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دعوة للباحثين والكتاب
والمهتمين بزراعة النخيل
انطالقًا من حرص األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
على نشر الوعي وتوطين المعرفة العلمية المتخصصة في مجال
زراعة النخيل وإنتاج التمور في كافة األوساط المعنية حول العالم.
فإننا ندعو اإلخوة األكاديميين والباحثين المختصين والمنتجين
ومحبي الشجرة المباركة المساهمة بإحدى اللغتين العربية أو
االنكليزية في الشؤون ذات الصلة بشجرة نخيل التمر من حيث
(زراعة ،وقاية ،رعاية ،خدمات ،أمراض ،مكافحة ،تقنيات ،جني
المحصول ،إرشادات ،صناعات تراثية ،صناعات غذائية ،تسويق).....
على أن تكون المواد مطابقة لمعايير النشر الواردة بالمجلة.
شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة.
للتوا�صل تر�سل املواد العلمية لرئي�س اللجنة الإعالمية مدير التحرير
عرب الربيد االلكرتوين التايل emadsaad126@gmail.com

شجـرتنـا
مرحلة جديدة

من جديد ت�ؤكد الإمارات العربية املتحدة دورها القيادي يف خدمة �شجرة نخيل التمر والعاملني يف قطاع
زراعة النخيل و�إنتاج التمور على امل�ستوى الإقليمي والدويل ،يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو
الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة� .إثر النجاحات التي حققتها على خمتلف
ال�صعد ويف خمتلف �أ�صقاع الأر�ض.
فال�سنوات اخلم�س الأوىل من عمر اجلائزة قد �أثبتت �أننا ن�سري على الطريق ال�صحيح� ،سواء من حيث
ات�ساع رقعة امل�شاركة الدولية يف �أعمال اجلائزة �أو يف زيادة عدد امل�شاركني يف خمتلف فئات اجلائزة
بني الدورة الأوىل والدورة الرابعة ،حيث �شارك يف الدورة الأوىل  18دولة ويف الدورة الرابعة  25دولة.
والالفت يف الأمر �أن عدد املزارعني ومنتجي التمور من مواطني دولة الإمارات امل�شاركني بفئات اجلائزة
ارتفع بن�سبة هامة وقدرها .% 68
وهذه كلها �إ�شارات طيبة تعزز م�سرية جناح اجلائزة على امل�ستويني املحلي والإقليمي وال��دويل ،من
هنا ميكن القول ب�أن ما قدمته الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف ال�سنوات اخلم�س
الأوىل من عمرها ما هو �إال خطوة �أوىل يف االجتاه ال�صحيح على درب النجاح والتميز الذي تن�شده دولة
الإمارات العربية املتحدة ،و�سوف نبذل كل ما بو�سعنا يف املرحلة القادمة لتحقيق املزيد من النجاح
والتميز وفق اخلطة الإ�سرتاتيجية للجائزة يف ظل القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة حفظهم اهلل ،يف خدمة �شجرة نخيل التمر والعاملني فيها من
مزارعني ومنتجني وم�صنعي التمور والباحثني والأكادمييني ومراكز البحث العلمي واجلمعيات املخت�صة
وحمبي ال�شجرة املباركة.

نهيــان مبــارك �آل نهيــان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كلمتنــا
متكني املزارع

ما من �شك ب�أن خطة العمل الإ�سرتاتيجية التي �أعدتها الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
قد �أثمرت خالل الدورات الأربع املا�ضية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل ،بف�ضل توجيهات ودعم
�سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر.
فقد وجه �سموه مبزيد من االنفتاح على كافة فئات املجتمع املحلي امل�ستهدفة للرت�شح لفئات اجلائزة
و�إتاحة الفر�صة لكافة املزارعني واملنتجني وحمبي ال�شجرة املباركة على م�ستوى الدولة للم�شاركة واكت�ساب
اخلربات الفنية التي ت�ؤهلهم للرت�شح واملناف�سة الدولية �ضمن فئات اجلائزة املختلفة.
فقد �أع��دت الأمانة العامة للجائزة خطة عمل فنية �أطلقت على �إثرها حملة وطنية لهذه الغاية غطت
خمتلف املنا�سبات املخت�صة يف كافة �أنحاء الدولة (العا�صمة ابوظبي واملنطقة الغربية من �إمارة ابوظبي
بالإ�ضافة �إىل الإمارات ال�شمالية)� ،أثمرت عن ارتفاع وا�ضح يف �أعداد املر�شحني ملختلف فئات اجلائزة يف
دورتها الرابعة  2012حيث بلغ عدد املتقدمني  194مر�شح ًا ميثلون  25دولة حول العامل .كما بلغت ن�سبة
الزيادة يف �أعداد املر�شحني من مزارعي النخيل �أبناء دولة الإمارات �إىل  % 68يف حني بلغت ن�سبة الزيادة
يف �أعداد املر�شحني من خمتلف دول العامل  % 32قيا�س ًا بالدورة املا�ضية.
�إن ح�صيلة الرت�شيحات التي و�صلت الأمانة العامة للجائزة يف ختام �أعمال الدورة الرابعة تعك�س الثقة
الكبرية التي حققتها اجلائزة وح�ضورها املتميز يف خمتلف الأو�ساط العلمية والإنتاجية على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل بف�ضل التوجيهات احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة (حفظه اهلل) ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة .وتوجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،ومتابعة �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س
جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

�أ.د .عبــد الوهـــاب زايــد
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
امل�شرف العام

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة
متوفرة على الموقع االلكتروني
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

www.kidpa.ae

هيئة اإلشراف العلمي

الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

الدكتور غالب علي الحضرمي

الناشـر

الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
رخصة رقم 1/107006/29505
المجلس الوطني لالعالم  -ابوظبي
الرقم الدولي للتصنيف
ISBN978-9948-15-335-1

عميد كلية األغذية والزراعة
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية
القطاع الجنوبي ـ بلدية مدينة العين

المجلد الرابع  -العـدد األول
محرم  1433ربيع الثاني  /مارس  2012ميالدي

الدكتور حسن شبانة
الشبكة الدولية للنخيل والتمور

مراسـالت المجـلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية بإسم
رئيس اللجنة اإلعالمية مــديــــر التحــريـــر
على العنوان التالي:
ص.ب :بريد  42781أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف متحرك0097150 6979645 :
emadsaad126@gmail.com
www.kidpa.ae
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الرئيس الفخـري
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معايير النشر بالمجلة
-1أن يكون المقال جديدًا ،ومخصصًا لمجلة
الجائزة فقط ،ولم يسبق نشره.
-2أن يكون المقال مطبوعًا على الحاسب
اآللي سواء باللغة العربية أو االنكليزية ،مذي ً
ال
بالمصادر والمراجع المختصة.
-3تزويد البحوث والدراسات بالصور العلمية الالزمة
ذات الجودة العالية Digital-High resolution
-4ترسل المقاالت والصور بالبريد اإللكتروني
للمجلة ،أو ترسل ضمن قرص مدمج ( )C.Dمع
نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.
-5المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت،
إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
-6للجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة
في أي عدد.
-7يرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية
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الدكتور عـبد الوهـاب زايـد
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موضحًا فيها االسم الثالثي ورقم الهاتف
والبريد االلكتروني وصندوق البريد .باإلضافة
إلى رقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه
في بلده حتى نتمكن من إرسال المكافأة
المالية في حال النشر ،وفق النظام المالي
المعمول به في إدارة المجلة.
-8المقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة عن
آراء كتابها وال تلزم الجائزة.

المدير القانوني

تصميم وإخراج وطباعة
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-9ترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع
العتبارات فنية.
-01صفحات المجلة مفتوحة لجميع محبي
النخلة حول العالم بما يساهم في توطين

صندوق بريد  111047ابوظبي،
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف0097126333970 :
فاكس0097126333756 :
finelinead@hotmail.com
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�أعرب �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ،وزير
التعليم العايل والبحث العلمي ،رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،عن
تقديره للرعاية ال�سامية التي تلقاها اجلائزة
من القيادة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،وتقدير �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة .ما دفع اجلائزة
قدم ًا كي تتبو�أ موقعها الريادي الذي و�صلت
�إليه على امل�ستويني العربي والدويل ،و�ساهم يف
تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات يف خدمة
ال�شجرة املباركة والعاملني فيها حول العامل.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي عقده �سعادة
الدكتور عبد الوهاب زاي��د �أم�ين عام جائزة
خليفة ال��دول��ي��ة لنخيل ال��ت��م��ر��� ،ص��ب��اح ي��وم
الأربعاء  15فرباير  2012يف ق�صر الإمارات
ب�أبوظبي ،للإعالن عن �أ�سماء الفائزين يف

اجل��ائ��زة بدورتها الرابعة بح�ضور الدكتور
ه�لال حميد �ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س
الأم���ن���اء ورئ��ي�����س اللجنة الإداري�����ة وامل��ال��ي��ة
باجلائزة .و�أكد ب�أننا فخورون بامل�ستوى الرفيع
ال���ذي و���ص��ل��ت �إل��ي��ه اجل��ائ��زة خ�ل�ال دورت��ه��ا
الرابعة بف�ضل الثقة الكبرية وتوجيهات �سمو
ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ،وزير التعليم
العايل والبحث العلمي ،رئي�س جمل�س �أمناء
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
و�أ�ضاف �أمني عام اجلائزة �أنه بناء على تقرير
اللجنة العلمية وحتكيم الأع��م��ال امل�شاركة
بفئات اجل��ائ��زة اخلم�س ب��دورت��ه��ا الرابعة
 ،2012واعتماد �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان جاءت النتائج على النحو التايل:
فئة ال�شخ�صية املتميزة:
الفائز :الدكتور �أحمد �سيف حممد الفال�سي
من دولة الإمارات العربية املتحدة.

نهيان مبارك :
دعم خليفة بن زايد
يُعزز موقع الجائزة
إقليميًا ودوليًا
فئة �أف�ضل م�شروع تنموي:
الفائز الأول :برنامج حت�سني تغذية �أ�شجار
نخيل التمر  /مركز خدمات املزارعني  /جهاز
�أبوظبي للرقابة الغذائية من دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة.
الفائز الثاين :م�شروع تنمية وا�ستدامة واحات
مدينة العني و�أفالجها � /إم���ارة �أبوظبي –
دائرة ال�ش�ؤون البلدية – بلدية العني من دولة
الإمارات العربية املتحدة.

فئة �أف�ضل تقنية متميزة:
الفائز الأول :تطوير تقنية �آلة فرز �أوتوماتيكية
لثمار النخيل �أ  .عبد احلميد دجفيل من
اجلمهورية اجلزائرية.
الفائز الثاين :زي��ادة �إنتاج التمور من خالل
حت�سني ال�ترب��ة با�ستعمال م���ادة الزيوليت
القاب�ضة ملياه الري  /د .نذير ح�سني  /وزارة
البيئة من دولة قطر.
فئة املنتجني املتميزين:
الفائز الأول :مت حجب اجلائزة.
الفائز الثاين :املزرعة النموذجية لنخيل التمر
بالت�ساوي بني �أ .حمد علي �سلمان املزروعي و
�أ .من�صور علي �سلمان حممد املزروعي من
دولة الإمارات العربية املتحدة.
فئة البحوث والدرا�سات املتميزة:
الفائز الأول :درا�سة  1000عالمة من املركب
اجليني (امليكرو�ساتاليت) لأ�شجار نخيل

التمر  /املركز ال��دويل للبحوث الزراعية يف
املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة ( ايكاردا )
من اجلمهورية العربية ال�سورية.
ال��ف��ائ��ز ال��ث��اين� :أه��م��ي��ة م�����ض��ادات الأك�����س��دة
وهرمون الأ�سرتوجني لنمو بذور نخيل التمر
يف الواحات امل�صرية  /د� .سحر يو�سف حممد
العقبي من جمهورية م�صر العربية.
علم ًا �أن الفائز الأول يح�صل على مبلغ مايل
قدره � 300ألف درهم ودرع تذكاري و�شهادة
تقدير ،والفائز الثاين يح�صل على � 200ألف
دره��م مع درع تذكاري و�شهادة تقدير تقدم
خ�لال حفل كبري يقام بق�صر الإم���ارات يوم
الأحد  11مار�س .2012
�إح�صائيات اجلائزة:
م��ن جهته فقد �أو���ض��ح الدكتور ه�لال حميد
�ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س الأم��ن��اء رئي�س
اللجنة الإداري���ة واملالية باجلائزة ب���أن هذه
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الدورة متيزت مبجموعة من النقاط الأ�سا�سية
�أبرزها زي��ادة ملحوظة يف �أع��داد املرت�شحني
املواطنني و�صلت �إىل  % 68و  % 32زيادة
يف �أع���داد املرت�شحني دول��ي�� ًا قيا�س ًا ب��ال��دورة
املا�ضية.
وعلى �صعيد الفئات فقد �سجلت جميعها زيادة
ملحوظة كانت على النحو التايل:
فئة �أف�ضل �شخ�صية متميزة �سجلت زي��ادة
وقدرها  . % 44يف حني �سجلت فئة �أف�ضل
م�شروع تنموي زيادة وقدرها  ، % 40وعن فئة
�أف�ضل تقنية متميزة فقد �سجلت زيادة وقدرها
 ، % 37وعن فئة البحوث والدرا�سات املتميزة
فقد �سجلت ارتفاع ًا وق��دره � ، % 27أم��ا فئة
�أف�ضل �إنتاج متميز فقد �سجلت زيادة وقدرها
. % 17من جهة �أخرى نرى ب�أن ح�صة الدول
العربية من جممل امل�شاركات بفئات اجلائزة قد
�سجلت زيادة وقدرها  % 30يف حني كانت ن�سبة
الزيادة من بقية دول العامل وقدرها . % 46
ك��م��ا ا�ستعر�ض ال��دك��ت��ور الكعبي يف كلمته
ملخ�ص ًا لأهم اجنازات االمانة العامة للجائزة
خالل الدورة الرابعة  2012وهي على النحو
التايل:
�إ�صدار م�سكوكة ف�ضية ر�سمية ( 50درهما)ً
حتمل �شعار اجلائزة و�صورة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
راعي اجلائزة ،وذلك مبنا�سبة مرور � 5سنوات
على ت�أ�سي�س اجل��ائ��زة��� ،ص��درت امل�سكوكة
بالتعاون مع امل�صرف املركزي بالإمارات.
�إ���ص��دار الكتاب ال�سنوي للجائزة يف دورتها
الثالثة يت�ضمن كافة الأن�شطة والفعاليات
التي جرى تنفيذها وفق ًا للخطة اال�سرتاتيجية
للجائزة.
�إ����ص���دار ك��ت��اب ال��ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة خ�لال
ال���دورات الثالث املا�ضية (،2010 ،2009
 ،)2011يتيح للباحثني واملخت�صني االطالع
على م�ضمون البحوث الفائزة واملتميزة بهدف
تعميم ال��ف��ائ��دة وت��وط�ين املعرفة العلمية يف

جمال نخيل التمر.
�إ���ص��دار ك��ت��اب ع��م��ارة �سعف النخيل باللغة
االنكليزية ،هو مبثابة �أول كتاب علمي يغو�ص
يف �أعماق عمارة �سعف النخيل باعتباره �أحد
مفردات النخلة ،ويوثق ال�ستخدام االن�سان
لعري�ش النخيل يف بناء امل�سكن ال�تراث��ي يف
مرحلة م��ا قبل ال��ن��ف��ط ،ال��ك��ت��اب م��ن �إع���داد
الباحثة الربيطانية �ساندرا بيي�سيك.
امل�شاركة يف �أع��م��ال امللتقى ال���دويل الثاين
للتمر يف اململكة املغربية نوفمرب  ، 2011حيث
ت�شرفت اجلائزة بزيارة جاللة امللك حممد
ال�ساد�س جلناح االمارات حيث �أثنى على عمق
عالقات التعاون بني البلدين يف جمال زراعة
النخيل وانتاج التمور.
امل�شاركة بورقة عمل يف امل�ؤمتر الدويل بحوث
النخيل يف العا�صمة اجلزائر نوفمرب 2011
� ،ضمن اط��ار حملة التعريف باجلائزة على
امل�ستوى العربي.
اط�لاق احلملة الوطنية للتعريف باجلائزة
على م�ستوى الدولة بالتعاون مع مركز ابوظبي
خلدمات املزارعني ،حيث عقد اللقاء الأول مع
مزارعي النخيل بابوظبي والثاين مع مزارعي
النخيل باملنطقة الغربية (ل��ي��وا) ،و�أث��م��رت
احلملة عن زيادة وقدرها  % 68يف ن�سبة عدد
املرت�شحني املواطنني.
�إ�صدار املجلد الثالث يت�ضمن �أربعة �أعداد من

جملة ال�شجرة املباركة ،هي مبثابة �أول جملة
علمية متخ�ص�صة بنخيل التمر على م�ستوى
املنطقة العربية� .أثبتت جناحها و�ساهمت يف
تعزيز االعالم العلمي املتخ�ص�ص باالمارات.
ويف ختام امل�ؤمتر ال�صحفي فقد �شدد �سعادة
الدكتور عبد الوهاب زاي��د �أم�ين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر على �أهمية دعم
�سمو ال�شيخ نهيان م��ب��ارك �آل نهيان ،وزي��ر
التعليم العايل والبحث العلمي ،رئي�س جمل�س
�أمناء اجلائزة ،لأهداف اجلائزة التي تطمح
�إىل حتقيقها و�أب��رزه��ا تعزيز ال��دور الريادي
ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة عاملي ًا يف
تنمية وتطوير البحث العلمي اخلا�ص بالنخيل،
وت�شجيع العاملني يف قطاع زراعة نخيل التمر
من الباحثني واملزارعني واملنتجني وامل�صدرين
وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات والهيئات املخت�صة.
وتكرمي ال�شخ�صيات العاملة يف جمال نخيل
ال��ت��م��ر ،ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي ،والإق��ل��ي��م��ي
والدويل.
ُيذْ َكر ب���أن حفل تكرمي الفائزين يف اجلائزة
بدورتها الرابعة والذي تنظمه الأمانة العامة
للجائزة �سوف يقام ي��وم الأح���د  11مار�س
 2012يف ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يف ق�صر
الإمارات بابوظبي.

نهيان مبارك يرعى افتتاح معرض ا لصـور الفائـزة
والمتميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم

نظمتها جائزة
خليفة الدولية لنخيل
التمر
بالتعاون مع رابطة
أبوظبي الدولية
للتصوير الفوتوغرافي

العـدســة تـوثــق
ذاكرة اإلنسان مع
الشجرة المباركة
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حتت رعاية �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س
جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر افتتحت الأمانة العامة للجائزة معر�ض
الأعمال الفائزة واملتميزة يف امل�سابقة الدولية
لت�صوير النخلة (النخلة يف عيون العامل) يف
ن�سختها الثالثة  2012وذلك م�ساء االحد
 5فرباير  2102يف �صالة املركز الثقايف

بابوظبي ،بح�ضور �سعادة الدكتور عبد اهلل
�سعد اخلنب�شي مدير جامعة الإمارات العربية
املتحدة و�سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
�أمني عام اجلائزة والدكتور هالل حميد
�ساعد الكعبي ع�ضو جمل�س الأمناء ورئي�س
اللجنة الإدارية واملالية باجلائزة ،و�سعادة
عبد اهلل �سامل العامري مدير �إدارة الثقافة
والفنون يف هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث
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 800صورة تتنافس على حب النخلة في عيون مصوري العالم
و�سعادة وليد الزعابي مدير
�إدارة الرتاث والفنون يف وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع،
والفائزين بامل�سابقة وح�شد كبري
من حمبي النخلة وهواة الت�صوير
الفوتوغرايف بالإمارات واملنطقة.
وقام �سعادة �أمني عام اجلائزة
واحل�ضور بالتجوال يف �أروقة
املعر�ض ا�ستعر�ضوا الأعمال
الفائزة واملتميزة واجلوانب
الفنية املتبعة يف توثيق العالقة
بني الإن�سان وال�شجرة املباركة
من خالل عيون وعد�سة م�صوري
العامل ،وعقب ذلك كرمت الأمانة
العامة للجائزة الأخوة الفائزين
باملراكز الثالثة الأوىل حيث فاز
باملركز الأول �أحمد �سامل �سلمان
الكندي ،وفاز باملركز الثاين
يو�سف �أحمد ح�سني اخلمي�س،
وفازت باملركز الثالث موزة
كرابملا ةرجشلا عم ناسنإلا ةركاذ قــثوـت ةــسدـعلا
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الفال�سي .حيث �شهدت امل�سابقة يف ن�سختها

الثالثة مناف�سة حادة �شارك فيها حوايل 789

�صورة �أخذت بعد�سة  166م�صور ًا حمرتف ًا
وهاوي ًا ميثلون  20دولة حول العامل.
من جهته �أكد �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
عقب افتتاح املعر�ض� ،أن هذه امل�سابقة حتظى
باهتمام خا�ص ورعاية وتقدير �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر لدور العد�سة يف
توثيق ذاكرة الإن�سان مع ال�شجرة املباركة يف
خمتلف دول العامل ،كما تعمل امل�سابقة على
ت�أ�صيل العالقة بني الإن�سان ومفردات بيئته
وخ�صو�ص ًا �شجرة نخيل التمر ،و�أ�شاد بدعم
�سموه الال حمدود لل�شجرة املباركة عرب
توظيف فن الت�صوير ال�ضوئي كو�سيلة لتنمية
وعي اجلمهور ب�أهمية �شجرة النخيل .وخلق
ف�ضاء �أرحب لتبادل اخلربات بني امل�صورين
ال�ضوئيني (هواة وحمرتفني) من كافة �أنحاء

العامل .و�إبراز املقومات ال�سياحية والبيئية والرتاثية ل�شجرة نخيل التمر
من خالل ال�صورة الفوتوغرافية وت�شجيع ارتباط الإن�سان بالأر�ض
والزراعة.
كما �أعرب �سعادة �أمني عام اجلائزة عن �سعادته للحب الكبري الذي
مل�سه يف عيون م�صوري النخلة من خمتلف دول العامل وتقديرهم لها،
�إ�ضافة �إىل العدد الكبري من امل�شاركني يف امل�سابقة يف دورتها الثانية
مقدر ًا اجلهود املبذولة من قبل امل�صورين امل�شاركني هواة وحمرتفني.
من جانبه فقد �أعرب �سعادة عبد اهلل �سامل العامري مدير �إدارة الثقافة
والفنون يف هيئة �أبوظبي للثقافة والرتاث عن تقديره للنجاح الكبري الذي
حققته امل�سابقة يف ن�سختها الثالثة  2012وقال ب�أن هذه الدورة ال�شك
تعترب �أكرث جناح ًا و�أن�ضج خربة ،خا�صة بالنظر �إىل النجاحات املتوالية
التي حترزها النخلة يف احلياة العامة للمجتمع املحلي بالإمارات على كافة
ال�صعد وامل�ستويات .كما �أعرب عن تقديره و�شكره للأمانة العامة جلائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر على هذه املبادرة التي تعك�س تقديرهم للنخلة
وتعزيز ًا لدور عد�سة امل�صور يف �إغناء ذاكرة الوطن و�إحياء تراثه الوطني
ودعم برامج التنمية امل�ستدامة بكل �أبعادها.
كما وجه �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام اجلائزة ال�شكر
والتقدير �إىل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع على دعمهم
الطيب ورعايتهم للمعر�ض عرب تقدمي �صالة امل�سرح الوطني لعر�ض
الأعمال الفائزة واملتميزة يف امل�سابقة ،وال�شكر مو�صول �إىل هيئة
�أبوظبي للثقافة والرتاث ورابطة �أبوظبي الدولية للت�صوير الفوتوغرايف
و�إىل جلنة التحكيم التي بذلت جهد ًا كبري ًا وتعاملت بدقة و�شفافية
عالية مع كافة ال�صور امل�شاركة ،مهنئ ًا الفائزين.
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تعزيز المشاركة الوطنية
للتعريف بالجائزة وتأهيل المزارعين
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جائزة خليفة
الدولية لنخيل
التمر تشارك في
المعرض الزراعي
الثاني بالعين 2012

عززت االمانة العامة جلائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر ح�ضورها امام اجلمهور الزراعي
املخت�ص وحمبي �شجرة نخيل التمر �إثر
م�شاركتها يف املعر�ض الزراعي الثاين مبدينة
العني والذي ينظمه جهاز ابوظبي للرقابة
الغذائية خالل الفرتة من  25 – 22فرباير
اجلاري بهدف التعريف بفئات اجلائزة
وت�شجيع املزارعني واملنتجني للم�شاركة
باجلائزة يف دورتها اخلام�سة  2013والتي
يبد�أ فتح باب الت�سجيل فيها مع بداية �شهر
يونيو ولغاية �شهر اكتوبر .2012
وا�شار �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد امني
عام اجلائزة يف ت�صريح �صحفي بهذه املنا�سبة
ان هذه امل�شاركة تندرج �ضمن احلملة الوطنية
للتعريف بفئات اجلائزة والتي بد�أتها االمانة

العامة يف العام املا�ضي بتوجيهات �سمو ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئي�س جمل�س الأمناء وقد
اثمرت عن ارتفاع ملحوظ يف اعداد امل�شاركني
املواطنني حيث بلغت ن�سبة الزيادة % 68
قيا�س ًا بالدورة املا�ضية .ما انعك�س ايجابي ًا يف
ارتفاع ن�سبة الفائزين املواطنني هذا العام.
وعليه �ستقوم اجلائزة مبوا�صلة جهودها
يف ت�شجيع ومد يد العون لالخوة املواطنني
مزارعي ومنتجي وحمبي �شجرة نخيل التمر
على الرت�شح لفئات اجلائزة علم ًا ب�أن الكثري
منهم لديه كافة امل�ؤهالت الفنية والتقنية
للتناف�س على امل�ستوى الدويل.
كما ت�أتي م�شاركة اجلائزة يف املعر�ض
الزراعي الثاين  2012يف اطار تعزيز روح

االنتماء وامل�شاركة عند املزارعني ومنتجي
التمور ،من خالل االلتقاء مع بع�ضهم البع�ض
لتبادل الأفكار واخلربات وتقدمي الدعم الفني
واللوج�ستي لهم ما فيه ت�أ�صيل ثقافة وحب
النخلة للم�ساهمة يف بناء جمتمع م�ستدام.

الحملة الوطنية
للتعريف بفئات
الجائزة ساهمت
في رفع نسبة
المرشحين من
المواطنين ٪ 68
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صدر عن األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

عمارة سعف النخيل
(العريش)
أول كتاب يوثق الستخدام سعف النخيل في بناء
البيوت في صحراء اإلمارات

)شيرعلا( ليخنلا فعس ةرامع
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برعاية �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزي��ر التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س
جمل�س �أم�ن��اء ج��ائ��زة خليفة الدولية لنخيل
التمر� ،أ�صدرت الأمانة العامة للجائزة �أول
كتاب باللغة االنكليزية بعنوان (العري�ش-
ع�م��ارة �سعف النخيل) للباحثة الربيطانية
ال�سيدة �ساندرة بيي�سك وعن دار ن�شر توما�س
هدي�سون الربيطانية ،يتحدث عن دور النخلة
يف ت��اري��خ دول ��ة الإم � ��ارات وامل�ن�ط�ق��ة وت��راث
�أبنائها يف خمتلف جماالت احلياة .الكتاب هو
الأول من نوعه الذي يغو�ص يف �أعماق عمارة
�سعف النخيل التي تعد من الأجزاء الرئي�سية
ولكن املتال�شية ب�سرعة من تاريخ وتراث دولة
الإمارات العربية املتحدة.
حيث �أك��د �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
�أم�ي�ن ع��ام اجل��ائ��زة ب���أن ه��ذا ال�ك�ت��اب ي�أتي
ترجمة لتوجيهات �سمو ال�شيخ نهيان مبارك
�آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئي�س جمل�س �أم�ن��اء ج��ائ��زة خليفة الدولية
لنخيل ال�ت�م��ر ،وتلبية لأه ��داف اجل��ائ��زة يف
ن�شر ثقافة حب النخلة ونقل املعرفة العلمية
املتخ�ص�صة بال�شجرة امل �ب��ارك��ة �إىل كافة
املخت�صني واملهتمني يف خمتلف �أنحاء العامل.
ركز الكتاب على دور �سعف النخيل يف �إن�شاء
املباين الب�سيطة التي وفرت امل��أوى من املناخ
القا�سي يف الإم��ارات و�شبه اجلزيرة العربية
لعقود كثرية حيث وفرت املباين امل�صنوعة من
�سعف النخيل م��أوى من املناخ القا�سي ل�شبه
اجلزيرة العربية لعقود كثرية.
هذه املباين تعد �أحد الأ�شكال القليلة للحياة
النباتية يف ه��ذه ال�ظ��روف احل��ارة والرملية
ا��س�ت�خ��دم��ت ��س�ع��ف ال�ن�خ�ي��ل ب �ط��رق مبدعة
وخالقة لإيجاد هياكل �صاحلة لل�سكن قاومت
وبقيت مع العديد من الأجيال ،ومع ا�ستخدام
العمارة الغربية املعا�صرة الراهنة والت�شجيع
على ا�ستخدام القامات ال�شاهقة للمباين يف
منطقة اخلليج العربي ف��إن العديد من هذه
الأ�ساليب التقليدية املحلية �ضاعت مقابل

انت�شار العمران املدين.
متام ًا كما يعترب اخليزران �شيئ ًا رئي�س ًا يدخل
يف ب�ن��اء امل�ب��اين الأ��س�ي��وي��ة ك��ذل��ك ه��و احل��ال
بالن�سبة ل�سعف النخيل ال��ذي ي�سكن قلب
ال�ت�راث يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة
وال �ب �ل��دان املحيطة يف املنطقة .ي�ق��دم هذا
الكتاب ال��ذي ه��و نتاج برنامج بحثي عمره
ثالث �سنوات نظرة عامة �شاملة عن عمارة
�سعف النخيل وتاريخها وتقاليدها.

يت�ألف الكتاب من خم�سة �أق�سام :نظرة عامة
م��ع ��ص��ور ت��اري�خ�ي��ة ،م�ق��ارن��ة ب�ين التنوعات
الإقليمية يف الإمارات العربية املتحدة ،الرتكيز
على التفا�صيل املعمارية والأ�سلوب الفني يف
البناء ،اال�ستخدامات املعا�صرة لعمارة �سعف
النخيل وق�سم خا�ص بامل�صادر مبا يف ذلك
مقدمة تدريجية ل�صناعة العري�ش من املواد
الرئي�سية وحتى �شكل البناء.
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يف البلدان واملعادن .تويف اب��ن ال��وردي �أي��ام
طاعون حلب عام 749هـ.
كتاب م�شهور
«خ��ري��دة العجائب وف��ري��دة ال��غ��رائ��ب» كتاب
م�شهور ك��ان��ت للم�ست�شرقني ع��ن��اي��ة ب��ه يف
الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر� .ألفه
�صاحبه تلبية لأم��ر نائب ال�سلطنة ال�شريفة
بالقلعة املن�صورة ،وجعله ابن الوردي �شرح ًا
للخريطة ال��ت��ي ر�سمها ل��ه ،بحيث ي�صعب

الف�صل بني الكتاب واخلريطة التي ال تزال
مكتبة باري�س حمتفظة ب�أ�صلها ،و�أتبع امل�ؤلف
ذل��ك بذكر مات�ضمنته اخلريطة من �أ�سماء
ال��ب��ل��دان ،وعجائبها و�آث��اره��ا مرتبة ح�سب
الأقاليم املر�سومة ،ثم البحار واجلزر والآبار
والأنهار والعيون ،واجلبال والأحجار والنباتات
واحليوانات.
وت�ضمن ك��ت��اب « خ��ري��دة العجائب وف��ري��دة
الغرائب» باب ًا للحيوان والنبات وعلى حروف
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احتوت املكتبة العربية العديد من املُ�صنفات
التي �ضمت ف�صولها حديث م�ؤلفيها عن النخلة
املباركة .وي�أتي كتاب �سراج الدين بن الوردي
( 691هـ 1291 -م  861 /هـ 1457 -م)
املو�سوم ب ـ (خريدة العجائب وفريدة الغرائب)
ويقدم كتاب ابن الوردي جملة فوائد :جغرافية
وتاريخية ونباتية وفلكية ال��خ والعجيب �أن��ه
متمر�س يف كل فرع يعر�ض اليه ويقدم مادة
علمية مفيدة .وذكر يف مقدمة كتابه �إىل �أ ّنه:
(ر�سالة لطيفة باهرة كال�شرح يف تو�ضيح ما يف
هذه الدائرة تبني للناظر فيها �أحوال اجلبال
واجلهات والبحار والفلوات ،وما ا�شتملت عليه
من املمالك م�ستوعب ًا فيها لذلك �إن �شاء اهلل
تعاىل).
من ال�سرية
اب��ن ال���وردي ه��و ال��ع��امل واجل��غ��رايف والأدي���ب
والقا�ضي والنحو ،زين الدين �أبو حف�ص عمر
املظفر بن عمر بن �أبي الفوار�س ال�شهري بابن
الوردي ،ينتهي ن�سبه �إىل اخلليفة الرا�شد �أبي
بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه.
وقد خا�ض يف كل العلوم والفنون و�أجاد و�أبدع،
و�أخذ عن العلماء �صدر الدين العثماين وفخر
الدين الطائي و�شهاب الدين احلنبلي وتقي
الدين ابن تيمية وويل ق�ضاء منبج بال�شام وقد
اخ��ذ عنه جماعة من �أه��ل العلم وم��ن ه���ؤالء
التالميذ� :إبراهيم احللبوين و�شرف الدين
امل��ع��ري وب���در ال��دي��ن احللبي وحم��ي��ي الدين
الدم�شقي و�شم�س الدين العبديل.
وترك ابن الوردي ُم�صنفات وافرة تنوعت يف
العلوم والآداب ،منها كتبه�( :أبكار الأفكار يف
م�شكل الأخبار يف ال�شعر والأدب ،بهجة احلاوي،
يف الفقه ،تتمة املخت�صر يف �أخبار الب�شر يف
التاريخ ،تذكرة الغريب يف النحو ،الر�سائل
املهذبة يف امل�سائل امللقبة ،يف الفرائ�ض ،ر�سالة
ال�سيف والقلم يف الأدب ،ال�شهاب الثاقب يف
الت�صوف ،ديوان �شعر ،وهو �صاحب الالمية
ال�شهرية المية ابن ال��وردي ،وله �أي�ض ًا كتابه
املعروف خريدة العجائب وفريدة الغرائب»
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امل��ع��ج��م .وم���ن م��ي��زات��ه :ت�سمية ال��ن��ب��ات��ات
ب�أ�سمائها القدمية واحل��دي��ث��ة ،كقوله :ودم
الأخ��وي��ن ه��و ال��ع��ن��دم ،والبقلة احل��م��راء هي
ال��رج��ل��ة ،واحل�� ّم�����ص ه��و ال�����ص��ن�بري ،وح��ب
الر�شاد هو احل��رف ...وقد طبع كتاب �سراج
الدين بن ال��وردي «خريدة العجائب وفريدة
الغرائب» �أول مرة يف مدينة لوند ال�سويدية
�سنة 1824م ،م��ع ت��رج��م��ة التينية بعناية
هايلندر ،ويقع يف � 300صفحة ،وطبع يف مدينة
�أوب�ساال ال�سويدية يف جملدين بعناية تورنبورغ
ما بني �سنة1835   و�سنة 1839م .وطبع يف
املطبعة الوهبية يف القاهرة �سنة 1292هـ/
1880م ،كما طبع اخلريدة �أي�ض ًا يف املطبعة
ال�شرفية يف القاهرة �سنة  1300هـ1882 /م،
ثم �سنة  1314هـ1896 /م ،ون�شر «�سيغفريد
فرويند» الف�صل اخلا�ص ب�أحوال يوم القيامة يف
«بر�سالو» �سنة1853م ،و�أخري ًا ّمت ن�شر كتاب
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب» محُ قق ًا عن
مكتبة الثقافة الدينية ل�سنة  2007م.
ويدخل كتاب ابن ال��وردي «خريدة العجائب
وفريدة الغرائب» يف نطاق كتب اجلغرافيا،
ولكن بطريقة يتم الرتكيز فيها على العجائب
 .وي��ب��دو لنا ذل��ك م��ن خ�لال ع��ن��وان��ه .ويبد�أ

م�ؤلفه بالقول ب�أ ّنه و�ضع دائرة على �صورة �شكل
الأر�ض يف الطول والعر�ض ،ب�أقاليمها وجهاتها،
وب��ل��دان��ه��ا ،و�صفاتها وع��رو���ض��ه��ا وهيئاتها،
و�أق��ط��اره��ا وممالكها ،وطرقها وم�سالكها،
وم��ف��اوزه��ا ومهالكها ،وع��ام��ره��ا وغامرها،
وجبالها ورمالها ،وعجائبها وغرائبها ،وموقع
كل مملكة و�إقليم من الأخ��رى .ثم ي�شرع بعد
ذل��ك يف تناول البلدان والأق��ط��ار واخللجان
والبحار واجل��زائ��ر والآث���ار .ويكر�س ف�صوال
�أخ����رى يف خ��وا���ص الأح���ج���ار ومنافعها ويف
املعادن واجل��واه��ر وخوا�صها ،وكذلك الأم��ر
بالن�سبة  للنباتات والفواكه وخوا�صها .وينهي
هذا الق�سم  باحليوانات والطيور وخوا�صها.
لكنه مل يتوقف عند ح ّد الأر�ض وخوا�صها بل
يختم كتابه بذكر املالحم وعالمات ال�ساعة
وظهور الفنت واحلوادث.
ن�سبة الكتاب
ين�سب معظم املت�أخرين هذا الكتاب �إىل ابن
ال��وردي ال�شاعر» ت 749هـ» .وذه��ب حم ّمد
بن �أبي �شنب» ت 1930م» يف دائرة املعارف
الإ�سالمية �إىل �أنّ م�ؤلف الكتاب رجل �آخر،
ُيدعى �أي�ض ًا ابن الوردي ،ووفاته �سنة» 881هـ»،

وتعق ّبه اخري الدين الزركلي م�ؤلف « الأعالم»
ب�أنّ هذا هو ال��وروري :عمر بن عي�سى ،ولي�س
الوردي .قال الزركلي »:وبهذا يظل الإ�شكال يف
ن�سبة خريدة العجائب �إىل ابن الوردي» ،و�أفاد
�أ ّنه ر�آى يف الفاتيكان» خمطوطة رقم 1098
عربي» خمطوطة ميانية حديثة ،كتبها ابن
املطهر اجلرموزي �سنة 1124هـ وعليها ا�سم
امل�ؤلف :عمر بن من�صور بن حم ّمد بن عمر
الوردي ال�سبكي».
�صورة النخل يف اخلريدة
�إنّ مايهمنا من حمتويات كتاب ابن ال��وردي
«خريدة العجائب وفريدة الغرائب»  ،ما ذكره
عن» النخل» حيث جاء ذكرها كالآتي :النخل
هو �أول �شجرة ا�ستقرت على وجه الأر�ض ،وهي
�شجرة مباركة ال توجد يف كل مكان .قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أكرموا عماتكم
النخل» و�إمن��ا �سميت عمتنا لأ ّنها خلقت من
ف�ضلة طينة �آدم عليه ال�سالم ،ولأ ّنها ت�شبه
الإن�����س��ان م��ن حيث ا�ستقامة ق�� ّده��ا وطولها
وام��ت��ي��از ذك��ره��ا ب�ين الإن����اث ،واخت�صا�صها
باللقاح ،ورائحة طلعها كرائحة املني».
الطلع
ُ
ثم �أ���ش��ار اب��ن ال���وردي لطلع النخيل بقوله»:
ولطلعها غالف كامل�شيمة التي يكون الولد فيها،
ول��و قطع ر�أ�سها ماتت ،ول��و �أ���ص��اب ُج ّمارها
�آف��ة هلكت .وا ُ
جل�� ّم��ا ُر م��ن النخلة ك��املُ ِ��خ من
الإن�سان ،وعليها الليف ك�شعر الإن�سان ،و�إذا
تقاربت ذكورها و�إناثها حملت حم ًال كثري ًا
لأ ّنها ت�ست�أن�س باملجاورة» .و�أ�ضاف »:و�إذا كانت
ذكورها بني �إناثها �ألقحتها بالريح ،ورمبا قطع
�إلفها من الذكور فال حتمل ،لفراقه ،و�إذا دام
�شربها للماء العذب تغ ّريت ،و�إذا ُ�س ِق َيت املاء
ح�سنَ ثمرها».
املالح �أو ُط ِر َح ُ
امللح يف �أ�صولها ُ
�أمرا�ض النخل
ثم حت��دث عن الأم��را���ض التي تعرتي النخل
وعالجاتها فقال �صاحب «خريدة العجائب
وفريدة الغرائب»� ،إنّ �أمرا�ض ًا تعرت�ض النخل

الشجرة المباركة  -مارس 2012

الغم ،وعالجها �أن
مثل �أمرا�ض الإن�سان ،نحوُ »:
ُي�ش ّد بينها وبني مع�شوقها الذي مالت �إليه بحبل
�أو ُيع ّلق عليها �سعفة منه� ،أو يجعل فيها من
طلعهِ .ومن �أمرا�ضها منع احلمل ،وعالجه �أن
ت�أخذ ف�أ�س ًا وتدنو منها وتقول لرجل معك� :أنا
�أريد �أن �أقطع هذه النخلة لأ ّنها منعت احلمل،
فيقول ذلك الرجل :ال تفعل ف�إ ّنها ال حتمل يف
هذه ال�سنة ،فتقول :ال ُب ّد مِ ن قطعها ،وت�ضربها
ثالث �ضربات بظهر الف�أ�س ،فيم�سكها الآخر
ويقول :باهلل ال تفعل ف�إ ّنها تثمر يف هذه ال�سنة

ف�أ�صرب عليها وال تعجل و�إن مل تثمر ف�أقطعها،
فتُثمر يف تلك ال�سنة وحتمل حم ًال طائ ًال».
ومن �أمرا�ضها �أي�ض ًا� :سقوط الثمرة بعد احلمل
وع�لاج��ه �أن يتخذ لها منطقة م��ن الأ���س��رب
فتطوق به فال ت�سقط بعدها� ،أو يتخذ لها �أوتاد ًا
من خ�شب البلوط ويدفنها حولها يف الأر�ض.
ومن عجيب �أمرها �أنك �إذا �أخذت نوى متر من
نخلة واحدة وزرعت منها �ألف نخلة ،جاءت كل
نخلة منها ال ت�شبه الأخرى .قال �صاحب كتاب
الفالحة� :إذا نقعت النوى يف بول البغل وزرعت

منها ما زرعت جاءت نخله كلها ذك��ور ًا ،و�إن
نقعت النوى يف املاء ثمانية �أيام وزرعته جاء
ب�سره كله حم��م��ر ًا؛ و�إن نقعت النوى يف بول
البقر �أيام ًا وجففته ثالث مرات وزرعته جاءت
كل نخلة حتمل حم ًال قدر نخلتني ،و�إذا �أخذت
نوى الب�سر الأحمر وح�شوته يف ثمر الأ�صفر
وزرعته جاء ب�سره �أ�صفر ،وكذلك بالعك�س،
وكذلك فالحة النوى املتطاول والنوى املدور.
وكيفية غر�سه �أن جتعل طرف النوى الغليظ
مم��ا يلي الأر�����ض وم��و���ض��ع النقري �إىل جهة
القبلة.
طلع مرتان بال�سنة؟
ثم روى ابن الوردي حكاية جاء فيها� :أن بع�ض
الر�ؤ�ساء �أُهدي له عذق واحد فيه ب�سرة حمراء
وب�سرة �صفراء .وحكي �أن قرية بنهر معقل
كانت نخلها تخرج الطلع يف ال�سنة مرتني.
وحكي �أنّ بال�سكن من �أعمال بغداد نخلة تخرج
كل �شهر طلعة واحدة على ممر ال�سنني .وكان
يف ب�ستان اب��ن اخل�شاب مب�صر نخلة حتمل
�أعذاقها ،يف كل ع��ذق ب�سرة ،ن�صفها �أحمر
ون�صفها �أ���ص��ف��ر ،والأع��ل��ى �أح��م��ر ،والأ�سفل
�أ�صفر؛ والعذق الآخر بالعك�س :الفوقاين �أ�صفر
والتحتاين �أحمر وعن بع�ض ملوك ال��روم �أنه
كتب �إىل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه:
قد بلغني �أن ببلدك �شجرة تخرج ثمرة ك�أنها
�آذان احلمر ،ثم تن�شق عن �أح�سن من الل�ؤل�ؤ
املنظوم ،ثم تخ�ضر فتكون كالزمرد ،ثم حتمر
وت�صفر فتكون ك�شذور الذهب .وقطع الياقوت،
ث��م تينع فتكون كطيب ال��ف��ال��وذج ،ث��م تيب�س
فتكون قوت ًا وتدخر م�ؤونة ،فلله درها �شجر ًة
و�إن �صدق اخلرب فهذه من �شجر اجلنة .فكتب
�إليه عمر ر�ضي اهلل عنه� :صدقت ر�سلك ،و�إنها
ال�شجرة التي ولد حتتها امل�سيح وقال� :إين عبد
اللهّ فال تدع مع اللهّ �إله ًا �آخر.
�سقوط الثمرة
من �أمرا�ض النخل عند ابن الوردي يف كتابه»
�سقوط الثمرة بعد احلمل» ،وعالجه «�أن يتخذ
لها منطقة من الأ�سرب فتط ّوق به فال ت�سقط
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�صفوان والرا�سخات
وختم امل�ؤلف ابن الوردي يف» « خريدة العجائب
وف��ري��دة الغرائب» بذكر ما و�صف خالد بن
���ص��ف��وان النخل ف��ق��ال »:ه��ي ال��را���س��خ��ات يف
الوحل ،املُطعمات يف ا َملحل ،املُلقحات بالفحل،
املُعينات ك�شهد النحل ،تخرج �أ�سفاط ًا غِ الظ ًا
و�أو�ساط ًا ك�أ ّنها ُملئت ورياط ًا ،ثم تن�شقّ عن
��س��ج��د كال�شذر املُ ّ
ن�ضد،
ق�ضبان لجُ�ين َ
وع��� َ
ثم ت�صري ذهب ًا �أحمر بعد �أن كانت يف لون
الزبرجد».
وذكر �أنّ من خوا�ص النخل عنده � :أنّ م�ضغ
خو�صها يقطع رائحة ال��ث��وم ،وكذلك رائحة
اخلمر .قال ال�شاعر:

