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شجـــــــرتنـا
�أ�صدقاء النخلة على موعد
�سوف نكون جميع ًا يف العام املقبل على موعد مع �أكرب و�أ�ضخم م�ؤمتر دويل لنخيل التمر بالعامل
ت�ست�ضيفه العا�صمة الإماراتية ابوظبي يف ن�سخته اخلام�سة ،والذي د�أبت على تنظيمه منذ
البداية جامعة الإمارات العربية املتحدة كل �أربع �سنوات مرة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر وبع�ض املنظمات الدولية والإقليمية املخت�صة ،مب�شاركة عربية ودولية وا�سعة
لنخبة من علماء نخيل التمر حول العامل.
هذا امل�ؤمتر يعترب عالمة فارقة لأبوظبي وقيمة �إ�ضافية لدولة الإمارات يف عامل م�ؤمترات نخيل
التمر ،حيث كان امل�ؤمتر الدويل الأول ما بني  10 – 8مار�س  1998وامل�ؤمتر الدويل الثاين ما
بني  27 – 25مار�س  2001وامل�ؤمتر الدويل الثالث ما بني  26 – 19مار�س  2006وامل�ؤمتر
الدويل الرابع ما بني  17 – 15مار�س  2010والآن نحن على �أبواب امل�ؤمتر الدويل اخلام�س
لنخيل التمر يف مار�س القادم  2014ب�إذن اهلل.
يهدف امل�ؤمتر �إىل توفري فر�صة لتحديث املعارف العلمية حول خمتلف جوانب �إنتاج و�إكثار
وحماية وت�سويق نخيل التمر ،وعر�ض ومقارنة اخل�برات احلديثة لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة مبثيالتها يف الدول املنتجة للتمور .ودعم التعاون الفني الدويل يف خمتلف جماالت
�سل�سة �إنتاج التمور.
كما وفر امل�ؤمتر يف تاريخه الطويل فر�صة ثمينة لتبادل املعلومات واخلربات والآراء بني العلماء
املتخ�ص�صني يف نخيل التمر وكبار امل�س�ؤولني عن �صناعة التمور حول العامل .مبا ي�شري �إىل
االهتمام املتزايد الذي حتظى به �شجرة نخيل التمر من القيادة احلكيمة لدولة الإمارات التي
وفرت املناخ الأكادميي االيجابي مبا �أتاح للم�شاركة الوا�سعة من خمتلف الباحثني والعلماء
املخت�صني بنخيل التمر حول العامل.

ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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كــــلمتنــــا
التمر نظام غذائي م�ستدام
احتفل العامل يف اكتوبر املا�ضي بيوم الغذاء العاملي وهو يوم ت�أ�سي�س منظمة االغذية والزراعة
للأمم املتحدة .وقد مت االحتفال هذا العام حتت �شعار “نظم غذائية م�ستدامة من �أجل الأمن
الغذائي والتغذية» وذلك بهدف ت�سليط ال�ضوء على �أهمية النظم الغذائية امل�ستدامة لتحقيق
الأمن الغذائي والتغذية و�إيجاد احللول ملعاجلة �سوء التغذية .حيث ت�شري التقارير ال�صادرة عن
منظمة االغذية والزراعة للأمم املتحدة (الفاو) �أن �سوء التغذية يفر�ض اليوم تكاليف باهظة
على املجتمع ب�أ�شكال خمتلفة عديدة.
ولي�س �صدفة �أن �شجرة نخيل التمر تعترب �أحد �أهم دعائم الأمن الغذائي وا�ستدامة الغذاء يف
املنطقة والعامل بح�سب ت�صنيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة (الفاو) كما تعترب
�أحد دعائم الأمن الغذائي على امل�ستوى الوطني يف دولة االمارات العربية املتحدة .حيث تعد
نظم الغذاء ال�صحية عن�صر َا مهم َا يف ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي والتنمية الب�شرية حلكومتنا
الر�شيدة على حد �سواء نظر ًا الرتباطها املبا�شر ب�صحة الإن�سان ورفاهيته باعتباره هدف
التنمية وغايتها يف الإم��ارات وركن ًا مهم ًا يف ر�ؤية الإم��ارات  2021التي تدعو �إىل م�ضاعفة
اجلهود يف مكافحة الأمرا�ض النا�شئة عن �أ�سلوب احلياة غري ال�سليم والأمرا�ض الناجتة عن
العادات ال�سيئة واىل التدخل املبكر وت�شجيع العادات ال�صحية ال�سليمة لزيادة فر�ص التمتع
بحياة �أف�ضل.
حيث جند �أن ال�شجرة املباركة قد �أخذت حيز ًا مهم ًا يف ا�سرتاتيجية التنمية امل�ستدامة للدولة،
من حيث توفري الدعم للمواطنني املزارعني وع��دد من اخلدمات املرافقة لعملية الزراعة
والإنتاج والت�سويق والت�صنيع ،حتى باتت متور االمارات تت�صدر الواجهات يف معظم �صاالت
ومنافذ البيع يف �أغلب مطارات العامل ومراكزه التجارية جلودة �أ�صنافها والإبداع الذي رافق
هذه ال�صناعة خ�صو�ص ًا يف العقد الأخري.
كما �ساهمت الدولة يف تعزيز موقعها الريادي يف خدمة وتكرمي العاملني يف جمال زراعة
النخيل و�إنتاج التمور على امل�ستوى الوطني والدويل ،فكانت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
�أ�صدق تعبري من ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
يف تقديره ل�شجرة نخيل التمر والعاملني يف خدمتها ،ومتابعة حثيثة من الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،واهتمام �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
�أ.د .عبد الوهاب زايد
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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معايير النشر بالمجلة
 lأن يكون المقال جديدًا ،ومخصصًا لمجلة
الجائزة فقط ،ولم يسبق نشره.
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الرئيس الفخـري
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األستاذ محـمود بـدر

إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
 lللجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة
في أي عدد.
 lيرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية
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.
 lالمقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة عن
آراء كتابها وال تلزم الجائزة.
 lترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع
العتبارات فنية.
 lصفحات المجلة مفتوحة لجميع محبي النخلة
حول العالم بما يساهم في توطين المعرفة
وبناء مجتمع مستدام.

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الموقع االلكتروني
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر www.kidpa.ae
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

�أعلن معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع  ،رئي�س
جمل�س �أم�ن��اء ج��ائ��زة خليفة الدولية لنخيل
التمر� ،إن�شاء مركز خليفة للتقانات احليوية
وال�ه�ن��د��س��ة ال��وراث��ي��ة ،حت��ت م�ظ�ل��ة جامعة
الإم � ��ارات العربية امل�ت�ح��دة ،كونها ال��وع��اء
احل��ا��ض��ن للمعرفة وامل�ن�ت��ج ملختلف العلوم
ت�ق��دي��ر ًا ل��دور ال��وال��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) يف دعمه ال�لا حم��دود للبحث العلمي
ع�بر م�ؤ�س�ساته املتخ�ص�صة ،بهدف تنمية
قطاع زراعة النخيل على �أر�ضية علمية وتقنية
را�سخة ،وت�شجيع اال�ستثمار يف �صناعة التمر
كونه �أحد ركائز اقت�صادنا الوطني بالإمارات.
جاء ذلك خالل كلمة معاليه التي �ألقاها خالل
حفل تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر يف دورتها اخلام�سة �صباح �أم�س
الأحد يف الثالث من �شهر مار�س  2013بق�صر
الإم��ارات يف العا�صمة �أبوظبي .بح�ضور عدد
من �أ�صحاب املعايل وزراء ال��زراع��ة العرب
و�أ�صحاب ال�سعادة ال�سفراء املعتمدين لدى

الجائزة خطوة
باالتجاه الصحيح
لتكريم المنتجين
والمزارعين ومحبي
الشجرة المباركة على
مستوى العالم

الدولة� ،إ�ضافة �إىل ر�ؤ�ساء املنظمات الإقليمية
والدولية وع��دد كبري من الباحثني واملهتمني
ب�شجرة نخيل التمر و�أع�ضاء اللجنة العلمية
وال �ف��ائ��زي��ن وامل �ك��رم�ين ب��اجل��ائ��زة ب��دورت�ه��ا
اخلام�سة .2013
كما رف��ع م�ع��ايل ال�شيخ نهيان �أ��س�م��ى �آي��ات
التهاين وبالغ ال�شكر والتقدير واالمتنان� ،إىل
راعي اجلائزة� ،صاحب ال�سمو الوالد ال�شيخ

خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) و�أ�شاد بجهوده الكبرية ،التي بذلها �سموه
بكرم و�سخاء ،من �أجل حتقيق التنمية ال�شاملة
ٍ
ملجتمع الإم � ��ارات ،ع�ل��ى اع�ت�ب��ار �أن �شجرة
نخيل التمر هي �أحد ركائز التنمية امل�ستدامة
وحتقيق الأمن الغذائي على م�ستوى العامل.
كما �أ� �ش��اد برعايته للجائزة ودع�م��ه القوي
ل�ه��ا� ،إمن��ا ي ��أت��ي ام �ت��داد ًا طبيعي ًا ،الهتمام
�سموه بالنخلة ،والعاملني فيها من �أكادمييني
وباحثني ومنتجني ومزارعني ،باعتبارها �أحد
ركائز الأمن الغذائي واالقت�صاد الوطني لكثري
من دول العامل.
كما ت�ق��دم معاليه بعظيم ال�شكر ،و��ص��ادق
التقدير� ،إىل الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي ،ونائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،لدعمه القوي
للجائزة العاملية ،التي ت�ؤكد ر�ؤي��ة �سموه ،يف
حتقيق التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة ،على
�أر���ض هذا الوطن املعطاء ،واعتزازه الكبري،
بر�ؤيته احلكيمة ،مل�ستقبل التنمية الزراعية
بالدولة وزراع��ة نخيل التمر ب�صف ٍة خا�صة،
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ونعتز �أي�ض ًا ،بحر�ص �سموه على �أن تكون دولة
الإم� ��ارات دائ �م � ًا ،من��وذج� ًا رائ ��د ًا ،يف العمل
الناجح ،والإجناز املتميز ،يف كافة املجاالت.
وال�شكر والتقدير مو�صول ل�سمو الأخ ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،حلر�صه الكرمي،
على دعمه ال�شخ�صي والقوي بل ودعم الوزارة
�أي�ض ًا لهذه اجلائزة ،كي حتقق ب�إذن اهلل ،كافة
الأهداف املو�ضوعة لها ،والآمال املرج ّوة منها.
كما هن�أ معاليه ال�شخ�صيات املكرمة باجلائزة
يف دورت �ه��ا اخل��ام���س��ة  2013وع �ل��ى ر�أ��س�ه��ا
معايل الدكتور عزيز �آخنو�ش وزي��ر الفالحة
وال�صيد البحري يف اململكة املغربية ،ومعايل
الدكتور طارق بن مو�سى الزدجايل مدير عام
املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،و�سعادة
ع�ل��ي م�صطفى حم�م��د ال�ت�ج�ل��ي م��دي��ر ع��ام
م�شاتل ال�ساحل الأخ�ضر من الإمارات العربية
املتحدة .على جهودهم املتميزة ودورهم امل�ؤثر
يف خدمة �شجرة نخيل التمر والعاملني يف
قطاع زراعة النخيل و�إنتاج التمور على م�ستوى
املنطقة والعامل.
كما هن�أ جميع الفائزين على فوزهم بفئات
اجلائزة يف دورتها اخلام�سة وهم على التوايل:
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ع��ن فئة البحوث وال��درا��س��ات املتميزة كرم
الفائز باملركز الأول جهاز ابوظبي للرقابة
الغذائية من دولة الإم��ارات العربية املتحدة.
والفائز باملركز الثاين املعهد الوطني للبحث
الزراعي يف اململكة املغربية.
وع��ن فئة املنتجون امل�ت�م�ي��زون ك��رم الفائز
باملركز الأول املهند�س مهلهل جا�سم �إبراهيم
امل�ضف من دول��ة الكويت .يف حني مت حجب
اجلائزة عن املركز الثاين.
وع��ن فئة �أف�ضل تقنية متميزة ك��رم الفائز
باملركز الأول الدكتور عبد اهلل حممد احلمدان
من اململكة العربية ال�سعودية .والفائز باملركز
ال�ث��اين املهند�س �أم�ين زوب��ة م��ن اجلمهورية
التون�سية.
وع��ن فئة �أف�ضل م�شروع تنموي ك��رم الفائز
باملركز الأول الهيئة العامة للنخيل ب��وزارة
ال��زراع��ة يف اجلمهورية ال�ع��راق�ي��ة .والفائز
باملركز الثاين الدكتور حامد �إبراهيم املو�صلي
من جمهورية م�صر العربية.
وع��ن ف�ئ��ة ال�شخ�صية امل ��ؤث��رة ك��رم �سعادة
الدكتور حممد �سعيد مكي من اململكة الأردنية
الها�شمية ،لدوره البارز يف خدمة قطاع نخيل

التمر و�صناعة التمور على امل�ستوى العربي.
و�أك��د معاليه �أن اجلائزة اليوم وه��ي حتتفي
بتكرمي ال�ف��ائ��زي��ن ب��دورت�ه��ا اخل��ام���س��ة ،هي
منا�سبة طيبة جندد فيها عهد الوالء والوفاء،
�أن نكون على قدر توقعات �صاحب ال�سمو الوالد
رئي�س الدولة ،يف حتمل امل�س�ؤولية للم�ضي قدم ًا
يف خدمة املزارعني املنتجني ،كل من موقعه
�سواء يف البحث العلمي والتطور التقني ملا فيه
خدمة الإن�سان وتوفري الغذاء ال�صحي على
م�ستوى العامل ،وجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر قد لعبت دور ًا هام ًا يف تكرمي هذه الفئة
املتميزة من املبدعني املخل�صني ل�شجرة نخيل
التمر يف خمتلف املجالت ،فالتمر يلعب اليوم
دور ًا هام ًا يف �سد الفجوة الغذائية لكثري من
�شعوب دول العامل فهو �أحد �أهم عنا�صر الأمن
ال�غ��ذائ��ي بح�سب ت�صنيف منظمة الأغ��ذي��ة
والزراعة الدولية (الفاو).
وختم معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة كلمته مبفاج�أة علمية
قيمة حيث �أع�ل��ن ب ��أن حمبي النخلة �سوف
يكونوا جميع ًا على موعد يف العام املقبل مع
�أك�بر و�أ��ض�خ��م م��ؤمت��ر بالعامل ه��و «امل��ؤمت��ر

ال��دويل لنخيل التمر» ت�ست�ضيفه العا�صمة
ابوظبي يف ن�سخته اخلام�سة ،وال��ذي د�أب��ت
على تنظيمه منذ البداية جامعة الإم��ارات
العربية املتحدة كل �أربع �سنوات مرة بالتعاون
مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبع�ض
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة املخت�صة،

مب�شاركة عربية ودول�ي��ة وا�سعة لنخبة من
علماء نخيل التمر حول العامل.
كما �شكر معاليه كافة �أع�ضاء جمل�س �أمناء
اجلائزة ،على اهتمامهم وعطائهم ،كما �شكر
كافة الهيئات وامل�ؤ�س�سات ،التي تتعاون مع �إدارة
اجل��ائ��زة ،م �ق �دّر ًا للجميع� ،أدواره� ��م املهمة،

و�إ�سهامهم امللحوظ ،يف ه��ذا املجال ،وداعي ًا
امل��وىل �سبحانه وتعاىل� ،أن ي�ستمر العمل على
ه��ذا النحو ،يف دع��م وتطوير زراع ��ة النخيل
و�إنتاج التمور ،ولتكون هذه اجلائزة دائم ًا وب�إذن
اهلل� ،أدا ًة مهمة ،ت�شجع العمل والإبداع واالبتكار،
يف م�سرية الدولة ،بل يف العامل ب�أ�سره.

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013

9

10

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013

11

معالي عزيز أخنوش
وزير الفالحة والصيد البحري  -المملكة المغربية

ولد ال�سيد عزيز �آخنو�ش يف عام  1961يف منطقة تافراوت .حا�صل على
درجة الدبلوم يف الإدارة من (مدر�سة �شريبروك بكندا) ،قبل �أن ي�صبح
وزير الفالحة وال�صيد البحري يف اململكة املغربية ،وال�سيد عزيز �آخنو�ش
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هو رئي�س جمموعة �أك��وا� ،أك�بر �شركة قاب�ضة يف جمال النفط والغاز
والعقارات بالإ�ضافة �إىل � 50شركة تابعة .وكان �أي�ضا الرئي�س ال�سابق
ملنطقة �سو�س ما�سا درعة.

معالي د .طارق بن موسى الزدجالي
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

رئي�س اللجنة التوجيهية خلطة العمل الأفريقية العربية امل�شرتكة للتنمية
الزراعية والأمن الغذائي .رئي�س اللجنة الأكادميية للمعهد العربي التقني
للزراعة وال�ثروة احليوانية .رئي�س الربنامج العربي للتنمية الزراعية
والريفية املتكاملة وامل�ستدامة يف واليات دارفور بال�سودان  .ع�ضو منتخب
يف جمل�س حمافظي املجل�س العربي للمياه للدورة (2012-2010م).
رئي�س الربنامج العربي لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة  .الإ�شراف
على الربنامج العربي لال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة والربنامج

العربي ملكافحة �آف��ات نخيل التمر والربنامج العربي لرتبية الأحياء
املائية والربنامج العربي ل�صحة احليوان والربنامج العربي للتدريب
الزراعي وال�سمكي .بع�ض امل�ساهمات يف جمال الزراعة والأمن الغذائي:
�شارك يف العديد من امل�ؤمترات واللقاءات العربية والإقليمية والدولية.
قدم العديد من الأوراق العلمية حول الزراعة والأمن الغذائي يف عدد من
امل�ؤمترات واللقاءات واالجتماعات العربية والإقليمية والدولية العلمية
املتخ�ص�صة.
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سعادة علي مصطفى محمد التجلي
اإلمارات العربية المتحدة

رئي�س م�شاتل ال�ساحل الأخ�ضر بالفجرية .مدير عام الدائرة املالية
بحكومة الفجرية� .أحب النخلة و�أحبته .كان وال يزال �شغوف ًا بها .كان
لكلمات املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل
ثراه واهتمامه بالنخلة وت�سخري كل الطاقات لها من ال�سحر على قلبه.
و�أحاديث املغفور له الوالد ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ومن بعده
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي حاكم ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية حفظه اهلل جعله يفكر يف النخلة هذا املخلوق الذي كرمه
اهلل تبارك وتعاىل وحث على زراعتها حتى عند قيام ال�ساعة.
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فكر يف �إن�شاء امل��زارع التي تهتم بزراعة النخيل .وكان رعايته للنخلة
كرعايته لأبنائه� .أن�ش�أ م�شاتل ال�ساحل الأخ�ضر  1998وك��ان الهدف
التميز يف زراعة النخيل و�إنتاج التمور .ا�شتهر برعايته للنخلة لذا كان
املرجع لكل املزارعني واملهتمني بالنخلة باملنطقة ال�شرقية� .أن�ش�أ مزارع
متور ال�سيجي كم�شروع حكومي تابع حلكومة الفجرية بهدف �إنتاج �أجود
�أن��واع التمور وت�صنيع منتجاته حتى �أ�صبح من �أ�ضخم م�شاريع �إنتاج
التمور بالدولة.
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فئة البحوث والدراسات المتميزة  :الفائز األول

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
اإلمارات العربية المتحدة

ملخ�ص عن البحث الفائز بعنوان :تدعيم عجينة التمر� .إعداد د .حممد
الفار�سي ،جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية  +د� .ساي يل ،جامعة كورنيل
الأمريكية  .تعترب عجينة التمر من منتجات التمور الأك�ثر �إنتاج ًا يف
دولة الإمارات العربية املتحدة كما تدخل يف �إنتاج الكثري من املعجنات
واحللويات .يتم ت�صنيع عجينة التمر من التمور الغري قابلة لال�ستهالك
املبا�شر نتيجة ل�صغر حجمها �أو تغري �شكل الثمرة نتيجة ل�سوء معامالت
ما بعد احل�صاد .وتتعر�ض عجينة التمر �إثناء الت�سويق �إىل فقد الرطوبة
والت�صلب مما ي�ؤثر على موا�صفاتها الغذائية .خالل عمليات ت�صنيع
عجينة التمر و�صناعة الدب�س تنتج كميات كبرية من النوى والتي تعترب
من ف�ضالت هذه ال�صناعة والتي ت�صل �إىل �آالف الأطنان �سنوي ًا مما
ي�شكل م�صدر تلوث بيئي م�ستمر يف �صناعة التمور .علم ًا �أن نوى التمر
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يعترب م�صدر ًا غني ًا بالألياف الغذائية وم�ضادات الأك�سدة والتي لها دور
كبري يف حماية �صحة الإن�سان من كثري من الإمرا�ض .لذا تهدف هذه
الدرا�سة �إىل تدعيم عجينة التمر مب�سحوق النوى ،لرفع القيمة الوظيفية
للعجينة وحت�سني قوامها بزيادة ن�سبة الألياف واىل ا�ستغالل نوى التمر
ورفع العائد منه� .أو�ضحت الدرا�سة �أن تدعيم عجينة التمر ب  % 3من
م�سحوق النوى املجفف كان من �أف�ضل ن�سب اخللط حيث �أدى �إىل رفع
الرطوبة بن�سبة  26%والألياف الغذائية بن�سبة  37%وم�ضادات الأك�سدة
بن�سبة  .27%ه��ذه ال��زي��ادة يف مكونات العجينة �أدت �إىل رف��ع القيمة
الوظيفية للعجينة بالإ�ضافة �إىل حل م�شكلة الت�صلب ،كما �أدت �إىل زيادة
وزن املنتج بن�سبة  29%مما �سيكون له عائد اقت�صادي يف الإنتاج.

فئة البحوث والدراسات المتميزة  :الفائز الثاني

المعهد الوطني للبحث الزراعي
المملكة المغربية

ملخ�ص عن البحث الفائز بعنوان :انتقاء الب�صمات اجلزيئية لتحليل
التنوع اجليني والتنميط اجليني للأ�صناف والك�شف املبكر للجن�س
والفرز ال�سريع ملقاومة مر�ض البيو�ض يف نخيل التمر� .إعداد د .موالي
ح�سن ��س��درة .مدير بحوث ورئي�س املركز اجلهوي للبحث الزراعي
مبراك�ش التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي.
لكون النخلة ثنائي اجلن�س ومعمرة ،يتطلب عمليات انتقاء �أ�صنافها
وحت�سينها الوراثي وقتا طويال و�أمواال طائلة .يهدف البحث �إىل ا�ستخدام
الب�صمات اجلزيئية ك�أدوات لتقييم التنوع والرتكيب الوراثيني والتنميط
اجليني لأ�صناف النخيل والك�شف املبكر للجن�س والفرز ال�سريع ملقاومة
مر�ض البيو�ض يف نخيل التمر .وقد مت اختبار ا�ستخدام عدة مئات من
البادئات من نوع  RAPDو  ISSRاجلينية من �أجل تقييم م�ستوى التنوع،

التنميط اجليني ،وحتديد العديد من الب�صمات اجلزيئية املر�شحة التي
ميكن �أن متيز جزئيا �أو كليا بني �أ�صناف مقاومة وح�سا�سة ملر�ض البيو�ض
وت�ساعد عن الك�شف املبكر جلن�س النخلة .ومن بني  550بادئات من نوع
 )RAPD (-DNA Decamer10مت اختيار  170منها متكن بتحديد �أكرث
من  300ب�صمة جزيئية متنوعة ومتعددة الأ�شكال وقادرة على الك�شف
عن تعدد وتنوع الأ�شكال اجلينية وحتديد منط �أ�صناف النخيل .وقد بلغت
ن�سبة تنوع الأ�شكال  70٪بحيث �أعطت كل بادئة � 1إىل  5ب�صمة خمتلفة
ومميزة ح�سب البادئات .وقد ك�شف هذا النوع من البادئات �أكرث من
 80ب�صمة متنوعة ومتعددة الأ�شكال ومميزة لالختالفات ويرتاوح معدل
متييز االختالفات من  % 100-43مبتو�سط  80%ومتو�سط  6،1ب�صمة
مميزة لالختالفات لكل بادئة.

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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فئة المنتجين المتميزين  :الفائز الثاني

شركة نخيل الخليج للتجارة العامة
دولة الكويت

م�ؤ�س�س ومدير عام �شركة الربكة الدولية للمواد الغذائية (متور الربكة)
ملخ�ص عن �أف�ضل �إنتاج :لقد قام امل�شروع مرتكز ًا على �أربعة حماور:
�إن�شاء امل��زارع اخلا�صة بزراعة عدة �أ�صناف من نخيل التمر .و�إن�شاء
م�صنع لكب�س و�إنتاج التمور .ت�أ�سي�س �شركة مهمتها الرئي�سية ن�شر زراعة
النخيل وتقدمي اخلدمات املميزة للمزارعني والهواة  .ت�أ�سي�س و�إن�شاء
�شركة ت�سويق جميع املنتجات اخلا�صة بالنخلة.
النجاحات التي مت حتقيقها والتي ت�صب يف زراعة وخدمة و�إنتاج النخيل
يف الكويت� :إكثار � 13صنف من �أف�ضل �أنواع النخيل ،وجعلناها مبتناول
املزارعني ب�أ�سعار منا�سبة� .إقامة الندوات واملحا�ضرات واملهرجانات
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بالتعاون مع اجلهات الر�سمية ،لتثقيف اجلمهور .قمنا بزراعة �أكرث من
� 220ألف نخلة يف دولة الكويت .يف حني �أعداد الف�سائل التي مت �إنتاجها
من نخيلنا ومتت زراعتها ف�إنها ت�صل �إىل  % 50من �إجمايل النخيل
املوجود يف دولة الكويت .تقدمي خدمات ملزارعي النخيل بالكويت ،تبد�أ
من تخطيط امل��زارع ،وخدمات الرعاية والإثمار� .إن�شاء مزارع خا�صة
ت�ضم  9000نخلة من �أجود الأن��واع ،تنتج حالي ًا  300طن من التمور.
عام  2004قمنا ب�إن�شاء �شركة متخ�ص�صة يف ت�سويق منتجات التمر حتت
م�سمى “�شركة الربكة الدولية للمواد الغذائية” ،وهي من �أكرب م�سوقي
التمور يف الكويت.

