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بداية  منذ  )حفظه اهلل(  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأدرك �شاحب  لقد 
امل�شرية ما متثله التنمية الزراعية وخ�شو�شًا زراعة نخيل التمر من راأ�س مال حقيقي فلم يتواَن عن 
تقدمي كافة اأوجه الدعم للنهو�س بها وتطويرها وزيادة امل�شاحات املزروعة وحتقيق االكتفاء الذاتي 
وتنويع م�شادر الدخل. الأن زراعة نخيل التمر يف دولة االإمارات تعترب ركنًا اأ�شا�شيًا من اأركان عملية 
التنمية ال�شاملة لدورها يف بناء وحتديث الطاقات االإنتاجية الزراعية واإحياء ال�شناعات املرتبطة 

بها، كما ت�شكل بعدًا ا�شرتاتيجيًا وا�شحًا فيما يتعلق يف حتقيق االأمن الغذائي للوطن واملواطنني.

اهلل(  حفظه  الدولة(  رئي�س  وج��دان  يف  مهمًا  حيزًا  ت�شغل  زال��ت  وما  �شغلت  الزراعية  فال�شيا�شة 
وعك�شت العناية اخلا�شة التي متنحها لل�شجرة املباركة ا�شتمرارًا ملنهج املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه( يف االهتمام مبتطلبات التجربة الزراعية الفريدة على 
الزراعي  النموذج  اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل  االإمارات مبكانة  اأر�س الوطن. كما حظيت دولة 
كافة  توفري  جمال  يف  والنتائج  االجن��ازات  �شخامة  عليها  ت�شهد  التي  الرائدة  والتجربة  الفريد 
ال�شحراء  الطموحة ال�شت�شالح  امل�شاريع واخلطط  وتنفيذ  الطبيعية  امل�شادر  االإمكانيات حلماية 
وزراعة الغابات وهو ما يعد بكل املقايي�س الدولية معجزة حقيقية يف جماالت التخطيط والتنفيذ 
ولذا كان من الطبيعي اأن يقود التخطيط والتنفيذ الزراعي املدرو�س اإلى حتقيق االكتفاء الذاتي بل 
اأي�شًا. فامل�شهد احل�شاري لدولتنا العزيزة القائم اليوم يف روعة و�شموخ �شمن  وت�شدير الفائ�س 
اإدراك قيادتنا  اإن�شان االإمارات واأر�شه الطيبة يف منظومة واحدة توؤكد  اإطار ثنائية خا�شة جتمع 

الر�شيدة العميق للفارق بني تراكم الرثوة و�شناعة التنمية.

اإذ نعرب للقيادة الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو  اإننا يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه اهلل، والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة عن جزيل �شكرنا وتقديرنا جلهودهم 
�شموهم املتميزة يف دعم وتطوير القطاع الزراعي وقطاع نخيل التمر وال�شجرة املباركة والعاملني 

فيها على وجه اخل�شو�س..

و�شكرًا خليفة

نهيان مبارك اآل نهيان
 وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع

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

شكراً خليفة

شجـــــــرتنـا
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دعوة للباحثين والكتاب 

والمهتمين بزراعة النخيل

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 

مجال  في  المتخصصة  العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على 

العالم. حول  المعنية  األوساط  كافة  في  التمور  وإنتاج  النخيل   زراعة 

والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين  اإلخوة  ندعو  فإننا 

أو  العربية  اللغتين  بإحدى  المساهمة  المباركة  الشجرة  ومحبي 

حيث  من  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  الشؤون  في  االنكليزية 

جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية،  وقاية،  )زراعة، 

تسويق.....( غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات  إرشادات،   المحصول، 

على أن تكون المواد مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة.

المباركة. الشجرة  لخدمة  الطيبة  جهودكم  ومقدرين   شاكرين 

للتوا�شل تر�شل املواد العلمية با�شم مدير التحرير
عرب الربيد االلكرتوين التايل

kidpamagazine@gmail.com



ينمو  للجائزة  البياين  املنحنى  اأن  جند  املا�شية  ال�شت  ال��دورات  لنتائج  متوا�شعة  ق��راءة  يف 
باطراد نحو االأمام على خمتلف ال�شعد التي ح�شدتها اجلائزة، حيث �شكل االنفتاح الكبري 
على املجتمع املحلي اأف�شل النتائج يف زيادة اأعداد املر�شحني املواطنني ملختلف فئات اجلائزة 
حيث و�شل العدد اإلى 65 مواطن، يف حني بلغ عدد امل�شاركني بكل فئات اجلائزة 675 م�شارك 
خالل ال�شنوات ال�شت املا�شية، وذلك وفقًا للتوجيهات ال�شامية ملعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، وعليه فقد قررت 
االأمانة العامة للجائزة امل�شي قدمًا يف حملتها الوطنية لتو�شيع نطاق امل�شاركة الأكرب عدد من 
اأو  منتجني م�شنعني  اأو  كانوا مزارعني  �شواء  امل�شتهدفة  ال�شرائح  كافة  املزارعني من  االأخوة 

باحثني واأكادمييني وت�شجيعهم وتاأهيلهم للتناف�س على خمتلف فئات اجلائزة.
يف  باقون  العهد  وعلى  م�شتمرة  النجاح  قافلة  اأن  توؤكد  اإذ  للجائزة  العامة  االمانة  فاإن  وعليه 
تعزيز احل�شور االإقليمي والدويل للجائزة والبناء على النجاحات التي حتققت خالل ال�شنوات 

املا�شية ملا فيه من خري وتقدير كافة املزارعني واملنتجني والباحثني على م�شتوى العامل.
كما نوؤكد حر�س معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، 
رئي�س جمل�س االأمناء، يف تعزيز الدور الريادي لدولة االإمارات العربية املتحدة عامليًا يف تنمية 
من  التمر  نخيل  زراعة  قطاع  يف  العاملني  وت�شجيع  بالنخيل،  اخلا�س  العلمي  البحث  وتطوير 
الباحثني واملزارعني واملنتجني وامل�شدرين واملوؤ�ش�شات واجلمعيات والهيئات املخت�شة، وتكرمي 
ترجمة  والدويل  واالإقليمي  املحلي،  امل�شتوى  على  التمر،  نخيل  العاملة يف جمال  ال�شخ�شيات 
)حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  للتوجيهات احلكيمة 
اهلل( راعي اجلائزة، ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد ابوظبي 
نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
ومكانتها بني اجلوائز  تعزيز موقع اجلائزة  الرئا�شة على  �شوؤون  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س 

االأخرى على م�شتوى العامل.

اأ.د. عبد الوهاب زايد
اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�شرف العام

قـــافــلة النجاح مستمرة

كــــلمتنــــا
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 ولي عهد أبوظبي خالل استقباله الفائزين بالجائزة

 محمد بن زايد
اإلمارات تزخر بأصحاب 

الخدمات المجتمعية الجليلة

 استقبل الفائزين بجائزة خليفة لنخيل التمر
ثمن أعمالهم وإنجازاتهم



7 الشجرة المباركة - سبتمبر  2014   

اأكد الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
الدولية  خليفة  »ج��ائ��زة  اأن  امل�شلحة  للقوات 
لنخيل التمر« �شاهمت يف تنمية وتطوير البحث 
العلمي اخلا�س بالنخيل وعززت من االهتمام 
االإمكانات  من  وط��ورت  ال�شجرة  لهذه  العاملي 

املتاحة لال�شتفادة منها اقت�شاديًا وعلميًا.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  اإن  �شموه:  وقال 
الدولة حفظه  اآل نهيان رئي�س  خليفة بن زايد 
االهتمام  على  دليل  اأبلغ  اجل��ائ��زة  لهذه  اهلل 
العربية  االإم��ارات  دولة  تقدمها  التي  والرعاية 
ه��ذه  تت�شمنه  مب��ا  وذل���ك  للنخلة،  امل��ت��ح��دة 
ال�شجرة من قيم اقت�شادية واجتماعية ودينية 

اأ�شيلة يف حياة اآبائنا واأجدادنا.

�شموه  جمل�س  يف  ا�شتقباله  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بق�شر البحر، الفائزين بجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر، يرافقهم معايل ال�شيخ نهيان بن 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
املجتمع رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة واأع�شاء 

املجل�س. وهناأ �شمو ويل عهد اأبوظبي الفائزين 
بجهودهم  �شموه  م�شيدًا  اجل��ائ��زة،  بفئات 
اأ�شافت مفاهيم  التي  واأبحاثهم  وم�شاهماتهم 
النخيل  زراع��ة  قطاع  ت�شب يف خدمة  جديدة 

واإكثارها وجودة اإنتاجها.

اأف��راد  م��ن  اجلميع  يتعاون  اأن  �شموه  ومتنى 
ومنظمات  بحثية  ومراكز  وموؤ�ش�شات  وجهات 
النخلة  ل�شجرة  جديدة  اأبعاد  اإعطاء  يف  دولية 
وال�شحية،  الغذائية  فوائدها  ناحية  �شواء من 
وتكاثرها  وتنميتها  عليها  ناحية احلفاظ  ومن 

وزيادة رقعة انت�شارها
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حامد بن زايد يكرم الفائزين 
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

نهيان مبارك: دعم 
خليفة بن زايد ُيعـزز 

موقـع الجائزة 
إقليميًا ودوليًا

خمس شخصيات 
مكرمة وثماني 

فائزين ضمن 
فئات الجائزة 

بدورتها السادسة

بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
االأح��د  ي��وم  اأب��وظ��ب��ي،  دي���وان ويل عهد  رئي�س 
خليفة  “جائزة  تكرمي  حفل   2014 مار�س   16

الدولية لنخيل التمر” يف دورتها ال�شاد�شة.
نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  وافتتح 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير 
لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
لنخيل  اخلام�س  ال��دويل  املوؤمتر  اأعمال  التمر 
التمر الذي ا�شتمر ثالثة اأيام 16 – 18 مار�س 
بالعا�شمة  االإم����ارات  ق�شر  فندق  يف   2014

دولة   39 من  باحث   446 مب�شاركة  ابوظبي. 
وزراء  املعايل  اأ�شحاب  وح�شور  العامل.  حول 
ال�شعادة  واأ�شحاب  واالأجانب  العرب  الزراعة 
وم��دي��ري  ال��دول��ة،  ل��دى  املعتمدين  ال�شفراء 
املنظمات االإقليمية والدولية ذات االخت�شا�س 
والنخيل  عامة،  بالزراعة  املهتمني  من  وح�شد 
على  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  خا�شة 

م�شتوى الدولة ومنطقة اخلليج العربي.
حفل  خ��الل  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأ���ش��اد  كما 
التكرمي باجلهود الكبرية التي يبذلها �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اأجل  من  و�شخاء  بكرم  اهلل(  )حفظه  الدولة 
حتقيق التنمية امل�شتدامة، على خمتلف ال�شعد 
وخ�شو�شًا  الزراعة  قطاع  ويحتل  واملجاالت، 
فكر  من  مرموقة  مكانة  التمر  نخيل  �شجرة 

والدعم  العطايا  م��ن  كثري  يف  جتلت  �شموه، 
وهذا  فيها،  والعاملني  املباركة  لل�شجرة  القوي 
لي�س بجديد، بل هو امتدادًا طبيعيًا لالهتمام 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  اأواله  ال��ذي 
الزراعية  النه�شة  باين  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
ثراه(،  اهلل  )طيب  االإم����ارات  دول��ة  وموؤ�ش�س 
ب�شجرة نخيل التمر، وهو الذي اأر�شى يف ربوع 
�شاملة، اهتم  االإمارات، دعائم نه�شة زراعية 
فيها بالنخلة على وجه اخل�شو�س، واأ�شبحت 
رائ��دًا،  عامليًا  مركزًا  قيادته  بف�شل  االإم��ارات 

لزراعة النخيل واإنتاج التمور.
�شاحب  اإل���ى  ال�شكر  بعظيم  معاليه  وت��وج��ه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
حاكم  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة،  رئي�س 
النا�س  باإ�شعاد  املتوا�شل  حر�شه  على  دب��ي، 
التنمية  يحقق  االأخ�شر مبا  لالقت�شاد  ودعمه 
امل�شتدامة للوطن. كما ال�شكر و�شادق التقدير 
اإلى الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي، ونائب القائد االأعلى 
دعمه  ل�شموه  ن�شجل  ال��ذي  امل�شلحة،  للقوات 
كثريًا،  ونعتز  العاملية،  اجلائزة  لهذه  القوي، 
الزراعية  التنمية  مل�شتقبل  احلكيمة،  بروؤيته 
التمر ب�شفٍة خا�شة،  يقع نخيل  والتي  بالدولة 
يف موقع القلب منها، بل ونعتز اأي�شًا، بحر�س 
االإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  على  الكبري،  �شموه 
الناجح،  العمل  يف  رائ����دًا،  من��وذج��ًا  دائ��م��ًا، 
املجاالت.  كافة  يف  واملتميز،  الكفء  واالإجن��از 

برعاية رئيس الدولة

نهيان مبارك يفتتح المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر



المؤتمر يشهد 159 
ورقة علمية و 47 

ملصق بمشاركة 446 
باحث نخيل يمثلون 
39 دولة حول العالم

نائب رئي�س جمل�س  نهيان،  اآل  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو  واإلى 
الكرمي،  حر�شه  ل�شموه،  �شاكرًا  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  ال��وزراء، 
ال�شديدة،  الكامل لهذه اجلائزة، وتوجيهاته  الدعم  على توفري 
يف اأن تكون هذه اجلائزة وبالفعل، اأداًة مثمرة وناجحة ، لتطوير 

زراعة النخيل، واإنتاج التمر، يف الدولة واملنطقة والعامل.
معًا  اليوم  نحتفل  باأننا  االفتتاح  كلمة  خالل  معاليه  واأ�شاف 
بتكرمي الفائزين بفئات اجلائزة، وهي منا�شبة طيبة جندد 
فيها عهد الوالء والوفاء، اأن نكون على قدر توقعات �شاحب 
ال�شمو الوالد رئي�س الدولة، يف حتمل امل�شوؤولية للم�شي قدمًا 
يف خدمة املزارعني املنتجني، كل من موقعه �شواء يف البحث 
العلمي والتطور التقني ملا فيه خدمة االإن�شان وتوفري الغذاء 
هامًا  دورًا  اليوم  يلعب  فالتمر  العامل،  م�شتوى  على  ال�شحي 
يف �شد الفجوة الغذائية لكثري من �شعوب دول العامل فهو اأحد 
اأهم عنا�شر االأمن الغذائي بح�شب ت�شنيف منظمة االأغذية 

والزراعة الدولية )الفاو(.
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نهيان  ال�شيخ  معايل  اأع��ل��ن  كلمته  ختام  ويف 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  املجتمع 
املوؤمتر  اأعمال  انطالق  التمر  لنخيل  الدولية 
تنّظمه  والذي  التمر،  لنخيل  اخلام�س  الدويل 
بالتعاون  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  جامعة 
هذا  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  مع 
�شعار:  حتت  العام،  هذا  ينعقد  الذي  املوؤمتر، 
جمال  يف  اجل��دي��دة،  وال��ت��ح��دي��ات  "االأبعاد 
مو�شوع  وهو  التمر"  لنخيل  امل�شتدام،  االإنتاج 
مهم، بعد اأن اأ�شبحت التنمية امل�شتدامة، اأمرًا 
كافة  وجهود،  فكر  يف  اخلا�شة،  مكانتها  لها 

احلكومات واملوؤ�ش�شات واالأفراد، يف كل اأنحاء 
هذا العامل.

يف  وتوفيق،  جن��اح  كل  املوؤمترين  على  ومتنى 
يف  والعلماء،  الباحثني  دور  على  معاليه  تاأكيد 
على  حتافظ  التي  ال��زراع��ة،  اأ�شاليب  حتديد 
البيئة، بل ويف تو�شيح املبادرات الرائدة، لدولة 
املجال،  ه��ذا  يف  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
ها على اأن يتم حتقيق التنمية امل�شتدامة  وحر�شٍ
يف كافة املجاالت، وفق منهج علمي، ينفتح على 
اأف�شل املمار�شات اجليدة، والنماذج الناجحة 
نف�شه،  الوقت  يف  وي�شعى  العامل،  م�شتوى  على 

الإحداث التغيريات التقنية وال�شلوكية، املطلوبة 
الرعاية  من  حقها،  واإعطائها  البيئة،  حلماية 

واحلر�س واالهتمام.
ب��ع��د ذل����ك ج����رت م��را���ش��م ال��ت��ك��رمي الأه���م 
ال�شخ�شيات التي لعبت دورًا موؤثرًا وتركت اأثرًا 
التمور،  واإنتاج  النخيل  مفيدًا يف جمال زراعة 
باجلائزة  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  ال��ى  ب��االإ���ش��اف��ة 
النحو  على  وك��ان��ت  اخلم�س  فئاتها  بح�شب 

التايل:

املكرمون:
ال�شيخ ابراهيم بن حمد بن عبد . 1 معايل 

اهلل اآل خليفة من مملكة البحرين.

الناطق . 2 اأوري���د  ح�شن  الدكتور  �شعادة 
اململكة  من  �شابقًا  امللكي  الق�شر  با�شم 

املغربية.
الظاهري . 3 �شرور  اأحمد بن  ال�شيخ  �شعادة 

من االمارات العربية املتحدة
حمد . 4 حممد  جا�شم  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 

املدير�س من دولة الكويت.

من . 5 الفال�شي  �شوقات  بن  حمد  �شعادة 
االمارات العربية املتحدة.
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الفائزون:

فئة البحوث والدراسات املتميزة:

االإدارة العامة للعالقات العامة  الفائز االأول: 
باململكة  الزراعة  وزارة  يف  ال��دويل  والتعاون 

العربية ال�شعودية.
بريتو�شي  فريدريك  الدكتورة  الثاين:  الفائز 

من اجلمهورية الفرن�شية.

فئة املنتجني املتميزين:

من  بومعراف  م�شعود  ال�شيد  االأول:  الفائز 
اجلمهورية اجلزائرية.

الفائز الثاين: مت حجب اجلائزة.

فئة أفضل تقنية متميزة:

ر�شدى  حممد  موؤيد  الدكتور  االأول:  الفائز 
احلكيم من اجلمهورية العراقية.

ب�شيونيا  علي  حممد  الدكتور  الثاين:  الفائز 
من �شلطنة عمان.

فئة أفضل مرشوع تنموي:

الفائز االأول: �شركة الفوعة من دولة االإمارات 
العربية املتحدة.

الفائز الثاين: جمعية فالحة ورعاية النخيل 
ال�شودانية من اجلمهورية ال�شودانية.

فئة الشخصية املتميزة:

من  تومالي�شون  ب��اري  فيليب  الدكتور  الفائز: 
اململكة املتحدة.

مايل  مبلغ  على  يح�شل  االأول  الفائز  اأن  علمًا 
و�شهادة  تذكاري  ودرع  األف درهم   300 قدره 
تقدير، والفائز الثاين يح�شل على 200 األف 

درهم مع درع تذكاري و�شهادة تقدير.
التمر  لنخيل  اخلام�س  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  وك��ان 
قد بداأ اأعماله بثالث جل�شات علمية متحورت 
لنخيل  ال��راه��ن  الو�شع  ح��ول  االول��ى  اجلل�شة 
فران�س  الدكتور  تراأ�شها  ال��ع��امل  ح��ول  التمر 
ه��وف��م��ان م��ن ام��ري��ك��ا وال��دك��ت��ور حممد عبد 

امل��ح�����ش��ن م��ن االإم������ارات، يف ح��ني مت��ح��ورت 
اجلل�شة الثانية حول تطور نخيل التمر وتراأ�شها 
والدكتور  بلومولد من امريكا  ادواردو  الدكتور 
العليمة  االم��ارات، واجلل�شة  �شيام كوروب من 
الوقاية  ط��رق  اأح���دث  ح��ول  مت��ح��ورت  الثالثة 
الدكتور  تراأ�شها  التمر  نخيل  الأمرا�س  املتبعة 

عبد اهلل وهابي من منظمة االأغذية والزراعة 

الدولية )الفاو( والدكتور فران�شي�س مارتي من 

وعر�شت  علمية  ورقة   51 فيها  قدمت  فرن�شا. 

اجلل�شات  مب��ح��اور  متعلق  علمي  مل�شق   32

الثالث.
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معايل الشيخ ابراهيم بن حمد بن عبد الله آل خليفة
مملكة البحرين

املكرم

اأعلى  وكانت  الزراعة  جمل�س  تراأ�س  1958م 

جهة حكومية تعنى بالزراعة 1961 عني مديرًا 
لدائرة الزراعة وكانت اإدارة م�شتقلة اآنذاك

���ش��ارك يف ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ود وامل��وؤمت��رات 
لتقدمي طلب �شم البحرين الى منظمة االأغذية 
وفد  ت��راأ���س  م   1968 ويف  )الفاو(  وال��زراع��ة 
الإلقاء  املنظمة  موؤمتر  يف  للم�شاركة  البحرين 
البحرين  قبول  جناح  مبنا�شبة  البحرين  كلمة 
يف  معاليه  وا�شتمر  املنظمة،  يف  مراقب  ع�شو 
لكافة  البحريني  للوفد  رئي�شًا  البحرين  متثيل 

موؤمترات منظمة االأغذية والزراعة )الفاو(.
1971 م عمل مع �شمو ال�شيخ عبد اهلل بن خالد 

يف  اآن��ذاك  والزراعة  البلديات  وزير  خليفة  اآل 

وك��ان  وامل��زارع��ني  وال��زراع��ة  العمران  خدمة 
هاويًا  حمبا  ال��زراع��ة  الإدارة  م��دي��رًا  معاليه 
ال��زراع��ي  للقطاع  وداع��م��ًا  للزراعة  وعا�شقًا 
خالل  الزراعة  دائ��رة  كانت  حيث  واملزارعني 
وامل�شاعدات  االإر���ش��ادات  تقدم  ادارت���ه  ف��رتة 
اإنتاجهم.  لتطوير  للمزارعني  واملالية  الفنية 
1972 م ترك العمل احلكومي وتفرغ لالأعمال 

احلرة والتجارة

بتطوير  ومهتمًا  النخيل  لزراعة  حمبًا  معاليه 
اإنتاجها من خالل اعتماد التكنولوجيا احلديثة 
ومكافحة  االأن�شجة  زراع���ة  بطريقة  اإك��ث��اره 

االآفات واالأمرا�س التي ت�شيب النخيل
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معايل الدكتور حسن أوريد
اململكة املغربية

املكرم

بوزارة  اإط��ارًا  عمله  اأوري��د  ح�شن  الدكتور  بداأ 
مكلف   1992 و   1987 �شنتي  ب��ني  اخلارجية 
مبهمة بديوان وزير اخلارجية املغربي االأ�شبق 
عبد اللطيف الفياليل، قبل اأن يعني م�شت�شارًا 
�شيا�شيًا ب�شفارة املغرب بوا�شنطن حتى 1995. 
التعليمي  عمله  ليبداأ  للمغرب  ذل��ك  بعد  ع��اد 
كاأ�شتاذ يف املدر�شة الوطنية لالإدارة ويف كلية 

احلقوق بالرباط ما بني �سنتي 1995 و1999.
امللك  و�شعود  الثاين  احل�شن  امللك  وف��اة  بعد 
حممد ال�شاد�س للعر�س يف اأواخر يوليو 1999، 
مت تعيني ال�شيد ح�شن اأوريد كاأول ناطق ر�شمي 
ظل  الذي  املن�شب  وهو  امللكي.  الق�شر  با�شم 
ي�شغله حتى �شهر يونيو 2005، حيث عني واليا 

على جهة مكنا�س تافياللت.

بعد ذلك مت تعيني ح�شن اأوريد موؤرخًا للمملكة 
للموؤرخ  خلفًا   2009 ن��ون��رب   13 يف  املغربية 
ال�شابق الدكتور عبد الوهاب بن من�شور الذي 
تويف يف 13 نونرب 2008. وقد ظل اأوريد ي�شغل 
عبد  ال�شيد  يعني  اأن  قبل  �شنتني  مدة  من�شبه 
احلق ملريني املوؤرخ اجلديد للمملكة ابتداء من 

10 دجنرب 2010.
يراأ�س ح�شن اأوريد مركزًا للدرا�شات واالأبحاث 
"مركز طارق بن زياد".  ا�شمه  اأ�ش�شه بنف�شه، 
ال�شيا�شية  للعلوم  اأ�شتاذَا جامعيَا  ي�شتغل حاليَا 
علمي  م�ست�سار  مهمة  يتولى  كما  ب��ال��رب��اط، 
التاريخ،  املتخ�ش�شة يف  املغربية  زمان  مبجلة 
وبها ين�شر مقاالت متخ�ش�شة وعمودًا �شحفيًا 

�شهريًا بالن�شختني الفرن�شية والعربية.
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الشيخ أحمد بن رسور الظاهري
اإلمارات العربية املتحدة

املكرم

النخلة هي من ال�شجر املبارك الذي ورد ذكره 
اأه��م م�شادر  م��ن  وتعد  ال��ك��رمي  ال��ق��رءاآن  يف 
احلياة التي اعتمد عليها اأبناء الدولة قدميًا ، 
ملا فيها من منافع يف ثمارها ) الرطب ( وكذلك 
ال�شناعات  من  كثري  يف  يدخل  ال��ذي  �شعفها 
احلرفية القدمية . ورث ال�شيخ اأحمد بن �شرور 
الظاهري اهتمامه وحر�شه على زراعة النخيل 
من االآباء واالأجداد، والذي قام بدوره بزراعة 

النخيل بكرثة يف منطقة املعرت�س وواحة العني 

االأ�شناف،  اأج��ود  اإنتقاء  يف  االهتمام  وكذلك 

على �شبيل املثال ال احل�شر االإخال�س والفر�س 

والربحي وابومعان. وما زال اإلى يومنا احلا�شر 

يهتم مبتابعة ما هو جديد من اأ�شناف التمور 

املتنوعة يف الدولة ويف الدول ال�شقيقة املجاورة.
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معايل الدكتور جاسم محمد حمد املديرس
دولة الكويت

املكرم

املدير�س  حي  القبلة  منطقة  الكويت  مواليد 
من   1969 عام  علوم  بكالوريو�س   1945 عام 
فيزياء  تخ�ش�س  باأمريكا  ك��ول��ورادو  جامعة 
نووية، دكتوراه من الواليات املتحدة االأمريكية 
اجل��ودة  م��راق��ب��ة  يف   1982 ع��ام  كاليفورنيا 
والوقاية من اال�شعاع.، عمل يف وزارة ال�شحة 

32 عامًا حتى عام 2000.

موؤ�ش�س ق�شم الوقاية من اال�شعاع و�شاحب هذه 
بالقانون  املر�شوم  ومقرتح  الكويت  يف  الفكرة 
خالل  تدرج  باالإ�شعاع  العمل  بتنظيم  اخلا�س 
عمله من اأخ�شائي طبيعة ا�شعاعية الى رئي�س 
الوقاية  مراقب  الى  اال�شعاع  الوقاية من  ق�شم 
من اال�شعاع الى م�شت�شار وزارة ال�شحة مقرر 
حتى   1973 منذ  اال�شعاع  م��ن  الوقاية  جلنة 

1982م.

للنخيل  االأول���ى  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
للخدمات الزراعية 1995 الى 2003.

ن�شر اكرث من 60 بحثًا يف الوقاية من اال�شعاع 
والطبية  ال�شحية  والفيزياء  اجلودة  ومراقبة 

وحماية البيئة. من موؤلفاته االتي:
كتاب اأطل�س نخلتك اجلزء االأول 1992

كتيب العناية بالنخيل 1993 الطبعة االأولى.
ومواقيت  والطوالع  الزراعية  العمليات  كتيب 

ال�شالة طبعة اأولى وثانية 1995.
اأطل�س نخلتك اجلزء 2 - 2003.

 2009 اخلليج  يف  ال��ت��م��ور  اأ���ش��ن��اف  اأط��ل�����س 
الطبعة االأولى ،2010 الطبعة الرابعة.

العناية بالنخيل 2009 طبعة 2.
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سعادة حمد أحمد بن سوقات الفاليس
اإلمارات العربية املتحدة

املكرم

والده  كنف  يف  ترعرع  دبي  مدينة  مواليد  من 
على  حر�س  ال��ذي  �شوقات  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
غر�س حب الطبيعة الزراعة لديه منذ ال�شغر.

وكان  �شبابه  بداية  من  بالزراعة  اهتم  فقد 
النخيل  اأن��واع  اأن��در  اقتناء  على  ج��دًا  حري�شًا 
يف  �شواء  لها  املنا�شبة  البيئة  وتهيئة  وزراعتها 

املناطق اجلبلية اأو ال�شحراوية.

را�شد  ال�شيخ  وقد رافق حمد بن �شوقات �شمو 
ال�شغر  من  اهلل(  )رحمه  مكتوم  اآل  �شعيد  بن 
االم��ارات  دول��ة  واالزده��ار يف  التطور  وعا�شر 
ال�شيخ زايد  اأي�شًا �شمو  ودبي بالتحديد ورافق 
بن �شلطان اآل نهيان )رحمه اهلل( و�شاركه حبه 

يف الزراعة واهتمامه ب�شجر النخيل.
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إدارة العالقات العامة والتعاون الدويل
وزارة الزراعة – اململكة العربية السعودية

املركز األول عن فئة البحوث والدراسات املتميزة

وحتديد  توثيق  اأهمية  الزراعة  وزارة  اأدرك��ت 
اأ�شناف التمور يف املناطق املختلفة من اململكة 
التوثيق  ه��ذا  خ��الل  وم��ن  ال�شعودية.  العربية 
التمور  �شورة  اإب��راز  اإل��ى  تطمح  ال���وزارة  ف��ان 
واالإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  ال�شعودية 
والدويل. وقد �شدرت الطبعة االأولى من الكتاب 
ب�   2006 عام  واالإجنليزية  العربية  باللغتني 
345 �شفحة وت�شمل مقدمة عن اململكة وثالثة 

ف�شول، وهي:
التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع��ة  االأول:  الف�شل 
الثاين:  والف�شل  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
يف  وانت�شارا  �شيوعًا  االأك���رث  التمور  اأ�شناف 
الثالث:  والف�شل  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اأ�شناف التمور االأقل �شهرة وانت�شارا يف اململكة

كما مت ن�شر الكتاب احلايل وهو الطبعة الثانية 
 2011 ع��ام  يف  واالإجنليزية  العربية  باللغتني 
على  وي�شتمل  �شفحة   372 �شفحاته  وع��دد 

مقدمة عن اململكة العربية ال�شعودية.

عن  م��وج��زا  ملخ�شا  االأول  الف�شل  ويعك�س 
قطاع  لتطوير  اململكة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
يف  التمور  الأ�شناف  االإقليمي  والتوزيع  التمور، 
اململكة، وح�شر اأ�شماء 323 �شنفًا من التمور 
والقيمة  اململكة،  م��ن  املختلفة  امل��ن��اط��ق  يف 
التمور وعالقته  وتراث نخيل  للتمور،  الغذائية 
لنخيل  الع�شوية  وال��زراع��ة  العربية،  باحلياة 

التمور يف اململكة العربية ال�شعودية
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الدكتورة فريدرك برتويس
الجمهورية الفرنسية

املركز الثاين عن فئة البحوث والدراسات املتميزة

ثنائية  بالنباتات  ملعرفتنا  الهامة  املظاهر  من 
اجلن�س مثل متر النخيل هو فيما اإذا كان ميكن 
متييز ال�شبغيات اجلن�شية فيها. ففي النباتات 
احلقلية تنتج النباتات االأنثى التمر وبهذا تكون 
اجلن�س االأكرث قيمة. وعلى اأية حال، لي�س هناك 
التمر  نخيل  نباتات  جن�س  لتحديد  طريقة  اأي 
قبل �شن االإكثار وما تزال اآلية حتديد اجلن�س 
بادئات  اأو  موؤ�شرات  ولتحديد  وا�شحة.  غري 
من  جمموعة  بدرا�شة  قمنا  املكروية،  ال�شواتل 
52 منط وراثي ذكري و 55 منط وراثي اأنثوي 

متثل التنوع اجلغرايف للنوع.
جنيا  يبع�شها  مرتبطة  موا�شع  ثالثة  وجدنا 
�شمحت هذه  وقد  الذكور فقط.  عند  ومتباينة 
االأالئل املحددة بتحديد اجلن�س يف %100 من 

 XY نظام  وج��ود  النتائج  ه��ذه  توؤكد  االأفراد. 
كرو�شوموين مع منطقة مثل منطقة XY تفقد 
االأجزاء يف جني متر النخيل. اإن توزيع الأمناط 
الغربية  الفرادنية  املجموعة  Yيف  الفرادنية 
ذكرين  ترابطني  بتتبع  لنا  �شمحت  وال�شرقية 

اأبوين يف�شر تنوع Y املعروف يف متر النخيل.

للمجموعات  امل��راف��ق  ج��دا  املتدين  التنوع  اإن 
الفرادنية Y يتوافق مع االنتقال الن�شلي االأبوي 
للمنطقة التي تفقد االأجزاء ويحددها اجلن�س 
تو�شلنا  التي  النتائج  اأر���ش��ت  وق��د  الذكري. 
اإليها �شجرة متر النخيل كنموذج بيولوجي مع 
كا�شيات  يف  قدما  االأكرث  اجلن�شية  ال�شبغيات 

البذور اأو النباتات املزهرة.
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السيد مسعود بومعراف
الجمهورية الجزائرية

املركز األول عن فئة املنتجني املتميزين

الكائن  احلمرة  امل�شمى  باملكان  املزرعة  تقع 
بقرية قرطة بلدية �شيدي عقبة والية ب�شكرة، 
حيث تاأ�ش�شت �شنة 1986 وامل�شاحة الكلية تبلغ 
باأ�شجار  مزروعة  هكتارًا   16 منها  هكتار   38

النخيل، فيها 1600 نخلة.

اتيمة،  االأ�شناف املزروعة: دقلة نور، الغر�س، 
م�شدقلة  طنطبو�شت،  بي�شاء،  دقلة  ار�شتي، 

وعدة ا�شناف من الفحول )الذكار(.

االأعمال املنجزة �شنويًا تتلخ�س يف حرث الرتبة 
الري  اأما  ع�شوي،  ت�شميد  االأحوا�س.  وت�شكيل 
تر�شيد  بهدف  حديثة  تنقيط  �شبكة  عرب  فهو 
اأ�شجار  بخدمة  نقوم  كما  امل��ي��اه،  ا�شتهالك 
اال�شناف،  باأجود  التلقيح  حيث  من  النخيل 
على  حفاظًا  وتدليتها  العراجني  من  واخل��ف 

املح�شول  معاجلة  اأم���ا  اخلد�س.  م��ن  التمر 
)العنكبوت  ال��ب��وف��روة  مثل  الطفيليات  �شد 
الغباري و�شو�شة التمر( اللذان يعتربان االآفتان 
منذ  معاجلتهما  تتم  املنطقة  يف  االأ�شا�شيتان 
الن�شف الثاين من ال�شهر ال�شاد�س اإلى ال�شهر 
من  مبزيج  ال��ع��راج��ني  بتعفري  وذل��ك  الثامن 
املواد الكيماوية ومادتي اجلري والكربيت على 
االأقل 4 اأو 5 مرات. بالن�شبة لتكيي�س العراجني 
اجل��اف  اجل��ري��د  تقليم  بعد  مبا�شرة  ي��ك��ون 
تو�شع  حيث  البال�شتيك  من  اأ�شرطة  بوا�شطة 
العراجني بداخلها اإلى غاية اجلني والذي يبداأ 
املتاأخرة  لالأ�شناف  وذلك  العا�شر  ال�شهر  من 
اما  وم�شدقلة،  نور  دقلة  مثل  الن�شج  بطيئة  اأو 
املزرعة  م�شتوى  على  يتم  التمر  وتعليب  الفرز 

تلقائيًا بعد اجلني.
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الدكتور مؤيد محمد رشدي الحكيم
الجمهورية العراقية

املركز األول عن فئة أفضل تقنية متميزة

تو�شل هذا البحث والأول مرة الى ترويق ع�شري 
التمر با�شتخدام احلوام�س واإنتاج �شكر �شائل 
نقي عدمي اللون والرائحة والطعم غري املقبول 
)عدا طعم ال�شكر( وبكمية ت�شل الى اكرث من 

%60 من وزن التمر برتكيز 70 برك�س.

وقد وجد باأن اأف�شل رقم هيدروجينى يتم فيه 
املتواجدة  والربوتينية  البكتينية  املواد  تر�شيب 
 .  2-  3.5 ب��ني  م��ا  ي���رتاوح  التمر  ع�شري  يف 
الع�شري  ل��ون  �شدة  يف  انخفا�س  لوحظ  كما 
من  ال��ل��ون  ���ش��دة  انخف�شت  فقد  )اكوم�شا( 
عند  اكوم�شا   1620 ال��ى  معامل  غري   8465

باقي  م��ع  وك��ذل��ك   3.5 الهيدروجيني  ال��رق��م 
لوحظ  كما  االأخرى.  الهيدروجينية  االأرق���ام 
انخفا�س يف درجة العكارة عند 720 نانوميرت 
الغري  للع�شري   0.720 م��ن  انخفظت  فقد 

معامل الى 0.026 عند الرقم 3.5.

ا�شتخدمت املبادالت االيونية املوجبة وال�شالبة 
االأم���الح  م��ن  التمر  ع�شري  لتنقية  ال�شحنة 
لونه.  لق�شر  ام��ت��زاز  ع��م��ود  ال��ى  ب��اال���ش��اف��ة 
منظومة  با�شتخدام  بنجاح  الطريقة  طبقت 
زه��دي  مت��ر  كغم   10 فيها  ا�شتخدم  ري��ادي��ة 
�شكر  كغم   6 من  اكرث  انتاج  ومت  اولية  كمادة 
هذا  ح�شل  كما  قيا�شية.  مبوا�شفات  �شائل 
ب��راءة اخ��رتاع عراقية. مت انتاج  االجن��از على 
على  الطريقة  وبنف�س  اللون  �شائل عدمي  �شكر 
التحويرات  بع�س  اج��راء  بعد  �شناعي  نطاق 
العائد  الهندية  يف  ال�شائل  ال�شكر  م�شنع  يف 
واملنتجات  التمور  ل�شناعة  الذهبية  لل�شركة 
�شكر  طن   25 انتاج  من  متكنا  حيث  الغذائية 

�شائل برتكيز 75 برك�س ومبوا�شفات قيا�شية.
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الدكتور محمد عيل باسونيا
سلطنة عامن

املركز الثاين عن فئة أفضل تقنية متميزة

التمور  ح�شاد  عملية  االإع��ت��ب��ار  يف  ب��االأخ��ذ 
يف  للمزراعني  امل��ح��دودة  االأر����س  وم�شاحات 
�شلطنة عمان مت  الطرفية يف  الريفية  املناطق 
ت�شميم نفق باأبعاد 12 مرت طواًل و 2 مرت عر�شًا 
ج��رام  كيلو   200 ال��ى   180 ح��وايل  لتجفيف 
ن�شف  الطازجة.  التمور  من  الواحدة  للدفعة 
كم�شاحة  ا�شتخدمت  النفق  ق��اع��دة  م�شاحة 
ون�شف  ال�شم�شي  اال�شعاع  لتجميع  منب�شطة 
دفع  يتم  كمجفف.  ا�شتخدم  االأخ��رى  امل�شاحة 
اال�شعاع  جتميع  منطقة  من  املججف  ال��ه��واء 
منطقة  ال��ى  اجلنوبية  الناحية  من  ال�شم�شي 
يف  كانت  والتي  ال�شمالية  اجلهة  يف  التجفيف 
املنتج  يو�شع  حيث  دائ���ري  ن�شف  نفق  �شكل 
التجفيف  ح��رارة  درج��ة  رف��ع  ميكن  لتجفيفه. 
حوايل 5-30 درجة مئوية فوق درجة احلرارة 

الداخلية للنفق وذلك يف �شرعة هواء مقدارها 
با�شتخدام  التجربة  اأجريت  مرت/ثانية.   0.5

كان  والتي  الطازجة  التمور  من  كجم   190.2

الوزن  اأ�شا�س  %32.8 على  الرطوبي  حمتواها 
الرطب الختبار اأداء املجفف. مت جتفيف التمر 
الى حمتوى رطوبي %18.6 يف املتو�شط خالل 
التجفيف  اأن  الى  النتائج  ا�شارت  �شاعة.   20

ال�شم�شي  النفق  هذا  با�شتخدام  ا�شرع  يكون 
التقليدية  بالطريقة  التجفيف  ا�شتخدام  من 
الهواء  يف  ال�شم�شي  التجفيف  ت�شتخدم  والتي 
الى  الو�شول  املمكن  اأنه من  املفتوح. لقد وجد 
درجة الرطوبة ال�شاحلة لتخزين التمور خالل 
ال�شم�شي  التجفيف  نفق  با�شتخدام  �شاعة   20

با�شتخدام  اأي��ام   7-5 الى  نحتاج  اأنه  حني  يف 
الطريقة التقليدية بالتجفيف ال�شم�شي املفتوح.
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شــركة الفوعــة
االمارات العربية املتحدة

املركز األول عن فئة أفضل مرشوع تنموي

نظامًا  بنجاح  ونفذت  الفوعة  �شركة  �شممت 
التمور،  وتخزين  وت���داول  ال�شتالم  متكاماًل 
على  املحافظة  يف  مميزة  كفاءة  اأظهر  حيث 
جودة التمور واملرونة يف ا�شتالم كميات االنتاج 
بدرجة  املزارعني  حلركة  باالإ�شافة  املتزايدة 
ال�شتغالل  النظام  �شمم  لقد  التنظيم.  عالية 
وتقنية  االت�����ش��االت  يف  ت��ط��ورًا  االأنظمة  اأك��رث 

املعلومات وتقنية التخزين. ركزت االأهداف:
التكامل املحكم لنظام اال�شتالم والتخزين
االعتماد على التقنيات واأنظمة احلا�شوب.

توزيع مراكز اال�شتالم حلقق كفاءة الت�شغيل.
تطوير البنى التحتية يف مراكز اال�شتالم.

تنظيم وبرجمة مواعيد ا�شتالم متور املزارعني
ت�شريع عملية دفع م�شتحقات املزارعني.

نظام  على  امل��رتت��ب  التنموي  البعد  م��راع��اة 
اال�شتالم اجلديد مبا ي�شمن ا�شتدامته.

النظام  بجوانب  للتعريف  ال��درا���ش��ة  هدفت 
�شممته  التمور  وتخزين  ال�شتالم  املتكامل 
جعل  ما   2006 منذ  ذ.م.م.  الفوعة  ونفذته 
ال�شنوية  ال��زي��ادة  كميات  ت�شتوعب  ال�شركة 
للتمور املنتجة من قبل املزارعني مبرونة عالية 
التمور  كمية  ت�شل  حيث  اختناقات.  وب���دون 
عملية  وتعترب  طن.  األف   100 �شنويًا  امل�شتلمة 
ب�شبب  ج��دًا  احلرجة  العمليات  من  اال�شتالم 
فاإن  ل��ذا  التمور.  ج��ودة  على  املبا�شر  تاأثريها 
اأكرث من  املختلفة من  التمور  اأ�شناف  ا�شتالم 
17،121 مزارع خالل اأق�شر فرتة زمنية ممكنة 

يعد حتديًا اأ�شا�شيًا مت جتاوزه بنجاح كبري.
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جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية
الجمهورية السودانية

املركز الثاين عن فئة أفضل مرشوع تنموي

امل�شروع بداأ منذ عام 2006م مبناطق طرفية 
اأهلها فقراء ال يعرفون �شيئًا عن النخلة حيث 
لت�شجيع  كبري  اإعالمي  بعمل  اجلمعية  قامت 
املواطن على زراعة النخيل وعرفت املواطنني 
على فوائده لالإن�شان من ناحية الغذاء والبيئة 
راف��د  )النخلة  �شعار  رف��ع��ت  حيث  واجل��م��ال 
ال�شتول  توزيع  ومت  واجلمال(  والبيئة  للغذاء 
لزراعة  وا�شعة  بحملة  اجلمعية  وقامت  جمانًا 
ه���ذه ال�����ش��ت��ول .يف امل��ن��ازل وامل�����ش��اج��د وه��ذا 
ت��وزع  نخلة  مليون  واح���د  ي�شتهدف  امل�����ش��روع 
باملنازل وي�شتفاد من ما تنتجه من �شتول ملليون 

منزل اآخر.

