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خالل الأيام الأخرية اختفل العامل بيوم البيئة العاملي حتت مظلة برنامج الأمم املتحدة للبيئة 

)UNEP( واحتفالية هذا العام حتت �صعار )القت�صاد الأخ�صر( كما ت�صت�صيف العا�صمة الربازيلية 

خالل يونيو احلايل قمة الأر�ض للبيئة )ريو+ 20( حتت �صعار القت�صاد الأخ�صر، هذا املوؤمتر يعد 

مبثابة اأكرب جتمع دويل من اأجل م�صتقبل الإن�صان واحلياة على وجه الأر�ض ب�صكل عام.  

والقت�صاد الأخ�صر بكونه القت�صاد الذي ينتج عنه حت�صن يف رفاهية الإن�صان وامل�صاواة الجتماعية. 

كما يقلل ب�صورة ملحوظة من املخاطر البيئية وندرة املوارد اليكولوجية. ويقل فيه انبعاث الكربون 

وتزداد كفاءة ا�صتخدام املوارد، كما ي�صتوعب جميع الفئات الجتماعية. 

وميكن القول باأن القت�صاد الأخ�صر كم�صار لتحقيق التنمية امل�صتدامة، ولي�ض بدياًل عنها، بل اإن 

حتقيق ال�صتدامة يرتكز على اإ�صالح القت�صاد. واإن ال�صتدامة ل تزال هدفًا حيويًا واإن تخ�صري 

القت�صاد ي�صهم يف الو�صول اإىل هذا الهدف.  

ونحن اإذ نرى باأن دولة الإمارات  العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( قد �صعت لتكون مركزًا عامليًا لالقت�صاد الأخ�صر، من خالل العديد من 

املواقف واملبادرات كان اآخرها ا�صرتاتيجية الإمارات للتنمية اخل�صراء التي اأطلقها �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي يف يناير املا�صي 

2012 وهي مبادرة وطنية بامتياز طويلة املدى لبناء اقت�صاد اأخ�صر يف دولة الإمارات حتت �صعار 

اقت�صاد اأخ�صر لتنمية م�صتدامة تهدف من خاللها دولة الإمارات اإىل بناء اقت�صاد يحافظ على 

البيئة، التي تدعم منو القت�صاد.  

وكما يقول �صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة )حفظه اهلل( اإن حماية البيئة وحتقيِق التنمية امل�صتدامة 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، لي�صت ترفًا فكريًا، اأو اهتمامًا �صطحيًا، واإمنا هي  واجب وطني، 

طره املوؤ�ص�ِصية وت�صريعاته املتكاملة واآلياته 
ُ
له جذوره العميقة ال�صاربة يف وجدان هذا ال�صعب، وله اأ

املتطورة التي اأثبتت كفاءتها وفاعليتها ومقدرتها على العطاِء والتجدد. 

فاقت�صاد الإمارات هو اقت�صاد اأخ�صر متنوع وقائم على املعرفة والبتكار يحافظ على املوارد 

الطبيعية، ويعزز موقعنا التناف�صي يف الأ�صواق العاملية وخا�صة يف جمالت الطاقة املتجددة واملنتجات 

والتقنيات املعنية بالقت�صاد الأخ�صر.

 نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

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

�قت�ضادنا �أخ�ضر

شجـــــــرتنـا



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، 

بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

للتو��ضل تر�ضل �ملو�د �لعلمية لرئي�س �للجنة �لإعالمية مدير �لتحرير 

عرب �لربيد �للكرتوين �لتايل

emadsaad126@gmail.com



يعترب القطاع الزراعي ب�صكل عام وقطاع زراعة النخيل واإنتاج التمور ب�صكل خا�ض من بني القطاعات 

التي حتتاج اإىل ت�صافر جهود وتعاون لي�ض على امل�صتوى املحلي بل على امل�صتوى الإقليمي والدويل. 

ومن بني املوؤ�ص�صات التي لعبت دورًا مهمًا يف تعزيز هذا التعاون الأمانة العامة ملجل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية التي حتتفل بالذكرى الـ 31 لقيام املجل�ض وقد اأ�صبح اليوم رمزًا لالإ�صرار والعزمية 

ال�صادقة على التالحم والتكاتف اخلليجي جم�صدًا اأعمق روابط القربى والتاريخ امل�صرتك وامل�صري 

الواحد بني اأبنائه.

حيث يهدف العمل امل�صرتك يف جمال الزراعة اإىل توحيد �صيا�صات واأنظمة وقوانني الدول الأع�صاء، 

واإقرار امل�صاريع امل�صرتكة. وحتقيق الأمن الغذائي معتمدة على ال�صتخدام الأمثل للموارد الطبيعية 

املتوفرة خ�صو�صًا �صجرة نخيل التمر.

فقد لعبت الأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية دورًا ايجابيًا كبريًا خالل العقود 

الثالثة املا�صية يف تعزيز التعاون بني خمتلف جهات الخت�صا�ض يف زراعة النخيل واإنتاج التمور 

على م�صتوى دول املجل�ض ملا متثله ال�صجرة املباركة من ارث اجتماعي واقت�صادي وتراثي فهي قا�صم 

م�صرتك بني خمتلف دول املجل�ض، وكان لها الدور الأ�صا�صي يف نقل اخلربات وتوطني املعرفة يف 

جمال اإن�صاء املختربات العلمية لإنتاج ف�صائل نخيل بطريقة زراعة الأن�صجة، وكان لدولة الإمارات  

العربية املتحدة الدور الريادي يف هذا املجال، من خالل اخلربات النوعية التي تتميز بها وحدة 

درا�صات وبحوث تنمية النخيل والتمور بجامعة الإمارات العربية املتحدة التي لعبت دورًا رياديًا يف 

تاأ�صي�ض العديد من املختربات املماثلة لي�ض على م�صتوى دول املجل�ض بل على م�صتوى دول العامل 

النامي ب�صكل عام. بف�صل توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة 

)حفظه اهلل( ودعم �صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�ض 

الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة ورئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

وبهذه املنا�صبة نبارك لدول جمل�ض التعاون على جهودهم يف تعزيز الحتاد ملا فيه خري الوطن 

واملواطنني.

 �أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

 اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�صرف العام

قا�ضم م�ضرتك

كــــلمتنــــا



هيئة اإلشراف العلمي
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عميد كلية األغذية والزراعة 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي
مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية

القطاع الجنوبي ـ بلدية مدينة العين

الدكتور حسن شبانة
الشبكة الدولية للنخيل  والتمور

مراسـالت المجـلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية بإسم 
رئيس اللجنة اإلعالمية مــديــــر التحــريـــر

على العنوان التالي:

 صندوق بريد 42781  أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف متحرك:  6979645 0097150
emadsaad126@gmail.com

www.kidpa.ae

تصميم وإخراج وطباعة

صندوق بريد 111047 ابوظبي
اإلمارات العربية المتحدة 

هاتف:  0097126333970
فاكس:  0097126333756 
 finelinead@hotmail.com

www.finelinead.ae

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الموقع االلكتروني 
www.kidpa.ae  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

معايير النشر بالمجلة

لمجلة  ومخصصًا  جديدًا،  المقال  يكون  l  أن 

الجائزة فقط، ولم يسبق نشره.

اآللي  الحاسب  على  مطبوعًا  المقال  يكون  l  أن 

سواء باللغة العربية أو االنكليزية، مذياًل بالمصادر 

والمراجع المختصة.

l  تزويد البحوث والدراسات بالصور العلمية الالزمة 

Digital-High resolution ذات الجودة العالية

اإللكتروني  بالبريد  والصور  المقاالت  l   ترسل 

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

نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.

l  المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، 

إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

المنشورة  المقاالت  بصور  التصرف  حق  l   للجائزة 

في أي عدد.

l  يرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية 

الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا 

والبريد االلكتروني وصندوق البريد. باإلضافة إلى 

في  معه  يتعامل  الذي  البنك  في  حسابه  رقم 

المالية  المكافأة  إرسال  من  نتمكن  حتى  بلده 

في حال النشر، وفق النظام المالي المعمول به 

في إدارة المجلة.

عن  بالضرورة  تعبر  المجلة  في  الواردة  l  المقاالت 

آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     

يخضع  العدد  ضمن  العلمية  المواد  l  ترتيب 

العتبارات فنية.

l  صفحات المجلة مفتوحة لجميع محبي النخلة 

المعرفة  توطين  في  يساهم  بما  العالم  حول 

وبناء مجتمع مستدام.

    الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

الناشـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

رخصة رقم 1/107006/29505  
 المجلس الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدولي للتصنيف
ISBN978-9948-15-335-1 

المجلد الرابع - العـدد الثاني
محرم  1434 هجري / ديسمبر  2012  ميالدي 

الرئيس الفخـري
سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس أمناء الجائزة

المشرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

أمـين عـام الجائزة

مـديـر التحـريـر
المهندس عـــــمـاد ســــعد

رئيس اللجـنة اإلعـالمـية
emadsaad126@gmail.com

المدير  القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

تصـوير ضـوئي

جاك جبور، نزار بلوط، أمجد ضرغام

تدقـيق لغـوي
    األستاذ محـمود بـدر



 ملك المغرب يثني على جهود 
30 اإلمارات بقيادة خليفة بن زايد 

31 جائزة خليفة حفظ الود للشجرة المباركة 

32 المصرف المركزي  يصدر مسكوكة تذكارية 

 آفات النخيل  فيلم وثائقي عن اآلفات الحشرية 
33 وأمراض نخيل التمر 

نهيان مبارك يرحب بالوفود اإلعالمية العربية والدولية  34

مهرجان تراث اإلمارات األول  35

الكتاب السنوي توثيق إلنجازات

الجائزة في دورتها الرابعة 2012  36

 كتاب الصور  الفائزة والمتميزة في مسابقة 
37 النخلة في عيون العالم 2012-2011-2010 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تفتح باب الترشيح 

لدورتها الخامسة 2013  38

 إطالق الحملة الوطنية الثانية 
40  للتعريف بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  

 

نهيان مبارك آل نهيان  يكرم الفائزين بالجائزة 
  في دورتها الرابعة 2012 وسط حضور اقليمي ودولي
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رعـاية خليـفة بن زايـد رفعـت من مكانة الجائزة محليًا ودوليًا
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6  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

نهيان مبارك يكرم الفائزين 
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها الرابعة 2012

رعـاية خليـفة بن زايـد رفعـت 
من مكانة الجائزة محليًا ودوليًا
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ونائب  �أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  �آل  ز�يد  بن 

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

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

على  و�مل�ستد�مة،  �ل�ساملة  �لتنمية  حتقيق 

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

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

خا�سة،  ب�سفٍة  �لتمر  نخيل  وزر�ع��ة  بالدولة 

ونعتز �أي�سًا، بحر�ض �سموه على �أن تكون دولة 

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

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

�ل�سيخ  �لأخ  ل�سمو  مو�سول  و�لتقدير  و�ل�سكر 

من�سور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض 

�لوزر�ء، وزير �سوؤون �لرئا�سة، حلر�سه �لكرمي، 

على دعمه �ل�سخ�سي و�لقوي بل ودعم �لوز�رة 

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

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

�ل�سخ�سيات �ملكرمة باجلائزة  كما هناأ �سموه 

معايل  ر�أ�سها  وعلى   2012 �لر�بعة  دورتها  يف 

�ل��زر�ع��ة  وزي���ر  �خلليلي  ���س��امل  ه��ال  �ل�سيخ 

�لدكتور  ومعايل  عمان،  �سلطنة  يف  )�ل�سابق( 

�لزر�عة  وزي��ر  بالغنيم  �لرحمن  عبد  بن  فهد 

حممد  و�سعادة  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف 

�آل نهيان وزير  �ل�سيخ نهيان مبارك  عرب �سمو 

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

�أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر، عن 

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

خليفة  �ل�سيخ  �لو�لد  �ل�سمو  �ساحب  �جلائزة، 

بن ز�يد �آل نهيان، رئي�ض �لدولة )حفظه �هلل( 

 
ٍ
و�أ�ساد بجهوده �لكبرية، �لتي بذلها �سموه بكرم

�ل�ساملة  �لتنمية  حتقيق  �أج��ل  م��ن  و���س��خ��اء، 

�سجرة  �أن  �ع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت،  ملجتمع 

نخيل �لتمر هي �أحد ركائز �لتنمية �مل�ستد�مة 

وحتقيق �لأمن �لغذ�ئي على م�ستوى �لعامل.

�لقوي  ودع��م��ه  للجائزة  برعايته  �أ���س��اد  كما 

لهتمام  طبيعيًا،  �م��ت��د�دً�  ذل��ك  وي��اأت��ي  لها،  

�أكادمييني  من  فيها  و�لعاملني  بالنخلة،  �سموه 

وباحثني ومنتجني ومز�رعني، باعتبارها �إحدى 

ركائز �لأمن �لغذ�ئي و�لقت�ساد �لوطني لكثري 

من دول �لعامل.

جاء ذلك خال كلمة �سموه �لتي �ألقاها خال 

�لدولية  خليفة  بجائزة  �لفائزين  تكرمي  حفل 

لنخيل �لتمر يف دورتها �لر�بعة �سباح �لأحد يف 

بق�سر    2012 مار�ض  �سهر  �حلادي ع�سر من 

عدد  بح�سور  �أبوظبي.  �لعا�سمة  يف  �لإم��ار�ت 

�لعرب  �ل��زر�ع��ة  وزر�ء  �ملعايل  �أ�سحاب  من 

لدى  �ملعتمدين  �ل�سفر�ء  �ل�سعادة  و�أ�سحاب 

�لدولة، �إ�سافة �إىل روؤ�ساء �ملنظمات �لإقليمية 

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

�لعلمية  �للجنة  و�أع�ساء  �لتمر  نخيل  ب�سجرة 

و�ل��ف��ائ��زي��ن و�مل��ك��رم��ني ب��اجل��ائ��زة ب��دورت��ه��ا 

�لر�بعة 2012.

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

حممد  �ل�سيخ  �سمو  �أول  �لفريق  �إىل  �لتقدير، 

الجائزة خطوة باالتجاه 
الصحيح لتكريم المنتجين 

والمزارعين ومحبي 
الشجرة المباركة على 

مستوى العالم
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�إبر�هيم عبيد �هلل و�سعادة عبد �هلل �ل�سام�سي 

على  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  م��ن 

خدمة  يف  �مل��وؤث��ر  ودوره���م  �ملتميزة  جهودهم 

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

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

و�لعامل.

فوزهم  على  �لفائزين  جميع  �سموه  هناأ  كما 

على  وهم  �لر�بعة  دورتها  يف  �جلائزة  بفئات 

�لتو�يل: �لدكتور �أحمد �سيف حممد �لفا�سي 

�سخ�سية  �أف�سل  فئة  عن  �لإم���ار�ت  دول��ة  من 

مت  تنموي  م�سروع  �أف�سل  فئة  وع��ن  متميزة، 

خدمات  مركز  �لأول  باملركز  �لفائز  تكرمي 

�ملز�رعني بجهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية من 

بلدية  �لثاين  باملركز  و�لفائز  �لإم��ار�ت،  دولة 

مدينة �لعني. 

وعن فئة �أف�سل تقنية مت تكرمي �لفائز باملركز 

�لأول �لأ�ستاذ عبد �حلميد دجفيل من �جلز�ئر، 

ح�سني  نذير  �لدكتور  �لثاين  باملركز  و�لفائز 

من دولة قطر، وعن فئة �ملنتجني �ملتميزين مت 

فاز  حني  يف  �لأول  �ملركز  عن  �جلائزة  حجب 

باملركز �لثاين بالت�ساوي بني �ل�سيد �أحمد علي 

�سلمان  علي  من�سور  و�ل�سيد  �ملزروعي  �سلمان 

حممد �ملزروعي من دولة �لإمار�ت. 

�لتقدير  وب��ال��غ  �ل�����س��ك��ر  عميق  ���س��م��وه  ورف���ع 

�ل�سمو  �ساحب  �مل�سرية،  قائد  �إىل  و�لمتنان 

�آل نهيان، حفظه  �لو�لد �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

�ض هذه �جلائزة  �ل��ذي خ�سّ وهو  ورع��اه،  �هلل 

��سمه  حمل  ب�سرف  حتظى  �ل��ت��ي  �مل��رم��وق��ة، 

�لزر�عة يف م�سرية  �أهمية  تاأكيدً� على  �لكرمي: 

نخيل  مكانة  على  �سموه،  من  وحر�سًا  �لدولة، 

�لتمر، يف حتقيق �لنه�سة �ملتو�زنة و�مل�ستد�مة، 

ورغبًة �أكيدة، يف �إر�ساء دعائم نه�سة �لإمار�ت، 

على �أ�سا�ض متني من �لعلم و�لبحث و�لدر��سة. 

وبعون  د�ئمًا  نكون  �سوف  �أننا  ل�سموه،  موؤكدين 

�هلل، على قدر توقعاته، يف �لعمل �جلاد، و�ل�سعي 

هذه  �إن  و�أروع.  �أف�سل  هو  ما  كل  نحو  �ملثمر، 

مثاًل  �هلل،  وب��اإذن  د�ئمًا  تظل  �سوف  �جلائزة، 

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

�لناجح،  بالعمل  �لحتفاء  يف  جديد، ومنوذجًا 

و�لإجناز �ملفيد.

و�أ�ساف �سمو رئي�ض جمل�ض �أمناء جائزة خليفة 

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

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

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

غر�سه  ما  بع�ض  جنني  �لأم��ر،  و�ق��ع  يف  فاإننا 

موؤ�س�ض �لدولة �ملغفور له �لو�لد، �ل�سيخ ز�يد بن 

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

�لفائز  تكرمي  مت  �ملتميزة  �لبحوث  فئة  وع��ن 

باملركز �لول �ملركز �لدويل للبحوث �لزر�عية 

يف �مل��ن��اط��ق �جل���اف���ة و�لأر������س����ي �ل��ق��اح��ل��ة 

�لثاين  باملركز  وف��از  �سورية  م��ن  )�ي��ك��ارد�( 

من  �لعقبي  حممد  يو�سف  �سحر  �ل��دك��ت��ورة 

م�سر.

و�أكد �سموه �أن �جلائزة على �لرغم من تاريخها 

�لق�سري �أ�سبحت ر�ئدة عامليًا وعامة م�سيئة 

كبري  تقدير  ومو�سع  �لتمر،  نخيل  جم��ال  يف 

و�حرت�م �أكرب يف كافة �لدو�ئر �ملهتمة بالنخلة 

�لفائزين  على م�ستوى �لعامل، يتابعون م�سرية 

باإنتاجهم  يهتمون  وت��ق��دي��ر،  ب��اإع��ج��اب  ب��ه��ا 

دور  ويدركون  �ملتميزة،  و�إ�سهاماتهم  �لعلمي، 

و�لن�ساط،  �حل��ي��وي��ة  ب��ّث  يف  �جل��ائ��زة،  ه��ذه 

�لباحثني  ب��ني  و�ل��ت��ط��وي��ر،  �لبحث  ج��ه��ود  يف 

ون�سر  �ملعارف  تنمية  يف  وت�سهم  و�مل��ز�رع��ني، 

نتائج �لدر��سات و�لتجارب يف �لدولة و�ملنطقة 

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

منا�سبة ناأمل فيها، �أن نكون على قدر توقعات 

)حفظه  �لدولة  رئي�ض  �لو�لد  �ل�سمو  �ساحب 

�لد�ئمة،  توجيهاته  �إىل  �ل�ستجابة  يف  �هلل(، 

�لعمل،  جو�نب  كافة  يف  و�لتميز،  �جلودة  نحو 

لي�ض فقط يف قطاع �لنخيل وحده، ولكن �أي�سًا، 

يف جميع �ملجالت، وعلى كافة �مل�ستويات.
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نه�سة  �لإم��ار�ت، دعائم  ربوع  �أر�سى يف  �لذي 

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

بف�سل  �لإم��ار�ت  و�أ�سبحت  �خل�سو�ض،  وجه 

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

و�إنتاج �لتمور، بل وللدر��سة �ل�ساملة و�ملتكاملة، 

لهذه �ل�سجرة �ملثمرة و�ملباركة.

من  ك��ل  �إىل  خا�سة  بتحية  �سموه  تقدم  كما 

مقدرً�  �لعام،  لهذ�  �جلائزة  فئات  يف  ��سرتك 

ما ميثله كل منهم، من م�ستويات رفيعة للنجاح 

�أن  ور�جيًا  �لتمر،  نخيل  جمال  يف  و�لإجن���از، 

بل  لزمائهم،  طيبة  من���اذج  د�ئ��م��ًا،  يكونو� 

و�أي�سًا، �أن يكون ح�سولهم على �جلائزة، قوة 

دفٍع لعطاٍء �أكرب، و�إجناٍز �أو�سع. 

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

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

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

يف ت�سكيل م�سرية هذ� �لعامل، بل وعن قناعتنا 

وحر�سكم  وجهودكم،  بعملكم،  �أنكم  �لأكيدة، 

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

د�ئمًا، مناذج ملهمة، لي�ض فقط لزمائكم، بل 

ولاأجيال �ل�ساعدة كذلك.

و�سكر �سموه كافة �أع�ساء جمل�ض �أمناء �جلائزة، 

كافة  �سكر  كما  وع��ط��ائ��ه��م،  �هتمامهم  على 

�إد�رة  مع  تتعاون  �لتي  و�ملوؤ�س�سات،  �لهيئات 

�ملهمة،  �أدو�ره����م  للجميع،  م��ق��ّدرً�  �جل��ائ��زة، 

ود�عيًا  �ملجال،  ه��ذ�  يف  �مللحوظ،  و�إ�سهامهم 

على  �لعمل  ي�ستمر  �أن  وتعاىل،  �سبحانه  �مل��وىل 

�لنخيل  زر�ع���ة  وتطوير  دع��م  يف  �لنحو،  ه��ذ� 

و�إنتاج �لتمور، ولتكون هذه �جلائزة د�ئمًا وباإذن 

�هلل، �أد�ًة مهمة، ت�سجع �لعمل و�لإبد�ع و�لبتكار، 

يف م�سرية �لدولة، بل يف �لعامل باأ�سره.
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معالي الدكتور فهد بالغنيم
المملكة العربية السعودية

امل�ؤهالت العلمية:

امللك  جامعة  مدنية،  هند�سة    بكالوريو�س 

العربية  اململكة  وامل��ع��ادن،  للبرتول  فهد 

ال�سعودية– 1975 م.

الت�سييد،  واإدارة  هند�سة  يف    ماج�ستري 

ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد، ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 

االأمريكية – 1978 م.

  دك����ت����وراه يف ه��ن��د���س��ة ال��ن��ق��ل، ج��ام��ع��ة 

املتحدة  ال��والي��ات  ارب���ر،  اآن  ميت�سيقن، 

االأمريكية، 1984 م.

اخلربات العملية:

  م��ع��ي��د يف ج��ام��ع��ة امل��ل��ك ف��ه��د ل��ل��ب��رتول 

واملعادن: مايو 1975 م.

�سبتمرب  ���س��ع��ود:  امل��ل��ك  جامعة  يف    معيد 

1975 م.

بجامعة  الهند�سة  كلية  يف  م�ساعد    اأ�ستاذ 

امللك �سعود: فرباير 1984 م .

الرثوة  ل�سوؤون  واملياه  الزراعة  وزارة    وكيل 

ال�سمكية: يناير 1990 م .

املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  ��حمافظ 

املاحلة: يونيو 1991 م. 

�ع�سو جمل�س ال�سورى: مايو 2001 م.

�وزير الزراعة: 2003 م.

اجله�د املبذولة لتط�ير قطاع النخيل:

والتمور  للنخيل  متخ�س�س  مركز  �اإن�ساء 

التجارية  ال��غ��رف  جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وال�سناعية باململكة بهدف دعم املزارعني 

ال���ت���م���ور وت��ط��وي��ر  يف جم�����ال ت�����س��دي��ر 

ال�سناعات الغذائية املرتكزة على التمور. 

النخيل  زراعة  املمار�سات اجليدة يف  �دعم 

املكافحة  خ��ا���س��ة  االآف����ات  م��ن  ووق��اي��ت��ه��ا 

املتكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء. 

�دع��م اأ���س��ال��ي��ب ال���ري احل��دي��ث��ة يف زراع��ة 

باأ�سعار  املنتج  ���س��راء  خ��ال  م��ن  ال��ت��م��ور 

ي�ستخدمون  الذين  املزارعني  تف�سيلية من 

هذه النظم. 

التمور  اأ�سناف  اأ�سهر  عن  كتاب  �اإ���س��دار 

باململكة العربية ال�سعودية )الطبعة االأوىل 

والثانية(. 

للتمور  ال��دويل  املجل�س  اإن�ساء  ودعم  �تبني 

التعاون  تنمية  بهدف  باململكة  وا�ست�سافته 

الفنية  امل��ج��االت  يف  املنتجة  االأق��ط��ار  بني 

والت�سنيع والت�سويق. 

لتطوير  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع  �ال��ت��ع��اون 

اإنتاج  جمال  يف  القدرات  وبناء  تكنولوجيا 

وت�سنيع وت�سويق التمور. 
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معالي سالم بن هالل الخليلي
سلطنة ُعـــمان

اأ�سرة عريقة  اإىل  ينتمي  1948م،  ولد يف عام 

الفقهية  وبالعلوم  بالقيم  مت�سكها  عنها  عرف 

عمره  بداية  يف  العلم  تلقى  وال�سعر،  واالأدب 

االإ�سامية  والرتبية  اللغة  علماء  اأي��دي  على 

حتى ختم القراآن الكرمي ودخل يف علوم النحو، 

وبعدها بداأ درا�سته باملدر�سة ال�سعيدية وتخرج 

االأول على جمموعته.  وكان   ،1960 منها عام 

اإنهاء  بعد  بالكويت  درا�سته  الإكمال  �سافر  ثم 

درا�سته الثانوية، التحق بكلية العلوم ال�سيا�سية 

واالقت�ساد بجامعة بغداد.

بالزراعة  تعلقه  �سامل  ال�سيخ  اهتمامات  اأهم 

ال�سمكية  والرثوة  للزراعة  وزيرًا  تعيينه  وياأتي 

وع��م��ل على  ل��ذل��ك،  ت��اأك��ي��دًا  2001م  ع��ام  يف 

كمبداأ  العرب  ال��زراع��ة  ووزراء  بينه  التكامل 

معايل  م��ع  جهده  ب��داي��ة  وك��ان��ت  عنه  يحيد  ال 

�سعيد بن حممد الرقباين وزير الزراعة بدولة 

االإمارات ثم انطلق بالتكامل مع االأ�سقاء وزراء 

الزراعة العرب.

لقد طور ال�سيخ �سامل اجلهد يف خدمة الزراعة 

ا�ستن�ساخ  خ��ال  م��ن  النخيل  باإكثار  فنه�س 

النخيل خا�سة االأنواع التي يهددها االنقرا�س 

اأن��واع  اإدخ���ال  على  عمل  كما  توازنها،  ف��اأع��اد 

اجلبل  مبنطقة  وغر�سها  الفاكهة  اأ�سجار  من 

االأخ�سر وثبت جناحها كلها.

بداأ حياته العملية يف مطلع ال�سبعينيات فاأن�ساأ 

اأ�سبحت  قليلة  �سنوات  وخال  خا�سة  اأعمااًل 

واقليميًا،  حمليًا  بها  يعتد  التي  االأع��م��ال  من 

و�سناعة  جتارة  غرفة  اإىل  باالنت�ساب  اأعقبها 

جمال  يف  م��ق��درًا  جهده  وك��ان  ُع��م��ان  �سلطنة 

تقوية دور القطاع اخلا�س.

مت تعيينه ع�سوًا يف املجل�س اال�ست�ساري للدولة، 

لوالية  ممثًا  ال�سورى  جمل�س  يف  انتخب  ثم 

املجل�س  رئي�س  نائب  من�سب  و�سغل  �سمائل، 

رئي�سًا  عني  وبعدها  االأوىل  دورت��ه  نهاية  حتى 

لغرفة جتارة و�سناعة عمان حتى عام 2001، 

عندها عني وزيرًا للزراعة والرثوة ال�سمكية.

نال اأو�سمة عمان من الدرجة الثانية والثالثة، 

�سعود  اآل  العزيز  عبد  امللك  بو�سام  كما حظي 

اجلالة  �ساحب  كلفه  االأوىل.  ال��درج��ة  م��ن 

مبهمة ت�سليم جمموعة من اخلطابات اإىل عدد 

وغريها  التعاون   جمل�س  بدول  االأمر  والة  من 

املغفور  بلقاء  ت�سرف  كما  العربية،  الباد  من 

له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان ر�سوان اهلل عليه اأكرث من مرة وقد راأى 

فيه الوفاء واحلكمة والرب...
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سعادة محمد ابراهيم عبيد اهلل
اإلمارات العربية المتحدة

الغالية  دولتنا  يف  االأول  الرعيل  اأبناء  من  هو 

ممن  وه��و  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة 

يكون من  اأن  اإىل  الزمن  وق�سوة  دفعهم اجللد 

البلد وها هو  الع�سامية يف  ال�سخ�سيات  اأبرز 

هذه  اإي��اه  منحته  مما  ج��زءًا  لها  يقدم  اليوم 

االأر�س الطيبة، هو حممد اإبراهيم حمد عبيد 

اهلل رجل االأعمال االإماراتي.

اخليمة،  راأ���س  مبدينة  1940م  العام  يف  ول��د 

االأوىل يف �سواحي مدينة  �سنوات عمره  عا�س 

بداأ  ثم  مدار�سها،  يف  تعليمه  تلقى  حيث  دبي 

عمله يف بداية �سبابه كتاجر.

باليد االأخرى تبادل هذا الرجل عمل اخلري مع 

بلد اخلري دولة االإمارات العربية املتحدة فقد 

قدم وما زال يقدم اأعمال اخلري يف العديد من 

عدد  باإن�ساء  اأعماله  اأول  بداأ  املهمة،  املجاالت 

من امل�ساجد موزعة يف اإمارات الدولة املختلفة، 

اإىل جانب اأنه اأحد موؤ�س�سي جمعية بيت اخلري 

والتي تكر�س اأعمالها لتقدمي العون وامل�ساعدة 

للمقيمني املحتاجني داخل حدود الدولة.

احل��د،  ه��ذا  اإىل  اخل��ريي��ة  اأع��م��ال��ه  تتوقف  مل 

حاجة  واأكرثها  املجاالت  اأه��م  اإىل  امتدت  بل 

عبيداهلل  اأ�ساف  فقد  ال�سحي،  اجلانب  وهو 

للم�سرية  اإيجابية  اإ�سافة  تعترب  نوعية  م�ساريع 

يف  جهوده  تبلورت  وق��د  ال��دول��ة،  يف  ال�سحية 

ثاثة م�ساريع يف مدينة راأ�س اخليمة وهي: 

امل�سروع  اأن�ساأ هذا  الطبي:  النخيل  ��مركز 

يف عام 1996م.

عبيداهلل:  حمد  بن  اإبراهيم  ��م�ست�سفى 

اأن�ساأ هذا امل�سروع عام 1997.

��م�ست�سفى عبيداهلل لكبار ال�سن واأمرا�س 

ع��ام  امل�����س��روع  ه���ذا  اأن�����س��اأ  ال�سيخوخة: 

.2009

اجل�ائز التي ح�صل عليها: 

 2012 التقديرية  ال��دول��ة  رئي�س  ��ج��ائ��زة 

ت�سلمها من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

الدورة  التطوعي،  للعمل  ال�سارقة  ��جائزة 

���س��اح��ب  م���ن  ت�����س��ل��م��ه��ا   2003 االأوىل 

حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 

حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

ال�سارقة.

الطبية  للعلوم  را�سد  بن  حمدان  ��جائزة 

2007 – 2008 ت�سلمها من �سمو ال�سيخ 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم.

ال�سيخ  ال�سمو  قبل �ساحب  تكرميه من  ��مت 

حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س االأعلى 

حاكم عجمان عام 2009 يف يوم العلم.
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سعادة عبد اهلل راشد الشامسي
اإلمارات العربية المتحدة

م��ن م��وال��ي��د راأ�����س اخل��ي��م��ة ع���ام 1933 ب��داأ 

1950 وحقق جناحًا  العام  الزراعي يف  العمل 

العطاء  من  للمزيد  اأك��رب  حافزًا  اأعطاه  طيبًا 

مت   1969 ال��ع��ام  يف  ل���اأر����س.  واالإخ���ا����س 

بدائرة  ال��زراع��ي  املجل�س  يف  ع�سوًا  اختياره 

النخيل  مزارع  على  اأ�سرف  كما  العني،  زراعة 

يف مدينة العني. 

ال��ف��ح��ل��ني يف  مب��ن��ط��ق��ة  م���زرع���ة  اأول  اأن�������س���اأ 

ق��دم،   700×700 م�ساحتها  ال�سبعينيات 

�سمت حوايل 450 نخلة من اأجود االأ�سناف، 

كان يجني ثمارها لبيعها يف ال�سوق املحلي.

يف العام 1988 اأن�ساأ اأول م�سنع لتعليب وتغليف 

الرطب والتمور الفائ�سة عن حاجة النا�س يف 

كل  ف��اق  رواج���ًا  حينها  الق��ت  املحلية،  ال�سوق 

 1992 العام  يف  برتخي�سه  وق��ام  التوقعات. 

اإنتاجية وقدرها  با�سم متور االإم��ارات، بطاقة 

470 طنًا بال�سنة. 

زايد  ال�سيخ  له  باملغفور  التقى   1994 العام  يف 

يف  ث���راه(  اهلل  )طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 

املعر�س  يف  م�ساركًا  ب�سفته  املغربية  اململكة 

باملغرب،  زاي��د  ال�سيخ  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال��زراع��ي 

حيث اأبدى ال�سيخ زايد اإعجابه بتمور االإمارات 

اإعاء  اأزره و�سجعه على امل�سي قدمًا يف  و�سد 

املحافل  خمتلف  يف  ع��ال��ي��ًا  االإم�����ارات  ا���س��م 

العربية والدولية.

يف  حديثة  مزرعة  اأول  اأق��ام   2002 العام  يف 

منطقة خت براأ�س اخليمة م�ساحتها 2 × 2 كلم 

االآن  حلد  فيها  زرع  نخلة،  األف   50 اإىل  تت�سع 

والباقي يف  80 % منتج  نخلة   11000 حوايل 

طور االإنتاج من اأجود االأ�سناف مثل )خا�س، 

خنيزي،  فر�س،  لولو،  نوادر،  �سي�سي،  برحي، 

ال��ري  نظم  فيها  طبق  ع��ن��ربة...(  جم���دول، 

بعيدًا  الع�سوية  االأ�سمدة  وا�ستخدام  احلديثة 

عن اأي مواد كيماوية.

وتلبية للطلب املتنامي على متور االإمارات قام 

التمور  وتغليف  لتعليب  جديد  م�سنع  باإن�ساء 

اإنتاجية  بطاقة  الدولية  املوا�سفات  ب��اأح��دث 

1500 - 2000 طن بال�سنة.

كبري  ح�ساري  حلم  لديه  ال�سام�سي  اهلل  عبد 

عبارة عن  وهو  ما،  يومًا  النور  يرى  اأن  يتمنى 

اإن�ساء اأكرب مزرعة لنخيل التمر بالعامل ت�سم 

االأ�سناف،  اأج��ود  من  نخلة  مليون  جنباتها  يف 

�سماء  يف  عاليًا  االإم��ارات  ا�سم  رفع  يف  ت�سهم 

م�ستوى  على  التمور  واإن��ت��اج  النخيل  زراع���ة 

العامل.



 من هم الفائزون بالجائزة 
في دورتها الرابعة 2012
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فئة الشخصية المتميزة : الفائز
الدكتور أحمد سيف محمد الفالسي

اإلمارات العربية المتحدة

يف  االأ�سا�سي  ال��رك��ن  ه��و  املميز  ال�سنف  اإن 

جمد،  ب�سكل  اإنتاجها  وت�سويق  املزرعة  جناح 

ب�سكل  الفا�سي  الدكتور  دفعت  امل��ي��زة  ه��ذه 

مناطق  يف  امل���زارع  من  ع��دد  الإن�ساء  اأ�سا�سي 

املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  من  خمتلفة 

ال�سعودية،  العربية  واململكة  �سلطنة عمان  ويف 

والقيام مب�سح االأ�سناف يف هذه الدول. حيث 

التاأكد  بعد  اأمهاتها  من  الف�سائل  بجلب  ق��ام 

امل�����س��در.  م��ن  ال�سنف  ا���س��م  م��ن  �سخ�سيًا 

 47 فرتة  وخال  امل�سني  اجلهد  لهذا  ونتيجة 

وما  االأ�سناف  هذه  اإنتاج  بدرا�سة  قام  عامًا، 

درا�سة  وكذلك  مر�سية  ظواهر  من  به  تت�سم 

ظروف  حتت  و�ساحيتها  ثمارها  جودة  مدى 

دولة االإمارات، وكذلك حتديد املوعد املنا�سب 

ب��ع��د اجل��ن��ي،  ث��م��اره��ا  وال��ت��ع��ام��ل م��ع  جلنيها 

ودرا�سة مدى �ساحية كل �سنف ملوعد اجلني 

يف  لا�ستهاك  ال�سنف  و�ساحية  املنا�سب 

مرحلة الرطب اأو التمر.

يف  وال��ف��ن��ي��ة  العملية  اجل��ه��ود  ل��ه��ذه  ونتيجة 

البيئية  الظروف  النخيل حتت  اأ�سناف  زراعة 

لدولة االإمارات. برزت لدى الدكتور الفا�سي 

مبوا�سفات  متيزت  االأ���س��ن��اف  م��ن  جمموعة 

فيزيائية وكيميائية جيدة )يف احلجم والوزن 

لظروف  وحتملها  وامل����ذاق،  والنكهة  وال��ل��ون 

الإكثار  م�سدرًا  اأ�سبح  والت�سويق...(  اخل��زن 

االأن�سجة  زراع���ة  خم��ت��ربات  لبع�س  الف�سائل 

هذه  زراع���ة  وال��راغ��ب��ني يف  وال��دول��ي��ة  املحلية 

االأ�سناف التي جتود زراعًة واإنتاجًا ولها جدوى 

اقت�سادية كبرية.
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فئة أفضل مشروع تنموي : الفائز األول
مركز خدمات المزارعين/جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

اإلمارات العربية المتحدة

التنمية  حتقيق  اإىل  ال��رام��ي��ة  روؤي��ت��ه  �سمن 

ال��زراع��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ي���ويل م��رك��ز خ��دم��ات 

اأ���س��ج��ار النخيل  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  امل��زارع��ني 

اأهمية خا�سة ويكثف من اأن�سطته الداعمة لهذه 

املركز  اإميان  من  وانطاقًا  املباركة.  ال�سجرة 

اقت�سادي  كم�سروع  النخيل  زراع���ة  ب��ج��دوى 

يدر دخًا متناميًا للمزارعني وي�سهم يف تنويع 

م�سادر الدخل الوطني، فقد مت تطبيق برنامج 

)حت�سني طرق ت�سميد وتغذية اأ�سجار النخيل( 

50 مزرعة  20,000 نخلة �سمن  على حوايل 

يف  مناطق  ب��اأرب��ع   2011 ال��زراع��ي  املو�سم  يف 

املنطقة الغربية.

خلدمة  متكاملة  عمليات  عن  عبارة  الربنامج 

اأ�سجار النخيل با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة 

فعالية  اأكرث  اأ�سمدة  باأنواع  والت�سميد  الري  يف 

نوعية  وحت�سني  النخيل  اإدارة  تطوير  بهدف 

املزارعني  تاأهيل  عن  ف�سًا  االإن��ت��اج،  وكمية 

لتبني تقنيات االإنتاج احلديثة مما يرتتب عليه 

فوائد اقت�سادية كبرية وزيادة دخلهم.

�سكل  يف  ج��دًا  كبري  تفاوت  لوحظ  البداية  يف 

الربنامج،  طبقت  التي  النخيل  اأ�سجار  وحالة 

اإذ بدت االأوراق اأكرث حيوية واخ�سرارًا وباتت 

تنمو ب�سكل اأ�سرع عن ذي قبل، ثم جاء مو�سم 

جناح  مدى  العملي  بالدليل  ليو�سح  احل�ساد 

الربنامج، فقد زاد حجم ووزن الثمار ب�سورة 

الثمار  بني  املقارنة  اأظ��ه��رت  حيث  ملحوظة، 

التي طبقت الربنامج ومثياتها التي مل تطبقه 

اأن وزن االأخرية مل يطراأ عليه اأي تغيري ليبقى 

150 حبة للكيلو جرام،  120 اإىل  عند م�ستوى 

70 حبة كيلو جرام  اإىل   50 يف حني بلغ وزن  

يف جميع االأ�سناف التي طبقت برنامج تغذية 

النخيل.

من  م��زارع��ًا   12 بفوز  اجلهد  ه��ذا  تكلل  وق��د 

جائزة  من  باأكرث  الربنامج  يف  �ساركوا  الذين 

و�سجلت  للرطب2011  ليوا  مزاينة  م�سابقة  يف 

وزن  يف  ملحوظة  زي��ادة  املزاينة  حتكيم  جلنة 

الرطب امل�سارك يف املناف�سة، اإذ زاد وزن رطب 

العام،  هذا   %  15 اإىل  ت�سل  بن�سبة  الدبا�س 

لريتفع وزن 50 حبة رطب من 740 جرامًا يف 

العام 2010 اإىل 850 جرامًا هذا العام 2011.
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فئة أفضل مشروع تنموي : الفائز الثاني
بلدية مدينة العين/دائرة الشؤون البلدية

اإلمارات العربية المتحدة

بلدية مدينة العني هي اإحدى موؤ�س�سات دائرة 

ال�سوؤون البلدية باإمارة اأبوظبي والتي تتكون من 

ثاث بلديات هي بلدية مدينة اأبوظبي وبلدية 

مدينة  بلدية  اإىل  باالإ�سافة  الغربية  املنطقة 

االإقليم  تخدم  حكومية  موؤ�س�سة  وه��ي  العني. 

العني  مدينة  ي�سمل  ال��ذي  ل��اإم��ارة  ال�سرقي 

مدينة  بلدية  اإن�ساء  لها. مت  املجاورة  واملناطق 

العني يف عام 1967م و�سدر املر�سوم االأمريي 

ذلك  ومنذ  1974م،  ع��ام  بتنظيمها  اخلا�س 

احلني تعترب بلدية مدينة العني من املوؤ�س�سات 

تقدمه  ملا  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الرائدة  التنموية 

من خدمات مهمة ملدينة العني وجمتمعها. 

ا�سرتاتيجية  العني  مدينة  بلدية  ر�سمت  وق��د 

متميزة  )بلدية  عنوانها  روؤي��ة  على  قائمة  لها 

خال  من  الواحات(  ملدينة  م�ستدامة  وتنمية 

)تقدمي  على  القائمة  البلدية  ر�سالة  تطبيق 

ملدينة  متقدمة  وبنية  متميزة  بلدية  خدمات 

العني واإقليمها بكوادر موؤهلة ونظم متطورة مع 

احلفاظ على خ�سو�سيتها واأ�سالتها(، مراعية 

واجل��ودة  وامل�سداقية  والقيادة  ال��رتاث  قيم: 

هذه  يف  املجتمع  وخدمة  وامل�ساركة  واالإب���داع 

اال�سرتاتيجية.

تعمل بلدية مدينة العني يف واحات نخيل العني 

قطاعات  خم�سة  خال  من  ال�سبعة  واأفاجها 

التنظيمي  الهيكل  يت�سمنها  ع�سرة  اأ�سل  من 

التي  وال��ربام��ج  امل�ساريع  كافة  واأن  للبلدية. 

الفرتة  خ��ال  العني  مدينة  بلدية  اعتمدتها 

ال�����س��اب��ق��ة اأ���س��ه��م��ت يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه��ذه 

لهذه  اال���س��ت��دام��ة  مفهوم  وحققت  ال��واح��ات 

وموروثًا  تراثًا  تعد  والتي  التاريخية  االأ�سول 

زراعيًا مهمًا لي�س فقط ملدينة العني وجمتمعها 

و�سعبها  املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة  بل 

اأجمع، وللرتاث العاملي االإن�ساين.

بلدية  قبل  من  املعتمدة  والربامج  امل�ساريع  اإن 

واح��ات  على  املحافظة  ب��ه��دف  ال��ع��ني  مدينة 

حم��اور  �ستة  حت��ت  ت��ن��درج  واالأف����اج  النخيل 

املنظور  ال��ت��ايل:  النحو  على  ه��ي  مناظري  اأو 

البيئي  واملنظور  الزراعي  واملنظور  الت�سريعي 

واملنظور  ال�سياحي  واملنظور  الرتاثي  واملنظور 

التوثيقي.
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فئة أفضل تقنية متميزة : الفائز األول
الدكتور عبد الحميد دجفيل

جمهورية الجزائر الديمقراطية

ت��ه��دف اآل���ة ف���رز ال��ت��م��ور ب��وا���س��ط��ة ال��ك��ام��ريا 

واحلا�سوب اإىل ت�سريع وحت�سني كفاءة عمليات 

والتعليب  التكييف  م�سانع  يف  التمر  ثمار  فرز 

حيث  اجلزائر،  �سرق  جنوب  ب�سكرة  والية  يف 

للتمور  اإنتاجها  وكثافة  بجودة  املنطقة  تعرف 

ال�سمعة  ذات  ن���ور(  )دق��ل��ة  ن��وع��ي��ة  وخ��ا���س��ة 

العاملية.

االأوروب��ي،  امل�ستوى  ال�سمعة اجليدة على  برغم 

من  طويلة  للتمر  اليدوي  الفرز  عمليات  اأن  اإال 

جهة مدة حت�سريه مما يعر�سه للتلف ومن جهة 

اأخرى يقدم منتجًا ذا جودة متو�سطة للم�ستهلك.

التمر  لثمار  فرز  اآل��ة  هي  املنجز  العمل  تقنية 

تعتمد على كامريا وجهاز حا�سوب، حيث يقوم 

هذا االأخري بتمييز اخل�سائ�س املرئية ملختلف 

ثم  والبثور  واحلجم  اللون  مثل  التمر  اأ�سناف 

التمر  م��ن  ك��ب��رية  كميات  ل��ف��رز  ا�ستخدامها 

ب�سرعة فائقة.

مت برجمة وتطبيق هذه التقنية يف اأحد م�سانع 

املنطقة وقد اأعطت نتائج جيدة و�سلت يف اأغلب 

احلاالت اإىل ما ن�سبته 100 % يف التعرف على 

االإ�سارة  جت��در  كما  التمور.  اأ�سناف  خمتلف 

يتم  اأنه  يف  تكمن  املقرتح  النظام  قوة  اأن  اإىل 

تلقينه مرة واحدة يف املخرب اأو امل�سنع ومن ثم 

ي�ستخدم ل�سنوات عديدة.

لقد مت تثمني العمل يف عدة ملتقيات دولية يف 

بجامعة  ال�سناعي  االآلية  ملتقى  مثل  اجلزائر 

املعلومات  تكنولوجيا  وملتقى   ،)ICIEM(باتنة

بجامعة ورقلة )COSI(، وكذا الندوة االإفريقية 

من  املدعومة   )CARI( املعلومات  لتكنولوجيا 

للبحث  الفرن�سي  واملعهد  املتحدة  االأمم  طرف 

يف  العمل  ه��ذا  ن�سر  مت  كما   ،)IRD( والتنمية 

  )IRECOS( املجلة العاملية للكمبيوتر والربامج

يف ايطاليا.
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فئة أفضل تقنية متميزة : الفائز الثاني
وزارة البيئة

دولـة قطـر

التمر  لنخيل  الثابت  املح�سول  انخفا�س  اإن 

�سنوات  اأن  وج��د  وق��د  عاملية.  م�سكلة  يعترب 

اإحباطًا  االأكرث  هي  والع�سرين  احلادي  القرن 

التمر.  حم�����س��ول  يف  ب��ال��زي��ادة  يتعلق  فيما 

املزروعة،  االأ�سناف  تدين  التالية:  لاأ�سباب 

العالية، ملوحة  الري ذات اجلودة  نق�س مياه 

االأمرا�س،  وانت�سار  احل�سرات  وامل��اء،  الرتبة 

الوعي  انعدام  ال�سعيفة،  الزراعية  االأ�ساليب 

لدى مزارعي نخيل التمر والعائدات ال�سعيفة 

اأن تتفاقم يف  الناجتة. ويتوقع لهذه امل�سكات 

ال�سنوات القادمة ب�سبب تغريات املناخ املتوقعة 

خا�سة.  

فعالية  وزيادة  املياه  ندرة  م�سكلة  من  وللتقليل 

خوا�س  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع  ا�ستخدامها 

العربية  اجل��زي��رة  منطقة  يف  الرملية  الرتبة 

مراحل  ث��اث  باإتباع  امل�سكلة  ه��ذه  حل  ميكن 

واإ���س��اح  للمياه،  بديلة  م�����س��ادر  ت��وف��ري  ه��ي 

نظام الري. واالحتفاظ باملاء يف الرتبة باحلد 

االأق�سى.