فئة أفضل تقنية متميزة  :الفائز األول

د .عبداهلل بن محمد الحمدان
المملكة العربية السعودية

ملخ�ص عن التقنية الفائزة بعنوان :تقنية التحكم يف غ��ازات و�سط
التخزين لإطالة العمر التخزيني لتمور الربحي يف مرحلة اخلالل على
م�ستوى جتاري
يتطلب الإنتاج املتزايد من التمور التي ت�ستهلك يف مرحلة ن�ضج اخلالل
(البلح) جهد ًا م�ضاعف ًا من الباحثني والقطاعات التنموية واال�ستثمارية
لإي�ج��اد ق�ن��وات ت�سويقية مميزة لال�ستفادة م��ن ه��ذا املنتج الوطني
اال�سرتاتيجي �أحد القنوات املهمة للحفاظ على هذا املنتج طازج ًا طوال
العام هو ا�ستخدام تقنيات اجلو املتحكم به املبني على �أ�س�س علمية.
هدف هذا امل�شروع البحثي التطبيقي �إىل دار�سة ا�ستخدام تقنية اجلو
املتحكم به تقني ًا واقت�صادي ًا لإط��ال��ة العمر التخزيني مع املحافظة
الق�صوى على اجلودة الطازجة لإطالة فرتة العر�ض يف ال�سوق وحفاظ ًا
على قنوات �سعرية معقولة للمنتج لأ�شهر �صنف من �أ�صناف التمور التي
ت�ستهلك ب�صورة وا�سعة يف مرحلة اخل�لال وه��و �صنف الربحي الذي
ي�شتهر بطعمه احللو وقوامه املميز ف�ض ًال عن �إنتاجه الغزير ويتميز �صنف

الربحي ب�شهرته يف الأ�سواق العاملية جلودته املتميزة يف مرحلة اخلالل
خالل املو�سم الق�صري لإنتاجه.
مت تنفيذ البحث على م�ستوى �شبه جت��اري با�ستخدام �أح��دث النظم
التقنية املتوافرة عاملي ًا والتي تتكون من غرف تربيد حمكمة الت�صميم
يتم فيها التحكم �آلي ًا يف درجة حرارة التخزين وتركيز غازي الأك�سجني
وثاين �أك�سيد الكربون والنيرتوجني ب�صورة م�ستمرة ،يحتوي هذا النظام
على معدات متكاملة من غرف التخزين املربدة ،جهاز توليد النيرتوجني،
جهاز تقلي�ص ثاين �أك�سيد الكربون ،معدات قيا�س وحتكم وغريها.
ترمي هذه الدرا�سة �إىل معاجلة م�شكالت واقعية تعاين منها �أحد �أهم
الأن�شطة االقت�صادية الزراعية يف اململكة العربية ال�سعودية وال��دول
املنتجة له وهو قطاع �إنتاج التمور ،وال��ذي يواجه العديد من العقبات
الت�سويقية ،وخا�صة تخلف تقنيات ما بعد احل�صاد والتي يعاين منها
منتجي التمور وخا�صة �صنف الربحي يف مرحلة اخلالل.

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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فئة أفضل تقنية متميزة  :الفائز الثاني

م .أمين زوبة

الجمهورية التونسية

ملخ�ص عن التقنية الفائزة بعنوان� :إكثار نخيل التمر بو�سط بيئي جديد
من كرب النخيل .الو�سط الزراعي هو مادة ميكن ا�ستعمالها كبديل عن
الرتبة العادية كركيزة للتنبيت والزراعة وذلك ملزيد التحكم يف عملية
ال�سقي والتغذية وبالتايل حت�سني الإنتاجية والتمكن من منو �أ�سرع و�أكرث
ت��وازن للنباتات .من �أج��ل توفري حاجيات ال�سوق العربية والإ�سالمية
من الأو�ساط الزراعية يتم ا�سترياد كميات �ضخمة ومتزايدة من هته
املنتجات كاال�سفنغون اجلفت ,م�سحوق ق�شرة جوز الهند ,الرباليت
والفرميكواليت .م��ن هنا تظهر �أهمية �إي�ج��اد ب��دائ��ل حملية ال�صنع
خ�صو�صا مع التزايد املتوا�صل لأ�سعار الأو�ساط الزراعية عامليا.
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يف هذا العمل مت تطوير و�سط زراع��ي جديد يتمتع بخا�صيات زراعية
متميزة من كرب النخيل الذي يعترب خملفا من خملفات الواحة متوفر
بكميات كبرية �سنويا يف بلدان العامل العربي والإ�سالمي .لقد �أثبتت كل
الفحو�صات والتجارب التطبيقية �أن الو�سط امل�صنوع من كرب النخيل
ق��ادر على تعوي�ض املنتجات امل�ستوردة بكفاءة عالية كما �أن عملية
الت�صنيع املقرتحة وامل�ضافات التكميلية تعد غري مكلفة مما ميكن من
�إيجاد بديل ب�أ�سعار منا�سبة للمنتجني والزراعيني املحليني وقد متكن من
حتويل بع�ض البلدان التي عرفت كم�ستوردة ح�صرية للأو�ساط الزراعية
�إىل بلدان م�صدرة لها.

فئة أفضل مشروع تنموي  :الفائز األول

الهيئة العامة للنخيل بوزارة الزراعة
الجمهورية العراقية

ملخ�ص عن امل�شروع التنموي بعنوان :ت�أهيل قطاع النخيل يف العراق.
قامت الهيئة العامة للنخيل بغداد /العراق وبالتعاون مع منظمة الغذاء
والزراعة الدولية (الفاو) كجهة راعية وممولة يف تنفيذ م�شروع ت�أهيل
قطاع زراعة النخيل يف العراق .بهدف ت�أهيل هذا القطاع باعتباره قد
تعر�ض للإهمال يف العقود ال�سابقة مما �أثر �سلب ًا على الواقع الزراعي
واالقت�صادي .و�أن النهو�ض بواقع زراعة النخيل و�إنتاج التمور ي�ساهم
معنوي ًا يف ت�أمني م�صادر غذائية وخلق فر�ص عمل يف املجاالت الزراعية
وال�صناعية والت�سويقية مما يكون له الأثر االيجابي امللمو�س يف ازدهار
االقت�صاد العراقي.
وعلى �ضوء النتائج امل�سح ال�شامل لزراعة النخيل يف املحافظات الو�سطى

واجلنوبية فقد مت �إن�شاء خمترب للزراعة الن�سيجية وتزويده بالأجهزة
العلمية الأ�سا�سية وال�ضرورية �إ�ضافة �إىل �إن�شاء بيت زجاجي وعدد من
البيوت البال�ستيكية لغر�ض البدء ب�إكثار النخيل ن�سيجي ًا وتوفري الف�سائل
من الأ�صناف اجليدة لت�أهيل الب�ساتني املت�ضررة و�إن�شاء الب�ساتني
احلديثة .كما مت اط�لاع وتدريب ع��دد من املخت�صني والفنيني داخل
وخارج العراق يف جمال الزراعة الن�سيجية والهند�سة الوراثية (الب�صمة
الوراثية) على �أحدث املختربات املتخ�ص�صة باملنطقة ملعرفة �أحدث ما
تو�صلت له هذه املراكز العلمية يف �إكثار النخيل ن�سيجي ًا .ويف نف�س الوقت
و�ضعت خطة �سريعة لإع��ادة زراع��ة ب�ساتني النخيل املتدهورة و�إن�شاء
الب�ساتني �أحلديثه من خالل جتهيز وتعوي�ض املزارعني بالف�سائل ب�صوره
مبا�شرة لأهم الأ�صناف اجليدة ذات املوا�صفات القيا�سية.
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فئة أفضل مشروع تنموي  :الفائز الثاني

د .حامد إبراهيم الموصلي

جمهورية مصر العربية

ملخ�ص عن امل�شروع التنموي بعنوان :ن�شر ال�صناعات ال�صغرية القائمة
على خامات النخيل
تتمثل الفكرة الأ�سا�سية للم�شروع يف �إطالق طاقات املبادرة والإبداع لدى
عامة النا�س يف القرى وذلك من خالل م�ساعدتهم يف �إعادة اكت�شاف
مواردهم املحلية� ،أي �إيجاد �صلة جديدة بني هذه املوارد واحتياجاتهم
املعا�صرة .ولقد مت اختيار املنتجات الثانوية للنخلة (جريد النخيل
كمثال) لأن النخلة عن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر الغطاء النباتي الطبيعي
ومكون هام يف التاريخ احل�ضاري يف الدول العربية والإ�سالمية.
ر�سالة امل�شروع :متكني �أب�ن��اء القرى (خا�صة الفقراء منهم) علمي ًا
وتكنولوجي ًا واقت�صادي ًا كي يكونوا م�شاركني فعالني يف تنمية جمتمعاتهم
املحلية و�ضمان حياة كرمية بالإ�ضافة �إىل احلفاظ على البيئة.

22

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

منهجية امل�شروع :مت حتديد املناطق التي يرتكز فيها الفقر يف م�صر
(حمافظات املنيا و�أ�سيوط و�سوهاج) ،حيث وقع االختيار على حمافظة
املنيا لأنها ت�ضم  % 42من القرى الأفقر يف املحافظات الثالث ،وبعد
و�ضع معايري للمفا�ضلة تو�صلت الدرا�سة �إىل اختيار قرية القايات لتطبيق
امل�شروع .بعد ذلك مت القيام بدرا�سة ميدانية مكثفة لقرية القايات وذلك
للتعرف على اجلمعيات الأهلية الن�شطة بها وكذلك الختبار مدى تقبل
�أهايل القرية للم�شروع .كذلك مت تكوين جلنة ت�سيري للم�شروع متثل �أهل
القرية.
�إجنازات امل�شروع  :ت�أ�سي�س حا�ضنة تكنولوجية للقيام باجلهود الإبداعية
لت�صميم العمليات ال�صناعية و�إبداع املعدات امل�ستحدثة للتعامل مع جريد
النخيل كمادة �صناعية �أخذ ًا لظروف القرية يف االعتبار.

فئة الشخصية المؤثرة  :الفائز

د .محمد سعيد مكي
المملكة األردنية الهاشمية

دك�ت��وراه يف تكنولوجيا ال�غ��ذاء من معهد الأب�ح��اث الزراعية ()IARI
نيودلهي/الهند عام 1975
امل�ساهمات العلمية  :ن�شر العديد من الأبحاث العلمية يف جمال تعبئة
وت�صنيع التمور ب�صفته باحث ًا منذ العام  1975يف مركز �أبحاث النخيل
والتمور التابع مل�ؤ�س�سة البحث العلمي العراقية .عمل حما�ضر ًا مادة
ت�صنيع التمور بق�سم ال�صناعات الغذائية يف كلية ال��زراع��ة بجامعة
الب�صرة .يف عام  1982التحق مبنظمة الغذاء والزراعة الدولية ()FAO
خبري ًا �إقليمي ًا يف تعبئة ومداولة التمور مب�شروع املركز الإقليمي لبحوث
النخيل والتمور ومقره بغداد .عمل بعدها مع منظمة الفاو وحتى عام
 1991يف الربنامج ال�سعودي للتنمية الزراعية خبري ًا يف ت�صنيع التمور
بالهفوف .وقام خالل هذه الفرتة بالإ�شراف الفني على م�صنع تعبئة
التمور التابع لوزارة الزراعة لت�أمني اجلودة النوعية للتمور املعب�أة كما قام

ب�إجراء الأبحاث العلمية يف جمال حتديد �صالحية الأ�صناف التجارية
لعمليات التعبئة والتغليف وتطوير منتجات جديدة كالدب�س واخل��ل.
كما مت خالل الفرتة �إلقاء العديد من الأبحاث واملحا�ضرات العلمية يف
الندوات التي �أقامها مركز �أبحاث النخيل والتمور التابع جلامعة امللك
في�صل بالهفوف.
اعتبارا من  1992وحتى عام  2001التحق خبري الت�صنيع ب�إحدى �شركات
القطاع اخلا�ص بال�سعودية مديرا عام مل�صنع تعبئة التمور ل�شركة �صافوال
يف جدة (متور اجلزيرة) .ثم التحق ب�شركة فاما القاب�ضة بالريا�ض
مديرا عام مل�صنع تعبئة التمور (متور املحمدية) .وقد قام اخلبري خالل
عمله ب�إعداد املوا�صفات اخلا�صة باملكائن و�إدخ��ال التقنيات احلديثة
اخلا�صة بخطوط الإنتاج والإ�شراف على ت�شغيل امل�صنع وتعبئة منتجات
التمور لأغرا�ض ال�سوق املحلي واخلارجي.
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ترأس االجتماع الدوري السادس ألعضاء مجلس أمناء الجائزة

نهيان مبارك يؤكد عزم الجائزة
على تعزيز موقع اإلمارات الدولي في خدمة النخلة
بقيادة خليفة بن زايد آل نهيان

تر�أ�س معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ظهر
الأحد  3مار�س  2013يف ق�صر الإم��ارات بالعا�صمة ابوظبي االجتماع
الدوري ال�ساد�س ملجل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بح�ضور
كامل الأع�ضاء ومقرر جمل�س الأمناء ،اطلع فيه على ج��دول الأعمال
و�أثنى على جهود الأمانة العامة و�أع�ضاء جمل�س الأمناء يف ما مت حتقيقه
من اجنازات خالل الدورة اخلام�سة،
و�شدد معاليه عزم اجلائزة على تعزيز موقع الإم��ارات الدويل يف خدمة
اخللة بقيادة �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 ومتابعة �سم ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
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كما ا�ستعر�ض معاليه التقرير الفني واملايل لأعمال اجلائزة يف دورتها
اخلام�سة� ،إ�ضافة �إىل امللف الإعالمي وما حققته اجلائزة من جناح
يف م�سابقة النخلة يف عيون العامل وهذا م�ؤ�شر �إ�ضايف على م�صداقية
اجلائزة يف توا�صلها مع خمتلف فئات املجتمع املحلي عرب توظيف فن
الت�صوير ال�ضوئي كو�سيلة لتنمية وعي اجلمهور ب�أهمية �شجرة نخيل
التمر وتكري�س ثقافة نخيل التمر .كما اعتمد �سموه اخلطة الإداري��ة
والإعالمية للجائزة يف دورتها ال�ساد�سة .2014
جتدر الإ�شارة �إىل �أن جامعة الإمارات العربية املتحدة قد وفرت العام
املا�ضي املكاتب الإدارية اجلديدة للأمانة العامة للجائزة يف مبنى املعهد
الإ�سالمي مبدينة العني.

بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

مذكرة تفاهم تنسجم مع
طموحات الطرفين في خدمة
وتطوير زراعة نخيل التمر
جامعة اإلمارات تتعاون مع نيويورك أبوظبي
لبحث التسلسل الجيني للتمور المحلية

بح�ضور معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزي��ر الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع ،و�سعادة الدكتور فابيو بيانو املدير الأكادميي جلامعة
نيويورك ابوظبي ،وقعت جامعة الإمارات العربية املتحدة ممثلة بوحدة
درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك
ابوظبي ،بهدف تعزيز التعاون الفني بني الطرفني عرب و�ضع ال�شروط
والأحكام التي مبوجبها �سوف يتم التعاون بني الطرفني لإجراء البحث
العلمي املت�صل بت�سل�سل اجلينوم للأنواع املختلفة من التمور املحلية
( ).Phoenix dactylifera Lمن �أجل معرفة ودرا�سة جينات �شجرة
النخيل.
و�أكد الدكتور علي را�شد النعيمي مدير جامعة الإمارات �أنه ويف �إطار هذه
املذكرة �ستقوم وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور باجلامعة

بتوفري الأ�صول النباتات الالزمة لأنواع التمور املحلية لإجراء الت�سل�سل
اجليني لها ،وتوفري الدعم التقني واللوج�ستي املنا�سب جلامعة نيويورك
�أبوظبي حتى تتمكن من تنفيذ خدماتها مبوجب مذكرة التفاهم.
يف حني �ستقوم جامعة نيويورك ابوظبي بكافة العمليات اخلا�صة بتقنية
الت�سل�سل اجليني وفح�ص اجلينومات ،ورف��ع تقارير دوري��ة جلامعة
الإم ��ارات ح��ول تقدم البحوث ونتائجها .بالإ�ضافة �إىل جتميع كافة
التقارير واملقاالت املت�صلة بالأبحاث من �أجل ن�شر نتائج البحث العلمي
يف املجالت الدولية املحكمة.
من جهته �أعرب الدكتور فابيو بيانو املدير الأكادميي بجامعة نيويورك
ابوظبي عن �سعادته بتوقيع هذه املذكرة التي من �ش�أنها تعزيز �أطر
التعاون العلمي مع جامعة الإم ��ارات ،م�شيد ًا ب��ال��دور ال��ري��ادي لدولة
الإم��ارات يف خدمة ال�شجرة املباركة ق ً
وال وعم ًال على امل�ستوى الإقليمي
والدويل.
و�أكد الدكتور النعيمي ب�أن هذه املذكرة ت�أتي يف �إطار توجيهات معايل
ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزي��ر الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
بالعمل على توطيد عالقات التعاون مع كافة جهات االخت�صا�ص حول
العامل مبا ي�ساهم يف االرتقاء مب�ستوى البحث العلمي بجامعة الإمارات
و�أثره الإيجابي على املجتمع املحلي.
وقع املذكرة كل من الدكتور علي را�شد النعيمي مدير جامعة الإمارات،
والدكتور فابيو بيانو املدير الأكادميي جلامعة نيويورك ابوظبي ،وح�ضر
حفل التوقيع �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ومدير وحدة درا�سات وتنمية بحوث نخيل التمر.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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بهدف رفع كفاءة المنافسة بين المرشحين
وتعزيز المشاركة الدولية

اجتماع اللجنة العلمية في
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

األستاذ الدكتور فرانز هوفامن
رئيس اللجنة العلمية
الواليات املتحدة األمريكية

األستاذ الدكتور فرانسيس ماريت
عضو اللجنة العلمية
الجمهورية الفرنسية

�أك��دت اللجنة العلمية التابعة جلائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر عزمها على تطوير معايري ا�ستالم طلبات
الرت�شيح ملختلف فئات اجل��ائ��زة بهدف رف��ع كفاءة
املناف�سة بني امل�شاركني على م�ستوى العامل� ،أكد ذلك
�سعادة الدكتور عبد الوهاب زاي��د �أم�ين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر عقب اجتماع اللجنة العلمية
للجائزة مبنا�سبة مرور خم�س دورات �أثبتت اجلائزة
جناحها على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة العلمية ظهر
الثالثاء 5مار�س 2013بفندق انرتكونتيننتال بابوظبي
بح�ضور كامل �أع�ضائها وهم الدكتور فرانز هوفمان
رئي�س اللجنة العلمية من �أمريكا ،والدكتور فران�سي�س
مارتي من فرن�سا ،والدكتور هاري�سون هيوز من �أمريكا،
والدكتور عبد اهلل وهابي من منظمة الأغذية والزراعة
(الفاو) والدكتور ح�سن �شبانة من ال�شبكة الدولية
لنخيلالتمر.
حيث �أكد �أمني عام اجلائزة �أن اجتماع اللجنة العلمية
جاء بتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان
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األستاذ الدكتور هاريسون هيوز
عضو اللجنة العلمية
الواليات املتحدة االمريكية

وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�س جمل�س �أمناء
اجلائزة ،وت�ضمن جدول �أعمال االجتماع مراجعة �شاملة
لأعمال اجلائزة خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية والبحث يف
�سبل تطوير اجلائزة مبا يحقق �أهدافها الإ�سرتاتيجية التي
حددهاالنظامالأ�سا�سي.
و�أ�ضاف دكتور زايد �أن املجتمعون خل�صوا �إىل عدة نقاط
�أهمها:
تو�سيع رقعة االت�صاالت الدولية والتوا�صل مع مراكز
البحوث املخت�صة بنخيل التمر على م�ستوى العامل مبا
يتما�شى مع حملة التعريف بفئات اجل��ائ��زة وت�شجيع
الباحثني للم�شاركة بها.
التوا�صلمعالباحثنيمن�أ�صحابالكفاءاتاملخت�صةبنخيل
التمر حول العامل وحثهم على الرت�شيح للجائزة.
تعزيز م�شاركة اجل��ائ��زة يف ك��اف��ة امل���ؤمت��رات الدولية
واملنا�سبات ذتات العالقة بهدف الرتويج والتعريف بفئات
اجلائزة ،مع �إحياء وتن�شيط خطة الزيارات التي بد�أتها منذ
�سنتني وفد الأمانة العامة للجائزة ملختلف دول العامل.

األستاذ الدكتور عبد الله وهايب
عضو اللجنة العلمية
منظمة األغذية والزراعة (الفـاو)

األستاذ الدكتور حسن شبانة
عضو اللجنة العلمية
خبري زراعة وإنتاج نخيل التمر

دعت إليها األمانة العامة للجائزة ضمن برنامجها للعام الثالث على التوالي

جولة إعالمية دولية
لمرافق زراعة وإنتاج التمور باإلمارات

نظمت الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر زيارة ميدانية
ي��وم االثنني  4مار�س  2013لعدد من ال��وف��ود ال��وزاري��ة العربية التي
ح�ضرت حفل تكرمي الفائزين باجلائزة يف دورتها اخلام�سة مب�شاركة
الوفد الإعالمي العربي الذي د�أبت اجلائزة على ا�ست�ضافته كل عام� ،إىل
بع�ض مرافق الإنتاج املتعلقة بزراعة النخيل و�إنتاج التمور بالإمارات.
�شارك فيها الوفد الليبي ،كما �ضم الوفد الإعالمي كل من ممثل وكالة
الأبناء الكويتية ،ومدير موقع �آفاق علمية من اململكة الأردنية الها�شمية،
ومدير موقع �آف��اق بيئية من اململكة املغربية ،وممثل عن قناة املنارة
العلمية من جمهورية م�صر العربية ،وممثل من جريدة الوطن بابوظبي
وبع�ض ممثلي و�سائل الإعالم املحلية بالإمارات.
وب��د�أت اجلولة ب��زي��ارة م�صنع الإم ��ارات للتمور بال�ساد للتعرف على
�إجن ��ازات الفوعة التي متثل قطاع النخيل وت�صنيع التمور بالدولة
واالطالع على التجربة الإماراتية الناجحة يف جمال ا�ستالم التمور من
املزارعني وحتقيق اال�ستغالل الأمثل من خالل ت�صنيعها �ضمن �سل�سلة
منتجات متور فاخرة تعك�س جودة الإنتاج املحلي من مزارع املواطنني
وتربز فخر ال�صناعة الوطنية وجودة التمور الإماراتية.

كما قام الوفد بزيارة ملزرعة الفوعة وذلك للإطالع على �أ�ساليب الزراعة
الع�ضوية ب�صفة مزرعة الفوعة �أكرب مزرعة نخيل ع�ضوية يف العامل.
وقد �أبدى احل�ضور �إعجابهم مب�ستوى التقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف
م�صانع التمور وجودة الإنتاج ودقة مراحل الت�صنيع والفرز الآيل للتمور
با�ستخدام احدث الأجهزة الليزرية ،بالإ�ضافة �إىل �أف�ضل املمار�سات
الزراعية التي تطبقها مزرعة الفوعة وت�ساهم يف االرتقاء مب�ستوى جودة
التمور الإماراتية.
ثم قام الوفد الوزاري والإعالمي بزيارة �إىل وحدة درا�سات وبحوث تنمية
النخيل والتمور (خمترب زراعة الأن�سجة لإكثار ف�سائل النخيل الن�سيجية)
التابع جلامعة الإمارات العربية املتحدة مبدينة العني �أطلعوا على �أهم
اخلدمات واملنتجات التي يوفرها املخترب للأخوة املزارعني كما اطلعوا
على الآلية الفنية لإنتاج ف�سائل النخيل الن�سيجي با�ستخدام �أحدث
تكنولوجيا بهذا اخل�صو�ص كونها تلبي النمو امل�ضطرد يف زراعة �أعداد
كبرية من �أ�شجار نخيل التمر بالإمارات حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية
للمخترب � 150ألف �شتلة نخيل ن�سيجي بالعام من �أجود الأ�صناف.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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خليفة الدولية لنخيل التمر
تفتح باب الترشيح
لدورتها السادسة 2014
نهيان مبارك:
رعاية خليفة للجائزة
وسام شرف ومسؤولية
نتحملها لتعزيز انجازات
الدولة في خدمة الشجرة
المباركة والعاملين فيها
بتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
�أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الرت�شيح لفئات اجلائزة يف
دورتها اخلام�سة اعتبار ًا من الأول من يونيو  2013ولغاية الثالثني من
�شهر �أكتوبر القادم  2013متيحني املجال �أمام كافة الأخوة املزارعني
واملنتجني والباحثني والأكادمييني واملخت�صني وحمبي �شجرة نخيل التمر
حول العامل ،التقدم بطلباتهم للتناف�س والفوز ب�إحدى فئات اجلائزة
اخلم�س وهي فئة ال�شخ�صية املتميزة وفئة �أف�ضل م�شروع تنموي وفئة
�أف�ضل تقنية متميزة وفئة املنتجني املتميزين وفئة البحوث والدرا�سات
املتميزة يف جمال زراعة النخيل و�إنتاج التمور.
جاء ذلك يف م�ؤمتر �صحفي عقده �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد،
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر� ،صباح الأحد التا�سع من
يونيو  2013يف ق�صر الإم��ارات ب�أبوظبي بح�ضور �سعادة الدكتور هالل
حميد �ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س الأمناء رئي�س اللجنة الإدارية واملالية
باجلائزة ،و�سعادة الدكتور غالب احل�ضرمي ،ع�ضو جمل�س الأمناء،
عميد كلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات.
�أ�شار فيه الأمني العام �إىل �أن املنحنى البياين للجائزة ينمو باطراد نحو
الأمام على خمتلف ال�صعد التي ح�صدتها اجلائزة ،حيث �شكل االنفتاح
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الكبري على املجتمع املحلي �أف�ضل النتائج يف زي��ادة �أع��داد املر�شحني
املواطنني ملختلف فئات اجلائزة حيث و�صل العدد �إىل  55مواطن خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وذلك وفق ًا للتوجيهات ال�سامية ملعايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة ،وعليه فقد قررت الأمانة العامة للجائزة امل�ضي
قدم ًا يف حملتها الوطنية واالنفتاح على املجتمع املحلي لتو�سيع نطاق
امل�شاركة لأكرب عدد من الأخوة املزارعني من كافة ال�شرائح امل�ستهدفة
��س��واء ك��ان��وا م��زارع�ين �أو منتجني م�صنعني �أو باحثني و�أك��ادمي�ي�ين
وت�شجيعهم وت�أهيلهم للتناف�س على خمتلف فئات اجلائزة.