واأقامت  الدولية  املعار�س  ت�شارك اجلمعية يف 
تواأمة مع جمعية اأ�شدقاء النخلة باالمارات

جملة النخيل ال�شودانية والن�شرات املر�شدة يف 
جمال تطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور
عمل دورات تدريبية للعاملني يف النخيل.

م�شح االآفات والظواهر املر�شية ومكافحتها.
اإدخال تقانة النخيل يف العمليات الفالحية

دورات تدريبية يف ت�شنيع اأجزاء النخلة كاأثاث 
وامل�شاهمة يف دفع  الفرد  لزيادة دخل  وفلكلور 

اإقت�شاد الدولة
العاملية  املعلومات  جمع  اجلمعية  اإق��رتح��ت 
)مو�شوعة  يف  املحلية  وال��ب��ح��وث  واالإقليمية 

النخيل واإنتاج التمور بال�شودان(.
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الدكتور يب. باري متلنسون
اململكة املتحدة

الفائز عن فئة الشخصية املتميزة

يف  متلن�شون  ب��اري  بي  الدكتور  االأ�شتاذ  ول��د 
وهو  املتحدة(  )اململكة  ليدز  يف   1932 ع��ام 
اأ�شتاذ متقاعد يف جامعة هارفارد، كمربيدج، 
ما�شت�شو�ش�س، الواليات املتحدة االأمريكية . من 
بني الكثري من اجلوائز واالمتيازات التي حاز 
عليها اأنه اأطلق عليه لقب دكتور العلوم مبرتبة 
، كما  الكندية يف غوالف  ال�شرف يف اجلامعة 
فاز بامليدالية الذهبية جلمعية لينني يف لندن. 
اأن  دون  عمره  من  وال�شتني  اخلام�س  يف  وه��و 
يتوقف يف اأبحاثه امل�شتمرة. وقد عمل بي. باري 
متلن�شون يف العديد من جماالت البحث مبا يف 
ذلك على �شبيل املثال ال احل�شر املورفولوجيا 
من  بذلك  فو�شع  النخيل.  وزراع��ة  التطويرية 
النباتات  م��ن  الهامة  املجموعة  لهذه  فهمنا 

الراقية .

واالأ�شتاذ الدكتور متلن�شون هو عميد بيولوجيا 
الدرجة  من�شورات  م��ن  العديد  ول��ه  النخيل 
االأولى يف جمالت ال�شف االأول. فكتابه االأخري 
)2011( "ت�شريح �شجر النخيل" هو عبارة عن 

على  ويحتوي  بالر�شوم  مو�شح  مو�شع  جملد 
ملخ�س مهم الأبحاثه يف �شجر النخيل، وكتابه 
 )1990( النخيل  ل�شجر  الرتكيبية  البيولوجيا 
والكتابان يطلبان للقراءة من قبل كافة العلماء 
 . النخيل  بيولوجيا  جمال  يف  ي�شتغلون  الذين 
ويو�شح اآخر ما ن�شره يف اأحد املجالت )يف عمر 
النخيل تظهر عمرا  بع�س خاليا  باأن   )80 ال� 
من  زوبعة  البحث  هذا  اثاأر  وقد  فريدا  طويال 

املناق�شات الهامة بني علماء خاليا النبات.
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دولة االمارات تنال شهادة 
تقدير من منظمة األغذية 

والزراعة الدولية )الفاو(

تقديرًا لجهودها في تفادي اآلثار السلبية 
للظروف االقتصداية واالجتماعية المتغيرة

االمارات بين الدول 
17 األولى بالعالم 

التي حافظت على 
أفضل معدل انتشار 

نقص األغذية

الدولية  وال���زراع���ة  االغ��ذي��ة  منظمة  اأه���دت 
)الفاو( دولة االمارات العربية املتحدة �شهادة 
االأول��ى يف   17 ال���  ال��دول  تقدير كونها من بني 
العامل النامي التي حافظت على اأف�شل معدل 
بني   %  5 من  اأق��ل  اإل��ى  التغذية  نق�س  انت�شار 
�شمن   1.9 املوؤ�شر  وهو   2013 و   1990 عامي 

اأقرها  االأهداف االإمنائية لالألفية الثالثة التي 
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

جوزية  ال��دك��ت��ور  معايل  ال�شهادة  ق��دم  حيث 
االأغ��ذي��ة  منظمة  مدير  �شيلفا  دا  غرازيانيو 
ال�شيخ  �شمو  ال��ى  )الفاو(  الدولية  وال��زراع��ة 
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ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد 
عهد ابوظبي ع�شو املجل�س التنفيذي، بح�شور 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل 
حفل  خالل  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل 
االحد  ام�س  �شباح  ال�شاد�شة  دورتها  يف  التمر 

بق�شر االمارات بالعا�شمة ابوظبي.
منظمة  اأن  �شيلفا  دا  الدكتور  معايل  واأ�شاف 
ترغب  )الفاو(  ال��دول��ي��ة  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة 
من  املبذولة  باجلهود  واالع���رتاف  ب��اال���ش��ادة 
العربية  االمارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  قبل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  املتحدة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
انت�شار  معدالت  اأعلى  على  املحافظة  يف  اهلل( 
وهذا  النامي،  العامل  دول  بني  االغذية  نق�س 
يدل على اأن دولة االإمارات كانت ناجحة يف كل 
ال�شلبية  االآثار  تفادي  الزمنية يف  هذه احلقبة 

للظروف االقت�شادية واالجتماعية املتغرية.
معلومات ا�شافية للمحرر:

اأثناء  دول��ة،   182 حكومات  ممثلو  تعهد  لقد 
روما  يف  لالغذية  العاملي  القمة  موؤمتر  انعقاد 
جميع  يف  اجلوع  على  الق�شاء  )يتم  اأن   1996

خف�س  هو  املبا�شر  هدفهم  جعل  مع  البلدان، 
عدد االأ�شخا�س الذين يعانون من �شوء التغذية 

اإلى الن�شف يف موعد ال يتجاوز عام 2015(.
 189 تعهدت   2000 عام  يف  الحق،  وقت  ويف 
املتعدد،  احل��رم��ان  من  النا�س  بتحرير  دول��ة 
الكرامة  لكل فرد احلق يف  باأن  االع��رتاف  مع 
ا�شا�شي  معي�شة  وم�شتوى  وامل�شاواة  واحلرية 
عن  نتج  والعنف.  اجل��وع  من  التحرر  يت�شمن 
هذا التعهد �شياغة االأهداف االمنائية لالألفية 
لالألفية  االمنائية  االأهداف  وو�شعت  الثمانية. 
بعد ذلك حيز التنفيذ من خالل و�شع اأهداف 
وموؤ�شرات لتتبع التقدم املحرز على ال�شعيدين 
الوطني والعاملي نحو بلوغ االهداف بحلول عام 

.2015

لالألفية  االمن��ائ��ي��ة  االه�����داف  اأول  وي�����ش��م��ل 
خف�س  متميزة:  اأه���داف  ثالثة   )MDG-1(

الفقر يف العامل الى الن�شف، وحتقيق العمالة 

ال��ك��ام��ل��ة وامل��ن��ت��ج��ة م��ع ت��وف��ري ال��ع��م��ل ال��الئ��ق 

الذين  العامل  �شكان  ن�شبة  وخف�س  للجميع، 

عام  بحلول  الن�شف  ال��ى  اجل��وع  م��ن  يعانون 

.2015

خال  بعامل  والتزامها  املنظمة  روؤي��ة  �شوء  يف 
دور  للمنظمة  ف��اإن  التغذية،  و�شوء  اجل��وع  من 
موؤمتر  اهداف  ر�شد  يف  امل�شاهمة  يف  حموري 
الهدف  الى  باال�شافة  لالأغذية  العاملي  القمة 
االمنائية  االه����داف  �شمن  ب��اجل��وع  اخل��ا���س 

لالألفية.
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حضور دبلوماسي ورسمي 
عالي المستوى

التمر  لنخيل  اخلام�س  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  �شكل 
الذي نظمته جامعة االمارات العربية املتحدة 
بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
نقطة جذب واهتمام دبلوما�شي ور�شمي عايل 
كل  املوؤمتر  افتتاح  حفل  �شهد  حيث  امل�شتوى، 
من �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ديوان ويل عهد ابوظبي، ومعايل ال�شيخ نهيان 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية 
اآل  حمد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ  و�شمو  املجتمع، 
ال�شريفة  و�شيادة  البحرين،  خليفة من مملكة 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نا�شر  بنت  ال�شرف  زين 
االأردنية  البادية  لتنمية  الها�شمي  ال�شندوق 

– اململكة االأردنية الها�شمية، و�شعادة الدكتور 
الق�شر  با�شم  الر�شمي  الناطق  اأوري��د  ح�شن 
امللكي وموؤرخًا للمملكة املغربية واملحافظ على 
زياد  بن  ط��ارق  مركز  رئي�س  �شابقًا  ال�شريح 
جوزيه  الدكتور  ومعايل  والبحوث.  للدرا�شات 
غرازيانو دا �شيلفا مدير عام منظمة االأغذية 
و�شعادة  )الفاو(  امل��ت��ح��دة  ل��الم��م  وال��زراع��ة 
ال�شابق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شيوف  ج��اك  الدكتور 
مو�شى  بن  ط��ارق  الدكتور  و�شعادة  للمنظمة. 
للتنمية  العربية  املنظمة  عام  مدير  الزدجايل 
الزراعية، و�شعادة الدكتور �شامل اللوزي مدير 
خلفان  يعقوب  و�شعادة  ال�شابق،  املنظمة  عام 
تنمية  ل�شندوق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  البو�شعيدي 

الزراعة والرثوة ال�شمكية يف �شلطنة عمان.

المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر
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163 متحدث في جلسات 
المؤتمر و 45 بوستر علمي 

على هامش المؤتمر

د. عبد الوهاب زايد: 
المؤتمر يعرض أفضل 
الممارسات في زراعة 

النخيل وإنتاج التمور

92 مشارك من 21 دولة 
غربية و 354 مشاركة 

من 18 دولة عربية

ال��دول  من  للباحثني  النوعية  امل�شاركة  متثل 
اأع��م��ال  يف  ال��ع��امل  ح��ول  املخت�شة  والهيئات 
قيمة  التمر  لنخيل  اخلام�س  ال��دويل  امل��وؤمت��ر 
ال�شابقة،  باملوؤمترات  قيا�شًا  للموؤمتر  ا�شافية 
حيث جند بني اال�شماء البارزة كل من الباحث 
الدكتور توملن�شون من بريطانيا الذي يعترب ابو 
النخيل حول العامل حيث ق�شى من عمره اكرث 
جمال  يف  العلمي  البحث  يف  ق��رن  ن�شف  من 
هاري�شون  الدكتور  العامل  جند  كما  النخيل، 
ه��ي��وز م��ن ام��ري��ك��ا ال���ذي ميثل ق��ط��اع زراع��ة 
اأن�شجة النخيل وجند الدكتور عبد اهلل وهابي 
من منظمة االأغذية والزراعية الدولية )الفاو( 

والذي ا�شتغل كثريًا على اأمرا�س النخيل.
زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �شعادة  ذلك  اأك��د 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني 
رئي�س اللجنة املنظمة للموؤمتر الدويل اخلام�س 
لنخيل التمر. م�شريًا الى االهمية النوعية التي 
ي�شكلها املوؤمتر بالن�شبة لدولة االمارات والدول 
فر�شة  يوفر  امل��وؤمت��ر  اأن  حيث  م��ن  امل�شاركة 
العلماء  ب��ني  واالآراء  اخل���ربات  لتبادل  ثمينة 
املتخ�ش�شني يف نخيل التمر، وكبار امل�شئولني 
عن �شناعة القرار الزراعي يف الدول امل�شاركة 
التمور  �شناعة  يف  الفني  ال��ق��رار  واأ���ش��ح��اب 
اأن الف�شل يف ذلك يعود  حول العامل. واأ�شاف 
االمارات  دولة  توفره  الذي  الكبري  الدعم  الى 
لزراعة النخيل وانتاج التمور بف�شل توجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

الفريق  ودعم  ورعاه  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
للقوات  االعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  واهتمام  امل�شلحة، 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ال�شيخ  معايل  من  ومتابعة  الرئا�شة،  ���ش��وؤون 
نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب 
جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  املجتمع  وتنمية 
خليفة الدولية لنخيل التمر، حيث مل تاألوا دولة 
االمارات جهدًا يف توفري املناخ املنا�شب لتفاعل 
املتخ�ش�شة يف  العلمية  املعرفة  واإنتاج  العقول 
اف�شل  لعر�س  الفر�شة  تتيح  التي  التمر  نخيل 
وانتاج  النخيل  زراع���ة  جم��ال  يف  املمار�شات 

التمور.

المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر

الدول العربية امل�شاركة:

املغربية،  اململكة  الدميقراطية،  اجلزائر  جمهورية 
جمهورية م�شر العربية، �شلطنة عمان، فل�شطني، دولة 
الها�شمية،  االردنية  اململكة  ال�شودان،  قطر، جمهورية 
العراقية،  اجلمهورية  ال�شورية،  العربية  اجلمهورية 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  التون�شية،  اجلمهورية 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، دول���ة ال��ك��وي��ت، اجل��م��ه��وري��ة 
وال��دول��ة  موريتانيا،  الليبية،  اجلمهورية  اللبنانية، 

امل�شيفة دولة االمارات العربية املتحدة.

الدول الغربية امل�شاركة:

باك�شتان،  نيجرييا،  ن��ي��وزي��الن��د،  البانيا،  ال��ي��اب��ان، 
الفلبني، �شربيا، تايالند، او�شرتاليا، بغالدي�س، كندا، 
ايطاليا،  املانيا،  اي��ران،  جورجيا،  ا�شبانيا،  اثيوبيا، 

فرن�شا، فينالند، اململكة املتحدة، اأمريكا.



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر 30

المؤتمر الدولي الخامس 
لنخيل التمر يستقطب 

نخبة علماء العالم

د. غالب الحضرمي: 
تحول واضح في 

البحوث المشاركة 
نحو التقنيات الحيوية 

والهندسة الوراثية

446 مشارك من 39 
دولة حول العالم

ا�شتقطب املوؤمتر الدويل اخلام�س لنخيل التمر 
والباحثني  واملخت�شني  العامل  علماء  من  نخبة 
يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور، والذي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم�����ارات  ج��ام��ع��ة  تنظمه 
بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة االإمارات العربية 
 –  16 من  الفرتة  خالل  اهلل،  حفظه  املتحدة 
ن�شبة  اعلى  �شجلت  حيث   ،  2014 مار�س   18

م�شاركة بني دورات املوؤمتر املا�شية.
واأ�شار الدكتور غالب احل�شرمي رئي�س اللجنة 
املعتمدة  العلمية  البحوث  اأن  باملوؤمتر  العلمية 
للم�شاركة يف جل�شات املوؤمتر قد بلغ 163 ورقة 
امل�شاركات  رك��زت  علمي  بو�شرت   45 و  علمية 
االأول  امل��ح��ور  ه��ي  رئي�شية  حم��اور  ارب��ع  على 
البحوث العلمية العامة، واملحور الثاين ركزت 
ويف  التمور  ا�شناف  حت�شني  على  فيه  البحوث 
طرق  على  تركز  البحوث  نرى  الثالث  املحور 
الرابع  املحور  اأما  االأمرا�س  ومعاجلة  الوقاية 
فريكز على �شناعة التمور وتقنياتها احلديثة.

قيمة  من  ميثله  وما  املوؤمتر  هذا  اأهمية  وحول 
هذا  اأن  ح�شرمي  ال��دك��ت��ور  اأو���ش��ح  ا�شافية 
االكادميية  املوؤمترات  اأه��م  من  يعترب  املوؤمتر 
العامل حيث  التمر حول  املتعلقة ب�شجرة نخيل 
الفر�شة  يتيح  كي  مرة  �شنوات  ارب��ع  كل  يعقد 

الوقت  من  مداها  تاأخذ  ان  العلمية  للبحوث 
ار���س  على  العملية  النتائج  على  واحل�شول 
االك��ادمي��ي  اجل��ان��ب  اأن  جن��د  ح��ي��ث  الواقع. 
للبحوث امل�شاركة ركزت على التقنيات احليوية 
الوراثية الأن هناك تغيري وا�شح يف  والهند�شة 
معاجلة  يف  العلمي  البحث  يف  العاملني  روؤي��ة 
امل�شاكل والتحديات التي ترافق زراعة النخيل 
الهند�شة  على  رك���زوا  فقد  ال��ت��م��ور،  واإن��ت��اج 
الوراثية والتقنيات احليوية ملا لها من اأثر كبري 
يف مواجهة التحديات الرت ترافق زراعة النخيل 
يوفر  كما  العاملي.  امل�شتوى  على  التمور  واإنتاج 
واالآراء  اخلربات  لتبادل  ثمينة  فر�شة  املوؤمتر 
بني العلماء املتخ�ش�شني يف نخيل التمر، وكبار 

امل�شئولني عن �شناعته حول العامل.
من جهة ثانية فقد اأ�شار رئي�س اللجنة العلمية 
التي  والفعاليات  املالمح  بني  من  اأنه  للموؤمتر 
هو:  العام  لهذا  ومتجددًا  مهمًا  املوؤمتر  جتعل 
كمتحدثني،  م�شتوى  اأعلى  من  علماء  م�شاركة 
وكذا م�شاركة م�شئولني كبار من خمتلف الدول 
املنتجة لنخيل التمر. وطرح جمموعة عري�شة 
ج��وان��ب  مبختلف  املتعلقة  امل��و���ش��وع��ات  م��ن 
النتائج  وعر�س  التمور.  واإنتاج  النخيل  زراعة 
من  وال����واردة  التمر  نخيل  جم��ال  يف  العلمية 
خمتلف اأنحاء العامل. ومدخل متجدد بالن�شبة 

للجل�شات العلمية.

المؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر
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 نهيان مبارك يترأس
 االجتماع الدوري السابع

ألعضاء مجلس أمناء الجائزة
نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  تراأ�س 
رئي�س  املجتمع،  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير 
لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
ق�شر  يف   2014 م��ار���س   16 االأح����د  ال��ت��م��ر 
الدوري  االجتماع  ابوظبي  بالعا�شمة  االإمارات 
الدولية  خليفة  جائزة  اأم��ن��اء  ملجل�س  ال�شابع 
ومقرر  االأع�شاء  كامل  بح�شور  التمر  لنخيل 
جمل�س االأمناء، اطلع فيه على جدول االأعمال 
واأع�شاء  العامة  االأم��ان��ة  ج��ه��ود  على  واأث��ن��ى 
جمل�س االأمناء يف ما مت حتقيقه من اجنازات 

خالل الدورة ال�شاد�شة،
االأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ال�شيخ  معايل  واأ���ش��اد 
ال�شمو  �شاحب  يوليها  التي  الكبرية  بالرعاية 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة 
ودع��م  ال��ت��م��ر،  نخيل  ل�شجرة  اهلل(  )حفظه 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء  بن زايد 
وزير �شوؤون الرئا�شة.

تعريف  ادراج  على  االأم��ن��اء  جمل�س  اأق��ر  كما 
الدرا�شي  املنهاج  �شمن  املباركة  بال�شجرة 
ديوان  من  والطلب  والتعليم،  الرتبية  ل��وزارة 
وزارة �شوؤون الرئا�شة تخ�شي�س مقر للجائزة 

يف العا�شمة اأبوظبي.
وا�شتعر�س معايل رئي�س جمل�س االأمناء التقرير 
دورت��ه��ا  اجل��ائ��زة يف  الأع��م��ال  وامل���ايل  الفني 
من  اجلائزة  حققته  ما  على  واثنى  ال�شاد�شة، 
جناح يف م�شابقة النخلة يف عيون العامل وهذا 
يف  اجل��ائ��زة  م�شداقية  على  اإ���ش��ايف  موؤ�شر 
توا�شلها مع خمتلف فئات املجتمع املحلي عرب 
لتنمية  كو�شيلة  ال�شوئي  الت�شوير  فن  توظيف 
التمر  نخيل  �شجرة  باأهمية  اجلمهور  وع��ي 
�شموه  اعتمد  كما  التمر.  نخيل  ثقافة  وتكري�س 
اخلطة االإدارية واالإعالمية للجائزة يف دورتها 

ال�شابعة 2015.
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نهيان مبارك يكرم الفائزين ويفتتح معرض 
صور مسابقة "النخلة في عيون العالم"

50 صورة متميزة ساهمت عن تأصيل عالقة 
اإلنسان بمحيطه الحيوي والشجرة المباركة

نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  ك��رم 
رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير 
لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 
بامل�شابقة  االوائ����ل  ال��ث��الث  الفائزين  التمر 
الدولية لت�شوير �شجرة نخيل التمر )النخلة يف 
عيون العامل( بن�شختها اخلام�شة 2014 والتي 

مع  بالتعاون  للجائزة  العامة  االمانة  نظمتها 
رابطة ابوظبي الدولية للت�شوير الفوتوغرايف.

�شعيد  ب��ن  اهلل  عبد  االأول  باملركز  ف��از  حيث 
بن عبيد  الثاين ماجد  باملركز  وفاز  الرزيقي، 

العامري، وفاز باملركز الثالث بودي جاديانو.
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الفائزة  ال�شور  معر�س  معاليه  افتتح  كما 
واملتميزة يف امل�شابقة والتي تزامن افتتاحه مع 
الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل 
الدويل  املوؤمتر  اعمال  واإط��الق  التمر  لنخيل 
اخلام�س لنخيل التمر بق�شر االمارات 18-16 

مار�س 2014.

وع���رب م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ع���ن ���ش��ع��ادت��ه 
يف  للمناف�شة  تقدمت  التي  املتميزة  لالأعمال 
لالأر�س  االنتماء  عمق  اأك��دت  التي  امل�شابقة 
التمر مبا متثله من ارث وطني  و�شجرة نخيل 
�شاهمت  فامل�شابقة  ثقايف،  وتراثي  واجتماعي 
احليوي  مبحيطه  االإن�شان  عالقة  تاأ�شيل  يف 
�شاهمت  كما  التمر  نخيل  �شجرة  وخ�شو�شًا 
بتوظيف فن الت�شوير ال�شوئي كو�شيلة لتنمية 
وخلق  النخيل.  �شجرة  باأهمية  اجلمهور  وعي 
امل�شورين  بني  اخلربات  لتبادل  اأرحب  ف�شاء 

اأنحاء  كافة  من  وحمرتفني(  )هواة  ال�شوئيني 
والبيئية  ال�شياحية  املقومات  واإب���راز  العامل. 
خ��الل  م��ن  ال��ت��م��ر  نخيل  ل�شجرة  وال��رتاث��ي��ة 
ارت��ب��اط  وت�سجيع  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ال�����س��ورة 

االإن�شان باالأر�س والزراعة.

واأكد اأمني عام اجلائزة اأن م�شابقة "النخلة يف 
عيون العامل" بن�شختها اخلام�شة 2014 �شهدت 
مناف�شة حادة �شارك فيها حوايل 1342 �شورة 
دولة   27 ميثلون  م�شور   335 بعد�شة  اأخ��ذت 
ن�شختها  يف  امل�شابقة  حققت  كما  العامل.  حول 
 %  45 ال��ى  و�شلت  ملحوظة  زي��ادة  اخلام�شة 
امل�شاركني  عدد  بلغ  حيث  املا�شية  ال�شنة  عن 
العرب 292 م�شارك من 17 دولة عربية مقابل 
43 م�شارك من 10 دول اأجنبية. كما بلغ عدد 

امل�شاركني من ال�شباب 253 م�شارك مقابل 82 
م�شاركة من االإناث.
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 األمانة العامة للجائزة
تستضيف وفدًا من اإلعالميين العرب

الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  االأمانة  نظمت 
 19 االأرب��ع��اء  يوم  ميدانية  زي��ارة  التمر  لنخيل 
التي  العربية  الوفود  من  لعدد   2014 مار�س 
يف  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  ح�شرت 
دورتها ال�شاد�شة، اإ�شافة الى م�شاركة عدد من 
التمر  لنخيل  اخلام�س  الدويل  املوؤمتر  �شيوف 
داأبت  الذي  العربي  االإعالمي  الوفد  وم�شاركة 
بع�س  اإلى  عام،  كل  ا�شت�شافته  على  اجلائزة 
واإنتاج  النخيل  بزراعة  املتعلقة  االإنتاج  مرافق 

التمور باالإمارات.
للتمور  االإمارات  بزيارة م�شنع  وبداأت اجلولة 
التي  الفوعة  اإجن���ازات  على  للتعرف  بال�شاد 
بالدولة  التمور  وت�شنيع  النخيل  قطاع  متثل 
واالطالع على التجربة االإماراتية الناجحة يف 
وحتقيق  املزارعني  من  التمور  ا�شتالم  جمال 
�شمن  ت�شنيعها  خالل  من  االأمثل  اال�شتغالل 
ج��ودة  تعك�س  ف��اخ��رة  مت��ور  منتجات  �شل�شلة 
االإنتاج املحلي من مزارع املواطنني وتربز فخر 

ال�شناعة الوطنية وجودة التمور االإماراتية.
وذلك  الفوعة  ملزرعة  بزيارة  الوفد  ق��ام  كما 
لالإطالع على اأ�شاليب الزراعة الع�شوية ب�شفة 
يف  ع�شوية  نخيل  مزرعة  اأكرب  الفوعة  مزرعة 

العامل.
وقد اأبدى احل�شور اإعجابهم مب�شتوى التقنيات 
التمور وجودة  امل�شتخدمة يف م�شانع  احلديثة 
باالإ�شافة  االأجهزة،  احدث  با�شتخدام  االإنتاج 
تطبقها  التي  الزراعية  املمار�شات  اأف�شل  اإلى 

مزرعة الفوعة.

ثم قام الوفد بزيارة اإلى وحدة درا�شات وبحوث 
تنمية النخيل والتمور )خمترب زراعة االأن�شجة 
الإكثار ف�شائل النخيل الن�شيجية( التابع جلامعة 
االإمارات العربية املتحدة مبدينة العني اأطلعوا 
يوفرها  التي  واملنتجات  اخلدمات  اأه��م  على 
على  اطلعوا  كما  امل��زارع��ني  ل��الأخ��وة  املخترب 
الن�شيجي  النخيل  ف�شائل  الإنتاج  الفنية  االآلية 
بهذا اخل�شو�س  تكنولوجيا  اأحدث  با�شتخدام 
اأع��داد  زراع��ة  يف  امل�شطرد  النمو  تلبي  كونها 
كبرية من اأ�شجار نخيل التمر باالإمارات حيث 
تبلغ الطاقة االإنتاجية للمخترب 150 األف �شتلة 

نخيل ن�شيجي بالعام من اأجود االأ�شناف.
وكان معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س 
االأم��ن��اء ق��د رح��ب ب��زي��ارة ال��وف��ود االإعالمية 
للنخيل  الدويل اخلام�س  املوؤمتر  التي ح�شرت 
يف  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  وك��ذل��ك 
دورتها ال�شاد�شة 2014 موؤكدًا على الدور الهام 
لو�شائل االإعالم يف اإي�شال ال�شورة احل�شارية 
خدمة  يف  االإم����ارات  دول��ة  عليها  ترتبع  التي 
العامل،  م�شتوى  على  فيها  والعاملني  النخلة 
بف�شل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 
اهلل( ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زيد 
ال�شيخ  �شمو  واهتمام  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.

بمشاركة ضيوف الجائزة والمؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر

الوفود االعالمية تشيد 
بجهود االمارات في 

خدمة وتطوير زراعة 
النخيل وإنتاج التمور
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جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر تكرم اإلعالميين 

ومؤسساتهم
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  كرمت 
ال�شحافيني   2014 مار�س   18 الثالثاء  ي��وم 
فعاليات  غطوا  الذين  االإعالمية  واملوؤ�ش�شات 

دورتها ال�شاد�شة التي ا�شتمرت عامًا كاماًل.
العام  االأمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  وقام 
ل��ل��ج��ائ��زة خ���الل احل��ف��ل ال���ذي اأق��ي��م بق�شر 
االإم�����ارات يف خ��ت��ام اأع��م��ال امل��وؤمت��ر ال��دويل 
اخلام�س لنخيل التمر بتوزيع �شهادات التقدير 
يف  �شركاء  باأنهم  اإياهم  وا�شفًا  املكرمني  على 
م�شرية التنمية والبناء حيث عملوا على اإي�شال 
و�شائل  عرب  بها  والتعريف  اجل��ائ��زة  اأه���داف 

االت�شال.
واأكد اأن �شجرة نخيل التمر كانت و�شتظل رمزًا 
اأبناء  �شموخ  عن  وتعبريًا  بالوطن  لالعتزاز 
االإمارات وتطلعهم نحو �شماء التميز والنجاح 

يف خمتلف املجاالت.
لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأن  ال��ى  ولفت 
ال��ت��م��ر ي��وم��ًا ب��ع��د ي���وم تثبت ���ش��دق ج��دواه��ا 

ال�شامية  ر�شالتها  حققتها  التي  الفائدة  وعمق 
قطاع  وتنمية  خ��دم��ة  يف  النبيلة  واأه��داف��ه��ا 
ال��ت��م��ر وال��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه م��ن م��زارع��ني  نخيل 
املباركة  لل�شجرة  وحمبني  وباحثني  ومنتجني 
التي  امل�شطردة  الزيادة  بدليل  العامل،  حول 
ت�شهدها اجلائزة يف اعداد امل�شاركني بفئاتها 
ايجابيًا  يعك�س  ب��دوره  وهذا  عام،  كل  اخلم�س 
الثقة الكبرية التي حققتها اجلائزة وح�شورها 
املتميز يف خمتلف الأو�ساط العلمية والإنتاجية 

على امل�شتوى املحلي واالإقليمي والدويل.
وجمل�س  للجائزة  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  اأن  واأك���د 
م�شرية  �شيوا�شلون دعم  العمل  وفريق  االأمناء 
كل  توفري  على  واحل��ر���س  امل�شتدامة  التنمية 
�شيظلون  انهم  كما  للجائزة  النجاح  عنا�شر 
اأوفياء لل�شجرة املباركة حتت القيادة احلكيمة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
تت�شرف  الذي  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان 

اجلائزة بحمل ا�شمه.
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نهيان مبارك: دعم خليفة عزز 
انجازات الدولة في خدمة شجرة 

نخيل التمر حول العالم
اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  بتوجيهات 
نهيان، وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
للجائزة  العامة  االأمانة  اأعلنت  التمر،  لنخيل 
عن فتح باب الرت�شيح لفئات اجلائزة يف دورتها 
 2014 يونيو  من  االأول  من  اعتبارًا  ال�شابعة 
ولغاية الواحد والثالثني من �شهر اأكتوبر 2014 
املزارعني  االأخ��وة  كافة  اأم��ام  املجال  متيحني 
واملخت�شني  واالأكادمييني  والباحثني  واملنتجني 
ال��ع��امل،  ال��ت��م��ر ح���ول  ���ش��ج��رة نخيل  وحم��ب��ي 
التقدم بطلباتهم للتناف�س والفوز باإحدى فئات 
اجلائزة اخلم�س وهي فئة ال�شخ�شية املتميزة 
تقنية  اأف�شل  وفئة  تنموي  م�شروع  اأف�شل  وفئة 
متميزة وفئة املنتجني املتميزين وفئة البحوث 
النخيل  زراعة  جمال  يف  املتميزة  والدرا�شات 

واإنتاج التمور.
�شعادة  ع��ق��ده  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  ذل��ك  ج��اء 
جائزة  عام  اأمني  زايد،  الوهاب  عبد  الدكتور 
االأح��د  �شباح  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة 
باأبوظبي  االإم����ارات  ق�شر  يف   2014 يونيو   1
الكعبي  �شاعد  حميد  ه��الل  الدكتور  بح�شور 

رئي�س اللجنة االإدارية واملالية باجلائزة.

اأ�شار فيه االأمني العام اإلى اأن املنحنى البياين 
للجائزة ينمو باطراد نحو االأمام على خمتلف 
�شكل  حيث  اجلائزة،  ح�شدتها  التي  ال�شعد 
اأف�شل  املحلي  املجتمع  على  الكبري  االنفتاح 
املواطنني  املر�شحني  اأع��داد  زي��ادة  يف  النتائج 
اإلى  العدد  و�شل  حيث  اجلائزة  فئات  ملختلف 
املا�شية،  ال�شت  ال�شنوات  خ��الل  مواطن   65

ال�شيخ  ملعايل  ال�شامية  للتوجيهات  وفقًا  وذلك 
نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب 
وتنمية املجتمع، رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، 
للجائزة  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  ق���ررت  فقد  وعليه 
امل�شي قدمًا يف حملتها الوطنية واالنفتاح على 
الأكرب  امل�شاركة  نطاق  لتو�شيع  املحلي  املجتمع 
ال�شرائح  كافة  من  املزارعني  االأخوة  من  عدد 
منتجني  اأو  مزارعني  كانوا  �شواء  امل�شتهدفة 
وت�شجيعهم  واأكادمييني  باحثني  اأو  م�شنعني 
وتاأهيلهم للتناف�س على خمتلف فئات اجلائزة.

كما اأكد حر�س معايل ال�شيخ نهيان على تعزيز 
والبناء  للجائزة  وال��دويل  االإقليمي  احل�شور 
ال�شنوات  خالل  حتققت  التي  النجاحات  على 
لكافة  ملا فيه من خري وتقدير  املا�شية  القليلة 
م�شتوى  على  والباحثني  واملنتجني  امل��زارع��ني 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تفتح باب 
الترشيح لدورتها السابعة 2015
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ل�شاحب  احلكيمة  للتوجيهات  ترجمًة  العامل، 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
ودعم  اجلائزة،  راع��ي  اهلل(،  )حفظه  الدولة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق 
االأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
ال�شيخ من�شور  للقوات امل�شلحة، وحر�س �شمو 
بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة، على تعزيز موقع اجلائزة 
م�شتوى  على  االأخ��رى  اجلوائز  بني  ومكانتها 

العامل.
حميد  ه��الل  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��ار  فقد  جهته  م��ن 
واملالية  االإداري��ة  اللجنة  رئي�س  الكعبي  �شاعد 
املر�شحني  اأع���داد  جممل  اأن  اإل��ى  ب��اجل��ائ��زة، 
ملختلف فئات اجلائزة بلغ عددهم الكلي 675 
 20( ال��ع��امل  ح��ول  دول��ة   38 ميثلون  م�شارك 
االآتي:  جند  وبالتفا�شيل  اأجنبية(   18 و  عربية 
والبحوث  ال��درا���ش��ات  فئة  عن  م�شارك   347

اإنتاج  اأف�شل  فئة  عن  م�شارك   50 املتميزة، 
تقنية  اأف�شل  فئة  ع��ن  م�شارك   83 متميز، 
اأف�شل م�شروع  106 م�شارك عن فئة  متميزة، 

ال�شخ�شية  فئة  89 م�شارك عن  تنوي متميز، 

عدد  يف  املتنامية  الزيادة  اإلى  م�شريًا  املوؤثرة. 

على  يوؤكد  اجلائزة  فئات  ملختلف  املر�شحني 

امل�شداقية والثقة التي حققتها اجلائزة خالل 
ال�شيخ  معايل  توجيهات  بف�شل  ق�شرية  فرتة 
نهيان مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب 

وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س االأمناء.
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تغطية خاصة ألعمال المؤتمر 
الدولي الخامس لنخيل التمر

 ممثلي الوفد االعالمي العربي:
روناء المصري، المهندس أمجد قاسم

التمر  لنخيل  اخلام�س  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  �شهد 
الذي نظمته جامعة االإمارات العربية املتحدة 
بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
من 16 - 18 مار�س 2014 ح�شورًا الفتًا لعدد 
كبري من املتخ�ش�شني يف جمال زراعة النخيل 
واإنتاج التمور، وتركزت جل�شات املوؤمتر العلمية 
الو�شع  تقييم  حم���ور  ه��ي  حم���اور  ث��الث��ة  يف 
الثاين  واملحور  التمر،  نخيل  لزراعات  الراهن 
حول  ال��ث��ال��ث  وامل��ح��ور  النخيل،  تطوير  ح��ول 

حماية النخيل وطرق املكافحة لالآفات.
التي  جل�شاته  نهاية  يف  امل��وؤمت��ر  اأو���ش��ى  وق��د 
ا�شتمرت طوال ثالثة اأيام، بتعزيز جهود دولة 

االإمارات العربية املتحدة يف ن�شر ثقافة نخيل 
خالل  من  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  التمر 
اإ�شافة  النخيل  لزراعة  وطني  م�شروع  اقرتاح 
دولة  مبادرات  مع  التوا�شل  على  االإبقاء  اإل��ى 
ال�شاد�س  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  وتنظيم  االإم���ارات 
قادمة  �شنوات  اأرب��ع  غ�شون  يف  التمر  لنخيل 
بتاأ�شي�س  املوؤمتر  اأو�شى  كما   ،)2018 )مار�س 

وزارة  رعاية  حتت  التمر  لنخيل  دويل  جممع 
البحث.  م�����ش��اري��ع  لتعزيز  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
ال�شفحات التالية تعر�س لقطات من التغطية 
ال��دويل  امل��وؤمت��ر  الأع��م��ال  اخلا�شة  ال�شحفية 

اخلام�س لنخيل التمر.
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من أروقة املؤمتر الدويل 
 الخامس لنخيل التمر

مقابالت مع بعض الباحثني 
واملحارضين يف املؤمتر

أعدها للنرش املهندس أمجد قاسم

د. مهند الكاللدة – األردن

دراسة حالة عن املناطق الجافة باألردن

تهدف هذه الدرا�شة اإلى ت�شجيع اإحالل زراعة 
النخيل يف املناطق اجلافة يف البادية االأردنية، 
ملالئمتها للظروف وال�شمات املناخية القا�شية 
الزراعة  اأن هذه  اإال  البادية،  منها  تعاين  التي 
منها  وامل�����ش��اك��ل،  العقبات  م��ن  كثري  ت��واج��ه 
واأخرى ف�شيولوجية، ترتكز يف انخفا�س  بيئية 
تتطلب  النخيل  اأ�شجار  اأن  اإذ  درجة احل��رارة، 
حني  يف  معتداًل،  و�شتاًء  م�شم�شًا  طوياًل  �شيفًا 
درجة  بانخفا�س  يتميز  االأردنية  البادية  �شتاء 
�شل�شيو�س  ال�شفر  درج��ة  لتحت  فيه  احل��رارة 
اخل�شري  النمو  على  �شلبي  ب�شكل  يوؤثر  وهذا 
وعلى النمو الثمري وعلى عملية التلقيح ب�شكل 
عام، وبني الكاللدة اأن م�شاركتهم تهدف اأي�شًا 
اإلى تبادل اخلربات واإيجاد معادلة توازن بني 
ال�شمات املناخية املوجودة يف االأردن واملنطقة 
الف�شيولوجية  وال�شمات  واملتطلبات  ب�شكل عام 

لنخيل التمر.

د. السيد الطنبويل – مرص

الحصول عىل متر النخيل بصورة آمنة 

وبجودة عالية

هذا النظام يهدف احل�شول على نخيل التمر 
ب�شورة اآمنة وبجودة عالية، يطبق الأول مرة يف 
م�شانع تعليب وتغلف التمر، يعتمد على حتديد 
 HAZARD ANALYSISاحلرجة النقاط 
 AND CRITICAL CONTROL POINTS

، حيث يتم حتديد املخاطر التي ميكن وجودها 
يف التمر وهي املخاطر البيولوجية، والكيمائية، 

التحكم احلرجة  نقاط  ثم حتديد  والطبيعية، 
وتغليف  الإنتاج  االن�شيابي  املخطط  طريق  عن 
التمر، ولكي يطبق هذا النظام ي�شتلزم حوايل 
خال  اآم���ن  مت��ر  على  نح�شل  لكي  خ��ط��وة   12
له  ميكن  حتى  عالية  جودة  ذي  االأمرا�س  من 
من  فر�شة  وهي  العاملية  االأ�شواق  يف  املناف�شة 

اأجل الت�شدير للعامل الغربي.

د. الصدقي عز الدين – املغرب

البحث عن املواد الدقيقة )السيلينيوم( 

يف التمر

التمر  ومنها  اجل��اف��ة  ال��ف��واك��ه  بع�س  حت��ت��وي 
ال��غ��ذائ��ي��ة الهامة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى ع���دد م��ن 
للج�شم، ومنها املواد الدقيقة كاليود واحلديد 
من  ال�شيلينيوم  ويعد  وال��زن��ك،  وال�شيلينيوم 
باالأك�شدة  ونعني  لالأك�شدة،  امل�شادة  امل���واد 
ي�شدر  اأن  ميكن  عفوية  بطريقة  اجل�شم  اأن 
وهي  اجل�شم  داخ��ل  ال�شامة  امل��واد  بع�س  عنه 
اأن  ميكن  االأك�شدة  وه��ذه  بالف�شالت،  ت�شمى 
وتبني  كال�شرطان،  خطرية  باأمرا�س  تت�شبب 
قليلة  كميات  بها  توجد  التمور  اأن  الدرا�شات 
من ال�شيلينيوم، لكن ال يجب اأخذه ب�شكل كبري 
الأن كرثته ميكن اأن توؤدي اإلى الت�شمم به، اأما 
يوجد  حيث  منا�شبة،  كمية  فتوجد  التمر  يف 
باأخذه  وين�شح  للج�شم،  ومنا�شب  جيد  مقدار 
من خالل مواد طبيعية ولي�س من خالل املواد 
اأخذه من خالل  واإذا مت  واالأدوي��ة،  الكيميائية 

اأما يف  يكون �شمن ح��دود،  اأن  االأدوي��ة فيجب 
التمر فين�شح باأكل ثالث حبات على االأقل يف 

اليوم الواحد.

د. توفيق العنرتي – األردن

آفة تصيب النخيل يف األغوار األردنية 

الشاملية

م�شهور  للطالب  دكتوراه  ر�شالة  من  جزء  هذه 
 Arenipses( اآف���ة  ح���ول  وه���ي  اخل���وال���دة، 
االأغ��وار  يف  النخيل  ت�شيب  التي   )Sabella

يف  والباقورة(  ال�شمالية  )ال�شونة  ال�شمالية 
والثمار  االأزه����ار  على  اأي�����ش��ًا  وت��وؤث��ر  االأردن، 
وت�شل  الثمار  اأنفاقًا يف  تعمل  وهي  ال�شغرية، 
الثمار  حامل  يف  اأنفاقًا  تعمل  كما  النواة،  اإلى 
ال�شغرية وهي توؤذي قلب ال�شجرة )اجلمارة( 
عنكبوتي  ن�شيج  تكّون  حيث  بالنظر،  وتعرف 
وبراز واإفراز على منطقة االإ�شابة ولها جيلني 
النخيل  �شو�شة  بعد  تاأتي  اأهميتها  العام،  يف 
هذه  مكافحة  طرق  يتناول  والبحث  احلمراء، 
واملحافظة  املبيدات  ا�شتخدام  وتقليل  االآف��ة 

على البيئة.

د. منصور احمد أبو حاتم – اليمن

استخدام البيئات السائلة للحصول عىل 

براعم نخيل التمر

التمر  نخيل  ن�شيج  براعم  واإن��ب��ات  اإكثار  يتم 
با�شتخدام البيئات ال�شائلة بداًل من ا�شتخدام 



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر 40

يتم  ال�شلبة  البيئة  ففي  ال�شلبة،  البيئات 
الهرمونات،  م��ن  عالية  م��رك��زات  ا�شتخدام 
حدوث  اأهمها  من  كثرية  مل�شاكل  ت��وؤدي  وه��ذه 
طفرات يف ال�شتالت، اأما يف طريقة ا�شتخدام 
ال��ب��ي��ئ��ات ال�����ش��ائ��ل��ة ل��ت��ك��وي��ن اأج���ن���ة ف��ردي��ة، 
فاإن  وبالتايل  كبرية  وب��اأع��داد  متماثلة  فتكون 
عن  تنتج  اأن  ميكن  التي  الوراثية  االختالفات 
موجودة،  وغري  معدومة  تكون  ال�شتالت  هذه 
لنخيل  ج�شدية  اأج��ن��ة  على  نح�شل  وبالتايل 
االأم،  لل�شنف  ومتطابقة  متماثلة  تكون  التمر 
تركيزات  با�شتخدام  الطريقة  هذه  تتميز  كما 
منخف�شة من الهرومونات، وللتح�شني الوراثي 
الإن��ت��اج  اأو  ال��ربوت��وب��الزم  ب��ع��زل  التمر  لنخل 
االأجنة  تكوين  بوا�شطة  ال�شناعية،  ال��ب��ذور 

الكروية لنخيل التمر.

