شل م�شروع  فئة  �لأول عن 

زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور لدورهم يف تطوير 

�شناعة �لنخيل و�لتمور يف جمهورية ناميبيا. 

�لوقت  يف  �ل��زر�ع��ي��ة  �لظاهرة  �شركة  وتتبو�أ 

�ل�شركة  �أ�شبحت  حيث  متميزً�  موقعًا  �لر�هن 

�لتي  �لر�ئدة  �لزر�عية  �ل�شركات  من  و�ح��دة 

تتخذ من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقرً� 

لها، و�إحدى �جلهات �لرئي�شية �لد�عمة لتاأمني 

�إمد�د�ت �لرب�شيم و�لأعالف �لنجيلية �لأخرى 

لل�شوق �ملحلية.

ب�شورة  �لزر�عية  �لظاهرة  �شركة  وت�شتثمر 

منطقة  عرب  �لزر�عية  �مل�شاريع  يف  م�شتمرة 

جتارية  م�شاريع  متتلك  كما  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

�لظاهرة  �شركة  وت�شتورد  �أخ��رى.  مناطق  يف 

�لأع��الف من دول تقع يف مناطق متفرقة من 

تنويع  �لتو�شع من خالل  بد�أت يف  وقد  �لعامل، 

جمالت �أعمالها �لتي ت�شمل خمتلف �ملحا�شيل 

وجتارة  و�لفاكهة  �خل�شر�و�ت  من  �لزر�عية 

�لأرز �لب�شمتى �ملمتاز.

لنف�شها  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل��ظ��اه��رة  �شركة  و�شعت 

�ملمثلة يف  �أب��وظ��ب��ي  روؤي����ة ح��ك��وم��ة  روؤي����ة م��ع 

على  وت�شري  �لغذ�ئية  للرقابة  جهاز�أبوظبي 

نف�س خطاها، كما �أخذت على عاتقها �لرتقاء 

وجعلها  لالأمام  خطوة  �أبوظبي  حكومة  بروؤية 

�أن  �لقيم  هذه  �أتاحت  وقد  �لرئي�شية،  ت�شبح �شركة �لظاهرة �لزر�عية �ليوم �ل�شركة مهمتها 

�لأكرث جناحًا يف �ل�شوق �ملحلية و�لعاملية. 

الفـئـة 
الرابعة
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فئة اأف�شل م�شروع تنموي يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز الثاني : صندوف التنمية الزراعية والسمكية 
�شلطنة عـُــمان

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ُمنحت 

من  و�ل�شمكية  �ل��زر�ع��ي��ة  �لتنمية  ل�شندوق 

فئة  �لثاين عن  باملركز  لفوزهم  �شلطنة عمان 

�أف�شل م�شروع تنموي يف جمال زر�عة �لنخيل 

وتطوير  تنمية  م�شاريع  )على  �لتمور  و�إن��ت��اج 

�لنخيل(. 

فمنذ �إن�شائه ي�شاهم �شندوق �لتنمية �لزر�عية 

�لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  مع  و�ل�شمكية 

�مل��ر�ك��ز  وبع�س  و�خل��ا���ش��ة  �ل��ع��ام��ة  �لعمانية 

يف  �ملتخ�ش�شة،  و�لدولية  و�لإقليمية  �لعربية 

متويل عدة م�شاريع و�أن�شطة ت�شاهم يف �إكر�م 

 17 �ل�شندوق  م��ول  حيث  �ملباركة،  �ل�شجرة 

 3،553 نحو  تكلفتها  �إجمايل  بلغت  م�شروعًا 

�أثر  13 م�شروعًا ذو  ريال عماين، منها  مليون 

4 م�شاريع  مبا�شر على نخيل �لتمر وتطويره و 

�ملباركة.  �ل�شجرة  ت�شتهدف  نتائجها  بع�س 

�لبحثية  طبيعتها  يف  �مل�شاريع  ه��ذه  تنوعت 

عموم  �شملت  للمز�رعني  �ملوجهة  �لتطبيقية، 

معاجلة  يف  �لنتائج  �شاهمت  لقد  �ل�شلطنة. 

�لإنتاجية  و�ل�شعوبات  �مل�شاكل  من  �لعديد 

�لتنمية  ت�شاهم يف  جلزء من �جن��از�ت كبرية 

�مل�شتد�مة لل�شجرة �ملباركة. 

�ليوم  تعترب  �حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  �أن  يذكر 

�أ�شجار  معظم  تو�جه  �لتي  �لآف��ات  �أخطر  من 

مبا  �لعامل  حول  بلدً�   35 من  �أك��رث  يف  �لنخيل 

يف ذلك �شلطنة عمان ومنطقة �خلليج �لعربي 

و�لبحر �لأبي�س �ملتو�شط و�شرق �آ�شيا وجزء من 

�أوروبا. على �لرغم من �ملحاولت �لعديدة �لتي 

وغالبًا  �لقاتلة،  �لآفة  مع هذه  للتعامل  �أجريت 

ما ي�شار �إليها على �أنها )�شرطان �لنخيل(.

الفـئـة 
الرابعة
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فئة ال�شخ�شية املوؤثرة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور

الفائز األستاذ بلحسان محمد 
اململكة املغربية

الفـئـة 
الخامسة

�لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  منحت 

�ململكة  من  حممد  بلح�شان  �ل�شتاذ  ل�شعادة 

يف  �مل��وؤث��رة  �ل�شخ�شية  بلقب  لفوزه  �ملغربية، 

ل��دوره  �لتمور.  و�إن��ت��اج  �لنخيل  زر�ع���ة  جم��ال 

�ملهني  بالتنظيم  �لنهو�س  يف  و�مل��وؤث��ر  �لفاعل 

باململكة  �لنخيل  ل��ق��ط��اع  م�شتد�مة  لتنمية 

�ملغربية.

�ل�شيد حممد بلح�شان رئي�س �لفدر�لية �لوطنية 

ملنتجي �لتمور ونائب رئي�س �لفدر�لية �لبني مهنية 

للتمور باململكة �ملغربية ورئي�س �ملجل�س �لإقليمي 

�ملغربي  �لربملان  مبجل�س  وم�شت�شار  لتافيالت 

حنكتها  �كت�شبت  �شخ�شية  وف���الح،  وم��ق��اول 

بالو�حات  و�لتدبريية  و�لتنظيمية  �ل�شيا�شية 

لها  و�ع��رت�ف��ًا  نخيلها.  ظ��الل  وحت��ت  �ملغربية 

�ل�شيد  �إليه من خري�ت، فقد جتند  �أ�شدت  مبا 

بلح�شان ليكون خادمها بكل موؤهالته وقدر�ته. 

لقطاع  و�قعي  ت�شخي�س  من  و�نطالقًا  وهكذ� 

�جلهات  ك��ل  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  باململكة  �لنخيل 

بذل  فقد  �حلكومية،  وغ��ري  �حلكومية  �ملعنية 

مهنية  هياكل  لإح��د�ث  ومتميزة  جهودً� جبارة 

�لتمور  �إنتاج  �شل�شلة  يف  �لفاعلني  لكل  منظمة 

وقطاع �لنخيل متج�شدة يف �لفدر�لية �لوطنية 

للتمور.  مهنية  �لبني  و�لفدر�لية  �لتمور  ملنتجي 

ومنوذجًا  ر�ئ���دً�  �جن���ازً�  �لهياكل  ه��ذه  وتعترب 

بقطاع  للنهو�س  �لإنتاج  قوى  كل  لتجميع  فعاًل 

�أكرث  �ملغربية، ميلك  باململكة  �لنخيل وحتديثه 

من 6000 �شجرة نخيل. 
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 إحصائيات الجائزة
2011 - 2010 - 2009

الثالثة  الدورة  باأن  اجلائزة  اح�صائيات  ت�صري 

الأ�سا�سية  النقاط  من  مبجموعة  متيزت  قد 

اإىل  و�سلت  املتقدمني  عدد  يف  زي��ادة  اأبرزها 

مر�سحًا(   131 اإىل  مر�سحًا   67 )م��ن   %95

الفئات  �سعيد  وعلى  الثانية،  بالدورة  قيا�سًا 

املتميزة  والدرا�سات  البحوث  فئة  �سجلت  فقد 

عن  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  جم��ال  يف 

غريها ارتفاعًا ملحوظًا وقدره 40 % )من 40 

مر�سحًا اإىل 67 مر�سحًا( يف حني �سجلت فئة 

اأف�سل م�سروع تنموي يف جمال زراعة النخيل 

واإنتاج التمور م�ساركة زيادة واعدة وقدرها 47 

% )من 12 مر�سحًا اإىل 23 مر�سحًا( وعن فئة 

النخيل  زراعة  جمال  يف  متميزة  تقنية  اأف�سل 

واإنتاج التمور فقد �سجلت زيادة وقدرها 58 % 

فئة  17 مر�سحًا( وعن  اإىل  7 مر�سحني  )من 

النخيل  زراع��ة  جمال  يف  متميز  اإنتاج  اأف�سل 

 90 وقدرها  زي��ادة  �سجلت  فقد  التمور  واإنتاج 

وعن  مر�سحني(   10 اإىل  مر�سح   1 )م��ن   %

زراعة  جمال  يف  متميزة  �سخ�سية  اأف�سل  فئة 

النخيل واإنتاج التمور فقد �سجلت زيادة وقدرها 

50 % )من 7 مر�سحني اإىل 14 مر�سحًا(. 

من جهة اأخرى نرى باأن ح�سة الدول العربية 

قد  اجل��ائ��زة  بفئات  امل�����س��ارك��ات  جممل  م��ن 

من  م�ساركًا   118(  %  90 ن�سبته  ما  و�سلت 

اأ�سل 131 م�ساركًا( و 10 % لبقية دول العامل 

)13 م�ساركًا من اأ�سل 131 م�ساركًا(. 

اإجمايل عدد امل�ساركني بح�سب فئات اجلائزة 

الدورة

اإجمايل 

عدد 

املر�سحني

اإجمايل 

عدد 

الدول

عدد 

الفئات

فئــة 

البحوث 

والدرا�سات

فئــة 

اأف�ضل 

اإنتاج

فئــة

 اأف�ضل 

تقنية

فئــة 

اأف�ضل 

م�سروع

فئــة 

اأف�ضل 

�سخ�سية

200939183265--8

2010672554017127

20111312456710172314
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نهيان يبارك جهود 
األمانة العامة وأعضاء 
مجلس األمناء على ما 

وصلت إليه الجائزة

وامل��ايل  الفني  التقرير  �سموه  ا�ستعر�ض  كما 

لأعمال اجلائزة يف دورتها الثالثة، اإ�سافة اإىل 

امللف الإعالمي وما حققته اجلائزة من جناح 

يف م�سابقة النخلة يف عيون العامل حيث بلغت 

بامل�سابقة  امل�ساركني  ع��دد  يف  ال��زي��ادة  ن�سبة 

نحو 40 % وهذا موؤ�سر اإ�سايف على م�سداقية 

اجلائزة يف توا�سلها مع خمتلف فئات املجتمع 

ال�سوئي  الت�سوير  ف��ن  توظيف  ع��ر  املحلي 

�سجرة  باأهمية  اجلمهور  وعي  لتنمية  كو�سيلة 

نخيل التمر وتكري�ض ثقافة نخيل التمر.

نهيان  ال�سيخ  ل�سمو  بكلمة  الجتماع  واختتم 

العايل والبحث  التعليم  اآل نهيان وزير  مبارك 

خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  العلمي 

بالنجاح  فيها  اأ���س��اد  التمر،  لنخيل  الدولية 

تنظيم  يف  اجل���ائ���زة  حققته  ال����ذي  ال��ك��ب��ر 

مهرجان الإمارات الدويل الرابع لنخيل التمر 

معترًا ذلك قفزة نوعية يف ا�ستقطاب حمبي 

النخلة وجمعهم حتت �سقف واحد.

تراأ�ض �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 

رئي�ض جمل�ض  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء 

2011 يف ق�سر  15 مار�ض  ظهر يوم الثالثاء 

الرابع  ال��دوري  الجتماع  بابوظبي  الإم���ارات 

لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  ملجل�ض 

جمل�ض  ومقرر  الأع�ساء  كامل  بح�سور  التمر 

واأثنى  الأعمال  جدول  على  فيه  اطلع  الأمناء، 

جمل�ض  واأع�����س��اء  العامة  الأم��ان��ة  جهود  على 

الأمناء يف ما مت حتقيقه من اجن��ازات خالل 

النوعية  ال��زي��ادة  خ�سو�سًا  الثالثة،  ال���دورة 

اجلائزة  فئات  خمتلف  يف  امل�ساركني  عدد  يف 

�سعة  على  موؤ�سر  وهذا   %  95 نحو  بلغت  حيث 

امل�ستهدفة  لل�سرائح  الطيب  والتفاعل  النت�سار 

اإثر  النبيلة،  واأهدافها  اجلائزة  م�سمون  مع 

العامة  الأمانة  نفذتها  التي  التعريفية  اجلولة 

جمل�ض  دول  م�ستوى  على  �سموه  بتوجيهات 

التعاون وبع�ض الدول العربية. 

ترأس االجتماع الدوري الرابع ألعضاء 
مجلس أمناء الجائزة
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جائزة خليفة 
تكرم اإلعالميين 

ومؤسساتهم
الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمانة  كرمت 

الزمالء   2011 اأبريل   11 يوم  التمر  لنخيل 

ال�سحفيني واملوؤ�س�سات الإعالمية الذين غطوا 

عامًا  ا�ستمرت  التي  الثالثة  دورتها  فعاليات 

كاماًل. 

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �سعادة  حيث رحب 

اأقيم  ال��ذي  ع��ام اجلائزة خ��الل احلفل  اأم��ني 

بتوزيع  وقام  باحل�سور  بابوظبي  زايد  بجامعة 

اإياهم  وا�سفا  املكرمني  التقدير على  �سهادات 

التنمية والبناء حيث  باأنهم �سركاء يف م�سرية 

عملوا على اإي�سال اأهداف اجلائزة والتعريف 

بها عرب و�سائل الت�سال املختلفة.

وتقدير  حتيات  املنا�سبة  بهذه  كلمة  يف  ونقل 

وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو 

جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

اأم��ن��اء اجل��ائ��زة ال��ت��ي �سهدت خ��الل دورت��ه��ا 

اإقباًل  املا�سي  مار�س  يف  انتهت  التي  الثالثة 

كبريًا من امل�ساركني من خمتلف الدول العربية 

والأجنبية.

واأكد اأن �سجرة نخيل التمر كانت و�ستظل رمزًا 

اأبناء  �سموخ  عن  وتعبريًا  بالوطن  لالعتزاز 

الإمارات وتطلعهم نحو �سماء التميز والنجاح 

يف خمتلف املجالت.

راع��ي  اهتمام  اإىل  يعود  ذل��ك  اأن  اإىل  ولفت 

زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  النخلة 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واىل تقدير 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء  بن زايد 

ال�سيخ  معايل  وتوجيهات  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 

نهيان مبارك اآل نهيان.

لهذه  للدولة  احلكيمة  القيادة  دع��م  اإن  وق��ال 

�سدق  ي��وم  بعد  ي��وم��ًا  يثبت  العاملية  اجل��ائ��زة 

ر�سالتها  حققتها  التي  الفائدة  وعمق  جدواها 

وتنمية  خدمة  يف  النبيلة  واأهدافها  ال�سامية 

قطاع نخيل التمر وكل ما يتعلق به على م�ستوى 

في تقليد سنوي تقديرًا لشركاء التنمية والبناء



العلمي  والبحث  والت�سنيع  والإن��ت��اج  الزراعة 

واحلب لهذه ال�سجرة املباركة. 

زي��ادة  �سهدت  الثالثة  ال���دورة  اأن  اإىل  ولفت 

مبختلف  للجائزة  املتقدمني  اأع��داد  يف  كبرية 

فئاتها حيث بلغت هذه الزيادة 95 باملائة عما 

الدكتور  واأكد  ال�سابقة.  الدورة  يف  عليه  كانت 

زايد اأن هذه الزيادة تعك�س الثقة الكبرية التي 

حققتها اجلائزة وح�سورها املتميز يف خمتلف 

واإقليميًا  حمليًا  والإنتاجية  العلمية  الأو�ساط 

كان  ما  اأن كل ذلك وغريه  اإىل  واأ�سار  ودوليًا. 

نهيان  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  ل��ول  ليتحقق 

مبارك اآل نهيان الذي يرى اأن النخلة هي اأمانة 

ورثوها  احلالية  الأج��ي��ال  اأع��ن��اق  يف  تاريخية 

الأج��ي��ال  اإىل  لينقلوها  والأج����داد  الآب���اء  م��ن 

القادمة عرب خمتلف املوؤ�س�سات املعنية بتنمية 

وتطوير قطاع نخيل التمر على م�ستوى الدولة 

امل�ستدامة  التنمية  عنا�سر  اأح��د  باعتبارها 

للمجتمع املحلي يف الإمارات، و�سمام الأمن 

الغذائي على م�ستوى العامل.

وجمل�س  للجائزة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  اأن  واأك���د 

م�سرية  �سيوا�سلون دعم  العمل  وفريق  الأمناء 

توفري كافة  امل�ستدامة، واحلر�س على  التنمية 

�سيظلون  اأنهم  كما  للجائزة  النجاح  عنا�سر 

اأوفياء لل�سجرة املباركة حتت القيادة احلكيمة 

اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 

تت�سرف  الذي  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان 

اجلائزة بحمل ا�سمه.
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جـائـزة خـليفـة 
الدولية لنخيل التمر 
تفتـح بـاب الترشـيـح 

لدورتها الرابعة 2012 
بتوجيهات �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان 

رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 

لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 

فتح  عن  للجائزة  �لعامة  �لأمانة  �أعلنت  �لتمر 

يف  �خلم�س  �جل��ائ��زة  لفئات  �لرت�شيح  ب��اب 

يونيو  من  �لأول  من  �عتبارً�  �لر�بعة  دورت��ه��ا 

2011 ولغاية �لثالثني من �شهر �أكتوبر �لقادم 

�مل��ز�رع��ني  ك��اف��ة  �أم���ام  �مل��ج��ال  متيحة   2011

و�ملخت�شني  و�لأكادمييني  و�لباحثني  و�ملنتجني 

وحمبي �شجرة نخيل �لتمر حول �لعامل، �لتقدم 

فئات  ب��اإح��دى  �ل��ف��وز  فر�شة  لنيل  بطلباتهم 

�جلائزة �خلم�س وهي فئة �لبحوث و�لدر��شات 

�ملتميزة يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور، 

زر�ع���ة  جم���ال  يف  �ملتميزين  �ملنتجني  وف��ئ��ة 

م�شروع  �أف�شل  وفئة  �لتمور،  و�إن��ت��اج  �لنخيل 

�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة  جمال  يف  متميز 

زر�ع��ة  جم��ال  يف  تنموي  م�شروع  �أف�شل  وفئة 

�لنخيل و�إنتاج �لتمور وفئة �ل�شخ�شية �ملتميزة 

يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور.

�شعادة  ع��ق��ده  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  ذل��ك  ج��اء 

جائزة  عام  �أم��ني  ز�ي��د  �لوهاب  عبد  �لدكتور 

�لأربعاء  �شباح  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة 

�لإم����ار�ت  ق�شر  يف   2011 يونيو  م��ن  �لأول 

باأبوظبي بح�شور كل من �لدكتور هالل حميد 

�جلائزة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �لكعبي  �شاعد 

 ، للجائزة  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري�����ة  �للجنة  رئي�س 

و�ملهند�س عماد �شعد رئي�س �للجنة �لإعالمية.

حيث �أ�شار �شعادة �لأمني �لعام �أنه وعلى �لرغم 

حظيت  قد  �أنها  �إل  �جل��ائ��زة  عمر  ق�شر  من 

�ملخت�شة  �لزر�عية  �لأو�شاط  يف  كبري  بتفاعل 

و�لقليمي  �ملحلي  �ل�شعيد  على  �لتمر  بنخيل 

و�لدويل. فاجلائزة هي �لأوىل و�لأ�شمل و�لأكرب 

تاأت  مل  لأنها  �لعامل،  م�شتوى  على  نوعها  من 

من فر�غ بل هي وليدة �هتمام وتقدير كبريين 

عبد الوهاب زايد: الزيادة النوعية في عدد المشاركين 
عززت دور الجائزة بين الفئات المستهدفة 
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يف  و�لعاملني  �ملباركة  �ل�شجرة  بهما  حتظى 

�لتوجيهات �حلكيمة  �لتمر بف�شل  قطاع نخيل 

ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة )حفظه �هلل(. ودعم �لفريق �أول 

�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�ه��ت��م��ام 

نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 

�لرئا�شة. �لتي �شاهمت يف تعزيز دور �لإمار�ت 

يف جمال �لتنمية �مل�شتد�مة لقطاع نخيل �لتمر 

على �مل�شتوى �لإقليمي و�لدويل.

عدد  �إىل  نظرنا  �إذ�  �أن���ه  �شعادته  و�أ���ش��اف 

نرى  �جل��ائ��زة  ف��ئ��ات  خمتلف  يف  �مل�����ش��ارك��ني 

 84 ب�  تقدر  باملتو�شط  نوعية  زيادة  هناك  باأن 

دور�ت  ث��الث  خ��الل  �لفئات  خمتلف  على   %

حيث  �ل��ع��امل،  ح��ول  دول���ة   23 ميثلون  �شابقة 

�ملتميزة  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  فئة  ��شتاأثرت 

�أكرب ح�شة من هذه �لزيادة. ملا متثله �لبحوث 

تنمية  يف  �أهمية  من  �لأكادميية  و�ل��در����ش��ات 

قطاعات  خمتلف  يف  تنموي  عمل  �أي  وتطوير 

�حلياة. و�ليوم باتت �جلائزة تخطوة بكل ثقة 

للوفاء  �لنمو  �ملزيد من  و�قتد�ر خطو�تها نحو 

بالتز�ماتها �جتاه �شجرة نخيل �لتمر و�لعاملني 

يف هذ� �لقطاع.

من جهته فقد �أ�شار �لدكتور هالل حميد �شاعد 

�جلائزة،رئي�س  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �لكعبي 

�للجنة �لإد�رية و�ملالية �إىل �أنه يف �شوء �لنجاح 

�لذي حققته جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر 

خالل ثالث دور�ت �شابقة، فمن �لو�جب علينا 

�أن نحافظ ونعزز هذ� �لنجاح ملا فيه م�شلحة 

نخيل  قطاع  يف  و�لعاملني  �ملباركة  �ل�شجرة 

�لتمر على �مل�شتوى �لوطني و�لدويل.

�أن ك��اف��ة �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �أع��ل��ن د.ه���الل   كما 

ل�شتقبال  �لأ�شعدة  جميع  وعلى  �كتملت  قد 

للجائزة  �لإد�ري��ة  �للجنة  �أن  كما  �مل�شاركات. 

ل�شروط  �مل�شتوفية  �لطلبات  بت�شنيف  �شتبد�أ 

ثم  وم��ن  �ملقبل  نوفمرب  �شهر  خ��الل  �لرت�شيح 

�لرت�شيح  طلبات  بتقييم  �لعلمية  �للجنة  تبد�أ 

خالل �شهري دي�شمرب ويناير �ملقبلني و�لإعالن 

عن �أ�شماء �لفائزين خالل �شهر فرب�ير �لقادم 

�إن   2012 مار�س  �شهر  خ��الل  �لتكرمي  وحفل 

�شاء �هلل.. 

للجائزة  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ان��ة  �أول���ت  فقد  وعليه 

�أمناء �جلائزة �هتمامًا كبريً� بتعزيز  وجمل�س 

م�شرية هذ� �لنجاح وعدً� وعهدً� حتت �لقيادة 

�حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�لذي  �هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 

�لفريق  ودعم  ��شمه،  بحمل  �جلائزة  تت�شرف 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 

للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 

�مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 

وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شمو  و�هتمام  �لرئا�شة،  �شوؤون 

�لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  نهيان 

و�لبحث �لعلمي رئي�س جمل�س �لأمناء. 
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الكتاب السنوي
توثيق إلنجازات

الجائزة في دورتها الثالثة 2011
والوفاء  التمكني  ع�صر  نعي�ش  اليوم  نحن  وها 

لنهج املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

)رحمه اهلل( حتت القيادة احلكيمة ل�صاحب 

رئي�ش  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

نهتدي  اأن  الدولة )حفظه اهلل(. وعدًا وعهدًا 

به يف م�صريتنا على طريق النجاح والتميز.

بتنفيذه  للجائزة  العامة  الأمانة  قامت  ما  اإن 

على اأر�ش الواقع خالل عام م�صى �صجل حافل 

املتوا�صعة  والجن���ازات  حم��دود  الال  بالعطاء 

اإذا  خ�صو�صًا  العامل،  بنظر  والقّيمة  بنظرنا 

نظرنا اإىل و�صوح الروؤية التي متلكها اجلائزة 

واىل حجم الطموحات الكبرية وامل�صروعة التي 

تعمل من اأجل التميز والتفوق.

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �صعادة  قدم  هكذا 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني 

الثالثة  دورت��ه��ا  يف  للجائزة  ال�صنوي  الكتاب 

2011 الكتاب يوثق كافة الأن�صطة والفعاليات 

التي حققتها على خمتلف ال�صعد واملجالت. 

واأ�صاف باأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

اختطت  ال�صحيح  الجت���اه  يف  خطوة  ُتْع�ترَبرَ 

لنف�صها مبادئ واأهدافًا وقيمًا نبيلة على طريق 

القيادة  من  روؤيتها  ت�صتمد  والتميز.  النجاح 

احلكيمة لدولة الإمارات العربية املتحدة وعلى 

زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راأ�صها 

اآل نهيان، رئي�ش الدولة )حفظه اهلل(، ودعم 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  الفريق 

نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�صلحة، واهتمام �صمو ال�صيخ من�صور 

اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء  بن زايد 

وزير �صوؤون الرئا�صة ومتابعة �صمو ال�صيخ نهيان 

مبارك اآل نهيان، وزير التعليم العايل والبحث 

خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ش  رئي�ش  العلمي 

الدولية لنخيل التمر.

يف  �صارك  وق��د  اجلائزة  عمر  من  م�صى  ع��ام 

ومنتجًا  وم��زارع��ًا  باحثًا   131 الثالثة  دورتها 

من  التمر  نخيل  ل�صجرة  وحم��ب��ًا  عًا  �نِّ وُم�صرَ

وا�صح  دليل  وه��ذا  واأجنبية،  عربية  دول��ة   24

واهتمام  انت�صارها  و�صعة  اجلائزة  عاملية  على 

على  امل��ب��ارك��ة  ال�����ص��ج��رة  وحم��ب��ي  املخت�صني 

الدور  من  يعزز  مبا  املختلفة  بفئاتها  امل�صاركة 

الريادي لدولة الإمارات يف دعم وتنمية قطاع 

زراعة النخيل واإنتاج التمور حول العامل.

الكتاب ثمرة جهود اللجنة الإعالمية للجائزة، 

الوطني  املجل�ش  مبوافقة  فاخرة  بطبعة  �صدر 

كما   1  /  100122  /  28283 رقم  لالإعالم 

اأخذ الكتاب رقمًا يف الت�صنيف الدويل

هو ISBN 978-9948-16-079-3 من قبل 

املجل�ش الوطني لالإعالم. 

صدر عن األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر



 “الشجرة المباركة” 2
تؤسس لإلعالم العلمي

الأمانة  التي حققتها  النجاحات  �صل�صلة  �صمن 

العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف 

عامها الثالث على التوايل، �صواء على ال�صعيد 

املحلي اأو الإقليمي والدويل، فقد وفرت ملحبي 

العلمية  املعرفة  م�صادر  اأه���م  اأح���د  النخلة 

واإنتاج  النخيل  زراع��ة  جم��ال  يف  املتخ�ص�صة 

اإ�صدار  خالل  من  العربية  املنطقة  يف  التمور 

موجهة  متخ�ص�صة  ف�صلية  علمية  جملة  اأول 

وحمبي  وامل��زارع��ني  والأك��ادمي��ي��ني  للباحثني 

ال�صجرة املباركة عب العامل.

نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�صيخ  �صمو  ب��ارك 

رئي�ش  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ش 

التمر، اجلهود املبذولة من قبل الأمانة العامة 

لتكون  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جل��ائ��زة 

املتخ�ص�صة  العلمية  املجلة  املباركة«  »ال�صجرة 

اأن  حيث  العربي،  العامل  يف  نوعها  من  الأوىل 

ذات  عالية  علمية  درجة  على  موا�صيعها  كافة 

العربية  باللغتني  التمر  نخيل  ب�صجرة  �صلة 

لذوي  وفنيًا  علميًا  مرجعًا  لتكون  والنكليزية، 

الخت�صا�ش حمليًا وعامليًا.  

الفخري  الرئي�ش  ب�صفته  �صموه  ع��ب  حيث 

للمجلة عن عمق العالقة التي تربط بني اأبناء 

التاريخ،  ع��ب  امل��ب��ارك��ة  وال�صجرة  الإم����ارات 

متثل  ت���زال  ول  ال��ق��دم  م��ن��ذ  النخلة  ف��ك��ان��ت 

�صعب  واع��ت��زاز  فخر  و�صموخها  بارتفاعها 

الإمارات، كما كانت متثل رمز احلياة والعطاء 

الوفري املتجدد.

اهتمام  تاأتي و�صط  املباركة  ال�صجرة  اإن جملة 

زراع��ة  التمر  نخيل  ب�صجرة  وا���ص��ح  حكومي 

احلكيمة  التوجيهات  بف�صل  وت�صويقًا  و�صناعة 

ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ش الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول 

�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة 

رئي�ش  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ش 

من  املحلية  ال�صوق  حاجة  لتلبي  جاءت  التمر. 

مزارعني ومنتجني وم�صوقني وباحثني على حد 

�صواء.  

يف  بنجاح  تخطو  وه��ي  امل��ب��ارك��ة«  »ال�����ص��ج��رة 

امل�صوؤولية  م��ن  بكثري  ت�صعر  ال��ث��ال��ث  عامها 

لأكرث  امل�صتهدفة  الفئات  اأمام  والفنية  العلمية 

موؤ�ص�صة  ومتثل  ت�صدر  لأنها  اأولها  �صبب  من 

حتمل  التمر(  لنخيل  الدولية  خليفة  )جائزة 

قلوبنا. فذلك �صرف  ا�صمًا عزيزًا وغاليًا على 

كبري لنا وم�صوؤولية ملقاة علينا ن�صاأل اهلل العلي 

لن�صل  تلك  مهمتنا  ب���اأداء  يوفقنا  اأو  القدير 

نخيل  ب�صجرة  ال�صلة  ذات  واملعرفة  بالعلم 

التمر اإىل كل من هو بحاجة اإليها.

 عززت الدور الريادي لإلمارات 
ودخلت عامها الثالث بمسؤولية أكبر
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ثمـار المعـرفـة

صدر عن االمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الدورات 2009 - 2010 - 2011

بتوجيهات �شمو ال�شيخ نهيان 

مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

رئي�س  العلمي،  والبحث  العايل 

الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  لنخيل جمل�س 

النخلة  حمبي  الق��راح��ات  وا�ستجابة  التمر، 

التمر، جراء ا�ستطالع  واملهتمني بقطاع نخيل 

خليفة  جل��ائ��زة  العامة  االأم��ان��ة  اأج��رت��ه  راأي 

التعريفية  اجلولة  خالل  التمر  لنخيل  الدولية 

اجلائزة  اأمناء  جمل�س  اأع�ساء  بها  قام  التي 

اإىل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

واالأردن و�سورية واململكة املغربية، اأ�سفرت عن 

جمموعة من االقراحات الطيبة جاري العمل 

بها ب�سكل دوري.

وبناء على ذلك تت�سرف االأمانة العامة للجائزة 

واالأك��ادمي��ي��ني  ال��ب��اح��ث��ني  ي���دي  ب��ني  ت�سع  اأن 

ال�سجرة  وحمبي  التمور  ومنتجي  وامل��زارع��ني 

امل����ب����ارك����ة خ���ال����س���ة ج��ه��د 

اجلائزة  فئات  مبختلف  الفائزين 

 –  2010 –  2009 ال��ث��الث  خ��الل دورات��ه��ا 

واالإنتاج  الفائزة  بالبحوث  للتعريف   .  2011

الرائدة  التنموية  وامل�ساريع  واالأعمال  املتميز 

يف  امل��وؤث��رة  وال�سخ�سيات  التقنيات  واأف�سل 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

اجل��ائ��زة يف  الأه���داف  ترجمة  ذل��ك  ياأتي  كما 

ن�سر ثقافة االهتمام بنخيل التمر على امل�ستوى 

املحلي واالإقليمي والدويل ودعم وتطوير البحث 

العلمي اخلا�س بالنخيل. راجني اأن يتكلل هذا 

املعرفة  لتوطني  ال��ف��ائ��دة  م��ن  باملزيد  العمل 

العلمية املتخ�س�سة بنخيل التمر وتعزيز الدور 

املتحدة على  العربية  االإمارات  لدولة  الريادي 

ال�سعيد االإقليمي والدويل.
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المجلس الدولي 
للنخيل والتمور

عبدالرحمن  ب��ن  فهد  الدكتور  معايل  افتتح 

العربية  اململكة  يف  ال��زراع��ة  وزي���ر  بالغنيم 

لإن�شاء  التمهيدي  الجتماع  اأعمال  ال�شعودية 

عدد  بح�شور  والتمور  للنخيل  الدويل  املجل�س 

من اخلرباء واملخت�شني وممثلي الدول املنتجة 

والإقليمية  الدولية  املنظمات  وممثلي  للتمور 

الذي ا�شتمر يومي 18 و 19 اأبريل 2011 وذلك 

�شا�س  رادي�����ش��ون  بفندق  امل��ب��ارك��ي��ة  ق��اع��ة  يف 

بالريا�س.