كما �أكد حر�ص �سمو ال�شيخ نهيان على تعزيز
احل�ضور الإقليمي وال��دويل للجائزة والبناء
على النجاحات التي حتققت خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية ملا فيه من خري وتقدير لكافة
امل��زارع�ين واملنتجني والباحثني على م�ستوى
العامل ،ترجم ًة للتوجيهات احلكيمة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة (حفظه اهلل) ،راعي اجلائزة ،ودعم
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ،ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،وحر�ص �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،على تعزيز موقع اجلائزة
ومكانتها بني اجلوائز الأخ��رى على م�ستوى
العامل.
م��ن جهته فقد �أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ه�لال حميد
�ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س الأمناء� ،إىل �أن
جممل �أعداد املر�شحني ملختلف فئات اجلائزة
بلغ عددهم الكلي  573م�شارك ميثلون 38
دول��ة حول العامل ( 20عربية و � 18أجنبية)

وبالتفا�صيل جن��د الآت ��ي 289 :م�شارك عن
فئة الدرا�سات والبحوث املتميزة 42 ،م�شارك
عن فئة �أف�ضل �إنتاج متميز 75 ،م�شارك عن
فئة �أف�ضل تقنية متميزة 92 ،م�شارك عن فئة
�أف�ضل م�شروع تنوي متميز 75 ،م�شارك عن
فئة ال�شخ�صية امل��ؤث��رة .م�شري ًا �إىل الزيادة
املتنامية يف ع��دد املر�شحني ملختلف فئات
اجل��ائ��زة ي�ؤكد على امل�صداقية والثقة التي
حققتها اجلائزة خالل فرتة ق�صرية بف�ضل
توجيهات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
رئي�س جمل�س الأمناء.
و�أعلن د.ه�لال �أن كافة اال�ستعدادات الفنية
والإداري��ة قد اكتملت .كما �أن اللجنة الإدارية
للجائزة �ستبد�أ بت�صنيف الطلبات امل�ستوفية
ل�شروط الرت�شيح خالل �شهر نوفمرب املقبل
وم��ن ثم تبد�أ اللجنة العلمية بتقييم طلبات
الرت�شيح خالل �شهري دي�سمرب ويناير املقبلني
والإع�ل�ان ع��ن �أ�سماء الفائزين خ�لال �شهر
ف�براي��ر ال �ق��ادم وح�ف��ل ال�ت�ك��رمي خ�لال �شهر

مار�س � 2014إن �شاء اهلل..
كما �أ��ش��ار الدكتور غالب احل�ضرمي ،ع�ضو
جمل�س الأم �ن��اء� ،إىل امل��وق��ع ال��ري��ادي ال��ذي
تبو�أته اجلائزة على امل�ستوى املحلي والإقليمي
وال ��دويل خ�لال ال���دورات اخلم�س املا�ضية،
بف�ضل توجيهات �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
رئي�س جمل�س الأم �ن��اء ،م��ؤك��د ًا ب ��أن اجلائزة
�ستم�ضي قدم ًا وهي تخطو يف عامها اخلام�س
على ط��ري��ق التميز وال �ن �ج��اح .وف �ق � ًا للر�ؤية
احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) الذي
تت�شرف اجلائزة بحمل ا�سمه ،ودعم الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،واهتمام معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزي��ر الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س الأمناء.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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تحت شعار «مجتمعنا أمانة»
»خليفة الدولية»
تشارك في القافلة الثقافية بالطويين
�شاركت االمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر �ضمن القافلة
الثقافية ل�شهر مايو  2013بالطويني التابعة لإم��ارة الفجرية والتي
تنظمها ب�شكل منتظم وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع .حتت �شعار
“جمتمعنا �أمانة” مب�شاركة  125جهة حكومية وخا�صة �ضمن برنامج
�شامل ومتنوع يجمع ما يزيد عن  120فعالية وخدمة متنوعة .حيث عرفت
اجلمهور امل�ستهدف ب�أهمية اجلائزة واخلدمات التي تقدمها للراغبني
يف الرت�شيح لفئات اجلائزة املختلفة ،بالإ�ضافة اىل توزيع املطبوعات
والن�شرات وجملة اجلائزة ال�شجرة املباركة.
حيث �شهدت �أيام القافلة الثقافية لهذا العام ح�ضورا جماهرييا مميزا
من جمهور الطويني واملناطق املجاورة حيث تخدم القافلة مناطق ظاهرة
ال�صفوة وحبحب وريامة ووادي كوب واملناطق التابعة لإمارة الفجرية.
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وتنطلق مبادرة القوافل الثقافية ان�سجام ًا مع دع��وة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،لتعزيز التالحم الوطني
واملجتمعي وحتقق الهدف الثاين من �أه��داف اخلطة اال�سرتاتيجية
للوزارة  2013-2011الرامي �إىل املحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز
مقوماتها ،بامل�شاركة املجتمعية والتنمية الثقافية وبكل الو�سائل املتاحة.
كما ثمنت وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،دور �شركاء الوزارة
يف ت�سيري القافلة و�إجناحها ،فالوزارة ت�سعى من خالل مبادرة القوافل
الثقافية ب�شكل ع��ام �إىل دم��ج ج�ه��ود اجل�ه��ات وال� ��وزارات والهيئات
احلكومية واملحلية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف حتقيق التنمية املجتمعية
والثقافية والرتابط املجتمعي ،وتعزيز القيم املجتمعية ون�شر التوعية على
اختالفها ،و� ً
صوال باملنتج الثقايف يف الإمارات �إىل كل �أبناء الدولة مهما
ابتعدت �أماكن �سكناهم.

“خليفة الدولية» تستقطب
محبي الشجرة المباركة المشاركين
في مهرجان اإلمارات الدولي 2013
عرب زوار مهرجان الإم��ارات ال��دويل للنخيل والتمر تقديرهم للجهود
التي تبذلها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف تعزيز الدور الريادي
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف جمال زراعة النخيل و�إنتاج التمور
على م�ستوى العامل .حيث ا�ستقطب جناح الأمانة العامة للجائزة حمبي
ال�شجرة املباركة ومنتجي التمور امل�شاركني يف املهرجان يف ن�سخته
ال�سابعة الذي ت�ست�ضيفه العا�صمة �أبوظبي خالل الفرتة  26 – 21نوفمرب
2013

�أكد ذلك �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام اجلائزة معرب ًا عن
تقديره للتوجيهات ال�سامية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ودعم الفريق �أول �سم ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،واهتمام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزي��ر الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة.
م�شيد ًا بامل�شاركة النوعية للجائزة يف مهرجان الإمارات الدويل للنخيل
والتمر بن�سخته ال�سابعة ،و�أن ذلك يعترب فر�صة واع��دة لتعريف كافة
الباحثني واملنتجني والأكادمييني املتميزين وحمبي �شجرة نخيل التمر
حول العامل بفئات اجلائزة و�إتاحة الفر�صة للفوز ب�إحدى فئاتها اخلم�س.
م�ضيف ًا ب ��أن املهرجان فر�صة لبناء اط��ر التعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات
العالقة بزراعة النخيل و�إنتاج التمور على م�ستوى العامل حيث ي�ستقطب
املهرجان �أكرث من � 200شركة من خمتلف دول العامل مبا يعك�س املكانة
التي تتحلى بها دولة الإمارات يف خدمة ال�شجرة املباركة والعاملني فيها.

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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وسط تظاهرة علمية عالمية برعاية معالي وزير
التعليم العالي وبحضور معالي وزير الزراعة

ندوة نخيل التمر الخامسة
تستضيفها جامعة الملك فيصل باإلحساء
برعاية معايل وزي��ر التعليم العايل الدكتور خالد بن حممد العنقري
وبح�ضور معايل وزي��ر الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم
وح�ضور امل�شاركني من اململكة العربية ال�سعودية وخمتلف دول العامل
ا�ست�ضافت جامعة امللك في�صل بالإح�ساء ندوة النخيل والتمور اخلام�سة
حت��ت ��ش�ع��ار (التقنية احل�ي��وي��ة يف نخيل ال�ت�م��ر) وذل ��ك ي��وم الأح��د
1434/12/29هـ املوافق 2013/11/3م والتي نظمها مركز التميز
البحثي يف النخيل والتمور بجامعة امللك في�صل بالإح�ساء وملدة ثالثة
�أيام.
حيث بلغ عدد البحوث العلمية امل�شاركة يف الندوة  66م�شاركة30 ،
م�شاركة منها من خ��ارج اململكة وع��دد  36م�شاركة من داخ��ل اململكة
العربية ال�سعودية ،منها م�شاركة واحدة من القطاع اخلا�ص وهي �إدارة
�أوقاف �صالح الراجحي بالإ�ضافة �إىل العديد من املل�صقات.
كما �أقامت اللجنة املنظمة على هام�ش اعمال الندوة معر�ض ًا لأهم
منتجات امل��راك��ز البحثية ،بالإ�ضافة �إىل م�صانع التمور واجلهات
احلكومية ذات العالقة ،وكذلك ال�شركات املتخ�ص�صة والداعمة.
يف حني بلغ عدد الدول امل�شاركة  14دولة من خمتلف �أنحاء العامل هي
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اململكة العربية ال�سعودية ،وجمهورية م�صر العربية ،واجلزائر ،واملغرب،
وقطر ،والإمارات العربية املتحدة ،والواليات املتحدة الأمريكية ،واململكة
املتحدة ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،وفنلدا ،وباك�ستان ،وماليزيا .كما بلغ عدد
احل�ضور حوايل  150باحث ًا من داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها.
البحوث العلمية:
كما ركزت البحوث العلمية امل�شاركة يف الندوة على �أوجه اال�ستفادة منها
للفئات امل�ستهدفة ،ففي جمال مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء مت اختبار
م�ستح�ضر حيوي (مبيد فيما تودي حيوي) ل�ساللة النيماتودا (عزله
حملية) ملكافحة �سو�سة النخيل احلمراء و�أعطيت نتائج جيدة .ويف
جمال تكاثر النخيل بالبذرة جاري يف الواليات املتحدة الأمريكية حت�سني
ط��رق التكاثر بالبذرة ب�إ�ضافة من�شطات وهرمونات لها .ويف جمال
مكافحة دودة البلح ال�صغرى احلمرية تفوق مبيد تري�سر معنوي ًا مقارنة
باملبيد احليوي با�سيل�س ثيوريتجين�س يف مكافحة دودة البلح ال�صغرى
(احل�م�يرة) حيث ك��ان متو�سط الفرق  . 35.9%ويف جم��ال مكافحة
�آفات ف�سائل النخيل يعترب تبخري (الف�سائل ملدة � 3ساعات بغاز بروميد
امليثيل هي الفرتة املنا�سبة والكافية للق�ضاء على �أطوار البي�ضة والريقة
واحل�شرات الكاملة حل�شرات الف�سائل دون الت�أثري على حيوية الف�سائل

املعاملة وميكن �إحالل �أقرا�ص الفو�ستوك�سني
حمل بروميد امليثايل) .ويف جم��ال مكافحة
�أكارو�سات حلم الغبار على النخيل �أو�ضحت
النتائج �أن �أف���ض��ل مبيدين ع�ضويني ذات
كفاءة عالية ملكافحة الأك��ارو���س هي البايكو
( )Matrinوال��زي��ت املعدين (Petroleum
 .)oilويف جم��ال مكافحة ح���ش��رات التمور
يف امل�ستودعات مل يكن للإ�شعاع �أو الأ�شعة
ال�سينية ت�أثري �سلبي يذكر على التمور.
كما �شملت الدرا�سات املقدمة خالل الندوة �أثر
التعطي�ش على تق�شر النخيل �صنف اخلال�ص،
و�ضعت �أ��ص�ن��اف النخيل حت��ت  3م�ستويات
خمتلفة من الإجهاد املائي ودرا�سة ت�أثري ذلك
على ظاهرة التق�شر وقد تبني من النتائج عدم
ت�أثري امل�ستويات املختلفة من مياه الري على
تق�شر ثمار اخلال�ص .ويف جمال ت�سويق التمور
يجب ا�ستغالل املكانة الروحية للتمور ال�سعودية
يف الت�صدير للدول التي يقطنها غالبية م�سلمة
مثل دول جنوب وجنوب �شرق �أ�سيا.
يف جمال التلقيح امليكانيكي ل�صنف خال�ص
بالإح�ساء بن�سبة ( )1حبوب لقاح �إىل ()10
طحني �أظ�ه��ر التلقيح امليكانيكي للخال�ص
وال�شي�شي نتائج جيدة ومتت التو�صية بتعميم
ذلك.
ت�أثري نوع الفحل على ت�ساقط الثمار مل يكن
لنوع الفحل ت�أثري على ت�ساقط الثمار .
�إ�ستغالل املنتجات الثانوية للنخيل والتمور
 :املرحلة القادمة من الأبحاث يف العامل هي

مرحلة �إ�ستغالل تلك املنتجات الثانوية على
م�ستوى دول العامل نظر ًا للتوجه.
�إىل ذلك �شاركت الإدارة الزراعية يف الندوة
ب��ورق��ة علمية ب�ع�ن��وان (الآث� ��ار االقت�صادية
لعمليات حت�سني جودة التمور للح�صول على
قيمة م�ضافة) عر�ض املكرم مدير الإدارة
ال��زراع�ي��ة اجل��ان��ب الإداري للورقة العلمية
والتعريف ب��إدارة الأوق��اف والإدارة الزراعية
ور�ؤية ور�سالة و�أهداف الإدارة الزراعية و�أهم
اجلوائز وال�شهادات التي ح�صلت عليها منذ
�إن�شائها وحتى تاريخه وكذلك اجلانب الإداري
اخل��ا���ص ب��و��ض��ع اخل�ط��ط وال�ت��وج�ي��ه حيالها

والتنظيم واملتابعة اخلا�صة لتح�سني جودة
التمور يف م�شروعات �إدارة الأوقاف الزراعية،
كما ع��ر���ض م��دي��ر ال�شئون الفنية ب���الإدارة
الزراعية اجلانب الفني للورقة العلمية حيث
مت �إي�ضاح جميع الربامج الزراعية والإجراءات
اخلا�صة بجودة التمور من اال�ستعداد للمو�سم
وحتى ح�صاد التمور وذلك خالل اليوم الأول
من الندوة من ال�ساعة  1.30حتى ال�ساعة
 2.30مب��ا يف ذل��ك املناق�شات ح��ول عر�ض
اجلوانب الإدارية والفنية للورقة العلمية.
تو�صيات الندوة:
جميع التو�صيات ج��اءت ت�صب يف م�صلحة
تهيئة �أف���ض��ل ال �ظ��روف لرعايتها وحت�سني
�إنتاجها ون�ستعر�ض يف هذه العجالة �أبرز تلك
التو�صيات بهدف االط�ل�اع عليها والتما�س
�أهميتها وت�أكيدها على النخلة حمور الأبحاث
العلمية الرائدة.
•ت��رك��ز االه� �ت� �م ��ام ب ��اجل ��وان ��ب ال�ب�ح�ث�ي��ة
والتطبيقية يف جمال زراعة النخيل و�إنتاج
وت�سويق التمور.
•ال �ع �م��ل ع �ل��ى �إي� �ج ��اد ال�ت�ق�ن�ي��ة احل��دي�ث��ة
(املكننة) وتطويرها للقيام بالعمليات
الزراعية اخلا�صة بالنخيل مثل (التلقيح
–الر�سمدة-اخلف-التكريب-احل�صاد)
وحفظ التمور بالطرق احلديثة.
•الت�أكيد على �أهمية الك�شف املبكر عن
الإ�صابة ب��آف��ات النخيل وال�سيما �سو�سة
النخيل احلمراء وتطوير الطرق والأجهزة
املختلفة للك�شف عنها.
•تفعيل دور احلجر الزراعي على امل�ستوى
الوطني والعاملي ملنع انت�شار �آفات و�أمرا�ض
النخيل.
•و�ضع موا�صفات قيا�سية فيزيائية لأ�صناف
التمور املتداولة جتاري ًا.
•�أهمية تبادل النتائج املتح�صل عليها بني
ال��دول املنتجة للتمور وك��ذا مع املنظمات
العاملية.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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النخلـة
في وجدان الشاعر
سلطان بن خليفة الحبتور
جمعية اصدقاء النخلة
ê
www.huna-hamsat.com

متيز ال�شاعر �سلطان بن خليفة احلبتور بعالقته وحبه واهتمامه الكبريين
بهذه ال�شجرة املباركة من خالل احلياة العامة التي عا�شها يف كنف الآباء
والأجداد كما كان للت�شجيع اخلا�ص من الوالد املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل �أبلغ الأثر حيث �أر�سى يف نف�سه
عالقة حميمة مع هذه الأر�ض الطيبة ومن ثم مع نخيلها البا�سق وال�شامخ
�شموخ �أبنائها على مر التاريخ
للنخلة اهتماما كبريا يف الإمارات على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي ,وهو
نوع من الوفاء الذي متيز به ابن الإمارات لهذه ال�شجرة الكرمية ,رفيقة
الإن�سان على هذه الأر�ض يف �أيام ال�شدة ,فكان حري به �أن يرد لها الكرم,
يف �أيام الرخاء لذا جند متيز ال�شاعر �سلطان بن خليفة احلبتور بعالقته
وحبه واهتمامه الكبريين بهذه ال�شجرة املباركة من خالل احلياة العامة
التي عا�شها يف كنف الآباء والأجداد كما كان للت�شجيع اخلا�ص من الوالد
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل �أبلغ
الأثر حيث �أر�سى يف نف�سه عالقة حميمة مع هذه الأر�ض الطيبة ومن ثم
مع نخيلها البا�سق وال�شامخ �شموخ �أبنائها على مر التاريخ.
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

فالنخلة متثل مو�ضوع ًا هام ًا رئي�س ًا لي�س يف الرتاث العربي الإ�سالمي
وحده ،بل يف الرتاث الديني والعقدي لكثري من املجتمعات ،فقد تبو�أت
النخلة مكان ًا مرموق ًا يف احل���ض��ارات القدمية كما يف بابل و�آ��ش��ور،
و�أ�صبحت رم��ز ًا اجتماعي ًا وديني ًا يف طقو�س ومعتقدات العديد من
الديانات التقليدية املا�ضية فكانت رم��ز ًا للخ�صب والنماء والعطاء،
وكانت تعترب يف ف�ترة اجلاهلية كائن ًا مقد�س ًا يطوف حلوله النا�س،
ويقدمون له القرابني .ويف الرتاث الإ�سالمي ورد ذكرها يف بع�ض ال�سور
القر�آنية والأحاديث النبوية ال�شريفة ،ويف العادات والتقاليد واملعامالت،
كما حظيت مبكانة �سامية يف الديانات ال�سماوية الأخرى ,فعن الر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�آل��ه و�سلم ق��ال�( :إن قامت ال�ساعة وبيد �أحدكم
ف�سيلة ،فا�ستطاع �أ َّال تقوم حتى يغر�سها فله بذلك �أجر) ،وقال �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم�( :أكرموا عمتكم النخلة) ،وف�ض ًال عن كل ذلك قد احتلت
حيز ًا كبري ًا يف الآداب ال�سامية بعامة ويف الأدب العربي بخا�صة حيث
اهتم بها كتاب و�شعراء وع�شاق الأدب ف�صيحة وعامية ،ور�سمية و�شعبية،
وجعلوها مادة طيبة وحمببة لإبداعاتهم الأدبية .ومل يقت�صر هذا الدور

على الإب��داع الأدب��ي بل تخطاه ف�شمل جمال
الإبداع الفني الت�شكيلي الذي جعل النخلة من
�أه��م (املوتيفات) وال��زخ��ارف امل�ستخدمة يف
الفنون العربية والإ�سالمية.
ت�أتي تلك الأهمية الق�صوى للنخلة يف بع�ض
الأقطار العربية ،وبع�ض املجتمعات التقليدية
يف البيئة الريفية على وجه التحديد ،لقدرتها
الفائقة على �إمداد تلك املجتمعات باملتطلبات
الأ�سا�سية وال�ضرورية للحياة .وهي ت�شبه اجلمل
يف ذلك ،وتوفر للمجتمعات الريفية ما يقدمه
اجلمل للمجتمعات البدوية ال�صحراوية .وهي
ت�شبه اجلمل يف قدرتها على ال�صمود يف البيئة
اجلافة .ومتكنت النخلة من �إمداد العديد من
املجتمعات التقليدية بالغذاء والدواء وامل�سكن
والأواين ،والأدوات واملعدات ،وو�سائل احلركة
ي�سرت
واالنتقال والتوا�صل احل�ضاري ،كما ّ
لهم املوارد والو�سائل التي م ّكنتهم من مزاولة
املهن واحلرف التي ك�سبوا منها رزقهم وقوت
�أبنائهم ،ولكل ذلك كانت النخلة �أ�سا�س ًا لنمو
امل�ستوطنات الب�شرية ،ووف��رت ل�سكان تلك
امل�ستوطنات �أ�ساليب احل�ي��اة الكرمية ،كما
�أ�سهمت يف ازدهار حياتهم االجتماعية.
ت �ب��دو �أه �م �ي��ة ال�ن�خ�ل��ة وق��درت �ه��ا ع�ل��ى تلبية
االحتياجات ال�ضرورية للإن�سان يف رواية عن
�أب��ي عمرو بن العالء عن النخلة على ل�سان
ورج��ل عُ ماين التقاه يف مكة – وجهة عمان
كانت ت�شري �إىل �سلطنة عُ مان ودولة الإمارات
العربية املتحدة حالي ًا – فقال �أبو عمرو:
(لقيت �أعرابي ًا مبكة فقلت له ممن �أنت؟ قال
�أ�سدي ،قلت :ومن �أيهم؟ ق��ال :نهدي ،قلت:
من �أي البالد؟ قال :من عمان .قلت :ف�أنى لك
هذه الف�صاحة؟ قال� :إنا �سكنا قطر ًا ال ن�سمع
فيه ناجحة التيار ،قلت� :صف يل �أر�ضك .قال:
�سيف �أفيح ،وف�ضاء �صح�صح ،وجبل �صردح،
ورم��ل �أ�صبح ،قلت :فما مالك؟ ق��ال :النخل،
قلت :ف��أي��ن �أن��ت م��ن الإب ��ل؟ ق��ال� :إن النخل
حملها غ��ذاء� ،سعفها �ضياء ،وجذعها بناء،
وكربها �صالء ،وخو�صها وعاء ،وقروها �إناء).

�أما دولة الإمارات العربية املتحدة فقد ا�شتملت
اللقى الأثرية يف بع�ض مناطق الدولة على بقايا
�أ�شجار النخيل والقاف وال�سمر يرجع تاريخها
للألفية الثالثة قبل امل�ي�لاد� ،إال �أن الأهمية
الق�صوى للنخيل يف تلك املنطقة ظهرت بعد
نهاية الأل��ف الثاين وبداية الأل��ف الأول قبل
امليالد ،فمنذ تلك الفرتة �شكل النخيل معلم ًا
هام ًا يف حياة وت��راث �أه��ل الإم ��ارات ،وذلك
بعد �أن عرفوا الأ�ساليب والتقنيات التقليدية
املت�صلة بنظام الري املعروف بالأفالج التي
مكنتهم من ا�ستخراج املياه من جوف الأر�ض
وج�يران �ه��ا يف ق �ن��وات حت��ت ال���س�ط��ح وف��وق��ه
ب�صورة ي�سرت لهم التو�سع يف النخيل ،فتمكنوا
من زراع��ة بع�ض اخل�ضروات والفواكه التي
يتعذر عليها �أن تنبت وتثمر يف هجري ال�شم�س.
وبذلك �أ�صحبت هناك بيئة ريفية زراعية،
و�أحدثت النخلة تغريات اجتماعية واقت�صادية
مل تعهدها تلك املنطقة من قبل .ومن املناطق
التي �شهدت  -وال تزال – كثافة وات�ساع ًا يف
زراع��ة النخيل مناطق العني ور�أ���س اخليمة
والفجرية ،ومنطقة الذيد ب��إم��ارة ال�شارقة،
ويغرها من املدن وال�سهول والواحات.
ب��ال�ن���س�ب��ة ال� �س �ت �خ��دام��ات ال�ن�خ�ي��ل يف بيئة
الإمارات ،فكثرية جد ًا بدء ًا من ال�سعف وجريد
ال�سعف ال��ذي ُيعد �أ�سا�س ًا لبناء (العر�ش) و
(اخل �ي��ام) التي كانت متثل الن�سبة الكبرية
م��ن ب�ي��وت الأه���ايل يف امل��دن وال �ق��رى)  ,كما

�أن اخل��و���ص الياب�س ك��ان ي�ستخدم ل�صناعة
خ�صائف – �أكيا�س – التمور .وم��ن اجلريد
ت�صنع ال�شا�شة وهي قوارب ال�صيد ال�صغرية ،
ومن اجلريد الأخ�ضر ت�صنع القراقري �شباك
�صيد الأ�سماك)� ,أما اخلوا�ص الأخ�ضر فت�صنع
منه احل�صر املفرو�شة واملخاريف ،وال�سراريد
واملكان�س ،واملجاب واملهاف  ،وكل �أثاث البيت
و�أدوات� ��ه  ،وت�ستخدم ج��ذوع النخيل ك�أعمدة
(للعري�ش) وجمعها (عر�ش) واخليام ومل�ساندة
النخيل املعمرة (العوانات) و�أع�م��دة مرتفعة
(لليوازر) التي تنزف املياه من الآبار بوا�سطة
ال�ث�يران  ,وي�ستفاد من ليف النخيل يف �صنع
احلبال للبو�ش وال��رك��اب  ،واملوا�شي والأب�ق��ار
وك��ذل��ك لل�سفن  ،وي�ستفاد م��ن ك��رب النخيل
ال�ستخدامها كعالمات (بويات) ل�شباك ال�صيد
والألياخ وت�ضاف مع اجلريد ل�صناعة ال�شا�شة،
والباقي وقود �أ�سا�سي للطبخ.
مل يقت�صر اهتمام �أهل الإمارات بالنخلة على
املا�ضي دون احلا�ضر� ،أو على املجتمع الريفي
التقليدي دون املجتمع احلديث واملعا�صر ،فقد
جعل املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رئي�س الدولة
النخلة �أ�سا�س ًا مل�شروعه البيئي والزراعي منذ
�أن كان حاكم ًا للمنطقة ال�شرقية ،ومنذ �أن بد�أ
يف �إر�ساء الدعائم احل�ضارية لدولة الإمارات
احلديثة منطلق ًا من مدينة العني حيث قاد
نه�ضة زراعية،وبيئية م�شهود ًا لها على نطاق
دويل .ومل ت�صرف ال�ث�روة النفطية �أن�ظ��ار
القيادة ال�سيا�سية عن االهتمام بالزراعة،
فما يزال �أهل الإمارات قادة و�شعب ًا يفاخرون
بكرثة نخيلهم وجودة متورهم.
وبعد التو�سع الهائل يف زراعة النخيل و�إنتاج
التمور ثم �إن�شاء م�صانع تعليب التمور بغر�ض
توفريها طيلة �أي��ام العام يف عبوات ب�أحجام
خمتلفة ومنا�سبة ت�صلح لال�ستهالك املحلي
والت�صدير ,كما مت �إن�شاء املختربات لإكثار
النخيل وعالج �أمرا�ضها والعناية بها ب�صورة
علمية.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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�سعى �شاعرنا �سلطان بن خليفة احلبتور مع نخبة مميزة من حمبي �أ�صدقاء النخلة وعلى ر�أ�سهم
�سمو ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئي�س الأعلى جلامعة
الإمارات والداعم الأكرب �إىل ت�أ�سي�س و�إ�شهار جمعية لأ�صدقاء النخلة يوم ال�سبت املوافق � 25أكتوبر
 2003وقد كان عدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني احلا�ضرين الجتماع الإ�شهار � 69شخ�ص.