املهندس أحمد الفارس - فلسطني

واقع زراعة النخيل يف فلسطني

التمر  بنخيل  املزروعة  االأرا�شي  م�شاحة  تقدر 
ح��وايل  ت�شم  دومن،  األ��ف   27 ب  فل�شطني  يف 
�شجرة  األ���ف   210 منها  �شجرة،  األ���ف   360

اآالف   10 قرابة  فل�شطني  وتنتج  فقط،  منتجة 
قطاع  يف  طن  اأالف   7 منها  التمور،  من  طن 
واأن  الغربية،  ال�شفة  يف  طن  اأالف   3 و  غ��زة 
من  غزة  قطاع  يف  املنتجة  التمور  من   %  90

�شنف احلياين، واأن 90 % من التمور املنتجة 
يف االأغوار الفل�شطينية ويف ال�شفة الغربية من 
�شنف املجهول، وخالل الع�شر �شنوات املا�شية 
اأن  اإال  النخيل،  زراع��ة  بت�شجيع  االهتمام  زاد 
املياه  كقلة  ك��ث��رية،  حت��دي��ات  ت��واج��ه  زراعتها 

الت�شويق  و�شعوبة  االإ�شرائيلية  واالجتياحات 
وارتفاع  واللقاحات  االأ�شمدة  على  واحل�شول 
اأجور العمالة الفنية واأ�شعار امليكنة ومدخالت 

االإنتاج.

د. حاتم سالمة محمد عيل – السعودية

اكتشاف وتقدير بعض األحامض األمينية 

املوجودة بنسب قليلة يف متور السعودية

من  عدد  من  يتكون  الربوتني  اأن  املعروف  من 
االأميني  احلام�س  واأن  االأمينية،  االأحما�س 
على  تركز  الورقة  ه��ذه  لكن   L ب�شورة  يكون 
وعلى  الربوتينية  غ��ري  االأم��ي��ن��ي��ة  االأح��م��ا���س 
االأحما�س االأمينية املوجودة بن�شب قليلة جدًا، 
ال�شعودي يف  التمر  12 �شنف من  درا�شة  متت 
ونبتة  املدينة  عجوة  ودرا�شة  الن�شج،  مرحلة 
مت  وروت��ان��ا،  و�شي�شي  و�شقعي  و�شكري  علي 
ا�شتخدام تقنية حديثة تعتمد على ا�شتخال�س 
املوجودة  الربوتينية  املركبات  بع�س  وف�شل 
تك�شبنا  وه��ذه  قبل  من  تكت�شف  ومل  التمر  يف 
هذه  على  بناءًا  التمر  ت�شنيف  اإمكانية  ميزة 
التي  النتائج  تاأكيد  من  متكنا  وقد  املركبات، 
اأجهزة  ا�شتخدام  طريق  ع��ن  اإليها  تو�شلنا 
واأجهزة  الكروموتوغرافية  كاأجهزة  دقة،  اأكرث 

.HPLC ح�شاب الطيف الكتلي وجهاز
د. �شعيد �شليمان - ال�شعودية

استخدام السكر واملاء مع حبوب اللقاح

اللقاح  حبوب  توفري  اإلى  الطريقة  هذه  تهدف 
حاجة  تغطي  كبرية  وبفعالية  كافية  بكميات 
اللقاح  حبوب  م��زج  يتم  بالعادة  امل��زارع��ني، 
املذكرة  ال�شماريخ  ا�شتخدام  يتم  وال  املاء  مع 
ب�شكل كبري، قمنا باإ�شافة ال�شكر لي�شاعد على 
الت�شاق حبوب اللقاح يف مي�شم الزهرة ويجعل 
املي�شم متفتح لفرتة طويلة، ومن ثم تتم عملية 
اأي�شًا فان ال�شكر ي�شاعد  التلقيح واالإخ�شاب، 
وبذلك  اللقاح،  حلبوب  اجليد  التنبيت  على 
ن�شتخدم حبوب لقاح اأقل من الطرق التقليدية، 
ويف هذه الطريقة ت�شتخدم ر�شا�شات يدوية اأو 



41 الشجرة المباركة - سبتمبر  2014   

االأغاريد  اأكرب عدد من  ميكانيكية حيث تر�س 
املوؤنثة يف اأقل فرتة ممكنة ثم يتم اإجراء عملية 

تكيي�س بالورق.

د. رمضان النارص - السعودية

صالحية مخلفات نخيل التمر إلنتاج 

الورق

على  ال�شوء  ت�شليط  اإل��ى  ال��ورق��ة  ه��ذه  تهدف 
كمادة  التمر  نخيل  خملفات  �شالحية  م��دى 
العربية  اململكة  الورق يف  الإنتاج  �شناعية  خام 
ال�شعودية، حيث مت عر�س خوا�س الورق املنتج 
وطريقة االإنتاج، كما مت عر�س مدى �شالحية 
املادة اخلام الإنتاج عجينة لب الورق، والهدف 
الإنتاج  �شيليلوزية  خام  مادة  اأية  ا�شتخدام  هو 
الغابات  من  املنتج  اخل�شب  عن  كبديل  ال��ورق 
ال���ورق،  الإن��ت��اج  ع��امل��ي��ًا  امل�شتخدم  الطبيعية 
بالغابات  فقرية  العربية  الدول  اأن  وخ�شو�شًا 
هو  وال��ب��دي��ل  ال�����ش��ودان،  با�شتثناء  الطبيعية 
ا�شتخدام اخلامات املوجودة يف الدول العربية 
يوجد  حيث  اخل�شب،  عن  كبديل  الورق  الإنتاج 
ال�شيليلوزية  كميات �شخمة من خملفات  فيها 

لنخيل التمر.

د. رمضان النارص - السعودية

إنتاج الخشب الحبيبي البالستييك من 

مخلفات جريد النخل

من  البال�شتيكي  احل��ب��ي��ب��ي  اخل�����ش��ب  يعترب 
ال�شناعات التي ت�شعى اإلى ا�شتخدام املخلفات 
الزراعية والبال�شتيكية بدرجة كبرية، والإنتاج 
هذا النوع من اخل�شب، مت ا�شتخدام خملفات 
ج��ري��د ال��ن��خ��ل وخم��ل��ف��ات ت��ق��ل��ي��م االأ���ش��ج��ار 
م��ادة  ا�شتخدام  م��ع  ال��زراع��ي��ة،  واملحا�شيل 
ال�شقة هي عبارة عن بال�شتيك معاد تدويره، 
وقد مت عر�س اخلوا�س الفيزيقية وامليكانيكية 
والثبات البعدي الألواح خ�شب حبيبي بال�شتيكي 
منتج من جريد النخيل مع بويل بروبلني معاد 
طريقة  وبطريقتني،  اأخ��رى  م��رة  ا�شتخدامه 
مت  وق��د  الكب�س،  اأو  ال�شغط  وطريقة  احلقن 

عالية  بال�شتيكي  حبيبي  خ�شب  األ���واح  اإن��ت��اج 
اجلودة بن�شبة 50 اإلى 50 بالوزن من اخل�شب 

والبال�شتيك.

د. عامد فودة السيد احمد - مرص

تلقيح النخيل باستخدام النشا

على  جترى  التي  الزراعية  العمليات  اأهم  من 
ومو�شم  التلقيح،  عملية  ه��ي  النخلة  راأ����س 
جميع  يف  ط���وارئ  حالة  هناك  يكون  التلقيح 
مزارع التمور، كان الهدف اإيجاد طريقة جتمع 
بني التلقيح امليكانيكي وخف الثمار واال�شتفادة 
ا�شتخدام  خالل  من  اللقاح  حبوب  من  املثلى 
ال�شاحلة  االآب��ار  مياه  من  حت�شريه  يتم  معلق 
احلافظة  وامل��واد  الكلور  من  واخلالية  لل�شرب 
 50 اإ�شافة  اللقاح ويتم  توؤثر على حبوب  التي 

الن�شا  اإلى  باالإ�شافة  اللرت  غرام غبار طلع يف 
50 غرام حتى 63 باملائة غرم ن�شا، املعامالت 

ن�شا  غ��رام   0.62 –  1.25 –  2.5  -  5 كانت 
كانت  اإليها  التو�شل  التي مت  النتائج  اللرت،  يف 

ممتازة وم�شجعة ملزيد من االأبحاث.

د. خالد عبد الواحد - السعودية

استخدام الشبكات العصبية يف تقدير 

منحنيات االمتزاز الرطويب للتمور

هي  الرطوبي  االم��ت��زاز  مبنحنيات  املق�شود 
العالقة بني التمور واملحتوى الرطوبي والرطوبة 
وك��ان  جافة  مت��ور  لدينا  ك��ان  ف���اإذا  الن�شبية، 
من  للرطوبة  امت�شا�س  يحدث  رطوبة  حولها 
قبل التمور وهذا يوؤثر على التمور حيث يزداد 
اإ�شابة  اإلى  ي��وؤدي  مما  الرطوبة  من  حمتواها 
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التمور باالأمرا�س والبكترييا، والعك�س �شحيح، 
حيث اإذا التمور رطبة واجلو حولها جاف جدًا، 
يحدث فقدان للرطوبة من التمور ويوؤدي ذلك 
طريقة  ا�شتخدام  حاولنا  التمور،  جفاف  اإلى 
ريا�شية ت�شمى ال�شبكات الع�شبية ال�شناعية، 
من اأجل تقدير منحى خا�س بذلك، ال�شبكات 
الع�شبية ال�شناعية هي حماولة تقليد طريقة 

تفكري االإن�شان بطريقة ريا�شية.

د. حسام سعد الدين خري الله – العراق

التوصيف الورايث DNA للتمور العراقية

من  �شنف   600 م��ن  اأك��رث  ال��ع��راق  يف  يوجد 
اأ�شناف النخيل، تتوزع على حمافظات الو�شط 
 30 ميلك  ال��ع��راق  ك��ان  باملا�شي  واجل��ن��وب، 
من  ك��ب��رية  ج��ه��ود  حاليًا  ت��ب��ذل  نخلة،  مليون 
االأبحاث يف  ومراكز  اأو اجلامعات  الدولة  قبل 
اأ�شناف  وتو�شيف  وت�شنيف  حل�شر  العراق 
 DNA موؤ�شرات  با�شتخدام  العراقية،  التمور 
الرابت  طريقة  ا�شتخدام  مت  وق��د  اجلزيئية، 
وطريقة ISSR لتو�شيف 17 �شنفًا من اأ�شناف 

التمور العراقية حلد االآن.

د. صربي املرغني – مرص

تقييم بعض أصناف نخيل التمر النامية 

تحت ظروف منطقة توشىك

عام  ونحن يف   1968 ع��ام  البحث مت يف  ه��ذا 
يف  دورًا  لعبت  املناخية  التغريات  لكن   2014

التغريات واأ�شبحت جنوب م�شر ت�شلح لزراعة 
االأ�شناف اجلافة ون�شف اجلافة بل والرطبة، 
من  بالفعل  امل��وج��ودة  االأ�شناف  بع�س  هناك 
والربمتودي  ال�شكوتي  مثل  اجلافة  االأ�شناف 
اأ�شناف  هناك  املجعد  جانب  اإلى  والربوميال 
ال�شكري  مثل  �شعودية  وه��ي  ج��دي��دًا  اأدخ��ل��ت 
والربحي واملجدول وقد لقيت جناحًا كبري يف 
جنوب م�شر ونحن ن�شعى للتو�شع يف االأ�شناف 
زراع��ة  ميكن  باأنه  علمًا  االأخ���رى،  ال�شعودية 
واجلافة  اجل��اف��ة  ون�شف  الرطبة  االأ���ش��ن��اف 
احلرارية  االحتياجات  واأن  م�شر،  جنوب  يف 
م�شر.  جنوب  يف  متوفرة  �شنف  بكل  اخلا�شة 
لكن العك�س غري �شحيح حيث اأن �شمال م�شر 

ال ي�شلح لزراعة االأ�شناف اجلافة.

تحقيق صحفي من أروقة 
املؤمتر حول: أيهام تؤيد 

للمستقبل ؟ إستخدام 
املبيدات أم زراعة النخيل 

 عضوياً ؟

أعده للنرش االستاذة روناء املرصي
جاء اأحد االأبحاث امل�شاركة فى املوؤمتر ليطرح 
ق�شية جدلية تتمثل يف التناف�س بني اإ�شتخدام 
االأج��داد  لزراعة  العودة  اأو  للزراعة  املبيدات 
النخيل  زراع��ات  يف  ذلك  وا�شتثمار  الع�شوية 
الذي قدمه  البحث  اأ�شار  التمور، حيث  واإنتاج 
بق�شم  االأ�شتاذ  الزميتي  �شعيد  حممد  الدكتور 
وقاية النبات كلية الزراعة جامعة عني �شم�س، 
اأن االإح�شائيات احلديثة لعام 2011 اأثبتت اأن 
تون�س واجلزائر تت�شدران قائمة الدول العربية 
امل�شدرة للتمور الع�شوية يف اخلارج وبخا�شة 
 600 على  يزيد  م��ا  تون�س  تنتج  اإذ  اأوروب����ا، 
للت�شدير  طن  اآالف   4000 منهم  طن  اآل��ف 
اإجمالى  من   67% حوالى  الن�شبة  هذه  ومتثل 
االإنتاج، وبلغت ح�ش�س الت�شدير اإلى االأ�شواق 
االأوروبية من اإجمالى هذه الن�شبة حوالى 68% 
بينما  املغرب،  اإل��ى   7% و  اأمريكا،  اإل��ى   11% و 
الع�شوي  الت�شدير  من  اجلزائر  ح�شة  بلغت 
للتمور حول العامل قرابة %20 بح�شب البحث 
الزراعة  حل��ال  وكدرا�شة  امل��وؤمت��ر،  يف  املقدم 
الع�شوية يف الوطن العربي عر�س د. الزميتي 
اأن التمور الع�شوية ت�شتخدم يف االأ�شواق املحلية 
اأ�شواق  وهي  للت�شدير  ولي�س  ال��دول  باقي  يف 
ال�شعودية،  فل�شطني،  االإم��ارات،  م�شر،  ت�شم 
اإذ ال تزال هناك عقبات اأمام تلك النوعية من 
الزراعات التي متثل له امل�شتقبل ب�شبب وجود 

حتديات عديدة تتمثل يف:
بتقنيات  يخت�س  فيما  املزارعني  مهارات  قلة 
كفاءة  وع���دم  الع�شوية.  ال��زراع��ة  واأ���ش��ال��ي��ب 
كفاءة  وع��دم  الع�شوية.  امل��زارع  م��وارد  اإدارة 
احل�شاد.  ومعامالت  املتكاملة.  املكافحة  نظم 
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وقلة  الت�شويق.  قبل  ما  ومعامالت  والت�شويق 
اأعداد ومهارات املدربني واملخت�شني بالزراعة 
يف  والتطوير  االأبحاث  كفاية  وعدم  الع�شوية. 

هذا املجال.
اإدارة  م��ن  امل�شهداين  ال�شتار  عبد  د.  يتفق 
بلدية  ف��ى  الرتفيهية  وامل��ت��ن��زه��ات  احل��دائ��ق 
اأبوظبى قطاع البنية التحيتية واأ�شول البلدية، 
ويقول  بحثه،  الزميتي يف  د.  اإليه  ما ذهب  مع 
اأنه ال تزال هناك اأماكن يف االإمارات ال تعرف 
معنى اإ�شتخدام املبيد اأو ما هو املبيد حتى يومنا 
احلايل، ويوجد باالإمارات اأماكن موؤهلة متامًا 
لعودة مثل هذا النوع من الزراعة وهو بالن�شبة 
يل زراعة االأجداد، مثل العني، وليوا القدمية، 
ونحن مل نتعرف على املبيدات اإال عندما �شدره 
لنا العامل االآخر ثم العامل االآخر يعيد ت�شدير 
اأن  بنا  باالأحرى  وكان  لنا،  الع�شوية  الزراعة 
نقوم نحن بت�شدير ذلك املفهوم وتلك التقنية 
تراث  من  ج��زء  بالفعل  اأنها  مبا  اأ�شواقه  اإل��ى 
الباحثة  "اأربوبتافتيك"  روؤي��ة  اأم��ا  اأج��دادن��ا، 
امل��رك��زي  باملعمل  احل�����ش��رات  علم  جم��ال  ف��ى 
وهي  باإيران،  النباتات  ووقاية  حماية  لبحوث 
بحث  خالل  من  املوؤمتر  يف  امل�شاركات  اإح��دى 
من  اآمنة  اأنواع جديدة  اإ�شتخدام  م�شور حول 
املبيدات ومدى ماأمونيتها يف الطبيعة اأ�شافت: 
مواد  باإكت�شاف  تهتم  االآن  اإي��ران  يف  االأبحاث 
امل�شتخدمة  املبيدات  من  اأم��ن��ًا  اأك��رث  جديدة 
حاليًا والتي تنتمي اإلى نوعية "ديازينون" حيث 
مزروعة  م�شاحات  على  بالطريان  ر�شها  يتم 
املفيدة  االأن��واع  يف  خ�شائر  ي�شبب  مما  كبرية 
م��ن احل�����ش��رات، وال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة االأخ���رى 
كاالإن�شان، والطيور، وبع�س احليوانات، ف�شاًل 
فاإن  لذا  نف�شها،  املزروعة  النباتات  تلوث  عن 
البحث  عنها  يتحدث  ال��ت��ي  امل���واد  جمموعة 
يف  اأم��ن��ًا  االأك���رث  تعد  "نونيكوتينويد"  ت�شمى 
االآف��ات  على  تاأثريها  ملحدودية  االإ�شتخدام 
اإال  والبيئة،  واالإن�شان  النباتات  وعلى  املختلفة 
الزراعة  طرق  اإ�شتخدام  بالطبع  اأف�شل  اأنني 
الع�شوية يف اإكثار النخيل وكافة املحا�شيل التي 
توؤكل، اإال اأن هذه الو�شيلة تعد مرحلة م�شتقبلية 

تقنياتها،  على  امل��زارع��ني  مترين  اإل��ى  حتتاج 
املجهزة  واملعامل  العلمية  البحوث  توافر  واإلى 
كفاءة  زي��ادة  اإل��ى  اإ�شافة  االأ�شلوب،  هذا  ملثل 
نظم املكافحة املتكاملة وتطبيقها ب�شكل �شارم 
تعميم  خطوة  تبدو  ل��ذا  امل����زارع،  ف��ى  ودق��ي��ق 
امل�شتقبل  خطة  من  ج��زءًا  الع�شوية،  الزراعة 
امللحة  احلاجة  االإعتبار  فى  اأخذنا  اإذا  خا�شة 
اليومي،  قوتهم  اإكت�شاب  من  املزارعني  لهوؤالء 
وي�شيف  االآف���ات،  ملكافحة  امللحة  وحاجاتهم 
ال��دول  من  االإم���ارات  دول��ة  اأن  ال�شتار  د.عبد 
ويتمثل  الع�شوية  ب��ال��زراع��ة  املهتمة  العربية 
م�شتوى  على  الفيدرالية  املوؤ�ش�شات  يف  ذل��ك 
الدولة التي متنح للمزارعني اإجازات ممار�شة 
اإنتاجهم  الع�شوية وتعمل على متابعة  الزراعة 
ال��زراع��ة  م��راح��ل  كافة  يف  مزارعهم  وتقييم 
فى  النجاح  من  بالفعل  يتمكنوا  حتى  املختلفة 

هذا اخل�شو�س.

وأنت عزيزى القارئ أيهام تختار؟

مرشوع "الربوتيوم " البحثي لنخيل 

التمر برشاكة أملانية سعودية

ت�����ش��رتك ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز للعلوم 
يف  باأملانيا  هوفر  ف���راون  معهد  م��ع  والتقنية 
اخلا�س  ب��ال��ربوت��ي��وم  يخت�س  بحثي  م�شروع 
اأ.د.  التمر.  لنخيل  واجلفاف  امللوحة  بجينات 
مبعهد  االأ�شتاذ  الربعي،  ال�شميع  عبد  ح��داد 
العزيز  عبد  امللك  بجامعة  الوراثية  الهند�شة 
للم�شروع  الرئي�شى  والباحث  والتقنية  للعلوم 
املباركة �شمن  لل�شجرة  لقاء خا�س  حتدث يف 

التمر:  لنخيل  اخلام�س  ال��دويل  املوؤمتر  ملف 
ق�شمني  اإل���ى  اجلزيئية  البيولوجيا  تنق�شم 
رئي�شيني اأولهما خمت�س باجلينات وهي املواد 
من  بنواجت  عنها  التعبري  يتم  والتي  الوراثية، 
الربوتينات وهي الق�شم الثاين يف هذا املجال، 
ويهدف امل�شروع احلايل اإلى حتديد الربوتينات 
واجلفاف  امللوحة  حتمل  جينات  تنتجها  التي 

لنخيل التمر.
فى الوطن العربى لدينا نق�س �شديد يف املياه 
لذا تكمن اأهمية امل�شروع يف اإنتخاب ال�شالالت 
التي ت�شتطيع حتمل درجات عالية من اجلفاف 
وامللوحة بحيث يتم اإكثارها فيما بعد، وبالتالى 
بدقة  ال�شالالت  هذه  حتديد  على  حاليا  نعمل 
من خالل حتديد تركيب بروتني تلك اخلا�شية 
مع  موائمًا  ياأتي  امل�شروع  واملرغوبة.  املميزة 
العربية  باململكة  العلمية  االأبحاث  اإ�شرتاتيجية 
على  ال�شعودي  اجلانب  يعمل  حيث  ال�شعودية، 
هناك،  املتقدمة  املعامل  يف  ال��ربوت��ني  ع��زل 
اإل��ى  امل��ع��زول��ة  العينات  تلك  اإر���ش��ال  يتم  ث��م 
ت�شتكمل  حيث  ب��اأمل��ان��ي��ا  ه��وف��ر  ف���راون  معهد 
التحليالت بوا�شطة التقنيات احلديثة لديهم، 
من  بالفعل  االإنتهاء  مت  قد  اأن��ه  املعروف  ومن 
خريطة اجلينات اخلا�شة بالنخيل، لكن يعمل 
الفريق  ذلك  من  جزء  ونحن  حاليًا  الباحثون 
الربوتيوم  اأو  الربوتينات  خريطة  ر�شم  على 
امل�شروع  اإنتهاء  مع  ونتوقع  بالنخيل،  اخلا�س 
اأن يتم احل�شول على اأر�شيف كامل للمعلومات 
تنتجها  التى  والربوتينات  باجلينات  اخلا�شة 

واملخت�شة بخا�شية امللوحة واجلفاف.
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الجائزة بثت روح المنافسة 
بين محبي النخلة 

ومنتجي التمور
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ع��ززت 
يف  الفاعلة  م�شاركتها  عرب  املحلي  ح�شورها 
ال�شلة  ذات  واالأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  خمتلف 
مهرجان  اأه��م��ه��ا  وم��ن  التمر  نخيل  ب�شجرة 
حيث   2014 العا�شرة  دورت��ه  يف  للرطب  ليوا 
ومنتجي  النخلة  حمبي  اه��ت��م��ام  ا�شتقطبت 
باملهرجان، وجاءت م�شاركة  امل�شاركني  التمور 
اإطار ن�شر الوعي  اجلائزة يف املهرجان �شمن 
وت�شجيع املزارعني املواطنني وخلق روح الثقافة 
اآلية  حول  واملنتجني  املزارعني  بني  التناف�شية 

امل�شاركة يف جميع فئات اجلائزة اخلم�س.

واأ���ش��ار ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد ال��وه��اب زاي��د 
اأمني عام اجلائزة مبنا�شبة م�شاركة اجلائزة 
يوليو   18-12 للرطب  العا�شر  ليوا  مبهرجان 
بها  حظيت  التي  الكرمية  الرعاية  اإلى   2014

اجلائزة وال�شجرة املباركة من �شاحب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة 
اأول �شمو ال�شيخ حممد  )حفظه اهلل( والفريق 

نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.

على  للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  حر�س  م��وؤك��دًا 
تعزيز امل�شاركة املحلية وفقًا لتوجيهات معايل 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ 
وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع رئ��ي�����س جمل�س 
االأمناء يف ت�شجيع االأخوة املواطنني املزارعني 
الفئات  اأعمال اجلائزة مبختلف  للم�شاركة يف 
واالإم��ك��ان��ي��ات  الت�شهيالت  ك��اف��ة  لهم  وت��ق��دم 
بدورتها  اجلائزة  يف  للمناف�شة  للتقدم  الفنية 
ال�شاد�شة. حيث وفرت اجلائزة من�شة جديدة 
حمبي  ب��ني  املناف�شة  روح  خ��الل��ه��ا  م��ن  ب��ث��ت 
امل�شاركني يف مهرجان  التمور  النخلة ومنتجي 

ليوا للرطب يف دورته العا�شرة 2014.
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  باأن  يذكر 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  كرمية  برعاية  تاأ�ش�شت 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة 
 15 رق��م  االحت����ادي  ب��امل��ر���ش��وم  اهلل(  )حفظه 

بغية   2007 م��ار���س   20 ب��ت��اري��خ   2007  /
اأب��ح��اث ودرا���ش��ات ح��ول نخيل  اإج���راء  تعزيز 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تشارك في 
مهرجان ليوا للرطب بدورته العاشرة 2014
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قدموا  وتقدير من  العامل  وانت�شارها يف  التمر 
اأو  اأف��راد  من  املجال  هذا  يف  جليلة  اإ�شهامات 
وحمايدة  م�شتقلة  اجلائزة  وه��ذه  موؤ�ش�شات. 
ال��ب��ارزي��ن  وامل��ن��ت��ج��ني  للعلماء  ���ش��ن��وي��ًا  مت��ن��ح 
وال�شخ�شيات املوؤثرة واملوؤ�ش�شات التي اأ�شهمت 
بنخيل  اخلا�شة  والتنمية  االأب��ح��اث  جم��ال  يف 

التمر.
ول��ل��ج��ائ��زة خ��م�����س ف��ئ��ات ه���ي ف��ئ��ة ال��ب��ح��وث 
والدرا�شات املتميزة، وفئة املنتجني املتميزين، 
ت��ن��م��وي، وف��ئ��ة اأف�شل  اأف�����ش��ل م�����ش��روع  وف��ئ��ة 
يف  املتميزة  ال�شخ�شية  وفئة  متميزة،  تقنية 
وملزيد  التمور،  واإن��ت��اج  النخيل  زراع��ة  جم��ال 
اإدارة  م��ع  التوا�شل  ميكنكم  املعلومات  م��ن 
والربيد   037832434 الهاتف  اجلائزة عرب 

KIDPA@uaeu.ac.ae االلكرتوين
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اطالق النسخة السادسة 
من المسابقة الدولية

اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  رعاية  حتت 
املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان 
الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
للجائزة  العامة  االأمانة  اطلقت  التمر،  لنخيل 
للت�شوير  الدولية  اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون 
من   2015 ال�شاد�شة  الن�شخة  ال��ف��وت��وغ��رايف 
ال��ف��وت��وغ��رايف  للت�شوير  ال��دول��ي��ة  امل�شابقة 
)النخلة يف عيون العامل( حيث مت عن فتح باب 
العامة  االأم��ان��ة  ودع��ت  امل�شابقة  يف  امل�شاركة 

ال�شوئي  الت�شوير  حمبي  ال�شباب  الفنانني 
ه���واة وحم��رتف��ني م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء ال��ع��امل، 
امل�شاهمة يف هذه امل�شابقة الدولية تقديرًا منها 
اإغناء  امل�شور يف  لدور عد�شة  وتعزيزًا  للنخلة 

ذاكرة الوطن واإحياء تراثه البيئي.
به �شعادة  اأدلى  جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي 
جائزة  عام  اأم��ني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور 
اإطالق  مبنا�شبة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
موؤكدًا  امل�شابقة  من   2015 ال�شاد�شة  الن�شخة 
يف  امل�شابقة  حققته  الذي  الكبري  النجاح  على 
دورتها املا�شية من خالل الزيادة الوا�شحة يف 
عدد امل�شاركني من خمتلف دول العامل ونوعية 

ال�شور امل�شاركة.
واأ�شاف باأن هذه امل�شابقة تاأتي �شمن توجيهات 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل 
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س 
يف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء 

برعاية نهيان مبارك آل نهيان

تنظمها األمانة العامة 
لجائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر

"النخلة في عيون 
العالم" 2015
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باالضافة الى درع تذكاري وشهادة تقدير 

First Winner AED 20 000 الفــائــز األول
Second Winner AED 15 000 الفــائــز الثـاني
Third Winner AED 10 000 الفــائــز الثــالـث
With a trophy & a certificate

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION
Participation open from 01/07/2014 to 31/12/2014

Results will be announced during February, 2015

SIXTH SESSION  2015 النـسخـة السادسة
 آخر موعد للمشاركة  31 ديسمبر 2014

Deadline for participation 31st December 2014

أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير النخلة تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
بالتعاون مع رابطة ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي

www.adips.ae www.kidpa.ae

Photograph by : Alia Abdulla Ali Dahhaak   - United Arab Emirates عدسة : علياء عبد اهلل علي الضحاك - اإلمارات العربية المتحدة

مســابقـة دولية لـلـتصـوير الفــوتوغـــرافــي
باب المشاركة مفتوح للهواة والمحترفين  اعتبارًا من 01 / 07 / 2014 ولغاية 31 / 12 / 2014  

تعلن النتائج في شهر فبراير 2015
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kidpaphoto@gmail.com ترسل االعمال حصريًا عبر البريد االلكتروني
All materials to be addressed to kidpaphoto@gmail.com

تعزيز عالقة االإن�شان ب�شجرة نخيل التمر 
ودعمه الالحمدود لل�شجرة املباركة عرب 
كو�شيلة  ال�شوئي  الت�شوير  فن  توظيف 
�شجرة  باأهمية  اجل��م��ه��ور  وع��ي  لتنمية 
لتبادل  اأرح��ب  ف�شاء  وخلق  التمر.  نخيل 
من  ال�شوئيني  امل�شورين  بني  اخل��ربات 
املقومات  واإب����راز  العامل.  اأن��ح��اء  ك��اف��ة 
ل�شجرة  وال��رتاث��ي��ة  والبيئية  ال�شياحية 
نخيل التمر من خالل ال�شورة. وت�شجيع 

ارتباط الإن�سان بالأر�ض والزراعة.

اأم��ني  اأ���ش��ار  فقد  امل�شابقة  ج��وائ��ز  وع��ن 
عام اجلائزة اإلى اأن الفائز باملركز االأول 
اإم��ارات��ي  20000 دره���م  ي��ن��ال  ���ش��وف 
درهم   15000 الثاين  باملركز  والفائز 
الثالث  باملركز  الفائز  حني  يف  اإم��ارات��ي 
اإلى  باالإ�شافة  اإماراتي،  درهم   10000

�شهادات تقدير ودرع تذكاري.

خمت�شة  ف��ن��ي��ة  جل��ن��ة  ت���ق���وم  و����ش���وف 
باإ�شراف رابطة ابوظبي الدولية للت�شوير 
ال��ف��وت��وغ��رايف ب��ف��رز وحت��ك��ي��م ال�����ش��ور 
العامة  االمانة  �شيقوم  بحيث  امل�شاركة، 
التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 
�شهر  خ��الل  الفائزين  اأ���ش��م��اء  ب��اإع��الن 
فرباير 2015 �شمن معر�س وحفل خا�س 
برعاية  واملتميزة  الفائزة  لالأعمال  يقام 
مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  من  كرمية 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل 

املجتمع رئي�س جمل�س االأمناء.

يذكر اأن امل�شابقة مفتوحة لكل امل�شورين 
واأن  العامل  ح��ول  واملحرتفني  الهواة  من 
اآخ����ر م��وع��د ال���ش��ت��الم امل�����ش��ارك��ات هو 
ملحبي  مي��ك��ن  ك��م��ا   2014 دي�شمرب   31

الفوتوغرايف  الت�شوير  وحمبي  النخلة 
والراغبني  العامل  حول  وحمرتفني  ه��واة 
م��راج��ع��ة  ب��امل�����ش��اب��ق��ة  امل�������ش���ارك���ة  يف 
االل��ك��رتوين ال��ربي��د  ع��رب  الفنية   اللجنة 

kidpaphoto@gmail.com
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شيء عن ُعْمر النخلة وأفضلها 
وألمها وَطْلِعها ولقاحها عند 
أبي حاتم السجستاني )5-3(

ُم�شنفه"  يف  ال�شج�شتاين  ح��امت  اأب���و  اأف���رد 
جوانب  ع��ن  للحديث  ع���ّدة  ف�����ش��واًل  النخل" 
ومما  املباركة،  ال�شجرة  النخلة  عن  خمتلفة 
خ�شه باحلديث عنها تناوله لبيان ُعْمر النخلة 

واأف�شلها واأملها وَطْلِعها ولقاحها و�شوى ذلك.
واأورد قول الأ�سمعي الذي قال: وكل �سيء اأفرط 
طواًل فهو ُمْهجر اأي�شًا. ومنتهى ُعْمر النخلة اإذا 
نِقَد جذُعها ومالت قمّتها وَدنت من املوت. واإذا 
الروؤو�س  ْعُل يف  ْعِلة، وال�شَّ َدَقت النخلة فهي �شَ
ْعٌل وامراأة  ِدّقة الراأ�س والُعنق، ويقال: رجٌل �شَ
ْعل  ْعِلة، وقد يقال لكل �شيء، وي�شفون بال�شّ �شَ
�شعفها  وق��ّل  راأ�شها  ُغَر  �شَ ف��اإذا  كثريًا.  الّنعام 
فهي ع�ّشة، وثالث ع�ّشات، وُهّن الِع�شا�س. وقال 

حميد الهاليل:
فما َذَهَبْت َعْر�شًا وال فوق طواًل

مَن ال�ّشْرح اإاّل َع�ّشٌة و�َشُحوُق
ْنُبور واجلعارير ال�شُ

وال�ّشرح: �شرٌب من ال�ّشجر، فاإذا هي دّقت من 
ت، وهي  ْنرَبَ اأ�شفلها واجنرد َكَرُبها قيل: قد �شَ

ْنُبور. وقال احُلطيئة: ْنربة و�شُ ُم�شَ
نابرُي اأُحداُهّن لُهّن َحِفيُف �شَ

وقال �شيخ من العرب: �ُشِئَل رجل مّنا: ما فعل 
ْنرَب  نخُل اآل فالن؟ فقال: ع�ش�س من اأعليه، و�شَ

من اأ�شافله.

يخُرُج  الذي  الراكب  ْنُبور:  ال�شُ بع�شهم  وقال 
فالن:  نخُل  ا�شَتْبَعل  ويقال:  النخلة.  جذع  يف 
اأ�شبابه  وهي  بعروقه،  اأي:  باأذنابه،  �شرب  اإذا 
اأي�شًا، وا�شتغنى عن اأن ُي�شقى من َعٍل. ويقال: 
نخل اآل فالن َبْعل ولي�س َب�َشْيح واجَلْعل: النخل 
زيد:  اأب��و  وق��ال  الواحدة.  واجَلْعلة:  الق�شار، 
اجَل���َدم، وال��واح��دة: َج��َدم��ة، النخل ال��ذي ال 
الِق�شار  واجل��ع��اري��ر:  يطول.  وال  يرتفع  يكاد 
للنخلة"  ويقال  ُجْعرور.  والواحدة:  النخل،  من 
اأقناء،  وثالثة  فالِقْنو:  الِعْذق،  واأم��ا  الَعذق"، 
والكثري: الِقْنوان. ويقال للنخلة" اللِّينة"، وقال 
قوم: اللينة من اللون، منه قوله - جّل وعّز-:" 
باملدينة"  لُفّحال  ويقال  ِليَنٍة".  ِمن  َقَطْعُتم  ما 

َفْحل اللون"، وقال ال�شاعر:
كاأيّن وَرْحلي ُع�سُّ طائر

عليَّ لينٍة �َشوقاء تهُفو ُقُنوُنها
ال�ّشوقاء والوقل واجُلّمارة

ف��اإذا  ال�شاق.  الغليظة  ال�����ّش��وق��اء:  وال�شجرة 
اأََن�َشَقْت،  قد  قيل:  ُجُددًا  ِقَلبًة  النخلة  اأخرجت 

وهي ُمْن�ِشق.
وقال حمّمد بن عبد امللك االأ�شدّي" اأََن�َشَقْت"، 
ُيظفر، وهو  القلب، ثم  َقلٌب يف جوف  َذرع  اإذا 
القلب،  ج��وف  يف  ي��ذرع  ال��ذي  راأ���س  َيْطَلع  اأن 
الِقَلبة،  تلي  التي  وال�شعفات  الُقْلب.  وي��ق��ال 
جند  واأه���ل  الَعواِهن"،  احِلجازيون"  ي��ق��ول 

سيرة أكرم الشجر )18(

محّمد السامّرائي
m_1971@hotmail.com
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عاِهنة  وال��واح��دة:  اخَلوايف"،  لها"  يقولون 
وَخافية . وُهّن وما َفوقُهن وما حتتُهن يجمعُهن 
ال�ّشْعف. وال�ّشْعف: اجَلريد، والواحدة: ال�ّشْعفة 
ال�ّشعف  واأ�شول  و�َشَطب.  و�َشْطبة  واجَلريدة، 
الِعرا�س ُت�شمى: الَكرانيف، والواحدة: ِكُرنافة، 
والعري�شة التي َتْيَب�س فت�شري مثل الكتف وهي 

ُي�شموّنها  ال��َك��َرب،  واجلمع:  الَكَربة، 
ُبوق. بُّوقة والدَّ الدَّ

وال��وق��ل: اأ���ش��ول ال��ك��رب، 
وهو  َوْقَلة.  وال���واح���دة: 
الذي يبقى على النخلة. 
َيَتَوقل  الأّنه  ُي�شمى  واإمنا 

النخلة  ي�شعد  ال����ذي  ب��ه 
واأن�شدوا:

رَب منها غري اأن نَطَقْت مل مينِع ال�شُّ
وٍن ذاِت اأوقاِل َحمامٌة يف ُغ�شُ

واأن�شدوا اأي�شًا:
اأنُتُم ُجّمارٌة من ها�شم

والَكرانيُف �ِشواُكْم واحَلَطْب
للُجّمارة:"  وي��ق��ال  ال�شحمة.  ه��ي  واجُل��ّم��ارة 

الَكرثة"، واجلمع" الَكرث"، واأن�شد:
وَغْيل يُغوُل َفْعّم كاأّنه

َجَنى َكرَثٍ ِمن َعمِّ نعماَن بارِد
غليظة.  ذراع  يف  مع�شم  ه��ن��ا  ه��ا  وال��َغ��ي��ل 

م: مو�شع ال�شوار. والعاج: الذيل. وامِلع�شَ
وَجَبذة  وَجَذب  َجَذبة  اأي�شًا:"  للُجّمارة  ويقال 

وَجَبذ".
اأي�شًا.  اجلاُمور  للُجّمار:  يقال  زيد:  اأبو  وقال 

وان�شد اأبو زيد حل�شان:
كاأّنُه يف َمَقّد الّليِت جاُموُر

اأف�شل النخل؟
واأف�شل النخل اأرّقها عروقًا، يبداأ العَرق اأبي�س 
اأحمر.  �شار  النخلة  قدمت  ف���اإذا  حّية  ك��اأن��ه 
قالوا: واإمنا يرديه وي�شيء نبتته َطَعمة االأر�س، 
فيجيء �شخمًا كثري الِق�شر �شريع اليب�س ثابتًا، 

اأي 
َع��َف��ن��ًا، 

نِخرًا.  َج�����ِخ�����رًا 
واجَلخُر: ال�شخم الذي لي�شت 

قوة فيميل وينتفخ وتخوى نخلته وتردوؤ.
اأبي�س  ج��اء  ال�شرِّ  جيدة  اأر����س  يف  ك��ان  واإذا 
رقيقًا، وتراه كاأّن طرفه ِمْدرًى، ال يعوجه �شيء 

ب. حتى يدرك املاء بعد اأو َقُرُ
وقف  الطني  طيبة  اأر���س  يف  العرق  ك��ان  واإذا 
�شاعة ي�شرع يف املاء الأنه يرجع اإلى طينة طيبة 
وطعمة تعجبه، ومل ينحدر اإال طلب املاء، فلما 
خبيثة  اأر�س  من  انحدر  واإذا  وقف.  املاء  �شاَم 
يف  يثنى  حتى  ان��خ��رط  ���س��ّر،  لها  لي�ض  الطني 
املاء عفنًا الأنه اإمنا �شاقه طلب املاء، فلما وجد 
من  فيه  ان��خ��راط��ًا  ينخرط  جعل  امل��اء  طعمة 

بع�س ما فوقه.
قاة ك�ّشَف عنها الرُّ

ون�شرت  ليفه،  اأحمر  يطلع  اأن  النخل  امَلَّ  فاإذا 
من  ب��ان��ت  يعني  ُع�����ُش��ُب��ه،  وتبّخقت  �شحومه، 
ج  تفرِّ كما  لالإطالع  ج  وتفرِّ وتطامنت،  النخلة 
ُتفاجُّ وال تبول، ثم يبدو  للنتاج، فرتاها  الناقة 
وال��واح��د:  الكوافري،  تخرج  اأن  وه��و  االإط���الع 

كافور، وهو وعاء، الطلعة وق�شرها.

قال: 
ي��ق��ال: 
ال���َك���واف���ري 
وال���������ش����اب����ي����اء 
وال��ق��ي��ق��اء وال���ه���راء 
واحد،  ذلك  كل  واجُل��ف، 
وواحد  معناه.  يف  الكافور  مثل 
ال��ق��ي��ق��اء: ق��ي��ق��اءة وواح����د ال��ه��راء: 
اجُل��ف:ِج��َف��ف��ة  جل��م��اع��ة  وي���ق���ال  هراءة. 