ال��دك��ت��ور فهد بن  ال��زراع��ة  األ��ق��ى وزي��ر  حيث 

عبدالرحمن بالغنيم كلمة اأكد فيها اأن الهدف 

اإنتاج  و�شع  على  التعرف  املجل�س  اإن�شاء  من 

للتمور  املنتجة  ال��ب��ل��دان  يف  والنخيل  التمور 

امل�شاكل  حتديد  بغر�س  العامل،  م�شتوى  على 

التمور  اإنتاج  قطاع  يف  تظهر  التي  واملعوقات 

يف مراحله املختلفة، ابتداء من زراعة النخيل 

يف  عالية  بكفاءة  التمور  منتج  ت�شويق  حتى 

اإطار عام لإيجاد احللول  البلدان، لو�شع  هذه 

اأ�شاليب  و�شع  خ��ال  من  امل�شرتكة  للم�شاكل 

تتبنى  اململكة  اأن  واأو���ش��ح  فعالة.  تنظيمية 

اإن�شاء املجل�س الدويل للتمور على غرار املجل�س 

بالتعاون  دولية  مظلة  حتت  للزيتون  ال��دويل 

املتحدة  لاأمم  والزراعة  الأغذية  منظمة  مع 

بحضور معالي وزير الزراعة 
المملكة العربية السعودية تستضيف مقر 

لهذا  تكون مقرًا  اأن  ي�شرفها  اململكة  اأن  مفيدًا 

املجل�س الدويل للتمور.

والجتماعية  القت�شادية  الأهمية  اأن  واأب��ان 

دعم  م��ن  تنطلق  للتمور  والغذائية  والبيئية 

اقت�شاديات التمور لدورها الإيجابي يف حت�شني 
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امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  املعي�شة  م�شتوى 

حتقيق  يف  واإ�شهامها  للتمور  املنتجة  الدول  يف 

الأمن الغذائي والتوازن البيئي، م�شريًا اإىل اأن 

اململكة تدرك اأهمية العمل اجلماعي والتعاون 

يف  امل�شرتكة  امل�شاكل  مواجهة  يف  والتن�شيق 

املنافع  تبادل  يحقق  مبا  التمور  اإنتاج  جم��ال 

والرفاهية للجميع.

اإن تعزيز وتفعيل التعاون  وقال وزير الزراعة: 

ال�شلع  وت�شويق  واإنتاج  وتنظيم  لتطوير  الدويل 

دويل  موؤ�ش�شي  جهاز  وج��ود  يتطلب  الزراعية 

احل��ال  ه��و  كما  امل�شرتكة  الأه����داف  لتحقيق 

والنب  للحبوب  الدولية  ال�شلعية  املجال�س  يف 

والزيتون والأخ�شاب ال�شتوائية وغريها، لذلك 

درا�شة  بعد  خا�شة  التوجه  هذا  اململكة  تتبنى 

للتعاون  الدولية  للتنظيمات  املختلفة  الأ�شكال 

وال��درو���س  الغذائية  ال�شلع  تطوير  يف  الفني 

امل�شتفادة من جمال�س ال�شلع الزراعية الدولية 

دويل  جمل�س  اإن�شاء  اململكة  وتقرتح  احلالية، 

للنخيل والتمور ويكون مقره الريا�س.
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جائزة خليفة تشـارك 
في القافلة الثقافية 

بالفجيرة

ضمن إطار توسيع قاعدة التفاعل مع المجتمع المحلي



وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  م��ن  ب��دع��وة 

العامة جلائزة خليفة  املجتمع �شاركت الأمانة 

الوطنية  احل��م��ل��ة  يف  ال��ت��م��ر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 

)جمتمعنا  �شعار  حت��ت  الثقافية(  )القافلة 

لأم��ارة  التابعة  اخلليبية  منطقة  يف  اأم��ان��ة( 

ومتيز   2011 اإب��ري��ل   15  -14 يومي  الفجرية 

وت��وزي��ع مطبوعات  ب��ع��ر���ض  اجل��ائ��زة  ج��ن��اح 

ومل�شقات  وكتيبات  مطويات  م��ن  اجل��ائ��زة 

املزارعني  الأخوة  وت�شجيع  باجلائزة  للتعريف 

على امل�شاركة �شمن فئاتها املختلفة، بالإ�شافة 

الهدايا  وبع�ض  املباركة،  ال�شجرة  جملة  اإىل 

الرمزية.

بفئات  التعريف  يف  بارز  دور  للجناح  كان  كما 

امللفات  واإع�����داد  ال��ت��ق��دم  وك��ي��ف��ي��ة  اجل���ائ���زة 

اخلا�شة بذلك، و�شرح �شروط اجلائزة وفئاتها 

والتعريف بقيمة اجلائزة للفائز الأول والفائز 

فيها،  للم�شاركة  امل��زارع��ني  وت�شجيع  ال��ث��اين 

تقدمي  ف��رة  على  امل��ع��ر���ض  زوار  ت��ع��رف  كما 

طلبات الر�شيح، وت�شنيف الطلبات امل�شتوفية 

لال�شراطات، وتقييم طلبات الر�شيح من قبل 

اللجنة العلمية للجائزة، ومن ثم اإعالن اأ�شماء 

فرباير  �شهر  من  الأول  الأ�شبوع  يف  الفائزين 

2012 علمًا باأن حفل التكرمي يكون عادة خالل 

اأخ��رى  �شهر م��ار���ض م��ن ك��ل ع���ام. م��ن جهة 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  جناح  لقى  فقد 

الأخ��وة  من  وا�شتح�شانًا  وا�شعًا  اإق��ب��اًل  التمر 

باجلائزة  جيدًا  تعريفًا  �شكل  مما  احلا�شرين 

واأن�شطتها املختلفة.
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كيف تنجح
في مزاينة الرطب

ابوظبي  حكومة  ا�سرتاتيجية  م��ن  ان��ط��اق��ا 

لرفع  امل����زارع  اأ���س��ح��اب  امل��واط��ن��ن  وت�سجيع 

الدخل  وانعكا�سه على  الفردي  الدخل  م�ستوى 

وامل�ساركة  الغذائي  الأمن  يف  بامل�ساهمة  العام 

طريق  عن  الطبيعية  امل��وارد  على  احلفاظ  يف 

رفع امل�ستوى املعريف ل�سحاب املزارع والعاملني 

توؤدي  التي  الزراعية  وتعليمهم اخلدمات  فيها 

اىل احلفاظ على اأ�سجار نخيلهم من ال�سابات 

احل�سرية واملر�سية وكذلك الطرق ال�سحيحة 

لعملية الري مما لها دورا كبريا على احلفاظ 

على  ال��ن��دوة  وا�ستملت  امل��ائ��ي,  امل��خ��زون  على 

اجتماع نظري وعملي :

الول مبقر قطاع الزراعة بالعني : فقد مت عقد 

املزارع  ا�سحاب  من  مميزة  نخبة  مع  اجتماع 

بالنخيل  العايل  الهتمام  ذوي  من  هم  الذين 

الرطب  مهرجان  يف  بامل�ساركة  واملت�سجعني 

التخطيط  ادارة  مدير  ري  ال�سيد/  وحت��دث 

قطاع  اأهمية  عن  املزارعني  خدمات  مركز  يف 

دورًا  له  وملا  بالمارات  التمور  وانتاج  النخيل 

الدكتور/  وا�ستكمل  الغذائي  الم��ن  يف  هاما 

الزراعي  الر�ساد  خبري  احلو�سني  ا�سماعيل 

النجاح  اىل  ت��وؤدي  التي  ال�سروط  عن  باملركز 

الرطب  مبهرجان  القيمة  باجلائزة  وال��ف��وز 

الر�سادية  الطرق  اهم  اأح��د  املهرجانات  لأن 

ندوة ارشادية حقلية نظمها مركز خدمات 
المزارعين بمزارع السليمات بمدينة العين:



الهامة التي توؤدي اىل خلق روح املناف�سة لدى 

ان  وتبني  الن��ت��اج,  نوعية  وحت�سني  امل��زارع��ني 

امل�سارك  ح�سول  ي�ستدعي  املهرجان  يف  الفوز 

على مئة نقطة وذلك على النحو التايل 

الثمرة 	• مبوا�سفات  خا�سة  نقطة  خم�سون 

يف �سالة العر�ض وت�سمل احلجم والنظافة 

مثل  املر�سية  ال�سابات  من  الثمار  وخلو 

ودرج��ة  امليكانيكية,  وال���س��رار  العناكب 

يكون  ان  الرتطيب على  التماثل يف مرحلة 

بني حواىل )35 – 50 %( للثمرة.

على 	• وذل���ك  امل��زرع��ة  يف  نقطة  خم�سون 

وخدمة  امل��زرع��ة  بنظافة  اله��ت��م��ام  م��دى 

النخلة ونظافتها من ازالة الف�سائل وعملية 

التكريب وازالة الرواكيب اجلانبية وعملية 

الوقاية  بعملية  اله��ت��م��ام  وك��ذل��ك  ال���ري 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��خ��ل��ة م��ن ال���س��اب��ات 

احل�سرية والهتمام بامل�سائد ب�سكل عام.

وبالن�سبة للجزء العملي : فقد مت جتميع 

بع�ض امل�ساركني يف اللقاء الول من املزارعني 

وعدد من العاملني باملزارع بح�سور املهند�سني 

مزرعة  يف  ال�سليمات  منطقة  يف  ال��زراع��ي��ني 

ال�����س��ي��د/ م��ب��ارك ال��ع��ام��ري, وق���ام ال��دك��ت��ور 

بع�ض  على  بتدريبهم  احلو�سني  ا�سماعيل 

يف  ت�ساعدهم  ال��ت��ي  النخيل  خ��دم��ة  عمليات 

احلفاظ على هذه الرثوة القومية والنجاح يف 

ال�سرتاك مبهرجانات الرطب القادمة.

هذه  من  الرئي�سي  الهدف  فكان  الر�سالة: 

كيفية  يف  للمزارع  ر�سالة  اي�سال  هو  الندوة 

ب�سو�سة  ال�سابات  من  النخلة  على  احلفاظ 

وتقليل  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��اق  وح���ف���ارات  ال��ن��خ��ي��ل 

ال�سابات الفطرية مبنع و�سول مياه الري اىل 

جذع النخلة, ويف النهاية ينعك�ض اىل احل�سول 

على نخلة �سليمة قوية تعطي انتاجا لي�ض فقط 

للدخول يف املهرجانات امل�ستقبلية بل املناف�سة 

يف ال�سواق املحلية واخلارجية وي�سبح التفكري 

وي�ستمر  ال��ف��رد  �سلوك  م��ن  ج���زءًا  التميز  يف 

بالإنتاج املميز باإذن اهلل.
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توالي المنح في أسماء 
ثمار الَنخل ورتبة الَبلح

 قبــ�س حمـــــّمد

Oms_1990@yahoo.com

بداية الن�سخة:

على  اهلل  و�صلى  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�صم 

�صيدنا حممد واآله و�صحبه، احلمد هلل وحده، 

وال�صالة وال�صالم على من اأقام به لواء احلمد 

وجمده...

نهاية الن�سخة:

متت الر�صالة بحمد اهلل وعونه وح�صن توفيقه، 

وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 

على اأ�صرف املر�صلني حممد واآله، واحلمد هلل 

رب العاملني.

عدد الأوراق:

3 وعدد اأ�صطر الورقة18، يف خزانة احل�صنية 

امللكية يف الرباط باملغرب، �صمن جمموع رقم: 

 1024 �صنة:  مغربي  بخط  كتبت   )7248(

ون�صخها: اأحمد بابا بن اأحمد.

ن�س املخطوطة:

توايل املنح يف اأ�صماء ثمار الَنخل ورتبة الَبلح

للعبد الفقري بدر الدين القرايف املالكي1 وذرية 

العارف ابن اأبي جمرة نفعنا اهلل به اآمني.

على  اهلل  و�صلى  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�صم 

�صيدنا حممد واآله و�صحبه.

من  على  وال�صالم  وال�صالة  وحده  هلل  احلمد 

ر�صالة  فهذه  وبعد  وجم��د  احل��ق  ل��واء  به  اأفلح 

النخل  ثمار  اأ�صماء  يف  املنح  بتوايل  �صميتها 

علّي حق  ول��ه  ذال��ك  اإىل  دع��اين  البلح  ورت��ب��ة 

وقلت  الرعاية  وواف��ر  العناية  ومزيد  ال��والي��ة 

داعيا جلنابه:

داَم عمادًا لذوي الف�سل على

مرِّ الدهور موليًا خري منح  

جتنى ثمار الغ�سن من اأ�سجاره

رطبًا جنيا بعد ب�سر وبلح  

وذلك عندما جرى الكالم يف عبارة القامو�س 

التوفيق  واأن فيها تخالفًا يف هذا املقام وباهلل 

اأول  الأّن  الب�صر  قبل  البلح  حاح:  ال�صِ يف  ق��ال 

التمر طلع ثم خالل ثم بلح ثم ب�صر ثم رطب 

ونحوه  كالمه  وم��وؤدى  بلحة.  الواحدة  متر  ثم 

بني  البلح حمركة  فيه:  القامو�س  قول �صاحب 

اخلالل  اأن  كالمهما  وم��وؤدى  والب�صر.  اخلالل 

رتبة �صابقة على البلح ووقع يف القامو�س يف باب 

سيرة سيدة الشجر » 9 «

مخطوطة لبدر الدين بن أبي جمرة القرافي المالكي
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الالم ما يخالف ذلك اإذ قال وخالل ك�صحاب 

اأبو احل�صن  ال�صيخ  نقل  وقد  وفيه جتوز  البلح. 

ال�صاذيل يف �صرح لغات خمت�صر ال�صيخ خليل 

عن اأهل اللغة اأن رتبته اأعني البلح قبل الب�صر 

حاح والقامو�س  وبعده اخلالل كما هو يف ال�صِ

وهو  الباء  ب�صم  الُب�صر  ون�صه:  احلاء  باب  يف 

املن�صف ب�صم امليم وفتح النون وك�صر ال�صاد 

امل�صددة، واحدته ب�ْصرة باإ�صكان ال�صني و�صمها 

، فقال اأهل اللغة متر النخل اأول طلع وكافور ثم 

َخالل بفتح اخلاء املُعجمة والالم املخففة، ثم 

بلح ثم ب�صر ثم رطب ثم متر.

البلح يف باب  اأّن  اأي�صًا  ومل يذكر يف القامو�س 

هناك  ون�س  الب�صر  على  تكلم  عندما  ال���ّراء 

اإىل  الب�صر طلع ثم خالل  اأول  وقول اجلوهري 

ف��اإذا  طلع  اأول��ه  وال�صواب:  جيد  غري  اآخرها 

فَجدال  وا�صتدار  اأخ�صّر  فاإذا  ف�صياب،  اأنعقد 

و�صواد وَخالل، فاإذا كُب �صيئًا فبغو، فاإذا عُظم 

ثم  تذنوب،  ثم  ثم موكت،  ثم خمطم،  فب�ْصر، 

جمي�صة، ثم ثعدة، وخالع وخالعة، فاإذا انتهى 

الكالم  وب�صطت  متر  ثم  ومعو  فرطب  ن�صجه 

للقا�صي  وال��ذي  امل�صلون،  الرو�س  يف  ذلك  يف 

ِعيا�س فيها له ا�صمان اإىل االألوف. 

الطلع  �صبعة  النخل  درجات  االألفاظ عن  واأول 

والرطب  والزهو،  والب�صر  والبلح  واالغري�س 
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وقوم  اللغة،  اأه��ل  اأك��ر  مذهب  وه��ذا  والتمر، 

يجعلون الب�صر بعد الزهو، وهو الذي ي�صتعمله 

ال��ف��ق��ه��اء وال��زه��و اب��ت��داء ط��ي��ب مت��ر النخل 

يزهي  اأزه��ى  فيه  ويقال  واحمراره  وا�صفراره 

وقالوا  يزهو  احلديث  رواي��ات  بع�س  يف  وج��اء 

ال ي�صح و�صاأل اأبو زير زهى واأزهى ومل يعرف 

االأ�صمعي اأزهى.

فقلت:  ال��ق��ام��و���س  يف  رت��ب��ه  م��ا  نظمت  وق���د   

بقول  وا�صعة  للمعدود  ملخطم  �صفة  وجمنوب 

رتبه  م��ا  نظمت  وق��د  اخَل���الل  ُحكم  يف  لكونه 

القا�صي عيا�س فقلت:

واأ�سماء متار النخل �سبٌع كما َحكى

ِعيا�س زكى مثوى وقد �سح معدود  

فاأولها طلع واأغري�س بعده

  كذا بلح ب�سر به طاب ممدود

ويُروقه زهو كذا رطب حلى

ويعقبه متر به ثم مق�سود  

وقد نظمت ما رتبه ال�صيخ اأبو احل�صن ال�صاذيل 

رحمه اهلل تعاىل فقلت:

واأ�سما ثمار النخل يف العّد �سبعة   

حكاها بليغ طيب اهلل مثواُه  

فطلع وكافور َخالل مرتبًا

كذا بلح ب�سر وقد طاَب حلواُه  

كذا رطب متٍر به مّت اأمرها

واأهل اللغة قالوا ل تعّد فحَواُه  

متت الر�صالة املفيدة بحمد اهلل وح�صن توفيقه 

واحلمد هلل رب لعاملني وال�صالة وال�صالم على 

رّب  هلل  واحلمد  واآل��ه  حمّمد  املر�صلني  ا�صرف 

العاملني.

الهوام�س:

1-  القرايف » 000 - 684 ه� = 000 - 1285 

م«، هو اأحمد بن اإدري�س بن عبد الرحمن، 

ال�صنهاجي  ال��دي��ن  �صهاب  العبا�س،  اأب��و 

اإىل  ن�صبته  املالكية  علماء  م��ن  ال��ق��رايف، 

واإىل  قبيلة �صنهاجة -من برابرة املغرب- 

ال��ق��راف��ة -امل��ح��ل��ة امل��ج��اورة لقب االإم���ام 

م�صري  وه���و  ال��ق��اه��رة.  يف  ال�����ص��اف��ع��ي- 

جليلة  ُم�صنفات  له  والوفاة.  واملن�صاأ  املولد 

ال��بوق  »اأن���وار  منها:  واالأ���ص��ول،  الفقه  يف 

واالأحكام  اأج��زاء،  اأربعة  الفروق«  اأن��واء  يف 

وت�صرف  االأح��ك��ام  عن  الفتاوى  متييز  يف 

يف  خمطوطة  والذخرية  واالإم��ام،  القا�صي 

واليواقيت  جملدات،  �صتة  يف  املالكية  فقه 

يف اأحكام املواقيت خمطوطة يف الرباط، و 

�صرح تنقيح الف�صول يف االأ�صول وخمت�صر 

تنقيح الف�صول، واخل�صائ�س خمطوطة يف 

قواعد العربية، و»االأجوبة الفاخرة يف الرد 

على االأ�صئلة الفاجرة«.

وكان القرايف املالكي مع تبحره يف عدة فنون، 

يف  املتحركة  التماثيل  عمل  يف  البارعني  من 

�صرح  كتابه  عن  نقل  وغريها،  الفلكية  االآالت 

املح�صول قوله: بلغني اأن امللك الكامل و�صع له 

�صمعدان كلما م�صى من الليل �صاعة انفتح باب 

منه، وخرج منه �صخ�س يقف يف خدمة امللك، 

فاإذا انق�صت ع�صر �صاعات طلع ال�صخ�س على 

ال�صلطان  اهلل  �صبح  وق��ال:  ال�صمعدان،  اأعلى 

قال:  طلع.  قد  الفجر  اأن  فيعلم  بال�صعادة،. 

اأن  فيه  وزدت  ال�صمعدان،  ه��ذا  اأن���ا  وعملت 

اأ�صد  وفيه  �صاعة،  كل  يف  لونها  يتغري  ال�صمعة 

البيا�س  اإىل  ال�صديد  ال�صواد  من  عيناه  تتغري 
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ال�صديد اإىل احلمرة ال�صديدة، يف كل �صاعة لها 

اأعلى  الفجر طلع �صخ�س على  فاإذا طلع  لون، 

ال�صمعدان، واإ�صبعه يف اأذنه ي�صري اإىل االأذان، 

انظر  ال��ك��الم«.  �صنعة  ع��ن  عجزت  اأين  غ��ري 

الزركلي: االأعالم، بريوت، لبنان، 40/1. 

ه� =   247  - للجوهري )000  َحاح:  ال�صِ   -2

ملوؤلفه  لغوّي  ُمعجم  وه��و  م«،   861  -  000

اإ�صحاق،  اأبو  اجلوهري،  �صعيد  بن  اإبراهيم 

من اأعالم رجال احلديث، ومن اأهل بغداد. 

روى ع��ن��ه اأ���ص��ح��اب ال��ك��ت��ب ال�����ص��ت��ة، ع��دا 

ال��ب��خ��اري. ان��ظ��ر ي��اق��وت احل��م��وي: معجم 

االأدباء، طبعة بريوت، لبنان، 40/1.

ُمعجم  املحيط«  »القامو�س  اأي  القامو�س:    -3

حممد  الدين  جمد  اللغة  اإم��ام  األّفه  لغوّي 

871ه�.  املتوفى  اآب��ادي  الفريوز  يعقوب  بن 

والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  الفكر  دار  انظر 

�صبط وتوثيق يو�صف ال�صيخ حممد البقاعي، 

الطبعة االأوىل، بريوت، لبنان، 2003م. 

امل�سادر املُعتمدة:

1-  خمطوطة توايل املنح يف اأ�صماء متار الَنخل 

اأب���ي جمرة  ب��ن  ال��دي��ن  ل��ب��در  الَبلح  ورت��ب��ة 

القرايف املالكي، خزانة احل�صنية امللكية يف 

 )7248( رق��م:  جمموع  باملغرب،  الرباط 

ن�صخها: اأحمد بابا بن اأحمد.

دار  املحيط،  القامو�س  اآب���ادي:  2 -  ال��ف��ريوز 

�صبط  والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  الفكر 

البقاعي،  حممد  ال�صيخ  يو�صف  وتوثيق 

الطبعة االأوىل، بريوت، لبنان، 2003م.

حاح  و�صِ اللغة  ت��اج  ال�صحاح  3 -  اجل��وه��ري: 

العربّية، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار، 

دار العلم للماليني، بريوت، لبنان. 

االأدب����اء، طبعة  احل��م��وي: معجم  4 -  ي��اق��وت 

بريوت، لبنان، 40/1.

5 - الزركلي: االأعالم، بريوت، لبنان.
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تطور تكنولوجيا 
النخـيـل والتمـور 
في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

المهند�س منذر ح�سن التميمي

�سركة طيبة لل�سناعات الهند�سية

يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  �سهدت 

املا�سية تطورًا كبريًا وملحوظًا  �سنوات  الع�سر 

بالنخيل  اخلا�سة  واملكائن  الأجهزة  جمال  يف 

الهتمام  نتيجة  ج��اء  التطور  وه��ذا  والتمور، 

للنخيل  الإم����ارات  دول���ة  توليه  ال���ذي  الكبري 

والتمور واأي�سا حب واهتمام ال�سعب الإماراتي 

على  يحر�ص  فهو  وثمارها  النخيل  باأ�سجار 

الع��ت��ن��اء اجل��ي��د ب��ال��ن��خ��ي��ل وي��ح��ر���ص على 

ب�سورة  مت��وره  وتقدمي  ت�سويق  على  املحافظة 

اخلارجي  واملظهر  النظافة  حيث  من  جيدة 

وتعبئتها باأف�سل الطرق املتبعة يف تعبئة املواد 

خالل  خزنها  يريد  التي  التمور  حتى  الغذائية 

ال�سنة ل�ستخداماته ال�سخ�سية اأو التمور التي 

يعطيها كهدايا اأو زكاة اأو يتربع بها كم�ساعدات 

للتمور ومن  الفرز  ان�سانية، حيث يقوم بعملية 

ثم غ�سلها وتعبئتها وهذا مما جعله يبحث عن 

اإجناز  يف  ت�ساعده  التي  التكنولوجية  الو�سائل 

هذا العمل باأقل كلفة من حيث اجلهد والوقت 

انت�سار  ح�سول  نرى  لذلك  العاملة،  والأي��دي 

وا�سع مل�سانع التمور ال�سغرية يف عموم الدولة، 

وهذا �سجع ال�سركات املحلية امل�سنعة للمكائن 

وت�سنيع  ت�سميم  على  ال��دول��ة  يف  والأج��ه��زة 

والتمور  النخيل  التي تخ�ص  واملكائن  الأجهزة 

وامل���زارع  ال�سغرية  امل���زارع  ح��اج��ة  يلبي  مب��ا 

تنمية وتطوير م�سانع  الكبرية، بال�سافة اىل 

التمور يف جميع ارجاء الدولة،مما جعل كثريًا 

تريد  عندما  ل��الإم��ارات  املجاورة  البلدان  من 

ال�ساليب  عن  تبحث  اأو  للتمور  م�سنع  ان�ساء 

النخيل  م����زارع  ان�����س��اء  يف  املتبعة  احل��دي��ث��ة 

والتكنولوجيا امل�ستخدمة فيها، فاإنها تاأتي اىل 

الإمارات لالطالع على تلك امل�سانع والأجهزة 

النخيل  مزارع  زيارة  وكذلك  فيها  امل�ستخدمة 

فيها  املتبعة  احلديثة  الأ�ساليب  على  لالطالع 

قبل اخلرباء  والر�سادات من  الن�سائح  واأخذ 

teeba1@emirates.net.ae



اأهل  ليبخل  حيث  فيها  املوجودين  والفنيني 

الإمارات بتقدمي تلك الن�سائح ونقل خربتهم 

يف هذا املجال اىل الآخرين، وقد مت �سراء عدة 

م�سانع للتمور كانت م�سنعة بالكامل يف دولة 

الإمارات مت تركيبها يف كل من الكويت وم�سر 

اىل  اإ�سافة  وال��ع��راق  عمان  و�سلطنة  واليمن 

توريد الأجهزة التي تخ�ص النخيل وخ�سو�سا 

الأجهزة اخلا�سة بعملية التنبيت الآيل للنخيل 

ا�ستخال�ص  وماكنة  النخيل  تلقيح  ماكنة  مثل 

التعاأون  اللقاح اىل كل من دول جمل�ص  حبوب 

وليبيا  وم�سر  وال�����س��ودان  واليمن  اخلليجي 

وباك�ستان.  واإيران  والعراق  والأردن  واجلزائر 

وفيما يلي نود ا�ستعرا�ص اأهم الأجهزة واملكائن 

واخل��ا���س��ة  الإم������ارات  دول���ة  يف  ت�سنع  ال��ت��ي 

بالنخيل والتمور:

عملية  يف  امل�ستخدمة  الأجهزة  اأوًل: 

التنبيت للنخيل 

التنبيت  عملية  يف  التالية  الأجهزة  ت�ستخدم 

للنخيل وخ�سو�سا يف املزارع الكبرية وهي: 

الطلع  حبوب  جتفيف  )غرفة(  جهاز 

الذكري للنخيل 

بدرجة  للنخيل  ال��ذك��ري  الطلع  جتفيف  يتم 

لتزيد عن  ورط��وب��ة  مئوية  درج��ة   32 ح��رارة 

35%، ومبدة زمنية لتزيد عن 72 �ساعة، من 

اأهم املوا�سفات الفنية للجهاز: 

ت�سميم جدران اجلهاز من املواد العازلة  1-

درج��ة  على  املحافظة  لغر�ص  ح��راري��ًا 

الكهربائية  الطاقة  وا�ستغالل  احل��رارة، 

ب�سكل اقت�سادي.

و�سع م�سخنات كهربائية وم�سيطر درجة  2-

احل��رارة  درج��ة  �سبط  لغر�ص  احل���رارة 

داخل اجلهاز.

عمل نظام تهوية داخل اجلهاز بحيث يتم  3-

اجلهاز  اأج��زاء  جميع  على  الهواء  توزيع 

داخل  الهواء  ب�سرعة  وو�سع جهاز حتكم 

�سرعة  على  ال�سيطرة  لغر�ص  اجل��ه��از 

الهواء.

لغر�ص  4- ال��رط��وب��ة  �سحب  ج��ه��از  تثبيت 

مينع  مم��ا   %32 اىل  ال��رط��وب��ة  �سبط 

ح�سول تعفن للطلع الذكري.

اىل  5- للنخيل  ال��ذك��ري  الطلع  حتميل  يتم 

حتتوي  ع��رب��ات  بوا�سطة  اجل��ه��از  داخ��ل 

كل عربة على 20 طبقًا ويتم و�سع الطلع 

داخل الأطباق.

الذكري  6- الطلع  حمل  عربة  اأج��زاء  جميع 

املقاوم  احلديد  من  �سنعها  والأطباق مت 

�سهلة  مما جعلها  �ستيل،  �ستنل�ص  لل�سداأ 

النقل والتنظيف.

تتم ال�سيطرة على عمل اجلهاز من خالل  7-

.PLC اأجهزة ال�سيطرة املربجمة

اأحجام من هذا اجلهاز  8- ت�سنيع عدة  مت 

من �سعة 1600 اىل 300 طلعة ذكرية.

عملية  9- يف  اجل��ه��از  ه��ذا  ا�ستخدم  ميكن 

زيادة  التمور من خالل  وان�ساج  جتفيف 

درجة احلرارة و�سرعة الهواء. 

اللقاح  ح��ب��وب  ا�ستخال�ص  ماكنة    - 2

Pollen extractor
ب��ودرة  ا�ستخال�ص  بعملية  املاكنة  ه��ذه  تقوم 

حبوب اللقاح من الطلع الذكري للنخيل والذي 

عملية  يف  منه  ال�ستفادة  لغر�ص  جتفيفه،  مت 

التلقيح امليكانيكي للنخيل، وقد مت ت�سنيع هذه 

املاكنة منذ اأكرث من 20 �سنة، ومت ا�ستخدامها 

يف ع���دة دول م��ث��ل ال��ع��راق ودول����ة الإم����ارات 

الأمريكية،  املتحدة  والوليات  املتحدة  العربية 

يف  ورغبة  وا�سعًا  انت�سارًا  املاكنة  هذه  تلَق  ومل 

مت  وق��د  الفنية  م�ساكلها  لكرثة  ا�ستخدامها 

دولة  يف  ت�سميمها  يف  كثرية  تغيريات  اإج��راء 

الإمارات مما اأعاد ن�ساط هذه املاكنة واأ�سبح 

يف  املاكنة  تلك  �سراء  على  كبري  اإقبال  هناك 

دولة الإمارات والدول الأخرى. 

اأجهزة ال�سيطرة الموجودة في الجهاز لغر�ص ال�سيطرة على 

درجة الحرارة والرطوبة و�سرعة الهواء

جهاز تجفيف حبوب الطلع
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اجلديد  الت�سميم  مم��ي��زات  اأه��م  وم��ن 

للماكنة: 

بحيث  1- للماكنة  الإنتاجية  الطاقة  زي��ادة 

اللقاح  حبوب  بودرة  ت�ستخل�ص  اأ�سبحت 

بن�سبة %95.

اللقاح  2- حبوب  ب��ودرة  من  اأي  بقاء  ع��دم 

داخل املاكنة.

تب�سيط يف ت�سميمها بحيث اأ�سبحت اأقل  3-

داخل  وحركتها  تنقلها  ي�سهل  مما  حجم 

املزارع.

مت ت�سنيعها بالكامل من احلديد املقاوم  4-

 stainless steel لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل 

مما �سهل غ�سلها وتنظيفها وعدم تاأثرها 

بالعوامل اجلوية. 

قليلة العطالت امليكانيكية والكهربائية.  5-

امل��واد  6- على  اعتمد  اجل��دي��د  الت�سميم 

اأن  بحيث  ال�سوق،  يف  واملتداولة  املتوفرة 

اأي جزء يعطل فيها ميكن �سراوؤه مبا�سرة 

ال�سركة  اىل  ال��رج��وع  دون  ال�����س��وق  م��ن 

امل�سنعة.

املوا�سفات الفنية:

.HP 3000 RPM 4 حمرك كهربائي قدرته

مبدل  HPمع   0.5 ق��درت��ه  كهربائي  حم��رك 

�سرع.

 STAINLES اللقاح م�سنوع من  فا�سل حبوب 

.STEEL

عن  ال��ذك��ري  الطلع  حبوب  لف�سل  �سايكلون 

الهواء الناقل.

�سافطة هواء 3000 قدم مكعب بالدقيقة.

يف  ال��ذك��ري  الطلع  النف�ص  خمروطية  حاوية 

داخلها.

بعد  اللقاح  حبوب  جلمع  بال�ستيكية  ح��اأوي��ة 

الف�سل.

الدقيقة  الأجزاء  لف�سل  مر�سحات )فلرتات( 

جدًا ملنع التلوث يف موقع العمل.

بطول  الأج����زاء  ل��رب��ط  �ستيل  �ستنل�ص  هيكل 

110 �سم وعر�ص 110 �سم وارتفاع 240 �سم 

والوزن الكلي للماكينة 250 كغم.