هذه األبيات إهداء
لسمو الشيخ نهيان
مبارك آل نهيان
نهــديك فـاخـرة النخيــل نقيــة ً
يف �أ�صلهــا و ثمارهــا املن�ضـود
نبــت النوادر بل خــال�ص �أ�صلها
ُح�ســن جتلـــي للمــــال ب�شــهود
در تــدىل �شـــــامخ يف عـــذقها
كجــدائل احل�سنـاء وقــت العيـد
فـاهنــ�أ بفــاخرة النخيـــل لأنهـا
ك�سبــت لــدينا ال�سبــق بالـتجديد

النخلة في
وجدان الشاعر

هامت الذكرى بدجى ليل طويل
يا ترانيــم تهـادت يف الأ�صيل
ذكرتنــي بالعهــود ال�سالفـات
والن�سيـم يحـف �أطراف النخيل
حافـالت بالعــذوق ومرطبـات
ف الغتـل ما بني هاذيك الظليل
وامل�سـاكن عـر�ش تبدو زاهيات
يفرحـون �إذا لفـا �ضيـف نزيـل
يكـرمونـه والنفـو�س معـززات
ذيـك �أيام م�ضـت مع حلـم ليل
يا ندميـي والليــايل يف فـوات
من معانيهـم ترى الزاد الف�ضيل
وبالف�ضل نالوا �أعايل املكـرمات
كم هفت نف�سي �إىل حلو املجيل
ما هقيــت �أن الأمانـي مدبـرات
يا خليـلـي يا ندميـي ا�ستخيــل
وطـرنا وياك باحلـى الأم�سيـات
ال كــدر ال هـم ال �أمــر ع�ضيـل
طابت ال�سـاعات بازكى الذكريات
هامت الذكرى بدجى ليـل طويل
وا�ستباحت من �شجـوين اخلافيات
يا حبيـب به انـا دايــم �شغيــل
هل تعود ابنا الليـايل احلاملـات
قل ع�سى يرجع لنا الوطر الأ�صيل
و�أنـت عنـدي والأماين مزهرات
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استشعار النخيل
من على بعد ()2-2
(آفاق تطبيق تقنية المسح الفضائي على مزارع النخيل)

د .وحيد محمد مفضل
ê
wahid_moufaddal@yahoo.com

كما �سبق و�أن ذكرنا يف اجلزء الأول من املقال ،ف�إنه ميكن اال�ستفادة
من تقنية اال�ست�شعار عن بعد وامل�سح الف�ضائي عموما ،يف درا�سة مزارع
النخيل ومتابعة حالتها ويف �إدارت�ه��ا وتنميتها ب�شكل �صحيح وفعال،
كما ميكن اال�ستفادة بها وتطبيقها يف درا�سة �أك�ثر من مظهر يتعلق
بهذه ال�شجرة املعمرة املباركة .وتتنوع تطبيقات اال�ست�شعار عن بعد
وا�ستخدامات ال�صور الف�ضائية ما بني ر�صد والتعرف على �أعداد �أ�شجار
النخيل وتقدير امل�ساحة الكلية املزروعة� ،أو درا�سة درجة اخ�ضرار و�إثمار
فروعها� ،أو ر�صد التغري احلادث يف م�ساحتها اخل�ضراء نق�صا �أو زيادة،
واال�ستدالل من ذلك على مدى ت�أثرها بالآفات �أو الأمرا�ض الفطرية �أو
غريها من املخاطر وامل�ؤثرات الأخرى ال�سلبية.
كما ميكن ت�سخري هذه التقنية يف عملية �إدارة مزارع النخيل وحت�سني
�إنتاجيتها العامة ،وه��ذا مثال من خ�لال ر�صد ومتابعة املخاطر التي
تهددها مثل حتركات الكثبان الرملية ،والتي ميكن �أن ت�ضر ب�شكل مبا�شر
وكبري ب�أ�شجار النخيل� ،أو تقدير درجة حتمل �أ�شجار النخيل الكائنة
مبنطقة ما للملوحة ،وهو ما ميكن ا�ستثماره ب�شكل خا�ص يف متابعة حالة
�أ�شجار النخيل الواقعة بالقرب من املناطق ال�ساحلية وال�شواطئ.
ولي�س هذا يف احلقيقة جمرد اجتهاد يف التف�سري �أو مبالغة يف �إمكانيات
هذه التقنية ،بقدر ما هو ر�أي علمي م�ستمد من �أمثلة فعلية وحقيقية
مت خاللها تطبيق واال�ستفادة من ال�صور الف�ضائية فعال ل�صالح مزارع
النخيل ،يف اكرث من دول��ة عربية وهيئة متخ�ص�صة بها ،ما �أثمر عن
احل�صول على معلومات قيمة وهامة للغاية ،وحتقيق فوائد �شتى على

�أكرث من م�ستوى .ولعله من املفيد يف هذا ال�سياق ت�سليط ال�ضوء على
بع�ض االمثلة املتاحة ،وعلى منهجها العلمي وبع�ض معطياتها وخمرجاتها
النهائية ،والتعريف قبل ذلك ب�سبل درا�سة ا�شجار النخيل من الف�ضاء،
ملا قد يكون يف ذلك من نفع وفائدة� ،سواء للقارئ الغري متخ�ص�ص� ،أو
للمتخ�ص�صني يف زراعة و�إدارة هذه ال�شجرة املباركة ،على حد �سواء.
مظهر �أ�شجار النخيل و�سبل درا�ستها من الف�ضاء
للتعرف على كيف تبدو �أ�شجار النخيل يف ال�صور الف�ضائية ،ينبغي
بداية التعرف على اخل�صائ�ص الأ�سا�سية للنباتات وكيفية تفاعل �أوراق
ال�شجر وال�صبغيات اخل�ضراء املوجودة بها مع الأ�شعة الكهرومغناطي�سية
 Electromagnetic Radiationيف الأطياف املختلفة ال�ساقطة عليها
من ال�شم�س ،والذي يتم ر�صده وت�سجيله بوا�سطة امل�ست�شعر الف�ضائي �أو
اجلوي ومن ثم حتويل هذا ال�سجل �إىل �صورة ف�ضائية �أو جوية ،كما �سبق
و�أن �أ�شرنا �إىل هذا.
فمن املعروف �أن جميع �أوراق ال�شجر والنباتات الطبيعية ال�سليمة حتتوي
على ال�صبغيات اخل�ضراء �أو الكلورفيل بكمية كبرية داخ��ل �أوراقها،
وهي امل�سئولة عن القيام بعملية البناء ال�ضوئي وبقية العمليات احليوية
الأخ��رى للنبات .وه��ذه ال�صبغيات تقوم بامت�صا�ص اال�شعة ال�ساقطة
عليها ب�شدة يف حيز ال�ضوء الأزرق والأحمر املرئيني ،يف حني تعك�س
هذه الأ�شعة يف اللون الأخ�ضر املرئي ،وهذا هو حتديدا ال�سبب يف ظهور
النباتات ال�سليمة لنا وكذلك على ال�صور اجلوية �أو الف�ضائية ذات الألوان
احلقيقية بلون �أخ�ضر ،حيث تقوم ال�صبغيات بامت�صا�ص اللونني الأزرق
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تباين تفاعل �أوراق ال�شجر يف خمتلف حاالتها مع موجات ال�ضوء املرئي والأ�شعة الأ�شعة
دون احلمراء القريبة ال�ساقطة عليها

�صورة ف�ضائية بالألوان احلقيقية ملنطقة زراعية وتظهر فيها النباتات واملحا�صيل الزراعية
بدرجات من اللون الأخ�ضر
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والأحمر وعك�س فقط اللون الأخ�ضر ،ويكون
االختالف يف درجة اللون نتيجة لالختالف يف
عمر الأ�شجار و�أنواعها.
كما تعك�س النباتات الأ��ش�ع��ة دون احلمراء
القريبة ب�شدة ،وه��ذا ه��و ال�سبب يف ظهور
النباتات عموما وال�سليمة ال�صحية خ�صو�صا
بلون �أحمر داك��ن يف ال�صور الف�ضائية التي
ت�ضم مرئياتها هذا النطاق من الأ�شعة ،وهذا
عو�ضا عن لونها الأخ�ضر املعتاد� .أما معامل
االن�ع�ك��ا���س يف ح�ي��ز الأ� �ش �ع��ة حت��ت احل �م��راء
املتو�سطة فيعتمد �أ�سا�سا على ن�سبة املياه يف
الأوراق ونوعية الرتبة.
وه��ذا يعني �أن��ه ميكن من خ�لال عمل توليفة
ثالثية م��ن امل��رئ�ي��ات الف�ضائية احل�سا�سة
لل�ضوء الأزرق والأح �م��ر والأخ���ض��ر والأ�شعة
حتت احل�م��راء القريبة �إن�ت��اج �صور ف�ضائية
ملونة ذات �ألوان حقيقية لتظهر ا�شجار النخيل
ال�صحية وبقية النباتات يف هذه احلالة باللون
الأخ�ضر� ،أو �صورة ذات �ألوان كاذبة لتظهر بها
�أ�شجار النخيل باللون الأحمر.
�أما يف حالة تعر�ض النبات للذبول �أو لآفة �أو
مر�ض ما فطري مثل ال�صد�أ البني ف�إن ن�سبة
ال�صبغيات اخل���ض��راء (ال�ك�ل��ورف�ي��ل) ع��ادة
ما تقل ،وتقل معها بالتايل ن�سبة امت�صا�ص
اللونني الأزرق والأح �م��ر ،ل��ذا يظهر النبات
يف ال�صورة الف�ضائية يف ه��ذه احل��ال��ة بلون
�أ�صفر (وه��و اللون املزيج بني اللون الأحمر
والأخ�ضر) �أو ل��ون وردي �أو بني غامق تبعا
ل�شدة ت�أثرها باملر�ض .واعتمادا على هذا ف�إنه
ميكن �أكت�شاف �أم��را���ض النباتات واملناطق
الزراعية املوبوءة يف ال�صور الف�ضائية من واقع
ظهور النباتات بغري �ألوانها املعتادة.
وب�شكل عام يعتمد تف�سري ماهية النبات وحتديد
نوعه على خربة ومهارة الباحث ،وعلى مدى
قدرته على ا�ستخدام وتف�سري املفاتيح الدليلية
املتاحة مثل الن�سيج ،واللون ،ومنط الرتا�ص،
وال�شكل العام للنبات ،وقمم الأ�شجار .فمزارع
النخيل وبقية الب�ساتني مثال ميكن متييزها

وت�ت�ن��وع �سبل درا� �س��ة
نوعية �أ�شجار النخيل
وحالتها العامة وغري
ذل��ك م��ن التطبيقات
ال� ��زراع � �ي� ��ة ع �م��وم��ا
م���ن خ�ل��ال ال �� �ص��ور
ال�ف���ض��ائ�ي��ة وب �ي��ان��ات
اال�� �س� �ت� ��� �ش� �ع ��ار ع��ن
ب�ع��د ،م��ا ب�ين ت�صوير
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ج� � ��وا �أو
ف �� �ض��ائ �ي��ا ،وو��ص�ف�ه��ا
وو� �ص��ف م��ا فيها من
ث ��م ب���ش�ك��ل م�ب��ا��ش��ر،
وتقدمي هذا يف �صورة
تقرير و�صفي عام� ،أو
عمل تر�سيم مبا�شر
Mapping

Direct

مل� � � � � ��زارع ال� �ن� �خ� �ي ��ل
�صورة ف�ضائية بالألوان اخلادعة وتظهر فيها املناطق الزراعية
امل�ست�صلحة بدرجات متفاوتة من اللون الأحمر
وامل �ن��اط��ق ال��زراع �ي��ة
امل��ح��ي��ط��ة ع��م��وم��ا،
عن الغابات من واقع �شكلها الهند�سي العام
و�إنتاج من ثم خرائط حمدثة بذلك .وتتميز
ومن��ط تنظيمها يف احلقول الزراعية ،حيث الطريقة الأخرية ب�إمكان ا�ستنباط معلومات
عادة ما تظهر مزارع النخيل على �شكل �صفوف كمية ولي�ست ف�ق��ط و�صفية ع��ن م�ساحات
طويلة منتظمة يف حني تظهر الغابات كمناطق املناطق الزراعية ومدى التغري احلادث فيها،
زراعية ع�شوائية وغري منتظمة ال�شكل .كما وكمية الإنتاج املتوقع� ،إلخ.
يلعب الظل – يف حالة توفره -دورا هاما يف
كما ميكن درا�سة وجمع معلومات عن مزارع
التعرف على نوعية اال�شجار ومقدار ارتفاعها
النخيل واملحا�صيل الأخ��رى عن طريق عمل
عن �سطح الأر�ض وهذا مبعلومية زاوية �سقوط ت�صنيف  Classificationلأن��واع املحا�صيل
ال�شم�س �أثناء الت�صوير ومقيا�س ر�سم ال�صورة والنباتات الكائنة مبنطقة ما� ،سواء كان هذا
الف�ضائية.
ب�إ�شراف وتوجيه مبا�شر من الباحث وهو ما
وب�صفة عامة ف ��إن حتديد نوعية املحا�صيل يعرف با�سم الت�صنيف املوجه �أو الإ��ش��رايف
الزراعية وجن�س النبات ال يعد �أم��را �سهال � Supervised Classificationأو ك��ان
كبقية التطبيقات ،ويتطلب اال�ستعانة ببيانات �أوتوماتيكيا �أي باالعتماد كليا على الربنامج
و�أدوات �أخ��رى م�ساعدة مثل احلجم والنمط اخلا�ص بتحليل وت�صنيف ال�صور الف�ضائية
والظل وبقية املفاتيح الدليلية املذكورة �آنفا ،وه��و ما يعرف با�سم الت�صنيف غري املوجه
واال�ستعانة كذلك مبعلومات �أخ��رى مع�ضدة .Unsupervised Classification
مثال عن املواعيد املقررة لزراعة ومنو وح�صاد وت �ع �ت�بر ال��ط��رق ال �� �س��اب �ق��ة م��ن �أك �ث�ر ط��رق
اال�ست�شعار عن بعد ا�ستخداما وتطبيقا يف
املحا�صيل ،ون�سب الأمطار� ،إلخ.

املجال الزراعي وخا�صة يف جمال ر�صد ودرا�سة
ا�شجار النخيل من الف�ضاء .ويف هذا ال تفوتنا
الإ�شارة �إىل االجناز العلمي الذي حققته �أكرث
من هيئة عربية متخ�ص�صة يف جمال تر�سيم
 Mappingح��دود وم�ساحات ا�شجار النخيل
وحتديث اخلرائط الزراعية املتاحة من خالل
امل�سح الف�ضائي وحتليل ال�صور الف�ضائية،
ومن تلك اجلهات على �سبيل املثال بلدية العني
ب��دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة ،واجلهاز
املركزي للمعلومات مبملكة البحرين ،كما هو
مو�ضح بال�صندوق املعلوماتي املرفق (رقم .)1
من جهة �أخرى ف�إنه ميكن �أي�ضا التعرف على
مدى ن�ضارة ودرجة اخ�ضرار الأوراق ال�شجرية
بل ودرا�سة حالة النبات العامة ومدى �أ�صابتها
ب��الأم��را���ض �أو الآف ��ات م��ن عدمه م��ن خالل
ال�صور الف�ضائية ،وهذا عن طريق قيا�س ن�سبة
ال�صبغيات املوجودة ب�أوراق ال�شجر ،وهذا على
اعتبار �أن كل نوعية من النبات تتميز بدرجة
�إخ�ضرار معينة و�أن ن�سبة اليخ�ضور بالأوراق
تختلف يف حالة النباتات امل�صابة بالذبول �أو
املر�ض عنه يف النباتات �أو املحا�صيل ال�صحية
والن�ضرة.
وه��ذا ب��دوره يتم من خ�لال درا�سة ما يعرف
با�سم معامل الإخ�ضرار Vegetation Index
 ،)(VIوالذي ميكن تقديره عن طريق قيا�س
م��دى ح�سا�سية �أوراق ال�شجر للأ�شعة دون
احل �م��راء القريبة �إىل ح�سا�سيتها يف حيز
اال�شعة احلمراء املرئية� ،أو مبعني �آخر قيا�س
ن�سبة الأ�شعة دون احلمراء القريبة املنعك�سة
من �أوراق ال�شجر �إىل ن�سبة الأ�شعة احلمراء
املرئية املنعك�سة من ذات الأوراق.
وب �� �ص �ف��ة ع��ام��ة ي��وج��د �أك�ث��ر م ��ن ن� ��وع من
معامل االخ �� �ض��رار ،مثل معامل االخ�ضرار
الطرحي املعادل Normalized Difference
 )Vegetation Index (NDVIوهو الأ�شهر
والأكرث تطبيقا على ال�صور الف�ضائية ،ومعامل
اخ�ضرار م�ساحة الورقة ال�شجرية Leaf Area
 ، )Index (LAIومعامل االخ�ضرار امل�أقلم
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ت�صنيف النباتات واملناطق الزراعية ودرجة منوها بوا�سطة حتليل ال�صور الف�ضائية
للرتبةSoil Adjusted Vegetation Index

 ، )(SAVIوال ��ذي ي��أخ��ذ يف االع�ت�ب��ار ت�أثري
ال�ترب��ة ال��زراع�ي��ة املحيطة ب�أ�شجار النخيل
وغريها من النباتات على الأ�شعة واملوجات
الكهرومغناطي�سية املنعك�سة ال �ت��ي يقوم
امل�ست�شعر بت�سجيلها .وهذا له �أهمية كبرية يف
املناطق اجلافة و�شبة اجلافة ،التي عادة ما
حتتل فيها اخللفية الأر�ضية والرتبة املحيطة
حيزا كبريا مقارنة باحليز وامل�ساحة املحدودة
التي حتتلها اال�شجار والنباتات ذات�ه��ا ،يف
املناطق الزراعية.
كما ميكن حت��دي��د م��ا �إذا ك��ان النباتات �أو
منطقة ما خ�ضرية تتعر�ض �إىل �آف��ة ح�شرية
�أو مر�ض ما فطري ،من خ�لال تعيني درجة
التغري احل��ادث يف معامل االخ�ضرار خالل
فرتة زمنية حم��ددة ،باعتباره مقيا�سا حلالة
النبات ومدى ترديه �أو حت�سن حالته .ولتحقيق
هذا الغر�ض ،يتعني ا�ستخدام �أكرث من �صورة
ف�ضائية ملتقطة يف �أزم�ن��ة خمتلفة ،وتعيني
يف كل منها قيمة وت��وزي��ع معامل الأخ�ضرار
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على م�ستوى منطقة الدرا�سة ،ومقارنته من
ثم مبثيله الذي مت تعيينه بال�صور الف�ضائية
الثانية امللتقطة يف زمن �آخر ،ثم يف ال�صورة
الثالثة ،وهكذا بحيث ميكن �أخ��ذ فكرة عن
مدى التغري الزمني واملكاين احلادث يف درجة
الأخ���ض��رار ،وا�ستبيان بالتايل حالة النبات
ال�صحية ومدى ت�أثره بالأمرا�ض والآفات.
وق��د طبق الدكتور حممد احل�م��ادي الباحث
بق�سم زراعة املناطق اجلافة بكلية الزراعة،
جامعة الإم� ��ارات ،ه��ذه الأ��س�ل��وب بنجاح يف
�أك�ثر م��ن درا��س��ة وعمل بحثي قيم ل��ه ،ومن
ذلك مثال درا�سة قام الباحث فيها با�ستخدام
معامل الأخ���ض��رار امل�أقلم للرتبة  SAVIمن
�أجل تتبع حالة �أ�شجار النخيل الكائنة ب�أحد
امل��زارع التجريبية بدبي ،وبيان م��دى ت�أثري
ملوحة الرتبة عليها وعلى �إنتاجيتها العامة.
وحتقيقا لهذا الغر�ض ،فقد ا�ستخدم الباحث
عدة �صور ملتقطة بوا�سطة القمر QuickBird
والتي تتميز بقدرة تو�ضيح مكانية عالية وتبلغ
� 60سم ،من �أجل تتبع ودرا�سة حالة �أ�شجار

النخيل زمنيا ،حيث قام بتعيني ن�سب ومعامل
االخ�ضرار  SAVIمبنطقة الدرا�سة يف الأعوام
 2003و 2005و 2008وهذا بعد معاجلة تربة
�أ�شجار النخيل التجريبية الكائنة بهذه املنطقة
ب��درج��ات متفاوتة م��ن امل�ل��وح��ة .وق��د �أت�ضح
للباحث ت�ف��اوت حالة �أ�شجار النخيل خالل
امل��راح��ل الزمنية امل��ذك��ورة ب�سبب اختالف
درجة ملوحة الرتبة ،كما �أ�ستخل�ص �أن �أف�ضل
و�ضعية لهذه اال�شجار كانت حينما كانت درجة
ملوحة الرتبة يف حدود .dS/m 5
هذا ويعترب ق�سم زراعة املناطق اجلافة وكلية
ال��زراع��ة بجامعة الإم� ��ارات املنت�سب �إليها
الدكتور حممد احلمادي ،من املراكز العلمية
الرائدة باملنطقة يف جمال درا�سة حالة �أ�شجار
النخيل من خ�لال الت�صوير الف�ضائي ،وقد
تبنى الق�سم يف ه��ذا �أك�ثر من م�شروع بحثي
ودرا��س��ة عن �أث��ر الرتبة امللحية على �أ�شجار
النخيل ،وح�صر املناطق امل�صابة ب��الآف��ات
(ح�شرة الدوب�س و�سو�سة النحيل) من خالل
امل�سح الف�ضائي وا��س�ت�خ��دام ��ص��ور الأق �م��ار

حتديد املناطق الزراعية ومدى ن�ضارتها على م�ستوى العامل من خالل ح�ساب معامل
االخ�ضرار بال�صور الف�ضائية.

�صورة ف�ضائية بالألوان اخلادعة ملزارع نخيل التمر مبدينة العويد باجلزائر

ال�صناعية ،كما ه��و مو�ضح يف ال�صندوق
املعلوماتي املرفق (رقم .)2
�أ���ش��ج��ار النخيل م��ن منظور “جوجل
�إيرث”
بعيدا عن حتليل ال�صور الف�ضائية وتطبيق
تقنيات اال�ست�شعار عن بعد يف املجال الزراعي
ب�شكل اح�ت�رايف ،فقد �أدى ظهور احلا�سوب
وتطبيقات الإنرتنت والربجميات املتخ�ص�صة
�إىل �إ�شاعة �أي�ضا ا�ستخدام ال�صور الف�ضائية
واخل��رائ��ط يف اال��س�ت�خ��دام��ات والتطبيقات
اليومية ال�ع��ادي��ة .كما �أدى �إىل تغري وتطور
مفاهيم كثرية يف �أكرث من جمال ،ومنها مفهوم
اخلريطة اجلغرافية ،حيث �أ�صبح مبقدور
�أي فرد منا -عرب ا�ستخدام برنامج “جوجل
�إيرث”  Google Earthال�شهري وغ�يره من
الربجميات املماثلة -التحليق عاليا يف الف�ضاء
اخل��ارج��ي والقيام ب��زي��ارة �أي موقع �أو بقعة
على م�ستوى العامل افرتا�ضيا ،بل وم�شاهدة
�صورا متعددة لذلك املوقع يف الزمن ال�سابق
واملا�ضي ،من خالل مراجعة م�شاهد ال�صور
الف�ضائية القدمية وامللتقطة �سابقا ومقارنتها
بال�صور احلديثة.
والأكرث من هذا� ،أن م�ستخدم “جوجل �إيرث”
ال ي�ستطيع فقط م�شاهدة ومعاينة حديقة
منزله �أو �أح��دى م��زارع النخيل امل�ج��اورة �أو
�أي موقع �آخ��ر يبغيه من الف�ضاء ب�أعلى قدر
من الو�ضوح وب�إ�ضافة البعد الثالث ،بل ميكنه
�أي���ض� ًا احل���ص��ول على معلومات دقيقة عن
م�ساحات و�أط��وال وامتداد الأماكن وامل��زارع
واملناطق العمرانية وغ�ير ذل��ك ،كما ميكنه
ح�صر و�إح�صاء �أعداد الأ�شجار الكائنة ب�أحد
املزارع �أو احلدائق ،بل وامل�شاركة يف املحتوي
امل�ع�ل��وم��ات��ي ل�ل�خ��رائ��ط وال �� �ص��ور الف�ضائية
املعرو�ضة� ،سواء ب�إ�ضافة راب��ط �أو �صورة �أو
معلومة �إىل حيز منطقة ما� ،أو �سواء با�ستنباط
قيا�سات وبيانات جغرافية حم��ددة عن تلك
املنطقة ،وه��و م��ا يزيد ذل��ك املحتوى وميثل
�إثرا ًء لبقية امل�ستخدمني.
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45

لوحة فنية ب�سيطة لكنها معربة من �أحد املحبني لأ�شجار النخيل مبنطقة
اجلوف ال�سعودية وهذا كما تبدو من خالل برنامج جوجل �إيرث.
وت�ع��ود �أ��س�ب��اب و��ض��وح الأج���س��ام والعنا�صر
الأر� �ض �ي��ة ع�ل��ى «ج��وج��ل �إي� ��رث» وغ�ي�ره من
املحركات وال�برجم�ي��ات امل�شابهة وه��ذا �إىل
حد ر�ؤية الأ�شجار ال�صغرية و�إمكانية ح�صر
�أعدادها� ،إىل ا�ستخدام الربنامج ل�صور عالية
الو�ضوح من الأقمار «كويكبريد» و»ايكونو�س»
يف املناطق واملواقع ذات الأهمية ،وا�ستخدامه
ل�صور اخ��رى من القمر «الن��د��س��ات» �أق��ل يف
القدرة التو�ضيحية يف املناطق الأقل �أهمية.
وبالن�سبة لأ�شجار ومزارع النخيل ،ف�إن ر�ؤيتها
ومتابعتها من خالل «جوجل �إيرث» متثل متعة
خا�صة وفريدة لي�س فقط ملحبي هذه ال�شجرة
املباركة والقائمني على امل��زارع اخلا�صة بها
ومالكها ،بل وجلميع امل�ستخدمني عموما .بل
�أن هذه املتعة ،حتولت يف بع�ض احل��االت �إىل
�أفكار �إبداعية وممار�سات خالقة وتعك�س درجة
عالية من املحبة واالعتزاز ب�أ�شجار النخيل وكل
املعاين التي ميكن �أن متثلها �أو تعك�سها .وعلى
�سبيل املثال فقد بلغ الأمر ب�أحد املحبني لهذه
ال�شجرة املباركة من منطقة اجلوف باململكة
العربية ال�سعودية ب ��أن ق��ام يف ع��ام ،2009
بزراعة مئات من �أ�شجار النخيل واحلم�ضيات
وغر�سها على �شكل كلمة «اهلل» و»حممد» (�صلى
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م�شروع النخيل العقاري وجزر النخيل املطلة على �ساحل دبي
بدولة الإمارات كما تبدو من خالل برنامج جوجل �إيرث.