باأنه  اأثبت  للرتبة،  مكيفة  كمادة  فالزيوليت، 

ال��ري  م��ي��اه  ع��ل��ى  للمحافظة  ك��ب��ري  ع���ون  ذو 

مركبة  ا�سطناعية  م���ادة  فهو  امل�ستخدمة. 

الفحم من خال  رماد  تنتج من  غري ع�سوية 

ت�ستطيع  امل����ادة  ه���ذه  ج���دي���دة.  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وتتمتع  لوحدها  املاء  من   %  112 ب�  االحتفاظ 

بف�سل كروماتوغرايف كهربائي �سعري ومنطقة 

على  ال��ق��درة  للزيوليت  تتيح  وا���س��ع��ة  �سطح 

االحتفاظ باملاء لفرتات اأطول لتزويد النباتات 

باحتياجاتها يف االأوقات املنا�سبة كما ميكن له 

اأن مينع فقدان املغذيات يف الرتب الرملية يف 

حني يقل فقدان التبخر والر�سح. 

باأنه  الزيوليت  ا�ستخدام  اأ�سلوب  اأثبت  وق��د 

م��زرع��ة  يف  اخ��ت��ب��اره  مت  ع��ن��دم��ا  ج���دًا  مفيد 

االأبحاث العائدة لق�سم ال�سوؤون الزراعية التابع 

لوزارة البيئة يف الدوحة ، قطر. وكانت عملية 

اأطول ناجحة من  االحتفاظ مبياه الري لفرتة 

خال تخفيف ن�سبة الر�سح والتبخر وتوفري املاء 

للنباتات النامية. كما مت االحتفاظ مبزيد من 

مكونات الرطوبة يف الرتبة وبالتايل كان هناك 

النباتات  من  واملغذيات  للماء  اأكرث  امت�سا�س 

وبالتايل مت ت�سجيل زيادة يف منتج نخيل التمر. 

للغاية يف  وهكذا ميكن اعتبار االأ�سلوب مفيدًا 

الرتب الرملية لتحقيق االأهداف يف احل�سول 

على  حما�سيل اأعلى من نخيل التمر.
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منصور علي سلمان المزروعي
اإلمارات العربية المتحدة

حمد علي سليمان المزروعي
اإلمارات العربية المتحدة

فئة المنتجين المتميزين : 
الفائز الثاني 

الر�سيدة يف رعاية  بناء على اهتمام حكومتنا 

النخلة واإقامة امل�سابقات واملهرجانات لت�سجيع 

اأهل االإمارات لرعاية النخلة واملحافظة عليها 

مزرعة  املزروعي  �سليمان  علي  من�سور  ميلك 

يف حم�سر لطري م�ساحتها 100 × 100 مرت.

يبلغ اإنتاج املزرعة �سنويَا تقريبًا ع�سرة اأطنان 

من التمر. يوجد يف املزرعة حوايل 49 �سنفًا 

والنادرة  بجودتها  امل�سهورة  التمر  نخيل  من 

ال��وج��ود يف االإم�����ارات م�����س��ت��وردة م��ن ال��دول 

ن��وادر،  �سي�سي،  دب��ا���س،  امل��ج��اورة )خ��ا���س، 

فر�س العني، �سهل، لوؤلوؤ، برحي...(. 

ف���از ب��ال��ع��دي��د م��ن اجل���وائ���ز ال��ت��ق��دي��ري��ة يف 

�سيء  دلت على  اإن  التي  للرطب  ليوا  مهرجان 

فهي تدل على اإتباعه منهجًا علميًا �سحيحًا يف 

 الزراعة والوقاية والعناية ب�سجرة نخيل التمر. 

كما ميتلك حمد علي �سليمان املزروعي مزرعة 

منطقة  يف  مربع  م��رت   100×100 م�ساحتها 

اأبوظبي،  اإم���ارة  م��ن  الغربية  باملنطقة  ل��ي��وا 

حيث  التمر  نخيل  اأ�سناف  اأج��ود  بزراعة  قام 

النخيل.  اأ���س��ن��اف  اأج���ود  م��ن  ن��وع��ًا   43 لديه 

واحلفاظ  النخلة  لرعاية  الو�سائل  اأف�سل  اتبع 

يف  احلديثة  التقنيات  م�ستخدمًا  التمور  على 

باملواد  الت�سميد  على  واعتمد  بالتنقيط،  الري 

الع�سوية جمريًا العديد من التجارب للح�سول 

الزراعية  االإر�سادات  متبعًا  اإنتاج  اأف�سل  على 

وعاج  االأمرا�س  من  النخيل  حلماية  والفنية 

خدمات  مركز  مع  بالتن�سيق  امل�ساب  النخيل 

من  بالعديد  ف��از  كما  ب��اأب��وظ��ب��ي.  امل��زارع��ني 

اجلوائز التقديرية يف مهرجان ليوا للرطب.
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فئة البحوث والدراسات المتميزة : الفائز األول
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

)ايكاردا(

املجالني  يف  رئي�سًا  عامًا  التمر  نخيل  مُيث�ّل 

يف  اجل��اف��ة  املناطق  يف  والبيئي  االقت�سادي 

ال��ع��دي��د م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل. تعترب م��وؤ���س��رات 

قدرة  ذات   SSR ب�  وتدعى  املايكرو�ساتيايت 

تختلف  ما  وغالبًا  م�سرتكة  �سيادة  ك�سف  على 

النيكليوتيدّية  التغريات  ط��ول  على  اعتمادًا 

يتم  مل  االآن  ح��ت��ى  ال���رتادف���ّي���ة.  ال��ت��ك��رارّي��ة 

 SSR ال�  موؤ�سرات  من  القليل  �سوى  اكت�ساف 

كلّية  م��وؤخ��رًا  ق��دم��ت  ول��ق��د  ال��ت��م��ر.  نخيل  يف 

الت�سل�سل  ن�سخة عن  الطبّية يف قطر  الكورنيل 

نوع  )م��ن  التمر  نخيل  جلينوم  النيكليوتيدي 

 Shotgunتقانة با�ستخدام  وذل��ك  خا�س( 

 .Next Generation DNA Sequencing

يف هذا العمل قمنا بتحليل مناطق �سيفرات ال� 

SSR جلينوم نخيل التمر، وقد اأ�سارت النتائج 

باأن تكرارات ال�SSR  املتوفرة يف هذا اجلينوم 

بلغت 105183 �سيفرة، االأكرث ترددًا كانت من 

النوع ثنائي النيكليوتيد )52442( وياأتي بعدها 

ال�SSR من النوع ثاثي النكليوتيد )28503(  

ثم النوع خما�سي النيكليوتيد )12873( يتلوها 

وياأتي   )5810( النيكليوتيد  �سدا�سي  ال��ن��وع 

 .)5555( النيكليوتيد  رباعي  النوع  من  اأخريًا 

ال��ت��ك��رارات  ال��ن��م��ط االأك����رث ���س��ي��وع��ًا م��ن  اإّن 

 )AG\TC (48.7% ك��ان  النكليوتيد  ثنائّية 

�سّك�لت  بينما   .)AT\TA )37% التكرار  يليها 

و   GAA(n 28.1%( و   TAA(n( التكرارات  

التكرارات  جمموع  من  التوايل  على   27.1%

يف  النيكليوتيد  ث��اث��ي  ال��ن��وع  م��ن  ال��رتادف��ّي��ة 

جينوم نخيل التمر )خا�س(. لقد مت ت�سميم 

 .SSR�ال ن��وع  م��ن  ب��ادئ��ًا   1000 ع��ن  يزيد  م��ا 

اأّن  اأظهرت التحاليل املخربّية خلم�سني بادئ  

56 % منها اأعطت نواجت PCR )حزم ت�سخيم 

وا�سحة( واأّن 36 % منها اأعطى األيات ذات 

ناأمل   .)polymorphic alleles( �سكلي  تباين 

باأن تكون نتائج درا�ستنا نقطة بداية للباحثني 

يف جمال التقانات احليوّية والرتبّية اجلزيئّية 

وذلك  التمر  نخيل  وخا�سة  للب�ساتني  املتقدمة 

ال��وراث��ّي��ة وحتاليل  اخل��رائ��ط  ر�سم  اأج��ل  م��ن 

لهذه  الوراثّية  االأ�سول  ومعرفة  الوراثي  التنّوع 

ال�سجرة املباركة.
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فئة البحوث والدراسات المتميزة : الفائز الثاني
الدكتورة سحر يوسف محمد العقبي

جمهورية مصر العربية

البيولوجية  الفاعلية  درا���س��ة  البحث  يتناول 

لاأجزاء املختلفة من ثمرة التمر والبذرة مثل 

لالتهاب  وامل�ساد  لاأك�سدة  امل�ساد  الن�ساط 

وظيفية  اأغذية  اإنتاج  يف  ال�ستخدامها  وذل��ك 

ومنتجات �سيدلية غذائية للحماية من االإ�سابة 

باالأمرا�س املزمنة. الأن اأحد اأ�سباب العديد من 

االأمرا�س املزمنة اإن مل يكن جميعها هو ارتفاع 

�سغوط االأك�سدة يف اجل�سم وهو ما يت�سبب فيه 

ارتفاع ال�سوارد احلرة باجل�سم. كونها تهاجم 

اجل�سم  يعر�س  مما  وتدمرها  اجل�سم  اأن�سجة 

اأم��را���س  مثل  املزمنة  ب��االأم��را���س  لاإ�سابة 

االلتهابات املزمنة واأمرا�س القلب وال�سرايني. 

املطبقة  البيولوجية  التجربة  نتائج  واأظهرت 

التمر  ثمرة  تناول  اأن  التجارب  حيوانات  على 

املف�سلي  االلتهاب  حجم  خف�س  اإىل  اأدى  قد 

التي  تلك  من  اأك��رب  وبن�سبة  اإح�سائية  بداللة 

للبذرة.  الكحويل  املحلول  اإعطاء  عند  حدثت 

للجزء  املختلفة  املحاليل  من  اأي  اإعطاء  وعند 

داللة  ذو  انخفا�س  ح��دث  ال��ب��ذرة  اأو  امل��اأك��ول 

على  ال��دال��ة  احليوية  ال���دالالت  يف  اإح�سائية 

�سغوط االأك�سدة. 

لاإ�سرتوجني  امل�سابه  الن�ساط  درا�سة  مت  لقد 

وامل�ساد لاأك�سدة للمجزءات القطبية جمتمعة 

من  اأخ��رى  نوعية  لبذور  القطبية  غري  وكذلك 

الواحات  يف  زراعتها  تنت�سر  التي  التمر  ثمار 

اأن املحاليل  الداخلة مب�سر. واأظهرت النتائج 

كم�سابهات  بيولوجية  فاعلية  لها  املختربة 

ل��اإ���س��رتوج��ني وم�����س��ادة ل��اأك�����س��دة ول��ك��ن 

مب�ستويات خمتلفة كما اأظهرت اأمانًا تامًا عند 

من  ولوحظ  احل��ادة.  ال�سمية  باختبار  القيام 

املجزءات  فاعلية  اأن  الفيتوكيميائية  الدرا�سة 

ا�ستريوالت  على  البذور  احتواء  اإىل  ترجع  قد 

اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  وفافونيدات.  وتانني 

لاإ�سرتوجني  امل�سابه  الن�ساط  ذات  املركبات 

مفيدة يف حاالت ه�سا�سة العظام واحلماية من 

االإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرايني عند املراأة 

بعد انقطاع الطمث. 
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والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  نهيان مبارك  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 

العلمي، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ظهر اأول 

اأم�س يف ق�سر االإمارات االجتماع الدوري اخلام�س ملجل�س اأمناء جائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر بح�سور كامل االأع�ساء ومقرر جمل�س االأمناء، 

واأع�ساء  العامة  االأمانة  واأثنى على جهود  االأعمال  فيه على جدول  اطلع 

الرابعة،  ال��دورة  خال  اجن��ازات  من  حتقيقه  مت  ما  يف  االأمناء  جمل�س 

فئات اجلائزة  امل�ساركني يف خمتلف  النوعية يف عدد  الزيادة  خ�سو�سًا 

% يف   68 حيث بلغت ن�سبة الزيادة يف اأعداد املرت�سحني املواطنني نحو 

حني بلغت ن�سبة الزيادة يف اأعداد املرت�سحني من خمتلف دول العامل 32 

% وهذا موؤ�سر على �سعة االنت�سار والتفاعل الطيب لل�سرائح امل�ستهدفة 

مع م�سمون اجلائزة واأهدافها النبيلة، اإثر احلملة الوطنية التي نفذتها 

االأمانة العامة بتوجيهات �سمو رئي�س جمل�س االأمناء داخل الدولة واجلولة 

التعريفية على م�ستوى املنطقة العربية. 

دورتها  يف  اجلائزة  الأعمال  واملايل  الفني  التقرير  �سموه  ا�ستعر�س  كما 

جناح  من  اجل��ائ��زة  حققته  وم��ا  االإع��ام��ي  امللف  اإىل  اإ�سافة  الرابعة، 

م�سداقية  على  اإ�سايف  موؤ�سر  وهذا  العامل  عيون  يف  النخلة  م�سابقة  يف 

فن  توظيف  عرب  املحلي  املجتمع  فئات  خمتلف  مع  توا�سلها  يف  اجلائزة 

نخيل  �سجرة  باأهمية  اجلمهور  وعي  لتنمية  كو�سيلة  ال�سوئي  الت�سوير 

التمر وتكري�س ثقافة نخيل التمر.

واختتم االجتماع بكلمة ل�سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 

االإمارات  موقع  تعزيز  على  قدمًا  امل�سي  اجلائزة  عزم  فيها  اأكد  التمر، 

العامل  م�ستوى  على  فيها  والعاملني  املباركة  ال�سجرة  خدمة  يف  ال��دويل 

اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ل�ساحب  القيادة احلكيمة  حتت مظلة 

حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  ودع��م  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 

ومتابعة �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �سوؤون الرئا�سة.

ترأس االجتماع الدوري الخامس ألعضاء مجلس أمناء الجائزة

نهيان مبارك يؤكد عزم الجائزة على 
تعزيز موقع اإلمارات الدولي في خدمة 

النخلة بقيادة خليفة بن زايد آل نهيان
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الـدول العـربيـة

الـدول األجنـبيـة
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اأ�ساد جاللة حممد ال�ساد�س ملك اململكة املغربية بالدور الريادي الذي 

تقوم به دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 

النخيل  زراعة  اهلل، يف جمال  الدولة، حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن 

واإنتاج التمور وت�سجيع كافة العاملني بهذا القطاع على امل�ستويني املحلي 

والدويل، ول �سيما من خالل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للحفاظ 

على هذه ال�سجرة املباركة التي ترمز يف اأعرافنا وتقاليدنا العربية اإىل 

الرتحيب والكرم.

العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل  جاء ذلك يف ر�سالة تلقتها الأمانة 

التمر من جاللته بعد الزيارة التي قام بها جاللته جلناح دولة الإمارات 

امل�سارك يف امللتقى الدويل الثاين لنخيل التمر باأرفود باململكة املغربية يف 

�سهر نوفمرب املا�سي، مثنيًا على جهود اجلائزة يف تعزيز اأوا�سر التعاون 

بني الدولتني ال�سقيقتني يف جمال نخيل التمر.

اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  ل�سمو  والمتنان  ال�سكر  عن  جاللته  اأعرب  كما 

نهيان، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة، 

على مبادرته الكرمية باإهداء جاللته املجموعة الكاملة من جملة ال�سجرة 

املباركة التي حازت على اإعجابه وتقديره .

جاء ذلك يف ت�سريح خا�س اأدىل به �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، 

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخل التمر، موؤكدًا باأن هذا النجاح الذي 

حققته م�ساركة دولة الإمارات ممثلة بجامعة الإمارات العربية املتحدة 

ال�سيخ  �سمو  توجيهات  بف�سل  ياأتي  التمر،  لنخيل  الدولية  وجائزة خليفة 

الرئي�س  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان 

الأعلى جلامعة الإمارات، رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة.

يذكر باأن دولة الإمارات ت�سارك �سنويًا يف امللتقى الدويل للتمر يف اململكة 

املغربية وح�سلت على جائزة ال�ستحقاق التقديرية لأف�سل جناح للعام 

الثاين على التوايل.
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مؤكدًا على دور اإلمارات بزراعة النخيل 
من خالل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

ملك المغرب يثني على جهود 
اإلمارات بقيادة خليفة بن زايد



تكرمي من اأهل الكرم للذين كرموا وقيموا وقوموا �سجرة احلياة، والتي 

قامت وا�ستقامت وب�سقت وتن�سقت واأينعت جذورها على تربة الود وال�سد، 

فاأعطت ب�سخاء ومنحت بوفاء وظللت الطري وفياأت العابر واملثابر.

نخلة الإمارات املباركة، جذر يف الأر�س وفرع يف ال�سماء، وفرحة لطالب 

الينوع  بخ�سالت  ت��ديل  وه��ي  الإم���ارات  نخلة  الن��ت��م��اء..  وح�سن  العز 

وقتًا ول طاقة  يوفرون  بالذين ل  و�سرور  ببهجة  اليفوع حمتفلة  وعناقيد 

اإل من اأجل اأن تبقى النخلة رفيعة املعاين واملعايل، �سامقة يف �سماء اهلل، 

وجعلوا  وال�سجر،  لالإن�سان  وال��راء  الرخاء  ونروا  اأ�سخوا  مبن  مبتهجة 

الإمارات حقاًل وارفًا بالهناء و�سعادة القلوب و�سفاء الدروب.

على  و�سامة  ب��ارزة  عالمة  اأ�سحت  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

اعتنقها  وقيمًا  وتر�سخ مبادئ  املغزى  وتثبت  املعنى  وتوؤكد  الوطن،  وجنة 

ال�سجرة  لهذه  مبا  واإميانًا  حبًا  القيادة  وع�سقتها  الإم��ارات،  يف  الإن�سان 

وجذع  احلياة  ومف�سل  الأتقياء  وو���س��ال  الأوف��ي��اء  خ�سال  من  النبيلة 

الوجود املتطلع اإىل خلود و�سوؤدد.. جائزة خليفة لنخيل التمر، هي جائزة 

هي  النظر،  ومقلة  العمر  نخلة  النتماء،  بظفر  للفائزين  وو�سام  للوطن 

التاج وال�سياج والتوق وال�سوق اإىل جناحات الأيدي املثابرة من اأجل حياة 

عامرة بالنقاء وال�سفاء، وخ�سرة تزخرف الأر�س بلون وفن وتلون العيون 

الإمكانات  بف�سل  بالدنا  تبواأته  الذي  احل�ساري  بامل�ستوى  يليق  بربيق 

الوافرة والطاقات الزاخرة باحليوية واحلياة.

احلياة  واأيقونة  القالدة  وهي  الأن�سودة  هي  التمر،  لنخيل  خليفة  جائزة 

يف مناطق الذهن وال�سعور، هي التغريد والق�سيد والعقد الفريد وبيان 

العني  قرير  نام  ح�سد  ومن  ح�سد،  زرع  من  باأن  اآمنت  لقيادة  التبيني 

هانئًا بال حاجة ول عوز.. جائزة خليفة لنخيل التمر ت�سع الإن�سان اأمام 

ب�سري  ملجتمع  وتوؤ�س�س  وامل�ستقبل،  احلا�سر  جتاه  والتزاماته  م�سوؤولياته 

ي�سع البيئة يف املقام الأول �سمن اأولوياته واأهدافه وطموحاته من �سناعة 

جمتمع اآمن من التلوث موؤَمن من الفقر والقرت، قادر على �سياغة ن�سيجه 

القت�سادي والجتماعي، بالعتماد على طاقات الطبيعة املتاحة، مقتدر 

على مواجهة حتديات الآتي.

بل جتاوزت  ول حقاًل حمليًا،  تعد حفاًل  التمر، مل  لنخيل  خليفة  جائزة 

مدى الدائرة ال�سغرية لت�سل بعذوقها الندية اإىل اأرجاء الكون، حاملة 

ات�ساع  لأج��ل  احلب  عبء  متحملة  العامل،  ق��ارات  اإىل  وع�سقها  ع�سبها 

اأم  ال��رتاب،  نبت  النخلة  اأن  را�سخة  بقناعة  اخل�سب  وتاأكيد  ال��درب، 

الإن�سان ون�سله وف�سله واأ�سله.. جائزة خليفة لنخيل التمر حلم الإن�سان 

الذي حتقق على اأر�س الإمارات الطيبة.

جائزة خليفة 
حفظ الود للشجرة المباركة

مــــــرافئ

المصدر: جريدة االتحاد: اإلثنين 12 مارس 2012
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الذكرى  مبنا�سبة  الف�سة  من  تذكارية  م�سكوكة  اإ�سدار  عن  املركزي  الإمارات  م�سرف  اأعلن 

بداأ  التي  امل�سكوكة  وجه  يت�سمن  التمر.  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  لتاأ�سي�س  اخلام�سة 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سورة  م�سكوكة   2000 بعدد   2012 مار�س   11 الأحد  اإ�سدارها 

اإىل جانب الفئة يف حني يت�سمن اخللف �سعار  اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  بن زايد 

املنا�سبة. وذكر امل�سرف يف بيان �سحفي اأن امل�سكوكة تتكون من خليط معدين 5 ر92 باملائة 

ف�سة و 5 ر7 باملائة نحا�س ويبلغ وزنها 40 جرامًا وقطرها 40 ملم.. م�سريًا اإىل اأنه مت ت�سليم 

امل�سكوكات امل�سدرة بالكامل اإىل موؤ�س�سة جائزة خليفة لنخيل التمر وبالتايل فاإنها لن تعر�س 

للبيع على عامة النا�س عن طريق البنوك.
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بمناسبة ذكرى تأسيس 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

 المصرف المركزي 
يصدر مسكوكة تذكارية 



يف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  مبنا�سبة 

دورتها الرابعة 2012، اأطلقت موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع 

اآفات نخيل التمر  جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر فيلمًا وثائقيًا حول 

مدته خم�س واأربعون دقيقة مت اإهداء ن�سخة منه لكافة �سيوف احلفل.

ويقول �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة اإن هذا الفيلم 

ياأتي يف اإطار تعزيز التعاون املثمر بني الأمانة العامة للجائزة وموؤ�س�سة 

الكويت للتقدم العلمي وفقًا لتوجيهات �سمو ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س الأمناء، وحر�سه على 

م�ستوى  على  العالقة  ذات  الأط��راف  كافة  مع  التعاون  هذا  اأف��ق  تطوير 

ال�سجرة  خدمة  يف  للجائزة  ال�سرتاتيجية  ل��الأه��داف  حتقيقًا  العامل 

املباركة والعاملني فيها، ويعترب فيلم اآفات النخيل وثائقيًا بامتياز والأول 

اجل��ودة،  العايل  الفني  والت�سوير  العلمية  املعاجلة  حيث  من  نوعه  من 

فقد مت ت�سويره يف كل من مزارع نخيل دولة الكويت والإمارات العربية 

الدولية  العامة جلائزة خليفة  الأمانة  باإ�سراف علمي من قبل   ، املتحدة 

لنخيل التمر.

واأ�ساف الأمني العام اأن الفيلم يتناول اأهم الآفات احل�سرية والأمرا�س 

وجه  على  العربي  اخلليج  منطقة  يف  التمر  نخيل  �سجرة  ت�سيب  التي 

اخل�سو�س، مثل ح�سرة �سو�سة النخيل احلمراء، وح�سرة دوبا�س النخيل، 

والنمل الأبي�س... بالإ�سافة اإىل طرق الوقاية وطرق املكافحة املتكاملة. 

يذكر اأن فيلم اآفات النخيل اأعدت مادته العلمية الدكتورة اأحالم ال�سريدة 

و�سيناريو واإخراج ال�ستاذ جعفر عبد اهلل د�ستي. 
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إنتاج مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

آفات النخيل 
فيلم وثائقي عن اآلفات 

الحشرية وأمراض نخيل التمر



والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  رحب 

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

الإعالمية املمثلة ملختلف و�شائل الإعالم العربية والدولية، التي ح�شرت 

على  موؤكدًا   .2012 الرابعة  دورتها  يف  باجلائزة  الفائزين  تكرمي  حفل 

ترتبع  التي  احل�شارية  ال�شورة  اإي�شال  يف  الإعالم  لو�شائل  املهم  الدور 

عليها دولة الإمارات يف خدمة النخلة والعاملني فيها على م�شتوى العامل، 

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 زيد 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واهتمام 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير  �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 

�شوؤون الرئا�شة.

اأن  اإىل  اجلائزة  عام  اأمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �شعادة  اأ�شار  وقد 

وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  تاأتي  الدعوة  هذه 

برنامج  اإط��ار  يف  الأمناء  جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

الأمانة العامة لتعزيز العالقة مع خمتلف و�شائل الإعالم املحلية والعربية 

والدولية لتغطية اأحداث واأن�شطة اجلائزة على مدار العام.

الوفد  لأع�شاء  جولة  بتنظيم  باجلائزة  الإعالمية  اللجنة  قامت  حيث 

الإعالمي املوؤلف من ممثلي و�شائل الإعالم العربية والدولية يف كل من 

)الزميلة داليا عبد ال�شالم من جريدة الأهرام امل�شرية، والزميل عماد 

وكالة  من  يو�شف  يعقوب  والزميل  ال�شودانية،  نخيل  جملة  من  اإدري�س 

بابوظبي  الوطن  اأماين لقمان من جريدة  والزميلة  اأنباء �شلطنة عمان، 

والدكتورة اأحالم ال�شريدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

من دولة الكويت، والأ�شتاذ عادل ح�شن الد�شتي مدير حملة زراعة املليون 

للجائزة يف مدينة  العامة  الأمانة  بداأت يف مقر  الكويت(  دولة  نخلة يف 

العني حيث التقى ال�شحفيون مع �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني 

عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الذي قدم لهم �شرحًا موجزًا عن 

املا�شية  �شنوات  اخلم�س  خالل  حتققت  التي  الجن��ازات  واأهم  اجلائزة 

على امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل.

النخيل  تنمية  وبحوث  درا�شات  لوحدة  زي��ارة  اأي�شًا  اجلولة  �شملت  كما 

والتمور )خمترب زراعة الأن�شجة لإكثار ف�شائل النخيل الن�شيجية( التابع 

جلامعة الإمارات العربية املتحدة اأطلعوا على اأهم اخلدمات واملنتجات 

التي يوفرها املخترب لالأخوة املزارعني املواطنني كما اطلعوا على الآلية 

الفنية لإنتاج ف�شائل النخيل الن�شيجية با�شتخدام اأحدث تكنولوجيا بهذا 

اخل�شو�س لكونها تلبي النمو امل�شطرد يف زراعة اأعداد كبرية من اأ�شجار 

اأجود الأ�شناف بالإمارات حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية  نخيل التمر ومن 

150 األف �شتلة نخيل ن�شيجي بالعام. كما قام الوفد الإعالمي  للمخترب 

بزيارة ملقر جمعية اأ�شدقاء النخلة للوقوف على جهود موؤ�ش�شات املجتمع 

الإعالمي  للوفد  وك��ان  املباركة.  ال�شجرة  خدمة  يف  وامل��زارع��ني  امل��دين 

�شعادة  خاللها  التقوا  بال�شاد،  للتمور  الإم���ارات  مل�شنع  خا�شة  زي��ارة 

على  اطلعوا  الفوعة  �شركة  عام  مدير  العامري  باخلال�س  عبيد  م�شلم 

اآلية ا�شتالم التمور وامل�شتوى الفني لإنتاج التمور الإماراتية الفاخرة مبا 

وت�شنيع  لإنتاج  حتتية  بنية  توفري  لأهمية  احلكيمة  القيادة  روؤية  يعك�س 

التمور وت�شويقها على امل�شتوى املحلي والدويل، وياأتي برنامج ال�شحفيني 

الدوليني الزائرين يف اإطار حر�س الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر على التوا�شل امل�شتمر مع ال�شحافة يف خمتلف دول العامل 

لرت�شيخ مكانة الأحداث التي تنظمها على مدار العام والرتويج للجائزة 

بفئاتها املختلفة.
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بدعوة من األمانة العامة للجائزة في إطار برنامج الصحفيين الزائرين

نهيان مبارك يرحب بالوفود 
اإلعالمية العربية والدولية
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تقديرًا ل�شجرة نخيل التمر التي عزز قيمتها ورفع مكانتها �شاحب ال�شمو 

باعتبارها  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 

اإحدى مفردات الهوية الوطنية وتراثنا احل�شاري ت�شارك الأمانة العامة 

جلائزة خليفة الدولية مبهرجان تراث الإمارات الأول الذي تنظمه وزارة 

الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع مبنا�شبة احتفالت الدولة باليوم العاملي 

القيوين خالل  باأم  ال��وزارة  الحتفال يف مقر مركز  يقام  للرتاث، حيث 

الفرتة 18-21 اأبريل 2012 برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 

بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين.

اجل��ائ��زة يف  ع��ام  اأم��ني  زاي��د  ال��وه��اب  الدكتور عبد  �شعادة  ذل��ك  اأعلن 

للدورة  �شعارًا  النخلة  اختيار  باأن  املنا�شبة معتربًا  بهذه  ت�شريح �شحفي 

الأوىل للمهرجان هو مبثابة تكرمي للنخلة وما متثله من قيمة اإ�شافية لدى 

اأبناء الإمارات ب�شكل خا�س.

واأ�شاف باأن هذه امل�شاركة تاأتي بتوجيهات �شمو ال�شيخ نهيان مبارك اآل 

اأمناء اجلائزة  نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س 

نخيل  �شجرة  ثقافة  ن�شر  يف  للجائزة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  اإطار  �شمن 

التمر وتعزيز مكانتها بني اأفراد املجتمع، كما تاأتي �شمن حملة التعريف 

لتعريف  املا�شي  العام  للجائزة يف  العامة  الأمانة  اأطلقتها  التي  الوطنية 

اخلم�س  اجل��ائ��زة  بفئات  الإم����ارات  جمتمع  �شمن  امل�شتهدفة  الفئات 

على  والتناف�س  امل�شاركة  على  والباحثني  واملنتجني  املزارعني  وت�شجيع 

امل�شتوى الدويل.

الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع  اإىل وزارة  بال�شكر  العام  وتوجه الأمني 

على جهودهم الطيبة يف اإجناح فعاليات املهرجان وعلى ح�شن اختيارهم 

2012 مبا متثله النخلة  ل�شجرة النخيل �شعارًا للدورة الأوىل للمهرجان 

الحتادية  احلكومة  روؤية  يحقق  املهرجان  اأن  معتربًا  اإ�شافية  قيمة  من 

2021 املتمثل يف احلفاظ على املوروث الثقايف للمجتمع.

نظمته وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
افتتحه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال

شاركت فيه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

مهرجان تراث اإلمارات األول 

عبد الوهاب زايد: 
خليفة بن زايد 

عزز قيمة النخلة 
باعتبارها رمزًا 

وطنيُاً باإلمارات



وها نحن اليوم نعي�ش ع�شر التمكني والوفاء لنهج املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان )رحمه اهلل( حتت القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو 

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة )حفظه اهلل(. وعدًا وعهدًا 

اأن نهتدي به يف م�شريتنا على طريق النجاح والتميز.

اإن ما قامت الأمانة العامة للجائزة بتنفيذه على اأر�ش الواقع خالل عام 

بنظرنا  املتوا�شعة  والجن��ازات  الال حمدود  بالعطاء  �شجل حافل  م�شى 

والقّيمة بنظر العامل، خ�شو�شًا اإذا نظرنا اإىل و�شوح الروؤية التي متلكها 

اأجل  تعمل من  التي  وامل�شروعة  الكبرية  الطموحات  واىل حجم  اجلائزة 

التميز والتفوق.

خليفة  جائزة  عام  اأم��ني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور  �شعادة  قدم  هكذا 

 2012 الرابعة  دورتها  للجائزة يف  ال�شنوي  الكتاب  التمر  لنخيل  الدولية 

الكتاب يوثق كافة الأن�شطة والفعاليات التي حققتها على خمتلف ال�شعد 

واملجالت. 

واأ�شاف باأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ُتْع�ترَبرَ خطوة يف الجتاه 

ال�شحيح اختطت لنف�شها مبادئ واأهدافًا وقيمًا نبيلة على طريق النجاح 

العربية  الإم��ارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  من  روؤيتها  ت�شتمد  والتميز. 

املتحدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ش 

الدولة )حفظه اهلل(، ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واهتمام 

�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير 

�شوؤون الرئا�شة ومتابعة �شمو ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي رئي�ش جمل�ش اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر.

باحثًا   194 الرابعة  دورتها  �شارك يف  وقد  عام م�شى من عمر اجلائزة 

عًا وحمبًا ل�شجرة نخيل التمر من 25 دولة عربية  �نِّ ومزارعًا ومنتجًا وُم�شرَ

واأجنبية، وهذا دليل وا�شح على عاملية اجلائزة و�شعة انت�شارها واهتمام 

مبا  املختلفة  بفئاتها  امل�شاركة  على  املباركة  ال�شجرة  وحمبي  املخت�شني 

زراعة  قطاع  وتنمية  دعم  يف  الإم��ارات  لدولة  الريادي  ال��دور  من  يعزز 

النخيل واإنتاج التمور حول العامل.

فاخرة  بطبعة  �شدر  للجائزة،  الإعالمية  اللجنة  جهود  ثمرة  الكتاب 

اأخذ  كما   1/100023/31030 رقم  لالإعالم  الوطني  املجل�ش  مبوافقة 

الكتاب رقمًا يف الت�شنيف الدويل هو ISBN 978-9948-16-495-1 من 

قبل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع. 
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صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الكتاب السنوي توثيق إلنجازات
الجائزة في دورتها الرابعة 2012



�شدر عن الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر كتاب ال�شور 

الفائزة واملتميزة يف امل�شابقة الدولية للت�شوير الفوتوغرايف )النخلة يف 

عيون العامل 2010، 2011، 2012( التي اأطلقتها اجلائزة برعاية كرمية 

والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  من 

تقديرًا  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�ش  رئي�ش  العلمي 

تعزيز  بهدف  املجتمع،  خدمة  يف  الفوتوغرايف  الت�شوير  لفن  �شموه  من 

ال�شوئي  الت�شوير  فن  توظيف  عب  التمر  نخيل  ب�شجرة  الإن�شان  عالقة 

كو�شيلة لتنمية وعي اجلمهور باأهمية �شجرة النخيل. وخلق ف�شاء اأرحب 

لتبادل اخلبات بني امل�شورين ال�شوئيني من كافة اأنحاء العامل. واإبراز 

خالل  من  التمر  نخيل  ل�شجرة  والرتاثية  والبيئية  ال�شياحية  املقومات 

ال�شورة الفوتوغرافية وت�شجيع ارتباط الإن�شان بالأر�ش والزراعة. وقد 

عمدت اللجنة الإعالمية يف اجلائزة اإىل توفري ن�شخة لكل م�شارك عب 

البيد الر�شمي مع �شهادة تقدير.

فقد اأعرب �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة يف تقدميه 

الدولية  خليفة  جلائزة  ال�شرتاتيجية  الأهداف  من  انطالقًا  اأنه  للكتاب 

امل�شتوى  على  التمر  نخيل  ب�شجرة  الهتمام  ثقافة  ن�شر  يف  التمر  لنخيل 

املحلي والإقليمي والدويل، وتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املباركة  ال�شجرة  خدمة  يف  عامليًا  املتحدة 

اأول  الفريق  الدولة )حفظه اهلل( ودعم  اآل نهيان رئي�ش  خليفة بن زايد 

�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة، وتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 

نهيان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة  الرئا�شة،  �شوؤون  وزير  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش 

مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رئي�ش جمل�ش اأمناء 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واأ�شاف اأنه يف اإطار امل�شوؤولية الجتماعية اأطلقت الأمانة العامة للجائزة 

نوعها على م�شتوى  الأوىل من  التمر هي  نخيل  �شجرة  لت�شوير  م�شابقة 

ابوظبي  رابطة  مع  بالتعاون  العامل(  عيون  يف  )النخلة  بعنوان  العامل 

الدولية للت�شوير الفوتوغرايف.

واإرث��ًا  فنيًا  كنزًا  تعتب  امل�شابقة  يف  واملتميزة  الفائزة  ال�شور  كافة  واأن 

ال�شجرة  الإن�شان يف عالقته احلميمة مع  تنمية ذوق  ي�شهم يف  ح�شاريًا 

املباركة.
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صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

 كتاب الصور 
 الفائزة والمتميزة في مسابقة 

النخلة في عيون العالم 
2012-2011-2010
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 جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر

تفتح باب الترشيح 
لدورتها الخامسة 2013

العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات 

والبحث العلمي، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، 

اأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الرت�شيح لفئات اجلائزة يف 

الثالثني من  ولغاية   2012 يونيو  الأول من  اعتبارًا من  دورتها اخلام�شة 

املزارعني  الأخوة  كافة  اأمام  املجال  متيحني   2012 القادم  اأكتوبر  �شهر 

واملنتجني والباحثني والأكادمييني واملخت�شني وحمبي �شجرة نخيل التمر 

اجلائزة  فئات  باإحدى  والفوز  للتناف�س  بطلباتهم  التقدم  العامل،  حول 

وفئة  تنموي  م�شروع  اأف�شل  وفئة  املتميزة  ال�شخ�شية  فئة  وهي  اخلم�س 

والدرا�شات  البحوث  وفئة  املتميزين  املنتجني  وفئة  متميزة  تقنية  اأف�شل 

املتميزة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

جاء ذلك يف موؤمتر �شحفي عقده �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، اأمني 

عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، يوم الأحد الثالث من يونيو 2012 

يف ق�شر الإمارات باأبوظبي بح�شور �شعادة الدكتور هالل حميد �شاعد 

باجلائزة،   واملالية  الإدارية  اللجنة  رئي�س  الأمناء  جمل�س  ع�شو  الكعبي، 

كلية  عميد  الأمناء،  جمل�س  ع�شو   ، احل�شرمي  غالب  الدكتور  و�شعادة 

الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات. 

اأ�شار فيه الأمني العام اإىل اأنه بناء على النتائج اليجابية التي ح�شدتها 

وما  املحلي  املجتمع  على  اأكرث  النفتاح  عرب  الرابعة  دورتها  يف  اجلائزة 

املواطنني ملختلف  املر�شحني  اأعداد  زيادة ملحوظة يف  اإىل من  اإليه  اآلت 

فئات اجلائزة، فاإن الأمانة العامة للجائزة وبتوجيهات �شمو ال�شيخ نهيان 

جمل�س  رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك 

امل�شاركة  نطاق  لتو�شيع  الوطنية  قدمًا يف حملتها  امل�شي  قررت  الأمناء، 

لأكرب عدد من الأخوة املزارعني من كافة ال�شرائح امل�شتهدفة �شواء كانوا 

مزارعني اأو منتجني م�شنعني اأو باحثني واأكادمييني وت�شجيعهم وتاأهيلهم 

للتناف�س على خمتلف فئات اجلائزة.

كما اأكد حر�س �شمو ال�شيخ نهيان على تعزيز احل�شور الإقليمي والدويل 

القليلة  ال�شنوات  خالل  حتققت  التي  النجاحات  على  والبناء  للجائزة 

املا�شية ملا فيه من خري وتقدير لكافة املزارعني واملنتجني والباحثني على 

م�شتوى العامل، ترجمًة للتوجيهات احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

ودعم  اجلائزة،  راعي  الدولة )حفظه اهلل(،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن 

الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، وحر�س �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 

نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، على تعزيز موقع 
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نهيان مبارك يوجه بتعزيز 
المشاركة الوطنية في 

مختلف فئات الجائزة
والبناء على ما حققته 
الجائزة إقليميًا ودوليًا

على  الأخ��رى  اجلوائز  بني  ومكانتها  اجلائزة 

م�شتوى العامل.

من جهته فقد اأ�شار الدكتور هالل حميد �شاعد 

الكعبي، ع�شو جمل�س الأمناء، اإىل اأنه يف �شوء 

الدولية  خليفة  جائزة  حققته  ال��ذي  النجاح 

فمن  �شابقة،  دورات  اأربع  خالل  التمر  لنخيل 

النجاح  هذا  ونعزز  نحافظ  اأن  علينا  الواجب 

والعاملني  املباركة  ال�شجرة  م�شلحة  فيه  ملا 

الوطني  امل�شتوى  على  التمر  نخيل  قطاع  يف 

والدويل. م�شريًا اإىل الزيادة املتنامية يف عدد 

املر�شحني ملختلف فئات اجلائزة حيث بلغ عدد 

يف  مر�شحًا   39 الأوىل  ال���دورة  يف  املر�شحني 

 194 اإىل  الرابعة  ال��دورة  العدد يف  و�شل  حني 

اأع��داد  يف  ال��زي��ادة  ن�شبة  بلغت  كما  مر�شحًا، 

خمتلف  يف  املواطنني  الأخ���وة  من  املر�شحني 

فئات اجلائزة خالل الدورة الرابعة ما ن�شبته 

التي  والثقة  امل�شداقية  على  يوؤكد  ما   %  68

بف�شل  ق�شرية  فرتة  خالل  اجلائزة  حققتها 

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

جمل�س الأمناء.

الفنية  ال�شتعدادات  كافة  اأن  د.ه��الل  واأعلن 

اأن اللجنة الإدارية  والإداري��ة قد اكتملت. كما 

امل�شتوفية  الطلبات  بت�شنيف  �شتبداأ  للجائزة 

املقبل  نوفمرب  �شهر  خالل  الرت�شيح  ل�شروط 

طلبات  بتقييم  العلمية  اللجنة  تبداأ  ثم  وم��ن 

الرت�شيح خالل �شهري دي�شمرب ويناير املقبلني 

�شهر  خ��الل  الفائزين  اأ�شماء  ع��ن  والإع���الن 

ف��رباي��ر ال��ق��ادم وح��ف��ل ال��ت��ك��رمي خ��الل �شهر 

مار�س 2013 اإن �شاء اهلل..

ع�شو  احل�شرمي،  غالب  الدكتور  اأ���ش��ار  كما 

ال��ذي  ال��ري��ادي  امل��وق��ع  اإىل  الأم��ن��اء،  جمل�س 

تبواأته اجلائزة على امل�شتوى املحلي والإقليمي 

والدويل خالل الدورات الأربع املا�شية، بف�شل 

توجيهات �شمو ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان، 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

�شتم�شي  اجلائزة  باأن  موؤكدًا  الأمناء،  جمل�س 

على  اخل��ام�����س  عامها  يف  تخطو  وه��ي  ق��دم��ًا 

طريق التميز والنجاح.

تعزيز  على  اجلائزة  حر�س  احل�شرمي  واأك��د 

العلمية  خمرجاتها  وبالتايل  الداخلية  بنيتها 

خ�شو�شًا  امل�شاركة  �شروط  جتويد  حيث  من 

�شمن فئة البحوث والدرا�شات املتميزة بحيث 

نتائج  ي�شمن  مبا  وعمقًا  دق��ة  اأك��رث  اأ�شحبت 

اأف�شل.
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بتوجيهات نهيان مبارك آل نهيان 

إطالق الحملة الوطنية 
الثانية للتعريف بجائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر

 تعريف وتأهيل مزارعي النخيل 
ومنتجي التمور باإلمارات

االخت�صا�ص  جهات  مع  التعاون  تفعيل  اأهمية  على  التمر  لنخيل  الدولية 

على م�صتوى الدولة ملا فيه ت�صجيع وتاأهيل االأخوة املواطنني مزارعي نخيل 

الذي  الريادي  بالدور  م�صيدًا  املباركة،  ال�صجرة  واملهتمني وحمبي  التمر 

يقوم به مركز خدمات املزارعني على م�صتوى اإمارة اأبوظبي.

لنخيل  الدولية  باأن جائزة خليفة  اأمني عام اجلائزة  زايد  الدكتور  واأكد 

التمر ت�صهد منوًا م�صطردًا يف عدد امل�صاركني كمًا ونوعًا خالل دوراتها 

اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  �صمو  ودع��م  توجيهات  بف�صل  وذل��ك  ال�صابقة، 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلائزة. 

الفني  الدعم  تقدمي  على  اجل��ائ��زة  عمل  فريق  حر�ص  فقد  جهته  من 

واللوج�صتي الالزم واالإجابة على ا�صتف�صارات االأخوة املزارعني يف كيفية 

املرت�صحني  خمتلف  بني  املناف�صة  وتقنيات  امللف  اإع��داد  واآليات  التقدم 

لفئات اجلائزة على م�صتوى العامل.

العايل  التعليم  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�صيخ  �صمو  بتوجيهات 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  العلمي،  والبحث 

التمر اأطلقت االأمانة العامة حملتها الوطنية الثانية للتعريف باأهداف 

ابوظبي  اإمارة  النخيل يف  املواطنني مزارعي  االإخوة  وت�صجيع  اجلائزة 

للم�صاركة �صمن فئات اجلائزة بدورتها اخلام�صة 2013 وذلك بالتعاون 

مع مركز خدمات املزارعني باإمارة اأبوظبي. فقد عقد اللقاء االأول يوم 

اللقاء  عقد  كما  الغربية،  باملنطقة  ليوا  تالل  بفندق   2012 اأكتوبر   11

املزارعني مبدينة  2012 مب�صرح مركز خدمات  اأكتوبر   15 يوم  الثاين 

العني. 

يف حني عقد اللقاء الثالث للتعريف باجلائزة يوم 17 اأكتوبر 2012 يف 

مدينة راأ�ص اخليمة بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه ا�صتهدف مزارعي 

االإمارات ال�صمالية. 

�صارك فيها عددًا كبريًا من مزارعي نخيل التمر يف اإمارة اأبوظبي، مت 

وتقنيات  الرت�صح  واآليات  وفئاتها اخلم�ص  اأهداف اجلائزة  فيه عر�ص 

اإعداد امللفات اخلا�صة بفئات اجلائزة.

خليفة  جائزة  عام  اأمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  �صعادة  اأكد  حيث 
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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

 راشد بن فهد 
افتتح المؤتمر اإلقليمي 
إلدارة آفـات نخـيل التمر

برعاية �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير  فهد  بن  اأحمد  را�صد  الدكتور  معايل  افتتح  الرئا�صة،  �صوؤون  وزير 

انعقد  وال��ذي  التمر،  نخيل  اآف��ات  لإدارة  الإقليمي  املوؤمتر  واملياه  البيئة 

مبدينة العني، يف الفرتة من 23-25 �صبتمرب 2012، بتنظيم من وزارة 

البيئة واملياه وبالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

واأو�صح معاليه يف كلمته خالل حفل الفتتاح، باأن املنطقة العربية متثل 

اأهم مناطق زراعة النخيل يف العامل، حيث تزيد م�صاحة الأرا�صي  اأحد 

الأرا�صي  م�صاحة  اإجمايل  من   %  70 على  النخيل  باأ�صجار  امل��زروع��ة 

70 % من الإنتاج  املزروعة بالنخيل يف العامل، وت�صتحوذ على اأكرث من 

الهتمام  اإىل  يعود  ذلك  يف  الف�صل  باأن  معاليه  واأ�صاف  للتمور.  العاملي 

دول  تاريخيًا يف كل  اإرثًا  الدوام  مثلت على  التي  النخيل  بزراعة  الوا�صع 

املنطقة، وم�صدرًا غذائيًا مهمًا يت�صم ب�صهولة الإنتاج والنقل والتخزين 

الجتماعية  الفوائد  من  العديد  اإىل  بالإ�صافة  ال�صحراوية،  املناطق  يف 

والقت�صادية والبيئية الأخرى التي توفرها اأ�صجار النخيل.

العقود  يف  وا�صحة  ب�صورة  النخيل  زراع��ة  تطورت  الإم���ارات  دول��ة  ويف 

ال�صيخ  له  املغفور  ر�صمها  التي  لل�صيا�صة احلكيمة  نتيجة  املا�صية  الأربعة 

زايد بن �صلطان اآل نهيان )طيب اهلل ثراه(، ووا�صلت ال�صري على نهجها 

القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة حفظه اهلل، فجعلت الإمارات من الدول الرائدة يف جمال زراعة 

باأ�صجار  املزروعة  الأرا�صي  م�صاحة  زادت  حيث  التمور.  واإنتاج  النخيل 

اأكرث من  اإىل  املا�صي  القرن  �صبعينيات  60 هكتارًا فقط يف  النخيل من 

الدولة من  اإنتاج  باأن  الوقت احلايل، و�صرح معاليه  األف هكتار يف   185

التمور ازداد من حوايل 8000 طن مرتي اإىل اأكرث من 750 األف طن يف 

نف�س الفرتة. وحتتل دولة الإمارات املرتبة الرابعة عامليًا والثالثة عربيًا 

يف اإنتاج التمور بعد جمهورية م�صر العربية واململكة العربية ال�صعودية، 

وت�صهم بحوايل 11 % من حجم الإنتاج العاملي من التمور.

جمال  يف  عامليًا  الأول  امل��رك��ز  الإم����ارات  حتتل  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

 ،2009 التمور يف عام  األف طن من   266 التمور حيث �صّدرت  ت�صدير 
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اجمايل  من   %  33 ح��وايل  م�صاهمتها  وبلغت 

ال�صادرات العاملية للتمور. 