احلديد  م��ن  م�سنوعة  املاكنة  اأج���زاء  جميع 

املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

هناك  اأ�سبح  للماكنة  اجلديد  الت�سميم  بعد 

اجلهات  قبل  م��ن  �سرائها  على  كبري  اق��ب��ال 

املهتمة بزراعة النخيل �سواء كانت حكومية اأو 

خا�سة، وقد مت توريد هذه املاكنة اىل عدة دول 

منها: 

 20 اأك��رث من  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 

ال��دول��ة جل��ه��ات حكومية  م��وزع��ة يف  م��اك��ن��ة 

من  )اأكرث  ال�سعودية  العربية  وخا�سة،اململكة 

 FAO 8 10 مكائن(، منظمة الأغذية العاملية 

مكائن، م�سر، الأردن، ليبيا، ال�سودان، اإيران 

دولة  عمان،  �سلطنة  ماكنة(،   20 من  )اأك��رث 

الكويت، قطر، العراق، اجلزائر.

 Pollen ال��ن��خ��ي��ل  تلقيح  م��اك��ن��ة   -  3

atomizer

النخيل  تلقيح  عملية  يف  امل��اك��ن��ة  ت�ستخدم 

ب��ودرة  اي�سال  بعملية  تقوم  حيث  ميكانيكا 

حبوب اللقاح املخلوطة بالطحني بن�سب معينة 

اىل قمة النخلة دون احلاجة اىل ال�سعود اىل 

قمة النخلة مما ي�سهل كثريًا يف عملية التنبيت 

ميزات  اأه��م  وم��ن  والعمالة  اجلهد  حيث  من 

قبل  من  تدوينه  مت  والذي  امليكانيكي  التنبيت 

تقوم  والتي  النخيل  بزراعة  املخت�سة  اجلهات 

با�ستخدامه منذ فرتة طويلة:

التنبيت  1- عملية  وك��ل��ف��ة  اجل��ه��د  تقليل 

تنبيت  التنفيذ، حيث ميكن  وال�سرعة يف 

300نخلة يف اليوم با�ستخدام ماكنة �سعة 

ماكنة  با�ستخدام  نخلة  و5000  25كغم 

50كغم املحمولة على مركبة  تلقيح �سعة 

خفيفة.

القت�ساد يف كمية بودرة حبوب اللقاح. 2-

اأفحل  3- م��ن  النبات  م�سدر  ل��ك��ون  ن��ظ��رًا 

متعددة عندئٍذ تكون هذه احلالة ايجابية 

يف عقد وموا�سفات الثمار.

جهاز تجفيف حبوب اللقاح الحديثة )الت�سميم الجديد( من الداخل تبين طريقة و�سع الطلع الذكري داخل العربات
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وقت  4- اأي  يف  اللقاح  حبوب  ب���ودرة  توفر 

لإمكانية  وذل��ك  التنبيت  مو�سم  خ��الل 

خزنها. 

 20 من  اأكرث  منذ  املاكنة  ت�سنيع هذه  لقد مت 

)ب���راءة  ال��ع��راق  يف  م�ستخدمة  وك��ان��ت  �سنة 

يف  ا�ستخدامها  ومت  ال��ع��راق(  م��ن  اخرتاعها 

الثمانينات  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

التابعة  امل����زارع  يف  ف��ق��ط  �سيق  ن��ط��اق  ع��ل��ى 

وا�سعًا  انت�سارًا  تلَق  ومل  واملياه  البيئة  ل��وزارة 

الت�سميم  يف  تغريات  عدة  عليها  اأجريت  وقد 

يف دولة الإمارات مما �ساعد كثريًا على انت�سار 

املاكنة يف دولة الإمارات والدول الأخرى. 

اجلديد  الت�سميم  مم��ي��زات  اأه��م  وم��ن 

للماكنة: 

احلجم  1- املاكنة  من  حجمني  ت�سميم  مت 

التنبيت  خليط  من  كغم   25 ب�سعة  الأول 

 2000 م��ن  اأك���رث  لتنبيت  يكفي  وال���ذي 

نخلة، واحلجم الثاين 50 كغم من خليط 

 4000 من  لأك��رث  يكفي  وال��ذي  التنبيت 

مركبة  داخ��ل  املاكنة  تو�سع  حيث  نخلة 

خفيفة وتتحرك داخل املزرعة.

 مت تركيب مر�ص خفيف و�سهل ال�ستخدام  2-

يبذله  ال��ذي  اجلهد  تقليل  اىل  اأدى  مما 

العامل. 

اأك��رث  3- امل��اك��ن��ة  جعل  اجل��دي��د  الت�سميم 

�سهولة يف تنقلها داخل املزرعة.

املقاوم  4- احلديد  من  كاملة  ت�سنيعها  مت 

 Stainless steel لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل

تعر�سها  وع��دم  نظافة  اأك��رث  جعلها  مما 

اىل التلف.

ا�ستخدام  5- ب�سبب  اأدائها  يف  كبري  حت�سن 

مواد ذات كفاءة عالية.

قلة عطالتها امليكانيكية.  6-

املوا�سفات الفنية:

ماكنة تلقيح النخيل �سعة 50كغم.

الطول=120�سم،  1- امل���اك���ن���ة:  ق��ي��ا���ص 

العر�ص=90�سم، الرتفاع= 120�سم.

املاكنة  2- اأج���زاء  لتثبيت  حديدية  ق��اع��دة 

بوا�سطة  ب�سهولة  حملها  ميكن  عليها 

الرافعة ال�سوكية اأو الرافعة اجل�سرية.

ياباين  3- 7.5 ح�سان  برتول طاقة  حمرك 

ال�سنع.

م�سخة هواء ايطالية ال�سنع. 4-

من  5- م�سنوع  امل�����س��غ��وط  ل��ل��ه��واء  خ���زان 

�ستيل  �ستنل�ص  لل�سداأ  امل��ق��اوم  احلديد 

يعمل ب�سغط 10 بار �سعة 50 لرتًا.

حبوب  6- ب���ودرة  م��ع  الطحني  خلط  خ��زان 

اللقاح �سعة 50 لرتًا.

فلرت تكثيف الهواء من املاء عدد اثنان. 7-

من  8- يتكون  طويلني  اأنبوبني  مع  م�سد�سان 

2 مرت ي�ستخدمًا  قطعتني طول كل قطعة 

لإي�سال خليط التلقيح اىل قمة النخلة.

20مرتًا يربط بني  9- انبوب متحرك بطول 

خزان اخللط وم�سد�ص الر�ص.

حاوية تعبئة اخلليط اىل خزان اخللط. 10-

ماكنة تلقيح �سعة 25كغم 

حمرك يعمل بالوقود ال�سائل )البنزين(  1-

بطاقة 3.5 ح�سان.

100 لرت بالدقيقة  2- �ساغطة هواء بطاقة 

مع خزان للهواء.

خ���زان ل��ل��ه��واء امل�����س��غ��وط ب��ط��اق��ة 7.5  3-

لل�سداأ  املقاوم  احلديد  من  م�سنوع  لرت 

�ستنل�ص �ستيل.

امل�سافة  4- امل��ادة  مع  اللقاح  حلبوب  حاوية 

من  م�سنوعة  كغم   25 �سعة  احل��ام��ل��ة 

احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

خرطوم هواء بطول 3 اأمتار. 5-

خ��رط��وم نقل ح��ب��وب ال��ل��ق��اح م��ع امل��ادة  6-

احلاملة بطول 3 اأمتار. 

اإىل  7- اخل��ل��ي��ط  لتو�سيل  م��ع��دين  ان��ب��وب 

)قطعتني  اأم��ت��ار   4 ب��ط��ول  النخلة  قمة 

مت�ساويتني بالطول(.

عربة ذات عجلتني حلمل الأجهزة اأعاله  8-

لل�سداأ  امل��ق��اوم  احل��دي��د  م��ن  م�سنوعة 

�ستنل�ص �ستيل.

ماكنة تلقيح النخيل �سعة 50كغم
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4-: ماكنة طحن خملفات النخيل 

دول  خمتلف  يف  �سناعية  �سركات  ع��دة  تقوم 

والتي  املكائن  من  النوع  هذا  بت�سنيع  العامل 

الزراعية  اأجزاء املخلفات  تقوم بعملية تقطيع 

النخيل وغريها  الأ�سجار و�سعف  اأغ�سان  مثل 

�سعف  تقطيع  ناجت  يكون  املكائن  هذه  وجميع 

النخيل على �سكل األياف كبرية، ولي�ست ناعمة 

ميكن  النخيل  خملفات  ان  معلوم  ه��و  وك��م��ا 

واأي�سًا  الع�سوي  ال�سماد  اإنتاج  يف  ا�ستخدامها 

ولكون  احليوانية  الأع��الف  اإنتاج  يف  ت�ستخدم 

يعيق  كبرية مما  األياف  املكائن هي  نتاج هذه 

اعادة  فقد مت  املذكور،  املجال  ا�ستخدامها يف 

ت�سميم هذه املكائن يف دولة الإم��ارات بحيث 

بدرجة  مفرومًا  �سعفًا  املاكنة  تنتج  اأن  ميكن 

ناعمة وبذلك ميكن ا�ستخدامه ب�سكل فعال يف 

اإنتاج الأ�سمدة الع�سوية والأعالف احليوانية.

املوا�سفات الفنية:

بطاقة  النخيل  �سعف  ف��رم  1 -  ماكنة 

500 كغم بال�ساعة.

الطاقة الكلية للماكنة 500كغم بال�ساعة. 1-

تدار املاكنة مبحرك كهربائي بطاقة 75  2-

ح�سان 380 فولت 50 هرتز.

النخيل  3- �سعف  لفرم  خم�س�سة  املاكنة 

الكبري)طول 4-5اأمتار( والكرب واألياف 

النخيل واملخلفات الزراعية املختلفة. 

615ملم  4- القطر  املاكنة:  حو�ص  قيا�ص 

العر�ص 450ملم.

امل��ف��روم  5- ال�سعف  ل�سحب  ه���واء  م�سخة 

خارج املاكنة.

يتم تغذية املاكنة ب�سعف النخيل يدويا. 6-

من  7- م�سنوعة  ت��ك��ون  ال��ق��ط��ع  ���س��ك��اك��ني 

احلديد العايل ال�سالدة. 

حتتوي املاكنة على غربيل ميكن التحكم  8-

م���ن خ���الل���ه ب���درج���ة ن��ع��وم��ة ال�����س��ع��ف 

املجرو�ص. 

تقوم  9- التي  املاكنة  اأجزاء  املحرك وجميع 

على  مثبتة  ت��ك��ون  النخيل  �سعف  ب��ف��رم 

قاعدة حديدية. 

عند  10- املاكنة  الغبار حول  اثارة  ليتم  لكي 

ناعما  كان  اذا  وخ�سو�سا  املنتج  خ��روج 

يتم تثبيت �سايكلون ف�سل ال�سعف املفروم 

عن الهواء مع وجود فالتر. 

قيا�ص املاكنة الكلي: 2 مرت طول وعر�ص  11-

1.8 مرت وارتفاع 3.6 مرت.

2- ماكنة فرم �سعف النخيل بطاقة 150 

كغم بال�ساعة 

النخيل  1- �سعف  لفرم  خم�س�سة  املاكنة 

واألياف  والكرب  2مرت(  ال�سغري)طول 

املختلفة  ال��زراع��ي��ة  واملخلفات  النخيل 

ال�سغرية احلجم. 

تبلغ الطاقة الإنتاجية للماكنة 150 كغم  2-

بال�ساعة تعتمد على �سرعة تغذية املاكنة.

-3  15 تعمل املاكنة مبحرك كهربائي طاقة 

 .),3000rpm,380volt,50Hz( ح�سان

العر�ص  4- 500ملم  القطر  املاكنة:  قيا�ص 

250ملم.

ماكنة طحن �سعف النخيل 

بطاقة 500كغم بال�ساعة
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امل��ف��روم  5- ال�سعف  ل�سحب  ه���واء  م�سخة 

خارج املاكنة.

يتم تغذية املاكنة ب�سعف النخيل يدويا. 6-

من  7- م�سنوعة  ت��ك��ون  ال��ق��ط��ع  ���س��ك��اك��ني 

احلديد العايل ال�سالدة. 

حتتوي املاكنة على غربيل ميكن التحكم  8-

من خالله بدرجة نعومة ال�سعف. 

تقوم  9- التي  املاكنة  اأجزاء  املحرك وجميع 

على  مثبتة  ت��ك��ون  النخيل  �سعف  ب��ف��رم 

عربة حديدية ذات اأربعة عجالت �سغرية 

بحيث ميكن �سحب املاكنة داخل املزرعة. 

تخ�ص  التي  واملكائن  الأجهزة  خام�سا: 

التمور :

غرفةان�ساج وجتفيف وترطيب التمور 

تتعر�ص التمور يف مرحلة الإن�ساج والتحول من 

الرطب اىل مرحلة الرطب الهامد اأو التمر اىل 

عدة ظروف جوية غري مالئمة لعملية الن�ساج 

املناطق،  لخ��ت��الف  تبعا  ال��ظ��روف  وتختلف 

البحر  م��ن  قريبة  تكون  التي  املناطق  فمثال 

اىل  ت�سل  عالية  فيها  الن�سبية  الرطوبة  تكون 

تعفنها  اأو  التمور  يوؤدي اىل تخمر  80% وهذا 

فيها  احل��رارة  درجة  تنخف�ص  املناطق  وبع�ص 

مما يوؤدي اىل عدم جفاف التمور اأو ت�سادف 

اأو  التمور  تلف  اىل  ي��وؤدي  مما  اأمطار  �سقوط 

باحل�سرات.  لال�سابة  عر�سة  تكون  التمور  ان 

املالئمة فقد  الظروف غري  لتلك  لذلك جتنبًا 

يف  وه��ي  ال��ت��م��ور  جني  على  امل���زارع���ون  عمل 

مرحلة الرطب اأو الرطب الهامد ويتم جتفيفها 

اأو ان�ساجها بالطرق التقليدية مثل امل�سطحات 

ا�ستخدام  مع  البال�ستيكية  والبيوت  املك�سوفة 

مفرغات الهواء وكذلك البيوت الزجاجية ومن 

اأهم الظواهر ال�سلبية التي تتعر�ص لها التمور 

با�ستخدام هذه الطرق هي وح�سب ما هو مدون 

من قبل اجلهات املخت�سة بهذا املجال هي:

عدم املحافظة على هيكل و�سكل الثمرة. 1-

تلوث الثمار بالرمال والأتربة والأو�ساخ. 2-

التمور  3- وا���س��وداد  الطبيعي  اللون  فقدان 

نتيجة لتعر�سها لفرتة طويلة لل�سم�ص.

ال�سابة بح�سرات التمور املخزنية. 4-

والبكرتيا واخلمائر  5- بالفطريات  ال�سابة 

التي توؤدي اىل تعفن التمور وحتم�سها.

حتتاج اىل فرتة زمنية طويلة لكي جتف  6-

التمور.

اأول جهاز  2002 مت ت�سميم وتنفيذ  ويف �سنة 

لن�ساج وجتفيف التمور من خالل التعاون مع 

وزارة البيئة واملياه يف دولة الإمارات، حيث مت 

تركيب جهاز �سعة 1500كغم يف مركز اأبحاث 

اخليمة  راأ�ص  يف  ال�سمالية  املنطقة  يف  النخيل 

لغر�ص  دب��ا  يف  ال�سرقية  املنطقة  يف  والآخ���ر 

يف  املخت�سني  قبل  من  عليه  التجارب  اإج��راء 

الرئي�سة  املميزات  اأه��م  وم��ن  النخيل،  جم��ال 

للجهاز:

ال��ت��ح��ك��م ب��درج��ة احل�����رارة وال��رط��وب��ة  1-

ال��ن�����س��ب��ي��ة داخ�����ل اجل���ه���از م���ن خ��الل 

ال�سيطرة  وجهاز  الكهربائية  امل�سخنات 

وبذلك  وال��رط��وب��ة  على درج��ة احل���رارة 

احل��راري��ة  ال���درج���ة  ن��ح��دد  اأن  ميكننا 

واأي�سا  التمور  من  �سنف  لكل  املنا�سبة 

الرطوبة الن�سبية التي يحتاجها كل �سنف 

عند الن�ساج.

داخ��ل  2- منتظمة  ب�سورة  ال��ه��واء  ت��وزي��ع   

التمور  ح��رارة  درج��ة  يجعل  اجلهاز مما 

يوؤدي  وه��ذا  مت�ساوية،  بداخله  املوجودة 

اآن  يف  جميعا  جفافها  اأو  اإن�ساجها  اىل 

تعفن  اأي  ح�����س��ول  ع���دم  ك��ذل��ك  واح���د 

للتمور. 

الأت���رب���ة  3- اىل  ال���ت���م���ور  ت��ع��ر���ص  ع����دم 

واحل�������س���رات اأث���ن���اء ع��م��ل��ي��ة الن�����س��اج 

والتجفيف،كما يف امل�سطحات املك�سوفة.

ماكنة طحن �سعف النخيل 

بطاقة 150كغم بال�ساعة
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امل�سطحات  4- يف  كما  التمور  ا�سوداد  عدم 

فاحتًا  ال��ت��م��ور  ل��ون  ي��ك��ون  ب��ل  املك�سوفة 

اأ�سعة  اىل  التمور  تعر�ص  ل��ع��دم  وذل���ك 

ال�سم�ص اأثناء عملية الن�ساج والتجفيف.

لعملية  5- ال����الزم  ال��زم��ن  يف  الخ��ت�����س��ار 

بامل�سطحات  مقارنة  والتجفيف  الن�ساج 

املك�سوفة والبيوت البال�ستيكية.

تقليل ن�سبة التق�سر بالتمور. 6-

حرارة  7- درج��ة  اىل  التمور  تعر�ص  ب�سبب 

درج��ة   60 اىل  م��ئ��وي��ة  درج����ة   50 م��ن 

�سواء  �ساعة   24 عن  تزيد  ولفرتة  مئوية 

 120-96 )ت�ستغرق  الن�ساج  عملية  يف 

)ت�ستغرق  التجفيف  وعملية  ���س��اع��ة( 

احل�سرات  جميع  ف��ان  �ساعة(   72-24

تكون  التمور  داخ��ل  امل��وج��ودة  والبيو�ص 

من  خالية  التمور  تلك  وتكون  اتلفت  قد 

الآفات اأو ال�سابات وتعترب متورًا معقمة 

ول حتتاج اىل تبخري.

�سعة  جهاز   30 توزيع  مت  اجلهاز  جن��اح  وبعد 

اىل  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  قبل  م��ن  900كغم 

من  وب�سعر مدعوم  ال�سغرية  املزارع  ا�سحاب 

16 جهاز  اأكرث من  الدولة، وحاليًا هناك  قبل 

900كغم  �سعة  جهاز  و15  اأطنان   4-3 �سعة 

موزعة يف جميع مناطق دولة الإمارات.

املوا�سفات الفنية: 

�سعة  ال��ت��م��ور  وان�����س��اج  جتفيف  ج��ه��از 

)2500 - 3000( كغم.

2500كغم اىل  1- التمور:  �سعة اجلهاز من 

3000كغم.

اأم���ت���ار،  2- الطول=8  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

العر�ص= 3 اأمتار والرتفاع=3 اأمتار.

امل���واد  3- م��ن  م�سنوعة  اجل��ه��از  ج����دران 

العازلة حراريا.

للجدران م�سنوعة من  4- الداخلي  ال�سطح 

ال�ستنل�ص �ستيل. 

ي��ح��ت��وي اجل���ه���از ع��ل��ى ب���اب ب��ع��ر���ص 1  5-

موا�سفات  بنف�ص  م��رت   2 وارت��ف��اع  م��رت 

اجلدران.

بحيث  6- حديدية  قاعدة  اجلهازعلى  يثبت 

ميكن نقله ب�سهولة. 

-7  4000( �سعة   )blower( ه��واء  م�سخة 

من  م�سنوعة  اث��ن��ان  ع���دد   )M3/HR

احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

جهاز تجفيف التمور �سعة 900كغم

جهاز تجفيف التمور �سعة 3000كغم
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-8 .)36Kw( م�سخنات الهواء بطاقة

فتحات لدخول وخروج الهواء تفتح وتغلق  9-

اآليا اعتمادا على درجة احلرارة.

م�سيطر ومتح�س�ص درجة حرارة ورطوبة. 10-

الت�سغيل  11- لغر�ص  كهربائية  �سيطرة  لوحة 

وال�سيطرة على عملية التجفيف.

عربات  12-  )8( ع��دد  التمور  حمل  عربات 

التمور  حلمل  ال��ع��رب��ات  ه��ذه  ت�ستخدم 

لغر�ص جتفيفه اأو ترطيبه داخل اجلهاز.

-13  180 الرت��ف��اع:  ال��واح��دة:  العربة  قيا�ص 

�سم، العر�ص: 100 �سم، لعمق: 90 �سم. 

الرئي�سي  14- الهيكل  اأج���زاء  جميع  ت�سنع   

للعربة من احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص 

�ستيل.

-15  20 ال��واح��دة  ال��ع��رب��ة  حتمل  اأن  ميكن   

طبقًا.

اأق�سى حمولة للعربة الواحدة 500 كغم. 16-

 Fumigation ال��ت��م��ور  تعقيم  ج��ه��از 

Chamber

تعقيم  عملية  اإج����راء  يف  اجل��ه��از  ي�ستخدم 

الغ�سل  عملية  اإج���راء  قبل  التمور  )تبخري( 

احل�سرات  قتل  ل�سمان  وذل��ك  لها،  والتعبئة 

وال��ب��ي��و���ص امل���وج���ودة يف داخ���ل ال��ت��م��ور لكي 

الإ�سابة  اأو  التعفن  اىل  تعر�سها  عدم  ن�سمن 

وتقوم  التمور،  خزن  عملية  اأثناء  باحل�سرات 

متوفر  وه��و  اجل��ه��از  ه��ذا  بت�سنيع  دول  ع��دة 

طنًا   14 اىل  3اأطنان  من  الأح��ج��ام  مبختلف 

دول��ة  يف  ي�سنع  ال���ذي  اجل��ه��از  مييز  وال���ذي 

عمليات  ع��دة  اإج���راء  اإمكانية  ه��و  الإم����ارات 

ي��ح��ت��اج��ه��ا امل����زارع����ون وخ�����س��و���س��ًا امل����زارع 

ال�سغرية وهي:

ان�ساج التمور  1-

جتفيف التمور  2-

ترطيب التمور  3-

تعقيم التمور  4-

الإم��ارات  لذا مت ت�سنيع هذا اجلهاز يف دولة 

ت�سدير هذا اجلهاز  وقد مت   2002 عام  منذ 

التعقيم  عملية  وت��ت��م  وال���ع���راق،  م�سر  اىل 

با�ستخدام اإحدى الطرق التالية: 

اأ: طريقة التعقيم با�ستخدام غاز مثيل 

الربوميد.

داخ��ل  1- يف  جنيها  مت  ال��ت��ي  التمور  تو�سع 

�سناديق مفتوحة.

يتم ادخال �سناديق التمور داخل اجلهاز.  2-

اإغالق اجلهاز ب�سورة حمكمة.  3-

داخ��ل  4- ال��ه��وائ��ي  ال��ت��ف��ري��غ  اإج����راء عملية 

الداخلي  ال�سغط  ي�سبح  بحيث  اجلهاز 

للجهاز 0.4 بار حتت ال�سغط اجلوي. 

يتم �سخ غاز مثيل الربوميد بكمية منا�سبة  5-

ح�سب حجم اجلهاز )300-500غم لكل 

طن من التمور(. 

ترتك التمور لفرتة من 3 اىل 4 �ساعات. 6-

 معادلة ال�سغط الداخلي للجهاز.  7-

ي��ت��م اإدخ�����ال ه����واء ج��دي��د اىل اجل��ه��از  8-

واخراج الغاز اىل اخلارج وملدة 30دقيقة، 

اإخراج الغاز  اأنبوب  اأن تكون فتحة  ويجب 

الأر���ص مبا ليقل عن  �سطح  مرتفعة عن 

10 اأمتار ل�سمان عدم ا�ستن�ساقه من قبل 

العاملني يف امل�سنع.

فتح باب اجلهاز واإخراج التمور واإر�سالها  9-

اىل امل�سنع لغر�ص الغ�سل والتعبئة اأو اىل 

املخازن. 

الغاز �سام ويجب احلذر عند التعامل معه. 10-

غاز  با�ستخدام  التعقيم  طريقة  ب: 

ثاين اأوك�سيد الكاربون 

داخ��ل  1- يف  جنيها  مت  التي  التمور  تو�سع 

�سناديق مفتوحة.

يتم اإدخال �سناديق التمور داخل اجلهاز.  2-

اإغالق اجلهاز ب�سورة حمكمة.  3-

داخ��ل  4- ال��ه��وائ��ي  التفريغ  عملية  اإج����راء 

الداخلي  ال�سغط  ي�سبح  بحيث  اجلهاز 

للجهاز 0.4 بار حتت ال�سغط اجلوي. 

الكاربون  5- اأوك�سيد  ث��اين  غ��از  �سخ  يتم 

اجل��ه��از  ح��ج��م  ح�سب  منا�سبة  بكمية 

 12 لكل  50كغم  �سعة  غ��از  )ا�سطوانة 

مرتًا مكعبًا من اجلهاز(. 

ت�سخني التمور املوجودة داخل اجلهاز من  6-

30 اىل 40 درجة مئوية. 

ترتك التمور لفرتة 72 �ساعة. 7-

 معادلة ال�سغط الداخلي للجهاز.  8-

فتح باب اجلهاز واخراج التمور وار�سالها  9-

اىل امل�سنع لغر�ص الغ�سل والتعبئة اأو اىل 

املخازن. 

املوا�سفات الفنية: 

�سعة اجلهاز يف عملية التعقيم 3 اأطنان. 1-

�سعة اجلهاز يف عملية الن�ساج والتجفيف  2-

والرتطيب 1.5طن.

2.4مرت،  3- ال���ط���ول=  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

العر�ص = 2.85مرت، الرتفاع = 2 مرت.

وح��دة ت��وزي��ع غ��از مثيل ال��ربوم��اي��د اىل  4-

داخل اجلهاز.

الكاربون  5- اأوك�سيد  ثاين  غاز  توزيع  وحدة 

اىل داخل اجلهاز.

جميع ال�سمامات تفتح وتغلق اآليا. 6-

ا�سطوانة غاز ثاين اأوك�سيد الكاربون. 7-

يتم اإدخال واإخراج �سناديق التمور يدويا  8-

اىل داخل اجلهاز.

تكون جدران اجلهاز معزولة حراريا. 9-

فتحات لدخول وخروج الهواء تفتح وتغلق  10-

اآليا.

م�����س��ي��ط��ر وم��ت��ح�����س�����ص درج�����ة ح����رارة  11-

وال�سغط.

اأربع عربات ت�ستخدم يف عملية التجفيف  12-

والرتطيب والن�ساج حتتوي كل عربة على 

20 طبقًا م�سنوعة بالكامل من احلديد 

املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل 304. 
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الت�سغيل  13- لغر�ص  كهربائية  �سيطرة  لوحة 

وال�سيطرة على عملية التعقيم.

يتم طالء اجلهاز بطالء ايبوك�سي.  14-

الوزن الكلي للجهاز 5.5طن.  15-

خطوط غ�سيل وتن�سيف وفرز التمور.

العمليات  م��ن  ال��ت��م��ور  غ�سيل  عملية  تعترب 

التي  العملية  وهي  التمور  لت�سويق  الأ�سا�سية 

وتتكون  التمور  وتغليف  تعبئة  عملية  ت�سبق 

غ�سل  عملية  الأوىل  املرحلة  مراحل  ثالث  من 

والثالثة  التمور  تن�سيف  عملية  والثانية  التمور 

الإم��ارات  دول��ة  يف  وتوجد  التمور،  فرز  عملية 

18 خطًا م�سنعة بالكامل يف الدولة  اأكرث من 

ومبختلف الحجام من 250كغم/بال�ساعة اىل 

مت  غ�سيل  خطوط  وع��دة  بال�ساعة،  2.5طن 

ا�ستريادها من دولة الإمارات لكل من اليمن، 

ومن  العراق  الكويت،  عمان،  �سلطنة  م�سر، 

وفرز  وتن�سيف  غ�سيل  خطوط  مميزات  اأه��م 

التمور التي ت�سنع يف دولة الإمارات هي: 

تتم عملية غ�سيل التمور بوا�سطة مر�سات  1-

ق�سرة  تلف  ليتم  لكي  ناعم  رذاذ  ذات 

التمور وبحيث تكون كمية املاء امل�ستهلكة 

اق���ل م���ا مي��ك��ن ب��ح��ي��ث حت��ق��ق اجل���دوى 

كذلك  الغ�سيل،  لعملية  الق��ت�����س��ادي��ة 

ا�ستخدام جهاز الهزاز يف عملية الغ�سيل 

الناقلة عن  الأحزمة  بدل من  والتن�سيف 

طريق الهزاز تكون حركة التمور اهتزازية 

وتتقلب بعدة اجتاهات مما ي�ساعد كثريا 

من  التخل�ص  كذلك  غ�سيلها  عملية  يف 

ال�سوائب املوجودة مع التمور مثل القماع 

والعيدان والحجار والرمال....الخ حيث 

تعمل مبثل عمل الغربيل. 

با�ستخدام  2- التمور،  تن�سيف  عملية  تتم 

الهواء احلار والذي ي�سل اىل 70 درجة 

كهربائية  م�سخنات  ب��وا���س��ط��ة  م��ئ��وي��ة 

�سيق  نفق  داخ���ل  عالية  ه���واء  و���س��رع��ة 

تكون  وبحيث  التجفيف  جهاز  يف  موجود 

حركة  لجت���اه  معاك�سة  ال��ه��واء  ح��رك��ة 

التمور داخل النفق مما ي�ساعد كثريا يف 

ويتم و�سع جهاز هزاز  التجفيف،  عملية 

التخل�ص  لغر�ص  التن�سيف  جهاز  قبل 

بالتمور  العالق  امل��اء  من  كمية  اأك��رب  من 

على  امل�سلط  والهواء  الهتزاز  بوا�سطة 

زيادة  اىل  ي��وؤدي  وهذا   )jet air( التمور 

كفاءة تن�سيف التمور.

مت الخ�����ذ ب��ن��ظ��ر الع���ت���ب���ار ال��ط��ب��ي��ع��ة  3-

وبحيث  للتمور،  والكيماوية  الفيزياوية 

داخل  مترة  لي  بقاء  اأي  هناك  يكون  ل 

الغ�سيل  عملية  من  النتهاء  بعد  اجلهاز 

تخمرها  اىل  ي��وؤدي  مت��ور  اي  بقاء  حيث 

تلك  م��ن  ك��ري��ه��ة  رائ��ح��ة  ان��ب��ع��اث  واىل 

اخلطوط، وهذا ما كانت تعانيه اخلطوط 

�سممت  امل�ساكل  تلك  ولتجنب  ال�سابقة 

عملية  ت�سهل  بطريقة  الغ�سيل  خطوط 

وذلك  عملها،  من  النتهاء  بعد  تنظيفها 

فتحها  ميكن  اخلط  اأج��زاء  جميع  بجعل 

وميكن الو�سول اليها لغر�ص التنظيف.

ال�سالمة  4- درجة  العتبار  بنظر  الأخذ  مت 

والأمان عند تثبيت الهيرتات الكهربائية 

اخل���ا����س���ة ب���ج���ه���از ت��ن�����س��ي��ف ال��ت��م��ور 

حيث  ال��ه��واء،  ت�سخني  يف  وامل�ستخدمة 

جهاز  م��ن  نقطة  اأع��ل��ى  يف  تركيبها  مت 

التن�سيف وبحيث تكون بعيدة عن العمال 

ول ي�سل اليها املاء عند التنظيف.

غ�سيل  5- خطوط  م��ن  اأح��ج��ام  ع��دة  تتوفر 

خمتلفة  وبطاقات  التمور  وفرز  وتن�سيف 

اىل  بال�ساعة  250كغم  طاقة  من  تبداأ 

اأدى  مم��ا  بال�ساعة،  2500كغم  ط��اق��ة 

امل���زارع  اأ���س��ح��اب  م��ن  اإق��ب��ال كثري  اىل 

اق��ت��ن��اء تلك  اخل��ا���س��ة واحل��ك��وم��ي��ة اىل 

تتالءم وطبيعة  اأ�سبحت  والتي  اخلطوط 

عملهم وخ�سو�سا خطوط الغ�سيل بطاقة 

500كغم  وط��اق��ة  بال�ساعة  250كغم 

من  ك��ث��ريًا  ذل��ك  �سجع  حيث  بال�ساعة 

امل��زارع من عمل م�سنع �سغري  اأ�سحاب 

يف داخل مزرعته لغ�سيل وتعبئة التمور. 

الغ�سيل  6- خطوط  اأجزاء  جميع  ت�سنيع  مت 

من احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل 

كذلك  وع��م��رًا،  نظافة  اأك��رث  جعلها  مما 

يف  املتوافرة  وامل��واد  الأدوات  ا�ستخدام 

جهاز تعقيم التمور �سعة 3طن 
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اخلطوط  تلك  ت�سنيع  يف  املحلي  ال�سوق 

امل��واد  �سراء  اأ�سحابها  على  ي�سهل  مما 

لدى  ح�سرها  وع���دم  لها  الحتياطية 

ال�سركة امل�سنعة، مما �ساعد كثريًا على 

القبال يف اقتناء تلك اخلطوط. 

املوا�سفات الفنية خلط غ�سيل وتن�سيف 

وفرز التمور بطاقة 500كغم بال�ساعة 

طبيعة التمور امل�ستخدمة:يجب اأن تكون  1-

 %16 عن  رطوبتها  لتزيد  جافة  التمور 

وتكون مفرودة وغري ملت�سقة.