اهلل عليه و�سلم) مبزرعته اخلا�صة .كما قام
اي�ضا با�ستخدام �أ�شجار النخيل واحلم�ضيات
يف ر��س��م ق�ل��ب وك�ت��اب��ة ب��داخ�ل��ه ا��س��م مدينة
«اجل��وف» ،وه��ذا ليظهر كل ذل��ك ر�ؤى العني
ملاليني امل�ستخدمني ح��ول ال�ع��امل م��ن خالل
برنامج “جوجل �إيرث” ،وهذا للتدليل على
حمبته للر�سول الكرمي وملنطقة اجلوف التي
يعي�ش بها والتي ت�شتهر بدورها ب�أ�شجار النخيل
و�إنتاج �أجود �أنواع التمر .وبالفعل ال يزال لفظ
اجلاللة وبقية الكلمات واملر�سومة ب�أ�شجار
النخيل قائمة حتى الآن ،وميكن لأي زائر �أو
م�ستخدم جلوجل �إي��رث �أو �أي ب��رام��ج �آخ��ر
مماثل وقائم على عر�ض ال�صور الف�ضائية،
ر�ؤية هذه الر�سومات مبنطقة اجلوف باجلهة
ال�شمالية ال�شرقية مل�ط��ار اجل ��وف (�أن�ظ��ر
ال�صورة املرفقة) ،وحتديدا عند املوقع الذي
ل��ه �إح��داث�ي��ات جغرافية � 29:48:25شماال،
و� 40:11:10شرقا.
ويف هذا ال�سياق �أي�ضا تعترب ال�صور امللتقطة
ف�ضائيا مل�شروع جزر النخيل اال�صطناعية يف
جبل علي واجلمريا بدبي ،والتي تت�شكل كل
نخلة فيها من � 17سعفة وجذع مت�صل ،من �أحد
ا�شهر ال�صور املتداولة على برنامج “جوجل

�إيرث” ،و�أي�ق��ون��ة مل�شاريع التنمية العقارية
ال�سياحية واجلزر البحرية ال�صناعية .وهذه
ال�صور و�إن مل تكن تعرب ع��ن ا�شجار نخيل
حقيقية �أو طبيعية و�إمن��ا بنائية ومعمارية،
�إال �أنه ال ميكن تفويت احلديث عنها �أو عدم
الإ�شارة �إليها عند احلديث عن كيفية ظهور
�أ�شجار النخيل بال�صور الف�ضائية �أو حمركات
البحث اجل �غ��رايف املعتمدة على ا�ستخدام
وعر�ض هذه ال�صور.
غ�ير �أن هناك �آالف امل��واق��ع الأخ ��رى مل��زارع
ا�شجار نخيل حقيقية وطبيعية ميكن ملحبي
هذه ال�شجرة املباركة زيارتها والتعرف علي
مالحمها وعلى تف�صيالتها والإب �ح��ار فيها
من خالل برنامج “جوجل �إيرث” وحمركات
البحث اجلغرايف امل�شابهة الأخري .كما ميكن
ل�ه��م احل���ص��ول ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات حم ��ددة عن
�أع��داد �أ�شجار النخيل الكائنة بها ،وامل�ساحة
الكلية التي حتتلها ،وغري ذلك من البيانات،
من خالل اال�ستعانة بتطبيقات و�أدوات ذلك
الربنامج الأكرث �شهرة على م�ستوى حمركات
البحث اجلغرايف وعر�ض ال�صور الف�ضائية.
ومن تلك املناطق مثال مزرعة الفوعه الواقعة
على الطريق الرئي�سي بني امارة دبي ومدين ِة

نخيل �شاطئ اجلمريا من خالل برنامج جوجل �إيرث
العني ،والتي تعد اكرب مزرعة نخيل ع�ضوية
على م�ستوى العامل ،وكذلك حديقة اجلمريا
بدبي التي ت�شتهر بكرثة �أ�شجار النخيل فيها،
ومزرعة الراجحي مبدينة بريدة بالق�صيم،
اململكة العربية ال�سعودية ،التي تعد من �أكرب
م��زارع �أ�شجار النخيل باململكة .وه��ذا ف�ضال
عن بقية املناطق الأخرى يف الب�صرة بالعراق
وح�ف����ص مبملكة ال�ب�ح��ري��ن و� �س �ي��وة مب�صر
واجلفرة بليبيا ،وال��واد باجلزائر ،و�أجادير
باملغرب ،التي ت�شتهر بوجود �أعدادا وفرية من
�أ�شجار النخيل فيها ،تلك ال�شجرة املباركة،
� �س��واء يف ت��اري�خ�ه��ا وخ�يرات �ه��ا� ،أو � �س��واء يف
هيئتها وطلتها البهية ،كانت من خالل ال�صور
الف�ضائية �أو غريها.
مراجع باللغة العربية:
- 1اجلهاز املركزي للمعلومات ي�صدر �أطل�س
امل�سح الزراعي ململكة البحرين� ،صحيفة
�أخبار اخلليج� ،صفحة �أخبار البحرين،
 3يناير  :2012متاح �أي�ضا على الرابط:
http://www.akhbar-alkhaleej.
com/12338/article/544.html

- 2املركزي للمعلومات يجري م�سح ًا زراعي ًا
ب��الأق �م��ار ال�صناعية واال��س�ت���ش�ع��ار عن
بعد .موقع اجلهاز امل��رك��زي للمعلومات

مزارع النخيل مبدينة الربيدة ال�سعودية كما تبدو من خالل جوجل �إيرث
مبملكة البحرين على ال�شبكة العنكبوتية:
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بلدية العني تنجز م�شروع توثيق و�إنتاج خرائط واحات النخيل
عرب الت�صوير اجلوي
ا�ستطاعت بلدية مدينة العني اجناز هذا امل�شروع عن طريق الت�صوير اجلوي
واال�ستعانة ب�صور الأق�م��ار ال�صناعية ،ونظم املعلومات اجلغرافية .وقد
ت�ضمنت املخرجات النهائية لهذا العمل ،توثيق ح��دود وم�ساحات �أرا�ضي
وواح��ات النخيل مبدينة العني ،والتي تتمثل يف واحة العني ،وواح��ات مناطق
هيلي والقطارة واجليمي واملعرت�ض واجلاهلي واملويجعي ،و�إنتاج خرائط
طبوغرافية جلميع الواحات املذكورة ،وهذا ف�ضال عن و�صف مظاهر كل واحة
من حيث عدد الأ�شجار وامتداد جماري مياه كالأفالج والعيون وغريها من
املكونات اجلغرافية ،وتوفري كافة البيانات الو�صفية ذات الأهمية ،مثل ا�سم
املالك و�أعداد النخيل و�أعداد الأ�شجار املتنوعة بالواحات.
وبح�سب النتائج امل�ستنبطة من هذا امل�شروع ،فقد بلغ �إجمايل عدد �أ�شجار
النخيل املوزعة على الواحات ال�سبع حوايل � 133ألف �شجرة ،و�أجمايل م�ساحة
الرقعة الزراعية التي حتتلها حوايل  483702770مرتا مربعا ،وهذا بح�سب ما
جاء على ل�سان الأ�ستاذ حممد حمد العرياين املدير التنفيذي لقطاع تخطيط
املدن وامل�ساحة ببلدية العني ،يف اخلرب املن�شور بجريدة البيان الإماراتية يف
عددها ال�صادر يف  10مايو .2011
اجلهاز املركزي للمعلومات مبملكة البحرين يجري م�سح ًا مل��زارع النخيل
والأرا�ضي الزراعية باال�ست�شعار عن بعد
يف مبادرة م�شابهة ملا قامت به بلدية العني بدولة الإمارات العربية املتحدة،
فقد قام اجلهاز املركزي للمعلومات مبملكة البحرين ممثال ب ��إدارة نظم
املعلومات اجلغرافية باملركز بتنفيذ م�شروع م�سح مزارع النخيل وبقية الأرا�ضي
الزراعية املتاحة مبملكة البحرين ،وهذا با�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن بعد
وهذا لأول مرة باململكة ،م�ستعينة يف هذا ب�صور القمر ال�صناعي الأمريكي
 GeoEyeوالذي يتميز بدقة تو�ضيح مكانية عالية للغاية تبلغ � 41إىل � 50سم.
وقد �أ�سفرت معاجلة ال�صور الف�ضائية ونتائج امل�شروع النهائية عن م�سح
وحتديد �أنواع وم�ساحة املحا�صيل الزراعية والرقعة اخل�ضراء وال�صحة العامة
للنباتات الكائنة باململكة ،وهذا ف�ضال عن �إنتاج خرائط جغرافية زراعية
حديثة ودقيقة للغاية .وقد �أثمرت خمرجات امل�شروع النهائية عن ح�صر 75
نوعا خمتلفا من املحا�صيل الزراعية ،من �أهمها النخيل والطماطم وال�شعري.
كما �أفادت ب�أن �إجمايل م�ساحة الرقعة اخل�ضراء مبملكة البحرين قد بلغت
حوايل  61كيلومرتا مربعا� ،أي حوايل  % 8.1من م�ساحة اململكة ،منها زهاء 11
كيلومرت مربعا عبارة عن حما�صيل زراعية رئي�سية� .أما مزارع النخيل فقد مت
تقدير م�ساحتها بحوايل  17كيلومرت مربعا� ،أي ما يعادل  % 2.2من �إجمايل
م�ساحة مملكة البحرين.
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جامعة الإمارات وم�شاريع رائدة يف ر�صد
حالة �أ�شجار النخيل من خ�لال ال�صور
الف�ضائية
تعد ح�شرة ال��دوب��ا���س وك��ذل��ك �سو�سة النخيل
من �أخطر الآف��ات التي تهدد �أ�شجار النخيل،
وه��ذا نظرا ل�ل�أث��ر ال�سلبي لهاتني احل�شرتني
على �إنتاجية �أ�شجار النخيل ،وب��ل وقدرتهما
على الت�سبب يف هالك �شجرة النخيل بالكامل.
لذا متثل مكافحة هذه النوعية من احل�شرات
وح�صر الآفات مبكرا وقبل تف�شيها �إىل مناطق
�أخ ��رى ،م��ن �أول��وي��ات اجل�ه��ات املعنية ومراكز
الأبحاث وكافة اجلهات املعنية .ويف هذا الإطار
متثل تقنية اال�ست�شعار عن بعد وامل�سح اجلوي
والف�ضائي و�سيلة هامة وفعال يف عملية املكافحة
ونحو حتقيق هذا الغر�ض.
ويف هذا ال�سياق يعد ق�سم زراعة املناطق اجلافة
بكلية الزراعة والأغذية بجامعة الإمارات رائدا
يف هذا املجال ،حيث تبنى يف ال�سابق و�شارك
يف �أك�ث�ر م��ن م���ش��روع بحثي خمت�ص بتطبيق
تقنية اال�ست�شعار عن بعد وا�ستخدامها يف ر�صد
ومراقبة حالة �أ�شجار النخيل .ومن هذه امل�شاريع
على �سبيل املثال ،درا�سة ت�أثري الرتبة امللحية
ون�سب امللوحة على �أ�شجار النخيل با�ستخدام
�صور ف�ضائية عالية التو�ضيح ،وم�شروعا �آخر
حل�صر امل�ساحات امل�صابة بالأمرا�ض والآف��ات
من �أ�شجار النخيل.
ومن املنتظر �أن تقود هذه الأبحاث �إىل خف�ض
ن�سبة وتكلفة ر�ش املبيدات احل�شرية عن طريق
اجل��و ،وزي��ادة من ثم �إنتاجية ا�شجار النخيل.
وي�أمل ق�سم زراع��ة املناطق اجلافة والباحثني
املخت�صني من وراء ه��ذا� ،إىل تع�ضيد وتفعيل
جهود مكافحة �آفات �أ�شجار النخيل وحفاظ دولة
الأمارات على موقعها وريادتها بالن�سبة لزراعة
�أ��ش�ج��ار النخيل ،وه ��ذا ع�بر �إن���ش��اء منظومة
متكاملة لر�صد ومكافحة الآفات والأمرا�ض.

نخلة التمر وتحملها لالجهادات المختلفة ()2-2

اإلجـهـاد
المـلحــي
�إن ملوحة الرتبة هي �إح��دى م�شكالت الأرا��ض��ي املروية وال�صحراوية
والقاحلة ،فم�ساحات كثرية من الأرا�ضي حتولت �إىل �أرا�ضي غري منتجة
ب�سبب تراكم الأمالح فيها وامللوحة ب�شكلٍ عام هي توافر عدد كبري من
املركبات الكيميائية يف الرتبة لبع�ض الأمالح املعدنية مثل كلوريدات �أو
كربيتات الكال�سيوم� ،أو املغني�سيوم� ،أو ال�صوديوم وبالتايل ت�سمى تربة
ملحية.
وعند توافر �أمالح قلوية من كربونات العنا�صر الثالثة ال�سابقة الذكر
خا�صة عن�صر ال���ص��ودي��وم ت�سمى ت��رب��ة قلوية .ومي�ك��ن التفريق بني
هذين النوعني من ال�ترب بقيا�س التو�صيلة الكهربائيةElectrical
 Conductivityوالرقم الهدروجيني phوالن�سبة املئوية لل�صوديوم
القابل للتبادل.
وهناك ت�أثريان لرتاكم الأمالح يف الرتبة على النبات ،هما ت�أثري الأمالح
( ،)Salinityوت�أثري القلويات ( .)Alkaliفو�صول امللوحة �إىل تركيز يعادل
�ضغط ا�سموزي ( )smatic pressureمقداره  4بار ،يعني دخول النبات
مرحلة الذبول الدائم ( ،)permanent wiltingوه��ذا يقلل من منو
النباتات املعروفة بتحملها العايل للملوحة كالرب�سيم والقطن والبنجر
ال�سكري ونخيل التمر.
وال�ترب��ة امل��احل��ة ه��ي ال�ترب��ة املحتوية على �أم�ل�اح كلوريد ال�صوديوم
والكال�سيوم وكربيتات ال�صوديوم بن�سب عالية ،ون�سبة �أيون ال�صوديوم
القابل للتبادل فيها  ،15%ودرج��ة حمو�ضتها �. Ph = 8.5أم��ا الرتبة
القلوية ،فتكون ن�سبة �أي��ون ال�صوديوم القابل للتبادل �أك�ثر من ،15%
ودرجة حمو�ضتها (� )Phأعلى من ( 8.5مطر.)1991 ،

أ .د .إبراهيم عبد الباسط عودة
ê
date_basra@yahoo.com

م�صادر امللوحة:
- 1الأم�لاح املوجودة يف الرتبة الناجتة عن الذوبان والتعرية امل�ستمر
لل�صخور (الرتبة الأم).
- 2ارتفاع م�ستوى املاء الأر�ضي الناجت عن غياب الت�صريف اجليد بعد
عملية الري.
- 3تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية خا�صة يف االرا�ضي املحاذية
للمناطق ال�ساحلية.
- 4الأمالح الذائبة امل�ضافة من خالل مياه الري والت�سميد.
العوامل املحددة ل�صالحية مياه الري للزراعة:
- 1كمية الأمالح الذائبة ون�سب تراكيزها حيث تتحرك معظم الأمالح
الذائبة مع مياه الري فت�سرب �إىل �أ�سفل الرتبة �أو تبقى على ال�سطح
الرتبة م�سبب بذلك خطرة على النبات من حيث النمو والإنتاج.
- 2ن�سبه تراكيز العنا�صر ال�ضارة يف مياه الري ومن �أهمها ال�صوديوم
والكلوريد والبورون.
وفيما يلي ت�أثري هذه العنا�صر ال�ضارة على النبات:
ال�صوديوم:
تت�أثر النباتات احل�سا�سة وتظهر فيها حرق والأوراق وعندما ت�صل ن�سبة
ال�صوديوم بني ( % 0.50 - % 0.25على �أ�سا�س الوزن).
الكلوريد:
يتحرك هذا العن�صر ب�سهول مع حملول الرتبة وي�ستهلكه النبات من
خالل النتح حيث
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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يتجمع الكلوريد يف الأوراق.
تتحمل معظم �أ�شجار الفاكهة ن�سب الرتاكيز
التي ترتاوح بني ( 10 – 6ملغ  /لرت) �إال �أن
ال�ضرر يظهر على الأوراق عند الرتاكيز التي
ترتاوح بني .% 1.0 – 0.6
البورون:
ي�صل تركيز �إىل ح��وايل ( 15ملغ  /ل�تر) يف
املياه العالية امللوحة.
احلد الأعلى لرتكيز البورون امل�سموح به لنمو
النبات يرتاوح بني ( 4 – 2ملغ/لرت).
قيا�س ملوحة مياه الري:
ت�أخذ عينات دورية ملياه الري وحتلل يف املخترب
لقيا�س كمية الأم�لاح الذائبة يف املياه ويعرب
عنها باجلزء املليون �أو ملغرام  /لرت (مبعنى
ملغرام من االمالح الذائبة يف لرت واحد من
املاء) .
ولنفرت�ض �أن ملوحة مياه ال��ري بعد التحليل
يف املخترب ت�شري �إىل  10000جزء يف املليون
ف�أن ذلك يعني �أن  % 1من وزن املاء م�صدره
الأمالح الذائبة يف مياه الري.
يف حالة ر�صد الأمالح الذائبة يف الرتبة ت�أخذ
�أي�ضا عينات للرتبة وحتلل يف املخترب وقد
�أدخلت حاليا تقنيات حديثة لر�صد حتركات
الأمالح يف قطاع الرتبة من خالل و�ضع �أجهزة
ر�صد يف احلقل ت�ساعد يف معرفة التغيريات يف
تراكيز الأمالح يف الرتبة وذلك من خالل نقل
البيانات/املعطيات �إىل مركز حتليل البيانات
�أو املخترب .وتق�سم املياه من حيث احتوائها
على امللوحة اىل االنواع االتية:
نوعية املياه

كمية امللوحة(جزء
باملليون)

مياه عذبة
مياه قليلة امللوحة
مياه متو�سطة امللوحة 10000 - 3000
مياه �شديدة امللوحة
35000 - 10000
مياه البحر
اكرث من 35000
اقل من 1000

3000 - 1000
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�أثر ملوحة مياه الري على �إنتاج املحا�صيل
تت�أثر املحا�صيل الزراعية من خ�ضار و فواكهه بكميات الأمالح الذائبة يف مياه الري حيث ي�ؤدي
االرتفاع يف تراكيز الأمالح الذائبة وخا�صة ال�ضارة منها �إىل فقد يف الإنتاج واجلدول التايل يبني
ن�سبة هذا الفقد عند ا�ستعمال مياه الري ذات امللوحة املختلفة ومدى حتملها للأمالح الذائبة.
ن�سبة الفقد يف الإنتاج

املحا�صيل

�صفر

10%

25%

ملوحة مياه الري (دي�سي �سيمنز/م )

التحمل الن�سبي
للملوحة

)( ds/m

حما�صيل الفاكهة
النخيل
تفاح
برتقال
جريب فروت
ليمون
عنب
م�شم�ش
حما�صيل اخل�ضر
فا�صوليا
فجل
طماطم
جزر
خ�س
بطاط
حما�صيل احلقل
�شعري (غلف)
ذرة رفيعة
ذرة �شاميه
بر�سيم
علف الرود�س

2.7

4.5

7.3

0

1.5

0

1.1

1.6

2.2

1.2

1.6

2.2

1.0

1.5

2.3

1.0

1. 7

2.7

1.1

1.3

1.8

0.7

1.0

1.5

0.8

1.3

2.1

1.7

2.3

1.9

0.7

1.1

2.1

0.9

1.4

2.5

1.1

1.7

4.0

4.9

5.6

4.5

5.0

2.5

1.1

1.7

3.6

1.3

2.2

6.35

2.7

6.35

متحمل
ح�سا�س
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
ح�سا�س
ح�سا�س
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
ح�سا�س
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متحمل
متحمل
متو�سط التحمل
متو�سط التحمل
متحمل

وتختلف �أ�شجار الفاكهة يف حتملها للملوحة ،وق�سمت ح�سب ذلك �إىل ثالث جماميع وهي:
�أ�شجار ح�سا�سة للملوحة
( )2-4ملي موز�/سم
الكمرثى ،التفاح ،الربتقال،
الإجا�ص ،اللوز ،امل�شم�ش،
اخلوخ ،الأفوكادو

�أ�شجار معتدلة التحمل
للملوحة
( )4-8ملي موز�/سم

�أ�شجار عالية التحمل
للملوحة
( )8-16ملي موز�/سم

الرمان ،التني ،الزيتون،
العنب

املوز ،النخيل

وتعترب �شجرة النخيل �أك�ثر �أ�شجار الفاكهة
حتم ًال للملوحة ،وت�ستطيع النخلة حتمل ن�سبة
ملوحة  ،4%-3ولكن �إنتاجها يقل �إذا كانت
امللوحة  ،1%وينتظم الإثمار �إذا �أ�صبحت ن�سبة
امللوحة  .0.6%ان تعمق وانت�شار املجموع
اجلذري للنخلة يف الرتبة يزيد من مقاومتها
للجفاف وحتملها للعط�ش وللملوحة و�أ�شار
� )Arar,(1975أن نخلة التمر �أكرث املحا�صيل
حتمال للملوحة و�إنها ميكن تعي�ش يف تربة حتوي
على �أمالح ذائبة بن�سبة 3%ولكن عندما ت�صل
الن�سبة اىل 6%فان النخلة ال ت�ستطيع النمو وان
نخيل التمر ميكن ان يروى مبياه ت�صل ملوحتها
اىل3.5مليموز�/سم اي2240جزءباملليون
دون ان يت�أثر املح�صول واجل��دول  5يو�ضح
ت�أثري ملوحة الرتبة ومياه الري على حم�صول
نخلة التمر.
ملوحة
الرتبة

ملوحة
ماء الري

4.0

2.7

100

6.8

4.5

90

11.0

7.3

75

18.0

12.0

50

32.0

21.0

0.0

ds/m

%للمح�صول

ds/m

ويت�ضح من اجلدول �أعاله ان كمية املح�صول
تنخف�ض �إىل  % 50ع�ن��دم��ا ت �ك��ون ملوحة
الرتبة 18ds/mوملوحة ماء الري . 12ds/m
م��ن امل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي ي�ق��رن فيها من��و نخلة
التمر مبلوحة الرتبة ما يظهر على النخلة من
�أع��را���ض نق�ص العنا�صر التي تالحظ على
النباتات الأخ��رى مثل اال�صفرار Chlorosis
يف �أعقاب ال�سعف �أو تيب�س �أط��راف الأوراق
�أو �صغر الأوراق وانحنائها لعدم اكتمال النمو
والذي ي�سمى مر�ض (املجنون) يف بع�ض الدول
ولكن ه��ذا املر�ض قد يكون �سببه قلة �إنتاج
الهرمونات.
و�أجريت العديد من الدرا�سات ملعرفة ت�أثري
ملوحة الرتبة ومياه ال��ري على �إنبات البذور
(ال�ن��وى) ومن��و ال�ن��ادرات الناجتة من زراع��ة
البذور ،حيث ا�ستعملت تراكيز خمتلفة من ملح
الطعام (كلوريد ال�صوديوم) على �إنبات بذور
�صنف ال��زه��دي املنقوعة يف حماليل ملحية
داخ��ل �صحون زجاجية (،)Petri dishes
وتراوحت الرتاكيز بني �صفر ،-2.5%ووجد
�أن �إنبات البذور ممكن يف املحلول امللحي حتى
تركيز .)Khudiri، 1952 ( 2%
ولدرا�سة ت�أثري الأم�لاح على النخيل امل�ستمر
�أجريت جتربة على �صنفي احلالوي واملجهول
قام بها  ،)Furr (1963حيث اختريت �أ�شجار
بعمر � 17سنة مزروعة يف قواطع منتظمة ،وكل
قاطع يحتوي على نخلة حالوي ونخلة جمهول،
والهدف هو معرفة ت�أثري الرتاكيز املختلفة من
�أمالح الرتبة على منطقة امت�صا�ص اجلذور
(�أول � 8أق��دام من عمق ال�ترب��ة) ،وعلى منو
و�إنتاجية النخلة ،وحجم الثمار ونوعيتها.
ونرثت كميات مت�ساوية من كلوريد ال�صوديوم
والكال�سيوم على تربة كل قاطع ،وا�ستعملت
ث�لاث��ة م �� �س �ت��وي��ات م��ن م ��اء ال � ��ري ،وك��ان��ت
املعامالت:
ري خفيف مبا يعادل  6قدم �/إيكر�/سنة.
ري متو�سط مبا يعادل  10قدم �/إيكر�/سنة.