التي  اخلدمات  اإىل  واملياه  البيئة  وزير  واأ�صار 

متمثلة  النخيل،  مل��زارع��ي  احلكومة  توفرها 

الفني  الإر�صاد  وتقدمي  الإنتاج،  مدخالت  يف 

وم��ك��اف��ح��ة الآف�����ات، وت��ط��وي��ر ط���رق وو���ص��ائ��ل  

وت��وف��ري  وخ��ارج��ي��ًا  حم��ل��ي��ًا  امل��ن��ت��ج��ات  ت�صويق 

كمركز  التمور،  ت�صويق  يف  للم�صاعدة  مراكز 

بيئة  الدولة  التمور. كما وفرت  الذيد ل�صتالم 

ّفزة للنهو�س بزراعة النخيل واإنتاج التمور،  حمحُ

للرطب،  ليوا  مهرجان  املثال  �صبيل  على  منها 

واإن�صاء  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة 

مراكز  مقدمتها  ويف  املتخ�ص�صة،  امل��راك��ز 

الأ�صاليب  اأح��دث  وتوظيف  الأن�صجة،  زراع��ة 

واملمار�صات والتقنيات وبناء القدرات الب�صرية 

املتخ�ص�صة.

اأ�صجار  لها  تتعر�س  التي  التهديدات  وح��ول 

 اإلمارات األولى عالميًا 
في مجال تصدير التمور

ب�صفة  التمر  نخيل  اآفات  لإدارة  عربي  موؤمتر 

دورية كل عامني يف اإحدى الدول العربية، وقيام 

اآف��ات  لإدارة  عربية  �صبكة  ب��اإح��داث  املنظمة 

نخيل التمر، وت�صكيل جلنة فنية ا�صت�صارية لها 

من العلماء واخلرباء العرب واجلهات املانحة، 

نظام  اإح���داث  مهامها  ب��ني  م��ن  يكون  بحيث 

عربي خبري لنخيل التمر، بالإ�صافة اإىل اإعداد 

مقرتح برنامج عربي لإدارة اآفات نخيل التمر، 

بالرتكيز على بناء القدرات وبخا�صة الب�صرية، 

واإجراء درا�صات حول اأهم الآفات القت�صادية 

لنخيل التمر بالدول العربية،

املنظمة  ت��ق��وم  اأن  امل�����ص��ارك��ون  او���ص��ى  ك��م��ا 

العربية للتنمية الزراعية باإعداد قانون عربي 

واإع��داد  الزراعي،  للحجر  موحد  ا�صرت�صادي 

قانون اآخر لت�صجيل وتداول املبيدات الزراعية، 

التمويل  و���ص��ن��ادي��ق  م��وؤ���ص�����ص��ات  وم��ن��ا���ص��دة 

بدعم  والدولية  والإ�صالمية  والعربية  القطرية 

لإدارة  العربية  ال�صبكة  وم�صروعات  ب��رام��ج 

اآفات النخيل وبخا�صة مر�س البيو�س، و�صو�صة 

واآف���ات  النخيل  ودوب��ا���س  احل��م��راء،  النخيل 

التمور املخزونة.

طبيعة  اإىل  بالإ�صافة  فهد،  بن  اأف��اد  النخيل 

ال��رتب��ة وامل��ل��وح��ة ونق�س امل��ي��اه، ف��اإن الآف��ات 

تعترب اأبرز التهديدات التي تتعر�س لها اأ�صجار 

النخيل، ويف مقدمتها �صو�صة النخيل احلمراء 

تهاجم  التي  الآف��ات  واخطر  اأه��م  تعترب  التي 

واآث��اره��ا  انت�صارها  ل�صرعة  وذل���ك  النخيل، 

املدمرة، مما يعمل على خف�س اإنتاجية التمور 

وتردي نوعيتها. وقد تبنت دولة الإمارات نهج 

واأطلقت  الآف���ات،  ملكافحة  املتكاملة  الإدارة 

امل��ب��ادرات  من  جمموعة  النهج  ه��ذا  اإط��ار  يف 

املثال  �صبيل  على  منها  الوطنية،  واحل��م��الت 

النخيل،  �صو�صة  ملكافحة  الوطنية  احلملة 

الأ�صبوع  اإطالقها  مت  التي  نخيلنا«  و«م��ب��ادرة 

املا�صي وهي عبارة عن حزمة متكاملة ت�صتند 

ملكافحة  املتكاملة  الإدارة  مبادئ  تطبيق  اإىل 

الآفات.

لنخيل  خبري  عربي  نظام  ا�ستحداث 

اآف��ات  لإدارة  عربي  وب��رن��ام��ج  التمر، 

نخيل التمر

يف  متمثلة  التو�صيات  من  بعدد  املوؤمتر  خرج 

قيام املنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنظيم 
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�سمن �سل�سلة النجاحات التي حققتها الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية 

اأو  املحلي  ال�سعيد  على  �سواء  التوايل،  على  الرابع  عامها  يف  التمر  لنخيل 

املعرفة  م�سادر  اأه��م  اأح��د  النخلة  ملحبي  وف��رت  فقد  وال���دويل،  الإقليمي 

العلمية املتخ�س�سة يف جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور يف املنطقة العربية 

للباحثني  موجهة  متخ�س�سة  ف�سلية  علمية  جملة  اأول  اإ�سدار  خالل  من 

والأكادمييني واملزارعني وحمبي ال�سجرة املباركة عرب العامل.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  بارك 

اجلهود  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  العلمي 

املبذولة من قبل الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لتكون 

»ال�سجرة املباركة« املجلة العلمية املتخ�س�سة الأوىل من نوعها يف العامل 

�سلة  ذات  عالية  علمية  درج��ة  على  موا�سيعها  كافة  اأن  حيث  العربي، 

علميًا  مرجعًا  لتكون  والنكليزية،  العربية  باللغتني  التمر  نخيل  ب�سجرة 

وفنيًا لذوي الخت�سا�س حمليًا وعامليًا.  

التي  العالقة  عمق  عن  للمجلة  الفخري  الرئي�س  ب�سفته  �سموه  عرب  حيث 

النخلة  فكانت  التاريخ،  عرب  املباركة  وال�سجرة  الإمارات  اأبناء  بني  تربط 

�سعب  واع��ت��زاز  فخر  و�سموخها  بارتفاعها  متثل  ت��زال  ول  القدم  منذ 

الإمارات، كما كانت متثل رمز احلياة والعطاء الوفري املتجدد.

ب�سجرة  وا�سح  حكومي  اهتمام  و�سط  تاأتي  املباركة  ال�سجرة  جملة  اإن 

نخيل التمر زراعة و�سناعة وت�سويقًا بف�سل التوجيهات احلكيمة ل�ساحب 

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

الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

�سمو  واهتمام  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 

ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س 

حاجة  لتلبي  ج��اءت  التمر.  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  اأمناء  جمل�س 

ال�سوق املحلية من مزارعني ومنتجني وم�سوقني وباحثني على حد �سواء.  

»ال�سجرة املباركة« وهي تخطو بنجاح يف نهاية عامها الرابع ت�سعر بكثري 

من امل�سوؤولية العلمية والفنية اأمام الفئات امل�ستهدفة لأكرث من �سبب اأولها 

حتمل  التمر(  لنخيل  الدولية  خليفة  )جائزة  موؤ�س�سة  ومتثل  ت�سدر  لأنها 

ملقاة  وم�سوؤولية  لنا  كبري  �سرف  فذلك  قلوبنا.  على  وغاليًا  عزيزًا  ا�سمًا 

بالعلم  لن�سل  تلك  مهمتنا  باأداء  يوفقنا  اأو  القدير  العلي  اهلل  ن�ساأل  علينا 

واملعرفة ذات ال�سلة ب�سجرة نخيل التمر اإىل كل من هو بحاجة اإليها.

 عززت الدور الريادي لإلمارات 
ودخلت عامها الثالث بمسؤولية أكبر

 “الشجرة المباركة” 3
 تؤسس لإلعالم العلمي 

في مجال نخيل التمر



كذلك هيئة كاليفورنيا للتمور California Date Commission  يف ولية 

لزراعة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الرئي�سي  املقر  تعترب  والتي  اأنديو 

�سجرة نخيل التمر Phoenix dactylifera واإنتاج وتعبئة وت�سويق التمور 

زراعة  جنحت  حيث  كاليفورنيا  �سرق  جنوب  الكوجال  وادي  منطقة  يف 

وا�ستمر  ع�سر  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  منذ  متميز  وب�سكل  بالوادي  النخيل 

البحوث  اأجريت  حيث  منها  املخفي  على  والتعرف  والرتكيز  الهتمام 

دورية  جملة  اإ�سدار  مت  كما  التمور  مزارعي  معهد  خالل  من  والدرا�سات 

عام  منذ    .Date grower institute Rptبعنوان بالنخيل  متخ�س�سة 

باغناء  الأول  الف�سل  يعود  انديو  يف  التجارب  وحمطة  وللمعهد   1924

الإر�سادية  والن�سرات  والتقارير  والدرا�سات  بالبحوث  العاملية  املكتبة 

وت�سنيعها  التمور  واإنتاج  بالنخيل  الهتمام  وا�ستمر  بالنخلة.  املتعلقة 

وت�سويقها يف مدن الوادي واملناطق القريبة منه مثل ولية اريزونا  حيث 

منها  واملتميزة  التجارية  املتحدة  الوليات  اإىل  الداخلة  الأ�سناف  تعددت 

والتي مت اإكثارها مثل اأ�سناف دجلة نور والربحي والزهدي واحلالوي، ثم 

دخل اإنتاج املدجول. 

اكر   10000 ب�  تقدر  النخيل  م��زارع  م�ساحة  اأن  اإح�سائية  اآخ��ر  وت�سري 

طن   25000 ال�  يقارب  �سنوي  اإنتاج  ومعدل  اإماراتي(  دومن   42500(

متور وعدد اأ�سجار النخيل جتاوز 250000 نخلة ومعدل اإنتاجية ال�سجرة 

الواحدة يعادل 120 كغم. 

ال�سبعيني،  العقد  نهاية  مع  القطاع  بهذا  والهتمام  الإنتاج  ذروة  دخلت 

45 الشجرة المباركة - ديسمبر  2012   

إشارات مضيئة من جنوب كاليفورنيا

وادي الكـوجـال بكاليفورنيا 
يعاود نشاطه في زراعة 

النخيل وإنتاج التمور
الدكتور سمير الشاكر

smralshakir@yahoo.com ê

مزرعة نخيل قدميه تقليديه

على  للتعرف  هناك  كانت   )DPGN( والتمور  للنخيل  الدولية  ال�سبكة 

يف  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  واقع  على  الأخري  العقد  خالل  التطورات 

للقرن  الأخري  العقد  نهاية  ومنذ  النخيل  بزراعة  امل�سهورة  املنطقة  هذه 

التا�سع ع�سر. 

متت الزيارة الثانية للفرتة 7-10 من �سهر يونيو عام 2011 بعد الزيارة 

عبد  الربوفي�سور  من  وباإ�سناد   2001 عام  تقريبًا  الفرتة  وبنف�س  الأوىل 

التحولت  بر�سد  اأهدافها  �سمن  لل�سبكة  العام  املن�سق  زاي��د  ال��وه��اب 

امل�سهورة  العامل  بلدان  يف  والتمور  النخيل  قطاع  واق��ع  على  واملتغريات 

 .Phoenix Agrotech LLc بزراعة ال�سجرة املباركة وبتنظيم من �سركة
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ولأ�سباب اقت�سادية وا�ستثمارية وزيادة الرقعة 

املعهد  لن�ساط  املايل  الدعم  وتوقف  العمرانية 

بالقدم  كبري  اأع����داد  ب���داأت  حيث  وال��ب��ح��وث 

الإنتاج  تكلفة  بزيادة  م�سحوبة  الإنتاجية  وقلة 

واخل��دم��ة وت��وق��ف��ت ب��ع��د ه���ذه ال��ف��رتة زراع���ة 

م�ساحات جديدة ل بل العك�س تناق�ست اأعداد 

اخل�سو�س،  وجه  على  انديو  مدينة  يف  النخيل 

النخيل  لبحوث  ان��دي��و  حمطة  اأق���دم  اأغلقت 

اإىل  اأرا�سيها  وحتولت  ال�ستوائية  والفاكهة 

اآخ��ر  ك��ان   1979 ع��ام  ويف  عمرانية  مناطق 

   Date Growers Institute عن  ي�سدر  عدد 

نتيجة  بالنخفا�س  وبداأ  التمور  اإنتاج  وا�ستقر 

فقدان العديد من النخيل القدمي وعدم  اإحالل  

ذكرها  ال�سابق  لالأ�سباب  جديدة  نخيل  مزارع 

لإنتاج  وغريها  ال��وادي  م�ساتل  اأك��رث  واجتهت 

احل��دائ��ق  تن�سيق  لأغ��را���س  النخيل  �ستالت 

وامل��ت��ن��زه��ات وال�����س��وارع وامل��ح��الت وامل��الع��ب 

�سناعة  واأ�سبحت  اأ�سعارها.  بارتفاع  م�سحوبًا 

نخيل  اإن��ت��اج  م�ساتل  اإن��ت��اج  م��ن  ب���دًل  ج��دي��دة 

للتمور وقد �ساد �سنف الزهدي ب�سورة خا�سة 

وكرثة  منوه  �سرعة  ب�سبب  البذرية  والأ�سناف 

للظروف  ومقاومته  جذعه  وا�ستقامة  �سعفه 

ذلك  وا�سطحب  بالآفات  اإ�سابته  وقلة  البيئية 

مناطق  من  الكبري  النخيل  نقل  خدمة  ن�ساط 

اإنتاجه اإىل املدن واملناطق املحيطة بها.

واجهة  ومدنه  ال��وادي   بقى  ذلك  من  وبالرغم 

ومن هذه الإ�ضارات امل�ضيئة:

مدينة يف  الأن�سجة  لزراعة  خمترب  اأول  اإن�ساء 

 2008 ع���ام  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ج���ن���وب     Irvine

لأغرا�س الإنتاج التجاري واأي�سًا لأجراء مزيد 

الهند�سة  جمال  يف  والدرا�سات  الأبحاث  من 

ذالك  وكان  التمر  نخيل  اأ�سناف  على  الوراثية 

اخلا�س  القطاع  م��ن  وا�ستثمار  ت��ع��اون  ثمرة 

الزراعة  ودائ���رة  الأمريكية  ال��زراع��ة  ووزارة 

باإعادة  املبا�سرة  املتوقع  وم��ن  كاليفورنيا  يف 

 Growers Institute Rpt. جملة  اإ���س��دار 

Date  بهدف ت�سجيع الدرا�سات العليا يف هذا 

ا�ستغالل النخيل يف تن�سيق مداخل الفنادق واملنتجعات 

مدخل املتحف الرتاثي للتمور

مناظر وموجودات متحف التمور من الداخل

�سياحية يف �ستاء كل عام على م�ستوى الوليات

والتمور  النخيل  ويعترب  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 

نقاط  ال�سنوي  النخيل  وم��ه��رج��ان  واأطباقها 

املنطقة.  يف  ال�سياحة  �سناعة  يف  ا�ستقطاب 

الأخ��ري  العقد  يف  الن�ساط  بهذا  الهتمام  ع��اد 

وامل�ساهدات  ر�سدت  التي  احل��الت  خالل  من 

عن  امل�سوؤولني  مع  واللقاءات  ميدانيًا  امللمو�سة 

من  كل  مع  والت�سالت  ال��وادي  يف  القطاع  هذا 

ممثلي وزارة الزراعة الأمريكية  USDA ودائرة 

ريفر�سايد  وجامعة   CDA بكاليفورنيا  الزراعة 

CAD. وهيئة نخيل كاليفورنيا  River side
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امليدان مع توقعات الطلب على �ستالت النخيل 

الن�سيجي داخليا وعامليا.

كان لالزمة القت�سادية التي �سربت الوليات 

خا�سة  وب�سورة  وال��ع��امل  الأمريكية  املتحدة 

تباطىء  يف  ك��ب��ري  ت��اأث��ري  ال��ع��ق��اري��ة  اأن�سطته 

ال�ستثمار يف جمال التنمية العقارية واحل�سرية 

وال�سناعة  الزراعة  يف  ال�ستثمار  اإىل  والتوجه 

امل�ساحات  انخفا�س  توقف  حيث  واخل��دم��ات 

اإنتاج  اإعالء  الرتكيز  مت  كما  بالنخيل  املزروعة 

التمور بدًل من الإكثار والرتويج لنخيل الزينة 

توقفت  والتي  واملتنزهات  احل��دائ��ق  وتن�سيق 

الأخ��رية  الإح�سائيات  اأ�سارت  حيث  بدورها 

وخ�سو�سًا يف العقد الأخري اإىل زيادة ا�سترياد 

التمور ومنتجاته ب�سكل وا�سح م�سحوبًا بزيادة 

اأ�سعار  زي��ادة  وبالتايل  الداخلي  ال�ستهالك 

العربية  اجلاليات  اأع��داد  زيادة  نتيجة  التمور 

ويف  كاليفورنيا  ولية  يف  والآ�سيوية  والإ�سالمية 

زي��ادة  اإىل   اإ�سافة  عمومًا  املتحدة  ال��ولي��ات 

اأ�سهمت  حيث  ن�سبيًا  والغذائي  ال�سحي  الوعي 

باعتبار  واجل��ام��ع��ات  البحثية  امل��وؤ���س�����س��ات 

لها  وظيفية  اأغذية  والتمور  املجففة  الفواكه 

التغذية  جمعية  ومنها  وغذائية  �سحية  فوائد 

  ANS .الأمريكية

واملحلية  الفيدرالية  احل��ك��وم��ة  �سجعت  كما 

على  الروائ��ي��ة  ك��ول��ورادو  قناة  �سلطة  وكذلك 

ال�ستثمار  خالل  من  الزراعية  الرقعة  زي��ادة 

يف جمالت الزراعة ومنها النخيل يف الأجزاء 

اجلنوبية من الوادي واإعفاء امل�ستثمرين ولفرتة 

يف  امل�سوؤولون  ويتوقع  املياه   اأج��ور  من  �سنوات 

�سيت�ساعف   التمور  اإنتاج  ب��اأن  الزراعة  دوائ��ر 

خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة مع  الرتكيز على 

اجليدة  لنوعيته  نظرًا  )مدجول(  متور  �سنف 

واأ�سعاره امل�سجعة و�سهرته على م�ستوى العامل. 

النخيل  مهرجانات  ن�ساط  تو�سع  املالحظ  من 

واري��زون��ا  وريفر�سايد  انديو  لت�سمل  والتمور 

واملطاعم  ومنتجاتها  التمور  معار�س  وازدادت 

التمور  ومثلجات  حلويات  تقدم  التي  واملقاهي 

يف  ال��ت��م��ور  ت��دخ��ل  غ��ذائ��ي��ة  منتجات  وظ��ه��رت 

تركيبها.

مت  والزائرين  ال�سياح  جذب  وبهدف  �سياحيًا 

ال��وادي  متحف  بجانب  التمور  متحف  اإن�ساء 

النخيل  دخ���ول  ت��اري��خ  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ل��ل��رتاث 

التقليدية  وال�سناعات  اجل��دي��دة  ل��الأرا���س��ي 

التي رافقته والأ�سخا�س والعلماء والذين تركوا 

ب�سماتهم يف تاريخ هذا املح�سول يف الوليات 

املتحدة الأمريكية والعامل كله. ور�سدت عد�سة 

ال�سبكة الدولية للنخيل والتمور. معامل ومواقع 

وم�ساهدات عديدة تو�سح فيها اأن�سطة النخيل 

والزيارات  وال�سياحية  والفنية  العلمية  والتمور 

عموم  يف  واملزارع  البحثية  للمحطات  امليدانية 

الوادي وكما يبني �سرحًا موجزًا لكل �سورة.

استشاري دولي في تكنولوجيا التمور
الشبكة الدولية للنخيل والتمور  ê

اأ�سهر اأ�سناف التمور يف حمطة جتارب 

جامعة ريفر �سايد/كاليفورنيا

الكاتب مع الفريق الأمريكي اأثناء التجوال يف املزارع القدمية
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النخلُة: من اأحِب الأ�شجار لقلِب الإن�شان لأّنها رفيَق دربِه الطويل وال�ّشاق 

واجلميل. وكانت النخلُة اأيام ال�شّدة القلعة التي ي�شنُد اإليها ظهرُه ويحتمي 

بها وي�شرتيح حتت �شعفها وقامتها املتطاولة يف كبد ال�شماِء، وياأكل من 

من  و�شكنًا  فر�شًا  وجذعها  وجريدها  �شعفها  من  ويتخذ  ال�شهّي  ثمرها 

هجري ال�شحراء وبرد ال�شتاء.

وقد �شّمت املكتبة العربية اإىل جانب كتاب )النخل( لأبي 

العرب  العلماء  �شنفها  َخ��ر 
ُ
اأ كتبًا  ال�شج�شتاين  ح��امت 

امل�شلمون عرب الع�شور، مثل كتاب الزرع والنخل لأحمد 

النبت  ال���زرع؛  �شفة  النخل،  �شفة  وكتاب  ح��امت،  بن 

والبقل؛ كتاب النبات لبن الأعرابي، اأبو عبداهلل حمّمد 

بن زياد، وكتاب الزرع والنبات والنخل واأنواع ال�شجر للمف�شل بن 

�شلمة بن عا�شم. 

اجل�شمي  يزيد  ب��ن  عثمان  ب��ن  ب��ن حممد  �شهل  ح��امت  اأب��و  ه��و  وامل��وؤل��ف 

ال�شج�شتاين ثم الب�شري 250 ه�«، مقرئ نحوي لغوي من مدينة الب�شرة 

اإمامًا يف علوم الآداب، وعنه اأخذ علماء ع�شره كاأبي بكر  وعاملها؛ كان 

امل��ربد:  وق��ال  وغريهم،  الدينوري  قتيبة  واب��ن  وامل��ربد  دري��د  بن  حممد 

كثري  وك��ان  مرتني،  الأخف�ش  على  �شيبويه  كتاب  ق��راأت  يقول:  »�شمعته 

الرواية عن اأبي زيد الأن�شاري ومعمر بن املثنى اأبي عبيدة والأ�شمعي، 

�شعر  وله  املعمى،  واإخ��راج  بالعرو�ش  العلم  ح�شن  وال�شعر،  باللغة  عاملًا 

جيد، ومل يكن حاذقًا يف النحو، وكان اإذا اجتمع باأبي عثمان املازين يف 

دار عي�شى بن جعفر الها�شمي ت�شاغل اأو بادر باخلروج خوفًا من اأن ي�شاأله 

عن م�شاألة يف النحو. وكان �شاحلًا عفيفًا يت�شدق كل يوم بدينار، ويختم 

فيها،  يتجر  للكتب  جّمًاعا  وكان  نظم ح�شن.  وله  اأ�شبوع،  كل  القراآن يف 

ذكره ابن حّبان يف الثقات، وروى له الن�شائي يف �شننه والبّزار يف م�شندة. 

بن جعفر  �شليمان  عليه  و�شلى  بالب�شرة،  ومائتني  تويف خم�ش وخم�شني 

بن �شليمان بن علي بن عبد اهلل بن العبا�ش بن عبد املطلب الها�شمي، 

عديدة  ُم�شنفات  وله  امل�شلى،  ب�شرة  ودفن  يومئذ،  الب�شرة  وايل  وكان 

املذكر  ال��ط��ري،  ال��ع��ام��ة،  فيه  يحلن  م��ا  ال��ق��راآن،  م��ن��ه��ا:)اإع��راب  نذكر 

واملوؤنث، النبات، املق�شور واملمدود، الفرق، القراءات، املقاطع واملبادي، 

الف�شاحة، النخلة، الأ�شداد، الق�شي والنبال وال�شهام، ال�شيوف والرماح، 
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الدرع والفر�ش، الوحو�ش، احل�شرات، الهجاء، 

واللنب  واللباأ  الإدغ��ام،  الإن�شان،  خلق  ال��زرع، 

والنحل  وال�شيف  وال�شتاء  والكرم،  واحلليب، 

والقحط،  واخل�شب  والع�شب  والإب��ل  والع�شل 

واخ����ت����اف امل�������ش���اح���ف، وغ�����ري ذل�����ك م��ن 

امل�شنفات(.

والنخلة يف كتاب ال�شج�شتاين الذي حققه وعلق 

عليه وقدم له الأ�شتاذ الدكتور الراحل اإبراهيم 

ببريوت،  ال��ل��واء  دار  ع��ن  و���ش��در  ال�شامرائي 

عليه  اآدم  طني  من  خملوقة  ال�شجر،  �شيد  هي 

ال�شام. وبعد جهد ال�شامّرائي يف حتقيق كتاب 

النخل عمل على اإحلاقه مُبعجم لألفاظ النخل 

وما يت�شل بها مما ورد يف الكتاب وو�شعها على 

مائتني  الألفاظ  تلكم  وبلغت  املُعجم،  ح��روف 

الأل��ف«  بحرف  ب��داأه��ا  لفظًا،  وت�شعني  وت�شع 

وعقدناها  )ولع(،  الواو  بحرف  وختمها  اأبر«، 

من جزءين، واأولهما قوله: 

اأبر: وا�شم ما ُيلّقح به الّلقاح و« الأبور«، ويقال: 

اأبَر ياأُبُر اأْبرًا، كم يقال لّقح يلقح تلقيحًا.

اأب��ور« لهذه الدللة جار على   « اأق��ول: وجم��يء 

الأ�شربة  من  »فعول«  البناء  ه��ذا  على  ال��وارد 

والغبوق  كال�شبوح  ذل��ك  ون��ح��و  وال��ع��اج��ات 

وال��ف��ط��ور، وال���وج���ور، وال�����ش��ف��وف، وال��وق��ود، 

والو�شوء وغريها 

ويقال »للنخلة« التي تلقح بطلعها« الإبار« 

اأبلم: الأو�ش واخلزرج ي�شمون اخلو�ش » اأبلمة« 

خو�شة  »الأبلمة:  يقول:  وغريهم  الطفية«،  و« 

املقلة، وهو » البلم« وكذلك« الطفية والطفي«.

اأثكل: انظر عثكل 

 اآخر: واذا كانت النخلة مما يبقى حملها اىل 

اآخر ال�شوام، قيل: » مثخار« واجلمع املاآخري. 

العرجون.  الدقيقة  للنخلة هي  و«الأدم��ة«  ادم: 

و«الأدمان«.

التي  ال�شغرية  للنخلة  امل���وؤت���زرة«،  و«  اأزر: 

جتاوزت حد » اللينة«.

اأ�شل: »والأ�شل« والواحدة »اأ�شلة« ، وهي واحدة 

ال�شوك اأي ال�شاء. 

اأ���ش��اأ: » والأ����ش���اء« وال���واح���دة« ا���ش��اءة« وهي 

الف�شيل  من  ال��ردئ  بع�شهم:  وق��ال  الف�شيلة، 

ومن النخيل.

وقال الأ�شمعي« الأ�شاء« جماعة نخل �شغار. 

اأهن: قال اأبو زيد: يقال ملا �شفل من العذق من 

لدن ال�شماريخ اإىل اأ�شله يف النخلة« والعرجون 

ل��ه«الأه��ان«،  ويقال  العراجني«،   « واجلمع   ،«

وثاثة« اآهن’« ، واجلميع« اأهن«.

اوتك: » الأوتكي« من اأ�شناف التمر.

اأمها  عن  بانت  الف�شيلة  هي  البتيلة«  و«  بتل: 

وا�شتغنت عنها، وقيل لأمها »مبتل«.

ونخلة« مبتل« اإذا قطع منها ف�شيلها. 

الرببند«  و«  الدرية،  الفار�شية  بربند: وهو من 

الب�شرة  يف  الأك��رة  با�شتعمال  الربوند«  وه��و« 

وهو » املرقاء« الذي ي�شعد به على النخلة. 

اأقول وما زالت الكلمة يف ا�شتعمال العاملني يف 

النخيل يف الب�شرة وهي » الفروند« بال�شتعمال 

املعا�شر ويف �شائر جهات العراق يقال« التبليا« 

و�شتاأتي يف حرف التاء. وهي » الكر« و« املرقاء« 

و« احللقة«.

بر�شم: و« الر�شوم« من اأ�شناف التمر.

قال اأبو زيد: يقال« للرب�شوم« » الأعراف« . 

واأج���وده  التمر  فخري  ال���ربين«   « واأم���ا  ب���رن: 

واأ�شحه. 

اأو  احلمرة  اإىل  اللون  ف�شل  اإذا  قالوا:  ب�شر: 

ال�شفرة فهو« الب�شر«. و« املب�شار« النخلة ذات 

الب�شر اجليد.

و«  ال��ب��وا���ش��ق«  واجل��م��ع«  وال��ب��ا���ش��ق��ة«،   « ب�شق: 

البا�شقات« طوال النخل. 

بكر: و« البكور« هي النخلة التي تعجل الإخراج، 

واجل��م��ع »ب��ك��ر« وه��ي » ال��ب��اك��ورة« واجل��م��ع » 

بواكري« و« باكورات« ويقال ملا عجل من الثمار 

من كل �شيء« باكورة« ونخلة« مبكرة« و«مبكار« 

واجلمع » مباكري«.

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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ويكتمل  تن�شج  اأن  قبل  للرطبة  ي��ق��ال  ب��ل��ح: 

الب�شرة  واأهل  بلجة«   « خ�شراء  وهي  ن�شجها 

ي�شمونها » اخلالة« و« اخلال« ثم تتحول اإىل 

اجلدالة«. 

بلعق: و« البلعق« مترة بعمان. 

 « قيل:  قليا  وتلون  »البلح«  اخ�شر  فاذا  بهر: 

ت�شقح« و« �شيا« و« بهر« بهرا 

النخلة،  قلب  تكون يف  التربي«، حمرة  و«  ترب: 

كاأنها قطع الأدمي، ما يب�شر منه ويدق يرقاأ به 

الدم. 

تبل: و« التبليا هي » املرقاء« ي�شعد على النخلة 

بها. انظر » بربند« وهي كلمة اآرامية ا�شتعملها 

 23 م�شتعملة.  زال��ت  وما  العراق،  يف  الأك��راد 

ترك: و« الرتائك« اآخر حمل النخلة. 

ثعد: و« الثعد« الرطب اللني. 

 « امل��رب��د«   « يف  امل���اء  خم���رج  وي�شمى  ث��ع��ل��ب: 

الثعلب«.

ثلث: اإذا بلغ الأرطاب يف الرطبة ثلثيها قيل: » 

مثلثة«، وقد ثلثت تثليثا.

ثفرق: و« الثفروق« القمع، كاأن تكون ب�شرتان اأو 

ثاث يف ثفروق واحد. 

اجللة،  اأ�شفل  يف  يبقى  متر  القو�ش«  و«  ثفن: 

ويقال لها » الثفنة« كذا  

اأقول : ومل اأجد يف معجمات العربية هذا املعنى 

يف » ثفن«.

اأي فرغوا من » اجلباب«،  جبب: وقد » جبوا« 

اأي » ال�شرام«واجلزاز« و« القطاع« و« اجلرام« 

و�شياأتي جميع ذلك.

و  ج��ب��ذة«  و«  ج��ذب«   « للجمارة  وي��ق��ال  جبذ: 

»جبذ«.

فهي  واأرق���ت  اليد  النخلة«  فاتت«  ف��اإذا  ج��رب: 

اجلبارة، واجلمع اجلبار.

حني  الغري�ش،  الف�شيل«   « اأ�شماء  واأول  جثث: 

يكون » خ���زازة« او » خ���زة«! وه��ي ع��ود واح��د 

اأع�شية،  ثاثة  على  ت�شري  حتى  اأمها  اأ�شل  يف 

اأربعة، ثم هي » القلعة«، ثم هي » اجلثيثة«  اأو 

عن  تقلع  م��ا  اأو  وذل���ك  اجل��ث��ي��ث«،  واجل��م��ع« 

اأمهاتها، يقال: جث فان« ف�شيل« اأر�شه، وقد 

» اجتث« من النخل خم�ش ف�شائي، اأي فلعهن، 

ويقال: » جثة« يجثه جثا... 

« الف�شيل، اأي انت�شر. جثل: ويقال: قد« اجثاألَّ

ج���دد: وي��ق��ال: ج���اء وق���ت« اجَل�����داد« ووق���ت« 

اجَل��زاز«  و«  اجَل���زال«  و«  اجِل���رام«  و«  الِقطاع« 

وه��و« الإج����زاز«. وه��و اجل���ادُّ واجل���اّز وكذلك 

البوايف.

وهو  َل«،  َف�شَ قد«  الُب�ْشر«  يف«  يقال  ثم  ج��دوؤر: 

اأن يبني َخْلق الب�شرة مع« الَقَمع« ثم ت�شري بعد 

ذلك« َجّذمًا« و« َجّذرًا« �شاعة يعقد.

وت�شتدير  ر  تخ�شّ اأن  الَبَلحة«  بلغت«  فاإّا  جدل: 

اجَلدالة«  ي�ّشمونها«  جند  فاأهل  ت�شتّد  اأن  قبل 

واجلميع« اجَلَدال«.

ج���دم: ق��ال اأب���و زي���د: و« اجَل���دم« وال��واح��دة« 

َجَدمة« النخل الذي ل يكاد يرتفع ول يطول.

جرد: و« ال�شعف« » اجلريد« والواحدة« �شعفة« 

و« جريدة«. واإذا ُخِرط اخلو�ش عن الُقْلب فهو« 

الع�شيب« و« اجلريد«.

و«  وق�شوره،  التمر  �ُشقاطة  اجل��رمي«  و«  ج��رم: 

اجلرامة« الفا�شد من التمر.

الرطبة اجلا�شئة  النخل  و« اجلاّزة« من  جزر: 

ال�شلبة.

قيل:  الرطبة  ن�شف  الرتطيب  بلغ  فاإذا  جزع: 

ُع«. ف الُب�ْشر، وهو« املَُجزِّ قد ن�شّ

يف  النخل  ثمر  ي�شرتي  اأن  اجل���زم«  و«  ج��زم: 

روؤو�شها.

�شربها،  ال��رديء  النخلة  اجلعثنة«  و«  جعثن: 

اخلبيث مغر�شها.

النخل،  م��ن  الق�شار  اجل��ع��اري��ر«  و«  ج��ع��رر: 

والواحدة ُجعرور.

والواحدة«  الق�شار،  النخل  اجلعل«  و«  جعل: 

جعَلة«.

جفف: ويقال لوعاء الطلعة« الكافور« واجلمع« 

ال�شايباء« و« القيقاء« و« الهراء« و«  كوافري« و« 

ِه��راءة« وجمع« اجلّف«:  و«  و« قيقاءة«  اجُل��ّف« 

ِجَففة وُجفوف.

ويقال  ال�شحمة«،  ه��ي«  اجُل���ّم���ارة«  و«  ج��م��ر: 

للُجّمارة« الَكرثة« وهي« اجلامور«. و« الإجمار« 

الفراغ من« اللقاح« وقد اأجمروا.

ُجْم�شة«  والواحدة«  ب،  الرَُّ اجُلْم�ش«  و«  جم�ش: 

وهي التي دخلها الإرطاب.
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الب�شرة  اأه���ل  وي��ق��ول  اجل���وخ���ان«  و«  ج���وخ: 

اجَلْوخان«  التمر««  فيه  يجفف  الذي  للمو�شع 

وهو« امِلْرَبد« عند اأهل املدينة، و« اجلرين عند 

اأهل جند، وهو« امل�شَطح« و« الطاية« و«الربيد« 

و« الَفداء« و« الدرب«.

اأي  �ّشف  حَتَ ما  احل�شف«  اأبوزيد:«  وقال  حثل: 

ِدْب�����ش.  ول  ���اء  حِلَ ل��ه  يكن  ومل  وَي��َب�����ش،  تقّب�ش 

وهو  اأي�شًا  واخَلَفا«  و«  احَلَثا«  له:«  ويقال  قال: 

احَلَفالة«  و«  احَلفا«  بع�شهم:«  وقال  احَل�َشف. 

و«  ال����رديء،  التمر  وه��و  واح���د،  احَل��َث��ال��ة«  و« 

احل�شافة« الفا�شد من التمر. و« الإح�شاف« هو« 

الَعّر«.

حثو: واحلثاء انظر حثل.

حف: واملتخ�شفة الرطبة الياب�شة ال�شلبة، وقد 

حت�شف، ق�شرها.

حزن: واحلزان من التمر الفا�شد.

ح�شد: فاإذا كرث حمل النخلة قيل: قد ح�شكت 

وهي حا�شيك وهن حوا�شك ويقال: حا�شد.

واجلمع  ح�ش،  النخل  لب�شتان  ويقال  ح�ش�ش: 

ح�شان وح�شان، ويقال: حائ�ش وحوائ�ش وح�ش 

واجلمع ح�شان .

ح�شف: انظر حثل.

ح�شك: انظر ح�شد. 

واإذا كانت النخلة خبيثة الطعم قيل:  ح�شب: 

حم�شبة. 

ح�شل: وح�شل النخل اإذا بقي له �شهران حتى 

يدرك، وهو احل�شل.

حفو: واخلفا انظر حثل.

حقب: واإذا اأثمرت النخلة يف راأ�شها قيل: هي 

وهو  وحمقب  م�شبغ  والب�شر  وحقبة  �شبغة 

الن�شبيغ والتحقيب .

حلقم: وحلقن الرطب ورطبة حلقانة وحملقنة 

وحلقمة، وكذلك املعنقة حني يبقى منها حول 

القمع مثل اخلامت.

بعدما  با�شرة  وه��ي  النخلة  ج��دت  ورمب��ا  حلي: 

ال�شرق  عليه  يتخوف  اأو  منها  ليخفف  اأح��ل��ت 

فيرتك حتى يكون مترًا فيقال: هو رجيع وغنيظ.

ح���م���ل: واحل����ام����ل م����ن ال���ن���خ���ل ت���ل���ك ال��ت��ي 

الب�شر. ث��م  ال��ب��ل��ح...  ف��ي��ه��ا  ف�����ش��ار   ل��ق��ح��ت 

ا�شتدت حمرته  اإذا  الب�شر  يقال: حنط  حنط: 

فهو حانط فاإذا انتهت حمرته فهو القانئ. 

حول: واإذا معدت النخلة �شنة فلم حتمل، قيل: 

خلة حائل وقد حال نخل فان، وهن حوائل.

بقي  ما  وعظم  النخلة،  نف�ش  كرث  اذا  خردل: 

لب�شرها قيل: خردلت وهي خمزدلة.

النخل  ع��دد  يقدر  ال��ذي  واخل��ار���ش  خ��ر���ش: 

وحمله، وهو املجتزم.

ي��ق��ال: خ��ر���ش��ه ي��خ��ر���ش��ه خ��ر���ش��ًا، وال���ش��م 

اخلر�ش، يقال : خر�ش ثمرته كذا وكذا. ولي�ش 

اخلر�ش خا�شًا بالنخل فهو لكل الثمار.

خ���رف: ي��ق��ال اأخ��رف��ت ال��رج��ل اإذا وه��ب��ت له 

الرجل نخات  ا�شرتى  واإذا  ياأكلها.  نخلة  متر 

َرفًا”.  َرفة” و” خَمْ ياأُكُلُهّن، قيل: ا�شرتى” خَمْ

امِلكَتل”.  وهو”  خمرف”  للّزبيل:”  وي��ق��ال 

والخ������رتاف: ل��ق��ط ال��ن��خ��ل ُب�����ش��رًا وُرط���ب���ًا. 

واجلمع”  ال��ن��خ��ل،  م��ن  احل��اف��ظ  واخل�����ارف 
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ُخّراف” و” َخْرف”.

خ�شب: و” اخُل�شبة” من اأ�شماء النخلة مثل” 

الِعيدانة” و” الَرُقلة” و” الّرعلة” واجلمع” 

ِخ�شاب”.

الِقَلَبة”  تلي”  ال��ت��ي  ال�شعفات”  و”  خ��ف��ي: 

يقول لها احلجازيون” الَعواِهن”، واأهل جند 

والواحدة” عاهنة”  لها:” اخلوايف”،  يقولون 

حتتُهّن  وم��ا  ف��وق��ُه��ّن  وم��ا  وُه���ّن  و” خافية”، 

يجمعهن” ال�ّشَعف” و” ال�ّشًعف””اجلريد”، 

والواحدة”” �َشعفة” و” جريدة” و” �َشطبة” 

و” �شطب”.

خلب: و” اخُلّلُب” الّليف الأبي�ش الناعم النقي 

وهو” ِكمامه”.

خلف: قالوا: اإذا بلغ” الرتطيب” قيل: ُب�ْشَرة” 

لفة”. خُمِ

��ح  ُل��قِّ م���ا  ال��ن��خ��ل  م���ن  املخانيئ”  خنث:” 

وواحد”  ُب�ْشرًا طيبًا،  ي�شري  بقي  وما  بَطْلعها، 

املخانيث”” خُمّنث”.

من” الَ،واة” فهي”  ّب��ّزغ  اإذا  قالوا:  خن�ش: 

َمة” و” ناجمة”، وهي” �شوكة” ثم ت�شري”  جَنْ

الُخّ،ا�شة”،  وهي”  ة”،  ُخو�شَ ال�شوكة”” 

واجلمُع” ُخّنا�ش”.

الَ؛ْم��ل،  الكثري  النخل  ِفي” من  و” ال�شّ خور: 

نخلة”  قيل:  احلمل  كثرية  غزيرة  كانت  واإّذا 

َخّوارة”.

ْب�ُش”. ْقر” “ الدِّ دب�ش: و” ال�شّ

ُت�شمى”  ال��ِع��را���ش  ال�����ش��ع��ف  واأ����ش���ول  دب����ق: 

والَعري�شة  ُكرنافة”  والواحدة”  الكرانيف” 

مثل الكتف هي” الَكَربة” واجلمع” الَكَرب”، 

والأَكرة ُي�شّمونها” الّدّبوقة” و” الّدبُّوق”.

دخل: و” الّدْوَخّلة” وعاء يو�شع فيه التمر وهو 

ما” ُي�َشّف” من” اخُلو�ش”. وهي” الَو�ِشْيَجة” 

َرة”. يف كام اأهل اليمامة. وهي” الَقْو�شَ

ق من النخل. دعع: و” الّدعاع” املُتفرِّ

دقل: و” الألوان” الّدَقل، وُي�شمى ذلك الفحل” 

الراعل” لأّن” الّرعال” “ الّدَقل” والواحدة” 

َرْعَلة”.

َعَفن  ع��ن  الُطلعة  اأن�شّقت  اإذا  ق��ال��وا:  دم��ن: 

اإّنه”  وقالوا:  اأ�شابة” الّدمان”.  قيل:  و�شواد، 

الأدمان”.

يقال  ا�شفلها  من  الُب�ْشرة  اأرَط��ب��ت  اإذا  ذن��ب: 

قد” َذّنَبت”، ويقال لذلك الُب�ْشر” الّتذُنوب” 

ُي�شّمون  ُع��م��ان  واأه���ل  تذُنوَبة”،  والواحدة” 

والّتْذُنوب: القارن.

بوزن” َتَراَعى”  ويقال” َتَراَءى” النخل  راأي: 

اإذا اثمر �شيئًا الواحدة اأو الأثنتني.

َب  ربط: قالوا: اإذا َيِب�َش” الُب�ْشر” وُو�ش�شَع و�شُ

يِربط”  لأّنه”  الربيط”  فذلك”  امل��اء  عليه 

بع�شه بع�شًا.

وُنِفَر  النخلة  َكُرَمت  اإذا  الأ�شمعي:  رجب: قال 

بناًء  امَلْيل  قبل  من  حتتها  ُبِنَي  مالت  ثم  فيها، 

ُي�شّمى”  ال��ّدَك��ان  وذل���ك  ليم�شها،  ك��ال��ّدَك��ان 

و”  َجبّية”  الرُّ النخلة”  وت��ل��ك  الّرْجَبة”، 

املُْرّجَبة”.

ردف: وقالوا: اإذا كانت” الَف�شيلة” يف اجلذع، 

ة، فهي من خ�شي�ش” الودّي”  ومل تكن م�شتاأِر�شَ

الّرواِكب””  وقالوا”  الراكب”.  وُت�شّمى” 

بع�ش  وقال  الرادفة”.  واحدتها”  الروادف” 

والواحدة” عاّق” اإذا  الَعواق،  اليماميني: هي 

كانت يف الُع�شب اخل�شر، فاإذا كانت يف اجلذع 

ول مت�ش الأر�ش فهي” الراكبة”.

ال��رط��ب��ة  ت���ب���داأ  اأن  الإرطاُب”  و”  رط����ب: 

اأي�شًا”  وه��و  ُرط��ب��ة،  لتكون  الإدراك”  يف” 

الرتطيب”.

رعل: و” الّرْعلة” وجمعها”” ِرعال”، وثاث” 

َرَعات” وهي من اأ�شماء النخلة.

اأنت�شر  اإذا  النخل،  َرَف�َش”  ويقال:”  رف�ش: 

و�شقط” القيقاء” عنه” و” القيقاء”  الِعْذُق 

وواحدتها” قيقاءة” اأي وعاء الطلع.

رقل: و” الّرْقلة” من اأ�شماء النخلة، واجلمع” 

اإذا  اجلّبار’  وه��ي  َرَقات”  وثاث”  رقال” 

طالت.

هي” َوّدية” حيث  الف�شيلة:  يف  وقالوا  رك��زة: 

ترّكزها يف الأر�ش، فاإذا ركّزتها فهي” ّرْكزة” 

حتى تنت�شر ثابتة، ثم هي” الغربة” ما َم�َشت 

احلياة فيها.

رمل: وقالوا: ُيْجعل للنخلة” �ِشمال” و” ِرمال” 

مال”  لي�شُقط ما �شقط منها فيهما، فاأما” ال�شِّ

ِقْنوها”  وُيلوى”  الُع�ُشب،  ف��وق  ُيجعل  فثوب 

مال”  الرِّ و”  التمر،  فيه  ي�شقط  حتى  بالثوب 

من الّع�ّشب ُتاَءم كما ُياءم الثوب، ثم ُيجعل 

مال. كهيئة ال�شِّ

الذي  الوعاء  بيل” “ امِلْكَتل” اأي  و” الزِّ زبل: 

وهو”  امِل���ْرَب���د،  اإىل  ويحمل  التمر  فيه  يكرث 

�شفيف” من اخلو�ش اأو نحوه. 

زرع: مايو�شع من” الَنوى” يف الأر�ش ليكون” 

ف�شيًا” ويبقى خم�ش ع�شرة ليلة اإىل الع�شرين 

ُي�شمى” الّزريعة” واجلمع” ُزّرعان”.
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)Date palm spathe weevil ( سو�سة طلع النخيل�

Derelomus  sp )Fam.Curculionidae(

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار: 

 من اأهم الآفات التي حتدث اأ�صرارًا اقت�صادية للنخيل باململكة خا�صة يف 

املناطق اجلنوبية اإل اأن اأهميتها بداأت تزداد يف منطقة الق�صيم.

و�شف احل�شرة:

احل�صرة الكاملة: �صو�صة )الراأ�س ميتد للأمام على هيئة منقار( حوايل 5 

مم يف  الطول, اللون برتقايل )باهت اإىل داكن(, توجد بقعتان �صوداويان 

عند التقاء الغمدين )العليا اأ�صغر من ال�صفلى(. 

الريقة:   

بي�صاء , عدمية الأرجل  , لون الراأ�س بني فاحت, طولها حوايل 5 مم عند 

اكتمال منوها, تتغذى داخل الطلعة. 

فرتة الن�شاط:  

يف  وت�صتمر  فرباير  �صهر  خلل  الطلع  ظهور  عند  احل�صرة  ظهور  يبداأ 

اإحداث الإ�صابة بعد تفتحه وظهور ال�صماريخ الزهرية, اإىل اأواخر �صهر 

طور  يف  ال�صتوي  البيات  الآف��ة  تق�صى  الثمار.  عقد  بعد  وحتى   , اأبريل 

وعند  بالطلع,  املحيطة  والألياف  اجلريد  قواعد  حتت  الكاملة  احل�صرة 

تفتح الطلع تبداأ يف التغذية على الأزهار وت�صع  الإناث البي�س عليها وعلى 

داخل  للتغذية  الريقات  تدخل  البي�س  فق�س  عند   . العقد  حديثة  الثمار 

الأزهار والثمار ال�صغرية .

اأعرا�ض االإ�شابة:

|  �صقوط الثمار حديثة العقد ووجود يرقات بي�صاء داخلها.

|  مهاجمة الأزهار على ال�صماريخ , وجود نقر وحفر اأ�صفل قواعد الأزهار 
اأو الثمار احلديثة العقد و�صقوطها.

|  ظهور ثقوب وحفر �صغرية اأ�صفل غلف الطلع.

وبالتايل من  الأزه��ار  ت�صبح خالية متامًا من  قد  الزهرية  |  ال�صماريخ 
الثمار.
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آفــات النخيــل )5(

 اآلفات الحشرية 
التي تصيب أزهار  وثمار 

النخيل في الحقل
د. رمضان مصري هالل

rahelal@yahoo.com
ê

الح�صرة وهى تخترق النواة
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طرق الوقاية واملكافحة:

|  العناية بالتقليم واإزالة الكرب واإزالة الطلع 
القدمي.