الوردي
صورة النخل في «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» البن
ّ
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بعدها� ،أو يتخذ لها �أوت��اد ًا من خ�شب البلوط
ويدفنها حولها يف الأر�ض».
زراعة النوى
�أ���ش��ار م�ؤلف الكتاب �إىل عجيب �أم��ر النخل
ومنها� »:أن��ك �إذا �أخ���ذت ن��وى مت��ر م��ن نخلة
واحدة وزرعت منها ما زرعت جاءت نخله كلها
ذك��ور ًا ،و�إن نقعت النوى يف املاء ثمانية �أيام
وزرعته جاء ب�س َر ُه ك ّله محُ م ّر�أً؛ و�إن نقعت النوى
يف بول البقر �أيام ًا وجففته ثالث م ّرات وزرعته
ج��اءت ك�� ّل نخلة حتمل حم ًال ق��در نخلتني»،
و�أ�ضاف ابن الوردي من عجائب النخل� »:إذا
الب�سر الأح��م��ر وح�شوته يف ثمر
�أخ��ذت ن��وى َ
الأ�صفر وزرع��ت��ه ج��اء ب�س َره �أ�صفر ،وكذلك
بالعك�س ،وكذلك فالحة النوى املتطاول والنوى
امل��د ّور» .وعر�ض لكيفية غر�س النخل قائ ًال»:
�أن جتعل طرف النوى الغليظ مما يلي الأر�ض
ومو�ضع النقري �إىل جهة ال ِق ْب َلة».
َح ْم ٌل عجيب غريب
ثم روى عدّة حكايات غريبة وعجيبة عن حمل
النخل منها� »:أن بع�ض الر�ؤ�ساء �أُهْ دِ ي له عذق
واحد فيه ب�س َرة حمراء وب�س َرة �صفراء .وحكي

�أنّ قرية بنهر معقل -يف مدينة الب�صرة جنوب
ال��ع��راق -كانت نخلة تخرج الطلع يف ال�سنة
مرتني .وحكي �أنّ بال�سكن من �أعمال بغداد
نخلة تخرج ك��ل �شهر طلعة واح���دة على م ّر
ال�سنني .وكان يف ب�ستان ابن ّ
اخل�شاب مب�صر
نخلة حتمل �أعذاقها يف ك ّل عذق ب�س َرة ،ن�صفها
�أحمر ون�صفها �أ�صفر ،والأعلى �أحمر ،والأ�سفل
ا�صفر ،والعذق الآخر بالعك�س ،الفوقاين �أ�صفر
والتحتاين �أحمر».
ومن حكايات الكتاب الأخرى� :أنّ بع�ض ملوك
الروم قد كتب �إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه »:قد بلغني �أن ببلدك �شجرة
ّ
تخرج ثمرة ك�أ ّنها �آذان ا ُ
حلمر ،ثم تن�شق عن
�أح�سن من الل�ؤل�ؤ املنظوم ،ثم ّ
تخ�ضر وت�صفّر
فتكون ك�شذور الذهب وقطع الياقوت ،ثم تي َنع
فتكون كطيب الفالوذج ،ثم َت ْي َب�س فتكون قوت ًا
وتدخر م���ؤون��ة ،ف ّلله د ّره��ا �شجرة و�إن �صدق
اخل�بر ف��ه��ذه م��ن �شجر اجل��ن��ة» .فكتب �إليه
ر�ضي اهلل عنه� :صدقت ر�سلك،
الفاروق عمر ّ
و�إ ّنها ال�شجرة التي ُولِدَ حتتها امل�سيح ،وقال:
�إنيّ عبداهلل فال ت��د ُع مع اهلل �إله ًا �آخ��ر» ابن

ك�أنّ النخيل البا�سقات وقد بَدَ ت
لناظرها ُح�سن ًا قِ َباب َزبرجدِ
وقد علّقت من قلبها زينة لها
قناديل ياقوت ب�أمرا�س ع�سجدِ

حكومة السودان
على خطى آل نهيان

�صدر حديث ًا العدد اجلديد رقم  12يوليو 2011
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من جملة النخيل التي ت�صدرها جمعية فالحة
ورعاية النخيل ال�سودانية ،العديد من املو�ضوعات
العلمية والإر���ش��ادي��ة والفنية ،حيث النخلة يف
القر�آن الكرمي ،وملف خا�ص عن ال�سماد الع�ضوي
من خملفات النخيل ،ومقال عن النخيل والتمور
يف املدينة املنورة ،كما ا�ستعر�ض العدد مالمح
الربنامج القومي املقرتح لرتقية قطاع النخيل
يف ال�سودان ،وعر�ض ًا لتطور زراعة النخيل و�إنتاج

التمور يف ال�سودان .واملو�ضوع الأ�سا�سي كان عن
حكومةال�سودانممثلةمبعايلالأ�ستاذعليعثمان
حممد طه م�ست�شار الرئي�س ال�سوداين وكيف تعمل
يف تكري�س ثقافة حب النخلة يف املجتمع ال�سوداين
وك�أنها على خطى �آل نهيان الكرام الذين كر�سوا
ج��ل �إمكانياتهم يف خ��دم��ة ال�شجرة املباركة
والعاملني فيها �إع�لاء ملكانة النخلة يف املجتمع
الإماراتي .بالإ�ضافة �إىل عر�ض لأخبار ون�شاطات
اجلمعية.
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الدكتور �أحمد ح�سني ال�سعود
�أخ�صائي ح�شرات– حمطة بني يا�س
للتجارب والأبحاث الزراعية -الإدارة العامة
لزراعة �أبوظبي
ranahm58@hotmail.com

أهمية الماء في
المصائد الفيرمونية
التجميعية لسوسة
النخيل الحمراء
Rhynchophorus ferrugineus Olivier
)(Curculionidae: Coleoptera

ءارمحلا ليخنلا ةسوسل ةيعيمجتلا ةينومريفلا دئاصملا يف ءاملا ةيمهأ

22

ت� ��� �ش� �ك ��ل �� �س ��و�� �س ��ة ال� �ن� �خ� �ي ��ل احل�� �م� ��راء
Rhynchophorous
ferreuginous
Olivier (Coleoptera: Curculonidae
)� ،شكل( )1خ �ط��ر ًا حقيقي ًا ع�ل��ى �أ��ش�ج��ار

النخيل يف معظم مناطق زراعتها يف العامل

 Frohlichو Rodewald ((1970، Faleiro
ورفاقه( Abraham ،)1998ورف ��اق ��ه (
 ،)1998الأحمدي ،)2002( ،ال�سعود2004(,
 �أ) ،ال�سعود( Al Saoud )2006و�صحبة( ،)2010وتعود خطورة ه��ذه احل�شرة �إىل
العديد من العوامل ،فقد بني ()Lever 1969
،ال�سعود( 2004ب� )2008 ،صعوبة اكت�شاف

�أول -ت�شرين ث��اين ( �أكتوبر – نوفمرب) يف
املناطق الغربية ال�ساحلية (ال��رط�ب��ة) من
الهند ،وانخفا�ضه خالل �شهري يونيو ويوليو
(حزيران ومتوز) ،ويف منطقة ال�شرق الأو�سط
،التقطت امل�صائد الفريمونية� ،أعداد ًا كبرية
م��ن احل�����ش��رة،يف امل �ن��اط��ق اجل��اف��ة خ�لال
الفرتة �أيار -ت�شرين ثاين (مايو -نوفمرب)،
وانخف�ضت الأع� ��داد خ�ل�ال ��ش�ه��ري �شباط
و�آب(فرباير و�أغ�سط�س) .

وب�ي�ن  Abrahamورفاقه(� )1999أن
الن�شاط الأعظمي ل�سو�سة النخيل احلمراء
يف اململكة العربية ال�سعودية كان خالل الفرتة
من ني�سان -ت�شرين الثاين(�أبريل -نوفمرب)
م��ن ع��ام  1995وخ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن �أي ��ار-
حزيران (مايو -يونيو) وت�شرين �أول (�أكتوبر)
م ��ن ع���ام 1996ويف ��ش�ه��ر �أي � ��ار (م��اي��و)
و�أي �ل��ول (�سبتمرب) م��ن ع��ام  ،1997ووج��د
ال�سعود(2009 ،2009 ،2007 ،2006أ) �أن

الشجرة المباركة  -مارس 2012

الأ� �ش �ج��ار امل���ص��اب��ة يف امل��راح��ل الأوىل من
الإ�صابة ،والتي ميكن خاللها الق�ضاء على
الأطوار املختلفة للح�شرات املتواجدة يف هذه
الأ��ش�ج��ار ومنعها م��ن زي��ادة �شدة الإ�صابة،
ون�شرها على �أ�شجار �أخ��رى �سليمة حميطة
بالأ�شجار امل�صابة ،وغالبا ما يتم اكت�شافها،
بعد �أن تكون قد ق�ضت على الأ�شجار امل�صابة
وب �ع��د ��س�ق��وط ه��ذه الأ� �ش �ج��ار� ،شكل(� )2أو
جتويفها� ،شكل(� )3أو خ��روج امل��ادة الهالمية
ذات ال��رائ �ح��ة ال�ك��ري�ه��ة م�ن�ه��ا� ،شكل(�)4أو
الق�ضاء على قلب ال�شجرة (القمة النامية)
وموتها� ،شكل( )5ومما يزيد من خطورتها،
و�أ��ض��راره��ا ،تواجد �سو�سة النخيل احلمراء
على م��دار ال�سنة� ،شكل( )6وه��ذا م��ا ذك��ره
(، )Ghosh 1912الأح��م��دي (،)2002
ال�سعود( 2009، 2007 ،2006أ) وع��دم
دخولها يف طور ال�سكون ،فتتكاثر ب�شكل دائم
وتزداد �أعدادها وا�ضرارها ،وتنت�شر يف �أماكن
جديدة يف كل يوم يف حال عدم التدخل لوقف
هذا التكاثر واالنت�شار.
تختلف ف�ت�رات ن���ش��اط احل �� �ش��رة باختالف
املناطق وال�ف�ترات الزمنية من ال�سنة ،كما
تختلف من �سنة �إىل �أخرى ،ورمبا يعود ال�سبب
يف ذل��ك � ،إىل اخ �ت�لاف ال �ظ��روف البيئية
وبخا�صة درجات احل��رارة والرطوبة اجلوية،
فقد بني  Faleiroو()Rangnekar 2001
زي ��ادة ن�شاطها خ�لال ال �ف�ترة ،م��ن ت�شرين
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ال�شهر
يوليو( متوز) 2003

�أغ�سط�س( �آب)
�سبتمرب( �أيلول)
�أكتوبر( ت�شرين �أول)
نوفمرب( ت�شرين ثاين)
دي�سمرب( كانون �أول)
يناير( كانون ثاين) 2004
فرباير( �شباط)
مار�س( �آذار)
�أبريل( ني�سان)
مايو( �أيار)
يونيو( حزيران)
املجموع
املتو�سط ال�شهري
SD±
SE±
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امل�صائد الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل
احلمراء التقطت �أكرب الأع��داد خالل الفرتة
مار�س -مايو خالل عدة �سنوات من الدرا�سة،
والتقطت �أع��داد ًا �أقل من هذه الأع��داد خالل
فرتة اكتوبر -نوفمرب ،وتناق�صت الأعداد التي
التقطت يف امل�صائد خالل �شهر يناير� .شكل
(.)6
ال�شكل( )6ن�����ش��اط ���س��و���س��ة النخيل
احل��م��راء خ�لال الأ�شهر املختلفة من
ال�سنة يف منطقة الرحبة
خالل الفرتة(�أكتوبر � 2004-سبتمرب
)2005

تفيد هذه البيانات يف و�ضع الربامج ال�صحيحة
ملكافحة هذه احل�شرة واتخاذ الإجراءات التي
حتد من ن�شاطها وت�ساهم يف حرمانها من
امل�سكن واملكان الآمن خالل الفرتات املختلفة
من ال�سنة ،فتكريب الأ�شجار يفيد يف حرمانها
من الأماكن التي ت�سكنها ،وهنا يجب التنويه
�إىل منع التكريب �أو قطع �أي �سعف �أخ�ضر

عدد احل�شرات امللتقطة
♀
♂
42
25
51
38
21
17
5
14
56
41
26
18
354
29.5
15.8
4.5

56
39
79
55
42
28
11
16
67
61
45
35
534
44.5
21.6
6.2

خالل فرتة الن�شاط الأعظمي للح�شرة ،لأن
ق�ص هذه الأجزاء ي�ؤدي �إىل انطالق روائح من
�أماكن الق�ص تنجذب �إليها احل�شرات الكاملة
ل�سو�سة النخيل احلمراء ،فتزداد �شدة الإ�صابة
يف الأماكن املوبوءة وتنت�شر يف �أماكن �أخرى
جديدة
وق� � � ��د وج� � � ��د  Abrahamورف � ��اق � ��ه
( Vidhyasagar ،)2000,1999ورفاقه
( Faleiro ،)2000ورف ��اق ��ه (،)2000
2009ب(Al-Saoud
ال�سعود(،2007،
ورفاقه(� )2010أن �أعداد �إناث �سو�سة النخيل
احلمراء على �أعداد الذكور ،وقد بينت نتائج
�أح��د البحوث التي �أجريت يف اخلتم التابعة
لإم ��ارة �أب��و ظبي م��ا ذك��ره ه� ��ؤالء الباحثون
جدول(،)1
اجل� � � � ��دول(� )1أع� � � ��داد ح� ��� �ش ��رات � �س��و� �س��ة
ال �ن �خ �ي��ل احل� �م ��راء Rhynchophorus
 ferrugineus Olivierامل�ل�ت�ق�ط��ة يف
امل���ص��ائ��د ال�ف�يرم��ون�ي��ة التجميعية والن�سبة
اجلن�سية يف املزرعة  444يف منطقة اخلتم

∑
98
64
130
93
63
45
16
30
123
102
71
53
888
74
36
10.3

الن�سبة اجلن�سية
ذكور� :إناث
1.33 : 1
1.56 : 1
1.55 : 1
1.44 : 1
2.00 : 1
1.65 : 1
2.20 ; 1
1.14 : 1
1.20 : 1
1.49 : 1
1.73 : 1
1.94 : 1
1.51 : 1

يف كل �شهر من الأ�شهر خالل الفرتة متوز
(يوليو)  2003-حزيران ( يونيو) .2004
وهذا هو �أحد العوامل املهمة التي ت�ساعد على
انت�شار احل�شرة وزيادة �أعدادها و�إ�ضرارها.
تتميز �سو�سة النخيل احلمراء عن غريها من
احل�شرات التي ت�صيب �أ�شجار النخيل ب�صفات
و�سلوك ميكنها من التكاثر ون�شر الإ�صابة،
وع��دم اكت�شاف وجودها يف وقت مبكر ،ومن
ال�صعب جد ًا مكافحتها وال�سيطرة عليها ب�شكل
�سهل ،باتباع �إحدى طرق املكافحة املعروفة،
فتتواجد كافة �أط��واره��ا داخ��ل ج��ذوع �أ�شجار
النخيل امل�صابة ،خمتفية عن الأنظار  ،وتتكاثر
هناك  ،وبدون ظهور �أية عالمات �إ�صابة تدل
على وجودها يف كثري من الأحيان ،وت�سمى هذه
احل�شرة بالعدو اخلفي الذي يجيد االختفاء
ع��ن الأن �ظ��ار ،وت�ستدعي مكافحتها ،و�ضع
برامج مكافحة خا�صة بها تتنا�سب مع احلالة
التي تتواجد فيها احل�شرة وم�ستوى الإ�صابة،
واملنطقة و�أعمار اال�شجار وغريها من العوامل
الأخرى ،وال بد من تظافر كل طرق و�أ�ساليب

مكافحة هذه الآفة يف كافة مناطق انت�شارها،
ف�ق��د ب�ين  Abrahamورف��اق��ه

(,)2001

Faleiro (2000) ،2000,1999,1998

 Faleiroورفاقه ( ( Faleiro ،2002وزمال�ؤه
( ، )2003ال�سعود( 2004ا2008 ،2007 ،
أ) �أن طريقة ال�صيد الكثيف واملتوا�صل لهذه
احل�شرة ت�ؤدي �إىل �إنقا�ص �أعدادها ومنعها من
زيادة جمتمعها يف احلقول ،وحتد من �أعدادها
ومتنعها من التكاثر ون�شر الإ�صابة يف �أماكن
جديدة وزي��ادة �شدتها يف الأماكن امل�صابة،
وه��ي ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري يف ب��رام��ج املكافحة

املتكاملة ،وذكر  Muralidharanورفاقه
(� ،)1999أن ا�ستخدام امل�صائد الفريمونية
التجميعية ل�سو�سة النخيل احل �م��راء ،ملدة
�سنتني متتاليتني يف مزارع النخيل يف الهند �أدى
خف�ض �أعداد احل�شرات امللتقطة ،يف امل�صائد
الفريمونية حوايل  % 75وذكر Abraham
ورفاقه (� ،) 2000أن معدل ال�صيد يف املناطق
امل�صابة ب�شدة ب�سو�سة النخيل احلمراء كان
 2.55ح�شرة /م�صيدة� /شهر خ�لال عام
 1994و�أ�صبح  1.41ح�شرة  /م�صيدة� /شهر
خ�لال ع��ام  ،1997وه��ذا ي��دل على الأهمية
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املكافحة للح�صول على نتائج مقبولة واحلد
من �أ�ضرارها ووقف انت�شارها ،فقد �أو�ضحت
درا� �س��ات  Bokhariو Abozuhairrah
 (1992)، Abuzuhairahورفاقه()1996
ف�شل املكافحة الكيميائية يف الق�ضاء على هذه
احل�شرة �أو و�ضعها حتت احل��د االقت�صادي
احلرج ،يف اململكة العربية ال�سعودية وال بد من
اتباع عدد من الطرق لتحقيق هذا الهدف،
وق��د �أدت امل�صائد الفريمونية التجميعية،
دورا ،ك �ب�يرا ،يف ه��ذا امل �ج��ال ،م��ن خ�لال،
جمع �أع��داد كبرية م��ن احل�شرات الكاملة،
�شكل( )7وقتلها ملنعها من �إكمال دورة حياتها
وزي��ادة �أع��داده��ا ،وبني  Abrahamورفاقه
( ،)1998جناح برنامج املكافحة املتكاملة،
يف احل��د م��ن �أ� �ض��رار ه��ذه الآف ��ة يف منطقة
ال�ق�ط�ي��ف ،يف اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة،
خالل الفرتة  ،1997 - 1994وقدرت ن�سبة
�أ�شجار النخيل التي يجب ا�ستئ�صالها ،نتيجة
�إ�صابتها ،بهذه احل�شرة،فكانت  % 31.53يف
بداية هذه الفرتة ،وانخف�ضت� ،إىل % 19.53
يف نهايتها ،كما بني  Vidyasagarورفاقه(
� ،)2000أن هذه الن�سبة ،انخف�ضت ،من 6.6
 %عام � 1993إىل  2.5%عام  1997نتيجة
ا�ستخدام امل�صائد الفريمونية ،بالإ�ضافة،
�إىل طرق وو�سائل املكافحة الأخرى ،يف بع�ض
�أم��اك��ن زراع���ة النخيل يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ووجد (Anonymous (1998
�أن ن�سبة الأ�شجار امل�صابة ب�سو�سة النخيل
احل� �م ��راء ان�خ�ف���ض��ت م��ن  % 30.53ع��ام
 1994بداية ا�ستخدام امل�صائد الفريمونية
ال�ت�ج�م�ي�ع�ي��ة وو� �ص �ل��ت �إىل % 19.53عام
 1997يف منطقة الإح�ساء يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ويتفق هذا الأمر مع ما ذكره كل من
 Faleiroورفاقه ( ،)1998وقد اعتمدت هذه
الربامج على امل�صائد الفريمونية التجميعية
كعن�صر ا�سا�سي ومهم  ،وقد بني العديد من
الباحثني واخل�ب�راء واملخت�صني يف املناطق
التي تنت�شر �سو�سة النخيل احلمراء� ،أهمية
امل�صائد الفريمونية التجميعية يف برامج
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ال �ك �ب�يرة للم�صائد ال�ف�يرم��ون�ي��ة يف خف�ض
�أع ��داد احل���ش��رة ،يف �أم��اك��ن ت��واج��ده��ا ،كما
بينت جتارب � )Oehlschlager (2002أن
�أعداد احل�شرة  R. palmarumامللتقطة يف
امل�صائد الفريمونية التجميعية انخف�ضت من
 30ح�شرة /م�صيدة� /شهر �إىل  4ح�شرات/
م�صيدة� /شهر خالل الفرتة 1994 - 2001
�أي نق�صت الأع��داد امللتقطة حوايل ، % 80
 ،وجت��در ،الإ� �ش��ارة هنا �إىل �أهمية مكونات
امل�صيدة ،وبخا�صة ،الفريمون و املادة الغذائية
ال�ت��ي ت�ضاف �إل�ي�ه��ا ،وامل ��اء،وم ��دة تبديلها،

فقد وجدKurian

وغ�ير ذل��ك م��ن الأم� ��ور،
ورفاقه(،)1979 ,1984
� )(1987أن �إ�ضافة �أج ��زاء من ج��وز الهند
املعاملة بع�صارة جوز الهند املخمرة باخلمرية
وحم�ض � Aceticإىل امل�صائد الفريمونية
ت�ؤدي �إىل زيادة جذب احل�شرات الكاملة من
�سو�سة النخيل احل�م��راء �إىل ه��ذه امل�صائد
 ،وب�ين  Faleiroو)Satarkar (2002 a
�ضرورة تغيري الغذاء يف امل�صائد الفريمونية
التجميعية امل�ستخدمة ،ملكافحة �سو�سة النخيل
احلمراء ،كل � 10أي��ام ،ويتم تبديل املاء ،كل
Abraham

 15يوما ،وازدادت �أعداد احل�شرات امللتقطة
يف امل�صائد ،عند ا�ستخدام التمر ،كغذاء،
باملقارنة مع ،الأعداد امللتقطة ،عند ا�ستخدام
ج��وز الهند ،ون�صح  Faleiroو( Starkar
 ) ) 2003بتبديل امل��ادة الغذائية وامل��اء يف
امل�صائد الفريمونية كل  15يوما كحد �أق�صى،
بينما وجد ال�سعود( 2010 ،2010 ،2009أ)
�أنه بالإمكان �إطالة فرتة تبديل املادة الغذائية،
يف حال حتريك حمتويات امل�صيدة �أ�سبوعيا
عند �أخ��ذ النتائج والتخل�ص من احل�شرات
امللتقطة بداخله ،فيمنع حتريك املحتويات منو
الأعفان واال�شنيات وحتافظ امل��ادة الغذائية
على فاعليتها ،ونوفر يف كميات املاء التي يجب
�أن نتخل�ص منها يف حال تبديل املادة الغذائية،
فبد ًال من �أن تبدل كل �أ�سبوعني ميكن �إطالة
هذه الفرتة �إىل  40 - 35يوم ًا عند حتريك
املحتويات ب�شكل دوري .
امل���ص�ي��دة � :سطل م�صنع م��ن البال�ستيك
املعامل بالأ�شعة فوق البنف�سجية� ،شكل ()8
�ألوانها� ،أحمر �أو �أ�سود �أو بني �أو�أزرق ( �ألوان
�أثبتت تفوقها على اللونني الأبي�ض والأ�صفر)،
ارتفاعه � 24 - 26سم قطره � 25سم من
الناحية العلوية و � 20سم من الناحية ال�سفلية
 ،يت�سع  6 - 8ل�ي�ترات م��ن امل��اء ،يوجد على
اجلوانب  4فتحات قريبة من الناحية العلوية
على ارت �ف��اع � 16سم م��ن ال�ق��اع��دة ،و�أب�ع��اد
الفتحة الواحدة � 8×3سم ،له غطاء حمكم
الإغالق وتوجد على الغطاء  3فتحات  ،وثقب
�صغري يف و�سطه لتعليق الفريمون ،كما يوجد
مقب�ض لل�سطل لت�سهيل حمله ونقله.
ال�شكل( )8امل�صيدة الفريمونية التجميعية
ل�سو�سة النخيل احلمراء
يف�ضل تعليق امل�صيدة على ج��ذع النخلة،
وعلى ارت �ف��اع ،ح��وايل ن�صف م�تر م��ن �سطح
الأر���ض Al-Saoud ( 2010، 2010 ،أ )،
�شكل( )9يف املناطق التي تنت�شر فيها �سو�سة
النخيل احل �م��راء ،وت�سخدم امل�صائد فيها
للمكافحة واجلمع الكثيف وامل�ستمر للح�شرة،

ل��وح��ده ،فتلتقط امل�صيدة ع ��دد ًا قلي ًال من
احل�شرات باملقارنة مع الأعداد التي تلتقطها
يف حال وجود املاء واملادة الغذائية والفريمون
والكريمون� ،شكل()10
ال�شكل( )10ت� ��أث�ي�ر حم �ت��وي��ات امل���ص�ي��دة
الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء
على �أعداد احل�شرات التي التقطتها يف مزارع
النخيل يف الرحبة خ�لال ال�ف�ترة ( �أكتوبر
� - 2004سبتمرب )2005
ي�ج��ب ال�ت�ن��وي��ه ه�ن��ا �إىل الكمية ال �ت��ي يجب

�إ�ضافتها �إىل امل�صيدة ،بحيث تكفي لغمر
امل��ادة الغذائية وحتللها ،وتكفي ملنع تعفنها،
فيو�ضع فيها  5-4لرتات من املاء ،مع مراعاة
ان ال ي�صل م�ستواه �إىل الفتحات اجلانبية على
�سطح امل�صيدة ،وبحيث يكون م�ستواه �أ�سفل
ه��ذه الفتحات مب�سافة ال تقل عن �3-2سم،
�شكل( )11ملنع احل�شرات التي ت�سقط يف داخل
امل�صيدة من الهروب منها� ،شكل(.)12
ال�شكل( )11ارتفاع املاء يف امل�صيدة الفريمونية
التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء
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وتو�ضع بعيد ًا عن الأ�شجار يف الأماكن اخلالية
من الإ�صابة ،وهنا ت�ستخدم امل�صائد للتنب�ؤ
بوجود الإ�صابة ،وتقدر كل حالة بقدرها عند
ا�ستخدام امل�صائد ويقدر اخلرباء واملخت�صني
�أماكن و�ضع امل�صائد للح�صول على اف�ضل
النتائج املرجوة منها.
ال�شكل( )9ت�ع�ل�ي��ق امل �� �ص �ي��دة ال�ف�يرم��ون�ي��ة
التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء يف الأماكن
املوبوءة باحل�شرة
يلعب امل��اء دور ًا مهم ًا وح�ي��وي� ًا يف امل�صائد
ال �ف�يرم��ون �ي��ة التجميعية ل���س��و��س��ة النخيل
احل � �م� ��راء ،ف �ق��د ب�ي�ن Oehlschlager
 )(2004ان امل��اء مكون �أ�سا�سي يف امل�صائد
الفريمونية التجميعية  ،ومبكن �أن نلخ�ص
هذا الدور مبا يلي:
|
يعمل على حتلل املادة الغذائية يف امل�صيدة،
وتنطلق منها الرائحة التي تنجذب اليها
احل�شرات الكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء.
|
مينع احل�شرات التي ت�سقط يف امل�صائد من
الهروب منها.
مينع جفاف املادة الغذائية يف امل�صيدة.
|
يقوم برتطيب املادة الغذائية ومينع تعفنها
|
وف�سادها.
بعد �أن متت معرفة الدور الذي يقوم به املاء
يف امل�صائد الفريمونية التجميعية ،ال بد
من اال��ش��ارة �إىل �أن لكل مكون من مكونات
امل�صيدة الفريمونية دور ًا يقوم به ،عند توفر
املكونات الأخرى ،وعلى �سبيل املثال ،ال ميكن
�أن يقوم املاء بدوره على الوجه الأكمل يف حال
غياب املادة الغذائية والفريمون والكريمون،
فوجود امل��اء لوحده يف امل�صيدة ال يكفي وال
تنجذب احل�شرات اليها ،كما �أن وجود املادة
الغذائية ب��دون امل��اء يفقدها دوره ��ا ،لتعذر
حتللها وانطالق رائحتها التي تنجذب اليها
احل �� �ش��رات ،ك�م��ا �أن وج ��ود امل ��ادة الغذائية
واملاء فقط ،ال يكفي جلذب �أع��داد كبرية من
احل�شرات ،وكذلك يف ح��ال وج��ود الفريمون
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اجلانبية  ،و�أن يكون �أدنى منها مب�سافة 3 - 2
�سم كما �أ�سلفنا� ،شكل( )11ملنع احل�شرات التي

1200

800

600

400

200

أﻋﺪاد ﺳﻮﺳﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺤﻤﺮاء اﻟﻤﻠﺘﻘﻄﺔ  ٤ /ﻣﺼﺎﺋﺪ  /ﺳﻨﺔ

1000

0

ﻣﺤﺘــــــــــــــﻮﻳﺎت اﻟﻤﺼﻴـــــــــــﺪة

ءارمحلا ليخنلا ةسوسل ةيعيمجتلا ةينومريفلا دئاصملا يف ءاملا ةيمهأ

28

ال�شكل( )12و�صول املاء �إىل م�ستوى الفتحات
اجلانبية للم�صيدة الفريمونية ي�ساعد على
هروب احل�شرات منها
ما هي كمية املاء الواجب ا�ضافتها �إىل
امل�صيدة الفريمونية التجميعية ؟
تختلف كمية امل��اء التي تو�ضع يف امل�صيدة
ال�ف�يرم��ون�ي��ة التجميعية ،وي �ع��ود ال�سبب يف
ذل ��ك �إىل ال �ع��دي��د م��ن الأ�� �س� �ب ��اب ،وم�ن�ه��ا

 - 1حجم امل�صيدة :تختلف �أحجام امل�صائد
امل�ستخدمة يف كل منطقة من مناطق انت�شار
احل �� �ش��رة ،ف�ف��ي اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
ت�سخدم م�صائد� ،أحجامها �صغرية باملقارنة
مع امل�صائد التي ت�ستخدم يف الإمارات العربية
املتحدة ،حيث ت�ستخدم م�صائد تت�سع حوايل 8
  10لرتات من املاء ،ويو�ضع فيها حوايل - 4 5لرتات ,،ومهما كان حجم امل�صيدة فيجب �أن
ال ي�صل م�ستوى املاء فيها �إىل حافة الفتحات

ت�سقط يف امل�صيدة من الهروب منها.
 - 2الفرتة من ال�سنة :حتتاج امل�صيدة �إىل
كمية كبرية من املاء خالل الأ�شهر احلارة من
ال�سنة والتي تزداد فيها معدالت تبخر املاء من
امل�صيدة ،وت�ستنفد الكميات املتواجدة فيها
خ�لال ف�ترة وج�ي��زة ،ويتعطل دوره��ا يف حال
عدم �إ�ضافة املاء �إىل امل�صيدة ،نتيجة جفاف
املادة الغذائية وتعفنها وعدم انطالق الرائحة
منها� ،شكل( )13وعلى العك�س من ذلك تقل
معدالت التبخر من امل��اء يف امل�صيدة خالل
الفرتات الباردة من ال�سنة ،ويجب �أن ي�ضاف
املاء �إىل امل�صائد كلما نق�صت كمياته فيها،
للحفاظ على دورة ،وفاعلية امل�صيدة ب�شكل
دائم وم�ستمر ،وتتبخر كمية املاء من امل�صيدة
خالل فرتة � 3 - 2أيام خالل الأ�شهر احلارة
من ال�سنة ،يف منطقة اخلليج العربي ،فيجب
�إ�ضافته ب�شكل دائ��م وم�ستمر وتبديل امل��اء
وامل��ادة الغذائية عند احلاجة خالل الفرتات
ال �ب��اردة م��ن ال���س�ن��ة ،ح�ي��ث تنمو الطحالب
والفطريات� ،شكل( )14ومتنع انبعاث الرائحة
م��ن امل�صائد فيتعطل دوره ��ا ،وق��د وج��د �أن
حتريك حمتويات امل�صيدة ب�شكل دوري مينع
من��و الفطريات وي��زي��د م��ن ف�ترة بقاء امل��ادة
الغذائية و�صالحيتها� ،شكل( ،)15وي ��ؤدي
نق�ص امل��اء �إىل تعفن حم�ت��وي��ات امل�صيدة،
�شكل( )16وتناق�ص فاعليتها �أو انعدامها يف
كثري من احلاالت.
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املهند�س با�سم حازم البدري
جامعة بغداد ،كلية الزراعة
ق�سم االقت�صاد الزراعي –العراق
basimbadri40@yahoo.com

مما ال�شك فيه ب ��أن اختيار وق��ت بيع التمور
مرتبط بدرجة كبرية مبدى توافر املعلومات
الت�سويقية الجت��اه ال�سوق من طبيعة الأ�سعار
ال�سائدة  -الآنية وامل�ستقبلية -واملعلنة عن
الأ��ص�ن��اف املطلوبة واملعرو�ضة يف الأ��س��واق
خالل املو�سم ,لأجل توقيت حدوث عملية نقل
احليازة من البائع �إىل امل�شرتي.ولذلك فان

عملية نقل احل�ي��ازة ه��ذه تعترب ذات �أهمية
ق�صوى يف عملية اختيار وقت بيع التمور وتكون
عملية نقل احليازة (البيع)هذه من خالل عدة
�صور وهي:
- 1البيع امل�سبق(بيع التمور قبل ن�ضجها �أو
ماي�سمى يف العراق ب�أ�سلوب الت�ضمني).

- 2البيع الفوري(بيع التمور حال جنيها).
- 3البيع امل�ؤجل (بيع التمور بعد جنيها بفرتة
ويعتمد ذلك على توقع الأ�سعار من قبل
منتجي التمور).
وت��دخ��ل ع��دة ع��وام��ل ك��ون�ه��ا ع��وام��ل م��ؤث��رة
يف البيع امل ��ؤج��ل منها م��دى تعر�ض التمور
للتلف,و�إمكانية املحافظة على التمور من خالل
خزنها بطرق التخزين املتاحة واملالئمة حلني
اتخاذ قرار البيع املنا�سب (�أي توفر الإمكانات
املالية والتخزينية لدى منتج التمور) � ,إ�ضافة
�إىل توافر القدرة التنب�ؤية (قابلية االكت�شاف
جدول رقم (:)1حتديد وقت بيع التمور (�صنف الزهدي )من قبل منتجيها ون�سبتهم واعتبارا من تاريخ بدء جنيها يف
حمافظات الفرات الأو�سط خالل املو�سم الت�سويقي (.)2009/2010
عدد
منتجي
املحافظة
الزهدي
(العينة)
بابل

20

كربالء

12

النجف

8

وا�سط

4

الديوانية
6

(الأول من
�سبتمرب)
لغاية
(اخلام�س
ع�شر من
�أكتوبر)

()1

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

3

15

1

5

3

15

8

40

4

20

1

5

2

16,6

1

3,3

2

16,6

4

25

2

16,6

1

8,3

1

12,5

1

2,5

2

25

2

25

1

12,5

1

12,5

1

25

-

-

1

25

1

25

1

25

-

-

2

33,3

1

16,6

1

16,6

1

16,6

-

-

1

16,6

9

18

4

8

9

18

16
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8

16

4

8

امل�صدر:ح�سبت من قبل الباحث باالعتماد على العينة يف ا�ستمارة اال�ستبانة
ي�شري اجلدول رقم (�)1إىل �أن ()% 18من املنتجني الذين متت ا�ستبانتهم بالن�سبة ل�صنف الزهدي يف حمافظات الفرات الأو�سط يف العراق قد باعوا
متورهم ب�أ�سلوب البيع امل�سبق (الت�ضمني),كما �أن اجلدول رقم ( )2يو�ضح �أن ن�سبة منتجي الأ�صناف الأخرى (عدا الزهدي)الذين باعوا متورهم
ب�أ�سلوب البيع امل�سبق بلغ ()% 15من منتجي العينة وذلك ل�ضعف الإمكانات املالية والتخزينية والت�سويقية لديهم ولعدم رغبتهم يف حتمل �أي ن�سبة من
املخاطرة.
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املجموع

50

موعد
بدء
جني
الزهدي

البيع امل�سبق
(الت�ضمني)

الأ�سبوع
الأول من
اجلني ()2

خالل ال�شهر خالل ال�شهر
بعد �أ�سبوعني
الأول من اجلني الثاين من
من اجلني ()3
()4
اجلني ()5

�أكرث من
�شهرين من
اجلني ()6

33

عدد منتجي الزهدي (العينة)
25

بابل
كربالء
النجف
وا�سط
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15
10
5

20
15
10
5

عدد منتجي
الزهدي (العينة)

0

0

ابل
ب الء
رب
ك جف
الن
سط
�
وا نية
ديوا
ال

الديوانية

20

25

�أل�سعري) التي متكنه
من التفاو�ض للح�صول
على �أف�ضل �سعر لبيع
مت��وره�.إن اتخاذ منتج
ال �ت �م��ور ل �ق��رار بيعها
يتباين ب��درج��ة كبرية
وف � �ق � � ًا حل� �ل���ول وق ��ت
الذروة بالن�سبة للطلب
امل��ح��ل��ي واخل� ��ارج� ��ي
ع � �ل � �ي � �ه� ��ا ب� �ح� ��� �س ��ب
�أ�صنافها املختلفة �أو
جم ��االت ا�ستخدامها
املتنوعة � �س��واء كانت
ل�لا��س�ت�ه�لاك املحلي
املبا�شر �أم للت�صنيع
(ال��ك��ب�����س وال �ت �ع �ب �ئ��ة
والتغليف) �أم لت�صنيع
م���ش�ت�ق��ات ال �ت �م��ور �أم
للت�صدير �إىل اخلارج.
وحت��اول هذه الدرا�سة
من خالل �إجراء م�سح
للعينات (ا��س�ت�ب��ان��ة)
حتديد الوقت املالئم
الت� �خ ��اذ ق � ��رار ال�ب�ي��ع
وم � ��دى ال� �ت ��واف ��ق بني

وق��ت جني التمور ووق��ت ذروة الطلب عليها
يف العراق من خالل حتليل االختبارات لعينة
مكونة من ( )50منتج ًا للتمور يف حمافظات
ال �ف��رات الأو� �س��ط يف ال�ع��راق وه��ي (ب��اب��ل –
كربالء-النجف-الديوانية-وا�سط) يقومون
ب ��إن �ت��اج( �أل ��زه ��دي والأ� �ص �ن��اف الأ��س��ا��س�ي��ة
الأخرى ) من التمور يف العراق خالل املو�سم
الت�سويقي ( )2010/ 2009حيث �إن هذه
املحافظات متثل ثقال كبري ًا يف �إنتاج �ألزهدي
والأ�صناف الرئي�سية (احلالوي-اخل�ستاوي-
اخل�ضراوي -ال�ساير).
حتديد الوقت املنا�سب لبيع التمور يف
العراق:
ان ذروة الطلب املحلي على التمور يف العراق
مبختلف �أ�صنافها يكون خالل �شهر رم�ضان
,حيث يزداد ا�ستهالك التمور يف هذا ال�شهر
بدرجة كبرية قيا�س ًا لبقية الأ�شهر الأخ��رى
من ال�سنة ,كما ي��زداد الطلب اخلارجي على
ال�ت�م��ور خ�ل�ال �شهر رم���ض��ان ملعظم ال��دول
العربية والإ�سالمية .وبذلك يكون من املربح
اقت�صاديا �أن يلج�أ الو�سطاء الت�سويقيون
املتعاملون بالتمور وهم جتار اجلملة و�أ�صحاب
خم��ازن التمور الكبرية والتجار امل�صدرون
و�أ��ص�ح��اب مكاب�س التمور و�أ��ص�ح��اب معامل

البيع امل�سبق ت�ضمني()1
2.5
2.5

بابل
كربالء
النجف
وا�سط

2

2

1.5

1.5

1

1

0.5

0.5

الديوانية

البيع امل�سبق ()1

0

ابل
ب
الء
كرب
جف
الن
سط
�
وا نية
ديوا
ال

0

جدول رقم ()2حتديد وقت بيع التمور (الأ�صناف الرئي�سة عدا الزهدي )àمن قبل منتجيها ون�سبتهم واعتبارا من تاريخ بدء
جنيها يف حمافظات الفرات الأو�سط خالل املو�سم الت�سويقي ()2010/ 2009
عدد
منتجي
املحافظة الأ�صناف
الرئي�سة
(العينة)
بابل
كربالء
النجف
واسط

20

12
8

الديوانية

50

(اخلام�س
ع�شر من
�أغ�سط�س)
ولغاية
(الأول من
نوفمرب)

()1

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

2

10

7

35

5

25

2

10

2

10

2

10

1

8,3

4

33,3

3

25

2

6,6

1

8,3

1

1

12,5

4

50

2

25

1

12,5

-

-

-

-

1

16,6

3

50

1

16,6

1

16,6

-

-

-

-

-

-

2

50

1

25

-

-

-

-

1

-

5

10

20

40

12

29

6

12

3

6

4

8

àالأ�صناف الرئي�سة الأ�سا�سية هي (اخل�ضراوي-احلالوي-اخل�ستاوي –ال�ساير)
امل�صدر:ح�سبت من قبل الباحث باالعتماد على العينة يف ا�ستمارة اال�ستبانة

8,3
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المجموع

تاريخ
بدء
جني
الأ�صناف
الرئي�سة

البيع امل�سبق
(الت�ضمني)

بعد �أ�سبوعني
الأ�سبوع الأول
من اجلني ()3
من اجلني ()2

خالل ال�شهر
الأول من
اجلني ()4

خالل ال�شهر �أكرث من �شهرين
الثاين من اجلني
من اجلني ()6
()5

35

الأ�سبوع االول من اجلني ()2
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

بابل

ابل
ب
الء
كرب
جف
الن
سط
وا�
نية
ديوا
ال

كربالء
النجف
وا�سط
الديوانية

3.5
3
2.5
 2اال�سبوع االول من
1.5
اجلني ()2
1
0.5
0

بعد �أ�سبوعني من اجلني ()3
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وا�سط
الديوانية

بعد ا�سبوعني من
اجلني ()3

ابل
ب
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وا�
نية
ديوا
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بابل
كربالء
النجف

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

تعبئة وتغليف التمور �إىل �شراء التمور من منتجها قبل
حلول ف�ترة ذروة الطلب املحلي واخل��ارج��ي من خالل
م�ساومة منتجي التمور بعر�ضهم لأ�سعار �شراء التمور
�أث�ن��اء ف�ترة اجلني �أو قبلها �أحيان ًا وح�سب الأ�صناف
املطلوبة خ�لال ف�ترة ال ��ذروة �,أم��ا فيما يخ�ص جانب
العر�ض املتمثل با�ستعداد منتجي التمور لبيع متورهم
وفقا للأ�سعار املعرو�ضة (الأ�سعار احلالية)�أو انتظارهم
لفرتة �أطول لبيع متورهم (من خالل توقعهم بان تكون
الأ�سعار امل�ستقبلية �أعلى)�,أوقد يكون بيعهم لتمورهم
قبل جنيها (�أ�سلوب الت�ضمني),فان ذلك يتوقف على
جمموعة من امل�ح��ددات التي ت�سهم يف اتخاذ القرار
من قبل منتج التمور بخ�صو�ص بيعها ومنها مدى توافر
الإمكانات الت�سويقية لدى منتجي التمور كتوافر �أماكن

خالل ال�شهر الأول من اجلني ()4
2.5

بابل
كربالء

2
1.5

النجف
وا�سط
الديوانية

1
0.5

2

خالل ال�شهر االول
من اجلني ()4

1.5
1
0.5
0

ابل
ب
الء
كرب
جف
الن
سط
ا�
و نية
ديوا
ال

0

2.5

خالل ال�شهر الثاين من اجلني ()5
2.5

بابل
كربالء
النجف
وا�سط
الديوانية

2
1.5

2

 1.5خالل ال�شهر الثاين
1
من اجلني ()5
0.5
0

1

0.5

ابل
ب
الء
كرب
جف
الن
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وا�
نية
ديوا
ال

0
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التخزين املنا�سبة وو�سائل التعبئة ومدى كفاءة �أداء و�سائل
النقل واحلجم االقت�صادي لب�ستان النخيل (عدد النخيل
,كمية الإنتاج,الإنتاجية,الأ�صناف) ,وكذلك توافر املعلومات
الت�سويقية عن حجم الكميات املعرو�ضة واملطلوبة و�إمكانية
املنتج لتحمل املخاطرة املتمثلة بالظروف الطبيعية والإ�صابة
املفاجئة ب�آفات ت�ؤثر على كمية ونوعية التمور املنتجة وكذلك
املخاطرة ال�سعرية (تغريات الأ�سعار)(.)1ومن املهم �أن
يوفق املنتج �إىل بيع متوره يف الوقت املنا�سب الذي يتمكن من
تقديره يف �ضوء املحددات التي مت ذكرها م�سبف ًا لكي يكون
بيعه مربح ًا اقت�صادي ًا ولقد مت يف هذه الدرا�سة حتديد �أف�ضل
الأوقات التي يتوجب فيها على منتجي التمور يف العراق بيع
متورهم فيها.