ري عايل مبا يعادل  14قدم �/إيكر�/سنة.
معاملة املقارنة ري عادي لقواطع غري مملحة.
وكانت النتائج على النحو التايل:
مت ح�ساب �سرعة منو الأوراق (ال�سعف) على
�أ�سا�س مقدار الزيادة يف طول ال�سعف الفتي
كل �أ�سبوعني ن�سبة �إىل الزيادة احلا�صلة يف
طول ال�سعف يف معاملة املقارنة ،حيث اعتربت
�سرعة منو هذه املعاملة = ،100ولوحظ وجود
عالقة غري وثيقة بني ملوحة الرتبة و�سرعة منو
الأوراق.
انخف�ضت �إنتاجية النخلة مع زي��ادة تراكيز
الأم�لاح يف الرتبة ومل تالحظ �أية عالقة بني
تراكيز الأمالح ودرجة جودة الثمار.
عند حتليل الأوراق الفتية والقدمية ملعرفة
كمية الكلور املتجمع فيها مل تظهر �أية عالقة
بني ن�سبة الكلور يف الأوراق وتركيز الأمالح يف
الرتبة ،وت�شري النتائج �إىل �أن جلذور النخيل
القدرة على ا�ستبعاد الكلور من املاء املمت�ص
والتقليل من تراكمه يف الأوراق.
ويف جتربة �أخرى قام بها ،)Hewitt (1963
ا� �س �ت �ع �م��ل �أم �ل��اح ك��ل��وري��دات ال �� �ص��ودي��وم
والكال�سيوم وك�بري �ت��ات ال���ص��ودي��وم بثالثة
تراكيز ،هي:
 ppm 10000ومبا يعادل .% 10
 ppm 20000ومبا يعادل .% 20
 ppm 30000ومبا يعادل .% 30
وا�ستعملت املحاليل ل��ري ب��ذور �صنف دقلة
ن��ور امل��زروع��ة يف م��زي��ج مت�ساوي م��ن البيت
مو�س( )Peatmossوال �ف�يرم �ك �ي��والي��ت
( )Vermiculiteداخ��ل �سنا دي��ن (،)Pots
وكانت النتائج انخفا�ض ن�سبة �إنبات البذور يف
املعاملة عالية الرتكيز مقارنة مبعاملة املقارنة
( )controlامل��روي��ة ب��امل��اء ال �ع��ادي .ولوحظ
جتمع �أيون الكلور يف جذور و�أوراق البادرات
يف املعامالت كافة عدا املقارنة ،وكان الكلور
املتجمع يف الأوراق �أق��ل م��ن اجل ��ذور ،وه��ذا
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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ي�شري �إىل زيادة امت�صا�ص جذور النخيل لأيون
الكلور ،ولكن ال يعني انتقاله بالرتكيز نف�سه
�إىل قمة النبات ،وبالتايل ت�ساعد اجلذور على
تقليل �ضرر الكلور.
و�صممت جتربة ا�ستعملت فيها عدة م�ستويات
من ملوحة الرتبة ملعرفة ت�أثريها على حمتوى
الوريقات (اخل��و���ص) [ ]Pinnaeمن الكلور
و�سرعة منو �أوراق ف�سائل �صنفي جمهول ودقلة
نور ،وكانت املعامالت:
املقارنة ماء النهر االعتيادي تركيز ppm 253
و.Ec 1.2
تركيز ملح الطعام  ppm 6000و .Ec 31.2
تركيز ملح الطعام  ppm 18000 ppmو Ec
.40.31
تركيز ملح الطعام  ppm 24000و .Ec 51.2
وقدرت ن�سبة الكلور املتجمعة يف املادة اجلافة
يف ال��وري�ق��ات (اخل��و���ص) ،حيث و�صلت �إىل
 ،0.5%ومل يالحظ �أي ارت�ب��اط ب�ين تركيز
امللح يف املعامالت ون�سبة الكلور املتجمعة يف
الوريقات� .أما م�ستوى ال�صوديوم يف الوريقات
فكان قليل ن�سبي ًا ولي�ست له عالقة مب�ستويات
الأم�ل�اح .وك��ان �صنف املجهول �أك�ثر حتم ًال
للملوحة من �صنف دقلة نور .و�أكدت التجربة
قدرة جذور النخيل على امت�صا�ص املاء من
الرتبة املاحلة وا�ستبعاد معظم الأمالح منه،
وتناق�صت �سرعة من��و الأوراق الفتية تبع ًا
لزيادة تركيز الأمالح ،و�أن نخلة التمر مقاومة
ل�ضرر الرتاكيز العالية من كلوريد ال�صوديوم
لفرتة طويلة ،ولكنها ال تنمو ب�شكل جيد حتت
تركيز ملحي يزيد عن ppm (Furr 6000
.)and Ballard، 1966
وم��ن ال�ع��دي��د م��ن الأب �ح��اث وال��درا� �س��ات يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ات�ضح �أن نخلة
التمر تتحمل امللوحة العالية بني  18-10ملي
موز ،و�أن النخيل النامي يف ترب عالية امللوحة
يكون قليل ال�سعف ويحمل ع��دد ًا قلي ًال من
العذوق مقارنة بالنخيل النامي يف ترب عادية.
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ن�سبة
ملوحة
نق�ص
ماء الري
ds/m
الإنتاج %

ملوحة
الرتبة
ds/m
3.5

5.3

0

5.3

8

10

10

17

50

كما ي�صاب النخيل النامي يف الأرا�ضي امللحية
مبر�ض ي�سمى املجنون يف اجل��زائ��ر ،ويكون
ال�سعف �صغري ومنحني غري كامل االنت�شار.
ويف �صحراء تون�س �سمي النخل النامي يف
الرتب امللحية (�أبو �سعفة).
�إن نخيل التمر يتحمل ارتفاع امللوحة
يف مياه الري ،فهو ينتج حم�صو ًال كام ًال
�إذا كانت كمية الأم�لاح يف مياه الري
 2000جزء باملليون ،و�إذا كانت امللوحة
 3000ج���زء ب��امل��ل��ي��ون ف����إن املح�صول
ينخف�ض بن�سبة  ،% 10وينخف�ض
املح�صول بن�سبة � % 25إذا بلغت امللوحة
 5000جزء باملليون� ،أما �إذا و�صلت ن�سبة
امللوحة �إىل  8000جزء باملليون ف�إن
املح�صول ينخف�ض بن�سبة .% 50
و�أجريت جتربة ملعرفة ت�أثري ملوحة املياه والرتبة
على �إنتاج النخيل ،وكانت النتائج كما يلي:

وا�ستنتج م��ن ه��ذا ال��درا��س��ة �أن��ه كلما زادت
امللوحة �إىل  ds m/ 10انخف�ض امل��ردود �إىل
 % 50وت��ردت نوعية الثمار ،و�أن امل�ستويات
العالية من الأمالح ت�ؤثر على �شبكة الري مما
يقلل من فرتة ا�ستعمالها ويجعلها بحاجة �إىل
�صيانة م�ستمرة.
و�أ�� �ش ��ار ف� ��رج� )2005( ,إىل ت ��أث��ر ج��ودة
ال�ث�م��ار وان�خ�ف��ا���ض �إن�ت��اج�ي��ة املح�صول �إىل
الن�صف �إذا �أ�صبح تركيز الأم�لاح يف الرتبة
6400جزءباملليون ويتوقف الإثمار �إذا و�صلت
اجلذور املا�صة لرتبة تزيد فيها ن�سبة امللوحة
ع��ن % 1اي10000جزءباملليون واجل ��دول
التايل يو�ضح ت�أثري ملوحة الرتبة وماءا لري يف
منطقة اجلذور على حم�صول نخلة التمر
و�سائل معاجلة املياه املاحلة:
- 1خلط نوعيات خمتلفة م��ن امل�ي��اه بن�سب
معينه ب �ه��دف تخفيف ت��رك�ي��ز الأم�ل�اح
الذائبة يف مياه الري املراد �إ�ضافتها
 - 2ج��دول��ة  /برجمة ال��ري م��ع الأخ ��ذ بعني
االعتبار �أثر ملوحة مياه الري على الإنتاج
وحتديد فرتات الري.
 - 3ت�سوية الأر�ض الزراعية واملت�أثرة بامللوحة
وو�ضع ال�صرف اجليد لها لتفادي تراكم
الأمالح الذائبة يف مياه الري

ن�سبة االنخفا�ض يف االنتاج املتوقع

�صفر%

10%

ECe

ECw

LR

5.3

3.5

21%

50%

ECe

ECw

LR

ECe

8

5.3

11%

16

ECw

LR

10

21%

اعلى تركيز

حيث �أن:

 :تعني التو�صيل الكهربائي مل�ستخل�ص الرتبة امل�شبع مليموز�/سمECe

مليموز�/سم

:درجة التو�صيل الكهربائي للماءECw

: leachingمتطلبات الغ�سيل LR

النتح:-اعلي تركيز للأمالح يف مياه ال�صرف حتت املح�صول ب�سبب التبخرECDw

وللتحويل �إىل الأمالح الذائبة الكلية ك�أجزاء يف املليون ن�ضرب مليموز�/سم يف 640

ECDw
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 - 4تبادل عملية الري من خالل �إ�ضافة املياه
ذات النوعية اجليدة واملياه ذات امللوحة
العالية �أثناء الري.
 - 5ا�ستخدام نظام الري بالفقاعات (ببلر)
تفاديا حل��دوث ق�شرة �صلبة على �سطح
الرتبة.
- 6ا�ستخدام ن�ظ��ام ال��ري بالر�شا�شات يف
حالة الرتبة الرملية و الرملية الطميه مع
مراعاة �أن ال تكون كمية الأمالح الذائبة
يف مياه الري عالية حيث �سي�ؤدي ذلك �إىل
حرق الأوراق.
- 7ا�ستخدام املياه ذات النوعية اجليدة �أثناء
املراحل احل�سا�سة لنمو النبات.
 - 8ا�ستخدام ال��ري بالتنقيط فقط يف حالة
ال�ترب��ة الناعمة وع�ن��د زراع ��ة الأع�شاب
والأع�ل�اف املتحملة للملوحة العالية مع
�ضرورة �إ�ضافة االحتياجات الغ�سيلية للحد
من جتمع الأمالح يف منطقة اجلذور
- 9اخ�ت�ي��ار الأ� �ص �ن��اف املحتملة ل�ل��درج��ات
املختلفة مللوحة مياه الري.
-10اح�ت���س��اب ك�م�ي��ات م�ي��اه غ�سل الأم�ل�اح
الذائبة يف مياه الري و الرتبة (االحتياجات
الغ�سيلية) وفرتات �إ�ضافتها.
املراجع:
�- 1إبراهيم ،عبد البا�سط عودة.)1995( ،
العالقة الف�سيولوجية بني منظمات النمو
و�صفات ثمار نخلة التمر �صنف احلالوي
ر�سالة دكتوراه – كلية الزراعة – جامعة
الب�صرة/العراق � 98صفحة.
�- 2إبراهيم ،عبد البا�سط عودة)2007( ،
الدليل ال�سنوي لعمليات خدمة ورعاية
نخلة ال�ت�م��ر .امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل��درا��س��ات
امل �ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا� � �ض� ��ي ال�ق��اح�ل��ة
«اك�ساد» (� )28صفحة.
�- 3إبراهيم ،عبد البا�سط عودة.)2008( ،
نخلة التمر �شجرة احلياة .املركز العربي

ل��درا� �س��ات امل�ن��اط��ق اجل��اف��ة والأرا� �ض��ي
القاحلة «اك�ساد» (� )390صفحة.
- 4ال�صويغ� ،سعيد ،والوهيبي ،حممد حمد،
وحممد عمر ب�إ�صالح .)1991( .حماكاة
الإجهاد امللحي واملائي يف ب��ادرات نخيل
ال�ب�ل��ح .جم�ل��ة اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي للبحوث
العلمية ،العدد.62-45 :9
- 5اليو�سف ،فوزية �صالح ،والوهيبي ،حممد
حمد ،و�سيده عمر احلوير�ص)1994( .
ت�أثري البورون على ال�شكل الظاهري ومنو
ب��ادرات النخيل وال��ذرة الرفيعة الهجني.
جملة علوم احلياة ال�سعودية .العدد:3
.76-45
- 6الوهيبي ،حممد ب��ن ح�م��د.)2008( .
�أحيائية نخلة التمر .جامعة امللك �سعود.
� 300صفحة
- 7فرج ,كرمي حممد.)2005(,نخلة التمر
ب�ين البحث والتطبيق .دول��ة الإم���ارات
العربية املتحدة-ابوظبي.
- 8م �ط��ر ،ع�ب��د الأم�ي��ر .)1991( ،زراع��ة
النخيل و�إنتاجه .مطبعة جامعة الب�صرة
(� )420صفحة.

 9-
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التمـور وإنتــاج
حـامض الليمـون ()2 - 2
Citric Acid from Dates
أ.د .حسن خالد حسن العكيدي
ê
hassan.alogidi@gmail.cm

حام�ض الليمون �أح��د احلوام�ض الع�ضوية التي ت�ستخدم
على نطاق وا�سع يف حياتنا اليومية خ�صو�صا ً يف املطبخ ًو يف
ال�صناعات الغذائية و الدوائية وهي ب�شكل عام مادة حافظة
 0ا�ضافةال�ضفاء نكهة �سحرية جميلة على االغذية .
وقد اكت�شف حام�ض الليمون يف القرن الثامن من قبل العامل
العربي جابر �أبن حيان من احلم�ضيات و يف القرن الثالث ع�شر
ا�ستطاع العامل فن�ست من ت�سجيل �أول �صورة للحام�ض وتالة
العامل ال�سويدي كارل الذي ا�ستطاع من عزلة وت�شخي�صه وقد
مت بلورة هذا احلام�ض �سنه . 1784
ويف �سنه � 1860أن��ت��ج احلام�ض م��ن الليمون يف ايطاليا ويف
عام 1893ا�ستطاع العامل  C.wehmerمن �أكت�شاف انتاج احلام�ض
من الفطر بن�سليم  Penciliumوالنامي على و�سط �سكري
ولكن انتاجه �ضل على نطاق حمدود ( خمتربي ) �إىل �سنه
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 1917حيث ا�ستطاع العامل الأمريكي جيم�س كيور من ت�صنيع
احلام�ض من الفطر ا�سربكل�س نايجر على م�ستوى �صناعي ثم
تطور التكنيك بعد ذلك �سنة  1929حيث مت انتاج احلام�ض
بوا�سطة الفطر � A.nigerصناعيا على �أو�ساط بيئية خمتلفة
( �سكروز  ،كلوكوز  ،ع�صري الذرة  ،املوال�س  ،الن�شاء املتحلل و
�أخريا ً التمور التي تعترب من �أهم امل�صادر و �أرخ�صها يف وطننا
العربي �إذا علمنا �أن العامل ي�ستهلك  350الف طن �سنويا ً �سنة
 1986و �أن ال�سوق العاملية احتاجت �إىل �أكرث من � 600ألف طن
ويف �سنة  2000ارتفع الطلب اكرث من  ْ X 10 6طن � /سنه و �أن
 % 70من احلام�ض املنتج ي�ستخدم يف امل�شروبات الغازية و % 18
يف ال�صناعات املختلفة الأخرى  % 12لأغرا�ض �أخرى وجميعها
من م�صادر تخمرية.

املقدمة
حام�ض ال�سرتيك عبارة عن حام�ض ثالثي
الكاربوك�سيل ومت ف�صله لأول مرة من ع�صري
الليمون ومت��ت بلورته ع��ام  1784من قبل (
�سكني ) وق��د �أن�ت��ج جت��اري��ا م��ن ه��ذا امل�صدر
حتى الع�شرينات �إىل �أن مت تطوير طريقة
ناجحه لإنتاجه بوا�سطة الأح �ي��اء املجهرية
ويبلغ الإن�ت��اج العاملي من حام�ض ال�سرتيك
 300ال��ف ط��ن �سنويا  ,وي�ستخدم ب�صورة
رئي�سيه كمادة معطيه للطعم احلام�ضي يف
كثري من امل�شروبات والأغذية حيث ي�ستخدم
حوايل  70%من الإنتاج العاملي يف ال�صناعات
الغذائية و  % 12يف ال�صناعات ال�صيدالنيه و
 % 18يف املجاالت ال�صناعية الأخرى .
خوا�ص احلام�ض
ح��ام����ض ال�ل�ي�م��ون ي �ك��ون ع�ل��ى �شكل ب �ل��ورات
بي�ضاء اللون � ,شديدة الذوبان يف امل��اء  ,له
طعم حام�ضي مريح ومقبول  ,ي�ستعمل يف
ال�صناعات ال�غ��ذائ�ي��ة وال�صيدالنيه وم��واد
التجميل  ,وي�ستعمل �أي�ضا يف تنقية املعادن
نظرا ل�صفاته ( املا�سكه )  .وميكن ا�ستعمال
حام�ض ال�سرتيك حمل الفو�سفات يف �صناعة
املنظفات وذلك لقابليته ال�سريعة يف التحلل
بايولوجيا  .كما وت�ستعمل �أ��س�ترات حام�ض
ال�سرتيك يف ال�صناعات البال�ستيكية � .أما يف
ال�صناعات الغذائية فدوره �إ�ضافة �إىل الطعم
احلام�ضي فلهو دور يف حفظ الأغذية � ,أزاله
العكرة ومينع تلف الطعم واللون كما له دور
كبري يف �صناعة احللويات  .كمل يعترب حام�ض
ال�سرتيك كعامل م�ضاد للأك�سدة يف �صناعة
الألبان وكعامل ا�ستحالبي يف �صناعة اجلنب
واالي�س كرمي  .ومن خوا�صه الأخرى باون وزنه
اجلزيئي ( ) 210,14وكثافته (. )192,12
الأحياء امل�صنعة للحام�ض
هنالك الكثري من الأحياء املجهريه التي ت�صنع
حام�ض الليمون ولكن من �أهمها هو العفن
ا�سربجل�س نايجر ( )Asp.nigrالذي �أعطى
�أعلى �إنتاجه من حام�ض الليمون من و�سط

التغذية الكربوهيدراتي ( املوال�س ) وقد �أمكن
ا�ستعمال ع�صري التمر املعامل و�أعطى �إنتاجيه
عاليه من هذا احلام�ض تقدر ب  ( 89%نبيل
ريكي) .
الرتبية ال�صناعية
يتم �إنتاج حام�ض الليمون بالرتبية ال�سطحية
�أو املغمورة للعفن ( Asp.nigrا�سربجل�س
نايجر) ملا تتميز ه��ذه ال�سالله من �إنتاجها
العاملي للحام�ض  .ل��ذا فهناك ثالثة عوامل
مهمة ت�ؤثر على الإنتاج
وهي
 - 1نوع ال�ساللة امل�صنعة للحام�ض .
- 2م�ق��وم��ات ال��و��س��ط ال�غ��ذائ��ي ال ��ذي يربى
عليه ال�ع�ف��ن وال� ��ذي جت ��رى م��ن خالله
عملية التخمر  .فالو�سط الغذائي يجب
�أن يحتوي على املواد الالزمة لبناء ج�سم
الكائن املجهري احلي وعلى املواد الالزمة
لت�أليف احلام�ض .

- 3ظ ��روف ال�ترب �ي��ة و� �س��ط غ��ذائ��ي ودرج��ة
حرارة والأ�س الهيدروجيني والتهويه .
مراحل �إنتاج حام�ض الليمون �صناعيا
 - 1حت�ضري املادة اللقاحية لإنتاج احلام�ض .
 - 2عملية التخمر .
 - 3التنقية الكيماويه .
¬¬ حت�ضري املادة اللقاحية
يتم حت�ضري املادة اللقاحية لل�ساللة ا�سربجل�س
نايجر على الأو�ساط التالية :
و�سط ()1
�سكروز
 140غم
اكر اكر
 20غم
KH2PO4
 1غم
 0,25غم
Mgso4 . 7H2o
 2,5غم
NH4NO3
العنا�صر املعدنية :
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 0,48ملغم
Cu+2
 0,8ملغم
Zn+2
 1ملغم
Mn
 2,2ملغم
Fe+3
الو�سط اللقاحي الثاين ( ب)
 140غم/لرت
�سكروز
 2,5غم/لرت
KH2PO4
 0,25غم/لرت
Mgso4.7 H2o
 2,5غم/لرت
NH4NO3
 0,06ملغم
Cu +2
 0,25ملغم
Zn +2
 1,3ملغم
Fe +2
 1ملغم
Mn
وجتري عملية احل�ضن يف حا�ضنة هزازة عند
درج��ة ح��رارة  25م ودرج��ة حام�ضية ترتاوح
مابني ( ) 4,5 – 2,2حيث وج��د �أن هناك
طوران للعملية :
الطور الأول  :هو ط��ور النمو حيث ي�ستعمل
ال�سكر ب�صورة رئي�سية لتكوين املاي�سليوم .
ال�ط��ور ال�ث��اين  :بعد تكوين املاي�سليوم يبد�أ
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ب�إنتاج احلام�ض بتحويل ال�سكر �إىل حام�ض .
ويعترب حت�ضري امل ��ادة اللقاحية م��ن الأم��ور
املهمة يف �إنتاج احلام�ض والتي يتم حت�ضريها
يف خمترب الأحياء املجهرية وب�صورة م�ستمرة
ومعقمة بحيث تعطينا م��زرع��ة نقية ذات
�أ�سبورات �سريعة النمو وماي�سليه ذا قابليه
حيويه عالية لإن�ت��اج احلام�ض وذات �سطح
�أمل�س وتكون الكونيديا موزعة ب�شكل متما�سك
ومرتا�ص ور�ؤو�سها �سوداء وقهوائية غامقة ذات
حوامل ق�صرية � .أن هذا العمل يقودنا �إىل :
- 1االهتمام مب�سك وتثبيت ال�سالله املنتجة
واجليدة الإنتاج .
- 2ت�ك��اث��ر ه ��ذه ال���س�لال��ة واحل��ف��اظ عليها
و�صيانتها للحفاظ على مورفولوجيتها
وخوا�صها الكيمو حيويه وذل��ك بزراعة
خ�ط��وط �صناعية م��ن ال�سالله وجت��رى
�إعادة الزراعة كل ثالثة �شهور مع مراعاة
التحقق م��ن امل��ادة اللقاحية ع��ن طريق
ن�ظ��ام �سيطرة نوعية مايكروبيولوجيه
متخ�ص�ص لهذا الغر�ض ويجري الفح�ص
بعد  6 - 4 - 2ي��وم بعد عملية التلقيح
لإنتاج املادة اللقاحية .