الطول الكلي للخط: 15مرت. 2-

اأق�سى ارتفاع يف اخلط: 3.8 مرت. 3-

اق�سى عر�ص للخط: 1.35 مرت.  4-

ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة: 62  5-

 50 اأم��ب��ري،   105 380فولت،  كيلواط، 

هرتز.

300-500لرت  6- امل�ستهلك:  امل��اء  كمية 

بال�ساعة 

عدد امل�سغلني للخط: 4 7-

يتاألف اخلط من الأجهزة التالية: 

.)Elevator( 1: جهاز نقل التمور

يقوم هذا اجلهاز بنقل التمور اىل جهاز الهزاز 

وغ�سيل التمور ويكون ح�سب املوا�سفات التالية:

)3(اأمتار،  1- ال���ط���ول  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

والرتفاع)1.8( والعر�ص)0.5(مرت، 

مرت.

من  2- م�سنوعة  اجل��ه��از  اأج�����زاء  ج��م��ي��ع 

 Stainless ل��ل�����س��داأ  امل��ق��اوم  احل��دي��د 

.Steel 304L

احلزام امل�ستخدم لنقل التمور يف اجلهاز  3-

يكون من مادة الربوبالني الغذائي.

مغري  4- مع  كهربائي  مبحرك  اجلهاز  يدار 

�سرع بطاقة 1ح�سان 380فولت. 

بداية  5- يف  املثبتة  التمور  ا�ستالم  ح��اأوي��ة 

ال��ت��م��ور  م���ن  50كغم  ت��ت�����س��ع  اجل���ه���از 

ال�سطح  يف  مثبت  م�سبك  على  وحت��ت��وي 

قطع  بتفتيت  تقوم  والتي  للحاأوية  الأعلى 

التمورالكبرية امللت�سقة. 

الب��ت��دائ��ي  للغ�سيل  ال��ه��زاز  ج��ه��از   2-

 Vibrator of Date first والنهائي للتمور

.and final washing

املوا�سفات: 

والعر�ص  1- مرت   3.5 الكلي  اجلهاز  طول 

0.8مرت والرتفاع الكلي 1.6مرت.

كل  2- للغ�سيل  على حو�سني  يحتوي اجلهاز 

وط��ول  م��رت   0.8 بعر�ص  ي��ك��ون  ح��و���ص 

1.5مرت وعمق 12 �سم. 

حو�سي  3- على  اهتزاز  حمركي  تثبيت  يتم 

الغ�سيل. 

)ع�سرة  4- الأعلى  من  مر�سات  تثبيت  يتم 

اأربعة  خطوط كل خط يحتوي ثالثة اىل 

املياه  توزيع  ل�سمان   )Nozzle( مر�سات 

ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى ج��م��ي��ع اأج����زاء 

دورة  �سمن  اخلطوط  هذه  التموروتعمل 

املاء املغلقة.

خط  5- كل  املر�سات  من  خطني  تثبيت  يتم 

بعملية  ليقوم  يحتوي على ثالثة مر�سات 

الغ�سيل النهائي للتمور حيث يعمل �سمن 

دورة املاء املفتوحة. 

الكمية الكلية للماء امل�ستهلك 500-300  6-

لرت بال�ساعة.

�سور تو�سح اأجهزة الترطيب والتجفيف المثبتة في جهاز التعقيم
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داخل  7- اىل  املياه  بدفع  تقوم  ماء  م�سخة 

املر�سات. 

بتناثر  8- لي�سمح  بحيث  م�سمم  اجل��ه��از 

املاء خارج اجلهاز.

جميع اأجزاء اجلهاز م�سنوع من احلديد  9-

.S.STEEL املقاوم لل�سداأ

الأويل  للتن�سيف  ج��ه��ازال��ه��زاز   -  3

Vibrator of first drying

العالق على  امل���اء  ب��ازال��ة  ي��ق��وم ه��ذا اجل��ه��از 

ال�سطح اخلارجي للتمور وذلك بت�سليط الهواء 

عليها ويكون ح�سب املوا�سفات التالية:

م��رت،  1-  1.5 ال��ط��ول =  اأب��ع��اد اجل��ه��از: 

العر�ص = 0.80 مرت، والرتفاع = 1.5 

مرت.

يتم تثبيت حمركي اهتزاز على اجلهاز.  2-

من  3- م�سنوعة  اجل��ه��از  اأج����زاء  جميع   

   Stainlessلل�سداأ القابل  غري  احلديد 

.steel

-4  AC( موديل   )Blower( الهواء  م�سخة 

 .)220

ي��رب��ط ه��ذا اجل��ه��از بعد ج��ه��از ال��ه��زاز  5-

لغ�سل التمور.

لل�سطح  النهائي  التن�سيف  ج��ه��از   -  4

)Date Drying( اخلارجي للتمور

يقوم اجلهاز بعملية تن�سيف ال�سطح اخلارجي 

للتمور،ويكون ح�سب املوا�سفات اأدناه: 

)3.5(مرت،  1- ال��ط��ول  اجل���ه���از:  ق��ي��ا���ص 

)1.3( والرت��ف��اع  )1(مرت،  والعر�ص 

مرت.

احل�����زام امل�����س��ت��خ��دم ل��ن��ق��ل ال��ت��م��ور يف  2-

اجلهاز يكون من مادة ال�ستنل�ص �ستيل اأو 

الربوبالني.

مغري  3- مع  كهربائي  مبحرك  اجلهاز  يدار 

�سرع بطاقة 2ح�سان 380فولت. 

يتم تن�سيف التمور بت�سليط الهواء احلار  4-

)40-80(درجة  م��ن  ح��راري��ة  ب��درج��ة 

مئوية.

-5  AC( موديل   )Blower( الهواء  م�سخة 

m3/hr)4000( )220( عدد1.

يتم ت�سخني الهواء با�ستخدام امل�سخنات  6-

الكهربائية بطاقة 48 كيلوواط.

دورة ت�سخني الهواء تكون مفتوحة. 7-

لغر�ص  8- امل�ستخدم  ال��ه��واء  �سحب  ي��ت��م 

التن�سيف من خارج قاعة الغ�سيل والهواء 

خارج  يطرد  اأي�سا  اجلهاز  من  اخل��ارج 

قاعة الغ�سيل.

دخول  9- فتحات  عدا  مغلقًا  يكون  اجلهاز 

ال��ت��م��ور وت��ك��ون ه��ن��اك فتحات  وخ����روج 

جانبية لغر�ص التنظيف.

جماري  10- وكذلك  للجهاز  العلوي  الغطاء 

تكون  اجلهاز  من  اخل��ارج  الهواء  �سحب 

معزولة حراريا. 

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  11-

احلديد املقاوم لل�سداأ �ستنل�ص �ستيل.

.)Date Sorting( 5 - جهاز فرز التمور

اأبعاد اجلهاز: الطول = 4 اأمتار، العر�ص  1-

= 0.9 مرت، الرتفاع= 0.92 مرت. 

من  2- م�سنوعة  اجل��ه��از  اأج�����زاء  ج��م��ي��ع 

 Stainless لل�سداأ  القابل  غري  احلديد 

.steel

احلزام امل�ستخدم يف نقل التمور يكون من  3-

Polypropylene مادة اللدائن الغذائي

لغر�ص  4- اأج��زاء  ثالثة  اإىل  مق�سم  اجلهاز 

خم�س�ص  الو�سطي  اجلزء  التمور،  فرز 

اجلانبني  واجل��زئ��ي��ني  اجل��ي��دة،  للتمور 

يكونان خم�س�سني للتمور التالفة.

مغري  5- مع  كهربائي  مبحرك  اجلهاز  يدار 

اجلهاز  �سرعة  تغري  ميكن  بحيث  �سرع 

ح�سب احلاجة ويكون باملوا�سفات التالية: 

.420VOLT، 60HZ, 0.75KW-380

عجينة  لإن��ت��اج  اخل��ا���س��ة  امل��ك��ائ��ن   -  4

التمور.

احتياجات  لتلبية  التمور  عجينة  اإن��ت��اج  يتم 

ويكون  واملعجنات  احل��ل��وي��ات  اإن��ت��اج  م�سانع 

الإنتاج من التمور التي يكون �سعرها قلياًل يف 

التالفة  التمور  واي�سا  كتمور،  ت�سويقها  حالة 

اإنتاج  خطوط  تطوير  مت  وقد  املتعفنة(،  )غري 

ان�سئت  الإم��ارات حيث  التمور يف دولة  عجينة 

عدة م�سانع متخ�س�سة يف اإنتاج عجينة التمور 

مت ت�سنيعها بالكامل يف دولة الإمارات وبطاقة 

اإنتاجها  واأغلب  بال�ساعة  1.5طن  عن  لتقل 

يتم ت�سديره اىل الدول الخرى واأي�سا هناك 

والتي  امل��زارع  يف  املوجودة  ال�سغرية  امل�سانع 

العجينة  وتتميز  املحلي،  ال�سوق  حاجة  تلبي 

الإمارات  دولة  امل�سنعة يف  املكائن  املنتجة يف 

باملوا�سفات التالية: 

على  1- ولحتتوي  متجان�سة  تكون  العجينة 

األياف كبرية.

بني  2- ت���رتاوح  بالعجينة  ال��رط��وب��ة  ين�سبة 

.%21-17

ل تتجاأوز ن�سبة النوى اأو اأجزاء النوى عن  3-

.%0.2

الكبرية  4- الهوائية  ال��ف��ج��وات  م��ن  خالية 

وامل�سوهة للمنظر.

لفرتة  5- خزنها  عند  لتت�سلب  العجينة 

طويلة.

لت��وج��د م���واد غ��ري��ب��ة فيها م��ث��ل امل���واد  6-

املرئية  غري  احلديد  ب��رادة  اأو  املطاطية 

كما يحدث يف اإنتاج العجينة من املكائن 

الأخرى.

مكائن  بها  تتميز  التي  املميزات  واأه��م 

دول��ة  يف  وامل�سنعة  العجينة  اإن��ت��اج 

الإمارات:

واإن��ت��اج  1- ال��ت��م��ور  ن���وى  ف�سل  عملية  ت��ت��م 

العجينة بطريقة الطرد املركزي.
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الأل��ي��اف  2- ���س��ح��ق  بعملية  امل��اك��ن��ة  ت��ق��وم 

العجينة  يجعل  مما  التمور  يف  املوجودة 

اأي  على  ولحتتوي  ولتت�سلب  متجان�سة 

فجوات هوائية.

ميكن التحكم بدرجة رطوبة العجينة من  3-

خالل البخار امل�سلط داخل املاكنة.

بطريقة  4- تتم  العجينة  اإنتاج  عملية  لكون 

احتمال  اأي  فلي�ص هناك  املركزي  الطرد 

مع  تكون  اأن  ميكن  غريبة  م��واد  خل��روج 

اإنتاج  مكائن  يف  يح�سل  كما  العجينة 

اإحداهما  رولتني  بوا�سطة  التمور  عجينة 

لل�سدا  امل��ق��اوم  احل��دي��د  م��ن  م�سنوعة 

م�سنوعة  والأخ����رى  ح���زوز  �سكل  على 

خروج  احتمال  هناك  حيث  املطاط،  من 

املطاط الناعم مع العجينة يف حالة ح�سر 

اأو خ��روج  ال��رول��ة  ن��واة التمر م��ع  اإح���دى 

برادة احلديد يف حالة ح�سول اختالف 

يف  امل���وج���ودة  واحل����زوز  ال�سكاكني  ب��ني 

الرولة. 

على  5- ليحتوي  املاكنة  من  اخل��ارج  النوى 

اأي عجينة حيث يكون نظيفًا %100.

حيث  6- والتنظيف  الغ�سيل  �سهلة  املاكنة 

التمور  فيها  تتواجد  التي  الأج��زاء  جميع 

الو�سول  وميكن  مفتوحة  تكون  والعجينة 

مما  والتنظيف  الغ�سيل  لغر�ص  اليها 

يجعل املاكنة دائما نظيفة ولحتتوي على 

ت�سبب  والتي  داخلها  يف  متبقية  مواد  اي 

الروائح الكريهة يف املاكنة. 

التمور من  7- لعمل عجينة  املاكنة م�سممة 

-%16 بني  رطوبتها  تكون  التي  التمور 

رطوبتها  ت��ك��ون  ال��ت��ي  التمور  اأم���ا   %21

اأقل من ذلك فيتم ترطيبها قبل دخولها 

املاكنة بوا�سطة جهاز ترطيب التمور.

ت��وج��د ع���دة اأح��ج��ام م��ن م��ك��ائ��ن اإن��ت��اج  8-

العجينة احلجم ال�سغري بطاقة 200كغم 

املزارع  احتياجات  يلبي  والذي  بال�ساعة 

بطاقة  امل��ت��و���س��ط  واحل��ج��م  ال�����س��غ��رية 

300كغم بال�ساعة واحلجم الكبري بطاقة 

امل�سانع  يلبي  والذي  بال�ساعة  500كغم 

عجينة  اإنتاج  يف  واملتخ�س�سة  الكبرية 

التمور. 

5 - ماكنة تعبئة عجينة التمور 

وتعبئة  وزن  عملية  يف  املاكنة  ه��ذه  ت�ستخدم 

عجينة التمور حيث مت ت�سنيع هذه املاكنة يف 

دولة الإمارات ا�ستجابة لطلبات م�سانع اإنتاج 

التي  املكائن  حيث  ال�سغرية،  التمور  عجينة 

ت�ستخدم يف تعبئة عجينة التمور امل�ستخدمة يف 

امل�سانع الكبرية هي املكائن التي ت�ستخدم يف 

تعبئة اللحوم، ولكون هذه املاكنة كلفتها عالية 

ال�سغرية  امل�سانع  امكانية  مع  لتن�سجم  مما 

املخت�سة  ال�سغرية  امل�سانع  لنت�سار  ونظرا 

اأ�سبح  الإم��ارات  دولة  التمر يف  باإنتاج عجينة 

هناك طلب كبري على تلك املاكنة، فتم ت�سنيع 

ح��وايل  �سغرية  اإن��ت��اج��ي��ة  ط��اق��ة  ذات  ماكنة 

بوزن  وتقوم  بال�ساعة  300كغم  اىل  150كغم 

عالية  لي�ست  وكلفتها  5كغم  اىل  250غم  من 

ال�سغرية  امل�سانع  اإمكانية  م��ع  تن�سجم  مب��ا 

واأهم املوا�سفات الفنية لتلك املاكنة: 

املوا�سفات الفنية: 

داخل  1- التمور  تعبئة  بعملية  املاكنة  تقوم 

وزن  من  وب��اأوزان خمتلفة  نايلون  اأكيا�ص 

250كغم اىل 5كغم.

300كغم/ 2- ل��ل��م��اك��ن��ة  ال��ك��ل��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

ال�ساعة.

العر�ص  3- 130�سم  الطول  املاكنة:  قيا�ص 

75�سم الرتفاع 230�سم. 

-4  3 بطاقة  كهربائي  مبحرك  املاكنة  تعمل 

اأح�سنة 380 فولت 50 هرتز.

خط غ�سيل وتن�سيف التمور بطاقة 1طن بال�ساعة
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�سعة حو�ص ا�ستقبال العجينة 40 كغم.  5-

طريق  6- ع��ن  املطلوب  ال���وزن  حتديد  يتم 

�سا�سة مثبتة على املاكنة. 

طريقة العمل: يتم حتديد الوزن املطلوب  7-

عن طريق ال�سا�سة ويتم و�سع الكي�ص يف 

فوهة املاكنة ثم يتم ت�سغيل املاكنة فتقوم 

املاكنة ب�سخ الكمية املطلوبة من العجينة.

-8 .PLC تعمل املاكنة بوا�سطة جهاز

بالهواء  9- يعمل  مكب�ص  على  املاكنة  حتتوي 

 8 �سغط  عند  500كغم  بقوة  امل�سغوط 

بار. 

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  10-

.S.STEEL 304L احلديد املقاوم لل�سداأ

6 - ماكنة طحن نوى التمور.

الرئي�سية  املخلفات  م��ن  ال��ت��م��ور  ن��وى  تعترب 

اإنتاج  وم�سانع  التمور  عجينة  اإنتاج  مل�سانع 

الدب�ص حيث ت�سكل ن�سبة 13% من الوزن الكلي 

التمور  نوى  لحتواء  ونظرًا  ال��واح��دة،  للتمرة 

 ،%60 الكاربوهيدرات  من  جيدة  ن�سبة  على 

دهون8%، بروتني 5%، ماء 8%،األياف %19 

الأعالف  اإنتاج  يف  منها  ال�ستفادة  ميكن  لذا 

لوجود  ونظرا  طحنها،  يتم  بعدما  احليوانية 

يف  التمور  ودب�ص  العجينة  لإنتاج  م�سانع  عدة 

من  كمية جيدة  توفر  وبالتايل  الإم��ارات  دولة 

اإنتاج  اأ�سحاب م�سانع  التمور، مما جعل  نوى 

الأعالف احليوانية يهتمون بطحن نوى التمور 

على  �سجع  وهذا  حيوانية،  كاأعالف  وت�سويقه 

تطوير واإنتاج مكائن طحن نوى التمور مبا يلبي 

الفنية  املوا�سفات  اأه��م  ومن  امل�سوقني  حاجة 

نوى  امل�ستخدمة يف عملية طحن  املكائن  لتلك 

التمور وامل�سنعة يف دولة الإمارات هي:

املوا�سفات الفنية:

500كغم  1- للماكنة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ط��اق��ة 

بال�ساعة. 

-2  75 تعمل املاكنة مبحرك كهربائي طاقة 

ح�سان 380فولت

عملية فرز التمور

ماكنة تلقيح النخيل �سعة 25كغم ماكنة ا�ستخال�ص حبوب اللقاح

طت
رو

ت 
و ك

جول
تي

ل ك
ـخك

ـي
و ك

تلت
ـ 

خ و
يف

ر 
لكت

ا 
ايلي

كتر
لـ 

فع
فت

 ر
خ ا

حف
ا

58



قيا�ص املاكنة: الطول: 130�سم، الرتفاع  3-

202 �سم، العر�ص:120�سم.

م�سنوعة  4- بالطحن  اخلا�سة  ال�سكاكني 

من احلديد العايل ال�سالدة. 

حتتوي املاكنة على غربيل ميكن التحكم  5-

من خالله بدرجة نعومة النوى املطحون 

والذي ليقل عن 5ملم. 

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  6-

احلديد الكاربوين املطلي.

يتم تغذية املاكنة بنوى التمور عن طريق  7-

 1 احل����زام ال��ن��اق��ل ال���ذي يعمل ب��ط��اق��ة 

ح�سان 380فولت. 

7- ماكنة غ�سيل �سناديق التمور 

مع  تتعامل  التي  وامل���زارع  امل�سانع  اأغ��ل��ب  يف 

يدويًا وهذا  التمور  يتم غ�سيل �سناديق  التمور 

كمية كبرية من  واىل  اأي��دي عاملة  اىل  يحتاج 

ا�سافة   %100 ال�سناديق  نظافة  وع��دم  ماء 

حيث  الغ�سيل  عملية  يف  امل�ستهلك  الوقت  اىل 

 30 من  اأكرث  غ�سيل  لي�ستطيع  الواحد  العامل 

امل�سانع  حاجة  على  وبناًء  بال�ساعة،  �سندوقًا 

ماكنة  اأول  ت�سنيع  مت  املاكنة  لهذه  وامل���زارع 

لغ�سيل �سناديق التمور يف دولة الإمارات �سنة 

التمور  م�سانع  اأح��د  يف  جتربتها  ومت   2008

يف الدولة، وبعد جتربتها ودرا�سة اأهم العيوب 

وامل�ساكل الفنية املوجودة فيها مت ت�سنيع ماكنة 

وامل�ساكل  العيوب  اأغلب  جتاوز  مت  والتي  ثانية 

الفنية املوجودة يف املاكنة الأوىل ومت ا�ستخدام 

دولة  يف  التمور  م�سانع  اأغلب  يف  املاكنة  هذه 

املاكنة  تلك  ت�سدير  اىل  بالإ�سافة  الإم��ارات 

ال�سعودية  العربية  واململكة  عمان  �سلطنة  اىل 

ملاكنة  الفنية  املوا�سفات  اأه��م  وم��ن  وم�سر، 

غ�سل �سناديق التمور هي: 

 املوا�سفات الفنية:

التمور  �سناديق  غ�سيل  ماكنة  اأول: 

BW3 بطاقة 150 �سندوقًا بال�ساعة

العر�ص  1- 3.7مرت،  الطول  املاكنة:  قيا�ص 

1.25مرت، الرتفاع 1.9مرت.

اأك����رب ق��ي��ا���ص ل��ل�����س��ن��دوق ال����ذي ميكن  2-

600ملم،الرتفاع  الطول  ا�ستخدامه: 

250ملم.

150�سندوقًا  3- للماكنة:  الكلية  الطاقة 

بال�ساعة.

ماء  4- م�سخة  با�ستخدام  امل��اء  تدوير  يتم 

بار،   6-5 و�سغط  اأح�سنة،   10 طاقة 

380فولت، 50هرتز.

وب�سعة  5- حراريا  معزوًل  يكون  املاء  خزان 

380لرتًا.

م�سخنات  6- ب��وا���س��ط��ة  امل���اء  ت�سخني  ي��ت��م 

كهربائية بطاقة 18 كيلوواط.

70درجة  7- للماء  ح���رارة  درج���ة  اأق�����س��ى 

مئوية.

املاكنة  8- داخ��ل  التمور  �سناديق  نقل  يتم 

بوا�سطة ناقل �ستنل�ص �ستيل يدار مبحرك 

كهربائي مع مغري �سرع بطاقة 1 ح�سان، 

380فولت، 50 هرتز.

من  9- امل��اك��ن��ة  يف  ال��ن��اق��ل  احل���زام  �سرعة 

3اأمتار اىل 15 مرتًا بالدقيقة.

املاء  10- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املغلقة 42 مر�سًا.

املاء  11- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املفتوحة 7 مر�سات.

اجن  12-  1 املاكنة  اىل  الداخل  امل��اء  تو�سيلة 

واخلارج من املاكنة 2 اجن.

مرحلة غ�سيل التمور با�ستخدام جهاز الهزاز ومر�سات الماء

خط غ�سيل وتن�سيف وفرز التمور بطاقة 1.5طن بال�ساعة
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ماكنة تعبئة عجينة التمور 

للماكنة27  13- املطلوبة  الكلية  الكهرباء 

كيلوواط،380فولت،50 هرتز.

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  14-

احلديد املقاوم لل�سداأ 304 اأو 316.

الوزن الكلي للماكنة 750كغم.  15-

التمور  �سناديق  غ�سيل  ماكنة  اأوًل: 

BW4 بطاقة 300 �سندوق بال�ساعة

العر�ص  1- 5اأمتار،  الطول  املاكنة:  قيا�ص 

1.25مرت، الرتفاع 1.9مرت.

اأك����رب ق��ي��ا���ص ل��ل�����س��ن��دوق ال����ذي ميكن  2-

600ملم،الرتفاع  الطول  ا�ستخدامه: 

250ملم.

300�سندوق  3- للماكنة:  الكلية  الطاقة 

بال�ساعة.

ماء  4- م�سخة  با�ستخدام  امل��اء  تدوير  يتم 

بار،   6-5 و�سغط  اأح�سنة،   10 طاقة 

380فولت، 50هرتز عدد اثنان.

وب�سعة  5- حراريًا  معزوًل  يكون  املاء  خزان 

380لرتًا عدد اثنان.

م�سخنات  6- ب��وا���س��ط��ة  امل���اء  ت�سخني  ي��ت��م 

كهربائية بطاقة 36 كيلوواط.

70درجة  7- للماء  ح���رارة  درج���ة  اأق�����س��ى 

مئوية.

املاكنة  8- داخ��ل  التمور  �سناديق  نقل  يتم 

ي���دار  ���س��ت��ي��ل  �ستنل�ص  ن��اق��ل  ب��وا���س��ط��ة 

مبحرك كهربائي مع مغري �سرع بطاقة 2 

ح�سان،380فولت،50 هرتز.

من  9- امل��اك��ن��ة  يف  ال��ن��اق��ل  احل���زام  �سرعة 

3اأمتار اىل 15 مرتًا بالدقيقة.

املاء  10- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املغلقة 77 مر�سًا.

املاء  11- دورة  يف  امل�ستخدمة  املر�سات  عدد 

املفتوحة 7 مر�سات.

اجن  12-  1 املاكنة  اىل  الداخل  امل��اء  تو�سيلة 

واخلارج من املاكنة 2 اجن.

للماكنة46  13- املطلوبة  الكلية  الكهرباء 

كيلوواط،380فولت،50 هرتز.

ماكنة اإنتاج عجينة التمور بطاقة 300كغم بال�ساعة

خط اإنتاج عجينة التمور بطاقة 1000كغم بال�ساعة
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 ماكنة غ�سيل �سناديق التمور 

بطاقة 150�سندوق بال�ساعة

ج��م��ي��ع اأج�����زاء امل��اك��ن��ة م�����س��ن��وع��ة من  14-

احلديد املقاوم لل�سداأ 304 اأو316.

الوزن الكلي للماكنة 1200كغم.  15-

بطاقة  16- التمور  �سناديق  غ�سيل  ماكنة   

150�سندوقًا بال�ساعة.
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 وشوشات النخيل 
من جيل إلى جيل ! !

اإبـراهيـــم الح�ســن

مرا�سل جريدة العرب اللندنية

alhasanuae@yahoo.com

موتيفة النخلة. . . 

النخلة اآية من اآيات اهلل، تدل على بديع �سنعه 

ح�سورًا  النخلة  حققت  وق��د  ق��درت��ه.  وجليل 

القدمي،  العربي  اأدبنا  يف  الع�سور  عرب  ب��ارزًا 

ويف ع�سرنا احلديث مل يرتاجع ح�سورها، بل 

اأعمق  �سارت  حتى  الرمزية  مدارج  يف  ارتقت 

واأكثف من اال�سطالح يف تركيز داللته. 

ال��ذاك��رة  ي�ستهدف  ال  النبتة  ل��ه��ذه  وتناولنا 

االبداع  اأو  احل�ساري،  االختزان  اأو  ال�سعبية، 

االأوىل  بالدرجة  يعني  لكنه  االب���داع،  واإع���ادة 

اإ�ساءة  اىل  وال�سعي  الثقافية.  باال�ستمرارية 

احلقيقة التاريخية للمادة الت�سكيلية يف الثقافة 

ال�سودانية، كرتاث مادي كان دائمًا قادرًا على 

هذا  يف  ال��زم��ان  ع��رب  وال��ت��م��دد  اال�ستمرارية 

املكان، وما عداه �سرود �سديد التغ�سي ع�سي 

املالحقة مثل االآداب ال�سفاهية واللغات، احلي 

منها وامليت.

انقاذ  حملة  منذ  االأث��ري��ة  الك�سوف  ت��وايل  اإن 

اآثار النوبة، وفرت كثريًا من املواد واملعلومات 

وف��رت  وق��د  بالتحليل.  تناولها  يتوجب  التي 

اال�ستمرار  يف  مهمة  ظ��اه��رة  الك�سوف  ه��ذه 

احل�ساري خا�سة يف �سمايل وو�سط ال�سودان، 

يف  اال�ستمرارية  ه��ذه  �سكل  لبيان  و�سن�سعى 

حلياة  جمايل  اف��راز  اأنها  اعتبار  على  الفنون 

النبتة القدمية يف  االأمة. وموتيفة النخلة هذه 

اأر�ض النيل والتي كانت وما زالت هي طعامهم 

واأن  ورمزهم  واحتفالهم  واأ�سياوؤهم  و�سرابهم 

منها بع�ض اأ�سباب احلياة وبها ينحدر الوجود. 

جم��ازًا  ال��دائ��م��ة  ون�سارتها  بخ�سرتها  وه��ي 

وعيهم  يف  فهي  كله  ول��ه��ذا  للخلود،  مم��ت��ازًا 

الثقايف را�سخة و�سلت يف مقدراتهم التعبريية 

بها  فعمرت  الفن  منطقة  اأو  الرمز،  م�ستوى 

تك�سف  ا�ستمرارية  يوؤكد  ما  وفنونهم،  اآدابهم 

وحتى  وال��زم��ان.  املكان  يف  ثقافية  وح��دة  عن 

حلقيقة  �سنوؤ�س�ض  و�سوحًا  اأك��ر  االأم��ر  يكون 

الظاهرة اأوال كوجود وانت�سار. 

وو�سطه  ال�سودان  �سمايل  يف  النخيل  اأرت��ب��ط 

االحتفالية  باملنا�سبات  و���س��رق��ه  غ��رب��ه  ويف 

مثل  الوجودي  التكري�ض  وباأوقات  والطق�سية، 

امليالد واملوت، والتكري�ض االجتماعي كاخلتان 

ك��ردف��ان  اىل  االأم���ر  ه��ذا  وانت�سر  وال�����زواج، 

ودارفور يف غرب ال�سودان. 

ال���والدة  كي�ض  ي��دف��ن  املناطق  ه��ذه  اأغ��ل��ب  يف 

الكي�ض  هذا  يدفن  ال�سري(  واحلبل  )امل�سيمة 

من  ف��رع  عليه  ويغر�ض  النف�ساء،  غرفة  اأم��ام 

ج��ري��د النخل وي���روى ب��امل��اء )الح���ظ اق��رتان 

ال��والدة.  اأو  الوجود  حالة  هذه  باملاء(  النخيل 
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اأما يف حالة العدم اأو املوت فاإننا جند اأن اأهايل 

منطقة النوبة يف �سمايل ال�سودان يثبتون على 

النخل  جريد  م��ن  اأف���رع  ثالثة  موتاهم  قبور 

والثاين  امليت  راأ���ض  جانب  على  االأول  يغر�ض 

ناحية االأرجل ويلقى بالثالث على القرب نف�سه. 

عرفت هذه املمار�سة الآثار �سحيقة، االأمر الذي 

لفت اأنظار الدار�سني للثقافة ال�سودانية. 

ال��ظ��اه��رة ببعدها  ال��ب��ع�����ض ه���ذه  ت��اب��ع  ل��ق��د 

ما  م�ستمر،  ت��راث  اأنها  باعتبار  احل�ساري، 

وم�سر  احلديثة  النوبة  بني  يربطون  جعلهم 

على  االأم��ر  يقت�سر  ومل  القدمية.  الفرعونية 

اأ���س��اروا  ولكنهم  ال��وج��ودي،  اال�ستعمال  ه��ذا 

حديثًا  امل��ت��زوج��ون  يحمله  النخيل  اأن  اىل 

وه��ذه  )ال�����س��رية(  االحتفالية.  امل�����س��ريات  يف 

وقبل  الفرعونية.  الوثنية  اأيام  كانت  املمار�سة 

اأن نعود بالظاهرة اىل جذورها ال بد من بيان 

ر�سوخها يف واقعنا االآتي. 

بالعادات  النخيل  ارت��ب��اط  ظ��اه��رة  فانت�سار 

البالد،  نواحي  اأغلب  يف  ال�سودانية  والتقاليد 

احلديثان  فالزوجان  وم��ع��روف.  م�سهور  اأم��ر 

اأ�سبوع  النخل بجانبهما ملدة  يحتفظان بجريد 

حالة  يف  حمله  ج��ان��ب  اىل  ه��ذا  االأق����ل.  على 

امل�سريات الطق�سية ويحدث هذا يف الريف، اأما 

بفروع  تزين  العرو�سني  �سيارة  فاإن  املدينة  يف 

طق�سي  را�سب  هي  نف�سها  وال�سرية  النخيل. 

النوبة  مللوك  التتويج  م�سريات  اأي��ام  من  قدمي 

معبد  اىل  ي�سريون من مروي  الذين  املرويني، 

الربكل،)1( وهناك ارتباط وثيق بني اجلريد 

القدمية  امل��روي��ة  التتويج  وطقو�ض  وال�����س��رية 

اإن  وال�سريرة.  احلنة  جل�سات  من  ورا�سبها 

النخل  جلريد  الطق�سية  االأهمية  على  التاأكيد 

بتناول اجلريد  فقط  يتم  ال  املنا�سبة،  يف هذه 

بالتناول  الطق�ض  على  بالتاأكيد  ولكن  نف�سه 

اجلمايل اللفظي. اإذ يذكر اجلريد  يف االأغاين 

واالأهازيج امل�ساحبة للممار�سة، اأي يف االآداب 

املتعلقة باحلب والزواج واأغاين ال�سرية بالذات 

حيث يذكر املاء والبحر واجلريد. 

ب�سعائر  ال�سلة  ذات  االآداب  م�ستوى  وعلى 

التي  العاطفية  االأغ���اين  مثل  احل��ي��اة  تزكية 

اجناب  قيم  هي  والتي  جن�سية،  قيمًا  تت�سمن 

اأدب��ي��ة  ا�ستعماالت  ه��ن��اك  اأن  جن��د  وزي����ادة، 

ال�سايقية  اآداب  يف  للنخيل  متقدمة  وجمالية 

مثاًل، على امل�ستويات الرمزية واملجازية. مثل 

اأمر  االأخ��رى  الثقافة  �سرائح  يف  التوغل  ه��ذا 

ولقد  االأث��ر.  تتبادل  الثقافة  ف�سرائح  معروف 

وثمر،  كاأجزاء  بالنخيل  كبريًا  احتفاء  الحظنا 

اأن  خا�سة  ال�����س��ودان  �سمال  اآداب  يف  و�سجر 

املراأة ت�سبه بالنخيل دائما يف اغاين ال�سايقية. 