وجفوف، وقال علي بن زيد:
قاة اجُلفوفا ك�ّشَف عنها الرُّ

 . الوليع ق�شره ليلقحوه  قال: يقول: ك�شفوا عن 
قاة: الذين يرقون النخل، ي�شعدونه. والرُّ

ويقال للّطلع: الوليع. ورمبا جعلوا الوليع ما يف 
اإذا ان�شّق. فاإذا طالت الكوافري  جوف الكافور 
ومل تفلق قيل: قد عنقت، وهو التعنيق، ومنها 

ُيفلق، وهو تفليق.
واأن�شد  ُتفلق،  اأن  قبل  فتعنق  فايا  ال�شّ فاأما 

لثعلبة بن عمري احلنفي:
ت مثل اأغماِد ال�شّيوف وَبّرزت مَنَ

عن الليِف باالأعناق قبل مدى الّرف�ِس
باالأعناق:  وقوله:  ال�شيوف.  بغمد  الكافور  �شّبه 
رف�س  وي��ق��ال:  ق��ال��وا:  الكوافري.  اأع��ن��اق  يعني 
القيقاء منه.  و�شقط  العذق  انت�شر  اإذا  النخل: 

ويف كتاب اأبي زيد: قال امل�شيب بن عل�س:
ُغْلُب الُعذوِق على كوافريه

ٌع باللِّيِف منتِطُق ُمتلفِّ
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ي الطلع: الُكُفرَّ
ي، والواحدة:  واأهل الكوفة ي�شمون الطلع: الُكُفرَّ
الأنه  كافور،  قالوا:  اإمنا  حامت:  اأبو  قال  ُكُفراة. 
ويقال:  التغطية.  والَكْفر:  جوفه.  يف  ما  يغطي 

رجل كافر يف ال�شالح وقال لبيد:
يعُلو طريفَه متنها متواترًا

يف ليلٍة َكَفَر الّنجوم َغماُمها
وقال العّجاج:

كالَكْرم اإذ نادى ِمن الكاُفوِر
و"َنادى": طلع مّما كان يغطيه وبناحية الكوفة 
نهر يقال له كاِفر ذكره املتلم�س يف �شعره وذكر 
انه األقى �شحيفته، التي كان فيها قتله يف كاِفر 

فقال:
واألقيتها بالّثْني يف جنِب كاِفٍر

كذلك اأقُنو كّل ِقطٍّ ُم�شّلِل
النخل.  ���ش��وادع  ف��ي��ق��ال:  الطلع  ين�شدع  ث��م 
وامل�شتطريات،  وف��واط��ر،  فوالق،  ذل��ك:  ومثل 
والواحد: �شادع وفاطر وم�شتطري وفالق. وقال 
ان�شدع  اإذا  الكافور  وال�شاحك:  احلجاج:  اأبو 
عن ال�شماريخ، وهي بي�س، فيمنعك اأن تلقحه 
النخلة  اإعجال  والغر�س  تغر�شه،  اأن  خمافة 
النخلة ذلك  فعلت  فاذا  قيقائها  فلق  يتتاّم  ان 

قطعت قيقاءه ولّقحته تلقيحًا.
اللَّقاح، واالأبور، ويقال: لقح  وا�شم ما يلقح به 
النخل تلقيحًا، واأبره ياأبره اأبرًا. ويقال للتي تلقح 
واالأب��ر:  والفحل.  الفحال  وهو  االإب��ار،  بطلعها 
�شماريخ ثالث �شربات  الكافور  اأن ت�شرب يف 
.ويقال  الفحال  �شمراخ  طحني  فيه  فتنف�س 
يكون  ال��ذي  وكذلك  ال�شواح.  الطحني  لذلك 
النخلة كالطحني، فاإذا خرط  بني خو�ض قلبه 
اخلو�س من القلب فهو الع�شيب واجلريد.فاإذا 
غلظ الع�شيب وانت�شر فهو ال�شطب، والواحدة: 
�شطبة. وي�شري القلب �شعفا يقال له: اخلوايف، 

والواحدة: خافية. وقال:
كاأّن الكبا�َس ال�شاجّية ُعلِّقت

ُدويَن اخلوايف اأو غرائر تاِجِر

وقال ابن ُروي�شد: اإذا ان�شق الكافور يقال: �شقق 
النخل، وهو حينئذ يوؤبر بالذكر، وهو ان يوؤتى 
االإناث.  وليع  يف  فتنبغ  ال��ذك��ور  من  ب�شماريخ 
وليع  يف  غ��ب��اره��ا  فيطري  تنف�س  اأن  وال��ن��ب��غ: 

االإناث، فبذلك تلقح. قال الراجز:
تلّقحي من حنٍذ ف�ُشويل

يفعل  مل  املدينة، فاإن  بناحية  " َحنٍذ" مو�شع 
ذلك بالنخلة �شلت وكان مترها عدواًل، وذلك 

اأن تكون ُب�شرتان اأو ثالثة يف ثْفروق واحد.
النخلة ال�شالة؟

ت�شمى  حينئذ  والنخلة  الِقَمع.  وال��ُث��ْف��روق: 
الّطيب  ب��اأف��واه  ف��اأُب��رت  �شّلت  ورمب��ا  ال�شاّلة. 
وبروث  الريح  خبيثة  �شجرة  وبكّل  وبالعيرَثان 
ل  ي�شِ الذي  الُب�ْشر  من  الفرد  وي�شمى  احلمار. 
ي�س، وهو اأن  ي�شاء، وهو ال�شِّ فال نوى فيه ال�شِّ

يكون ثمرها �ِشي�شًا ال نوى فيه.
والفاخز: الذي علق وفيه نوى. ويف ذلك تقول 

الطائية يف اآبر اأَبَر لها فلم يبالغ:
اأ�شّلها اأ�شّل ربي َعَمَلْه
ثّم راأى فاِخَزها فاأكَلْه

�ُشّمَت قالت عر�ُشه الذنَب لْه
لو قَتَل الِغلُّ امرءًا َلَقَتَلْه

قد اأََجَمَر النا�س
فاإذا فرغ النا�س من اللِّقاح فهو االإجمار. يقال: 
اأََجَمَر النا�س، اأي : فرغوا من اللقاح، وقد  قد 
اجِلباب،  وهو  التلقيح،  من  فرغوا  اأي:  َجبُّوا، 

وان�شد املحرزّي املديّن:
ي اآِبرا ِجباُبها فال ُتَعنِّ

 واأهل اليمامة يقولون: هل نبثوا نخلهم بعد اأن 
لقحوه. ويف احلديث: " خري املال �ِشَكة ماأبورة" 
لحة وموؤبرة ُملّقحة.  اأي: �ِشكة نخل ماأبورة ُم�شْ
اأي:  امل�شطر،  النخل  اأي�����ش��ًا  وق��ال:ال��ط��ري��ق 

امل�شطف. وقال اأو�س بن حجر:
طريق وَجّبار ِرواًء اأ�شوُلُه

 ويقال : زرع ماأبور وموؤّبر. قال طرفة:

ويل االأ�شل الذي يف مثله

ُي�شِلُح االآِبُر َزْرَع املُوؤَترِبْ
 ُفّحال

واجلميع:  ُف��ّح��ال،  النخل:  م��ن  للذكر  وي��ق��ال 
ُفحول  وللجميع:  َفْحل،  اأي�شًا  ويقال  َفحاحيل. 
واليمامة  جنران  اأهل  ويقول  وُفحولة.  وُفّحال 
ذلك  واأظ��ن  باب.  ال�شِّ النخل:  لطلع  وغريهم 

على الت�شبيه. واأن�شدنا بع�س �شيوخنا:
باَبه َيِطْفَن بُفحاٍل كاأّن �شِ

يطوُن امَلوايل يوَم عيٍد تَغّدِت
ْتم. قال:   قال اأبو زيد: يقال اأي�شًا للفحل: ال�شّ

ومل ا�شمعه اال من واحد.
املُ��ْدِرك  واحل��اِن��ط:  حاِنط.  فحل  ويقال:  ق��ال: 
مث ومن غري ذلك. واإذا ا�شتدت ُحْمَرة  من الرِّ
الُب�ْشر. فاإذا انتهت حمرته فهو القانئ، واللِّحية 
املخ�شوبة باحِلّناء واليد امَلخ�شوبة اإذا ا�شتدت 

حمرتها قيل قانئة. ومد قناأْت ُقنوءًا وان�شد:
من خمر ذي َنَطٍف اأغّن كاأمّنا

قناأْت اأنامُلُه من الِفر�شاِد
املُعجمة  بالثاء  يقال  وال  التُّوت،  هو  والِفر�شاد 
فار�شّي  ا�شم  هو  اإمّن��ا  نقاط" التوث"،  بثالث 

اأعرَبتُه العرب فجعلوا الثاء تاًء.
قال اأبو حامت: وقال اأعرابّي من بني ِكالب كان 
يه املخانيث  ينزل �ِشقَّ جنران: عندنا نخل ُن�شمِّ
ُيلّقح بطلعها، وما بقي ي�شري ُب�ْشرًا طيبًا. قلُت: 

نَّث. ما واحد املخانيث، قال: خُمَ
الِقرواح والَوليع

كاأّنها  التي  فقال:  الِقْرواح،  الناقة  ما  و�شاألته: 
تطاأ يف رماح، اأراد طول قوائمها، ويقال: نخلة 
بن  �ُشويد  وق��ال  املُ��ن��ج��ردة،  للطويلة  ِق����ْرواح، 

ال�شامت:
اأديُن وما ديني عليكم بُعّمٍة

ولكن على ال�ُشمِّ اجِلالِد الَقراوِح
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ّم":  اأراد:" الِقراوح" فحذف ا�شتخفافًا، و" ال�شُّ
على  البواقي  رْبُ  ال�شّ اجِلالد":  و"  ��وال،  ال��طِّ
، وقوله:" اأدين"، اأي اآخذ الّدْين واأق�شية. الُقرِّ

ين�شّق عنه  ال���ذي  ال��َول��ي��ع  ُروي�����ش��د:  اب��ن  ق��ال 
د، وي��ق��ال ل��ه:  ال��ك��اف��ور، ف��ه��و اأب��ي�����س ك���ال���رَبَ
وقال  الغري�س،  هو  احل��ارث:  وقال  الع�شي�س. 

اآخرون: هو االإغري�س، وقال اجلعدي:
ليايَل ت�شطاد الرجال بفاحٍم

واأبي�س كاالإغِري�ِس مل َيَتَثّلِم
وة ة َب�شْ غ�شّ

َجوفها  يف  الذي  فُتخرج  الّطلعة  اأن�شّقت  واإذا 
تلقيح  اأردَت  واإذا  وة.  َب�شْ ة  غ�شّ قيل:  اأبي�س، 
ثم  ُخو�شٍة،  ِب�شَقة  �شماريخها  ْبَت  َع�شَ النخلة 
بعد  �َشْقيٍة  اأول  والَعْفر  وُتطلقه.  ُجمعة  ت�شتاأنيه 
التلقيح، ويقال اأي�شًا: َعَفرنا الّزرع، اأي �شقيناُه.

وقال احلارث: هو الغري�س، وقال اآخرون: هو 
االإغري�س، وقال اجَلْعدي:

ليايل ت�شطاد الرجال بفاِحٍم
واأبي�َس كاالإغري�ِس مل َي�ََثّلِم

الَعَفر اأول �َشْقَية التلقيح
و"  ال��ف��ح��م،  مثل  اأ���ش��ود  �شعر  الفاِحم"   "
ان�شقت  واإذا  الثنايا.  بّراق  نقّي  ثغر  االأبي�س": 
قيل:  اأبي�س،  جوفها  يف  ال��ذي  فُتخرج  الّطلعة 
ْيَت  وة. واإذا اأردَت تلقيح النخلة َع�شَ ة َب�شْ َغ�شّ
ُجْمَعًة  ت�شتاأنيه  ثم  ُخو�شٍة،  ب�ِشّقة  �شماريَخها 

وُتطلقه.
والَعَفر اأول �َشْقَية التلقيح، ويقال اأي�شًا: َعَفرنا 
جمعًة  ا�شتاأَْنْيَته  فاإذا  قال:  �شقيناه.  اأي  الّزْرع، 
وَح��ّت��ة،  و�َشْمَطة  ة  َنْف�شَ فلُه  اأطلْقَته  ث��م  ث��مً  
ِقِمع،  يف  ثالثًا  تخرج  الُب�ْشر،  ُي��ت��اأمل  وحينئٍذ 
واحدة.  وتبقى  اثنتان  فتيَب�س  اجَلذم"،  وهو" 
�شيء،  منه  ميوت  فال  ي�شاًء  �شِ يكون  ما  ومنه 
َل، وهو اأن يبنَي َخْلُق الُب�ْشرة من  ثم يقال: َف�شَ
الِقَمع، ثم ت�شري بعد ذلك َجذمًا وَجدوا �شاعة 
يعِقد، ثم يقال: قد َعَقَد، وَعْقُده ا�شِتم�شاُكه فال 
اخ�شّر،  واإذا  النجم.  يطُلع  حني  وذلك   ، َيُحثَّ

ل  ل، واحَل�شَ َب النخل، ثم ُيح�شِّ قبل: قد َخ�شَ
�شفُته �شفُة َحبِّ امَلْحَلب.

اخلالل واأهل الب�شرة
و�شاألني عمارة بن عقيل، ونحن يف ب�شتان، وقد 
هذا،  ُيدرك  كم  اإلى  يل:  فقال  النخل،  ل  ح�شّ
قال:  َل،  احَل�شَ اأهذا  قال:  �شهرين،  اإلى  قلت: 
واأهل الب�شرة يقولون: اخَلالل،  الَبَلُح،  ثم هو 
الَبَلحة  بلغت  ف��اإّذا  وَخالَلة.  َبَلَحة  وال��واح��دة 
جند  فاأهل  ت�شتّد  اأن  قبل  وت�شتدير  تخ�شّر  اأن 
ونها" اجَلدالة"، واجلمع" اجَلدال"، وقال  ُي�شمُّ

املخّبل الُقَريعي:
و�شاَرْت يف َيرْبين خم�شًا فاأ�شبَحْت

قاة َجداُلها َيِخرُّ على اأيدي ال�شُّ
اأ�شبحوا يف النخل، فكلما فَتح  قال االأ�شمعي: 
يقع"  واإمّن��ا  يديه،  على  اجَل��دال  َوَق��ع  ال�شاقي 
الء، الأّن االآبار  قاة" اإذا نزعوا الدِّ على اأيدي ال�شُّ
اأي�شًا  واجَل��دال��ة  زي��د:  اأب��و  ق��ال  الَنخل.  حتت 

االأر�س، وقال: قال الراجز:
واأترك العاِجَز باجَلَداَلْه
ُملت�شمًا لي�شت له حمالْه

الَبَلُح ال�ّشياب
َجّدْلُت الرجل  ُيقال:  اأبو حامت: ومن ذلك  قال 
ثم هو  االأر�س.  اإلى  به  َرِمْيَت  اإذا  َرعُته،  �شَ اأي 
اأن  اإلى  الغنم  اأبعار  مثل  َر  اأخ�شَ م��ادام  الَبَلح 
احُلْمرة  اإل��ى  الّلون  ل  ف�شَ ف��اإذا  الّنوى،  ُيغلظ 
فهو الُب�ْشر، حتى َيْقَناأ ويبلُغ اأق�شى لونه. والَبَلُح 

ال�ّشياب، والواحدة �شَياَبة.
النخل،  من  نف�شًة  جنٍم  لكل  اأّن  ونزعم  قال: 
واإذا  الُب�ْشر،  اأوائ���ل  يتّم  اجل���وزاء  طلوع  واأّن 
اأ�شابه"  قد  قيل:  ِبلحًا  ك��ان  اأن  بعد  انتَف�َس 
الُق�شام"، وهو داء ياأُخُذه. واإذا وقع الَبَلح وقد 
وقد  النخلة،  ��َدِت  اأ���شْ قيل:  َتفاريقه  ا�شرتَخت 
اأ�شاَبْت من ال�ّشياب، واإ�شداء النخل عند متام 
ُب�ْشره، وَبَلٌح �َشٍد. واالإ�شداء اأي�شًا اأن ُيرِطب اأحد 
�ِشّقي الُب�ْشَرة قبل اإناه، من َمَر�ٍس كاأّنه ِخداج. 
والواحدة  وال�ّشراد،  �َشداة،  الواحدة  دى،  وال�شُّ

ال�ّشراد:  بع�شهم:  قال  اأبوزيد:  وقال  �َشرادة. 
الَبَلح،  وال�ّشَدى من  احَل�َشف،  الذي مثل  الَتمر 
وهو  ْطع،  والنَّ الِقَمع  ب��وزن  ال��ّرَم��خ،  له:  ويقال 
قيل:  قلياًل،  ن  وتلوَّ اخ�شرَّ  ف��اإذا  بعُد،  اأخ�شر 
ياأ وَبِهَر النخل، وذلك اإذا ُعِرَفت  قد َت�َشّقَح و�شَ

األوانه.
ويقال  �َشّقحت،  اإذا  الُب�ْشرة،  تكون  ما  واأقبح 
له: �َشْقحة، وقد اأ�شقح النخل. وقالوا: هو قبيح 
ّباأ  و�شَ ت�شقيحًا،  قح  ُي�شِّ �شّقح  وقالوا:  �َشقيح، 
َبَهرًا.  النخل  وَبِهَر  وت�شييًا،  يئة  َت�شْ يِّىء  ُي�شَ
ه.  وقالوا: قد �شّياأ راأ�َشه، اإذا ثّور الَو�َشخ ومل ُيَنقِّ
خو�شة  َنواه، وذهبت عنه الرُّ اإذا ا�شتّد  ويقال: 

قد اعَت�شاأ َنواه.

املصدر:
وعلق  ال�شج�شتاين:" النخل"، حققه  اأبو حامت 
ال�شامرائي،  اإبراهيم  الدكتور  له  وق��دم  عليه 
والتوزيع،  للن�شر  اللواء  دار  الر�شالة،  موؤ�ش�شة 

بريوت، لبنان،

النخلُة: من أحِب 
األشجار لقلِب اإلنسان 

ألّنها رفيَق دربِه الطويل 
والّشاق والجميل. 

وكانت النخلُة أيام 
الشّدة القلعة التي 

يسنُد إليها ظهرُه 
ويحتمي بها ويستريح 
تحت سعفها وقامتها 

المتطاولة في كبد 
السماِء، ويأكل من 

ثمرها الشهّي ويتخذ 
من سعفها وجريدها 

وجذعها فرشًا وسكنًا 
من هجير الصحراء 

وبرد الشتاء.
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 نخيل اإلمارات
في »دليل الخليج« )2-3(

موؤلف  لورمير  على  البحث  هذا  يف  �شنتعرف 
لكتابه  نتطرق  ث��م  اخلليج”،  “دليل  ك��ت��اب 
واأهميته كم�شدر هام لدرا�شة تاريخ وجغرافيا 
واجل��زي��رة  العربي  اخلليج  منطقة  وجمتمع 
مادته  منها  ا�شتقى  التي  وامل�شادر  العربية، 
واأخرًيا نحلل  العربية،  اإلى  العلمية، وترجماته 
ثم  والتاريخي.  اجلغرايف  ق�شميه:  حمتويات 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  يف  النخيل  نتناول 
ا�شتخداماته،  وب��ع�����س  واأه��م��ي��ت��ه،  وت��اري��خ��ه 
ون��ر���ش��د ت��وزي��ع��ه اجل���غ���رايف، ون�����ش��ري لبع�س 
ونتطرق  نخيل،  اأ�شجار  امتلكت  التي  قبائلها 
باأحداث  التمور، ونختم  اإنتاج وجتارة  لدرا�شة 
تاريخية يف تاريخ االإمارات ارتبطت بالنخيل، 
م�شتخدمني  اخلليج،  دليل  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
ما  لنحلل  املقارن،  التحليلي  التاريخي  املنهج 
اأخرى  الكتاب، ونقارنها مبناطق  ثنايا  ورد يف 

وبفرتات تاريخية اأخرى ما اأمكن ذلك.
كانت اجلزيرة العربية واخلليج العربي منطقة 
�شبه من�شّية عند الغرب “اأوروبا”، قبل اأن تاأتي 
خرائط اجليولوجيا واالآالت بحًثا عن “الذهب 
ال�شفراء  رمالها  ات�شخت  بعدما  االأ�شود” 
ع�شر.  التا�شع  القرن  اأوائ���ل  منذ  به  الناعمة 
ال�شرقية  الهند  �شركة  �شفن  اأن  من  وبالرغم 
منذ  اخلليج  ُعباب  متخر  كانت  الربيطانية1؛ 

ملمار�شة  ع���دة  ���ش��رك��ات  م��ن  1.  جم��م��وع��ة 
يف  تاأ�ش�شت  االأق�����ش��ى،  وال�شرق  الهند  م��ع  املتاجرة 

ببواخرهم  اأنهم  اإال  ال�شابع ع�شر،  القرن  مهد 
العجيبة، وقبعاتهم الغريبة، كانوا ينقبون عن 
اأ�شياء اأخرى غري النفط، واقت�شرت مبادالتهم 
التجارية على بع�س البنادر القليلة على �شاطئ 
اخلليج؛ دون حماولة التوغل يف الياب�شة. وراأى 
اأن  مُيكن  مكان  اأف�شل  الب�شرة  يف  املب�شرون 
تنطلق منه االإر�شاليات التب�شريية نحو حتقيق 
و�شهولة  �شكانها،  لكثافة  وذل���ك  اأه��داف��ه��ا، 

ال�شركات  مل��زاح��م��ة  ع�شر  ال�����ش��اد���س  ال��ق��رن  اأواخ����ر 
يف  اإن�شائها  وثيقة  اإليزابيث  امللكة  وقعت  الهولندية، 
 ،125 بها  امل�شاهمني  وكان عدد  دي�شمرب1600،   31

وراأ�شمالها 172 األف جنيه اإ�شرتليني، وعن طريق هذه 
الهند  على  ت�شيطر  اأن  بريطانيا  ا�شتطاعت  ال�شركة 
عطوي:  خليل  اأحمد  العربي.  واخلليج  واملاليو  وُبرما 
وتطورها  ن�شاأتها  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
)بريوت: املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�شر والتوزيع، 
�شركة  ف��ار���س:  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  28؛  ���س   ،)1988

اخلليج  تاريخ  يف  ودوره��ا  الربيطانية  ال�شرقية  الهند 
العربي 1600-1858، )ال�شارقة: امل�شار للدرا�شات 
واال�شت�شارات والن�شر، 1997(، �س 37-39؛ هرني 
ترجمة  االأول،  اجلزء  احلديث،  العراق  ن�شاأة  فو�شرت: 
�س   ،)1989 )بغداد:  التكريتي،  طه  �شليم  وتعليق 
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الذي  االإ�شرتاتيجي  وموقعها  اإليها،  الو�شول 
ُي�شهل مهمة النفاذ اإلى عمق اجلزيرة العربية، 
املب�شر  ب��ه��ا  ب��ع��ث  ر���ش��ال��ة  م��ن  ذل���ك  ويتجلى 
 James Cantine كانتني  جيم�س  االأمريكي 
للب�شرة  اختياره  ُي��ربر  االإر���ش��ال��ي��ة  مقر  اإل��ى 
هو  )الب�شرة(  املكان  ه��ذا  اأن  “يبدو  بقوله: 
وم��ن  الهدف”2،  ن��ح��و  ث��غ��رة  لفتح  االأن�����ش��ب 
واملبعوثون  والرحالة  املب�شرون  در�س  الب�شرة 
ال�شيا�شيون منطقة اخلليج واجلزيرة العربية3. 
فلخ�شها  املنطقة،  تلك  اختيار  اأ�شباب  اأم��ا 
 Samuel Zwemer زومير  �شموئيل  املب�شر 
يف  العمل  اإل��ى  ال��دواف��ع  ب��ني  م��ن  “اإن  بقوله: 
احلق  فللم�شيح  التاريخية،  االأ�شباب  املنطقة، 
اأك��دت  التي  العربية،  اجل��زي��رة  ا�شرتجاع  يف 
كانت  امل�شيحية  اأن  جتمعت...،  التي  ال��دالئ��ل 
فاإن  ولهذا  عهدها...،  بداية  يف  فيها،  منت�شرة 
اأح�شان  اإلى  ُنعيد هذه املنطقة  من واجبنا ان 

امل�شيحية”4.
ترجمة دليل اخلليج

كتاب  يحتويها  التي  القّيمة  للمعلومات  نظًرا 
لورمير، وما يتمتع به من قيمة علمية، ولُي�شبح 
ال��درا���ش��ات  يف  ال��ع��رب  الباحثني  م��ت��ن��اول  يف 
للمنطقة،  واجلغرافية  واالجتماعية  التاريخية 
فقد قامت حكومة قطر ممثلة يف ق�شم الرتجمة 

ال�����س��ب��ي��ع��ي: »ن�����س��اط  ن��ا���س��ر  2.  ع��ب��د اهلل 
�شرقي  يف  للتب�شري  العربية  االأم��ري��ك��ي��ة  االإر���ش��ال��ي��ة 
ال�شنة  االأول،  العدد  الدارة،  العربية«، جملة  اجلزيرة 

الثامنة )�شوال 1402ه�(، �س 132.

االأمريكي  املب�شر  ب��ريج��م��ان:  ه��ريم��ان    .3
»ج��ون ف��ان اأي�����س« ال��ذي دخ��ل ال��ع��راق مبهنة الطب، 
حممد  ترجمة  1902م،  1320ه�/  تاريخية  رحلة 
املخطوطات  مركز  )الكويت:  ال�شيباين  اإبراهيم  بن 

والرتاث والوثائق، 2005(، �س 11.

وترجمة(: �شدمة  )اإعداد  الب�شام  4.  خالد 
اخلليج  يف  االأمريكية  االإر�شالية  حكايات  االحتكاك، 
دار  )بريوت:   ،1925-1892 العربية  واجل��زي��رة 

ال�شاقي، 1998(، �س 5.

العربية  اللغة  اإلى  برتجمته  اأمريها  دي��وان  يف 
يف اأربعة ع�شرة جملًدا، موزعة باملنا�شفة بني 
عام  مرة  الأول  ن�شر  ال��ذي  التاريخي،  ق�شميه 
1967، واجلغرايف املطبوع عام 1969، يخت�س 

كل جزء منها بجانب من اجلوانب، مع اختزال 
ا�شمه اإلى “دليل اخلليج”. وطبع مبطابع علي 
بن علي بالدوحة، ون�شر على نفقة �شمو حاكم 
دولة قطر، وهو اآنذاك ال�شيخ اأحمد بن علي اآل 
االأولى  الرتجمة  اأن  اإال   ،)1972-1960( ثاين 
االأخ��ط��اء،  م��ن  الكثري  وفيها  �شريعة،  ج��اءت 
فاأعيدت  االنتقادات،  من  الكثري  لها  ووجهت 
يف   1976 عام  ثانية  مرة  املوؤلف  هذا  ترجمة 
-1972( ثاين  اآل  بن حمد  ال�شيخ خليفة  عهد 

.)1995

ونظرًا الأهمية هذا الدليل وتزايد الطلب عليه 
من اجلامعات، ومراكز االأبحاث والدرا�شات، 
واملهتمني بالدرا�شات اخلليجية يف دول اخلليج 
وغريها فقد تقرر ت�شكيل جلنة بقرار من رئي�س 
الباحثني  من  نخبة  ت�شم  االأم���ريي،  ال��دي��وان 
االأخطاء  ت�شحيح  مهمة  تتولى  املتخ�ش�شني 
من  والتثبت  ال�شابقتني،  الطبعتني  يف  ال��واردة 
اأ�شماء االأماكن واملواقع التاريخية واجلغرافية 
واأ�شماء القبائل واالأ�شر، التي ورد ذكرها، وقد 
وم�شادر  مبراجع  ذل��ك  يف  اللجنة  ا�شتعانت 
كثرية، واعتمدت على خرائط منجزة يف دول 
املنطقة، باالإ�شافة اإلى معاجم اأ�شماء االأماكن 
واملواقع اجلغرافية، ومعاجم القبائل واأماكنها 

يف جميع دول املنطقة.
يف  االأخ��ط��اء  من  ع��دًدا  اللجنة  اكت�شفت  وق��د 
حوايل  عددها  البالغ  الدليل،  ه��ذا  �شفحات 
�شتة اآالف �شفحة تقريًبا، فقامت بت�شحيحها 
ال�شواب،  اإل���ى  االأق���رب  اأن���ه  تظن  م��ا  ح�شب 
العائالت  ن�شب  م�شجرات  بتنظيم  قامت  كما 
احل��اك��م��ة وت��ع��دي��ل��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��و م���ا ورد يف 
ال�شور  للدليل  واأ�شافت  االإجنليزي،  االأ�شل 
الن�شخة  يف  املوجودة  االأ�شلية  الفوتوغرافية 
االإجنليزية، التي مل ي�شبق ن�شرها يف الطبعات 
�شنة  ثالثة  طبعة  يف  طباعته  واأعيد  ال�شابقة، 
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اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  نفقة  على   2002

ثاين اأمري قطر )1995-2013(، لت�شاف اإلى 
والوثائق  الثقايف  بالرتاث  اهتمامه  يف  ماآثره 
فيها  ملا  عليها  املحافظة  وحتمية  التاريخية، 
االأمة  اأبناء  منها  ولي�شتفيد  املعرفة،  كنوز  من 
التاريخي  ب�شقيه  اخلليج  دليل  ليكون  العربية، 
اأيادي  واجلغرايف بطبعته اجلديدة يف متناول 
الطبعة  وه��ي  وال��ق��راء،  والدار�شني  الباحثني 
مكتفني  الدرا�شة،  ه��ذه  عليها  اعتمدت  التي 
اجل��غ��رايف  للق�شم  ق��و���ش��ني،  ب��ني  ب��االإ���ش��ارة، 
بحرف “ج”، وللق�شم التاريخي بحرف “ت”، 
يتبعها رقم املجلد، فاإذا كانت على �شبيل املثال 
الق�شم  من  اخلام�س  املجلد  تعني  “ج5” فهي 
فهي  “ت3”،  مثال  كانت  اإذا  اأم��ا  اجلغرايف، 
تعني املجلد الثالث من الق�شم التاريخي، وتبع 

ذلك رقم ال�شفحة.
التزمت  مبا  العربية  الطبعات  التزمت  وق��د 
االأ����ش���ل يف عر�س  ال��ط��ب��ع��ة االإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ه 
االأحداث التاريخية، واأ�شماء االأماكن والقبائل 
الرتتيب  بذلك  خمالفة  االإجنليزية  باالأبجدية 
دخلت  االأ�شا�س  هذا  وعلى  العربي،  املعجمي 
املبتدئة  االأ���ش��م��اء  ذات  وال��ق��ب��ائ��ل  امل��ن��اط��ق 
بحرف العني باللغة العربية جنًبا اإلى جنب مع 
احلروف  اأول  االألف  بحرف  املبدوءة  االأ�شماء 

االإجنليزية5.
ويف حماولة لنف�س الغبار عن هذا الكتاب ونقله 
ومتكني  له،  جديد  اأفق  و�شق  ال�شاد،  لغة  اإلى 
القارئ العربي من االإطالع عليه واالإفادة منه، 
جامعة  عليها  اأ�شرفت  اأخ��رى  ترجمة  �شدرت 
ب�شلطنة عمان حملت عنوان  قابو�س  ال�شلطان 
واأوا�شط  وعمان  للخليج  التاريخي  “ال�شجل 
دار  ون�شره  طباعته  تولت  العربية”،  اجلزيرة 
ا�شتعانت   ،1995 عام  بلندن،  للن�شر  غارنت 
طليعتهم  يف  اخل��ربة  ذوي  من  متكامل  بفريق 
الرتجمة  وم��دق��ق��و  امل��ت��م��ر���ش��ون،  امل��رتج��م��ون 
املوؤهلون، والعاملون يف حقل اللغة، الذين قراأوا 

5.  ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل��م��ي��دي: 
مرجع �شابق، �س 981.

الن�س املرتجم، وحر�شوا على عربية العبارة، 
واملخت�شون  ال��ت��اري��خ،  يف  املخت�شون  ومنهم 
االجتماع،  علم  يف  واملخت�شون  اجلغرافيا،  يف 
و�شاعدوهم  املرتجمني  جميعهم  واكبوا  الذين 
اإليه،  والولوج  الن�س،  فح�س  من  مزيد  على 
وال��ن��ج��اح يف ت��ع��ري��ب��ه، وق���د دخ���ل يف ور���ش��ة 
واكبوا  بريطانيون  م�شت�شرقون  ا  اأي�شً الرتجمة 
ما  املالحظات  من  مبدين  الرتجمة  يف  العمل 
على  واأ�شرف  التجويد.  من  مزيد  اإلى  ُيف�شي 
وود”  ه��وب  “دريك  ال��دك��ت��ور  الرتجمة  ه��ذه 
�شانت  كلية  يف  االأو���ش��ط  ال�شرق  مركز  مدير 
ق�شمني  يف  وذلك  اأك�شفورد،  بجامعة  اأنطوين 

ت�شمن كل ق�شم 7 جملدات.

يف  االإجن��ل��ي��زي  الن�س  الطبعة  ه��ذه  ووف���رت 
مقابل الن�س العربي، يف حيز مادي واحد يقع 
يف مدى الب�شر والب�شرية، فجاءت كل �شفحة 
االإجنليزية6.  باللغة  �شفحتها  تقابلها  عربية 
يذكر  اأن  جملد  كل  بداية  يف  النا�شر  وحر�س 
املجلد  لهذا  العربية  الرتجمة  مراقبة  “جرت 
الدكتور  جانب  من  �شحتها  على  والت�شديق 
االأو�شط  ال�شرق  مركز  مدير  وود  هوب  دريك 
اأك�شفورد.  بجامعة  اأن��ط��وين  �شانت  كلية  يف 
ويوؤكد الدكتور هوب وود اأن هذا املجلد قد اأنتج 
اإيالء  عن  ف�شال  الدقة  من  عال  م�شتوى  على 
ترجمة  فجاءت  كبرًيا  اهتماًما  التفا�شيل  اأدق 

الن�س معه يف غاية االأمانة والدقة”.

مرتجمة  وملخ�شات  خم��ت��ارات  �شدرت  كما 
“قطر  كتاب  مثل  معينة،  مبوا�شيع  تخت�س 
املناطق  فيه  ا�شتخل�شت  اخلليج”7،  دليل  يف 
بقطر،  املتعلقة  التاريخية  واالأحداث  والقبائل 

للخليج  التاريخي  ال�شجل  لورمير:  6.  ج. ج. 
اجلغرايف،  الق�شم  العربية،  اجلزيرة  واأوا�شط  وعمان 
الق�شم التاريخي، )لندن: دار غارنت للن�شر، 1995(.

اخلليج،  دليل  يف  قطر  العناين:  اأحمد    .7
)الدوحة: ق�شم الوثائق واالأبحاث، 1981(.
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فيه  ا�شتخل�س  اخلليج”8،  دليل  يف  و”الكويت 
جزاأين  يف  اأي�شًا  وهو  بالكويت،  املتعلقة  املواد 
وج��غ��رايف،  ت��اري��خ��ي  �شفرين:  عليهما  اأط��ل��ق 
دليل  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ب��الد  “تاريخ  وك��ت��اب 
املتعلقة  امل����واد  ف��ي��ه  ا�شتخل�س  اخلليج”9، 
وكتاب  ال�شعودية،  العربية  اململكة  ب��ت��اري��خ 
“معجم قبائل اخلليج يف مذكرات لورمير”10، 
ا�شتخل�س فيه املواد املتعلقة بالقبائل العربية.

تاريخي  اأولهما  ق�شمني،  على  الكتاب  ا�شتمل 
من  حولها  وما  اخلليج  منطقة  تاريخ  يت�شمن 
معجم  عن  عبارة  جغرايف  وال��ث��اين  االأقطار. 
اجل��زي��رة  واأوا���ش��ط  اخلليج  ملنطقة  ج��غ��رايف 
الطبعة  الق�شمني، يف  كل من  ويتكون  العربية، 
جملد  جانب  اإل��ى  جملدين  م��ن  االإجنليزية، 
يقرب  فيما  تقع  كلها  باملالحق،  خام�س خا�س 

من خم�شة اآالف �شفحة11.

القسم التاريخي
تاريخ منطقة اخلليج  التاريخي  الق�شم  يتناول 
العربي واجلزيرة العربية ب�شكل عام منذ �شنة 
1507، ثم يتفرع ليتناول تاريخ كل منطقة على 

حدة. واأحلق لورمير به جمموعة من املقاالت يف 
موا�شيع متخ�ش�شة مثل جتارة اللوؤلوؤ، وجتارة 
الرقيق، والو�شع ال�شحي واالأوبئة، والزراعة، 
اإلى  باالإ�شافة  املختلفة،  االأ�شلحة  توافر  ومدى 
املنطقة اخلارجية مع  معلومات حول عالقات 

دليل  يف  ال��ك��وي��ت  ال��زي��د:  �شعود  خ��ال��د    .8
�شركة  )الكويت:  وتاريخي،  جغرايف  �شفراآن:  اخلليج، 

الربيعان للن�شر والتوزيع، 1981(.

البالد  اخل�����ش��ري:  �شليمان  ب��ن  حممد    .9
دارة  )الريا�س:  اخلليج،  دليل  يف  ال�شعودية  العربية 

امللك عبد العزيز، 1422ه�(.

قبائل  معجم  اخل��ال��دي:  الزيتون  �شعود    .10
)الدوحة:  اخلليج«،  لورمير«دليل  مذكرات  يف  اخلليج 

دار الثقافة للن�شر والتوزيع، 2002(.

11.  ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل��م��ي��دي: 
مرجع �شابق، �س 979.

التي  للمعاهدات  ون�شو�س  االأخ���رى،  ال��دول 
عقدتها بريطانيا مع حكام املنطقة. وقد اعتمد 
لورمير يف هذا الق�شم على اأر�شيفات احلكومة 
واملوؤرخون  الباحثون  ينظر  ولهذا  الربيطانية، 
غنًيا  اأولًيا  م�شدًرا  باعتباره  الق�شم  هذا  اإلى 
املعلومات  ه��ذه  ولكن  التاريخية،  باملعلومات 

تاأتي من وجهة نظر بريطانية ر�شمية بحتة.
درج��ة  على  معلومات  الق�شم  ه��ذا  ويت�شمن 
ك��ب��رية م��ن االأه��م��ي��ة، ع��ن اخل��ل��ي��ج واأوا���ش��ط 
والعراق وبالد فار�س. ورغم  العربية  اجلزيرة 
�شنة  الكتاب  هذا  من  اجلغرايف  الق�شم  ن�شر 
1908، اإال اأن الق�شم التاريخي ما كاد لورمير 

املنية  وعاجلته  اإال  للمطبعة  اإعداده  من  ينتهي 
بقى  ق��د  يكن  مل  ح��ني   ،1914 �شنة  اأوائ���ل  يف 
اللذين اأجنزهما  منه �شوى املقدمة والفهر�س 

بريدوود.
اأ�ش�س  على  باًبا  ع�شر  اثني  اإل��ى  تق�شيمه  ومّت 
منطقة  منها  االأول  ال��ب��اب  يتناول  جغرافية 
الالحقة  االأب����واب  ت�شرح  ث��م  بعامة،  اخلليج 
ثم  بعمان  ابتداء  التوايل  على  املنطقة  اأج��زاء 
اجل��زي��رة  وو���ش��ط  للخليج،  الغربي  ال�شاحل 
العربية، والعراق العثماين، ثم مناطق ال�شاحل 
ال�شرقي للخليج، وتنتهي باقليم مكران. وق�شم 
كل باب من هذه االأبواب الى فرتات زمنية قد 
ي�شتغرق بع�شها ع�شر �شاه اأو �شلطان او حاكم 
او نائب ملك ممن حكموا املنطقة، ويف بع�س 
على  التق�شيمات  جعل  من  البد  كان  احل��االت 
كما  املنطقة.  تاريخ  يف  ب��ارزة  اأح��داث  اأ�شا�س 
ي�شتمل على عدد من املالحق تتناول مو�شوعات 
وت�شم  اخلليج،  مبنطقة  اخلا�شة  اأهميتها  لها 
لالأ�شر  االأن�����ش��اب  م�����ش��ج��رات  م��ن  جم��م��وع��ة 
تف�شيلية  وج��داول  املنطقة،  دول  يف  احلاكمة 

وخرائط.
على  الق�شم  ه��ذا  يف  واأع��وان��ه  لورمير  اعتمد 
م��ع��ل��وم��ات ا���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، وع��م��ل م��ي��داين 
ال�شابقني،  الرحالة  موؤلفات  اإل��ى  باالإ�شافة 
فال  للم�شادر  ذك���ره  قلة  عليه  ُي��ع��اب  ول��ك��ن 
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ُيعرف اأحياًنا اإذا ما كانت املعلومة منقولة عن 
الرحالة اأم من تقارير اال�شتخبارات.

القسم الجغرايف
ن�شر الق�شم اجلغرايف من الكتاب يف عام 1908 
مواد  من  �شال�شل  من  موؤلف  معجم  �شورة  يف 
مرتبة ترتيًبا اأبجدًيا اإجنليزًيا باأ�شماء البلدان، 
الطبيعية  للمعامل  املف�شل  الو�شف  تتناول 
وال�شيا�شية للخليج والبلدان املجاورة، واأحلقت 
بهذا الق�شم مذكرة م�شتقلة ت�شرح املنهج الذي 
نظري  اإجنليزية  حروف  و�شع  يف  املوؤلف  اتبعه 
احلروف العربية. واأعد لورمير له �شرحًا كامال 
الأق�شامه وحمتوياته يف املقدمة. حيث يت�شمن 
اخلليج  مناطق  تتناول  رئي�شة  مقاالت  ع�شر 
و�شاحل عمان  �شلطنة م�شقط،  الرئي�شة وهي: 
املت�شالح )االإمارات العربية املتحدة(، وقطر، 
والبحرين، واالإح�شاء والكويت، وجند، والعراق 
مكران  و�شاحل  االإيراين،  وال�شاحل  العثماين، 
التي  الثانوية  املقاالت  وع�شرات  االإيراين12. 
تتناول ما يوجد يف هذه املناطق من اأقاليم اأو 
التف�شيل  من  مبزيد  عاجلت  فرعية،  مناطق 
امل��ق��اط��ع��ات واالأم���اك���ن وال��ق��ب��ائ��ل وغ��ري ذلك 
اإلى  الرئي�شة،  املقاالت  يف  ذك��ره  ي��رد  مل  مما 
املناطق من ظواهر طبيعية  جانب ما يف هذه 
واالأودية  الرملية  والتكوينات  وب�شرية كاجلبال 
اأو  والقبائل  والقرى  واملدن  والروؤو�س  واجلزر 
من  بالتف�شيل  املناطق  هذه  وتناولت  غريها. 
والف�شول  واملناخ  الطبيعية،  املعامل  اأهم  حيث 
وحيوانات  واملوا�شي  واملحا�شيل،  وال��زراع��ة، 
النقل، وال�شكان، والتجارة املحلية واخلارجية، 
واالإدارة احلكومية، والو�شع الدويل وامل�شالح 

االأجنبية.
مت�شابهة  ملناهج  وف��ًق��ا  امل��ق��االت  ه��ذه  وكتبت 
مو�شوعاتها  رتبت  كما  متماثلة،  غري  اأنها  اإال 
يف  الرتتيب  بخط  االإلتزام  دون  عامة  ب�شورة 
املقاالت  كتابة  يف  اتبع  ولقد  احلاالت.  جميع 

12.  ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل��م��ي��دي: 
مرجع �شابق، �س 980.

ما  حد  اإل��ى  مياثالن  واأ�شلوًبا  منهًجا  الثانوية 
بالن�شبة  اأما  الرئي�شة،  املقاالت  واأ�شلوب  منهج 
ورد  فقد  االأهمية  قليلة  والقرى  االآب��ار  ملعظم 
و�شفها يف مقاالت املناطق التي تتبعها اأو التي 
تتناول بالبحث النهر اأو القرية التي تقع فيها13.
وع��ل��ى ه���ذا ف����اإن ال��ق�����ش��م اجل���غ���رايف يحوي 
معلومات مهمة عن اأ�شماء املجموعات الب�شرية 
من قبائل واأ�شر واأماكنها يف املنطقة، ويتناول 
النواحي االقت�شادية، وطريق القوافل، واأن�شاب 
القبائل العربية، وم�شجرات ن�شب حكامها. كما 
اأدرجت قائمة باملراجع وامل�شورات املفيدة يف 
رئي�شة،  مقالة  كل  بداية  يف  و�شعت  ملحوظة 
�شاملة  عامة  معلومات  على  املالحق  وحتتوي 
وزراع��ة  وال�شحة،  واالإح�شاء،  االأر���ش��اد  عن 
النقل،  يف  امل�شتخدمة  واحل��ي��وان��ات  النخيل، 
وامل��وا���ش��ي، واالأدي����ان وامل��ذاه��ب، وال��ت��ج��ارة، 
وال�����ش��ف��ن ال��ب��ح��ري��ة، وم�����ش��ائ��د االأ���ش��م��اك، 
وم��غ��ا���ش��ات ال��ل��وؤل��وؤ، واالت�����ش��االت ال��ربي��دي��ة 
كثرية  معلومات  ي��ح��وي  ف��امل��وؤل��ف  وال��ربق��ي��ة، 

ومهمة ومتنوعة.
معجم  �شكل  على  الق�شم  ه��ذا  ت�شنيف  مّت 
جغرايف، يحتوي على مقاالت حول مدن وقرى 
وجمموعات  وقبائل  حاكمة  واأ���ش��ر  ومناطق 
التف�شيل،  حيث  من  متفاوتة  وعرقية،  دينية 
وتقديرات  اإح�شائيات  امل��ق��االت  ه��ذه  وت��ورد 
اأف��راد  وع��دد  والقرى،  امل��دن  �شكان  حول عدد 
القبائل، واأماكن تواجدهم، واأحوالهم الدينية 
االأ�شلحة  ونوعية  واالجتماعية،  وال�شيا�شية 
توجد  كما  والقبائل،  احلوا�شر  لدى  املتوفرة 
داخل  وامل�شالك  وال��دروب  الطرق  مقاالت عن 
مدى  املقاالت  هذه  وتعك�س  العربية.  اجلزيرة 
الربيطانية  احلكومة  لدى  املتوافرة  املعلومات 
يف تلك الفرتة، كما ت�شكل يف كثري من االأحيان 

امل�شدر الوحيد لهذه االإح�شائيات.