والهتمام  املتوازن  والت�صميد  الري  |  تنظيم 
بالعمليات الزراعية.

| قطع الأغاري�س �صديد الإ�صابة وحرقها.

|  يجب اأن يبداأ العلج قبل تفتح الطلع بفرتة 
ق�صرية وقبيل مهاجمة احل�صرة للأزهار لأن  

احل�صرة تكون موجودة حتت قواعد اجلريد 

والألياف املحيطة بالطلع وعند تفتح الطلع    

تبداأ يف التغذية  على الأزهار . 

)احل���م���رية(:    ال�����ش��غ��رى  ال��ب��ل��ح   دودة 

)Lesser date moth (

اال�شم العلمي : 

Batrachedra amydraula Meyr
Fam . Cosmopterygidae

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار :

واخلرج  والإح�صاء  القطيف  مناطق  يف  توجد 

وبع�س  الدوا�صر  ووادي  والق�صيم  والريا�س 

املناطق ال�صاحلية. وتوجد يف البنجاب والعراق 

وم�صر , وليبيا واملغرب واجلزائر.

 – )احلتت  اأ�صماء  اأي�صًا  الفرا�صة  هذه  تاأخذ 

احلرية – احل�صف – لفحة الثمار البي�صاء اأو 

احلمرياء – دودة البلح ال�صغرى(.

زراعة  مناطق  من  كثري  يف  الآف��ة  هذه  تنت�صر 

اجلمرى واخللل والرطب م�صببة ثقبًا �صغريًا 

يف قاعدة الثمرة قرب القمع وتتغذى على لب 

النباتية  الأن�صجة  متزيق  اإىل  م��وؤدي��ة  الثمرة 

جتف  وب��ذل��ك  للثمرة  وامل���اء  للغذاء  املو�صلة 

الثمار  على  التعرف  ويتم  وت�صقط  تدريجيًا 

امل�صابة بوا�صطة الثقوب التي ت�صببها الريقات 

والتي تخرج منها خيوط حريرية خمتلطة مع 

الرباز الداكن اللون .

احل�شرة الكاملة :

ج�صمها  ن��ح��ي��ف��ة  احل��ج��م  ���ص��غ��رية  ف��را���ص��ة 

امتداد   , مم   15/13 طولها  يبلغ  اللون  ف�صي 

الأماميان  واجلناحان  مم   13-10 اجلناحني 

مغطيان بحرا�صيف بي�صاء , والأجنحة حماطة 

ب�صعريات طويلة �صمراء اللون .

الريقة :

ال�صدرية  احللقة  15مم   -  12 ال��ريق��ة  ط��ول 

الأوىل لونها بني , اأما باقي اجل�صم فلونه اأبي�س 

م�صوب بحمرة , على ظهر الريقة بالقرب من 

اخلط الو�صطى درنتان حتمل كل منهما �صعرية 

بعيدتان  اخرتان  درنتان  يوجد   كما   , طويلة 

عن اخلط الو�صطى على كل منهما �صعرية, اأما 

على جانب كل حلقة درنتان متقابلتان داكنتان 

يخرج من كل منها �صعرية .

العذراء :

رقيقة متطاولة , يبلغ طولها نحو 15مم , لونها 

�صرنقة  ب��داخ��ل  وت��وج��د  ب�صفرة  م�صوب  بني 

تتعرض الشجرة المباركة 
لمهاجمة كثير من اآلفات 

الحشرية التي تصيب 
أزهار وثمار النخيل في 
الحقل مما يسبب لها 
ضررًا بالغًا يتمثل في 

خفض إنتاجيتها من الثمار 
وخفض قيمتها  ويجعلها 

غير صالحة لالستخدام 
اآلدمي مما  يقلل العائد 

النهائي للمزارع.  وان دراسة 
هذه الحشرات واإللمام 
بسلوكها ودورة حياتها 
من أهم العوامل التي 

تساعدنا في برامج الوقاية 
والمكافحة.

النخيل  اآف���ات  م��ن  وتعترب  باململكة  النخيل 

الناجت  التلف  يبلغ  اأن  ميكن  ال��ت��ي  اخل��ط��رة 

ت�صيب   . الثمار   م��ن   %  70 م��ن  اأك��ر  عنها 

هذه احل�صرة التمور غري النا�صجة مما يوؤدي 

الريقة  تهاجم  حيث  و�صقوطها  تيب�صها  اإىل 

بي�س خنف�صاء نواة البلح دبور البلح مظهر ال�صابة بدودة البلح ال�صغرى
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يرقات خنف�صاء نواة البلحذبابة الدرو�صوفيلفرا�صة دودة التمر الكبرى

حريرية �صفراء فاحتة اأو بي�صاء ف�صية .

البي�ض :

الثمار  اأق��م��اع  على  البي�س  الفرا�صات  ت�صع 

وال�صماريخ وحوامل الثمار .

فرتة الن�شاط :

يبداأ ن�صاط الريقات ) التي تكون خمتبئة خلل 

ال�صتاء داخل �صرانق يف الكرب واأ�صفل العذوق 

واجلريد ( يف اأوائل الربيع ) مار�س / اأبريل ( 

حيث تتحول اإىل عذارى ثم اإىل فرا�صات . لها 

3 اأجيال يف العام .

اأعرا�ض االإ�شابة :

جافة  التلقيح  بعد  ال�صغرية  الثمار  -  ت�صاهد 

ومعلقة على ال�صماريخ بخيوط حريرية .

اأن��ف��اق وب���راز ال��ريق��ات على غلف  -  وج���ود 

الطلع.

برباز  مملوءة  العرجون  على  اإن��ف��اق  -  وج��ود 

الريقات. 

الأحمر  اللون  اإىل  امل�صابة  الثمار  -  تتحول 

)الذي �صميت احل�صرة احلمرية (.

وعند   , العنق  قرب  ثقوب  عليها  ثمار  -  وجود 

فح�صها ت�صاهد الريقات داخلها .

دودة احلياة :

تبداأ فرا�صات اجليل الأول يف الظهور يف اأوائل 

�صهر اأبريل تقوم بو�صع بي�صها على ال�صماريخ 

تربطها  فاإنها  للثمرة  الريقة  مهاجمة  وقبل   ,

يف  تهاجمها  ثم  حريرية  بخيوط  بال�صمروخ 

منطقة قمع الثمرة للتغذي على حمتوياتها ثم 

ترتكها لتحفر يف ثمار اأخرى وت�صتطيع الريقة 

اأك��ر,  اأحيانًا  اأو  ثمرة  ع�صرين  يف  حتفر  اأن 

وتت�صاقط الثمار امل�صابة بعد ذلك على الأر�س 

النخلة  راأ���س  فوق  موجودة  تبقى  الريقة  لكن 

وعند متام منو الريقة تبحث عن مكان منا�صب 

تن�صج فيه �صرنقتها احلريرية وتتحول داخلها 

اإىل عذراء .

 , �صهر  ح��وايل  الأول  اجليل  ف��رتة  ط��ول  ويبلغ 

�صهر  خلل  بي�صة  فيفق�س  الثاين  اجليل  اأم��ا 

واأم��ا  اأي�����ص��ًا,  �صهر  ح���وايل  وي�صتغرق  ي��ون��ي��و  

اجليل الثالث فيفق�س بي�صة خلل �صهر يوليو 

الرطب وبعد متام منوها  وتتغذى يرقاته على 

�صرنقتها  فيه  ت�صنع  منا�صب  تبحث عن مكان 

خلل  �صتوي  بيات  هيئة  على  بداخله  وتبقى 

اأواخر  اإىل عذراء يف  تتحول  ثم  ال�صتاء  ف�صل 

�صهر مار�س, وميكن للريقة اأن حتفر يف اأعقاب 

ال�صعف ويف اجلريد وتدخل يف احلفرة  وتظل 

هذا  وم��دة  الربيع  بداية  اإىل  ب�صرنقتها  فيها 

اجليل من 9 –10 اأ�صهر .

مظهر االإ�شابة وال�شرر :

نتيجة ثقب الريقة يف ق�صرة الثمرة حتت القمع 

بع�س حمتوياته  على  والتغذية  منه  بالقرب  اأو 

ولهذا  متح�صفة  اللون  حممرة  وت�صبح  فتجف 

لفحة  اأو  احل�صف  اأو  احلمرية  بعاهة  �صميت 

الثمار البي�صاء اأو احلمرياء , وتعترب الإ�صابة 

�صديدة اإذا كانت ن�صب����ة الإ�ص���ابة يف الثم�����ار 

اإذا  ومتو�ص���طة   %  30 م�ن  اأكر  املت�ص�����اقطة 

كانت 25 –30 %.

طرق الوقاية و املكافحة :

من  والتخل�س  ال��زراع��ي��ة  ب��اخل��دم��ة  العناية 

العراجني  واإزال���ة  احللفا  وخا�صة  احل�صائ�س 

واجلريد  الزهرية  الغاري�س  وبقايا  القدمية 

واإعدامها حرقًا, وكذلك جمع  واللوف  القدمي 

ثمار البلح املت�صاقطة يف اإبط اأوراق اخللفة – 

واإزالة اخللفة اأو تقليمها تقليمًا جائرًا, واإزالة 

اأ�صجار ال�صنط وال�صي�صلن .
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دودة البلح ال�صغرى �صو�صة ازهار النخيل عذراء خنف�صاء نواة البلح

املكافحة البيولوجية:

ب��راك��وي��ن��دي ف�صيلة  م���ن  ط��ف��ي��ل��ي��ات   ي��وج��د 

Fam . Barconidae

Bracon brevicornis  هي

الطلع(:   )دودة  ال��ك��رى   البلح  دودة 

Greater date moth

Arenipses sabella

) Fam.Pyralide عائلة(

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار: 

يف  ال�صعودية  يف  املناطق  م��ن  كثري  يف  توجد 

ووادي  وبي�صة  وال��ري��ا���س  ال�صرقية  املنطقة 

والقطيف  واخل��رج  وتربة  وجن��ران  الدوا�صر 

ت��وج��د يف اجل��زائ��ر  وال��دم��ام وال��ه��ف��وف كما 

واإيران والعراق وم�صر .

تعرف اأي�صًا با�صم دودة الطلع وتهاجم يرقات 

هذه احل�صرة الطلع والأغاريد والثمار واجلريد 

حديث النمو واأحيانا القمة النامية, كما حتفر 

الريقات يف قاعدة العذق عند ات�صاله بالنخلة 

حامل  على  احل�صرة  ه��ذه  يرقات  تتغذى  كما 

النورات الزهرية )العرجون(.

و�شف االآفة:  

احل�صرة الكاملة : فرا�صة داكنة اللون , طولها 

حوايل 2 �صم . 

الريقة: 

وال�صدر  )ال��راأ���س  لل�صواد  مائلة  اللون  بنية 

اأ�صمر وبقية اجل�صم بني اإىل قرنفلي م�صود(. 

طولها حوايل 2-3 �صم عند اكتمال منوها. 

دورة احلياة:

تق�صي احل�صرة البيات ال�صتوي يف طور الريقة 

داخل �صرنقة يف تاج النخلة بقواعد ال�صعف . 

وتهاجم  يناير  �صهر  اأواخر  الريقات يف  تن�صط 

بداخلها  وتتغذى  فتخرتقها  املقفلة  ال�صماريخ 

على الأزهار اإىل اأن يكتمل منوها فتتحول اإىل 

مار�س  �صهر  خلل  الفرا�صات  .تظهر  ع��ذراء 

وتتعاقب  اأكتوبر  �صهر  حتى  ن�صاطها  وي�صتمر 

الأجيال يف اإ�صابة الثمار يف مراحلها املختلفة. 

يف  بي�صة   300 نحو  الأن��ث��ى  الفرا�صة  ت�صع 

حياتها حيث ت�صعها فرادى على غلف الطلع 

يف  جيلني  وللح�صرة   , واجل��ري��د  ال�صعف  اأو 

ال�صنة.

 اأعرا�ض االإ�شابة: 

تفتحه  قبل  ال�صمراخ  داخل  الريقات  |تتغذى 
على اأزهار الذكر اأو الأنثى على ال�صواء. 

بعد  والثمار  الأزه���ار  على  ال��ريق��ات  | تتغذى 
من  خالية  العذوق  فتظهر  ال�صماريخ  تفتح 

الثمار .

|�ت��ذب��ل ال��ث��م��ار ع��ن��د ت��غ��ذي��ة ال���ريق���ات على 
العرجون. 

|�يلحظ وجود  اأنفاق مملوءة برباز الريقات 
ون�صيج  حريري تختبئ  الريقات بداخله على 

ال�صماريخ . 

لونها  ويتغري  امل�صابة  الثمار  منو  يكتمل  |�ل 
من الأخ�صر اإىل البني املحمر وتظهر عليها 

ت�صققات وي�صبح ملم�صها خ�صنًا .

|عند ا�صتداد الإ�صابة ت�صقط الثمار . 

اإجراءات وقائية  و املكافحة: 

|�اإزالة اخللفة اأو تقليمها تقليمًا جائرا , واإزالة 
العراجني القدمية وبقايا الأغاري�س  الزهرية 

واجلريد والقدمي واللوف واإعدامها.

الأوراق  اإب��ط  يف  امل��وج��ود  البلح  ثمار  |جمع 
املت�صاقطة على الأر�س وحتت وداخل اخللفات 

واإعدامها حرقًا .

اأو  ال�صا�س  بالقما�س  العذق  تكيي�س  |�ميكن 
ال�صبك البل�صتيكي الناعم ملنع و�صول فرا�س 

الو�صول  والكربى  من  ال�صغرى  البلح  دودة 

اإىل العذق وو�صع البي�س عليه.

املكافحة الكيميائية: 

تكافح بالر�س مببيد الديازينون 40 % مبعدل 

7جرامات/جالون ماء, امللثيون اأو الدبرتك�س 

على ر�صتني. كما ي�صرتك برنامج مكافحة دودة 

هذه  مكافحة  يف  )احلمرية(  ال�صغرى  البلح 

الآفة حيث يظهر احل�صرتني فى نف�س الوقت.

|  ذبابة الدرو�شوفيال:

 Drosophila melanogaster 

املتخمرة  التمور  الدور�صوفيل  ذبابة  ت�صيب 

احل�صرة  تتواجد  حيث  احلقل  يف  واملت�صاقطة 

التمور  وتخزين  تعبئة  اأماكن  يف  العام  ط��وال 

املتخمرة  التمور  حول  كبرية  باأعداد  وتتجمع 

والتالفة والنا�صجة وال�صليمة على حد �صواء.

 The wasps    الدبابي��ر |

الأ�صفر  الدبور    - الأحمر  البلح  ومنها:-دبور 

-  الدبور الأ�صفر املرقط 
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دودة البلح ال�صغرى خنف�صاء نواة البلح

طرق الوقاية واملكافحة :

|  بالبحث عن اأع�صا�س الدبابري واإتلفها.

|   و�صع �صكر مندى باملاء عليه بع�س الطعوم 
ال�صامة يف الأماكن التي ترتدد عليها ملكات 

وقيام  الن�صاط  مو�صم  بداية  يف  الدبابري 

العمالة بقتلها عند جتمعها.

|   اإذا كانت الأع�صا�س يف اأماكن بعيدة ي�صعب 
الو�صول اإليها ميكن ربط قطعة من اخلي�س 

طويلة  حديدية  اأو  خ�صبية  زراع  نهاية  يف 

توقد بها النار حلرق الع�س.

م�صائد  ا�صتخدام  امل�صائد:  طريق  |   ع��ن 
الدبابري ال�صلكية .

مكافحة كيماوية :

عن طريق عمل خملوط من الع�صل 3�صم مكعب 

+ 1/2�صم  مكعب من كل من الأندرين 9.5 % 

 )%  85 )ال�صيفني  اأو   )%  57 )امللثيون  اأو 

ثم  الدواجن  ري�س  على  املخلوط  هذا  ويو�صع 

تو�صع الري�صة يف الع�س اخلا�س بالدبابري عند 

الغروب .

خنف�شاء نواة البلح

Coccotrypes dactyliperda 

)Fabricius(
)Coleoptera : Scolytidae(

العديد من دول  البلح يف  نواة  تنت�صر خنف�صاء 

اإك��وادور,  اإيطاليا,  �صيلون,  يف  فتوجد  العامل 

اأوغندا, جنوب اأفريقيا, هافانا, غنيا, برمودا, 

العربية  الدول  وغريها.ويف  كاليفورنيا  اأملانيا, 

تنت�صر هذه احل�صرة خا�صة يف منطقة الإح�صاء 

الإمارات,  العراق,  الأردن,  ليبيا,  بال�صعودية, 

�صلطنة عمان وفل�صطني ويف م�صر �صجلها على 

نخيل الدوم باأ�صيوط. 

احل�شرة الكاملة : 

مم   2  .5 طولها  �صغرية  خنف�صاء   : |  الأنثى 
بني  ي��رتاوح  بني  لون  مم ذات   1.1 والعر�س 

ال�صن  احلديثة  احل�صرات  يف  الفاحت  البني 

ت�صع  امل�صنة.  احل�صرات  يف  الداكن  والبني 

الأنثى البي�س يف دهليز احل�صنة والذي يقع 

غالبًا يف نهاية نفق دخول احل�صرة وهو عبارة 

ي�صل  اأ�صطوانية  اأو  م�صتديرة  حجرة  عن 

الأنثى  وت�صع  تقريبًا  مم  اإىل0.8  طولها 

يف  البع�س  بع�صه  اإىل  تدفعه  فرديًا  البي�س 

كتلة )8 - 14 بي�صة( ومتتنع الأنثى عن و�صع 

تتفرغ  حيث  الريقات  ظهور  مبجرد  البي�س 

متامًا لتغذيتها والعناية بها.

مم   0.8 وعر�صه  مم   1  .7 طوله  |  ال��ذك��ر: 
يثقب  اأن  ي�صتطيع  ل  الإن��اث  تلقيح  وظيفته 

النواة.

|�ويتم الت�صافد بني الذكر والأنثى داخل النواة 
وميكن للأنثى اأن ت�صع بي�صًا من دون تلقيح 

ينتج عنه ذكور فقط. 

اأجيال احل�شرة

النخيل  اآف����ات  م��ك��اف��ح��ة  م�����ص��روع  اإط����ار  يف 

)خنف�صاء نواة البلح( باإقليم الدلتا اأمكن ر�صد 

4 اأجيال رئي�صية للح�صرة يف منطقة الربل�س يف 

الفرتة من نوفمرب 1995 وحتى دي�صمرب 1996 

يونيو  ,جيل  نوفمرب  هي)جيل  الأجيال  وه��ذه 

,جيل يوليو , جيل �صبتمرب (.

التو�شيات اخلا�شة باملكافحة:

�صاعدت نتائج الأبحاث املن�صورة التجارب التي 

النخيل  اآفات  اإجراوؤها يف م�صروع مكافحة  مت 

عدة  على  البلح(  ن��واة  )خنف�صاء  احل�صرية 

برنامج  و�صع  عند  العتبار  يف  تو�صع  حقائق 

فعال ملكافحة احل�صرة وتتلخ�س فيما يلي :

القدرة  لها  ح�صرة  البلح  نواة  خنف�صاء  1 - اإن 

املت�صاقط  البلح  ث��م��ار  على  التكاثر  على 

وق�صاء اأجيال داخل اأنويته مما ميكنها من 

النت�صار ومهاجمة بلح ال�صوباط على نطاق 

اإىل خ�صائر كبرية يف  ي��وؤدي  وا�صع مما قد 

املح�صول.

مبا  حياتها  دوره  وتق�صي  تتغذى  2 - احل�صرة 

القدمية  النواة  داخل  الأط��وار  جميع  فيها 

احلديثة  النواة  اأو  �صابق(  واح��د  )مو�صم 

)املو�صم اجلاري(.

3 - احل�صرات الكاملة الإناث هي الطور الوحيد 

ال�صوباط  بلح  تهاجم  التي  وه��ي  ال�صار 

وتوؤدي اإىل ت�صاقطه.

يتغذى  )ال��ريق��ات(  املتغذي  الآخ��ر  4 - الطور 

فقط على حمتويات النواة.

5  - م�صدر الإ�صابة يف املو�صم اجلديد هو اأنويه 

البلح املتخلفة عن املو�صم ال�صابق وتتواجد 

متناثرة حتت الأ�صجار وبني اجلذع والرتبة 

املخلفات  ويف  الكوبا�س  وحتت  اللوف  ويف 

النباتية حتت اأ�صجار النخيل وداخل اأوراق 
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الفطر ينمو على خنف�صاء نواة البلح

وهذه  النخيل  باأ�صجار  املت�صلة  الف�صائل 

يف  للإ�صابة  الوحيد  امل�صدر  هي  الآن��وي��ة 

املو�صم اجلديد.

6  - فرتة ن�صاط احل�صرة ت�صتمر من يونيو اإىل 

يف  البلح  ثمار  ت��واج��د  ف��رتة  وه��ي  نوفمرب 

فرتة  اأم��ا  ال�صوباط  على  املختلفة  اأط��واره 

اأواخ��ر  حتى  دي�صمرب  من  فتمتد  ال�صكون 

اأنوية  داخ��ل  اإج��ب��ارا  يتم  وال�صكون  مايو 

البلح.

7  - احل�صرة غري قادرة على الطريان اإل مل�صافة 

التزاحم  ظ��روف  وحت��ت  للغاية  حم���دودة 

ال�صديد وهي ل تطري يف احلقل لأ�صابه بلح 

الكاملة  احل�صرات  ت�صل  واإمن��ا  ال�صوباط 

اإىل بلح ال�صوباط زاحفة على �صاق النخلة 

ثم �صماريخ الثمار ثم اإىل الثمار.

اأهم طرق املكافحة هي:

اأواًل – املكافحة امليكانيكية: 

م���زارع  ت��ن��ظ��ف  ال��ن��خ��ي��ل:  ح��ق��ول  تنظيف   �|
النخيل من بقايا التقليم والعمليات الزراعية 

والليف  والزعف  الكوبا�س  خا�صة  الأخ��رى 

زراعات  عن  بعيد  مكان  يف  منها  والتخل�س 

النخيل ويعترب تنظيف احلقول من املخلفات 

طريقة فعالة يف مكافحة احل�صرة.

الثمار  اإن  ح��ي��ث  ال��ق��دمي��ة:  الأن���وي���ة  |  ج��م��ع 
اأن��وي��ة  م��ن  حت��ت��وي��ه  مب��ا  واجل��اف��ة  املتعفنة 

وكذلك الأنوية العارية امل�صابة هي امل�صدر 

فعند  التايل  املو�صم  يف  للإ�صابة  الرئي�صي 

جمع املح�صول يجب جمع ثمار البلح الباقية 

وامل��ت��ن��اث��رة على الأر�����س وحت��ت الأ���ص��ج��ار 

وكذلك البلح التالف وغري ال�صالح للت�صويق 

وحرقه اأو دفنه على م�صافة اأكرب من 20�صم.

بجمع  العناية  يجب  يونيو  �صهر  م��ن  |�اب��ت��داء 
الثمار  كذلك  والأن��وي��ة  القدمية  البلح  ثمار 

التي تت�صاقط خلل املو�صم خا�صة يف �صهري 

يوليو واأغ�صط�س من حتت اأ�صجار النخيل ويف 

املنطقة بني �صطح الرتبة وجذع النخلة والأفرع 

الف�صائل حيث تتكاثر احل�صرات ملدة جيل على 

اأن تهاجم  الثمار قبل  اأنوية هذه  الأقل داخل 

بلح ال�صوباط.

ال�صوباط  اإىل بلح  الو�صول  ��|������������������منع احل�صرة من 
حتزمي النخلة بقطعه من القما�س اأو ال�صا�س 

وذلك  ل�صقة  مب��ادة  م�صبعة  15�صم  بعر�س 

على ارتفاع 1.5 مرت وتعترب طريقة فعالة يف 

احل�صرات  متنع  حيث  الإ�صابة  ن�صب  خف�س 

اأعلى  اإىل  النخلة  ج��ذع  على  ال��زح��ف  م��ن 

لإ�صابة بلح ال�صوباط.

احل�صرات  اأن  الفكرة  الأنوية:تقوم  |  م�صائد 
يوليو  وجيل  يونيو  جيل  يف  الناجتة  الكاملة 

واخلارجة من الأنوية القدمية ميكن جذبها 

اإىل نوى �صليم معد على هيئة م�صائد .

| ثانيًا – املكافحة احليوية :

بع�س  ل���ص��ت��خ��دام  ال��ت��ج��ارب  بع�س  اأج��ري��ت 

البلح  نواة  خنف�صاء  ملكافحة  احليوية  الأع��داء 

الطبيعي  احل��ي��وي  ال��ع��دو  تقييم  يف  وذل����ك 

 Tyrophagus sp. )Fam. الأك��ارو���س  وه��و 

Acaridace(  وقد ا�صتخدم تركيزات خمتلفة 

وقد   .Beauveria bassiana الفطر  م��ن 

الفطر  ا�صتخدام  اإمكانية  النتائج  اأو�صحت 

ن�صب  وتقليل  البلح  ن��واة  خنف�صاء  مكافحة  يف 

ثمار  على  املبيدات  ا�صتخدام  دون  الإ�صابة 

البلح وتقليل اآثارها على الإن�صان والبيئة.

ثالثًا – املكافحة الكيماوية :

ميكن ا�صتخدام ال�صيديال 50 % مبعدل 200 

�صم لكل 100 لرت ماء وذلك ملعاملة �صاق النخلة 

الرتبة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ر���ص��ًا  1.5مرت  ب��ارت��ف��اع 

2 مرت مع ر�س الأفرع  حول جذع النخلة بقطر 

والف�صائل املت�صلة بالأ�صجار واملتواجدة بالقرب 

منها وميكن اإجراء املعاملة للوقاية من الإ�صابة 

ابتداء من منت�صف �صهر يوليو بحيث يكون بني 

املعاملة والأخرى اأ�صبوعني تبعًا ل�صدة الإ�صابة.

امل�شتخل�شات  ا���ش��ت��خ��دام    - راب���ع���ًا 

النباتية:

التي  امل�صتخل�صات  بع�س  �صمية  تاأثري  در���س 

يف  الإ�صابة  ن�صبة  تقليل  بغر�س  اختبارها  مت 

الزيت  فاعلية  النتائج  اأظهرت  قد  البلح  ثمار 

الفلفل   Cuminum cyminumللكمون التيار 

بلطيم  ن��رج�����س   ،Piper nigrum الأ����ص���ود 

الزنزخلت   ,Pancratium maritimum

 Solanum الديب  عنب   ،Melia azedarach

nigrum. يف تخفي�س ن�صبة الإ�صابة بخنف�صاء 

نواة البلح.

كلية الزراعة –جامعة كفر الشيخ
جمهورية مصر العربية

ê



4 - زيادة احلالوة.

5 -  تناق�ص �شديد للمركبات الفينولية املتعددة والتانينات واختفائها.

6 - ظهور نكهة التمر املميزة .

7 - زيادة املواد ال�شكرية )كلوكوز و فركتوز( واملواد ال�شلبة الذائبة.

8 - نق�شان يف احلمو�شة.

9 - نق�شان يف الن�شاط التنف�شي. 

10 - نق�شان يف الرطوبة. 

11 - اأتزان ن�شبة احلمو�شة اإىل املواد ال�شلبة الذائبة 

12 - و�شوح حجم ووزن الثمرة.

العوامل املوؤثرة يف عالمات اجلودة 

والإخ�شاب،  التلقيح  فرتة  بعد  الالزمة:   العذبة  املياه  1 - كمية 

التي هي  و  التطور  و  النمو  بعدة مراحل من مراحل  الثمرة متر  لآن 

مرحلة انق�شام اخلاليا وخ�شو�شاً  اخلاليا املر�شتيمية  التي تن�شط 

اخلاليا(  )حجم  احلجم  ازدي��اد  مرحلة  تدخل  ثم  ومن  وتت�شاعف 

وهذه بدورها حتتاج اإىل حجم مياه اأكرب قد ت�شل اإىل حجم 300 – 

اأ�شبوعياً  على الأقل والتي ت�شتمر على هذا املنوال  450 لرت / نخلة 

 – 150 اإىل  املياه  بتقليل كمية  يبداأ  ثم  اأ�شبوعًا  ومن   22  – 20 ملدة 

200 لرت / نخلة اأ�شبوعياً  ويف الأ�شابيع الثالثة الأخرية للن�شج التام 

يتم اإيقاف الري نهائياً  لتتم عملية التجفيف .

2 - نوعية املياه : من املعروف اأن اأكرث اأقطارنا العربية لديها م�شكلة يف 
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التـمـور . . 
وعوامل الجودة

Dates & quality Factor
أ. د. حسن خالد حسن العكيدي
Hassan.alogidi@gmail.com

ê

اإن عوامل اجلودة كثرية يف حقل التمور ولبد من الهتمام بها للح�شول 

على جودة عالية ومبوا�شفات ممتازة و التي تعتمد بالأ�شا�ص على خربة 

واإملام املزارع اأوًل باحتياجات النخلة من جميع اجلوانب ومن اأهم مزايا 

عالمات اجلودة ما يلي  : 

عالمات اجلودة 

النكهة  و  واللون  والقوام  وال��وزن  احلجمم  حيث  من  الثمرة  1 -  اكتمال 

والرائحة وتكون مالئمة ومقبولة لال�شتهالك الطازج.

اأما اأهم تغريات الن�ضج فهي    

1 - تغري يف لون الق�شرة واللب. 

2 - ليونة الثمار .

وحداتها  اإىل  والن�شاء  وال�شليلوزية  البكتينية  املكونات  جميع  3 -  حتول 

الب�شيطة .



61 الشجرة المباركة - ديسمبر  2012   

كمية املياه ونوعيتها و على العموم اإن نوعية 

املياه و التي تعتمد على كمية املواد ال�شلبة 

ما  ت��رتاوح  والتي    )TDS  ( الذائبة  الكلية 

اأكرث  اأحياناً     TDS  6500 اإىل   600 بني 

وهذا النوعيات لها تاأثري �شلبي على نوعية 

اإىل    TDS  3000 بعد  خ�شو�شاً   الثمار 

6500 فنجد ما يلي: 

1 - نوعية التمور رديئة.

2 - ظاهرة التق�شر وا�شحة.

وكثرية  طبيعية  غري  للثمرة  النمو  3 -  عملية 

التجاعيد والنتفاخات .

4 - وزن الثمرة منخف�ص.

5 - لونها غري مقبول.

لذلك فاإن الهتمام بتحليه املياه اأمر �شروري 

جداً  للح�شول على متور ذات جودة عالية. 

الرتبة  اأمالح  اأن  على  الدرا�شات  اأظهرت  وقد 

من الكلوريدات و الكربيتات والتي هي اأقل من 

15.000 جزء باملليون ل توؤثر كثرياً  على منو 

جزء   48000 تعدى  اإذا  اأم��ا  واأثماره  النخيل 

باملليون فاأنه ي�شبب هالك وموت النخلة وقد مت 

حتديد الرتب من حيث امللوحة كما يلي.

فيها  امللح  ن�شبة  تكون  امللوحة  من  خالية  تربة 

لها  الكهربائي  التو�شيل  اأما   )0.15 – 0 ( من 

الب�شيط  التاأثري  الرتبة ذات  اأما   )4 – 0( من 

فاإن ن�شبة امللح فيها ما بني 0.15 – 35.0 اأما 

التو�شيل الكهربائي فيها ما بني ) 4 – 8 (اأما 

تعك�ص امل�شاحة اخل�شراء للنخلة التي تتم فيها 

ولأجل  الثمار  وخزنة يف  ال�شكر  ت�شنيع  عملية 

ال�شكريات  كيمياء  يف  لدينا  ف���اإن  الإي�����ش��اح 

الأحادية وال�شكريات املتعددة التي يطلق عليها 

تتكون عمومًا   التي  و  بالكربوهيدرات  كيمياويًا 

الكاربون   من  والثابتة  امل��ق��درة  الكميات  من 

اإىل  الذي قادنا  اأن  والأوك�شجني  والهيدروجني 

هذه املعلومات �شعه امل�شاحة اخل�شراء للنخلة 

ال�شكريات  لإنتاج  عملية  اأكرب  فيها  تتم  والتي 

اخل�شراء  بامل�شاحة  فالهتمام  ل��ذا  عمومًا 

عدد  لنا  يعك�شه  ما  وه��ذا  جداً   �شروري  اأم��ر 

كانت  فكلما  )العثق(  الواحد  للقطف  ال�شعف 

امل�شاحة اخل�شراء كبرية كلما كان الإنتاج اأكرب 

واجلودة اأعلى .

5-نوعية الرتبة: 

اجل��ودة  عوامل  اأه��م  من  الرتبة  نوعية  تعترب 

النخلة  اإن  حيث  النخيل  ع��امل  يف  خ�شو�شاً  

واجليدة  والعميقة  اخلفيفة  ال��رتب  يف  حت��ود 

القدرة  لها  والتي  التهوية  واجليدة  ال�شرف 

على الحتفاظ بالرطوبة.

الغذائية  العنا�شر  على  اح��ت��واءه��ا  اأن  كما 

على  زي������ادات  اأي  م���ن  واخل���ال���ي���ة  ال���الزم���ة 

احتياجاتها احليوية من الكلوريدات و كربونات 

لكال�شيوم  و  ال�شوديوم  واأي��ون��ات  والكربيتات 

على  ت�شاعد  الأم����ور  ه���ذه  ك��ل  واملغني�شيوم 

ومن  الإنتاج  عند  للثمار  عالية  ج��ودة  اأعطاء 

 )PH حمو�شتها)  هي  الرتبة  خ�شائ�ص  اأه��م 

فالرتب ذات احلمو�شة املعتدلة PH 6 – 7 هي 

من اأف�شل الرتب للنباتات من حيث اخل�شوبة 

ونوعية الثمار ويف نخلة التمر تكون ثمار التمر 

القلوية  الرتب  بينما يف  زاهي  اأحمر  لون  ذات 

نرى  كل�شيه  اأرا����صٍ   7 من  اأعلى   )  PH  ( ذات 

اإىل  بني داكن مائل  لون  التمور تكون ذات  اأن 

ال�شواد و ال�شكل التايل يو�شح ذلك.

6- اخلف :

جودة  على  كبري  دور  لها  اأ�شبح  اخلف  عملية 

على  اأي�����ش��ًا  يعتمد  وه��ذا  كبري  ب�شكل  الثمار 

فرتة  حتديد  يجب  حيث  واملمار�شة  اخل��ربة 

ن�شبة  فتكون  املتو�شط  التو�شيل  ذات  الرتبة 

التو�شيل  اأي   )  0.65  – 0.35( امللوحة ما بني 

�شديدة  ال��رتب��ة  اأم���ا   )16  –  8  ( الكهربائي 

امللوحة فتكون اأكرث من ) 0.65 ( اأي التو�شيل 

الكهربائي فوق )16 ( اأما مواعيد الري فيف�شل 

درج��ات  لتجنب  م�شاء  اأو  �شباحاً   تكون  اأن 

حرارة مياه الري �شيفاً  .

3-  ع���دد ال��ف�����ض��ائ��ل )ال�����ض��رم( ح��ول 

النخلة الأم: 

اإن لعدد الف�شائل )ال�شرم( حول �شجرة الأم 

تاأثريًا كبريًا على تكوين املجاميع الزهرية لالأم 

وبالتايل قلة عدد القطوف الناجتة اإ�شافه اإىل 

تردي نوعية الثمار )تردي اجلودة( من حيث 

اإزاح���ه جميع  ب��د م��ن  ل��ذا ل  ال���وزن و احلجم 

الف�شائل )ال�شرم( من حول الأم. 

)امل�ضاحة  للنخلة  ال�ضعف  4-  ع���دد 

اخل�����ض��راء( وت��اأث��ريه��ا على ج��ودة 

الثمار :

وتطور  منو  يف  كبريًا  دورًا  ال�شعف  لأع��داد  اإن 

نخلة التمر حيث اإن النخلة ل تعرف يف حياتها 

عن  تختلف  وه��ي  ال�شبات  ول  ال��راح��ة  ط��ور 

الواقع  األقمي  الربعم  لأن  الأخ��رى  الأ�شجار 

م�شتمر  انق�شام  عملية  يف  هو  النخلة  قلب  يف 

لذلك تبقى احلزم الوعائية مفتوحة وفعالة يف 

نقل الع�شارة اإىل الأعلى اإىل ال�شعف واأعداده 

الكبرية حيث ترتاوح اأعداده يف النخلة الن�شطة 

التي  وهي  �شعفة   150  –  125 بني  ما  املتميزة 

 ن�شاط وت�شاعف حجم الثمار وزيادة وزنها يف ال�شنف مدجول 

يف جميع مراحل النمو و الن�شج
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اخلف اأولً  ، ونوعية اخلف .

خف  عملية  اإن  )القطوف(  العذوق  خف   ) اأ 

العذوق تعتمد ب�شورة رئي�شية على عمر النخلة 

الأن�شجة(. )نخيل  – خ�شو�شاً  
1 - من عمر 4 �شنوات يتم ترك 3 عذوق فقط .

 4-3 ت��رك  يتم  �شنوات   6 –  4 عمر  من   -  2

عذوق فقط .

3 -  من عمر 6 – 8 �شنوات يتم ترك 5 عذوق 

فقط .

4 - من عمر 8 – 10  �شنوات يتم ترك 6 – 8 

عذوق فقط 

يتم ترك ن�شف  �شنوات فما فوق   10 5 -  من 

العذوق .

ب( خف ⅓ من طول ال�شمروخ وكذلك اإزالة 

املدجول  نخلة  يف  حيث  ال�شماريخ  م��ن  ع��دد 

لذا   50  –  45 بحدود  ال�شماريخ  ع��دد  يكون 

يف�شل اأبقاء 35 – 36 �شمراخًا .

)�شباط(  �شمروخ  ك��ل  اإن  الثمار:  خ��ف   ) ج 

 45 و  املدجول  نخيل  يف  حبة   25 على  يحتوي 

حبة يف نخيل الربحي 

فبالن�شبة اإىل نخلة املدجول تزال الثمار ب�شكل 

ما بني واحدة و اأخرى بحيث ي�شبح العدد 10 

– 12 حبة يف ال�شمراخ )ال�شباط(.

ع�شر من ال�شنة.

ثالثة  يف  جترى  الكيماوي  الت�شميد  2 -  عملية 

مواعيد.

1 -  يف ال�شهر الثاين ع�شر من ال�شنة . الدفعة 

الأوىل 

2 -  الدفعة الثانية قبل الإزهار باأ�شبوعني اأي يف 

نهاية ال�شهر الثاين وبداية ال�شهر الثالث .

التلقيح  ع��م��ل��ي��ة  ب��ع��د  ال��ث��ال��ث��ة  3 -  ال��دف��ع��ة 

وهنا  ال�شهر  ن�شف  و  ب�شهر  والإخ�شاب 

)�شماد  ال�شماد  نوعية  حتديد  م��ن  ب��د  ل 

بوتا�شي( 5 % مع كل  ريه )�شقيه( خالل 

املو�شم يقطع ال�شماد بعد تكون الثمار من 

اللون الأخ�شر اإىل الأ�شفر .

8-  تاأثري نوعية ال�ضماد وعدد الف�ضائل 

الثمار  فتقلل  الربحي  نخيل  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا 

25 – 30 حبة على ال�شمراخ وبذلك  اإىل حد 

تعطي للحبة تهوية كافية وحرارة كافية للن�شج 

وحت�شني النوعية من حيث احلجم و الوزن  .

7-  تاأثري نوعية ال�ضماد وميعاد الت�ضميد 

على جودة ثمار املدجول 

اإن لنوعية ال�شماد و ميعاد الت�شميد دورًا كبريًا 

من  النخلة  احتياجات  لأن  الثمار  ج��ودة  على 

اأمر �شروري  الأ�شمدة )الع�شوية( والكيماوية 

ذات  ثمار  نوعية  على  احل�شول  لأج��ل  ولكن 

الت�شميد  عملية  جت��رى  اأن  يجب  عالية  ج��ودة 

كالآتي بعد ح�شاب الرتاكيز املتوفرة يف الرتبة 

من N.P.K والعنا�شر النادرة .

بعد عملية  الع�شوي جترى  الت�شميد  1 -  عملية 

احل��ادي  ال�شهر  يف  اأي  والتكريب  اجلني 

ثمار مدجول يف تربة معتدلة احلمو�شةثمار يف تربة كل�شيه  لل�شنف مدجول 
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على جودة لثمار :

ال�شماد  نوعية  بني  ما  كبري  تداخل  هنالك  اإن 

حيث  الأم  ح��ول  )ال�����ش��رم(  الف�شائل  وع��دد 

الرتبة  يف  النيرتوجني  عن�شر  تركيز  زاد  اإذا 

لنخلة  حلياة  العام  احليوي  امليزان  �شينقلب 

التكوين  دع��م  اإىل  الأزه����ار  دع��م  عملية  م��ن 

الطلعات  عدد  يف  نق�شان  وبالتايل  اخل�شري 

الثمار  نوعية  على  �شيوؤثر  اأن��ه  كما  الزهرية 

الف�شائل  على  �شتتوزع  الغذائية  العنا�شر  لأن 

)ال�شرم( وعلى القطوف الزهرية يف اأن واحد 

مما يوؤدي اإىل تردي نوعية الثمار .

9 - نوع اللقاح وحيوية اللقاح: 

�شفات  حتديد  يف  كبريًا  دورًا  اللقاح  لنوع  اإن 

الثمرة النوعية لذا وجب حتديد �شنف الذكور 

حبوب  حيوية  اأن  كما  العملية  لهذه  ال��الزم��ة 

للثمار  دور كبري يف حتديد اجلودة  لها  اللقاح 

بنوعية  وكذلك  اللقاح  بنوعية  فالهتمام  لذا 

اإج���راء  ت��ك��رار  م���رات  وع���دد  التلقيح  عملية 

التلقيح ي�شاهم كثرياً  يف جودة الثمار .

10- الأمطار والرطوبة: 

اإن لعامل كرثة الأمطار وزيادة ن�شبة الرطوبة 

النخيل  لأن  النخيل  �شجرة  على  كبريًا  اأث���رًا 

يتحدد انت�شاره بكمية و توزيع الأمطار ال�شنوية 

الثمار،  وجودة  لنوعية  املحددة  وهي  للمنطقة 

الهواء  يف  املاء  كمية  يعني  الرطوبة  تعبري  لأن 

كمية  تقل  بزيادتها  حيث  مئوية  ن�شبة  وه��ي 

عملية  ت�شطرب  وكذلك  الرتبة  من  التبخر 

النتح يف النخيل و هذا ال�شطراب يف امليزان 

يف  ف�شلجي  خلل  اإىل  ي��وؤدي  النخلة  يف  املائي 

النخلة مما يحدث نق�شًا يف نفاذية الأغ�شية 

مما  المت�شا�ص  عملية  من  ويقلل  البالزمية 

ي�شبب الذبول و�شقوط الثمار كما اأن الرطوبة 

كما  باحلرارة  النخيل  تاأثر  على  تعمل  العالية 

الإ�شابة  ن�شبة  زي��ادة  اإىل  ت��وؤدي  الرطوبة  اأن 

توؤثر  مبجموعها  وه��ذه  الفطرية  بالأمرا�ص 

على جودة الإنتاج ونوعيته.

11- عامل احلرارة و ال�ضوء: 

التي  الأ�شجار  من  التمر  نخلة  اأن  املعروف  من 

جتود زراعتها يف املناطق احلارة و التي حتتاج 

التزهري  لأج���ل  معينة  ح��راري��ة  درج����ات  اإىل 

والإخ�شاب و التي تكون فوق 18 مْ  اإىل  28 – 

30 ْم اي  يف نهاية �شهر �شباط وبداية اآذار لذلك 

فاأن درجة احلرارة هي املحدد يف عملية التزهري 

والتطور  النمو  عملية  اأما  والإخ�شاب  والتلقيح 

الثمري فتحتاج اإىل درجات حرارية عالية فوق 

– 40 ْم وهذا ما جنده يف �شهر ني�شان و   30

ومار�ص وقد تتعدى 40 – 50 م ْ يف بع�ص الدول، 

لذا فاإن درجات احلرارة الرتاكمية لها دور يف 

ت�شنيف التمور اإىل مبكرة و متو�شطة و متاأخرة 

وكذلك اإىل طرية و ن�شف جافة و جافة واأن اأي 

الرتاكمية  املو�شمية  احل��رارة  درج��ات  يف  خلل 

نراها توؤثر على عملية التزهري و التلقيح و النمو 

الثمار  يوؤثر على ج��ودة  ب��دوره  وه��ذا  الن�شج  و 

كما اأن لدرجة احلرارة دورًا يف تلون الثمار من 

الأخ�شر اإىل الأ�شفر اأو الأحمر و اإىل البني .

اإىل كمية �شوء  اأما ال�شوء فان النخيل يحتاج 

لل�شعف  التكريب  عملية  ف��اإن  لذا  �شوء  و�شدة 

دور  ال�شوء  ولعامل  القطوف  اأظهار  اإىل  توؤدي 

كبري يف تكوين املادة اخل�شراء كما اأنه يدخل 

ال�شوئي  التمثيل  عملية  يف  اأ�شا�شي  كعامل 

ال�شوئية  للموجات  اأن  علماً   للطاقة  كم�شدر 

دوراً  م�شاعداً  يف توزيع الوك�شينات و بالتايل 

والنخيل عمومًا  النمو  اإيجابياً  يف عملية  توؤثر 

اإىل  والتي حتتاج  لل�شوء  املحبة  النباتات  من   ً

وحدات �شوئية كبرية كما اأنها حتتاج اإىل فرتة 

على  تعمل  ال�شوئية  الفرتة  لأن  منا�شبة  �شوء 

ت�شريع العمليات احليوية و بالتايل حت�شن من 

جودة الثمار لذا يف�شل اأن تبلغ النخلة ت�شبعها 

جيدة  ث��م��اراً  تعطي  لكي  بال�شوء  الأق�����ش��ى 

النوعية واجلودة .

12- عامل التكيي�س 

درجة  تنظيم  على  تعمل  التكيي�ص  عملية  اإن 

احلرارة وكذلك درجة �شدة ال�شوء مما يوؤدي 

نوعية  اأن  كما  وجودتها  الثمار  حت�شني  اإىل 

واألوان الكيا�ص هي الأخرى تلعب دوراً  مهمًا 

يف جودة الثمار واملحافظة عليها و اأن الكيا�ص 

الل��وان  ذات  هي  ال�شواق  يف  حالياً   املتوفرة 

الأخ�شر، الأبي�ص، الأ�شود.

الأخ�����ش��ر هو  ال��ل��ون  اأن  ال��ت��ج��ارب ظهر  وم��ن 

والأحمر  الأخ�شر  اللون  مي��رر  لأن��ه  الأف�شل 

ال�شم�شي وهذا ما حتتاجه  الطيف  اأ�شعة  ومن 

النباتات عموما ًبينما اللون الأ�شود فهو ميت�ص 

كافة اأطياف اأ�شعة ال�شم�ص مما ي�شبب الن�شج 

جميع  يعك�ص  فاإنه  الأبي�ص  اللون  اأم��ا  املبكر 

يف  يوؤخر  ب��دورة  وه��ذا  ال�شم�ص  اأ�شعة  اأطياف 

عملية الن�شج .

خبير نخيل، نائب رئيس مجلس 
ادارة جمعية التمور االردنية ê



ويف بداية ظهور الطلع يكون لونه اأخ�ضر ثم يتحول اإىل اللون البني الداكن ثم 

ي�ضود. والطلع جمع طلعة ويتكون من الغمد اأو اجلف وهو الوعاء اأو الغالف 

املحيط مبجموعة ال�ضماريخ الزهرية التي حتمل الأزهار وهذا الوعاء عبارة 

عن غالف متني م�ضتدق احلواف، اأما ال�ضطح الداخلي فاأمل�س بلون م�ضفر.

والأغاري�س جمع اأغري�س وهي ما يف جوف اجلف من ال�ضماريخ والأزهار 

ويتفتح  تنمو  اأن  تلبث  ما  وم�ضفرة  من�ضودة  بي�ضاء  تكون  العادة  ويف 

الغالف وينت�ضر غبار الطلع ثم تخرج حبوب كالدقيق الأبي�س ناعم جدًا 

يطلق عليها حبوب اللقاح.

ثانيًا: املكونات الغذائية حلبوب اللقاح

حبوب  �ضواء  اللقاح  حبوب  باأن  وال�ضيدلنية  الغذائية  التحاليل  اأثبتت 

اأواًل: تعريف طلع النخيل وحمتوياته

النخيل من الأ�ضجار ثنائية امل�ضكن، لذا جند اأن الأزه��ار الذكرية ينفرد 

بحملها الذكر )الفحل( بينما الأزهار الأنثوية حتملها الأنثى )النخلة(.

ويخرج الطلع يف كال اجلن�ضني )الفحل والنخلة( من اأباط ال�ضعف الأخ�ضر 

املكتمل النمو– وعادة يبداأ الفحل يف اإنتاج الطلع قبل الأنثى )النخلة( ب�ضهر 

تقريبًا اأي خالل �ضهر فرباير وي�ضتمر حتى نهاية �ضهر مار�س بينما تبداأ 

الإناث )النخيل( يف اإنتاج طلعها )اأكمامها( منذ نهاية �ضهر  فرباير وحتى 

نهاية �ضهر اأبريل وعادة الفرتة من بداية �ضهر فرباير حتى نهاية �ضهر اأبريل 

هي فرتة خروج طلع النخيل حتت اأجواء اململكة العربية ال�ضعودية، وهذه 

الفرتة قد تتقدم اأو تتاأخر يف بع�س الدول ح�ضب ظروفها املناخية .