عملية التخمري
عند البدء ب�إنتاج امل��ادة اللقاحية يتم حت�ضري
الأج �ه��زة وال��وح��دات ال�لازم��ة ل��دورة �إنتاجيه
حيث تعقم الوحدات كما ويتم حت�ضري الو�سط
الغذائي ويتم تعقيمه �أي�ضا حيث �أن املخمر
م�صمم ب��ان تكون �أع �م��دة التعقيم والتربيد
مرتبطة بالفرمنتور ويجري التعقيم بالبخار
حتت �ضغط  1,8 1,5-جو ومل��دة � 2ساعة كما
ويجري تعقيم للمر�شحات بالبخار حتت �ضغط
 1,5 – 1,2جو كما وي�ؤخذ مناذج من كل مقطع
م��ن خطوط الإن �ت��اج لأج��ل الفح�ص املجهري
للت�أكد من �ساللة اخلط الإنتاجي  .بعد عملية
التعقيم جت��رى عملية التهوية بالهواء املعقم
للمخمر ودرجة حرارة الهواء تكون ( 30-20
م).
حت�ضري املحاليل الالزمة للتخمري
يف نف�س الوقت يتم حت�ضري الأو�ساط الغذائية
الأ�سا�سية لرتبية ال�ساللة املنتجة حلام�ض
الليمون والتي هي امل��وال���س �أو ع�صري التمور
املخفف � % 4-3سكر واملحتوى �أي�ضا على �أمالح
غذائية واملح�سوبة بالتجارب الكيمو حيوية .
حت�ضري امل��ح��ل��ول ال��غ��ذائ��ي الأ�سا�سي
للمخمرات
يجب مالحظة الكثري من الأم��ور عند حت�ضري
املحلول الغذائي الأ�سا�سي للمخمرات  .حيث
لأجل جتهيز خممر �أ�سا�سي حجم ( 50م )3
باملوال�س املخفف � % 4-3سكر �أو ع�صري التمور
� % 4-3سكر فعند الت�سخني والغلي بالبخار
(تعقيم ) �أن حجمه ��س�ي��زداد نتيجة عملية
التكثيف ل��ذا يجب ال�ت��أك��د دائ�م��ا م��ن تركيز
الو�سط بحيث يبقى بحدود � 4%سكر .وجترى
عملية التخفيف �أو التعديل (تعديل احلام�ضية)
با�ستعمال (� ca(oH))2أو ( )H2so4بحيث
يبقى ال  PHالبدائي  7,2-7وبعد تعديل ال
 Phبخم�س دقائق ي�ضاف ملح .k4fe(cn)6
من �إح��دى اخلزانات امللحقة باملخمر وبعملية
اخللط والغليان (الت�سخني) ملدة ( )10دقائق.
�سي�صل الو�سط ال�غ��ذائ��ي احل��ار ومب�ساعدة

م�ضخة �إىل عامود التعقيم وب�سرعة  150لرت /
دقيقة ثم ميرر من خالل عمود التبادل االيوين
وينقل مبا�شرة �إىل املخمر املعقم املعد لهذا
الغر�ض �أن العملية هذه تتم عند درجة حرارة
 126م لأجل املحافظة على عدم التلوث وملدة 2
دقيقة ثم ميرر من خالل مبادل حراري حلفظ
احلرارة �إىل درجة  32م يف املخمر امل�ستقبل ثم
ت�ضاف حماليل الأمالح الأخرى املعقمة والتي
جهزت لهذا الغر�ض والتي هي znscu,7H2O
 ,NH4CL ,KH2po4حيث تو�ضع بالن�سب
التالية :
 NH4CL 2,27غم/لرت
 0,16غم/لرت
KH2po4
 0,005غم/لرت
ZnSO4
بعد كل هذه العملية يتم تلقيح املخمر باللقاح
الذي مت جتهيزه خمتربيا والنامية على الو�سط
(�أ) �أو الو�سط (ب) .
نظام التهوية
بعد التلقيح باللقاح يعطى للمخمر هواء معقم
ب�شكل ثابت وبكمية ثابتة من �ضاغطة هواء
معقمة معده لهذا الغر�ض حيث تدفع 0,05
لرت هواء  /لرت و�سط /دقيقة خالل ال�ساعات
التي الأوىل ثم ترفع �إىل  0,1لرت هواء  /لرت
و�سط /دقيقة والتي ت�ستمر ملدة � 12ساعة ثم
ترفع �إىل ح��دود  0,2لرت ه��واء/ل�تر و�سط/
دقيقة .
وعندما يبد�أ املاي�سليوم تفرعاته وملنع تكون
ال��رغ��وة ت�ضاف  20-15مل من م��ادة مانعة
للرغوة وت�ك��ون ه��ذه امل��ادة �أي�ضا معقمة وال
يف�ضل زي��ادة كمية ه��ذه امل��ادة الن لها ت�أثري
�سلبي على التهوية وبعد �أن يكون �سائل التخمر
ذو لزوجة عالية ولون فاحت يدفع هواء بحيث
ي�ضخ  0,5-0,4لرت/لرت خممر/دقيقة .
نظام احلرارة
ت �ك��ون درج� ��ة ح� ��رارة امل �خ �م��ر ب �ع��د التلقيح
بال�سبورات  34م ويتحكم بهذه الدرجة من
خ�لال منظم وم��ن خ�لال م��اء ح��ار �أو ب��ارد

بغالف املخمر .
نظام عمل املحور الدوار للمخمر
�سرعة حركة املحور ال��دوار مع الري�ش 180
دورة/دقيقة وت�ستمر هذه احلركة �إىل نهاية
عملية التخمر .
ال�����س��ي��ط��رة ال��ن��وع��ي��ة ع��ل��ى العملية
الإنتاجية
- 1ت�ؤخذ مناذج بعد �ست �ساعات من بدء عملية
التخمر لأجل الفح�ص امليكرو�سكوبي .
- 2بعد � 12ساعة/فح�ص مايكرو�سكوبي /
هايفات نحيفة طويلة .
- 3ب�ع��د �� 18س��اع��ة م��ن ب��دء العملية �سائل
التخمر ذا لون اخ�ضر مائل �إىل الزرقة .
- 4ب�ع��د �� 24س��اع��ة امل��اي���س�ل�ي��وم ط��ايف على
ال�سطح ذا لون ابي�ض ويالحظ النمو حتت
املجهر وان ال تكون الهايفات فارغة .
- 5املاي�سليوم بعد � 36ساعة من بدء العملية
يبد�أ بالتفرع .
- 6تطور احلمو�ضة بعد � 36ساعة .
بعد � 24ساعة  %حام�ض الليمون 0,7-0,5
بعد � 30ساعة  %حام�ض الليمون 1,1-0,9
 %حام�ض الليمون
بعد � � 36س��اع��ة
1,5 1,1تعود العملية �إىل  % 1,5 1-حام�ض الليمون
وت�ستغرق عملية �إنتاج احلام�ض  12-9يوم  .ثم
تبد�أ عملية الرت�شيح لأجل �إزالة امل�سليوم  .ثم
تبد�أ عملية تنقية حملول حام�ض ال�سرتيك
التنقية الكيمياويه
املعامله بالالمي .
�أن ال�ه��دف م��ن املعامله ب��ال�لامي ( Ca(OH
�أو  Caoهي لأج��ل حتويل حام�ض ال�سرتيك
�إىل ملح كال�سيومي غري ذائ��ب ميكن متريره
بهذه الطريقة ولعزلة من الأحما�ض الأخرى
املتكونة� ,أن هذه العملية جترى عند حمو�ضة
 11%وح��رارة  80-75م ال�لامي وبكمية 2,5

 %-3من احلمو�ضة الكلية ولذلك �سيكون ملح
غ�ير ذائ��ب حلام�ض الليمون وان الت�سخني
ي�ستمر �إىل  95-90م حيث تتكون �أم�لاح
كال�سيوم حلام�ض الليمون مرت�سبه .
الرت�شيح والغ�سل
تتم عملية الرت�شيح لل�سرتات الكال�سيوميه
من خالل مر�شح بغ�سل الرا�سب على املر�شح
باملاء احلار وبدرجة ح��رارة ال تقل عن 90%
وان عملية الغ�سل �ستزيل البقايا من ال�سكريات
ويتم الت�أكد من عدم وجود ال�سكريات بالتحليل
الكيماوي ( املخترب) .
معاملة ���س�ترات الكال�سيوم بحام�ض
الكربيتيك
تتفاعل �سرتات الكال�سيوم املغ�سوله يف خالط
م�ك���ش��وف وامل���س�خ��ن واحل � ��اوي ع�ل��ى حام�ض
الكربيتيك ذا وزن نوعي  % 84وان الهدف من هذا
التفاعل لأجل معاملة �سرتات كما وي�ضاف كمية
من الفحم  % 2-1حم�سوب على كمية احلام�ض
لأجل تنقية املحلول وان درجة احلرارة 60م مع
التحريك امل�ستمر والتفاعل �سيكون كالآين :
Ca3(c6H5O7)2 + 3H2SO4 --2C6H8O7 + CA3SO4
حام�ض الليمون حر
را�سب
وب��ذل��ك �سيمر حم�ل��ول حام�ض الليمون من
خالل املر�شح �إما اجلب�س فيرت�سب .
التـكثـيف
يتم تكثيف احلام�ض م��ن خ�لال مبخر معد
لهذا الغر�ض ومبرحلتني وم��ن خ�لال مبخر
مفرغ من الهواء وعند درجة حرارة 70-60
م وبتفريغ قدرة  600ملم تتم عملية الرت�شيح
بعد عملية التبخر الأوىل وتتبع بعملية تبخري
ثانية ومب�ساعدة م��ادة مر�شحة ير�شح وينتج
بذلك حام�ض الليمون ذو نقاوة عالية وذو وزن
نوعي . 1,39
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عملية البلــورة
تتم عملية البلورة من خالل جهاز البلورة ذو
الأغلفة امل�بردة وامل�ح��ور ذو امل��راوح  .ميليء
جهاز البلورة باملركز وي�ضخ ماء بارد يف غالف
اجلهاز ويحرك املحور ذو امل��راوح با�ستمرار
� 6-5ساعات �إىل �أن ت�صل درج��ة احل��رارة
امل��رك��ز  40م ي�ضخ م��اء ب��ارد لأج��ل التربيد
ال�سريع �إىل 20م وتكون عملية البلورة ملدة 24
�ساعة .
عملية الطرد املركزي
تنقل الكتلة املبلورة من جهاز الطرد املركزي
 300دورة/دقيقة تطرد البلورات مركزيا ومن
ثم تغ�سل البلورات ويعاد طردها مركزيا وتنقل
من خالل حزام ناقل �إىل املجفف تكون رطوبة
بلورات احلام�ض قبل التجفيف 3%-2
التجفيف والتعبئة
حتدد نهاية عملية التجفيف بعد و�ضع بلورات
حام�ض الليمون يف جهاز التجفيف وجتفيفها
ب�ه��واء درج��ة ح��رارت��ه ه��ي  35-30م ومت��رر
البلورات على مناخل لأجل عزل املواد الغريبة
.
مالحظات عامة ومهمة
- 1تعطي ال�سالله ا�سربجل�س نايجر متو�سط
�إنتاج بحدود  115غم حام�ض ليمون /لرت
و�سط غذائي لدورة �إنتاج واحدة وملدة 6
�أيام .
- 2يعمل املخمر الواحد ( عند  336يوم عمل
يف ال�سنة )  56دورة �إنتاج .
3
 35 3م - 1 3
و�ستح�صل عملية التخمر على  28000لرت
حام�ض ليمون تركيزه  115غم/لرت الواحد.
- 4كمية الإن �ت��اج ال�سنوي على ه��ذا النحو
�سيكون  180,320 =56×28×115م
حام�ض ليمون ويكون الفقد بن�سبة 7%
فيكون الإنتاج ال�سنوي يعادل  126طن /
�سنه حام�ض الليمون .
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- 5املحلول الغذائي لتغذية املخمر
لوحظ يف �إحدى معامل �إنتاج حام�ض الليمون
ذات الإن �ت��اج  72%-60حم�سوب على كمية
ال�سكر  .فح�ساب الكمية الالزمة من املوال�س
لإنتاج طن واحد من حام�ض الليمون .
نح�صل على  35كغم من حام�ض الليمون من
 100كغم موال�س .
 35كغم من احلام�ض  100كغم موال�س
 1000كغم من احلام�ض �س
�س =  2860كغم موال�س ذو حمتوى �سكري
 50%يلزم لإنتاج طن واحد من حام�ض الليمون
�أما بالن�سبة �إىل التمور العراقية التي تركيزها
� % 65سكر فلأجل �إنتاج  35كغم من حام�ض
الليمون نحتاج �إىل :
 2860كغم موال�س ×  % 50تركيز = �س ×
� % 65سكر
�س =  2200كغم متور حتتاج لإنتاج  35%كغم
حام�ض الليمون .
امل��ع��دات ال�لازم��ة خل��ط �إن��ت��اج حام�ض
الليمون
- 1بويلر  10-8بار .
- 2خزان املوال�س �أوع�صري التمر  3طن .
- 3مر�شح حتت التفريغ .
- 4مبادل ايوين عدد . 2
- 5خزان املواد امل�ضافة  1طن .
- 6خممر  35م. 3
- 7مر�شح للماي�سليوم .
- 8خزان املعاملة باجلري احلي . cao
- 9مر�شح لل�سرتات .
- 10خزان حلام�ض الكربيتيك .
- 11خالط .
- 12مر�شح لل�سلفيت .
- 13خالط للمعاملة بالكاربون الن�شط .

- 14مر�شح .
- 15مبخر حتت التفريغ .
- 16جهاز بلورة .
- 17جهاز طرد املركزي .
- 18جهاز التجفيف .
- 19ماكنة التعبئة والتغليف .
- 20قمع حتويل بني اخلزنات .
- 21م�ضخة حت��وي��ل �ستنل�س �ستيل 8م/ 3
�ساعة عدد .1
- 22م�ضخة �ستنل�س �ستيل �سعه  3م� /ساعة
عدد . 2
- 23م�ضخة ماء �سعه 10م�/ 3ساعة عدد. 1
- 24حمام بخار كهرباء حجم ( 1غ) عدد . 4
- 25حمام بخار حجم ( 12جن) �ستنل�س �ستيل
عدد . 100
�- 26أنابيب �ستنل�س �ستيل حجم  2جن (80م).
�- 27أنابيب �ستنل�س حجم  6جن (10م) .
�- 28أنابيب مغلونه حجم  2جن طول  8م.
- 29م�سامري ربط  .هيكل مع �سلم .
�أما �إذا كان الإنتاج من التمور فيحتاج
�إىل :
- 1جهاز ا�ستخال�ص ع�صري التمر .
- 2جهاز ف�صل النوى .
- 3جهاز الرت�شيح حتت التفريغ .
- 4خزان جمع الع�صري الناجت .
¬ املعدات الأخرى
خمترب كيمياوي متكامل .
خمترب بكرتيولوجي متكامل من كافة الوجود.
ح�ساب وانتخاب الأجهزة
ح�ساب ع��دد املخمرات  :يجب التعرف على
عدد املخمرات التي نحتاجها ملعمل �إنتاجي
ل�سعه  500طن من حام�ض الليمون � /سنه :

� - 1أيام العمل . 336
- 2ف�ترة اخلمرية ال��واح��دة �سالاللة منتجه
� 144ساعة .
 - 3الفقدان �أن عند الإنتاج . % 7
500

__ =  1,5طن � 24 /ساعة
366
لأجل الفقدان 1,5
__ =  1,62طن � 24 /ساعة
0,93

الكمية املطلوبة من �سائل املزرعة للمحلول
على املنتوج جاهز وعند حمو�ضة . % 11
 11كغم
 100كغم
�س
1,61
�س =  15م 3حجم املخمر
من هذا يح�سب احلجم الالزم للمخمرات مع
بقاء  % 10من ال�سائل فراغ .
144
100 × 15
__ × __ = 903
100

–

10

24

وتكون عدد املخمرات هو :
90

__
0,7× 50 = 3

ل��ذا ي�ج��ب تهيئة  4خم �م��رات وال� ��ذي يكون
�أحداهما احتياطي .
�إن���ت���اج ح��ام�����ض ال��ل��ي��م��ون م��ن ال��ت��م��ور
العراقية
�أن �إنتاج العراق من التمور يرتاوح مابني 2,5
–  10 × 4,8طن �سنويا  ,ي�ستهلك منها حمليا
كغذاء مبا�شر وكمواد �أولية لبع�ض ال�صناعات
بحدود  10 × 0,8طن  .ل��ذا فهناك فائ�ض
من التمور العراقية ويف �سبيل �إيجاد �صناعات
تعتمد على التمور كم�صدر �أويل فكر مبالئمة
�سكريات التمور لإنتاج منتوج حام�ض الليمون .

فلإنتاج حام�ض الليمون يجب الأخ��ذ بنظر
االعتبار ن�سبة الإنتاج حتويل ال�سكريات �إىل
حام�ض الليمون �إذ يجب �أن ال تقل ن�سبة الإنتاج
عن  % 60بالإ�ضافة �إىل ذلك يجب �أن يحتوي
امل�ن�ت��وج ع�ل��ى ح��وام����ض �أخ ��رى م�ث��ل حام�ض
االوكزاليك كذلك يجب �أن تكون املواد الأولية
وال�سكريه منها على درجة اخل�صو�ص متوفرة
ورخي�صة  .ل��ذا فكر يف ا�ستعمال �سكريات
التمور لإنتاج احلام�ض .
ال��ط��رق اال���س��ا���س��ي��ه لإن���ت���اج حام�ض
الليمون ( با�ستخدام �سكريات التمور )
هنالك طريقتان لإنتاج احلام�ض بوا�سطة :
التخمري
ط��ري�ق��ة ال�ت�خ�م�ير ال���س��اك�ن��ة تعترب بالوقت
احل��ا� �ض��ر ط��ري�ق��ة ق��دمي��ه �أخ���ذت �أهميتها
ت�ضمحل .
طريقة التخمري املتحركة والتي ت�ستعمل فيها
خممرات متخ�ص�صه لهذا الغر�ض � ...إذ
�أن درجة احلرارة والتهوية واحلمو�ضة تدار
�أوتوماتيكيا لل�سيطرة على العوامل امل�ؤثرة
على �إنتاج احلام�ض ( حام�ض الليمون ) .
م�ت�ط�ل�ب��ات ع���ص�ير ال �ت �م��ر لإن� �ت ��اج حام�ض
الليمون :
ت �ظ �ه��ر ال �ن �ت��ائ��ج يف ج� ��دول رق���م (� )1أن
ال�سكريات هي املكونات الأ�سا�سية لع�صري
التمر املركز ولكن بن�سبة تركيز النيرتوجني
الكلي قليله � .أم��ا ن�سب ال��رم��اد الكربيتي
واحل��دي��د وال��زن��ك والنحا�س فتعترب عاليه
ن�سبيا وهذه الأخرية تعترب مواد مثبطة لإنتاج
حام�ض الليمون ل��ذا يجب �إزالتها بوا�سطة
املبادالت االيونيه .
لذا فتثبيت طريقة الإنتاج حلام�ض الليمون
ب��ا� �س �ت �ع �م��ال ال �ف �ط��ر ا� �س �ب�يرج �ل ����س ن��اي�ج��ر
( ) Asprgill nigerيجب �إيجاد الرتاكيز
املثلى للمواد الغذائية امل�ضافة �إىل الو�سط
الغذائي وال��ذي يحتوي على ع�صري التمر .
ومن �أهم املواد الإ�ضافية امل�ضافة هي نرتات

االمونيوم وفو�سفات البوتا�سيوم وكربيتات
املغن�سيوم واحلديد واخلار�صني وال�سيطرة
على حجم اللقاح وتعديل الأ�س الهيدروجيني.
جدول رقم ()1
الرتكيز
املادة
ال�سكريات الكليه
% 69
النرتوجني الكلي
% 0.1
الف�سفور
% 0,416
رماد ال�سلفات
% 2,73
احلديد
% 0,0043
النحا�س
% 0,000516
اخلار�صني
% 0,00322
ان ال�سلوكية التخمريية للو�سط الغذائي
احل��اوي على ع�صري التمر املركز والرتكيز
املثلى للمواد الغذائية .
حيث نالحظ� :أن الرقم الهيدروجيني انخف�ض
�إىل  2,1بعد يومني ثم �إىل  1,9عند انتهاء
عملية التخمري  .و�أن معدل منو الفطر خالل
امل��راح��ل الأوىل م��ن التخمري �أع�ل��ى مم��ا هو
بعد خم�سة �أيام ثم يثبت تقريبا  .حتى نهاية
التخمري حيث يكون بحدود  3,47غم200/
�سم. 3
ج� -إنتاج احلام�ض يبد�أ بعد يومني ويت�صاعد
�إىل ن���س�ب��ة  % 62,1حم���س��وب��ا م��ن �أ� �س��ا���س
ال�سكريات الكلية امل�ضافة بعد � 10أيام من بد�أ
التخمري .

خبير نخيل التمر ،نائب رئيس
ê
مجلس إدارة جمعية التمور األردنية
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سيرة أكرم الشجر ()16

فضائل ومكانة النخلة
السجستاني ()5 - 1
عند
ّ
محمد السامرّ ائي
ّ
ê
m_1971@hotmail.com

حوت املكتبة العربية ُم�صنفات وافرة تناولت الزراعة والريّ وال�سقاية
املتخ�ص�صة يف العلوم الزراعية التي مار�سها علماء احل�ضارة العربية
الإ�سالمية عرب الع�صور املا�ضية ،ومن �أ�شمل الكتب التي �أُفردت للحديث
كام ًال عن النخلة ال�شجرة املباركة ،كتاب” النخل” لأبي حامت
ال�سج�ستاين” ال��ذي ُيع ّد �أح��د �أع�لام احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،الذي � ّ
ألف كتاب” النخل” املُحقق الآن.
وكتاب ال�سج�ستاين» النخل» حققه وعلق عليه وقدم
له الأ�ستاذ الدكتور الراحل �إبراهيم ال�سامرائي
ال�صادر عن دار الر�سالة يف بريوت .وحدثنا امل�ؤلف
يف ه��ذه احللقة م��ن كتابه ع��ن طائفة م��ن ف�ضائل
ومكانة النخلة ،الذي قال عنها :النخلة �سيدّة ال�شجر ،خملوقة
من طني �آدم �صلوات اهلل عليه ،وقد �ضربها اهلل ج ّل وع ّز مث ًال لقوله� »:أَلمَ ْ
َت َر َك ْي َف َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َجر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُلهَا َثابِتٌ َو َفرْعُ هَا فيِ
ال�س َماء «� .سورة �إبراهيم ،24/وهي قول »:ال �إل َه �إ ّال اهلل» ،وهي النخلة.
َّ
فكما �أن قول� :س ّيد الكالم ،كذلك النخلة �س ّيدة ال�شجر.
�أكرموا عماتكم النخلة
علي بن �أبي
وذكر امل�ؤلف قائ ًال :حدثنا الأوزاعي عن عروة بن رومي ،عن ّ
طالب قال :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم� »:أكرموا عمتكم النخلة
ف�إ ّنها ُخلِقت من الطني الذي ُخلِق منه �آدم ،ولي�س �شيء من ال�شجر ُي ْلقَح
غريها ،و�أطعموا ن�ساءكم املو ّلد ال ُّرطب ،ف�إن مل يكن الرطب فالتمر،
ولي�س �شيء من ال�شجر �أكرم على اهلل ج ّل وع ّز من �شجرة نزلت حتتها
مرمي ابنة عمرانّ ،
وف�ضلها اهلل -ج ّل وعزّ -ب�أن خلقها من طني �آدم ،كما
ّ
ف�ضل ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم -جعفر بن �أبي طالب على غريه
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حني قال له يف حديث طويل ....»:و�أنت يا جعفر� ،أ�ش َب ْهت خَ ْلقي ُ
وخ ُلقي،
ُ
وخ ِل ْقتَ من طينتي التي ُخ ِل ْقتُ منها».
وقال َروح بن عبادة القي�سي :حدثنا مو�سى بن عبيدة قال� :أخربنا عبد
اهلل بن دينار عن �أبي عمر قال :قال ر�سول اهلل �ص ّلى اهلل عليه و�سلم»:مثل
امل�ؤمن ك�شجرة ال يتحات َو َرقها» .قال ابن عمر :فوقع يف نف�سي �أنها النخلة
وعنده رجال من العرب فذكروا ال�شجر فما �أ�صابوا حتى قال ر�سول اهلل
�ص ّلى اهلل عليه و�سلم «هي النخلة» .فقلت لأبي :لقد وقع يف نف�سي �أ ّنها
النخلة ،فقال :يا ُبني ،ما منعك �أن تتكلم بها؟ فقلت :احلياء ،وكنت من
�أ�صغر القوم �س ّن ًا ،فقال :لأن تكون» قلتها» �أحب �إ َّ
يل من كذا وكذا.

« َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َجرةٍ َط ِّيبَةٍ »
ك�م��ا ح� �دّث ح �م��اد ق ��ال� :أخ�برن��ا �شعيب بن
احلبحاب قال� :سمعت �أن�س بن مالك قال� :أتي
النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم بقناع عليه ُب ْ�سر،
ّ
فقال »:مثل كلم ٍة ط ّيبة ك�شجر ٍة ط ّيبة ،قال»:هي
النخلة»« ،ه��ي احلنظلة .ف�أخربت بذلك �أبا
العالية فقال :هكذا كنا ن�سمع .قال �أبو حامت:
القناعَّ :
الطبق.
ثم قال حدثنا مو�سى بن عبيدة قال� :سمعت
حم ّمد بن كعب القر�ضي يف قوله « :كلمة طيبة»
ق��ال :ه��ي»ال اله �إ ّال اهلل» »،ك�شجرة طيبة» :ال
ي��زال �صاحبها يجتني منها خ�ير ًا� ،صيام ًا �أو
�صدقة �أو َح ّجة �أو عُ ْمرة ».ومثل كلمة خبيثة»:
هي ال�شرك باهلل -ج ّل وعزّ -ال تقبلها ال�سماء
والأر�ض ،ولي�س لها قرار يف ال�سماء والأر�ض.
وقال امل�ؤلف يف بيان منزلة النخلة :وحدّثونا
عن حم ّمد بن الزبرقان عن مو�سى بن عبيدة،
عن حم ّمد بن كعب مبثله �إ ّال �أ ّنه قال :ال يزال
�صاحبها يجتني منها خ�ير ًا� :صالة� ،صدقة،
حجة ،عمرة .وعن �شعيب بن احلبحاب قال:
دخلت على �أن�س بن مالك �أنا و�أبو العالية فجيء

ُ
أحب األشجار
النخلة :من
ِ
َ
رفيق
لقلب اإلنسان أل ّنها
ِ
ّ
والشاق
دربه الطويل
ِ
ُ
النخلة
والجميل .وكانت
الشدة القلعة التي
أيام
ّ
يسند إليها ظهرهُ ويحتمي
ُ
بها ويستريح تحت سعفها
وقامتها المتطاولة في
كبد السماءِ  ،ويأكل من
الشهي ويتخذ
ثمرها
ّ
من سعفها وجريدها
وجذعها فرشًا وسكنًا من
هجير الصحراء وبرد الشتاء.