2.5
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�أكرث من �شهرين من اجلني ()6
2.5

بابل
كربالء
النجف

ا�ستعرا�ض نتائج حتليل العينات (نتائج
اال�ستبيان):
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ل�ق��د ق�سمت ال��درا� �س��ة امل�ن�ت�ج�ين ال��ذي��ن مت
ا�ستبيانهم ح�سب ا�ستمارة اال�ستبانة وح�سب
الوقت املف�ضل للبيع (امل�شار اليه يف املقدمة)
�إىل مايلي :
�أو ًال:ال�ب�ي��ع امل�سبق (بيع التمور قبل ن�ضجها
�أوا�سلوب الت�ضمني):

1.5
1
0.5
0

2
1.5
1

اكرث من �شهرين
من اجلني ()6

0.5
0

ابل
ب
الء
كرب
جف
الن
سط
ا�
و نية
ديوا
ال

وا�سط
الديوانية

2

2.5

ثانيا:البيع يف الأ�سبوع الأول من جني
التمور:
ي�شري اجل��دول رق��م (�)1إىل �أن ()% 8من
املنتجني ال��ذي��ن مت��ت ا�ستبانتهم بالن�سبة
ل���ص�ن��ف ال ��زه ��دي يف حم��اف �ظ��ات ال �ف��رات
الأو�سط قد باعوا متورهم يف الأ�سبوع الأول
من جنيها,كما �أن اجلدول رقم ()2يبني �أن
()% 40من منتجي الأ�صناف الأخ��رى عدا
الزهدي قد باعوا متورهم خالل الأ�سبوع الأول

من جنيها وهي �أعلى ن�سبة لبيع هذه الأ�صناف
قيا�سا �إىل الفرتات الأخرى وقد يعزى ال�سبب
الأ��س��ا���س �أن ه��ذه الأ��ص�ن��اف تكون �أ�سعارها
مرتفعة يف ال�سوق املحلي يف الأوق��ات الأوىل
من جنيها وطرحها يف الأ��س��واق مما ي�شجع
منتجيها على بيعها ولكونها حتتاج اىل ظروف
خزن خا�صة .
ثالث ًا:البيع يف الأ�سبوع الثاين من جني
التمور:
ي�شري اجل��دول رقم (�)1إىل �أن ( )% 18من
املنتجني ال��ذي��ن مت��ت ا�ستبانتهم بالن�سبة
ل���ص�ن��ف ال ��زه ��دي يف حم��اف �ظ��ات ال �ف��رات
الأو�سط قد باعوا متورهم يف الأ�سبوع الثاين
من جنيها,كما �أن اجل��دول رقم ( )2يبني �أن
()% 24من منتجي الأ�صناف الأخ��رى عدا
ال��زه��دي ق��د ب��اع��وا مت��وره��م خ�لال الأ�سبوع
الثاين من جنيها.
راب �ع��ا :البيع خ�لال ال�شهر الأول م��ن جني
التمور:
ي�شري اجل��دول رقم (�)1إىل �أن ( )% 32من
املنتجني ال��ذي��ن مت��ت ا�ستبانتهم بالن�سبة
ل�صنف الزهدي يف حمافظات الفرات الأو�سط
قد باعوا متورهم خالل ال�شهر الأول من جنيها
وقد يعزى االحتفاظ بها ملدة �شهر حتى تباع

جدول رقم ( :)3حتديد مدى التوافق بني وقت الذروة (�شهر رم�ضان ) ووقت جني
التمور للموا�سم الت�سويقية (.)2011-2020
ال�سنة

موعد �شهر رم�ضان

2011

7/31

2012

7/19

2013

7/8

2014

6/28

2015

6/17

2016

6/6

2017

5/26

2018

5/15

2019

5/5

2020

4/23

مدى التوافق
غري منا�سب اطالق ًا
غري منا�سب اطالق ًا
غري منا�سب اطالق ًا
غري منا�سب اطالق ًا
غري منا�سب اطالق ًا
غري منا�سب اطالق ًا
منا�سب
منا�سب
منا�سب
منا�سب

اجلدول من �إعداد الباحث وفقا لآراء العينة امل�ستجوبة
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ب�سعر جمز للمنتج �إىل �أن قابليتها اخلز نية
يف ظروف الب�ساتني واملخازن االعتيادية �أعلى
من القابلية اخلز نية للأ�صناف الأخرى حتت
نف�س الظروف,كما �أن اجلدول رقم ( )2يبني
�أن ( )% 12من منتجي الأ�صناف الأخرى عدا
الزهدي قد باعوا متورهم خالل ال�شهر الأول.
خام�سا:البيع خالل �شهر �إىل �شهرين من جني
التمور:
ي�شري اجل��دول رق��م (�)1إىل �أن ( )% 16من
املنتجني ال��ذي��ن مت��ت ا�ستبانتهم بالن�سبة
ل���ص�ن��ف ال ��زه ��دي يف حم��اف �ظ��ات ال �ف��رات
الأو�سط قد باعوا متورهم خالل �شهرين من
جنيها,كما �أن اجل��دول رقم ( )2يبني �أن (6
 )%من منتجي الأ�صناف الأخرى عدا الزهدي
قد باعوا متورهم خالل �شهر اىل �شهرين من
جنيها .
�ساد�سا:البيع بعد �أكرث من �شهرين من جني
التمور:
ي�شري اجل ��دول رق��م (�)1إىل �أن ( )% 8من

املنتجني ال��ذي��ن مت��ت ا�ستبانتهم بالن�سبة
ل�صنف الزهدي يف حمافظات الفرات الأو�سط
قد باعوا متورهم بعد �أك�ثر من �شهرين من
جنيها ,كما �أن اجلدول رقم ( )2يبني �أن (8
� )%أي نف�س الن�سبة من منتجي الأ�صناف
الأخ��رى عدا الزهدي قد باعوا متورهم بعد
�أكرث من �شهرين من جنيها .
ل�ق��د �أو� �ض �ح��ت ن�ت��ائ��ج ا� �س �ت �م��ارة اال�ستبانة
بعد حتليلها �أن منتجي �صنف ال��زه��دي يف
حمافظات الفرات الأو�سط يف العراق (بابل
,ك��رب�لاء,ال �ن �ج��ف,وا� �س��ط وال��دي��وان �ي��ة) قد
ات�سموا بالبطء يف اتخاذ ق��رار بيع متورهم
بانتظار ماميكن �أن يح�صلوا عليه من �سعر
�أعلى وخ�صو�صا �إنهم بد�أوا يف جني متورهم
يف نهاية وق��ت ذروة الطلب تقريبا واملتمثل
ب�شهر رم�ضان بدرجة رئي�سية.
لقد بلغت ن�سبة منتجي �صنف الزهدي الذين
انتظروا �أكرث من �شهر بحدود ( )% 40وذلك
بانتظار �سعر �أعلى حيث يكون قد مر اغلب وقت

الذروة فينتظر املنتج بعدها �إىل وقت انخفا�ض
درجات احلرارة حيث قد يتح�سن الطلب على
متور الزهدي عندها,رغم مايعنيه ذلك من
بقاء التمور حتت ظروف خزن �سيئة وبدائية
يف الب�ساتني وما ي ��ؤدي �إليه ذلك من �إ�صابة
وتلف خالل عملية اخلزن هذه,والتي قد تزيد
خ�سارتها عن الأ�سعار املتوقع احل�صول عليها
جراء االنتظار لأكرث من �شهر�.أما بالن�سبة �إىل
نف�س عدد العينة من منتجي الأ�صناف الأخرى
(اخل�ستاوي-احلالوي-اخل�ضراوي-ال�ساير)
فقد ات�سموا ب�سرعة ا�ستجابتهم للبيع بالأ�سعار
امل�ع��رو��ض��ة عليهم م �ق��ارن��ة مبنتجي �صنف
الزهدي وقد يعود ال�سبب الرئي�س �إىل �صعوبة
خزنها يف الب�ساتني مقارنة ب�صنف الزهدي
�,إ�ضافة �إىل �أن الطلب عليها �أكرب من الزهدي
مما قد ي ��ؤدي �إىل رف��ع �أ�سعارها رمب��ا ي�شكل
عامل �إغ��راء ملنتجيها للقيام ببيعها �سريعا
�,إ�ضافة �إىل �أنها جنيت يف وقت الذروة (�شهر
رم�ضان )مما دفع الطلب عليها نحو الزيادة
ورفع �سعرها حيث و�صل �سعرها يف وقت الذروة
اىل ما يعادل ()2دوالر للكغم ال��واح��د منها
.حيث بلغت ن�سبة منتجي الأ�صناف الأخ��رى
الذين قاموا ببيع انتاجهم بعد اجلني مبا�شرة
(الأ�سبوع الأول من اجلني) بحدود()% 40
للأ�سباب التي ذكرناها �آنفا.
م��دى التوافق ب�ين ف�ترة جني التمور
وذروة الطلب عليها:
ا�ستخدمت ال��درا� �س��ة خ�لال �أ��س�ل��وب امل�سح
امل��ي��داين ماي�سمى ب �ـ (امل �ق �ي��ا���س الرتتيبي
امل�ستمر) Continuous Rating Scale
�أو ماي�سمى �أح �ي��ان��ا (ب��امل�ق�ي��ا���س الرتتيبي
البياين ) Graphic Rating Scaleوفيه
ي�ستجيب ال�شخ�ص (العينة) بالت�أ�شري على
�إح ��دى ال��درج��ات املرتتبة يف مقيا�س بياين
(. )2حيث مت ا�ستخدام هذا الأ�سلوب ملعرفة
م��دى ال�ت��واف��ق ب�ين ف�ترة جني التمور وف�ترة
ذروة الطلب عليها من خ�لال �س�ؤال منتجي
التمور وجت��ار اجلملة وامل�صدرين و�أ�صحاب
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مكاب�س التمور مع الرتكيز على �أن فرتة الذروة
هي �شهر رم�ضان ملعرفة مدى ر�شادة منتجي
التمور يف حت��دي��د وق��ت البيع (ال ��ذي يحقق
�أعلى �أ�سعار )وقدرتهم الت�ساومية مع امل�شرتين
(جت��ار اجلملة وامل�صدرين) وبناء عليه فقد
و�ضعت الدرا�سة (�أربعة م�ستويات ترتيبية)
ملدى التوافق بني فرتة جني التمور وفرتة ذروة
الطلب املحلي واخل��ارج��ي (�شهر رم�ضان)
وهذه امل�ستويات هي (منا�سبة جدا – منا�سبة
–غري منا�سبة -غري منا�سبة اطالقا),وقد
ظهرت نتائج اال�ستبانة امليدانية بعد حتليلها
كالآتي :
�أو ًال �:إذا حل �شهر رم�ضان خالل �أ�شهر باردة
(يناير وف�براي��ر) ف���إن ف�ترة الت�سويق تعد
(منا�سبة ج��دا) وذل��ك ل ��ورود ف�ترة ال��ذروة
املحلية واخلارجية (�شهر رم�ضان)بعد فرتة
جني التمور مبدة ق�صرية ن�سبي ًا .
ثاني ًا � :إذا حل �شهر رم�ضان (وقت الذروة)
يف الأ�شهر الربيعية من ال�سنة (مار�س�-أبريل-
مايو) ف�إن فرتة الت�سويق تكون (منا�سبة) لأن
الفرتة مابني جني التمور وذروة الطلب عليها

(�شهر رم�ضان) �ستكون طويلة ن�سبي ًا والن
ط��ول الفرتة مينح جت��ار اجلملة وامل�صدرين
�إمكانية للم�ساومة ,كما �أن املنتجني اليرغبون
باالحتفاظ بالتمور لفرتة قد ت�صل �إىل ()6
�أ�شهر ب�سبب تكاليف اخلزن والتي قد التكون
قليلة وتقلل من الهام�ش الربحي لهم ,كذلك
تعترب �أ�شهر (نوفمرب ودي�سمرب) (منا�سبة)
للت�سويق �إذا حل فيها �شهر رم�ضان لوجود مدة
ً(رغم كونها ق�صرية ن�سبي ًا) �إال �أنها قد تكون
كافية ملواجهة الطلب املحلي واخلارجي فيما
لو مت بذل جهود كبرية يف املجالني الت�سويقي
والت�صنيعي (الكب�س والتعبئة ).
ثالث ًا� :إذا حل �شهر رم�ضان (وق��ت ال��ذروة)
خالل �أ�شهر ال�صيف (يونيو,يوليو� ,أغ�سط�س)
ف ��ان ف�ت�رة ال�ت���س��وي��ق ت �ك��ون (غ�ي�ر منا�سبة
اطالق ًا) وذلك لعدم ن�ضج التمور ,مما يعني
�أن ال�ع��ر���ض �سيكون قليل ج ��د ًا خ�لال فرتة
ال��ذروة و�سيكون كبري ًا
بعد انتهاء الذروة مما
ي � ��ؤدي �إىل انخفا�ض
كبري يف الأ�سعار.
راب �ع��ا� :إذا ح��ل �شهر
رم� � ��� � �ض � ��ان (ف��ت ��رة
ال��ذروة)خ�لال �شهري
(�سبتمرب و�أك �ت��وب��ر)
ف � ��إن ف�ت�رة ال�ت���س��وي��ق
تكون (غ�ير منا�سبة)
ل�ت��زام��ن وق��ت ال ��ذروة
م��ع وق��ت جني التمور
وع� ��دم وج� ��ود ال��وق��ت
ال�ك��ايف ل�شراء التمور
م � ��ن ق � �ب� ��ل ال� �ت� �ج ��ار
وامل�صدرين و�إي�صالها
�إىل امل��ك��ان امل�ط�ل��وب
ب��ال��وق��ت امل�لائ��م مما
ي�ؤثر على ال�سعر باجتاه
االنخفا�ض.
وق� � ��د ب�ي��ن م �ن �ت �ج��ي

العينة امل�ستبانة ب�أن بع�ض املوا�سم الت�سويقية
والتي كانت فيها فرتة الذروة (�شهر رم�ضان)
خالل �أ�شهر ال�صيف (يونيو يوليو � ,أغ�سط�س)
كانت الأ�سعار تنخف�ض فيها اىل �أقل من كلفة
اجلني والت�سويق يف بع�ض الأحيان مما ا�ضطر
كثري منهم �إىل عدم جني التمور من النخيل
,ومن امل�ؤكد �أن ذلك �سي�ؤثر ت�أثري ًا بالغ ًا على
الكميات امل�سوقة منها .وهنا ينبغي العمل
على تطوير اال�ستثمارات يف جم��ال تخزين
التمور وال�سيما �إن�شاء املخازن املربدة ليت�سنى
توفري التمور على مدار ال�سنة ويف �أوقات تكون
�أ�سعارها جمزية للمنتج على �أن تتم حتديد
ن��واجت الطاقات اخلزينة وتوزيعها اجلغرايف
�آخذين بنظر االعتبار املركز الإنتاجي �.إن
ح��دوث حالة ع��دم جني التمور من النخيل
كالتي ح�صلت يف بع�ض املناطق خالل املو�سم
الت�سويقي � 2010/ 2009أدت اىل قلة

17.15

- 3وزارة التخطيط وال�ت�ع��اون الإمن��ائ��ي –
اجل �ه��از امل��رك��زي ل�ل�إح �� �ص��اء وتكنولوجيا
امل �ع �ل��وم��ات – م��وق��ع اجل �ه��از ع�ل��ى ال�شبكة
املعلوماتية الدولية . www.cosit.gov.iq
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الكميات امل�سوقة وبالتايل ارتفاع �سعر الطن
من التمور حيث و�صل يف املتو�سط اىل مايقارب
(�)400ألف دينار �أي مايعادل ()380دوالر
وبهذا ميكن �أن نرى ح�سب ورود فرتة الذروة
(�شهر رم�ضان) يف ال�سنوات القادمة حتى
�سنة ()2020كيف �سيكون املو�سم الت�سويقي
وهل هو منا�سب �أم ال .ويو�ضح اجلدول رقم
()3حالة املوا�سم الت�سويقية الع�شرة القادمة
(حتى �سنة )2020ومدى التوافق بني وقت
ال��ذروة (�شهر رم�ضان) ووق��ت جني التمور
فيها .
واخلال�صة ترى �أن ح�ساب مدى التوافق بني
وقت ذروة الطلب على التمور (�شهر رم�ضان )
ووقت جني التمور �سيكون له الأثر البالغ لدى
منتجي التمور يف اتخاذ قرار البيع �إ�ضافة اىل
مدى توافر الإمكانات املالية والتخزينية وبقية
املعلومات الت�سويقية التي ت�سهم يف م�ساعدة
منتج التمور على ات�خ��اذ ق��رار البيع .وهنا
يكون لأجهزة الإر�شاد الزراعي دور فاعل جدا
فيما �إذا كانت على م�ستوى عال من الكفاءة
لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الربامج الإر�شادية
الت�سويقية مل�ساعدة منتجي التمور يف ت�سويق
متورهم مبا يحقق لهم �أف�ضل الأ�سعار وبالتايل
�أعلى الأرب��اح يف �ضوء تفاعالت قوى العر�ض
والطلب على التمور ومبا ي�ساعد منتج التمور
على اتخاذ قرار البيع يف الوقت املالئم ومبا
اليحمله تكاليف تخزينية �أو �أي ت��أخ�ير قد
ي�سبب �إ�ضاعة فر�صة البيع بال�سعر اجليد �أو
تلف كميات من التمور .
ان ت�صحيح االجت��اه��ات ال�سلوكية ملنتجي
التمور يف اتخاذهم قرار بيع متورهم يتطلب
تنمية اجتاهات اتخاذ هذا القرار من ناحية
ا�ستقاللية ق��رار املنتج وع��دم ت�أثره بقرارات
املنتجني الآخ��ري��ن يف ��ض��وء م��ام�ت��اح ل��ه من
معلومات ت�سويقية وما ي�ؤدي اليه ذلك من �أداء
�أف�ضل للوظيفة الت�سويقية للتمور .

امل�صادر:
- 1خالد حممد ح�سني –ت�سويق ثمار نخلة
التمر يف العراق –�أطروحة دكتوراه (غري
من�شورة) –كلية الزراعة /جامعة بغداد
– �آذار � 2003-ص .201-210
�- 2إ��س�م��اع�ي��ل ال�سيد –�أ�سا�سيات بحوث
الت�سويق – الدار اجلامعية للن�شر والتوزيع

–الإ�سكندرية –م�صر

2000

���ص

-
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ماذا نعني بالقيمة
الغذائية للتمر

�سنحاول يف هذه املقالة تو�ضيح املق�صود من
معنى «القيمة الغذائية» للتمر ب�شكل كمي
ولي�س ب�شكل و�صفي ،ولكي نتكلم ب�شكل كمي
يجب �أن يتم تو�ضيح الت�صنيف العاملي لأنواع
املغذيات املوجودة يف الغذاء �سواء كان متر ًا
�أو غ��ذاء �آخ ��ر .وي�ج��ب ك��ذل��ك تو�ضيح م��اذا
يعني م�صطلح « كثافة امل�غ��ذي nutrient
 ”densityيف علوم التغذية ك��ي يتو�ضح

املعنى عندما نقول �إن التمر ع��ايل الكثافة
املغذية ،وهذه متثل القيمة الغذائية يف غذاء ما
وعالقته مع عدد ال�سعرات التي يحويها ذلك
ال�غ��ذاء .وه��ذا �سيقودنا للحديث عن الأن��واع
ال�سبعة من املغذيات املوجودة يف التمر وهي
الكربوهيدرات وال�شحوم والربوتينات واملياه
والألياف والفيتامينات والأم�لاح .و�سنو�ضح
م��ا املق�صود مب�صطلح امل�غ��ذي��ات امل��اك��روي��ة

مترة جمهول ،وتكرث زراعته يف موطنه
الأ�صلي باململكة املغربية

Division website at the University

� of California at Davisإن ال �ب��دو
العرب والذين ي�أكلون التمر بانتظام �أظهروا
عند مقارنة حالتهم ال�صحية مع �آخرين ال
يعتمدون على التمر يف معي�شتهم حاالت قليلة
جد ًا وب�شكل الفت للنظر من اال�صابة ب�أمرا�ض
�سرطانية �أو قلبية .وقد �أا�ستعمل التمر بكرثة
يف احل���ض��ارة اال�سالمية ل�ع�لاج الكثري من
امل�شاكل املر�ضية ،فقد ا�ستعمل لعالج حاالت
م�شاكل التنف�س ولتحفيز �أداء القلب وميكن
حت��وي�ل��ه ب�شكل م��ره��م مل�ع��اجل��ة اجل� ��روح �أو
احل�سا�سية .كذلك ُيعتقد �أنه يقوي ع�ضالت
الرحم يف الفرتات الأخ�يرة من احلمل مما
ي�ساعد على تو�سع الرحم وجعل الوالدة �أ�سهل.
كذلك يو�صى به للمر�أة املر�ضع لأنه يزيد من
القيمة الغذائية حلليبها .ويحوي وزن معني
م��ن التمر بوتا�سيوم �أك�ثر مم��ا يحوي نف�س
الوزن من الربتقال �أو املوز وهو يعالج �أنا�س ًا
يعانون م��ن فقر ال��دم وال��وه��ن واالم���س��اك.
والتمر غني جد ًا بالألياف حيث �أن ُربع كوب
منه ،والذي يعادل قطعة فاكهة مثل تفاحة �أو
موزة يحوي �أكرث من  4غرامات من الألياف.
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 macronutrientsواملق�صود مب�صطلح
املغذيات املايكروية . micronutrients
نظرة عامة على املغذيات يف التمر
كلنا يعلم �أن التمور هي ال�غ��ذاء الرئي�س يف
ال�شرق الأو��س��ط وع��دد �أ�شجار النخيل التي
تعطي �أنواع ًا متعددة من التمر �أعداد هائلة.
والنخلة تعطي �أك�ثر من مائة كيلوغرام من
التمر يف املو�سم الواحد ،و�أكرث النخيل تكون
مثمرة لفرتة � 30إىل � 50سنة .والتمر غني
باملعادن والفيتامينات ويدخل يف العديد من
الو�صفات الطبية يف الطب النبوي .والنخلة
عاد ًة تبد�أ �إعطاء الثمار عند بلوغها الرابعة
�أو اخلام�سة من العمر ولكنها لن ت�صل مرحلة
الن�ضج يف االنتاج �إال يف عمر � 10إىل � 12سنة.
والكثري م��ن النخيل يعي�ش حتى عمر 100
�سنة ،بل وبع�ضها ي�صل � 150سنة.
وال�ت�م��ر غ�ن��ي ب��امل �ع��ادن وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات ،فهو
يحوي فيتامينات وغني مبعادن املغني�سيوم
والفو�سفور واحلديد والكال�سيوم والبوتا�سيوم،

وكذلك يحوي �ألياف ًا وبروتني .والتمور ال حتوي
دهون وال كول�سرتول وال �صوديوم ولكنها عالية
الكربوهيدرات .وتعترب التمور ب�صورة عامة
قليلة ال�سعرات احل��راري��ة ،فكل  100غرام
تقريب ًا من التمر الطازج تزودنا بحوايل 150
�سعرة ح��راري��ة ،بينما يحوي التمر املجفف
��س�ع��رات �أك�ث�ر ،فكل  100غ��رام م��ن التمر
املجفف تعطي ح��وايل � 280سعرة حرارية,
وال حتتاج التمور املجففة �إىل �أية مواد حافظة
حيث تعمل ال�سكريات التي حتويها كمواد
حافظة.
وللتمر فوائد �صحية كثرية ،حيث يقول املوقع
االل �ك�تروين لق�سم ع�ل��وم ال�ن�ب��ات يف جامعة
كاليفورنيا يف ديف�س Plant Sciences

املنافع ال�صحية للتمر
معروف عن التمر �أنه فاكهة لذيذة جد ًا و�أ ّنه
يحوي على قائمة بديعة من املغذيات الأ�سا�سية
والفيتامينات والأمالح التي يحتاجها الإن�سان
للعي�ش وللنمو وللبقاء يف �صحة جيدة .والتمور
غنية بالألياف التي متنع امت�صا�ص املعدة
للكول�سرتول ال�ضار قليل الكثافة  ، LDLوكذلك
ه��و يقي م��ن اال�صابة ب��الإم���س��اك .والأل�ي��اف
حتافظ على الغ�شاء املخاطي املبطن للقولون
لأن �ه��ا تقلل م��ن زم��ن تعر�ضه للكيمياويات
�إ�ضاف ًة لتغليفه الكيمياويات امل�سببة لل�سرطان
يف ال �ق��ول��ون .وه ��ي حت ��وي م��ان �ع��ات ت�أك�سد
ك�ث�يرة م�ف�ي��دة لل�صحة ت�ع��رف ب��إ��س��م تانني
.antioxidants known as tannins
والتانني م�ع��روف ب�أنها م�ضادة لاللتهابات
ومانعة للعدوى ومانعة للنزيف .والتمر غني
ج ��د ًا مب��وان��ع الت�أك�سد مثل ك�يروت�ين –بيتا
واللوتني والزيك�سانثني التي لها القابلية على
حماية خاليا اجل�سم من اال�صابة ب�سرطان
ال �ق��ول��ون �أو ال�برو� �س �ت��ات وال �� �ص��در وال��رئ��ة
والبنكريا�س.
والتمور م�صدر مهم لفيتامني �أ ،حيث �إن��ه
ي�ح��وي  IU 149لكل  100غ��رام مت��ر (كل
وح��دة عاملية  IUم��ن فيتامني �أ تكافئ 0.3
مايكروغم بالن�سبة للريتنول وتكافئ 0.6
مايكروغم بالن�سبة لكريوتني – ب) .و�أهمية
ه��ذا الفيتامني للإب�صار معروفة وثابته وال
ج��دال فيها .كذلك ه��و عامل م�ساعد لعدم
اال�صابة ب�سرطان الرئة وجتويف الفم �إ�ضاف ًة
لأهميته يف احلفاظ على اجللد وعلى الأغ�شية
املخاطية املبطنة لبع�ض �أجزاء ج�سمنا.
والتمور م�صدر رائع لتزويدنا بعن�صر احلديد،
حيث حتوي كل  100غرام منه على  0.9غرام
م��ن احل��دي��د ،وه��ذا ميثل ح��وايل  % 11من
االحتياج اليومي جل�سمنا من هذا العن�صر.
ومعروف لنا �أن احلديد جزء من الهيموغلوبني
داخل خاليا الدم احلمراء يف الدم وهو الذي
ينقل الأوك�سجني .كذلك حتوي التمور عن�صر
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البوتا�سيوم ال��ذي ه��و مهم خل�لاي��ا اجل�سم
و�سوائله وينظم �ضربات القلب و�ضغط الدم
مما يعني �أنه ي�ساعد يف الوقاية من اجللطات
و�أمرا�ض القلب.
والتمور غنية كذلك بالأمالح مثل الكال�سيوم
واملنغنيز والنحا�س واملغني�سيوم .والكال�سيم
ملح ��ض��روري للعظام والأ��س�ن��ان ولتقل�صات
ال�ع���ض�لات ول�ت�خ�ثر ال ��دم ول�ن�ق��ل الإ���ش��ارات
الع�صبية� .أم��ا املنغنيز ف��إنّ اجل�سم يحتاجه
كعامل م�ساعد للأنزميات مانعة الت�أك�سد.
وال�ن�ح��ا���س نحتاجه يف تكوين ك��ري��ات ال��دم
احلمراء ،واملغني�سيوم �أ�سا�سي لنمو العظام.
وحتوي كذلك م�ستويات ال ب�أ�س بها من فيتامني
ك وم��ن الفيتامينات ال�ت��ي تنتمي ملجموعة
ب-كومبلك�س ،وم�ستوى جيد جد ًا من فيتامني
ب 6وتعمل هذه الفيتامينات كعوامل م�ساعدة

ت�ساعد اجل�سم على القيام بعمليات الأي�ض.
ويعترب فيتامني ك عام ًال م�ساعد ًا �أ�سا�سي ًا
يف العمليات الأي�ضية للدم والعظام ،وميكن
تفح�ص اجل��دول التف�صيلي املُعطى يف هذه
ُّ
املقالة للمغذيات املوجودة يف  100غم متر
من نوع مدجول.
ما معنى القيمة الغذائية؟
ت�شري القيمة الغذائية لأي غ��ذاء �إىل قابليته
على تغذية �أج�سامنا مب��ا يحتاج م��ن م��واد
ت�ساعده على العي�ش والنمو .فاجل�سم يعتمد
على الغذاء يف توفري حاجته من الوقود ويف
احل�صول على العنا�صر واملر ّكبات الكيميائية
التي يحتاجها لأداء وظائفه .وكلما تنوع وزاد
عدد هذه العنا�صر واملر ّكبات الكيميائية كلما
زادت القيمة الغذائية لذلك الطعام .و�أهم
�سبعة �أنواع من املغذيات لدينا :الكربوهيدرات

وال �� �ش �ح��وم وال�بروت �ي �ن��ات وامل��ي��اه والأل��ي��اف
والفيتامينات والأمالح .تعترب الأنواع اخلم�سة
الأوىل مغذيات ماكروية macronutrients
(كبرية املقدار) وهي مغذيات يحتاجها اجل�سم
مبقادير كبرية ن�سبي ًا� .أما الأخريتان فتعتربان
م �غ��ذي��ات م��اي �ك��روي��ة micronutrients
(�صغرية املقدار) والتي ال يحتاج اجل�سم منها
�إال ملقادير قليلة ن�سبي ًا.
الكثافة املغذّ ية Nutrient density
ميكن قيا�س القيمة الغذائية لغذاء ما بداللة
ما ي�سمى كثافة املغ ّذي ،nutrient density
وه ��ذه مت�ث��ل ال�ق�ي�م��ة ال �غ��ذائ �ي��ة يف غ ��ذاء ما
وعالقته مع عدد ال�سعرات التي يحويها ذلك
الغذاء .هي يف الأ�سا�س ح�ساب “ املنفعة “
مقابل “ الكلفة “ ،فالكلفة هنا ه��ي عدد
ال���س�ع��رات يف ال �غ��ذاء واملنفعة ه��ي املعي�شة
 sustenanceالتي يعطيها ذل��ك الغذاء.
فالأغذية القليلة ال�سعرات ن�سبي ًا لكنها غنية
ب�أي جمموعة من املغذيات املايكروية والألياف
والأحما�ض الأمينية الأ�سا�سية والزيوت غري
امل�شبعة تعترب عالية يف قيمة كثافتها املغ ّذية.
�إنّ قيا�س الكثافة املغ ّذية لأي م��ادة غذائية
يعني بكل ب�ساطة ربط القيمة الغذائية لتلك
املادة مع عدد ال�سعرات احلرارية التي تولدها.
وللكثافة املغ ّذية عدة تعاريف� ،سنكتفي بذكر
اثنني منها فقط :التعريف الأول ين�ص على
�أنّ الكثافة املغ ّذية هي قيا�س الن�سبة بني طاقة
الغذاء املت�أتية من الكربوهيدرات والربوتينات
والدهون �إىل الطاقة الكلية املت�أتية من ذلك
الغذاء ككل.
وين�ص التعريف الثاين على �أنّ الكثافة املغ ّذية
هي الن�سبة بني وزن املغذي (بوحدة الغرام)
�إىل حمتوى الطاقة الكلي ال��ذي يعطيه ذلك
ال�غ��ذاء (ب��وح��دة ال�سعرة �أو وح��دة اجل��ول).
وال�غ��ذاء ذو الكثافة املغ ّذية العالية يعاك�س
متام ًا الغذاء ذو ال�سعرات العالية� ،أو ما ي�سمى
بالأغذية اخلاوية �أو اجلنك فوود .وتبع ًا لدليل
التغذية الأمريكي لعام  2005ف�إنّ الغذاء ذو

للح�صول على الطاقة العالية� ،أي ال�سعرات
التي يحتاجها اجل�سم لأداء فعالياته اليومية
املختلفة ،وهي ت�ؤلف معظم ما ن�أكل .وال�شحوم
امل�سماة « �شحوم جيدة  “ good fatsتلعب
دور ًا مهم ًا يف �إط��ال��ة زم��ن املحافظة على
م�ستوى كول�سرتول �صحي ،وكذلك ت�ساعد على
تنظيم م�ستويات بع�ض الهرمونات .وت�شكل
ال�شحوم ما ن�سبته  % 60من �أن�سجة الدماغ
ال�ب���ش��ري .وال�بروت �ي �ن��ات مهمة ج ��د ًا جل�سم
االن�سان حيث �إنها م�صدره الوحيد للأحما�ض
الأمينية .وتعترب الأحما�ض الأمينية “حجر
البناء للحياة building blocks of life
“ ،حيث �إنها �أكرث من �أ�سا�سية  vitalلأغلب
فعاليات اجل�سم� .أما الألياف فهي جزء مهم
من الغذاء ال�ضروري لأنها ت�ساعد يف عملية
اله�ضم والعمل على املحافظة على م�ستويات
ال�ك��ول���س�ترول اجل �ي��د .و�أه �م �ي��ة امل ��اء جل�سم

االن�سان ال تخفى على �أحد حيث ي�شكل املاء ما
ن�سبته  % 70 - 60من ج�سم االن�سان.
ويجب تناول املغذيات املاكروية بن�سب مدرو�سة
واخللل يف هذه الن�سب ي�ؤدي �إىل ظهور الكثري
من �أمرا�ض الع�صر .ويزودنا كل  1غرام من
الدهون بحوايل � 9سعرات حرارية بينما يزودنا
كل  1غ��رام من الربوتينات والكربوهريات
ب�ح��وايل � 4سعرات ح��راري��ة .وم��ن امل�ع��روف
أخ�صائي التغذية ب ��أنّ الإن�سان يحتاج
ل��دى �
ّ
يف املتو�سط �إىل طاقة مقدارها 30 - 25
�سعرة ح��راري��ة لكل كغم م��ن وزن��ه لأن هذه
الطاقة �ضرورية خلاليا اجل�سم وللع�ضالت
لأداء وظائفها و�ضرورية ل�صيانة الأن�سجة
امل�ستهلكة .والطاقة التي تعطيها املغذيات
املاكروية ت�أتي بن�سبة � % 55إىل  % 60من
الكاربوهيدرات و� % 25إىل  % 30من الدهون
و� % 5إىل  % 10من الربوتينات ،والربوتني
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الكثافة املغ ّذية العالية هو الغذاء الذي يزودنا
بكميات ال ب�أ�س بها من الفيتامينات والأمالح
ولكن ب�سعرات حرارية منخف�ضة .ومن �أهم
الأغ��ذي��ة ذات الكثافة املغ ّذية العالية لدينا
اخل�ضروات والفاكهة ،ومنها التمور ،بينما ال
تعترب ال�سكريات وامل�ستحلبات والكحول كذلك.
لن�أخذ الآن مثا ًال على ذل��ك ولنفرت�ض �أنك
ت�شكو م��ن قلة فيتامني �إي (،)vitamin E
و�أنك بد�أت تناول غذاء لي�س بذي كثافة مغ ّذية
عالية مثل �شريحة خبز �أبي�ض� .ستعطيك هذه
ال�شريحة فقط  100مايكروغرام من هذا
الفيتامني وت��زودك �أي�ض ًا بحوايل � 80سعرة
حرارية� .أما �إذا تناولت �شريحة خبز تتكون
 % 100من القمح الكامل whole wheat
 breadف�ستعطيك هذه ال�شريحة ما بني 250
�إىل  500مايكروغرام من هذا الفيتامني مع
�سعرات يف حدود � 75 - 70سعرة� .أي �أنّ عليك
تناول � 2.5إىل � 5شرائح من اخلبز الأبي�ض
(�أي � 200إىل � 400سعرة حرارية) للح�صول
على نف�س املقدار من فيتامني �إي املوجود يف
�شريحة واح��دة من خبز القمح الكامل التي
تعطي � 75 - 70سعرة حرارية فقط.
نوعا املغذيات
هناك نوعان من املغذيات التي نحتاجها للعي�ش
ب�صحة ،وهي «املغذيات املايكروية» و «املغذيات
املاكروية» .وي�ستند هذا التق�سيم �إىل مقدار
ما يحتاجه اجل�سم من تلك امل��ادة .فاجل�سم
يحتاج لبع�ض املواد بكميات قليلة جد ًا فنقول
�إنها «مغذيات ماكروية» ويحتاج مل��واد �أخرى
بكميات �أكرب فنقول �إنها «مغذيات مايكروية».
وذكرنا �أنّ خم�سة �أنواع من املغذيات املوجودة
يف التمر وهي الكربوهيدرات وال�شحوم (�أو
الدهون) والربوتينات واملياه والألياف تعترب
«مغذيات ماكروية» بينما تعترب الفيتامينات
والأمالح «مغذيات مايكروية».
املغذيات املاكروية Macronutrients
وه ��ي �أ� �ص �ن��اف امل��رك �ب��ات الكيميائية التي
ي�ستهلكها الإن �� �س��ان بكميات ك�ب�يرة ن�سبي ًا
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جدول تف�صيلي للمغذيات املوجودة يف  100غم من متر مدجول
(امل�صدر :قاعدة البيانات الأمريكية للتغذية )USDA
�إ�سم املغذي

القيمة املغذية

طاقة
كربوهيدرات
بروتني
جمموع الدهون
كولي�سرتول
�ألياف ها�ضمة

� 277سعرة
 74.97غم
 1.18غم
 0.15غم
 0مغم
 6.7غم

14%
58%
3%
�أقل من 1%
0%
18%

فوليت
نيا�سني
حام�ض البنتوثني
برييدوك�سني
ريبوفالفني
ثيامني
فيتامني �أ
فيتامني �سي
فيتامني ك

 15مايكروغم
 1.6مغم
 0.8مغم
 0.25مغم
 0.06مغم
 0.05مغم
149 IU
 0مغم
 2.7مايكروغم

4%
10%
16%
19%
4.5%
4%
%5
0%
2%

 1مغم
 696مغم

0%
16%

 64مغم
 0.36مغم
 0.9مغم
 54مغم
 0.3مغم
 62مغم
 0.44مغم

6.5%
40%
11%
13%
13%
9%
4%

 89مايكروغم
 23مايكروغم

-----

الفيتامينات

ناقالت كهربائية

�صوديوم
بوتا�سيوم
�أمالح
كال�سيوم
نحا�س
حديد
مغني�سيوم
منغنيز
فو�سفور
زنك

رمتلل ةيئاذغلا ةميقلاب ينعن اذام
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الن�سبة من الإحتياج
اليومي

املغذّ يات النباتية

كريوتني – ب
زيك�سانثني

ي�ش ّكل معظم ج�سمنا .وتت�ألف الربوتينات من
�أحما�ض �أمينية ،و�أج�سامنا غري ق��ادرة على
ت�صنيع بع�ض الأحما�ض الأمينية لذلك يتوجب
علينا �أن جنعل الربوتينات جزء ًا من وجباتنا
الغذائية .ومن �أهم م�صادر الربوتني لأج�سامنا

الأ�سماك واللحوم البي�ضاء والتمور والبقوليات
وال�صويا والبي�ض واحلليب ومنتجات احلليب.
�أم ��ا ال �ك��رب��وه �ي��درات ف�ه��ي م���ص��در الطاقة
الرئي�س لأج�سامنا ،والزائد منها عن حاجة
�أج�سامنا يتحول �إىل �شحوم تخزن يف اجل�سم.

وكل طعامنا يحوي كربوهيدرات �إىل حد ما.
املغذيات املايكروية Micronutrients
املغذيات املاكروية ،وهي الفيتامينات والأمالح
املعدنية .وهي مغذيات يحتاجها اجل�سم خالل
حياته بكميات قليلة لكي ي�ستطيع �أن يناغم
الأع �م��ال احليوية املختلفة لأع�ضاء اجل�سم
املختلفة وال�ت��ي ال ت�ستطيع �أع���ض��اء اجل�سم
تكوينها .وب�صورة عامة ف ��إنّ حاجة اجل�سم
لأغلب هذه املغذيات ال تتجاوز  100مليغرام
يف اليوم ،وهذا على العك�س من حاجة اجل�سم
للمغذيات املاكروية التي يحتاجها بكميات
�أكرب .ت�ساهم الفيتامينات والأم�لاح املعدنية
ب�شكل كبري يف تكوين ومنو وتنظيم الفعاليات
ال �ت��ي ي�ج��ب ع�ل��ى اجل���س��م �أداءه � ��ا ليحافظ
على �صحته ،وه�ن��اك �أ��ص�ن��اف �أو �أن ��واع من
الفيتامينات واالم�لاح يقوم كل منها بفعالية
حم ��ددة لأج ��ل امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى اجل���س��م .مع
�أنّ اجل�سم يحتاج �إىل كميات قليلة من هذه
املغذيات لكي يعمل وي ��ؤدي وظائفه بال�شكل
الأمثل� ،إال �أنّ نق�صها ي�ؤدي �إىل م�شاكل �صحية
عوي�صة وخطرية .يف الواقع �إنّ �أغلب الأمرا�ض
وامل�شاكل ال�صحية التي يواجهها النا�س حالي ًا
�سببها نق�ص املغذيات املاكروية ،وتقول منظمة
ال�صحة العاملية  WHOلو �أننا تغلبنا حالي ًا
على النق�ص احلا�صل يف املغذيات املايكروية
ف�إنّ كفاءة العمالة �ستت�ضاعف عدة مرات.
ويف�ضل احل�صول على املغذيات املايكروية
م��ن م���ص��ادره��ا الطبيعية مثل اخل���ض��روات
والفاكهة ب�أنواعها ،ومنها التمور .وقد تقدم
م���ص��رف ال�ت�ط��وي��ر الأ� �س �ي��وي The Asian
 Development Bankب �ح �ل��ول لأج��ل
التخل�ص من هكذا نق�ض .فاقرتح توزيع كب�سول
مغذٍ ورخي�ص يف نف�س الوقت وتنويع املغذيات
املايكروية فيما ي��وزع من الأغذية �أوحت�صني
وحت�سني م��ا معتاد ا�ستهالكه م��ن الأغ��ذي��ة.
ف��إنّ �إ�ضافة احلديد واليود وفيتامني �أ ميكن
�أن يح�سن م�ستوى ذكاء الأف��راد ب 15 - 10
نقطة ويقلل من وفيات املواليد مبقدار الربع

ويقلل من وفيات ّ
الر�ضع والأطفال بحوايل 40
 %ويزيد من انتاجية العمل بحوايل
ويعجل يف النمو االقت�صادي والتطوير القومي.
ّ
% 50

ويف قمة العامل للطفولة عام 1990( 1990
ّ )World Summit for Childrenمت
حتديد م�سببات املخاطر ال�صحية يف بلدان
ال �ع��امل ال�ث��ال��ث بالنق�ص يف ث�لاث��ة مغذيات
مايكروية وه��ي اليود واحل��دي��د وفيتامني �أ .
وح��ددت القمة �أه��داف� ًا لتاليف النق�ص ،فتم
ت�شكيل مبادرة املغذيات املايكروية يف �أوت��اوا
للقيام ب�أبحاث وتهيئة الأموال للم�شروع .وكانت
من �أهم مبادرات امل�شروع هو تزويد الأطفال
من عمر � 59 - 6شهر ًا بفيتامني �أ و�إعطائهم
ال��زن��ك ك�ع�لاج لأم��را���ض الإ��س�ه��ال واحل��دي��د
و�إع�ط��اء حام�ض الفوليك للن�ساء الالتي يف
�سن احلمل .وقد �شملت املبادرة � 103أقطار
وبحلول عام  1999نال  % 16من �أطفال هذه
الدول جرعتني يف ال�سنة من فيتامني �أ وبحلول
عام  2007زادت الن�سبة �إىل .% 62
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�أ .د .ليلى �صالح حممود العلي

ع � � � � �ن� � � � ��وان «
ال �ك �ت��اب امل �خ �ت��ار يحمل
ت�ق�ن�ي��ات �إح �ي��ائ �ي��ة تخ�ص
ن�خ�ل��ة ال �ت �م��ر Date
“ Palm Biotechnology
وه��و ك�ت��اب ��ص��در بطبعته الأوىل
باللغة االجنليزية عن دار الن�شر العاملية  springerعام  2011برقم ت�صنيف دويل
 ISBN 978-94-007-1317-8ويقع يف � 743صفحة وي�ضم  161ر�سم ًا تو�ضيحي ًا.
وي�شتمل الكتاب على �إثنني وثالثني ف�ص ًال� ،إ�ضاف ًة لف�صل املقدمة ،و�سعره بالغالف
ال�سميك  170يورو .وحمررو الكتاب هم كل من �شري موحان جني وجميل اخلريي
ودني�س جون�سون.
هو �أول كتاب يغطي �سمات ومالمح خمتلفة لتقنيات �إحيائية تخ�ص نخلة التمر ،وجميع
ف�صوله حتوي اخللفيات العلمية للمو�ضوع قيد الدر�س مع ر�سوم وجداول �ضرورية.
وكل ف�صل كتبه خبري �أو خ�براء يف ذلك املجال من اجلامعات الأكادميية ومراكز
البحث املتخ�ص�ص وال�صناعة املتخ�ص�صة ،ومن �ضمنهم الكثري من البالد العربية.
ويعترب هذا الكتاب م�صدر ًا �شام ًال على م�ستوى العامل ،فهو يعك�س االجنازات العلمية
للتقنيات الإحيائية لنخليل التمر مع توثيق لأهم الأحداث البحثية خالل �آخر  40عام ًا
واملوقف احلايل والتوقعات امل�ستقبلية.
ت�سلط ف�صول هذا الكتاب ال�ضوء على خم�س �سمات �أو مالمح خمتلفة من املو�ضوع،
فالف�صول ال�سبعة الأوىل تتناول الو�ضع احل��ايل لتطور �أبحاث املو�ضوع ومنهجية
الأبحاث والتطبيقات التجارية .والف�صول ال�سبعة التي تليها تتعامل مع تغريات ال
 somaclonalوالطفرات الوراثية للنخيل .يلي ذلك �سبعة ف�صول ت�صف علوم
�أمرا�ض النخيل وتقنيات املرحلة احلالية من ال�صفات اجلزيئية للمحافظة على
النخيل� .أما تقدم البحث يف جمال تكاثر النخيل وعلوم جيناته فتمت تغطيتها يف
ثمانية ف�صول ،ومت انفراد الف�صول الثالثة الأخرية ملا يحدث حالي ًا من تقدم للتقنيات
الإحيائية ال�صناعية يف هذا املجال
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www.eat-healthy-live-healthy.