وبجانب هذه املعاجلات االأدبية الرمزية، جند 

اأن اآداب ال�سايقية تتحاور مع النخيل وتتخاطب 

معه على اعتبار اأنه روح. 

من  يجعل  ال��ذي  امل��ج��ازي  اخلطاب  ه��ذا  مثل 

يف  جنده  حيًا،  كائنًا  املوتيفة  هذه  )النخلة( 

اأغلب االأعمال االأدبية للكتاب وال�سعراء العرب، 

فاالأديب ال�سوداين الطيب �سالح وهو من قبيلة 

ال�سايقية يف �سمال ال�سودان، قد اأن�سن النخلة 

و�سخ�سنها يف جمموعته )دومة ود حامد( يف 

واأخ��رى  اجل��دول(  علي  )نخلة  عنوانها  ق�سة 

بعنوان )حفنة متر( اأبرز فيهما النخلة وكاأنها 

التفاعل  كائنًا حيًا ميكن خماطبته كما ميكن 

معه. )2(    

اطار  يف  ال�سورة  بهذه  الظاهرة  انت�سار  اإن 

جتان�سها  من  الرغم  على  ال�سودانية  الثقافة 

اخلفي�ض، امنا هو دليل اآخر على قدم  وعتاقة 

اجلغرايف  االنت�سار  نظرية  ان  الثقافة.  ه��ذه 

االأثر  منطقة  وانت�سار  التقادم  بني  تربط  التي 

وحوا�سيها،  املركزية  الثقافات  بني  وال�سلة 

للقيم،  خم��ازن  احلوا�سي  من  جتعل  �سلة  هي 

عن  بعيدة  لتبقى  املركزية  القيم  اليها  ت�سل 

دورات التغيري، ولناأخذ مثااًل ان جريد النخل 

اأم��ام  تدفن  التي  امل��ول��ود،  ت��واب��ع  ف��وق  يغر�ض 

اأخ�سرين  يعتربان  املختونة  اأو  واملختون  الدار 

ملدة ا�سبوع ال بد اأن يحمال طوال هذا اال�سبوع 

اأو  العي�ض  مباء  مبلاًل  ال�سعف  اأو  النخل  جريد 

ال�سعف  يربط  ثم  اللنب،  معه  ويح�سر  البليلة، 

بايدي الزوجني. 

ه��ذا االأم���ر ي��ح��دث يف اأوا���س��ط دارف����ور، اأم��ا 

الذيوع،  �سديد  فيها  االأم��ر  اأن  فيبدو  كردفان 

اإذ اأنه وبني اأغلب قبائل اجلبال، ياأخذ الزواج 

يكاد  والطقو�سية  ال�سرية  �سديد  معقدًا  �سكال 

اليوم  يف  ولكن  الطرفني،  ن�ساء  بني  ينح�سر 

ال�سابع ال بد للعرو�ض من زيارة دار والد زوجها 

ت�سع  اأن  وعليها  وال�سعف.  امل��اء  اليهم  حاملة 

عالمات  تكون  حيث  ال��دار  مدخل  يف  ال�سعف 

ت�سري  ما  غالبًا  وهي  مو�سوعة  االأ�سرة  ورم��وز 

ترتك  ومنجزاتها.  ونبلها  االأ���س��رة  ث��راء  اىل 

الزوجة ال�سعف زيادة على هذه الرموز وحتمل 

بتعميدها  يقوم  ال��ذي  العري�ض  وال��د  اىل  امل��اء 

يربط  الفوجن  جنوب  يف  االأنق�سنا  ويف  باللنب. 

ال�سعف على �سيقان �سجر الدوم والدليب حتى 

�سارة  وه��ي  االأ�سجار،  تبقى  كي  اي  مت��وت،  ال 

معلومة يف هذه الثقافة. وهكذا ي�سري ال�سعف 

الثقافات  يف  دائ��م��ًا  ك��ان  كما  للحياة  رم���زا 

الثقافة  اأكدت عليها  التي  القدمية،  ال�سودانية 

عن  حتدثنا  فقد  �سبيهة.  بقيم  اال���س��الم��ي��ة 

جريد النخل كوثيقة فنية ونزيد عليها ان اآداب 

اال�سالم  توؤكد املكانة الفريدة للنخل. 

وما نعلم من تاريخ ال�سودان احل�ساري يجعلنا 

القهر  ت��ع��رف  مل  ال�����س��ودان  ثقافة  اأن  نعتقد 

احل�ساري، فاحلرية احل�سارية الن�سبية الأهل 
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لقيمهم  الوئيد  التطور  من  مكنتهم  ال�سودان 

الثقايف  للتعدد  امكانية  وخلقت  احل�سارية 

مثل  واآخ���ر  ال�سيا�سي.  ب��ال��رب��اط  امل��خ��ل  غ��ري 

بالعرب  ال�سلة  هي  احل�سارية  ال�سالت  هذه 

واال�سالم. 

نحن  التي  واملوتيفة  بالرمز  يتعلق  فيما  اأم��ا 

نيلية  م�سالك  اآثارها يف  نزلت  فقد  ب�سددها، 

قدمية فاأكدت قيمًا قائمة. اىل اأن جاء العرب 

الطبيعية  م�ستوى احلياة  نخيل على  اأهل  وهم 

بع�ض  اأو  غ��ذاءه��م  التمر  ك��ان  واالجتماعية 

غ��ذائ��ه��م وم���ن رم��وزه��م ال��ق��وي��ة، ع��م��رت به 

حافاًل  بالنخيل  الكرمي  القراآن  وكان  اآدابهم، 

النخل،  بها  ذكر  التي  االآي��ات  وتعددت  وحفيًا 

وتداول اأهل ال�سودان ن�سو�سًا عاجلت مو�سوع 

الذي  ال�سوداين  االبداعي  الروح  بنف�ض  النخل 

ي�سري االأ�سياء كائنات حية، مما يجد يف نفو�ض 

النا�ض قبواًل، مثل احلديث الذي رواه ابن عمر 

الحكام  اجل��ام��ع  كتابه  يف  القرطبي  واورده 

القراآن “ 3 “ عندما عر�ض لتف�سري االآية 24 

من �سورة ابراهيم  “ امل تر كيف �سرب اهلل 

ثابت  ا�سلها  طيبة  ك�سجرة  طيبة  كلمة  مثاًل 

وفرعها يف ال�سماء “ حيث جاء قوله “�سل اهلل 

عليه و�سلم” ان من ال�سجرة �سجرة ال ي�سقط 

ثم  ؟  ما هي  خ��ربوين  املوؤمن  مثل  وهي  ورقها 

قال هي النخل. 

يجعلنا  ال�سورة  بهذه  احلديث  هذا  ورود  ان 

ذلك  النيل،  اأه��ل  نفو�ض  يف  وجد  اأن��ه  نفرت�ض 

اخللود  مبفهوم  عندهم  ارتبطت  النخلة  اأن 

وقد ورد نف�ض احلديث يف موطاأ مالك بزيادة 

الدائمة،  ون�سارتها  النخلة  خلود  على  تركيز 

ال  النخلة  “ هي  هكذا  احلديث  �سلب  ورد  اإذ 

له  ت�سقط  ال  املوؤمن  وكذلك  اأمنلة  لها  ت�سقط 

املحبب  اأ�سكال اخلطاب  ومن   )4( . “ دعوة 

ثقافيًا يف احلديث عن النخلة، احلديث القائل 

هذا  مثل  النخلة.  “ يعني  عمتكم  من  “ كلوا 
حديث  اأنا�سًا  االأ�سياء   يجعل  ال��ذي  اخلطاب 

ي�سبه ثقافة ال�سودان الغيبية الروحية. 

يف الت�سكيل كانت موتيفة النخلة وا�سعة االنت�سار 

النخيلية  فاملراوح  ال�سجاد،  خا�سة يف �سناعة 

ا�ستعملت  وجم�����ردًا،  طبيعيًا  منها  ك���ان  م��ا 

اىل  ال��ع��رب  ج��زي��رة  م��ن  ت�سميمية  كموتيفة 

الهند امل�سلمة، ويف ال�سجاد اال�سالمي الهندي 

ا�ستعملت �سجرة النخيل كرمز ل�سجرة احلياة، 

ت�سمم يف منت�سف ال�سجاد حماطة بحيوانني 

مثل الطاوو�ض اأو احل�سان اأو حيوانات خرافية 

ترتتب ب�سكل ت�سنيفي معروف، وال �سك اأن كل 

هذه القيم كانت تاأكيدًا ال�ستمرار هذا الرمز، 

التاأثري نتيجة لالت�سال احل�ساري  وياأتي هذا 

العربية  بالثقافة  ال�����س��ودان  ك��ت��اأث��ر  امل���وؤث���ر، 

اال�سالمية. 

ال�سودانية  الثقافة  �سهدته  التاأثر  ه��ذا  ومثل 

التي  الكربى  الديانة  تلك  امل�سيحية  اأيام  على 

فيها  مت��ت  اأخ����رى  وم����رة  اال����س���الم.  �سبقت 

ا�ستعملت  كن�سية  قيم  ب��ني  حميمة  ل��ق��اءات 

توؤكد  جاءت  ت�سكيلية  وكموتيفة  كرمز  النخيل 

يف  واالأق��ب��اط  وامل��وت��ي��ف��ة،  ال��رم��ز  ا�ستمرارية 

ال�سودان يتعاملون مع هذه املوتيفة مبا يتنا�سب 

وهو  االآالم،  اأ�سبوع  ترتيب  فلديهم  وعقيدتهم، 

امل�سيح،  بقيامة  لالحتفال  ميهد  كن�سي  اأ�سبوع 

واأحد  ال�سعانني،  اأحد  يوم  االأ�سبوع  هذا  ي�سبق 

ال�سعف الذي تعقبه جمعة القيامة.

وطقو�ض التعميد كانت منت�سرة بني اخلرطوم 

ووادي حلفا، طقو�ض ي�ستعمل فيها املاء وجريد 

النخل مثل طق�ض االأربعني. وهو طق�ض اأربعني 

يوما  اأربعني  بعد  الطفل  النف�ساء، حيث يحمل 

حجرتها،  وال��دت��ه  فيها  تغادر  مل  والدت���ه،  من 

يحمل اىل النيل يعمد مبائه حيث حتمل الن�سوة 

يعمد  للوالدة  الثالث  اليوم  ويف  النخل،  جريد 

الطفل يف طق�ض ي�سمى طق�ض ماريا وهو طق�ض 

املح�ض  �سكوت  ودي��ار  حلفا  وادي  بني  منت�سر 

�سمال  اح��ت��ف��اظ  يف  ال�سبب  اأن  وي��ب��دو   )5(

تكاثف  هو  القدمية  امل�سيحية  باالآثار  ال�سودان 

ال�سغوط  اأمام  الفارين  امل�سيحيني  املهاجرين 

الثالث  اململوكية يف م�سر، خا�سة يف القرنني 

ع�سر والرابع ع�سر، واعمارهم ململكة االأبواب 

يف  العنا�سر  هذه  وانت�سار  ال�سمالية  امل�سيحية 

اأر�ض املح�ض وال�سكوت والدناقلة. 

اىل  ي�سري  م��ا  ال��ف��رتة  تلك  اآداب  م��ن  تبق  مل 

ا�ستعمال موتيفة النخيل مبا ميكننا من ربطها 

التي  ال�سودانية،  العادات  يف  النخيل  ثيمة  مع 

التوايل  ظ��اه��رة  معاجلة  ن��ح��اول  خاللها  م��ن 

واال���س��ت��م��رار يف ه���ذه ال��ث��ق��اف��ة. ول��ك��ن فنون 

النوبية  والكني�سة  امل�سرية،  القبطية  الكني�سة 

التي  الب�سرية  املوتيفات  ه��ذه  مبثل  ع��ام��رة 

توؤكد اال�ستعمال الطق�سي للنخيل بالنحو الذي 

امل�سيحي  العهد  لفنون  الداخلية  القيم  يجعل 

يف النوبة، ا�ستمرارا طبيعيا لقيم فنون العهود 

االأمونية.  الديانات  فيها  �سادت  التي  املروية 

جلريد  الت�سكيلية  اال�ستعماالت  اأظ��ه��ر  وم��ن 

النخل يف مروي اأن ملوك مروي ير�سمون وهم 

نزعت  وقد  النخل  جريد  اأيديهم  يف  يحملون 

اإال قلياًل، مما يجعله يف هذه ال�سورة  اأوراق��ه 

االأف��رع  ه��ذه  فت�سري  اوزري�����ض  للمعبود  رم��زا 

اخلزف  زخرفة  يف  جند  كما  للخلود،  رم��وزا 

وما  بال�سفادع،  مت�سل  وه��و  النخيل  امل��روي 

قربان النخالت الثالث املجردات من ال�سعف 

اإال  املعا�سر،  ال�سوداين  اأو  النوبي،  قرب  على 

دعوة للخلود يف دار النعيم. )6 ( يتبع ......

املراجع والهوام�ش: 

–  د. اح��م��د امل��ع��ت�����س��م، مم��ل��ك��ة االب����واب   1

يف  ال��و���س��ط��ي،  ال��ع�����س��ور  يف  امل�سيحية 

درا�سات افريقية، العدد اخلام�ض، املركز 

اال�سالمي االفريقي. 1989 �ض 83

2 -   دومة ود حامد، الطيب �سالح، دار العودة، 

بريوت، �ض18

–  القرطبي، اجلامع الحكام القراآن، طبعة   3

دار احياء الرتاث، بريوت، �ض 359 

4 -  موطاأ االمام مالك. 

معركة  يف  ق��ا���س��م،  ال�����س��ري��ف  ع���ون  –  د.   5

الرتاث، 1980  �ض 14 – 211 

ق�سايا  اح��م��د،  حم��م��د  ال��غ��ف��ار  ع��ب��د  –  د.   6

للنقا�ض، 1988  �ض 143
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 طرق وفوائد 
اإلنضاج الصناعي 

للتمور
عرف الإن�سان منذ القدم، اأن ثمار التمر متر 

اأطلق على  بعدد من املراحل لكي تن�سج، وقد 

العقد  بعد  تبداأ  التي  الأط��وار  اأو  املراحل  هذه 

الن�سج، عدد من  وتنتهي مبرحلة  والإخ�ساب 

امل�سميات التي تبني وت�سف كل طور بدقة.

بالنخيل  وامل��ه��ت��م��ون  ال��ب��اح��ث��ون  اأج��م��ع  وق���د 

والتمور على اأن ثمار التمر متر بخم�سة اأطوار 

رئي�سة، حتى ت�سبح نا�سجة ب�سكل كامل، لكن 

ولظروف معينة، ميكن اأن تن�سج بع�ض الثمار 

على العذق )العثق( الواحد بينما ثمار اأخرى 

حتتاج اإىل وقت اأطول.

�لمهند�س �أمجـد قـا�سم

متخ�س�ض في تكنولوجيا 

ال�سناعات الكيميائية

ع�سو الرابطة العربية لالإعالميين العلميين

engamjad@gmail.com

يتفاوت ن�سج الثمار على العذق الواحد



من هنا، ل بد من تدخل القائمني على زراعة 

ت��ل��ك ال��ت��م��ور وال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا، ب���اإج���راء عملية 

وبيع  جني  اأج��ل  من  مبا�سر،  ب�سكل  الإن�ساج 

تلك التمور يف الأ�سواق ب�سكل منا�سب ولتجنب 

كامل  ن�سج  ع��دم  ج���راء  املحتملة  اخل�سائر 

التي ن�سجت مبكرًا، فما  الثمار  الثمار وف�ساد 

وما  التمور؟  لإن�ساج  املتبعة  الطرق  تلك  هي 

بع�ض  ن�سج  تاأخر  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  هي 

الثمار؟

مراحل منو ثمار التمر:

متر ثمار التمر اأثناء منوها بخم�سة اأطوار هي:

الطور الأول: احلبابوك:  

وتختلف ت�سمية هذا الطور يف عدد من الدول 

العربية، ففي ال�سعودية يطلق عليه ا�سم حبمبو 

قدميا  العرب  اأم��ا  �سدى،  ي�سمى  احلجاز  ويف 

اأو جدال، ويبداأ  اأطلقوا عليه ا�سم ح�سل  فقد 

وي�ستغرق  التلقيح  عملية  بعيد  ال��ط��ور  ه��ذا 

التمر يف  وتاأخذ ثمرة  اأ�سابيع،   5 –  4 حوايل 

هذا الطور �سكال كرويا وتكون ذات لون ق�سطي 

خمطط بخطوط خ�سراء.

الطور الثاين: الكمري اأو القمري: 

وي�سمى هذا الطور يف ال�سعودية با�سم بلح، ويف 

بع�ض  ويف  ن��ارخ،  اأو  اأخ�سر  بلح  ي�سمى  م�سر 

دول اخلليج العربي يعرف با�سم خالل، اأما يف 

ليبيا وتون�ض فيعرف با�سم عمق اأو اأغمك، ويف 

العراق يعرف با�سم الكمري اأو القمري، ويتميز 

الثمار  وزن  يف  ال�سريعة  بالزيادة  الطور  هذا 

خالل �سهري يونيو )حزيران( ويوليو )متوز( 

وقد ميتد هذا الطور اإىل �سهر اأغ�سط�ض )اآب( 

املنطقة  يف  ال�سائدة  املناخية  الظروف  ح�سب 

التي زرع بها النخيل.

الطور الثالث: اخلالل: 

ويف  بلح،  با�سم  م�سر  يف  الطور  هذا  ويعرف 

احلجاز  يف  اأما  »ب�سر«  ي�سمى  وجند  الإح�ساء 

وبلح  ال�����س��ودان،  يف  و���س��ف��وري  زه���و،  فيدعى 

هذا  وي�ستمر  اإفريقيا،  �سمال  دول  يف  ب�سر  اأو 

الطور من 3 – 5 اأ�سابيع، ويتميز ببطء زيادة 

وزن وحجم التمر، بل ويقل وزن التمر يف نهاية 

ب�سبب  املذاق  الثمار حلوة  وت�سبح  الطور  هذا 

تراكم ال�سكريات فيها، ويالحظ اأن بع�ض اأنواع 

التمور كالربحي يف العراق وال�سعودية، وزغلول 

يف م�سر، يتم ا�ستهالكها عندما تكون يف هذا 

الطور.

الطور الرابع: الرطب: 

معظم  يف  عليها  متفق  ال��ط��ور  ه��ذا  وت�سمية 

نخيل  اأ�سجار  بها  ت��زرع  التي  العربية  ال��دول 

اإىل  اأ�سبوعني  من  الطور  هذا  وي�ستمر  التمر، 

ال�سابق،  اأ�سابيع بعد نهاية طور اخلالل  اأربعة 

ويظهر الرطاب يف العادة من قمة ثمرة التمر، 

ويف بع�ض اأنواع التمور اجلافة ون�سف اجلافة 

يتغري لون الثمار اإىل اللون املحمر.

الطور اخلام�س: التمر: 

بالرغم من اأنه يف معظم الدول العربية يطلقون 

بع�ض  يف  انه  اإل  التمر،  ا�سم  الطور  هذا  على 

الدول كم�سر ي�سمونه با�سم بلح ويف عمان �سح 

ويف املغرب با�سم اأبلوح، ويف هذا الطور تاأخذ 

الثمار قوامها وت�سبح لينة ومتما�سكة ومعتمة 

ت�سبح  اجلافة  �سبه  التمور  اأن���واع  ال��ل��ون،ويف 

يف  اأم���ا  جم��ع��دة،  للثمرة  اخل��ارج��ي��ة  الق�سرة 

اللون  فاحتة  الق�سرة  فتكون  اجلافة  الأ�سناف 

وقوامها �سلب وياب�سة.

اأ�شباب عدم ن�شج التمور ب�شكل كامل:

الثمار  حت��ول  ال��ت��م��ور،  ن�سج  بعملية  يق�سد 

�ساحلة  ت�سبح  ل��ك��ي  اخل��ام�����ض  ال��ط��ور  اإىل 

اأنواع  اأو خلزنها ) بع�ض  الب�سري  لال�ستهالك 

التمور يتم ا�ستهالكها قبل الو�سول اإىل مرحلة 

قد  التمور  ن�سج  ومراحل   ،) الكامل  الن�سج 

الثالثة  الأط���وار  وخ�سو�سا  متداخلة،  تكون 

والتمر ( حيث  وال��رط��ب  ) اخل��الل  الأخ���رية 

اأو حتى على  اأن تت�سكل على عذق واحد  ميكن 

ال��ظ��روف  على  يعتمد  وه���ذا  واح���د،  ���س��م��راخ 

والرطوبة  كاحلرارة  بالتمر  املحيطة  املناخية 

كل  لها  تتعر�ض  التي  ال�سوء  وكمية  الن�سبية 

الزهرة  عمر  وك��ذل��ك  موقعها،  ح�سب  ثمرة 

ومتى مت الإخ�ساب لها ونوعية حبوب اللقاح.

وعملية ن�سج ثمار التمر والتي ل تتم يف العادة 

ترتاوح  الواحدة  النخلة  على  الوقت  نف�ض  يف 

مدتها الزمنية ب�سبب العوامل ال�سابقة وتتباين 

من منطقة جغرافية اإىل اأخرى، ففي املناطق 

جدا  العالية  الن�سبية  الرطوبة  وذات  احل��ارة 

اأول ثمرة  فاإن املدة الزمنية املمتدة بني ن�سج 

ن�سبيا،  ق�سرية  تكون  ثمرة  واآخ��ر  العذق  على 

كافة  ن�سج  حل��ني  الن��ت��ظ��ار  ميكن  وب��ال��ت��ايل 

اجلافة  املناطق  يف  لكن  العذق،  لق�ض  الثمار 

تتميز  التي  اأو  القليلة،  الن�سبية  الرطوبة  ذات 

الزمنية  املدة  فاإن  احلرارة،  درجة  بانخفا�ض 

الالزمة لن�سج كافة الثمار تكون طويلة ن�سبيا، 

ف��اإن  وبالتايل  �سهر،  م��ن  اأك��ر  ت�ستغرق  وق��د 

تن�سج  لكي  العذق  على  الثمار  كافة  انتظار 

متور  م��ن  ك��ب��رية  كميات  ت�ساقط  يف  يت�سبب 

الأر����ض،  على  ن�سجت  ال��ت��ي  النخيل  �سجرة 

ف��ورا،  جمعها  يتم  مل  ح��ال  يف  تتلف  وبالتايل 

فقط،  النا�سجة  الثمار  جني  يتطلب  وه��ذا 

وتخزينها وانتظار ن�سج بقية الثمار، مما يزيد 

من الكلفة القت�سادية على املزارع وانخفا�ض 

نوعية املنتج النهائي من التمور.

يكون  التمر  اأن��واع  بع�ض  اأن  ذل��ك،  اإىل  اأ�سف 

طويال،  وقتا  وي�ستغرق  منتظم  غري  ن�سجها 

واجلزائر  تنزانيا  من  كل  يف  نور  دجلة  فتمور 

ب�سكل  الواحد  العذق  التمر على  ن�سج  يتفاوت 

اأول  منها  النا�سج  جني  ي�ستدعي  وهذا  كبري، 

باأول وكب�سها، ويعترب من املقبول اأن يتم جني 

تطلب  اإذا  لكن  املو�سم،  يف  مرتني  املح�سول 

الأمر اأكر من ذلك، عندها ل بد من اإن�ساج 

التمور غري النا�سجة �سناعيا.

هذا ويحدد ن�سج ثمار التمر عدد من العوامل، 

اأن التمور  كتجمع ال�سكر يف الثمرة، وقد وجد 

نور  تتفاوت ح�سب نوعها يف ذلك، فنوع دجلة 

تعترب نا�سجة عندما ت�سبح طراوة الثمرة بني 

نوع  اأم��ا  والقمة،  القاعدة  بني  امل�سافة  ن�سف 

وي�سبح  الثمرة  يف  يتجمع  ال�سكر  فاإن  املكتوم 
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واخل�سراوي  �سفافا،  الثمر  �سطح  من   %15

التمرة  كامل  ت�سبح  حتى  فيه  ال�سكر  يرتاكم 

طرية نا�سجة، وعملية تكون ال�سكر هذه لي�ست 

الثمار،  ن�سج  يحدد  الذي  الوحيد  العامل  هي 

العتبار،  بعني  اأخرى  عوامل  اأخذ  من  بد  فال 

واملظهر  والنكهة  والرائحة  وال��ق��وام  كاملذاق 

العام.

فوائد الإن�شاج ال�شناعي للتمور:

ال�سناعي  الإن�����س��اج  عملية  اإىل  اللجوء  يتم 

التحول من طور  للتمور، عندما تدخل مرحلة 

بقعة  تظهر  ال��رط��ب، حيث  ط��ور  اإىل  اخل��الل 

عندما  اأي  الثمرة،  اأ�سفل  اللون  داكنة  لينة 

يتدفق ال�سكر اإىل الثمرة.

ثمار  كامل  لن�سج  الزمنية  ال��ف��رتة  ط��ول  اإن 

�ستة  اإىل  ت�سل  ق��د  وال��ت��ي  ع��ام  ب�سكل  التمر 

توؤثر  ثمرة،  واآخر  ثمرة  اأول  ن�سج  بني  اأ�سابيع 

حيث  عام،  بوجه  التمور  حم�سول  نوعية  على 

الأر�ض،  على  النا�سجة  التمور  ت�ساقط  يزداد 

مما يوؤدي اإىل ت�سوهها واإ�سابتها باحل�سرات، 

وكذلك تعر�سها للعوامل اجلوية املختلفة التي 

توؤثر عليها.

وبالتايل فاإن عملية الإن�ساج ال�سناعي للتمور، 

تعمل على تقليل املدة الزمنية الالزمة لن�سج 

ب��الآف��ات  الثمار  تلك  اإ���س��اب��ة  ومت��ن��ع  ال��ث��م��ار، 

اجلوية  الظروف  التمور  وجتنب  واحل�سرات 

والتي  العالية  واحل���رارة  كالأمطار  القا�سية 

يعمل  كما  عام،  بوجه  الثمار  نوعية  على  توؤثر 

الفاقد  تقليل  على  للتمور  ال�سناعي  الإن�ساج 

الكميات  طرح  على  اأي�سا  ويعمل  الثمار،  من 

املنا�سبة من التمور يف الأ�سواق ح�سب احلاجة 

ويف الوقت املنا�سب.

لإن�شاج  املتبعة  الفيزيائية  ال��ط��رق 

�لتمور:

اإن�ساج  �سرعة  على  عام  ب�سكل  احل��رارة  توؤثر 

التمور، حيث تعمل على ت�سريع عمل الإنزميات 

اإىل  الن�سا  وكذلك  ال�سللوز  بتحول  اخلا�سة 

�سكريات ب�سيطة الرتكيب وتر�سيب التاأنني اإىل 

التمر  ثمار  يك�سب  مما  الذائبة،  غري  احلالة 

الطراوة املعهودة.

تعمل على  زي���ادة احل���رارة  اأن  م��ن  وب��ال��رغ��م 

فعالية  اأن  بيد  التمور،  اإن�ساج  يف  الت�سريع 

الإنزمي هي يف حدود 40 – 50 درجة �سل�سيو�ض 

مع الأخذ يف العتبار الرطوبة الن�سبية للجو.

التمور،  اأجريت على  التي  التجارب  بينت  وقد 

�سرعة  على  احل��رارة  اأث��ر  وا�سحا يف  اختالفا 

ن�����س��ج��ه��ا، ف��ت��م��ر اخل�������س���راوي واخل�����س��ت��اوي 

على  تن�سج  واخل��ال���ض  وال�����س��اي��ر  واحل��ي��اين 

ومل��دة  �سل�سيو�ض  درج���ة   43 اإىل   40 درج���ة 

تعر�ض ترتاوح بني 18 اإىل 24 �ساعة، اأما متور 

فاإنه  والزهدي،  نور  ودجلة  والديري  احلالوي 

ي�ستلزم تعري�ض تلك التمور لكي تن�سج حلرارة 

وملدة  �سل�سيو�ض  درجة   38 –  35 بني  ت��رتاوح 

زمنية ترتاوح بني 2 – 4 اأيام، وهذا راجع اإىل 

احتوائها على ن�سبة عالية من الفايرب، ويتطلب 

ترتاوح  ن�سبية  رطوبة  التمور  تلك  مع  التعامل 

اأما متور مكتوم و�سعيدي   ،%  90 80 اإىل  بني 

احلرارة  فاإن  اأن�سجتها،  ب�سماكة  تتميز  والتي 

الالزمة لإن�ساجها ترتاوح بني 45 – 46 درجة 

ن�سبية  ورطوبة  اأي��ام   4 اإىل   2 وملدة  �سل�سيو�ض 

تبلغ نحو %70.

يتم ا�ستخدام بع�ض الطرق الفيزيائية ثمار النخيل مت�سي خالل منوها بخم�سة اأطوار رئي�سة

اأوالكيميائية لإن�ساج التمور
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عن  التمور  اإن�ساج  يف  الت�سريع  ميكن  كذلك 

طريق ترطيبها باملاء مع الت�سخني التدريجي، 

احل���رارة على  درج��ة  ال��زي��ادة يف  تعمل  حيث 

اإىل  ي��وؤدي  مما  اخلاليا  ب��روت��وب��الزم  حتطيم 

حترير الأنزميات غري الذائبة، لكن الزيادة يف 

ن�سج  اإيقاف عملية  اإىل  توؤدي  احل��رارة  درجة 

اخلا�سة  الإنزميات  تلف  ب�سبب  وذلك  الثمار 

بدرجة  الدقيق  التقيد  ف��ان  وعليه  بالن�سج، 

احلرارة اأمر مهم للغاية مع الأخذ يف العتبار 

درجة الرطوبة والتي يف�سل اأن ترتاوح بني 70 

.% 80 –
من جانب اآخر، فاإنه ميكن اإن�ساج التمور عن 

التجميد  عملية  تعمل  حيث  جتميدها،  طريق 

البلورات  الثمار بعد ذوبان  على متزيق خاليا 

الثلجية، ويتم يف هذه الطريقة تعري�ض التمور 

التي مت جتميدها اإىل تيار من الهواء ال�ساخن 

بحرارة 50 درجة �سل�سيو�ض ملدة يوم كامل.

هذا وت�ستخدم اأحيانا طريقة ال�سلق والتجفيف 

اململكة  مناطق  بع�ض  يف  كما  التمور،  لإن�ساج 

يف  العذق  قطع  يتم  حيث  ال�سعودية،  العربية 

طور اخلالل وقبل اأن ت�سل اإىل طور الإرطاب، 

ملدة  مغلي  ماء  على  ق��دور حتتوي  تغمر يف  ثم 

يتم رفعها  40 دقيقة، ثم  اإىل   20 ترتاوح بني 

من املاء وتو�سع على ح�سر، وت�سمى التمور يف 

هذه احلالة باخلالل املطبوخ.

اإن�����ش��اج ال��ت��م��ور ب��ا���ش��ت��خ��دام امل���واد 

الكيميائية:

يف  لالإ�سراع  الكيميائية  امل��واد  بع�ض  ت�ستعمل 

على  امل���واد  تلك  تعمل  حيث  التمور،  اإن�ساج 

الإنزميات  وحترير  الثمار  اأن�سجة  اإىل  النفاذ 

اخللوية غري الذائبة.

امل�ستعملة  الكيميائية  امل���واد  تلك  اأه��م  وم��ن 

الثمار  و�سع  يتم  اإذ  اخل��ل،  التمور  لإن�����س��اج 

يوم  ملدة  مغلقة  اأواٍن  وهي يف طور اخلالل يف 

اأو يومني مع قليل من اخلل برتكيز منخف�ض.

كما ا�ستعمل غاز الثيلني لإن�ساج التمور، وهذا 

منذ  الفواكه  ثمار  على  تاأثريه  اكت�سف  الغاز 

مطلع القرن الع�سرين، حيث لوحظ حتول تلك 

الأ�سفر،  اللون  اإىل  الأخ�سر  اللون  من  الثمار 

يعمل  الأوك�سجني  بوجود  الثيلني  اأن  تبني  وقد 

على الإ�سراع يف حتلل الكلوروفيل، وهذا بدوره 

يف  الكيميائية  التحولت  ح��دوث  على  ي�ساعد 

الثمار.

الطعام  ملح  من  حملول  ا�ستخدم  فقد  كذلك 

وح��رارة  منخف�ض  برتكيز  اخلليك  وحام�ض 

 %  70 تبلغ  ورطوبة  �سل�سيو�ض  درجة   60 تبلغ 

وملدة �ساعة لإن�ساج التمور، ومن �سلبيات هذه 

مما  التمور  يف  املالح  الطعم  ظهور  الطريقة 

يقلل من جودتها.

التمور  لإن�ساج  الإثيفون  مادة  ت�ستخدم  اأي�سا 

خالل وقت ق�سري ن�سبيا، كما تعمل هذه املادة 

على اأن يكون ن�سج الثمرة الواحدة متجان�سا، 

وهذا يوؤدي اإىل زيادة جودة التمور، لكن لوحظ 

اإن�ساجها با�ستخدام مادة  اأن التمور التي يتم 

الإثيفون �سرعان ما ت�ساب بالتلف.

الكيميائية  اأو  الفيزيائية  الطرق  ا�ستخدام  اإن 

قبل  من  كبرية  خربة  يتطلب  التمور،  لإن�ساج 

مت  ح��ال  ويف  التمور،  �سناعة  على  القائمني 

اإجراوؤها بالطرق ال�سحيحة، فاإن ذلك �سوف 

التمور  تلف  عن  الناجمة  اخل�سائر  من  يقلل 

التي يتم ت�سنيفها على اأنها متور من الدرجة 

الثانية وغري �ساحلة لال�ستهالك الب�سري.