مل يعد اال�ستثمار يف جمال اإن�ساء مزارع وب�ساتني نخيل التمر يقت�سر على اإنتاج التمور فح�سب، بل تخطاه اإىل اأبعد من ذلك بكثري، 

فاإن كان اإنتاج التمور هو الهدف االأ�سا�سي اإال اأنه اأ�سحى هناك اأهداف اأخرى تختلف باختالف مدى وعي امل�ستثمر واإمكانياته 

واهتماماته، ومن تلك االأهداف هي اال�ستفادة من املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي يطلق عليها بع�ض املزارعني )خملفات( 

حيث اإن معظم تلك املنتجات يغفل قيمتها واأهميتها كثري من مزارعي النخيل، ومن تلك املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي متثل 

ثروة حقيقية اإال اإنها ثروة مهملة اإال القليل ممن ي�ستغلونها ا�ستغالاًل اأمثل ما يلي: نوى التمر. جمار نخيل التمر. حبوب اللقاح. 

نواجت التقليم. الف�سائل. الرواكيب. )الف�سائل الهوائية(.

يف احللقة االوىل �سنتناول املكونات الغذائية واالأهمية االقت�سادية حلبوب اللقاح باعتبارها جزءًا من املنتجات الثانوية ل�سجرة 

نخيل التمر.
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المنتجات الثانوية لشجرة نخيل التمر  )1(

المكونات الغذائية 
واألهمية االقتصادية 

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

ramzy2000@hotmail.com

ê
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لقاح نخيل التمر اأو حبوب اللقاح التي يجمعها 

تعد  املختلفة  النباتية  م�ضادرها  من  النحل 

م�ضدرًا جيدًا لكثري من الفيتامينات والأمالح 

التي  الأمينية  والأحما�س  والأنزميات  املعدنية 

يتناولها،  مل��ن  واحليوية  الن�ضاط  على  تبعث 

باختالف  ملكوناتها  املئوية  الن�ضبة  وتختلف 

يلي  وفيما  منها  جمعت  التي  النباتي  امل�ضدر 

جدول يو�ضح تلك املكونات.

ثالثًا: �سور واأ�سكال حبوب اللقاح

واحل��ج��م  ال�ضكل  يف  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  تختلف 

النباتي  امل�ضدر  باختالف  الإن��ب��ات  وفتحات 

اأن  امل��ا���ض��ي  يف  ال�ضائد  الع��ت��م��اد  ك��ان  حيث 

وتركيبها،  �ضكلها  يف  مت�ضابهة  اللقاح  حبوب 

ولكن اأثبتت الدرا�ضات اأنها تختلف يف ال�ضفات 

التالية كما يف اجلدول رقم )2( وطبقًا لل�ضور 

املرفقة. 

الــمـــحــــتـــــويـــــــاتاملكون الرئي�سيم

 11  % حلبوب اللقاح الطازجة، 5  %  حلبوب اللقاح احلاجة املاء1

 6  %الرماد2

 هرمون الإي�ضرتونالهرمونات3

 فيتامينات )اأ، ح، د، ه�، ك( جمموعة فيتامينات )ب1، ب2، ب6، ب12، نيا�ضني، بيوتني، اأنيو�ضيتول، روتني(الفيتامينات4

 كربوهيدارت 34 %، بروتينات 35 % ، دهون 5 % تقريبًاعنا�ضر غذائية5

اأمالح معدنية6
خار�ضني، يود،  نحا�س،  منجنيز،  حديد،  ماغني�ضيوم،  كلور،  �ضوديوم،  كربيت،  بوتا�ضيوم،  فو�ضفور،   كال�ضيوم، 

�ضيلكون، بورون، مولبيد ثيوم، تيتاثيوم

كتاليز، ليبيز، اأنفرتيز، اأميلز، ديامتيز، بكتيز، فو�ضفاتيزاأنزميات7

�ضيتو كروم، اأيزومرييز، لكتيك ديهيدروجيتيز.م�ضاعدات الأنزميات8

كاروتني، زانثوفيل.�ضبغات9

اأحما�س معدنية، اأحما�س فينولية، جلي�ضربدات اأحادية وثنائية وثالثية.مواد اأخرى10

جدول رقم ) 1 ( مكونات حبوب اللقاح

جدول رقم )2( اأوجه املقارنة بني �سكل وحجم وموا�سفات حبوب اللقاح

ال�ســرحوجه املقارنةم

ال�ضكل1
 تكون كروية اأو بي�ضاوية اأو م�ضلعة اأو م�ضتطيلة اأو على �ضكل هالل

يف بداية ظهوره وكما يف حبوب لقاح النخيل

احلجم2

 تختلف من �ضغري ل يتعدى 5 ميكرون يف حبوب لقاح نخيل التمر اإىل

 كبري جدًا ي�ضل اإىل 200 ميكرون كما يف حبوب لقاح الف�ضيلتني

القرعية واجلهنمية

فتحات الإنبات3
اأو على �ضكل ثقب البدائية،  الأنواع  ال�ضكل مثل   تكون غري حمددة 

تختلف م�ضاحته باختالف حبوب اللقاح بني ال�ضيق واملت�ضع

4
الطبيعة اخلارجية

حلبوب اللقاح

اأ�ضلب مادة ع�ضوية موجودة، تختلف تعد   ترتكب من مادة �ضلبة 

 من حيث ال�ضكل والرتكيب وال�ضمك، فهي اإما �ضميكة جدًا اأو رقيقة،

 وهي اإما حبيبية ال�ضكل لي�س لها تركيب خا�س اأو تركيب من اأعمدة

مرتا�ضة عمودية على �ضطح احلبة.

الطبيعة املتو�ضطة5
ال�ضكل وغليظة حتت فتحة اللقاح متفاوتة   وتكون يف جميع حبوب 

الإنبات

امل�سدر:  1 -   فتحي حممد د�ضوقي – لقاح النحل – جملة العلوم والتقنية العدد 74 ربيع اآخر 1426 ه� .   2 -�ضبكة الإنرتنت العنكبوتية.

                 3 -  د. رمزي اأبو عيانة، واملهند�س �ضلطان الثنيان – زراعة واإدارة م�ضاريع النخيل 2008 م .
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اإنتاج  ومعدل  الطلع  موا�سفات  رابعًا: 

الفحول من حبوب اللقاح

حبوب  م��ن  الفحل  اإن��ت��اج  م��ع��دل  1 -  يختلف 

واخلدمة،  الفحل  عمر  باختالف  اللقاح 

وعادة ينتج الفحل البالغ من العمر 15 �ضنة 

فاأكرث عددًا من الطلع يرتاوح من 28-12 

طلعًا مبتو�ضط 20 طلعًا/فحل.

2 -  اأما وزن الطلع يختلف من 440-2030جم 

ال�ضماريخ  وزن  متثل  1251جم،  مبتو�ضط 

ميثل اجلف  بينما  الطلع،  وزن  من   %  62

والغمد 48 % من وزن الطلع حيث يرتاوح 

جم   1500 اإىل   260 من  ال�ضماريخ  وزن 

ب��ودرة  فيها  مب��ا  ج��رام   667.6 مبتو�ضط 

اأو  وزن اجلف  ي��رتاوح  بينما  اللقاح  حبوب 

880جم  اإىل   135 من  الغمد  اأو  الغالف 

مبتو�ضط 524.5 جرام )جدول 3(.

3 -  ي����رتاوح ع���دد ال�����ض��م��اري��خ ب��ال��ط��ل��ع من 

اأ�ضكال و اأطوال الطلع الذكري

) اأ (                                       ) ب (                                              ) ج (

�سور وا�سكال حبوب اللقاح

 181.6 مب��ت��و���ض��ط  ���ض��م��راخ   383  -  86

املذكرة  الأزه���ار  ع��دد  وتختلف  �ضمراخ 

مذكرة  زه��رة   27-106 من  �ضمراخ  بكل 

وينتج  زهرة.   52.75 مبتو�ضط  �ضمراخ   /

الفحل الواحد كمية من حبوب اللقاح ترتاوح 

مبتو�ضط  ت��ق��در  ج��رام��ًا   550  -  380 م��ن 

لتلقيح عدد من 25-20  450جرامًا تكفي 

نخلة.
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الطول  حيث  م��ن  الطلع  موا�ضفات  4 -  اأم���ا 

فترتاوح من 49-106.6�ضم مبتو�ضط 71.7 

من  الطلع  قمة  عر�س  ي��رتاوح  بينما  �ضم 

و�ضط  وعر�س  5�ضم  �ضم مبتو�ضط   8.2-3

الطلع من 8-17.5 �ضم مبتو�ضط 13.2�ضم 

3.5-10.3�ضم  من   الطلع  قاعدة  وعر�س 

مبتو�ضط 6.2�ضم ، ويرتاوح طول ال�ضمراخ 

هو  كما  �ضم،   19 مبتو�ضط  9-35�ضم  من 

مو�ضح باجلدول رقم )4(.

مب�ضروع  اأج��ري��ت  التي  ال��درا���ض��ات  5 -  اأثبتت 

)التي  العقيمة  الفحول  ن�ضبة  اأن  الباطن 

لقاح(  حبوب  ب���ودرة  ب��ه  لي�س  طلعًا  تنتج 

ترتاوح من �ضفر اإىل 1.5 % مبتو�ضط 0.6 

ثمارًا  تنتج  )التي  اخلنثى  الفحول  اأما   %

وزن الطلع / جمم
وزن ال�سماريخ

الذكرية بالطلع / جم

وزن الغالف / جم

بعد نزع ال�سماريخ

عدد ال�سماريخ

بالطلع / �سمراخ

عدد االأزهار

بال�سمراخ / زهرة

11700800700199101
2175675065019849
3111051055011072
487551040018638
52030150088025646
6169090067538355
796047037012426
8112057051520740
9149075074026054

10111059046014544
11112556057520531
121410770570255106
13120057542014352
14161077072012850
155102021609941
161730125060026140
17136062560012550
181140630470148106
194402601358631
2066036030011423

25026133521049036321055جمموع

1251.3667.6524.5181.652.75متو�ضط

جدول رقم )3( متو�سط وزن الطلع كاماًل ووزن وعدد ال�سماريخ بالطلع ووزن الطلع بعد نزع ال�سماريخ وعدد االأزهار

 ال�ضماريخ الذكرية داخل الطلع الذكري
ترتاوح  نوى  بدون  اقت�ضادية  غري  �ضغرية 

من �ضفر اإىل 0.5 % مبتو�ضط 0.4 % .

6 -  اأما الآفات التي ت�ضيب الطلع فهي ح�ضرية 

مثل )فرا�ضة التمر الكربى، �ضو�ضة الطلع( 

ومر�ضية مثل مر�س خيا�س الطلع.

ري��اًل/  80 �ضنويًا  الفحل  تكلفة  7 -  متو�ضط 

20 طلعًا، يرتاوح  املتو�ضط  ينتج يف  �ضنويًا 

�ضعر الطلع من 10 - 80 رياًل مبتو�ضط 25 

 25 20طلعًا*  الفحل  اإنتاج  فيكون  ري��اًل، 

التكلفة  قيمة  بخ�ضم  ري��اًل   500= ري��اًل 

الفحل  اإنتاج  �ضايف  فيكون  ري��اًل   80 وهي 

=500-80=420 رياًل / �ضنة تقريبًا.

8 -  ج��دول رق��م )5( يو�ضح ملخ�س ملوا�ضفات 

الطلع الذكري وكمية وقيمة اإنتاج الفحل/�ضنة.
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حبوب  وتخزين  اإعــداد  طرق  خام�سًا: 

اللقاح

1( اإعداد وجتهيز حبوب اللقاح:

بعد  الذكرية  الزهرية  الأغ��اري�����س  قطع  يتم 

ن�ضجها )وعالمة ذلك هو بدء اأن�ضقاق الغالف 

الأغاري�س  ب�ضق  العمال  يقوم  ثم  اخلارجي( 

الزهرية،  ال�ضماريخ  منها  وي�ضتخرج  طوليًا، 

التيارات  عن  بعيدًا  مظللة  اأماكن  يف  وجتفف 

الهوائية واأ�ضعة ال�ضم�س املبا�ضرة ويتم تقليبها 

ث���م جتمع  الأزه������ار  اأي�����ام جت���ف   7-5 وب��ع��د 

ال�ضماريخ، وت�ضتخدم يف التلقيح اأو تخزن للعام 

يف  اجلافة  الذكرية  ال�ضماريخ  وتخزن  التايل، 

ال��ك��رت��ون وحت��ف��ظ يف  م��ن  اأو  ع��ب��وات خ�ضبية 

املنا�ضبة )30  درج���ات احل���رارة  غ��رف حت��ت 

املنا�ضبة،  درجة مئوية( وهي درجات احل��رارة 

ل�ضتخدامها يف تلقيح الأغاري�س املوؤنثة املبكرة 

تعذر  ح��ال��ة  اأو يف  ال��ت��ايل،  امل��و���ض��م  اأوائ����ل  يف 

من  كمية  ينرث  اجلديد،  اللقاح  على  احل�ضول 

اخل��ارج  من  العبوات  على  امليكروين  الكربيت 

حيث يوؤدي ذلك اإىل طرد الآفة اأو اإبادتها كذلك 

ب��ودرة حبوب  اأخذ عينات ع�ضوائية من  يف�ضل 

لختبار  عليها  حتاليل  واإج��راء  املخزنة  اللقاح 

يف  املتبع  هو  وه��ذا  ا�ضتخدامها  قبل  حيويتها 

م�ضروعات الإدارة الزراعية حيث توؤخذ عينات 

ال��زراع��ة  كلية  خم��ت��ربات  يف  وحتلل  ع�ضوائية 

وتراوحت  الق�ضيم  بجامعة  البيطري  والطب 

ن�ضبة حيوية حبوب اللقاح من  89-92 % وهذه 

الن�ضبة تعترب ممتازة.

جدول رقم )5( موا�سفات الطلع الذكري وقيمة اإنتاج الفحل

الوحدةاملوا�سفاتاملعايري
ال�ن�ت��ائ��ج

املتو�ضطمن : اإىل

اأنواع

الفحول

99 - 98100%فحول منتجة

0.6�ضفر – 1.5%فحول عقيمة

0.4�ضفر – 0.5%فحول خنثى

الأوزان

20301251 - 440 جموزن الطلع

667.6   1500 - 260جموزن ال�ضماريخ

880524.5 -135جموزن الغمد )اجلف(

الأطوال

4973.19 - 106.6  �ض�مطول الطلع

8.25-3�ض�معر�س قمة الطلع

17.513.2-8�ض�معر�س و�ضط الطلع

10.36.2-3.5�ض�معر�س قاعدة الطلع

3510 - 9�ض�مطول ال�ضمراخ

الأعداد

383181.6-86�ضمراخعدد ال�ضماريخ/طلع

10652.75-2زهرةعدد الأزهار/�ضمراخ

2522-20نخلةعدد النخيل/فحل

2820-12طلععدد الطلع/فحل

ن�ضبة

الإ�ضابة

 باآفات

الطلع

0.3�ضفر – 2%�ضو�ضة الطلع

0.2�ضفر – 1%فرا�ضة التمر الكربى

0.5�ضفر - 2%مر�س خيا�س الطلع

القيمة

25 من  10-80ريالقيمة الطلع الواحد

20500 × 25ريالقيمة اإنتاج الفحل

80 70  - 90ريالتكلفة الفحل/�ضنة

80420  - 500ريال�ضايف اإنتاج الفحل

 جدول رقم )4( طول وعر�ض 

الطلع الذكري 

م
 الطــول/

�سم

العـــر�ض / �ســــم

القاعـدةالو�سطالقمــة

1926.31710.3

2553.510.34.7

374.24.611.26

4100.55.814.28

5106.68.217.57.2

6986.516.59

7806.514.58.3

8604.211.55.5

9504.2138

105548.53.5

1170517.56

1252385

13634116.5

14555.211.88

15986146.5

16815165.5

17493.5136

18615134

1969.56114.2

20945163.5
1463.8101.5265.5125.7جمموع

73.19513.26.2متو�ضط

 1( الدرا�ضة اأجريت على بع�س الفحول مب�ضروع الباطن بالإدارة الزراعية مار�س 2012م. 

 2( متو�ضط اأ�ضعار الطلع الذكري طبقًا لالأ�ضعار باأ�ضواق حبوب اللقاح والتمور مبدينة بريدة مار�س 2012م
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موعد  ح�ضب  النخيل  اأ���ض��ن��اف  تق�ضيم   –  2

التزهري ومدى حاجتها حلبوب اللقاح:

اأن يعي  البند هو  اإعداد هذا  الهدف من   لعل 

تزهر  التي  الأ�ضناف  ببع�س  النخيل  مزارعو 

مبكرًا، واأخرى التي تتاأخر يف التزهري، وكذلك 

مدى حاجة هذه الأ�ضناف اإىل حبوب اللقاح، 

التي  الأغ��اري�����س  ع��دد  متو�ضط  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

برنامج  و�ضع  ميكنهم  حتى  النخلة،  تنتجها 

تلقيح على اأ�ض�س علمية من حيث توقيت تنفيذ 

من  التقريبية  الحتياجات  وموؤ�ضر  الربنامج 

حبوب اللقاح.

من اجلدول ال�ضابق رقم )6( يت�ضح اأن فرتة 

ت��ب��داأ من  الأ���ض��ن��اف(  الإزه����ار )يف خمتلف 

واأن  اأبريل،  منت�ضف  وحتى  فرباير  منت�ضف 

عدد الأغاري�س للنخلة يختلف من فئة لأخرى، 

اإنتاجها  ي��زداد  الأزه��ار  مبكرة  الأ�ضناف  واأن 

من الأغاري�س وتقل حاجتها اإىل حبوب اللقاح، 

اإنتاجها  الإزهار يقل  املتاأخرة  الأ�ضناف  بينما 

من الأغاري�س وتزداد قابليتها حلبوب اللقاح.

اأما الفئة املتو�ضطة يف موعد التزهري يبدو اأنها 

اإنتاجها من الأغاري�س ويف  اأي�ضًا يف  متو�ضطة 

حاجتها حلبوب اللقاح.

�ساد�سًا: االأهمية االقت�سادية حلبوب 

اللقاح 

اأواًل: ا�ستخدام حبوب اللقاح يف التلقيح

اأ - التلقيح الطبيعي: 

وهو التلقيح الذي يتم من دون تدخل الإن�ضان. 

ويق�ضم اإىل ق�ضمني هما:

1 - التلقيح الهوائي.

النخيل  ي��زال  ل  العامل  من  املناطق  بع�س  يف 

البذور،  طريق  عن  اجلن�ضية  بالطرق  يتكاثر 

ل��ذا ف��ان ع��دد ال��ف��ح��ول  ي��ك��اد ي��ك��ون م�ضاويًا 

ت��ك��ون كمية  ل��ع��دد الإن����اث ويف ه���ذه احل��ال��ة 

حبوب اللقاح كافية لتاأمني تلقيح اإناث النخيل 

مراك�س  يف  متبع  ه��و  ك��م��ا  ال��ري��اح  ب��وا���ض��ط��ة 

يف  وبريو  واملك�ضيك  كاليفورنيا  مناطق  وبع�س 

املزارعني  اأمريكا اجلنوبية رغم معرفة بع�س 

اأن  اإل  ال�ضناعي  بالتلقيح  املناطق  ه��ذه  يف 

هناك عوامل اقت�ضادية اأو قلة الأيدي العاملة 

التلقيح  ا�ضتخدام  دون  من  حتول  قد  املدربة 

ال�ضحراوية  املناطق  بع�س  ويف  ال�ضناعي. 

ال��ه��وائ��ي  التلقيح  ي��ت��م  وم��وري��ت��ان��ي��ا  ليبيا  يف 

اإذ  الأوىل  ال��ط��ري��ق��ة  م��ن  خمتلفة  ب��ط��ري��ق��ة 

املنطقة  يف  كاماًل  الذكرى  الغري�س  يو�ضع 

التاجية ل�ضجرة النخيل الأنثوية ويرتك للرياح 

للم�ضاعدة يف عملية التلقيح، كما ت�ضتعمل هذه 

لتلقيح  كاليفورنيا  املدن يف  بع�س  الطريقة يف 

اأ�ضجار النخيل الفتية واملزروعة على م�ضافات 

ين�ضح  ول  الدرا�ضات  بع�س  لأج��راء  متقاربة 

بهذه الطريقة لالأ�ضباب التالية :

1 - تتطلب اأعدادًا كبرية من الأ�ضجار الذكرية 

50 % لإمتام عملية التلقيح.

2 - قلة املح�ضول الناجت.

منتظمة  غري  رديئة  الثمار  نوعية  تكون   -  3

يف  الداخلية  الهرمونات  توزيع  لعدم  ال�ضكل 

الثمار ب�ضورة متجان�ضة. 

مما ينتج عنه زيادة حجم بع�س اخلاليا دون 

الأخرى م�ضببا عدم انتظام �ضكل الثمرة.

2 - التلقيح بوا�سطة احل�سرات.

حتى  زكيه  رائحة  لها  لي�ضت  الأنثوية  الأزه��ار 

الطريقة  ه��ذه  ف��ان  لذلك  احل�ضرات،  جت��ذب 

غري عملية ول ميكن العتماد عليها اإطالقا يف 

تلقيح اأ�ضجار النخيل.

ب - التلقيح ال�سناعي:

اأف�ضل  م��ن  ال�ضناعي  التلقيح  عملية  تعترب 

وغلة  مم��ت��ازة  نوعية  على  للح�ضول  ال��ط��رق 

عند  ال�ضناعي  التلقيح  ع��رف  وق��د  ج��ي��دة، 

 300 منذ  امل�ضريني  قدماء  وعند  اليابانيني 

التلقيح  تق�ضيم  ومي��ك��ن  امل��ي��الد،  ق��ب��ل  �ضنة 

ال�ضناعي اإىل ق�ضمني هما:

1 - التلقيح اليدوي:

اليدوي مت�ضابهة يف معظم  التلقيح  اإن طريقة 

ب�ضيطة  ف����وارق  م��ع  النخيل  زراع����ة  م��ن��اط��ق 

والتلقيح اليدوي هو املتبع لدى معظم مزارعي 

باملرور  العامل  يقوم  ب��اأن  ذلك  ويتم  النخيل، 

جدول رقم )6( تقييم اأ�سناف النخيل ح�سب موعد التزهري ومدى قابليتها حلبوب اللقاح

الفئة
 املوعد التقريبي

خلروج الطلع

عدد الطلع/

نخلة

 اأمثلة لبع�ض

االأ�سناف

احلاجة حلبوب اللقاح

قليلمتو�ضطكثري

اأ�ضناف

مبكرة

من منت�ضف فرباير

حتى

منت�ضف مار�س

22 - 10

مبتو�ضط

16

�ضكري

حلمية

كويري

�ضلج

-
-
-
-

√
-
-
√

-
√
√
-

اأ�ضناف

متو�ضطة

من الأ�ضبوع الأخري

من

فرباير حتى نهاية

مار�س

20 - 8

مبتو�ضط

14

رزيزي

�ضقراء

مكتوبي

ر�ضودي

-
-
-
-

√
√
√
√

-
-
-
-

 اأ�ضناف

متاأخرة

من الأ�ضبوع الثاين

 من مار�س حتى اأول

منت�ضف اأبريل

14 - 6

مبتو�ضط

8

�ضباكة

خال�س

نبتة �ضيف

خ�ضري

√
√
√
√

-
-
-
-

-
-
-
-
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على النخيل، ملتابعة تفتح الأغاري�س ثم يو�ضع 

داخل  الذكرية  الزهرية  ال�ضماريخ  من  كمية 

الأغري�س الأنثوي الذي تفتح وم�ضى على ذلك 

)اأي  بو�ضع مقلوب  وذل��ك  اأي��ام   4-2 فرتة من 

اأن الأزه��ار املذكرة تكون بو�ضع عك�س الأزهار 

املوؤنثة( ثم يربط الأغري�س الأنثوي ربطة خفيفة 

ل�ضم ال�ضماريخ الأنثوية حول ال�ضماريخ الذكرية، 

لكل  الالزمة  الذكرية  ال�ضماريخ  عدد  وتختلف 

للقاح  ال�ضنف  حاجة  ح�ضب  اأن��ث��وي  اأغري�س 

وف�ضيولوجية ال�ضنف للعقد ال�ضريع من عدمه، 

وكثافة  الذكري  ال�ضمراخ  ط��ول  ح�ضب  واأي�ضًا 

الأزهار عليه وحيوية اللقاح بها، وعادة ما يكون 

من 5 - 10 �ضماريخ/لكل اأغري�س اأنثوي.

2 – التلقيح االآيل اأو امليكانيكي:

اللقاح  ح��ب��وب  ب���ودرة  على  احل�����ض��ول  -  يتم 

اللقاح  حبوب  ا�ضتخال�س  ماكينة  بوا�ضطة 

بخا�ضية الطرد املركزي.

الطحني  اإىل  اللقاح  حبوب  ب��ودرة  -  ت�ضتخدم 

)مادة حاملة ( بن�ضبة 1 : 4 .

كجم  زن��ة  معدنية  عبوة  يف  اخلليط  -  يو�ضع 

مت�ضل  ه���واء  م�ضد�س  ب��ه��ا  يت�ضل  واح���د 

بكمربو�ضور هواء حممل على �ضيارة ل�ضغط 

ولدفع الهواء يف الليات اخلارجة منه.

امل�ضد�س  �ضمام  على  العامل  �ضغط  -  مبجرد 

يخرج اخلليط التلقيح والأغاري�س املتفتحة.

جافة  اللقاح  حبوب  ب��وردة  تكون  اأن  -  يجب 

فتحة  خ��الل  من  ب�ضهولة  تنفذ  حتى  متامًا 

م�ضد�س الهواء ول يحدث تكرار لن�ضداده.

ي�ضهل  حتى  املعدنية  العبوة  ملء  عدم  -  يجب 

خروج اخلليط من امل�ضد�س.

-  كل �ضيارة حتمل الكمربو�ضور عليها عامالن 

الواقع  النخيل  خط  بتلقيح  عامل  كل  ليقوم 

على جانب ال�ضيارة.

التلقيح  �ضيارة  ل�ضري  يوميًا  خمطط  -  ويجهز 

حتى ل يتكرر ما يتم تلقيحه، وحتى ل يغفل 

متر  اأن  يجب  اإن��ه  حيث  تلقيحه  يتم  مل  م��ا 

ال�ضيارة بنف�س املنطقة كل 3 اأيام لتلقيح ما 

يتم تفتحه اأوًل باأول.

الذكرية  ال�سماريخ  بتعليق  التلقيح   –  3
و�سط قمة النخلة.

العامل  �ضعود  العادية  التلقيح  عملية  تتطلب 

النخلة عدة مرات خالل املو�ضم كذلك يتطلب 

التلقيح على  �ضيارة  تكرار مرور  الآيل  التلقيح 

النخلة، لذلك جلاأت الإدارة اإىل التلقيح بنظام 

النخلة  قمة  بو�ضط  الذكرية  ال�ضماريخ  تعليق 

عند  واح��دة  مرة  للنخلة  العامل  ي�ضعد  حيث 

عدد  بو�ضع  ويقوم  املوؤنثة  النورات  تفتح  بدء 

�ضمراخًا مذكر )حوايل   30 -  20 يرتاوح من 

النخلة  قمة  يف  ذك���ري(  طلع  رب��ع  اأو  ن�ضف 

)�ضواء �ضماريخ جافة اأو غري جافة( حيث يتم 

التلقيح والإخ�ضاب لالأزهار املوؤنثة يف النورات 

املتفتحة بعد ذلك عن طريق حركة الهواء.

الثالث  الثمار يف احلالت  وبتقييم ن�ضبة عقد 

الأوىل  الطريقة  اأف�ضلها  اأن  اأت�ضح  امل�ضتخدمة 

)التلقيح اليدوي(، اأما التلقيح الآيل فيلزم رفع 

ن�ضبة حبوب اللقاح اإىل الطحني وتكثيف املرور 

هذه  با�ضتخدام  املخاطرة  وعدم  النخيل  على 

متو�ضطة  اأو  العادية  الأ�ضناف  اإل يف  الطريقة 

اجلودة ويف املزارع الكبرية والتي ل يتوفر بها 

العدد الكايف من العمال، بينها التلقيح بتعليق 

اأي�ضًا  ا�ضتخدامها  فيمكن  الذكرية  ال�ضماريخ 

كمية  زيادة  مع  واملتو�ضطة  العادية  لالأ�ضناف 

وعمومًا  النخلة،  بقلب  ال��ذك��ري��ة  ال�ضماريخ 

الأوىل  احلالة  يف  الثمار  عقد  ن�ضبة  تراوحت 

من 80 - 95 % بينما يف احلالتني الأخريتني 

فرتاوحت من 50 - 70 %.

�ساد�سًاً: �سور ا�ستخدام حبوب اللقاح

ت�ضتخدم حبوب اللقاح وفقًا لالآتي:

1 -  توؤكل مبفردها.

احلليب  اأو  القهوة  اأو  ال�ضاي  م��ع  2 -  تو�ضع 

بع�س اأ�ضكال ال�ضماريخ العقيمة ) خالية من 

بودرة حبوب اللقاح ( للطلع الذكري

 الطلع الذكري من الداخل

بعد نزع ال�ضماريخ
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كامل�ضروبات اليومية ال�ضاخنة.

واملاء  �ضتاءًا  الدافئ  واملاء  بالع�ضل  3 -  تخلط 

ح�ضب  ا�ضتخدامها  ويف�ضل  �ضيفًا،  البارد 

اإر�ضاد الطبيب املعالج.

لقاح  حــبــوب  تــنــاول  حمــظــورات  �سابعًا: 

النخيل

لقاح  حبوب  لتناول  حمظورات  هناك  -  لي�س 

ل  القائلة  ال��ق��اع��دة  اإت��ب��اع  وي��ل��زم  النخيل 

اإن  �ضيء  تناولها فكل  تفريط يف  اإف��راط ول 

اأنقلب اإىل �ضده، مع مالحظة  زاد عن حده 

ت�ضبب  فقد  اله�ضم  بطيئة  اللقاح  حبوب  اأن 

حيث  التنف�ضي  واجل��ه��از  ال�ضدر  يف  اآلم���ًا 

الغبار املتطاير منه هو ورائحته قد ي�ضببان 

احل�ضا�ضية لدى البع�س ممن ي�ضعرون باآلم 

يف ال�ضدر اأو يف اجلهاز التنف�ضي.

-  ه��ذا وجت���در الإ���ض��ارة اإىل اأن���ه وم��ن خالل 

واملهند�ضني  امل�����ض��رف��ني  ع�����ض��رات  م��ت��اب��ع��ة 

على  بالإ�ضراف  يقومون  الذين  الزراعيني 

الزراعية  الإدارة  النخيل مب�ضاريع  قطاعات 

بينهم  م��ن  اأن  لنا  اأت�ضح  الأوق���اف  ب���اإدارة 

ح�ضا�ضية  من  يعانيان  كانا  اثنني  اأو  م�ضرفًا 

�ضد غبار ورائحة حبوب لقاح النخيل باإدارة 

الأوقاف خالل موا�ضم التلقيح.

-  اح�������ذروا ب������ودرة ل���ق���اح ال��ن��خ��ي��ل، م��ل��وث��ة 

عبد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  اأف���اد  كما  بالر�ضا�س. 

اأغذية  علوم   – )ماج�ضتري  العريفي  اهلل 

وتغذية( ويح�ضر لدرجة الدكتوراه ب�� الع�ضل 

وبع�س  )العامة(  ال�ضياق  خطورة  اإىل  ينبه 

وال�ضائعات  والدعاية  للمحالت  امل�ضتهلكني 

التي تروج ل�� بودرة لقاح النخل، واإنها مدعاة 

القدرة  وا�ضتعادة  والن�ضاط  بالقوة  للتمتع 

نحل   – اللقاح  حبوب  اإن  وق��ال  اجلن�ضية، 

هناك  ولكن  عالجية  جوانب  لها  نخل،  اأو 

�ضلبيات عديدة ترافق ا�ضتخدامها من بينها 

)الإ�ضراف( اأو تعر�س حبوب لقاح النخيل، 

مللوثات الر�ضا�س واملركبات الهيدروكربونية 

النا�س  من  كثري  قائالً:  حديثه  ا�ضتهل  وقد 

طلع  غبار  يتداور  اململكة  مناطق  بع�س  يف 

النخيل )بودرة لقاح النخل( بتناوله مبا�ضرة 

و�ضربه  امل���اء  م��ع  اأو  ال�ضاي  م��ع  بخلطه  اأو 

بحجة اإدعاءات طبية مثل الن�ضاط واحليوية 

ومعاجلة لبع�س الأمرا�س ويف حقيقة الأمر 

�ضواء من  دور عالجي  لها  اللقاح  اأن حبوب 

النحل  جمعها  وال��ت��ي  النحل  وم��ن  النخل 

بع�س  على  لحتوائها  الأزه���ار  خمتلف  من 

واملعادن  والفيتامينات  الأمينية  الأحما�س 

والإنزميات ولكنها �ضالح ذو حدين فالإكثار 

منها له نتائج بال �ضك �ضلبية وال�ضتمرارية 

ال�ضلبية  ملدد طويلة ك�ضنوات له بع�س الآثار 

فاأي مادة حتى املاء الإكثار منها يوؤثر ولكن 

اإىل  فيتحول  ال��ن��ب��ات  ب�ضمة  وه��و  ال��ل��ق��اح 

اجل�ضم  يف  بالهرمونات  �ضبيه  اأو  هرمونات 

ح�ضب راأي بع�س العلماء لذا الإ�ضراف غري 

اأن  ن��ود  املقالة  ه��ذه  ويف  �ضيء،  كل  يف  جيد 

نطرح مو�ضوعًا هامًا للم�ضتهلك من الناحية 

ال�ضحية فهناك بع�س العمالة يجمع اللقاح 

منه  وي�ضتخل�س  ال�����ض��وارع  يف  النخيل  م��ن 

امل�ضحوق )بودرة الطلع( ويقوم ببيعها الكيلو 

ما يعادل 300 - 600 ريال وننبه امل�ضتهلك 

من خالل هذه ال�ضفحة )حماية امل�ضتهلك( 

ال�ضوارع  يكون جمعه من  قد  اللقاح  اأن هذا 

اأو  ال�ضريعة  الطرق  القريبة من  اأو احلدائق 

النخيل  وه��ذه  اأو بجوارها  امل��دن  امل��زارع يف 

من  البيئية  ب��امل��ل��وث��ات  م�ضبعة  ت��ك��ون  ق��د 

لها  امل��ج��اورة  وامل�ضانع  ال�ضيارات  ع���وادم 

اأعرا�س و تاأثري ال�ضقيع على ال�ضماريخ الذكرية

�ضورة ) 2 (�ضورة ) 1 (
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النا�س  من  حولها  ملن  �ضمومها  تنفث  والتي 

قد  النخيل  هذه  )من  والنبات  واحليوانات 

التمور اخلارجي  �ضطح  ملوثة وخا�ضة  تكون 

ويقلل  توعية  اإذا كان هناك  يغ�ضل  ولكن قد 

من م�ضتويات التلوث ولكن غبار طلع النخيل 

بودرة  لأنه  ذلك  اإمكانية  لعدم  غ�ضله  يتم  ل 

والكادميوم  بالر�ضا�س  ملوثًا  يكون  فقد 

والغبار  احللقية  الهيدروكربونية  واملركبات 

وامل�ضانع وهذه  ال�ضيارات  وذلك من عوادم 

�ضحة  على  ك��ب��رية  خ��ط��ورة  ذات  امل��ل��وث��ات 

على  وتوؤثر  للكبد  م�ضاكل  وت�ضبب  الإن�ضان 

العقلي  التخلف  ي�ضبب  فالر�ضا�س  الدماغ 

امل�ضموح به(  اإذا ذادت م�ضتوياته عن احلد 

فالوقاية دائمًا خري من العالج.

ماأمونة  النخيل  طلع  م�ضادر  كانت  اإذا  -  اأما 

امللوثات  عن  بعيدة  نخيل  مزارع  من  �ضحيًا 

امللوثات  اآمنة من  فهذه  باملبيدات  تر�س  ومل 

طلع  بقطع  يقوم  النا�س  بع�س  اأن  وخا�ضة 

وه��ذه  ان��ف��الق��ه(  )ق��ب��ل  مغلق  وه��و  الفحل 

الطريقة اأمنة للوقاية من امللوثات اخلارجية. 

ثامنًا: االأهمية االقت�سادية جلف اأو غمد 

اأو غالف الطلع

يف  الطلع  غالف  اأو  الغمد  اأو  اجلف  ي�ضتخدم 

عمل ال�ضماد الع�ضوي ال�ضناعي )الكمبو�ضت( 

نظافة  وخملفات  النخيل  تلقيح  ن��واجت  �ضمن 

املزارع من احل�ضائ�س.

تا�سعًا: اآفات واأمرا�ض طلع النخيل

ي�ضاب الطلع بثالثة اأنواع من الآفات احل�ضرية 

واملر�ضية وهي: �ضو�ضة الطلع. - فرا�ضة التمر 

ال���ك���ربى. - م��ر���س خ��ي��ا���س ال��ط��ل��ع )م��ر���س 

لح��ق��ًا  م��ق��ال  يخ�ض�س  و���ض��وف  ف���ط���ري(. 

واآثارها القت�ضادية  الآفات  تلك  للتعرف على 

وطرق مكافحتها والوقاية منها.

املراجع:

 ،2001 الإ���ض��م��اع��ي��ل،  اإ�ضماعيل  1 -  خليفة 

اأغذيتنا ما فائدتها وما اأ�ضرارها.

2 -  رمزي اأبو عيانة + �ضلطان الثنيان، 2008، 

زراعة واإدارة م�ضاريع النخيل.

ع�ضل   ،-2003 ه��الل  م�ضري  3 -  رم�ضان 

ال��ع��ل��م احل���دي���ث، دار  ال��ن��ح��ل يف ���ض��وء 

املعارف، م�ضر.

4 -  ر�ضا في�ضل بكر، 1997، وجود الإعجاز يف 

اآيات النحل، دار العت�ضام م�ضر.

 -2000- ال��ع��اب��دي��ن  زي���ن  ك��م��ال  5 -  حم��م��د 

اللقاح،  حبوب  با�ضتخدام  العالج  اأ�ضرار 

دار الطالئع، م�ضر.

اأوج��ه  م��ن   ،1998 احلنفي،  املنعم  6 -  عبد 

رابطة  النحل،  ع��امل  يف  العلمي  الأع��ج��از 

العامل الإ�ضالمي، م�ضر.

التمر  نخلة   ،1972 البكر،  اجل��ب��ار  7 -  عبد 

زراعتها  يف  اجلديد  حا�ضرها،  ما�ضيها، 

و�ضناعتها.

التف�ضري   ،1999 ال��ب��ن��ب��ي،  ع��ل��ي  8 -  حم��م��د 

العلمي لأية النحل، جملة النخلة، الكويت.

9 -  حممد عبد املر�ضي عرفان + را�ضد اأحمد 

را�ضد، 1999، الأ�ضرار الكامنة يف الع�ضل 

وحبوب اللقاح والربوولي�س والغذاء امللكي، 

مكتبة جرير، ال�ضعودية.

 ،2002 بال�س،  فيلي�س   + بال�س  10 -  جيمي 

الو�ضفة الطبية للعالج بالتغذية، ترجمة 

مكتبة العبيكان.

11 -  حممد اأحمد احل�ضيني، 1992 دليل مري 

النحل، ابن �ضينا، م�ضر.     

اأعرا�س الإ�ضابة بالأمرا�س الفطرية على ال�ضماريخ الذكرية

12  -Bindden, G.J. )1980( About Pollen 
– Thorsons Publishers LTD.

13 - N.P. )1954( Healing Properties 
Of Honey and beepolen ussr R 
Federal publishing house For 
Medicine.

مدير اإلدارة الزراعية 
مدير الشئون الفنية باإلدارة الزراعية 

إدارة أوقاف صالح الراجحي، المملكة العربية السعودية
ê
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صدرت عن الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة القصيم

»النخلة« أكثر من مجلة

النخيل رمز شموخ الوطن

النخلة تلك ال�ضجرة املباركة التي اأراد اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن تكون مكونًا 

رئي�ضًا من مكونات القت�ضاد يف بالدنا، هي قبل ذلك وبعده رمز ل�ضمود 

هذا الوطن و�ضموخه و�ضربه عند ال�ضراء، وقى اهلل بالدنا كل �ضر، ول 

تبخل  فالنخلة مل  بالدنا...  واإن�ضان  النخلة،  بني  العالقة  بتاريخية  �ضك 

من  اليوم  بالدنا  على  به  اهلل  اأفاء  ما  وعلى  الرطيب  بجناها  يومًا  عليه 

رغد العي�س ورفاهية احلياة، اإل اأن اإن�ضان بالدنا الأ�ضيل، مل يكن يتنكر 

عماد  لقرون  وظلت  تاريخه  رافقت  بعدما  ال�ضاخمة،  البا�ضقة  لنخلته 

احلياة على اأر�ضه.

بهذه الكلمات الرقيقة افتتح �ضعادة الدكتور يو�ضف بن عبد اهلل العريني 

رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية وال�ضناعية مبنطقة الق�ضيم باململكة 

العربية ال�ضعودية العدد الأول من جملة »النخلة« ال�ضادرة عن الغرفة يف 

�ضهر جمادى الآخرة 1433 هجري )مايو 2012 ميالدي(.

بن  اإبراهيم  الأ�ضتاذ  الزميل  حتريره  يراأ�س  الذي  الأول  العدد  ت�ضمن 

اأبو  الرحيم  عبد  رم��زي  الدكتور  العلمية  مادته  وين�ضق  امل��اج��د،  �ضعد 

اأوقاف  لإدارة  التابعة  الزراعية  الإدارة  يف  الفنية  ال�ضوؤون  مدير  عيانة 

النخلة  والكلمات املعربة من عمتنا  املواقف  الراجحي. عددا من  �ضالح 

والدينية،  بل  والقت�ضادية  والرتاثية  الجتماعية  الناحية  من  ودللتها 

بالإ�ضافة اإىل عدد من املقالت العلمية لنخبة من كتاب اململكة والباحثني 

والأكادمييني من اأهل الخت�ضا�س. يف حني كان ملف العدد عن م�ضاركة 

غرفة الق�ضيم يف معر�س حالل لالأغذية يف ماليزيا بجناح فخم م�ضاحته 

36 مرتًا مربعًا �ضم ت�ضع موؤ�ض�ضات �ضناعية تعنى بزراعة واإنتاج التمور 

على م�ضتوى اململكة العربية ال�ضعودية، خالل الفرتة من 4-7 اأبريل 2012 

املعر�س من �ضركات  ال�ضعودية على اهتمام زوار  التمور  ا�ضتاأثرت  حيث 

60 �ضركة على ا�ضترياد  التعاقد مع  القطاع اخلا�س والأف��راد، حيث مت 

التمور واأكرث من 300 �ضركة مهتمة با�ضترياد التمور. كما انفردت املجلة 

بلقاء خا�س مع �ضعادة ال�ضتاذ عبد ال�ضالم بن �ضالح الراجحي اأمني عام 

اإدارة اأوقاف �ضالح عبد العزيز الراجحي. 

ت�ضويق  اأزم��ة  معاجلة  يف  الق�ضيم  غرفة  جهود  اأي�ضًا  العدد  وا�ضتعر�س 

التمور ال�ضعودية، واألقى ال�ضوء على كر�ضي ال�ضيخ �ضالح كامل لأبحاث 

نخيل التمر يف جامعة الق�ضيم، بالإ�ضافة اإىل عدد من البحوث العلمية 

الق�ضيم  وم�ضنع  النا�ضر،  نا�ضر  للمهند�س  املجهر  حتت  )النخلة  مثل 

الوطني للتمور لالأ�ضتاذ �ضعود بن عبد الكرمي الفدا، واإنتاج خمرية اخلبز 

من التمور للدكتور �ضالح بن حممد العيد، واآفات النخيل للدكتور رم�ضان 

م�ضري هالل، والآفات احليوانية التي ت�ضيب نخيل التمر للدكتور فرج 

عبد اللطيف �ضر�ضري، والحتياجات ال�ضمادية لنخيل التمر للدكتور �ضياء 

عبد  رمزي  للدكتور  والإن�ضان  النخلة  بني  ال�ضبه  واأوج��ه  الري�س،  الدين 

للدكتور عبد  الق�ضيم  النخيل مبنطقة  اأمرا�س  اأهم  اأبو عيانة،  الرحيم 

ال�ضتار املليجي، والنهو�س بالف�ضائل اأحد دعائم النهو�س بب�ضاتني النخيل 

للمهند�س �ضلطان بن �ضالح الثنيان.

جملة  م��ن  الأول  ال��ع��دد  ���ض��دور  على  املباركة  ال�ضجرة  ملحبي  م��ربوك 

»النخلة«، مربوك لغرفة الق�ضيم وفريق العمل على هذا الجناز الطيب، 

ومربوك على ان�ضمام »النخلة« اإىل عامل الإعالم العلمي املتخ�ض�س.



تعتمد  البقاء واال�ستثمار حيًا  النباتي احلي وخالياه يف  الع�سو  اإن قدرة 

اخللية  ن��واة  تنق�سم  حيث   Mitosis االعتيادي  اخلاليا  انق�سام  على 

ويتم  متكافئني  �سطرين  اإىل  طوليا  كرومو�سوم  كل  بان�سطار  نواتني  اإىل 

ا�ستن�ساخ جينات اخللية االأم يف اخلليتني اجلديدتني وت�ستمر اخلليتان يف 

دورة حياة ثانية وثالثة كل 1���� 4 �ساعات ح�سب نوع النبات.

.وبعد فرتة  اآخر  اإىل  الوراثي من جيل  الربنامج  ينتقل  الطريقة  وبهذه   

الوراثية  املادة  ا�ستن�ساخ  زمنية طويلة غري حمددة قد  يح�سل خطاأ يف 

الرتكيب  يتغري  اأو  الكرومو�سومات  الأح��د  كامل  غري  ان�سطار  ويحدث 

الكيماوي الأحد اجلينات فتنقلب �سفرته  Code اإىل �سفرة اأخرى فيختل 

التوازن احلرج بني اجلينات وتركيب اخللية وحميطها ليح�سل ما يعرف 

املنق�سمة  اخلاليا  يف  حت��دث   والطفرة   Mutation الوراثية   بالطفرة 

ب�سبب تعر�سها لالإ�سعاعات اأو بع�ض  املواد الكيماوية وحتى لو مل  تتعر�ض 

اخللية لهذه املوؤثرات, فاإن الطفرة ميكن اأن حتدث تلقائيا مبرور الزمن 

ب�سبب اخلطاأ الع�سوائي يف عملية االنق�سام  ب�سبب التكرار امل�ستمر لها .

بن�سبة   الواحد  اأجل��ني  يف  طبيعي  ب�سكل  الطفرة  ح��دوث  احتمال  ويقدر 

طفرة  يف نبات واحد . ومن املرجح اأن نخلة التمر قد ح�سل بها الكثري 

من الطفرات عرب اآالف ال�سنني من التطور حتى فر�ست  نوعها وانت�سرت 

و�سادت على غريها من االأنواع يف بيئتها احلالية وهي البيئة املنا�سبة لها 

حدوث  من  ن�ساأت  انه  ويعتقد  واملنطقة  االإن�سان  حياة  يف  مهمة  ك�سجرة 

طفرة وراثية يف نخيل الزينة )نخيل الكناري( . اأن وجود بع�ض ال�سالالت 

الطبيعية لبع�ض اأ�سناف نخلة التمر مثل �سنف اخل�سراوي حيث توجد 

منه ثالث �سالالت هي )خ�سراوي ب�سرة, خ�سراوي بغداد, خ�سراوي 

مظهرية  و�سفات  البذرة  ولون  الثمرة  حجم  يف  خمتلفة   وهي  منديل( 

اأخرى.

وتوجد لل�سنف دقلة نور �ساللتان واالختالف بينهما  اأن االأوىل   مبكرة 

�ساللتان  توجد  م�سر  يف  احلياين  ول�سنف  متاأخرة  والثانية  الن�سج 

تختلفان يف احلجم ولل�سنف الذكري غنامي توجد �ساللتان هما الغنامي 

االأخ�سر و الغنامي االأحمر واالختالف بينهما يف حجم ولون الطلعة التي 

ال�سالالت  اأن هذه  االأحمر  األغنامي  واأكرب حجمًا يف  اأحمر  يكون غالفها 

التي تظهر  املورفو لوجيه  و  الوراثية  التغريات  االأدنى يف  تعرب عن احلد 

بني اأفراد ال�سنف الواحد عند اإكثاره خ�سريًا خالل فرتة زمنية طويلة. 
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الطفرات الوراثية 
في نخلة التمر

 أ. د.  عبد الباسط عودة ابراهيم
Date1956@yahoo.com
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الرباعم  بع�ض  خاليا  يف  طفرات  ح��دوث  اإن 

االأبطية يف النخلة الفتية يوؤدي اإىل ظهور بع�ض 

الف�سائل ال�ساذة يف النخلة ويف اأغلب االأحيان 

تعطي هذه الف�سائل املختلفة عن بقية الف�سائل 

يدل  الذي  االأمر  خمتلفة.  ثمارًا  االأم  والنخلة 

النخلة  تلك  يف  قطاعية  طفرة  ح�سول  على 

ون�سوء �ساللة جديدة. 