مراجعة لكتاب جديد عن نخلة التمر
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آفــــات النخـيـــل ()4

اآلفات الحشرية
التي تصيب جذور وجذوع
أشجار نخيل التمر
د .رم�ضان م�صري هالل
الأ�ستاذ بكلية الزراعة –جامعة كفر ال�شيخ
rahelal@yahoo.com

اآلفات الحشرية التي تصيب جذور وجذوع أشجار نخيل التمر
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تتعر�ض ال�شجرة املباركة ملهاجمة كثري من
�أنواع احل�شرات والعناكب وم�سببات الأمرا�ض
والنيماتودا والقواقع وال�ق��وار���ض والأع�شاب
مما ي�سبب لها ��ض��رر ًا بالغ ًا يتمثل يف خف�ض
�إنتاجيتها كم ًا وكيف ًا وقد ي�ؤدي ذلك يف النهاية
�إىل موتها ،وق��د �سجل االح�م��دى و�سامل عام
1999م حوايل � 55آفة ح�شرية وحيوانية على
نخلة التمر باململكة العربية ال�سعودية..ويف
هذا املقال ن�ستعر�ض بعون اهلل احل�شرات التي
ت�صيب اجل��ذور واجل��ذوع ،وه��ي جمموعة من
احل�شرات التي تقر�ض �أن�سجة النخلة وتعمل
ثقوب يف اجلذع ،وت�شجع هذه الثقوب الآفات
الأخ��رى وجتذبها لو�ضع بيو�ضها� ،أو مهاجمة
النخلة و�إحداث �أ�ضرار بالغة قد تودي بحياتها،
ي�ضاف �إىل ذلك �أن هذه احل�شرات �أو �أطوارها
تكون حممية داخل النخلة في�صعب معه عمليات
املكافحة ،ويزيد من خطورة هذه الآفات انه من
ال�صعب اكت�شاف �إ�صابتها يف بداية الإ�صابة،وال
يتم التعرف عليها �إال بعد �أن يكون قد ا�ستفحل
�ضررها وظهر �أثرها ال�سلبي على النخلة.

حفار عذوق النخيل
Fruit stalk borer Oryctes elegans
()Coleoptera : Scarabaeidae

التوزيع اجلغرايف واالنت�شار:
يوجد حفار ع��ذوق النخيل يف �أغلب مناطق
زراع��ة النخيل ويكون �آف��ة خطرية يف العراق
و�إي��ران والباك�ستان وال�سعودية .يعرف حفار
عذوق النخيل بالعنقرة �أو القار�ض ,كما يطلق
عليه جعل النخيل �أو جعل وح�ي��د ال �ق��رن �أو
خنف�ساء النخيل .
و�صف احل�شرة
اللون العام للح�شرة �أ�سود �أو بني م�سود المع ,
قرن اال�ست�شعار يتكون من ع�شر عقل خمتزلة
يرتاوح طول الذكر من (� )8. 2 - 4 .3سم� ,أما
الأنثى (� )6 .3 - 4. 3سم.
ميكن متييز الإناث عن الذكور بكرب حجم الأنثى
,و�أن طول قرن اال�ست�شعار بها �أطول من الذكر
 ,ويوجد انخفا�ض على ترجة احللقة ال�صدرية
الأوىل �أو�سع و�أعمق وبه �سنان� ,أم��ا يف الذكر

فيكون هذا االنخفا�ض �صغري ًا وبه �سن واحدة,
يوجد نتوء ي�شبه ال�سن وال ��ذي ي�شبه القرن
واملوجود على ال�سطح الظهري للر�أ�س ,وهذا
ومنحن يف الأنثى وق�صري وغري
النتوء طويل
ٍ
منحن يف الذكر ويحيط بهذا النتوء خ�صلة من
ٍ
ال�شعر الكثيف(.البكر  ,1972عبد احل�سني
1974م ).

بطول � 10سم تقريب ًا مما يت�سبب انك�سار
ال�سعف الأخ�ضر (عبد احل�سني )1984
كما تتغذى احل�شرة على العراجني منذ
بداية تكوينها مما يت�سبب يف انك�سار العذوق
امل�صابة (�شكل).مما ي�ؤثر على حمل النخلة
من التمر وتكون الثمار �صغرية احلجم رديئة
النوعية ب�سبب قلة املواد الغذائية واملاء التي
ت�صلها .
وقد ذكر (�سوبر و�آخرون )1982,يف العراق
�أن الإ� �ص��اب��ة ال���ش��دي��دة ب�يرق��ات ح�ف��ار �ساق
النخيل ذي القرون الطويلة Pseudophilus
 testaceousتكون جاذبة حلفارات عذوق
النخيل  Oryctes elegansلو�ضع البي�ض.
الطور الريقي يتغذى على امل��واد املتحللة
و�أجزاء النخلة الرطبة يف ال�سيقان ,و وجود
الريقات وبكميات كبرية قد ت�صل �إىل 60
يرقة وما يتبعه من تغذية يف �ساق النخلة قد
ي�ؤدي �إىل ك�سر ال�ساق.
طرق الوقاية و املكافحة
العناية بالنظافة املزرعية يف ب�ساتني النخيل
والعناية بالتقليم والتخل�ص من النخيل
ال�ضعيف وامليت و�إزال��ة الكرب ومكافحة
احل�شائ�ش.
التخل�ص م��ن النخيل ال�ضعيف وامليت
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ومتثل ح�شرة حفار العذوق عامال رئي�سي ًا يف
خف�ض �إنتاجية نخيل التمر كما ونوع ًا مما ي�سبب
خ�سارة م�ستمرة للمزارع بالإ�ضافة �إىل تكلفة
مكافحته ،وتهاجم احل�شرات الكاملة (جعل
وحيد القرن) اجلذع والكواريب وال�سعف وعنق
ال�ع��ذق (احل �ي��دري  1980وتلحوق 1984م
وق��ادو���س و�آخ� ��رون  1984وجن�ي��ب و�آخ ��رون
1992م) .كما تف�ضل احل �� �ش��رات الكاملة
مهاجمة �أوراق القلب وال�سعف احلديث وي�صبح
ال�سعف م�شر�شر ًا ويف حالة �شدة الإ�صابة قد
متوت النخلة.
دورة حياة احل�شرة و�أطوارها البي�ض
يو�ضع البي�ض يف بداية �شهر �أبريل (ني�سان )
وحتى يوليو (�أيلول) ويوجد يف ف�ترات تواجد
احل�شرات الكاملة  .ت�ضع الأنثى بي�ضها العاجي
اللون يف الأنفاق التي ت�صنعها احل�شرة الكاملة
على اجلريد والعذوق والعراجني وبني ال�ساق
والف�سائل وعلى �سيقان النخيل ال�ضعيفة وامليتة .

ت�ضع االنثي من( )50 - 30بي�ضة ويفق�س البي�ض
بعد و�ضعه بحوايل  15 - 10يوم ًا (عند ْ 27م
 65%,رطوبة ن�سبية ).
الريقة
غ��ال�ب� ًا مقو�سة لها ث�لاث��ة �أزواج م��ن الأرج��ل
ال�صدرية ال�ضعيفة ,احللقات البطنية الثالث
الأخرية مت�ضخمة .الريقة لها ثالثة ان�سالخات
(مارتن )67,ال�يرق��ة الكاملة النمو ي�تراوح
طولها من � 9 - 6.5سم .م��دة الطور الريقي
ح��وايل ع�شرة �أ�شهر ,مت�ضي احل�شرة بياتها
ال�شتوي على هيئة يرقة .
العذراء
تتحول ال�يرق��ة يف �أوائ ��ل الربيع �إىل ع��ذراء,
العذراء لونها بني غامق  ,ي�صل طولها من .2
� 3.5 - 5سم�( ,شكل).عذراء الذكر �أ�صغر من
ع��ذراء الأنثى ونهاية بطنها �أعر�ض ,وي�تراوح
مدة طور العذراء من � 3 - 2أ�سابيع .
عدد الأجيال :لهذه احل�شرة جيل واحد يف ال�سنة
وقد �أ�شار (مارتن � )68إىل احتمال وجود جيلني
لهذه احل�شرة يف العراق.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر
الطور ال�ضار هو ط��ور الريقة وط��ور احل�شرة
الكاملة .
الطور الكامل يتغذى على الأج��زاء احلية
خا�صة ال�سعف القريب من قلب النخلة,
ويتغذى قرب قاعدة ال�سعف وت�صنع �أنفاق ًا
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بارتفاع  2.5 :2م بها م�صباح كهربائي يثبت
يف املظلة بقمة امل�صيدة ولها ثالثة �أجنحة ت�صل
م��ا ب�ين املظلة وقمع خم��روط��ي ال�شكل ت�صل
نهاية القمع �إىل �أق��رب قاعدة يو�ضع عليها
�إن��اء بال�ستيك قطرة ح��وايل �40سم به كمية
من املاء وطبقة من زيوت ال�سيارات ,فعندما
تتجه احل�شرات �إيل م�صدر ال�ضوء ت�صطدم
بالأجنحة املوجودة بامل�صيدة وت�سقط يف القمع
وتنزلق �إىل الإناء املوجود �أ�سفل القمع وت�سقط
يف ال��زي��ت ال��ذي يقتلها ميكانيكيا حيث يبلل
�أجنحتها ويعيقها عن احلركة والطريان عالوة
على �أن الزيت يغلق الثغور التنف�سية فتموت
احل�شرة وق��د ت�تراوح امل�سافات التي تقطعها
احل�شرات لكي تنجذب للم�صائد ال�ضوئية بني
 50مرت ًا  350 -مرت ًا (390 - 140قدم ًا).
فوائد امل�صائد ال�ضوئية والغر�ض منها
ت�ع��د �أح� ��د ط ��رق امل�ك��اف�ح��ة امليكانيكية
الناجحة.

امل�ساعدة يف اكت�شاف وج��ود احل�شرات
ال�ضارة املهمة .
حتديد مواعيد ب��دء الإ��ص��اب��ة احل�شرية
�أق�صى ن�شاط لها .
معرفة عدد الأجيال وحجم اجليل ومدته .
معرفة ت�أثري العوامل اجلوية على ن�شاط
احل�شرات .
امل�ساعدة يف تقييم فعالية طرق و�أ�ساليب
املكافحة امل�ستعملة .
املكافحة احليوية:
ذكر حماد وقادو�س (1983م) وجود نوعني من
االكارو�سات املتطفلةعلى احلفار وخ�صو�ص ُا يف
منطقة حتت الأجنحةHypoaspis sp. & .
Tyrophagus spولوحظ �أي�ضا وجود Oppia
 .spيتغذى على براز يرقة احلفار.
ر�صدت بع�ض الأع��داء الطبيعية لريقات هذه
الآف� ��ات �أه �م �ه��ا الطفيل Microthalma
Tachinidae

اآلفات الحشرية التي تصيب جذور وجذوع أشجار نخيل التمر
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وخملفات العام ال�سابق  ،التقليل من الري
وعدم الإ�سراف فيه .االهتمام بالت�سميد
وت�ق��وي��ة الأ� �ش �ج��ار وا��س�ت�خ��دام امل�صائد
ال�ضوئية جل��ذب احل�شرات الكاملة على
مدار موا�سم الن�شاط.
تقليل الري وعدم الإ�سراف فيه وحت�سني
ال�صرف .
ا� �س �ت �خ��دام امل �� �ص��ائ��د ال���ض��وئ�ي��ة جل��ذب
احل�شرات الكاملة وقتلها .
امل�صائد ال�ضوئية Light traps
تعتمد فكرة ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية على
جذب احل�شرات ذات الن�شاط الليلي من رتب
حر�شفية الأجنحة خا�صة الفرا�شات وكذا رتب
غمدية الأجنحة ( �أنواع من ال�سو�س واخلناف�س)
و�أي�ضا رتبة ذات اجلناحني ( الذباب) ,فعند
حلول الظالم و�إ�ضاءة امل�صباح تتجه احل�شرات
الليلية الن�شاط �إىل م�صدر ال�ضوء(امل�صيدة ).
تتكون امل�صيدة م��ن ح��ام��ل م��ن ث�لاث قوائم

Diptera,

))disjuncta

وبع�ض �أنواع الفطريات والبكترييا والفريو�سات.
املكافحة الكيميائية:
�أم��ا فيما يتعلق مبكافحة احل�شرات الكاملة
حلفار ال�ع��ذوق فيتم مكافحتها �ضمن برامج

املكافحة الكيميائية املتبعة �سواء الوقائية �أو
العالجية مع الرتكيز على الأماكن التي تتواجد
بها احل�شرة.
ا�ستخدام مبيد كربوفيورانCarbofuran
حمبب  % 10مبعدل 5جم/م 2نرث ُا حول
اجلذع ثم التقليب والري مبا�شرة.
ت�ع�ف�ير م�ن�ط�ق��ة ال��ت��اج وق ��واع ��د اجل��ري��د
واجل��زء الأ�سفل من اجلذع بالكربيل (-5
� Carbaryl)% 10أو ال�ترا يكلورفون (5
 ( Trichlorforn (% 10او اللندان.)lindane (5 - 10%
تعفري �أكوام ال�سماد والقمامة بالكاربريل �أو
( BHCاجلامك�سان) .
احل� �ق���ن مب� �ح� �ل ��ول م �ب �ي��د م �ي �ث��داي �ث��ون
�( Methidathionسوبر �أ�سيد )% 40
بن�سبة ( 1مبيد  1 :ماء ).
حفار جذوع النخيل ذو القرون الطويلة
The Longhorn Date palm Borer
Pseudophilus testaceus Gah. Fam.
Cerambycidae
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التوزيع اجلغرايف واالنت�شار
ت�سمى ه��ذه احل�شرة بال�سعودية(اخلنف�س
الأحمر) وت�سمى يرقاتها بالنعيجة – وتوجد
يف م�صر و�إي��ران والعراق والبحرين والكويت
والإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وق �ط��ر وع�م��ان
واجلزائر.
و�صف احل�شرة
احل�شرة الكاملة (�شكل) ي�تراوح طول الذكر
�3سم والأن�ث��ى ح��وايل � 4سم ق��رن اال�ست�شعار
طويل يعادل طول اجل�سم يتكون من  12حلقة
يبلغ طوله يف الذكر ح��وايل �2سم و يف الأنثى
�3سم  ،لونها بني غامق �أو فاحت ،اجل�سم مغطى
بزغب ق�صري – حافة ال�سطح ال�سفلي للحلقة
البطنية الأخ�يرة م�ستقيمة يف الذكر وحمدبة
بانخفا�ض يف الو�سط يف الأنثى.

دورة احلياة :
تظهر احل�شرة الكاملة ابتداء من نهاية �أبريل
وحتى منت�صف �أغ�سط�س تن�شط احل�شرة لي ًال
وتنجذب لل�ضوء ,ت�ضع الأنثى بي�ضها (20 - 10
بي�ضة ) فردي ًا على اجلذع وعنق قواعد اجلريد
على التاج .
يفق�س البي�ض بعد نحو �أ�سبوعني عن يرقات
ذات �أرجل �صدرية ق�صرية جد ًا ،تخرتق اجلذع
وتعمل �أنفاق ًا تتغذى بداخلها ويبلغ طول الريقة
التامة النمو نحو � 4سم ولها ثالثة �أعمار ,وعند
التعذير تعمل ال�يرق��ة ثقب ًا للخروج وتتحول
�إىل عذراء يف �شرنقة حريرية حماطة بن�شارة
اخل�شب ,وقد تربز ال�شرنقة من الثقوب ,وتبلغ
مدة طور العذراء � 3 - 2أ�سابيع تخرج بعدها
احل�شرة الكاملة التي تعي�ش ملدة � 3 - 2أ�سابيع .
مظهر الإ�صابة وال�ضرر
ت�صيب احل�شرة ر�أ�س النخلة ،وعادة توجد يرقة
واحدة يف كربة كل �سعفة وقد يزيد العدد �إىل
ث�لاث يرقات وم��ع �أواخ��ر �شهر �سبتمرب ترتك
الريقات �أعقاب ال�سعف وحتفر يف ال�ساق �أنفاق ًا
قد متتد �إىل منت�صف �ساق النخلة ،ويتبع ذلك
�إف��رازات �شمعية ت�سيل من مكان احلفر يكون
لونها قامت ًا المع ًا وتكون على هيئة بقع ،و�أثناء
خروج الريقة تقوم بحفر نفق ا�سطواين مائل.
تق�ضي الريقات بياتها ال�شتوي يف النفق وي�ستغرق
الطور الريقي حوايل ع�شرة �أ�شهر ،ومع بداية
ف�صل الربيع تتحول �إىل طور العذراء والذي

ي�ستغرق حوايل ثالثة �أ�سابيع ،بعدها تتحول �إىل
الطور اليافع حيث تقر�ض طريقها �إىل اخلارج.
حتفر ال�يرق��ات داخ ��ل ج��ذع النخلة وق��واع��د
اجل��ري��د وي�ظ�ه��ر ع�ل��ى اجل���ذع واجل��ري��د من
اخل��ارج ثقوب بي�ضاوية عميقة وه��ي فتحات
خروج احل�شرات الكاملة  .ويقدر متو�سط عدد
الثقوب ب��اجل��ري��دة  8يف الأ��ش�ج��ار ال�شديدة
الإ�صابة ,ت�ضعف ال�شجرة من كرثة ما بها من
�أن�ف��اق ويقل �إنتاجها وتنخف�ض نوعية خ�شب
اجلذع وت�صبح قابلة للك�سر  .هذا بالإ�ضافة �إىل
�أنها ت�صبح م�أوى جلعل الأوريكت�س Oryctes
(حفار عذوق النخيل – العنقر) الذي يعي�ش
على ف�ضالت احلفار املذكور يف الأنفاق .
طرق الوقاية واملكافحة
 �إزالة الأ�شجار ال�ضعيفة وامليتة وبقايا اجلذوعوحرقها .
 تقوية الأ�شجار باخلدمة اجليدة والت�سميداملنا�سب واالهتمام بالعمليات الزراعية .
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 ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية. ر���ش الأ� �ش �ج��ار خ�لال �أ��ش�ه��ر يونيو ويوليوو�أغ���س�ط����س م��رة ك��ل �شهر ب��اجل��وزاث �ي��ون �أو
الليباي�سيد �أو الباراثيون (� )% 0.1أو النوفاكرون
�أو ال�سوبر �أ�سيد ( )% 0.16وحتتاج النخلة
الواحدة من � 1.5إىل  5لرتات من حملول الر�ش
(تبع ًا حلجم النخلة ) .
�سو�سة النخيل احلمراء �أو الهندية
Red Palm Weevil
.Rhynchophorus ferrugineus Oilv
Coleoptera-Curculionidae
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املوطن الأ�صلي لهذه احل�شرة هو منطقة �شرق
�آ�سيا خا�صة الهند ومنها انت�شرت يف �أماكن
متعددة من مناطق زراعة النخيل ،حيث ظهرت
هذه احل�شرة يف منت�صف ال�سبعينات باجلزيرة
العربية وحتديد ًا يف الإم��ارات العربية املتحدة
ومنها انتقلت �إىل منطقة القطيف عام 1407
هـ يف ال�سعودية مع �أ�شجار نخيل الزينة ،ثم
منها �إىل منطقة ال�صاحلية بالق�صا�صني من
حمافظة ال�شرقية مب�صر.
وت�صيب هذه احل�شرة كل �أنواع النخيل ونخيل
جوز الهند ونخيل الزينة بجانب نخيل التمر.
تهاجم الريقات ج��ذوع النخيل �صغرية العمر
غالب ًا م�سببة تدمرياٌ �شديد ًا و�سريع ًا مما ي�ؤدي
يف الغالب �إىل م��وت النخيل .تكمن خطورة
احل�شرة يف �صعوبة الك�شف املبكر للإ�صابة.
حيث �إن الإ�صابة تكون داخل ال�ساق بعيدة عن

امل�شاهدة�.إن احل�شرة و�أطوارها تكون بعيدة عن
الع��داء احليوية لها.
الطفيليات واملفرت�سات و أ
للح�شرة عدة �أجيال يف ال�سنة .
و�صف احل�شرة
احل�شرة قوية الطريان ،ا�سطوانية ال�شكل لونها
بني حممر يوجد على ال�صدر عدد من النقط
ال�سوداء يختلف عددها و�شكلها من ح�شرة �إىل
�أخرى ،ويتميز الذكر بق�صر خرطومه ن�سبي ًا عن
خرطوم الأنثى و�أي�ض ًا وجود جمموعة من ال�شعر
على ال�سطح العلوي من خرطوم الذكر.
دورة حياة احل�شرة
البي�ض
عند خروج احل�شرة الكاملة من ال�شرنقة تت�سافد
الذكور مع الإناث مرات عديدة �إما داخل جذع
النخلة حيث اجلزء امل�صاب �أو خارج اجلذع،
حيثما توجد ،بعدها تبد�أ يف و�ضع البي�ض  ،ت�ضع
الأنثى بي�ضها ف��رادى يف احلفر التى ت�صنعها
بنف�سها ثم تغطى البي�ضة مبادة �صمغية حفاظ ًا
عليها من العوامل املحيطة بها �أو ت�ضع الأنثى
بي�ضها فرادى يف احلفر التي حتدثها ح�شرات
�أخرى يف جذع النخلة �أو يف القمة النامية �أو يف
ال�شقوق والفراغات الناجتة عن �إزالة اخللفات
م��ن الأم �أو يف ال�شقوق امل��وج��ودة يف قواعد
اجلريد التي حدثت �أثناء عملية التقليم.
الطور الريقي
يفق�س البي�ض عن يرقة �صغرية احلجم عدمية

الأرجل  ،لونها �أبي�ض م�صفر ولون ر�أ�سها بني
غامق متيل �إىل ال�سواد امل�شوب بحمرة وهي
الطور املدمر للنخلة  ،و�أج ��زاء فمها قار�ضة
قوية جد ًا تقر�ض كميات كبرية جد ًا من �أن�سجة
اجلذع الداخلي للنخلة �أو القمة النامية �أكرث
مما تتغذى عليه  ،وميكن �سماع ال�صوت الناجت
من طريقة تغذيتها ونخرها داخل النخلة �صانعة
بذلك �أنفاق ًا يف جميع االجتاهات طوال فرتة
حياتها ،مما ي��ؤدي ذلك �إىل ت�ساقط الع�صري
اخللوي بكميات كبرية ين�ساب على الكميات
الهائلة من الن�شارة الناجتة عن قر�ضها لت�صبح
الريقة حماطة بالع�صري اخللوي املمزوج مع
هذه الن�شارة  ،وت�صري وك�أنها عجينة ذات رطوبة
ن�سبية مرتفعة ج��د ًا ،ت�ستمر ال�يرق��ة يف هذا
التدمري �إىل �أن يكتمل منوها  ،ويبلغ طول الريقة
عند اكتمال منوها حوايل � 5 - 4سم وقطرها
�2سم وحميطها � 6سم  ،وي�صبح لونها �إما �أبي�ض
م�شوب ًا ب�صفرة غامقة  ،ويف �أحيان �أخرى يكون
لونها �أ�صفر م�شوب بحمرة خفيفة  ،وهذا يرجع
�إىل مكان التغذية يف النخلة و تف�ضل �أن تعي�ش

داخل جذع النخلة حيث درجة الرطوبة املرتفعة
 ،كما �أن بع�ض الريقات ت�صنع �أنفاقها املتعرجة
�إىل �أعلى والبع�ض الآخر يتجه �إىل �أ�سفل حتى
ت�صل �إىل منطقة اجلذور حتت �سطح الرتبة كما
�أن الريقة تتحرك حركة دودية.
ولقد وجد �أن طول فرتة الطور الريقي يرتاوح يف
املتو�سط مابني � 4 - 3أ�شهر كما ات�ضح �أن لهذه
احل�شرة من � 9إىل  13عمر ًا يرقيا من خالل
فرتة النمو الريقي.
فرتة ما قبل العذراء :
ترتاوح من � 5 - 4أيام.
فرتة طور العذراء :
عند اكتمال منو الريقة تبد�أ يف عمل �شرنقة
تن�سجها بنظام دقيق من ليف النخيل مع خلطها
مبواد ال�صقة من لعابها �إذا كانت الريقة قريبة
من الليف � ،أم��ا �إذا كانت الريقة داخ��ل ن�سيج
ج��ذع النخلة ف�إنها ت�ب��د�أ يف تكوين ال�شرنقة
من بقايا الأن�سجة املقرو�ضة  ،فتقوم الريقة
بتنظيمها بطريقة غاية يف الدقة م�ستعملة لذلك
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مواد ال�صقة من لعابها ثم ترتك فتحة �صغرية
مغطاة مب��ادة مفككة ل�سهولة خ��روج احل�شرة
الكاملة.
وتكون هذه ال�شرانق �إما داخل جذع النخلة �أو
متخللة داخ��ل قواعد اجلريد وك�أنها منغم�سة
طوليا مع قاعدة اجلريدة ،طول ال�شرنقة حوايل
�6سم وقطرها �4 .2سم وحميطها �8سم تقريب ًا
�شكل  ،بعد ف�ترة ق�صرية تتحول الريقة �إىل
عذراء حرة  Excrete pupaداخل ال�شرنقة
 ،لون العذراء بني ف��احت �أو بني غامق م�شوب
بحمرة ،ثم تتحول العذراء باىل ح�شرة كاملة ،
تبقى هكذا يف ال�شرنقة ملدة  2 - 1ا�سبوه لتعاود
ن�شاطها اجلن�سي املتكرر �أو ًال ثم تبد�أ يف و�ضع
البي�ض ثاني ًا.
احل�شرة الكاملة :
احل�شرة الكاملة تكون قليلة احلركة يف ال�شتاء
�إال �أن الأنثى ت�ضع بي�ضها يف �أماكن وجودها
و تكون ن�شطة �سريعة احلركة قوية الطريان
عندما تتح�سن العوامل اجلوية املحيطة بها
كما �أنها متيل �إىل املعي�شة يف الرطوبة الن�سبية
املرتفعة .
تعي�ش احل�شرات الكاملة (من � 3 - 2شهور) وقد
اختلفت هذه الفرتات ح�سب ارتفاع وانخفا�ض
متو�سط درجات احلرارة .

كما �أن الإناث بعد خروجها من ال�شرنقة يحدث
الت�سافد �أكرث من مرة بينها وبني الذكور ثم تبد�أ
يف و�ضع البي�ض بعد مدة من الزمن ترتاوح 1
 � 2أ�سبوع �أم��ا فرتة و�ضع البي�ض فت�ستمر يفاملتو�سط من � 3 - 2شهور  ،كما �أنها متتنع عن
و�ضع البي�ض وت�ستمر على قيد احلياة لفرتة من
الزمن قبل موتها ،ترتاوح من(� 4 - 1أ�سابيع)
ح�سب درجات احلرارة كما �أن الأنثى ت�ضع كمية
من البي�ض خالل فرتة حياتها ومتو�سط عدد
البي�ض ي�تراوح من  70بي�ضة �إىل 280بي�ضة
بحد �أق�صى  330بي�ضة.
�أجيال احل�شرة
ي�ستغرق اجليل الواحد لهذه احل�شرة من 10
�أ�سابيع �إىل � 6أ�شهر ،وهذا يرجع �إىل العوامل
املختلفة املحيطة ب ��الأط ��وار املختلفة لهذه
احل�شرة ،وللح�شرة ثالثة �أجيال يف ال�سنة.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
متثل ال�يرق��ات ال�ط��ور ال�ضار للح�شرة ،حيث
تتغذى ب�شراهة داخ��ل �أن�سجة اجل��ذع احلية
مكونة �أنفاقا يف جميع االجتاهات م�ؤدية �إىل
تلف �أن�سجة اجلذع وم�سببة جتويف اجلذع مما
يت�سبب يف ك�سر اجلذع نتيجة هبوب رياح �أو �أثناء
عمليات اخلدمة و�إذا حدثت الإ�صابة يف منطقة
اجلمار (قلب النخلة) ف�إنها ت�ؤدى �إىل �سرعة
م��وت النخلة .ي�صاحب الإ�صابة �إف��راز �سائل
�صمغي كريه الرائحة مع حدوث جتوف يف جذع
النخلة �شكل .احل�شرة الكاملة ال ت�سبب �ضرر ًا
كبري ًا.
�إف��رازات بنية اللون �سميكة القوام ذات رائحة
نفاذة ت�سيل من ثقوب على اجلذع خروج ن�شارة
خ�شبية ممتزجة ب�إخراج الريقات واحل�شرات
الكاملة من ثقوب على طول جذع النخلة خا�صة
عند القمة ،م��وت الف�سيلة امل�صابة ،جفاف
ال�سعف يف قلب النخلة وتهدله  ،ثم انك�سار جذع
النخلة عند منطقة الإ�صابة واجل��زء ال�ساقط
يالحظ �أن��ه جموف متام ًا من الداخل ،ميكن
�سماع �أ��ص��وات احل�شرات وه��ي تتحرك داخل
�أنفاقها .
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طرق الوقاية واملكافحة
للح�شرات الكاملة القدرة على الطريان مل�سافات
طويلة مما ي�سمح لها ب�إمكانية االنت�شار من
منطقة �إىل �أخرى قريبة �إال �أنه نقل الف�سائل
من منطقة �إىل �أخرى تعترب �أهم م�صادر انت�شار
الإ�صابة خا�صة عند نقل هذه الف�سائل من بلد
�إىل �آخر الأمر الذي يجب �أن ي�ؤخذ يف االعتبار
ب�إحكام �إجراءات احلجز الزراعي حول مناطق
الإ�صابة.
احلجر الزراعي الداخلي واخلارجي
تطبيق احلجر ال��زراع��ي الداخلي واخلارجي
على املنطقة امل�صابة بحيث ال ي�صدر منها
ف�سائل نخيل متر �أو نخيل زينة لأي منطقة داخل
�أو خ��ارج القطر،و منع دخ��ول ف�سائل النخيل
�إال بعد الت�أكد من وجود �شهادة �صحية من بلد
املن�ش�أة بخلوها من الإ�صابة ،وبعد الفح�ص ،يتم
مراقبتها يف مناطق زراعتها.وعدم ال�سماح
بنقل الف�سائل من املناطق امل�صابة �إىل املناطق
ال�سليمة داخ��ل القطر،وفر�ض غرامات مالية
كبرية للمخالفني.
الأبحاث العلمية
االهتمام بالبحث العلمي لإج ��راء املزيد من
ال��درا� �س��ات ملعرفة حياتية و�سلوك احل�شرة
و�سلوك التزاوج وتربية احل�شرة ب�أعداد كبرية
تتعدد الطرق التي تبد�أ بها احل�شرة مهاجمة
الأ�شجار ال�سليمة �إال �أن الثقوب التي حتدثها
احلفارات الأخرى تعترب م�سارات �سهلة للإناث
لكي ت�ضع داخلها البي�ض  ،كما �أن اخلدو�ش
يف قمة اجلذع عند تقليم ال�سعف تعترب �أماكن
مثالية حتفر فيها الإن��اث حفرة لو�ضع البي�ض
بها  ،وتف�ضل الأنثى النخيل ال�صغري العمر عن
الأ�شجار الكبرية حيث �إن الأ�شجار التي يقل
عمرها عن � 20سنة هي الأك�ث�ر �إ�صابة عن
الأ�شجار املعمرة.

على بيئات ا�صطناعية ون�صف ا�صطناعية
وحتفيز الباحثني ال��س�ت�ح��داث ط��رق حديثة
للك�شف املبكر عن الآفة وقبل ا�ستفحال ال�ضرر.
مثل ا�ستخدام تقنيات الت�صنت  ،الك�شف عن
الفجوات داخ��ل النخلة �أو ا�ستخدام حيوانات
وتدريبها ال�ستخدام حا�سة ال�شم يف التعرف
على الإ�صابة،ودرا�سة �إمكانية ا�ستخدام طرق
تعقيم احد اجلن�سني �سواء بالإ�شعاع �أو ببع�ض
امل��واد الكيماوية.واالهتمام باملكافحة احليوية
�سواء الطفيليات �أو املفرت�سات �أو املمر�ضات
احل�شرية.
دور الإعالم وجهاز الإر�شاد
التوعية العامة بالو�سائل املكتوبة وامل�سموعة
واملقروءة مبا يف ذلك ال�صحف والربامج
الإذاعية و برامج التليفزيون ب�أ�سلوب مب�سط
وبطريقة جت��ذب امل���ش��اه��د،و�إع��داد ك��وادر
متخ�ص�صة يف الإعالم .
�إر��ش��اد امل��زارع�ين وتعريفهم ب��الإج��راءات
الوقائية حلماية �أ�شجار النخيل من الإ�صابة
خا�صة �أثناء عملية التكريب وف�صل الف�سائل
ور�ش �أ�شجار النخيل باملبيدات يف توقيتات
معينة.
القيام ب��دورات تدريبية مكثفة للمر�شدين
الزراعيني و�أخ�صائي الوقاية وخا�صة الذين
يعملون يف مراكز وحمطات احلجر الزراعي
للتعرف على �أطوار الآفة و �أ�ضرارها وطرق
الوقاية العالجية املتبعة يف مكافحتها .
ن�شر املل�صقات التعريفية باحل�شرة وتوزيعها
على مناطق زراعة النخيل ومراكز احلجر
الزراعي ورجال املرور.
القيام بربامج توعية وال�ن��زول �إىل حقول
املزارعني ومالكي �أ�شجار النخيل للتعرف
باحل�شرة و�ضررها وطرق مكافحتها.
�إدخ��ال معلومات عن هذه الآف��ة يف املناهج
التدريبية وخا�صة املتعلقة بوقاية النبات
وتدري�سها على م�ستوى املدار�س واملعاهد
واجلامعات.

املكافحة امليكانيكية
وذل��ك ب ��إزال��ة النخيل امل�صاب ب�شدة وحرقة
وكذلك �إزالة املزارع املهملة ب�أكملها والتي ت�شكل
ب ��ؤر تكاثر للح�شرة وم��ن ثم م�صادر النت�شار
احل�شرة.
املكافحة الكيماوية
ومنها ما هو وقائي �أو عالجي،مثل غمر ف�سائل
النخيل قبل الزراعة يف حملول مبيد لقتل �أطوار
�سو�سة النخيل داخل جذع الف�سيلة .
�أع�م��ال امل�سح ال ��دوري للمزارع لال�ستك�شاف
املبكر للإ�صابة وتقرير العالج املنا�سب وتنفيذه
وذل��ك باحلقن باملبيدات ال�سائلة �أو التبخري
بالغاز ح�سب �شدة الإ�صابة وذل��ك با�ستخدام
املبيدات احل�شرية املتخ�ص�صة �شكل

املكافحة احليوية:
ا�ستخدام املقاومة احليوية وتعقيم الذكور يف
خف�ض �شدة الإ��ص��اب��ة و ا�ستخدام امل�صائد.
وق ��د وج ��د ان امل �ف�تر���س (بقة)Xylocoris
galactinus

يهاجم البي�ض وال�ي�رق��ات احل��دي�ث��ة الفق�س
وعذارى �سو�سة النخيل احلمراء .
كما وجد ان الفطر Beauveria bassiana
يتطفل على جميع �أطوار احل�شرة.
ن� ��وع م ��ن ال���ذب���اب ي �� �س �م��ى Parathesia
 menezesiيتطفل على يرقات �سو�سة النخيل
احلمراء �شكل .
الأر�ضة �أو النمل الأبي�ض
.Microcerotermes diversus Silv

تختلف �شكال وحجم ًا وتركيب ًا ،وتق�ضي حياتها
تقريب ًا يف ظالم كامل ،ف�إذا ا�ضطرت �إىل عبور
منطقة مك�شوفة جل�أت �إىل بناء �أنفاق مغطاة
للتحرك داخ�ل�ه��ا ،ون�شاهد ه��ذه الأن �ف��اق يف
�أماكن الإ�صابة على الأخ�شاب وعلى اجلدران
والأر� �ض �ي��ات وع�ل��ى �سيقان الأ� �ش �ج��ار ويعترب
وجودها عالمة مميزة على وجود الإ�صابة.
تتميز الإ�صابة بالنمل الأبي�ض (الأر�ضة) بوجود
�سراديب من الطني والرمل على هيئة �أنابيب
ت�صنعها ح�شرات النمل الأبي�ض �أثناء جتولها
للبحث عن الغذاء ،وذلك لكي تتحا�شى التعر�ض
لل�ضوء واجلفاف ،وتبد�أ الإ�صابة على النخيل
من منطقة اجلذور فتبد�أ الأر�ضة بحفر �أنفاق
�أو بناء �أنفاق عليها �صاعدة �إىل ال�ساق وتعمل
�أنفاق عديدة بداخل ال�ساق وال �سيما �ساق النخلة
امل�صابة بحفارات ال�ساق .فحفر الأر�ضة بداخل
ال�ساق ي�ؤدي �إىل نخره وت�أكل جزء ًا من ال�ساق
وتظهر حفر عليه� .أما على النخيل غري امل�صابة
باحلفارات ف�إن الأر�ضة تبنى �أنفاقا طينية على
�سطح ال�ساق �صاعدة �إىل ر�أ���س النخلة ،حيث
يهاجم قواعد ال�سعف �أو الكرب ،حتفر الأر�ضة
يف الكرب الأخ�ضر �أي�ض ًا �أخاديد عديدة عميقة
داكنة اللون .وال تهاجم الأر�ضة العذوق �إال �أنها

Microtermes najdensis (Harris
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.Termitidae, Isoptera
�أعرا�ض الإ�صابة بالنمل الأبي�ض على النخيل:
مظهر الإ�صابة وال�ضرر :
ت�صيب الأر��ض��ة الأ�شجار ،وتبد�أ الإ�صابة يف
منطقة اجلذور ،وت�ستمر يف حفر الأنفاق �صاعدة
�إىل ال�ساق ،وحتفر الأر�ضة يف الكرب الأخ�ضر
�أخ��ادي��د عديدة عميقة داكنة اللون ولكنها ال
تهاجم العذق ،وت�صيب الثمار املت�ساقطة على
الأر���ض وهى ت�صيب الف�سائل وت�سبب موتها،
وت�صيب اجلذوع بعد قطعها �أو وهي يف ال�سقف
تعي�ش هذه الآفة يف م�ستعمرات داخل ع�شو�ش
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تتغذى على التمر املت�ساقط على الأر�ض وت�صيب
جذوع النخيل بعد قطعها �أو �أثناء وجودها على
الأر�ض يف الب�ستان �أو بعد ا�ستعمالها يف ال�سقوف
والأبنية.
طرق الوقاية واملكافحة
الطرق الوقائية
تنظيف الأرا���ض��ي ال��زراع �ي��ة واحل��دائ��ق من
خملفات املحا�صيل وتقطيع الأج��زاء امل�صابة
وحرقها .و�إزال��ة ال�سراديب وبيوت الطني التي
ت�شاهد على �ساق النخيل واحلوائط والأخ�شاب.
وكذا تنظيف الأرا�ضي التي �سيقام عليها البناء
من �أي خملفات حيث �أن �إح�ضار مواد موبوءة
�إىل امل��زارع مثل �أخ�شاب �أو �شتالت �أ�شجار �أو
ف�سائل نخيل �أو نقل ت��راب م�ستعمل وج��اء من
�أر���ض موبوءة �أو انتقال الإ�صابة من اجلريان
�سواء يف حالة املباين �أو املزارع وكذا خملفات
احل�شائ�ش يف الب�ساتني ت�ساعد على بدء بناء
امل�ستعمرات والتي منها تنتقل �إىل �سطح الأر�ض.
الطرق العالجية
يف حالة �إ�صابة �أ�شجار النخيل ،يتم تنظيف
الأج� � ��زاء امل �� �ص��اب��ة م��ن الأن� �ف ��اق ث��م ر�شها
بالدور�سبان  % 48مركز قابل للإ�ستحالب �أو
مبيد الهو�ستاثيون ومبعدل  4 - 2لرتات لكل
�ألف لرت ماء ح�سب �شدة الإ�صابة .كذلك ويف
حالة الأماكن املوبوءة بالإ�صابة يتم عمل خندق

ح��ول النخلة ،وع�ل��ى بعد �50سم م��ن اجل��ذع
وبعر�ض �30سم وعمق �30سم �أي�ض ًا وير�ش
مبحلول املبيد مبعدل  4لرتات لكل مرت طويل
من اخلندق بنف�س الرتكيز امل�شار �إليه ويعاد ردم
اخلندق بالرتاب املعامل وتعترب هذه الطريقة
عالج ًا ووقاية ملدة � 3سنوات� .أما يف حالة �إ�صابة
املبانى فهذه الطرق من املعاملة تعترب وقاية
وعالجية يف نف�س الوقت.
حفار �ساق ال�سنط
Macrotoma palmate -cerambicidae

و�صف احل�شرة
احل���ش��رة اليافعة ي�صل طولها �إىل نحو

8

�سم ،لونها ك�ستنائي ق��امت ،او بني غامق قرن
اال�ست�شعار ط��وي��ل م��ن ال�ن��وع اخليطي ،طول
الريقة حوايل � 8سم ولونها �أ�صفر فاحت �شكل .
مظهر الإ�صابة وال�ضرر
حتفر داخ��ل الأ�شجار احلية ،وت�صيب �أ�شجار
ال�سنط واجلميز والتوت والنخيل..ونتيجة حفر
ال�يرق��ات جل��ذوع الأ��ش�ج��ار فانها تفتح جماال
لدخول النمل الأبي�ض داخ��ل ج��ذوع الأ�شجار
وزيادة ال�ضرر للأ�شجار امل�صابة.
دورة احلياة
ومن نتائج الدرا�سة التي قامت بها هدى هالل
و�آخرون ( )1986وات�ضح ما يلي :
ت�ضع الأنثى عدد ًا من البي�ض يرتاوح من � 3إىل
 82بي�ضة يف جماميع م�ف��ردة ،وكانت �أط��ول
فرتة ح�ضانة للبي�ض  4 .52ون�سبة فق�س 72
 %على درجة ح��رارة 20م مع  % 45ورطوبة
ن�سبية بينما �أقلها  16.5يوم ون�سبة فق�س % 21
على درجة حرارة 35م مع  % 75رطوبة ن�سبية
متو�سط احلد احلرج لنمو فى طور البي�ض كان
� .18.5أما بالن�سبة لتجارب ال�سمية فقد كانت
املبيدات التالية �أك�ثر ت�أثري ًا على ن�سبة القتل
(قتل اجلنني داخل البي�ضة) فينفالرييت  ،تراى
�أزوفو�س بن�سبة  % 2وكل من فينثويت � ،أندرين
– بدرين  ،فينثيون بن�سبة  % 3وكل هذه الن�سب
تعطي ن�سبة قتل .% 100

رم�ضان م�صري هالل:احل�شرات والآفات-
دار املعارف 2003م.
رم�ضان هالل& �أ�سامة العبا�سي -نخلة
التمر -دار املعارف 2005م.
على اب��راه�ي��م ب��دوي  ،يو�سف ب��ن نا�صر
الدريهم� :آف��ات احلبوب وامل��واد املخزونة
وط� � ��رق م �ك��اف �ح �ت �ه��ا –جامعة امل �ل��ك
�سعود1411.هـ.

.6خنف�ساء القلف
Xyleborus perforans Scolytidae

حم�م��د �أن �ي ����س جن �ي��ب-امل��ر� �ش��د احلقلي
لأم ��را� ��ض و�آف � ��ات ن�خ�ي��ل ال��ت��م��ر-وزارة
الزراعة1991م.
ح�سن لقمة &�صالح القعيط�-سو�سة
النخيل احل�م��راء واالق�ت�راب من الإدارة
املتكاملة ملكافحتها – وزارة ال��زراع��ة
2002م-ال�سعودية.
ح�سنلقمة&�صالحالقعيط�-سو�سةالنخيل
احلمراء واالق�تراب من الإدارة املتكاملة
ملكافحتها – وزارة الزراعة2002م-
ال�سعودية.
مقاالت متفرقة املجلة الزراعية ال�سعودية-
جملة ال�شجرة امل�ب��ارك��ة-.جم�ل��ة العلوم
والتقنيةال�سعودية.
امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات العلمية التي تهتم
ب�أبحاث �آفات نخلة التمر.
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اخلنف�ساء �صغرية احلجم لونها بنى فاحت وتظهر
�شعريات يف �صفوف طولية على الغمدين.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
تت�سبب الريقات واحل�شرات الكاملة ب�إحداث
ثقوب �صغرية وعديدة ت�شبه اثر طلقات بنادق
الر�ش .
ويخرج من تلك الثقوب ن�شارة من ن�سيج النخلة،
وت���ؤدي الإ�صابة ال�شديدة �إىل �ضعف النخلة
باال�ضافة اىل من��و الفطريات واالك��ارو��س��ات
مبو�ضع اال�صابة.
طرق الوقاية واملكافحة:
االهتمام بالعمليات الزراعية من ت�سميد جيد
متوازن وتنظيم الري وال�صرف والتخل�ص من
خملفات التقليم .
ال��ر���ش ب��ا��س�ت�خ��دام ��س�ي��دي��ال  % 50مبعدل
�150سم مكعب مبيد �� 150 +س��م مكعب
كريو�سني ابي�ض � 150 +سم مكعب �صابون
�سائل لكل  100لرت ماء.
املراجــع وامل�صادر :
اي��اد اح�م��د ال�ط��وي��ل،اب��راه�ي��م اجل�ب��وري-
ح���ش��رات ع��ث ال�ت�م��ور وال���س�ي�ط��رة عليها
با�ستعمالعنا�صراملكافحةاملتكاملة0بغداد.