املراج�ع:

املا�سي  ب��ني  احل��ي��اة  �سجرة   ... التمر  نخلة 

فتحي  ال��ث��اين،  اجل��زء  وامل�ستقبل،  واحلا�سر 

للن�سر  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دار  ع��ل��ي،  اأح��م��د  ح�سني 

والتوزيع، 2005، القاهرة، م�سر.

دار  العكيدي،  خالد ح�سن  التمر، ح�سن  نخلة 

زهران، 2000، عمان، الأردن.

واجلديد  وحا�سرها،  ما�سيها   .. التمر  نخلة 

و�سناعتها وجتارتها، عبد اجلبار  زراعتها  يف 

 ،2002 للمو�سوعات،  العربية  ال��دار  البكر، 

بريوت ، لبنان.

يف  واإنتاجها  ورعايتها  زراعتها   .. التمر  نخلة 

الوطن العربي، د. عاطف حممد اإبراهيم و د. 

حممد حجاج خليف، 1998، من�ساأة املعارف، 

الإ�سكندرية، م�سر.

متور نا�سجة واأخرى مل تن�سج بعد
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يتم قطف الثمار  مبكرًا لإن�ساجها عندما تدخل مرحلة اخلالل
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 وقـايـة الـتمـور
من آفة الطيور

املقدمة

و�إن  بالتمور  �لطيور  تنزلها  �لتي  �لأ�ضر�ر  �إن 

الأمرا�ض  ب�أ�ضرار  قورنت  م�  اإذا  قليلة  ك�نت 

الغب�ر  حلم  واأك�رو�ض�ت  واحل�ضرات  املختلفة 

التي حتدثه� على التمور اإل اأنه� مبجموعه� يف 

واأن  بد  ل  النخيل  تزرع  التي  الأقط�ر  خمتلف 

والطيور  املح�ضول،  يف  اأثر  وذات  مهمة  تكون 

ته�جم الثم�ر الن��ضجة التي بداأت ب�لرط�ب، 

اجليد  وخ��ضة  منه�  الكثري  وتعيب  وتنقره� 

منه� على �ضطح العذق، اإذ تتغذى على الثم�ر 

عند بدء ترطيبه� حلني جنيه�.

ونظرًا خلطورة هذه الآفة �ضواء على التمور اأو 

والبذور  واحلبوب  الأخرى  الفواكه  بع�ض  على 

ول��ق��ل��ة م��� ك��ت��ب ع��ن ه���ذه الآف����ة يف امل��راج��ع 

د. رمزي عبد  الرحيم اأبو عيانة

مدير ال�ضوؤون الفنية-الدارة الزراعية

اإدارة اأوق�ف الراجحي

المملكة العربية ال�ضعودية

ramzy200@hotmail.com



العلمية، راأين� من واجبن� كم�ضوؤولني عن اأكرب 

الع�مل  واأف�ضل م�ضروع نخيل متر على م�ضتوى 

ب�ض�تني  على  والق�ئمني  امل�ضرفني  تعريف  من 

هذه  ب�أنواع  عمومً�  ب�لتمور  واملهتمني  النخيل 

وخم�طره�  التغذية،  يف  و�ضلوكه�  ال��ط��ي��ور، 

التمور، واأحدث الطرق ملك�فحته�  خ��ضة على 

النخيل  على  اأ�ضراره�  ر�ضد  مت  وق��د  خ��ضة 

ن�ضبة  وت�ضجيل  الزراعية  الإدارة  مب�ضروع�ت 

ال��زراع��ي  للمو�ضم  عنه�  ال��ن���جت��ة  الأ����ض���رار 

 )30( ع��دد  على  1431ه�2010-م  احل���يل 

مل�  طبقً�  املختلفة  التمور  اأ�ضن�ف  من  �ضنفً� 

�ضيت�ضح لحقً�.

اأواًل: �سلوك الطيور يف التغذية:

اأن��واع��ه���  ب���خ��ت��اف  ال��ط��ي��ور  غ����ذاء  يختلف 

واأعم�ره�، كم� يختلف اأحي�نً� ب�ختاف موا�ضم 

ال�ضنة حيث جند طيورًا غذاوؤه� الرئي�ضي على 

اأو على  احل�ضرات مثل الهدهد واأبو اخل�ضري، 

الأن�ضجة احليوانية ك�ل�ضقري�ت، الطيور التي 

له� حوي�ضات،  يكون  ل  على ح�ضرات  تتغذى 

تغذية  تتغذى  التي  الطيور  اأن  جند  وعمومً� 

املعدة  من  الغدي  اجل��زء  فيه�  ينمو  حيوانية 

وتوجد طيور غذاوؤه�  القون�ضة،  اأكرث من منو 

قن�ته�  متت�ز  واحلبوب  البذور  على  الرئي�ضي 

قوية  وقون�ضة  ك��ب��رية  بحوي�ضلة  اله�ضمية 

على  تتغذى  ط��ي��ور  وه��ن���ك  الع�ض�فري،  مثل 

غذاء  ترف�ض  ل  اأنه�  مبعنى  ي�ض�دفه�  م�  كل 

وقن�ته  الغراب  مثل  حيوانيً�  غ��ذاء  ول  نب�تيً� 

اأنه  كم�  تركيبه�،  يف  و�ضطً�  تكون  اله�ضمية 

الط�ئر  م��ن��ق���ر  �ضكل  م��ن  ال���ض��ت��دلل  مي��ك��ن 

اإن  حيث  تن�وله،  يف  وطريقته  غذائه  نوع  على 

منق�ر الط�ئر هو فم ويد معً� وبوا�ضطته ميكن 

للحيوان اأن يح�ضل على طع�مه واأن مي�ضك به 

�ضواء ك�ن غذاء حيوانيً� اأو نب�تيً� اأو كليهم�.

ثانيًا: هجرة الطيور:

ت��ن��ق�����ض��م ال��ط��ي��ور م���ن ح��ي��ث ال��ه��ج��رة اإىل 

جمموعتني:

طيور  وهي  مقيمة(:  )طيور  الأوىل  املجموعة 

املن�طق  يف  ع�دة  تكون  التي  اأوط�نه�  ترتك  ل 

واملن�خ  مائمً�  ال��غ��ذاء  يكون  حيث  املعتدلة 

تك�ثره�  زي����دة  على  ذل��ك  وي�ض�عد  من��ضبً� 

ومنوه�.

وهي  م��ه���ج��رة(:  )ط��ي��ور  الث�نية  املجموعة 

�ضديدة  ع�دة  تكون  التي  اأوط�نه�  ترتك  طيور 

ويقل  ك��ث��ريًا  الطق�ض  فيه�  وي��ت��غ��ري  ال����ربودة 

اإىل  الطيور  فت�ضطر  املوا�ضم  بع�ض  يف  الغذاء 

هجر مك�نه� اإىل مك�ن اآخر حيث يتوفر الرزق 

الهجرة  وحت��دث  للعي�ض،  املائمة  وال��ظ��روف 

ال��ط��ي��ور يف  تتجمع  اإذ  ورب��ي��ع��ً�  خ��ري��ف��ً�  ع����دة 

�ضفوف  يف  منتظمة  الف�ض�ء  يف  حتلق  اأ�ضراب 

طق�ضً�  اأدف���أ  ع�دة  يكون  معينً�،  مك�نً�  ق��ضدة 

واأغنى غذاًء وذلك يف هجرة اخلريف، اأم� يف 

هجرة الربيع فيحدث اأن تغ�در الطيور موطنه� 

الذي ه�جرت اإليه فتعود اإىل موطنه� الأ�ضلي 

لتقوم بعملية التن��ضل.

ثالثًا: اأهم اأنواع الطيور ال�سارة:

املتوجة 	• القنربة  ومنه�  القنربية:  الف�ضيلة 

وقنربة احلقل.

ال��زاغ 	• ط���ئ��ر  ومنه�  ال��غ��راب��ي��ة:  الف�ضيلة 

والغراب والعقعق.

البلبل 	• ط���ئ��ر  ومنه�  البلبلية:  الف�ضيلة 

العراقي.

اخلن�ق 	• ط�ئر  ومنه�  اخلن�قية:  الف�ضيلة 

الرم�دي.

ومنه� 	• ال��ن������ض��ج��ة  ال��ع�����ض���ف��ري:  ف�ضيلة 

الع�ضفور الدوري.

الدر�ضة 	• ومنه�  الع�ضفورية:  الف�ضيلة 

ال�ضوداء الراأ�ض.

ك��ضر 	• ط�ئر  ومنه�  اجل��وز:  ك��ضر  ف�ضيلة 

اجلوز الأوروبي وك��ضر اجلوز ال�ضخري.

الف�ضيلة الوروارية: ومنه� الوروار الأوروبي 	•

)اآكل النحل(.

ال�ض�رة  ال��ط��ي��ور  بع�ض  اإىل  ب���لإ���ض���ف��ة  ه��ذا 

الأخرى وغري ال�ض�ئعة.

ت�سيب  التي  الطيور  اأن��واع  اأه��م  رابعًا: 

التمور باملنطقة العربية:

م��ن اأه����م ه���ذه ال��ط��ي��ور ال��ع�����ض��ف��ور ال����دوري 

�ضط  مبنطقة  امل�ضمى   )House sparrow(

 Passer( علميً�  وامل�ضمى  »ال����زرزور«  العرب 

 ،)domesticus biblecus, Hartert

 White-cheeked( ال���ع���راق���ي  وال��ب��ل��ب��ل 

 Pycnonotus( علميً�  امل�ضمى    )Bulbul

 ،)leucotis mesopotamiae, Ticehurst

امل�ضمى   )Hooded Crow( الأبقع  والغراب 

والعقعق   ،).Corvus carone,L( ع��ل��م��ي��ً� 

20
11

ق 
قنـ

- ل
  

وك
بط

يم
رةـ 

شج
ـي

73



 Pica pica( علميً�  امل�ضمى   )Magpie(

�أو  و�ل��ط��ب��ان   ،)bactriana, Bonaparte

علميً�  امل�ضمى   )Wood Pigeon( الور�ض�ن 

والقمري   ،).Columba P.Palumbus,L(

علميً�  امل�ضمى    )Turtle dove( ال�ض�م  يف 

ذات  والف�خته   ،).Streptopelia turter,L(

امل�ضم�ة   Collerd )or ring( Dove( الطوق 

 Streptopelia d. decaocto,( علميً� 

البلبل  ط�ئر  اإىل  ب�لإ�ض�فة   )Frivaldszky

ال�ضره، وط�ئر الب�ركيت )Parakeet( وهو نوع 

وي�ضبب�ن  ال�ضودان  يف  وينت�ضران  الببغ�ء  من 

خ�ض�ئر ف�دحة للتمور به�.

ت�سيب  التي  الطيور  اأنواع  اأهم  خام�سًا: 

التمور ببع�ض دول العامل:

ذكر – ميلن Milne  اأن الببغ�ء تعترب من األد 

اأعداء التمر يف البنج�ب.

ب�إيران  دو�ض�ري  يف  وجد  اأن��ه  – داو�ضن  ذكر 

 Coracias( الأوروب���������ي  ال���ق���اب  ال���ط���ري 

التي  الأ�ضرار  واأن  النت�ض�ر  كثري   )garrulus

يحدثه� مل تقدر.

الطيور  بع�ض  اأن  داو�ضن  يذكر  ال�ضوم�ل  ويف 

 ،)Tuka( الغراب  ب�لتمور ومنه�  ت�ضبب خ�ض�ئر 

 ،)Weaver( وطري احل�ئك ،)Degin( والبلبل

وطري القراد )Huuriyu(، وك�فة هذه الطيور 

ت�أكل التمر عند ح�ضوله� عليه واأكرثه� �ضراهة 

و�ضررًا الغراب، غري اأن �ضرره� ل ي�ضعر به يف 

املن�طق التي تزدحم به� زراعة النخل.

يف  النخل  زراع��ة  عن  تقريره  يف  نك�ضون  ذكر 

يف   )Baja Peninsula( ب�هي�  جزيرة  �ضبه 

التمر هن�ك  اأكرب خ�ض�رة ت�ضيب  اأن  املك�ضيك 

طري  هم�  للمح�ضول  اآف��ت��ني  غ��زو  ع��ن  ت���أت��ي 

ونوع  نه�رًا  الغراب  من  نوع   )Raven( الرفني 

 )Cacomixtle( من اللب�ئن ي�ضمى ك�كومك�ضل

ليًا.

اآف���ت  ع��ن  بحثه  عند   Calcat كلك�ت  ذك��ر 

النخيل يف �ضم�ل اأفريقي� اأن الع�ض�فري كثرية 

ف�دحة  خ�ض�ئر  وت�ضبب  الواح�ت  يف  النت�ض�ر 

يف حم��ضيل احلبوب كم� تلحق اأ�ضرارًا كبرية 

ن�ضجه  بداية  يف  وهو  ته�جمه  عندم�  ب�لتمر 

على  الظ�هرة  الثم�ر  يف  وتلفً�  نقرًا  حمدثة 

 )Starling( ال�ضت�رلنج  اأن طيور  كم�  العذوق، 

نوع من الع�ض�فري امله�جرة والتي تفد ب�أعداد 

ب�لتمور،  اأ�ضرارًا ج�ضيمة  اأحي�نً�  ت�ضبب  كبرية 

ج�ضورة  الع�ض�فري  اإن  ق�ئًا  كلك�ت  وي��ردف 

التي  الفزاع�ت  ت�ألف  م�  �ضريعً�  النظر  بعيدة 

تو�ضع لإره�به�.

�ساد�سًا: مظاهر ال�سرر:

قد  الطيور  اأن  الأخ���رية  ال�ضنوات  يف  لوحظ 

الإنت�ج  على  اقت�ض�ديً�  خطرًا  ت�ضكل  اأ�ضبحت 

الزراعي، حيث تتغذى على الف�كهة وحم��ضيل 

)خ��ضة  النب�ت�ت  وب���درات  واحلبوب  اخل�ضر 

على  ي��ت��غ��ذى  وبع�ضه�  اخل�����ض��ر(  م�ض�تل  يف 

الأزه�ر واأحي�ن� على جذور النب�ت�ت، كم� تعد 

الطيور من اأهم و�ض�ئل نقل الآف�ت والأمرا�ض 

النب�تية وبذور الأدغ�ل من النب�ت�ت واحلقول 

بع�ضه�  يتغذى  كذلك  ال�ضليمة  اإىل  امل�ض�بة 

ال��وروار  ط�ئر  مثل  الن�فعة،  احل�ضرات  على 

اأن  امل��ع��روف  وم��ن  النحل،  على  يتغذى  ال��ذي 

ت�أكل  النب�تي  الغذاء  على  تعودت  التي  الطيور 

ال�ضغرية،  واحل��ي��وان���ت  احل�����ض��رات  اأح��ي���ن��ً� 

الآف���ت  اأه��م  من  احلبوب  اآكلة  الطيور  وتعد 

واحلنطة  ل��ل��ذرة  كبرية  خ�ض�ئر  ت�ضبب  التي 

ل  ال�ضحراوية  املن�طق  بع�ض  ويف  وال�ضعري، 

تقل اأ�ضرار الطيور عن اأ�ضرار اأ�ضراب اجلراد 

ال�ضحراوي، كم� ت�ضوه بع�ض اأنواع الطيور مثل 

وال�ضجريات  الأ�ضج�ر  منظر  وال��زاغ  ال��زرزور 

الع�مة  احل��دائ��ق  يف  اخل�ضراء  وامل�ضطح�ت 

برازه�  بوا�ضطة  املوؤ�ض�ض�ت  بع�ض  وح��دائ��ق 

هذه  على  تقف  عندم�  الليل  اأث��ن���ء  وخ��ضة 

ب��راز  ي��ل��وث  الريفية  امل��ن���زل  ويف  الأ���ض��ج���ر، 

الطيور ال�ضج�د واملفرو�ض�ت والأدوات املنزلية 

كم� يف ح�لة الأنواع التي تبني اأع�ض��ضه� داخل 

البيتي،  والع�ضفور  ال�ضنونو  ط�ئر  مثل  املن�زل 

حلركة  الطيور  اأ�ضراب  اإع�قة  اإىل  ب�لإ�ض�فة 

الطريان يف بع�ض الدول.

�سابعًا: اأ�سرار الطيور:

يعترب  والتمور:  الفواكه  على  الطيور  اأ���ض��رار 

الطيور  لفتك  تعر�ضً�  الفواكه  اأكرث  من  العنب 

ط��ور  يف  ته�جمه  ال��ت��ي  الع�ض�فري  وخ������ض��ة 

الن�ضج، وتتعر�ض اأي�ضً� جميع اأ�ضن�ف الف�كهة 

مثل التني والرم�ن والكمرثى واخلوخ وامل�ضم�ض 

لهجوم الطيور بدرج�ت متف�وتة، اأم� الأ�ضرار 

التي قد تنزله� الطيور ب�لتمور واإن ك�نت قليلة 

اأنه� مبجموعه�  اإل  ب�أ�ضرار احل�ضرات  مق�رنة 

ت�ضكل  النخل  ت��زرع  التي  الأق��ط���ر  خمتلف  يف 

الطيور  فته�جم  املح�ضول،  على  مهم�  خطرًا 

مرحلة  تدخل  ب���داأت  التي  الن��ضجة  الثم�ر 

الرطب وتنقره� وت�ضبب عيوبً� يف الكثري منه� 
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�ضطح  على  الظ�هرة  اجليدة  الثم�ر  وخ��ضة 

التمور  يف  الف�قد  ن�ضبة  ت�ضل  وق��د  ال��ع��ذوق، 

بع�ض  يف   %10 ح���وايل  اإىل  ال��ط��ي��ور  ب�ضبب 

التي  ال�ض�رة  الطيور  اأن��واع  وتختلف  املن�طق، 

اأجريت  وقد  لأخ��رى،  دولة  من  التمور  ته�جم 

م�ضروع  يف  الطيور  ب���أ���ض��رار  خ��ضة  درا���ض��ة 

الب�طن الت�بع لاإدارة الزراعية ب�إدارة اأوق�ف 

�ض�لح عبد العزيز الراجحي )اململكة العربية 

الدرا�ضة  نت�ئج  فك�نت  ال�ضعودية-الق�ضيم( 

�ضجلت  حيث  الت�يل  ب�جلدول  مو�ضح  هو  كم� 

ن�ضبة الإ�ض�بة ب�لطيور على عدد )30( �ضنفً� 

ت��رتاوح  حيث  املختلفة  ال��ت��م��ور  اأ���ض��ن���ف  م��ن 

�ضلج،  �ضنف  على   %11 اإ�ض�بة  ن�ضبة  اأع��ل��ى 

روث�نة،  �ضنف  على  اإ�ض�بة  ت�ضجل  مل  بينم� 

وك�ن املتو�ضط الع�م لاإ�ض�بة 3.83% )اأنظر 

اجلدول( علمً� ب�أن التمور امل�ض�بة ب�لطيور يتم 

عج�ئن،  كتمور  الفرز  ن�جت  وي�ضتخدم  فرزه� 

اأم� خملف�ت الفرز فت�ضتخدم اأعافً�.

تعد  وال���ب���ذور:  احل��ب��وب  على  ال��ط��ي��ور  تغذية 

الطيور من الآف�ت املهلكة للحبوب، �ضواء وهي 

العراء  يف  تخزينه�  اأثن�ء  اأو  احلقل  يف  ق�ئمة 

خ��ضة القمح وال�ضعري والذرة والبقولي�ت.

تلتهم  الن�فعة:  احل�ضرات  على  الطيور  تغذية 

م�  وك��ذا  ب�ضراهة  الع�ضل  نحل  الطيور  بع�ض 

ك�ملفرت�ض�ت  ن�فعة  ح�ضرات  م��ن  ي�ض�دفه� 

الذي  ال���وروار  الطيور  ه��ذه  وم��ن  والطفيلي�ت 

وال�ضيف  الربيع  ف�ضلي  يف  املن�حل  يف  يظهر 

اأثن�ء  النحل  تلتقط  اأ�ضراب  هيئة  على  وي�أتي 

الغرب�ن  الأخ��رى  الطيور  اأمثلة  ومن  طريانه، 

تتعر�ض  م�  كثريًا  واخل��ط���ف،  اجلنة  و�ضقور 

ملك�ت النحل خلطر هذه الطيور اأثن�ء خروجه� 

على  وخ�ضو�ضً�  بليغ  �ضرر  ذلك  ويف  للتلقيح 

مربي ملك�ت النحل بق�ضد الجت�ر به�.

ثامنًا: طرق مكافحة الطيور ال�سارة:

تق�وم الطيور بطرق خمتلفة تختلف ب�ختاف 

العوائل التي تتغذى عليه� كم� تختلف اختافً� 

كبريًا عن مق�ومة احل�ضرات والآف�ت الزراعية 

الأخ�����رى وذل���ك ل�����ض��رع��ة ح��رك��ت��ه��� وذك���ئ��ه��� 

ومم�  طويلة،  مل�ض�ف�ت  الطريان  على  وقدرته� 

الهجرة  ن��ظ���م  امل��ق���وم��ة  �ضعوبة  م��ن  ي��زي��د 

الرتيب الذي عرفت به الطيور، ومن اأهم طرق 

م�  اأهمه�  ومن  الوق�ئية  الطرق  هي  مق�ومته� 

يلي:

ال�سنفم
ن�سبة 

االإ�سابة
ال�سنفم

ن�سبة 

االإ�سابة

3�ضب�كة4اأم اخل�ضب

6�ضقراء2اأم كب�ر 

1�ضقعي2برحي

1ع�ضيلة2برميي

4كويري1حقية

4حلمية7خا�ض

8مكتومي3خ�ضري

3نبتة علي4خ�ض�ب

2نبتة �ضيف3دخيني

7نبتة �ضلط�ن0رزيزي

1نبتة1ر�ضودي

9ونان0روث�نة

9هالية7�ضكري

6ه�ضي�ضي3�ضكري اأحمر

3.83املتو�ضط الع�م-11�ضلج

---1�ضري

جدول يو�سح ن�سبة االإ�سابة باآفة الطيور على مختلف اأ�سناف التمور بم�سروع الباطن 

لمو�ضم 1431ه� حيث تم اأخذ )1000( ثمرة ع�ضوائية منذ بدء مرحلة 

الرط�ب وحتى ح�ض�د المح�ضول وتقدير عدد ن�ضبة الإ�ض�بة به�

20
11

ق 
قنـ

- ل
  

وك
بط

يم
رةـ 

شج
ـي

75



طرق مكافحة الطيور ال�سارة بالتمور:

الب�ضر  مرحلة  نه�ية  يف  ال��ع��ذوق  تكيي�ض  يتم 

با�ضتيكية  ب�أكي��ض  ال��رط��ب  مرحلة  وب��داي��ة 

فقد  �ضم   0.5×0.5 فتح�ته�  اأبع�د  م�ضبكة 

اأدى ذلك اإىل فوائد عديدة �ضملت م� يلي:

حم�ية الثم�ر من مه�جمة جميع اأنواع الطيور 

والدب�بري واملح�فظة على قيمته� الت�ضويقية.

عدم ت�ض�قط الثم�ر اإىل الأر�ض ولول الأكي��ض 

ب�مل�ضبب�ت  املت�ض�قطة  الثم�ر  لأ�ضيبت  امل�ضبكة 

لعدوى  واأ�ضبحت م�ضدرًا  واملر�ضية  احل�ضرية 

الثم�ر ال�ضليمة.

اجلني  عملي�ت  يف  الأك��ي������ض  ه��ذه  ا�ضتخدام 

املتعددة حيث يهز العذق داخل الكي�ض ثم تفتح 

نه�يته جلمع الثم�ر الن��ضجة.

اجلني  عملية  يف  املطلوبة  العم�لة  م��ن  يقلل 

الثم�ر، حيث  نظ�فة  ويح�فظ على  )اجل��داد( 

وينقل  امل�ضبك  الكي�ض  العذق وهو داخل  يقطع 

اإىل حمل جتميع التمور

اأ�ضرطة  وه��ي  امل��ن��ف��رة  الأ���ض��رط��ة  ا���ض��ت��خ��دام 

با�ضتكية ينتج عن متديه� بني اأ�ضج�ر النخيل 

اإح���داث  اإىل  اإ���ض���ف��ة  منفرة  األ����وان  ان��ب��ع���ث 

اأ�ضوات تبعد الطيور وذلك بت�أثري الري�ح.

متعددة  وه��ي  الأر���ض��ي��ة  امل�ض�ئد  ا�ضتخدام 

لختاف  ن��ظ��رًا  و�ضفه�  ي�ضهل  ول  الأ���ض��ك���ل 

طبيعة ت�ضميمه� ب�ختاف اأنواع الطيور.

مواعيد  تغيري  وامليك�نيكية:  الوق�ئية  الطرق 

بذر احلبوب تبكريًا وت�أخريًا حتى ميكن تف�دي 

املح��ضيل  واإزال����ة  ال��ط��ي��ور،  بوا�ضطة  اأك��ل��ه��� 

وخ��ضة حم��ضيل احلبوب فور ن�ضجه� حتى ل 

ب�لطيور،  اإ�ض�بته�  تبقى فرتة طويلة تزيد من 

وت��خ��زي��ن احل��ب��وب يف م���أم��ن م��ن ال��ط��ي��ور، 

وتنظيف احلقول من خملف�ت املح��ضيل حتى 

عليه،  ال��رتدد  على  الطيور  ن�ضجع  م�  يبقى  ل 

هذه  وت�ضنع  ب�أكي��ض  النخيل  ع��ذوق  وتكميم 

الأكي��ض من با�ضتيك اأو قم��ض دقيق الثقوب 

اأن  الثم�ر عاوة على  الطيور من  ملنع اقرتاب 

التمور  عن  وال�ضوء  الهواء  حتجب  ل  الثقوب 

اإىل  يوؤثر على نوعية الثم�ر، ب�لإ�ض�فة  وبذا ل 

لاإزع�ج  ب�أجهزة  اأو  ع�مة  �ضو�ض�ء  اإح��داث 

ملدة  الطيور  ط��ريان  ا�ضتمرار  ت�ضمن  بحيث 

املدة  تعد هذه  ف�أكرث حيث  مت�ضلة  دقيقة   15

ك�فية ملوته�، ب�لإ�ض�فة اإىل عمل خي�ل )زوال( 

املق�ته يف احلقول، وا�ضطي�د الطيور ب�ل�ضب�ك 

وعند  الب�كر  ال�ضب�ح  واخلرطو�ض وخ��ضة يف 

الغروب، كم� اأن زراعة بع�ض املح��ضيل املحببة 

للطيور حول املح�ضول الرئي�ضي، وزراعة بع�ض 

ب�لطيور  لاإ�ض�بة  املق�ومة  املح��ضيل  اأ�ضن�ف 

الوق�ئية،  املق�ومة  ع��وام��ل  �ضمن  م��ن  تعترب 

وتدمري ع�ضو�ض الطيور ميك�نيكيً�.

املك�فحة الكيمي�ئية: ا�ضتعم�ل طعم �ض�م مكون 

حملول  يف  24�ض�عة  ملدة  نقعه  �ضبق  قمح  من 

ويو�ضع  الأل���ف  يف   2 بن�ضبة   %57 امل��اث��ي��ون 

القمح بعد جتفيفه يف اأم�كن ظ�هرة ومرتفعة 

يف احلقول وبعيدة عن املن�زل اأو تنرث يف قنوات 

الري، ا�ضتخدام بع�ض املواد الكيمي�ئية املذيبة 

ليًا  الط�ئرات  بوا�ضطة  تر�ض  حيث  للدهون 

على الأ�ضج�ر التي تتجمع عليه� الطيور بكرثة 

وقد ا�ضتخدمت هذه الطريقة يف اأوروب� خال 

اجل��ي��دة،  نت�ئجه�  له�  وك���ن��ت  1978م  ع���م 

الفور�ضدين  مركب  ا�ضتعم�ل  اإىل  ب�لإ�ض�فة 

وهو مركب فو�ضفوري ميت�ز ب�أنه �ضريع التحلل 

وبذا تزول �ضميته ب�ضرعة، هذه اأف�ضل الطرق 

�ضواء  املك�فحة  تكون  واأن  الآف��ة  هذه  ملك�فحة 

الوق�ئية اأو العاجية يف اآن واحد حتى ل تنتقل 

الطيور من مك�ن لآخر.

قائمة املراجع:

الطيور  ع��ي���ن��ه-  اأب���و  ال��رح��ي��م  عبد  د.رم����زي 

جملة   – وال��ت��م��ور  للحبوب  مهلكة  ال�ضغرية 

املهند�ض الزراعي – الكويت –يوليو2005م.

– ما�ضيها  التمر  – نخلة  البكر  اجلب�ر  عبد 

و�ضن�عته�  زراعته�  يف  واجل��دي��د  وح��ضره� 

وجت�رته� – العراق 1972م.

جملة  من  واأع���داد  الطبيعة  جملة  من  اأع��داد 

ال�ضنبلة ال�ض�درة عن دار الع�مل العربي للن�ضر 

والإعان ب�لري��ض.

التمور  على  وخم���ط��ره���  الطيور  لآف��ة  ر�ضد 

الت�بع  ال��ب���ط��ن  مب�����ض��روع  مك�فحته�  وط���رق 

الراجحي  اأوق�ف  – ب�إدارة  الزراعية  لاإدارة 

موا�ضم 2002-2010م.

ل ت�����ض��ل��م ال���ط����ئ���رات م���ن اأ����ض���رار ال��ط��ي��ور 

ك��م��� يف امل��ل��ح��ق امل���رف���ق،ج���ري���دة امل�����ض���ه��ري 

2م  0 1 0 ي�ضمرب د ، 1ه� 4 3 2 م حمر

العدد)1008(.
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 نخلة التمر
األصناف والفروق بينها

قسم الزراعة في وزارة شؤون 
البلديات والزراعة مملكة البحرين

�س������در حديث������ًا

ق�ضم  وال��زراع��ة  البلدي�ت  ���ض��وؤون  وزارة  ع��ن 

�ضدر  البحرين  مملكة  يف  الزراعية  ال�ضوؤون 

وال��ف��روق  الأ���ض��ن���ف   .. التمر  )نخلة  ك��ت���ب 

عبد  ب��ن  ���ض��ع���دة حم��م��د  اإع����داد  م��ن  بينه�( 

جنب�ته  بني  الكتيب  �ضم  خليفة.  اآل  الوه�ب 

ال��ت��م��ر يف مملكة  ن��خ��ل��ة  لأ���ض��ن���ف  ع��ر���ض��ً�َ 

وكيفية  بينه�،  ال�ضكلية  والختاف�ت  البحرين 

التمييز بني الذكر )الفحل( والأنثى )النخلة( 

والتمييز بني ال�ضالت داخل ال�ضنف الواحد، 

التمييز  وط���رق  ال��ف��روق���ت  اإىل  ب���لإ���ض���ف��ة 

قمة  )�ضكل  حيث  م��ن  النخيل  اأ���ض��ن���ف  ب��ني 

وانحن�ء  ال�ضعف،  وقواعد  وال�ضعف،  النخلة، 

ال�����ض��ع��ف، والخ��ت��اف���ت يف ق��م��ة وال�����ض��ع��ف، 

وال�ضوك وال�ضّاء، واخلو�ض، و�ضيق�ن العذوق، 

الثم�ر،  وخ�ض�ئ�ض  و���ض��ف���ت  وال�����ض��م���ري��خ، 

والبذرة وموعد الن�ضج(.

بع�ض  ث��م���ر  ب��ني  ال��ف��روق  امل��وؤل��ف  اأورد  ك��م��� 

انت�ض�ر  )ن�ضبة  حيث  من  املختلفة  الأ�ضن�ف 

الن�ضج  وم��وع��د  التنبيت،  وم��وع��د  ال�ضنف 

الثم�ر  و�ضف�ت  للنخلة،  اخل�رجية  وال�ضف�ت 

وك��م��ي��ة الإن���ت����ج و���ض��ف���ت اأخ�����رى( م��ت��ن���وًل 

البحرية  املوجودة يف مملكة  الت�لية  الأ�ضن�ف 

غرة،  مب�ضر،  بحرية،  مواجي،  )طي�ر،  وه��ي 

ح�متي،  �ضرتاوين  �ضي�ضي،  خنيزي،  خا�ض، 

ال�ضيد، مرزب�ن،  بن�ت  اإرزيز،  �ضل�ض، عم�ري، 

حاو  ح���او،  اخل��واج��ة،  بري�ضمي،  �ضبيبي، 

املدلل،  الفر�ض،  ح��م��ري،  ال��ربح��ي،  ت����روت، 

اأم رحيم، ج�بري، هايل،  �ضهل،  �ضيف،  نبتة 

ال�ضلمي، ال�ضبو، �ضمربي، خ�ضبة الع�ضفور(. 

املهتمني  لكل  املفيدة  مبعلوم�ته  غني  الكتيب 

والب�حثني واملخت�ضني ب�ضجرة نخيل التمر.
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 حشرات
التمور المخزونة

الآف��ات  من  بالكثري  املخزونة  التمور  ت�صاب 

اآف�����ات ح��ي��وان��ي��ة  اأو  ك��ان��ت ح�����ص��ري��ة  ����ص���واء 

)�لقو�ر�ض( �أو طيور �أو م�ضببات مر�ضية وهذه 

�لإ�ضابات ت�ضبب �إتالف �لتمور وخف�ض قيمتها 

بع�ضها  وي�ضبح  �لت�ضويقية  وبالتايل  �لغذ�ئية 

يلي  وفيما  �لآدم����ي،  لال�ضتهالك  ق��اب��ل  غ��ر 

�حل�ضرية يف �حلقل  �لتمور  �آفات  لأهم  ح�ضر 

واملخزن:

دودة البلح العامري )عتة التمر-دودة 

املخازن( 

و�لتمور  �لبلح  �آفات  �أهم  �ل��دودة من  تعد هذه 

و�ل��ع��ر�ق  م�ضر  يف  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  يف 

و�جلز�ئر و�ملغرب وليبيا و�ل�ضود�ن ويف �ململكة 

�ملناطق،  جميع  يف  توجد  �ل�ضعودية  �لعربية 

وت�ضيب ثمار �لبلح و�لتمور �ملت�ضاقطة، كذلك 

ت�ضيب �لتني و�مل�ضم�ض و�لفول �ل�ضود�ين و�للوز 

و�لنب �خلام وبر�ويز �لع�ضل و�ل�ضوكولتة.