غربية،  بعيون  البدو  ال�شنجري:  عمار    .13
 ،)2008 العربي،  الثقايف  املركز  البي�شاء:  )الدار 

�س 44، 45.
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املعلومات  على  مبنًيا  امل�شافات  تقدير  وج��اء 
وكذلك  فقط.  املنطقة  �شكان  م��ن  امل�شتقاة 
اع��ت��م��دت ك��ث��ري م��ن امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة 
جتانب  رمب��ا  ولهذا  والتخمني،  احلد�س  على 
ال�شواب، وكذلك االأمر بالن�شبة اإلى تقديرات 
وقد  بال�شرورة،  تقريبية  فهي  ال�شكان  ع��دد 
اأن  ويبدو  امل�شاكن،  عدد  اأ�شا�س  على  ح�شبت 
الفكرة العامة هي اأن متو�شط عدد �شكان املنزل 
اأما  اأ�شخا�س.  يف االأماكن امل�شتقرة هو خم�شة 
بالن�شبة اإلى اأعداد املا�شية وامل�شادر الزراعية 
طريق  عن  عليها  احل�شول  مّت  فقد  االأخ���رى 
يجوز  ال  ول��ذا  مدربني،  غري  حمليني  خمربين 
اإطالقا االعتماد عليها، واإن كانت تعطي فكرة 
عامة عن طبيعة املنطقة، وت�شاعد على حتديد 

االأهمية الن�شبية للقرى.
عر�شها  التي  اجلغرافيا  اأن  يت�شح  هذا  وعلى 
لورمير يف �شجله اجلغرايف، جغرافيا متكاملة، 
واجلغرافيا  الطبيعية،  اجلغرافيا  من  تتكون 
كل  ويف  االقت�شادية،  واجلغرافيا  ال�شكانية، 
امل��وؤل��ف،  و�شع  اجلغرافيات  ه��ذه  م��ن  واح���دة 
وف�شل حتى تناول كل جانب من جوانب املكان 
املروية يف  واالأح��داث  الوقائع  فيه  الذي جرت 
اهتمامه  يح�شر  اأنه مل  اإال  التاريخي،  ال�شجل 
اإلى  تعداه  بل  فح�شب،  اجلغرايف  اجلانب  يف 
اجلانب الجتماعي، ودرا�سة ن�ساط الإن�سان يف 
واجلغرافيا  البيئة  بني  فربط  اخلليج،  جمتمع 
من  ل��ه  ك��ان  حُمكًما  رب��ًط��ا  الب�شري  واجل��ه��د 
التفاعل االأثر املتبادل بني العن�شر والبيئة ما 

ال يخفى على القارئ.
والدليل يف �شورته النهائية عبارة عن مو�شوعة 
الطبيعية  احلياة  تتناول  متعددة  اأج��زاء  من 
وال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية لل�شكان، 
وو�شفًا للمنطقة وقبائلها واإماراتها وم�شيخاتها 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  متنوعة.  واإح�شائيات 
قد  اجل��غ��رايف،  الق�شم  يف  ال���واردة  املعلومات 
جتاوزها الزمن، با�شتثناء ما يتعلق باجلغرافيا 
التغيري ما غدت به  واأتى عليها من  الطبيعية، 
االآن حقائق تاريخية مل يبق منها �شوى الكالم 

وظيفتها  لها  تبقى  ذل��ك  مع  اأنها  اإال  عليها، 
الوقائع  فيه  تو�شع  اإط��ار  الأنها  وم�شداقيتها، 
لورمير  ي��زال كتاب  ال  ه��ذا  واالأح���داث، وعلى 
موؤرخو  عليها  يعتمد  التي  امل�شادر  اأه��م  من 
بخ�شو�س  مالحظته  ميكن  ما  واأهم  املنطقة. 
النخيل يف  الأع��داد  اليوم، هو ذكره  مو�شوعنا 
داللة  التي ذكرها، يف  واملناطق  القرى  معظم 
على اأهميته االقت�شادية، كما �شنو�شح الحًقا.

يف  با�شا  خور�شيد  يقول  النخيل  اأهمية  وع��ن 
النخيل  ذكر  اإن  يقال  “قد  ح��دود  �شيحتنامة 
الأننا  ولكن  العبث،  من  نوع  واأن��ه  داع،  له  لي�س 
نر  مل  ج��رداء  �شحراء  يف  طويلة،  فرتة  �شرنا 
بها �شجرة واحدة، ثم راأينا تلك االأ�شجار حول 
ال�شريح )�شريح نبي اهلل عزير عليه ال�شالم( 
اأن  فوددت  وال�شرور،  الراحة  اأنف�شنا  يف  بعثت 

اأذكرها هنا المتناننا منها”14.
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ترويق عصير التمر
عملية ترويق عصري التمر

اأن عملية ترويق ع�شري التمر ع�شريا ً رائقا ً و 
�شفافا ً و التخل�س من كل املواد امل�شببة للعكارة 

و لها عدة طرق ومن هذه الطرق و اأهمها.
الرتويق باملواد املجمعة للغرويات

و تعتمد هذه الطريقة على اأن املواد الغروية يف 
دقيقة  �شكل حبيبات  على  توجد  التمر  ع�شري 
امل��واد هي  و ان ه��ذه  امل��اء  حماطة بطبقة من 
�شليلوزية   ، بكتينية   ، بروتينية  م��واد  باالأ�شل 
كهربائية  �شحنات  حتمل  و  بالع�شري  عالقة 
لها  ي��ون��ات  ال  امت�شا�شها  نتيجة   ) �شالبة   (
الكربونات  جمموعة  تاأين  نتيجة  اأو  �شحنات 
التمر كل  اإ�شالً  يف ع�شري  املوجودة  و  احلرة 
اجلزيئيات  هذه  جتمع  من  متنع  العوامل  هذه 
للتعادل  لذا ت�شاف مواد حتمل �شحنة موجبة 
القاع  يف  العالقة  احلبيبات  ترت�شب  وب��ذل��ك 
اأو  الكازين  اأو  املواد اجلالتني  اأمثلة هذه  ومن 

البنتونيت و مادة ال�شاليت.
الرتويق باأ�شتعمال درجات احلرارة العالية

االحيان  بع�س  العالية يف  احلرارة  درجات  اأن 
توفرت  اإذا  الغروية  امل��واد  جتميع  على  تعمل 
حرارة  درج��ات  خ�شو�شاً   و  التجميع  ظ��روف 
76 – 87 م ْ وملدة ) 1 – 3 ( دقيقة ثم التربيد 

ال�شريع.
الرتويق بالتجميد

ال�شفر  املنخف�شة حتت  لدرجات احلرارة  اأن 
الغروية  املواد  خوا�س  بع�س  على  تاأثري  املئوي 

وتر�شيبها.

الرتويق بفعل الجاذبية االرضية. 1

التمر  ع�شر  ترك  على  الطريقة  هذه  وتعتمد 
لفرتة حتى تتجمع املواد الغروية وترت�شب ولكن 
الأنها  العيوب  من  الكثري  فيها  الطريقة  لهذه 

�شتعمل على ف�شاد الع�شري

الرتويق بالقوة العمركزية. 2

تاأثري  التمر  لع�شري  املركزية  الطرد  لقوة  اأن 
ه��ذه  تعتمد  و  ال��غ��روي��ة  امل����واد  تر�شيب  ع��ل��ى 
و  الغروية  امل��واد  وزن  و  حجم  على  الطريقة 
كذلك على درجة �شرعة قوة الطرد و قد تعترب 

هذه الطريقة متممة لعمليات اأخرى.
الرتويق باالنزمي

اأن لالنزميات دور كبري يف ترويق ع�شري التمر 
و  ال�شليلوليز  و  البكتينز  اأنزميات  و خ�شو�شاً  
ترويق  على  تعمل  وكلها  االميليز  و  الربوتينز 
و  البكتينية  امل���واد  بتك�شري  وذل���ك  الع�شري 

ال�شليلوزية و الن�شوية و الربوتينية وتر�شيبها.
الرتويق بالالمي و احلام�س

ال��المي  اأ�شتخدام  على  الطريقة  ه��ذه  تعتمد 
احل��ارة  و  ال��ب��اردة  الطريقتني  بكال   )CaO(

و  ال�شليلوزية  و  البكتينية  امل��واد  من  للتخل�س 
التخل�س منها  و  تر�شيبها  و  الدقيقة  ال�شوائب 

أ. د. حسن خالد العكيدي
hassan.alogidi@yahoo.com

التمور وانتاج العصائر والمركزات )3-2(
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الغذائي  باحلام�س  الع�شري  معادلة  ثم  ومن 
اإلى ) PH5.5( وتر�شيحة للتخل�س من ايونات 

الكال�شيوم الزائدة.
ن�شبة  من  تزيد  بالالمي  ال��رتوي��ق  عملية  واأن 
باجلري   17% باجلري احلار   %  15 اإلى  الرماد 
ال��ب��ارد ف��ك��ذل��ك ي��زي��د يف م���واد ال��ت��ل��وي��ن يف 

الع�شري بوا�شطة تركيبتة.
الرتويق بجفت التمر ) البثل (

بعد  تخرج  التي  و  ال�شليلوزية  التمر  يقايا  اأن 
عملية ف�شل الع�شري بعد اال�شتخال�س و عزل 
جتفيفها  ميكن  البقايا  هذه   ) البثل   ( اجلفت 
التمر  لع�شري  م��روق��ة  ك��م��ادة  اإ�شتعمالها  و 
على  يحتوي  كولوم  الع�شري من خالل  باأمرار 
فرا�س اجلفت ) البثل ( ومبعدل جريان يعتمد 
من  حم��ت��واة  و   ) البثل   ( اجلفت  نوعية  على 

االنزميات.

الرتويق مبسحوق . 3

الورق النبايت 

املجفف

اأ�شتخدام م�شحوق  ميكن 
املجفف  النباتي  ال��ورق 
اأو  ال�����ش��در  اأو  ل��ل��ت��وت 
ا�شتخدامة  و  العنب 
ك���م���ادة م���روق���ة عرب 
 ) ع����م����ود   ( ك����ول����وم 
انزميات  تعمل  بحيث 
م�شحوق الورق النباتي 
ع�شري  تخلي�س  على 

ال��ت��م��ر م���ن ال��غ��روي��ات 
و   ، ال�شليلوز  ه��ي  التي  و 

 ، الربوتينات   ، البكتينات 
الن�شويات.

PH ��الرتويق برفع وخف�س ال

مي�������ك�������ن 
اأ�����ش����ت����خ����دام 

و  اأي�شاً  الطريقة  ه��ذه 
ذلك برفع PH ع�شري التمر اإلى 11 

ولفرتة ق�شرية و يطرد مركزيا ً ومن ثم خف�س 
ال�� PH اإلى 4 ويطرد اأي�شا ً مرة اآخرى مركزيا 
رائ��ق جداً  حيث  على ع�شري متر  �شنح�شل   ً

يتم تعديل ال�� PH النهائي للع�شري اإلى 5.5.
الكربون  و  املن�شط  الكربون  مب�شحوق  الرتويق 

احلبيبي
بالكاربون  التمر  العملية مبعاملة ع�شري  وتتم 
املن�شط و ذلك باأمرار الع�شري من خالل عمود 
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الكاربون املن�شط اأو احلبيبي ومن ثم تر�شيحة 
لنح�شل على ع�شري رائق من حيث :

اإزالة الكربون للون بن�شبة %60 اإلى 57%.
اإختزال الرماد – زيادة يف النقاوة

ترويق العصري بالديكانرت. 4

الع�شر  عملية  بعد  جتري  الرتويق  عملية  اأن 
الف�شل  عملية  جت���رى  ث��م  وم���ن  امل��ع��ام��ل��ة  و 
بالديكانرت وتعتمد هذه العملية على نوع اأجهزة 
املواد  و  الدقائق  ف�شل  يف  كفاءتها  و  الف�شل 
بالكثافات  االختالفات  قاعدة  على  ال�شلبة 
باالعتماد على املعامالت االولية للتمور وكذلك 
احلالة  ف�شل  يف  امل�شتخدمة  التقنية  على 
�شرحها  على  و�شناأتي   ، ال�شائلة  عن  ال�شلبة 

بالتف�شيل.
على  تعمل  ذكرناها  التي  الرتويق  عمليات  اأن 
ترويق الع�شري و التخل�س من كافة الغرويات 
وكذلك التخل�س من عن�شر الكال�شيوم الزائد.
والأجل االي�شاح ن�شرح بع�س الطرق بالتف�شيل

CaO 1( التنقية باأ�شتخدام اجلري احلي
اإ�شتالم  بعد  التمر  ع�شري  تنقية  عملية  تتم 
اأ�شتخال�س ال�شكر و  التمور وغ�شلها باملاء يتم 
العنا�شر الغذائية االأخرى باأ�شتخدام احلرارة 
80ْم  اإل���ى  اأح��ي��ان��اً   ت�شل  وق���د  70-75مْ  

باأ�شتعمال بخار املبا�شر اأو غري املبا�شر لغر�س 
ا�شتخال�س  تت�شمن  العملية  هذه  اأن  الت�شخني 
اأكرب كمية من ال�شكر بفرتة زمنية ق�شريه كما 
اأن املواد البكتينية و الربوتينية �شترت�شب بفعل 
وف�شلها  تر�شيحها  عندئذٍ   وميكن  احل��رارة 
ادكنان  على  يعمل  الت�شخني  اأن  علماً   ب�شهولة 
لون الع�شري امل�شتخل�س ب�شبب تاأثري احلرارة 
على تفاعل ال�شكر مع احلوام�س االأمينية كما 
على  ال��ه��واء  بتاأثري  حت��دث  التي  االأك�شدة  اأن 
الع�شري واحرتاق ق�شم من ال�شكريات وحتولها 
اال�شتخال�س  عملية  عملية  اأن   ، كراميل  اإل��ى 
يف  امل�����ش��اف  امل���اء  ن�شبة  على  تعتمد  اأي�����ش��اً  
 1  : م��اء   2.5 هي  التي  و  االأ�شتخال�س  عملية 
النوى  يتم ف�شل  اال�شتخال�س  بعد عملية  متر 

بوا�شطة  النوى  ف�شل  مكائن  اأو  بالفال�شات 
مت  الذي  و   Filter Press ال�شغط  مر�شحات 

�شرحة �شابقاً .

-23 بحدود  تركيزة  الذي  الع�شري  2(يجمع 
%25 برك�س Brix ويتم تنقية الع�شري كيماويا 

ال�شكرية  غ��ري  امل���واد  معظم  م��ن  للتخل�س   ً
ال�شفافية  ع��دم  ت�شبب  التي  و  فية  امل��وج��ودة 
للع�شري وذلك باملعاملة بحام�س الفو�شفوريك 
 ( النوره  حملول  مع  الكاربون  اأوك�شيد  ثاين  اأو 
اجلرياحلى ( CaO مع مراعاة تنظيم درجات 
 PH ) 6.5 – 7.5 70 مْ  و ال���  احل��رارة عند 
و  ذلك  بعد  الع�شري  يعامل   ، العملية  اثناء   )
عند درجة حرارة 70م ْ مبحلول النوره )اجلري 
كمية  اأم��ا  التمر  وزن  من   1% برتكيز   ) احل��ي 
اأوك�شيد  كمية  فتحددها  الفو�شفوريك  حام�س 
امل�شتعملة حيث   ) احلي  و اجلري   ( الكال�شيوم 
التمر  ع�شري  اإل���ى  امل��ح��ل��والن  ه���ذان  ي�شاف 

الكال�شيوم  فو�شفات  هو  را�شب  بذلك  فيتكون 
ال����ذي ي��ق��وم ب��اأم��ت�����ش��ا���س امل����واد ال��ف��ع��ال��ة و 
مبر�شحات  الع�شري  ير�شح  منها  للتخل�س 
ع�شري  على  للح�شول   FilterPress ال�شغط 

قاعدي لهيدروك�شيد الكال�شيوم .
Ca)OH(2  CaO + H2O

اأما الطريقة املحورة االأخرى يف تقنية اإ�شافة 
اإ�شافته  يتم  حيث   CaO احلي  اجلري  حملول 
ع�شري  على  يحتوي  ال��ذي  اخل��زان  اأعلى  من 
التمر و بنف�س الوقت يدفع من قعر اخلزان غاز 
ثاين اأوك�شيد الكاربون من خالل اأنبوب خا�س 
الكال�شيوم  كربونات  من  را�شباً   فيكون  بذلك 

الذي يرت�شب مع املواد العالقة.
CaCO2 + H2O  Ca)OH(2 + CO2

الكاربون  اأوك�شيد  بثاين  املعاملة  باأ�شتمرار  و 
اأو   PH ال��  قيمة  اأنخفا�س  اإل��ى  ي���وؤدي  ال��ذي 
 PH = 8.5 ع��ن  للع�شري  القاعدية  اأرت��ف��اع 
توؤدي اإلى تكوين بيكربونات الكال�شيوم الذائبة 
و  فية  الذائبة  االم��الح  ن�شبة  من  �شريفع  مما 
عند زيادة القاعدية اأعلى من PH 9 وبدرجة 
اإلى حتلل ق�شم من املواد  70 مْ  يوؤدي  حرارة 
ال�شكرية و تكوين مواد ملونة و بعد هذه العملية 

مواصفات البراليت

0.5 %الرطوبة احلرة

6 – 8احلمو�شة
2.2 – 2.4اجلاذبية النوعية

110 – 145 كغ / م3الكثافة الكلية
870 – 1100 د.مدرجة الليونة

1280 – 1350 د.مدرجة االإن�شهار

0.2احلرارة النوعية

3.5 غ / م3امل�شحة ال�شطحية النوعية

58.2 انغ�شرتومالقطر الكلي للم�شام

8.3 جزء من املليون )PPM(احلديد القابل لالنحالل

3 – 4النفوذية )دار�شي (
600مل / 100 غامت�شا�س املاء
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 5.5 اإلى   PH يتم تر�شيح الع�شري و تعديل ال�� 
.6 –

Perlite التنقية باأ�شتخدام الرباليت
ت�شنع  و  للرت�شيح  م�شاعدة  م��ادة  ال��ربالي��ت 
متدد  الذي  الربكاين  ال�شليكوين  ال�شخر  من 
ويطحن اإلى درجات حمددة لذا فاأن اجلزيئيات 
ال�شلبة منه يف ع�شري التمر �شرعان ما ترتاكم 
و  ال�شليلوزية  و  البكتينية  املواد  جزيئياتة  على 
على  العالقة  االأخ��رى  ال�شوائب  و  الربوتينية 
�شطح جزيئيات الرباليت و تر�شيبها و بالتايل 
طريق  ع��ن  ال�شلبة  امل���واد  ه��ذه  اإزال���ة  ميكن 
 Drum Filter اأو Filter Press الرت�شيح عرب
منخف�شة  كثافتها  ال��ربالي��ت  م��ادة  اأن  علماً  
خملفات  اأي  للرباليت  ولي�س  ال��وزن  خفيفة  و 
�شحية وميكن التخل�س منة عرب املر�شحات و 
الرباليت حبيبات بي�شاء �شفراء قطرها )5-1 

ملم (.

التركيب الكيمياوي

% 76 – 72SiO2

% 17 – 11AI2O3

% 2 – 0.5CaO

% 0.5 – 0.1MgO

% 1.5 – 0.5Fe2O3

% 5 – 4K2O

% 4 – 3Na2O

التنقية بالرباليت و االإنزميات

اأن هذه التنقية تعتمد على اأ�شتخدام اإنزميات 
و  الربوتيز  و  واالميليز  البكتينز  و  ال�شليليز 
الهمي�شليليز و التي تعمل على تك�شري جزيئاتها 
تر�شيبها  ث��م  وم��ن  الب�شيطة  وح��دات��ه��ا  اإل���ى 
بوا�شطة الرباليت و العمل على اإزالتها بوا�شطة 

.Filter Press

عمليات تنقية العصري بالديكانرت

اأن عملية ف�شل املواد ال�شلبة من اأي حملول هي 
من العمليات ال�شناعية ) التقنيات ( املهمة يف 
) عامل الفاكهة و اخل�شراوات  عامل الع�شائر 
الديكانرت  عملية  اأن   ، منها  ج��زء  التمور  و   )
على  باال�شا�س  تعتمد  التي  و   Decantation

 Rotating bowel ��قوة الطرد العمركزية لل
التي  و  اجلاذبية  ويفعل  التعجيل  م��ن  لتزيد 
حيث  �شبقت  عاماً    )  40  ( قبل  ا�شتخدمت 
الدقائق  لف�شل  الف�شل  اأجهزة  اأ�شتعمال  مت 
من اأن�شجة الفاكهة بعد عملية �شغط الع�شري 
التنقية  م��واد  ا�شتخدام  بعد  اأو   Pressing

 Decantation ال��  عملية  ف��اأن  لذا  املختلفة 
 Pressing لعملية  كتعوي�س  ت�شتخدم  حالياً  

process ال�شباب عديدة و منها

اجل��ودة . 1 من  م�شتوى  اأعلى  اإل��ى  الو�شول 
للتقنية امل�شتعملة.

التخل�س من �شعة املكائن و االأجهزة التي . 2
كانت ت�شتخدم �شابقاً .

حماية البيئة من التلوث.. 3
كنظام . 4 ال��دي��ك��ان��رت  عملية  اأق��ت�����ش��ادي��ة 

للف�شل وزيادة االأنتاجية و تقليل الفاقد .
Decantation ��ملاذا نحتاج عملية ال

الأجل ا�شتخدام عملية الف�شل يجب معرفة ما 
يلي :

نوع الفاكهة و نوع ع�شريها.. 1
����ش���الب���ة ل����ب اأن�������ش���ج���ة ال���ف���اك���ه���ة ) . 2

تفاح،دراق،متور... اإلخ (
نوعية م�شاحة البذور �شغرية ، متو�شطة . 3

، كبرية (
نوعية ق�شرة الفاكهة.. 4
من هذه النقاط و الختالفات يف �سفات . 5

و  اأجزاءها  حيث  من  اخل�شر  و  الفاكهة 
تركيبتها.

تقنية اإنتاج الع�شري
اجلدر  ك�شر  على  الع�شري  اإنتاج  عملية  تعتمد 
ال�شلبة عن  املواد  اإلى ف�شل  للو�شول  اخللوية 
اإذا  احلالتان  بكلتا  الع�شري  بيئة  يف  ال�شائل 
 Press الهيدروليكي  الع�شر  بوا�شطة  ف�شلت 
بنوعية  االخ��ت��الف  ه��و  الرئي�شي  امل��وؤث��ر  ف��اأن 
طريقة  الع�شري  ياأخذ  بحيث  قوتة  و  ال�شغط 
الذائبة  غري  للمواد  ال�شا�س  قطعة  خالل  من 
اأما التاأثري الرئي�شي للديكانرت فهو بقوة الطرد 
عن  ال�شلبة  امل��واد  به  تف�شل  التي  و  املركزي 
االختالفات  قاعدة  على  باالعتماد  ال�شائلة 
االأولية  املعامالت  على  اأي�شاً   و  وباالعتماد 
يف  امل�شتخدمة  التقنية  على  وك��ذل��ك  للتمور 
يحتوي  امل�شتخل�س  فالع�شري  احلالة  ف�شل 
احلجم  حيث  من  املوثقة  الكميات  نف�س  على 
امل��واد  و  الغروية  امل��واد  بني  ما  ت��رتاوح  التي  و 
 )1( ب��ني  ت����رتاوح م��ا  اأي  امل��ن��ت�����ش��رة االأخ�����رى 
اأج��زاء  هي  و  مليمرتات  ع��دة  اإل��ى  ميكرومرت 
من خاليا اجلدر اخللويه و خ�شو�شاً  الق�شرة 
و   ، البكتينات  من  كمية  فت�شم  حمتواها  اأم��ا 
ال�شليلوز ، و الربوتينات ، الدهون ، التانينات 
خالل  من  جزئياً   اإزالتها  ميكن  امل��واد  هذه  و 
عملية الع�شر اإلى ع�شري طبيعي و ع�شري نقي 

رائق و املخطط التايل يو�شح ذلك :
له  ال��ع�����ش��ريي  امل��ع��ل��ق  ك���ال احل���ال���ت���ني  ويف 
موا�شفات فيزياوية لذا فاالعتماد عليها مهم 
خ�شو�شاً  حجم الدقائق ، كثافتها ، لزوجتها 



65 الشجرة المباركة - سبتمبر  2014   

وذلك للتخل�س من عوامل الع�شرة يف حماليل 
الكال�شيوم  عن�شر  هي  التي  و  التمر  ع�شري 
Ca++ و املغني�شيوم Mg++ ، Cr ، NO3 الأن 

الناجت  الع�شري  توؤثر يف  املعدنية  امللوثات  هذه 
الإنتاج  التمر  ع�شري  اإ�شتخدام  عند  فمثالً  
 ++Ca الكال�شيوم  فاأن عن�شر  غازي  م�شروب 
 CO2 اإ�شافة غاز  و ذلك عند  العكارة  ي�شبب 
حيث يتكون كال�شيوم كاربونيت CaCo3 وهذا 
بعد  الدب�س  اإنتاج  عند  كذلك  و  م�شتحب  غري 
 ++Ca الكال�شيوم  تركيز الع�شري فاأن عن�شر 
كال�شيوم  يتكون  حيث  الدب�س  ت�شكر  �شي�شبب 
عند   Calcium Fructosate فركتوزيت 
 ) الربطمان   ( الزجاجية  الدب�س  علب  قاعدة 
للع�شائر  اأم��ا  اأي�شاً   م�شتحب  غري  اأم��ر  هو  و 
االأخ���رى ف��اأن��ه ي�شبب ال��ع��ك��ارة ل��ذا ال ب��د من 
اإمرارة من خالل مبادل اأيوين موجب و مبادل 
ايوين �شالب و ال بد من اإعطاء فكرة عن عملية 

التبادل االأيوين.
اأن عملية التبادل االيوين تعتمد على جزيئات 
هي  و  ب��االي��ون��ات  تعرف  كهربائياً   م�شحونة 
معدنية   macroionic �شخمة  ج��زي��ئ��ات 

مخطط عصري متر ضبايب طبيعيمخطط العصري مركز نقي من التمور

تـمـور 

الخزن 

تركيز العصير

تنقية و ترشيح

عملية الترويق ، 
وعملية استقرارية 

العصير بالمعامل ا�نزيمية

المحافظة على
 نكهة التمور

عملية إستخالص

عملية سحق

تـمـور 

عملية خزن 

عملية بشرة

عملية ما قبل التنقية

عملية إستخالص

عملية فصل

عملية سحق

فاللع�شري  ل��ذا  �شحنتها   ، ال��دق��ائ��ق  �شكل   ،
املع�شور  التمر  كمية  قيا�شها من  كفاءة ميكن 
الع�شر يف وحدة  الناجت من عملية  الع�شري  و 
الزمن اأما كفاءة الديكانرت فتقا�س اأي�شاً  من 
كمية العكارة يف الع�شري و كمية الع�شارة يف 
الع�شري بعد الطرد املركزي لها و عند زمن 15 

دقيقة و التي حت�شب كما يلي :
T 2 = T

To x 100

To = العكارة يف الع�شري

T2 = العكارة يف الع�شري بعد الطرد املركزي 

) g 4200 15 دقيقة (
T% = اإ�شتقرار العكارة.

التمور و التبادل االيوين

معاملة عصري التمر باملبادل االيوين

من  ب��اأم��راره  التمر  ع�شري  معاملة  عملية  اأن 
 Cation ال�شحنة  موجب  ايوين  مبادل  خالل 
 Anion ال�شحنة  �شالب  ايوين  مبادل  و كذلك 
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Silico- ال�شيلي�شومية  كااللومنيات  اأحياناً  
تنقية  يف  ت�شتخدم  ال���ذي  و   Alumnates

حا�شلة  حبيبية  رانتجات  اأي  ع�شوية  و  املياة 
اأو   Polymerization التبلمر  بتفاعالت 
 Polycondensation امل��ت��ع��دد  ال��ت��ك��اث��ف 
 Cationic ال�شحنة  م��وج��ب  بع�شها  وي��ك��ون 
مرتبطة   So3 اأو   Coo نهايات  م��ن  موؤلفاً  
االأخ��ر  بع�شها  ويكون   H الهيدروجني  ب��اأي��ون 
 N + موؤلفاً  من زمرة anionic شالب ال�شحنة�
R3 مرتبطة باأيونات الهيدروك�شد )OH( فاأذا 

و�شعت هذه الرايتجات بكاأ�س مع حملول اأيوين 
باأيونات  اأيوناتها  تبادل  اأن  على  ق��ادرة  كانت 
من  ال�شحنة  نف�س  من  باأيونات   -OH اأو   +H

الع�شري و يوؤدي ذلك للتخل�س من بيكربونات 
اإلى ت�شتت  الكال�شيوم و بيكربونات املغني�شيوم 
ع�شارة ع�شري التمر وقد تنوعت مواد التبادل 
االأيوين يف العامل حيث بداأت ال�شركات املختلفة 
مبادالت  فهناك  نوعيتها  باأختالف  تنتجها 
�شعيفة   ، القلوية  ق��وي��ة   ، احلمو�شة  ق��وي��ة   ،
احلمو�شة ، �شعيفة القلوية و يعتمد موا�شفات 

املبادل على :
مدى �شعته. 6
الثباتية. 7
درجة احلرارة. 8
9 .PH ��ال

اأن هذه التقنية اعطت اأف�شل النتائج بالن�شبة 
اإلى الكثري من �شناعات الع�شائر و املركزات و 
�شناعة االأدوية و هو نظام �شائع االأ�شتعمال يف 

ال�شناعات الكيماوية.
اأهداف التبادل االأيوين

خ�شو�شا  و  بها  مرغوب  الغري  املعادن  اإزال��ة 
و  ال�شالبة  و  املوجبة  و  ال�شوارد  من  الثقيلة   ً
من  الكثري  �شملت  و  تطورت  ا�شتخداماتها  اأن 
الدوائية  و  الكيماوية  و  الغذائية  ال�شناعات 
يف  املهم  و  النرتات  اإزال��ة   ، الع�شوية  اإزال��ة   ،
ع�شري التمر اإزالة ال�شوارد املوجبة و ال�شالبة 
و املبادالت االيونية تنوعت و كرثت يف جماالت 

ا�شتعماالتها فمنها.
مبادالت ايونية خا�شة للمياة

مبادالت ايونية خا�شة مل�شانع ال�شكر. 10
مبادالت ايونية خا�شة للع�شائر. 11
لل�شناعات . 12 خ��ا���ش��ة  اي��ون��ي��ة  م���ب���ادالت 

الكيماوية املختلفة
لل�شناعات . 13 خ��ا���ش��ة  اي��ون��ي��ة  م���ب���ادالت 

الغذائية
لل�شناعات . 14 خ��ا���ش��ة  اي��ون��ي��ة  م���ب���ادالت 

الدوائية
املختلفة . 15 ل��ل��درا���ش��ات  خمتلفة  م��ب��ادالت 

واحلاالت اخلا�شة .

أنواع الراتنجات التبادلية 
.Resin Types

أن راتنجات املبادالت األيونية 
تصنف إىل :

و   Cation exchanger كتونية  مبادالت   )1
التي متلك ال�شحنة املوجبة و القابلة للحركة ) 

االنتقال ( اأو التبادل.
الع�شوية  القاعدة  نف�س  ميلكان  النوعني  كال 
االأي��ون��ي��ة  باملجموعة  تختلف  ولكنها  للبوملر 

املرتبطة و التي تختلف بوظيفتها و التي تعتمد 
ان  ل��ل��رزن  ميكن  و  الكيماوية  ال�شلوكية  على 

ت�شنف اأي�شاً  اإلى :
موجب . 1 رزن  احلمو�شة  قوي  موجب  رزن 

رزن �شالب
رزن موجب �شعيف احلمو�شة. 2
رزن �شالب قوي القلوية. 3
رزن �شالب �شعيف القلوية. 4

كما اأن هذه املبادالت االأيونية تعمل يف املحيط 
ال�شائل

1( رزن موجب قوي الحموضة 

Strong acid cation Resins

نوعية  على  امل�شمى  و  رزن  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��و  و 
قوية  حام�شية  هي  التي  و  الكيماوية  �شلوكيته 
من  ك��ال  يف  عالية  تاأينية  قابلية  ل��ه  ال���رزن  و 
 )  R-So3H (،) R-SO3Na  ( احلوام�س 
من جمموعة حام�س ال�شلفونيك و التي يتحول 
امللح املعدين اإلى احلام�س امل�شوؤول من خالل 
 (  R-SO3H( + NiCL2  (  2  ، التفاعل 

R-SO4( Ni+ 2HCL
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الفصل و التفريق
رزن  يف  ال�شوديوم  و  الهيدروجني  حالة  اأن 
احلام�س القوي تكون جداً  Dissciated و اأن 
) التبادلية ( Na+ و H+ تكون جاهزه للتبادل 
ال�شعة  الأن  الداخلي   PH ال��  معدل  يف  اأعلى 
على  تعتمد  القوي  احلام�س  للرزن  التبادلية 
هذه املبادالت حيث ت�شتعمل ب�شكل هايدروجني 
H+ الأجل التاأيني الكامل و اأنها ت�شتعمل ب�شكل 

Na لي�شرة املياة ) اإزالة Mg، Ca ( بعد اإجراء 

هيدروجيني  �شكل  اإل��ى  حتويلة  ميكن  العملية 
�شحنه  بوا�شطة  وذل��ك   ) �شحن   ( اأخ��رى  مرة 
مبحلول حام�س قوي اأو الرزن يحول اإلى �شكل 
التفاعل  الأج���ل  و  الطعام  ملح  بوا�شطة   Na

تركيز  الأج��ل  لل�شحن   HCl ي�شتعمل  ال�شابق 
حملول النيكل

رانتج كايتون ضعيف 
 Weak acid cation الحامضية

Resins

احلام�شية  �شعيف  املوجب  ال��رزن  حميط  يف 
ف������اأن جم���م���وع���ة ال��ت��اأن��ي��ن��ي��ة ه����ي ح��ام�����س 
جمموعة  من  بدالً    )Co، OH( الكاريوك�شيل 
حام�س ال�شلفونيك ) SO3H ( و التي ت�شتعمل 
يف الرزن قوى احلام�س ، اأن درجة اإنف�شال ) 
احلمو�شة  ال�شعيف  للرزن  التفريق   ) الف�شل 
 PH ه��و ق���وي ال��ن��ف��وذي��ة و ال��ت��اأث��ري ب��وا���ش��ط��ة
 PH �شعته يف جزء حملول  اأن مدى  و  املحلول 
من  اأعلى  الأن   PH 6 حتت  �شعته  حتدد  حيث 

ذلك يكون غري مالئم للتاأنني.
 Strong Base القلوية  ق��وي  ان��ي��ون  رات��ن��ج 

Anion

رزن  لكنة  و  قوي احلمو�شة  رزن موجب  ي�شبة 
ي�شتعمل  اأن  التاأنني و ميكن  القلوية عايل  قوي 
للمحلول  الداخلة  احلمو�شة  معدل  من  اأعلى 
هيدروك�شيد  ب�شكل  ت�شتخدم  الراتنجات  هذه 
و  امل��اء  الع�شرة يف  ايونات  اإزال��ة  )OH( الأج��ل 

اأيونات املحلول و حتول املحلول  اأن تتفاعل مع 
احلام�س اإلى ماء نقي ،

 R- NH3 Cl +    R- NH3 OH + HCl

HOH

هريوك�شيد   )NaOH( مع  فيكون  ال�شحن  اأما 
ال�شكل  اإل����ى  ال��رات��ن��ج  لتغطية  ال�����ش��ودي��وم 

الهيدروك�شيدي.
 Weak Base القلوية  �شعيف  اي��وين  راتنج 

Anion resins

هذا الراتنج هو �شبية براتنج املوجب ال�شعيف 
و  النفوذ  قوي  هو  و  التاآين  بدرجة  احلمو�شة 

.PH ��التاأثري بوا�شطة ال
الراتنج ال�شالب �شعيف القلوي يظهر اأو يبدي 
احلد االأدنى لل�شعة التبادلية عند اأعلى من 7.0 
ميلك  ال  القلوية  �شعيف  ال�شالب  الراتنج   PH

�شكل االيون الهيدروك�شيدي كما هو احلال يف 
الراتنجات  هذه  القلوية  قوي  ال�شالب  الراتنج 
و  القوية  االح��م��ا���س  ام��ت��زاز  �شفه  لها  لي�س 

الميكنها من ف�شل االمالح.
R – NH2CL  R- NH2 + HCL

معادلة  اإل��ى  فقط  يحتاج  ال�شحن  اأعتياديا  و 
اي���ون  ال����ى  ي��ح��ت��اج  امل��م��ت��ز و ال  احل���ام�������س 

هيدروك�شيد على االأقل.
من اأهم مزايا املبادل االأيوين احلام�س

ال�شعة الكلية. 1
�شعة الرطوبة امل�شوكة. 2
ثلوثة باحلديد. 3
�شورة الرانتج. 4
عدد الكرات للراتنج اخلام. 5
املالحظات. 6

Strong Base Anin

ال�شعة الكلية للملح للتفريق. 1
ال�شعة الكلية للرطوبة. 2
التلوث باحلديد. 3
لفر�س . 4 املعد  اخل��ام  الرانتج  ك��رات  ع��دد 

الكولوم

الشركات المنتجة للرزن

Lewatit 
MP64

 ملعاجلة املياة –
قلوي �شعيف

Lewatit 
MP 64

 ملعاجلة املياه الف�شالت
قلوي �شعيف

Lewatit 
S4268

 ملعاجلة ال�شناعات
املختلفة الغذائية

Lewatit 
S4228

 راتنج �شالب –
قلوي �شعيف

Lewatit 
S4428

 راتنج �شالب –
قلوي �شعيف

Lewatit 
S4468

 راتنج �شالب –
قلوي �شعيف

Lewatit 
M500

قلوي قوي

Lewatit 
M800

قلوي قوي

Lewatit 
M600

قلوي قوي

Lewatit 
S6368

قلوي قوي

Lewatit CNP Dowex HCR.S

Lewatit 
CNP 80ws

Dowox MAC-3

Doxex MSA i

Lewatit 
S8528

Doxex – 
marathon

Lewatit 
S8227

Dowex 
monosphrer 99k
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Acrylic Strong Base inion

ال�شعة الكلية اجلافة و الرطبة. 1
ال�شعة اجلافة للقلوي القوي و ال�شعيف. 2
ال�شعة الكلية للرطوبة. 3
التلوث باحلديد. 4
عدد كرات اخلام لفر�س الكولوم. 5
املالحظات. 6

Weak Base inton

ال�شعة الكلية احلرة للقاعدة. 1
ال�شعة الكلية للرطوبة امل�شوكة. 2
التلوث باحلديد. 3
التلوث باملواد الع�شوية. 4
عدد كرات اخلام لفر�س الكولوم. 5
�شورة للرانتج. 6

Mexl Bed

الف�شل ال�شهل اأو التفريق ال�شهل. 1
�شهولة النطف و الغ�شل. 2
الفحو�شات الالزمة للراتنج. 3

الفحو�شات االإ�شافية
% ال�شحن. 1
تركيب الفر�شة املختلطة و مقيا�س املقطع. 2

و فح�س الراتنج اأاليوين

معاملة عصري التمر بالكربون 

املنشط أو باملبادل القارص اللون
يف  جداً   املهمة  العنا�شر  من  الكاربون  يعترب 
و  و يف جميع مرافقنا احليوية  اليومية  حيانتا 
عن�شر  اأي  يفوق  املركبات  من  عدد  له  ال��ذي 
الرابعة  املجموعة  يف  فلزي  عن�شر  هو  و  اآخر 
باجلدول الدوري و للكربون عدة �شور و الذي 
يهمنا هنا يف اإزال��ة االل��وان ) ال�شبغات ( من 
املحاليل و اإزالة الغازات الغري مرغوب فيها و 
اأهم هذه املهام اأنه ي�شتخدم يف �شناعة ال�شكر 
االل��وان من حماليل  اإزال��ة  االبي�س عن طريق 
اأما م�شدر  التي يتم تكرارها وتنقيتها  ال�شكر 
الكربون فهي النباتات التي تعترب معامل لبناء 

مركبات الكربون نتيجة التخليق ال�شوئي حيث 
وج��ود  م��ع  و  اجل��و  م��ن   Co2 النباتات  ت��اأخ��ذ 
املاء و الكلوروفيل و�شوء ال�شم�س يقوم بتكوين 
الكربوهيدرات مثل الكلوكوز و الفركتوز و من 
ثم يتحول اإلى ن�شاء والأن النباتات تقوم باأنتاج 
مركبات الكربون ، ب�شرعة فاأنها تعترب امل�شدر 
الرئي�شي ملركبات الكربون يف امل�شتقبل عندما 
 ) الفحم   ( املتحجرة  الوقود  م�شادر  تن�شب 
االل��وان  اإزال��ة  عملية  يف  الفحم  الآلية  نتيجة  و 
حت�شني  و  الغازات  و  الروائح  و   ) ال�شبغات   (
كثري  يف  تكاملية  وحدة  ا�شبحت  فاأنها  امل��ذاق 
اأ�شطياد  و  الم��رتاز  الليتة  وذل��ك  املعامل  من 
و  الروائح  و  االل��وان  و  اجل�شيمات  من  الكثري 
اأ�شتخدام  ل��ذا  املنتج  من  حت�شني  و  ال��غ��ازات 
الغري  االل���وان  الإزال���ة  التمر  ع�شري  تنقية  يف 
مرغوب بها وذلك لكفاءته العالية وقدرتة على 

اإزالة امللوثات.
ميت�س  ف��اأن��ه  املن�شط  احلبيبي  الكربون  اأم��ا 
الع�شوية  املواد  اإلى امتزاز  اإلى ماذكر  اإ�شافة 
معاملة  تتم  لذا  العالقة  املواد  كذلك  و  املذابة 
ع�شري التمر باملبادل االيوين املوجب ومن ثم 

ال�شالب و بعدها ميرر من خالل عمود الفحم 

للح�شول على ع�شري متر نقي ورائق و خايل 

ي�شتعا�س  قد  و  بها  الغري مرغوب  االأل��وان  من 

عن الكاربون مببادل قا�شر لاللوان و الذي بداأ 

. Decolorizing resin ا�شتخدامة منذ زمن
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األهمية االقتصادية لتصنيف 
وتقدير نواتج تقليم نخيل التمر

املقدمة:
م��زارع  اإن�����ش��اء  جم��ال  يف  اال�شتثمار  يعد  مل 
وب�شاتني نخيل التمر يقت�شر على اإنتاج التمور 
بكثري،  اأبعد من ذلك  اإلى  بل حتطاه  فح�شب، 
االأ�شا�شي  الهدف  هو  التمور  اإنتاج  ك��ان  ف��اإن 
تختلف  اأخ��رى  اأه��داف��ًا  هناك  اأ�شحى  اأن��ه  اإال 
واإمكانياته  امل�شتثمر  وع��ي  م��دى  ب��اخ��ت��الف 
واهتماماته، ومن تلك االأهداف هي اال�شتفادة 
من املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي يطلق 
اأن  حيث  )خملفات(  امل��زارع��ني  بع�س  عليها 
واأهميتها  قيمتها  يغفل  املنتجات  تلك  معظم 
كثري من مزارعي النخيل، ومن تلك املنتجات 
الثانوية لنخيل التمر والتي متثل ثروة حقيقية 
اإال اإنها ثروة مهملة اإال القليل ممن ي�شتغلونها 
ا�شتغالاًل اأمثل ما يلي: نوى التمر. جمار نخيل 
الف�شائل.  التقليم.  نواجت  اللقاح.  حبوب  التمر. 

الرواكيب. )الف�شائل الهوائية(.
ام����ت����دادًا ل��ل��م��ق��ال ال�����ش��اب��ق ح���ول االأه��م��ي��ة 
النخيل  وج���م���ار  ل��ل��رواك��ي��ب  االق��ت�����ش��ادي��ة 
لنخيل  الثانوية  املنتجات  من  باعتبارها جزءًا 
وهي  اخلام�شة  احللقة  االآن  نورد  فاإننا  التمر، 
وتقدير  لت�شنيف  االقت�شادية  االأهمية  بعنوان 
منتجات  باعتبارها  التمر،  نخيل  تقليم  نواجت 

ثانوية من منتجات �شجرة نخيل التمر.