حممد الزيات و�آخ��رون _�أه��م �أمرا�ض
و�آف � ��ات ن�خ�ي��ل ال�ت�م��ر باململكة العربية
ال�سعودية وطرق مكافحتها املتكاملة-وزارة
الزراعة2002م.
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نخــلة " النغــال "
في سلطنة عمان
الدكتور �سيف بن �أحمد البو�سعيدي
Alsaif-2008@hotmail.com
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لقد ك��ان وم��ا زال للنخلة يف �سلطنة عمان
املكانة الرفيعة يف قلوب �أبناء عمان عموم ًا
وامل��زارع�ين خ�صو�صا ,وذل��ك ملا ت�شكله هذه
ال�شجرة م��ن عطاء م�ب��ارك ومب��ا ت��رف��ده من
م ��ردود م��ادي �سخي يدفع ه� ��ؤالء امل��زارع�ين
واملهتمني بهذه ال�شجرة �إىل املزيد من العناية
بها و البحث عن �أف�ضل �أ�صنافها.

وذلك �أن �شجر النخيل يف �سلطنة عمان ذات
�أنواع عديدة و�أ�صناف فريدة ,يقف البحث عن
عدها ويحار اللفظ يف و�صفها .
فمن هنا ن�ستطيع ان نقول ان نخلة النغال
وهي من �أ�صناف النخيل العمانية لها �ش�أنها
اخلا�ص وعاملها املتفرد باملكانة ,وذل��ك مبا
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يحمله هذا ال�صنف من مميزات جتعله ي�أخذ
بن�صيب ًا وافر ًا من �ساحة قلوب حمبيه.
فيا ترى ما هي نخلة النغال ؟ وما �أنواعها؟ وما
�أ�سباب حب امل��زارع العماين لها ؟ وما حجم
املردود االقت�صادي ملنتوجاتها؟.
تلك ت�سا�ؤالت ينبغي االجابة عليها ,و�إعطاء
ال�صورة الوا�ضحة عنها حتى ن��درك ما هية
هذا ال�صنف من النخيل ومكانته ال�سامية.
فنخلة النغال من �أن��واع النخيل ذات الثمرة
ال�صفراء الطويلة ,وقد ق�سمها �أه��ل اخلربة
من املزارعني واملهتمني بالزراعة والفالحة يف
عمان �إىل ثالثة �أنواع ,وذلك ح�سب جودتها:
النوع الأول( :نغال امللويفا)� ,أو امللويف ويتميز
ه��ذا ال �ن��وع ب�ك�بر ح�ج��م ال��رط��ب وه�شا�شته
من ناحية وح�لاوة الطعم و ط��راوة الق�شرة
اخل��ارج�ي��ة للرطبة م��ن ناحية �أخ���رى ,مما
يجعله �أف�ضل �أنواع رطب النغال على االطالق.
فلذلك جند املزارع ي�سعى �إىل اقتناء هذا النوع
من نخيل النغال لزراعته يف مزرعته ويف بيته.
النوع الثاين( :الظاهرية) ويتميز هذا النوع
ب��أن��ه متو�سط حجم ال��رط��ب وذو �صالبة يف
ثمره ,مما يجعله قابال لالدخار كرطب لفرتة
�أكرب ،مما ُي ّ�سهل على املزارعني والتجار نقله
من مكان �إىل �آخر دون خوف من ف�ساد الإنتاج
�أو ت�أثره.
ال �ن��وع ال �ث��ال��ث( :ال�ق���ش�ي��ة) و ُت���س�م��ى �أي�ضا
(القريطية) ،وه��ذا ال�ن��وع م��ن ه��ذه النخلة
يتميز بكرب حجم العذق و �صغر حجم الرطب
وجفاف الثمر مما يجعله كعلف للحيوان �أقرب
من كونه غذاء لالن�سان.
فلذلك جتد لكل نوع من هذه الأن��واع الثالثة
�سوقه اخلا�ص بني املهتمني بهذا االنتاج.
ولكن يا ترى ما �سبب حب املزارع لهذا ال�صنف
من �شجر النخيل ؟
احلقيقة تكمن  -م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ري – �إن
هذا ال�صنف من النخيل يرتبع قائمة طالئع

النخيل املثمرة ,فهو الب�شرى الأوىل لبداية
مو�سم الرطب ,والفرحة العظمى للمزارعني,
واملهتمني بالنخلة املباركة.
فلذلك جن��د يف �سلطنة عمان ال�ترق��ب على
�أ�شده ,والت�سابق حامي الوطي�س بني الواليات
امل�شهورة بزراعة نخلة النغال و�إنتاجيتها.
ب��ل �إن خ�بر ال�سبق ب�ب��زوغ �أول رطبة تتلهف
الكثري من و�سائل الإع�ل�ام لتلقيه وبخا�صة
امل �ق��روءة منها ،لبثه واال�ستب�شار ب��ه لبداية
مو�سم رطب جديد.
بل �إن الأم��ر ال يقف عند اال�ستب�شار بظهور
الرطب فقط ,بل يتعدى ذل��ك �إىل الت�سابق
ل�شراء هذا الثمر ب�أ�سعار مرتفعة جد ًا ت�صل
يف بع�ض الأحيان �إىل خم�سة ري��االت عمانية
للرطبة الواحدة �أي ما يقارب اخلم�سة ع�شر
دوالر ًا �أمريكي ًا ,يبذله �أه��ل ال�ثراء يف عمان

و�أبناء اخلليج من �أمراء و�شيوخ ورجال �أعمال
يف بدايات الإنتاج .
وع�ن��د زي ��ادة امل�ع��رو���ض م��ن رط��ب النغال يف
الأ� �س��واق ي��أخ��ذ �سعره يف ال�ت��درج ن��زوال ً من
ع�شرة رياالت عمانية للكيلو الواحد �إىل ريال
عماين واحد للكيلو .
وه��ذا يف حد ذات��ه موثر �إيجابي ل�سعر طناء
النخلة ال��واح��دة م��ن ه��ذا ال�صنف ،وال��ذي
ي�صل يف بع�ض واليات ال�سلطنة �إىل ثالثمائة
ري��ال عماين ،مثل والي��ة (دم��اء والطائيني)
مبحافظة �شمال ال�شرقية والتي ت�شتهر بهذا
النوع من النخيل.
فمن هنا جند �أن امل��ردود االقت�صادي لهذا
ال�صنف من �أ�صناف النخيل يف �سلطنة عمان
مردود جمدي جد ًا للمزارع والتاجر على حد
�سواء.
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آليات العمل
داخل سوق التمور
الباكستاني
الدكتور عادل �أحمد ابو ال�سعود
�أ�ستاذ زائر وم�ست�شار معهد بحوث النخيل
جامعة �شاه عبد اللطيف  /باك�ستان
معهد بحوث الب�ساتني  /م�صر
adelaboelsoaud@gmail.com
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تُعد باك�ستان احدى �أكرب الدول املنتجة للتمور
فى العامل ( 557ال��ف ط��ن) .يقع التمر فى
املرتبة الثالثة �ضمن حما�صيل الفاكهة من
حيث الأهمية بعد حم�صويل املاجنو واملوالح
يف ب��اك���س�ت��ان .وت�ع�ط��ي ال��دول��ة يف باك�ستان
�أهتمام ًا ك�ب�ير ًا لهذا القطاع وتنميته .لكن
رغم مقومات النجاح الكبرية ،ما زالت جتارة

التمور وت�صنيعها يف باك�ستان حتتاج �إىل املزيد
من التطوير .فهي من حيث عنا�صر التنمية
مثل توفر الأرا�ضي واملياه الالزمة للزراعة،
دولة واعدة يف �إنتاج التمور لوجود نهر ال�سند
بها وخ�صوبة ارا�ضيها .ا�ضف لذلك قلة تكلفة
الإن �ت��اج ال�ت��ي يدعمها ب�شدة ت��وف��ر ورخ�ص
الأيدي العاملة املاهرة ،حيث يبلغ �أجر العامل

جدول رقم ( )1امل�ساحة ،الإنتاج وتوزيعه على �أقاليم باك�ستان املختلفة (.)2007-2008

الإقليم

امل�ساحة (هكتار)

الإنتاج (الطن
املرتي)

املح�صول للهكتار
(كيلوجرام)

بلو�ش�ستان
�سند
بنجاب Punjab
خيرببختون خواه
باك�ستان

50800
32000
5900
1400
90100

249700
253100
44300
10400
557500

4915
7909
7525
7429
6189

56.4
35.5
6.6
1.5

44.8
45.4
7.9
1.9

- 6نوعية العمالة والأجور.
- 7حجم ال�صادرات و�أهم البلدان امل�ستوردة
من ال�سوق الباك�ستاين.
- 8املراجع.
�أ�شهر و�أهم �أ�سواق التمور وحجمها
هناك ثالث �أ�سواق رئي�سية للتمور يف باك�ستان
تقع جميعها يف والي��ة ال�سند نظرا لرتكز ما
ي�ق��رب م��ن  % 50م��ن الإن �ت��اج الكلي لدولة
باك�ستان والذي ي�صل �إىل  557الف طن تنتج
من م�ساحة مزروعة بالنخيل تتجاوز � 90ألف
هكتار .ويو�ضح جدول رقم ( )1توزيع امل�ساحة
والإنتاج على �أقاليم الإنتاج الأربعة الرئي�سية
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ال��واح��د يف ال�ي��وم م��ا ي�ساوي دوالري ��ن (US
 )dollarفقط مما �أعطى لباك�ستان قدرة
تناف�سية كبرية يف حجم ال�صادرات باملقارنة
مع الدول الأخرى امل�صدرة للتمور يف العامل.
كما عمل توفر عدد من الأ�صناف الرئي�سية
ذات اجلودة العالية ،واملواءمة الت�صنيعية مثل
(�أ�صيل)( ،دقي)( ،بيجم جاجني)( ،ربيي)
�إىل جانب ع��دد من الأ�صناف الأخ��رى ذات
القدر التناف�سية العالية التي ما زالت جمهولة
لدى الكثريين خارج باك�ستان خا�صة الوطن
العربي� .أي�ض ًا انخفا�ض �سعر الكيلو من التمور
املعرو�ضة يف ال�سوق لأق��ل م��ن ن�صف دوالر
�أمريكي ك�سعر بيع يف �سوق اجلملة .هذا �إ�ضافة
للعديد من عنا�صر التنمية الأخرى التي جتعل
من التمور ً
حمط �أنظار امل�ستثمرين من الداخل
واخلارج يف جمايل التجارة والت�صنيع .وبذلك
ت�صدرت باك�ستان �صادرات التمور يف ال�سنوات
اخلم�س الأخ�يرة �ضمن اكرب ال��دول امل�صدرة
للتمور طبقا لآخر �إح�صائيات ن�شرتها منظمة
الفاو (.)2007-2008
لكن ول�ل�آ��س��ف اجل�ه��ل بكثري م��ن املعلومات
الفنية املتعلقة مباهية الأ� �ص �ن��اف .ال�سوق
واليات التعامل به ـ الت�صنيع �أدت �إىل احلد من
قدرة الكثريين يف العامل العربي على اال�ستثمار
وت �ب��ادل ال �ت �ج��ارة م��ع ال���س��وق الباك�ستاين.
على الرغم �أن هناك ع��دد ًا لي�س بكثري من
الدرا�سات والتقارير التي �أعدتها العديد من
الهيئات داخل باك�ستان عن قطاع التمور باللغة

الأجنليزية .ولكنها تفتقد وللأ�سف للتكامل
والواقعية والنظرة الفنية .ولعل هذا ما دعاين
�إىل القيام بالدرا�سة احلالية لإلقاء ال�ضوء عن
قرب وب�إيجاز على �آليات �سوق التمور والت�صنيع
يف باك�ستان ،وتقدميها باللغة العربية .هذا
وت�شتمل الدار�سة على النقاط التالية:
� - 1أ�شهر واهم �أ�سواق التمور وحجمها.
�- 2أهم الأ�صناف و�أ�سعارها.
�- 3آليه التعامل داخل الأ�سواق.
�- 4آل �ي��ة وتكلفة ن�ق��ل ال�ت�م��ور م��ن الأ� �س��واق
للم�صانع.
�- 5آلية العمل يف م�صانع التمور (خريبور)

ن�صيب الإقليم من ن�صيب الأقليم فى
الإنتاج
امل�ساحة
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من  % 90من الإنتاج الكلي لباك�ستان ينتج
من والية ال�سند وبلو�ش�ستان
 .ويتمركز الإنتاج فيها بثالث مناطق زراعة
رئي�سية هي على الرتتيب:
«خريبور و �سكر» يف والية ال�سند.
(توربت)  Turbatيف جنوب باك�ستان بقرب
البحر.
(بنجكور)  Panjgurفى و�سط بلو�ش�ستان
ث���م �أخ � �ي ��ر ًا (م �� �ش �ك �ي��ل) Hamun-e-
 Mashkhelيف �شمال غرب بلو�ش�ستان.
منطقة (ديارا �إ�سماعيل خان) Dera Ismail
 Khanيف و�سط البنجاب.
باقي مناطق زراعة النخيل هي جمرد زراعات
غري كثيفة ومتناثرة وال ت�ؤثر معنويا يف �سوق
التمر الباك�ستاين.
حجم ال�سوق او بعبارة �أخرى عدد املتاجر التي
تتعامل يف جت��ارة التمور داخ��ل �سوق «�سكر»
يبلغ تقريب ًا  200متجر ،ويف «خريبور» حوايل
 100متجر ويف �سوق «كرات�شي» العدد غري
حمدد لكنه يقل عن  100متجر ويف �أماكن
متفرقة .حجم املعرو�ض من التمور يف �سوقي
«�سكر» و «خريبور» حوايل � 200ألف �صندوق
مت��ور (ال�صندوق  20كيلو ج��رام� ًا تقريب ًا)
ك��ل ي��وم ب��داي��ة م��ن ن�صف يوليو حتى نهاية
الأ�سبوع الأول من �أغ�سط�س .وهي فرتة ذروة
الإنتاج للتمور يف ال�سند .من اجلدير بالذكر
اي�ضا ان هناك مت��ور ًا ت�أتي لهذين ال�سوقني
يف ال�سند م��ن بلو�ش�ستان وب��ذل��ك يتوفر يف
هذين ال�سوقني جميع �أ�صناف التمور املنتجة
يف باك�ستان .وح��دة ال��وزن التي يتم التعامل
بها داخ��ل ا�سواق التمور يف باك�ستان هي ما
ي�سمى ب «مند» وتزن  40كيلوجرام ًا .غالبية
الإنتاج من الثمار يتم حتويلها �إىل ما ي�سمي
ب «ت�شوهاره» Chouhara or Chouharay
بتجفيف الثمار ملدة � 6 - 5أي��ام تقريبا حتت
ح��رارة ال�شم�س بعد �سلقه يف املاء املغلي ملدة
 20 - 15دقيقة تقريب ًا .اما باقي الثمار والتي
Balochistan

�شكل رقم ( )1تطور حجم �سوق التمور فى ال�سند خالل الفرتة من يوليو ـ �سبتمرب

آليات العمل داخل سوق التمور الباكستاني
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�شكل رقم ( )2تطور حجم �سوق التمور فى كرات�شي خالل الفرتة من يوليو ـ �سبتمرب
داخل باك�ستان ،وهذا طبقا لإح�صاءات وزارة
الزراعة وهيئة ال�سلع الت�صديرية بباك�ستان
(مرجع رقم .)1
هذه الأ��س��واق تختلف كثري ًا يف حجمها فيقع
«�س َكر»  Sukkerيف �أعلى
اكربها يف منطقة َ
اقليم ال�سند على م�سافة  450كيلو مرت ًا �شمال
كرات�شي وه��ي اح��د �أ��س��واق التمور الرئي�سية

يف باك�ستان ك�ل�ه��ا .يليها ��س��وق (خ�يرب��ور)
 Khairpurـ وال �ت��ي تعني باللغة العربية
(مدينة اخل�ير) وال�ت��ي تبعد  17كيلو م�تر ًا
فقط من (�سكر) ثم ي�أتي يف املرتبة الثالثة
�سوق (كرات�شي) وال��ذي يقع يف قلب مدينة
(كرات�شي) ذاتها.
من اجل��دول ال�سابق رقم ( )1يت�ضح �أن �أكرث

جدول (� )2أهم �أ�صناف التمور التجارية ب�أ�سواق باك�ستان ،مكان زراعتها ،موعد احل�صاد ،و�أ�سواق البيع
امل�سل�سل

ا�سم ال�صنف

مكان الزراعة

موعد احل�صاد

�سوق البيع

1

�أ�صيل �( Aseelشكل)3

«�سكر»  ،و «خريبور»
َ

يوليو

«�سكر» ـ «خريبور»

2

بيجم جاجني Begum Jangi

«تُوربت»

يوليو ـ �أغ�سط�س

«�سكر» « ،كرات�شي»

3

ربي �( Rabieشكل)4

َ«م�شكيل»

�أغ�سط�س ـ �سبتمرب

«�سكر» « ،كرات�شي»

4

دقي �( Dhakkiشكل)5

«ديارا �إ�سماعيل خان»

�أغ�سط�س ـ �سبتمرب

«كرات�شي» �« ،سكر»

5

تي ميك�س ( T-mixخليط من
جميع الأ�صناف الأخري)

«توربت « « ،بنجكور»

يونيو-يوليوـ�أغ�سط�س

«كرات�شي»

ب��د�أت يف مرحلة الرطب على النخلة فتجمع
ع�ل��ى ف�ت�رات ي��دوي��ا ث��م ت�ت�رك ل�ك��ي ت�ستكمل
ن�ضجها حتت حرارة ال�شم�س احلارقة (تفوق
ال  50درجة مئوية) يف �شهر يوليو يف منقطة
“خريبور” و “�سكر” لكي تتحول �إىل ما ي�سميه
الباك�ستانيون يف هذه احلالة “التمر” والذي
ميثل �إح ��دى �صورتني ت�سوق عليهما الثمار

يف باك�ستان ويدخل هذا يف عملية الت�صنيع.
ت�ستخدم “ت�شوهاره” بكميات كبرية يف دولة
الهند وباك�ستان حيث انها متثل �إحدى �شعائر
طائفة الهندو�س يتم توزيعها بعد النكاح يف
الأفراح على املدعوين.
وكلمة متر تعني يف لغة الهنود والباك�ستانيني
الأردو “خَ جي �أو ُكجور” او � Khajjiأو
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 Khajoorsوتعني فاكهة التمر يف اي من
مراحل تطورها ون�ضجها� ،أم��ا “ت�شوهاره”
فهي عبارة عن .Dried Khajoors
ويبلغ حجم �سوق التمور الكلي يف �سوقي «�سكر»
و «خريبور» ما يقارب من � 85ألف طن (�شكل
رقم  ،)1وحجم �سوق كرات�شي ما يقارب 13
�ألف طن (�شكل رقم  )2وبذلك يكون اجمايل
حجم ال�سوق م��ا ي�ق��ارب  98ال��ف طن�/سنة
(تقدير عيني ل�سنة  .)2010ما مت ت�صنيعه يف
عام  2010طبقا لإح�صاء غري ر�سمي قمنا به
هو  11-15الف طن .الباقي من الكمية الكلية
وهو ما يقارب  80الف طن فهو ي�صدر على
هيئة «ت�شوهاره» �إىل الهند وبنجالدي�ش� .أما
باقي �إنتاج باك�ستان في�ستهلك حملي ًا ،ومعظم
اال�ستهالك يكون خالل �شهر رم�ضان وخالل
مو�سم احل�صاد نف�سه ،نظر ًا ل�ضعف �إمكانيات
احلفظ البارد فيما يتعلق بالتمور لفرتات طويلة
داخل باك�ستان .من اجلدير بالذكر ان جزء ًا
كبري ًا من الإنتاج الكلي لباك�ستان يكون يف �صورة
«ت�شوهاره» وي�صدر كميات كبرية منه تفوق
الإح���ص��اءات الر�سمية بكثري والتي ت��دل على
ت�صدير ما يقرب من  67 - 50الف طن فقط.
ل�ك��ن ي�ت�ه��دد ه��ذا الإن��ت��اج ��س�ق��وط الأم �ط��ار
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�شكل رقم ( )3ثمار �صنف «�أ�صيل»  Aseelالتي ت�سوق فى �صورة “متر” بعد جتفيفها
حتت �أ�شعة ال�شم�س

يناتسكابلا رومتلا قوس لخاد لمعلا تايلآ
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املو�سمية خالل �شهري يونيو ويوليو حيث ي�ؤثر
ب�شدة على حجم املعرو�ض بال�سوق فقد ينحدر
ان�ح��دار ًا �شديد ًا .ولكي يتفادى ال�سوق هذا،
ي�ستقبل ال�سوق الباك�ستاين ك��ل ع��ام مت��ور ًا
من اي��ران وال�ع��راق خا�صة �صنف «الزهدي»
وعدد ًا من الأ�صناف الأخرى لكي تلبي حاجة
الت�صنيع والت�صدير �إ��ض��اف��ة لال�ستهالك
املحلي املتنامي.
�أهم الأ�صناف و�أ�سعارها
هناك عدد حمدود من الأ�صناف الباك�ستانية
ت�ستخدم كتمر للت�صنيع داخ��ل امل�صانع يقع
على ر�أ�سها ال�صنف «�أ�صيل» افخر �أ�صناف
باك�ستان .ويو�ضح اجلدول رقم (� )2أهم �أ�سماء
الأ�صناف الباك�ستانية التي تتواجد ب�أ�سواق
باك�ستان.
كما يتواجد بالأ�سواق العديد من الأ�صناف
الأخ���رى ولكنها بكيمات ب�سيطة ومنها ما
ي�ستخدم يف الت�صنيع مثل «كربلني»« ،توتو» او
ي�سمى «ف�صلي» وهو احد الأ�صناف املبكرة يف
منطقة «خريبور» .واهم ثالثة ا�صناف رئي�سية
داخل ال�سند هي «�أ�صيل» « ،كربلني» و «ف�صلي».

�أي�ضا اح��د اه��م و�أج��ود الأ�صناف املتواجدة
بال�سوق الباك�ستاين وتنتج يف بلو�ش�ستان وهو
«م��زاوت��ي» وه��و �صنف ينت�شر ب��إي��ران �أي�ض ًا،
هذا ال�صنف ي�ستخدمه الباك�ستانيون يف �إنتاج
ع�سل التمر (الدب�س) ملا له من ق��وام طري
وناجت ع�سل عالٍ  .نظر ًا النت�شار عدد كبري من
الأ�صناف ذات التعداد املحدود داخل منطقتي
ال��زراع��ة الرئي�سيتني ببلو�ش�ستان «ت��ورب��ت» و
«بنجكور» ف�إنه يتم جتميع ثمار هذه اال�صناف
املتعددة وتخلط مع بع�ضها البع�ض فيما يعرف
حمليا با�سم «ت��ي ميك�س» وه��ي تعني «خليط
الأ�صناف الناجت من منطقة توربت» Turbat
 mixtureغالبية الأ�صناف الباك�ستانية ذات
لون �أ�صفر يف مرحلة اخلالل.
لكي نتعرف على ال�سيا�سة ال�سعرية داخ��ل
الأ�سواق املختلفة ومدى ال�سعر يف العام ال�سابق
مبا�شرة  2010يجب ان نتعرف �أو ًال على مو�سم
احل�صاد لهذه الثمار يف مناطق زراعتها ،وهو
مو�ضح باجلدول رقم ( .)2كما ذكرنا �سابقا
ان ثمار التمر ت�ستهلك او تباع يف باك�ستان
على هيئتني “ت�شوهاره” �أو “متر” وال ت�ؤكل
يف مرحلة اخلالل �إال نادرا نظرا لوجود املادة

القاب�ضة برتكيز عالٍ اثناء هذه املرحلة ملعظم
الأ�صناف عدا �صنف (ديدهي) .من الناحية
ال�سعرية التمر �أق��ل �سعر ًا من بيع الثمار يف
��ص��ورة ت�شوهاره �إذا م��ا كانت “ت�شوهاره”
ل�ث�م��ار ك�ب�يرة احل �ج��م ال��ص�ن��اف م�ث��ل �صنف
“دقي” .ولكنه قد يتفوق يف كثري من الأحيان
التمر ،لكن هاج�س ترك الثمار على الأ�شجار
حتى ت�صل للمرحلة املنا�سبة وخطورة هطول
الأمطار املو�سمية يحول دون تركها على النخل
و�إنتاج كمية اكرب .فهي حت�صد مبجرد اكتمال
لونها يف بداية �شهر يوليو ل�صنف مثل الأ�صيل.
اي�ضا حجم �سوق الت�صنيع التي ت�ستهلك معظم
هذا الإنتاج ما زالت �ضعيف باملقارنة باحلجم
ال�ضخم للإنتاج.
متو�سط حم�صول النخلة يف ال�سند من �صنف
«الأ�صيل» ح��وايل  100كيلو ج��رام ت�أتي من
متو�سط �سوباطات � 20سوباطة (ق��د ت�صل
�إىل � 28سوباطة يف بع�ض الأحيان) ـ �إذا مت
حتويلها �إىل «ت�شوهاره» ف��إن ال��وزن ال�صافى
ي�صل �إىل  40كيلوفقط� .سعر حم�صول النخلة
الواحدة من الأ�صيل يف ال�سند يرتاوح بني 900
ـ  1400روبية اي ما يعادل  15 - 10دوالر ًا
امريكي ًا ( 88روبية = دوالر امريكي واحد).
وال يختلف احل��ال كثري ًا بالن�سبة للأ�صناف
الأخرى يف باقي الأقاليم.
قد ي�صل �سعر التمر يف �سوق اجلملة للدرجة
الأوىل عالية اجل ��ودة م��ن 4000 - 3000
روبية  40 /كيلوجرام ًا .لكن ونتيجة ل�ضعف
برنامج �إدارة املح�صول ف�إن  % 20فقط من
الإن�ت��اج يكون ذا موا�صفات ج��ودة عالية من
حيث حجم ووزن الثمرة .قد يرتفع ال�سعر
لي�صل �إىل  7000 - 5000روبية حال �صنف
«دقي» كبري احلجم.
وهو من الأ�صناف الواعدة يف باك�ستان وتنت�شر
زراعته يف �أكرث من اقليم لكنها جتود وترتكز
يف منطقة «دي��ارا ا�سماعيل خان» لكرب حجم
ثماره وزيادة حم�صول النخلة منه حتى ت�صل
�إىل  150كيلوجرام ًا/للنخلة كمتو�سط.

�شكل رقم ( )4ثمار �صنف «ربي» �أو  Rabieبعد جمعها مبا�شرة من �إقليم “بلوت�ش�ستان

�شكل رقم ( )5ثمار �صنف «دقي»  Dhakkiفى مرحلة اخلالل (اليمني) والتمر بعد احلفظ
والتخزين ملدة عام (الو�سط) ،ثم املجففة “ت�شوهاره” (�أق�صي ال�شمال)
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ال�سوق الباك�ستاين يف حاجة �إىل اداخال عدد
�أكرب من الأ�صناف العاملية لكي يتم ا�ستثمار
مقومات زراع��ة النخيل املتوفرة هنا خا�صة
يف �إقليمي ال�سند وبلو�ش�ستان .اثبتت التجارب
التي قام بها معهد بحوث نخيل التمر  DPRIـ
جامعة �شاه عبد اللطيف ـ خريبور على تقييم
حم�صول بع�ض الأ�صناف العربية مثل (عجوة
املدينة )�( ،صفاوي)( ،روثانه)( ،مدجول)،
“بارحي” �إىل جوده الثمار الناجتة للمو�سم
الثالث على التوايل .و�إن متيز املح�صول بتبكري
يف الن�ضج حيث يبد�أ دخول املح�صول يف مرحلة
الرطب بداية من الأ�سبوع الأخري ل�شهر يونيو
نظر ًا الرتفاع درجات احلرارة� .أي�ضا ت�أخرت
ف�سائل �صنف (روث��ان��ة) يف الإث �م��ار بثالثة
�أعوام عن (عجوة املدينة) و (�صفاوي)� .أي�ضا
كانت ا�شجار (ع�ج��وة امل��دي�ن��ة) �شحيحة يف
�إنتاج الف�سائل حيث و�صل معدل انتاجها �إىل
 3 - 2ف�سائل على عك�س كل من (روثانة) و
(�صفاوي) التي و�صل املعدل فيها �إىل �أكرث من
 10ف�سائل للنخلة الواحدة عمر � 9 - 8سنوات
(.)Abul-Soad, 2011
متو�سط �سعر الطن يف الأ�سواق خالل مو�سم
البيع يكون من  350 - 250دوالر ًا امريكي ًا
ح�سب جودة الثمار .وتكون فى الغالب الثمار
يف حاجة لفرز ولي�ست ذات ج��ودة متماثلة.

وبعد ف��رز ه��ذه الثمار غالبا ما يكون % 20
منها درجة �أوىل % 30 ،درجة ثانية والباقي
 % 50درج��ة ث��ال�ث��ة .يرتفع ه��ذا ال�سعر يف
املتو�سط  900دوالر/للطن يف حال الثمار ذات
احلجم الكبري ،املنتقاه (درجة �أوىل).
�آلية التعامل داخل الأ�سواق
للتعامل داخل �أ�سواق التمور يف باك�ستان طبيعة

خا�صة يف البيع وال�شراء .فتدخل الثمار �سوقي
«خ�يرب��ور» و «�سكر» عن طريق جت��ار اجلملة
ال��ذي��ن يتعاقدون م��ع امل��زارع�ين على الثمار
قبل مو�سم احل�صاد ثم يقومون بتجفيف هذه
التمور يف اماكن الإنتاج ثم تدخل �إىل ال�سوق
�صبيحة كل يوم بداية من �آخر يونيو حيث ترد
الأ�صناف املبكرة مثل «كربلني» « ،ف�صلي».
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�شكل رقم (� )6أحد �أ�شكال املجففات التي تعمل بالطاقة ال�شم�سية للإ�سراع من جتفيف الثمار بعيدا عن اجلو املفتوح حتت �أ�شعة ال�شم�س وبالقرب من
التلوث بالأتربة (خريبور ـ مو�سم )2010
لكن �أغلبية الثمار ترد �إىل ال�سوق بداية من �أما يف �سوقي «�سكر» و «خريبور» فال�شراء من يف احلقل بعد احل�صاد .والأخ�يرة ذات ثمن
�أول يوليو وت�صل لذروتها يف منت�صف �شهر ال�سوق يكون على �أ�سا�س امل��زاد العلني .كما �أعلى من الأوىل.
يوليو .حيث ت��رد كميات ك�ب�يرة متثل اغلب تتجمع املتاجر اخلا�صة بذلك يف منطقة تعرف هناك ا�س�س يجري عليها حتديد ال�سعر ودرجة
انتاج اقليم ال�سند (�سكر وخريبور) وي�ستمر ب�سوق التمور يف �سكر وخريبور ويجري التعامل اجلودة اثناء ال�شراء بال�سوق :الأ�سا�س الأول
التوريد ال�سبوعني او ثالثة بداية من منت�صف بالبيع وال�شراء داخل ال�سوق .حيث تعب�أ الثمار ه��و ح�ج��م ،ووزن ه��ذه ال�ث�م��رة ،فكلما كانت
حجم كبري وتزن يف يد امل�شرتي
يوليو ،بعدها تت�ضاءل الكميات التي ترد لل�سوق يف �صناديق خ�شبية و�أج��ول��ه من الكتان .ثم الثمرة ذات ٍ
بدرجة كبرية.
يرتك جزء لكي يتم عليه املزاد بجانب الكمية كلما كان ال�سعر اعلى .يتغري هذا ال�سعر تبعا
ي�ب��د�أ العمل ب�سوق كرات�شي ب��داي��ة م��ن �شهر املراد بيعها.
ملوعد ت��واج��د ه��ذه الثمار ب��الأ� �س��واق .وعليه
�أغ�سط�س حيث يت�أخر مو�سم ن�ضج الثمار يف وغالبا ما يقوم م�صنع التمور بتكليف مندوبني ونتيجة ل�ضعف عمليات احل�صاد وجتفيف
�إقليم «بلو�ش�ستان» عنه يف �إقليم «ال�سند» .ل��ه مم��ن لهم اخل�برة يف عملية ال�شراء قبل الثمار على الأر���ض وتعر�ضها للأتربة وكثري
وي�ستمر تدفق كميات التمور لل�سوق يف كرات�شي مو�سم ت�شغيل امل�صانع ال��ذي ي�ب��د�أ م��ن  25من ال�شوائب ف�إن  % 50تقريبا من املعرو�ض
هو درجة ثالثة ،و  % 30درجة ثانية و % 20
ح�ت��ى �آخ ��ر �سبتمرب�� .س��وق ك��رات���ش��ي ع�ب��ارة يوليو تقريبا .حيث يجري العديد من املزادات
عن متاجر متفرقة يف منطقة �سوق اجلملة .تباعا ـ ويف �أماكن متفرقة من ال�سوق ال�شا�سعة هو درجة �أوىل.
وحت�ت�ف��ظ ه��ذه امل�ت��اج��ر بعينات م��ن الثمار امل�ساحة .من املتعارف عليه هناك ان الرجل جتري حماوالت م�ؤخرا فقط لتجفيف الثمار
ال��واردة لها �صبيحة كل ي��وم على هيئة �أك��وم الواحد ي�ستطيع �شراء � 1000صندوق خ�شبي ب�ع��د احل �� �ص��اد داخ���ل جم�ف�ف��ات ت�ت�ب��اي��ن يف
من الثمار غري املعب�أة (�شكل رقم  )3غالبا �سعة ال�صندوق الواحد  20 - 10كجم وذلك �أ�شكالها وعملها فمنها جمففات مبنية من
يف �صناديق �أو اجوله على عك�س ما هو احلال ح�صيلة دخوله املزاد يومي ًا .تتواجد الثمار يف الطوب �أو الزجاج وتعمل بالطاقة ال�شم�سية
يف �إقليم ال�سند .وال�سعر متغري على ح�سب الأ�سواق يف �صورتني كما ذكرنا �سابقا .فنجد وبعيدة متاما عن التلوث .و�أعطت هذه نتائج
جودة التمور ،العر�ض والطلب ،وعند االتفاق ثمار «ت�شوهاره» تكون جافة ب��درج��ة ت�سمح م�شجعة املو�سم ال�سابق ويجري الآن تطويرها
على ال�سعر بني التاجر وامل�شرتي والذي غالبا لها بالتعبئة بداخل اجولة الكتان ـ وت�صدر وتعميمها.
ما يكون �أحد �أ�صحاب امل�صانع يف كرات�شي �أو مبا�شرة من ه��ذه الأ��س��واق �إىل امل�ستهلك يف كما يظهر (بال�شكل رقم  ،)6املجفف عبارة
يف خريبور �أو �سكر والتي يتواجد فيها اغلبية الهند ـ بنجالدي�ش حيث ت�ستخدم بكرثة هناك عن غرفة من الطوب وبها فتحة تدخل �إليها
م�صانع التمور والتي تقوم بتعبئة وت�صدير لأغرا�ض االحتفال والأكل .لونها يكون بني ًا �أو �أنبوبة حتمل احل��رارة من اخلاليا ال�شم�سية
الثمور ،يقوم امل�شرتي بتعبئة التمور يف �صناديق حتتفظ بلونها الأ�صفر الزاهي حال ا�ستخدام ال�ت��ي تظهر بال�شكل  .6ول�ه��ا ب��اب حديدي
خ�شبية ل�شحنها �إىل م�صنعه.
�أمالح مثبتة للون يف ماء ال�سلق �أثناء �إعدادها ويدخل فيها حوامل ذات ارفف حممل عليها

�شكل رقم ( )7خمزن التمور وبه الثالثة �أنواع من العبوات
امل�ستخدمة وهي ال�صناديق اخل�شبية ،ال�صناديق البال�ستيكية،
الأجولة التي عادة ما ي�أتي بها ال T-Mix

والتي يبلغ �سعر الواحد منها  235روبية وتت�سع
ل  15كيلو تقريبا ويقت�صر ا�ستخدامها داخل
امل�صانع حتى الآن.
تكلفة النقل من ال�سوق �إىل امل�صنع يف �سوقي
«�سكر» و «خريبور» تختلف اختالفا كبريا نظرا
لتواجد ال�سوقني يف نف�س مناطق الت�صنيع
الرئي�سية داخل باك�ستان .لكن يختلف احلال
بالن�سبة ل�سوق كرات�شي ،حيث ي�ترواح تكلفة
النقل  60 - 50روبية40/كيلو جرام ًا (مند)
من كرات�شي حتى «�سكر» �أو «خريبور» .وتنقل
يف عربات � 6إطارات (كما ي�سميها التجار هنا
يف باك�ستان) وت�ستطيع حمل  350 - 300مند
�أو عربات ذات ال � 10إط��ارات وت�ستطيع نقل
 600 - 500مند يف املرة الواحدة .وبالن�سبة
للثمار التي ت�أتي من �سوق «كرات�شي» ف�إنه ميكن
تعبئتها يف �أي من �أنواع العبوات ال�سابقة نظرا
لعدم طراوتها كطبيعة معظم الأ�صناف التي
ت�أتي من منطقة بلو�ش�ستان اجل��اف��ة .ويقوم
�صاحب امل�صنع بتدبري العبوات الالزمة لتعبئة
التمور من ال�سوق مل�صنعه.

�آلية العمل يف م�صانع التمور «خريبور»
تتفاوت امل�صانع والتي يرتكز معظمها يف داخل
«�سكر» و «خريبور» يف حجمها و�آلية عملها .تقبل
امل�صانع على �شراء التمر من الأ�سواق بداية
من يوليو اعتماد ًا على حجم املتعاقد عليه.
وتزيد كميات ال�شراء حتى نهاية �أغ�سط�س
و�أول �سبتمرب .يتم تخزين التمور يف عبوات
خمتلفة وتخزن يف خمازن خا�صة (�شكل رقم
 )7حتى ا�ستخدامها .ه��ذه امل�خ��ازن م��زوده
مب��راوح يف ال�سقف وفتحات تهوية يف �أعلى
احلائط من جميع اجلوانب حتى ت�سمح مبرور
تيار هواء وعدم تراكم الرطوبة .بعد ا�ستالم
التمور يقوم فنيون متخ�ص�صون بتعقيمها
ب�أقرا�ص الفو�ستوك�سني لعدة ايام بعد احكام
اغالق املخزن ،ثم يتم تهوية املخزن بعد ذلك.
وت�ؤخذ من املخزن ثمار ح�سب الطلب طوال
املو�سم الذي ميتد غالبا �إىل � 8شهور.
حيث يتم تفريغ ه��ذه ال�ع�ب��وات يف �صناديق
خ�شبية خا�صة بامل�صنع (�شكل رقم  8و .)9
وغالبا ما تر�سل هذه ال�صناديق اخل�شبية التي
ت�سع  15 - 13كيلوجرام ًا (�شكل رقم � )8أو
البال�ستيكية �إىل ال�سيدات يف املنازل وهذا
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ثمار مل يكتمل ن�ضجها فتو�ضع ملدة  4 - 3ايام
بعيدا عن ظ��روف اجل��و اخلارجي بعيد ًا عن
خطر الأمطار املو�سمية.
�آلية وتكلفة نقل التمور من الأ�سواق
�إىل امل�صانع
ع��ادة ما تنقل �سوباطات الثمار غري معبئة
بعد ح�صادها مبا�شرة على عربات جترها
احليوانات �أو جرار مبقطورة من احلقل وحتى
�أماكن جتفيف الثمار وعمل «ت�شوهاره» .بعد
انخفا�ض ن�سبة الرطوبة بالثمار ،تعب�أ التمور
داخل كي�س بال�ستيك �شفاف رقيق يف �صناديق
م�صنوعة من اخل�شب يبلغ �سعر الواحد منها
 150 - 120روبية تقريبا ،وي�سع ل��وزن 20
كيلوا ج��رام � ًا ،ومي�ك��ن ا�ستخدامه ل�ف�ترة 5
�سنوات .وال تعب�أ يف اجولة من الكتان �أو يف
كارتونة ورق (�إال يف حالة الدرجات الردئية)
للحفاظ على قوام التمر �أثناء البيع يف ال�سوق
ثم النقل �إىل منطقة التخزين داخل امل�صانع.
على العك�س من ذلك «ت�شوهاره» التي تعب�أ يف
اجولة و�صناديق م�صنوعة من الكارتون �سعة
الواحدة  10كجم تقريبا ،وثمنها 25 - 20
روبية .وانت�شرت حديث ًا ال�صناديق البال�ستيكية

�شكل رقم (� )8إعادة تعبئة التمور يف �صناديق خ�شبية لتوزيعها
على الن�ساء يف املنازل بعد وزنها لكي يتم ف�صل النواة والقلن�سوة
وغ�سيل الثمار ثم �إرجاعها للم�صنع مرة �أخرى
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�شكل رقم ( )9تفريغ التمور امل�شرتاة من ال�سوق
يف عبوات خمتلفة بعد املو�سم ثم تعبئتها يف
�صناديق خا�صة ووزن هذه التمور وار�سالها على
عربات خ�شبية �إىل املنازل
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يف معظم امل�صانع يف خريبور بغر�ض �إزال��ة
ال�ن��واة ،القلن�سوة ،التدريج ،الغ�سيل باملاء.
تر�سل ع �ب��وات ال�ت�م��ور على ع��رب��ات خ�شبية
جترها احليوانات لتوزيعها على املنازل بعد
وزنها (�شكل رقم  )9لتقوم الن�ساء بتعبئة هذه
الثمار مرة �أخرى بعد فرزها �إىل درجات ثم
تعبئتها يف ال�صناديق مرة �أخرى وهذه اخلطوة
هي الأك�ثر م�شقة والأك�ث�ر �أهمية يف العملية
الت�صنيعية كلها.
ال��درج��ة ال�صناعية Industrial Grade
(�شكل رقم  )9وهي درجة تنتج بعد فرز التمور
املمتازة ،وغالبا ما تقطع �إىل �أج��زاء �صغرية
�أو ت�ضغط يف قوالب وت�صدر للخارج .معظم
امل�صانع تعتمد يف عملها على العمل اليدوي
ولي�س الآالت واحد الأ�سباب هو توفر الأيدي
العاملة ورخ�صها .وقد يقت�صر دور الآلة كما
وجدنا فى احد امل�صانع على تقطيع الثمار �إىل
�أجزاء �صغرية (�شكل رقم  )10وهو ما تقوم
به امل�صانع الأخرى يدويا عن طريق ال�سيدات
يف املنازل باملق�صات مقابل  10 - 8روبيات
للكيلو .و�إن كانت الآل��ة توفر كثري ًا من املال

�شكل رقم ( )10مكينة ت�ستخدم
لتقطيع الثمار �إىل �أجزاء �صغرية
فى احلجم
لكنها حتتاج �إىل �صيانة فنية غري متواجدة يف
الوقت احلايل هنا.
ورغم ذلك يوجد م�ستويات مقبوله من امل�صانع
تقوم بعملية غ�سيل ،ف��رز و�إزال ��ة ال�شوائب،
وزن و تعبئة الثمار داخ��ل امل�صنع عن طريق
العامالت �إىل ثالث درجات (�شكل رقم .)11
ثم بعد ذل��ك تعب�أ الثمار يف عبوات خمتلفة
احلجم وتنقل يف حاويات للت�صدير.
وال تزال احلاجة �إىل م�صانع ذات �آالت حديثة
تقوم بالعمل بدال من الأيدي العاملة يف املنازل
لتوفري درجة عالية من اجلودة واملحافظة على
النوعيات املمتازة من الأ�صناف مثل �أ�صيل،
دق ��ي ،رب�ي�ع��ي ،م��زاوت��ي وت���ص��دي��ره��ا مقابل
�أ�سعار تناف�سية� .أي�ضا احلاجة ما�سة ال�ستغالل
رخ�ص الأي ��دي العاملة لكن داخ��ل امل�صانع
وطبقا لال�شرتاطات ال�صحية ولتوفري الطلب
املتنامي على ال�سوق الباك�ستاين �سواء من
الدول املجاورة ذات الكثافة ال�سكانية العالية
مثل الهند ،بجالدي�ش �أو دول العامل الأخرى.
�أي�ضا تن�شيط املنتجات الثانوية من التمر مثل

الدب�س الذي ال يتواجد على االطالق يف ال�سوق
الباك�ستاين رغم توفر الأ�صناف املثلى لذلك
مثل مزاوتي.
نوعية العمالة والأجور
من ال�ضروري اعطاء فكرة عامة على نوعية
العمالة داخ��ل امل�صانع وعن مقدار الرواتب
لأن��ه وكما ذك��رن��ا �سابقا �إن رخ�ص العمالة
ب�صفة عامة يف باك�ستان عن �أي دولة �أخرى
منتجة للتمور احد مقومات اال�ستثمار يف جمال
التمور يف باك�ستان .بداية تختلف امل�صانع يف
احلجم اختالف ًا لي�س بكبري فمعظم امل�صانع
�أن�شئت على م�ساحات ت�تراوح من  2-4ايكر
(4000م .)2وت�شمل غالبا مبني او اكرث يتم
بداخلها العمليات املختلفة للت�صنيع وم�ساحة
للتخزين .ويتواجد بامل�صنع الوظائف التالية
كما هو مو�ضح باجلدول رقم (.)3
املدير يف معظم امل�صانع لي�س �صاحب امل�صنع
او امل�ستثمر ذاته .يقوم املدير ب�إدارة عمليات
�شراء التمور من ال�سوق اثناء املو�سم بتكاليف
�سما�سرة للقيام بذلك خالل فرتة ترتاوح 35
  40يوم ًا فقط هي مو�سم ال�شراء ،كما ذكرنا�سابقا .ثم عملية تخزين الثمار يف منطقة
التخزين داخ��ل امل�صنع ،اع��ادة توزيع الثمار
املراد �إعدادها للن�ساء يف البيوت ح�سب وجود
تعاقد مع امل�صنع لبيع التمور .وغالبا يعمل
املدير بن�سبة من الثمار املباعة بحيث يح�صل
على م��ا ي �ق��ارب امل�ل�ي��ون روب �ي��ة يف امل��و��س��م 8
�شهور .بالن�سبة للعمال يحتاج امل�صنع لعدد 8
  10عمال ثابتني طوال العام والباقي عمالةمو�سمية خالل مو�سم العمل وقد ت�صل �إىل 50
عام ًال للم�صنع الواحد ح�سب حجم الطلبية او
التعاقد.
هناك نوع �آخر من العمالة والتي متثل القدر
الأك�ب�ر م��ن العمل وه��ي الن�ساء ال�ت��ي تعمل
بداخل منازلهن .وه��ذه تتقا�ضى على ح�سب
حجم العمل فيبلغ �سعر الكيلو الناجت منها 3
  4روبيات .ومن اجلدير بالذكر انه يف حالةوجود عمالة بداخل امل�صنع تقوم بذلك ف�إن