و�شف احل�شرة:

�ضم،   1.5 طولها  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

�لأمامية  �لأجنحة  وعلى  ق��امت  رم��ادي  �للون 

خطوط بي�ضاء )�أو �ضفر�ء( متعرجة، �لأجنحة 

و�لأجنحة  �ضمر�ء،  وحافتها  بي�ضاء  �خللفية 

م�ضتديرة  �أط���ر�ف  ذ�ت  و�خللفية  �لأم��ام��ي��ة 

�أ�ضغر  �لذكر  ق�ضرة،  �أه��د�ب  حو�فها  وعلى 

من �لأنثى.

دورة احلياة:

ماز�لت  �لتمور-وهي  �لبي�ض على  �لأنثى  ت�ضع 

ويف  �ملت�ضاقطة  �ل��ث��م��ار  �لنخيل-وعلى  على 

 300 حو�يل  �لأنثى  وت�ضع  و�ملكاب�ض،  �ملخازن 

يفق�ض  �أو يف جمموعات �ضغرة،  فرديا  بي�ضة 

�لبي�ض بعد )3-4 �أيام( �إىل يرقات. قد ي�ضل 

طول �لرقة عند �كتمال منوها �إىل 15 مللم، 

خفيف  �ضعر  وعليها  رم��ادي   – �أبي�ض  لونها 

على  غامقة  بقع  ت��وج��د  كما  وغ��ام��ق،  �أ�ضمر 

�لطور  وم��دة  �أع��م��ار  خم�ضة  للرقة  �جل�ضم، 

�لرقي حو�يل ثالثة �أ�ضابيع. تتحول �لرقة �إىل 

بها  �ضم وحتيط   1 ح��و�يل  يبلغ طولها  ع��ذر�ء 

�ضرنقة حريرية ويف نهاية بطنها 8 خطاطيف. 

�أ�ضبوع. عدد  ح��و�يل  �ل��ع��ذر�ء  ط��ور  م��دة  يبلغ 

ومدة  �لعام  يف  �أج��ي��ال   )5-4( من  �لأج��ي��ال 

�جليل حو�يل �ضهرين.

 ت��وج��د �حل�����ض��رة ط���و�ل �ل��ع��ام حت��ت ظ��روف 

�لثمار  على  وتظهر  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة 

عليها  �لبي�ض  �لأنثى  ت�ضع  حيث  �لن�ضج  عند 

اأ.د. رم�شان م�شري هالل

��ضتاذ بكلية �لزر�عة

جامعة كفر �ل�ضيخ - جمهورية م�ضر �لعربية

rahelal2001@yahoo.com
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�لو�ضطى  �ملنطقة  يف  ���ض��ب��ت��م��ر/�أك��ت��وب��ر  يف 

وبي�ضة  �لدو��ضر  و�دي  مناطق  ويف  و�لق�ضيم. 

تظهر يف نوفمر ويناير. 

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

قبل  �لبلح  ثمار  �حل�ضرة  هذه  يرقات  ت�ضيب 

�لن�ضج وت�ضتمر �لإ�ضابة وتتفاقم تدريجيًا �إىل 

�ملخزن  �إىل  تنتقل  كما  �لإثمار.  مو�ضم  نهاية 

فت�ضيب �لتمر �جلاف ون�ضف �جلاف و�لفو�كه 

ي�ضل  وقد  وغرها،  و�مل�ضم�ض  كالتني  �ملجففة 

خيوطًا  �ل��رق��ات  وتن�ضج   .%50 �إىل  �ضررها 

�أو تدخل من  �لثمرة  حريرية، وتثقب �لرقات 

ناحية �لقمع �إن كان منزوعًا، وتظهر ف�ضالتها 

�لقمع  فتحة  عند  �حلريرية  �خليوط  و�أطر�ف 

ود�خل �لثمرة عند فتحها.

البلح  دودة  واملكافحة:  الوقاية  طرق 

)دودة بلح الواحات(

م�ضر  يف  �جل��اف  �لبلح  �حل�ضرة  هذه  ت�ضيب 

و�ملغرب  و�جلز�ئر  وليبيا  و�ل�ضعودية  و�لعر�ق 

و�لرقات  �لأخ��رى.  �لعربية  �ل��دول  بع�ض  ويف 

�لنخيل  على  �لنا�ضجة  �لتمر  ث��م��ار  ت�ضيب 

للتجفيف،  و�مل��ع��دة  �لأر����ض  على  و�ملت�ضاقطة 

كما ت�ضيب �لفاكهة �ملجففة �لأخرى مثل �لتني 

�جلاف و�لزبيب و�للوز �لخ. 

و�شف احل�شرة:

حو�يل  طولها  يبلع  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

مم،   1،7 �لأماميني  �جلناحني  وعر�ض  8مم 

و�لأجنحة �لأمامية لونها ر�ضا�ضي �أو بني فاحت، 

يقطع كل منها خطان لونهما رمادي غامق �أما 

�جلناحان فلونهما �أبي�ض بحافة رمادية.

دورة احلياة:

 ت�ضع �لأنثى �مللقحة عددً� من �لبي�ض يرت�وح من 

)150-300 بي�ضة( فرديا �أو يف جمموعات �أو 

منها  بالقرب  �أو  �لتمر  ثمار  على  �ضال�ضل  يف 

�أثناء �لتجفيف يف �لب�ضتان �أو �ملخازن. �لبي�ضة 

ق�ضرتها  وعلى  �أبي�ض  لونها  �ل�ضكل  بي�ضاوية 

مم   0.8 طولها  يبلغ  ت�ضاري�ض  �خل���ارج  م��ن 

�إىل  �لبي�ض  تفق�ض  تقريبا،  مم   0.6 وقطرها 

من  منوها  مت��ام  عند  طولها  ي���رت�وح  ي��رق��ات 

�أحمر  لونها  �ضم(،  ون�ضف  و�حد  �إىل  )و�ح��د 

ويبلغ  �لتعزير،  قبيل  �ضفر�ء  ت�ضبح  قرمزي، 

تعي�ض  وهي  �أ�ضابيع.   7-5 �لرقى  �لطور  مدة 

د�خل �أنبوبة من ن�ضيج حريري. وللرقة خم�ضة 

د�خل  �لعذر�ء  طور  �إىل  بعدها  تتحول  �أعمار 

�ضم   0.8 طولها  يبلغ  �حل��ري��ر،  م��ن  �ضرنقة 

خطاطيف   8 بطنها  نهاية  على  ويوجد  تقريبا 

مميزة، وي�ضتمر طور �لعذر�ء عن 1-2 �أ�ضبوع، 

للح�ضرة �أربعة �أجيال يف �ل�ضنة، ويبلغ طول مدة 

�جليل من )7-9 ( �أ�ضابيع.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

ت��ت��غ��ذى �ل��رق��ات ع��ل��ى �ل��ت��م��ر ت��ارك��ة خلفها 

و�ضبكة من  �ن�ضالخ  بر�ز وجلود  خملفاتها من 

�خليوط �حلريرية مما يوؤثر على جودة �لتمور 

و�ضالحيتها لال�ضتهالك �لآدمي.

دودة البلح )دودة عناقيد العنب( 

توجد هذه �حل�ضرة يف كل من �لعر�ق وفل�ضطني 

و�ل�ضعودية وم�ضر و�لهند و�أمريكا .

و�شف احل�شرة:

حو�يل  طولها  يبلغ  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

بقع  عليها  �لأم��ام��ي��ة  �لأج��ن��ح��ة  ���ض��م،  و�ح���د 

و�أ�ضرطة د�كنة �للون.

دورة احلياة:

�لثمار  �ضطح  على  بي�ضها  �مللقحة  �لأنثى  ت�ضع 

بي�ضة   450 حو�يل  �لأنثى  ت�ضعه  ما  ومتو�ضط 

يرقات  �إىل  �أي��ام   4 حو�يل  بعد  �لبي�ض  يفق�ض 

�ضهر  مل��دة  �لثمار  على  تتغذى  �ل��ل��ون  بي�ضاء 

توجد  �ل��ل��ون  بنية  ع���ذر�ء  �إىل  بعدها  تتحول 

د�خل �ضرنقة حريرية وي�ضتغرق �جليل حو�يل 

�ضهرين على درجة حر�رة 30 درجة مئوية.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

وبر�زها  �حلريرية  و�إفر�ز�تها  �لرقة  تغذية 

وجلود �لن�ضالخ توؤدى �إىل تلف �لثمار وت�ضبح 

غر �ضاحلة لال�ضتخد�م �لآدمي.

دودة ال�شكولته

ت��وج��د ه���ذه �حل�����ض��رة يف �مل��ط��اح��ن وخم���ازن 

حيث  �لأغذية،  بيع  وحمالت  و�لدخان  �لغالل 

تتغذى �لرقات على �لتمور و�حلبوب �ملد�ضو�ضة 

و�لردة و�لفو�كه �ملجففة و�ل�ضيكولته. 

و�شف احل�شرة:

وعر�ض  �ضم،   2.5-2 من  طولها  يبلغ  فر��ضة 

�للون  رمادي  �ضم،   5-4 �لأماميني  �جلناحني 

�أبي�ض  فلونها  �خللفية  �أما  �ضود�ء،  بقع  عليها 

مائل لل�ضمرة.

دورة احلياة:

ت�ضع �لفر��ضات بي�ضها فرديا �أو يف جمموعات 

طول  يبلغ  عائلها  من  بالقرب  �أو  على  �ضغرة 

ع��ذر�ء.  �إىل  بعدها  تتحول  �ضم،   1.5 الريقة 

ومدة �جليل حو�يل 7 �أ�ضابيع.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

خملفاتها  �أن  كما  �لثمار  على  �لرقات  تتغذى 

وجلود �لن�ضالخ تفقد �لتمور قيمتها �لت�ضويقية.

دودة �ل�ضكولتة
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الثمار  )دودة  الهندية  الدقيق  فرا�شة 

املخزونة(

تعتر من �لآفات �ل�ضارة بالتمور �ملخزونة يف 

�لعربي  �خلليج  دول  ويف  �لعامل  �أنحاء  جميع 

ويف م�ضر و�لعر�ق وفل�ضطني و�جلز�ئر وليبيا 

يف  توجد  �ل�ضعودية  ويف  و�لباك�ضتان  وتون�ض 

بي�ضها  بو�ضع  �لفر��ضة  تقوم  �ملناطق.  جميع 

�لتمر  على  �و  �لنخلة  على  وه��و  �لتمر  على 

�لرقات  تتغذى  �لتمر  خزن  وعند  �ملت�ضاقط 

وخيوطها  بر�زها  م�ضاهدة  وميكن  �لتمر  على 

�حلريرية يف �لتمر �مل�ضاب.

و�شف احل�شرة:

�لفر��ضة  طول  ،يبلغ  فر��ضة  �لكاملة  �حل�ضرة 

�جلناحني  بني  و�مل�ضافة  �ضم(  )و�ح��د  ح��و�يل 

�جلناحني  ول��ون  �ضم(   2( ح��و�يل  �ملنب�ضطني 

�لقاعدي  �لثلث  يف  باهت  رم��ادي  �لأماميني 

�أج��ز�ء  باقي  يف  �ملحمر  �لنحا�ضي  �ىل  ومييل 

ل��ون بني د�ك��ن.  �جل��ن��اح م��ع وج��ود بقع ذ�ت 

باهت  �أب��ي�����ض  لونهما  �خللفيان  �جل��ن��اح��ان 

وحافتهما �ضمر�ء وحتيط بهما �أهد�ب ق�ضرة.

دورة احلياة: 

�لأنثى  وت�ضع  �لأنثى  �لذكر  بني  �ل��ت��ز�وج  يتم 

 )400-300( من  ي��رت�وح  �لبي�ض  من  ع��ددً� 

بي�ضة تل�ضقها بالغذ�ء و�ملو�د �ملخزونة يفق�ض 

لونها  يرقات  �إىل  �أي��ام   4 ح��و�يل  بعد  �لبي�ض 

و�لدرقة  �لر�أ�ض  ولون  قرنفلي  �أ�ضفر  �أو  �أبي�ض 

درنات  �جل�ضم  على  ويوجد  �أ�ضمر  �ل�ضدرية 

يخرج منها عدد من �ل�ضعر�ت تن�ضلخ �لرقة 

 )7-4( من  ي��رت�وح  �لن�ضالخات  من  ع��ددً� 

ح��و�يل  �ل��رق��ة  ط���ور  ي�ضتغرق  �ن�����ض��الخ��ات. 

��ضبوعني تتحول بعده �إىل عذ�رى د�خل �ضرنقة 

من �حلرير تخرج منها �حل�ضر�ت �لكاملة بعد 

�أ�ضبوع وقد تدخل بع�ض �لرقات �لتامة �لن�ضج 

�أو  �ل�ضوئية  �لفرتة  لق�ضر  نتيجة  �ل�ضكون  دور 

لنخفا�ض درجة �حلر�رة �أو لالزدحام.

مظهر الإ�شابة وال�شرر:

يكون  وعندما  �لعام  طو�ل  �لآف��ة  هذه  تتو�جد 

عليه  بي�ضها  �لفر��ضة  ت�ضع  �لنخلة  على  �لتمر 

�لأر���ض.  على  �ملت�ضاقط  �لتمر  على  ت�ضعه  �أو 

وتتغذى �لرقة بعد �لفق�ض على �لتمر �لنا�ضج 

وخم��ازن  �لتعبئة  بيوت  ويف  �لنخل  على  وه��و 

�لأر���ض.  على  �ملت�ضاقط  �لتمر  وعلى  �لتمور 

جهة  من  وتدخل  �لتمور  على  �لرقات  تتغذى 

�أي �ضق على �ضطح �لثمرة  �أو من خالل  �لقمع 

و�أن�ضجتها  ب��ر�زه��ا  �أو  �ل��رق��ات  روؤي���ة  وميكن 

�أي�ضا  وميكن  �مل�ضاب.  �لتمر  د�خل  �حلريرية 

دخلت  �لذي  �لثقب  يغطي  ن�ضيج حريري  روؤية 

عن طريقه �لرقة �إىل د�خل �لتمرة وعند فتح 

�لرقات  تقوم  د�خلها.  �لرقة  ت�ضاهد  �لتمرة 

�أثناء جتو�لها على �لتمر �مل�ضاب باإفر�ز خيوط 

متما�ضكًا  �مل�ضاب  �لتمر  يجعل  مما  حريرية 

مما يقلل من �لقيمة �لقت�ضادية للتمر. 

خنف�شاء الثمار اجلافة )ذات البقعتني(

�ضيوعًا  �جلافة  �لثمار  خناف�ض  �أك��ر  من  تعد 

�ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  مناطق  جميع  يف 

و�لعر�ق  م�ضر  يف  توجد  �لنت�ضار  عاملية  وهي 

و�ل�ضومال وليبيا ودول �خلليج. 

و�شف احل�شرة:

يتعدى  ل  �ضغرة  خنف�ضاء  �لكاملة:  �حل�ضرة 

طولها 4 مم، لونها بني قامت. و�أهم ما مييزها 

�أق�ضر  �لأماميني(  )�جلناحني  �لغمدين  �أن 

بقعة  غمد  كل  على  ويوجد  �لبطن،  ط��ول  من 

فر��ضة �لدقيق �لهنديةدودة �لبلح �لعامرى
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مرتبة  كثرة  نقر  �لغمدين  وعلى  �للون  فاحتة 

�ل�ضكل  بي�ضاوي  ج�ضمها  طولية.  �ضفوف  يف 

يالحظ عليه �لزغب �لأبي�ض �للون.

دورة احلياة:

ت�ضع �لأنثى �لبي�ض )نحو 1000بي�ضة/ �أنثى( 

 3 بعد  يفق�ض  حيث  �له�ضة  �للينة  �لثمار  على 

�أيام �إىل يرقات، �لرقة بي�ضاء �أو م�ضفرة يف 

�للون، طولها عند �كتمال منوها حو�يل ن�ضف 

�ضم، وهي منب�ضطة ولها 3 �أرجل �ضدرية ولها 

�أي��ام   6 نحو  تعي�ض  بطنها.  نهاية  يف  ق��رن��ان 

�للون  بي�ضاء  ح��رة  ع��ذر�ء  �إىل  بعدها  تتحول 

د�خل �ضرنقة حريرية، وتخرج منها �حل�ضر�ت 

�لكاملة  �حل�ضرة  وتعي�ض  �أي��ام،   5 بعد  �لكاملة 

حو�يل 3 �أ�ضهر وقد تزيد، ونظرً� لق�ضر دورة 

حياتها فلهذه �لآفة عدة �أجيال/ �لعام. تن�ضط 

بدء  عند  و�أك��ت��وب��ر  �ضبتمر  �ضهري  يف  ع��ادة 

جفاف �لتمر.

اأعرا�ض الإ�شابة وال�شرر:

�لثمار  على  رئي�ضة  �آف���ة  �حل�����ض��رة  ه��ذه  تعد 

يف  و�ل��ت��ني  و�ل��زب��ي��ب  �لتمر  وخا�ضة  �ملجففة 

مناطق �لعامل �لد�فئة. تتغذى كل من �لرقات 

و�حل�ضر�ت �لكاملة وحتدث �ل�ضرر على �لثمار 

للبكتريا  ون�ضرها  بنقلها  خا�ضة  �ملجففة 

و�أم��اك��ن  و�مل��خ��ازن،  �حل��ق��ول  يف  و�لفطريات 

حتتوي  قد  �لتعبئة.  وم�ضانع  �لفو�كه  جتفيف 

�أجز�ء من  على  للت�ضويق  بعد جتهيزها  �لثمار 

هذه �حل�ضر�ت �أو على �أطو�ر �حل�ضرة �ملختلفة 

جانب  من  مرفو�ضة  يجعلها  مما  وف�ضالتها 

�مل�ضتهلك.

خنف�شاء احلبوب )اأو التمور( املن�شارية

ت�شمى )خنف�شاء ال�شورينام(

يف  �لعامل،  �أنحاء  جميع  يف  �لآف��ة  هذه  تنت�ضر 

و�ل�ضود�ن  وليبيا  و�جل��ز�ئ��ر  و�ل��ع��ر�ق  م�ضر 

وعمان، ويف �ل�ضعودية توجد يف جميع �ملناطق 

طو�ل �لعام و ت�ضتد �لإ�ضابة بها يف �ضهور يونيو 

– �أغ�ضط�ض.
الو�شف: 

م�ضطحة  نحيلة  خنف�ضاء  �لكاملة  �حل�ضرة 

بني،  �ل��ل��ون  مم،  حو�ىل3-2  طولها  �جل�ضم 

نادرُ�.  �إل  �أنها ل تطر  �إل  مكتملة  �أجنحة  لها 

مائل  �أو  قامت  بني  لون  ذ�ت  �جل�ضم  مفلطحة 

ل��ل�����ض��و�د �حل����و�ف �جل��ان��ب��ي��ة جل��ه��ة �ل�����ض��در 

�لأمامي من�ضارية ذ�ت 6 �أ�ضنان على كل جانب 

وميتد على �ل�ضطح �لعلوي للحلقة نف�ضها ثالثة 

�لكاملة  �حل�ضرة  تعي�ض  ب��ارزة،  طويلة  خطوط 

6-9 �ضهور ،تتكاثر �حل�ضرة يف  يف �ملعتاد من 

درجات حر�رة تقع بني 15 و 38 درجة مئوية 

ولكن درجة �حلر�رة �ملثلى تقع حول 30 درجة 

مئوية، ودرجات رطوبة من 30-90 %، ويكون 

معظم �حل�ضر�ت يف �لطبقة �ل�ضطحية وبعمق 

بعيدة  �أع��م��اق  على  توجد  قد  ولكنها  10�ضم 

�أمتار، وقد وجدت هذه   5 �إىل  �أي�ضًا قد ت�ضل 

�حل�ضرة يف قبور �لفر�عنة �لتي يرجع تاريخها 

�إىل 1350 عامًا ق.م وقد وجد �أن هذه �حل�ضرة 

ت�ضتطيع �أن تتحمل �جلوع ملدة 19.3 يوم حتت 

ظروف درجات �حلر�رة �لعادية.

دورة احلياة:

 تن�ضط طو�ل �لعام وتوجد عادة جميع �لأطو�ر 

دورة  تكتمل  �أن  ميكن  �ل��و�ح��دة.  �لتمرة  يف 

�لظروف  يف  �أ�ضابيع  حو�يل4-3  يف  �حل��ي��اة 

�ملثلى. تعي�ض �حل�ضرة �لكاملة من 6-10 �أ�ضهر 

ت�ضع خاللها �لأنثى من 150-200 بي�ضة على 

�لتمور �جلافة فرديا �أو يف جمموعات �لبي�ض: 

�بي�ض  لونه  0.2مم(   × مم   0.8( باأبعاد 

�أبي�ض  لونها  يرقات  �أي��ام  �أربعة  بعد  ويفق�ض 

م�ضفر �ضاحب ومتتاز بوجود �ضوكتني كبرتني 

غليظتني لونهما بني يف نهاية �لبطن وج�ضمها 

�لطور  ف��رتة  �أي���ام  وتبلغ  �ل�ضكل.  م�ضتطيل 

�لرقى21 يومًا وتت�ضلخ �لرقة2-4 مر�ت قبل 

�لعذري  �لطور  وي�ضتمر  عذر�ء  �إىل  تتحول  �أن 

6-8 يوم وتبلغ فرتة �جليل حو�يل �ضهر.

مظهر الإ�شابة وال�شرر: 

تعي�ض خنف�ضاء �ضورينام كافة ثانوية على كثر 

�أنها  �إل  �لأخ��رى  �لغذ�ئية  و�مل��و�د  من �حلبوب 

�لأخرى  �ملو�د  �إليها من  �لتمور منتقلة  ت�ضيب 

�أي�ضُا  و�لأكيا�ض و�ملخازن �مللوثة. وهى ت�ضيب 

منتجات �لدقيق و�لزبيب وحتى �ل�ضكر �خلام.

�حل�ضرة  ب��ه��ذه  �ل��ت��م��ور  �إ���ض��اب��ة  ملظهر  لي�ض 

عالمات مميزة �ضوى وجود �حل�ضر�ت نف�ضها 

�لتمر.  د�خل  و�إفر�ز�تها  و�أجز�ئها  ويرقاتها 

لذلك فبالإ�ضافة �إىل �لفقد �ملبا�ضر �لناجت عن 

خناف�ض �لدقيق
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�ملو�د  من  )وه��و  �لتمر  ف��اإن  �حل�ضر�ت  تغذية 

�لتي ت�ضتهلك طازجة( يفقد �هتمام �مل�ضرتي، 

فادحة  خ�ضائر  و�ل��رق��ات  �حل�ضر�ت  وت�ضبب 

باملو�د �ملخزونة.

تكمن خطورة هذه �حل�ضرة يف �أن �لطور �ل�ضار 

توجد  حيث  و�ل��رق��ة،  �لكاملة  �حل�����ض��رة  ه��و 

�حل�ضرة �لكاملة يف كل مكان يف �لتمر يف جميع 

�ملحيطة  �ملنطقة  من  بالقرب  وخا�ض  �لثمرة 

يالحظ  �ل�ضديدة  �لإ�ضابة  حالة  ويف  بالنو�ة 

وجود م�ضحوق يحتوي على بر�ز �حل�ضرة وجلود 

�لن�ضالخ حيث �أن �حل�ضرة تكون قد تغذت على 

حمتويات �لثمرة. �أهم ما مييز �حل�ضرة �أنها ل 

تطر �إل مل�ضافات قليلة. و�أما �لرقات فتتغذى 

�لثمرة  غ��الف  ب��ني  �ملح�ضورة  �ملنطقة  على 

وحلم �لثمرة حيث �إن هذه �ملنطقة متثل فر�غًا 

ز�د  وكلما  �ل��رق��ات  لن�ضاط  وطبيعيًا  ك��ب��رً� 

�لفر�غ بني غالف �لثمرة و�حلجم �ت�ضاعا كلما 

ز�د ن�ضاط �لرقات وميكن مالحظة وجود بر�ز 

�لرقات يف هذه �ملنطقة.

خنف�شاء الدقيق املت�شابهة

ت�ضيب هذه �لآفة �لتمور �ملت�ضاقطة و�ملخزونة. 

�أنحاء �لعامل  وهي من �لآفات �ملهمة يف جميع 

ويف �ململكة توجد يف جميع �ملناطق.

�ل�ضكل  بي�ضاوية  خنف�ضاء  �لكاملة:  �حل�ضرة 

ولونها  مم   4-3 ح��و�يل  طولها  ويبلغ  مبّططة 

و�أغمادها  منقر  و�ل�ضدر  و�لر�أ�ض  حممر  بني 

خمططة بخطوط طولية تتخللها نقر.

�أبي�ض  ل��ون  ذ�ت  �ل�ضكل  �أ�ضطو�نية  �ل��رق��ة 

6 مم  م�ضفر ويبلغ طولها عند �كتمال منوها 

ومتتاز �لرقة بوجود �ضوكتني كبرتني غليظتني 

لونهما بني يف نهاية �لبطن.

توجد هذه �حل�ضرة طو�ل �لعام وتن�ضط يف �ضهر 

�حل�ضر�ت  وتتغذى  �لتمور  ن�ضج  عند  نوفمر 

�ملت�ضاقطة حول  �لتمور  �لكاملة و�لرقات على 

�لنخل وعلى �لتمور يف �أماكن تخزينها.

اأعرا�ض الإ�شابة وال�شرر: 

ت�ضاهد �حل�ضر�ت �لكاملة ويرقاتها وحورياتها 

�لتمور  على  �ن�ضالخها  وج��ل��ود  و�إف��ر�ز�ت��ه��ا 

�لقت�ضادية  �لقيمة  م��ن  يقلل  مم��ا  �مل�ضابة 

للتمر.

خنف�شاء الدقيق ال�شدئية 

�حل�ضرة �لكاملة: ت�ضبه كثرً� خنف�ضاء �لدقيق 

�أغمق  لونها  ولكن  �لعام  �ملظهر  يف  �ملت�ضابهة 

قلياًل.

يف  كما  نوفمر  يف  وتن�ضط  �لعام  ط��و�ل  توجد 

يف  تكر  ولكنها  �ملت�ضابهة  �لدقيق  خنف�ضاء 

�لباردة  ل��الأج��و�ء  وحتملها  �لد�فئة  �لأم��اك��ن 

يف  ت�ضبه  �ملت�ضابهة.  �لدقيق  خنف�ضاء  من  �أقل 

�إ�ضابتها و�ضررها على �لتمر �ملخزن خنف�ضاء 

�لدقيق �ملت�ضابهة. 

ذبابة الدرو�شوفيال 

�ملتخمرة  �لتمور  �لدرو�ضوفيال  ذبابة  ت�ضيب 

وهي تعتر من �لآفات �ملدمرة يف م�ضانع تعبئة 

مناطق  جميع  يف  �لآف��ة  ه��ذه  تتو�جد  �لتمور. 

وخا�ضة  �لو�ضطى  �ملناطق  يف  وتكر  �ململكة 

منطقة �لق�ضيم.

و�شف احل�شرة:

ح��و�يل  طولها  يبلغ  ذب��اب��ة  �لكاملة  �حل�ضرة 

خمطط  و�لبطن  �للون  �ضفر�ء  وهي  مم   2،5

تبلغ  �لرقة  �كتمال منوه  �ضود�ء عند  بخطوط 

نحو 4 مم يف �لطول وهي ذ�ت لون بني �ضمني 

�لغذ�ء  ل��ون  بح�ضب  ب��األ��و�ن  وتتلون  �ضفاف  �أو 

�ملوجود د�خل قناتها �له�ضمية.

تعبئة  �أماكن  �ل�ضنة يف  تتو�جد �حل�ضرة طو�ل 

كبرة  ب��اأع��د�د  تتجمع  حيث  �لتمور  وتخزين 

حول �لتمور �ملتخمرة و�لنا�ضجة، وت�ضع �لإناث 

بي�ضها يف �ل�ضقوق �ملوجودة يف �لتمور فيفق�ض 

منه  وتخرج  و�ضعه  من  و�حد  يوم  بعد  �لبي�ض 

يرقات تتحول �إىل عذ�رى بعد 4 �أيام.

اأعرا�ض الإ�شابة:

�لدرو�ضوفيال  ذبابة  من  كبرة  �أع��د�د  تتو�جد 

�لتمور.  وتخزين  تعبئة  �أم��اك��ن  د�خ��ل  حت��وم 

�مل�ضابة  �لتمور  د�خل  تتغذى  �لرقات  ت�ضاهد 

�لعذ�رى  م�ضاهدة  مع  �ملتخمرة  �لتمور  وعلى 

يف �أم���اك���ن �لإ����ض���اب���ة. �أث���ن���اء جت���ول ذب���اب 

و�لتخزين  �لتعبئة  �أماكن  د�خل  �لدرو�ضوفيال 

ي�ضاب �لتمر �ل�ضليم باإفر�ز�تها �لإخر�جية.

طرق الوقاية واملكافحة لآفات التمور

تبد�أ طرق �لوقاية من �آفات �لتمور يف �حلقل:

يجب �إجر�ء عملية فح�ض للتمور وهي ماز�لت 

بالآفات  �إ�ضابتها  على  للتعرف  �لنخلة  على 

�حل�ضرية لإجر�ء عملية مكافحة لها ويتم ذلك 

�إىل  �لتمر مبدة كافية وقبل نقلها  قبل ح�ضاد 

�ملخازن.

فر�ضة 	• لتقليل  �ل��ت��م��ور  ج��ن��ي  يف  �لتبكر 

تعر�ضها لالإ�ضابة �حل�ضرية. 

جمع �لتمور �ملت�ضاقطة يف �حلقل و�لتخل�ض 	•

منها بالطرق �ل�ضحيحة.

يف 	• بالقما�ض  جنيها  بعد  �ل��ت��م��ور  تغطية 

�ملخازن �ملفتوحة.

نقل �لتمور من �حلقل �إىل �ملخزن ب�ضرعة 	•

وفى و�ضائل نقل نظيفة.

يف املخزن:

ت��ط��ه��ر �مل���خ���ازن ب��خ��ل��ي��ط م���ن �مل��ب��ي��د�ت 	•

�حل�ضرية و�لفطرية و�لتي لي�ض لها ر�ئحة، 

خنف�ضاء �لثمار �لجافة
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�لأر�ضيات  وغ�ضل  �ل�ضقوق  و�ضد  وتنظيفها 

و�ل�ضبابيك  �لأب���و�ب  و�إ���ض��الح  و�حل��و�ئ��ط 

وتثبيت �ضلك عليها..

تنظيم �ل�ضناديق �ملعباأة بالتمور على هيئة 	•

�ضفوف د�خل �ملخزن ل�ضهولة �حلركة.

�إجر�ء فح�ض دوري للتمور لإمكانية �إجر�ء 	•

تبخر �إذ� تطلب �لأمر ذلك.

عدم خلط �لتمور �ملت�ضاقطة يف �حلقل مع 	•

�لتمور �ل�ضليمة �لتي يتم جنيها.

�حلقل 	• يف  �ل�ضوئية  �مل�ضائد  ��ضتخد�م 

حدة  خلف�ض  �لتمر  ديد�ن  فر��ضات  جلمع 

�ل�ضاعقة  �لكهربائية  و�مل�ضائد  �لإ�ضابة، 

يف �مل�ضتودعات لهذ� �لغر�ض.

طرق املكافحة الكيميائية:

من  للثمار  �حل�ضرية  ب��الآف��ات  �لإ�ضابة  تبد�أ 

�لب�ضتان و�أي�ضًا �أثناء عمليات �حل�ضاد و�لنقل 

و�لتخزين و�لت�ضنيع.

 Field �حل���ق���ل���ي  )�ل���ت���ب���خ���ر(  �ل���ت���دخ���ني 

fumigative حل�ضر�ت �لتمور �ملخزونة: 

��ضتخد�م  �إىل  �ل��ت��م��ور  منتجي  بع�ض  ي��ل��ج��اأ 

�لتبخر �حلقلي ملكافحة ح�ضر�ت �لتمور وذلك 

وهو   Tarpaulin �لتاربولني  قما�ض  با�ضتعمال 

ي�ضتعمل  �لغاز،  منها  ينفذ  ل  مادة  من  قما�ض 

يف تغطية �ضناديق �لتمر �لتي ت�ضف على �ضكل 

�أك��و�م  به  تغطى  �أو  مرت   1.5 �رتفاعه  مربع 

�لتمر. و�أن �لقما�ض �لذي تغطى به �لتمور لأجل 

�جلو�نب  من  ز�ئ��دً�  منه  جزء  يرتك  �لتبخر 

�لأربعة. بعد ذلك يحكم �ضد �لفتحات للقما�ض، 

بطيها من �لأ�ضفل قرب �لرتبة مع و�ضع �أكيا�ض 

مملوءة بالرت�ب �أو �لرمل حول حو�ف �لقما�ض 

�أو  �لتمور  �أقفا�ض  بها  تر�ض  �لتي  �لأر���ض  �أما 

على  ح�ضري  مببيد  ر�ضها  فيجب  �لتمر  كومة 

�لتمر  كومة  قمة  منت�ضف  ويف  م�ضحوق.  �ضكل 

�ضناديق   4 تو�ضع  �ملر�ضو�ضة  �ل�ضناديق  �أو 

فارغة فتحاتها متجهة �إىل �لد�خل موؤلفة غرفًا 

�ضغرة بني �ضناديق �لتمر وغطاء �لقما�ض ويف 

�ضينية  تو�ضع  �ل�ضغرة  �ل��غ��رف  ه��ذه  و�ضط 

تو�ضع  �لتبخر،  �ضائل  فيها  يو�ضع  �ملعدن  من 

ملعرفة  م��ي��ز�ن  على  �لتبخر  غ��از  ��ضطو�نة 

�لتبخر.  م��ادة  من  �ملنا�ضبة  �لكمية  وحتديد 

وبعد �نتهاء مدة �لتبخر ترفع �لأكيا�ض �لرملية 

كي يت�ضرب �لغاز، ثم يرفع �لقما�ض من جهتني 

متقابلتني للتخل�ض من �لغاز ثم يرفع �لقما�ض 

من باقي �جلهات.