اإن اكت�ساف ال�ساللة اجلديدة اأمر �سعب جدًا 

يف النخيل الأن املزارع قد يظن اأن تلك الف�سائل 

ال�ساذة اإما م�سابة باملر�ض اأو اأن اأ�سلها بع�ض 

النخلة  ج��ذع  من  بالقرب  املت�ساقطة  ال��ب��ذور 

وبالتايل يهملها.

اأن  اإىل   )1991( ومطر   )1972( البكر  واأ�سار 

 sectorial mutation القطاعية  الطفرة 

النخلة  قمة  من  قطاع  اأو  جهة  يف  حت��دث  قد 

الثمار  اأو  ال�سعف  يف  اختالفات  ت�ساهد  حيث 

قمة  باقي  عن  القطاع  ذلك  يف  معا  كليهما  اأو 

حميط  ثلث  الطفرة  ت�سمل  ما  وغالبا  النخلة 

بني  الفا�سلة  احل���دود  ت��الح��ظ  حيث  اجل���ذع 

االآخ��ر  واجل��زء  الطفرة  �سملته  ال��ذي  اجل��زء 

الطبيعي للنخلة االأم. 

وكان  النخيل  الكيمريا على  و تظهر حاالت     

لون  بظهور  واجل��ري��د  اخلو�ض  على  معظمها 

جهة  على  املوجود  اخلو�ض  جميع  على  اأ�سفر 

النخلة  ع���ذوق  ت�سكلت  احل��ال��ة  ل��ه��ذه  التالية 

وهكذا.  ا�سفر  ث��م  احمر  مت�سل�سلة  بطريقة 

تغريت  1999م  املوافق  1419هجري  ع��ام  يف 

يف  ال�سفراء  العذوق  اأ�سبحت  بحيث  احلالة 

النخلة والعذوق احلمراء  اجلهة اجلنوبية من 

يف اجلهة ال�سمالية ولكن يف عام 1430 هجري 

ظهرت  ال��ت��ي  االأوىل  احل��ال��ة  ع���ادت  2009م 

اأول مرة حيث ظهر عذق ن�سف ثماره حمراء 

العذوق  كانت  بينما  �سفراء  االآخ��ر  والن�سف 

الباقية ثالثة حمراء كاملة وعذق واحد ا�سفر 

على  فقط  ك��ان��ت  احل��ال��ة  ه��ذه  ك��ام��ل.  ب�سكل 

النخلة االأم ومل تظهر على ثمار الف�سائل التي 

اأنها  اأي  اأث��م��رت  حتى  وزرع���ت  عنها  ف�سلت 

العلمي  التف�سري  يكون  وقد  وراثية  لي�ست حالة 

لها ما يلي: 

ح�����دوث ط���ف���رة وراث����ي����ة ت�����س��م��ى ال��ك��ي��م��ريا 

اأو  طبيعي  ب�سكل  حت���دث  وه���ذه   Chimera

بفعل ا�ستخدام بع�ض املواد الكيميائية ونتيجة 

التعر�ض لالإ�سعاعات املختلفة وتعرف الكيمريا 

باأنها طفرة برعميه حتدث يف خلية مر�ستيمية 

حمتفظة  املر�ستيم  خاليا  باقي  وتبقى  واحدة 

ت�سمى  احلالة  وه��ذه  تغيري,  دون  من  بحالتها 

حاويًا  النبات  يكون  حيث  املحيطية  الكيمريا 

الوراثي  تركيبهما  يف  خمتلفني  ن�سيجني  على 

ويحيط اأحدهما باالآخر اإحاطة تامة وهي من 

واحدة من ال�سعفة مع بقاء اخلو�ض يف اجلهة 

الثانية اأخ�سر طبيعيًا ولوحظ لون اأ�سفر ميتد 

لل�سعفة(  الو�سطي  )العرق  اجلريد  طول  على 

اخلو�ض  ا�سفرار  فيها  ظهر  التي  اجلهة  يف 

اخلاليا  عدد  على  اخلط  هذا  عر�ض  ويعتمد 

املتغرية التي حدثت فيها الكامريا يف الربعم 

يبداأ  العمر  وبتقدم  ال�سعفة  منه  ن�ساأت  ال��ذي 

اللون  اإىل  والتحول  باالختفاء  االأ�سفر  اللون 

االأبي�ض نتيجة جلفافها.

احلالة  ب��ه��ذه  امل��ت��اأث��ر  ال�سعف  ج��ري��د  ويبقى 

اأخ�سر اللون وال يجف اإال بعد مرور فرتة طويلة 

احلالة  ه��ذه  واأن  اأ�سهر  خم�سة  اإىل  ت�سل  قد 

النخلة  عمر  اأثناء  وتختفي  واح��دة  مرة  تظهر 

وهي حمدودة وال تنت�سر اإىل بقية �سعف النخلة 

وال اإىل النخيل املوجود يف املزرعة  )البلداوي 

.)2010,

النخلة العجيبة  

,لوحظ  الريا�ض  �سمال  يف حمافظة حرميالء 

على نخلة من �سنف )املنيفي( يكون حملها يف 

املرحلة امللونة مرحلة اخلالل  )الب�سر( بلونني 

الظاهرة  هذه  و  االأ�سفر  واللون  االأحمر  اللون 

منذ  النخلة  على  موجودة  بل  مفاجاأة  تكن  مل 

ثمار  كانت  حيث  �سنة   35 قبل  لها  حمل  اأول 

احد عذوقها بلونني اأ�سفر واحمر ويف ال�سنوات 
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توجد الطفرة بجميع اخلاليا

كيمريا قطاعية

خاليا عادية ال توجد بها الطفرةكيمريا ناق�سة
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اأكرث اأنواع الكيمريا ثباتًا.

Chimeras ما هي الكيمريات

الكيمريا ب�سكٍل عام هي عبارة عن منو ن�سيجني 

خمتلفني وراثيا يكونان بجانب بع�سهما وتوجد 

عدة اأ�سكال  من الكيمريا هي :

Periclinal Chimera كيمريا �سطحية

الق�سرة  اأن�سجة   Diploid بت�ساعف   وتتميز 

وتكون  االأويل  املر�ستيم  من  املتكونة  والب�سرة 

االأن�سجة  وجميع  للق�سرة  الداخلية  الطبقة 

واللحاء   Pericycle الربي�سيكل  بها  املحيطة 

 pith وال��ن��خ��اع   Xylem واخل�سب   Phloem

ال��ت�����س��اع��ف. وق���د حت���دث يف طبقة  رب��اع��ي��ة 

واأكرث من اخلاليا املر�ستيمية للربعم النهائي 

ونتيجة ملوقعها واالنق�سام اخللوي فيها تنت�سر 

لت�سمل منطقة كبرية من الربعم ولي�ض جزءًا 

ًمنه وهذا النوع م�ستقر و�سائع.

 Mericlinal جزيئية  �سطحية  كيمريا 

Chimera

 يف هذا النوع يغطي اأحد الن�سيجني االآخر يف 

عن  منهما  كل  يظهر  وبذلك  الع�سو  من  جزء 

اعتبارها  وميكن  الع�سو  من  جزء  يف  ال�سطح 

اأحد املكونات ال ميتد  اأن  اأي  كيمريا قطاعية, 

كذلك  وتوجد  ال�سطح  على  وكالهما  للمركز 

على  وت�ساهد  منها.  اأج���زاء  يف  الثمرة  على 

جانب واحد من النبات وهي غري م�ستقرة.

Mixed Chimera كيمريا مربق�سة

ب�سبب  ال��ث��م��ار  اأو  االأوراق  ت��ت��ربق�����ض  ح��ي��ث 

االختالط الناجت بني الن�سيجني. وتكون �سائعة 

األوان  على  حتتوي  التي  املربق�سة  النباتات  يف 

خمتلفة يف اأوراقها كاالأبي�ض واالأ�سفر واالأحمر 

ب�سبب  اخل�سراء  الكلوروفيل  �سبغة  لفقدانها 

حدوث طفرة جتعل من املناطق املتطفرة غري 

قادرة على �سنع الغذاء.

Sectorial Chimera كيمريا قطاعية

ويتميز هذا النوع باأن اأجزاء كبرية من اجلذع 

من  واح���د  ن���وع  م��ن  ي��ت��ك��ون  النخلة  راأ�����ض  اأو 

اآخر  ن��وع  من  تتكون  اأخ��رى  واأج���زاء  االأن�سجة 

وتكاثر  ملوقعها  االأول.ونتيجة  للن�سيج  مغاير 

خالياها يتغري جزء كامل من النبات وهي اأكرث 

�سيوعًا وا�ستقرارًا.

Grafting Chimera كيمريا الرتكيب

 وحتدث نتيجة الندماج اأن�سجة نباتني خمتلفني 

اأو  اأن���واع  اأو  اأ�سناف  اإىل  ي��ع��ودان  ق��د  وراث��ي��ا 

اأجنا�ض خمتلفة.
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لفت نظري واأنا اأت�سفح املوقع االإلكرتوين ملتحف العلوم والتقنيات وجود 

تقارير و�سور جميلة عن النخيل والتمور �سمن فرع من املتاحف الكندية 

ي�سمى متحف الغذاء. وعندما اأدركت اأنهم كتبوا ذلك الأنا�ض مل ي�ساهدوا 

نخلة يف حياتهم فهم ي�سفونها باإ�سهاب فيقولون عنها اإنها �سجرة طويلة 

الواحدة  ال�سعفة  طول  واأن  ال�سعف  من  تاج  لها  واإمنا  اأغ�سان  لها  لي�ض 

وال�سكل  اللون  التمور خمتلفة  واإّن  اإلخ,   .  .  .  . اأمتار  االأربعة  يتجاوز  قد 

واأّنها على اأ�سناف وم�سميات عدة . . . . اإلخ. رغم ذلك راأيت اأن اأكتب 

عن املو�سوع واإّن ما �ستقراأ �سمن هذه املقالة وما �ست�ساهد من �سور هو 

لنا  بديهي  هو  ما  فقط  وحذفت  االإلكرتوين  موقعهم  يف  ورد  قد  باأكمله 

كعرب اأو م�سلمني من ال�سرق االأو�سط معتادين على النخيل ونعرف اأنواع 

اأن  القارئ  عزيزي  �ستجد  حذفت  ما  رغم  التمور.  من  الكثري  و�سفات 

الكثري مما ورد هنا هو بديهي, اأو على االأقل معروف لديك لكني اأوردته 

تقارير  يف  والتمر  النخلة  عن  جاء  ما  عر�ض  هي  هذه  املقالة  غاية  الأن 

املتحف الكندي للغذاء.

الغاية من متحف الغذاء الكندي

كانت الغاية من تاأ�سي�ض املتحف هي ربط النا�ض على خمتلف اأعمارهم 

الغذائية  فبوا�سطة جمموعاته  املهمة عن غذائهم,  االأ�سا�سية  باملوا�سيع 

تفهم  النا�ض  جعل  االإلكرتوين  وموقعه  ومطبوعاته  التثقيفية  وبراجمه 

وتطور  ظهر  وكيف  الغذاء  ذل��ك  اأت��ى  اأي��ن  وم��ن  ياأكلونه  وكيف  تاأكل  ما 

اإحتواء  اإىل  العامل وما م�ستقبله. ويهدف املتحف كذلك  تاأثريه على  وما 

عن  وعوائلهم  االأطفال  الطلبة  تنوير  خالل  من  االأطفال  بدانة  م�سكلة 

وتبعدهم  ال�سحي  الغذاء  من  تقربهم  التي  االأك��ل  يف  اجليدة  العادات 

عن االأغذية غري املفيدة والتي ت�سبب ال�سمنة. ومتحف الغذاء انبثق من 

متحف البطاطة الذي هو موؤ�س�سة غري ربحية يحوي على اأكرب جمموعة 

الطلبة  تعريف  ت�سمل  وبراجمه  الغذائية  العامل  متاحف  بني  الغذاء  من 

ومدر�سيهم من خالل زيارتهم يف مدار�سهم على اأغذية ال�سعوب املختلفة 

وعلى اأهم االحتفاالت واملعار�ض �سمن هذا املجال. وهذا املتحف هو جزء 

من املتحف الكندي للعلوم والتكنولوجيا.

يقع املتحف الكندي للعلوم والتكنولوجيا يف مدينة اأوتاوا وقد تاأ�س�ض عام 
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 النخل والتمر 
 في متحف الغذاء 
والعلوم في كنـدا

د. ليلى صالح محمود العلي
laylaalali44@hotmail.com
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عامة  ي�ساعد  اأن  اأه��داف��ه  اأه��م  وكانت   1967

والتكنولوجي  العلمي  التاريخ  فهم  على  النا�ض 

لكندا وتاأثري العلوم والتكنولوجيا على املجتمع 

الكندي  املتحف  م��ع  املتحف  وه��ذا  الكندي. 

والف�ساء  للطريان  الكندي  واملتحف  الزراعي 

للمتاحف  الكندية  املوؤ�س�سة  قبل  م��ن  ي���دار 

العلمية والتقنية. وتتنوع فعاليات هذه املتاحف 

ومعار�سها  والوقتية  الدائمية  جمموعاتها  بني 

وب��راجم��ه��ا  اخل��ا���س��ة  ومنا�سباتها  اجل��وال��ة 

التدريبية  ودورات��ه��ا  كافة  للمدار�ض  املتنوعة 

فعاليات  اأهم  ومن  وحما�سراتها.  وموؤمتراتها 

ًا الكوكب اجلائع والطعام  متحف الغذاء معر�سّ

النا�ض تراجع  الأجل ال�سحة التي جعلت عامة 

ما  وتتفهم  الطعام  من  تاأكل  ما  وكمية  نوعية 

واجل��ف��اف  التغذية  مثل  مب�سطلحات  نعني 

والفقر والعوملة.

مليون  حوايل  هذه  املتاحف  جمموعات  وت�سم 

من  واأكرث  وثيقة  األف  و60  فوتوغرافية  �سورة 

ومكتباتها  اليدوية,  امل�سنوعات  من  األف   40

املتحف  وي�سم  وللمتخ�س�سني.  للعامة  تفتح 

بطاقة  تعمل  حديثة  مزرعة  الكندي  الزراعي 

اإج��راء  اأن  كيف  التنوير  اإىل  وي��ه��دف  كاملة 

البحوث وتطوير علوم الزراعة وتربية املا�سية 

اإىل  الكنديني  قد حولت وما زالت حتول حياة 

حال اأف�سل.

الكندي  املتحف  ت��ق��اري��ر  يف  النخلة 

للغذاء

من  العامل  ع��رف  ما  اأق��دم  النخلة  تكون  رمب��ا 

االآن  يعرف  م��ا  ف�سكان  للطعام.  منتج  نبات 

باإ�سم العراق عرفوا هذه ال�سجرة واأكلوا مترها 

متر  على  احل�سول  الأج��ل  بزراعتها  ب��داأوا  ثّم 

اأوفر. فيعود تاريخ نوى نخيل التمر الربي )اأي 

الذي ينموا لوحده من غري اأن يزرعه االإن�سان( 

العثور على  األف عام حيث مت   50 اإىل حوايل 

هذا النوى يف كهف �سانيدار يف �سمال العراق 

ملكان  مكان  من  تنقلوا  اأنا�ض  خملفات  �سمن 

�سغرية  حيوانات  ويذبحون  طعامًا  يجمعون 

غذاءهم  التمر  وك��ان  اليومي,  قوتهم  الأج��ل 

وقد�سوا النخلة. وبعد ذلك بقرون عديدة اأولت 

العامل, وهي  اأدي��ان عرفها  ث��الث  واأك��رب  اأه��م 

اهتمامات  واالإ�سالمية,  وامل�سيحية  اليهودية 

تبنى  اليهودية  التقاليد  ففي  بالنخلة.  خا�سة 

»�سكوت  امل�سمى  احل�ساد  مهرجان  م�سالت 

اأّن النخلة  “من �سعف النخيل, كما   soukkot

يف  تعر�ض  م��زروع��ات  خم�سة  من  واح��دة  هي 

م�ستوى  وع��ل��ى  وامل�سيحيون  امل��ه��رج��ان.  ه��ذا 

احيائهم  عند  النخيل  �سعف  يحملون  العامل 

يوم  القد�ض  مدينة  يف  امل�سيح  م��رور  لذكرى 

26 مرة  “اأحد النخلة”. وقد ورد ذكر النخلة 
يف القراآن الكرمي, ونبينا حممد قال الأ�سحابه 

طعامه  التمر  وكان  النخلة”  عمتكم  وا  “اأعّزْ
ل وكانت جذوع النخيل و�سعفها هي مواد  املف�سّ

بناء بيته. وكلنا يعرف اأن االإفطار يف رم�سان 

الق�س�ض  اإح���دى  وت��ق��ول  ب��ت��م��ريات.  يبتدىء 

االإ�سالمية القدمية اإن اهلل خلق النخلة يف جنة 

عدن كي يقتات اآدم عليها.

والعراق مع ال�سعودية وم�سر واجلزائر واإيران 

ومنذ  ال��ع��امل.  80 % من متر  من  اأك��رث  تنتج 

عام 1900 بداأت كاليفورنيا يف اأمريكا بزراعة 

اأ�سجار النخيل جلني حم�سول التمر واآخر من 

الرئي�ض. وكانت جميع اأجزاء ومكونات النخلة 

�سعفات  وف��رت  حيث  ملعي�ستهم  ج��دًا  مفيدة 

النخيل لهم ال�سقف والظل فحمتهم من حرارة 

ال�سم�ض ومن عوا�سف الرتاب.

وزرع ال�سومريون, الذين هم من �ساللة �سكنة 

الكهوف, النخيل منذ 5 اآالف �سنة قبل امليالد, 

اأق���دم حم��اوالت  وك��ان��ت حماوالتهم ه��ذه م��ن 

يكون  غ��ذاء  م�سدر  على  للح�سول  االإن�سان 

بريًا  ينمو  ما  عن  ويختلف  به  وموثوقًا  مالئمًا 

متنح  زال��ت  وم��ا  منحت  والنخيل  طعام.  من 

ومتنحم  التمر  من  غذاءهم  ال�سحراء  �سكان 

مواد البناء وعلف احليوان واحلبال والكثري من 

االأدوات التي يحتاجونها, فالواحات ت�سّكل بيئة 

اجلاف  اجلو  حيث  النخيل  لنمو  جدًا  منا�سبة 

اجل��ذور  ت�سلها  التي  العميقة  واملياه  واحل��ار 

يحتاج  ال  التمر  اأن  فمعروف  للنخل  الطويلة 

ت�سل  اأن  ميكن  الطويلة  فاجلذور  دائم  ل�سقي 

كي  الواحات  من  بالقرب  اجلوفية  املياه  اإىل 

بكميات  والتمور غنية  املياه.  تنال كفايتها من 

وفيتامينات  والبوتا�سيوم  احلديد  من  وف��رية 

كبرية  لكميات  طبعًا  اإ�سافًة   niacin النيا�سن 

النخيل  اأّن  مب��ا  وال�سكر.  ال��ك��رب��وه��ريات  م��ن 

منها  يلقح  ما  ف��اإّن  واأن��ث��ى,  ذك��ر  نوعني,  على 

دون  ومن  الرباري  يف  الرياح  بوا�سطة  طبيعيًا 

تعّلم  ولهذا  الثمار,  قليلة  تكون  االإن�سان  تدّخل 

اإىل  الذكرية  اللقاح  حبوب  اإ�سافة  االأقدمون 

االأنثوية لتاأكيد انتقال احلبوب الذكرية لتلقيح 

بزراعة  ال�سومريون  جنح  وعندما  االأن��ث��وي��ة. 

لالأكل  الرئي�ض  م�سدرهم  واأ�سبحت  النخيل 

ومواد البناء واحلبال واالأدوات, ميكننا القول 

اإّن ذلك كان بدء ن�سوء ما ن�سميه باحل�سارة, 

للكتابة  طرق  اأوجد  من  اأول  هم  فال�سومريون 

من  التجهيزات  وت�سجيل  بتتبع  ب���داأوا  حيث 

حياتهم  تنظم  التي  القوانني  و�سن  احلبوب 

ن�ستغرب  ال  يجعلنا  وه��ذا  والتجارية.  املدنّية 

والعدالة  لل�سالم  كرمز  النخلة  ر�سم  اتخاذ 

لل�سومريني,  املقد�سة  الن�سب  يف  والتجهيزات 

ج��اءوا  ال��ذي��ن  واالآ���س��وري��ني  للبابليني  وك��ذل��ك 

بجلوا  اأي�����س��ًا  ال��ق��دم��اء  وامل�����س��ري��ون  بعدهم. 
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والأهمية  اأ�سرتاليا.  لدينا  النخيل  بزراعة  بداأ 

واالإ�سالمية  العربية  البالد  يف  والتمر  النخيل 

املنتجة للتمر فاإنها كثريًا ما اأبرزتها وعر�ستها 

الورقية  ونقودها  وو�سوالتها  طوابعها  على 

�سعارها  يف  و�سعت  وال�سعودية  وامل��ع��دن��ي��ة, 

الوطني النخلة فوق �سيفني متقاطعني. 

االأماكن  من  العديد  وج��ود  عدم  من  بالرغم 

على االأر�ض حيث ميكن للنخيل اأن ُيرع وينمو 

جديدة  اأماكن  له  وجد  فاإنه  جيد  ب�سكل  فيها 

اأفريقيا,  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  عن  بعيدًا 

فنجد االآن ب�ساتني النخيل يف جنوب كاليفورنيا 

واجلنوب الغربي من اأريزونا ونيفادا يف اأمريكا 

املك�سيك ويف جنوب  اأجزاء من  ويف  ال�سمالية 

اجلنوبية.  اأمريكا  من  ت�سيلي  و�سمال  البريو 

اأماكن منوه االأخرى نذكر منطقة ينابيع  ومن 

غرب  يف  املناطق  وبع�ض  اأ�سرتاليا  يف  األي�ض 

الباك�ستان.  وجنوب  الهند  غرب  ويف  ال�سني 

ق��د جلبوا يف  التمور  م��ن جت��ار  ال���رواد  وك��ان 

اجلزائر  من  نخياًل  الع�سرين  القرن  بدايات 

وزرعوها يف كاليفورنيا, وجنحت الزراعة وما 

زالت ناجحة هناك ويف اأماكن اأخرى ذات جو 

التي  واإنديو  وكوجيلال  حار وجاف مثل ثريمل 

 National هي موطن مهرجان التمور الوطني

. Date Festival

ويقال اإّن ماركو بولو حمل معه يف القرن الثالث 

اأّن  اإال  اإيطاليا  اإىل  الهند  من  التمر  نوى  ع�سر 

»متر«  كلمة  ودخلت  تنجح.  مل  هناك  زراعتها 

الوقت,  نف�ض  يف  تقريبًا  االإجنليزية  اللغة  اإىل 

وك���ان التمر ج���زءًا م��ن امل��ائ��دة االأوروب���ي���ة يف 

القرن الرابع  ع�سر يف القرون الو�سطى. وجلب 

اإ�سبانيا  اإىل  والنخل  التمر  امل�سلمون  املغاربة 

من �سمال اأفريقيا وما زال النخيل يزرع وينمو 

 Alicante هناك وخ�سو�سًا يف منطقة عليكانت

حيث تاأتي مبردود اقت�سادي ممتاز للمنطقة. 

اإىل  معهم  التمر  ن��وى  االإ�سبان  نقل  وب��دوره��م 

م�ستعمراتهم يف اأمريكا اجلنوبية, وكانت اأوىل 

حماوالتهم عام 1513م يف كوبا. وكان الرهبان 

الذين اأ�س�سوا اإر�ساليتهم يف كاليفورنيا يف اأواخر 

القرن الثامن ع�سر يزرعون النخيل يف املناطق 

التي ميرون فيها, لكن القليل منها اأثمر ب�سكل 

مل  اأو  التمر  من  القليل  اأنتجت  وغالبيتها  جيد 

تنتج على االطالق. 

البلدان  من  العديد  يف  حاليًا  النخيل  ُيكاثر 

بطريقة  للنمو  م��ث��ال  اأح�����س��ن  لكن  ال��ع��رب��ي��ة, 

زراعة  مكنتنا  ُعمان. حيث  من  تاأتينا  ع�سوية 

النخيل من ما ي�سمى “الزراعة املق�سمة لثالث 

ت�سّكل  حيث   three-tiered agriculture

هي  التي  للحم�سيات  الظل  الطويلة  النخلة 

�ستالت  تظلل  بدورها  وه��ذه  واأعر�ض  اأق�سر 

البطاطا احللوة وال�سكوات�ض والعد�ض و�ستالت 

ال�سقي.  مياه  نف�ض  تت�سارك  وجميعها  اأخ��رى 

يف  ينتظم  الطريقة  بهذه  يزرع  الذي  والنخيل 

�سفوف على حواف ممرات ال�سقي يف ب�ساتني 

االإنتاج التجاري. 

ما زال التمر ُيجنى يف كثري من االأماكن بطرق 

النخلة  عذوق  بقطع  العامل  يقوم  حيث  يدوية 

ثّم يخ�سها اأو يهزها بقوة ليجمعها يف �سطول 

اأو �سناديق. واأحيانًا ويف بع�ض مناطق االإنتاج 

والتعليب التجاري للتمور ت�ستعمل مكائن ت�سمى 

مبعية   “  cherry pickers الكرز  “قاطفات 
هزازات ميكانيكية الأجل تهيئة التمور للبيع اأو 

اأطنان  بيع  يتم  التمور  بيع  وقت  ويف  التعليب. 

منها بالطريقة القدمية يف االأ�سواق واملحالت 

ومن قبل الباعة املتجولني. وعادًة تباع التمور 

اأم��اك��ن من��وه��ا, لكن زراع��ه��ا االأم��ريك��ان  يف 

واأحيانًا  اأمريكا  مناطق  جميع  يف  يبيعونها 

ي�سدرونهاخارجها.

واأكل التمر متعٌة حقيقية �سواء اأكلته وهو طازج 

اأو جمفف اأو كح�سو يف كعك اأو معجنات اأو اأكلت 

املغاربة, و�سواء كان  الذي ي�سنعه  التمر  كيك 

اأفريقيا,  �سمال  اأو  االأو�سط  ال�سرق  من  التمر 

مبا�سرًة  ومقطوفًا  طازجًا  التمر  اأكل  �سيبقى 

من النخلة هو االألذ على االإطالق.

كانت الغاية من تأسيس 
المتحف هي ربط الناس 
على مختلف أعمارهم 

بالمواضيع األساسية 
المهمة عن غذائهم، 
فبواسطة مجموعاته 

الغذائية وبرامجه 
التثقيفية ومطبوعاته 

وموقعه اإللكتروني جعل 
الناس تفهم ما تأكل 

وكيف يأكولونه ومن أين 
أتى ذلك الغذاء وكيف 

ظهر وتطور وما تأثيره على 
العالم وما مستقبله.
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�إفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  �لتمر يف منطقة  ِزر�عات نخيل  َترتكز 

وَتنت�شر من �مَلغِرب �لعربي �إىل حدود نهر �ل�ِشند يف دولة باك�شتان. لكنه 

�مل�شلمني خا�شة  ثماره من  �لَطلب على  لتز�يد  ونظرً�  �لأخرية  �لآونة  يف 

يف كثري من �لبلد�ن �لأخرى، و�أي�شًا ملالءمة بع�ض �ملناطق يف هذه �لدول 

لزر�عته، فقد �نت�شرت زر�عة نخيل �لتمر يف هذه �لدول ب�شفة جتارية 

�ملك�شيك،  �ألبانيا،  �ل�شني،  �إ�شبانيا،  �لمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  مثل 

ناميبيا... 

زر�عة  با�شتخد�م  َم�شت  ُعقود  �ربعة  من  �أكثثر  ُمنذ  �لتمر  نخيل  ُيكَر 

�لأن�شجة لإنتاج �لف�شائل. حيث ل تلبي طريقة �لإكثار �لتقليدية با�شتخد�م 

عليه.  �ملتز�يد  �لطلب  �ملثثوؤنثثث(  )�لنبات  �لأم  من  �ملف�شولة  �لف�شائل 

وتتناف�ض يف هذ� �ملجال عدد من �ملخترب�ت �لعاملية يف �جنلرت�، ��شرت�ليا، 

م�شتخدمة  �أخرى  ودول  باك�شتان  م�شر،  �لإمثثار�ت،  �ل�شعودية،  فرن�شا، 

لالأن�شجة  �لف�شائل كم�شدر  �ملف�شولة من  �لنامية  �لقمة  �لنباتي  �جلزء 

�لأجثثز�ء  من  �لعديد  در��شة  َتثثت  �أنثثه  �لعتبار  يف  �لأخثثذ  مع  �لنباتية. 

�لنباتية �ملختلفة للنخلة بهدف ��شتخد�مها كاأجز�ء نباتية Explants يف 

�لزر�عة �لأنبوبية. لكن ظلت َجميعها َقيد �لَبحث و�لتجريب حتى �لآن مع 

�نت�شار ��شتخد�م جزء نباتي و�حد فقط هو �لقمة �لنامية �ملف�شولة من 

�لف�شائل كجزء نباتي ي�شتخدم على �لنطاق �لتجاري. 

جريت كانت على �لنطاق �لبحثي ل�شتخد�م 
ُ
َعدد من هذه �لدر��شات �لتي �أ

�مل�شتوى  على  جناحه  عن  ُيعلن  مل  لكن  �لزهرية.  للَنورة  �لَنباتي  �جُلزء 

�لنباتية  �لأن�شجة  زر�عثثة  ُمترب  هي  �لأوىل  فقط:  هيئتني  �إل  �لتجاري 

مبدينة �لعني ث دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )El-Korchi 2007( حيث 

�لأجز�ء  با�شتخد�م  �ملُتميزة  �لذكور  �لنباتات لحد  باإنتاج عدد من  قام 

�لنخيل بجامعة  َمعهد ُبحوث  �لثانية هي  �لهيئة  للنورة �ملذكرة،  �لنباتية 

80  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

باستخدام األجزاء النباتية للنورة الزهرية

اإلكثار الدقيق إلناث 
وذكور نخيل التمر

 د. عادل احمد أبو السعود 
 د. شيماء محمد عبداهلل

adelaboelsoaud@gmail.com
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�شكل )1( ��شتئ�شال �لنورة �لزهرية من �لنخلة �لأم
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باك�شتان،  �ل�ِشند،  باإقليم  �للطيف  عبد  �شاه 

حيث ُت�شتخدم �لنورة �لزهرية منذ عام 2006 

من  لأكثثر  �لتمر  لنخيل  �لتجارى  �لإنثثتثثاج  يف 

�ملتميزة  لل�شاللت  �إ�شافة  جتاريًا،  �شنفًا   17

هنا  َن�شتعِر�ض  و�ثثشثثوف  �ملُثثذكثثرة.  و�لأ�ثثشثثجثثار 

�لنباتية  �لأجثثز�ء  با�شتخد�م  �لقيام  ُبرتوكول 

لثثلثثنثثورة �لثثزهثثريثثة لثثالإنثثاث �ملُثثنثثِتثثجثثة و�لثثذكثثور 

�لفردية �ملُتفوقة �لذي ��شُتخدم يف هذ� �ملعهد 

عثثن طثثريثثق كثثاتثثب �ملثثقثثالثثة �حلثثالثثيثثة على نحو 

ُمت�شر ُمبينا َعددً� من �جَلو�نب �لفنية �لتي 

ُتيز هذ� �لرُبتوكول. 

النباتية  الأج���زاء  ِا�ستخدام  اأهمية 

للنورة الزهرية ُمقارنه بالِقمة النامية 

للف�سائل:

��لثثَتثثمثثكثثن مثثن �إكثثثثثثثار �لثث�ثثشثثاللت �ملُثثنثثِتثثجثثة 

تكون  ما  غالبا  و�لتي  �لفاخرة  )�ملوؤنثة( 

لإكثارها  م�شدر  يوجد  ول  ف�شائل  بثثدون 

�لأن�شجة  بثثزر�عثثة  حتى  �أو  تقليديا  �ثثشثثو�ء 

هذ�  للف�شيلة،  �لنامية  �لقمة  با�شتخد�م 

�لتي  �ملمتازة  �لأ�شناف  �إكثار  عن  ف�شاًل 

ي�شمي  مثثا  يتو�جد  حيث  �لأحثثيثثان.  بع�ض 

 latent bacterial orلد�خلية� بالبكترييا 

تت�شبب  و�لتي   endogenous bacteria

يف ظهور �لتلوث وفقد �لأجز�ء �لنباتية بعد 

فرتة من زر�عتها وتد�ولها باملخترب. ُلوِحظ 

من خالل �لتجارب �لختفاء �لتام ملثل هذ� 

�لنوع من �لبكترييا عند ��شتخد�م �لأجز�ء 

�لنباتية للنورة �لزهرية. 

ُجزٍء  �أو  كامال  �ل�ِشمر�خ  ل�شتخد�م  �َنتيجة 

من  �مَلقطوع  �جُلثثزء  ِم�شاحة  َغر  و�شِ ِمنه 

مما  َمثثثدود،  �لبنى  �لتلون  فثثاإن  �لن�شيج 

�لعنا�شر  �مت�شا�ض  على  بالإيجاب  �أَثثثثَر 

�لغذ�ئية من �لَو�َشط �ملُحيط.

وَمقدرته  �لنباتي  للُجزء  �لعالية  ��حليوية 

لأن�شجة  �لت�َشكل  على  و�ل�شريعة  �لكبرية 

متميزة.

َدورة  لعمل  �لثثثالزم  �لُكلي  �لثثزمثثن  �َتقليل 

�إنتاجية كاملة ِبدءً� من �جُلزء �لنباتي حتى 

من  �ل�شوبة  يف  �لنباتات  على  �حل�شول 

2-3 �شنو�ت �ىل 1-2 �شنة، مما يزيد من 

تتو�جد باأعد�د قليلة �أو قليلة �إنتاج �لف�شائل 

وهناك طلب كبري عليها. 

�لقوية  للذكور  �لبذرية  �لثث�ثثُشثثاللت  ��إكثثثثثار 

و�لأخثثثثثرى �لثثتثثي ثثثُبثثت مثثن ِخثثثالل بثثر�مثثج 

لقاحها.  حبوب  َجثثودة  و�لتقييم  �لنتخاب 

وبذلك يتم َتفعيل بر�مج �لنتخاب و�لرتبية 

و�إنتاجها ب�شورة جتارية. 

��لإكثثثثثثثار �لثثدقثثيثثق لثثالأ�ثثشثثنثثاف و�لثثنثثبثثاتثثات 

مثل  �ملتوِطنه  لالأمر��ض  �ملقاومة  �لبذرية 

مر�ض �لَبيو�ض يف بالد �ملغرب �لعربي. 

��نخفا�ض ن�شبة �لتلوث �لفطرى و�لبكتريي 

�لنباتية  لثثالأجثثز�ء  �لأولثثيثثة  �لثثزر�عثثة  عند 

روعثثثي  مثثثا  �ذ�   0٪ �إىل  تثث�ثثشثثل  بثثثدرجثثثة 

عمليتي  يف  �لأمثثثثثل  �لأ�ثثشثثلثثوب  ��ثثشثثتثثخثثد�م 

�لتطهري �ل�شطحى و�لزر�عة د�خل �ملخترب. 

وبذلك �أمكن �ملحافظة على �ملادة �لنباتية 

�ملُ�شتخدمة يف �لزر�عة وعدم َفقدها نتيجة 

للتلوث كما هو غالب �حلال عند ��شتخد�م 

�لأجز�ء �لنباتية للقمة �لنامية و�لتي ترتفع 

يف   ٪  100 �ىل  لت�شل  �لتلوث  ن�شبة  فيها 

�شكل )2( �لأجز�ء �لنباتية للنورة �لزهرية �ملذكرة بعد زر�عتها ب�شهر و�حد على �لو�شط �لغذ�ئي �لأوىل
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َفعاليه برتوكول �لإنتاج ب�شفة عامة. 

ِمن  الزهري  الأغري�ض  َف�سل  َطريقة 

النخلة الأم:

�لتكنيك،  لثثهثثذ�  َعثثَمثثلثثيثثة  نثثتثثائثثج  هثثنثثا  َنثثعثثِر�ثثض 

به  َقثثام  ومثثا  به  ُقمنا  ما  بني  �لفرق  يح  وَتو�شِ

�لعلمية  للخلفيات  ُمب�شط  �شرح  مع  �لأخثثرون 

طريقة  تختلف  ل  بثثد�يثثًة  بال�شور.  مدعومًا 

�أن  عثثد�  �ملذكر  عن  �ملثثوؤنثثث  �لأغري�ض  ف�شل 

�لأغري�ض  يف  )�ل�شتئ�شال(  �لف�شل  وقثثت 

�ملذكر يكون مبكرً� ��شبوعني عن �ملوؤنث حيث 

�ملوؤنثة  عن  مبكرً�  �ملذكرة  �لأغاري�ض  تتفتح 

�لنورة  حجم  يكون  �أي�شًا   .)Dichogamy(

يف  �مل�شتخدمة  �لنباتية  �لأجثثز�ء  وكذلك  ككل 

حجم  ذ�ت  �لزهرية(  )�ل�شماريخ  �لثثزر�عثثة 

��شغر وذ�ت عدد �أكرب من �لزهري�ت عنها يف 

�ملوؤنثة. 

َحلَقات  على  تباعًا  �لزهرية  �لثثنثثور�ت  َتظهر 

َتظهر  حيث  �لأور�ق  بني  من  معروف  هو  كما 

َكاِمل  ُظثثهثثور  َيكَتمل  ثثثم  �أوًل  �لأغثثريثث�ثثض  ِقمة 

�لأغري�ض بعد ذلك. ُنحدد هنا َمرحلة �لَف�شل 

�ملثالية مبجرد ظهور ِقمة �أول �أِغري�ض من بني 

�لأور�ق. ولعل هذ� و�حد من �أهم �لختالفات 

به  قام  وما  هنا  نحن  به  نقوم  َعما  �جلوهرية 

�لآخرون من ��شتخد�م مر�حل تطورية ُمتاأخرة 

ي�شل  عندما  �لثثزهثثري  �لأغثثريثث�ثثض  عمر  مثثن 

ولعل  مرت.  �لن�شف  من  يقرب  ما  �إىل  طولها 

�خلوف من �شقوط ر�أ�ض �لنخلة �إذ� ما ُف�شلت 

�لباحثني  من  كثري  قيام  ور�ء  كاملة،  �لثثنثثورة 

با�شتئ�شال �جلزء �لطريف لالأغري�ض �لزهري 

فقط بعد ظهوره من بني �لأور�ق. 

عدم  على  �حلر�ض  هو  هنا  �لعلمي  �لأ�شا�ض 

حيث  �لأزهار  بد�خل  �جلن�شية  �لأن�شجة  تكون 

�نها �آخر ما يتكون بد�خل �لزهري�ت وقبل تفتح 

�لربنامج  يف  تغري  حثثدث  ما  فثثاإذ�  �لأغري�ض. 

غري  �ملر�شتيمية  �خلاليا  من  لبع�ض  �لوظيفي 

�ملتميزة بالد�خل �ىل �لربنامج �جَلنيني يكون 

من �أحد �لأن�شجة �جل�شدية. هذ� �لتغري يعتمد 

هما  معًا  �أ�شا�شني  َعاملني  على  كبرية  بدرجة 

�لَنباتي  للُجزء  �ملُنا�شب  �لف�شيولوجي  �لُعمر 

�لغذ�ئي  �لَو�شط  َتركيبه  و�أيثث�ثثشثثًا  �ملُ�شتخدم 

�لزر�عة(.  بد�ية  عند  )�مل�شتخدم  �لبتد�ئي 

�أن  بها  ُقمنا  �لتي  �حلالية  ثثات  �لثثِدَر��ثثشَ �ثبتت 

�إحَد�ث  على  مبفرده  �لَعمل  ُيِكنه  ل  منها  �أيًا 

�لَتغري �مَلن�ُشود. 

وعلى �لرغم من ذلك، َفقد ُقمنا بالعديد من 

من  �ملثثتثثاأخثثرة  �ملثثر�حثثل  دفثثع  بهدف  �لتجارب 

لتكوين  �لزهرية  للنورة  �لنباتي  �جُلثثزء  َتيز 

�أِجنه َج�شدية لكنها كانت غري ُمب�شرة وَجل َما 

مَكن للبع�ض منه وبعد 
َ
نتَجت كان كال�ض َه�ض �أ

َ
�أ

ج�شدية.  لأجنه  �لتك�شف  طويلة  زمنية  فرت�ت 

وهذ� ما يجب �ن نتحا�شاه عند �لعمل بالأجز�ء 

َخطر �حل�شول على طفر�ت  لتجنب  �لزهرية 

�لكال�ض  مبرحلة  �لَبيني  �ملُثثرور  نتيجة  ور�ثية 

�لأوك�شني  غط  �شَ حتثثت  �ل�شريع  اُعف  و�لت�شَ

.)Abul-Soad 2011a( جدول 1. ُمكونات �لبيئات �ملُغذية �ملُ�شتخدمة يف ِزر�عة �لَنور�ت �لزهرية يف �ملُخترب وت�شل�ُشلها

 zB5: Gamborg et al. )1968( Nutrient Medium. yMS: Murashige and Skoog Medium )1962(. xSuc.: Sucrose. vVit.: Vitamins. wAC:
Activated Charcoal. uAd.: Adenine Sulfate.

Medium
Composition (mg l-1)

SaltsAdditivesAuxinsCytokinins

1. StartingMacro B5z + Micro MSy

30000 Suc.x + 2200 Agar + 
1400 Gel + Vit.v of MS + 170 
KH2PO4 + 100 Glutamine + 40 
Ad.u

0.1 2.4-D + 0.1 
IAA + 5.0 NAA

-

2. MaturationMacro B5 + Micro MS

30000 Suc. + 2200 Agar + 
1400 Gel + Vit. of MS + 170 
KH2PO4 + 100 Glutamine + 40 
Ad. + 1500.0 ACw

5.0 2,4-D1.0 2iP

3. DifferentiationMS
30000 Suc. + 2200 Agar + 
1400 Gel + Vit.of MS +

0.1 NAA0.1 Kinetin

4. ProliferationMS
30000 Suc.+ 2200 Agar + 1400 
Gel + Vit. of MS +

0.1 NAA0.05 BA

5. Rooting¾ MS

50000 Suc. + 2200 Agar 
+ 1400 Gel + 0.1 Ca-
panthothianate + MS Vit. + 
3000.0 AC.

0.1 NAA
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“د�ي كلورو فينوك�شي حام�ض  �لعايل وخا�شة 

�خلليك”. 

يف  �لزهري  �لأغري�ض  ف�شل  طريقة  تتلخ�ض 

ذكرنا  كما  تفتحها  وقبل  �لربيع  مو�شم  بد�ية 

�حدى  باإبط  �لأغري�ض  وجثثود  بَتخمني  �شابقًا 

�لأور�ق �لبالغة و�لتي غالبًا ما تكون بعد 5-4 

��شتبعاد  فيتم  �خلثثارج(.  �لأوىل )من  �شفوف 

وبحر�ض  فنيه  بطريقة  بها  �ملحيطة  �لأور�ق 

)�شكل  �لزهري  �لغري�ض  و��شتخر�ج  �شديد 

1(. كما يكن �لو�شول �ىل �لأغري�ض �لزهري 

 5-4 �لثثث  �أور�ق  تقليم  وهثثي  �أخثثثرى،  بطريقة 

خروج  ملنطقة  �لو�شول  حتى  �لأوىل  �شفوف 

�أحدها.  ��شتئ�شال  ثم  �لزهرية  �لأغثثاريثث�ثثض 

�لأ�شلوب �لثاين من �لطريقة مفوف مبخاطر 

�لتدريب  معه  يلزم  مما  �لنخلة  ر�أ�ثثض  �شقوط 

على �لقيام بذلك. مع �لأخذ يف �لعتبار عند 

�لطريقة،  هذه  من  �لثاين  �لأ�شلوب  ��شتخد�م 

يف  �لنخلة  ر�أ�ثثض  على  �ل�شوباطات  عدد  تقليل 

4 �شوباطات فقط حتى  �إىل  �لعام بخفها  هذ� 

ل توؤدي �إىل حمل ز�ئد على ر�أ�ض �لنخلة، كما 

ل يتوفر لل�شوباطات �لتي مت خفها �لعدد �لكايف 

من �لأور�ق �لتى مت تقليمها لإمد�دها بالغذ�ء. 

يف  ينح�شر  �لفقد  فاإن  �لأول  �لأ�شلوب  يف  �أما 

�شوباطة و�حدة فقط من دون �حلاجة لأي خف 

�شوباطات. وهذ� �ن دل فاإمنا يدل على فعالية 

من  �لذهبية يف �حلد  للنورة  �لنباتية  �لأجز�ء 

�لنباتية  لالأجز�ء  �لنباتي  �مل�شدر  ��شتنز�ف 

تر  نخيل  �ن�شجة  زر�عثثات  لإن�شاء  �مل�شتخدم 

د�خل �ملخترب�ت �لتجاريه. وقد �ثبتت طريقة 

�أغري�ض   2-1 على  للح�شول  هثثذه  �لف�شل 

زهري من �لنخلة �لو�حدة ن�شبة جناح و�شلت 

�ىل 90-80 ٪.  

�لالزم  �لوقت  حتديد  �ن  بالذكر  �جلدير  من 

لإجر�ء هذه �لعملية يحتاج �يل در��شة ُم�شبقة 

تختلف من  قد  �ملنا�شبة  �لتطورية  �ملرحلة  لأن 

بد�خل  �لنخلة  نف�ض  على  و�أي�شًا  لآخر  �شنف 

�ملناخية  �لظروف  على  بناء  �لو�حد  �ل�شنف 

تطور  مثثثدى  حتثثثدد  و�لثثتثثي  بالنخلة  �ملحيطة 

�لأغري�ض. 

كي�ض  يف  ُيلف  �لزهري،  �لأغري�ض  ف�شل  بعد 

�ملُخترب  �يل  وُينقل  نظيف  ورقثثي  �أو  بال�شتيك 

من  و�لثثثزر�عثثثة.  �ل�شطحي  �لتطهري  لإجثثثثر�ء 

�جلدير بالذكر �أن �ي َقطع �أو َجرح بالأغري�ض 

َنقله �ىل  �و  �شو�ء عند ف�شِلة  كان �شغريً�  ولو 

�ملُخترب �شوف يوؤدي يقينًا �إىل ن�شب عالية من 

�لتلوث قد ت�شل �ىل 100 ٪. �لإ�شر�ع يف زر�عة 

و�إن  مهم  �أمثثر  �لف�شل  بعد  �لنباتية  �لجثثز�ء 

�نه يكن  �ثبتت  بها  قمنا  �لتي  �لتجربة  كانت 

ِحفظه ملدة ت�شل �ىل يومني حتت درجة حر�رة 

منخف�شة من دون حدوث �ي فرق معنوي. 

لثثقثثد مت ��ثثشثثئثث�ثثشثثال �لثثعثث�ثثشثثر�ت مثثن �لثثنثثور�ت 

�شنفًا  ع�شر  �شبعة  عثثن  يثثزيثثد  ملثثا  �لثثزهثثريثثة 

باك�شتانيًا يف خالل �ل�شنو�ت �خلم�ض �لخرية 

�إىل  �أدت  و�حثثدة  ف�شل  حالة  حثثدوث  دون  من 

بثثاأي  �لنخلة  �إ�شابة  �أو  �لنخلة  ر�أ�ثثثض  �شقوط 

هذ�  يرجع  وقثثد  مر�شية.  �و  ح�شرية  �إ�شابة 

للفنية �لعالية �لتي تتم بها عملية �ل�شتئ�شال 

ككل، و�ي�شا للعناية �خلا�شة �لتي تعطي لر�أ�ض 

�لثثزهثثري.  �لغري�ض  ��شتئ�شال  بعد  �لنخلة 

�شو�ًء كان هذ� با�شتخد�م �ملتوفر من �ملبيد�ت 

مع  مبا�شرة  بالر�ض  �لفطرية  �أو  �حل�شرية 

عن  �ملتخلفة  �لنباتية  �لبقايا  مثثن  �لتخل�ض 

َمعنوي  َفرق  �أي  ُيلحظ  �ل�شتئ�شال. مل  عملية 

نخلة  من  �لزهري  �لأغري�ض  َف�شل  بني  ُيذكر 

�لأ�شتئ�شال  َموعد  يف  عثثد�  مذكرة  �و  موؤنثة 

فقط �لذي يكون ُمبكر� يف �لأغاري�ض �ملذكرة 

عنه يف �ملوؤنثة. 

الأولية  وال��زراع��ة  ال�سطحي  التطهري 

)الأبتدائية( 

ول  و�شُ َفثثور  �ل�شطحي  �لَتطهري  خطو�ت  َتبد�أ 

نقوم  حيث  �ملُخترب  �ىل  �لثثزهثثري  �لأغثثريثث�ثثض 

فثثطثثري جثثهثثازي برتكيز  مبثثعثثامثثلثثتثثه مبثثطثثهثثر 

ُيغ�شل  ثثثم  دقثثيثثقثثة.   2-1 ملثثثدة  2جثثثر�م/لثثثرت 

�شديد  بحر�ض  �جلثثاري  �ملثثاء  حتت  �لأغري�ض 

�أي �ثر قد يتو�جد عليه لالأتربة و�ملبيد  لإز�لة 

مبحلول  �ل�َشليم  �لأغري�ض  وُيعامل  �لفطري. 