جدول رقم ( )3بيان بنوعية الوظائف والأجور وامل�س�ؤوليات
الوظيفة
املدير
املحا�سب
امل�شرف Supervisor
عامل

العدد

املرتب (روبية�/شهر)

1
1
4
10

100000 - 60000
30000 - 25000
7000 - 6000
7000 - 4800

املهمة
�إدارة امل�صنع خالل املو�سم
�إدارة ح�سابات امل�صنع طوال العام.
متابعة العمال والإ�شراف
النقل ،الفرز ،التعبئة الخ
جدول رقم ( )4قيمة �صادرات باك�ستان
لدول العامل من التمور

�شكل رقم ( )11فرز الثمار تبعا جلودتها �إىل ثالث درجات �أوىل ،ثانية ،وثالثة ب�أحد م�صانع
منطقة «خريبور»

2006
2007
2008
2009

37.655
38.692
39.800
44.600

بعمل اح�صاء عن حجم ال�صادرات (جدول
رقم  .)4ويت�ضح �أن باك�ستان قامت بت�صدير ما
قيمته  44.6مليون دوالر امريكي عام 2009
فقط .ولقد قامت باك�ستان بت�صدير 1079
طن متور طازجة و  667طن متور جافة يف
ع��ام  .2008مم��ا ي��دل على ق��درة باك�ستان
الت�صديرية التي ميكن ان تتح�سن ب�شكل كبري
يف ح��ال االهتمام بجودة املنتج من التمور،
تقليل الفاقد اثناء احل�صاد وحت�سني ظروف
التخزين ف�ض ًال عن م��راع��اة قواعد اجل��ودة
العاملية وهو ما قامت كثري من الدول به مثل
تون�س والإمارات العربية املتحدة.
املراجع
Year Book of Pakistan. 2008.
Statistics Division, Government
of
Pakistan,
Agricultural
Department.
Date Palm in Pakistan: Current
status and prospective (ed. Adel
A. Abul-Soad), USAID, Pakistan,
2011 (published in English, Urdu,
Sindhi languages).
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الكيلو �سوف يتكلف ال�ضعف على الأقل.
ق��د ت �ك��ون وف���رة ورخ ����ص ( 3 - 2دوالر يف
اليوم للعامل) الأيدي العاملة املدربة يف مثل
ه��ذه امل�ن��اط��ق ك �ن��ز ًا وع��ام��ل جن��اح ك �ب�ير ًا يف
ا�ستخدامها يف ت�صنيع التمور �سواء من داخل
او خارج باك�ستان با�سعار تناف�سية .حيث ميثل
فرز وتعبئة التمور �إحدى اخلطوات امل�ستهلكة
لعمالة يف منطقة اخلليج.
ح��ج��م ال�������ص���ادرات و�أه�����م ال��ب��ل��دان
امل�ستوردة من ال�سوق الباك�ستاين
تتمتع باك�ستان مب�ي��زة ك�ب�يرة يف الت�صدير
لرخ�ص �أ��س�ع��ار مت��وره��ا باملقارنة باال�سعار
العاملية حيث ي�صدر الطن مبا يرتاوح ما بني
 600ـ  1500دوالر للطن املرتي من التمور

عالية اجلودة ،يف الوقت الذي يرتاوح ال�سعر
العاملي فيه من  4500 - 2500دوالر للتمور
للطن للتمور (.)Extra, A and B Classes
ومي �ك��ن ان ي�ف���س��ر ذل���ك ت �� �ص��دي��ر ال �ت �م��ور
الباك�ستانية لعدد كبري من البلدن يف العامل
مثل الهند ،بنجالدي�ش� ،أمريكا ،كندا ،اململكة
املتحدة� ،أمل��ان�ي��ا ،فرن�سا ،ال�سويد ال�نروي��ج،
الدمنرك ،ا�سرتاليا ،اليابان ،جنوب �إفريقيا،
ال�سعودية ،اليمن ،ال �� �ص�ين ....،وك�ث�ير من
البلدان الأخرى (�شكل رقم .)12
�شكل � .12أه ��م ال�ب�ل��دن امل �� �س �ت��وردة للتمور
الباك�ستانية ـ وتوزيع حجم ال�صادرات (منظمة
الأغذية والزراعة ـ فاو )2008
وقد قامت هيئة تن�شيط ال�صادرات الباك�ستانية

العام

القيمة (الألف دوالر
امريكي)
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سلسلة مراكز البحوث الوطنية ()1
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

عدنان بن عبد اهلل العفالق
مدير عام املركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور
الإح�ساء باململكة العربية ال�سعودية
n_alwusaibai@yahoo.com

المركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور المملكة العربية السعودية

70

المركز الوطني
ألبحاث النخيل والتمور
المملكة العربية
السعودية
يعترب املركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور
بالأح�ساء باململكة العربية ال�سعودية ,من
امل�ؤ�س�سات املهمة باململكة واخلليج العربي
يف �إط��ار �أبحاث النخيل ورف��ع الوعي ب�أهمية
املمار�سات الزراعية اجليدة يقوم ب��دوره من
خالل خطط بحثية متو�سطة املدى متواكبة مع

اخلطط الوطنية التي و�ضعت النخلة يف بداية
�سلم الأوليات للأمن الغذائي.
يقوم املركز ب�أعماله البحثية والتوعوية يف
جم��ال زراع��ة النخيل و�إن�ت��اج التمور ,بكامل
م�س�ؤولياته حت��ت �إ� �ش��راف ودع��م م��ن معايل

وزير الزراعة د .فهد بن عبد الرحمن بالغنيم
و�سعادة وكيل الوزارة ل�ش�ؤون الأبحاث والتنمية
ال��زراع�ي��ة د .عبد اهلل ب��ن عبد اهلل العبيد
ومتابعة مبا�شرة من �سعادة مدير عام املركز
الوطني لبحوث ال��زراع��ة وال�ث�روة احليوانية
بالريا�ض د .بندر بن حممد العتيبي وم�شاركة
فاعلة من �سعادة م�ساعد مدير ع��ام املركز
الوطني لبحوث الزراعة والرثوة احليوانية م.
�سعود بن عبد العزيز العييد.
وال بد من االعرتاف �أن هذه اجلهود ملا كانت
ترى النور لوال توفيق اهلل ثم �إخال�ص الباحثني
باملركز الذين تبنوا البحث العلمي يف جمال
زراعة النخيل و�إنتاج التمور كم�س�ؤولية �أدبية
ومبدئية ال يفرتون عنها,
�أهداف املركز
|�إجراء الأبحاث لتح�سني جودة التمور ورفع
الإنتاجية وخف�ض تكاليف الإن �ت��اج وذل��ك
بدرا�سة وتطوير العمليات الزراعية (طرق
التلقيح ،اخلف و�أ�ساليب ال��ري والت�سميد.
الخ).
|انتخاب فحول جيدة وحتديد �أهم �أ�صناف
النخيل باململكة لدرا�سة جودتها وقدرتها

الت�سويقية.
|�إن�شاء جممعات وراثية لأ�صناف نخيل التمر
والفحول.
|�إدخ��ال �أ�ساليب امليكنة احلديثة املنا�سبة
للظروف الزراعية يف اململكة بهدف خف�ض
تكاليف الإنتاج.
| عمل الدرا�سات والأبحاث على احل�شرات
والأم��را���ض التي ت�صيب النخيل والتمور
وتطوير
برنامج الإدارة املتكاملة لآفات النخيل
| ت���ص�م�ي��م وت�ن�ف�ي��ذ ال�ب�رام ��ج الإر���ش��ادي��ة
والتدريبية يف جمال النخيل.
| ت��وث�ي��ق امل� ��واد العلمية يف جم��ال النخيل
وت�أ�سي�س قاعدة معلومات.
| التعاون مع املراكز البحثية املتخ�ص�صة يف
النخيل والتمور وتبادل اخلربات.
|درا�سة برنامج تطوير وحت�سني عمليات ما
بعد جني التمور من مناولة ،معاجلة ،تعبئة
وت�سويق.

موقع املركز
ي �ق��ع امل �ق��ر ال��رئ�ي���س��ي ل�ل�م��رك��ز ع �ل��ى ط��ري��ق
الأح�ساء/الظهران �شمال مدينة املربز .تبلغ
م�ساحته حوايل  55هكتار ًا �إ�ضافة �إىل �أر�ض
زراعية تابعة للمركز على بعد ح��وايل  5كم
م�ساحتها قرابة  500هكتار.
ن�ش�أة املركز
ب��د�أ املركز عمله يف العام 1370هـ املوافق
1953م ع �ل��ى ه�ي�ئ��ة م��زرع��ة من��وذج �ي��ة يف
منطقة الأح���س��اء ث��م ب ��د�أت تدريجي ًا ت�أخذ
�صفة حمطة جتارب بعد �أن مت �إدخال و�أقلمة
بع�ض املحا�صيل امل�ستوردة واجل��دي��دة على
املنطقة .ثم تطور الأمر تدريجي ًا ب�إجراء بع�ض
التجارب الأولية لتح�سني زراعة تلك الأ�صناف
اجلديدة كما مت �إدخال �أبحاث متعلقة بالإنتاج
احليواين.
ر�أت ال���وزارة تطوير وتو�سيع ن�شاط املركز
من خالل عدة اتفاقيات للتعاون الزراعي يف
�إجراء الأبحاث الزراعية باملركز وهي:
|
اتفاقية مع البعثة ال�صينية لأبحاث وتطوير
زراعة الأرز املحلي واحلبوب واخل�ضروات.
اتفاقية م��ع معهد اليخت واي��ز م��ن �أملانيا
|
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الغربية التابع جلامعة بران�شويك لإج��راء
�أبحاث على الرتبة واملياه واملقننات املائية
والري وال�صرف باملنطقة.
اتفاقية مع جامعة �شمال ويلز الربيطانية
|
لأبحاث الإنتاج احليواين والنباتي.
ول �ك��ون واح ��ة الإح �� �س��اء ت�شكل اك�بر منطقة
لزراعة النخيل الحتوائها على اكرب جمموعة
من �أ�شجار النخيل والتنوع البيولوجي يف نف�س
املكان فهي متثل واقع واحات النخيل باململكة
خا�صة لكون �أه��م �أ�صناف النخيل املوجودة
بها تعترب من �أ�شهر �أ�صناف اململكة واخلليج
العربي .لذلك ارت ��أت ال��وزارة حتويل املركز
يف ع��ام  1423هـ �إىل مركز وطني لأبحاث
النخيل والتمور.
�أق�سام املركز
ي�ضم املركز جمموعة من الأق�سام البحثية
التي تهتم بدرا�سة امل�شاكل واملعوقات لنخيل
التمر �سواء الإنتاجية �أو الت�سويقية وما يتعلق
بها من العمليات اخلدمية ،وهي على النحو
التايل:
�أو ً
ال :ق�سم الإنتاج والإكثار
ت�ترك��ز درا� �س��ات��ه ح��ول العمليات ال��زراع�ي��ة

املختلفة كالتلقيح واخلف و�أثرها على نوعية
و�إنتاجية �أهم الأ�صناف التجارية ،بالإ�ضافة
�إىل �إج��راء تو�صيف لأه��م تلك الأ�صناف من
خالل درا�سة ال�صفات املظهرية املميزة لكل
�صنف .وي�ضم ق�سم الإنتاج والإكثار وحدات
بحثية هي:
وحدة املجمعات الوراثية
�سعى املركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور
بالأح�ساء �إىل �إن�شاء  3جممعات وراثية لأهم
�أ�صناف نخيل التمر املحلية ,الوطنية والدولية,
وكذلك جممع لأجود الفحول .وتقدر امل�ساحة
الإج�م��ال�ي��ة ل�ه��ذه املجمعات ب�ـ � 80أل��ف مرت
مربع وت�ضم حتى الآن � 93صنف ًا جلبت من
خمتلف مناطق اململكة مما يتيح املحافظة
على هذه الأ�صناف وخ�صو�صا النادرة منها
(كم�صادر وراثية) وكذلك �إجراء الدرا�سات
الف�سيولوجية ,املورفولوجية ومدى مالءمتها
للظروف املناخية املحلية.
وحدة اال�ستخال�ص والتلقيح الآيل
ت�ضم الوحدة جهاز ًا ال�ستخال�ص حبوب اللقاح
و�أج�ه��زة لتلقيح �أ�شجار النخيل �آل�ي� ًا ويدوي ًا
وثالجات حلفظ حبوب اللقاح ،وتهدف هده
الوحدة �إىل:

ت��وف�ير ح�ب��وب اللقاح ب�صفة دائ�م��ة خالل
|
مو�سم التلقيح.
�إدخ��ال التقنيات احلديثة يف تلقيح النخيل
|
وتطوير الأ�ساليب التقليدية املتبعة.
توفري ال��وق��ت ،اجلهد والعمالة يف عملية
|
التلقيح الآيل.
�سهولة و�سرعة �إجراء عملية التلقيح مقارنة
|
بطريقة التلقيح التقليدية حيث ميكن للعامل
الواحد بالطريقة الآلية تلقيح مابني 250-
 300نخلة  /اليوم.
وحدة خمترب الإنتاج
مت �إن�شاء املخترب بهدف �إج ��راء الدرا�سات
الف�سيولوجية واملورفولوجية للثمار و�أج��زاء
النخلة املختلفة ،وي�ضم العديد من الأجهزة
(جمهر رقمي لقيا�س حيوية حبوب اللقاح
مزود ب�آلة ت�صوير ،جهاز قيا�س ال�سكريات،
جهاز قيا�س القوام ،جهاز قيا�س احلمو�ضة،
جهاز قيا�س امللوحة� ،أفران ،حا�ضنات ثابتة و
متحركة ،جهاز لقيا�س م�ساحة الأوراق .الخ).
وحدة حقل �إر�شادي
مت �إن �� �ش��اء ح�ق��ل من��وذج��ي ن�سيجيي ملختلف
�أ�صناف النخيل الوطنية والدولية بهدف تعريف

امل��زارع�ين بامل�سافات املثلى للزراعة ,برامج
الري ،الت�سميد ،الوقاية وخدمة ر�أ�س النخلة.
�أهم االجنازات البحثية لق�سم الإنتاج
والإكثار
|
يف درا�سة لأث��ر اخلف على �إنتاجية وجودة
الثمار �أظهرت النتائج �أن اخلف من و�سط
العذق �أدى �إىل حت�سن جودة ونوعية الثمار
مع حت�سني الإنتاجية االقت�صادية للنخلة.
|
يف درا��س��ة لأث��ر العالقة ب�ين ع��دد العذوق
وال�سعف تبني �أن �أف�ضل ن�سبة هي (1عذق):
�(10سعفات) والتي �أعطت زيادة يف حجم
الثمار ون�سبة اللحم للبذرة� ,إ�ضافة �إىل
ارت�ف��اع حمتواها م��ن ال�سكريات املختزلة
وغري املختزلة.
تبني �أن �أف�ضل ن�سبة لتخفيف حبوب اللقاح
بالطحني يف عملية التلقيح الآيل هي ( 1حبوب
لقــاح)( 5 :طحني) للأ�صناف ال�شرهة مثل
(اخل�لا���ص ،ال�شي�شي ،نبوت �سيف) ,بينما
ن�سبة  10:1تعترب منا�سبة للأ�صناف املعتدلة
يف احتياجاتها حلبوب اللقاح مثل (الرزيز،
الهاليل).
|�إمكانية ا�ستخدام طريقة التلقيح ب�شرائح

الإ�سفنج احلاملة حلبوب اللقاح عو�ض ًا عن
التلقيح بالطريقة التقليدية (ال�شماريخ).
حيث تبني �أن هذه الطريقة متاثل �أو تفوق
الطريقة التقليدية من حيث ن�سبة الإثمار
والإنتاج مع انخفا�ض يف التكلفة.
يف درا�سة ملقارنة اال�ستخال�ص الآيل حلبوب
|
اللقاح بالطريقة اليدوية تبني �أن الطريقة
الآلية متكن من اجناز عملية اال�ستخال�ص
مبا يعادل ع�شرة �أ�ضعاف الوقت امل�ستخدم
يدو ًيا مع املحافظة على حيوية حبوب اللقاح.
يف بحث حول كفاءة ن�سيج الكل�س يف مقاومة
|
امللوحة لأ��ص�ن��اف خ�لا���ص� ,شي�شي ,رزي��ز
و��س�ك��ري� ،أظ �ه��رت ال��درا� �س��ة �أن �أ�صناف
النخيل لها مدى وقدرة على حتمل امللوحة
و�أن �صنف خال�ص له القدرة الن�سبية على
مقاومة امللوحة يليه كل من رزي��ز� ،سكري
و�شي�شي.
يف درا��س��ة ت�أثري الهرمونات والفحم على
|
تكوين ك ّل�س نخيل التمر مت التو�صل �إىل
الرتاكيز املثلى ملنظمات النمو  5ملج BAP
و  5ملج  D 2.4و 150ملج الفحم املن�شط
وذل ��ك لتح�سني ج ��ودة و�إن �ت��اج �ي��ة الك ّل�س
كما �ساهمت هذه الدرا�سة يف فهم �أهمية

املنظمات امل��درو��س��ة والفحم املن�شط يف
حتفيز تكوين الك ّل�س.
يف درا��س��ة الب�صمة الوراثية لنخيل التمر
|
مت التحكم يف تقنية ا�ستخال�ص احلام�ض
النووي.
يف درا�سة ت�أثري الأم�لاح على تكوين كل�س
|
نخيل التمر مت التو�صل �إىل تراكيز الأمالح
امل�ع��دن�ي��ة  % WPM 25و MS % 75
لتح�سني جودة و�إنتاجية الك ّل�س.
ثاني ًا :ق�سم الرتبية واالنتخاب
خمترب الزراعة الن�سيجية
مت �إن���ش��اء املخترب يف ال �ع��ام 1426هـ على
م�ساحة  300م�تر مربع ح�سب املوا�صفات
احلديثة ملختربات الزراعة الن�سيجية ،مكون
م��ن غ��رف��ة حت�ضري ال�ب�ي�ئ��ة ،غ��رف��ة التعقيم
وال�ت�ن�ظ�ي��ف ،غ��رف��ة ال �ع��زل ،غ��رف��ة حت�ضري
الف�سائل وغرفتني للح�ضانة ,وملحق باملخترب
بيت حممي مربد خا�ص لأقلمة الف�سائل .ويتبع
املخترب وحدات بحثية هي:
وحدة الب�صمة الوراثية
تهدف �إىل تطبيق تقنيات الب�صمة الوراثية
(  )Microsatellitesللت�أكد من مطابقة
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ال�ترك�ي�ب��ة اجل�ي�ن�ي��ة ل�ل�أن���س�ج��ة ال �ن��اجت��ة من
الزراعة الن�سيجية مقارنة مع ن�سيج النبات
الأم .كما تهدف ال��وح��دة لتحديد الب�صمة
الوراثية لأهم �أ�صناف النخيل باململكة .حيث
توفر الوحدة كل الأجهزة اخلا�صة بالب�صمة
ال��وراث��ي��ة :ج �ه��از ال �ط��رد امل ��رك ��زي ،ج�ه��از
ا�ستخال�ص احلم�ض ال�ن��ووي ()BioRobot
وجهاز الهجرة الكهربائية .
ثالث ًا :ق�سم الوقاية
يهتم الق�سم بدرا�سة �أهم طرق وقاية ومكافحة
�آف��ات النخيل ،خا�صة تلك املتعلقة ب�سو�سة
النخيل احل �م��راء وح�ل��م ال �غ �ب��ار .وم��ن ه��ذا
املنطلق مت �إن�شاء عدة وحدات بحثية م�ساندة
خلدمة البحث العلمي وهي كالتايل:
وحدة �أبحاث �آفات النخيل
مت �إن�شاء بيت حممي حمكم الإغ�لاق به عدد
من ف�سائل النخيل بهدف درا��س��ة �سلوكيات
احل�شرات التي ت�صيب �أ�شجار النخيل وعلى
وجه اخل�صو�ص �سو�سة النخيل احلمراء.
وحدة �إكثار وتربية �سو�سة النخيل احلمراء:
ا��س�ت��دع��ت احل��اج��ة ل�ت��وف�ير ح���ش��رات كاملة
ويرقات من �سو�سة النخيل احلمراء يف عمر
وحجم متجان�س ومل تتعر�ض ملبيدات لإجراء
التجارب والأب�ح��اث �إىل �إن�شاء ه��ذه الوحدة

وفق �شروط و�ضوابط معينة من حيث درجة
احلرارة والرطوبة حمكمة الإغالق .وتنق�سم
الوحدة �إىل ق�سمني رئي�سيني:
وحدة الإكثار
ويتم فيها �إكثار احل�شرات داخل ف�سائل حيث
تو�ضع يف �أقفا�ص كبرية معدة لهذا الغر�ض.
 وحدة الرتبية :بعد �أن ت�ستخرج جميع �أطواراحل�شرة من الف�سائل تو�ضع يف هذه الوحدة
حيث يتم تغذيتها وت�سجيل �أعمارها داخل علب
بال�ستيكية خا�صة.
�أهم االجنازات البحثية لق�سم الوقاية
|
 تطوير جهاز قمع بارليزي جلمع الأكارو�سات
من النبات حيث مت ت�صميم ه��ذا اجلهاز
مب ��واد حملية وب�ت�ك��ال�ي��ف منخف�ضة ج��دا
وي�ستخدم جلمع الأك��ارو� �س��ات م��ن �أج��زاء
النبات املختربة داخل املعمل بهدف درا�ستها
وو�ضع احللول املنا�سبة للتخل�ص منها.
|
ت�سجيل طفيل على حفار �ساق النخيل ذي
القرون الطويلة �إذ مت ت�سجيل ح�شرة
IPIAUALAX FASIDIATOR
عائلةFAM: Braconidae
رتبة order : hymenopter

كطفيل على حفار �ساق النخيل ذي القرون
الطويلة مبحافظة الأح�ساء وله ق��درة عالية
على حتديد مكان العائل يف ج��ذوع النخيل
امل�صابة بدقة وحقن البي�ض على �أو بالقرب
من يرقات احلفار ثم يفق�س ويتغذى عليها
وهذا له دور كبري يف مكافحة هذه احلفارات
بيولوجيا.
جهاز الفاكتومرت الختبار امل��واد الطاردة
|
واملواد اجلاذبة ل�سو�سة النخيل احلمراء وقد
مت ت�صميم ه��ذا اجلهاز من امل��واد املحلية
على م�ب��د�أ �أن لكل كائن ح��ي م��واد ط��اردة
ومنفرة و�أخ��رى جاذبة ومبعرفتها يت�سنى
لنا �إدراجها حتت �أ�ساليب املكافحة املتكاملة
فن�ستفيد م��ن امل ��واد ال �ط��اردة مبعاملتها
على النخيل ال�سليمة حلمايتها ومن املواد
اجلاذبة ب�إ�ضافتها �إىل امل�صائد الفريمونيه
لزيادة فاعليتها.
من خالل فح�ص التمور الواردة مل�صنع تعبئة
|
التمور (احلكومي) تبني �أن الإ�صابة بفرا�شة
التمر ت ��زداد يف التمور ال���واردة يف نهاية
املو�سم ،ول��ذا ين�صح باجلني املبكر وعدم
خلط التمور املت�ساقطة مع التمور ال�سليمة
وتخزينها يف م�ستودعات مربدة ونظيفة بعد
تبخريها بغاز الف�ستوك�سني.
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�إمكانية الق�ضاء على �أط��وار فرا�شة دودة
|
ال�ت�م��ر ب�ت�ع��ري����ض ال�ت�م��ر لأ� �ش �ع��ة ال�شم�س
املبا�شرة وذلك بو�ضع التمر يف طبقة ب�سمك
�20 – 5سم ويغطى بالبال�ستيك ال�شفاف
ملدة �ساعتني يف منت�صف النهار.
�إمكانية الق�ضاء على يرقات دودة التمر
|
با�ستخدام �أقرا�ص الف�ستوك�سني ملعدل ¼
ق��ر���ص للمرت امل��رب��ع ب��دال م��ن ق��ر���ص كامل
للمرت املربع كما هو متبع مما يقلل من الأثر
املتبقي للمبيد ويقلل كذلك من التكلفة.
|
يف درا�سة ملعرفة وقت ن�شاط حفار عذوق
النخيل تبني �أن بداية ظهور احلفار يف �شهر
مار�س وعلى ذل��ك يو�صى بو�ضع امل�صائد
ال�ضوئية ومتابعتها يف ه��ذا ال��وق��ت ومل��دة
خم�سة �شهور.
رابع ًا :ق�سم الرتبة والري
وحدة قيا�س االحتياجات املائية
(الالي�سيميرتات)
�أثبتت ال��درا� �س��ات وال�ب�ح��وث ال�ت��ي مت��ت عن
عالقة الري بنخلة التمر ،مدى الت�أثري الكبري
للري على منو النخلة� ،إنتاجها� ،صفات الثمار
وموعد الن�ضج ,ونظر ًا لكون الدرا�سات املتعلقة
باالحتياجات املائية الفعلية للنخيل قليلة جدا.
فقد مت �إن�شاء حمطة الالي�سيميرتات يف املركز
الوطني لأب�ح��اث النخيل والتمور مبحافظة
الأح�ساء تتكون من عدد (� )9أحوا�ض لقيا�س
البخر نتح املرجعي ,عدد (� )6أحوا�ض لقيا�س
البخر نتح للنخيل وحم�ط��ة �أر� �ص��اد ،وذل��ك
�ضمن م�شروع بحثي لتقدير االحتياجات املائية
للنخيل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة.
وحدة �إنتاج ال�سماد الع�ضوي
يعترب �إنتاج ال�سماد الع�ضوي (الكمبو�ست)
�أح ��د ال �ط��رق ال�ف��اع�ل��ة يف حت��وي��ل املخلفات
الزراعية �إىل �أ�سمدة ع�ضوية .وقد قام املركز
بتجربة �إنتاج الكومبو�ست من خملفات �سعف
�أ��ش�ج��ار النخيل بهدف اال�ستفادة م��ن هذه
املخلفات ك�أ�سمدة ع�ضوية ون�شر نتائج هذه

التجربة بني املزارعني.
وحدة خمترب الرتبة واملياه
يقوم خمترب الرتبة ب�إجراء العديد من التحاليل
على ال�ترب واملياه وتقدمي النتائج للباحثني
وذل��ك ح�سب الأغ��را���ض املختلفة للأبحاث
اجل��اري��ة يف امل��رك��ز �أو يف ج�ه��ات خارجية.
ويقدم املخترب العديد من اال�ست�شارات الفنية
للجهات احلكومية وال�شركات الزراعية يف
اململكة وامل��زارع�ين وو�صف احللول للم�شاكل
التي تواجههم وذلك با�ستقبال العينات منهم
�أو بقيام الباحثني ب��زي��ارة حقلية للمزارع
والإط �ل�اع على امل�شاكل ع��ن ق��رب ,وتقدمي
التو�صيات املنا�سبة.
ولتحقيق ه��ذا ال�غ��ر���ض مت ت ��أم�ين ع��دد من
�أح��دث الأج �ه��زة لإج ��راء التحاليل املختلفة
التالية :تقدير الكاتيونات والأنيونات ،تقدير
النيرتوجني ،تقدير اجلب�س ،تقدير كربونات
الكال�سيوم ،قيا�س رقم امللوحة ،قيا�س الرقم
الهيدروجيني وتقدير قوام الرتبة.
�أهم االجن��ازات البحثية لق�سم الرتبة
والري
|
مت التو�صل �إىل �إمكانية ا�ستبدال نظام الري
ال�سطحي بنظام الري بالتنقيط مع املحافظة
على الإنتاجية و�صفات التمر والتوفري يف
مياه الري امل�ضافة من 43740م/3هكتار/
�سنة �إىل  20865م /3هكتار� /سنة.
�إ�ضافة الأ�سمدة الع�ضوية لأ�شجار النخيل
|
على عمق�20سم من �سطح الرتبة يعطي
�أع�ل��ى �إنتاجية مقارنة ب��الأع�م��اق الأخ��رى
(�40سم – �60سم نرث ًا على �سطح الرتبة).
�إن ا�ستبدال نظام الري ال�سطحي �إىل نظام
|
ري ب��ال �ف��ورات (ري مو�ضعي) ينتج عنه
توفري يف كمية ال��ري امل�ضافة بن�سبة ت�صل
�إىل  % 75وي�صاحب ذلك ارتفاع يف تركيز
الأمالح خارج حو�ض النخلة وكذلك احتمال
انخفا�ض يف �إنتاجية النخلة خالل املو�سم
الأول فقط يعود بعدها �إن�ت��اج النخلة �إىل

معدلها الطبيعي يف املو�سم الثاين.
|
تبني �أن ال��ري بالتنقيط خيار مالئم لري
ال�ف���س��ائ��ل ح��دي�ث��ة ال �غ��ر���س يف ح ��ال توفر
املتطلبات املنا�سبة لت�صميمه وت�شغيله .ففي
ظروف واحة الأح�ساء ميكن االكتفاء ب�أربع
منقطات مبعدل ت�صريف  4لرتات�/ساعة
كحد �أدن��ى ل��ري الف�سائل يف ال�سنة الأوىل
وال�ث��ان�ي��ة ,وت���زداد �إىل ث�م��ان منقطات يف
ال�سنة الثالثة والرابعة ثم �إىل ع�شر منقطات
يف ال�سنة اخلام�سة وبنف�س معدل الت�صريف,
وذلك بهدف زيادة انت�شار الرطوبة يف الرتبة
وخف�ض �ساعات الت�شغيل ل�شبكة الري.
|
 يف درا���س��ة ل �ت ��أث�ير الأم� �ط ��ار ع�ل��ى ت��وزي��ع
وان �ت �ق��ال الأم �ل��اح �إىل �أح ��وا� ��ض النخيل
�أو�ضحت النتائج �أن تركيز الأم�لاح خارج
حو�ض النخلة .وعند هطول املطر تنتقل
هذه الأمالح باجتاه منطقة انت�شار املجموع
اجل��ذري .وعليه يو�صى برية غ�سيلية بعد
املطر يف حالة الري باملحاب�س وعدم احلاجة
�إليها يف حالة الري ال�سطحي.
|
�أظ�ه��رت نتائج جتربة الت�سميد البوتا�سي
على �أ�شجار النخيل بهدف زيادة الإنتاجية
وحت�سني ج��ودة التمر �أن �أف�ضل كمية هي
�إ�ضافة  2 - 1كغم من �سلفات البوتا�سيوم
ت�ضاف على دفعتني يف �شهر فرباير و�أبريل.
|
مت التو�صل �إىل �إم�ك��ان�ي��ة اال��س�ت�ف��ادة من
�سعف النخيل لإن�ت��اج �سماد (كومبو�ست)
ي���ض��اف �إىل ال�ترب��ة وي�ع�م��ل ع�ل��ى حت�سني
خوا�صها الفيزيائية والكيميائية ب��دال من
جلوء املزارعني �إىل حرق هذه املخلفات يف
املزارع.
خام�س ًا :ق�سم الهند�سة والت�صنيع
مت جتهيز املخترب ب ��أح��دث الأج �ه��زة بهدف
�إج��راء الدرا�سات لإدخ��ال التقنيات احلديثة
يف ت�صنيع التمور واملنتجات الثانوية ،كما
يقوم املخترب ب�إجراء التحاليل املختلفة على
التمور (تقدير ال�سكريات ،تقدير الن�شاط
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املائي للأغذية ،ن�سبة الرطوبة ،درجة اللون،
تقدير احلمو�ضة ،االختبارات امليكروبولوجية،
وتقدير القوام) ،وي�ضم الق�سم:
وحدة خط تعبئة وت�صنيع التمور
يتم جتهيز وح��دة متكاملة لتعبئة وت�صنيع
وتعليب التمور بهدف �إجراء الدرا�سات الالزمة
على ال�ت�م��ور ومنتجاتها ال�ث��ان��وي��ة .وحتديد
الطرق املثلى ملعاملة �أ�صناف التمور املختلفة.
�أهم نتائج �أبحاث ق�سم الهند�سة والت�صنيع
|
يف درا� �س��ة ل�ط��رق ت�صنيع وخ��زن عجائن
ال �ت �م��ور ت�ب�ين �أن �أف �� �ض��ل ال�ع�ج��ائ��ن ميكن
ت�صنيعها عند نقع التمور ملدة خم�س دقائق
يف ماء عند درجة حرارة 25م °مع �إ�ضافة
حم�ض ال�سرتيك بن�سبة  % 0.5و�أن �أف�ضل
فرتة �صالحية حلفظ العجينة ترتاوح مابني
� 7 – 5أ�شهر عند درجة حرارة 25م.°
يف درا�سة لطرق عمل حلوى املمرو�س تبني
|
�أن ا�ستخدام  % 50من التمر منزوع النوى
و % 50من طحني الرب القت قبو ًال �أعلى من
املحكمني بالن�سبة للطعم والنكهة والقوام.
يف درا�سة لت�أثري درجة حرارة التخزين على
|
�صنف اخلال�ص املكبو�س ب��أن التخزين يف
درج��ة ح��رارة الثالجة (10 – 5م )°هي
�أف�ضل معاملة من حيث املحافظة على لون
وقوام التمر.
|
يو�صي ب��إ��ض��اف��ة الن�شا يف ت�صنيع حلوى
البقيط ك �م��اده حم�سنة ح�ي��ث تعمل على

حت�سني القوام وتطرية املنتج وكذلك حت�سني
اللون.
|
�إمكانية �إح�لال لب التمر ب��دال عن ال�سكر
الأب �ي ����ض يف ت�صنيع �صل�صة الطماطم
(الكات�شب) كما �أن عملية الإ�ضافة كان لها
الأث��ر الوا�ضح يف حت�سني القيمة الغذائية
للمنتج.
�ساد�س ًا :ق�سم الت�سويق
وت�ترك��ز �أب �ح��اث الق�سم يف درا� �س��ات تتعلق
بالكلفة الإنتاجية وا�ستخدام التمور كبدائل يف
التغذية احليوانية �أو ا�ستثمارها يف ال�صناعات
التحويلية .ولعل �أهم ما يربز �أعمال الق�سم هو
�إن�شاء وحدة خا�صة بقاعدة البيانات:
مت ت�صميم قاعدة بيانات عن النخيل والتمور
ت�شمل معلومات ع��ن الباحثني املخت�صني،
املراكز البحثية وملخ�صات للبحوث وجاري
العمل على جمع وتبويب البيانات الالزمة.
وتهدف هذه القاعدة �إىل ت�سهيل عمل الباحثني
للح�صول على املعلومات لإج ��راء الأب�ح��اث
والدرا�سات يف جمال النخيل والتمور.
�أهم نتائج �أبحاث ق�سم الت�سويق
يف درا�سة للبحث عن بدائل اقت�صاديه للتمور
امل�ستخدمة ك ��أع�لاف يف ك��ل م��ن الأح���س��اء
وال �ق �ط �ي��ف ت �ب�ين �إم �ك��ان �ي��ة ا� �س �ت �غ�لال مت��ور
الأ�صناف غري املرغوبة (�أك�ثر من 60.000
طن �أي ما يقارب  % 46من �إجمايل �إنتاج
التمور) يف ال�صناعات التحويلية ملا حتققه من

عوائد جمدية مقارنة با�ستغاللها ك�أعالف.
|
يف درا� �س��ة لتقدير وزن وط��رق ا�ستخدام
�سقاط التمر بواحة الأح�ساء تبني �أن ت�ساقط
الثمار ل�صنف اخلال�ص قدربـ  % 6وال�شي�شي
 % 5والرزيز  % 36وان مرحلة التمر �أعلى
مراحل الثمار ت�ساقط ًا ،مما ي�ؤكد �أهمية
تكيي�س العذوق وخا�صة ل�صنف الرزيز.
 يف درا� �س��ة الق�ت���ص��ادي��ات �إن �ت��اج ،ت�سويقوت�صنيع التمور يف اململكة العربية ال�سعودية
تبني �أن �إي��راد الطن من التمور ذات اجلودة
املنخف�ضة ي�صل �إىل  790ري��ا ًال بينما تكلفة
�إنتاج الطن من التمور ي�صل �إىل  1075ريا ًال
مما ي�ؤكد عدم جدوى زراعة الأ�صناف الرديئة
على نطاق وا�سع.
�أر�شيف املركز
ي�ضم موقع وزارة ال��زراع��ة باململكة العربية
ال�سعودية ت�ق��اري��ر و�أب �ح��اث امل��رك��ز الوطني
لأب�ح��اث النخيل والتمور بالأح�ساء باللغتني
ال�ع��رب�ي��ة واالجن �ل �ي��زي��ة ،ح�ي��ث تت�ضمن ه��ذه
التقارير التي �أجنزت �ضمن امل�شاريع التعاونية
مع (البعثة ال�صينية والبعثة الأملانية والبعثة
االجنليزية ومنظمة الفاو)
يف فرتات زمنية خمتلفة امتدت من ال�سبعينات
حتى مطلع الت�سعينات .وميكن زي��ارت��ه من
خالل اختيار جمموعة من التقارير والأبحاث
يف نافذة بنك املعلومات الزراعية على موقع
ال��وزارة  http://moa.gov.saكما يوجد
موقعان خا�صان باملركز ي�ضمان معلومات عن
الأبحاث بالإ�ضافة �إىل �إمكانية الرجوع �إىل
تلك التقارير العلمية بزيارتها:
www.moa.gov.sa/alahsa-res/portal

�أو من خالل زيارة الرابط
www.ahsadatepalm-res.com

�سابع ًا :فرع املركز بالقطيف
يقوم بعمل الأبحاث والأن�شطة املتعلقة بتطوير
�أ�ساليب العمليات الزراعية التي جترى على

الفطريات:
|
مت اك�ت���ش��اف  8ع ��زالت م��ن ف�ط��ر ب��وف��اري��ا
با�سيانا  Beauveria basslanaاملمر�ض
للح�شرة.
مت اك�ت���ش��اف ف�ط��ر مم��ر���ض للح�شرة وه��و
|
م ��ن ف �ط��ر م��ي��ت��ارزمي Metarhizium
 anisopliaeويعترب االكت�شاف الأول يف دول
اخلليج العربي.
النيماتودا
جن�س .Heterorhabditis indice
جن�س Steinernema
�أهم نتائج �أبحاث الفرع
|
يف درا�سة لأثر اخلف على تقليل ظاهرة ذبول
الثمار يف مرحلة الرطب ل�صنف الغر لوحظ
مبدئي ًا وج��ود ارت �ب��اط �إي�ج��اب��ي ب�ين اخلف
والتقليل من ظاهرة ذبول الثمار.
يف درا�سة خمتربية للت�أثري الإب��ادي لريقات
|
عثة ال�شمع املعدية بالنيماتودا على احل�شرات
الكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء تبني �إمكانية
ا�ستخدام هذا الأ�سلوب يف التطبيق احلقلي
ملكافحة ح�شرة �سو�سة النخيل وخا�صة عند
الف�سائل ال�صغرية وقد �أعطت نتائج جيدة
لقتل  % 50من احل�شرات يف م��دة ت�تراوح
بني  11 – 9يوم ًا.
|
يف م�سح ميداين ميداين للأعداء احليوية
لدودة البلح ال�صغرى وتقييم بع�ض املبيدات

احل�ي��وي��ة يف حمافظة القطيف مت حتديد
املناطق الأ�شد �إ�صابة مع ر�صد عدو حيوي
واحد كما مت درا�سة �أطوار احل�شرة معملي ًا،
كما نلفت عناية �سعادتكم على �أن للمركز
ع��دة ن���ش��اط��ات ع�ل��ى ال�صعيد البحثي �أو
الإر�شادي ميكن �إيجازها يف حماور رئي�سية
على النحو التايل:
- 1اللقاءات العلمية
�سعى امل��رك��ز �إىل تنظيم ال�ل�ق��اءات وال��ور���ش
العلمية وامل�ساهمة يف ال �ن��دوات وامل ��ؤمت��رات
الدولية والإقليمية داخل وخارج اململكة العربية
ال�سعودية.
اللقاء العلمي الأول ح��ول �سو�سة النخيل
|
احل��م��راء :ن�ظ��م امل��رك��ز ال��وط �ن��ي لأب �ح��اث
النخيل و التمور بالأح�ساء هذا اللقاء حتت
رعاية الدكتور عبد اهلل بن عبد اهلل العبيد
وك�ي��ل ال� ��وزارة ل���ش��ؤون الأب �ح��اث والتنمية
ال��زراع �ي��ة وذل ��ك يف  1427 /8 / 23هـ
امل��واف��ق  2006/9 /18م مبقر الغرفة
التجارية وال�صناعية بالإح�ساء.
اللقاء العلمي اخلام�س ع�شر لت�سويق وت�صدير
|
ال�ت�م��ور ال���س�ع��ودي��ة :ن�ظ��م امل��رك��ز الوطني
لأبحاث النخيل والتمور بالإح�ساء بالتعاون
مع اجلمعية ال�سعودية للعلوم الزراعية هذا
اللقاء برعاية معايل وزير الزراعة الدكتور
فهد ب��ن عبد الرحمن بالغنيم يف  15ذي
القعدة  1427هـ املوافق  6دي�سمرب 2006
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النخلة فيما يخ�ص حت�سني ج��ودة الثمار من
حيث ال�ك��م والكيف واملحافظة على التنوع
احليوي لأ�شجار النخيل يف ال��واح��ة وتطوير
�أ�ساليب �إنتاج بع�ض منتجات التمور و�أهمها
الدب�س.
جممع وراثي
مت �إن�شاء حقل لأهم الأ�صناف املحلية والوطنية
وال��دول�ي��ة ت�شمل على � 24صنف نخيل و22
فحل .بهدف �إجراء الدرا�سات الفيزيولوجية
وامل��ورف��ول��وج �ي��ة وم ��دى م�لاءم�ت�ه��ا للظروف
املناخية املحلية.
وحدة �إنتاج الدب�س
مت تطوير طريقة ال�ستخال�ص الدب�س بوا�سطة
حاويات م�صنعة من م��ادة اال�ستانل�س �ستيل
حيث مت احل�صول على نوعية جيدة ونظيفة
من الدب�س بن�سبة ا�ستخال�ص ترتاوح بني 15
–  % 18من �صنف اخلنيزي وه��ي طريقة
حقلية ب�سيطة و�سهله ت�ساعد امل��زارع لإنتاج
جيد من الدب�س وزي��ادة دخله .وي�ضم الفرع
وحدات بحثية هي:
خمترب املكافحة احليوية
ه��ذه ال��وح��دة تعني بالبحث ع��ن املتطفالت
واملفرت�سات واملمر�ضات حل�شرة �سو�سة النخيل
احلمراء والتي ميكن ا�ستخدامها وتطبيقها يف
عملية املكافحة.
�أهم منجزات امل�شروع:
الدرا�سات البيولوجية وااليكولوجية:
|
مت درا�سة دورة حياة �سو�سة النخيل احلمراء
ومت معرفة عدد ان�سالخاتها.
مت درا�سة التذبذب املو�سمي للح�شرة وعدد
|
الأجيال.
مت درا�سة الأ�صناف القابلة للإ�صابة والتوزع
|
الرا�سي للإ�صابة يف النخيل.
مت تطوير م�صيدة فريمونية كريمونية �أطلق
|
عليها م�صيدة املنظمة العربية.
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م بفندق الأح�ساء �أنرتكونتيننتال.
|
ور�شة العمل الدولية حول التنوع البيولوجي
للنخيل :مت تنظيم هذه الور�شة بالتعاون مع
ال�شبكة الدولية للنخيل حتت رعاية وكيل
ال��وزارة ل�ش�ؤون الأبحاث والتنمية الزراعية
الدكتور عبد اهلل بن عبد اهلل العبيد خالل
الفرتة من � 10 - 8صفر  1428هـ املوافق
 28 - 26فرباير 2007م بفندق الأح�ساء
�أنرتكونتيننتال.
|
ندوة النخيل الرابعة بجامعة امللك في�صل:
� �ش��ارك امل��رك��ز ال��وط �ن��ي لأب��ح��اث النخيل
والتمور بالأح�ساء يف تنظيم ن��دوة النخيل
ال��راب �ع��ة وال �ت��ي ع �ق��دت يف رح ��اب جامعة
امللك في�صل يف تاريخ  21 - 18ربيع ثاين
1428هـ املوافق  8 - 5مايو 2008م حيث
�شارك من�سوبو املركز م�شاركة فعالة يف جميع
اللجان التنظيمية للندوة واللجان العلمية.
حتت رعاية معايل وزير الزراعة نظم املركز
|
الوطني لأبحاث النخيل والتمور بالأح�ساء
وبالتعاون مع مركز التميز البحثي بجامعة
امللك في�صل ،ور�شة جني التمور ومعامالت
ما بعد احل�صاد يف  15ذو القعدة 1431هـ .
 - 2الندوات وامل�ؤمترات
�شارك �أكرث من  20باحث ًا باملركز بتقدمي �أوراق
علمية ومل�صقات بحثية بالعديد من امل�ؤمترات
والندوات املحلية والدولية من �أهمها:
ندوة تطوير و�إنتاج النخيل يف �شبه اجلزيرة
|
العربية التي متت يف �أبوظبي بدولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة يف ال� �ف�ت�رة م ��ن -10
1425/4/12هـ.
ندوة ت�صنيع وت�سويق التمور واال�ستفادة من
|
خملفات النخلة يف ال��وط��ن العربي الواقع
والر�ؤى امل�ستقبلية واملنعقدة باملدينة املنورة
1425/4/22-20هـ
اللقاء الت�شاوري حول م�شروع تطوير و�إنتاج
|
وت�صنيع التمور واال��س�ت�ف��ادة م��ن خملفات
النخيل يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وامل�ن�ع�ق��دة يف