أواًل: تعريف عملية التقليم وتوقيت تطبيقها

اجل��اف  ال�شعف  اإزال����ة  ب��اأن��ه  التقليم  ي��ع��رف 
)الياب�س( من على جذع النخلة، وقد ي�شاحب 

هذه العملية عملية التكريب ويق�شد بها اإزالة 
وما  )بالكرب(  تعرف  وال��ت��ي  ال�شعف  ق��واع��د 

يحيط بها من ليف.
االنتهاء  بعد  العملية  ه��ذه  جت��رى  اأن  يف�شل 
خالل  ذلك  يكون  وع��ادة  احل�شاد  مو�شم  من 
عن  مبكرًا  يكون  وقد  ونوفمرب  اأكتوبر  �شهري 
ذلك قلياًل اأو متاأخر بناءًا على ال�شنف واملوقع 
يف  املتبع  هو  التوقيت  هذا  وعمومًا  اجلغرايف 
اأوقاف  باإدارة  الزراعية  االإدارة  م�شاريع نخيل 
باململكة  الو�شطى  باملنطقة  الراجحي  �شالح 

العربية ال�شعودية.
ماهرة  عمالة  بوا�شطة  العملية  ه��ذه  وجت��رى 
منا�شري  اأو  حديدية  بلط  با�شتخدام  مدربة 
كهربائية وتتم عملية قطع ال�شعف اجلاف اأواًل 
ال�شعف  تقطيع  ويف�شل  التكريب،  عملية  يليها 
التكريب  عملية  اأما  �شنويًا،  )التقليم(  اجلاف 
���ش��ن��وات ح�شب  اأو ك��ل ع���دة  ���ش��ن��وي��ًا  ف��ت��ج��رى 
املادية  الب�شتان  اأو  امل�شروع  �شاحب  اإمكانيات 

واأولويات العمل لديه.

ثانياً: أهداف عمليتي التقليم والتكريب 

وما يجب مراعاته عند تطبيقها
ال��ذي . 1 اجل���اف  ال�شعف  ب��اإزال��ة  التقليم 

حيث  النخيل  على  بقائه  م��ن  ج��دوى  ال 
ال�شوئي،  التمثيل  عمليات  فيه  توقفت 
وحتى ال يكون م�شدرًا لالإ�شابة باالآفات 
عمليات  ولت�شهيل  واملر�شية،  احل�شرية 

خدمة راأ�س النخلة.

أ. سعود بن عبد الكريم الفدا
saudalfadda@hotmail.com

د. رمزي عبد الرحيم أبو عيانة
ranzy200@hotmail.com

المنتجات الثانوية لنخيل التمر 6-5
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أجزاء السعفة )الورقة( مكونات  صورة رقم )1( توضح 

تتعر�س . 2 اجل��اف  ال�شعف  ب��اإزال��ة  كذلك 
على  ي�شاعد  مما  ال�شم�س  الأ�شعة  التمور 
�شرعة ن�شجها وحت�شني خوا�شها وتقليل 
الفطرية  ب��االأم��را���س  اإ�شابتها  فر�شة 

)االأعفان(.
ال��ت��ك��ري��ب ب���اإزال���ة ال��ك��رب وه���و ق��واع��د . 3

ليف  من  به  يحيط  وم��ا  القدمي  ال�شعف 
ومظهره  منتظمًا،  النخلة  ج��ذع  جلعل 
والليف  بالكرب  مما  وللتخل�س  ج��ي��دًا، 
وعادة  واملر�شية،  احل�شرية  االآف��ات  من 
تتم عملية التكريب بعد عام اأو عامني من 
التقليم، الأن اأعقاب )كرب( ال�شعف الذي 
ال�شعف  قواعد  على  حتافظ  تقليمه  مت 
)االأخ�شر( الذي مل يقلم، كما اأن احتوائه 
اإلى  توؤدي  الرطوبة  من  عالية  ن�شبة  على 

�شعوبة قطعه.
اإل��ى . 4 والتكريب  التقليم  عمليتي  ت���وؤدي 

بتكوين  وذل���ك  النخلة  ���ش��ع��ود  �شهولة 
هيكل متدرج لها من اأجل تنفيذ الربامج 
تعديل  )التلقيح،  مثل  االأخ��رى  الزراعية 

وتكميم العذوق و..(.
التقليم . 5 عملية  اإج���راء  عند  يراعى  كما 

والتكريب ما يلي:
االإ�شابة  لتجنب  النخلة  ج��ذع  ج��رح  اأ-ع���دم 
ويف�شل تطهري اجلذع باأحد املبيدات اإذا حدث 

به خدو�س.
يكون  بحيث  الأعلى  اأ�شفل  من  الكرب  ب-قطع 
ال  حتى  اخل���ارج  اإل���ى  م��ن��ح��درًا  القطع  �شطح 
)بقايا  الكرنافه  ب��ني  االأم��ط��ار  م��ي��اه  تتجمع 

الكرب( وجذع النخلة.
ج-االحتفاظ بالكرب والليف القريب من قمة 
النخلة )منطقة اجلمارة( مبعدل 3-4 �شفوف 
حلماية  االأخ�شر  ال�شعف  اأ�شفل  ال��ك��رب  م��ن 

النخلة من �شدة احلرارة و�شدة الربودة.
يف . 6 التقليم  ن��واجت  م��ن  اال�شتفادة  ميكن 

ذلك  �شنعرف  كما  ال�شناعات  بع�س 
الحقًا.

ثالثاً: تصنيف نواتج التقليم مع توضيح 

مكونات أجزاء السعفة

املكونات  اأن   )1( رق��م  ال�����ش��ورة  م��ن  يت�شح 
الرئي�شة لنواجت التقليم هي االأوراق اأو ال�شعف 
مناطق  بع�س  يف  حمليًا  عليه  يطلق  م��ا  وه��و 
اململكة العربية ال�شعودية مثل منطقة الق�شيم 

الع�شيب اأو الع�شبان.
)وهي  الع�شيب  اأو  ال�شعفة  اأو  الورقة  وتتكون 
رئي�شة  اأجزاء  خم�س  من  ري�شية(  مركبة  ورقة 

هي:
لل�شعفة . 1 الو�شطى  العرق  وهي  اجلريدة: 

وريقات  من  عليها  مما  متامًا  امل��ج��ردة 
)خو�س( اأو �شوك )�شالء(.

اخل��و���س: ي��ع��رف اخل��و���س ب��ال��وري��ق��ات . 2
ويكون على جانبي اجلريدة.

وهي . 3 �شالءة  )جمع  ال�شالء:  اأو  ال�شوك 
ال�شوكة( وهو عبارة عن وريقات حتورت 

اإلى اأ�شواك اأو �شالء.
عليه . 4 ويطلق  ال�شعف  قواعد  وهو  الكرب: 

بجمهورية  امل��ن��اط��ق  بع�س  يف  )قحف( 

م�شر العربية.
الليفي( وهو ما يحيط . 5 )الغمد  اأو  الليف: 

منطقة  على  ال�شعف  اأي  الورقة  بقواعد 
اجلذع ويرتاوح عدد ال�شعف الذي يتكون 
�شعفة   15-10 م��ن  �شنويًا  النخلة  على 
�شنوات   7-3 من  ال�شعفة  وعمر  )ورقة( 
النخلة  حتمله  ال���ذي  ال�شعف  وجم��م��وع 
اللطيف  عبد  )د.  �شعفة   150-35 م��ن 
اخلطيب واأخرون 2000م(، ويت�شح من 
اأوزان  التاليني  البندين  ال�شرح يف  خالل 
واأطوال كل جزء من اأجزاء ال�شعفة وعدد 
االأ�شواك  وعدد  بها  )الوريقات(  اخلو�س 
يف  �شواء  الواحدة  ال�شعفة  حتملها  التي 
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دون  نخيل  اأو  �شنة   50 من  اأك��رب  نخيل 
ذلك.

رابعاً: تقدير كميات نواتج التقليم / 

نخلة / سنة / كجم

النخيل  بع�س  على  التقليم  عمليات  اإج��راء  مت 
مب�شروع الباطن التابع لالإدارة الزراعية باإدارة 
اأوقاف �شالح الراجحي، ومت حتديد عدد )12( 
اأ�شناف النخيل ال�شائعة بامل�شروع،  �شنف من 
ممثلة  االأ�شناف  تكون  اأن  االختيار  يف  راعينا 
واجليدة  املمتازة  النخيل  اأ�شناف  فئات  لكل 
كما  ال��ف��ح��ول،  واأي�����ش��ًا  وال��ع��ادي��ة  واملتو�شطة 
االأعمار  خمتلفة  االأ�شناف  تكون  اأن  راعينا 
واأخ��ر  �شنة   50 من  اأك��رب  عمره  لنخيل  �شواء 
يرتاوح عمره الع�شرون �شنة، كما روعي ترتيب 
االأ�شناف باجلدول ح�شب احلروف االأبجدية.

من  نخلة  لكل  التالية  البيانات  ت�شجيل  ومت 
النخيل الذي مت اختياره:

عدد ال�شعف اجلاف الذي يتم قطعه �شنويًا من 
النخلة.

وزن  ك��ذل��ك  اجل��اف��ة،  ال�شعفة  وزن  متو�شط 
حده  على  كل  اجلافة  ال�شعفة  اأج��زاء  مكونات 
الليف(  الكرب،  ال�شوك،  اخلو�س،  )اجلريد، 

باجلرام.
ن��واجت  م��ن  ال��واح��دة  النخلة  اإن��ت��اج  متو�شط 

التقليم.
ال�شوك  اخل��و���س،  اجل��ري��د،  اأط���وال  متو�شط 

)بال�شنتميرت(.
)ال�شالء(  وال�شوك  )الوريقات(  اخلو�س  عدد 

بكل ورقة )�شعفه(.

جدول رقم )1( يوضح كمية ووزن املنتجات الثانوية الجافة من نواتج تقليم النخيل سنوياً )كجم( لبعض أصناف النخيل الشائعة 

مبرشوع الباطن )نخيل أكرب من 50 سنة – متوسط ارتفاع النخلة 5 مرت(.

الصنفم

متوسط 
عدد السعف 

الجاف

نخلة/سنة

متوسط وزن وزن مكونات أجزاء السعفة الجافة / جم
السعفة 

الجافة/جم

إجمالي وزن نواتج 
تقليم النخلة سنة 

/كجم ليفكربشوكخوصجريد

10518562203001751.57515.750اأم اخل�شب1

11.556850030600174.71.87221.536خال�س2

10500560204101651.65516.550رزيزي3

10420456404501641.53015.300روثانة4

12610658206501752.11325.356�شكري5

11.5388385.5202001401.13313.35.25�شلج6

10411.6404.6357601341.74517.452�شقراء7

10325390203402051.28012.800كويري8

10326.6377.820400199.91.32413.243مكتومي9

10682.5706.9304603902.26922.694نبتة �شيف10

11583509.320450181.51.74319.181.8ونان11

18580.456040750169.82.10037.803.6فحل12

1345913.16070.131557702273.920342272.5841المجموع

11.16492.7505.826.2480.8189.51.69518.916المتوسط

وذلك الإعطاء القاري الكرمي واأ�شحاب املزارع 
دقيقة  معلومات  القرار  ومتخذي  وامل�شئولني 
ووافية ومتنوعة حول تلك الرثوة الغائبة. وفيما 
يلي جدول يو�شح كمية ووزن املنتجات الثانوية 
اجلافة من نواجت تقليم النخيل �شنويًا )كجم( 
مب�شروع  ال�شائعة  النخيل  اأ���ش��ن��اف  لبع�س 
– متو�شط  �شنة   50 اأكرب من  )نخيل  الباطن 

ارتفاع النخلة 5 مرت(.
)نخيل  يلي  م��ا   )1( رق��م  اجل���دول  م��ن  يت�شح 

عمره 50 �شنة(:
للنخلة . 1 اجلاف  ال�شعف  عدد  متو�شط  اأن 

�شعفة   18-10 م��ن  ي����رتاوح  ال�����ش��ن��ة  يف 
واأن  ن��خ��ل��ة،  ل��ك��ل  11.2�شعفة  مب��ت��و���ش��ط 
ي��رتاوح  اجل���اف  ال�شعفة  وزن  متو�شط 
2.1-كجم  ال�شلج  ل�شنف  كجم   1.1 م��ن 
وبالتايل  1.7كجم  عام  مبتو�شط  للفحول 
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جدول رقم )2( يوضح كمية ووزن املنتجات الثانوية الجافة من نواتج تقليم النخيل سنوياً )كجم( لبعض أصناف النخيل الشائعة 

مبرشوع الباطن )نخيل عمر حوايل20 سنة – متوسط ارتفاع النخلة 2 مرت(

الصنفم

متوسط 
عدد السعف 

الجاف

نخلة/سنة

متوسط وزن وزن مكونات أجزاء السعفة الجافة / جم
السعفة 

الجافة/كجم

إجمالي وزن نواتج 
التقليم النخلة 

سنة / كجم ليفكربشوكخوصجريد

928030017.84121251.134.810.213اأم اخل�شب1

826044016.5487.81401.344.310.754.4خال�س2

824030015.94021301.087.98.703.2رزيزي3

839026021.3330.61351.136.99.095.2روثانة4

8400200194031401.1629.296�شكري5

825028013.8362.21201.0268.208�شلج6

840039017.63291401.276.610.212.8�شقراء7

825035021.4462.91251.209.39.674.4كويري8

830036029.4472.91301.292.310.338.4مكتومي9

849037016.4414.41351.425.811.406.4نبتة �شيف10

831034020493.41351.298.410.387.2ونان11

856043017.3641.21401.788.514.308فحل12

9741304020226.45211.4159515.182.8147.2731المجموع

8.08344.133518.8434.3132.91.26510.221المتوسط

يكون متو�شط اإنتاج النخلة يف ال�شنة من 
18.9 كجم وذلك لنخيل  ال�شعف اجلاف 

عمره اأكرث من خم�شني �شنة.
اإذا اأخذنا وزن مكونات اأجزاء ال�شعفة كل . 2

اأن متو�شط وزن اخلو�س  على حده جند 
اأج��زاء  مكونات  اأثقل  ميثل  )الوريقات( 
ال�شعفة وزنًا حيث ي�شل اإلى 505جرام، 
وزن  ث��م  492جم،  اجل��ري��د  وزن  يليه 
ميثل  الليف  وزن  اأم��ا  جم   480 الكرب 
ال�شوك  وزن  متو�شط  واأخ��ريًا  189جرام 

26جم / �شعفة جافة.

اأما اجلدول التايل فيو�شح كمية ووزن املنتجات 
الثانوية اجلافة من نواجت تقليم النخيل �شنويًا 
ال�شائعة  النخيل  اأ���ش��ن��اف  لبع�س  )كجم( 

�شنة  حوايل20  عمر  )نخيل  الباطن  مب�شروع 
2 مرت( ارتفاع  – متو�شط 

كما يت�شح من اجلدول رقم )2( ما يلي )نخيل 
عمره حوايل 20 �شنة(:

للنخلة . 1 اجلاف  ال�شعف  عدد  متو�شط  اأن 
يف ال�شنة يرتاوح من 8-9 �شعفة مبتو�شط 
8.1 �شعفة نخلة، واأن متو�شط وزن ال�شعفة 

اجلافة يرتاوح من 1 كجم ل�شنف ال�شلج 
 1.3 ع��ام  مبتو�شط  للفحول  كجم   -1.7

كجم وبالتايل يكون متو�شط اإنتاج النخلة 
10.2كجم  اجلاف  ال�شعف  من  ال�شنة  يف 
/نخلة / �شنة وذلك لنخيل عمره حوايل 

ع�شرين �شنة.

اإذا اأخذنا وزن مكونات اأجزاء ال�شعفة كل . 2
الكرب  وزن  متو�شط  اأن  جند  حده  على 
وزنًا  ال�شعفة  اأج��زاء  مكونات  اأثقل  ميثل 
وزن  يليه  ج��رام   434 اإل��ى  ي�شل  حيث 
اخلو�س  وزن  ث��م  ج���رام   344 اجل��ري��د 
اإلى  في�شل  الليف  وزن  اأم��ا  ج��رام   335

 18.8 ال�شوك  وزن  واأخ����ريًا  ج��رام   133

جرام.
اأوزان  متو�شط  التايل  البياين  الر�شم  ويو�شح 
يف  النخيل  اأ���ش��ن��اف  لبع�س  اجل��اف  ال�شعف 
م�شروع الباطن نخيل عمره اأكرب من 50 �شنة 

مقارنة بنخيل عمره حوايل 20 �شنة بالكجم.
ن��واجت  حجم   )2( رق��م  ال�����ش��ورة  م��ن  ويت�شح 

التقليم مب�شروع نخيل الباطن.
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رسم بياين رقم )1( يوضح متوسط أوزان السعف الجاف لبعض أصناف النخيل يف مرشوع الباطن )نخيل عمره أكرب من 50 سنة 

مقارنة بنخيل عمره حوايل 20 سنة بالكجم(

فحلوناننبتة سيفمكتوميكويريشقراءسلجسكريروثانةرزيزيخالصأم الخشبالصنف

15.721.516.515.325.313.317.512.813.222.619.137.8عمر 50 �شنة

10.210.78.799.28.210.29.610.311.410.314.3عمر 20 �شنة
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وال��ذي  ال�شابق  البياين  الر�شم  خ��الل  وم��ن 
ال�شعف  اأوزان  متو�شط  ب��ني  املقارنة  يو�شح 
التجارب  حمل  النخيل  اأ�شناف  لذات  اجلاف 
التي  ال��ب��ي��ان��ات  اأن  جن��د  عمره(  ف���ارق  )مع 

باجلدولني واملو�شحة بالر�شم البياين منطقيه 
عدد  ازداد  النخيل  عمر  ازداد  كلما  اأنه  حيث 
ال�شعف اجلاف عليه �شنويًا وكذلك ازداد وزن 
نواجت  كمية  ازدادت  وبالتايل  اجلافة  ال�شعفة 

التقليم للنخلة.
هي  للفحول  اجل��اف  ال�شعف  وزن  اأن  وجن��د 
النخيل حيث  العمرين من  وزنًا يف كال  االأكرث 
بلغ الوزن )14.3كجم ، 37.8 كجم( لتخيل عمر 
حوايل 20 �شنة، ونخيل اأكرب من 50 �شنة على 
ال�شعف  اأوزان  هي  وزن��ًا  االأق��ل  بينما  الرتتيب 
�شنة   20 ح��وايل  عمر  ال�شلج  ل�شنف  اجل��اف 

)أ( صورة جتميع نواجت التقليم باملعدات في مشروع الباطن
بتاريخ 22 / 6 / 1433هـ املوافق 13 / 5 / 2012م

التقليم نواجت  ) ب ( موقع جتميع 

صور رقم )2( توضح نواتج تقليم نخيل التمر:
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جدول رقم )4( يوضح متوسط أطوال أجزاء السعفة الجافة الناتجة من تقليم النخيل لبعض األصناف الشائعة مبرشوع الباطن 

)نخيل عمره حوايل 20 سنة - متوسط ارتفاع النخلة 2 مرت( بالسم

الصنفم
متوسط عدد الخوص والشوك/سعفمتوسط طول مكونات أجزاء السعفة الجافة / سم

شوكخوصكربشوكخوصجريد

2754172515632اأم اخل�شب1

3104510.53119040خال�س2

28150122413818رزيزي3

3505510.52219040روثانة4

3505211.52218422�شكري5

280388.520.517826�شلج6

290417.53014932�شقراء7

310458.52218630كويري8

3005210.52716642مكتومي9

29556102112921نبتة �شيف10

313569.52516226ونان11

3835216.53618228فحل12

3737583122.5305.52010357المجموع

311.448.510.225.4167.529.75المتوسط

جدول رقم )3( يوضح متوسط أطوال أجزاء السعفة الجافة الناتجة من تقليم النخيل لبعض 

األصناف الشائعة مبرشوع الباطن )نخيل أكرب من 50 سنة - مبتوسط إرتفاع النخلة 5 مرت( بالسم

الصنفم

متوسط طول مكونات أجزاء السعفة 
الجافة / سم

متوسط عدد الخوص 
والشوك/سعفة

شوكخوصكربشوكخوصجريد

3158010.53516234اأم اخل�شب1

362719.53419340خال�س2

2907213.52914122رزيزي3

37964123119244روثانة4

40092132918424�شكري5

4005411.53017628�شلج6

321639.53615036�شقراء7

35062122618632كويري8

37276123216540مكتومي9

35069132713524نبتة �شيف10

4207011.52917228ونان11

52069174219228فحل12

44798421453802048380المجموع

373.370.1620.0831.7170.631.66المتوسط

عمر  الكويري  و�شنف  كجم(   8.2( بلغ  حيث 
50 �شنة حيث بلغ )12.8 كجم(،

خامساً: تقدير أطوال نواتج التقليم 

وعدد الخوص والشوك / سعفة
اأن . 1  )4  ،3( رق���م  اجل����دول  م��ن  يت�شح 

متو�شط طول اجلريدة ي�شل اإلى 373�شم 
لنخيل عمره اأكرب من 50 �شنة مقابل311 

�شم لنخيل عمره حوايل 20 �شنة.
اخلو�شة . 2 ط��ول  متو�شط  اأن  يت�شح  كما 

 50 اأك��رب من  نخيل عمره  �شم يف   70.2

البالغ  النخيل  �شم يف   48.5 مقابل  �شنة 
من العمر حويل20�شنة، هذا ويت�شاعف 
ط���ول ال�����ش��وك يف ال��ن��خ��ي��ل ال��ك��ب��ري عن 
متو�شط  يبلغ  حيث  العمر  يف  ال�شغري 
�شم   10.2 مقابل  �شم   20 ال�شوكة  طول 
طول  متو�شط  اأم��ا  ال�شغري،  النخيل  يف 
ولكن  ال��ط��ول  ت��ف��اوت يف  فيوجد  ال��ك��رب 
�شم   31.7 ي�شل  حيث  كبري  بفارق  لي�س 
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رسم بياين رقم )2( يوضح متوسط أطوال أجزاء السعفة الجافة لبعض أصناف النخيل الشائعة مبرشوع 

الباطن )نخيل عمره أكرب من 50 سنة – مقارنة بنخيل عمره حوايل 20 سنة( بالسم

السنة
متوسط أطوال أجزاء السعفة / سم

كربشوكخوصجريد

373702031عمر 50 �شنة

31148.510.225.4عمر 20 �شنة

رسم بياين رقم )3( متوسط عدد الخوص والشوك عىل السعفة الواحدة لبعض أصناف النخيل 

الشائعة مبرشوع الباطن )نخيل أكرب من 50 سنة – مقارنة بنخيل عمره حوايل 20 سنة( بالسم

عمر النخيل
متوسط عدد

الشوك / سعفةالخوص / سعفة

170.631.6عمر 50 �شنة

167.529.7عمر 20 �شنة

�شم   25.4 م��ق��اب��ل  ال��ك��ب��ري  النخيل  يف 
يو�شحه  ما  وه��ذا  ال�شغري،  النخيل  يف 

الر�شم البياين رقم )2(.
اأما متو�شط اأعداد اخلو�س وال�شوك لكل . 3

الكبري  النخيل  من  اأي�شًا  فيختلف  �شعفة 
عن النخيل ال�شغري ولكن اختالف يكاد 
ال يذكر، فبينما متو�شط عدد اخلو�س / 
خو�شة   170.6 هو  الكبري  للنخيل  �شعفه 
للنخيل  �شعفه   / خو�شة   167.5 مقابل 
ال�شوك  ع��دد  متو�شط  اأن  جند  ال�شغري 
النخيل  يف  �شوكة   31.6 اإلى  ي�شل  �شعفه 
يف  �شعفه   / �شوكة   29.7 مقابل  الكبري 

اأي�شًا  يو�شحه  ما  وهذا  ال�شغري  النخيل 
الر�شومات البيانية رقم )2 ، 3( التالية.

سادساً: املنتجات الثانوية الجافة من 

نواتج الخف والجداد
تقدير املنتجات الثانوية اجلافة من نواجت . 1

اخلف
قطع  يتم  والعذوق  الثمار  خف  برنامج  خالل 
ال�شعف  ع��دد  عن  ال��زائ��دة  )الطلوع(  العذوق 
االأخ�شر على النخلة حيث عادة ما يبقى على 
ال�شعف  ع��دد  مع  يتنا�شب  ع��ذوق  من  النخلة 
 )9( مقابل  واح��د  عذق  يكون  بحيث  االأخ�شر 
�شعفات خ�شراء، وما زاد عن ذلك من عذوق 
ويدفعها  النخلة  جت��ه��د  ال  ح��ت��ى  قطعه  ي��ت��م 
للمعاومة )عدم االإنتاج( يف العام التايل وكذلك 

لتح�شني نوعية وجودة التمور خالل املو�شم.
التاأكد من ن�شبة عقد  وعادة ما يتم ذلك بعد 
اأبريل  �شهر  نهاية  خ��الل  ذل��ك  ويكون  الثمار 
باململكة  الو�شطى  باملنطقة  مايو  �شهر  وبداية 

العربية ال�شعودية.
)العذوق(  )5( عدد الطلوع  يو�شح جدول رقم 
الزائدة والتي يتم تقطيعها من بع�س اأ�شناف 
الباطن  نخيل  مب�شروع  ال�شائعة  التمر  نخيل 
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رسم بياين رقم )5( يوضح املنتجات الثانوية 

من )نواتج الخف والحصاد( لبعض أصناف 

نخيل التمر ووزنها الجاف بالجرام ووزن 

الطلوع بعد الخف – ووزن العذوق بعد 

الحصاد
الوزن /جمالنوع

3755الطلوع اجلافة

3531العذوق اجلافة

7286االإجمايل

مبتو�شط  ط��ل��وع   /10-4 م��ن  ت���رتاوح  وال��ت��ي 
7.6طلع / نخلة، ثم ترتك هذه الطلوع لتجف 

جفافًا طبيعيًا حتت اأ�شعة ال�شم�س العادية، ثم 
توزن، ووجد اأن وزن الطلع الواحد بعد جفافه 
ج��رام مبتو�شط   690 اإل��ى   260 من  ي��رتاوح 
491جرام وبالتايل يكون متو�شط اإنتاج النخلة 

التي مت خفها  ال��ع��ذوق اجل��اف��ة  ال��واح��دة م��ن 
)قطعها( ي�شل اإلى 3719 جرام.

تقدير املنتجات الثانوية اجلافة من نواجت . 2
اجلداد.

اجلافة  ال��ث��ان��وي��ة  املنتجات  بتقدير  يق�شد 
بعد  اجلافة  )العذوق(  هي  اجل��داد  ن��واجت  من 
جدادها واأخد التمور منها حيث يرتاوح عددها 
على النخلة من 7-13 عذق لنخيل عمره حوايل 

جدول رقم )5( يوضح املنتجات الثانوية من )نواتج الخف والحصاد( لبعض أصناف نخيل التمر ووزنها الجاف بالجرام ووزن الطلوع بعد الخف – 

ووزن العذوق بعد الحصاد

الصنفم
الوزن الكليوزن العذوق = جراموزن الطلوع – جرام

طلوع وعذوق / كجم الوزن الكليوزن العذقالعددالوزن الكليوزن الطلعالعدد

10550550012390468010.180اأم اخل�شب1

631018601024024004.260خال�س2

56403200966059409.140دخيني3

831024801122024204.900رزيزي4

543021501332041606.310روثانة5

11550605012340408010.130�شكري6

105805800828022408.040�شلج7

85404320936032407.560�شباكى8

554027001152057208.420�شقراء9

105505500740028008.300كويري10

1028028001121023105.110مكتومي11

42601040919017102.750نبوت علي12

56903450868054408.890نبوت �شيف13

958052201043043009.520ونان14

106681052070140524051440103.510المجموع

7.6486.43696.610374.237407.393المتوسط

متوسط بيانات 
النخلة الواحدة

7.57491371910367.433674.37393

20 �شنة مبتو�شط 10 عذوق لكل نخلة كما هو 

مو�شح باجلدول رقم )5(.
اجل��اف  ال��واح��د  ال��ع��ذق  وزن  متو�شط  ويبلغ 
العذوق  متو�شط  يكون  وبالتايل  جرام   374.4

اجلافة للنخلة الواحدة 3674 جرام.
كما ي�شل متو�شط وزن عذوق النخلة الواحدة 
العذوق   + ج��رام   3696 اجلافة  الطلوع  من 

اجلافة 3674 جرام = 7393 جرام.
التايل  البياين  الر�شم  اأي�شًا  يو�شحه  ما  هذا 

وال�شورة رقم )3(:

النخلة  إلنتاج  العام  امللخص  سابعاً: 
الواحدة سنوياً

واجل���داد  ال��ط��ل��وع  وخ���ف  التقليم  ن���واجت  م��ن 
العام  امللخ�س  يلي  فيما  نو�شح  ب��اجل��رام، 
اجلافة  التقليم  ن��واجت  م��ن  النخلة  الإنتاجية 
�شنة   50 اأكرب من  لنخلة عمرها  �شواء  �شنويًا 
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اأو لنخلة عمرها حوايل 20�شنة، وكذلك نواجت 
خف الطلوع ووزن العذوق بعد جدادها لنخيل 

عمره حوايل 20 �شنة.

املراجع:
تقليم . 1 ن��واجت  املو�شلي،  اإب��راه��ي��م  حامد 

النخيل، قاعدة مادية للمنتجات الثانوية 
ال�شجرة  جملة  البناء،  ومواد  ال�شناعية 

املباركة، مار�س 2012 م.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

 

الوزن/جم

الطلوع
الجافة

العذوق
االجماليالجافة

جدول رقم )7( يوضح املتوسط العام إلنتاجية النخلة من نواتج خف الطلوع ووزن 

العذوق من الحصاد / جم

عمر النخلة
عدد ووزن العذوق / نخلةعدد ووزن الطلوع / نخلة

اإلجمالي
وزن العذوقوزن العذقالعددوزن الطلوعوزن الطلعالعدد

207.648636391037437407379 �شنة

بتاريخ  بعد جفافها  الطلوع  نواجت خف  توضح  ) أ ( صورة 
22 / 6 / 1433هـ املوافق 13 / 5 / 2012م

اجلداد )عذوق جافة( موسم 2011 م نواجت  توضح  )ب( صورة 

صور رقم )3( توضح نواتج خف الطلوع والجداد:

جدول رقم )6( يوضح املتوسط العام إلنتاجية النخلة من نواتج التقليم لنخيل عمره 

أكرب من 50 سنة مقارنة لنخيل عمره حوايل 20 سنة

عمر 
النخيل

عدد 
السعف 
الجاف / 

نخلة

وزن متوسط وزن مكونات أجزاء النخلة /جرانم
السعفة

كم

وزن 
نواتج 

التقليم 
كج

ليفكربشوكخوصجريد

5011.1649.27505.826.2480.8189.51.69518.916 �شنة

208.0834.4133518.8434.3132.91.26510.221 �شنة

رمزي عبد الرحيم اأبو عيانة، �شلطان بن . 2
�شالح النثيان، ت�شنيف وتقدير املنتجات 
اأهميتها،  وم��دى  التمر،  لنخيل  الثانوية 
وم�شنعي  منتجي  جمعية  عمل  ور���ش��ة 
التمور باململكة العربية ال�شعودية 2004.

بال . 3 الناعور، اخلو�س عطار  �شعيد  �شامل 
مار�س  املباركة  ال�شجرة  جملة  ح���دود، 

2009 م.

اجلريد . 4 من  منزل  �شليمان،  �شعد  �شعيد 
للمنتجات،  االقت�شادية  القيمة  يج�شد 

جملة ال�شجرة املباركة دي�شمرب 2009.

أ. سعود بن عبد الكريم الفدا
مدير اإلدارة الزراعية

أ. سعود بن عبد الكريم الفدا
د. رمزي عبد الرحيم أبو عيانة

إدارة أوقاف صالح الراجحي
بريدة، القصيم، المملكة 

العربية السعودية
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امللخص
ا�شتهدف البحث التخطيط للحمالت االر�شادية 
النخيل  ف�شائل  زراع��ة  تقانة  بن�شر  اخلا�شة 
املنتجة بالزراعة الن�شيجية يف خمتربات الهياأة 
التخطيط  تتبنى  تنموية  كجهة  للنخيل  العامة 
الفرعية  حمطاتها  ومب�شاعدة  احلمالت  لهذه 
يف امل��ح��اف��ظ��ات، وك��ذل��ك اجل��ه��از االر���ش��ادي 
وال��ب�����ش��ت��ن��ي ال��ع��ام��ل يف م��دي��ري��ات ال��زراع��ة 
ب�شاتني  ا�شحاب  وانتاج  زراع��ة  واقع  لتح�شني 
النخيل يف العراق. ويتحقق التطوير عند و�شع 
النتائج  ف��اأن  ومنا�شبة  جيدة  خطط  و�شياغة 
تكون ايجابية وم�شجعة لن�شر التقانة من خالل 
املخططة  االر�شادية  )احلمالت(  اأو  احلملة 
اعد مقيا�س  ولهذا فقد  ب�شكل علمي مدرو�س. 
لتحديد م�شتوى اهمية التخطيط لهذه احلملة 
مكون من 5 م�شتويات وقد حدد 3 جماالت و14 
حمور و72 فقرة، ومقدار درجته الدنيا والعليا 
ترتاوح بني 72-346 درجة ومبتو�شط م�شتوى 
معياري  وانحراف  ودرج��ة   208.6 بلغ  اهمية 
موؤلفة  عينة  من  البيانات  جمعت  درجة.   5.01

من 147 مبحوثاآ بوا�شطة ا�شتبانة اعدت لهذا 
الغر�س. وقد اظهرت النتائج معظم املبحوثني 
التخطيط  اهمية  اك��دوا  قد   81.16% وبن�شبة 
ف�شائل  زراع��ة  تقانة  لن�شر  االر�شادية  للحملة 
ومبعدل  الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة  النخيل 
م�شتوى اهمية بلغ 300.8 درجة على ت�شنيف 
م�شتوى  فئة  �شمن  يقع  وه��و  فئات  ث��الث  من 

 تخطيط الحمالت اإلرشادية
لنشر تقانة زراعة فسائل النخيل 

المنتجة بالزراعة النسيجية
د. رعد مسلم اسماعيل الخزرجي

roaid_84@yahoo.com
االهمية الكبرية 254-346 درجة. وقد خل�س 
البحث الى هناك اهمية كبرية لبداأ التخطيط 
ال��زراع��ة  ت��ق��ان��ة  لن�شر  ار���ش��ادي��ة  حل��م��الت 
وت�شمل  ف��وراآ  وتبداأ  النخيل  لف�شائل  الن�شيجة 
كافة املناطق الزراعية التي تنت�شر بها ب�شاتني 
وذل��ك  القطر  حمافظات  ك��اف��ة  ويف  النخيل 
ب�شاتني  ا�شاب  ال��ذي  امل��رتدي  الواقع  ملعاجلة 

النخيل يف العراق.

تخطيط حملة ارشادية لنرش 
زراغة فسائل النخيل املنتجة 

بالزراعة النسيجية
االنظمة  تطوير  مناهج  بع�س  اكت�شبت  لقد 
املزرعية وبع�س تطبيقاتها SEC رواجاآ �شريعاآ 
منظمة وخا�شة  الدولية  املنظمات  قبل  م��ن 
FAO والعديد من اجلهات املانحة االخرى مثل 

امتداد  على   USAID االمريكية  املعونة  وكالة 
الزراعية  ال��رواب��ط  حت�شني  خ��الل  من  العامل 
والتنمية  االر�شاد  اجهزة  ومب�شاعدة  املح�شنة 
االنظمة  ت��ط��وي��ر  ا���ش��ل��وب  وي��ع��ت��رب  ال��زراع��ي��ة 
)الزراع(  املنتجني  جمموعات  بني  املزرعية 
والباحثني والعاملون يف جمال تطوير التقانات 
والتنمية  االر�شاد  اجهزة  ومب�شاعدة  الزراعية 
االنظمة  تطوير  ا�شلوب  ويظهر   . ال��زراع��ي��ة 
املزرعية ذو منهجية methodology مقبولة 
القائمة  الدرا�سات  عن  الرتكيز  �سرط  عاملياآ 
يف  للم�شاركة  احلرية  واع��ط��اءه  امل���زارع  على 
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ادارة  يف  امل�شاركة  او  ل��الدارة  املفاهيم  بلورة 
ن�شر  ب��ربام��ج  اخلا�شة  امل��راح��ل  بع�س  او  ك��ل 
منهجية  ادخلت  لقد   . الزراعية)1(  التقانات 
 strategic اال�شرتاتيجية  االر�شادية  احلملة 
التي   )extension campaign )SEC

كل  ال��ى  وال��زراع��ة  االغ��ذي��ة  منظمة  طورتها 
وامريكا  وا�شيا  االدن��ى  وال�شرق  افريقيا  من 
اهمية  ت�شتدعي  منهجية  وه��ي   . الالتينية 
اال�شرتاتيجي  التخطيط  يف  النا�س  م�شاركة 
لربامج  امليداين  والتنفيذ  النظامية  واالدارة 

االر�شادوالتدريب الزراعي)2(.
وي��ع��د ا���ش��ل��وب احل��م��الت االر���ش��ادي��ة حيوي 
عندما  خا�شة  عديدة  ح��االت  يف  ج��داآ  ومفيد 
املطروح  والتقانة(  )التو�شية  املو�شوع  يكون 
او  ول��ل��ج��ه��از  للم�شتفيدين  بالن�شبة  م��ه��م��اآ 
ا�شلوب  ان  اذ  له.  املتبنية  )الهيىئة(  املنظمة 
او  املنا�شب  اال�شلوب  هو  االر�شادية  احلمالت 
االر�شادية  الربامج  وتنفيذ  لتخطيط  الوحيد 
املعقدة  ال�شخمة  واالع��الم��ي��ة  والتعليمية 
ت�شتفيد من طرق  متكاملة  وبطريقة  وال�شاملة 
التعلم واالت�شال املختلفة التي ت�شتهدف تركيز 
االهتمام على م�شكلة معينة وحلها خالل مدة 
احلمالت  ا�شلوب  ان  اذ  الوقت،  من  حم��ددة 
ال��وق��ت،  امل��ت��اح��ة،  امل���وارد  با�شتخدام  ي�شمح 
واالف��راد ،مبزيد من  وامل��ادي��ة،  املالية  امل��وارد 

الكفاءة )3(.
تخطيط  عملية  ان   )Evans( )4( وي��ذك��ر 
حملة االر�شاد والتعليم الزراعية متر يف ثالث 

مراحل
وي�شمل  ال��ت��ق��ان��ة،  مل��و���ش��وع  ال��دق��ي��ق  التحليل 
االر�شاد  وجهاز  امل�شتفيدين،  وجمهور  املوقف، 

اال�شرتاتيجي  التخطيط  نهج  وتطبيق  حمددة 
االر���ش��ادي��ة،  للحملة  التخطيط  عملية  يف 
االر�شادية  احلملة  ملفهوم  العام  االط��ار  وان 
اال�شرتاتيجية يتبع منوذجًا عامًا، وقد كان اول 
 Adhikarya 1978 ادهيكاريا  اقرتحه  من 
ذو  ار�شادي  برنامج  تعد  االر�شلدية  فاحلملة 
تنفيذها مبوجب خطة  يجب  ان�شطة مرتابطة 
مدربني جيداآ  قبل خمت�شني  من  تنفذ  ادارية 

�شمن جدول زمني معني.
ال��زراع��ة  تنمية   )ARDI()5( منظمة  ام���ا 
 F.A.O ان  الى  فت�شري   – العراق  يف  والريف 
ا�شلوب  تطوير  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  ق��د 
للحمالت االر�شادية ال�شرتاتيجية يف عدد كبري 
من دول العامل، وان هذا اال�شلوب يعتمد على 
امل�شتفيدين  من  للم�شاركني  املهمة  الطموحات 
فيها من خالل التخطيط اال�شرتاتيجي، ونظام 
االدارة، واالن�شطة االر�شادية احلقلية، وبرامج 
بتح�شني  ي��ب��داأ  اال�شلوب  ه��ذا  وان  ال��ت��دري��ب، 
للم�شاركني  واالجت��اه��ات  وامل��ه��ارات  امل��ع��ارف 
حت�شني  خ��الل  م��ن  ومب�شاعدة  وامل�شتفيدين 
واالخ�شائيني  للمزارعني  امل�شاركة  ا�شلوب 
الربامج  تخطيط  يف  واملي�شرين،  املو�شوعني 
التنمية  ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وحت��دي��د  االإر����ش���ادي���ة 
ا�شتخدام  وحتديد  القرار،  واتخاذ  املرغوبة، 
ط���رائ���ق وو���ش��ائ��ل االت�����ش��ال واال���ش��ت��خ��دام 

التنموي والبحث املحلي، وهذا جميعا ميكن ان 
ي�شاعد على جعل احلملة ب�شيطة وهادفة

كان  ماهو  حتديد  على  التحليل  ي�شاعد  بينما 
التغريات  يو�شح  احلملة  اه��داف  حتديد  فان 
الالزمة لتحقيق ما ينبغي ان يكون،من خالل 
اجلمهور  وحت��دي��د  امل��ط��ل��وب،  التغري  حت��دي��د 

امل�شتهدف، وحتديد مدة احداث التغيري.
تت�شمن  اخلطة  �شياغة  مرحلة  ف��اأن  واخ��رياآ 
و�شع اخلطة التي حتدد كيفية حتقيق االهداف 
وتت�شمن  االر���ش��ادي��ة،  احلملة  م��ن  امل��رج��وة 
الواجب  وامل��ه��ام  اتباعها،  ال��واج��ب  الطرائق 

اجنازها، والتنظيم واملتابعة واملراقبة
ان احلملة االر�شادية لي�شت بدياًل للربنامج او 
الن�ساط الر�سادي التقليدي فهي ت�سكل جزءًا 
الزراعي،  االر�شاد  جهاز  برامج  من  يتجزاأ  ال 
االر�شاد  جهاز  وكفاءة  فعالية  زي��ادة  ميكن  اذ 
االر�شادية  احلملة  تركيز  خالل  من  الزراعي 
القائمة،  امل�شاكل  حلل  وتوجهاآ  اال�شرتاتيجية 
 Ronny(( يذكر  الزراعي  االر�شاد  �شياق  ويف 
االر�شادية  الطرائق  احدى  احلملة  تعترب   ))2
ك��ب��ري من  ع���دد  ال���ى  ال��و���ش��ول  ال��ت��ي ميكنها 
امل�شتفيدين امل�شتهدفني خالل فرتة ق�شرية من 
الزمن، وان تكون هادفة وموجهة حلل امل�شاكل 
بها(  مو�شى  )تقانة  ق�شية  على  وال��رتك��ي��ز 
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والب�شرية،  واملادية  املالية  للموارد  والتوظيف 
واملتابعة والتقومي لهذه احلمالت.

وطنية  �شرتاتيجية  و�شع  هو  البحث  اهمية  ان 
برنامج  )او  ار�شادية  حملة  وتنفيذ  لتخطيط 
زراعة  تقانة  ن�شر  ت�شتهدف  م�شتمر(  ار�شادي 
الن�شيجية،  بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�شائل 
االنتفاع  عن  وت�شفر  واقعية  ا�ش�س  على  تقوم 
معظم  يف  وا�شع  نطاق  على  التكنلوجيا  بهذه 
حمافظات  عموم  يف  املنت�شرة  النخيل  ب�شاتني 
حتديد  ج���داآ  امل��ه��م  م��ن  ي��ك��ون  وان���ه  العراق. 
تقانة  ن�شر  من  الرئي�شية  االه��داف  وتو�شيح 
الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�شائل 
التنمية  اله����داف  ان��ع��ك��ا���ش��اأ  ت�شبح  ب��ح��ي��ث 
يف  والتمور  النخيل  قطاع  لتطوير  ال��زراع��ي��ة 

العراق.
وزارة  حالياآ  تقوم  ان  باالهتمام  اجلدير  ومن 
للنخيل)6(  العامة  بالهياأة  ممثلة  ال��زراع��ة 
النخيل  ف�شائل  وانتاج  زراع��ة  م�شروع  بتنفيذ 
املنتجة بالزراعة الن�شيجية املحلية وامل�شتوردة 
ثالث  يف  امل�شروع  ينفذ  اذ   ،)2007-2011(

وتو�شع  االنبار  بغداد، كربالء،  حمافظات هي 
وم��واق��ع يف  وامل��ث��ن��ى  ال��ن��ج��ف،  لي�شمل  ح��ال��ي��اآ 
حمافظات اخرى غريها. ان الهدف من زراعة 
نخيل  ف�شائل  النتاج  للنخيل  النباتية  االن�شجة 
الفريو�شية،  وخ�شو�شاآ  االمرا�س  من  خالية 
كما انها تعد من التقانات ال�شريعة يف احل�شول 

بوقت ق�شري،  الف�شائل  من  كبرية  اعداد  على 
ا�شافة الى انها من الطرق امل�شمونة يف حت�شني 
لالأ�شناف:  النخيل  الوراثية ال�شجار  ال�شفات 
،واخل�شراوي،  واحل��الوي  واملكتوم،  الربحي، 
واملجهول، ودكلة نور وغريها. اذ يتم ا�شتقبال 
املزروعات )من خارج القطر( واملنتجة حملياآ، 
وبعد6 ا�شهر تنقل الى حمطات الهياأة )توجد 
31 حمطة نخيل منت�شرة يف معظم املحافظات( 

الى  تنقل  ثم  ا�شهر،   6 عن  التقل  مدة  لتبقى 
ا�شحاب  من  املزارعني  لدى  الدائمية  املواقع 
ب�شاتني النخيل وامل�شتثمرين وحمطات النخيل 
وح�شب األية توزيع تعد لذلك، ثم يجري تنظيم 
التعاقد مع الراغبني من ا�شحاب الب�شاتني يف 
واعالمية  ار�شادية  حملة  تنظيم  مع  الزراعة، 
يف جميع و�شائل االعالم للت�شجيع على التعاقد 
وت�شجيعاآ  الف�شائل.  ه���ذه  اه��م��ي��ة  وت��و���ش��ي��ح 
ري  مبنظومات  جتهيزهم  يتم  للم�شتفيدين 
باالأجل او نقداآ مع توفري القرو�س املي�شرة من 
الزراعة،  وزارة  يف  املتوفرة  الدعم  �شناديق 
على ان يتم الت�شديد نقداآ او عيناآ )بالف�شائل( 
زراع��ة  �شتلة  لكل  ف�شائل   5 مب��ع��دل  املنتجة 
من  ���ش��ن��وات   8 م���رور  بعد  م�شتلمة  ن�شيجية 
العامة  الهياأة  خطة  وان  هذا   .)7( اال�شتالم 
 2019 ولغاية  القادمة  ال�شنوات  للنخيل خالل 
حملياآ  منتجة  نخيل  ف�شيلة  مليون   20 انتاج 
من خالل خمتربات الزراعة الن�شيجية العائد 

زراعية  مناطق  ايجاد  نحو  التوجه  مع  للهياأة 
ج��دي��دة م��ث��ل زراع����ة ال���واح���ات، واالرا����ش���ي 
للمدن  ال�����ش��ح��راوي��ة، واالح��زم��ة اخل�����ش��راء 

الكربى )8(.
اأهداف البحث:

ار�شادية  حملة  تخطيط  اهمية  حتديد  اأواًل: 
بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراعة  لن�شر 

الن�شيجية
�شرتاتيجية  و�شع  اهمية  م�شتوى  ثانياآ: حتديد 
فا�شائل  زراعة  لن�شر  ار�شادية  حملة  تخطيط 
النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية من خالل 

املجاالت:
التحليل والتعريف بتقانة الزراعة الن�شيجية.