فو�ضفيد  با�ضتعمال  �لتمور  تبخر  وميكن  كما 

�أيام   3 �لفو�ضتوك�ضني( ملدة  �لأيدروجني )غاز 

2م3 وتوجد �ملادة على  �أقر��ض لكل   5 مبعدل 

�ضورة فو�ضفيد �لألومنيوم ويلزم توفر �لرطوبة 

حتى ينطلق �لغاز.

 هذ� ويجب مر�عاة �لعو�مل �لتالية عند �إجر�ء 

عملية �لتدخني:

تاأمني �ضالمة �لقائمني بعملية �لتدخني من 	•

�إجر�ء�ت  ومر�عاة  �لأقنعة  ��ضتعمال  حيث 

�ل�ضالمة.

�لإملام �لتام بخو��ض �ملادة، وطرق �لوقاية 	•

منها و�لإ�ضعافات �لأولية.

�أي م�ضدر حلدوث 	• و�إبعاد  �لكهرباء  ف�ضل 

�ضر�رة لقابلية �لغاز�ت لال�ضتعال.

وترميم 	• �لتدخني  لإجر�ء  �ملعد  �ملكان  غلق 

�لثقوب �لتي يت�ضرب منها �لغاز.

تقدير �جلرعة �لالزمة بدقة، وكذلك مدة 	•

�لتعري�ض و�للتز�م بهما.

و�ضع مادة �لتدخني يف �أعلى �ل�ضناديق لأن 	•

�لغاز �ملنبعث �أثقل من �لهو�ء.

تهوية �ملكان بعد �نق�ضاء مدة �لتعري�ض.	•

با�ضتخد�م  �ملخزونة  �لتمور  ح�ضر�ت  مكافحة 

درجات �حلر�رة �لعالية:

ج���رت حم����اولت ل���ض��ت��ع��م��ال ط���رق خمتلفة 

ومنها  �مل��خ��زون��ة  �ل��ت��م��ور  ح�����ض��ر�ت  ملكافحة 

����ض��ت��خ��د�م درج����ات �حل����ر�رة �ل��ع��ال��ي��ة، فقد 

ملدة  50م°  ح��ر�رة  درج��ة  ��ضتعمال  �أن  وج��د 

�حل�ضر�ت  من   %100 لقتل  كافية  �ضاعات   4

�أو  �لعذ�رى  �أو  �لرقات  �أط��و�ر  كانت يف  �ضو�ء 

فق�ض  عدم  �إىل  �أدت  وكذ�  �لكاملة  �حل�ضر�ت 

�لبي�ض، و�أن ��ضتعمال درجات �حلر�رة �لعالية 

يقتل  �ضاعات   4 –  1/2 ملدة  60-70م°  من 

�لتي  �لتني  عثة  ي��رق��ات  م��ن   36-%100 م��ن 

 )%100 –  20 ت�ضيب �لتمور، من �لرقات) 

%( للخنف�ضاء  و�حل�ضر�ت �لكاملة )100-15 

درجة  ��ضتعمال  و�أن  �ملن�ضاري،  �ل�ضدر  ذ�ت 

�لبي�ض  م��ن   %100 قتلت  ق��د  60م°  ح���ر�رة 

و�لعذ�رى  و�ل��ر�ب��ع(  )�لأول  �لعمر  و�ل��رق��ات 

تعري�ض  عند  �لتمر  لعثة  �لكاملة  و�حل�ضر�ت 

 10 مل��دة  و�ل��رق��ات  دقيقة،   20 مل��دة  �لبي�ض 

دقائق و�لعذ�رى ملدة 35 دقيقة، �أما �حل�ضر�ت 

20 دقيقة كانت كافية للق�ضاء  �لكاملة فلمدة 

على هذه �لأطو�ر.

املخزونة  ال��ت��م��ور  ح�����ش��رات  مكافحة 

با�شتخدام الإ�شعاع:

�حل�ضر�ت  ملكافحة  جاما  �أ�ضعة  ��ضتخد�م  مت 

وقد  �لتجارب،  بع�ض  يف  �لتمور  ت�ضيب  �لتي 

25 كيلور�د متنع كلية حتول  �أن �جلرعة  وجد 

�لذي  �لطور  �إىل  و�لعذ�رى  و�لرقات  �لبي�ض 

يليه �إىل جانب �أنها قاتلة للطور �لكامل للح�ضرة 

معنوي  تغير  �أي  بالثمار. ومل حتدث �جلرعة 

يف  بالإ�ضعاع  �ملعاملة  للثمار  �لغذ�ئية  بالقيمة 

خنف�ضاء �ضورينام
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و�لأحما�ض  و�لروتني  �لكربوهيدر�ت  مكونات 

�لتي  �لتخزين  ف��رت�ت  خ��الل  وذل��ك  �لأمينية 

�متدت من 3-12 �ضهرً�. كما �أن هذه �جلرعة 

من  �حل�ضية  �خلو��ض  على  تاأثر  لها  يكن  مل 

مذ�ق ونكهة.

التحكم يف الهواء اجلوي املحيط

مكونات  يف  �لتحكم  يف  �لطريقة  هذه  وتعتمد 

�ل���ه���و�ء �جل����وي )ث����اين �أك�����ض��ي��د �ل��ك��رب��ون، 

�لتخزين  حيز  يف  �لنيرتوجني(  �لأك�ضجني، 

تعتمد  ل  وه��ي  ل��الآف��ات.  منا�ضبا  يكون  ل  لكي 

�لفو�ضفني  �ل�ضامة مثل  �لغاز�ت  ��ضتعمال  على 

 methyl �مليثايل  بروميد  �أو   Phosphine

�مل��ح��ت��وى  ت��ن��ظ��ي��م  �أو  ت��غ��ر  �أو   bromide

�لرطوبي. ولكن تعتمد �إ�ضافة غاز ثاين �أك�ضيد 

�لأك�ضجني  كمية  تقليل  �أو  �أ2(  )ك  �لكربون 

�لغذ�ئي  �لتمثيل  لعمليات  �ل�ضماح  �أو  )�أ2( 

�لأك�ضجني  ن�ضبة  خف�ض  يف  �ملخزنة  للمو�د 

�لكربون د�خل حيز  �أك�ضيد  ثاين  ن�ضبة  وزيادة 

 Banks and Ripp, 1984;( ملخزن قد ناق�ض�

مم��ي��ز�ت   )Banks and Annis, 1990

�لكربون  �أك�ضيد  ثاين  غاز  ��ضتخد�م  وعيوب 

هذه  وجن��اح  بالتف�ضيل،  �لنيرتوجني  غ��از  �أو 

مثل  �لعو�مل  من  �لعديد  على  يعتمد  �لطريقة 

نظام �ملخزن ودرجة �إحكامه، وظروف ت�ضويق 

�لغاز  ��ضتخد�م  وتكاليف  �ملخزنة  �ملنتجات 

.)Spillman, 1989(

بغر�ض  جت���ارب   Halawa, 1998(  �أج���رى 

 %1( ح���و�يل  على  يحتوى  م��ع��دل  ج��و  تقييم 

بع�ض  مكافحة  يف  نيرتوجني(   %99 �أك�ضجني، 

�أن  �إىل  نتائجه  يف  خل�ض  وقد  �ملخازن،  �أف��ات 

ح�ضا�ضة   C. maculatus �للوبيا  خنف�ضاء 

�لغاز  هذ�  ��ضتخد�م  ميكن  و�إن��ه  �لغاز  لتاأثر 

)نيرتوجني 99% + 1% �ك�ضجني( كجو حمكم 

ملكافحة بع�ض �آفات �ملخازن �ملهمة.

�أن��و�ع  لبع�ض  �لكاملة  �لأط���و�ر  تعري�ض  وعند 

ح�صرات املخازن املهمة

Oryzaephilus surinamensis, O. 
mercator, Tribolium confusum,. T. 
castaneum, Trogoderma grasmanii, T. 
inclusum, Dinoders bitoveolatus and 
D. porcellus

)ث��اين  غ���از�ت  م��ن  خمتلفة  توليفات  ل��ث��الث 

و�لأك�ضجني(  �لنيرتوجني،  �لكربون،  �أك�ضيد 

 %70 530م، رطوبة ن�ضبية  على درجة حر�رة 

)40% ثاين �أك�ضيد �لكربون + 44% نيرتوجني 

+ 16% �أك�ضجني(، )60% ثاين �أك�ضيد �لكربون 

 %98( �أك�ضجني(،   %8  + نيرتوجني   %32  +

% �أك�����ض��ج��ني(. وك��ان��ت �أك��ر   2 ن��ي��رتوج��ني + 

�لأنو�ع حتمال لتوليفة �لغاز �لأوىل و�لثانية هي 

 T. ثم T. confusum يليها T. castaneum

inclusum ، بينما كانت O. mercator �أكر 

 Hashem and( للغاز  ح�ضا�ضية  �حل�ضر�ت 

.)Reichmuth, 1996

الطيور:

توجد �أنو�ع كثرة من �لطيور و�أهمها �لع�ضافر 

�أي�ضًا  وت�ضمى  �لع�ضفوريات  رتبة  تتبع  �لتي 

خ�ضائر  ت�ضبب  �ملغردة  �لطيور  �أو  بالدوريات 

فادحة ملح�ضول �لتمر حيث تتغذى على �لثمار 

�أو بعد  قبل جنيها وبخا�ضة يف مرحلة �لرطب 

ت�ضوهات  �لطيور  ه��ذه  وحت��دث  �لثمار،  جني 

بدخول  ت�ضمح  فجو�ت  بها  وت��رتك  �لثمار  يف 

�حل�ضر�ت و�لإ�ضابة بالفطريات �ملختلفة، وكل 

ذلك يوؤدي �ىل نق�ض �ملح�ضول وخف�ض نوعية 

�لثمار ومن �أهم هذه �لطيور ما يلي:

•	 House sparrow �لبيتى  �لع�ضفور 

وي�����ض��م��ى �أي�������ض���ًا ب��ال��ع�����ض��ف��ور �ل�����دوري 

 Passer ع��ل��م��ي��ًا  وي�����ض��م��ى  �ل������زرزور،  �أو 

هذ�  ويتغذى   domesticus biblicus

�لرطب  دوري  يف  �لثمار  على  �لع�ضفور 

�لع�ضفور �لدورى
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وبعد  �لنخلة  على  �لثمار  وماز�لت  و�لتمر 

�جلني. 

•	 Pycmonotus leucotis :لبلبل �لعر�قي�

فى  وج����وده  وي��ك��ر   mesopotamiae

�لب�ضاتني ويتغذى على �لرطب و�لتمر على 

�لنخل بالإ�ضافة �ىل فو�كه �أخرى.

•	 Hypoeolius رم����������ادي:  خ�����ن�����ادق 

ampeimus ويتغذى على �لرطب و�لتمر 

يف  ع�ضه  ويبني  �لأخ����رى،  �ل��ف��و�ك��ه  وع��ل��ى 

�لنخيل. 

هذ� بالإ�ضافة �ىل بع�ض �أنو�ع �لطيور �لأخرى 

�لتي تتو�جد بب�ضاتني �لنخيل.

اخلفا�شيات)الوطاويط( 

�خلفافي�ض حيو�نات ثديية تختفي نهارً� وتظهر 

و�لنوع  �لعامل،  بقاع  كل  يف  تنت�ضر  وهي  لياًل، 

�ل�ضائد منها و�لذي يتغذى على �لثمار يهاجم 

ثمار �لنخيل يف طوري �لرطب و�لتمر وتوجد يف 

و�لطائف  �ملكرمة  ومكة  �ملنورة  و�ملدينة  حائل 

تهاجم  كما  �ل�ضعودية.  يف  �جلنوب  ومرتفعات 

تتلفها  �أو  ثمارها  لب  وتاأكل  �لفاكهة  حد�ئق 

وترتكها فارغة معلقة بالأ�ضجار، وتهاجم ثمار 

و�لرقوق  و�خلوخ  و�مل�ضم�ض  و�لق�ضطه  �ملاجنو 

���ض��ق��وط �لكثر  وت�����ض��ب��ب  و�ل��ب��ل��ح  و�ل��ك��م��رى 

و�لتوت  �لعنب  على  تتغذى  كما  ثمارها.  من 

و�لطماطم  و�لفر�ولة  و�لبلح  و�جلميز  و�لنبق 

و�لباذجنان وغرها.

ت�ضبب ت�ضوه �ضكل �جلدر�ن و�لأر�ضية و�لأماكن 

�لتي ترتادها ب�ضبب ترزها عليها، وينبعث من 

�لنف�ض. تعافها  كريهة  ر�ئحة  جتميعها  �أماكن 

مثل  لالن�ضان  �لمر��ض  بع�ض  تنقل  �نها  كما 

د�ء �لكلب.

طرق مكافحة اخلفا�ض:

يف حالة �لهتد�ء �إىل �أوكارها:

زهر  بحرق  �خلفافي�ض  جتمع  �أم��اك��ن  تدخن 

�لكريت مبعدل 30 جم منه م�ضافًا �ليه 1جم 

من  مكعب  م��رت  لكل  �ل�ضود�نية  �ل�ضطه  م��ن 

�أو  نباتي  فحم  بها  مو�قد  ��ضتعمال  مع  �لفر�غ 

�إجر�ء  �لغر�ض. وعند  �أو خ�ضب يف هذ�  قو�لح 

»�ل�ضبابيك  �لفتحات  جميع  ت�ضد  �لعملية  هذه 

و�لأبو�ب وكذلك �ل�ضقوق �ملوجودة يف �حلو�ئط 

�ملعتاد خروج  وهي  و�ح��دة  فتحة  �ل  ول ترتك 

قبل  وذل��ك  منها  �خلفافي�ض  معظم  ودخ���ول 

و�حد  باب  و�حد مع ترك  بيوم  �لعملية  �إجر�ء 

�لدخول  �لعملية  بهذه  �لقائمني  للعمال  ميكن 

�أنه  كما  �لعملية.  �إج���ر�ء  عند  منه  و�خل���روج 

ميكن �ل�ضتعانه مب�ضمعات وخيام �لتدخني يف 

تنفيذ هذه �لعملية قبل �إجر�ئها بيوم و�حد.

ويف نهار �ليوم �لتايل بعد جتمع �خلفافي�ض يف 

تركها  �ضبق  �لتي  �لأخ��رة  �لفتحة  ت�ضد  مكانه 

وتهياأ �ملو�قد �مل�ضتعلة وتوزع يف �أماكن متفرقة 

�ملخلوط  �لكريت  زهر  ي��وزع  ثم  �ملكان  د�خ��ل 

و�ح��د  ك��ل  يلقي  بحيث  �لعمال  على  بال�ضطه 

منهم مبا معه فوق �لنار م�ضرعًا باخلروج من 

�ملكان ثم يغلق �لباب حمكمًا.

يف حالة عدم �لهتد�ء �ىل �أوكارها:

با�ضتعمال  �حلالة  ه��ذه  يف  �خلفافي�ض  تقاوم 

من  �خلالية  �لعجوة  من  �ملكون  �ل�ضام  �لطعم 

ولتح�ضر  �ل��زن��ك  فو�ضفيد  م���ادة  م��ع  �ل��ن��وى 

ه���ذ� �ل��ط��ع��م ي����ز�ل �ل���ن���وى م���ن �ل��ع��ج��وة ثم 

فو�ضفيد  )3جم  �لزنك  فو�ضفيد  �إليها  ي�ضاف 

�لزنك/100جم عجوة( وتعجن وتخلط جيدً� 

بحجم  ك��ور  منها  يعمل  ث��م  متجان�ضًا  خلطًا 

بو��ضطة  بالثمار  تعلق  �ل�ضغرة  �لرتقالة 

خ��ي��وط م��ن �ل���دوب���ار يف �أم��اك��ن ظ��اه��رة من 

�حليو�نات  �إليها  فتنجذب  بالنهار  �لأ�ضجار 

لياًل وتاأكل منها فيق�ضى عليها.

املراج��ع:

علي �إبر�هيم بدوي، يو�ضف بن نا�ضر �لدريهم: 

�آفات �حلبوب و�ملو�د �ملخزونة وطرق مكافحتها 

�ضعود.1411ه�. �مللك  –جامعة 
�ي���اد �ح��م��د �ل��ط��وي��ل، �ب��ر�ه��ي��م �جل��ب��وري-

ح�ضر�ت عث �لتمور و�ل�ضيطرة عليها با�ضتعمال 

عنا�ضر �ملكافحة �ملتكاملة، بغد�د.

رم�ضان م�ضري هالل:�حل�ضر�ت و�لآفات-د�ر 

�ملعارف 2003م .

حممد �لزيات و�آخرون _�أهم �أمر��ض و�آفات 

وطرق  �ل�ضعودية  �لعربية  باململكة  �لتمر  نخيل 

مكافحتها �ملتكاملة-وز�رة �لزر�عة2002م.

لأمر��ض  �أني�ض جنيب-�ملر�ضد �حلقلي  حممد 

و�آفات نخيل �لتمر-وز�رة �لزر�عة1991م.

Abo-Arab, R.B.; R.M.Y. Helal and N.A. 
El Aidy (1998). Bioresidual activity 
of certain oils and plant extracts on 
some stores grain insects in relation 
with quality of wheat grain. J. Agric. 
Sci. Mansoura Univ. 

Banks, H.J. and B.E. Ripp (1984). 
Sealing of grain storages for use 
with fumigants and controlled 
atmospheres. Proc. Third Int. Working 
Conf. Stored-Product Entomol. 
Manhattan, KS: pp. 375-390

Banks, H.J. and P.C. Annis (1990). 
Comparative advantages of high 
CO2 and low O2 types of controlled 
atmospheres for grain storage. pp. 93-
122 in: Food Preservation by Modified 
Atmospheres, M. Calderon and R. 
Barkai Golan (eds.) CRC Press, Roca 
Baton, FL.

Halawa, Z.A. (1998). Efficacy of a 
modified atmosphere on certain 
stored product pests. Egypt. J. Agric. 
Res., 76(1): 95-103.

Hashem, M.Y. and B. Reichmuth 
(1996). Responses of different species 
of stored-product insects to mixtures 
of carbon dioxide and/or nitrogen in 
air. Bull. ent. Soc. Egypt, Econ. Ser., 23: 
86-91.

Spillman, R.W. (1989). Economics of 
gas separation membranes. Chem. 
Eng. Prog. 85: 42-62.

20
11

و 
وشي

- ي
ح 

مك
با

ا 
ة ل

جو
ن

لا

85



بت
يس

  
لا

سب
ر 

   
افل

بغ
“ر

ف ل 
سا

 “ل
  

سع
نل

86

تبسيل البسور 
 “الفاغور“ 

في سلطنة عمان
د. �سيف بن اأحمد بن �سيف البو�سعيدي 

باحث وكاتب �إعالمي

�سلطنة عمان – والية �لم�ضيبي

Alsaif@2008-hotmail.com

عبارة  �أوج���د  ق��د  �الإن�����ض��اين  �لفكر  ك��ان  �إذ� 

“احلاجة اأم االخرتاع” فاإن العماين قد �سخر 
هذه العبارة, وجعلها واقعًا معا�سًا يف جانب من 

اأهم جوانب حياة الب�سر وهو جانب االقت�ساد 

عرب  االقت�ساد  مكونات  من  مكونة  اأه��م  ويف 

اأال وهي  ال��زم��ن واأي��ام��ه وال��ده��ر واأع���وام���ه, 

الزراعة ومنتجاتها احليوية وبخا�سة النخلة. 

التي  النفطية  الطفرة  قبل   - النخلة  تعترب  اإذ 

امل�سدر  هي   – العربي  اخلليج  دول  �سهدتها 

وهي  عمان,  �سلطنة  يف  القومي  للدخل  االأول 

ال�سلطنة  اأبناء  عليه  يعتمد  الذي  االأهم  املدار 

يف معي�ستهم اليومية.

املعادلة  مبثابة  ه��و  النخلة  متلك  ك��ان  لذلك 

الفرد  اأ�سا�سها غناء  ُيقا�س على  التي  ال�سعبة 
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من فقره, وهي املرياث الذي تتوارثه االأجيال 

جياًل بعد جيل دون تفريط يف االأر�س والزرع 

العائلي بل والقبلي على حد �سواء.

النخيل  مالكي  على  ال�سرورة حتتم  كانت  لذا 

الو�سائل  اإي��ج��اد  خرياتها  م��ن  وامل�ستفيدين 

امل��ع��ي��ن��ة ل��ه��م ع��ل��ى ح��ف��ظ االإن���ت���اج ب�����س��ورة 

قبل  من  واملقبول  املربح  الت�سويق  لهم  تكفل 

الذي  ال�سابق  الزمن  يف  وبخا�سة  امل�ستهلك, 

ال ت��ت��واف��ر فيه و���س��ائ��ل احل��ف��ظ احل��دي��ث��ة من 

النقل  و�سائل  فيه  تتوافر  وال  برادات وغريها, 

مثل الطائرات والبواخر احلديثة, لذلك اجته 

النخيل  لثمار  والبائعون  املنتجون  امل��زارع��ون 

)تب�سيل  طريقة  ابتكار  اإىل  عمان  �سلطنة  يف 

ملحا�سيل  الوفري  االإنتاج  مع  للتعامل  الب�سور( 

النخيل وت�سويقها خلارج البالد كتبادل جتاري 

مع دول العامل.

وما  الب�سور؟  تب�سيل  عملية  هي  ما  ترى  فيا 

وم��ا  للتب�سيل؟  اجل��ي��دة  ال��ن��خ��ي��ل  اأ���س��ن��اف 

,ت�ساوؤالت  التب�سيل؟  بها  يتم  التي  امل��راح��ل 

وق��ف��ات  خ���الل  م��ن  عليها  االإج���اب���ة  ميكننا 

مو�سوعنا هذا.

مفهوم التب�سيل:

“عملية  تعني  عمانية  عامية  مفردة  التب�سيل 

توارثتها  طريقة  وهي  الب�سر”  وجتفيف  طبخ 

النخيل  اأ�سناف  بع�س  التعامل مع  االأجيال يف 

الوقت  للطبخ يف  والقابلة  االإنتاج اجليد,  ذات 

املدلوكي,  ونخيل  املب�سلي,  نخيل   “ مثل  ذاته 

الثالثة  االأ�سناف  فهذه  نارجنه”,  بو  ونخيل 

اأ�سناف  اأج��ود  من  هي  االأ�سفر,  اللون  ذات 

والتاجر  ال��ف��الح  معها  تعامل  ال��ت��ي  النخيل 

التب�سيل,  عملية  يف  �سواء  حد  على  العماين 

جودتها  ح�سب  مرتبة  الثالثة  االأ�سناف  وهذه 

ملناطق  امل��ك��اين  امل��ن��اخ  اإن  ب��ل  التب�سيل...  يف 

اإىل  بحرية  منطقة  م��ن  واختالفه  ال�سلطنة 

جودة  يف  البالغ  االأث��ر  لها  كان  جبلية  منطقة 

املح�سول وعملية التب�سيل.

وبخا�سة  ال�سرقية,  املنطقة  والي���ات  فب�سور 

ال�����س��م��ال��ي��ة م��ن��ه��ا, م��ث��ل والي����ة ب��دي��ة ووالي���ة 

اأجود واأغلى �سعرًا من ب�سور واليات  امل�سيبي, 

البحر,  �سواطئ  على  الواقعة  الباطنة  منطقة 

فمحا�سيل النخيل اجلبلية اأجود من حما�سيل 

النخيل ال�ساطئية عمومًا.

مراحل عملية التب�سيل:

وكل  مراحل,  بعدة  الب�سور  تب�سيل  عملية  متر 

حرجة  ف��رتة  تعترب  امل��راح��ل  ه��ذه  من  مرحلة 

من  املراحل  ه��ذه  يكتنف  مبا  الب�سور  ملنتجي 

االطمئنان  وعدم  القلق  خلق  �ساأنها  من  اأم��ور 

الإنتاج حم�سول �سالح وذي جودة اقت�سادية. 

ومن اأهم هذه املراحل ما يلي:

وهي  اجل���داد  مرحلة  تعترب  اجل���داد:  مرحلة 

االأوىل  النخيل” املرحلة  ثمار  ح�ساد  “عملية 
اإذ  الب�سور,  تب�سيل  مراحل  منها  تنطلق  التي 

ح�ساد ثمر اأ�سناف نخيل التب�سيل والذي يتم 

ع��ام, هي  كل  يوليو من  �سهر  اأوائ���ل  ع��ادة يف 

االأ�سرة  اأبناء  فيها  ي�سرتك  اجتماعية  منا�سبة 

الواحدة اأو القرية الواحدة, والتي ميتزج فيها 
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احلب االأ�سري بالتعاون االجتماعي م�سكاًل يدًا 

واحدة. )انظر �سور مرحلة اجلداد(

من  املزارعني  ي�سغل  قلق  ذات  املرحلة  وه��ذه 

حيث خوفهم من املوؤثرات التي توؤثر عادة على 

االأمطار  وبخا�سة  ح�ساده  وقت  النخيل  اإنتاج 

وال��ع��وا���س��ف ,وك��ذل��ك اخل���وف م��ن االن��ق��الب 

الذي  الرطب  اإىل  الب�سر  من  للثمر  املفاجئ 

ي�سببه احلر ال�سديد وعدم االنتباه للنخل وهو 

يدخل مرحلة اإن�ساج الب�سر وحتوله اإىل رطب 

ومن ثم متر, وهذه املراحل غري �ساحلة لعملية 

اخلال�س,  الب�سر  فيها  ي�سرتط  التي  التب�سيل 

اهلل  وي��دع��ون  االأي���ام  يح�سبون  جتدهم  لذلك 

بال�ضد�د.

نخيل  ثمار  ح�ساد  فبعد  ال��ف��اغ��ور:  مرحلة  

التب�سيل و قطفها من عذوقها كاالآيل الرباقة, 

حُتمل من املزارع واحلقول اإىل املكان اخلا�س 

اأي�����س��ا  وت��ن��ط��ق  )ت���ْرك���َب���ْه(  ُي�����س��م��ى  لطبخها 

على  طيني  بناٍء  عن  عبارة  وه��و  )تركيبه(, 

�سكل مكعب له فتحتان, اإحداهما الإدخال النار 

وهما  الدخان  الإخ��راج  واالأخ���رى  واأخ�سابها, 

متقابلتان, و لكن اإحداهما يف اليمني واالأخرى 

يف ال�سمال وبينهما م�سافة تزيد عن �ستة اأمتار 

يو�سع بها مراجل الطبخ, وهي عبارة عن قدور 

اإليه  وي�ساف  امل��اء  فيها  ُيغلى  كبرية  نحا�سية 

 45 اإىل   30 الب�سر ويطبخ ملدة ترتاوح ما بني 

دقيقة, من ثم ُيخرج الب�سر املطبوخ الذي يطلق 

لذيذ  وهو  )الفاغور(  العمانية  بالعامية  عليها 

الطعم. )انظر �سور مرحلة طبخ الب�سور(

الب�سور  طبخ  مرحلة  فبعد  التجفيف:  مرحلة 

اإىل  الفاغور  حمل  يتم  فاغور  اإىل  حتولها  و 

اأماكن خا�سة عبارة عن اأرا�ٍس مفتوحة الأ�سعة 

مغطاة  االأرا����س���ي  وه���ذه  ال�ساطعة  ال�سم�س 

بح�سى �سغرية ونظيفة من جميع القاذورات, 

اأيام حتى   4 اإىل   3 بها ملدة  الفاغور  ويتم نرث 

املطبوخة  الب�سور  ينرث  بع�سهم  و  جتف جيدًا, 

االأتربة  عن  بعيدا  لتجفيفها  )ال��دع��ون(  على 

والرمال الناعمة. )انظر �سورة مرحلة جتفيف 

الفاغور(

بعد  وحفظها:  )الفاغور(  ب�سور  تنقية  مرحلة 

مهمة  مرحلة  ت��اأت��ي  الفاغور  جتفيف  مرحلة 

ي�سرتك فيها اأفراد العائلة جميعًا و هي مرحلة 

منه  ال�سالح  وتنقية  اجل��اف  ال��ف��اغ��ور  جمع 

كمنتج ممتاز للبيع, وفرز غري ال�سالح كعلف 

يف  اجل��اف  الفاغور  تعبئة  يتم  ث��م  للحيوان. 

)جواين( متهيدًا لبيعه ملخازن الب�سور التابعة 

م�سقط.  مبحافظة  وال�سناعة  التجارة  لوزارة 

)انظر �سورة مرحلة تنقية الفاغور(

حيث يتم بيع املنتج وزنًا بوحدة خا�سة ُت�سمى 

 800“ الواحد  البهار  ي�ساوي  )البهار(, حيث 

“ كيلوجرام تقريبًا, ويتفاوت �سعر البهار من 
منطقة اإىل منطقة اأخرى يف �سلطنة عمان, بل 

من والية اإىل والية اأخرى.

تاأتي والية بدية مبنطقة �سمال ال�سرقية  حيث 

يف املرتبة االأوىل ب�سعر )390( ريااًل عمانيًا, 

وتليها  تقريبا,  اأمريكي  دوالر   )1000( اأي 

عمانيًا,  ري��ااًل   )374( ب�سعر  امل�سيبي  والي��ة 

اأي )950( دوالرًا اأمريكي تقريبًا, ثم واليات 

املنطقة ال�سرقية, ثم واليات املنطقة الداخلية 

والظاهرة, ثم واليات منطقة الباطنة, وهكذا.

�سلطنة  يف  الب�سور  تب�سيل  عملية  ه��ي  تلك 

اأداة  العماين  املزارع  منها  اتخذ  والتي  عمان, 

وت�سويقه  الزراعي,  االإنتاج  حفظ  اأدوات  من 

حمالة  ومادة  الب�سري,  للتناول  �سالح  كمنتج 

ودول  الهند  الغذائية يف جمهورية  لل�سناعات 

لهذا  امل�ستوردة  الدول  اآ�سيا وغريها من  �سرق 

املنتج الذي جتود به النخلة املباركة يف االأر�س 

الطيبة �سلطنة عمان.
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المقالة الثالثة

اســتـــراحـــة العـــدد

اإعـداد: مــــــاهـر �ســــــالـم
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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.

�لثالثية  �لكلمات  ومعاين  مر�دف  �كتب 

�حلروف عك�س عقارب �ل�صاعة. �جمع حروف 

�لدو�ئر �ملرقمة لتح�صل على �لكلمة �ملطلوبة.

1- غزوة ا�سالمية   2- اأب�سر بطرف 

العني     3- موت     4- خلق منها 

االن�سان 5- من احليوانات الربية    

6- ماء العني 7- يق�صد املكان     

 8- ر�سد

دولة خليجية

ثالثيات

5

6

7

8

1

2

3

4
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تعرف على للأماكن ال�صحيحة 

واكت�صف مع احلل ال�صحيح الكلمة املفقودة

من اأجزاء �صجرة النخيل 

الرطب - التكرمي - �صبار - مواد- �صتات - ف�صيلة - 

خل�ص - تاأديب - �صفد - لومينا - اجلامع - اآحاد - تراب 

- عدة - ناب - كان - مهند - اأن�صار - اجلردي - خطا - ود.

من اأ�صناف الرطب 

الكلمة  الضائعة

الكلمات  المتقاطعة
املفردات: اأفقي وعمودي:

1ــ مدينة خليجية حتت�صن �أول بور�صة للتمور يف �لعامل - من �لدول �لتي 

�صملتها �جلولة �لتعريفية �لوىل للجائزة.

2ــ من �أنو�ع �حلم�صيات - من �أنو�ع �لتمور.

3ــ ت�صلية حمرمة - م�صطح �أخ�صر - مكيدة.

4ــ مدينة لبنانية - معدن غذ�ئي - فكر.

5ــ عملة �أ�صيوية - تقنية ر�ئدة ملعاجلة وحفظ �لتمور - �أ�صلح �لثوب. 

6ــ �رتفعت - فوز.

7ــ من �أ�صناف �لتمور.

8ــ من �أجز�ء �لزهرة - مادة �أولية للن�صيج.

9ــ جمع - حيو�ن من �لع�صور �لقدمية - ع�صى.

10ــ �أ�صفل - من �أنو�ع �لطائر - على ظهر �جلمل )م(.

11ــ منظم - من قلبه - ح�صارة قدمية يف بالد �ملك�صيك.

12ــ عملة �أمريكية - من �أ�صناف �لتمور.

1313ــ ن�صرب عليهم - من �أ�صناف �لتمور.
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