اجلزائر 1425/8/29-28هـ
ال�ن��دوة الثانية للجمعية ال�سعودية للعلوم
|
ال��زراع �ي��ة (ال��زراع��ة ال���س�ع��ودي��ة :الفر�ص
وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات) يف ال � �ف �ت�رة م� ��ن -13
1426/1/15هـ
ال�ن��دوة الثانية للجمعية ال�سعودية للعلـوم
|
ال��زراع �ي��ة (ال��زراع��ة ال���س�ع��ودي��ة :الفر�ص
وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات) يف ال � �ف �ت�رة م� ��ن -13
1426/1/15هـ
ال �ن��دوة ال��دول�ي��ة ح��ول التنمية امل�ستدامة
|
بالواحات باملغرب يف الفرتة من -1/27
1426/2/1هـ
اللقاء العلمي احلادي ع�شر (التمور وتطوير
|
طرق اال�ستفادة منها) يف 1426/4/14هـ
مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
م�ؤمتر النخيل الثالث يف الإم��ارات العربية
|
املتحدة � -أبوظبي 2006م.
الندوة الرابعة لنخيل التمر بجامعة امللك
|
في�صل يف الفرتة من 2008/5/8-5م
ال�ل�ق��اء ال��زراع��ي الأول ل�ت�ب��ادل اخل�ب�رات
|
بالريا�ض 1428/2/22-21هـ
ور��ش��ة عمل ح��ول �أهمية التغذية يف �صحة
|
الإبل ,بوادي الدوا�سر 1428/10/19هـ
ال �ل �ق��اء ال�ع�ل�م��ي اخل��ام ����س ع���ش��ر لت�سويق
|
وت �� �ص��دي��ر ال �ت �م��ور ب��ال���س�ع��ودي��ة ب��ال�ت�ع��اون
م��ع اجلمعية ال�سعودية للعلوم ال��زراع�ي��ة
1427/11/15هـ.
االجتماع الثالث للجنة التوجيهية والفنية
|
واالجتماع اخلا�ص باملحاور البحثية مل�شروع
تطوير زراعة النخيل لدول جمل�س التعاون–
م�سقط يف الفرتة من 1429 / 5 / 9 - 6هـ
املوافق2008/5/15-11م
اللقاء الزراعي الرابع لتبادل اخلربات بجدة
|
1432هـ
ور��ش��ة عمل ح��ول �أهمية التغذية يف �صحة
|
الإبل ,بوادي الدوا�سر 1428/10/19هـ

|
ال �ل �ق��اء ال�ع�ل�م��ي اخل��ام ����س ع���ش��ر لت�سويق
وت �� �ص��دي��ر ال �ت �م��ور ب��ال���س�ع��ودي��ة ب��ال�ت�ع��اون
م��ع اجلمعية ال�سعودية للعلوم ال��زراع�ي��ة
1427/11/15هـ
االجتماع الثالث للجنة التوجيهية والفنية
|
واالجتماع اخلا�ص باملحاور البحثية مل�شروع
تطوير زراعة النخيل لدول جمل�س التعاون –
م�سقط يف الفرتة من 1429 / 5 / 9 - 6هـ.
م�ؤمتر النخيل الرابع يف الإم��ارات العربية
|
املتحدة � -أبوظبي 2010م.
ور�شة جني التمور ومعامالت ما بعد احل�صاد
|
حتت رعاية معايل وزير الزراعة– الأح�ساء
يوم ال�سبت  15ذوالقعدة  1431هـ
االجتماع الت�أ�سي�سي لإن�شاء املجل�س الدويل
|
للتمور بالريا�ض 1432هـ.
امل���ؤمت��ر ال� ��دويل ل�ل�ت�م��ور ب��امل �غ��رب نوفمرب
|
2011م.
امل�ؤمتر العربي الأول للنخيل والتمور مبدينة
|
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالريا�ض
 7-4دي�سمرب 2011م.
 - 3الدورات التدريبية
مت تنظيم العديد من الدورات التدريبية مبقر
املركز الوطني بالأح�ساء بهدف رفع الكفاءات
الوطنية يف خمتلف املجاالت املرتبطة ب�أبحاث
النخيل والتمور وا�ستفاد من ه��ذه ال��دورات
العديد من من�سوبي املراكز البحثية والإدارات
التابعة لوزارة الزراعة.
ال � ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة الأوىل يف الت�صميم
|
التجريبي والتحليل الإح�صائي يف املجال
ال��زراع��ي م��ن � 22صفر �إىل  4ربيع الأول
1426هـ املوافق � 13 - 2أبريل 2005م.
ال� ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة يف الت�صميم
|
التجريبي والتحليل الإح�صائي يف املجال
الزراعي من  25 - 14ربيع الثاين  1427هـ
املوافق  24 - 13مايو 2006م.
دورة ت��دري�ب�ي��ة ح ��ول ان �ت �خ��اب الأ� �ص �ن��اف
|

و�إك �ث��اره��ا وحت�سني �إنتاجيتها من 30ذو
القعدة 1426هـ �إىل  2ذو احلجة 1426
املوافق  31دي�سمرب  2005م �إىل  2يناير
2006م
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دورة تدريبية حول ت�صنيف �أ�صناف التمور
|
م��ن � 17إىل  18رج��ب 1427هـ امل��واف��ق
�13-12أغ�سط�س 2006م.
دورة ت��دري�ب�ي��ة ح��ول ال��زراع��ة الن�سيجية
|
ب��ال�ت�ع��اون م��ع خم�ت�بر ال��زراع��ة الن�سيجية
والهند�سة الوراثية باملركز الوطني لبحوث
الزراعة والرثوة احليوانية بالريا�ض من 14
�إىل  18ربيع الأول 1426هـ املوافق 27-23
�أبريل 2005م.
|
دورة تدريبية حول الزراعة الن�سيجية لنخيل
التمر بالتعاون مع مركز التطوير بالأح�ساء
من 1429/1/24هـ �إىل 1429/2/5هـ
املوافق � 2إىل فرباير  2008م.
|
دورة تدريبية حول جني التمور ومعامالت ما
بعد احل�صاد خالل 2007/10/ 31-28م.
|
دورة تدريبية ح��ول �إدارة مياه ال��ري خالل
2007/10/31-30م.
دورة ت��دري�ب�ي��ة ح ��ول امل�ك��اف�ح��ة املتكاملة
|
ل���س��و��س��ة ال �ن �خ �ي��ل احل� �م ��راء خ�ل�ال -26
2008/01/27م.
دورة تدريبية حول الالي�سيمرتات (قيا�س
|
االح�ت�ي��اج��ات امل��ائ�ي��ة للنخيل) خالل-22
2008/03/25م.
دورة ت��دري �ب �ي��ة ح���ول م �ع��ام�لات م ��ا بعد
|
احل �� �ص��اد وت���ص�ن�ي��ع ال �ت �م��ور خ�ل�ال -14
2008/06/30م.
دورة تدريبية حول الزراعة الن�سيجية لإكثار
|
النخيل خالل 2008/01/13-2م.
|
دورة تدريبية حول التدريب ولإر�شاد مبراكز
البحوث خالل 2008/16-12م.
ك�م��ا � �ش��ارك امل��رك��ز يف تنفيذ ع��دة دورات
تدريبية بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي

بالإح�ساء.
 - 4الأن�شطة الإر�شادية
مت تنظيم �أي��ام حقلية �إر��ش��ادي��ة يف خمتلف
مناطق اململكة يف الفرتة من ع��ام 1427هـ
ل�غ��اي��ة ي��وم�ن��ا ه��ذا 1432هـ وي���ض��ع امل��رك��ز
ا�ستمرارية هذه الأيام احلقلية كهدف �أ�سا�سي
لتو�صيل امل�ستجدات البحثية �إىل �ساحة الواقع
من خالل املزارعني ،حيث يتم يف هذه الأيام
احلقلية دع��وة املخت�صني وامل��زارع�ين بهدف
�إطالعهم على اح��دث التقنيات امل�ستخدمة
يف جمال زراع��ة النخيل والتمور ,كما ح�ضر
العديد من املهتمني من املزارعني وال�شركات
الزراعية و�أ�صحاب م�صانع التمور يف جميع
مناطق اململكة.
ويتكون برنامج الأيام احلقلية على مدار العام
كالتايل:
خف الثمار والر�ش �ضد حلم الغبار وتكيي�س
|
العذوق خالل �شهر مايو.
|
جني وفرز التمور نهاية �شهر �سبتمرب.
تعقيم وتخزين التمور خالل �شهر� أكتوبر.
|
الت�سميد خالل �شهر دي�سمرب.
|
التلقيح نهاية �شهر ف�براي��ر وب��داي��ة �شهر
|
مار�س.
ومن هذه الأي��ام احلقلية على �سبيل املثال ال
احل�صر:
اليوم احلقلي حول التلقيح امليكانيكي لنخيل
|
التمر2006 .م.
|
ال�� �ي� ��وم احل� �ق� �ل ��ي ح� � ��ول ج� �ن ��ي ال� �ت� �م ��ور
1427/8/27هـ املوافق 2006/9/20م.
�أي��ام حقلية ح��ول بع�ض التقنيات اجلديدة
|
يف جمال تلقيح نخيل التمر بواحة الأح�ساء
والقطيف واملدينة املنورة .1431 - 1427
اليوم احلقلي ح��ول خف وتقوي�س عراجني
|
النخيل ب��واح��ة القطيف 1427/5/7هـ
املوافق 2008/5/12م.

|
اليوم احلقلي حول اجلني وتقوي�س وتكميم
عراجني النخيل بالأح�ساء 1432هـ املوافق
2011م.
 - 5امل�شاركة يف املعار�ض
�شارك املركز بالعديد من املعار�ض الزراعية
وال�تراث �ي��ة يف داخ ��ل وخ� ��ارج اململكة وذل��ك
م��ن اج��ل التعريف ب�أن�شطة امل��رك��ز البحثية
والإر�شادية والفنية والرتاثية من خالل عر�ض
املل�صقات العلمية والإر�شادية ،بع�ض املنتجات
الثانوية للتمور� ،أ�صناف متور وطنية ودولية،
جم�سمات �إر�شادية وبع�ض امل�شغوالت ال�شعبية
وكذلك �إ�صدارات املركز من كتب ومطويات.
ومن جملة هذه امل�شاركات:
|
امل� �ه ��رج ��ان ال��وط��ن��ي ل� �ل�ت�راث وال �ث �ق��اف��ة
(اجل� �ن ��ادري ��ة) م��ن ع ��ام 1427هـ حتى
1432هـ
 مهرجان النخيل والتمور الأول والذي نظمته
|
جمعية النخلة التعاونية بالأح�ساء يف الفرتة
من 1428 /10 / 26-19هـ املوقع (�سوق
التمر املركزي)
|
املعر�ض امل�صاحب لندوة النخيل الرابعة
بجامعة امللك في�صل يف الفرتة من 21-18
ربيع ثاين 1428هـ املوافق  8-5مايو 2007م
|
معر�ض اليوم العاملي للغذاء ال��ذي نظمته
منظمة ال��زراع��ة والأغ��ذي��ة يف مقر وزارة
الزراعة بالريا�ض خالل عام 1427هـ
|
املعر�ض الزراعي ال�سعودي ملركز املعار�ض
بالريا�ض 1428هـ حتى 1432هـ.
|
مهرجان الرتاث ال�شعبي باجلبيل ال�صناعية
من 1425هـ 1428 -هـ
|
معر�ض مركز التنمية االجتماعية بالأح�ساء
يف العام 1428هـ
|
املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر العربي الأول
للنخيل والتمور مبدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية بالريا�ض  7 - 4دي�سمرب
2011م.
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نواتج تقليم النخيل
قاعدة مادية
للمنتجات الصناعية
ومواد البناء
متر �أمتنا العربية بفرتة من �أ�صعب فرتات
وج��وده��ا حيث ي�سلب منها حقها – عيان ًا
بيان ًا – يف تقرير م�صريها بنف�سها وتتكاتف
ال�ضغوط وتتكثف لل�سيطرة على مقدراتها:
كمو�ضع (ثرواتها الطبيعية) وكموقع (موقعها
اجلغرايف اال�سرتاتيجي) ،و�أمامنا خياران �أو
طريقان :طريق الوهن وال�ضعف واال�ستكانة
وطريق املقاومة .الطريق الأول �سوف ي�ؤدي
بنا بالقطع �إىل املوات احل�ضاري� :أي �أن ننتفي
كذات وكهوية ح�ضارية� ،أما الطريق الثاين –
طريق املقاومة – ف�إنه �سيقودنا طال الزمن �أم
ق�صر �إىل البعث احل�ضاري �أي �أن ننه�ض ك�أمة
لها �شخ�صيتها احل�ضارية املميزة وعطا�ؤها
االن�ساين ت�سهم يف �إثراء التجربة الإن�سانية وفى
قيادة الب�شرية يف طريق التحقق واخلال�ص،
لكن ذلك يتطلب منا ا�ستقالل الإرادة :الإرادة
احل�ضارية الفاعلة ،وا�ستقالل الإرادة يتطلب

بدوره ا�ستقالل الر�ؤية والب�صرية �أي �أن نرى
ق�ضايانا وم�شكالتنا ب�أعيننا نحن ال ب�أعني
الآخ��ري��ن و�أن نبلور ر�ؤان��ا الذاتية حلل هذه
امل�شكالت ب�أنف�سنا ،كما يتطلب ذلك منا �أن
ن�سعى لكي نكت�شف ب�أنف�سنا ولأنف�سنا امكاناتنا
التنموية و�أن ن��وج��ه فكرنا وخيالنا لكل ما
نحوزه من هذه الإمكانات .يف هذا الإطار متثل
اخلامات املحلية منطلق ًا هام ًا لنا لبلورة ر�ؤيتنا
اخلا�صة للتنمية ،للتحديث :فاخلامات املحلية
ه��ي ذل��ك ال��وع��اء امل ��ادي ال��ذي تتج�سد على
ج��دران��ه ر�ؤى كل ح�ضارة فح�ضارات العامل
املختلفة قد ظهرت ومنت يف �صحبة خامات
حملية خمتلفة :من منا ال ي��درك ال�صلة بني
احل�ضارة امل�صرية القدمية وبني نبات الربدى
وزه��رة اللوت�س واحلجر اجل�يري واجلرانيت
مثال� ،أو بني احل�ضارات الآ�سيوية وبني الغاب
 Bambooواخليزران  Rattanونبات الأرز؟

�إن �إدراك ال�صلة احل�ضارية باخلامات املحلية
له �صلة قوية بق�ضية التنمية لأن ربط التنمية
باخلامات املحلية يعني �أنك تبني على ثقافة
موجودة بالفعل للتعامل مع هذه اخلامات� :أي
�أنك ال تبد�أ التنمية من ال�صفر �أبد ًا ،بل تبد�أ
مبا بني يدي النا�س – �أبناء كل جمتمع حملي
– من خامات �أو ما هو قائم لديهم من �ألفة
نف�سية بهذه اخل��ام��ات وت��راث تقني مرتبط
ب�إنتاجها وت�صنيعها وا�ستخدامها يف �شتى
املجاالت وهنا ميثل نخيل التمر منوذج ًا رائد ًا
فهو عن�صر �أ�صيل من عنا�صر الفلورا املحلية
يف املنطقة العربية وب��ه ارت�ب�ط��ت م�سريتنا
احل���ض��اري��ة م�ن��ذ �آالف ال���س�ن�ين� :إن �إع ��ادة
اكت�شاف النخلة كركيزة حلياتنا يف احلا�ضر
وامل�ستقبل ق�ضية يجب �أن ت�أخذ ما ت�ستحقه
م��ن اهتمام يف �أو� �س��اط املثقفني واملتعلمني
والباحثني وامل�ستثمرين من �أبناء املنطقة.
ت�صنيف النواجت الثانوية للنخيل
ميكننا ت�صنيف النواجت الثانوية للنخيل وفق ًا
للعمليات املتعلقة باحل�صول عليها كما يلي:
نواجت التقليم ال�سنوي
يجري تقليم النخيل �سنوي ًا يف ف�صل اخلريف
يف الأغلب بعد جني الثمار وذلك بهدف �إزالة

اجلريد ال��ذي توقف من��وه والبالغ من العمر
�أكرث من ثالث �سنوات [ ]8ملنع انت�شار احلرائق
وعدم توفري م�أوى للح�شرات يف قواعد اجلريد
اجلاف [ ]8وكذلك ملنع الإ�صابة بالناخرات
 Borersول�سهولة الوقاية من الإ�صابة بالآفات
املختلفة كال�سو�سة احلمراء ،وينتج عن التقليم
اخل��ام��ات ال�ت��ال�ي��ة :ج��ري��د ال�ن�خ�ي��ل ،خو�ص
النخيل ،الليف ،العرجون.
نواجت عملية التكريب
يجرى تكريب النخيل كل � 2-3سنوات []8
وذل���ك ب�ق�ط��ع ق��اع��دة اجل��ري��د (ال �ك��رب��ة �أو
القحفة) بالقرب من ات�صالها باجلذع من
�أجل ت�سهيل ال�صعود على النخلة ،وينتج عن
هذه العملية احل�صول على قاعدة اجلريدة �أو
القحفة .
ن��واجت عملية �إزال���ة �أو �إع���ادة زراع��ة
النخيل
وينتج عن هذه العملية توافر الكتلة احليوية
 Biomassال�ك��ام�ل��ة للنخلة وال �ت��ي ت�شمل
اجل��ذع والقمة النامية للنخلة مبا حتمله من
جريد النخيل الأخ�ضر ،واملفرو�ض �أن جتري
عملية �إع��ادة زراع��ة النخيل Replanting

لدى انتهاء العمر االقت�صادي Economic
 ]life [27للنخلة وال��ذي بعده يقل العائد
على اال�ستثمار عن احلد الأدنى املفرو�ض �أن
حتققه اقت�صاديات زراعة النخيل ويت�أثر العمر
االقت�صادي للنخلة (�شكل  )1بالعوامل التالية:
العائد النقدي لبيع املح�صول حيث يختلفذل��ك ال�ع��ائ��د يف م��دى وا� �س��ع للغاية وف�ق� ًا
لل�صنف.
تكلفة ري وخدمة النخيل وهناك تباين كبريبني النخيل البعلي (كما يف العري�ش وبلطيم
وال�ساحل ال�شمايل مب�صر عموما ،بالإ�ضافة
�إىل ال��واح��ات) ونخيل وادي النيل وكذلك
االخ �ت�لاف ب�ين نخيل ال �ن��وى �أو املجهل �أو
املنتور والأ�صناف الأخ��رى للنخيل ،كذلك
تختلف تكلفة اخل��دم��ة وف�ق� ًا لطول النخلة
وكذلك تكلفة العمالة �أو/و تكلفة ا�ستخدام
املعدات امليكانيكية يف التقليم.
القيمة امل�ضافة للكتلة احليوية Biomassللنخلة باعتبارها خامات �صناعية وم�صدر ًا
ل�ل�أل �ي��اف الطبيعية Natural fibers
ذات اال�ستخدامات الوا�سعة يف العديد من
املجاالت ال�صناعية ومواد البناء.
ولي�س هناك حتى الآن ر�ؤي��ة لتحديد العمر
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االق�ت���ص��ادي  Economic lifeللأ�صناف
املختلفة م��ن النخيل ،الأم ��ر ال ��ذي يتطلب
درا��س��ات ميدانية وفنية واقت�صادية مو�سعة
ل�ت�ح��دي��د �إن�ت��اج�ي��ة الأ� �ص �ن��اف املختلفة من
النخيل وت�غ�يره��ا م��ع ع�م��ر النخلة وك��ذل��ك
تكلفة ال��ري واخلدمة ،بالإ�ضافة �إىل حتديد
القيمة امل�ضافة التي تنتجها املجاالت احلديثة
ال�ستخدام النواجت الثانوية للنخيل.
�إ�ضافة �إىل ما �سبق جتري عملية �إزالة النخيل
�أو �إع��ادة زراعته يف �أح��وال الإ�صابة بالآفات
املختلفة �أو تعر�ض النخيل للرياح ال�شديدة مما
ي�ؤدي �إىل �سقوطها وكذلك ارتفاع م�ستوى املياه
اجلوفية �أو تدهور م�ستواها.
تقدير الكميات املتوفرة من املنتجات
الثانوية للنخيل
نواجت التقليم ال�سنوي للنخلة الواحدة
ان �ط�لاق � ًا م��ن اخل �ب�رة امل �� �ص��ري��ة يف تقليم
النخيل حيث يتم تقليم النخيل �سنوي ًا مبعدل
يرتاوح بني  20-15جريدة وحيث يقدر عدد
ال�ع��راج�ين �سنوي ًا م��ا ب�ين  18 – 6عرجون
ميكن تقدير منتجات التقليم ال�سنوية للنخلة
الواحدة كما يلي بالكيلوجرام (حمتوى رطوبى
~ :]4[)% 10
اجلريد

اخلو�ص

الليف

العرجون

9.75

8.00

1.25

7.00

Midribs

Leaflets

Coir

Spadix stem

تقدير كميات ن��واجت التقليم ال�سنوي
للنخيل يف املنطقة العربية
ي��و��ض��ح ج ��دول ( )1ت�ق��دي��ر �أع� ��داد النخيل
املثمرة (والتي ال تت�ضمن تلك امل�ستخدمة يف
الت�شجري) بالدول العربية[ ،]4حيث يت�ضح �أن
العراق حتتل املكانة الأوىل تليها اململكة العربية
ال�سعودية فم�صر فالإمارات ف�سلطنة عمان،
كما يتبني �أن �إجمايل عدد النخيل املثمر يف
الدول العربية حوايل ~  99مليون نخلة.
ويو�ضح ج��دول ( )2تقدير ًا لكميات النواجت

جدول ( :)1تقدير �أعداد النخيل يف البالد العربية
م

الدولة

1

العراق
ال�سعودية
م�صر
االمارات
عمان
ال�سودان
اجلزائر
ليبيا
املغرب
تون�س
اليمن
موريتانيا
قطر
البحرين
الكويت
الأردن
�سوريا
ال�صومال
فل�سطني
جيبوتي
املجموع

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

�إنتاج التمور ال�سنوي (طن
()1
مرتي)

عدد النخيل
(مليون)

25.2

400000

15.87

46.00

712000

15.48

93.17

1006710

10.80

34.9

318000

10.20

29.2

260000

8.90

20.1

176000

8.76

48.4

365616

7.55

20.00

132500

6.63

15.6

74000

4.74

23.6

105000

4.45

11.5

29837

2.59

9.8

22000

2.24

�إنتاج النخلة
(كجم)

48.00

16116

0.34

58.5

16508

0.28

64.8

10155

0.16

50.8

1320

0.03

42.9

-

-

10000

-

-

()2

72
99.02

جدول ( :)2تقدير لكميات النواجت الثانوية (نواجت التقليم)
للنخيل املتاحة �سنويا بالدول العربية (طن وزن جاف هوائي ًا)
املنتج الثانوي
للنخلة

الكميات املتاحة
�سنوي ًا (طن وزن
جاف هوائي ًا)

جريد
النخيل

Midribs
965.250

اخلو�ص

العرجون

الليف

الإجمايل
العام
2574000

Leaflets

Spadix
stem

Coir

792.000

693.000

123.750

م

1
2
3
4
5
6
7

ال�صنف

�سماين
حالوي
حياين
عرابي
�سيوي
�أمهات
زغلول

الطول ،م

املحيط ،م

كتلة
اجلذع،
طن

كتلة
اجلريد،
طن

�إجمايل
الكتلة
احليوية
للنخلة،
طن

28

1.6

2.6

0.98

3.6

18

1.3

1.0

0.98

2.0

25

1.1

1.2

0.98

2.2

25

1.1

1.2

0.98

2.2

30

3.0

10.9

0.98

11.9

30

2.5

7.2

0.98

8.2

25

1.9

3.4

0.98

4.4
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الثانوية (نواجت تقليم) للنخيل املتاحة �سنوي ًا
بالدول العربية ،حيث يتبني �أن هذه النواجت
تتوافر بكميات كافية للت�صنيع ب�إجمايل ي�صل
�إىل ~  2.6مليون طن م��وارد متجددة �سنوي ًا
مما ميثل �إمكانية تنموية مهمة يتعني توجيه
اجلهود العلمية والتكنولوجية لفتح جماالت
ال�ستخدامها.
ت��ق��دي��ر ال��ك��ت��ل��ة احل��ي��وي��ة Biomass
للنخلة الواحدة
يو�ضح جدول ( )3تقدير ًا �أوليا ً للكتلة احليوية
 Biomassلبع�ض �أ��ص�ن��اف النخيل (طن
مرتي وزن جمفف هوائي ًا) (مت التقدير على
ا�سا�س  100حريدة يف املتو�سط) .يت�ضح من
هذا اجلدول �أن هناك تفاوت ًا كبري ًا يف الكتلة
احليوية لأ�صناف النخيل املختلفة حيث تبلغ
قيمة ه��ذه الكتلة ~  12طن ًا لل�سيوي8 ~ ،
للأمهات و�صو ًال �إىل  20للحلوى ،وال�شك �أنه
بالإ�ضافة �إىل ال�صنف ف�إن نوع اخلدمة التي
يتلقاها النخيل ونوع الرتبة واملناخ ت�ؤثر كذلك
على كمية الكتلة احليوية للنخلة� ،إال �أنه من
ال���ض��روري تقييم القيمة االقت�صادية لهذه
الكتلة وفق ًا لإمكانية ا�ستخدامها يف املجاالت
ال�صناعية املختلفة.
ر�ؤية عامة لبع�ض اخلوا�ص الفيزيقية
وامليكانيكية ملنتجات النخيل الثانوية
ي��و� �ض��ح ج� ��دول ( )4م �ق��ارن��ة ب�ي�ن منتجات
النخيل الثانوية مع بع�ض �أ�صناف الأخ�شاب
امل�ستوردة من ناحية بع�ض اخلوا�ص الفيزيقية
وامليكانيكية .يت�ضح من هذا اجلدول �أن �أطوال
�أل�ي��اف اجلريد واخل��و���ص والعرجون والليف
ترتاوح بني  1.37 – 1.29للجريد �إىل 1.18
للخو�ص �إىل  1.14لليف و� �ص��و ًال �إىل 1.1
للعرجون وجميعها تقع يف نف�س جمال القيم
املناظرة لثنائيات الفلقة Dicotyledons
والأخ�شاب ال�صلدة .]Hardwoods [14
يت�ضح كذلك �أن الأوزان النوعية لهذه اخلامات
ت�تراوح بني  0.79 – 0.51للجريد0.56 ،
للخو�ص �إىل  0.48للجذع وهي لي�ست بعيدة

جدول ( :)3تقدير �أويل للكتلة احليوية لبع�ض �أ�صناف النخيل
(طن مرتي وزن جمفف هوائي ًا)
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عن القيم املناظرة لبع�ض �أ�صناف الأخ�شاب
العاملية ( 0.74للزان 0.53 ،لل�سويد و�صو ًال
�إىل  0.44للبيا�ض).
ك��ذل��ك يتبني م��ن ج��دول (� )4أن قيم متانة
االنحناء للمنتجات الثانوية للنخيل ترتاوح من
 81.6 – 69.6نيوتن/م 2للجريد (�أ�صناف
خمتلفة) �إىل  38نيوتن/مم 2جلذوع النخيل،
�أي �أن متانة انحناء جذوع النخيل تبلغ حوايل
 47%من متانة اجلريد� ،إال �أن متانة االنحناء
جلريد النخيل تقع يف نف�س جمال متانة انحناء
بع�ض �أ�صناف الأخ�شاب العاملية ( 104للزان،
 98لل�سويد 60 ،خل�شب البيا�ض) ،وكذلك
بالن�سبة لباقي اخلوا�ص امليكانيكية� ،أي �أن
جريد النخيل من ال�سالالت املختلفة يتمتع
بخوا�ص ميكانيكية جيدة ت�ؤهله لال�ستخدام
�صناعي ًا بدي ًال للأخ�شاب امل�ستوردة .كذلك
يت�ضح �أن خو�ص النخيل يتمتع مبتانة �شد
ت�ضاهي نظريتها للجريد وللأخ�شاب امل�ستوردة
مما ي�ؤهله لال�ستخدام كخامة �صناعية .يت�ضح
كذلك من اجلدول ال�سابق �أنه مل يزل هناك
الكثري مم��ا يجب عمله للتو�صل �إىل و�صف
 Characterizationواف للمنتجات الثانوية
للنخيل كمدخالت �صناعية.
املجاالت احلديثة ال�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل
ميثل �إيجاد جماالت حديثة ال�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل حتدي ًا كبري ًا لأنه يعني ابتكار
منتجات ج��دي��دة تلبي ح��اج��ات معا�صرة،
ك�م��ا يعني ال�ت��و��ص��ل �إىل عمليات �صناعية
 Industrial processesومعامالت تتم�شى
مع خوا�ص هذه النواجت والتي تختلف كيفي ًا عن
مثيلتها للأخ�شاب املعروفة كما يتطلب ذلك
القيام بت�صميم معدات جديدة وت�صنيعها
حملي ًا يف الأغلب� ،إال �أن هذا التحدي الكبري
ميكن �أن يفرز ا�ستجابة كبرية �أي�ضا تتمثل يف
�إط�لاق طاقات اخليال والفكر والإب��داع لدى
العلماء والباحثني من �أبناء املنطقة العربية
وكذلك حفز امل�ستثمرين واملبادرين يف املنطقة

للدخول يف املجاالت البكر اجلديدة املرتبطة
ب�ه��ذه ال �ن��واجت ،وع�ل��ى امل���س�ت��وى الأع ��م متثل
املجاالت احلديثة ال�ستخدام النواجت الثانوية
للنخيل واملتوفرة بكميات كبرية يف املنطقة
العربية فر�صة كبرية لبناء القدرات العلمية
والتكنولوجية الذاتية يف املنطقة ولتحقيق
درج��ة عالية م��ن االك�ت�ف��اء ال��ذات��ي يف تلبية
العديد من احلاجات الأ�سا�سية يف املنطقة.
بدائل الأخ�شاب
بلغ قيمة م��ا ا��س�ت��وردت��ه م�صر ع��ام 2001
 2002 /م��ن �أخ �� �ش��اب ح ��وايل  3م�ل�ي��ارات
جنيه[ ]2وه ��و م ��ؤ� �ش��ر ل�ل�ع��بء ال ��ذي ميثله
ا��س�ت�يراد الأخ �� �ش��اب على م �ي��زان مدفوعات
ال��دول العربية التي تقع يف منطقة �شديدة
اجلفاف غري �صاحلة – يف الغالب الأع��م –
لنمو الأ�شجار اخل�شبية[ .]5وغني عن البيان
�أن زي��ادة ال�سكان م�ستقب ًال وحت�سن �أ�سلوب
احلياة يف املنطقة العربية �سوف ي�ضاعف ما
ت�ستورده املنطقة من �أخ�شاب .لذا يتوجب بلورة
ر�ؤية ا�سرتاتيجية تتجه لإيجاد �أي بدائل حملية
– مهما تنوعت – ت�صلح لال�ستخدام بدي ًال
للأخ�شاب امل�ستوردة .ومتثل النخلة – ذلك
العن�صر الرئي�سي للفلورا باملنطقة – �أحد
�أهم املوارد للخامات البديلة للأخ�شاب .وفيما
يلي عر�ض لأهم التجارب وال��ر�ؤى ال�ستخدام
النواجت الثانوية للنخيل بدي ًال للأخ�شاب.
�أل��واح الكونرت بانوه  Blockboardمن
جريد النخيل
تو�صلت البحوث التي �أجرتها كلية الهند�سة
جامعة عني �شم�س �إىل �إمكانية ت�صنيع لوح
الكونرت بطبقة ح�شو  Core layerمن جريد
ال�ن�خ�ي��ل ب��دي�ل��ة خل�شب ال�ب�ي��ا���ض Spruce
امل���س�ت��وردة مم��ا ميثل خف� ًضا يف ا�ستهالك
الأخ�شاب امل�ستوردة ي�صل �إىل ح��وايل 80%
يف �صناعة �أل��واح الكونرت بانوه ،ولقد �أك��دت
نتائج االختبارات القيا�سية التي �أجريت على
ل��وح كونرت جريد النخيل يف �أملانيا (ملحق
(� ))1أن ه��ذا اللوح مياثل كونرت اخل�شب يف

بع�ض �صفاته ويف�ضله يف �صفات �أخ��رى مثل
القابلية لاللت�صاق  Gluabilityمع الق�شرة
اخل�شبية اخلارجية ،ولقد مت ت�صميم وت�صنيع
وحدة �إر�شادية كاملة من العديد من املاكينات
لإنتاج لوح كونرت جريد النخيل مت افتتاحها يف
 27/10/1993يف مدينة اخلارجة مبحافظة
ال��وادي اجل��دي��د ،كما مت ت�صنيع �أث��اث 150
مدر�سة جمتمع (مدر�سة الف�صل ال��واح��د)
من ذلك اللوح يف حمافظات �أ�سيوط و�سوهاج
وقنا عام  1995بالتعاون مع هيئة اليوني�سيف
(ملحق .)2
�ألواح اخل�شب احلبيبي
التجربة امل�صرية
مت يف �أك�ت��وب��ر  1993ت�شغيل م�صنع �شركة
الن�صـر للخ�شب احلبيبي (تقرير �شركة الن�صر
للخ�شب احلبيبي والراتنجات بتاريخ  4دي�سمرب
 )1993والراتنجات باملن�صورة بخامة جريد
النخيل ب�إجمايل  1.15طن لإنتـاج لوح حبيبي
طبقة واح��دة مقا�س 16×1220 × 2240
مم ،ولقد مت احل�صول على عينات من �إنتاج
امل�صنع واختبارها وفق ًا للموا�صفة القيا�سية
امل�صرية رقم  906لعام  ،1991ولقد �أثبتت
نتائج تلك االختبارات �أن متو�سط متانة الثني
 Modulus of ruptureلهـذه العينات هي
 20.3نيوتن/مم 2وهي بهذا تويف مبتطلبات
املوا�صفة ال�سابقة ،كذلك مت يف �أغ�سط�س
 1994ت�شغيل م�صنع ال�شركة العربية احلديثة
لت�صنيع الأخ�شاب (تقرير ال�شركة العربية
احلديثة لت�صنيع االخ���ش��اب ،متني ،بتاريخ
 24اغ�سط�س  )1994بحواىل  60طن ًا من
جـريد النخيل وارد �سيوة وذلك لت�صنيع �ألواح
حبيبي ثالث طبقات مك�سوة بالورق امل�ش ّرب
باملـيالمني مقا�س  4.30م ×  1.83م ×  8مم
تخانة حيث ا�ستخدمت  20طن ًا لإنتاج �ألواح
 100%جريد نخيل و 40طن لإن�ت��اج �أل��واح
خليط من اجلريد وخ�شب الكازوارينا بن�سبة
 50%من كل منها ،و�أعطت التجربة نتائج
�إيجابية حيث كانت خ��وا���ص �أل ��واح اخل�شب

احلبيبي  100%جريد نخيل كما يلي:
|الكثافة 0.844 :جم�/سم.3
متانة الثنيModulus of rupture :
|
 21.9نيوتن/مم.2
م�ت��ان��ة ال��وج��ه Face strength 1.07
|
نيوتن/مم. 2
الرتابط الداخليInternal bond : 0.91
|
نيوتن/مم.2
جتارب من ماليزيا
مت يف ماليزيا ت�صنيع �أل ��واح حبيبي طبقة
واح��دة من اجل��ذاذ  Particlesاملجهز من
الثلثني العلويني جل��ذع نخلة ال��زي��ت �أو مع
اخل�ل��ط ب �ج��ذاذ م��ن �أخ �� �ش��اب �صلدة Hard
 woodsحيث كانت كثافة الأل��واح يف حدود
 700كجم/م 3مع ن�سبة راتنج  ،8%كذلك مت
ت�صنيع لوح حبيبي ثالث طبقات با�ستخدام
ج��ذاذ نخيل الزيت كح�شو  Coreوخملفات
�صناعات الأخ�شاب كطبقات �سطحية مع ن�سب
راتنج للح�شو والطبقات ال�سطحية 10% ،8
على التوايل حيث لبت هذه الأل��واح متطلبات
امل��وا��ص�ف��ات ال�بري�ط��ان�ي��ة والأمل��ان �ي��ة يف ه��ذا
ال�صدد [ ،]27فيما عدا االنتفاخ يف ال�سمك
 Thickness swellingوال ��ذي جت��اوز
احل��د الأعلى للموا�صفات ( )16%بعد 24
�ساعة� ،إال �أنه بعد �إ�ضافة � 1%شمع مت حتقيق
متطلبات املوا�صفات يف االنتفاخ يف ال�سمك،
وه��ذا بالت�أكيد يفتح الباب ال�ستخدام جذوع
نخيل التمر يف �صناعة �ألواح احلبيبي.
منتج مثيل للأخ�شاب من جريد النخيل
�أمكن ت�صنيع كتل – ب�أي مقطع مطلوب – من
جريد النخيل بديلة للأخ�شاب امل�ستوردة ،ولقد
�أكدت نتائج البحوث التي قام بها مركز تنمية
ال�صناعات ال�صغرية [� ]30أن تلك الكتل
تتمتع بخوا�ص فيزيقية وميكانيكية متاثل تلك
املناظرة لبع�ض الأخ�شاب امل�ستوردة كاملو�سكى

االبالكا�ش من جريد النخيل

Plypalm

مت ت�صميم وت�صنيع ماكينة لتحويل جريد
النخيل �إىل �شرائح ب ��أي تخانات ابتداء من
 0.2مم وعر�ض  25مم وطول حتى  1000مم
[ ،]16ولقد �أمكن بهذه املاكينة عمل �شرائح
من جريد النخيل بتخانة  0.5مم وعر�ض 20
مم وطول  350مم مت ن�سجها يدوي ًا يف هيئة
ح�صر من�سوجة .Woven mats
ومت ت�صنيع عينات من االبالكا�ش Plypalm

تخانة  5مم و�أب�ع��اد  300 × 300مم حتت
ظروف �ضغط  25كجم�/سم ،2حرارة 90هم
ودورة كب�س ملدة  5دقائق مع ا�ستخدام غراء
اليوريافورمالدهايد كراتنج مما ي�شري �إىل
�إمكانية ت�صنيع ابالكا�ش من جريد النخيل.

الشجرة المباركة  -مارس 2012

Lumber-like product from palm
midribs

 Red European Pineوالبي َا�ض Spruce
وال ��زان  ،مم��ا يفتح امل�ج��ال وا��س�ع� ًا لت�صنيع
منتجات من جريد النخيل بدي ًال عن بع�ض
الأخ���ش��اب امل�ستوردة ولقد ن��ال ه��ذا البحث
جائزة امل�ؤمتر ال��دويل للمواد الذي انعقد يف
مدينة ما�سرتخت بهولندا يف  23 – 20ابريل
( 1997ملحق (.))3

امل�شربية من جريد النخيل
متثل امل�شربية �أو الأرابي�سك مكون ًا لأ�سلوب
احلياة يف م�صر والبالد العربية ،ولقد ات�سع
ا�ستخدام امل�شربية يف ت�صميمات ال�شبابيك
لأنها ت�سمح بالتحكم يف دخول ال�ضوء والهواء
بالإ�ضافة �إىل حفظ خ�صو�صية املقيمني [،]7
�إال �أن االرتفاع ال�شديد يف �أ�سعار خ�شب الزان
ال��ذي ي�ستخدم ب�صورة رئي�سية يف �صناعة
الأرابي�سك قد �أدى �إىل �ضمور الطلب عليه
وبالتايل انح�سار كافة احل��رف وال�صناعات
املرتبطة بهذا الفن ،لذا فقد ر�ؤى �أن ا�ستبدال
خ�شب الزان امل�ستورد بجريد النخيل رخي�ص
الثمن واملتوفر حملي ًا قد يفتح الباب لإحياء
احل ��رف وال���ص�ن��اع��ات امل��رت�ب�ط��ة ب��ه خا�صة
يف الريف حيث ي�سهل احل�صول على جريد
النخيل .هكذا �أق��ام امل��رك��ز م�شروع ًا لن�شر
�صناعات الأرابي�سك با�ستخدام جريد النخيل
يف الواحات الداخلة مبحافظة الوادي اجلديد
وم��رك��ز ًا للتدريب على ه��ذه ال�صناعات مت
افتتاحه يف  2/7/1995حيث مت ت�صميم
وت�صنيع خمارط للأرابي�سك مت توزيعها على
املنتفعني من اجلن�سني الذين يقومون بالإنتاج
يف املنازل وت��رد تكلفة املخارط من ناجت بيع
املنتجات ،وي�ؤكد النجاح الذي القاه امل�شروع
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(خا�صة لدى املنتفعات) �إمكانية حتول �أبناء
وبنات القرى �إىل منتجني ومبدعني من خالل
م�شروعات ال�صناعات ال�صغرية القائمة على
اخلامات املحلية ،ومن خالل التدريب :انتقل
امل�شروع �إىل قرية طناب مبحافظة �أ��س��وان
و�إىل قرى حمافظة املنيا ،ويف دي�سمرب 2002
مت االنتهاء من م�شروع جديد لن�شر �صناعات
الأرابي�سك من جريد النخيل يف قرى حمافظة
الفيوم :الإعالم وبيهمو والكعابي بالتعاون مع
هيئتي  CIDA, CAREالدوليتني (ملحق (.))4
الألواح الليفية Fiber boards
�أمكن يف ماليزيا يف منت�صف  1999الإنتاج
التجاري لأل��واح �إلـ  MDFمن عراجني نخيل
الزيت [ ،]23حيث مت بناء م�صنع للألواح
الليفية متو�سطة الكثافة ال �ـ  MDFجم��اور
مل�صنع ا�ستخال�ص ال��زي��ت وت�ستخدم هذه
الألواح يف ت�صنيع الأثاث واملكتبات و�صناديق
ال�سماعات ،وينتظر �أن تت�سع ه��ذه املجاالت
يف امل�ستقبل لت�شمل امل��واد العازلة والتغليف
وعجينة ال���ورق ،وي�شري ذل��ك �إىل �إمكانية
ت�صنيع الـ MDFم��ن خ��ام��ات نخيل التمر
الثانوية كاجلريد والعرجون والليف.
كذلك قامت �شركة �سابوتك ]Sabutek [27
مب�شروع لت�صنيع ل��وح ليفي مرتفع الكثافة
 Hard boardمن عراجني نخيل الزيت

�أي� ًضا بطاقة �إنتاجية  30طن ًا/يوم.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك مت ت�صنيع ل��وح مركب
 Composite boardبا�ستخدام ليف جوز
الهند كح�شو مع طبقة خارجية من اجلوت
حيث ي�ضم ليف جوز الهند  % 45.8جلنني
يف مقابل  39%خل�شب ال�ساج Teak wood
و � 43%سلليلوز يف مقابل  63%لنف�س �صنف
اخل�شب مما يجعل ل��وح الليف �أك�ثر مقاومة
للظروف اجلوية ولتحمل ال�شد [ .]11هكذا
ميكن �أن ي�ستخدم هذا اللوح بدي ً
ال للـ MDF
يف الفوا�صل والت�سقيف والأث ��اث ،ال��خ ،مما
يفتح الباب ال�ستخدام ليف نخيل التمر يف
نف�س املجاالت ،مع ا�ستخدام ح�صرية �شرائح
جريد النخيل للتك�سية من الوجهني.
الألواح من جذوع النخيل بدي ًال للألواح
اخل�شبية Lumber
مت ب �ن �ج��اح يف م��رك��ز ت�ن�م�ي��ة ال �� �ص �ن��اع��ات
ال�صغرية ،هند�سة عني �شم�س القيام بتجارب
ا�ستطالعية لتحويل ج��ذوع نخيل التمر �إىل
�أل��واح بديلة ل�ل�أل��واح اخل�شبية ،حيث �أك��دت
نتائج االختبارات التي �أج��ري��ت على عينات
هذه الأل��واح �أنها تتمتع مبتانة انحناء حوايل
 38نيوتن/مم ،]4[2وه��ي ب��ال�ت��ايل قابلة
لال�ستخدام ك�ب��دائ��ل ل�ل�أخ���ش��اب منخف�ضة
امل�ت��ان��ة ،وق ��رار اال��س�ت�خ��دام يحكمه يف هذه

احلالة :اختيار ذل��ك املجال ال��ذي ال يتطلب
متانة عالية �أو توفري املقطع املطلوب وبال�سعر
املنا�سب باملقارنة طبع ًا بالبدائل امل�ستوردة.
وت �ق��دم دول �آ� �س �ي��ا خ �ب�رات م �ف �ي��دة للغاية
يف ا��س�ت�خ��دام ج ��ذوع ال�ن�خ�ي��ل ،ح�ي��ث يجري
حت��وي��ل الثلث ال�سفلي لنخيل ال��زي��ت بطول
ح��وايل  2مرت – �إىل �أل��واح بديلة للأخ�شاب
معروفة با�سم جت��اري :خ�شب النمر Tiger
 ]wood [21لال�ستخدام يف البناء والأثاث
والأر�ضيات وجتليد احلوائط ،الخ ،وبالإ�ضافة
�إىل ذل��ك فهناك خ�برة وا�سعة يف الفيلبني
[ ]20يف ا�ستخدام ج��ذوع نخيل ج��وز الهند
لت�صنيع �ألواح بديلة للألواح اخل�شبية� .إن هذا
كله يحثنا على بذل االهتمام بدرا�سة �إمكانية
ا�ستخدام ج��ذوع نخيل التمر للح�صول على
�ألواح رخي�صة ت�صلح كبديل للألواح اخل�شبية
يف العديد من امل�ج��االت كما تقدم ب��دء ًا من
درا� �س��ة بنية اجل ��ذع Trunk structure
وتق�سيمه  Classificationللمناطق ذات
الرتكيب الت�شريحي املتباين وكذلك �إج��راء
االختبارات لتحديد �أهم اخلوا�ص الفيزيقية
وامليكانيكية لها و�صو ًال لدرا�سة اجلدوى الفنية
واالق�ت���ص��ادي��ة ال�ستخدامه يف �إن �ت��اج �أل ��واح
النخيل . Palm lumber
ال��ن��واجت ال��ث��ان��وي��ة للنخيل كم�صدر
ل�ل��أل���ي���اف ال�����ص��ن��اع��ي��ة يف ت�����س��ل��ي��ح
البوليمرات
الر�ؤية العامة
هناك اجتاه متنام عاملي ًا ال�ستخدام الألياف
الطبيعية يف ت�سليح البوليمرات بدي ًال للألياف
الزجاجية ،والتي يرتبط ا�ستخدامها باملحاذير
الآتية:
�أنها �صعبة اال�ستعادة  ،Recyclingكما �أنها
|
غري قابلة للتحلل Nonbiodegradable
وال ل�ل�اح�ت�راق  Unincinerableمما
يجعلها متثل م�شكلة يف مرحلة ما بعد نهاية
اال�ستخدام [. Disposal phase ،]25
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�أنها ت�سبب م�شكالت ح�سا�سية جلدية وكذلك
|
ح�سا�سية ال�صدر خالل ت�صنيعها.
|
�أن�ه��ا تعتمد على م��وارد غ�ير متجددة مما
يجعل ا�ستخدامها غري متناغم مع مبادئ
التنمية امل�ستدامة.
|
�أنها حتتاج لطاقة عالية للت�صنيع.
ً
ً
ً
�أن لها وزن�ا نوعيا عاليا ، 2.5 ،مما يجعل
|
ا�ستخدامها يف ت�صنيع م�ك��ون��ات و�سائل
املوا�صالت مكلف ًا من ناحية الطاقة .
|
�أنها تت�سبب يف معدالت عالية يف ت�آكل العدد
القاطعة[.]25
ويف املقابل تقدم الألياف الطبيعية كالكتان
والتيل واجل��وت وال�سي�سال – وكذلك �ألياف
النخيل – بدي ًال جيد ًا لت�سليح البوليمرات
ح�ي��ث �إن �ه��ا م ��واد م �ت �ج��ددة Renewable
 resourcesكما �أنها قابلة لالحرتاق – �أي
�أنها حمايدة من ناحية ثاين �أك�سيد الكربون
 CO2 neutralوالتحلل بيولوجيا ولي�س لها
�أي م�شكالت بيئية �أو �صعبة خالل الت�صنيع،
كما �أنها حتتاج لطاقة �أق��ل بكثري للت�صنيع
(حتتاج �ألياف اجل��وت مث ًال لـ 2%فقط من
الطاقة املناظرة لألياف الزجاج [ ،)]11مما
يجعلها متميزة بيئي ًا عن �ألياف الزجاج ،ف�ض ًال
عن �أنها خفيفة (ال��وزن النوعي للجوت مث ًال
 )]11[ 1.3ورخي�صة كما �أن لها خوا�ص عزل
حراري و�صوتي عالية [ ]11مما يجعلها تقدم
بدي ًال مناف� ًسا بيئيا واقت�صاديا لألياف الزجاج
يف ت�سليح البوليمرات.
وي �ب��دو �أن االن �ط�لاق��ة الأوىل يف ا�ستخدام
الألياف الطبيعية يف ت�سليح البوليمرات بد�أت
يف الأج� ��زاء ال��داخ�ل�ي��ة لل�سيارات [ ]11يف
�أوروب��ا واملغزى وراء ذلك هو رغبة امل�ستهلك
الأوروبي يف اال�ستمتاع بكافة كماليات ال�سيارة
مع �إك�سابها ملمح ًا �أخ�ضر يتمثل يف خفة وزن
ال�سيارة وتخفي�ض ا�ستهالكها بالتايل من
ال��وق��ود ،هكذا امتد اال�ستخدام �إىل لوحات
ال�سيارة  Car panelsالأم��ام�ي��ة ول��وح��ات

الأبواب  ،]Door panels [11ثم امتد هذا
االجت��اه �إىل الواليات املتحدة الأمريكية ،ثم
الهند وال�صني ليدخل يف و�سائل املوا�صالت
ال �ع��ام��ة ك��امل �ك��ون��ات ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �ق �ط��ارات
والأتوبي�سات [ ]11وكذلك البناء.
النخلة كم�صدر للألياف ال�صناعية
مت�شي ًا مع االجت��اه املتنامي عاملي ًا ال�ستخدام
الألياف الطبيعية يف ت�سليح البوليمرات يتوجب
علينا �أن نتجه لإعادة اكت�شاف النخلة كم�صدر
للألياف ال�صناعية ،ولقد مت يف �أحد البحوث
الرائدة تقدير ن�سبة الألياف الداعمة للحزم
الليفية الوعائية يف جريد النخيل حيث وجد
�أنها ترتاوح بني  19.9إلى  % 20.6يف مقطع
اجلريدة لأ�صناف خمتلفة من النخيل [،]10
كما وجد �أن هذه الن�سبة تزيد كلما اجتهنا من
قاعدة �أو منبت اجلريدة لقمتها �أو لطرفها
[ ]10كذلك �أمكن – يف �إطار جهود اال�ستفادة
م��ن خملفات �أل ��واح كونرت جريد النخيل –
احل�صول على ق�شرة جريد النخيل بتخانة
حوايل  1.25مم تتمتع مبتانة �شد Tensile
 strength ~ 250نيوتن/مم� ،2أما من
حيث املتانة النوعية (متانة ال�شد  /الكتلة)
فق�شرة جريد النخيل تفوق �صلب  37ب�أعلى
من  4مرات[ ،]10مما يفتح جم��ا ًال جديد ًا
ل�صناعة م�ؤلفات طبيعية Biocomposites
من جريد النخيل لها ا�ستخدامات وا�سعة
ب��دي� ً
لا ل �ل �خ��ام��ات غ�ير امل �ت �ج��ددة ك��امل �ع��ادن
والبال�ستيك ،واملطلوب ا�ستكمال هذا التوجه
البحثي لي�شمل :العرجون ،الليف ،اخلو�ص،
اجلذع.
وهناك تقديرات م�شجعة حيث ق��درت �أحد
البحوث ن�سبة الألياف يف عراجني نخيل الزيت
بحواىل  ]10[ % 30مما ي�شري �إىل �إمكانية
ا�ستخدام  2مليون طن مرتي من �ألياف هذه
العراجني لألياف �صناعية من  7.3مليون طن
مرتي من عراجني نخيل الزيت متاحة �سنوي ًا
مباليزيا.