والتغري  االر���ش��ادي��ة  احلملة  اه���داف  حت��دي��د 
املرغوب.

�شياغة خطة �شرتاتيجية للحملة االر�شادية.
م�شتوى  ب��ني  ال��ع��الق��ة  طبيعة  حت��دي��د  ث��ال��ث��اآ: 
من  وك��ل  االر���ش��ادي��ة  احلملة  تخطيط  اهمية 
احل��ايل،  والعمل  الوظيفي  )العنوان  العوامل 
العمر،  الدرا�شي،  التح�شيل  اخلدمة،  �شنوات 

اجلن�س(.
فر�شية البحث: الفرو�س هي جمرد ت�شاووؤالت 
يقدمها الباحث ب�شورة م�شبقة حول الظاهرة 
)امل�شكلة( التي يحاول تف�شريها والتحقق منها 
بني  معنوية  عالقة  التوجد   . واختبارها)9( 
لن�شر  ار�شادية  حملة  تخطيط  اهمية  م�شتوى 
العوامل  م��ن  وك��ل  الن�شيجية  ال��زراع��ة  تقانة 
�شنوات  احل��ايل،  والعمل  الوظيفي  )العنوان 

اخلدمة التح�شيل العلمي، العمر، اجلن�س(.
منهجية البحث:

عن  البحث  ه��ذا  اج���راء  يف  ال��ب��اح��ث  اعتمد 
الدرا�شة  ا�شلوب  م�شتعمالآ  الو�شفي  املنهج 
الظاهرة  طبيعة  مع  تتنا�شب  كونها  امل�شحية 

املراد درا�شتها )10(.
منطقة اجراء البحث



81 الشجرة المباركة - سبتمبر  2014   

يف  العاملني  الزراعيني  الفنني  البحث  �شمل 
العائدة  وامل��ح��ط��ات  للنخيل  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��اأة 
معظم  يف  منت�شرة  )31(حمطة  والبالغة  لها 
موظفًا   )160( عددهم  والبالغ  املحافظات 
زراعيًا، كما و�شمل البحث املوظفني الزراعيني 
يف  ال��زراع��ة  م��دي��ري��ات  م��راك��ز  يف  العاملني 
الب�شتنة  اق�شام  يف  العاملني  ومن  املحافظات 
والنخيل والبالغ عددهم )134( موظفاآ زراعيا 
للعام 2013، وقد جرى اختيار عينة ع�شوائية 
عينة  حجم  بلغ  وبذلك  منهم،   )50%( بواقع 
خمتلف  على  يتوزعون  مبحوثاآ   )147( البحث 
املناطق الزراعية يف خمتلف حمافظات القطر 
بها  تنت�شر  ال��ت��ي  والتاأميم(  نينوى  )ماعدا 

ب�شاتني النخيل وكما مبني يف جدول رقم )1(

اعداد االستبانة

ا�شتخدمت ا�شتمارة اال�شتبانة يف جمع البيانات 
من املبحوثني، اذ تعد اال�شتبانة احدى الو�شائل 

جدول رقم )1( توزيع اعداد املبحوثني العاملني يف مجال النخيل )6(

الموقعت
اعداد مجتمع 

البحث
 العينة
50%

3015االق�شام الفنية يف مركز الهياأ العامة للنخيل1

13065حمطات الهياأة العامة للنخيل يف املحافظات2

16080املجموع

13467اق�شام الب�شتنة والنخيل يف مديريات الزراعة يف املحافظات3

294147املجموع الكلي

ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا احل�شول  اجل��ي��دة 
تعطي  كونها  وحقاىق  ومعلومات  بيانات  على 
تفا�شيل اكرث مو�شوعية من غريها من طرائق 
 ،)11( البحث  اه��داف  لتحقيق  البيانات  جمع 

وقد تكونت اال�شتبانة من جزئني هما:

اجلزء االول:

اال�شئلة  من  جمموعة  اجل��زء  ه��ذا  �شمل  وق��د 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ب��ي��ان��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��وام��ل 
باأهمية  املرتبطة  وامل��و���ش��وع��ي��ة  ال�شخ�شية 
زراع���ة  لن�شر  االر���ش��ادي��ة  احل��م��ل��ة  تخطيط 
النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية، اذ �شملت 
وع��دد  ال��ع��م��ل،  وحم���ل  ال��وظ��ي��ف��ي،  )العنوان 
والتح�شيل  احلايل،  والعمل  اخلدمة،  �شنوات 
االنتهاء  وبعد  واجلن�س(.  وال��ع��م��ر،  العلمي، 
�شوء  يف  لالأ�شتبانة  االولية  ال�شيغة  و�شع  من 
عر�شها  مت  الباحث  وخ��ربة  العلمية  االوليات 
على  للتعرف  املخت�شني  م��ن  جمموعة  على 

املوؤ�شرات  بخ�شو�س  ومقرتحاتهم  اراءه���م 
املتغريات  قيا�س  يف  اال�شتبيان  تت�شمنها  التي 

املطلوب قيا�شها
اجلزء الثاين:

وفيه يتم و�شع مقيا�س مل�شتوى اهمية تخطيط 
النخيل  ف�شائل  زراع��ة  لن�شر  ار�شادية  حملة 
متدرج  بو�شاطة  الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة 
خما�شي لعدد من املجاالت ل 72 فقرة جدول 
االر���ش��ادي��ة  الن�شرة  ���ش��وء  وع��ل��ى   ،)2( رق��م 
 ،)12( للنخيل  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��اأة  ع��ن  ال�����ش��ادر 
واملقيا�س مكون من العبارات )مهم جدًا، مهم، 
االهمية  قليل  االهمية،  قليل  االأهمية  متو�شط 
جدًا( واعطيت القيم الرقمية لها)1،2،3،4،5( 
اذ حددت ثالث جماالت ملحاور  التوايل.  على 
وفقرات البحث لتحديد م�شتوى اهمية تخطيط 
النخيل  ف�شائل  زراع��ة  لن�شر  ار�شادية  حملة 

املنتجة بالزراعة الن�شيجية و�شملت ما ياأتي:
ف�شائل  بتقانة  وال��ت��ع��ري��ف  التحليل  جم��ال   1
النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية، اذ يحتوي 
امل��وق��ف -3  امل��و���ش��وع -2   1- ( 4 حم��اوره��ي 
مالئمة   4- امل�شتفيدين  جمهور  خ�شائ�س 
قي�س هذا  وقد   ،) يتبنى احلملة  الذي  اجلهاز 
درجته  وتراوحت  فقرة،   37 بو�شاطة  املجال 

)37_185( درجة.

امل��رغ��وب  التغري  اه���داف  حت��دي��د  جم��ال   2-
املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراع��ة  تقانة  ن�شر  من 
هي  حم��اور   3 ويحتوي  الن�شيجية،  بالزراعة 
جمهور  حتديد   6- امل��رغ��وب  التغري  )-5نوع 

قي�س  وقد  التغري(  امل�شتفيدين -7 مدة اجراء 
هذا املجال بو�شاطة 12 فقرة، وتراوحت درجته 

بني )12-60( درجة.
االر�شادية  احلملة  خطة  �شياغة  جم��ال   3-
املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراع���ة  ن�شر  لتقانة 
 8-( حم��اور   7 ويحتوي  الن�شيجية،  بالزراعة 
ال��ط��رق   9- االر���ش��ادي��ة  ال��ر���ش��ال��ة  م�شمون 
حتديد   10- املطلوبة  االر���ش��ادي��ة  والو�شائل 
توقعات  حتديد   11- للزراعة  التنفيذ  توقعات 
والتعليمية  االر����ش���ادي���ة  االن�����ش��ط��ة  اجن����از 
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النسيجية بالزراعة  النخيل  ــة  زراع لنرش  ــة  االرشــادي الحملة  تخطيط  وفــقــرات  ومــحــاور  مجاالت  توزيع   2 رقــم  ــدول  ج
النسبة%العددالفقراتالمحورالمجال

اأواًل: التحليل 
1.علم جمهور امل�شتفيدين بتقانات الزراعة الن�شيجية للنخيل1.املو�شوعوالتعريف بالتقنية

2. و�شوح التقانات للم�شتفيدين بالزراعة الن�شيجية للنخيل
3. �شهولة تبني امل�شرت�شدين لتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

4. �شهولة تو�شيح املعلومات اخلا�شة بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
5. توفر القاعدة العلمية بالزراعة الن�شيجية للنخيل

6. اتفاق التقانة مع القيم ال�شاندة للم�شتفيدين
7. حتقيق مزايا للم�شتفيدين من تقانة الزراعة 

الن�شيجية للنخيل تتفق مع اخلربات
8. حتقق مزايا للم�شتفيدين من تقانة الزراعة الن�شيجية يف العائدات املالية

9.�شهولة او�شعوبة فعم االمور العاملية لتقانة الزراعة الن�شيجية
10. امكانية ادخال التقانة على عدة مراحل وخطوات

11. ت�شخي�س امل�شاكل اخلا�شة بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
12. فر�س جناح تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

13.اال�شباب املحلة لظهور امل�شاكل
14. ماهي اجلهود املبذولة �شابقاآ ملواجهة امل�شكلة

15. ماهية نتائج اجلهود املبذولة �شابقًا ملواجهة امل�شاكل
16.حجم جمهور امل�شتفيدين من تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

17. التوزيع اجلغرايف للم�شتفيدين من تقانة الزراعة الن�شيجية 
للنخيل يف االق�شية والنواحي يف ال�شعب الزراعية

18. توزيع امل�شتفيدين من تقانة الزراعة الن�شيجية ح�شب اخل�شائ�س الفردية
19. تعلم امل�شتفيدين بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل2.املوقف

20. اهتمام امل�شتفيدين بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

21. اجتاه م�شاعر امل�شتفيدين بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

22. ممار�شة امل�شتفيدين الراهنة لتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

واملالية  املادية  التخ�شي�شات   12- والتدريبية 
ال�شاندة  اجل��ه��ات  م�شاهمة   13- والب�شرية 
االخرى -14 املتابعة والتقومي( وقد قي�س هذا 
درجته  وتراوحت  فقرة،   23 بو�شاطة  املجال 
الفقرات  عدد  وبلغ   . درج��ة   )115 –  23( بني 
الكلي 72 فقرة، وبلغت درجات مقيا�س م�شتوى 

االهمية لتخطيط احلملة االر�شادية بني )72-
346( درجة.

بناء املقيا�س
بغر�س  للظاهرة  الكمي  التقدير  هو  املقيا�س 
البحث  ملتغريات  رقمية  قيم  على  احل�شول 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة وال���ت���اب���ع، وي��ت��م ذل���ك م���ن خ��الل 

االجراءات البحثية االتية:

اأ – مراجعة امل�شادر واملراجع العلمية واالبيات 
املتعلقة مبو�شوع البحث.

جمموعة  على  كاملة  اال�شتبانة  عر�س  مت  ب- 
من  ل��ل��ت��اأك��د  النخيل  جم���ال  يف  اخل����رباء  م��ن 
�شالحية الفقرات و�شدق اداة القيا�س و�شدق 

املحتوى)13(.
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النسبة%العددالفقراتالمحورالمجال

23. املهارات الراهنة للم�شتفيدين من تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

24. تاثري العادات والتقاليد جلمهور امل�شتفيدين على 

ا�شتخدام تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
25. وجود منظمات حملية للم�شتفيدن ينتمون اليها حالياآ

26. و�شول و�شائل االت�شال اجلماهريية االر�شادية للم�شتفيدين حالياآ

27. ا�شرتاك امل�شتفيدين حاليا بفعاليات وان�شطة االر�شاد الزراعي حالياآ

28. راأي امل�شتفيدين بفعالية االن�شطة والفعاليات 

االر�شادية التي يتعر�شون لها حاليا
3.خ�شائ�س 

جمهور امل�شتفيدين
29. قدرة امل�شتفيدين على اتخاذ القرارات اخلا�شة 

بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
30. اهتمام هياأة النخيل بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

31.اهمية ن�شر تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل للم�شتفيدين قبل هياأة النخيل

32. درجة االولوية لهياأة النخيل بتقانة الزراعة 

الن�شيجية مقارنة بالتقانات االخرى
33. توفر املوارد املالية لهياأة النخيل لتقانة الزراعة الن�شيجية

34. توفر املوارد العلمية لهياأة النخيل لتقانة الزراعة الن�شيجية

35. توفر االمكانيات الب�شرية االر�شادية لن�شر تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل

36. توفر الف�شائل املنتجة الزراعة الن�شيجية للنخيل يف خمتربات هياأة النخيل

37. توفر املواقع التجريبية لالأي�شاحات النموذجية االر�شادية

4.مالئمة اجلهاز 

الذي يتبنى احلملة
3751.39املجموع

5.نوع التغري ثانياآ:
38. زيادة الوعي باملعارف الزراعية بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيلاملرغوب

39. تزويد امل�شتفيدين باالأ�شاليب واملهارات الزراعية حتديد االهداف

اخلا�شة بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
40. حت�شني م�شاعر امل�شتفيدين باالأجتاهات للقيم 

واالهتمامات بتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
41. ادخال ا�شناف جديدة لف�شاىل النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية

42. ا�شحاب ب�شاتني النخيل القدمية

43. ا�شحاب ب�شاتني النخيل احلديثة

44. امل�شتثمرين اجلدد يف جمال النخيل

45. املزراعني والعمال من العاملني يف ب�شاتني النخيل

46. ا�شحاب معامل ومكاب�س وم�شوقي وم�شنعي التمور



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر 84

النسبة%العددالفقراتالمحورالمجال

-6حتديد جمهور 
امل�شتفيدين

47. اجناز التغريات املرغوبة يف املعارف واملهارات واالجتاهات 

للم�شتفيدين من تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل خالل ال�شنة االولى
48. ن�شر اال�شناف املتوفرة حاليا واملنتجة بالزراعة 

الن�شيجية خالل ثالث �شنوات
49. ا�شتمرار انتاج املختربات الزراعة الن�شيجية لهياأة النخيل النتاج 

ف�شائل النخيل لالأ�شناف اجليدة لالأجل الطويل)7�شنوات فاكرث(
-7حتديد مدة 

اجراء التغري
1216.67املجموع

-8م�شمون ثالثاآ:
50. متثل الروؤية بالو�شول الى زيادة اعداد النخيل يف العراق الى 50 مليون نخلةالر�شالة

�شياغة خطة 
احلملة

51. رفع �شعار ن�شر زراعة ف�شائل النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية 

بدل ا�شناف التمور التجارية ذات االنتاجية املتدنية

52. ا�شتخدام وترويج الدعاية لتح�شني امل�شتوى االنتاج الوطني االر�شادية

من التمور وزيادة الدخل املزرعي ال�شاحب الب�شاتني
53. ا�شتخدام الطرق االر�شادية الفردية لالت�شال بامل�شتفيدين لتقانة 

الزراعة الن�شيجية للنخيل )زيارات حقلية باالت�شاالت فردية للمنزل .. الخ(
54. ا�شتخدام الطرق االر�شادية اجلماعية لالت�شال بامل�شتفيدين )االجمتماعات، 

االي�شاحات، ايام احلقل .. الخ( من تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
55. ا�شتخدام الطرق االر�شادية اجلماهريية لالت�شال بامل�شتفيدين ) املطبوعات 

والن�شرات، املعار�س والتلفاز واالذاعة ..الخ( من تقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
56. بداية وخالل ف�شل الربيع من العام لزراعة ف�شائل النخيل الن�شيجية

-9 الطرق 
والو�شائل 

االر�شادية املطلوبة
57. بداية وخالل ف�شل اخلريف من العامل لزراعة ف�شائل النخيل الن�شيجية

58. ح�شب املوعد املالئم لظروف امل�شتفيدين

59. قبل وخالل مواعيد زراعة ف�شائل النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية

60. قبل وخالل مواعيد اجراء عملية خدمة النخيل

61. بعد مرحلة جني وت�شويق التمور

62. توفري االمكانيات املادية اخلا�شة ابنية وخمتربات وو�شائط نقل وغريها

63. توفري االمكانيات املالية اخلا�شة مبتويل احلملة من 

رواتب واجور ومكافئات وتنقل وايفادات وغريها
64. توفر الباحثني والفنيني واملر�شدين الالزمني للحمة

65. م�شاهمة وم�شاندة جهازة االر�شادي الزراعي يف بغداد

66. م�شاهمة وم�شاندة من مديريات الزراعة يف املحافظات
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النسبة%العددالفقراتالمحورالمجال

-10حتديد توقعات 
التنفيذ للزراعة

67. م�شاهمة وم�شاندة هياأة البحوث وكليات الزراعة 

واملراكز البحث الوطنية االخرى
68. م�شاهمة وم�شاعدة املنظمات املحلية واملنظمات املانحة االخرى

69. متابعة تنفيذ الن�شاطات االر�شادية وتطبيق 

امل�شتفيدين لتقانة الزراعة الن�شيجية للنخيل
-11حتديد 

توقعات اجناز 
االن�شطة التعليمية 

واالر�شادية 
والتدريبية

70. تقومي التنفيذ لالأن�شطة والفعاليات اثناء احلملة

-12 التخ�شي�شات 
املادية واملالية 

والب�شرية
71. تقومي النتائج بعد انتهاء احلملة

72. اعداد حمتوى وتقرير حمتوى التقومي وت�شليمه للجهات العليا

-13 م�شاهمة 
اجلهات ال�شاندة 

االخرى
-14املتابعة 

والتقومي
2331.94املجموع

%72100املجموع الكلي

للموافقة  كم�شادر  قطع  عتبه  حتديد  مت  ج- 
على بقاء الفقرات، اذ جتاوزت جميع الفقرات 
 ،75% من  اك��رب  وبن�شبة  القطع  عتبة   72 ال 
على  املحكمني  بني  االت��ف��اق  درج��ة  ان  ويذكر 
الن�شبة  ع��ن  تقل  ال  وال��ف��ق��رات  امل��ح��اور  بقاء 

املذكورة)14(.
وال�شالحية  ال��ث��ب��ات  فح�س  اج����راء  مت  د- 
من  موؤلفة  لعينة   pretest االويل  لالختيار 
البحث،  عينة  خ��ارج  م��ن  زراع��ي��اآ  موظفاآ   16
وا�شتخدمت معادلة الفاكرون باخ وبلغ معامل 
الثبات وال�شالحية 0.84 و0.92 على التوايل

جمع البيانات
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متت عملية جمع البيانات باملقابلة ال�شخ�شية 
من 2013/2/1 ولغاية 2013/4/15

الو�شائل االح�شائية
الربنامج  ا�شتخدام  خ��الل  من  اال�شتعانة  مت 
ال��ب��ح��ث،  ب���ي���ان���ات  حت��ل��ي��ل  يف   )SAS )15

التكرار،  االإح�شائية  الو�شائل  وا�شتخدمت 
الن�شبة املئوية، املتو�شط احل�شابي، االنحراف 

املعياري، ومعادلة الفاكرون باخ

تحديد اهم خصائص املبحوثني

على  للجن�س  وفقاآ  املبحوثني  توزيع  حت��دد   1-
ذكور واإناث، وقد بلغ عدد املبحوثني من الذكور 
من   %  77.55 بن�شبة  ي�شكلون  مبحوثاآ   114
عينة البحث، وان عدد االناث بلغ 33 مبحوثاآ 

ي�شكلون ن�شبة 22.45 % من عينة البحث
للفئات  وف��ق��اآ  امل��ب��ح��وث��ني  ت��وزي��ع  حت��دي��د   2-
 50-27 ب��ني  االع��م��ار  ت��راوح��ت  اذ  العمرية، 
�شنة، وان 23 مبحوثاآ ي�شكلون ن�شبة 21.77 % 
�شنة   30 اعمارهم  تراوحت  البحث  عينة  من 
فما دون، وان 80 مبحوثاآ ي�شكلون ن�شبة 54.81 
-31 %

40 �شنة، يف حني ان 35 مبحوثاآ ي�شكلون ن�شبة 

%23.81 من عينة البحث ترتاوح اعمارهم بني 

41-50 �شنة.

للتح�شيل  وف��ق��اآ  املبحوثني  ت��وزي��ع  حت��دد   3-
ال�شهادة  حملة  بلغ  اذ  وال�����ش��ه��ادة،  العلمي 
42 مبحوثاآ ي�شكلون ن�شبة  االعدادية والدبلوم 
حملة  ع��دد  وب��ل��غ  ال��ب��ح��ث،  عينة  م��ن   28.57

مبحوثاآي�شكلون   100 البكالوريو�س  �شهادة 
ن�شبة 68.03 % من عينة البحث، يف حني بلغ 
عدد حملة ال�شهادات العليا 5 مبحوثاآ ي�شكلون 

ن�شبة 3.40 % من عينة البحث.
للتخ�ش�س  وفقاآ  املبحوثني  توزيع  حت��دد   4-
بدرجة  منهم  ع��دد  بلغ  اذ  املهني،  الوظيفي 
ن�شبة  ي�شكلون  مبحوثاآ   40 زراع���ي  م��راق��ب 
حملة  ع��دد  وبلغ  البحث،  عينة  م��ن   27.21%

زراع��ي  ومهند�س  زراع���ي  م.مهند�س  درج���ة 
عينة  من   67.35% ن�شبة  ي�شكلون  99مبحوثاآ 

رئي�س  �شفة  يحمل  م��ن  ع��دد  وب��ل��غ  ال��ب��ح��ث، 
ن�شبة  ي�شكلون  مبحوثاآ   8 زراع��ي��اآ  مهند�شني 

%5.44 من عينة البحث

�شنوات  لعدد  وفقاآ  املبحوثني  توزيع  حتدد   5-
اخلدمة يف النخيل والب�شتنة، اذ ان 79 مبحوثاآ 
خدمتهم تراوح بني1-5 �شنة وبن�شبة 53.74 % 
 22 من عينة البحث ،يف حني تراوحت خدمة 
 14.97 ن�شبة  ي�شكلون  �شنة   10-5 بني  مبحوثاآ 
 46 ال��ب��ح��ث، وت��رواح��ت خ��دم��ة  % م��ن عينة 
مبحوثاآ بني اكرث من 10 �شنة فما فوق ي�شكلون 

ن�شبة %31.29 من عينة البحث.

النتائج واملناقشة

حملة  تخطيط  اهمية  م�شتوى  حت��دد  اأواًل: 
املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراعة  لن�شر  ار�شادية 

بالزراعة الن�شيجية.
تظهر نتائج البحث املتح�شل عليها باأن م�شتوى 
زراع��ة  لن�شر  ار�شادية  حملة  تخطيط  اهمية 
الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�شائل 
– 346 درجة   72 ت��رتاوح بني  للمبحوثني قد 
درجة   208.6 بلغ  اهمية  م�شتوى  ومبتو�شط 
ت�شنيف  ومت  درج��ة،   5.01 معياري  وانحراف 
الى  ار�شادية  حملة  تخطيط  اهمية  م�شتوى 
وقد  كبرية(،  متو�شطة،  )قليلة،  فئات  ث��الث 
 ،253  –  163 و   ،162-72( درج��ات��ه  بلغت 
 .)3( التوايل. جدول رقم  346-( على  و254 
البحث  عينة  من   %  81.16 ان  اجل��دول  ي�شري 
تقع �شمن فئة م�شتوى االهمية الكبرية ومبعدل 
عينة  من   12.91% ن�شبة  وان  درج��ة،   300.8

املتو�شطة  االهمية  م�شتوى  �شمن  تقع  البحث 
ومبعدل 207.5 درجة، وان ن�شبة 5.93 % من 
االهمية  م�شتوى  فئة  �شمن  تقع  البحث  عينة 
القليلة ومبعدل 117.7. وي�شتنتج من اجلدول ان 
اكرث من 43 املبحوثني ي�شف م�شتوى اهمية 
ف�شائل  زراع��ة  لن�شر  ار�شادية  حملة  تخطيط 
بالكبرية  الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة  النخيل 
تقانة  ن�شر  اهمية  ال��ى  ذل��ك  يرجع  ،ويعتقد 
الف�شائل املنتجة بالزراعة الن�شيجية يف جميع 
ب�شاتني النخيل يف العراق وذلك ملعاجلة الواقع 
ب�شبب  النخيل  ب�شاتني  ا�شاب  ال��ذي  امل��رتدي 
القطاع،  هذا  واجهها  التي  ال�شعبة  الظروف 
كون ا�شجار النخيل ت�شكل اكرب غابة نخيل يف 
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للمواظن  والعظمة  احلياة  رمز  وتعترب  العامل 
العراقي

حملة  تخطيط  اهمية  م�شتوى  حتديد  ثانيًا: 
املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراعة  لن�شر  ار�شادية 

جدول رقم )3( توزيع مجاالت ومحاور وفقرات مستوى اهمية التخطيط الحملة االرشادية لنرش زراعة فسائل النخيل املنتجة بالزراعة النسيجية
مستوى االهميةجدول الدرجاتعدد الفقراتالمحورالمجال

التحليل والتعريف بتقانة زراعة
ف�شائل النخيل

املنتجة بالزراعة الن�شيجة

10-11049.مو�شوع التقانة الن�شيجية

قليلة 22-10
متو�شطة 35-23

كبرية 49-36

5-2524.املوقف ال�شابق عن التقانة

قليلة 11-5
متو�شطة 18-12

كبرية 24-19

14-31469.خ�شائ�س جمهور امل�شتفيدين

قليلة 28-14
متو�شطة 43-29

كبرية 69-44

4.مالئمة اجلهاز الذي 

8-839يتبنى التقنية

قليلة 17-8
متو�شطة 27-18

كبرية 39-28

37-37181املجموع

قليلة 84-37
متو�شطة 132-85

كبرية 181-133

حتديد اهداف احلملة االر�شادية

4-5419.حتديد نوع التغري املطلوب

قليلة 8-4
متو�شطة 13-9

كبرية 19-14

5-6525.حتديد جمهور امل�شتفيدين

قليلة 11-5
متو�شطة 18-12

كبرية 25-19

3-7314. حتديد مدة اجراء التغري

قليلة 6-3
متو�شطة 10-7

كبرية 14-11

12-1257املجموع

قليلة 24-12
متو�شطة 37-25

كبرية 57-38

جماالت  من  جم��ال  بكل  الن�شيجية  بالزراعة 
البحث االتية:

1. جمال التحليل والتعريف بن�شر تقانة زراعة 
ف�شائل النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية:

تظهر نتائج البحث املتح�شل عليها باأن م�شتوى 
اهمية التحليل والتعريف بتقانة ف�شائل النخيل 
قد  للمبحوثني  الن�شيجية  ب��ال��زراع��ة  املنتجة 
ترتاوح بني 37-181 درجة ومبتو�شط بلغ 101.3 
مت  وقد  درجة.   3.72 معياري  وانحراف  درجة 
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مستوى االهميةجدول الدرجاتعدد الفقراتالمحورالمجال

�شياغة خطة احلملة االر�شادية 
لتقانة الزراعة الن�شيجية

3-8314. م�شمون الر�شالة

قليلة 6-3
متو�شطة 10-7

كبرية 14-11

9. الطرق والو�شائل 
3-314االر�شادية املطلوبة

قليلة 6-3
متو�شطة 10-7

كبرية 14-11

3-10314. حتديد توقعات تنفيذ الزراعة

قليلة 6-3
متو�شطة 10-7

كبرية 14-11

11.حتديد توقعات اجناز 

3-314االن�شطة االر�شادية والتدريبية

قليلة 6-3
متو�شطة 10-7

كبرية 14-11

12. التخ�شي�شات املادية 
3-314واملالية والب�شرية املطلوبة

قليلة 6-3
متو�شطة 10-7

كبرية 14-11

13.م�شاهمة اجلهات 

4-419ال�شاندة االخرى

قليلة 8-4
متو�شطة 13-9

كبرية 19-14

4-1449. املتابعة والتقومي

قليلة 8-4
متو�شطة 13-9

كبرية 19-14

23-23108املجموع

قليلة 50-23
متو�شطة 78-51
كبرية 108-79

72-72346املجموع الكلي

قليلة 162-72
متو�شطة253-163
كبرية 346-254

معدل م�شتوى الن�شبة %عدد املبحوثنيمعدل م�شتوى الفئات الكلي درجة
Xاالهمية درجة

85.93117.7قليلة 162-72

208.6

S.D=5.01

1912.91207.5متو�شطة 253-163

12081.16300.8كبرية 254 346-

147100املجموع
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والتعريف  النخيل  اهمية  م�شتوى  ت�شنيف 
ثالث  ال��ى  الن�شيجية  النخيل  ف�شائل  بتقانة 
بلغت  وق��د  )قليلة،متو�شطة،كبرية(،  ف��ئ��ات 
133-181( على   ،132-85  ،84-37( درجاته 

التوايل، جدول رقم 4.
يظهر اجلدول ان %76.2 من عينة البحث تقع 
�شمن فئة م�شتوى االهمية الكبرية، وان ن�شبة 
م�شتوى  فئة  �شمن  تقع  البحث  عينة  من   17%

%6.8 من عينة  االهمية املتو�شطة’ وان ن�شبة 
البحث تقع �شمن فئة م�شتوى االهمية القليلة. 
وقد جاء حمور التعريف والتحليل بخ�شائ�س 
ب�شاتني  ا���ش��ح��اب  م��ن  امل�شتفيدين  ج��م��ه��ور 
املنتج  النخيل  ف�شائل  تقانة  ن�شر  من  النخيل 
ومبعدل  االول��ى  باملرتبة  الن�شيجية  بالزراعة 
�شمن  ويقع  درجة،   105.8 بلغ  اهمية  م�شتوى 
جاء  ح��ني  يف  ال��ك��ب��رية،  االهمية  م�شتوى  فئة 
حمور التحليل والتعريف مبو�شوع تقانة ف�شائل 
باملرتبة  الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة  النخيل 
بلغ  اهمية  م�شتوى  ومبعد  واالخ���رية،  الرابعة 
االهمية  م�شتوى  فئة  �شمن  ويقع  درجة   93.5

الى �شرورة  �شبب ذلك  يعود  ورمبا  املتو�شطة. 
ت��وج��ه احل��م��ل��ة االر����ش���ادي���ة وخ��ط��ط��ه��ا نحو 
وال�شعب  االق�شية  النخيل يف  ب�شاتني  ا�شحاب 
التعليمية  خ�شائ�شهم  وحت��ل��ي��ل  ال��زراع��ي��ة 
بالدرجة  والفنية  واالجتماعية  واالقت�شادية 
جميع  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  وا���ش��راك��ه��م  االول����ى 
االر���ش��ادي��ة  احلملة  خطة  وان�شطة  فعاليات 

وحاجتهم  اهتمامهم  مب��دى  ارائ��ه��م  اخ��ذ  مع 
الحالل تقانة ف�شائل النخيل املنتجة بالزراعة 
يف  وخا�شة  النخيل  ا�شجار  حمل  الن�شيجية 
التمور  ال�شناف  خا�شة  القدمية  الب�شاتني 

املرغوبة جتارياآ يف اال�شواق العاملية واملحلية.
2. جمال حتديد االهداف اخلا�شة بن�شر تقانة 

ف�شائل النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية:
تظهر نتائج البحث املتح�شل عليها باأن م�شتوى 
ف�شائل  تقانة  بن�شر  االه���داف  حتديد  اهمية 
النخيل املنتجة بالزراعة الن�شيجية للمبحوثني 
قد ترتاوح بني 12-57 درجة ومبتو�شط بلغ31.4 
وقد  درج��ة،   2.88 معياري  وان��ح��راف  درج��ة 
االه��داف  حتديد  اهمية  م�شتوى  ت�شنيف  مت 
املنتجة  النخيل  ف�شائل  تقانة  بن�شر  املطلوبة 
)قليلة،  فئات  ثالث  الى  الن�شيجية  بالزراعة 
متو�شطة، كبرية( وقد بلغت درجاته )24-12، 
مبني يف  كما  التوايل  (على   57-38  ،37-25

جدول رقم )5(
البحث تقع  %85 من عينة  ان  يظهر اجلدول 
�شمن فئة م�شتوى االهمية الكبرية، وان ن�شبة 
9.4 % من عينة البحث تقع �شمن فئة م�شتوى 

% تقع �شمن فئة   5.6 االهمية املتو�شطة، وان 
نوع  حمور  جاء  وقد  القليلة.  االهمية  م�شتوى 
االه��داف  حتديد  راأ���س  على  امل��رغ��وب  التغري 
املنتجة  النخيل  ف�شائل  تقانة  بن�شر  اخلا�شة 
ومبعد  االول���ى  باملرتبة  الن�شيجية  ب��ال��زراع��ة 

34.7 درجة وهويقع �شمن فئة  م�شتوى اهمية 
حمور  جاء  حني  يف  الكبرية.  االهمية  م�شتوى 
حتديد مدة اجراءات التغري للحملة االر�شادية 
اخلا�شة بن�شر ف�شائل النخيل املنتجة بالزراعة 
ومبعدل  واالخ��رية  الثالثة  باملرتبة  الن�شيجية 
م�شتوى اهمية 33.8 درجة وهو يقع �شمن فئة 
م�شتوى االهمية الكبرية اي�شاآ. ويعتقد ان �شبب 
ذل��ك رمب��ا يعود ال��ى ���ش��رورة حتديد اه��داف 
احلملة االر�شادية وماهي النواع التغري املطلوب 
من ادخال ون�شر تقانة ف�شائل النخيل املنتجة 
قطاع  يف  العاملني  ل��دى  الن�شيجية  بالزراعة 
ا�شحاب  ي�شمل  بذلك  وه��و  والتمور  النخيل 
وا�شحاب معامل  وامل�شتثمرين  النخيل  ب�شاتني 
كب�س وت�شنيع التمور بل ميكن ان يتعدى ذلك 
التمور.  وت�شويق  جت��ارة  يف  العاملني  لي�شمل 
وحتديد مدة �سنوات التغري املطلوب ب�سرط ان 
يبداأهذا التغري من ال�شنة االولى الأدخال وانتاج 
خمتربات  قبل  م��ن  املنتجة  النخيل  ف�شائل 
الزراعة الن�شيجية يف الهياأة، وان ت�شتمر هذه 
تقانة  انتاج  ا�شتمرار  مع  االر�شادية  احلملة 

ف�شائل النخيل بالزراعة الن�شيجية.
االر�شادية  احلملة  خطة  �شياغة  حتديد   .3
املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراع���ة  تقانة  لن�شر 

بالزراعة الن�شيجية:
ت�شري نتائج البحث املتح�شل عليها باأن م�شتوى 
لن�شر  ار���ش��ادي��ة  حملة  خطة  �شياغة  اهمية 
بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراعة  تقانة 

جدول )4( توزيع املبحوثني وفقآ ملستوى االهمية ملجال التحليل والتعريف بتقانة فسائل النخيل املنتجة بالزراعة النسيجية

المحور

فئات مستوى االهمية درجة
معدل مستوى 

االهمية درجة
XS.D كبيرة)133-181(متوسطة)85-132(قليلة)84-37(

%عدد%عدد%عدد

11711.63725.19363.393.5.مو�شوع التقانة

101.33.72

2106.91610.812182.3104.1.املوقف ال�شابق عن التقانة

374.81510.212585105.8.خ�شائ�س جمهور امل�شتفيدين

464.23221.710974.1101.9.مالئمة اجلهاز الذي يتبنى احلملة

106.8251711276.2املعدل

45.3108.4157.6معدل م�شتوى االهمية درجة
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الن�شيجية للمبحوثني قد ترتواح بني 108-23 
وانحراف  درج��ة   64.3 بلغ  ومبتو�شط  درج��ة 
م�شتوى  ت�شنيف  ومت  درج���ة   3.2 م��ع��ي��اري 
لن�شر  االر�شلدية  احلملة  خطة  �شياغة  اهمية 
بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�شائل  زراعة  تقانة 
متو�شطة،  قليلة،   ( فئات  ثالث  الى  الن�شيجية 
كبرية( وقد بلغت درجاته )50-23، 78-51، 
جدول  يف  مبني  كما  التوايل  (على   108-79

رقم )6(

يظهر اجلدول ان %86.7 من عينة البحث تقع 
�شمن فئة م�شتوى االهمية الكبرية، وان ن�شبة 
%10.9 من عينة البحث تقع �شمن فئة م�شتوى 

االهمية املتو�شطة، وان ن�شبة %3.4 تقع �شمن 
جاءحمور  وق��د  القليلة.  االهمية  م�شتوى  فئة 
�شياغة اخلطة بتحديد توقعات تنفيذ الزراعة 
الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة  النخيل  لف�شائل 
الب�شاتني  ا�شحاب  ل��دى  الدائمية  امل��واق��ع  يف 
بلغ  اه��م��ي��ة  م�شتوى  ومب��ع��د  االول����ى  ب��امل��رت��ب��ة 
االهمية  م�شتوى  فئة  �شمن  ويقة  درج��ة   67.1

الكبرية، يف حني جاء حمور م�شمون الر�شالة 

االر�شادية للحملة اخلا�شة لن�شر تقانة فف�شائل 
باملرتبة  الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة  النخيل 
بلغ  اهمية  م�شتوى  واالخرية، ومبعدل  ال�شابعة 
االهمية  م�شتوى  فئة  �شمن  ويقع  درجة   63.4

معظم  ان  ذل��ك  �شبب  يعود  ورمب��ا  املتو�شطة. 
امل�شاركني يف احلملة االر�شادية يتطلعون ب�شدة 
النخيل  ف�شائل  زراعة  بتنفيذ  املبا�شرة  لروؤية 
ا�شحاب  ل��دى  وخ�شو�شاآ  الدائمة  املواقع  يف 
العلمية  التو�شيات  وح�شب  النخيل  ب�شاتني 
للزراعة و خالل بداية ف�شلي الربيع واخلريف 
من كل �شنة. مع املبا�شرة فوراآ بتحديد توقعات 

جدول رقم )5( توزيع املبحوثني وفقآ ملستوى االهمية ملجال تحديد االهداف بنرش تقانة فسائل النخيل املنتجة بالزراعة النسيجية

المحور

معدل فئات مستوى االهمية درجة
مستوى 

االهمية درجة
XS.D

كبيرة)38-57(متوسطة)25-37(قليلة)24-12(

%عدد%عدد%عدد

185.496.113088.534.7.حتديد نوع التغري املطلوب

31.42.88

274.9138.812786.334.1.حتديد جمهور امل�شتفيدين

385.42013.61198233.8.حتديد مدة اجراءات التغري

85.6149.412585املعدل

17.8131.2747.24معدل م�شتوى االهمية درجة

جدول رقم )6( توزيع املبحوثني وفقآ ملستوى اهمية صياغة خطة الحملة االرشادية بنرش تقانة زراعة فسائل النخيل املنتجة بالزراعة النسيجية

المحور

معدل فئات مستوى االهمية درجة
مستوى 
االهمية 

درجة

XS.D
كبيرة)79-108(متوسطة)51-78(قليلة)50-23(

%عدد%عدد%عدد

153.42013.61228363.4.م�شمون الر�شالة

64.32

3.2

221.42114.312484.365.5.الطرق والو�شائل االر�شادية املطلوبة

3111912.912786.167.1حتديد توقعات تنفيذ الزراعة

4.حتديد توقعات اجناز االن�شطة 

42.742.713995.666.2االر�شادية والتدريبية

564.11912.91228365.4.التخ�شي�شات املادية واملالية والب�شرية املطلوبة

664.12013.612182.365.2.م�شاهمة اجلهات ال�شاندة االخرى

785.4117.512887.166.1.املتابعة والتقومي

53.41610.912686.7املعدل

36.464.38793.4معدل م�شتوى االهمية درجة
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قبل  والتدريبية  االر���ش��ادي��ة  االن�شطة  اجن��از 
ا�شجار  وخدمة  زراع��ة  اج��راء  مواعيد  وخالل 

النخيل.