 2-1 ٪ ملدة   30 هيبوكلوريت �ل�شودمي برتكيز 

دقيقة وبعدها نقوم بغ�شله باملاء �ملُقطر �ملَُعقم. 

يتم َعمل قطع طويل يف �أحد جانبي �لأغري�ض 

)�جُلثثزء  �ل�َشماريخ  و��شتخر�ج  �لغالف  لفتح 

طويله  كانت  و�إذ�  كاملة،  ُتثثزرع  �لتي  �لنباتي( 

�لزر�عة  و�شط  تثثزرع على  �جثثز�ء  لعدة  فتق�شم 

�لربتوكول  ُييز  ما  و�أهثثم   .)1 )جثثدول  �لأوىل 

عن  �ملن�شورة  �لربتوكولت  من  �أي  عن  �حلايل 

�لزهرية هو  �لنورة  با�شتخد�م  �لأن�شجة  زر�عة 

يزيد  مما  لل�شماريخ  �ل�شطحي  �لتطهري  عثثدم 

من حيوية �لأن�شجة و��شتجابتها للو�شط �لغذ�ئي 

�ملنزرعة عليه. لقد َتت جَتربة جميع �لأجز�ء 

�أن�شجة  وهثثثي  �لثثزهثثري  لثثالأغثثريثث�ثثض  �لنباتية 

�لغالف، قاعدة �لغالف، قاعدة �ل�شماريخ �لتي 

بد�خل �لغالف، �ل�شماريخ ذ�تها. �جُلزء �لنباتي 

�ثبت  �لثثثذي  �لوحيد  هثثو  �لثثزهثثريثثة  لل�شماريخ 

فعالية وجناحًا يف �حل�شول على �أجنة ج�شدية 

مبا�شرة. 

�شكل )3(: تطور �لكال�ض �جلنيني �إىل 

�أجنة �ولية )�حلبيبات( من �لزهري�ت 

على �جلزء �لنباتي �ل�شمر�خ �لزهري 

بعد 3 �شهور من �لزر�عة �لأولية
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من �لعو�مل �ملوؤثرة على َتُكون ما ي�شمى بالأجنة 

�لأولية Pro-embryos �ملُوؤهلة للتك�شف لأجنة 

�لنباتي  �جلثثزء  من  مبا�شرة  �شليمة  ج�شدية 

�لنباتي  ُعثثمثثر �جلثثثزء  هثثو  �لثثزهثثريثثة  لثثلثثنثثورة 

�أنه  بالدر��شة  ُوجد  �لغذ�ئي.  �لو�َشط  وَتركيبة 

�ل�شمر�خ  طول  بني  وثيق  �رتباط  هناك  لي�ض 

بدءً�  �ل�شمر�خ  طول  �ختلف  وعمره.  �لزهري 

على  نثثور�ت  بعدة  مثثرور�  �لو�حدة  �لنورة  من 

�لأ�ثثشثثنثثاف  بثثني  وحثثتثثى  مثثثا،  وقثثثت  يف  �لنخلة 

�لعمر  يتم حتديد  باأن  يو�شى  وعليه  �ملختلفة. 

�ملنا�شب تبعا لل�شنف و�ملنطقة �ملنزرع بها. 

�ملَُذكرة  لالأزهار  �لزهرية  �ل�َشماريخ  �حتَوت 

من  �ملتقاربة  �لثثُزهثثري�ت  من  �كثثرب  عثثدد  على 

�لنباتي  �جلثثثزء  مثثور  على  �لبع�ض  بع�شها 

لل�شمر�خ )�شكل 2(. لكن مل يلحظ �أي تغري من 

حيث �ل�شكل �خلارجي )�لتطور �ملورفولوجي( 

و�ملوؤنث  �ملذكر  لل�شمر�خ  �لنباتي  �جلثثزء  بني 

خثثثالل مثثر�حثثل تثثطثثور �لأجثثنثثة �جلثث�ثثشثثديثثة يف 

 .Initiation stageمرحلة �لبد�ية

ن  حُت�شَ �لغذ�ئي  �لو�شط  على  �لثثزر�عثثة  َبعد 

�لنمو  غرفة  يف  �لنباتية  �لأجثثثز�ء  )حُتثثفثثظ( 

 )o25±2 درجة مئوية )م على درجة حر�رة 

يف �لظالم �لد�م�ض. على �ن ُير�عي �لَنقل ُكل 

ِلنف�ض  �لإعثثثد�د  حديثة  بيئات  على  �أ�شابيع   4

�أن  ُوجد   .)1 )جثثدول  �لأويل  �لغذ�ئي  �لَو�شط 

�لأجز�ء �لنباتية للنورة �لزهرية ح�شا�شة للغاية 

�أ�شابيع(،   4 )عثثن  �لنقل  فثثرتة  طثثول  لثثزيثثادة 

ذ�ت  و�لأو�ثثشثثاط  �لثثغثثذ�ئثثي،  �لو�َشط  وتركيبة 

حيث  �لنمو.  منظمات  من  �لعالية  �لرتكيز�ت 

لونها  ويتحول  �لنباتية  �لأجثثز�ء  ب�شدة  تتدهور 

�جلزء  مثثوت  )نتيجة  �لقامت  �لبني  �للون  �إىل 

�للون  ويختلف  �لنقل.   تثثاأُخثثر  ِعند  �لنباتي( 

قد  ما  عن  جذريًا  �ختالفًا  هنا  �ملتكون  �لبني 

ُي�شيب �جلزء �لنباتي ب�شفة َطبيعية ِمن لون 

ُبني خالل مر�حل تطوره ونقله د�خل �لأنابيب 

�أثناء مرحلة �لبد�ية )�شكل 3(. 

املبا�سرة  اجل�����س��دي��ة  الأج��ن��ة  ت��ط��ور 

وتطورها لنباتات كاملة:

تَكون  يف  �لَنباتي  �جُلثثثزء  ��شتجابة  َتَتمثل 

من  بثثدًل  �لثثلثثون  كريية  �و  بي�شاء  ُكثثريثثات 

لل�ِشمر�خ  �لنباتي  �جُلثثثزء  على  �لثثُزهثثري�ت 

َتثثكثثون هثثذه  2(. ويثثحثثُدث  �لثثزهثثري )�ثثشثثكثثل 

على   Globular structures �لثثُكثثريثثات 

 Starting لثثلثثبثثد�يثثة  �لثثثغثثثذ�ئثثثي  �لثثثو�ثثثشثثثط 

 .)1( ح باجلدول  medium كما هو ُمو�شَ

 zB5: Gamborg et al. )1968( Nutrient

 Medium. yMS: Murashige and Skoog

 Medium )1962(. xSuc.: Sucrose. vVit.:

 Vitamins. wAC: Activated Charcoal.

.uAd.: Adenine Sulfate

�لُكريات  هذه  َتتطور  �لَنقل  َعملية  وبا�شتمر�ر 

د�كنًا،  ُبنيًا  �للون  وَي�شري  �لعدد  يف  وتثثثزد�د 

 Maturation للن�شج  �لغذ�ئي  �لو�شط  على 

يف  هي  �لرت�كيب  هذه   .)3 )�شكل   medium

بالأجنة  ي�شمى  ما  �أو  �لأجثثنثثة  بثثد�يثثات  �لثثو�قثثع 

�لأولية. ل تلبث �ن تتك�شف هذه �لأجنة �لأولية 

للتك�شف  �لثثغثثذ�ئثثي  �لثثو�ثثشثثط  على  نقلها  عند 

Differentiation medium وتتحول �ىل �أِجنة 

ج�شدية حتت ظروف �لإ�شاءة. 

�ملُت�شاعفة  �جلثث�ثثشثثديثثة  �لأجثثنثثة  �نثثتثثخثثاب  يثثتثثم 

�لثثعثثدديثثة  �لثثثثزيثثثثادة  وتثثوجثثيثثهثثا �ىل مثثرحثثلثثة 

و�شط  على  وذلثثثك   Multiplication stage

حتى    Proliferation medium �لت�شاعف 

�شكل )4(: مرحلة �لت�شاعف �لعددي لالأجنة �جل�شدية و�لرب�عم 

�جلانبية د�خل �ملخترب )معهد بحوث �لنخيل ث خريبور ث باك�شتان(

�شكل )5( نباتات نخيل يف مرحلة �لتجذير د�خل �أنابيب �لزر�عة
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�أما   .)4 )�شكل  �ملطلوب  �لعدد  على  �حل�شول 

�لأجنة �ملتك�شفة ب�شورة فردية فتنقل مبا�شرة 

لكى   Rooting medium �لتجذير  و�شط  �ىل 

�ىل  للنقل  �شاحلة  نباتات  �ىل  مِنوها  َت�شتكِمل 

�ل�شوبة خارج �ملخترب)�شكل 5(.

�لأمثل  �لتوجيه  على  َنعمل  �لربتوكول  هثثذ�  يف 

�و  �لت�شاُعف  َمرحِلة  �إما �ىل  �ملُتك�شفة  لالأجنه 

ُمبا�شرة �إىل مرحلة �لتجذير و�خت�شار �لوقت. 

هذه  �َشكل  على  �لأوىل  بالدرجة  هثثذ�  َيعتِمد 

معا،  ُمتحدة  �ِجنه  ِعثثدة  كانت  ما  فثثاإذ�  �لأجنه 

وُن�شميها �أجنه ٌمتكررة فُت�شتخدم هذه يف َمرحلة 

�لت�شاُعف لزيادة �لعدد كما ذكرنا �شابقًا. �أما 

�إذ� كانت ب�شورة فردية ذ�ت ِجذر وِقمة َخ�شرية 

َفُتنقل ُمبا�شرة �ىل مرحلة �ل�شتطالة و�لتجذير 

منوها،  و�شرعة  بقوة  تتميز  حيث   )5 )�شكل 

وبذلك َنخِت�شر �لوقت. 

ثثمثثن �ملُثثمثثيثثز�ت �لثثتثثي َوجثثدنثثاهثثا ِعند  مثثن �ثثشِ

��شتخد�م �لأجز�ء �لنباتية للنورة �لزهرية يف 

�لأ�شكال  �ختفاء  هو  �لدقيق  �لإكثار  برتوكول 

غري �لَطبيعية لالأجنة �جل�شدية و�لتي تتو�جد 

�جل�شدية  �لأجنة  ��شتحد�ث  عند  كبري  مُبعدل 

للف�شائل  �لنامية  للقمة  �لنباتية  �لأجثثز�ء  من 

من  ذلثثك  َيتبع  ومثثا  �لكال�ض،  مبرحلة  ُمثثثرورً� 

َطفر�ت فى �حلقل. 

لثثلثث�ثثشثثفثثات  ثثاُبثثهثثا�ثثض  َتثث�ثثشَ هثثثنثثثاك  �أن  ُوِجثثثثثثد 

�ملورفولوجيه )�ل�شكل �خلارجي( لأجنة �لَنورة 

ت�شاعفها،  �ملبا�شر،  تك�شفها  من  بد�أ  �لزهرية 

يف  �لثثزر�عثثة  وحتى  �لأقلمة  �لتجذير،  مرحلة 

��شتخد�م  عند  مثيلتها  مثثع  �ملثثفثثتثثوح   �حلثثقثثل 

ثثيثثَزت  َتَ و�إن  �لنامية.  للقمة  �لنباتي  �جلثثزء 

�ملُخترب  يف  للُنبيتات  �لعالية  باحليوية  �لأوىل 

�لبد�ية  َمرحلة  �خِت�شار  عن  ف�شاًل  وخاِرجه 

لعدة �شهور بدًل من 1-2 عام. 

خطوات نقل ُنبيتات النخيل من املُخترب 

وبة: اىل ال�سُ

�لأن�شجة  زر�عثثة  باأنابيب  �لُنبيتات  �ُتنقل 

�لزجاجية من �ملخترب �ىل �ل�شوبة وُترتك 

حتتها ملدة �شاعة قبل ِبدء �لعمل. 

)ورق  �لأنبوبة  ِغطاء  يف  ثقب  َعمل  �ُيف�شل 

بد�ية  على  هذ�  ُي�شاعد  حتى  �لألومنيوم( 

تاأقلم �لنبات مع جو �ل�شوبة.

َبقايا  من  للتخل�ض  باملاء  �جلثثذور  �ُتغ�شل 

تغم�ض  ثثثم  وِجثثثدت،  �إن  �لثثغثثذ�ئثثي  �لو�شط 

 5-3 ملدة  جهازي  فطري  ُمبيد  ملول  يف 

دقائق ول ُتغ�شل بعد ذلك. 

)توربيدو(  طويله  �ض  �أ�شُ يف  برفق  �ُتثثزرع 

ُتثثالأ  �أن  على  للنخيل  خ�شي�شًا  ُمثثعثثدة 

بريليت  فريمكيوليت:  رمثثل:  بيت:  بخلطة 

بن�شبة 1:1:1:1 وتو�شع ��شفل نفق بال�شتيكي 

 2-1 �لنباتات خالل  �لرطوبة حول  حلفظ 

�أ�شهر من �لنقل لل�شوبة )�شكل 6(.

�لأول  �لأ�شبوعني  خالل  �لنباتات  ُتثثروى  �ل 

�لأول  �ل�شهرين  خثثالل  ُت�شمد  ول  و�لثاين 

و�لثانى من �لنقل لل�شوبة. 

�يتم َخف�ض �لرطوبة حول �لنباتات َتدِريجيًا 

من  �شهرين  حتى  َتدريجيًا  �لِغطاء  باإز�لة 

�لنقل لل�شوبة.

�َيبد�أ ت�شميد �لنباتات بعد �شهرين مبعدل 2 

 )N-P-K( جر�م/لرت �شماد كيماوي مركب

�لثثر�ثثض   17-17-17 �لثث�ثثشثثمثثاديثثة  نثث�ثثشثثبثثتثثه 

ثم  �حلثثاجثثة،  عند  �لفطرية  بثثاملثثطثثهثثر�ت 

�لت�شميد �لَورقي بعد �ل�شتة �شهور �لأوىل. 

�َتعقيم ُتربة �لزر�عة �ملُ�شتخدمة عند �أقلمة 

نخيل �لأنابيب يف �ل�شوبة قبل ��شتخد�مها 

د لدرجة كبرية  �أحد �لعو�مل �ملهمة �لتي حَتِ

�لنباتات  قاعدة  على  �لفطريات  منو  من 

يوؤدي لنف�شال  �لزر�عة مبا�شرة مما  بعد 

�ملجموع  عثثن  )�لأور�ق(  �لثثعثثلثثوي  �جُلثثثزء 

�حلياة.  ن�شبة  و�نخفا�ض  بالرتبة  �جلذري 

�إحد�هما  �لرتبة  للتعقيم  طريقتان  هناك 

�لثثرتبثثة  تعقيم  �أجثثهثثزة  �حثثثد  بثثا�ثثشثثتثثخثثد�م 

و�لتي حتتوي على مو��شري من �ملعدن تقوم 

بت�شخني خليط �لرتبة. �أما �لطريقة �لثانية 

�لأوتثثوكثثالف  د�خثثل  �لثثَرِطثثب  �لتعقيم  فهي 

�مل�شتخدم يف تعقيم �لبيئات د�خل �ملخترب. 

ويتم ذلك بو�شعها يف �أكيا�ض من �لقما�ض 

تف�شل  لكن  تعقيم.  دورة  عمل  ثم  وغلقها 

�لتجارية  �ملخترب�ت  يف  �لأوىل  �لطريقة 

لكرب حجم �لعمل. 

�أمَكن �إنتاج ما يقرب من 10.000 نبات نخيل 

و�حثثدة  زهرية  نثثورة  من  �لتجذير  مرحلة  يف 

�إىل  منها  �لثثعثثديثثد  وُنثثقثثل  جول�شتان  ل�شنف 

�لبع�ض  نقل  كما   .)7 )�شكل  بنجاح  �ل�شوبة 

�ملفتوح  �حلقل  �إىل  �شهرً�   18 بعمر  وهي  منها 

�أنه  بالذكر  �جلدير  من  طبيعيًا.  �لنمو  وكثثان 

هذ�  ِتعد�د  َبلغ  َم�شى  �لزمان  من  َقرن  خالل 

نف »ُجول�شتان« �ملُكر بالطريقة �لتقليدية  �ل�شَ

با�شتخد�م �لف�شائل، يف منطقة دير� �إ�شماعيل 

وعلى  تقريبًا.  ُمنتجة  نخلة  نحو2000  خثثان 

�لرغم من ذلك ويف خالل عامني فقط �أ�شبح 

من �ملمكن �إنتاج هذ� �لعدد بل �أكر با�شتخد�م 

نثثورة زهثثريثثة و�حثثثدة. هثثذه �ملثثيثثزة ُتثثربر بقوة 

�لإ�شتخد�م �لو�عد لتقنية �لنورة �لزهرية.

تون�ض  مثثن  �لثثثثثو�ردة  �لثثتثثقثثاريثثر  بع�ض  ُتثث�ثثشثثري 

من  �لثثنثثاجت  �لتمر  نخيل  �إثثثمثثار  �إىل  و�ملثثغثثرب 

�لزهرية.  �لنورة  باإ�شتخد�م  �لأن�شجة  زر�عثثة 

وهذ� يعطي دللة على جودة �لثمار ومطابقتها 

للتطبيق  �لتقنية  هذه  قابلية  وبالتايل  لالأ�شل 

�لتمر.  نخيل  نباتات  من  هائلة  �أعثثد�د  لإنتاج 

�لأن�شجة مبدينة �لعني  �أُعلن يف مترب زر�عة 

م   2005 �شنة  يف  �ملتحدة  �لعربية  بالإمار�ت 

عن �أول ظهور مبكر لالأغاري�ض �ملُذكرة لذكر 

عايل �ل�شفات مت �إكثاره بزر�عة �لأن�شجة.

 معهد بحوث البساتين, مركز البحوث 
الزراعية, جمهورية مصر العربية ê
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مقـدمـة

�حلمد هلل و�ل�سالة على �أ�ســرف �لأنبياء و�ملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله 

و�سحبه �أجمعني. فهذ� �لبحث يتناول �سجرة �سرفها �هلل �سبحانه وتعاىل 

بذكرها يف �لقر�آن �لكرمي يف �أكرث من مو�سع وبني �أهميتها لالإن�سان، كما 

تطرقت �ل�سّنة �ملطهرة لهذه �ل�سجرة وبينت �أهميتها ونفعها. كما �أخذت 

ن�سيبها من �ل�سعر، وكما �أخذت ن�سيبها من �لأقو�ل �ملاأثورة.

فيها  لالأنام،  و�سعها  )و�لأر�ـــض  تعاىل  قال  �لنخلة-  هي  �ل�سجرة  هذه 

فاكهة و�لنخل ذ�ت �لأكمام( �سورة �لرحمن �آية 10 - 11.

�لتي عرفتها �سبه �جلزيرة �لعربية  �أقدم �لأ�سجار  �إحدى  �لنخلة  وتعترب 

كما تعترب �أهم هذه �لأ�سجار لدى �لإن�سان يف هذه �ملنطقة. وقد عرف �أهل 

هذه �ملنطقة �ل�ستفادة �لق�سوى من �لنخل و�ل�ستثمار �لأمثل لها �سو�ء 

لثمارها �أو جذوعها �أو �سعفها.

�لقيمة  ومن  �ل�سعبة  �ملناخية  للظروف  �لنخلة من حتملها  �أهمية  وتاأتي 

�لغذ�ئية لثمرة �لنخيل �لتي ميكن تخزينها ملدة طويلة من دون ما حاجة 

للت�سنيع �أو �لتربيد. ول يعرف على وجه �لتحديد �ملوطن �لأ�سلي ل�سجرة 

�لنخيل فقد وجدت ر�سومها على نقو�ض �لآثار �لقدمية يف بالد �لر�فدين 

وم�سر كما ورد ذكرها يف �لتور�ة و�لإجنيل. �إل �أنه يعتقد �أن بالد �لعرب 

هي �ملوطن �لأ�سلي للنخيل.

ومن خالل هذ� �لبحث �أقدم �سورة مف�سلة عن هذه �لنخلة �لتي باركها 

�هلل  �سلى  �لر�سول  بها  و�هتم  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  بذكرها  وجل  عز  �هلل 

�سلة  لها  �لتي  �مل�سائل،  ذ�كــرً�  كثرية،  �أحاديث  يف  وذكرها  و�سلم  عليه 

مو�فقًا  �أر�ه  ما  وترجيح  ذ�كرً� خالفهم  �لعلماء  و�أقو�ل  وثمرها  بالنخلة 

�لبحث  هذ�  تق�سيم  يجري  و�سوف  و�أهد�فها  �ل�سريعة  لــروح  �أو  للدليل 

�أبو�ب يتناول كل باب جانبًا من جو�نب �لنخلة مدعمًا بالأدلة  �إىل عدة 

و�لرب�هني �ملتوفرة لدي �أ�ساأل �هلل �أن ينفع به و�أن يكون د�فعًا لالهتمام 

خال�سًا  عملنا  يجعل  و�أن  �مل�ستويات،  جميع  على  �ملباركة  �ل�سجرة  بهذه 

لوجهه �لكرمي و�سلى �هلل على ر�سولنا حممد وعلى �آله �أجمعني.

ف�ضل النخيل 

ما ورد يف ق�ضية النخل من الكتاب وال�ضنة: 

اأ  ـ التعريف يف معاجم اللغة العربية: 

ما  وكل  و�ختاره،  و�نتخله: �سفاه  وتنخله  نخاًل  ينخله  �ل�سيء  نخل  نخل: 

�سفى ليعرف لبابه فقد �نتخل وتنخل. و�لنخالة: ما تنخل منه  و�لنخل: 

تنخيلك �لدقيق باملنخل لتعزل نخالته عن لبابه. و�لنخالة �أي�سًا: ما نخل 

مما  �ملنخل  يف  تبقى  �أي�سًا  و�لنخالة  غربلته.  �لدقيق  ونخل  �لدقيق  من 

ورجل  تخريته.  وتنخلته:  �أف�سله،  ��ستق�سيت  �ل�سيء:  و�نتخلت  ينخل. 

قلت:  �أجودها  لت�ست�سفي  �لأدويــة  نخلت  و�إذ�  نا�سح.  �أي  �ل�سدر  ناخل 

نخلت و�نتخلت. فالنخل �لت�سفية و�لنتحال: �لختيار. و�نتخلت �ل�سيء: 

��ستق�سيت �أف�سله، وتنخلته تخريته. و�لنخلة: �سجرة �لتمر �جلمع نخل 

ونخيل وثالث نخالت )1(.

)1( لقد جاء يف ل�سان �لعرب - تاأليف �لعالمة �أبي ف�سل �لدين حممد بن 

منظور يف �ملجلد 11 �ض 651 .
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أهمية النخيل في اإلسالم 
وأحكامها الشرعية )1(

د. فهد بن حمود العصيمي
باحث من المملكة المغربية

ê
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م�ضطلحات نباتية خا�ضة بالنخيل: 

�لتلقيح  بعملية  يقوم  ــذي  �ل �لعامل  1 -  �آبـــر: 

»تــاج  يف  جــاء  وقــد  كالنخيل،  �لنبات  يف 

ي�سح  ولذلك  و�لزرع  �لنخل  �أبر  �لعرو�ض« 

�إطالق �للفظ على �لتلقيح �ل�سناعي �لذي 

من  وغريها  �لنخل  يف  �لإن�سان  به  يقوم 

�لنباتات. ورمبا ��ستعمل كلمة موؤبر �أ�سهل.

يقوم  �لذي  �أن  �لعرو�ض« من  »تاج  2 -  جاء يف 

ــاأمــور �لــنــخــل وتـــاأبـــريه وتــ�ــســويــة عــذوقــه  ب

وتذليلها للقطاف يقال له عاذق.

3 -  عاذق هي �لنخل بحملها عند �أهل �حلجاز 

وتــكــامــل  ــه  ــون ل خــلــ�ــض  و�إذ�  بــ�ــســر  فهو  

�لب�سر  )�لتاج(:  ويف  �لزهو  فهو  �حمر�ره 

�إذ�  وذلــك  لغ�سا�سته  �إرطابه  قبل  �لثمر 

لون ومل ين�سج.

7 -  دقل هو �أرد�أ �لثمر وكل ما ل يعرف ��سمه 

دقل  تــرد  ومل  )�ملخ�س�ض(  �لثمر  مــن 

مبعنى  بادرة �لنخلة.

8 -  �لف�سيلة: �لف�سيلة هي فرخ �لنخلة وتخرج 

يف �أ�سلها. 

ــو �ــســعــف �لــنــخــل و�لـــو�حـــدة  9 -  �جلـــريـــدة ه

جريدة و�إمنا ت�سمى جريدة �إذ� جرد عنها 

�لنخلة  هي  �أو  �ملخ�س�ض(  يف  جاء  )كما 

كما جاء يف �مل�سباح.

4 -  �أزهى: يقال �لنخل �إذ� ظهرت �حلمرة �أو 

�ل�سفرة يف ثمره وي�سمى زهوً� �إذ� خل�ض 

لون �لب�سرة يف �حلمرة �أو �ل�سفرة و�أزهى 

�إذ� �أحمر �أو �أ�سفر.

ماد�م  �لنخل  ثمرة  على  �لبلح  يطلق  5 -  بلح: 

�أخ�سر قريبًا �إىل �ل�ستد�رة �إىل �أن يغلف  

�لنوى وهو كاحل�سرم من �لعنب.

يف  �أخــذ  �إذ�  �لبلح  �إن  �مل�سباح  يف  6 -  ب�سر: 

�ل�سفرة  �أو  �حلمرة  �إىل  و�لتلون  �لطول 
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�إل  جريدة  �ل�سعفة  تكون  ل  وقيل  خو�سها 

بعد �أن ينزع عنها خو��سها.

10 -  �جلمار: جمار كرّمان �سحم �لنخلة �لذي 

يف قمة ر�أ�سها بي�ساء .

من  يجف  وهــو  �لثمر  �أرد�أ  هو  11 -  �حل�سف: 

ينمو  �لــذي مل  وهو  �إدر�ك  ول  ن�سج  غري 

من �لتمر.

12 -  كافور، وكو�فري: وهو �جلف و�جلفوف.

�إذ�  لل�سعف  �لعري�ض  �لأ�ــســل  هــو  13 -  كــرب 

يب�ض.

�لــكــرب وهي  وكــر�نــيــف: مثل  14 -  كــرنــافــة، 

�لأ�سل �لعري�ض لل�سعف.

15 -  مذنب : ذنبت �لثمرة �أتاها �لإرطاب من 

قبل ذنبها.

16 - ق�سب: هو �لتمر �لياب�ض.

17 -  �لقنو: هو �لعذق و�لكبا�سة و�جلمع قنو�ن 

وهو مبنزلة �لعنقود من �لكرم وهو  

�ل�سباطة )عند عامة �أهل م�سر(.

�ل�سفاف  �لــغــالف  �أو  �لرقيقة  18 -  قطمري: 

�لذي يحيط بالنو�ة يف �لثمرة.

قبل  ون�سج  �أدرك  �إذ�  �لنخل  ثمر  19 -  رطب: 

�أن يتمر.

20 -  �سعفه، و�سعف: ورقة �لنخل �خل�سر�ء.

21 -  �سر�م: هو �جلد�د �أي ح�ساد �لنخل بعد 

تتمري �لثمر.

22 - طلع: نورة �لنخل ذكرً� كانت �أو �أنثى.

ــون، وعـــر�جـــني: �لــعــرجــون �أ�ــســل  ــرج 23 -  ع

�لكبا�سة �إذ� يب�ض و�عوج.

 ، �لثامن  �لعدد  �لعربية  �للغة  �مل�سدر - جملة 

و�مل�سباح �ملنري ، وخمتار �ل�سحاح .

اأو�ضاف  من  فيها  ورد  وما  النخلة  عمر 

للعرب: 

1 - �لنخلة من �ل�سجر �ملعمر- فبع�سها ي�سل 

 40  -  30 من  �لآخــر  و�لبع�ض  �سنة   120 �إىل 

ملعظم  �سنة   70 هــو  عمرها  ومتو�سط  �سنة. 

�أو�ساف  بعدة  �لنخلة  وتو�سف   .)1( ـــو�ع  �لأن

بالفيحاء.  و�سفها-  ذلك  فمن  مبقامها  تليق 

ومن ذلك و�سفها بالبا�سقة، ومن ذلك و�سفها 

بالغيد�، وهو من �لغيد يف �جلمال و�حل�سن.

)1( جملة �لوعي �لإ�سالمي - عدد 293 �ض70.

2ـ   الأدلة من القراآن على ف�ضل النخيل: 

�آيات قر�آنية كرمية عن �لنخيل وثمره: لقد كرم 

�هلل �سبحانه وتعاىل �لنخل وثمره فذكرهما يف 

�لقر�آن �لكرمي. ومن تلك �لآيات ما يلي:

تــعــاىل: )فــاأجــاءهــا �ملــخــا�ــض �إىل جذع  قــال 

�لنخلة قالت يا ليتني مت قبل هذ� وكنت ن�سيًا 

�أل حتزين قد جعل  من�سيًا  فنادها من حتتها 

�لنخلة  بجذع  �إليك  وهــزي  �سريا  حتتك  ربك 

ت�ساقط عليك رطبًا جنيا فكلي و�أ�سربي وقري 

عينا ...( )1( .

 )2( ورمــان(  ونخل  فاكهة  )فيها  تعاىل:  قال 

.)و�لأر�ض و�سعها لالأنام * فيها فاكهة و�لنخل 

ذ�ت �لأكمام()3( .)و�أ�سرب لهما مثاًل رجلني 

جعلنا لأحدهما جنتني من �أعناب وحففناهما 

بنخل وجعلنا بينهما زرعا ( )4( . .

ونخل  وزروع   * وعيون  جنات  )يف  تعاىل:  قال 

طلعها ه�سيم( )5( .

حبًا  فيها  فاأنبتنا   * �سقا  �لأر�ــض  �سققنا  )ثم 

وعنبًا وق�سبا * وزيتونًا ونخالً ( )6( .

قــال تعاىل: )وهــو �لــذي �نــزل من �ل�سماء ماء 

فاأخرجنا به نبات كل �سيء ... ومن �لنخل من 

طلعها قنو�ن د�نيه ..()7(. و�لقنو�ن جمع قنو 

حملها. )وهو �لذي �أن�ساأ جنات معرو�سات وغري 

معرو�سات و�لنخل و�لزرع خمتلفًا �أكله( )8( .

به  فاأنبتنا  مباركًا  مــاء  �ل�سماء  من  )ونزلنا 

لها  با�سقات  و�لنخل   * �حل�سيد  وحب  جنات 

طلع ن�سيد( )9( .

منقعر(  نخل  �أعجاز  كاأنهم  �لنا�ض  تنزع   ..(  

)10(. «�أعجاز نخل: �أ�سوله بال روؤو�ض. منقعر: 

به  لكم  )فاأن�ساأنا  ومغر�سه  مقره  من  منقلع 

جنات من نخيل و�أعناب( )11( 

)1(  �سورة مرمي من �لآية : 23 : 26 .  

)2( �سورة �لرحمن �آية 68 . 

)3( �سورة �لرحمن �آية : 10 .  

)4( �سورة �لكهف �آية : 32 .

�ـــســـورة   )6( )5( �سورة �ل�سعر�ء �آية : 148 . 

عب�ض �لآيات : 26 - 29 .

)7( �سورة �لأنعام �آية : 99 .   

)8( �سورة �لأنعام �آية : 141 .

)9( �سورة )ق( �لآيات 9 - 10   

)10( �سورة �لقمر �آية : 20 .

)11( �سورة �ملوؤمنون �آية 12 .

من  وجــنــات  مــتــجــاور�ت  قطـع  �لأر�ــــض  )ويف 

�سنو�ن(  وغــري  �سنو�ن  ونخيل  وزرع  �أعــنــاب 

و�لنخيل  و�لزيتون  �لزرع  به  لكم  ينبت   (  .)1(

�لنخيل  ثـــمـــر�ت  )ومــــن   .)2( و�لأعــــنــــاب( 

ح�سنًا  ورزقـــًا  �سكرً�  منه  تتخذون  و�لأعــنــاب 

.)وجعلنا   )3( يعقلون(  لقوم  لآية  ذلك  �إّن يف 

.)وقالو�   )4( و�عناب(  نخيل  من  جنات  فيها 

لن نوؤمن لك حتى تفجر لنا من �لأر�ض ينبوعا 

�أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر   ....

�لأنهار خاللها تفجري�( )5( .

قـ�ضـة مرمي مع النخلة يف القراآن:

تــعــاىل: )فــاأجــاءهــا �ملــخــا�ــض �إىل جذع  قــال 

�لنخلة قالت يا ليتني مت قبل هذ� وكنت ن�سيًا 

�أل حتزين قد جعل  من�سيًا فناد�ها من حتتها 

�لنخلة  بجذع  �إليك  وهــزي  �سريا  حتتك  ربك 

ت�ساقط عليه رطبًا جنيًا فكلي  و��سربي وقري 

�إين  فقويل  �أحــدً�  �لب�سر  من  ترين  فاإما  عينا 
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�إن�سيا(  �ليوم  �كلم  فلن  �سومًا  للرحمن  نذرت 

. )6(

قال �لربيع �بن خيثم: ما للنف�ساء عندي خري 

من �لرطب لهذه �لآية ، ولو علم �هلل �سيئًا هو 

مــرمي،  لأطعمه  للنف�ساء  �لــرطــب  مــن  �أف�سل 

ذلك  من  للنف�ساء  عادة  �لتمر   « قالو�  ولذلك 

ع�سرت  �ذ�  وقيل:  �لتحنيك  وكذلك  �لــوقــت، 

ول   ، �لــرطــب  مــن  خــري  لها  يكن  ــهــا مل  ولدت

�لزخم�سري  ذكره  �لع�سل،  من  خري  للمري�ض 

. )7(  «

ولدت �لعذر�ء بقدرة �هلل �سبحانه وتعاىل من 

يف  �أهلها  عن  بعيدً�  مكانًا  وتنحت  زوج،  دون 

حالة �إجهاد من �ملخا�ض وطلق �لولدة.

عن  لــتــتــو�رى  ياب�سة  نخلة  جــذع  �إىل  جلـــاأت 

�لأنظار، فاأنى لها �أن ترى �إن�سانًا وهي حامل

 )1( �سورة �لرعد �آية : 4 

)2( �سورة �لنحل �آية : 11 

)3( �سورة �لنحل �آية : 67 

)4( �سورة ي�سن �آية : 34 

)5( �سورة �لإ�سر�ء  �لآيات : 90 - 91 

)6( �سورة مرمي �لآيات : من 22 - 26 

)7( خمت�سر تف�سري �لقرطبي - تعليق حممد 

كرمي ر�جح - جـ �ض202 �لنا�سر د�ر �لكتاب 

�لعربي - بريوت - 1407 هـ .

وهي  زوج  وبـــدون  ب�سر  مي�سها  �أن  دون  مــن 

وخادمة  �لقانتة  �لعابدة  �لعفيفة،  �لطاهرة 

نف�سها  فا�سطربت  �لــعــذر�ء.  �لبتول  �مل�سجد 

�ملوت  متمنية  غا�سبة  قلقة  بحالة  و�أ�سبحت 

قبل حملها.

بال  �لعذر�ء  �ل�سيدة  وتعاىل  �سبحان  �هلل  �أمر 

�لأحـــز�ن  فطرحت  عينها.  تقر  و�أن  حتــزن 

و�لقلق جانبًا عندما ر�أت باأم عينها �ملعجز�ت 

�سخر  فقد  لــهــا،  �هلل  تــكــرمي  على  تــدل  �لــتــي 

�لعديدة  �ملعجز�ت  وتعاىل  �سبحانه  لها  �هلل 

ولدتها  وبعد  خما�سها،  و�أثــنــاء  حملها،  قبل 

من  �ساحتها  تربئة  على  قطعية  دللــة  لتدل 

مرمي  �لــعــذر�ء  �ل�سيدة  جلــاأت  وقــد  �لفاح�سة 

جذع  �إىل  ولدة  حالة  يف  وهــي  �ل�سالم  عليها 

نخله ل يوجد عندها ماء �أو غذ�ء، فاأ�سبغ �هلل 

�سبحانه وتعاىل عليها نعمه فاإذ� بجذع �لنخلة 

هزته  وعندما  تعاىل  �هلل  بــاإذن  يحيا  �لياب�ض 

�جلدول  و�أمــا  �جلني.  �لرطب  عليها  ت�ساقط 

قد  وبذلك  رقــر�قــة  مياهه  فان�سابت  �جلــاف 

و�لــغــذ�ء  �لــ�ــســر�ب  وتــعــاىل  �سبحانه  �هلل  هياأ 

تاأكل  �أن  فاأمرها  �لعذر�ء،  لل�سيدة  �ملنا�سبني 

وخ�سو�سًا  بال�سكريات  �لغني  �جلني  �لرطب 

�ل�سريع  �جللوكوز،  وبالأخ�ض  منها   �لأحادية 

عمليات  �إىل  يحتاج  ل  ـــذي  و�ل �لمت�سا�ض 

ه�سم - ويطلب طاقة حر�رية ممتازة يف وقت 

ق�سري جدً�. كذلك �أمرها �هلل �سبحانه وتعاىل 

�لنهر  من  �ل�سل�سبيل  �لنمري  �ملــاء  ت�سرب  �أن 

فكاأنها  ماوؤه،  يجري  �لذي  )�ل�سري(  �ل�سغري 

ما  وهذ�  باملاء،  جلوكوز  حملول  تتناول  بذلك 

يف  بالولدة   �ملتخ�س�سون  �لأطباء  به  ين�سح 

حالة  يف  وهي  �ملخا�ض  ين�سحون  هذ�،  يومنا 

ولدة �أن تعطي �سو�ئل �سكرية وخ�سو�سًا �ملاء 

�لكرمي بذلك  �لقر�آن  �سبقهم  و�جللوكوز. وقد 

باألف و�أربعمائة �سنة تقريبًا )1( .

�إن علماء �لتوليد يقدمون للحامل، وهي بحالة 

�سـكريـة،  �سو�ئل  ب�سكل  و�ل�سكر  �ملاء  �ملخا�ض 

ولـقـد ن�ست �لآية �لكرمية على عطاء �ل�سو�ئل 

�أي�سا مع �ل�سكاكر بقوله تعاىل )فكلي و��سربي( 

قدرة �هلل جل جالله جعلت  �إن  �إعجاز.  وهذ� 

�نقطاعه  بعد  جاريًا  �ل�سغري  و�لنهر  �ل�سري 

قد  حتــزين  �أل  حتتها  من  )فنادها  وجفافه. 

جعل ربك حتتك �سريًا()2(. �أي نهر ماء كان 

قد �نقطع كما جاء يف تف�سري �جلاللني.

 - قرقوز  �حمد  �لدكتور   - �ل�سدد  بهذ�   )1(

و�لدكتور عبد �حلميد دياب يف ر�سالتهما  لنيل 

�لطبعة  ــقــر�آن(  �ل �لطب يف  �لــدكــتــور�ه  )مــع 

�لثانية 1402 هـ - 1982 م . �ض160  

)2( �سورة مرمي :�لآية 24 .

�لــعــذر�ء  منه  لت�سرب  �لنهر  يف  �ملـــاء  جــرى 

ماء  من  فقدته  ما  لتعو�ض  �سائغًا،  قر�حًا  ماء 

وخ�سو�سًا  و�ملخا�ض،  �لإجهاد  �أثناء  ج�سمها 

بعيدة  م�سافة  م�سطربة  نف�سية  حالة  يف  وهي 

جف  وبــذلــك  �لنخلة  جــذع  �إىل  و�سلت  حتى 

ريقها.

فلما ح�سر ولدتها يعني مرمي ووجدت ما جتد 

قرية  �إىل  �ملدينة  من  فــرت  �لطلق  من  �ملــر�أة 

من �يلياء على �ستة �أميال يقال لها بيت حلم . 

فاأجاءها �ملخا�ض �إىل �أ�سل نخله.. )1(. 

للنخيل  �لقر�آن  يو�سف جربيل حول ذكر  يقول 

�لعمل  مثل  �لنخيل  مثل  بــه:  ميثل  قد  �هلل  �أن 

�ل�سالح �لذي حرم �ساحبه من �لأجر.

قال تعاىل: )�أيود �أحدكم �أن تكون له جنة من 

نخيل و�أعناب جتري من حتتها �لأنهار له فيها 

من كل �لثمر�ت و�أ�سابه �لكرب وله ذرية �سعفاء 

فاأ�سابها �إع�سار فيه نار فاحرتقت كذلك يبني 

�هلل لكم �لآيات لعلكم تتفكرون( �سورة �لبقرة 

�آية 266 .

يف  �حلديث  �لعلم  �لكرمي  �لــقــر�آن  �سبق  وقــد 

ميادين �لزر�عة باأربعة ع�سر قرنًا من �لزمان.

قال تعاىل: )و��سرب لهم مثاًل رجلني جـلعـنا 

�أعناب وحففناهما بنخل  لأحدهما جنتني من 

وجعلنا بينهما زرعًا . كلتا �جلنتني �آتت �أكـلها 

نهرً�(   خاللهما  وفجرنا  �سيئا  منه  تظـلم  ولـم 

�سورة �لكهف �آية 32 ، 33 .

النخل والعقوبات: 

قال تعاىل )�سخرها عليهم �سبع ليال وثمانية 

كاأنهم  �سرعى  فيها  �لقوم  فرتى  ح�سومًا  �أيام 

ــة(. �ــســورة �حلــاقــة �آيـــة 7  �أعــجــاز نخل خــاوي
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كــثــرية يف  مــو�قــع  �لنخل يف  ذكــر  ولــقــد   .)2(

�لقر�آن �لكرمي، ويكفي �أن تقول �إنها ذكرت يف 

ذكرنا  وما  �سورة.  ع�سرة  و�ست  �آيــة  ع�سرين. 

�سابقًا �إل �أمثلة تو�سح مو��سع ذكر �لنخل  يف 

�لقر�آن �لكرمي .

)1(   وقد جاء يف كتاب )جامع �لبيان يف تف�سري 

�لقر�آن ( لبن جرير �لطربي �ملجلد �لثاين 

ج ـ16 - �ض 48 - 56 .

)2(  ينظر �لنخيل يف �جلاهلية و�سدر �لإ�سالم 

- �ل�سفحات 33 - 47 - 55 - 63 .

يو�سف جربيل �أبو فرج �هلل - ط �أوىل - 1398 

د�ر �لأن�سار - �لقاهرة .

�أحاديث نبوية �سريفة عن نخلة �لتمر وثمرها 

لقد �أو�سانا �لر�سول �سلو�ت �هلل عليه و�سالمه 

بالنخلة وحثنا على �إكر�مها و�لعناية بها و�أكل 

ثمرها و�إليكم بع�ض �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة 

عن �لنخيل وثمره: ما جاء عنه �سلى �هلل عليه 

�لتمر()1(.  بيت عندهم  �أهل  يجوع  و�سلم )ل 

ويف �سنن �لن�سائي و�بن ماجه من حديث جابر 

�لنبي �سلى  �سعيد ر�سي �هلل عنهما عن  و�أبي 

وهي  �جلــنــة  مــن  )�لــعــجــوة  و�سلم:  عليه  �هلل 

�سفاء من �ل�سم و�لكماأة من �ملن وماوؤها �سفاء 

�سلى  عنه  �ل�سحيح  يف  ثبت  وقد  للعني()2(. 

�هلل عليه و�سلم )من ت�سبح ب�سبع متر�ت ويف 

لفظ من متر �لعالية مل ي�سره ذلك �ليوم  �سم 

ول �سحر()3(. وعن �أبي مو�سى ر�سي �هلل عنه 

قال: )ولد يل غالم فاأتيت به �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�سلم ف�سماه  �إبر�هيم فحنكه بتمرة ودعا 

هريرة  �أبي  وعن  �إيل()4(.  ودفعه  بالربكة  له 

عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  )ق�سم  عنه:  �هلل  ر�سى 

و�سلم مترً� فاأ�سابني منه خم�ض �أو �أربع متر�ت 

عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  مثل  وقد  وح�سفة()5(. 

قال  �لأ�سعري  مو�سى  �أبــي  فعن  بالتمر  و�سلم 

�لـمـوؤمـن  )مـثـل  و�سـلـم  علـيه  �هلل  �سلى  قال   :

�لـذي ل يقر�أ �لقـر�آن كـمـثل �لتـمـرة ل ريــح لـها 

وطعمها حلو()6(.

 /  152  / �لأ�سربة  كتاب   / م�سلم  رو�ه   )1(  

و�لدر�مي / يف �لأ�سعمة / باب / 26 .

)2( يف �لرتمذي - كتاب �لطب باب22 - و�بن 

 - و�لد�رمي   -  8 �لباب   - �لطب  كتاب  ماجه 

جـ2  �حمد  وم�سند   115 �لباب  �لرقاق  كتاب 

لبن  �ملعاد  ز�د   175 �ض   - جـ3  ويف  �ض301 

�لقيم �جلوزيه 

)3( رو�ه �لبخاري - كتاب �لأطعمة  �لباب 43 

- ويف م�سلم كتاب �لأ�سربة حديث 155 .

)4( رو�ه �لبخاري - كتاب �لعقيقة جـ7 �ض108 

مطابع �ل�سعب .

)5( رو�ه �لبخاري - ينظر �لفتح جـ9 �ض564 

ط �ل�سلفية .

جـ9  �لبخاري  �سرح  �لــبــاري  فتح  ينظر   )6(

�ض555 .

واألــه  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  حب 

و�ضلم للتمر:

حديث عبد �هلل بن جعفر بن �أبي طالب ر�سي 

عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  )ر�أيــت  قال  عنهما  �هلل 

�أبي  وعــن  بالقثاء()1(.  �لرطب  ياأكل  و�سلم 

عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  خرج  قال:  هريرة 

و�سلم ذ�ت يوم �أو ليله فاإذ� هو باأبي بكر وعمر 

�ل�ساعة  هذه  بيوتكما  من  �أخرجكما  ما  فقال: 

ــال. و�أنـــا و�لــذي  ــال: �جلــوع يــا ر�ــســول �هلل ق ق

قومو�  �أخرجكما،  �لذي  لأخرجني  بيده  نف�سي 

فاإذ� هو  �لأن�سار  فاأتى رجاًل من  معه  فقامو� 

مرحبًا  قالت:  �ملــر�أة  ــه  ر�أت فلما  بيته  يف  لي�ض 

و�أهاًل قال لها ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم 

�أين فالن ؟ قالت: ذهب ي�ستعذب لنا من �ملاء 

�إذ جاء �لأن�ساري فنظر �إىل ر�سول �هلل �سلى 

هلل  �حلمد  قال  ثم  و�ساحبيه  و�سلم  عليه  �هلل 

ما �أحد �ليوم �أكرم �أ�سيافًا مني قال: فانطلق 

فجاءهم بعذق فيه ب�سر ومتر ورطب فقال كلو� 

من هذه - �حلديث()2(.

و�أن �سجرة �ملعجز�ت لها مع �سيدنا ر�سول �هلل 

وحنينه  �جلذع  معجزة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

ولها حمبة و�سغف لدرجة �أنه يو�سي بالإفطار 

بتحنيك  ويــاأمــر  �ل�سحور  وكذلك  �لتمر  على 

�ملولود بالتمر.

عن عروة �أنه �سمع عائ�سة ر�سي �هلل عنها تقول: 

)كان مير بنا هالل وهالل ما توقد يف بيت من 

بيوت ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم نار. قال: 

؟  تعي�سون  كنتم  �سيء  �أي  فعلى  خالة:  يا  قلت: 

قالت: على �لأ�سودين �لتمر و�ملاء()3(.

)عن عامر بن �سعد بن �أبي عبد �هلل قال: كان 

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  عليه  يقوم  جذع 

فلما و�سع له �ملنرب �سمعنا للجذع مثل  �أ�سو�ت 

و�سلم  عليه  �لنبي �سلى �هلل  نزل  �لع�سار حتى 

فو�سع يده عليه( )4( .

)1( رو�ه �لبخاري يف كتاب �لأطعمة : 39 باب 

�أكل �لرطب بالقثاء ويف �لفتح جـ9 �ض564 ط 

�ل�سلفية .

)2( م�سلم �سرح �لنووي جـ13 �ض210 .

)3( يف م�سند �أحمد ج ـ6 �ض71 ، 86 . وقد جاء 

يف كتاب �سفة �ل�سفوة جـ1 - �ض199 .

)4( �لبخاري - �لفتح كتاب �جلمعة �لباب 26 

�بن ماجه يف  ورو�ه   ، �ل�سلفة  جـ2 �ض397 ط 

كتاب �لإقامة - �لباب 199 .