النخلة كم�صدر ملواد البناء
من�ش�آت وجمالونات ثالثية الأبعاد من
جريد النخيل
�أج��ري هذا البحث من خالل ر�سالة دكتوراه
[ ،]9كان الهدف منها �صنع �أ�سقف ومن�ش�آت
م�ن�خ�ف���ض��ة ال �ت �ك��ال �ي��ف ب��ا� �س �ت �خ��دام �إح ��دى
اخلامات املحلية املتجددة واملتوافرة يف البيئة
ال�صحراوية يف املنطقة العربية مثل جريد
النخيل ،ولقد ا�ستخدم �أ�سلوب اجلمالونات
الفراغية ذات الإ�ضالع امل�صنوعة من اجلريد
واملجمعة بوا�سطة و�صالت معدنية ،ولقد �أمكن
من خالل هذا البحث ت�صميم وتنفيذ واختبار
جمالون فراغي مكون من �أه��رام��ات رباعية
ذات �إ��ض�لاع مت�ساوية م�صنوعة م��ن جريد
النخيل .ولقد مت اختبار النموذج ال�سابق ببحر
 3 × 3م ملقارنة احل�سابات النظرية بالقراءات
امل�أخوذة كنتائج للتحميل الفعلي ،وت�شري نتائج
البحث �إىل �إمكانية ا�ستخدام جمالونات جريد
النخيل كنظام متكامل لتغطية الفراغات
املعمارية ذات الأغ��را���ض املختلفة الدائمة
وامل�ؤقتة حيث ميكن فك املن�ش�أ و�إعادة تركيبه
يف �أماكن جديدة ،كما ميكن ا�ستخدام �إحدى
امل��واد املنا�سبة املتوافرة يف البيئات املحلية
املختلفة لتغطية اجل�م��ال��ون �أو املن�ش�أ مثل
اخل��و���ص املن�سوج �أو احل�صري امل�صنوع من
ليف النخيل مع ا�ستخدام الدهانات الواقية
املنا�سبة.
ت�سليح الكمرات بجريد النخيل
م��ن ال�ب�ح��وث ال��رائ��دة م��ا ق��ام��ت ب��ه جامعة
الظهران باململكة العربية ال�سعودية [،]12
لبحث �إمكانية ت�سليح الكمرات اخلر�سانية
وج��ري��د النخيل م�ن��زوع اخل��و���ص ،ولقد قابل
البحث م�شكلة قابلية جريد النخيل المت�صا�ص
املاء وبالتايل ت�أثري ذلك على �شك اال�سمنت،
وقد حاول البحث بدرجات متفاوتة من النجاح
ح��ل ه��ذه امل�شكلة با�ستخدام ده��ان برامير
�أبي�ض  White primerوالبيتومني Solid
� ،Bituminإال �أن امل�شكلة الأخ� ��رى التي

87

نواتج تقليم النخيل قاعدة مادية للمنتجات الصناعية ومواد البناء

88

واجهها البحث متثلت يف ع��دم وج��ود رابطة
 Bondكافية ب�ين ج��ري��د النخيل والكمرة
اخلر�سانية .
ت�سليح املونة الأ�سمنتية ب�ألياف خو�ص
النخيل
يف هذا البحث مت تقطيع خو�ص النخيل �إىل
�أط���وال مبتو�سط  38مم وع��ر���ض مبتو�سط
 3.5مم وا�ستخدامه بن�سب حجم ،3 ،1.5
 % 5مع مونة بن�سب ا�سمنت :رمل :ماء 0.5
 .]19[ 1.0 : 3.5 :ول�ق��د �أو��ض�ح��ت نتائج
البحث �أن ا�ستخدام اخل��و���ص ق��د �أدى �إىل
زيادة القدرة على امت�صا�ص الطاقة Energy
� ،absorbtion capacityإال �أن مقاومة
االن�ضغاط قد قلت ب�إ�ضافة الألياف ،وي�شري
البحث �إىل �أهمية معاملة �ألياف خو�ص النخيل
قبل ا�ستخدامها يف ت�سليح املونة وذلك ل�ضمان
عدم تغري حجمها مع وجود املاء بخلطة املونة
وك��ذل��ك للحفاظ على ال��راب�ط��ة  Bondمع
املونة.
ت�سليح املونة الإ�سمنتية بالليف
من البحوث الرائدة يف الهند ا�ستخدام ليف
جوز الهند بعد نقعه يف ماء ب�إ�ضافات كيميائية
معينة (خلف�ض ن�سبة الكاربوهيدرات املذابة
على الأرج��ح والتي ت�ؤثر على �شك اال�سمنت)
وخلطه م��ع الأ�سمنت بن�سبة  5 : 1ب��ال��وزن
و�إبقاءه حتت ال�ضغط � 8 – 4ساعات وذلك
للح�صول على ب�لاط��ات �أ�سمنتية للت�سقيف
بتخانات  8 – 6مم ،وت�شري نتائج هذا البحث
(جدول (� )5إىل �أن هذه البالطات تقدم بدي ًال
�أف�ضل :بيئيا واقت�صادي ًا لأل��واح اال�سب�ستو�س
للت�سقيف .وحت�ف��ز نتائج ه��ذا البحث على
القيام بربامج بحثية ال�ستخدام ليف نخيل
التمر يف منتجات م�شابهة (�ألواح للت�سقيف)،
حيث �إن �أغلب ليف نخيل التمر حالي ًا ال يجد
�أي ا�ستخدام اقت�صادي يف املنطقة العربية.
ا���س��ت��خ��دام ال��ل��ي��ف يف �صناعة �أل���واح

جدول ( :)5خوا�ص بالطات الليف – اال�سمنت للت�سقيف .
اخلوا�ص

الكثافة  ،جم � /سم

3

امت�صا�ص املاء يف � 24ساعة ()%

ال�سمك ،مم
خطوة التعريجة ،مم
عمق التعريجة ،مم
2
الوزن  ،كجم/م
متانة االنحناء ،ميجابا�سكال
الإزاحة (الرتخيم) ،مم
املو�صلية احلرارية ،كيلو كالورى/م/2
ال�ساعة/هم

بالطات الليف  -اال�سمنت

بالطات اال�سب�ستو�س

1.02
5–3
3.31
75
19.25
4–3
58 – 45
40 – 30

2.00
25
6
146
48
13.5
30 – 25
-

0.15 – 0.12

0.24

Development of Natural Fibre Composites in India, News, Views,
http://www.tifac.org.in/news/cfa.htm

جب�سية ليفية Gypsum-Fibre boards

ج��اءت ف�ك��رة ه��ذا البحث يف �إط ��ار احلاجة
لأل ��واح لتغطية اجل�م��ال��ون��ات امل�صنوعة من
جريد النخيل .ولقد مت اختيار اجلب�س نظر ًا
لأن��ه خامة �صديقة للبيئة ومتوافرة يف �أغلب
ال��دول العربية� ،إال �أن الثقل الن�سبي لأل��واح
اجلب�س وعدم مالءمة خوا�صها لال�ستخدامات
اخلارجية بالإ�ضافة �إىل انهيارها الفجائي
بعد حد املرونة مبا�شرة يحد من ا�ستخدامها
ك��أل��واح تك�سية مما دع��ا للحاجة �إىل جتربة
ت�سليح اجلب�س ب�ألياف �صديقة للبيئة ،ولقد
اخ�ت�ير الليف ن �ظ��ر ًا ل��زي��ادة ال ��وزن الن�سبي
ل�ل�ح��زم الليفية ال��وع��ائ�ي��ة ب��ه وق�ل��ة اخل�لاي��ا
الباران�شيمية .ويف هذا البحث [ ،]9مت درا�سة
ت�أثري املتغريات املختلفة مثل ن�سبة الألياف
 %وق��وة ال�ضغط امل�ستخدم يف الت�صنيع كما
مت �إج��راء االختبارات لتحديد �أهم اخلوا�ص
الفيزيقية وامليكانيكية لهذه الأل ��واح ،ولقد
�أكدت نتائج هذه البحوث �أن ا�ستخدام الألياف
من ليف النخيل يف ت�سليح الأل��واح اجلب�سية
امل�ستخدمة يف تغطية الفراغات يف اجلمالونات
ي�ؤثر ب�صورة ملمو�سة على حت�سني خوا�صها
امليكانيكية من حيث مقاومة االنهيار الفجائي
بالك�سر حتت ت�أثري �أحمال االنحناء وكذلك

زي��ادة متانة االنهيار بالك�سر
مب��ا يحقق الأم ��ان يف اال��س�ت�خ��دام وم��ا يتيح
�إمكانية ا�ستخدام هذه الأل��واح يف العديد من
املجاالت املعمارية.
الأبواب من النواجت الثانوية للنخيل
يف �إطار تو�سيع جمال ا�ستخدام جريد النخيل
– بالإ�ضافة �إىل �صناعة �ألواح الكونرت بانوه
� - Blockboardsأجريت جتارب ا�ستطالعية
لت�صنيع �أب��واب بتخانات خمتلفة من جريد
النخيل ،ويف ه��ذا االط��ار مت ت�صنيع ح�صر
 Matsمن �سدائب جريد النخيل املل�صوقة
براتنج اليوريافورمالدهايد ثم كب�س العدد
املطلوب من هذه احل�صر� :إما ب�شكل مواز �أو
متعاك�س للح�صول على التخانات املطلوبة.
وتب�شر هذه التجربة ب�إمكانية ت�صنيع الأبواب
الداخلية  Flush doorsمن جريد النخيل.
كذلك مت يف الهند ت�صنيع �أب��واب با�ستخدام
ليف النخيل مع ا�ستخدام الراتنج امل�ستخرج
من ق�شرة الف�ستق احللبي Cashew nut
 shell liquidيف احلقنImpregnation
م��ع �إ��ض��اف��ة م��ادة Paraformaldehyde
كمادة ال�صقة [ ، ]11وتتمتع الأل��واح املنتجة
بكثافات ت�تراوح بني  0.9 – 0.5جم�/سم،3
Toughness

ومي �ك��ن ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ��ص�ن��اع��ة الأب� ��واب
والفوا�صل والتك�سيات والعديد من الأغرا�ض
املعمارية.
م ��ؤل��ف��ات البال�ستيك امل�سلح ب�ألياف
النخيل كمادة للبناء
fibre-reinforced plastic
composites

Palm

العربية لأن قطاع البناء والت�شييد من �أكرث
ال�ق�ط��اع��ات دينامية لديها خا�صة لإ�شباع
احلاجات الأ�سا�سية وامل�ؤقتة والعاجلة يف هذا
املجال ،كما �أنها تب�شر بفتح جماالت جديدة
للت�صنيع املحلي للعديد من مواد البناء التي
حتتاجها املنطقة مع ا�ستخدام النواجت الثانوية
للنخيل كم�صدر للألياف ال�صناعية.
النواجت الثانوية للنخيل كم�صدر للب
و�أ�سا�س مادي ل�صناعة الورق
الر�ؤية العامة
تعتمد م�صر – و�أغلب ال��دول العربية  -على
اال�سترياد لإ�شباع حاجتها من �أوراق الطباعة
والتعبئة وال�ت�غ�ل�ي��ف :ففيما ع��دا حم��اوالت
متوا�ضعة لت�صنيع اللب حملي ًا :من ق�ش الأرز
وم�صا�ص الق�صب ي�ستورد� :إما اللب ل�صناعة
ك��ارت��ون العبوات �أو ل�صناعة ورق الطباعة،
بل �إن �شطر ًا كبري ًا من ورق الطباعة ي�ستورد
م��ن اخل � ��ارج .وه���ذا ال��و� �ض��ع غ�ير م�ستدام
 : Unsustainableفمع زيادة ال�سكان ومع
حت�سن م�ستوى املعي�شة يف املنطقة �سوف ميثل
ا�سترياد اللب وورق الطباعة عبئ ًا غري حمتمل
على ميزان مدفوعات املنطقة ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ف�إن اال�سترياد من اخلارج يحرم املنطقة

من �إقامة �صناعات واعدة ذات عالقات �أمامية
وخلفية
 ،linkagesمي�ك��ن �أن ت��دع��م اق�ت���ص��ادات
هذه الدول بالإ�ضافة �إىل توفري فر�ص العمل
للآالف من �أبنائها .لذا ميثل ا�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل لإقامة �صناعات اللب والورق
من �أهم املجاالت الواعدة م�ستقبلي ًا.
اللب من جريد وخو�ص النخيل
الب��د من الإ��ش��ارة �إىل البحوث ال��رائ��دة التي
�أج��ري��ت يف ال �ع��راق ث��م يف ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ال �ل��ب بطريقة
الكرافت من جريد وخو�ص النخيل والذي تبلغ
ن�سبة ال�سليلوز بهما  37% ،46%على الرتتيب
[]6؛ حيث �أمكن التو�صل �إىل ن�سبة ا�ستخال�ص
 Yield 43%لل�سعف ك�ك��ل (اجل��ري��د مع
اخل��و���ص) وه��ي ن�سبة ت�ت�ق��ارب م��ع مثيلتها
مل�صا�ص الق�صب.]6[ 42.7% ،
�ألياف نخيل الزيت
ً
وجهت ماليزيا جهودا فائقة لبحث �إمكانية
ت�صنيع اللب من النواجت الثانوية لنخيل الزيت.
وت�شري امل�ؤ�شرات الأولية لهذه الدرا�سات �إىل �أن
ق�صر طول الألياف قد ميثل حمدد ًا لت�صنيع
اللب من النواجت الثانوية لنخيل الزيت [،]18
قويةForward and backward
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ت �ق��دم ال �ب �ح��وث ال�ن��اج�ح��ة ال �ت��ي �أج��ري��ت يف
ماليزيا [ ]31ال�ستخدام �ألياف عرجون نخيل
الزيت يف ت�سليح البوليمرات ال�صناعية كبديل
لأل �ي��اف ال��زج��اج  Glass fibresمن��وذج� ًا
مب�شر ًا ال�ستخدام كافة �ألياف النخيل :من
اجلريد والعرجون واخلو�ص والليف واجلذع
يف ت�سليح البال�ستيك� :سواء اجلديد Virgin
�أو امل�ستخدم  Recycledمما ي�سهم يف توفري
مادة رخي�صة لأغرا�ض البناء.
كذلك تقدم جتربة الهند يف ت�صنيع البال�ستيك
امل���س�ل��ح ب ��أل �ي��اف اجل���وت – م��ع ا��س�ت�خ��دام
طبقات �سطحية م�سلحة ب�ألياف الزجاج –
وراتنج الفينول  Phenolic resinك�أر�ضية
 Matrixم��ع ا��س�ت�خ��دام تقنية الكب�س يف
قوالب Compression moldingمنوذج ًا
رائد ًا حيث ميكن ا�ستخدام الألواح املنتجة يف
�أغرا�ض البناء Out door applications
 .][11كذلك �أم�ك��ن ا�ستخدام تقنية البثق
 Pultrusionمبعدالت �إنتاج ت�صل �إىل – 0.4
 1مرت/الدقيقة لت�صنيع �ألواح ت�صلح للأ�سقف
والأبواب وبالطات ال�سقف وحوامل الكابالت
 Cable traysوهياكل ال�شبابيك Window
 framesوالأب��واب  Door framesوجتليد
احلوائط والفوا�صل  ، Partitionsالخ ،كذلك
�أجري بحث يف الهند [ ]29ال�ستخدام �ألياف
نخيل الزيت يف ت�صنيع م�ؤلف بال�ستيكي يتمتع
بخوا�ص ميكانيكية وديناميكية وخوا�ص عزل
ح��راري وكهربي جيدة ت�ؤهله لال�ستخدام يف
الأغرا�ض الإن�شائية بدي ًال للمواد الهند�سية
ال�شائعة.
البحوث ال�سابقة متثل م�ؤ�شرات مهمة للمنطقة
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�إال �أن هناك حماولة ناجحة ج��رت ب�إ�ضافة
�ألياف عرجون نخيل الزيت بن�سبة � % 30إىل
�ألياف �أخ�شاب  Pinus merkusiiل�صناعة
ورق كرافت بخوا�ص فيزيقية وميكانيكية ال
تقل ع��ن مثيلتها يف حالة ا�ستخدام �ألياف
اخل�شب بن�سبة .]21[ 100%
اللب من الغاب Bamboo
ت �ق��دم ال�ت�ج��رب��ة ال�صينية من��وذج�� ًا ف��ري��د ًا
لالهتمام بتعظيم اال�ستفادة م��ن اخلامات
املحلية .فمنذ عام  1700ب��د�أ ت�صنيع اللب
م��ن ال �غ��اب  Bambooيف م�ق��اط�ع��ة زي��اجن
 Zhejiangوذلك للح�صول على ورق درجة
�أوىل من �سيقان الغاب ذات عمر �سنة [،]28
والآن ينتج اللب من الغاب للح�صول على لب
ي�صلح لت�صنيع ورق الكرافت لأغرا�ض التعبئة
[ ،]22وحيث �إن الغاب �أحادي الفلقة ويت�شابه
حلد كبري من حيث التكوين الت�شريحي مع
جريد وعرجون النخيل ف�إن اخلربات ال�سابقة
تب�شر ب�إمكانية ا�ستخدام ج��ري��د وع��رج��ون
النخيل يف ت�صنيع لب الورق .
جم���االت �أخ���رى ال���س��ت��خ��دام ال��ن��واجت
الثانوية للنخيل
فيما يلي �إ��ش��ارة �إىل جم��االت حديثة عديدة
ال�ستخدام النواجت الثانوية للنخيل.
الأقفا�ص والبالتات  Palletsوال�صناديق
|

وال�ب��وب�ي�ن��ات  Bobbinsوح�ق��ائ��ب ال�سفر
 Suit Casesوذلك من م�ؤلفات البال�ستيك
 Thermoplasticم��ع �أل� �ي ��اف ال�ل�ي��ف
با�ستخدام تقنية ب�سيطة تتمثل يف حتويل
البال�ستيك مع �أل�ي��اف الليف �إىل حبيبات
 Granulesبالبثق والتي ميكن بعد ذلك
ت�صنيعها بنف�س �أ�سلوب ت�صنيع منتجات
البال�ستيك [.]11
ت�سليح �إط ��ارات ال�سيارات بنجاح ب�ألياف
|
ع��راج�ي�ن ن�خ�ي��ل ال��زي��ت ب��دي�ل ً�ا ل�ل�أل �ي��اف
النايلون (خربة �شركة Linatex Rubber
 ) Products[ 27وت�سويقها جتاري ًا .
ا��س�ت�خ��دام احل��زم الليفية ل�ع��رج��ون نخيل
|
ال��زي��ت جت��اري � ًا يف ح�شو امل��رات��ب وو�سائد
ال�سيارات (�شركات Dreamland and
.)Kg. Knantan Fibers [27
ت�صنيع مكونات الأحذية (و�سادة الأ�صابع
|
 Toe puffودع ��ام ��ة ال� �ق ��دم اخل�ل�ف�ي��ة
 Counter Stiffnerمن م�ؤلف بال�ستيكي
م�سلح ب�ألياف اجلوت [.]11
ال�ك��اري�ن��ة (ح�شو ال�ك��را��س��ي وال�ك�ن��ب) من
|
خو�ص النخيل .
من��وذج مل�شروع ا�ستثماري يقوم على

نواجت تقليم النخيل
عنا�صر امل�شروع والطاقة الإنتاجية
م�صنع �إن �ت��اج �أل ��واح الكونرت ب��ان��وه بطاقة
|
�إن �ت��اج �ي��ة � 60أل���ف ل ��وح ��س�ن��وي � ًا (م�ق��ا���س
� 122×244سم)� 30:ألف لوح بطبقة ح�شو
من جريد النخيل� 30 ،ألف لوح بطبقة ح�شو
من اخل�شب البيا�ض).
م�صنع لإن�ت��اج �أل��واح اخل�شب احلبيبي من
|
خملفات م�صنع الكونرت من اجلريد وخ�شب
البيا�ض والأرابي�سك بالإ�ضافة �إىل اجلريد
ال�صغري ذي اجل���ودة املنخف�ضة وك��ذل��ك
العرجون وبطاقة � 30ألف م/3ال�سنة.
|
م�صنع �إنتاج وح��دات امل�شربية :الأرابي�سك
(اخلرط العربي) من جريد النخيل بطاقة
 3000م� 2سنوي ًا .
م�صنع �إن�ت��اج الكارينة من خو�ص اجلريد
|
بطاقة �إنتاجية � 325ألف بالة �سنوي ًا.
امل�ساحة
تبلغ امل�ساحة الكلية املخ�ص�صة للم�شروع 11.5
ف��دان بالإ�ضافة �إىل � 80.6أل��ف م�تر مربع
لتخزين وجتفيف اخلامات .
التكاليف اال�ستثمارية
تقدر التكاليف اال�ستثمارية الأولية اخلا�صة
مبرحلة الإن�شاء ب  35مليون جنيه.
نفقات الإنتاج ال�سنوية
تقدر جملة نفقات الإنتاج ال�سنوية بنحو 35
مليون جنيه .
الإيرادات ال�سنوية
تقدر �إي��رادات املجمع ال�صناعي بنحو 41.6
مليون جنيه �سنوي ًا موزعة كالآتي:
م�صنع احلبيبي
م�صنع الكونرت بانوه
م�صنع الأرابي�سك
م�صنع الكارينة
الإجمايل العام

35.6
4.8
0.6
0.6
41.6

مليون جنيه
مليون جنيه
مليون جنيه
مليون جنيه
مليون جنيه
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م�ؤ�شرات الربحية
معدل العائد املتو�سط على ر�أ�س املال اململوك
|
= % 51.3
م �ع��دل ال �ع��ائ��د امل�ت��و��س��ط ع�ل��ى ر�أ�� ��س امل��ال
|
امل�ستثمر = % 25.5
معدل الإيراد  /النفقة 1 : 1.13
|
فرتة اال�سرتداد
تقدر فرتة اال�سرتداد يف حدود � 3سنوات
�صايف القيمة احلالية عند �سعر خ�صم 20%
|
=  12.3مليون جنيه
الرقم القيا�سي للربحية = % 203
|
معدل العائد الداخلي = % 35.8
|
اخلال�صة
�أو�ضحت �إح��دى الدرا�سات [� ]13أن نواجت
|
التقليم ال�سنوية لنخيل التمر خالل العمر
االق �ت �� �ص��ادي للنخلة ت�صل �إىل  9.6طن
مرتي للهكتار (وزن جمفف يف الفرن) وهى
ب�ه��ذا ت�ف��وق م��ن الناحية الكمية تقديرات
احل�صاد ال�سنوي للغابات �سريعة النمو 9
طن ًا مرتية/الهكتار [ ،]26وكذلك غابات
اال�سنب التقليدية  2.5طن مرتي/الهكتار
[� .]34أال يولد ذل��ك ر�ؤي��ة ج��دي��دة للقيمة
امل�ضافة لزراعة النخيل باعتبارها منتجة
ملح�صولني :حم���ص��ول رئي�سي م��ن التمر
وحم�صول ثانوي من نواجت التقليم ال�سنوي
ذي قيمة اقت�صادية عالية للنخلة بالإ�ضافة
�إىل الكتلة احليوية لها بعد انتهاء ذلك العمر
خا�صة يف ظ��روف املنطقة العربية �شديدة
اجلفاف والفقر من ناحية املوارد اخل�شبية ؟
نحن بحاجة �إىل جتاوز منوذج الزراعة ذات
البعد الواحد �إىل من��وذج جديد لال�ستثمار
ال��زراع��ي ال�صناعي املتكامل ال��ذي يهدف
�إىل اال�ستفادة ال�شاملة من م��وارد النخلة
ككل .يف �إطار ذلك النموذج تتكامل زراعات
النخيل مع جمموعة  Clusterمن الأن�شطة
وال�صناعات املرتبطة باال�ستخدام ال�صناعي

ل�ن��واجت النخيل الثانوية �شاملة :التجميع
وال�ت���ص�ن�ي��ف وت �ل��وي��ح اجل� ��ذوع والتجفيف
و�صناعات الكارينة وت�شغيل اجلريد و�صو ًال
ل�صناعات منتجات �صناعية نهائية� ،إ�ضافة
لل�صناعات العلفية والكيميائية املرتبطة بهذه
النواجت .ملا ال تتبنى الهيئة العربية لال�ستثمار
والإمناء الزراعي قيام درا�سات جدوى فنية
واقت�صادية لإقامة مثل تلك النماذج خا�صة
يف امل�ن��اط��ق املتميزة ب��ال��زراع��ات املجمعة
للنخيل يف املنطقة العربية م�سرت�شدة يف
ذل��ك ب�ن�م��وذج م��ال�ي��زي��ا ال ��ذي ت��و��ص��ل �إىل
اال�ستفادة اقت�صادي ًا بنواجت نخيل الزيت
بن�سبة ]18[ % 83؟
|
هل حتفزنا النجاحات التي حتققت – �أو
امل�م�ك��ن حتقيقها – يف جم��ال ا��س�ت�خ��دام
النواجت الثانوية للنخيل يف ال�صناعة ومواد
البناء �إىل التوجه لزراعة النخيل – نخيل
النوى (�أو املجهل �أو املنتور �أو البلدي كما
ي�سمى يف م�صر والذي تبلغ ن�سبته يف م�صر
~  )]1[ % 42بهدف اال�ستفادة من نواجته
اللجنو�سلليلوزيه بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدامه يف
�إنتاج الأنواع الرخي�صة من التمور والت�شجري
؟ �أال ي��دع��و ذل ��ك �إىل ال �ق �ي��ام ب��درا� �س��ات
ا�ستك�شافية �أخ ��ذ ًا يف االع�ت�ب��ار بالظروف
املحفزة لزراعة نخيل النوى يف مناطق توافر
امل�ي��اه (من��وذج زراع��ة النخيل البعلي على
طول ال�ساحل ال�شمايل مب�صر �إ�ضافة �إىل
الواحات)؟
ال مفر من دع��م الدولة – ومعها املحليات
|
– جلهود خدمة وحت�سني نوعية النخيل
مبا ي�ضمن احلفاظ على النخيل �أو ًال كمورد
غذائي ذي �أهمية ا�سرتاتيجية ،خا�صة يف ظل
الظروف التي متر بها املنطقة حالي ًا وثانيا
كم�صدر ل�ثروة جلنو �سلليلوزيه تغني ،ولو
جزئي ًا ،عن ا�سترياد الأخ�شاب من اخلارج.
م��ن الأم ��ور املحفزة ج��د ًا على اال�ستخدام
|
االقت�صادي للنواجت الثانوية للنخلة �أنك ل�ست
بحاجة بال�ضرورة لإن�شاء م�صانع جديدة �أو

ال�ستثمارات كبرية يف املعدات :بل �إن الأمر
يف الغالب الأغلب �سوف يقت�صر على �إ�ضافة
وح��دات �صناعية للم�صانع القائمة بالفعل:
ل�صناعة الألواح الليفية متو�سطة الكثافة �أو
احلبيبي �أو الكونرت بانوه ،الخ تقوم ب�إعداد
ه��ذه ال�ن��واجت  Preparationك��ي تكت�سب
امل��وا��ص�ف��ات ال�لازم��ة كمدخالت Inputs
للعمليات ال�صناعية املختلفة وه��ذا ميكن
�أي�ضا �أن ي�ك��ون مو�ضوع ًا ل��درا��س��ات فنية
واقت�صادية لإمكانية تعديل امل�صانع القائمة
باملنطقة كي تتمكن من ا�ستخدام النواجت
الثانوية للنخيل.
نت�شدق �أحيانا مب�صطلح التنمية امل�ستدامة
|
 Sustainable developmentوالتي
تعني يف �أح��د التعاريف ال�شائعة( :التنمية
ال �ت��ي تلبي اح�ت�ي��اج��ات احل��ا��ض��ر م��ن دون
امل�سا�س بقدرة �أجيال امل�ستقبل على تلبية
اح�ت�ي��اج��ات�ه��ا) [ ]32ب��اع�ت�ب��اره اكت�شاف ًا
جديد ًا يقدمه لنا الغرب يف جمال التنمية،
رغم �أن كتب املطالعة يف املرحلة االبتدائية
يف جيلنا كانت تتحدث عن الأج��داد الذين
يزرعون النخيل من �أجل الأبناء والأحفاد!
�إنني اعتقد �أن �أجدادنا قد قدموا يف حدود
قدراتهم التقنية منوذج ًا بليغ ًا للتعامل مع
النخلة ب�شكل م�ستدام حيث قاموا با�ستخدام
كافة نواجتها الثانوية يف �إط��ار االقت�صاد
املعي�شي  Subsistence economyالذي
ك��ان ��س��ائ��د ًا يف منطقتنا رمب��ا حتى نهاية
القرن التا�سع ع�شر .لقد �أدى �أجدادنا دورهم
فهل �أدينا نحن دورن��ا ؟ �إننا مطالبون ب�أن
نقدم طبعة جديدة للنخلة ك�أ�سا�س للحياة
وللعمران من خ�لال �إع ��ادة اكت�شاف كافة
نواجتها الثانوية كقاعدة مادية للمنتجات
ال�صناعية ومواد البناء .
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خطر يهدد زراعة النخيل
في دول البحر االبيض المتوسط

عثة النخيل
الكبيرة
الدكتور عماد ح�سني الطريحي
�إدارة ال�ش�ؤون الزراعية
وزارة البيئة ،دولة قطر

Paysandisia
archon Burmeister

al_turaihi@yahoo.com

ح�شرة عثة النخيل الكبرية
� )large mothأو
وا�سمها العلمي (Paysandisia archon
 )Burmeister, 1880وتتبع �إىل رتبة
 )Lepidopteraعائلة ()Castniidae
انت�شرت حديث ًا يف عدد من ال��دول االوربية
وخ��ا� �ص � ًة ال���دول امل �ح��اذي��ة للبحر االبي�ض
املتو�سط مثل فرن�سا وا�سبانيا وايطاليا.
ويعتقد �أن �ه��ا دخ�ل��ت لأول م��رة اىل جنوب
ف��رن �� �س��ا خ�ل�ال ع���ام 2001م م ��ن خ�لال
ا�سترياد �أ�شجار نخيل من نوع (Trithrinx
 )campestrisمن االرجنتني واالورغواي.
وحالي ًا تعترب من احل�شرات اخلطرة جد ًا
على �أ�شجار النخيل وو�ضعت �ضمن قوائم
�آف� ��ات احل �ج��ر ال ��زراع ��ي امل �ح �ظ��ورة .وم��ن
(Date palm

()Palm Borer

عثة النخيل الكبيرة
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املحتمل �أن ميتد انت�شار ه��ذه احل�شرة �إىل
مناطق �أخرى من دول البحر الأبي�ض املتو�سط
و�شمال �أفريقيا ودول ال�شرق االو�سط وت�شكل
بذلك خطر ًا حقيقي ًا على زراعة النخيل و�إنتاج
التمور يف تلك الدول على غرار اخل�سائر التي
حتدثها �سو�سة النخيل احلمراء.
التوزيع اجلغرايف
�إن موطن احل�شرة الأ�صلي هو �أمريكا اجلنوبية
مثل الربازيل واالرجنتني البارغواي واالورغواي
وهي الت�شكل خطر ًا كبري ًا يف تلك ال��دول .ومت
م�شاهدتها لأول م��رة يف جنوب فرن�سا عام
2001م ثم يف ا�سبانيا بنف�س العام ،ثم �شوهدت
يف ايطاليا وبريطانيا عام  .2002ومل ت�سجل
هذه احل�شرة يف الدول العربية �إىل الآن.

Phoenix dactylifera، Phoenix
recilnata ، Washingtonia filifera ،
Butia yatay
Chamaerops excels ،Trithrinx
campestris ،Chamaeropes excels
،L .saribus
Livstona chinesis، Trachycarpus

�شكل رقم ( )1الثقوب التي حتدثها عثة النخيل على جذع النخلة

�شكل رقم ( )2اعرا�ض اال�صابة بعثة النخيل الكبرية على �سعف النخيل
fortune، C. humilis، L. decipiens،
.Sabal spp

و����ص���ف احل�������ش���رة ودورة احل���ي���اة
احل�شرة الكاملة
عبارة عن عثة جميلة ذات �أل��وان زاهية يبلغ
طولها مابني � 11 - 9سم .الأجنحة الأمامية
ذات ل��ون �أخ�ضر زيتوين والأجنحة اخللفية
ذات لون �أحمر ملاع مع لون �أ�سود مبقع ببقع
بي�ضاء اللون وملاعة �أي�ض ًا �شكل رقم ( .)3قرون

اال�ست�شعار ذات �شكل �صوجلاين .الإناث �أكرب
قلي ًال من الذكور ومن ال�سهولة متييزها من
خالل �آلة و�ضع البي�ض يف م�ؤخرتها.
البي�ض:
ت�ضع الإن��اث البي�ض يف بداية الريبع ب�شكل
ف��رادي بطول ح��وايل  5ملم ذات لون كرميي
مع وجود خط طويل وهي م�شابهة حلبة االرز
�شكل رقم ()4
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الأهمية االقت�صادية وال�ضرر
�إن الأهمية االقت�صادية لهذه احل�شرة التزال
حم� ��دودة وم�ع�ظ��م الأ�� �ض ��رار ال �ت��ي حتدثها
على نخيل الزينة .ويف ايطاليا �سببت هذه
احل�شرة مب��وت �أع��داد كبرية من نخيل جزر
الكناري ذات الأع�م��ار الكبرية والتي زرعت
يف منت�صف القرن املا�ضي ويف �أماكن �أثرية
وتاريخية مهمة .وهذه احل�شرة خطرية وت�ؤدي
�إىل �إح��داث �أ��ض��رار كبرية ب�أ�شجار النخيل
يف حال دخولها �إىل دول املنطقة .ونظر ًا لأن
معظم اال�صابات التي حتدث حالي ًا على نخيل
الزينة مبا فيها نخيل التمر� ،إال �أن الأهمية
الإقت�صادية �ستكون عالية عند دخولها للدول
التي تزرع نخيل التمر لأغرا�ض اقت�صادية كما
هو احلال يف دول ال�شرق الأو�سط.
ال�يرق��ة ه��ي ال�ط��ور ال�ضار حيث تتغذى على
الأن�سجة الداخلية للجذع �أو يف ر�أ���س النخلة
م�سبب ًة �أنفاق يف داخ��ل النخلة بقطر حوايل
� 1.5 - 1سم �شكل رقم ( .)1وميكن مالحظة
االع��را���ض اخلارجية من خ�لال وج��ود تهري
بالأن�سجة باملنطقة القريبة من الإ�صابة على
هيئة ن�شارة اخل�شب وعند تطور اال�صابة ت�ؤدي
�إىل م��وت النخلة .كما ميكن مالحظة وجود
ثوب كبرية بال�سعف ناجتة عن تغذية احل�شرة
�شكل رقم (.)2
العوائل التي ت�صيبها
تهاجم هذه احل�شرة �إ�ضافة �إىل نخيل التمر
�أنواع �أخرى عديدة من نخيل الزينة مثل نخيل
جزر الكناري والوا�شنطونيا و�أنواع �أخرى من
النخيل وكما هو مو�ضح �أدناه:
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الريقة
يفق�س البي�ض بعد حوايل  12-21يوم ح�سب
الظروف املناخية �إىل يرقات �صغرية احلجم
تكرب لي�صل طولها �إىل حوايل � 6-7سم ذات
لون �أبي�ض ولها �أربعة �أزواج من الأرجل �شكل
رقم (.)5
العذراء
الريقات تتعذر يف داخل النخيل من خالل عمل
�شرانق من �أن�سجة النخلة وتكمل دورة حياتها
فيه �شكل رقم (.)6
تخرج بعد ذلك احل�شرات الكاملة للطريان
وال� �ت ��زاوج وع� ��ادة م��ا ي �ك��ون ط�يران�ه��ا خ�لال
ف�ترات ال�صباح .وميكن مالحظة احل�شرات
الكاملة خ�لال الفرتة من �شهر يونيو وحتى
�شهر �سبتمرب .ولها قدرة عالية على الطريان
مل �� �س��اف��ات ط��وي �ل��ة ت �ت��راوح م��اب�ين 20-25
كيلوميرت .ويعتقد �أن لها جيلني بالعام الواحد
غري �أنه يحتاج ذلك لإجراء درا�سات تف�صيلية
عن دورة احلياة وعدد الأجيال بال�سنة الواحدة
نظر ًا لقلة الدرا�سات حول هذا املو�ضوع بالوقت
احلا�ضر.
طرق الوقاية
ع��دم ا�سترياد النخيل من ال��دول امل�صابة
|

�شكل رقم ( )4بي�ضة مكربة لعثة النخيل الكبرية

وخ��ا� �ص��ة دول �أم��ري �ك��ا اجل�ن��وب�ي��ة وك��ذل��ك
�إ�سبانبا وفرن�سا وبريطانيا.
|تطبيق �إجراءات احلجر الزراعي من خالل
معاملة النخيل امل�ستورد باملبيدات الكيماوية
وخا�ص ًة غاز املثيل برومايد.
|طالء جذع النخلة بال�صمغ الذي مينع دخول
احل���ش��رة �إىل داخ��ل النخلة ومي�ك��ن و�ضع
ال�صمغ م��رة واح��دة بال�سنة و�أث�ن��اء خروج
الكامالت.
|ال�سيطرة على منع انت�شار احل�شرة بامل�شاتل
لكونها م�صدر رئي�سي لإنت�شار الإ�صابة
باملناطق املختلفة.
| ازالة الأ�شجار امل�صابة وحرقها.
|الإب�لاغ الفوري عند ال�شك بوجود الإ�صابة
على النخيل وع��دم �إع �ط��اء ال��وق��ت الكايف
لتطور اال�صابة يف داخل النخلة.
|ا�ستخدام ال�شبك ح��ول اال�شجار وخا�صة
الف�سائل �أث�ن��اء وق��ت ط�يران احل�شرة ملنع
دخلوها �إىل النخيل ال�سليم وو�ضع البي�ض
فيه (�شكل رقم .)7
طرق املكافحة
نظر ًا لأن احل�شرة اتن�شرت حديث ًا يف �أورب��ا

فالتوجد طريقة حمددة يف املكافحة بالوقت
احل��ا� �ض��ر .غ�ير �أن ��ه م��ن امل�م�ك��ن ا�ستخدام
املبيدات الكيماوية املنا�سبة عن طريق الر�ش �أو
احلقن باملبيدات اجلهازية �إذا دعت ال�ضرورة
لذلك .وم��ن �أه��م املبيدات التي ا�ستخدمت
ملكافحة هذه احل�شرة هي:
 Imidaclopridع��ن ط��ري��ق ح�ق��ن املبيد
بداخل جذع النخلة با�ستخدام تقنيات احلقن
املختلفة (�شكل رقم .)8
Trichlorfon
Acephate
)Carbamate (Carbaryl
Chlorpyrifos
Dimethoate

 Ostrinilوه��و مبيد ح �ي��وي ي�ح�ت��وي على
الفطر ( )Beuveria bassianaكمادة فعالة
بالق�ضاء على احل���ش��رة ال�ك�ب�يرة م��ن خالل
تغطيتها بال�شبك.

) ال�شرنقة والعذراء لعثة النخيل الكبرية6( �شكل رقم

) يرقة عثة النخيل الكبرية5( �شكل رقم

) حقن النخيل امل�صاب بعثة النخيل الكبرية8( �شكل رقم
)با�ستخدام املبيدات اجلهازية (ا�سبانيا

) حماية النخيل ال�صغري من اال�صابة بعثة النخيل7( �شكل رقم
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