االستنتاجات والتوصيات:

غالبية  لدى  كبرية  اهمية  هناك  ان  1.ي�شتنتج 
حلمالت  التخطيط  ب��دء  ب�شرورة  املبحوثني 
النخيل  ف�شائل  زراع��ة  تقانة  لن�شر  ار�شادية 
وت�شمل  فوراآ  تبداأ  الن�شيجية  بالزراعة  املنتجة 
كافة املناطق الزراعية التي تنت�شر فيها ب�شاتني 
النخيل يف العراق، ذلك ملعاجلة الواقع املرتدي 

الذي ا�شاب ب�شاتني النخيل
نحو  التوجه  ���ش��رورة  على  املبحوثني  اك��د   .2
وامل�شتثمرين  النخيل  ب�شاتني  ا�شحاب  ا�شراك 
وا���ش��ح��اب م��ع��ام��ل ك��ب�����س وت�����ش��ن��ي��ع ال��ت��م��ور 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��ف��ي��ذ ل��ل��م��ه��ام واالن�����ش��ط��ة 

والفعاليات اخلا�شة باحلملة االر�شادية.
ادخال  املطلوب من  التغري  اولويات  3. حتديد 
بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�شائل  تقانة  ون�شر 
الثقافية  اخل�����ش��ائ�����س  لي�شمل  الن�شيجية 
ب�شاتني  ال�شحاب  واالقت�شادية  واالجتماعية 
هذه  الن�شروتتبنى  عملية  ي�شهل  ومبا  النخيل 
كجهة  للنخيل  العامة  الهياأة  قبل  من  التقانة 
ت��ن��م��وي��ة ومب�����ش��اع��دة اجل��ه��از االر����ش���ادي يف 

املحافظات كافة.
الى  املبحوثني  من  العظمى  الغالبية  4.ا�شارت 
اخلا�شة  والفقرات  واملحاور  املجاالت  اهمية 
تقانة  لن�شر  االر�شادية  احلملة  خطة  ت�شميم 
الن�شيجية،  بالزراعة  املنتجة  الف�شائل  زراعة 
وه����ذا مم��اي��وؤك��د ����ش���رورة ال��ت��وج��ه يف فهم 
يف  امل�شتخدمة  االر�شادية  والو�شائل  الطرائق 
واعطاء  االر���ش��ادي��ة  احلملة  وت�شميم  تنفيذ 
والتعلم  التعليم  يف  كافة  للم�شاركني  الفر�شة 
ك��ي��ف��ي��ة تخطيط  ع��ل��ى  امل�����ش��ت��م��ر  وال���ت���دري���ب 

احلمالت االر�شادية وتوفري م�شتلزماتها.
املنتجة  النخيل  ف�شائل  بزراعة  املبا�شرة   .5
بالزراعة الن�شيجية يف املواقع الدائمة بدءًا من 
حمطات النخيل العائدة للهياأة العامة للنخيل 

وا�شتمرار ن�شر زراعة ف�شائل النخيل الن�شيجية 
لدى ا�شحاب ب�شاتني النخيل ويف عموم القطر 
يف  جن��اح��اآ  اث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  للف�شائل  وخ��ا���ش��ت��ة 

املوائمة واالقلمة وا�شبحت جاهزة للزراعة.
6. �شرورة دعم خمتربات الهياة العامة للنخيل 
التقانة  هذه  النتاج  العلمية  امل�شتلزمات  بكافة 
ب�شرية  املالية،  االمكانيات)املادية،  وت��وف��ري 
املرغوبة  اال���ش��ن��اف  ان��ت��اج  الإمكانية  ،فنية( 
عاملياآ  مطلوبة  متور  ا�شناف  وانتاج  واملطلوبة 

وحملياآ بدل اال�شناف غري جتارية ال�شائدة.
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جميع  يف  للبلدان  كبرية  اأهمية  الزراعة  حتتل 
ن�شبية تخ�ش�شية  العامل، وهناك ميزة  اأنحاء 
يتميز  ال��ع��امل،  بلدان  من  بلد  لكل  االإن��ت��اج  يف 
باإنتاج متميز من حم�شول اأو بع�س املحا�شيل 
الزراعية، وهناك حما�شيل زراعية ت�شرتك يف 
اإنتاجها عدد كبري من بلدان العامل بالرغم من 

تفاوت التخ�ش�س واجلودة والكمية املنتجة.
زراع�����ة ال��ن��خ��ي��ل واإن���ت���اج ال��ت��م��ور م���ن اأه���م 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��زراع��ي��ة  االجت���اه���ات 
نظرًا  عمومًا  العربي  اخلليج  ودول  ال�شعودية 
اجلغرايف  املوقع  وملنا�شبة  االإن��ت��اج  يف  للتميز 
هذا  يف  والعظيمة  الهائلة  اخل��ربات  ول��وج��ود 
اأن  منا  يتطلب  ال��ذي  االأم��ر  ال��زراع��ي،  املجال 
املجال  ب��ه��ذا  يخت�س  م��ا  يف  متميزين  ن��ك��ون 
الزراعي، كذلك القيمة الغذائية العالية للتمور 
والتي اأ�شبحت حمط اأنظار وتطلعات كثري من 

أحد مقومات نجاح زراعة النخيل 
وإنتاج التمور محليًا وإقليميًا

�شعوب البلدان املتقدمة االأمر الذي يحتم علينا 
العناية الفائقة بهذا املنتج على امل�شتوى املحلي 
والدويل وتقدمي منتج التمور بطريقة تتنا�شب 
واأهمية املنتج وكذا اأذواق ورغبات امل�شتهلكني 
داخليًا وخارجيًا، وهذا يتطلب جهد كبري وعمل 
موؤ�ش�شي على م�شتوى اململكة العربية ال�شعودية 
العمل  يتم  اإ�شرتاتيجي  كهدف  اخلليج  ودول 
اأهمية  مراعاة  مع  املخت�شني  خالل  من  عليه 
االخت�شا�شات  تداخل  وع��دم  اجلهود  توحيد 
بالوقت  وامل��ح��دد  امل��ط��ل��وب  للهدف  للو�شول 

وامل�شتوى املطلوبني.
اإن�شاء  اململكة  تبنت  ق��د  االأخ���رية  االآون���ة  يف 
مقره  ليكون  والتمور  للنخيل  ال��دويل  املجل�س 
وال��ذي  ال�شعودية  العربية  باململكة  الريا�س 
التمور  اإن��ت��اج  و�شع  على  التعرف  اإل��ى  يهدف 
العامل  م�شتوى  على  للتمور  املنتجة  البلدان  يف 
تظهر  التي  واملعوقات  امل�شاكل  حتديد  بهدف 
جميع  يف  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة  يف 
املراحل ابتداء من زراعة النخيل حتى ت�شويق 
كفاءة  ذات  خم��رج��ات  اإل��ى  للو�شول  التمور 
ع��ال��ي��ة، ول��و���ش��ع اإط����ار ع���ام الإي��ج��اد احل��ل��ول 
جلميع امل�شاكل من خالل حتديدها وو�شع اآلية 

واأ�شاليب معاجلة تنظيمية فعالة.

سعود بن عبد الكريم الفدا
saudalfadda@hotmail.com

المجلس الدولي 
للنخيل والتمور
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ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذا ال���ه���دف وب���دق���ة ���ش��وف ي��دع��م 
ال��دور  ت��اأدي��ة  وب��ال��ت��ايل  ال��ت��م��ور  اقت�شاديات 
لتحقيق  املعي�شة  م�شتوى  حت�شني  يف  االإيجابي 
للتمور  املنتجة  ال��دول  يف  امل�شتدامة  التنمية 
الغذائي  االأم��ن  حتقيق  يف  امل�شاهمة  وكذلك 

والتوازن البيئي وهذا اأمر هام جدًا.
ما  وح�شب  ج��دًا  ال��ه��ام  التوجه  ه��ذا  ولتنفيذ 
الدكتور  ال�شعودي  الزراعة  وزير  معايل  حدده 
وجود  باأهمية  بالغنيم  عبدالرحمن  بن  فهد 
جهاز موؤ�ش�شي دويل )لتطوير وتنظيم وت�شويق( 

منتج التمور وعلى اأعلى امل�شتويات.
للنخيل  ال���دويل  املجل�س  اإن�����ش��اء  يف  االإ���ش��راع 
املقومات  اأهم  اأحد  ويعترب  جدًا  هام  والتمور 
يف  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  ل��زراع��ة  ال��داع��م��ة 
اململكة العربية ال�شعودية ودول اخلليج بل وكل 
التمور  واإنتاج  النخيل  بزراعة  املهتمة  ال��دول 
ب�شكل عام فهذه خطوة فاعلة اإذا مت اال�شتعداد 

نخيل،ونوعية  به من  ما  وعدد   ، امل�شروع 
الرتبة،وعدد االآبار، وعمق املياه اجلوفية 
التكلفة  هذه  اأن  اإال  الري،  �شبكة  ونوعية 
تعترب اأقل من تكلفة اال�شتثمار يف زراعة 
القمح  مثل  احلقلية  املحا�شيل  بع�س 
وذلك  املحاور  على  تعتمد  التي  وال�شعري 
ولقلة  املحور،  م�شتلزمات  تكلفة  الرتفاع 
عمره االفرتا�شي ولتذبذب اأ�شعار القمح 
يف  تثمر  ال  النخلة  كانت  واإن  ال�شعري،  و 
عدد  اأن  اإال  �شنوات  �شت  بعد  اإال  الغالب 
ي�شاهم  ق��د  بجانبها  املنتجة  الف�شائل 
قبل  ما  فرتة  خالل  التكلفة  تخفي�س  يف 
االأ�شناف  من  كانت  اإن  خا�شة  االإث��م��ار 

املمتازة.
املحلية . 2 وامل��ن��اف�����ش��ات  اجل��وائ��ز  اإن�����ش��اء 

ذلك  م��ث��ال  وال��ت��م��ور  بالنخيل  اخلا�شة 
للنخيل  بندر  بن  في�شل  االأم��ري  جائزة 

لها بال�شكل ال�شليم من خالل العمل املوؤ�ش�شي 
ور���ش��ال��ة  ط��م��وح��ة  م�شتقبلية  ل��روؤي��ا  امل��ن��ظ��م 

واأهداف واقعية ومنطقية وممكنة التنفيذ.
العربية  باململكة  عديدة  مزايا  هناك  اأن  كما 
امل�شتثمرين  ت�شجع  اخلليج  ودول  ال�شعودية 
اال�شتثمار يف  على  واملزارعني  االأعمال  ورجال 
والتمور نذكر هنا  واإنتاج  النخيل  قطاع زراعة 

اأربع مزايا رئي�شة كما يلي:

أواًل: مقومات نجاح زراعة 
النخيل

النخيل . 1 ل��زراع��ة  الن�شبية  التكلفة  قلة 
االأخ��رى  ال��زراع��ي��ة  باملحا�شيل  مقارنة 
للنخلة  الكلية  التكلفة  قيمة  تختلف  حيث 
الواحدة �شنويًا من امل�شاريف الت�شغيلية 
م��ن منطقة  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  وامل�����ش��اري��ف 
الأخرى، ومن م�شروع الآخر، ح�شب حجم 
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والتمور بفئاتها الثالثة والتي مت التناف�س 
ح��ال��ي��ًا  وج�����اري  1428ه�  ع���ام  ع��ل��ي��ه��ا 
فئات  على  للتناف�س  املكثف  اال�شتعداد 

اجلائزة الثالث خالل عام 1433ه�.
اأنواعها . 3 بكافة  الف�شائل  م�شادر  توفر 

�شواء  منا�شبة  وب��اأ���ش��ع��ار  واأ���ش��ن��اف��ه��ا   ،
بب�شاتني  اأمهاتها  بجانب  التي  الف�شائل 
ن�شيجية  ف�����ش��ائ��ل  اأو  ال��ن��خ��ي��ل  وم�����زارع 
مبختربات زراعة االأن�شجة املنت�شرة بدول 

جمل�س التعاون وعلى مدار العام.
االأرا�شي . 4 من  املنا�شبة  امل�شاحات  توفر 

ل��ل��زراع��ة مبعظم  امل��الئ��م��ة  ال��زراع��ي��ة 
مناطق اململكة.

العلمية . 5 وال��ل��ق��اءات  امل���وؤمت���رات  اإق��ام��ة 
تعد  التي  وال��دول��ي��ة  واالإقليمية  املحلية 
املجال  هذا  يف  اخل��ربات  لتبادل  فر�شة 
واملهتمني بقطاع  املزارعني  ونقل خربات 

النخيل والتمور.
مما . 6 الت�شاري�س  وتباين  االأرج��اء  ات�شاع 

املناخية  ال��ظ��روف  ت��وف��ري  ع��ل��ى  ���ش��اع��د 
درج��ات  اخ��ت��الف  ي���وؤدي  حيث  املنا�شبة 
معنويًا  اخ��ت��الف��ًا  وال��رط��وب��ة  احل����رارة 
التمور  من��و  �شرعة  يف  الوا�شح  اأث���ره  ل��ه 
اأن��واع��ه��ا  واخ��ت��الف  ن�شجها  وم��واع��ي��د 

ح�شب املناطق.
لدى . 7 املتوفرة  واجليدة  املرتاكمة  اخلربة 

بع�س املزارعني يف زراعة النخيل واإنتاج 
وت�شنيع التمور.

ثانياً: مقومات نجاح تسويق 
التمور

اإقامة معار�س ومهرجانات حملية تغطي . 1
جميع مناطق اململكة �شنويًا والتي ت�شجع 

على ت�شويق التمور.
توفر و�شائل النقل احلديثة باململكة التي . 2

و�شراء  بيع  عمليات  اإمت��ام  على  ت�شاعد 
التمور.

سعود بن عبد الكريم الفدا
مدير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف 

صالح عبد العزيز الراجحي
نائب رئيس لجنة التمور بالغرفة 

التجارية الصناعية بالقصيم
عضو اللجنة الوطنية للنخيل والتمور

وب��ع�����س . 3 ال����زراع����ة  وزارات  م�����ش��ارك��ة 
املعار�س  يف  االخت�شا�س  ذات  اجلهات 
ال��ع��الق��ة  ذات  ال��دول��ي��ة  وامل��ه��رج��ان��ات 
ت�شويق  على  ت�شجع  حتى  التمور  بت�شويق 

التمور.
توفر م�شانع لفرز وتعبئة وت�شنيع التمور . 4

وج��ود  اإل���ى  ي��ح��ت��اج  بع�شها  ك��ان��ت  واإن 
امل�شانع  لتلك  ومطلوبة  جديدة  تقنيات 
اإقامة ال�شناعات  لكي ي�شاعد ذلك على 
التحويلية للتمور والتي من خاللها ميكن 
اال�شتفادة من التمور ومبا تتنا�شب مع ما 

ميكن اأن ي�شتق من هذا املنتج الهام.
التعاون . 5 جمل�س  ب���دول  التمور  مناف�شة 

يجعلها  مم��ا  امل��ج��اورة  ب��ال��دول  للتمور 
العاملية  االأ�شواق  يف  املناف�شة  على  قادرة 
من خالل ت�شديرها اإلى تلك الدول مثل 

االأوربية.
التحويلية . 6 املنتجات  على  الطلب  ك��رثة 

للتمور وم�شتقاتها.
الفواكه . 7 اأن����واع  اأك���رث  م��ن  ال��ت��م��ور  تعترب 

ان��ت�����ش��ارًا ف��ه��ي ال��غ��ذاء ال��ق��اب��ل للحفظ 
ميزة  مينحه  مما  والتخزين  والتجفيف 
على االأغذية �شريعة التلف اأو القابلة له، 
ب�شرًا  تقدم  التمور  اأ�شناف  من  وكثريًا 
اأو  املح�شول  ن�شج  مو�شم  يف  رط��ب��ًا  اأو 
جمففة يف الوجبات الغذائية طوال ال�شنة 
اأخرى  غذائية  �شناعات  �شمن  تقدم  اأو 
الطلب  من  تزيد  عوامل  فهذه  متقدمة 

على التمور.
ارتباط التمور باملنا�سبات الدينية ك�سهر . 8

�شواء  عليها  الطلب  م��ن  يزيد  رم�شان 
للمواطنني اأو املقيمني اأو الوافدين خا�شة 

الأداء منا�شك العمرة وفري�شة احلج.

ثالثاً: مقومات نجاح تصنيع 
املنتجات الثانوية للنخيل

وع��دم . 1 حمليًا  ال��ث��ان��وي��ة  املنتجات  ت��وف��ر 
ال�شعف  ومنها  ا�شتريادها  اإل��ى  احلاجة 

اجل�����اف، اخل���و����س، ال��ل��ي��ف، ال��ك��رب، 
والنخيل امليت.

املنتجات . 2 من  امل�شنعة  املواد  وتنوع  تعدد 
الثانوية للنخيل ومنها �شناعة االأخ�شاب، 

وبع�س ال�شناعات احلرفية اخلفيفة.
ازدياد الطلب على االأعالف امل�شنعة من . 3

احليوانات  اأعداد  الزدياد  املنتجات  هذه 
والتي تعتمد اأ�شا�شًا على ناجت فرز التمور 

والنوى.
هذه . 4 حمتوى  بطبيعة  امل�شتهلك  قناعة 

ال�شناعات وارتباطه بها.
االأول��ي��ة . 5 امل���واد  الأ���ش��ع��ار  الن�شبي  الثبات 

الثانوية  )املنتجات  النخلة  من  املنتجة 
ت��ذب��ذب��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  حم��ل��ي��ًا  للنخلة( 
االأ�شعار العاملية واأزمات ال�شحن والتاأمني.

الطبيعي . 6 ال�����ش��ن��اع��ي  ال�����ش��م��اد  اإع�����داد 
تقليم  ن��واجت  خملفات  م��ن  )كمبو�شت( 

النخيل لال�شتفادة منه يف ت�شميد الرتبة 
الزراعية.

رابعاً: مقومات نجاح إضافية
يتم  ال��ت��ي  امل��ق��وم��ات يف اجل��وائ��ز  ه��ذه  تتمثل 
والتي  عاملية  اأو  حملية  ���ش��واء  عنها  االإع���الن 

تتعلق بالنخيل والتمور ومنها:-
للنخيل . 1 بندر  بن  في�شل  االأم��ري  جائزة 

مبنطقة الق�شيم يف فئاتها الثالثة.
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة . 2

االإمارات يف فئاتها اخلم�شة.
جائزة املراعي لالإبداع العلمي يف جمال . 3

بالنخيل  تتعلق  علمية  اأب��ح��اث  اأف�����ش��ل 
والتمور.
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د. سيد عاشور أحمد
s.ashour@gmail.com

التأثيرات المناخية على 
الزراعة العربية واألمن الغذائي

نخلة التمر نموذجًا )2-2(

تناولنا في العدد 
السابق التأثيرات 

المناخية على الزراعة 
العربية ومدى تأّثر 

نخيل التمر بها. وسوف 
نتناول في هذا الجزء 
التأثيرات على األمن 
الغذائي وإمكانات 

قائمة لنخيل التمر في 
المساهمة بتحقيقه.

يعرف االأمن الغذائي لبلد ما باإمكانية اإنتاجه 
ل��ك��اف��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه م��ن ال��غ��ذاء االأ���ش��ا���س اأو 
با�شتطاعته �شراءه من اخلارج حتت اأي ظرف 
خا�شة يف ظل ارتفاع اأ�شعار الغذاء العاملية. ويف 
القرن التا�شع ع�شر عند بدء الثورة ال�شناعية، 
»ت��وم��ا���س  ك��ت��ب   ،1798 ع���ام  يف  وب��ال��ت��ح��دي��د 
ذكر  ال�شكان،  زيادة  مبداأ  عن  كتابًا  مالتو�س« 
طبقًا  ت��زداد  العامل  يف  ال�شكان  زي��ادة  اأن  فيه 
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لداّلة اأ�شّية يف حني اأن زيادة االأر�س الزراعية 
خطّية  لعالقة  طبقًا  ت��زداد  الزراعي  واالإنتاج 

ب�شيطة ال تّت�شق والزيادة يف تعداد ال�شكان.

باأنه   FAO والزراعة  االأغذية  منظمة  وتوؤِمن 
البد من زيادة اإنتاج الغذاء بن�شبة 70 % حتى 
عام 2050 لتغطية احتياجات الب�شر، وحتّذر 
اإلى مرحلة حرجة يف  و�شل  قد  العامل  اأن  من 
اإنتاج الغذاء ال ميكن اال�شتهانة بها اأو ال�شكوت 
الغذاء  اأ�شعار  اأن  املوؤكد  من  بات  واأن��ه  عليها، 
�شرتتفع م�شتقباًل يف العامل، و�شوف يوؤثر ذلك 
النا�س  ُينفق  حيث  الفقرية  البالد  �شكان  على 

معظم دخلهم على �شراء الغذاء.

منتجي  اأك���رب  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  وتعترب 
بالد  وتعتمد  ال��ع��امل،  يف  احلبوب  وم�شّدري 
لتغطية احتياجات  كثرية على اال�شترياد منها 
�شعوبها. ويوؤثر نق�س االإنتاج االأمريكي مبا�شرة 
الغذائية.  للمواد  العاملية  االأ�شعار  ارتفاع  على 
يف  االأمريكية   ”TIME “تامي  ملجلة  وطبقا 
ال��والي��ات  يف  احل��ال��ة  ف���اإن   2012 اأغ�شط�س 

املتحدة بهذا اخل�شو�س كما يلي:
• �شيف 	 يف  اجليد  القمح  حم�شول  ن�شبة 

2012 كان 24 % باملقارنة بن�شبة 62 % 

يف العام ال�شابق.
• خمزون فول ال�شويا يف نهاية عام 2011 	

كان 170 مليون بو�شل Bushel “البو�شل 
اأقل  وه��و  احلبوب”  من  كجم   15 يعادل 
ال�شابقة  االأع��وام  يف  خمزونه  عن  بكثري 

“257 مليون بو�شل”.
• زادت م�شاحة االأرا�شي املعّر�شة للجفاف 	

من 17 % فيما قبل اإلى 39 % عام 2012.
• ن��ح��و 73 % م��ن االأرا����ش���ي ال��ت��ي ت��رّب��ي 	

اأ�شبحت  املتحدة  ال��والي��ات  يف  املا�شية 
فول  ونق�س  اجلفاف  �شدة  من  متاأثرة 

ال�شويا.
• ن��ح��و 88 % م��ن االأرا����ش���ي ال��ت��ي ُت���زرع 	

بالقمح اأ�شبحت متاأثرة باجلفاف.

درج��ات  ف��اإن  الكربون،  انبعاثات  يف  ال��راه��ن 
احلرارة �شوف تزيد بنحو درجة مئوية واحدة 
بحلول عام 2030 ودرجتني مئويتني يف نهاية 

القرن.
اأكرب،  بقدر  املتقدمة  البلدان  ت�شتفيد  و�شوف 
يف  احلبوب  اإنتاجية  تزيد  اأن  املقدر  من  الأن��ه 
رو�شيا.  اأن��ح��اء  وبع�س  اأوروب����ا  و�شمال  ك��ن��دا 
اأن  املتوقع  من  فاإنه  ذل��ك،  من  العك�س  وعلى 
الفقرية  النامية  البلدان  �شلبية  ب�شورة  تتاأثر 
اخلم�شني  ال�شنوات  خالل  الراهن  الوقت  يف 
االأرا�شي  القادمة مع تقّل�س م�شاحة  املئة  اإلى 

الزراعية واإنتاجياتها املحتملة.
عام  والزراعة  االأغذية  ملنظمة  درا�شة  وت�شري 
1996 اإلى اأن اأ�شد انخفا�س يف اإنتاج احلبوب 

يتوقع  النامية، حيث  البلدان  �شوف يحدث يف 
املئة.  يف   10 نحو  االنخفا�س  متو�شط  يبلغ  اأن 
بني  متوقعًا  انخفا�شًا  اأن  اإل��ى  الدرا�شة  وتنّوه 
احلبوب  من  اإفريقيا  اإن��ت��اج  يف  املئة  يف   3-2

عام 2020 �شوف يكون كافيًا لوحده لتعري�س 
وت�شتلزم  لالأخطار.  �شخ�س  ماليني   10 نحو 
للتكّيف ي�شعب حتّملها  التاأثريات جهودًا  هذه 

• ي�����ش��ت��خ��دم يف 	 % م��ن ال��ق��م��ح   40 ن��ح��و 
الواليات املتحدة ل�شناعة الوقود احليوي 

.7[
حتقيق  اأهمية  م��دى  يتبني  احلقائق  ه��ذه  من 
العربي  وطننا  يف  للحبوب  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء 
ب��اأي �شكل،  وع��دم االع��ت��م��اد على اال���ش��ت��رياد 
ق��د حت��دث يف  ال��ظ��روف  ه��ذه  اأن مثل  خا�شة 
هذا  للحبوب،  م�شّدرة  رئي�شة  اأخ��رى  بلدان 
التغريات  تاأثريات  اإلى جانب �شرورة مواجهة 

اال على  املناخية 
واال�شتعداد الكامل لتبعاته.

تغري املناخ واألمن الغذايئ

ع��ام  وال���زراع���ة  االأغ���ذي���ة  ملنظمة  ت��ق��ري��ر  يف 
عام-  بوجه  عليه  املتفق  من  باأنه  ورد   2003

بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  للهيئة  طبقًا 
املناخ -2001 اأن تغري املناخ ناجم عن ن�ساط 
االإن�شان مبا يف ذلك االإنتاج ال�شناعي وعوادم 
من  االأن��واع  وه��ذه  االأ�شجار.  وقطع  ال�شيارات 
االأن�شطة ُتزيد من تركيز ثاين اأك�شيد الكربون 
من  وغ��ريه��ا  النيرتوجني  واأكا�شيد  وامل��ي��ث��ان 
غازات الدفيئة يف اجلو، واإذا ما ا�شتمر االجتاه 
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اإمكانات  لديهم  تقل  الذين  ال�شكان  ِقَبل  من 
احل�شول على املوارد اأو املدخرات ال�شرورية. 
ويف واقع االأمر، فاإن التاأثريات احلقيقية �شوف 
االإن��ت��اج  فيها  يتميز  التي  املناطق  يف  حت��دث 
يلي  وفيما  غالبًا.  ح��دّي  باأنه  حاليًا  الغذائي 
االأغذية  اإنتاج  على  املناخ  تغري  تاأثريات  بع�س 
وتريتها  وت����زداد  ف��ع��اًل  ملمو�شة  ت��ب��دو  وال��ت��ي 

ب�شرعة اأعلى مما كان متوقعًا من قبل:
خطوط  يف  الإقليمية  احل��رارة  درج��ات  ترتفع 
بع�س  و���ش��ط  ويف  العليا  ال�شمالية  ال��ع��ر���س 
اإجهاد  يف  احل��رارة  ارتفاع  ويت�شبب  القارات، 
املحا�شيل واملا�شية. مثال ذلك ارتفاع درجات 
تكوين  على  �شلبًا  يوؤثر  اأن  لياًل ميكن  احلرارة 
احلبوب وعلى جوانب اأخرى يف منو املحا�شيل.

يف  االأم���ط���ار  من�شوب  ان��خ��ف��ا���س  اح��ت��م��االت 
بع�س مناطق انعدام االأمن الغذائي كاجلنوب 
اأمريكا  م��ن  ال�شمالية  وامل��ن��اط��ق  االإف��ري��ق��ي 

الالتينية.
درج��ات  ارتفاع  ب�شبب  البخر  معدالت  زي��ادة 

احلرارة، وهبوط م�ستويات رطوبة الرتبة.
االأم��ط��ار يف ع��دد �شئيل من  مت��رك��ز ه��ط��ول 
االأمطار  اأي��ام  ع��دد  وزي���ادة  املطرية  ال��ف��رتات 
االجنرافات  اأخطار  اإل��ى  ي��وؤدي  مما  الغزيرة 
وال�����ش��ي��ول، اإل���ى ج��ان��ب ت��غ��ريات يف ال��ت��وزي��ع 

منو  ف�شل  يف  نق�شه  م��ع  للهطول  املو�شمي 
املحا�شيل الرئي�شة.

ارتفاع من�شوب مياه البحار، االأمر الذي يوؤدي 
كثيفة  البلدان  بع�س  من  اأج���زاء  اإغ���راق  اإل��ى 
ال�شكان واملعر�شة للفي�شانات مما ي�شبب نزوح 

املاليني.
االختالالت يف اإنتاج االأغذية واإمداداتها ب�شبب 
.4[ تزايد وترية و�شّدة االأحداث غري املاألوفة

االأغذية  منظمة  عن  �شادر  تقرير  اأف��اد  وق��د 
التاأثري  املناخية:  “التغريات  بعنوان  والزراعة 
تلك  االأو�شط” ب��اأن  ال�شرق  يف  ال��زراع��ة  على 
التغريات �شتوؤثر على االأمن الغذائي يف اأبعاده 
احل�شول  واإمكانية  الغذاء  توفر  وهي:  االأربعة 
ا�شتعمال  وكيفية  الغذائي  واال�شتقرار  عليه 
ب�شكل  م��ه��ّدد  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  واأن  ال��غ��ذاء، 
منطقة  مثل  بيئيًا  اله�ّشة  املناطق  يف  خا�س 
وجنوب  باإفريقيا  الكربى  ال�شحراء  جنوب 
جاء  وقد  االأو�شط.  ال�شرق  من  ومناطق  اآ�شيا 
ت�ساقط  اأمن���اط  يف  التغريات  اأن  التقرير  يف 
خ�شو�شًا  املحا�شيل،  على  توؤثر  قد  االأمطار 

االأرز يف العديد من بلدان تلك املناطق.
اأكرث  مي��وت  العاملي،  االأغ��ذي��ة  لربنامج  ووفقًا 
اجل��وع  ب�شبب  ي��وم��ي��ًا  �شخ�س   25000 م��ن 
العامل،  اأن��ح��اء  يف  ب��ه  املرتبطة  االأم��را���س  اأو 

املتوقع  منهم طفل واحد كل خم�س ثوان. ومن 
منظمة  ح��ّذرت  اأكرث، حيث  الو�شع  ي�شوء  اأن 
على  املحافظة  �شعوبة  من  والزراعة  االأغذية 
املناطق  بع�س  يف  الزراعية  املحا�شيل  بع�س 
اأن  واأو�شحت  العوامل.  من  عدد  تفاعل  نتيجة 
قد  مثال  اإفريقيا  �شمال  يف  ال���ذرة  حم�شول 
ينخف�س بن�شبة بني 15 و25 باملئة مقابل ارتفاع 

.2[ احلرارة بقيمة ثالث درجات مئوية

الزراعة وتغري املناخ

ُثلث  نحو  ع��ن  م�شئولة  ذات��ه��ا  ال��زراع��ة  تعد 
انبعاثات غازات الدفيئة، فاالأن�شطة مثل حرث 
االأر�س والزراعة االنتقالية “اح�شد واحرق” 
اإطالق  يف  تت�شبب  الزراعي  التو�شع  الأغرا�س 
واأك��رث  الهواء.  يف  الكربون  اأك�شيد  ث��اين  غ��از 
ي�شببه  الذي  امليثان  غاز  من  املئة  يف   40 من 
يف  الع�شوية  املواد  انحالل  من  يتاأتى  االإن�شان 
حقول االأرز املغمورة باملياه. كما اأن نحو 25 يف 
من  تتاأتى  العامل  امليثان يف  انبعاثات  من  املئة 
الزراعة  ف��اإن  ذل��ك،  اإل��ى  وباالإ�شافة  املا�شية. 
م�شئولة عن 80 يف املئة من انبعاثات اأكا�شيد 
خالل  من  االإن�شان  ي�شببها  التي  النيرتوجني 

حتّلل االأ�شمدة ومن خملفات املا�شية.
يف  ت��ت��م��ث��ل  امل����زروع����ات  اإي��ج��اب��ي��ات  اأن  اإال 
خالل  الكربون  اأك�شيد  ثاين  لغاز  امت�شا�شها 
عملية البناء ال�شوئي، كما ميكن اأن تلعب دورًا 
يف تقلي�س احرتاق الوقود االأحفوري، حيث من 
املمكن ا�شتبدال نحو 20 يف املئة من ا�شتهالك 
بوقود  الق�شري  االأج���ل  يف  االأح��ف��وري  ال��وق��ود 
حاليًا  ال�شني  ففي   .Biomass احلية  الكتلة 
ينتج  للروث  حمّلل  جهاز  ماليني  ع�شرة  نحو 
وقودًا نظيفًا للطهي و�شمادًا ع�شويًا. واالأع�شاب 
واملخلفات  الزيتية  وال��ب��ذور  النمو  �شريعة 
لتوليد  كبدائل  كبرية  اإمكانات  تتيح  الزراعية 
بالطاقة  املتعلقة  امل��ب��ادرات  وه���ذه  الطاقة. 
الع�شوية لها اأي�شًا اأثرها االإيجابي على التنمية 

.4[ االقت�شادية واالجتماعية يف الريف
هذا وينطوي العديد من اخليارات التي يتيحها 
تغري  ح��دة  م��ن  للتخفيف  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع 
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املناخ على فوائد كامنة تعزيزًا لالأمن الغذائي 
اأبرز  ومن  الظاهرة.  لعواقب  التكّيف  وق��درات 
االأمثلة الواعدة يف هذا ال�شاأن احتجاز الكربون 
اأن�شطة  خالل  من  الرتبة  يف  متزايدة  بوترية 
والتقليل  الغابات،  ون  و�شَ احلرجّية،  الزراعة 
اإدارة  كفاءة  رفع  اإل��ى  باالإ�شافة  العزيق،  من 
املتدهورة  االأرا���ش��ي  تاأهيل  واإع���ادة  املغذّيات 

.5[

املواجهة الفاعلة

ه��ن��اك ع���دد م��ن اجل��وان��ب ال��ه��ام��ة يف اإط���ار 
املواجهة الفاعلة للتاأثريات املناخية على االأمن 

الغذائي ميكن اإيجازها فيما يلي:
طويلة  وخ��ط��ط��ًا  ب��راجم��ًا  تبني  يف  االإ����ش���راع 
كالطاقة  املتجددة  الطاقة  ال�شتغالل  امل��دى 
التقلي�س من  الرياح، بهدف  ال�شم�شية وطاقة 
الوقود  ا�شتخدام  عن  الناجتة  ال�شلبية  االأث��ار 

االأحفوري.
ل�ستنباط  النبات  تربية  ب��رام��ج  اله��ت��م��ام 
االإجهادات  تتحّمل  جديدة  و�شالالت  اأ�شناف 
املقاومة  مثل  املناخية  التغريات  عن  الناجتة 

للملوحة واجلفاف ودرجات احلرارة العالية.
و�شالالت  حما�شيل  اأ�شناف  تطوير  �شرورة 
والتطبيق  للجفاف،  مقاومة  مهّجنة  حيوان 
ال��ع��ري�����س ل��ل��م��ك��اف��ح��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ل���الآف���ات 
وامل��ح��ا���ش��ي��ل،  ال��رتب��ة  واإدارة  واالأم����را�����س، 
واال�شتخدام الفاعل والكفء للمياه كمدخالت 

زراعية.
اأرا�ٍس  جمتمعة  ولديها  العربية-  البلدان  على 
اإلى  االلتفات  وهناك-  هنا  للزراعة  �شاحلة 
زراعة القمح واحلبوب االأخرى باأق�شى درجة 
وللتحرر  املواطنني  غ��ذاء  توؤّمن  حتى  ممكنة 
تنتج  واأن  الغذاء  ا�شترياد  على  االعتماد  من 
امل��ت��ب��ادل  بالت�شامن  بنف�شها  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

وم�شاركة بع�شها البع�س.
بني  امل�شرتك  العلمي  البحث  ودع��م  ت�شجيع 
املناخية  التغريات  جم��ال  يف  العربية  ال���دول 

باملنطقة.

و�شع ا�شرتاجتية للتكّيف مع التغريات املناخية 
املتوقعة وتقليل االأثار ال�شالبة الناجتة عنها.

املوارد  على  املناخ  تغري  تاأثري  معاجلة  يتطلب 
املائية والتكّيف معها ت�شافر كافة جهود الدول 
ب�شورة  ال��الزم��ة  ال��ت��داب��ري  الت��خ��اذ  العربية 
فردية  ب�شورة  منها  اأك��رث  وجماعية  متكاملة 

.3[
اإدخ��ال  الواجب  من  املنهج،  عن  النظر  بغ�س 
التغيريات التكنولوجية واملوؤ�ش�شية االآن قبل اأن 
ي�شبح تاأثري تغري املناخ اأمرًا ال ميكن تفاديه. 
اأنه من ال�شروري  اأهمية هو  واالأكرث من ذلك 
اأريد  ما  اإذا  وطاأته  وتخفيف  للفقر  الت�شدي 

احلد من اأثار تغري املناخ.
نخيل التمر واالأمن الغذائي

ميكن اأن ي�شاهم نخيل التمر يف حتقيق االأمن 
يلي  وفيما  العربية،  ال���دول  ببع�س  ال��غ��ذائ��ي 

مثاالن الإمكانية تطبيق ذلك ب�شورة عملية.
التو�شع يف زراعة النخيل

انبعاثات  االإيجابي يف خف�س  ب�شقها  للزراعة، 
يف  الفاعل  اأثرها  الكربون،  اأك�شيد  ثاين  غاز 
املجال  هذا  ويف  املناخية.  التاأثريات  مواجهة 
تقّدم اأحد الباحثني يف م�شر بدرا�شة متكاملة 
20 مليون نخلة على �شفاف  حول زراعة نحو 
املوافقة  متت  وق��د  وامل�شارف.  وال��رتع  النيل 
للري وال�شرف  القومية  باللجنة  امل�شروع  على 
امل�شروع  وي��ه��دف   .2007 ع��ام  منت�شف  يف 
متعامدة  �شفوف  يف  التمر  نخيل  زراع��ة  اإل��ى 
نهاية  يف  اأمتار  ع�شرة  كل  منتظمة  وم�شافات 
على  الزراعية  االأرا���ش��ي  ناحية  من  اجل�شور 
البالد  اأن��ح��اء  لتغطي  امل��ائ��ي  امل��ج��رى  �شفتي 

اأحزمة خ�شراء.
فخالفًا  املميزات،  من  بعديد  امل�شروع  ويّت�شم 
النيل والقنوات املائية،  للم�شهد اجلمايل على 
ي�شاهم يف احلد من االأثار اخلطرية للتغريات 
االأم��م  برنامج  يف  م�شاهمة  وميثل  املناخية، 
زراع���ة  ت��ع��د  ح��ي��ث   ،UNEP للبيئة  امل��ت��ح��دة 
يف  املثلى  امل�شاهمات  م��ن  بكثافة  االأ���ش��ج��ار 

احلراري.  االحتبا�س  غ���ازات  م��ن  التخل�س 
اأخ�شر  حزامًا  اأن  البيئية  الدرا�شات  وت�شري 
30 مرتًا يخّف�س غازات  من االأ�شجار عر�شه 
الكربون بن�شبة ت�شل اإلى %60 واأن كيلومرتًا 
مربعًا من االأ�شجار ميت�س يوميًا 12-120 كجم 
النباتات  ُتطلق  املقابل  ويف  الغازات.  هذه  من 
الغابات  اإلى اجلو غاز االأك�شجني. ويف مناطق 
واالأحزمة اخل�شراء ي�شتهلك كل مرت واحد من 
املادة اخل�شبية 1.83 طنًا من غاز ثاين اأك�شيد 
الكربون وُيطلق 1.23 طنًا من االأك�شجني. ويعد 
امل��ادة  تكوين  يف  النباتات  اأ�شرع  من  النخيل 

اخل�شبية.
ومن الناحية ال�شحية معروف اأن التمر غذاء 
يحتاجها  التي  العنا�شر  معظم  يحوي  متكامل 
وي�شار  االأمرا�س.  م��ن  كثري  ويقيه  االإن�����ش��ان 
التعّر�س  ن�شبة يف  اأقل  الواحات  �شكان  اأن  اإلى 
الأمرا�س ال�شرطان، ويف�شر ذلك بارتفاع ن�شبة 
نتيجة  مبناعة  ومتتعهم  التمر،  يف  املاغن�شيوم 
اعتمادهم على التمر كغذاء اأ�شا�س. وعلى ذلك 
ثمن  رخ�س  اإلى  النخيل  اأعداد  زيادة  �شيوؤدي 
التمر وتوّفره بكرثة اإلى اأن ي�شبح مكونًا رئي�شًا 
يف غذاء ال�شكان للمحافظة على م�شتوى �شحي 

عال.
ميثل امل�شروع من ناحية اأخرى منفعة متبادلة 
ب��ني ال��دول��ة وامل���واط���ن، ح��ي��ث ت��وّف��ر ال��دول��ة 
االأ�شناف املتميزة من النخيل وتقوم بزراعتها 
على  الدولة  وحت�شل  املخ�ش�شة،  االأماكن  يف 
مقابل انتفاع باالأرا�شى اأمالك الدولة، ويقوم 
يتعهد  اأن  على  ل�شاحله  التمر  بجني  املواطن 
برعاية االأ�شجار وتنظيف املجرى املائي املقابل 
ل��ه، وب��ال��ت��ايل رف��ع ك��ف��اءة �شبكة ال��ري خالل 
قيام  جانب  اإلى  والدولة  االأه��ايل  بني  التعاون 
املواطن بال�شيانة الدورية التي تقوم بها وزارة 

الري.
م�شاحات  ا�شت�شالح  على  امل�����ش��روع  ويعمل 
اأن يبلغ عدد  �شا�شعة من االأر�س، ومن املتوقع 
االأفدنة التي تدخل مرحلة االإنتاج واال�شتغالل 
اأك����رث م��ن 300 األ����ف ف����دان م��ن االأرا����ش���ي 
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النيل  على  الواقعة  والدلتا  بالوادي  اخل�شبة 
وج�شور القنوات املائية. وهذا ما يدعم تعظيم 
املنزرعة  غري  امل�شاحات  تلك  من  اال�شتفادة 
حيث االأر�س جاهزة للزراعة وال حتتاج النخلة 
اإلى رعاية مكثفة اإال يف العام االأول من عمرها.

م�شر  ت�شّدر  ال  ال�شناعية،  الناحية  وم��ن 
حيوية،  ت�شديرية  �شلعة  كونها  رغ��م  التمور 
اخلارجي  الت�شويق  �شعف  منها  لعوامل  نظرًا 
وعلى  للتمور.  حقيقية  �شناعة  وج��ود  وع��دم 
تزرع  �شوف  امل�شروع  تنفيذ  فاإنه يف حال  ذلك 
االأ�شواق  يف  املطلوبة  ال�شعر  عالية  االأ�شناف 
اخلارجية فيعلو دخل املزارعني الذين ميثلون 
االأ�شناف  وحتويل  عري�شة،  جمتمعية  �شريحة 
تخدم  رخي�شة  خام  م��ادة  اإل��ى  التجارية  غري 
اأ�شا�س، كم�شانع  ُمن�شاأة عليها كمادة  م�شانع 
وفرز  واملعيب  وال��رديء  التمور  تالف  لتحويل 
للنفط  ب��دي��ل  وق���ود  اإل���ى  وامل��رت��د  الت�شدير 
الذي   Bioethanol احليوي  االإيثانول  وه��و 
اإنتاجه من  الت�شابق على  العامل يف  بداأت دول 
الب�شر  حما�شيل اقت�شادية ت�شتخدم يف غذاء 

كق�شب ال�شكر والقمح والذرة وغريها.
الن�شط  الكربون  الإنتاج  م�شنع  اإن�شاء  اأي�شًا 
من  العديد  يف  يدخل  ال��ذي  النخيل،  نوى  من 
ال�شناعات الهامة كاأجهزة التنقية وامت�شا�س 
مقّومًا  امل�شروع  يوفر  كذلك  ال�شامة.  الغازات 
متزايدة  ا�شرتاتيجية  ك�شلعة  ال�شكر  الإن��ت��اج 
من  ال�شكر  اإن��ت��اج  ميكن  حيث  عامليًا،  ال�شعر 
اأ�شنافه  البلح الرتفاع ن�شبة ال�شكريات ببع�س 
باأنه  البلح  �شكر  يتمّيز  كما  عالية،  ب��درج��ة 
اأحادي “جلوكوز”، حيث يوفر امل�شروع كميات 
ال�شعر،  منخف�شة  البلح  حم�شول  من  �شخمة 
وهو االأمر الذي يحد حتى االآن من اإنتاج ال�شكر 
لل�شناعات  خ��الف��ًا  ه��ذا  جت��اري��ًا،  البلح  م��ن 
التخّمرية العديدة مثل اخلل وحم�س ال�شرتيك 

.6[ واخلمرية، اإلى جانب زيت نوى النخيل
م�شتخل�شات للطاقة من النخيل

ل بع�س امل�شتثمرين ب�شركة عمان للطاقة  تو�شّ
اخل�شراء اإلى طريقة لتحويل م�شتخل�شات من 

جتربته  مت  وقد  حيوي،  وقود  اإلى  التمر  نخيل 
وا�شتخدامه كوقود لل�شيارات، واحل�شول على 
ترخي�س من وزارة التجارة وال�شناعة الإقامة 
م�شنع لالإيثانول احليوي بطاقة اإنتاجية 900 
مليون   28 بلغت  با�شتثمارات  يوميًا  لرت  األ��ف 
ما  ت�شدير  وي��وؤم��ل  بعمان.  �شحار  يف  دوالر 
ي�شل اإلى 80 يف املئة من املنَتج النهائي لتلبية 
البديلة،  الطاقة  على  املتزايد  العاملي  الطلب 
تعبئة  حمطات  من  �شل�شلة  اإقامة  عن  ف�شاًل 

الوقود احليوي يف عمان.
ومعروف اأن عمان ت�شّدر نحو 650 األف برميل 
يوميًا من اخلام وجتاهد لوقف تدهور االإنتاج 
التي  اخلليج  دول  معظم  ومثل  �شنوات.  منذ 
تنويع  على  تعمل  اخلام،  �شادرات  على  تعتمد 
وارتفاع  االإم����دادات  ن�شوب  قبل  اقت�شادها 
للبيئة.  ال�شديق  الوقود  م�شادر  على  الطلب 
حيث  متوا�شعًا،  م���ازال  البيئي  ال��وع��ي  لكن 
ميتلك الكثريون �شيارات رباعية الدفع ت�شرف 
بالوقود  املتوقع  وم��ن  البنزين.  ا�شتهالك  يف 
البنزين  عن  بعيدًا  ال�شيارات  �شرف  احليوي 
بتقدميه اأ�شعارًا اأقل، اإ�شافة اإلى كونه �شديقًا 
للبيئة مل�شاهمته يف تقلي�س انبعاثات الغازات. 
هذا وقد مت تخ�شي�س نحو 80 األفًا من نخيل 
التمر للمرحلة االأولى من امل�شروع، ومن املتوقع 
زيادة العدد اإلى ع�شرة ماليني نخلة اأو اأكرث يف 

.1[ غ�شون ع�شر �شنوات
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