كلنا يـعـلم �أن �هلل �سبحانه وتعاىل ما خلق �سيئًا 

�إل حلكمة ورحمة ونعمًة ومنًة لالإن�سـان ليقـوم 

مبهـمـته وغـاية خلقه لال�ستخالف على �لأر�ض 

ليحقق  خليفة()1(.  �لأر�ـــض  يف  جاعل  )�إين 

على  ــل  وج عــز  هيمنته  وكــمــال  �هلل  حاكمية 

�خللق جميعًا ليقوم �لنا�ض هلل عابدين �سدقًا 

وحقًا. )و�إن من �سيء �إل ي�سبح بحمده ولكن ل 

كان �حلنني  ثم  ت�سبيحهم()2(. فمن  تفقهون 

للنخلة و�سياحها �سياح �ل�سبي �إل تاأكيدً� على 
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�إذعانها و�سهادتها باأن �هلل حق.

فـ�ضـل غر�س النـخــل:

و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  )دخــل  قــال:  جابر  عن 

لها فقال لها  �لأن�سارية يف نخل  �أم ب�سر  على 

و�سلم: )من غر�ض هذ�  �لنبي �سلى �هلل عليه 

م�سلم  بل  فقالت:  كافر؟(  �أم  �أم�سلم  ؟  �لنخل 

زرعًا،  يزرع  ول  غر�سًا  م�سلم  يغر�ض  ل  فقال: 

�إل كانت  �إن�سان ول د�بة ول �سيء،  فياأكل منه 

له �سدقة()3(. وعن �أن�ض بن مالك قال: قال 

قامت  )�إن  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 

�أن  ��ستطاع  فاإن  ف�سيلة  �أحدكم  وبيد  �ل�ساعة 

ل يقوم حتى يغر�سها فليفعل( رو�ه �أحمد رقم 

.12512

مع  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  ق�ضة 

موؤبري النخيل: 

�لناقد  وعمرو  �سيبة  �أبــي  بن  بكر  �أبــو  حدثنا 

بكر  �أبــو  قــال  بــن عامر  ــود  �لأ�ــس عــن  كالهما 

�سلمة  بن  عامر حدثنا حماد  بن  �أ�سود  حدثنا 

عائ�سة  عــن  �أبــيــه  عــن  عـــروة  بــن  ه�سام  عــن 

�لنبي �سلى �هلل عـليه  �أن  �أن�ض  ثابت عن  وعن 

تفعـلو�  مل  لو  فقـال:  يلقحـون  بـقـوم  َمرَّ  و�سلم 

ل�سـلح قال: فخـرج �سيـ�سًا فمـر بهـم فقـال ما 

لنخلـكـم  قـالو�: قـلت كذ� وكذ� قال �أنتم �أعلم 

باأمر دنياكم()4(.

جاء عن �لنووي: )�إن ذلك عن �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�سلم مل يكن خربً� و�إمنا كان ظنًا، ور�أيه 

وظنه  �ملعاي�ض  �أمــور  يف  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 

بالآخرة  همه  تعلق  و�ل�سبب  �لنا�ض  من  كغريه 

ومعارفها()5(.

)1( �سورة �لبقرة : �آية 30 . 

)2( �سورة �لإ�سر�ء : �آية 44 .

)3( ينظر �سحيح م�سلم - جـ3 �ض963 ط د�ر 

�بن حزم .وم�سلم ب�سرح �لنووي جـ10 �ض215 

ط - د�ر �لفكر

رقم   - �لف�سائل  كتاب  يف   - م�سلم  رو�ه   )4(

يف   - مــاجــه  �بـــن  ورو�ه   -  4358 �حلــديــث 

م�سند  ويف   -  2462 �حلديث  رقم   - �لأحكام 

�أحمد - باقي م�سند �لأن�سار - رقم �حلديث 

. 23773

)5( ينظر - �سحيح م�سلم - �سرح �لنووي - جـ 

15 �ض116 .

عليه  �هلل  �سلى  ــه  )�أن خلدون:  �أبــن  عن  وجــاء 

وزر�عة  �ملعاي�ض من طب  �أمور  يقول يف  و�سلم 

فيما  وهــذ�  جتاربهم  ح�سب  �لنا�ض  يقوله  مبا 

لي�ض عنده به وحي()1(. ولذ� جاء يف �لبخاري: 

)عن جابر قال: كنا مع �لنبي �سلى �هلل عليه 

و�سلم بحني �لكباث)2(. فقال �سلى �هلل عليه 

قالو�:  �أطيبه،  فاإنه  منه  بالأ�سود  عليكم  و�سلم 

وقد  �إل  نبي  وهل من  قال:  �لغنم  ترعى  �أكنت 

قومه  ــاأر�ــض  ب �لأر�ك  كــان  ملــا  رعاها()3(. 

�أر�سدهم �إىل �أح�سنه.

و�لذي يظهر:

�مل�سطفى �سلى �هلل عليه  ب�سرية  �إثبات    - �أ  

و�سلم حيث �إنه ل يعلم �لغيب يف م�ساألة �لتاأبري  

�لدنيوية  �لأمور  من  ذلك  �إذ  للنخل  و�سرورته 

�ملح�سة �لتي تعتمد على �لتجربة . 

بلد  يف  ن�ساأ  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �أنه  ومعلوم 

فيه نخيل  يكن  �لتي مل  غري زر�عــي وهي مكة 

ب�سبب �جلبال.

ب -  �لتاأبري م�ساألة دنيوية حم�سة فال ينق�ض 

من قدر �مل�سطفى �سلى �هلل عليه و�سلم يف  

لهم  قاله  �أنه  ذلك  له،  د�عي  ل  �أنه  �إخبارهم 

ظنًا منه �أنه ل ينفعه . فلما �ت�سح �أنه 

�سا�ض، تر�جع عن ظنه �سلى �هلل عليه و�سلم 

و�أر�سدهم �إىل �أنهم �أعلم يف �سوؤون 

دنياهم حيث مبنى ذلك �ل�سنن �لربانية.

موقف ال�ضحابة من النخـل:

ملا توىل �أبو بكر �خلالفة �أر�سل �حلـملة �ملذكـورة 

�أ�سـامـه بقوله: )ل تخونو�  �إىل �ل�سـام و�أو�سـى 

ول تغدرو� ول تغلو� ول متثلو� ول تقتلو� طفاًل 

ول �سيخًا كبريً� ول �مر�أة ول تعقرو� نحاًل ول 

تذبحو�  ول  مثمرة  �سجرة  تقطعو�  ول  حترقو� 

�ساة ول بقرة ول بعريً� �إل ملاأكله. و�سوف مترون 

باأقو�م قد فرغو� �أنف�سهم بال�سو�مع فدعوهم 

�هلل  بــاأمــر  �نــدفــعــو�  لــه  �أنف�سهم  فــرغــو�  ومــا 

تعاىل( )1( .

ط   / جـ1�ض412   / خلدون  �بــن  مقدمة   )1(

بريوت 

)2(  �لكباث / �أعو�د �لأر�ك / �ل�سو�ك 

�لأنبياء  / حديث  كتاب   / �لبخاري  رو�ه   )3(

3406 ورو�ه م�سلم / كتاب �لأ�سربة  / حديث 

 3822

ويدل   النخل  عن  بها  ي�ضت�ضهد  اأمثلة 

على اأهمية النخل: 

�سيء  �أول  ليكن  بني..  يا  لولده:  لقمان  يقول 

مثل  فاإمنا  �ساحلًا.  خلياًل  �لإميان  بعد  تك�سب 

�خلليل كمثل �لنخلة �إن قعدت يف ظلها �أظلتك، 

و�إن �حتطبت من حطبها نفعتك. و�ن �أكلت من 

ثمرها وجدته طيبًا.

وهذه ن�سحية �ساعر:

كن كالنخيل عن �لأحقاد مرتفعًا    

بالطوب يرمى .. فيلقي �أطيب �لثمر)2(.

�سئل �أعر�بي ما مالك؟  فقال �لنخل: جذعها 

وكربها  �إنـــاء  وخو�سها  ر�ــســاء،  وليفها  بــنــاء، 

�سالء، و�سعفها �سياء وحملها غذ�ء. ما �أجمل 

ما �أوجز هذ� �لأعر�بي)3(.

النخلة والتمر يف حديث العرب: 

�سجرة  »�حلبلة«  �لطائف  �أهــل  من  رجل  �سئل 

�لطائفي:  فقال  ؟  �لنخلة  �أم  خــري   - �لــكــرم 
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)يعني  برمتي  بها  و�أ�سلح  �تزيبها   �لكرم   «

�خلل( و�أنام يف ظلها ».

لرد  يــرثب  ــل  �أه مــن  رجــل  لــو يح�سرك  فقيل 

حم�سن  بن  �لرحمن  عبد  فدخل  عليك  هــذ� 

بن  عمر  بن  ب�سر  عمره  �أبــو  ويقال  �لأن�ساري 

�خلطاب  بن  عمر  فاأخربه  �لبخاري  حم�سن 

لي�ض   « فــقــال  �لطائفي  خــرب  عنه  �هلل  ر�ــســي 

و�إن  �أ�سر�ض،  �لزبيب  �أكلت  �إن  �إين  قــال  كما 

�أدعه �أغرت، ليـ�ض كال�سقـر )�أي �لدبـ�ض( يف 

روؤو�ض �لدقـل )�لأ�سـجـار �لطو�ل( �لر��سخات 

)�أي  �ملحل  �ملطعمات يف  �لـوحل  �لر��سيات يف 

�جلدب( حتفة �لكبري، و�سـمتة �ل�سـغري  وز�د 

�مل�سافر. وين�سج  فال يعـني طـابخـًا. نخـرت�ض 

بنت  مـرمي  �أكـلـته  بال�سـلـعاء  �ل�سـباب  بـه 

عـمـر�ن.

)1(  ير�جع يف هذ� �ملعنى �ملغني ج ـ1 �ض232 . 

ط - د�ر �لفكر 

)2(  كتاب �لنخلة يف �جلاهلية و�سدر �لإ�سالم 

. �ض98 .

 5  -  293 ع   - �لإ�ــســالمــي  �لــوعــي  )3(  جملة 

/1409 .�ض80 .

قد  �إل  �لطائف  �أخــا  يا  �أر�ك  ما  عمر:  فقال 

)قبل  �لقد�مى  �لعر�قيني  �أحــد  �سئل  غلبت. 

ميالد �مل�سيح(: ما هي ثمار بالدكم ؟ فاأجاب 

فلما  �أي�سًا.  �لتمر  فاأجاب  مــاذ�؟  ثم  �لتمر. 

��ستغرب �ل�سائل من هذ� �جلو�ب قال �لعر�قي 

فاإننا  فو�ئد عديدة.  �لنخل  ن�ستفيد من  �إننا   «

ثمرته،  وناأكل  �ل�سم�ض،  وهــج  من  به  ن�ستظل 

�أفر�حنا  عــن  ونعلن  بنو�ته  ما�سيتنا  ونعلف 

ب�سعفه، ونتخذ من ع�سارته ع�ساًل، ون�سنع من 

وغريها  و�حل�سر�ن  �لأو�ين  وخو�سه  جريده 

من �لأثاث، ون�سنع من جذعه خ�سبُا ل�سقوفنا، 

و�أعمده لبيوتنا، ووقودً� لطبخنا()1( .

 )1( �مل�سدر جملة �لفي�سل �لعدد �خلام�ض .

الناشر: مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
الدار البيضاء، المملكة المغربية

ê



يف عاملنا �ملت�سابه �ملتباين �ملتنافر �ملتناحر، د�ئرة مقّدرة للحياة، �مليالد 

ثم �لبقاء ردحًا من �لزمن ثم �نق�ساء �لأجل. وحينما يتاأّمل �ملرء عالقة 

غالبة  �سمة  و�لهجوم  و�لنتهاز  �لرتّب�ض  يجد  ببع�ض،  بع�سها  �لكائنات 

لب �لنو�زع �جلوهرية لذلك هو �ل�سر�ع من  بينها لغر�ض �أو لآخر. ولعل �سُ

�أجل �لبقاء. وهذه و�إن كانت جُتدي نفعًا بعد موت كائن وتعّر�سه لهجوم 

كا�سح ميحو بقاياه من �لوجود، �إل �أنها تت�سّبب يف معاناة كائن حي ل حول 

له ول قوة �سوى �أنه ُيَعّد مادة �ساحلة لالنتفاع بكائن �آخر.

�ملخلوقات،  بقية  �ساأن  �ساأنها  �لأنو�ع،  تعّر�ض  �لنبات،  ومعروف يف عامل 

و�لبكترييا  كالفطر  جمهرية،  كائنات  من  �ستى،  �لهجوم  من  طرز  �إىل 

و�لطيور  كاحل�سر�ت  رقــّيــًا  �أكــرث  �أخـــرى  �إىل  و�لــفــريو�ــض،  و�لنيماتود� 

و�لفئر�ن و�جلرذ�ن و�لقو�قع وغريها. كٌل يريد �أن يعي�ض وي�ستمر بقاوؤه، 

ول غرو �أن يكون ذلك على ح�ساب �لغري معاناة �أو �إفناًء.

ويف غزو م�سّببات �لأمر��ض، قد ت�ستمر �ملعاناة ردحًا من �لزمن، ويكون 

ويعّد  روؤيته.  من  �ملجردة  �لعني  تتمّكن  ل  دقيق  كائن  عادة  هنا  �مل�سبِّب 

�لنخيل مثاًل و��سحًا على تنّوع �أمر��سه ومعاناته �ل�سامتة، من �أمر��ض 

حميدة �إىل متو�سطة �إىل �أخرى مهلكة. وي�سارع �لإن�سان بدوره- خالل 

تبيان  باأمل  تفّهمها،  حمــاوًل  �لكائنات،  تلك  مع  �لنبات-  لذلك  رعايته 

يافع،  ولينقذ ما ميلك من كائن  ليدر�أ بذلك خطرها،  مو�طن �سعفها، 

نافع كل �لنفع.
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النخيل يمرض 
كـالبشـر!

الدكتور سيد عاشور أحمد
s.ashour@gmail.com
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بالفطر يتنّوع الهجوم

�لنخيل  ُي�ساب  فــطــرً�،  �لع�سرين  يناهز  مبا 

من  لعديد  م�سّببًا  ُمنهكة،  متنّوعة  باأمر��ض 

ن  وتعفُّ وتثّقبها  ولفحاتها  �لأور�ق  تبقعات 

قو�عدها، هذ� بجانب �أنو�ع متباينة من �لذبول 

وقو�عد  و�لثمار  و�لطلع  �لنامية  �لقمة  وتعّفن 

�ل�ساق و�جلذور، ناهيك عن �لأمر��ض �لأخرى 

�ملعروفة باأ�سماء خا�سة كالبّيو�ض و�لَبلعات. 

�أي�سًا  يــعــرف  �لـــذي  �لأور�ق،  م  تفحُّ مــر�ــض 

م �لكاذب،  ع �لأور�ق �جلر�فيويل �أو �لتفحُّ بتبقُّ

�أكــرث  مــن  ويعترب  »�لأور�ق«  �ل�سعف  ي�سيب 

خا�سة  و�زدهــــارً�  �نت�سارً�  �لنخيل  �أمــر��ــض 

وجــوده  يكرث  لهذ�  �لرطوبة،  مرتفع  �جلــو  يف 

�لعربية  باململكة  كالقطيف  معينة،  مبناطق 

�لفيوم  وو�حــــة  �لــدلــتــا  ومــنــطــقــة  �لــ�ــســعــوديــة 

و�ل�سود�ن  �لــعــر�ق  يف  يــتــو�رى  ل  كما  مب�سر، 

وعمان  و�ملغرب  وتون�ض  و�ليمن  وليبيا  ولبنان 

وموريتانيا و�لكويت، كما يوجد يف كل من مايل 

و�لنيجر و�ل�سنغال و�لهند وباك�ستان و�لوليات 

فقد  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  �أمــا يف  �ملتحدة. 

وتوؤّكد  بكرثة.  �لن�سيجية  �لف�سائل  على  �سوهد 

�مل�سادر �لعلمية بوجوده يف بع�ض �ملناطق على 

��سفر�ر  يف  �ملر�ض  ويت�سّبب  �ملثمر.  �لنخيل 

�إىل  يوؤدي- عند �سدته-  �لأور�ق وجفافها، ما 

بع�ض  �أن  وجد  وقد  و�إنتاجها.  �لنخلة  �سعف 

�لأ�سناف كالرَبحي و�لرحمان و�جلز�ز مقاوم 

لغزو �ملر�ض.

وينت�سر مر�ض تعفن �لقمة �لنامية يف �لأر��سي 

ــئــة �لــ�ــســرف و�لــبــ�ــســاتــني �ملُــهــمــلــة، حيث  ردي

�لأعر��ض  وتبد�أ  �جلديدة.  �لأور�ق  منو  يتاأّخر 

�ملجموع  �إ�سابة  يعقبها  �لكبرية  �لأور�ق  على 

�خل�سري باأكمله ثم موت قمة �ل�سجرة. وتظهر 

�لإ�سابة يف �سورة برث�ت بنّية تتحّول �إىل �للون 

وتكرب  ــالأور�ق.  ل �لو�سطي  �لِعرق  على  �لأ�سود 

هذه �لبرث�ت مع ��ستد�د �لإ�سابة، ما يوؤدي �إىل 

تهّدل �ل�سعف وتعّفن �لقّمة �لنامية. 

�لنخيل.  �أمر��ض  �أخطر  من  �لبّيو�ض  ومر�ض 

�أكرث  منذ  �ملغرب  يف  مــّرة  لأول  �كت�سف  وقــد 

من مائة عام، وق�سى هناك على �أكرث من 15 

نخلة  ماليني   3 نحو  على  كذلك  نخلة،  مليون 

باجلز�ئر، وكاد �أن يق�سي على �أجود �لأ�سناف 

ويتو�جد  جمــهــول«.  »�سنف  �لعربي  باملغرب 

�لفطر بالرتبة �أو يف �لف�سائل �مل�سابة و�أجز�ء 

�لنخلة �لأخرى كاجلريد و�جلذع. كما ي�سيب 

�ملر�ض بع�ض �أنو�ع نخيل �لزينة ونبات �حلّناء. 

�لأ�سناف  �أكرث  من  نور«  »دقلة  �ل�سنف  ويعّد 

قابلية لالإ�سابة.

عفن  �أو  �لــطــلــع  خــيــا�ــض  �أو  �خلــامــج  ومــر�ــض 

�لـــنـــور�ت، يــعــّد مــن �أهـــم و�أخــطــر �لأمــر��ــض 

�لــعــامل.  يف  �لنخيل  ت�سيب  �لــتــي  �لــفــطــريــة 

من الفطريات إلى البكتيريا 
إلى اختالل وظائف األعضاء 

وغيرها من أسباب الِعلل، 
من الطبيعي أن يتعّرض 
نخيل التمر- كاإلنسان 

تمامًا- إلى أمراض ُتواَجه 
بوقاية وعالج، بفارق 

ل،  جوهري يدعو لتدبُّر وتأمُّ
هو إنعام الخالق عز وجل 

وتكريمه لإلنسان. فال 
يملك مريض النبات أن 

يستلقي لراحة، أو يسعى 
طلبًا ِلَعْون. لذا كانت هناك 
دومًا حاجة ماّسة وملّحه 

إلى وقايته وإغاثته حال 
مرضه واعتالله..

�سكل 1. مر�ض �نحناء �لقمة على �ل�سعف
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�ململكة  مثل  عــديــدة  بـــدول  م�سّجل  و�ملــر�ــض 

و�لعر�ق  �ملحتلة  وفل�سطني  �ل�سعودية  �لعربية 

�لعربية  ـــار�ت  �لإم ــة  ودول وموريتانيا  وتون�ض 

و�خلــامــج  وغــريهــا.  و�ملــغــرب  وليبيا  وم�سر 

�لزهرية  �لــنــورة  عفن  على  ُيطلق  ��سطالح 

�لــذي  �لعفن  �إىل  رئي�سة  ب�سفة  يعود  ولكنه 

يف  �ملــر�ــض  �نــتــ�ــســار  وي�سيع  �لــفــطــر.  ي�سّببه 

باملناطق  خــا�ــســة  �ملهملة  �لنخيل  زر�عــــات 

قابليتها  يف  ــنــاف  �لأ�ــس وتــتــفــاوت  �لــرطــبــة. 

لــالإ�ــســابــة بــاملــر�ــض، فــاأ�ــســنــاف �خلــ�ــســر�وي 

�أكرث  عمر�ن”  “�أ�سطة  و�ل�ساير  و�خل�ستاوي 

وت�سّجع  �لزهدي و�حلــالوي. هذ�  مقاومة من 

�حلر�رة  ودرجــات  �لعالية  و�لرطوبة  �لأمطار 

�ملنخف�سة غزو �ملر�ض.

��سود�د  يت�سّبب يف  بدوره  �لطلع  ومر�ض لفحة 

وتعفن �لطلع “ي�سابه �أعر��ض مر�ض �خلامج” 

غالف  �ن�سقاق  عند  بينهما  �لتمييز  وميكن 

وجر�ثيمه  �لفطر  منــّو�ت  تظهر  حيث  �لطلع 

�ل�سود�ء يف حالة مر�ض ��سود�د �حلو�ف بينما 

مر�ض  حالة  يف  �للون  بي�ساء  �لنمو�ت  تظهر 

�خلامج. 

“مر�ض  �لأور�ق  لقو�عد  �لــدبــلــودي  و�لعفن 

باململكة  �ُسّجل  �ل�سعف”،  و�سيقان  �لف�سيل 

وتون�ض  و�ملــغــرب  وم�سر  �ل�سعودية  �لعربية 

و�لوليات  �لعربية  �لإمــار�ت  ودولة  و�لبحرين 

�مللت�سقة  �لف�سائل  موت  يف  بت�سّببه  �ملتحدة، 

�ملعّد  �ملكان  �إىل  ونقلها  ف�سلها  بعد  �أو  بــالأم 

�أي�سًا موتًا مبّكرً� لل�سعف  لغر�سها، كما ي�سّبب 

�لف�سائل  عــلــى  �لأعـــر��ـــض  وتــتــمــّيــز  ــقــدمي،  �ل

موت  يحدث  �أن  �إما  منها:  ممّيزين  بطر�زين 

�لقلب  �سعف  يظل  بينما  �خلــارجــي  لل�سعف 

�أو ميوت  �لوقت،  لبع�ض  �لرئي�ض حيًا  و�لربعم 

�لــرئــيــ�ــض قــبــل مــوت  �لــقــلــب و�لــربعــم  �سعف 

�ل�سعف �لقدمي. ومتوت �لوريقات �ل�سفلية �أوًل 

بينما تظل �لوريقات �لعلوية خ�سر�ء حتى تعّم 

فاإن  كذلك  كلها.  ومتوت  �لورقة  كامل  �لإ�سابة 

نور�تها عند  تتحّلل ومتوت  �مل�سابة  �لأغاري�ض 

تكوينها. وي�سيع �نت�سار مر�ض عفن �جلذور يف 

عديد من �لدول �ملنتجة للتمور، ويوؤدي �إىل موت 

�لعديد  �إىل تدهور  يــوؤدي  �أن�سجة �جلــذور، كما 

كثري  يف  وي�سعب  �لــزيــنــة.  نخيل  �أ�ــســجــار  مــن 

تت�سابه  حيث  �ملر�ض،  ت�سخي�ض  �حلــالت  من 

�لأمر��ض  من  لكثري  مبثيلتها  �لأولية  �أعر��سه 

�لأخرى، و�لتي تتمّثل يف ��سفر�ر وموت �لأور�ق 

و�لنق�ض �لتدريجي يف �لإنتاج و�لنمو.

حتدث  ما  غالبًا  مر�ض  �لفيوز�رمي  و�لذبول 

ب�سبب �جلروح.  �أو  �جلــذور  عــدو�ه عن طريق 

وينت�سر �لفطر �مل�سبِّب عن طريق نقل �لرتبة �أو 

ماء �لري �أو بتالم�ض �جلذور �مل�سابة بال�سليمة 

وذبــول  ��سفر�ر  ويحدث  �لرتبة.  �سطح  حتت 

�ملُ�سِفّر.  �لرمادي  �إىل  لونها  ويتحّول  لالأور�ق 

للقمة  يّتجه  ثم  �لقاعدية  �لأور�ق  موت  ويبد�أ 

جلانب  موت  يحدث  وقد  �لنخلة.  متوت  حتى 

�مل�ساب  �ل�سعف  �سق  وعند  �جلذع.  من  و�حد 

لالأن�سجة  بني  تــلــّون  يظهر  �لــتــاج  منطقة  يف 

جميع  يف  �لنخيل  �لفطر  وي�سيب  �لوعائية. 

�لأعمار وكذلك �لف�سائل. ويعد �سنف �ل�سكري 

من �لأ�سناف �حل�سا�سة للمر�ض.

طور  �أو�خـــر  يف  �لثمار  تعفن  مر�ض  ويــحــدث 

�خلالل وبد�ية طور �لُرطب وخالل فرتة ن�سج 

�لرطوبة  ذ�ت  �ملناطق  يف  خ�سو�سًا  �لتمور، 

جني  قبل  �أمطار  بها  ت�سقط  �لتي  �أو  �لعالية 

عن  �لإحــ�ــســاء�ت  قّلة  مــن  وبالرغم  �لتمور. 

فمن  �لعربية،  �لــدول  متور  يف  �خل�سارة  حجم 

ملمو�سة  خ�سائر  ي�سبب  �ملر�ض  هذ�  �أن  �ملوؤّكد 

وبتاأّخر  �لرطوبة  ن�سبة  بازدياد  حجمها  يزد�د 

مو�سم �جلني.

وقد قّدر �لباحثون خ�سائر تعفن �لثمار يف بع�ض 

بالوليات  كاليفورنيا  ولية  �ملتفّرقة يف  �ملز�رع 

�لتي  ــز�رع  �مل يف  %، �أما   25 بحو�يل  �ملتحدة 

�لتي  �أو  ورقــيــة  باأكيا�ض  �لــعــذوق  فيها  ُتغَطى 

ت�ستعمل فيها �حللقات �حلديدية لزيادة تهوية 

%5. ويف  بنحو  �خل�سارة  قــدرت  فقد  �لعذوق 

تون�ض يوؤدي �ملر�ض �أحيانًا �إىل خ�سائر خطرية 

�لعالية،  و�لــرطــوبــة  �لأمــطــار  لــظــروف  نــظــرً� 

وكـــثـــريً� مــا جُتــنــى �لــتــمــور يف طـــور �خلــالل 

ذلك  من  حلمايتها  �سناعيًا  وُتن�سج  و�لُرطب 

�لتعفن.   

يف  بتو�جده  معروف  �ل�سود�ء،  �للفحة  ومر�ض 

و�ململكة  و�جلــز�ئــر  كتون�ض  ــدول  �ل من  عديد 

�سكل 3. مر�ض �لوجام بقاعدة نخيل �سكل 2. مر�حل مر�ض �لتدهور
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�لعربية �ل�سعودية و�لعر�ق و�لكويت وموريتانيا 

وم�سر  وليبيا  وعــمــان  ــرب  ــغ و�مل ــود�ن  ــس ــ� و�ل

و�لوليات �ملتحدة و�لهند. �أما يف دولة �لإمار�ت 

�لعربية فهو من �أكرث �لأمر��ض �نت�سارً� وي�سّبب 

�لقدمية  ـــز�رع  �مل بع�ض  يف  ملمو�سة  خ�سائر 

�ملُهملة. ي�سيب �ملر�ض �أ�سجار �لنخيل يف جميع 

�ساملة  �لنخلة  �أجز�ء  جميع  ويهاجم  �لأعمار، 

�أ�سكال:  باأربعة  �لأعــر��ــض  وتتباين  �جلــذور. 

جريد  عــلــى  حمــروقــة  مــنــاطــق  ظــهــور  �لأول: 

�لنخلة �أو على �خلو�ض. �لثاين: تعّفن �لطلع �أو 

�لنخلة حيث تظهر �لأزهار و�ل�سماريخ �لزهرية 

�لد�خل  من  �جلذع  تعّفن  �لثالث:  �أ�سود.  بلون 

مناطق  للجذع  �لد�خلي  بالن�سيج  يظهر  حيث 

قد  �لنهائي  للربعم  تعّفن  �لر�بع:  د�كنة.  بنّية 

ويف  �ل�سغري.  �ل�سعف  و�لتو�ء  ت�سّوه  ي�سحبه 

بع�ض �حلالت قد ت�ستاأنف �لنخلة حياتها بنمو 

�أحد  �إىل  �لنخلة  ر�أ�ــض  فيّتجه  جانبي،  برعم 

�ملر�ض  على  ُيطلق  لذ�  مائل،  ب�سكل  �جلو�نب 

�لنخلة. قمة  �نحناء  مر�ض  “�ملجنونة” �أو 
“مر�ض  �لــفــ�ــســائــل  مــــوت  مــر�ــض  ويــنــتــ�ــســر 

و�ملــمــلــكــة  ـــعـــر�ق  و�ل مــ�ــســر  يف  �لدبلوديا” 

�لعربية  �لإمـــار�ت  ودولــة  �ل�سعودية  �لعربية 

وليبيا  و�ملـــغـــرب  وتــونــ�ــض  و�لــكــويــت  وعــمــان 

وليتي  من  كل  يف  وكذلك  و�ل�سود�ن  و�ليمن 

وقد  �ملتحدة.  بالوليات  و�أريزونا  كاليفورنيا 

�سنفًا  ع�سرين  نحو  على  �ملر�ض  هذ�  �ُسّجل 

ي�سيب  نور”.  “دقلة  وبالأخ�ض  �لنخيل  من 

من  ف�سلها  بــعــد  �أو  قــبــل  �لف�سائل  �ملــر�ــض 

ي�سيب  كما  �جلديد،  �ملكان  يف  وزرعها  �لأم 

�لنخيل �ملثمر بدرجة �أقل.

ل يف �لعر�ق و�ملغرب وتون�ض  ومر�ض �لبلعات �سجِّ

�لعربية، ومعروف  �لإمـــار�ت  ــة  ودول و�جلــز�ئــر 

ويعني  �لـــدول،  بع�ض  يف  نف�سه”  “بالع  با�سم 

تدهور قمة �لنخلة و�ختفائها. وهو مر�ض نادر 

�ملهملة.  �لنخيل  زر�عـــات  يف  ويظهر  �حلــدوث 

�لنخلة  �ل�سعف �حلديث يف قمة  ويتميز بتحّول 

�إىل لون �أبي�ض ب�سورة �سريعة مفاجئة، وحدوث 

تعّفن طري يف قمة �لنخلة وموت وتدهور �لربعم 

وقد  �حلــديــث.  �لقمة  �سعف  وقــو�عــد  �لنهائي 

يف  جانبي  برعم  بنمو  حياتها  �لنخلة  ت�ستعيد 

ر�أ�سها مكونًا قمة جديدة لها ] 2 [.

�سكل 5. مر�ض �لوجام على �ل�سعف �حلديث�سكل 4. مر�ض �لوجام على �سنف �لرزيز »�أ�سفل

�سكل 6. مر�ض �لوجام ب�سعف �لنخبل
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للبكترييا وما اإليها دورها

�ل�سريع،  �لتدهور  مر�ض  يف  �لبكترييا  تت�سّبب 

�أمــر��ــض  �لفيتوبالزما  كــائــنــات  ت�سّبب  كما 

�لبي�ساء  و�لقمة  �ملميت  و�ل�سفر�ر  �لــِوجــام 

يف  �ل�سريع  �لتدهور  مر�ض  ويتو�جد  وغريها. 

مفاجئ  �سعف  يف  ويت�سّبب  �لــدول،  من  عديد 

لالأ�سجار ولفحة لبع�ض �لأور�ق، ويتطّور �ملر�ض 

ومتوت  �لق�ّض  بلون  �ل�سجرة  وتتلّون  ب�سرعة 

كبرية  كميات  بوجود  �ملر�ض  ويّت�سم  �لرب�عم. 

وهناك  �ل�سجرة.  بقلب  خماطي  �سائل  مــن 

بينما  كال�سكري  للمر�ض  ح�سا�سة  �أ�سناف 

�أ�سناف �أخرى مثل ر�سودية وحلوة مقاومة له.

لأ�سجار  �لقاتلة  �لأمر��ض  من  �لِوجام  ومر�ض 

كاململكة  �ملــنــاطــق  ببع�ض  وينت�سر  �لنخيل، 

�لعربية �ل�سعودية وم�سر وغريهما، وقد بّينت 

تقارير باأن م�سّبب �ملر�ض ينتمي ب�سفة �أ�سا�ض 

�سة  متخ�سّ بكترييا  وهي  �لفيتوبالزما،  �إىل 

تهاجم �أن�سجة حلاء �لنباتات. ويف هذ� �ملر�ض 

ت�سعف �لنخلة ويقل �إثمارها، وتتقارب �لأور�ق 

�نحناوؤها  ويــقــل  حجمها  وي�سغر  �حلــديــثــة 

فتظهر متجّمعة ومّتجهة �إىل �أعلى يف ��ستقامة. 

لل�سعف  وت�سّوه  �ختز�ل  يحدث  �ملر�ض  وب�سبب 

�حلديث �إ�سافة �إىل تلّونه بلون بني، مع ق�سر 

تدريجي  تيبُّ�ض  ثم  �جلريد  �ُسمك  يف  وزيــادة 

�ل�سجرة  يعّم  حتى  �لقدمية  �لأور�ق  من  بــدءً� 

باأكملها، ما يوؤدي يف �لنهاية �إىل هالك �لنخلة. 

�أ�سفر  ويّت�سم �ملر�ض بظهور خط باهت �سيق 

لــالأور�ق  �لو�سطى  �لعروق  على  وطويل  �للون 

يف  وعفن  تلّون  �ملر�ض  وي�ساحب  �جلــديــدة، 

�جلذور ] 1 [.

النيماتودا ل ترتك ال�ضاحة

وتقّرحها  �جلذور  تعّقد  يف  �لنيماتود�  تت�سّبب 

�جلــذور  تعقد  فمر�ض  فها.  وتق�سّ وتقّزمها 

�لنيماتودي ُيالحظ على جذور �لنخيل ببع�ض 

�لدول، ويعترب مر�سًا ثانويًا، حيث ل يوؤّثر على 

�لف�سائل  على  ول  و�ملثمر  �لكبري  �لنخيل  منو 

ــكــرثة  و�ملُ �ل�سغرية  �لف�سائل  �أمـــا  �لــكــبــرية. 

“�لبادر�ت”  �لُنوى  من  �ملزروعة  �أو  ن�سيجيًا 

فاإنه يوؤّثر عليها ب�سدة ويعترب مهمًا من �لناحية 

�أو  ُعقد  بوجود  �ملر�ض  ويّت�سم  �لقت�سادية. 

�أما  �لفتّية.  ــذور  �جل على  �سغرية  �نتفاخات 

يرقات �لنيماتود� �لتي تعي�ض يف �لرتبة وت�سّبب 

“كما  �ملجردة  بالعني  ُت�ساهد  فال  �لُعقد  هذه 

ميكن  �ملز�رعني” ولكن  من  كثري  خطاأ  َيعتقد 

روؤيتها باملجهر.

�سكل 8. �إ�سابة بفطر موجينيلال �سكاتي بالطلع�سكل 7. ��سابة بفطر ثيالفيو�سب�ض يار�دوك�سا

�سكل 9. �إ�سابة بفطر بن�سيليوم
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ارتباكات وظيفية بالأع�ضاء

حدوث  يف  �لف�سيولوجية  �لرتباكات  تت�سّبب 

و�نحناء  �لثمار  كذبول  �لأمــر��ــض  من  عديد 

�لربعم �لطريف و�نق�ساف �لعر�جني، بخالف 

�أ�سر�ر زيادة �أو قّلة �ملاء وغريها. ويحدث ذبول 

و�لُرطب  ــالل  و�خل �لكمري  �أطـــو�ر  يف  �لثمار 

و�لتمر، وميكن متييز نوعني منه: �لأول نتيجة 

وفيه  و�ل�سيقان،  �لــعــذوق  حــّفــار�ت  لإ�سابات 

�لذي حتدثه  و�لق�سم  �ل�سرر  �أثار  روؤية  ميكن 

هذه �لأنو�ع على �لعذوق و�لذي يوؤدي �إىل ذبول 

�أ�سبابه  تعرف  مل  �لثاين  �لثمرية.  �ل�سماريخ 

و�نكما�ض  بــذبــول  ويتمّيز  �لآن،  حتى  بــدقــة 

ويحدث  جفافها.  ثــم  �لثمرة  �سطح  وجتــّعــد 

عادة يف بع�ض �لأ�سناف مثل �للولو و�أبوكيبال 

�خل�ستاوي  و�سنف  �لعربية،  �لإمـــار�ت  بدولة 

�إىل  يعود  �لذبول  �سبب  �أن  ويعتقد  �لعر�ق.  يف 

عو�مل ف�سيولوجية وبيئية ولطبيعة منو وتركيب 

�لنخلة يف مر�حل تطّور ون�سج �لثمار.

�لأ�سناف  بع�ض  ثمار  باأن  �آخر  �عتقاد  وهناك 

فال�سنف  �لثمار،  جني  �أثناء  لّلم�ض  تتح�ّس�ض 

�أو ثمار  خ�ستاوي مثاًل يف �لعر�ق تذبل عذوقه 

بجني  �لــبــدء  مبجرد  عــذوقــه  بع�ض  �سماريخ 

�لثمار يف مرحلة �لُرطب. وقد وجد �أن �لذبول 

يحدث �إذ� مت جني �لثمار عندما تكون درجات 

�حلر�رة عالية.

خلل  وهــو  �لعر�سية،  �ملــقــاطــع  مــر�ــض  �أيــ�ــســًا 

ف�سيولوجي يت�سّمن قطعًا بقو�عد �ل�سعف �سبيه 

باحلرف �لإجنليزي “V” �أو رقم “2” بالأرقام 

مبــز�رع  متفّرقة  �أمــاكــن  يف  �سوهد  �لهندية، 

�لنخيل بدولة �لإمار�ت �لعربية، و�ُسّجل يف كل 

و�لعر�ق،  و�إير�ن  و�لأردن  وعمان  فل�سطني  من 

و�أريزونا  كاليفورنيا  وليتي  يف  �أي�سًا  ويوجد 

عادة  �ملر�ض  هذ�  ويحدث  �ملتحدة.  بالوليات 

�ل�سعف  لقو�عد  تز�حم  بها  �لتي  �لأ�سناف  يف 

ويزد�د بتقّدم عمر �لنخلة ] 2 [.

وقاية وعالج حتمي

للعمليات �لزر�عية وخا�سة �لنظافة �لب�ستانية 

�لنخيل،  �أمـــر��ـــض  مــو�جــهــة  يف  عظيم  �أثـــر 

فيهما  يفيد  �لذي  �ل�سريع  و�لتدهور  كالوجام 

�لنت�سار.  ملنع  �مل�ساب  �لنخيل  حــرق  �أي�سًا 

م�سدرً�  �مل�سابة  �لنباتية  �لأجــز�ء  ُت�سّكل  كما 

فاإن  لذ�  �لفطرية،  بالأمر��ض  للعدوى  رئي�سًا 

�ملثمرة  وللنخلة  للف�سيلة  �لقدمي  �ل�سعف  �إز�لة 

موت  مثل  �أمــر��ــض  من  يقي  �جلــروح  وتطهري 

�لف�سائل و�لذبول �لفيوز�رمي. �أي�سًا فاإن جمع 

من  يحّد  وحرقها  �مل�سابة  �لنباتية  �لأجـــز�ء 

�لأور�ق  وتفحم  �لرئي�ض  �لربعم  عفن  �نت�سار 

�لأ�سجار  �إز�لــة  فاإن  كذلك  �ل�سود�ء.  و�للفحة 

من  تقلل  وحرقها  و�مليتة  �مل�سابة  و�لف�سائل 

�لفح�ض  فـــاإن  �أيــ�ــســًا  �جلــــذور.  عفن  عـــدوى 

ذ�ت  �ملناطق  يف  وخا�سة  للنخيل-  �ملنتظم 

�مل�سابة  �لأور�ق  وتقليم  �لعالية-  �لرطوبة 

و�إعد�مها ي�سهم يف مكافحة �لعفن �لدبلودي. 

ويعد �لت�سخي�ض �ملبكر مهمًا للحد من �نت�سار 

�لأمر��ض ب�سورة وبائية.

�لأ�سجار يف مر�ض  ويفيد جتّنب �جلروح على 

�لأدو�ت  وتــعــقــيــم  �لــرئــيــ�ــض،  �لــربعــم  عــفــن 

وف�سل  �لتقليم  عمليات  �أثــنــاء  �مل�ستخدمة 

�لــذبــول  مــن  �لــوقــايــة  يف  �لأم  عــن  �لف�سائل 

تقليم  وعـــدم  �لف�سائل.  ومـــوت  �لــفــيــوز�رمــي 

�لأ�سجار تقليمًا جائرً� يحّد من �نت�سار �أمر��ض 

زيــادة  وت�ساعد  �لــنــامــيــة.  �لقمة  تعّفن  مثل 

�ل�سماريخ  بع�ض  بقطع  �لعذوق  د�خل  �لتهوية 

تعّفن  مو�جهة  �خلّف يف  عند  للثمار  �لو�سطّية 

عدم  �خلامج  مكافحة  يف  يفيد  كما  �لثمار. 

تلقيح �لنخيل بطلع ذكور م�سابة وقطع وجمع 

�مل�سابة  �لطلع  و�أغــلــفــة  �لــزهــريــة  �لعناقيد 

و�لأور�ق �لقدمية وقو�عدها وحرقها بعيدً� عن 

�لب�ستان و�ملحافظة على نظافة قلب �لنخلة.

�ل�سرف  وحت�سني  �لري  مياه  كميات  ول�سبط 

و�إعطاء كميات متو�زنة من �لأ�سمدة �لع�سوية 

�لدبلودي  �لعفن  مو�جهة  يف  �أثــره  و�ملعدنية 

و�سقوطها  �لــثــمــار  وذبــــول  �لــبــلــعــات  ومــر�ــض 

�لف�سيولوجي. وتفيد مكافحة �لآفات �حل�سرية 

يف �أوقاتها �ملنا�سبة يف مكافحة ذبول �لثمار.

هــــذ� ومَتـــنـــع �إجـــــــر�ء�ت �حلــجــر �لـــزر�عـــي 

�أمــاكــن  مــن  ف�سائل  نقل  بحظر  �لــ�ــســارمــة- 

كالبّيو�ض  �أمر��ض  �نت�سار  من  �ملر�ض-  ظهور 

�سكل 10. �سقوط �لثمار »يالحظ �لفطريات �مل�ساحبة«
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�سكل 11. تبقعات ولفحات على ورق �لنخيل

�ملقاومة  �لأ�سناف  زر�عــة  �أن  كما  و�لــوجــام. 

�لعملية  �لو�سائل  �أف�سل  مــن  �لبّيو�ض  ملر�ض 

للوقاية منه. ويفيد جتنُّب زر�عة و�إكثار �لأ�سناف 

�حل�سا�سة يف مو�جهة مر�ض �ملقاطع �لعر�سية. 

وعمومًا ُتفيد معاملة �ملبيد�ت �لفطرية �ملو�سى 

بها ملكافحة �لأمر��ض �ملت�سّببة عن �لفطريات. 

من  �لتخّل�ض  ل  يف�سّ �لــنــيــمــاتــود�  حــالــة  ويف 

�لف�سائل �مل�سابة وحرقها وعدم زر�عتها يف تربة 

خالية من �لإ�سابة ] 1 [.

املراجـع:

1-  �لأ�ستاذ �لدكتور �سيد عا�سور �أحمد. 2006. 

نخيل �لتمر: �لوقاية ومكافحة �لآفات. �لد�ر 

�لعربية  �ململكة  و�لتوزيع،  للن�سر  �ل�سعودية 

�ل�سعودية. 296 �سفحة.

2-  موقع مركز �لإمار�ت للمعلومات �لزر�عية، 

�سكل 12. �إهمال ب�ستان �لنخيل

�أمر��ض  �ل�سمكية:  و�لــرثوة  �لزر�عة  وز�رة 

�لزر�عة  وز�رة  ــار�ت:  �لإم دولة  يف  �لنخيل 

و�لرثوة �ل�سمكية، 2005:

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/   

palmtree/diseases.stm

هاين  �لعرو�سي،  ح�سني  �لدكتور  3-  �لأ�ــســتــاذ 

�أني�ض جنيب ونبيل جاهني.  �ل�سعيد، حممد 

�لنخيل.  �أ�سجار  يف  تدهور  �لِوجام،   .1982

�لندوة �لأوىل عن نخيل �لتمر باململكة �لعربية 

و�لأغذية،  �لزر�عية  �لعلوم  كلية  �ل�سعودية. 

جامعة �مللك في�سل، �لح�ساء، �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، 25-23 مار�ض 1982.

�لقادر  عبد  ها�سم  ه�سام  �لدكتور  4-  �لأ�ستاذ 

 .1997 حممد.  �حل�سيني  �لــديــن  و�ــســالح 

�أمر��ض �لنخيل. د�ر �ملريخ. �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية. 130 �سفحة.

م�سطفى  �ــســالــح  ـــور  �لـــدكـــت ـــاذ  ـــت ـــس 5-  �لأ�

ــري، بــ�ــســري قــ�ــســرية، �لـــــزروق  ــس ــ� ــوي ــن �ل

 .1986 ــيــل.  خــل وجــــرب  ــي  ــقــل ــدن �ل �أحـــمـــد 

يف  �لنخيل  على  �لفطرية  �لأمــر��ــض  بع�ض 

�جلماهريية �لعربية �لليبية. �لندوة �لثانية 

عن نخيل �لتمر باململكة �لعربية �ل�سعودية. 

جامعة  ــمــور،  ــت و�ل �لنخيل  بــحــوث  مــركــز 

�لعربية  �ململكة  �لح�ساء،  في�سل،  �مللك 

�ل�سعودية، 6-3 مار�ض 1986.

ــد�هلل خليل،  �لــدكــتــور جــرب عــب ــاذ  ــت ــس 6-  �لأ�

م�سطفى  و�سالح  �لدنقلي  �أحمد  ــزروق  �ل

�أ�سجار  تدهور  مر�ض   .1986 �لنوي�سري. 

نخيل  عن  �لثانية  �لندوة  ليبيا.  يف  �لنخيل 

مركز  �ل�سعودية.  �لعربية  باململكة  �لتمر 

بحوث �لنخيل و�لتمور، جامعة �مللك في�سل، 

 3-6 �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �لح�ساء، 

مار�ض 1986.

�لدنقلي،  �أحمد  �لـــزروق  �لدكتور  7-  �لأ�ستاذ 

عبد�هلل  جرب  �لنوي�سري،  م�سطفى  �سالح 

خليل ولطفي �ل�سادق. 1986. ح�سر لآفات 

�لليبية.  باجلماهريية  �لنخيل  وم�سكالت 

باململكة  �لتمر  نخيل  عــن  �لثانية  ــنــدوة  �ل

�لنخيل  بحوث  مركز  �ل�سعودية.  �لعربية 

�لح�ساء،  في�سل،  �مللك  جامعة  و�لــتــمــور، 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية، 6-3 مار�ض 1986.

 استاذ بجامعة اسيوط 
جمهورية مصر العربية

ê



102  جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر  

6582

4

2

3

6

4

5

1 8

9

36

7 1 9

3 8

7

5

4

1 7

2

8

7

3 6

2

4

حتتوي هذه ال�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم اإىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه اللعبة ملء اخلانات بالأرقام الالزمة 

من 1 اإىل 9، �صرط عدم تكرار الرقم اأكرث من مرة واحدة يف كل مربع كبري ويف كل خط اأفقي وعمودي.

مركز  حول  الكلمات  ومعاين  مرادف  عن  اأجب 

الدائرة اقراأ كلمة مطلوب معرفتها..

1-  ترعرع    2- م�ساواة     3- نزع اجللد    

4- مدينة فل�سطينية

5- من اأجزاء النبات     6- �سيد

 7- من اأ�سناف التمر   8- غ�سن

من العنا�سر الغذائية يف التمر
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الكلمات  المتقاطعة

املفردات: اأفقي وعمودي:

1ــ  من اأجزاء الو�صف العام ل�صعفة النخيل- من اأ�صناف التمور- من 

اأ�صناف التمور.

2ــ  ق�صرة الغطاء اخلارجي لل�صجرة- ظاهرة اأطوار منو �صجرة نخيل 

التمر.

3ــ من اأ�صناف التمور- ظاهرة بحرية/م/- �صخور بحرية.

4ــ اأخفى عن العيون- خرب- بحر اأوروبي.

5ــ من اأ�صناف التمور- �صمري منف�صل. 

6ــ نبات خمدر حمظور- طاعة- خا�صتي- اإجابة.

7ــ �صورة قراآنية ذكر فيها �صجر النخيل /م/- نقطف الثمار- ا�صم 

مو�صول.

8ــ منطقة اإماراتية- من اأ�صناف التمور- �صاخن- �صقاية.

9ــ للتمني- عا�صمة كازاخ�صتان.

10ــ وجع- من املعادن يف التمور- ق�صد.

11ــ جزيرة اإماراتية- منظمة الغذاء العاملي.

12ــ من روافد نهر الفرات- اأ�صلح عيب الثوب- ماء جارف /م/.

13- يقوم بحياكة الثوب- من اأجزاء �صجرة النخيل.

14ــ د�صم- من اأ�صناف التمور- كنية.

15- يراأ�س- ل اأ�صا�س له من ال�صحة- ن�صبت.
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