برطب على طبق فقالُ :ك ْل يا �أبا العالية ،ف�إنّ
جل وعزّ-هذه من ال�شجرة التي ذكرها اهلل ّ
يف كتابه وقر�أ� »: »:أَلمَ ْ َت َر َك ْي َف َ�ض َر َب اللهّ ُ َم َث ًال
َك ِل َم ًة َط ِّي َب ًة َك َ�ش َجر ٍة َط ِّي َب ٍة �أَ ْ�ص ُلهَا َثابِتٌ َو َفرْعُ هَا
ال�س َماء « ��س��ورة �إبراهيم ،24/ق��ال كذا
فيِ َّ
قر�أها �أن�سَ »،و َم ُثل َك ِل َم ٍة خَ ِبي َث ٍة َك َ�ش َج َر ٍة خَ ِبي َث ٍة
ْاج ُت َّثتْ مِ ن َفوْقِ الأَ ْر ِ�ض َما َلهَا مِ ن َق َرارٍ»� ،سورة
�إبراهيم .26/قال هي احلنظلة� ،أمل ت َر �إىل
الريح كيف ت�صفقها ميين ًا و�شما ًال.
« ُت�ؤْتِي �أُ ُك َلهَا ُك َّل حِ ٍني»
و�أ��ض��اف ال�سج�ستاين يف روايته عن ف�ضائل
النخلة �أنّ َروح ق��ال :حدثنا �سعيد عن قتادة
قال :ك ّنا نحدث �أنها النخلة» ُت ْ�ؤتِي �أُ ُك َلهَا ُك َّل
ا�س
حِ ٍني ِب ��إِ ْذنِ َر ِّبهَا َو َي ْ�ض ِر ُب اللهّ ُ الأَ ْم َث َال لِل َّن ِ
َل َع َّله ُْم َي� َت� َ�ذ َّك� ُرونَ »� ،سورة �إبراهيم .25/قال
واحل�ين ما بني ال�سبعة وال�ستة ،وهي النخلة
ُت�ؤتِي �أُكلها �شتا ًء و�صيف ًا .ومثل» َو َمث ُل َك ِل َم ٍة
خَ ِبي َث ٍة َك َ�ش َج َر ٍة خَ ِبي َث ٍة ْاج ُت َّثتْ مِ ن َفوْقِ الأَ ْر ِ�ض
َما َلهَا مِ ن َق� � َرارٍ»� ،سورة �إبراهيم .26/قال
قتادة :لقي رجل رجال ً من العلماء فقال :ما
تقول يف الكلمة اخلبيثة؟ فقال :ما �أعلم لها يف
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ال�سماء م�صعد ًا� ،إ ّال �أن
الأر�ض ُم�ستقر ًا ،وال يف ّ
يوم القيامة.
تلزم عنق �صاحبها حتى يوايف بها َ
وحدّثونا عن معمر ،عن قتادة قال :يذكرون
�أنها النخلة ُي�ؤكل ثمرها يف ال�شتاء وال�صيف.
وق��ال حدّثنا �أب��و زيد الأن�صاري عن جماهد
قال :هي النخلة ُت�ؤتي �أُ ُكلها ك ّل حني ،قال :ك ّل
ر�ضي اهلل عنهماُ »:ت ْ�ؤتِي
�سنة ،وعن ابن عبا�س ّ
�أُ ُك َلهَا ُك َّل حِ ٍني ِب�إِ ْذنِ َر ِّبهَا» ،قال غدو ًة وع�ش ّية.
وروى اب��ن ع�ب��ا���س ق��ائ�ل ً�ا :واحل �ي�ن :غ��دوة،
واحل�ين :ع�شية .وحدثونا عن �سفيان الثوري
عن قابو�س ،عن �أبيه ،عن ابن عبا�س قال يف»
�شجرة خبيثة»� :أجتدونها فوق الأر���ض؟ �إمنا
هذا مثل .وحدثونا عن جرير بن عبد احلميد
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ال� ��رازي ،ع��ن ال�شيباين ،ع��ن عِ �ك��رم��ة ق��ال:
الطيبة :النخلة ،واخليبة :احلنظلة .وحدّثني
�أبو زيد عن قي�س بن الربيع عن الأعم�ش عن
املنهال عن �سعيد بن ُجبري عن ابن عبا�س،
قالِّ :
الطيبة النخلة .وحدّثونا عن �شريك عن
ال��� ُّ�س�دّيّ ع��ن ُم � ّرة ع��ن اب��ن م�سعود ،ق��ال هي
النخلة .قال �أبو حامت :وثمر النخلة �س ّيد ك ّل
ثمرة ،وكذلك ثمر الر ّمان.
« فيها فاكهة ونخ ٌل و ُر ّمان»
وقال قوم ال علم لهم بكالم العرب :لي�س النخل
وال الر ّمان من الفاكهة حني �سمعوا قول اهلل-
ج ّل وع�زّ »:-فيها فاكهة ونخ ٌل و ُر ّم��ان»� ،سورة
ال ّرحمن .68/فغلطوا ،و�إمن��ا ذكرهما اهلل

تبارك وتعاىل ،تف�ضي ًال لهما ،كما ق��الَ »:من
َكانَ َع ُد ّو ًا للِّهّ ِ َو َملآ ِئ َك ِت ِه َو ُر ُ�س ِل ِه وَجِ برْ ِ َيل وَمِ ي َك َال
َف��إِنَّ اللهّ َ َع ُد ٌّو ِّل ْل َكاف ِِرينَ »� ،سورة البقرة،98/
تف�ضي ًال لهما ع�ل��ى ��س��ائ��ر امل�لائ �ك��ة .وكما
ق��ال -تعاىل ذك��ره »:-و�إذ �أخذنا من النبيينّ
ميثاقهم» ،ف�أجمل النبيينّ  ،ثم قالَ »:و�إِ ْذ �أَخَ ذْ َنا
مِ نَ ال َّن ِب ِّي َني مِ ي َثا َقه ُْم وَمِ َ
نك وَمِ ن ُّن ٍوح َو ِ�إ ْبرَاهِ َيم
ي�سى ْب ِن َمرْيمَ َ «� ،سورة الأحزاب/
و�سى وَعِ َ
َو ُم َ
 .7ف�أفردهم تف�ضي ًال ،لهم على �سائر املالئكة.
ق��ال �أب��و ح��امت :جربيل وميكائيل م��ن �صفوة
املالئكة ومن �صفوة ال ُّر ُ�سل ،وقال -ج ّل وعزّ:
وه�ؤالء اخلم�سة الأنبياء من املُ�صط َفينْ  .وقال-
ج ّل وعزُّ »:-ق ْل �أَعُ � ُ
�وذ ِبرَبِّ ا ْل َف َل ِق ،مِ ن �ش ِّر ما

خَ َلق»� ،سورة الفلق .2 - 1/ف�أجمل ثم �أفرد»:
وَمِ ن َ�ش ِّر ال َّنفَّا َثاتِ فيِ ا ْل ُع َقدِ  ،وَمِ ن َ�ش ِّر َحا�سِ دٍ
�إِ َذا َح َ�سدَ »� ،سورة الفلق.5 - 4 /
رب العاملني
و�أردف �أب��و ح��امت :ه��ذا تف�ضيل ّ
للنخلة ،جعلها م��رة خملوقة من طينة �آدم،
تف�ضيال لها ،كما ف�ضل النبي �ص ّلى اهلل عليه
و�سلم جعفر ًا حني قال� :إنه خملوق من طينتي،
ومرة قابل بها قول» ال �إله �إ ّال اهلل» ،وهي �أف�ضل
كلمة يف ال�سموات والأر���ض�ي�ن .و�أج �م��ل اهلل
تبارك وتعاىل ،الفاكهة ثم �أفردها والر ّمان
كما �أف��رد �صفوة املالئكة و�صفوة ال ُّر�سل بعد
�أن �أجملهم و َق َرن الر ّمان بالنخل لأ ّنه جاء يف
احلديث� »:إنّ يف ك ّل ر ّمانة ح ّبة من اجل ّنة».
ف�أبعدَ ُكنّ ُ
اهلل من نَخَ التِ
ومما ي� ّ
�دل �أنّ النخل من ال�شجر قول جثعمة
خر�ص لنخل
الب ّكائي ،وك��ان يخاف عليه يف ٍ
فيه:
اخلر�ص في ُكنّ دائماً
�إذا كانَ هذا
ُ
ف�أبعدَ ُكنّ ُ
اهلل من نَخَ التِ
ف�أخبثُ َط ْل ٍع َطل ُع ُكنّ لأهله
و�أ ْن َك ُد ما ُخبرِّ ت من �شجراتِ
وكانت �أم الهيثم الأعرابية ،وا�سمها غنية،
تن�شد:
ُ
ُ
ٌّ
نى
ج
وال
ل
ك
في
ك
ي
نّ
�إذا مل نْ
ظِ
َ ً
ف�أبعدَ ُكنّ اهلل من �شِ يرَ اتِ
ت��ري��د :م��ن ��ش�ج��رات� ،إ ّال �أن لغتها �أن تُبدل
اجليم ياء وتك�سر ال�شني فتقول� :شِ يرَ ة .فقلت
لها :كيف التحقري؟ فقالت�ُ :شيَيرْ ة .وقالت:
بالطائف ُ�شيَيرْ ة فيها �شفاء من �سبعني داء
ت�سمىُّ :
كاعى» .وقال ابن �أحمر الباهلي:
«ال�ش َ
َ�شربتُ ُّ
ال�شكاعى وال َت َّددْت �أ ِل ّدةً
و�أقبلتُ �أفواه العروق املكاويا
وممّ ا ك ّرم اهلل تبارك وتعاىل به �أهل الإ�سالم،
وك ّرم به النخل �أنه قدّر جميع نخل الدنيا لأهل
الإ�سالم فغلبوا عليه وعلى ك ّل مو�ضع فيه نخل،
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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ولي�س يف بالد ال�شرك منه �شيء.
أ�صمعي اللغويّ حدثه عن النمر بن
وذكر �أنّ ال ّ
هالل ،عن قتادة ،عن �أبي اجللد ،وكان قد قر�أ
الكتب ،قال :الأر�ض ك ّلها �أربعة وع�شرون �ألف
فر�سخ ،فال�سودان منها اثنا ع�شر �ألف فر�سخ،
وال��روم ثمانية �آالف ،وال ُف ْر�س ثالثة �آالف.
فلي�س يف بالد ال�سودان ك ّلها وال بالد البي�ضان
امل�شركني �شيء من النخل.
وال�سودان :احلب�ش وال��زجن والتوبة والفزّان،
و�ضروب كثرية يف �سودان املغرب الذي خلف
تاهَ ْرت يف بالد َح� ّر يقال لهم« :الكوكو» ،ثم
خلفهم البكم من ال�سودان :قوم ال يفقهون ال
يفقهون .و�أما الروم فمنهم ال�صقالبة والأبر
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وال�ف��رجن��ة واخل� ��زر ،و�أل� ��وان ال�ت�رك و�أل ��وان
البي�ضان من �أهل ال�شرك .وكذلك الهند �إىل
�أق�صى ال�صني وخلف ال�صني م�سرية �سنة
و�أكرث .حدثنا َمن وطئ ذلك �أجمع و�سار نحوا
من �سنة يف ماء عذب ي�ؤديه ملك �إىل ملك،
قال :ور�أي��ت عندهم من الأ ُر ّز �شيئ ًا مثل نوى
القَريثاء يتخذون منه �أج��ود ُق ّباط و�أح�لاه،
وذكر كرثة املوز يف بلدانهم.
النخل قدرة اهلل -ج ّل وعزّ -للعرب
و�إمن��ا النخل ق��درة اهلل -ج � ّل وع��زّ -للعرب
يف جزيرة العرب ويف امل�شرق ،ومنه �شيء يف
امل�غ��رب ،و�أك�ث�ره يف ال�ع��راق ،فالذي باملغرب
ب�إفريقية على خم�س ليال ،منها مبو�ضع يقال

له :ق�سطيلية ،ثم حتى يبلغ وادي ُطيب بقرب
م�صر ،وهو وادٍ فيه م�سرية �أيام كثري النخل،
ويقال :م�سرية �شهر و�أك�ثر .و�أ�صله من نوى
َ�سق ََط ثم ،فالرببر ومن حوله يعي�شون منه ،وال
ُيلقّح وت�أكله دوابهم و�إبلهم و ُيل ِّبنونه ،يف كل لبن ٍة
�أرط��ال كثرية ويبيعونه .ثم مب�صر من النخل
�شيء ي�سري �إىل القلزم ،ثم بال�شام بالغور نخل
كثري ببي�سان والطربية الغور ،ف�إنّ بهنّ �أدقا ًال
كثرية فائقة يحمل منهم �إىل اخللفاء ،وك ّلهم
يف بقعة ،قريب بع�ضهن من بع�ض ،ثم لي�س
بال�شامات وال اجلزيرة �شيء منه .ثم يف بالد
اليمن ،يف موا�ضع كثرية �إىل عُ مان ونواحيها
نخل كثري ،ثم يف جبلي طي نخل كثري جد ًا،

و�إذا �شارفت الكوفة وبغداد �إىل حلوان ثم من
القلزم �إىل املدينة �إىل مكة وما حولهما نخل
كثري �إىل ب�لاد هذيل .ثم من مكة �إىل ذات
عرق �إىل مران �إىل القريتني� ،إىل ال َّنباج �إىل
اليمامة� ،إىل بالد بني �سعد �إىل وبار الرمل
�إىل قبائل بني متيم يف ال�ب��دو وقبائل قي�س
عيالن .ثم �إىل البحرين هجر والقطيف وبالد
اليمامة نخل كثري جد ًا وح��واليَ بالدها نخل
كثري لبني منري وبني ق�شري ،ولباهلة ولبني
�ض ّبة وبلعنرب ولبني �سعد يف تلك ال��رم��ال
وحواليها نخيل كثرية يف موا�ضع كثرية ،ولي�س
بني اليمامة و�صنعاء �إ ّال م�سرية �أيام ي�سرية� ،إ ّال
�أنّ الطريق بينهما وع ٌر مخَوف .ثم ب ُعمان نخ ٌل
كثري ،ثم نخل الب�صرة �أظنه مثل نخيل الدنيا
مِ ��رار ًا �سمعت الأ�صعمي يقول� :سمعت هارون
الر�شيد �أمري امل�ؤمنني يقول »:نظرنا ف�إذا كل
ذهب وف�ضة على وجه الأر���ض ال يبلغان ثمن
نخل الب�صرة».
كل مو�ضع َي ْث َلج ال َ
نخل به
ثم ُك � َور الأه��واز ببع�ضها نخل ،ولي�س ببع�ض
�شيء وف��ار���س وك��رم��ان مبوا�ضع كثرية منها
نخل ،لي�س بكل مو�ضع ،لأنّ كل مو�ضع َي ْث َلج ال
َ
نخل به ،ثم ب�سجِ �ستان نخل كثري حول املدينة،
ويف ر�ساتيقها نخل م�سرية �أيام �إ ّال يف جبالها
على ر�أ�س نحو من خم�سني فر�سخ ًا من املدينة،
وه��ي َز َرنجْ  ،و َز َرنجْ ق�صبة ب�سجِ �ستان ،ف��إنّ
الثلج يقع بها فال نخل لها .ثم انقطع النخل
بعد �سجِ �ستان ،ولي�س ببالد خرا�سان ك ّلها
نخلة ،وكذلك �أ�صبهان وهمدان والريّ وقوم�س
واجلبال ك ّلها� ،إ ّال �أنّ بجرجان نخالت ال ينتفع
بهن لأنّ ُج��رج��ان على �شاطئ البحر ،ولكنّ
خرا�سان وجميع بالد الثلج فيها فواكه عجيبة
وك��روم �أل��وان وكمرثى �أل��وان وكِ �شم�ش وجوز
وف�ستق ولوز و�ألوان من البطيخ عجيبة.
ومما ّ
ف�ضل اهلل -تبارك وتعاىل -به النخل �أنّ
الفواكه ك ّلها تكون يف بالد النخل ،وال يكون يف
ك ّل بالد الفواكه ،ويكون املوز يف بالد النخل،
وال يكون يف غري بالد النخل ،وهو من �أف�ضل

الفواكه .ويقال� :إنّ املوز ال َع ْج َو له ،و ُر َّب بالد
نخل ال موز فيها.
ُ
ري �أم النخلة؟
احل ْبلة خ ٌ
كذلك روى الكوفيون ع��ن عبد اهلل ب��ن عبد
الرحمن بن �أبي عمرة عن عبد احلميد بن عبد
الرحمن بن زيد بن اخلطاب عن �أبيه عن عُ مر:
�أ ّنه �س�أل رج ًال من �أهل الطائف :ا ُ
ري
حل ْبلة خ ٌ
�أم النخلة؟ يعني �شجرة الكرم فقال الطائفي:
ا ُ
حلبلة �أتز ّببها و�أت�ش ُّن ُنها و�أ�صلح بها ُب ْرمتي،
يعني ا َ
خل ّل ،و�أنام يف ظِ ّلها .فقال :لو ح�ضرك
رج��ل م��ن �أه��ل ي�ثرب ل��ر ّد ه��ذا عليك .ق��ال:
فدخل عبد الرحمن بن حم�صن الأن�صاري،
ويقال :بل �أبو عمرة ب�شري بن عمرو بن حم�صن
النجاري ف�أخربه عُ مر خرب الطائفي فقال:
ّ
لي�س كل ما قال� ،إين �إنْ �أكل الزبيب �أ�ضر�س،
كال�صقر -الدِّ ْب�س -يف
و�إن �أد َْعه � ْأغ َرث ،لي�س ّ
ر�ؤو���س ال َّرقل -الطِ وال -الرا�سخات� ،أو قال:
الرا�سيات يف الوحل املُطعِمات يف ا َمل ْحل يعني
َ
و�صمت ُه ال�صغري ،وزاد
اجل��دْ ب ،تحُ ْ ًف ُة الكبري ُ
ُ
نحرت�ش
امل�سافر ،ون�ضي ٌج فال ُيعنى طابخ ًا،
به ِّ
بال�ص ْلعاء وتخ ّر�ست ُه مرمي بنت
ال�ضباب ّ
عمران .فقال عُ مر ر�ضي اهلل عنه :ما �أراك يا
�أخا �أهل الطائف �إ ّال قد غلبت.
تخ�ضر فتكون كالز ُم ُّرد الأخ�ضر
ُّ
ال�شعبي� :أنّ قي�صر ملك الروم كتب �إىل
وقال
ّ
ر�ضي اهلل عنه� :أم��ا بعد،
عمر بن اخلطاب ّ

ف��إنّ ُر ُ�سلي �أخربتني �أنّ ِق َبلكم �شجرة تخرج
مثل �آذان الفيلة ،ث��م تن�شق ع��ن مثل ال��د ّر
الأبي�ض ،ثم تخ�ض ُّر فتكون كالز ُم ُّرد الأخ�ضر،
ثم حتم ُّر فتكون كالياقوت ،ثم تن�ضج فتكون
فالوذج �أُكِ � َ�ل  ،ثم تينع وتيب�س فتكون
ك�أطيب
ٍ
ع�صم ًة لل ُمقيم وزاد ًا للم�سافر ،ف�إن تكن ُر ُ�سلي
�صدقتني ف�إ ّنها من �شجر اجل ّنة.
ر�ضي اهلل عنه» :ب�سم اهلل
فكتب �إليه عمر» ّ
ال��رح�م��ن ال��رح�ي��م .م��ن عبد اهلل عمر �أم�ير
امل��ؤم�ن�ين �إىل قي�صر ملك ال� ��روم :ال�سالم
على من اتبع الهدى� .أما بعد ،ف�إنّ ر�سلك قد
�صدقتك ،و�إ ّنها ال�شجرة التي �أنبتها اهلل -ج ّل
وعزّ -على مرمي حني َنف َِ�ست بعي�سى ،فات ِّق اهلل
وال تتخذ عي�سى �إله ًا من دون اهلل.
وقال حف�ص بن عُ مر �أبو عُ مر ال�ضرير ،فقال
حدثنا يزيد بن ُزري��ع عن �سعيد ،عن قتادة،
عن احل�سن ،يف قوله -ج ّل وعزّ ، :-قال :كِ َرام
النخل ،كما ق��ال :حدثنا يزيد بن زري��ع عن
عمران بن حدير ،عن عكرمة يف قوله -ج ّل
وع�زّ : -وحدائق ُغ ْلب ًا» ،قال» حدائق غالظ،
�أال ترى �أ ّنه يقال للرجل الغليظ الرقبة�« :أنه
لأغ َل ُب ال ّرقبة».
امل�صدر:
�أبو حامت ال�سج�ستاين »:النخل» ،حققه وعلق
عليه وق��دم له الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،دار اللواء للن�شر والتوزيع،
بريوت ،لبنان،
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نخـيــل العــــراق
في كتابات الرحالة ()2-2
شربنا من ماء دجلة خير ماء

وزرنا أشرف الشجر النخيال

(أبو العالء المعري)
علي عفيفي علي غازي
afifyhistory@hotmail.com ê

الكتابة عن نخيل العراق يف كتابات الرحالة ،تواجه بع�ض
ال�صعوبات ،لأن ال�سمة الظاهرة والعامة� ،أنه ال يوجد رحالة زار
العراق� ،إال وكتب عن نخيله؛ ولهذا ف�إن درا�سة النخيل يف كتابات
الرحالة حتتاج �إىل �إفراد لكل رحالة بحث خا�ص به ،ولكن يف
هذا البحث� ،سن�سعى للوقوف على النقاط العامة الرئي�سية التي
وردت يف كتابات ه���ؤالء ،باخت�صار موجز ،دون �إخ�لال ،وعلى
هذا �سوف نتناول املو�ضوع من خالل العنا�صر التالية :النخيل
يف الرتاث العراقي ،مقيا�س للملكية ،م�صدر للغذاء وال�ضيافة،
ثم نعرج بالذكر على النخيل ك�صناعة وحرفة ا�شتهر بها �سكان
هذه املنطقة الغنية بالنخيل ،وا�ستخدامات �أق�سام النخيل كمواد
خام للبناء ،و�سيلة للتدفئة والإنارة و�إعداد الطعام� ،أداة للقتال،
ريا دواء ،وذلك من خالل
م�صدر لال�ستظالل� ،سلعة جتارية ،و�أخ ً
املنهج التحليلي املقارن ،لنحلل ما ورد يف ثنايا كتابات الرحالة،
ونقارن بينها قدر امل�ستطاع.
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م�صنوعات من النخيل
تفي�ض النخلة بخريها الوفري ،فكل �شيء فيها مفيدً ا ،ابتدا ًء من جذعها
وثمارها ،وانتها ًء ب�سعفها ،وق��د اعتاد النا�س منذ القدم يف املناطق
ال�صحراوية الغنية بالنخيل �أن يعتمدوا على النخلة يف كل الأمور التي
مت�س حياتهم ومعي�شتهم ،وعلى هذا قامت عليها العديد من ال�صناعات
التقليدية ،التي لها عالقة مب�شتقات النخيل ،في�ستخدم �سعفها يف �صنع
الكرا�سي والأقفا�ص والأ�سرة ،واملكان�س واحل�صران والأطباق ،واملراوح
اليدوية ،ومن ليفها ت�صنع احلبال ،فقد كانت مبثابة م�صدر اقت�صادي
هام للمجتمع العراقي ،وي�ستخدم البدو خ�شب النخيل يف �صنع طبول،
فتذكر �آن بلنت “ Lady Anne Bluntح�ضرنا ً
عر�ضا ترفيه ًيا من
الرق�ص والغناء� ،شارك به دوا���س ف�ضال عن اجلنود ،ف ��أدوا نوعً ا من
الرق�ص بال�سيوف ،يقوم فيه �أحدهم بال�ضرب على طبل م�صنوع من
خ�شب النخيل وجلد اخليول”.

ل�ق��د ا��س�ت�خ��دم �أه ��ل ال �ع��راق معطيات ه��ذه
ال�شجرة ال�سخية لتلبية خمتلف احتياجات
معي�شتهم ،لأن النخلة كانت ال�شجرة الوحيدة،
التي ا�ستفاد منها الإن�سان على م��دى مئات
ال�سنني ،من كامل �أجزائها بد ًءا من اجلذوع
�إىل الألياف ،حتى ال�سعف واجلريد �إىل جانب
الثمار ،فري�صد لنا جون جاكوب هي�س املر�سى،
ب�أنه “حبل البئر امل�صنوع من �ألياف النخيل،
ال ي�صلح ل�سحب املاء لأنه يجرح اليد” .وميتاز
ل�ي��ف النخيل ب��اح�ت��وائ��ه ع�ل��ى خ�ي��وط طويلة
ي�سهل ف�صلها وعزلها لإنتاج �أن��واع جيدة من
احلبال .وي�شري �إىل �أن من �ضمن حمتويات
خيمة البدوي ،وبيت ال�شعر ،اخل�صفة ،وهي
“ح�صري من �أوراق النخيل ،ت�شرتى حمل ًيا”،
حيث ت�ستخدم ك�أكيا�س حتفظ فيها التمور.
وقد �أفاد العرب جمي ًعا من النخيل �أميا فائدة،
ف��ا��س�ت�خ��دم��وه يف خمتلف م��راف��ق حياتهم،
وتعددت اال�ستخدامات لت�شمل كافة �أج��زاء
النخلة ،فري�صد ت�شارلز داوت ��ي Charles
 m. Doughtyيف مدينة العال بنجد ح�صري
م�صنوع من �سعف النخيل ت�صنعه الن�ساء،
ف�أ�شار �إىل �أن «�أر�ضية جمل�س املقهى مغطاة
بح�صري من �سعف النخيل ت�ضفره الن�ساء».
ومن ال�سعف واخلو�ص �صنع العراقي �أكيا�س
تو�ضع فيها ال�ت�م��ور ،وال���س�لال والأق �ف��ا���ص،
و�أ��ش��ارت الليدي درور �إىل �أن مدينة كربالء
تنت�شر بها من �سعف النخيل «�صناعة ال�سالل
امللونة ،حتاك يف املدينة ،وي�شرتيها كثري من
زوراها».
والحظت الفرن�سية مدام ديوالفوا قيام �صناعة
الأق �ف��ا���ص يف امل�ح�م��رة م��ن �سعف النخيل،
فعندما و�صلت مينائها لفت انتباهها وجود
«�أق�ف��ا���ص جميلة �صنعت م��ن �أل �ي��اف النخل
ت�ستعمل خلزن الأ�سماك التي ت�صطاد ،والتي
تفي�ض عن البيع ،فتو�ضع هناك لعر�ضها يف
ال�سوق يف الوقت املنا�سب».
ويف ق�صر ال�شيخ م �ب��ارك ال���ص�ب��اح� ،شيخ
الكويت� ،شاهد باركلي رونكيري يف �أيدي العبيد

املكلفني ب�إعداد وو�ضع الطعام «�سفرات مدورة
�صنعت من �سعف النخيل يفر�شونها وي�ضعون
الطعام فوقها».
وت�صنع م��ن وري �ق��ات النخيل وخ��و��ص��ه بعد
ترتيبها يف حزم م�سطحة �أكيا�س للتعبئة ،فقد
�شاهد باركلي رونكيري �أخراج حتملها احلمري
يف الكويت م�صنوعة من �سعف النخيل «على
م�سافة قريبة (من ال�سوق الكبري يف الكويت)
يقع �سوق الفحم ال��ذي يبيع الفحم امل�ستورد
غال ًبا من �إيرانّْ ،
ويغ�ض ذلك ال�سوق باحلمري،
أخراجا م�صنوعة من
التي حتمل على ظهورها � ً
�سعف النخيل ،ملئت بالفحم»« .وعندما ينقلون
قف�صا
امر�أة من مكان �إىل �آخر فهم ي�ستعملون ً
من �سعف النخيل يغطونه بقما�ش وي�ضعونه
على �أحد جانبي �شداد البعري .واحلمل اجلميل
ه��ذا – و�أح�ي��ا ًن��ا يكون �سمي ًنا – ي��وازن على
الناحية الثانية من ال�شداد بكمية من املتاع».
وي�شري رونكيري �إىل ا�ستخدام �سعف النخيل

ك � �� � �س � �م� ��اد،
فيذكر �أن��ه «يحرق
الق�ش و�سعف النخيل اجلاف
ثم يدفن رمادها بالأر�ض لتغذية
الرتبة».
ومن ال�صناعات البدوية البدائية ،من �سعف
النخيل «احل�صائر التي تفر�ش للطعام ،وقد
ي�صبغونها ب��أل��وان حمراء �أو زرق��اء بنماذج
ب��دائ�ي��ة� .أم��ا ح�صائر الفر�ش فت�صنع دون
�ألوان .هناك بع�ض الأ�شياء الأخرى ين�سجونها
م ��ن ��س�ع��ف ال �ن �خ �ي��ل �أي� �� ً��ض ��ا ،م �ث��ل امل� ��راوح
امل�ستخدمة يف �إ�شعال النار واملق�شات ،ومراوح
ذات �أي ��د ق���ص�يرة ي�ستخدمونها يف �إب �ع��اد
الذباب عن الأ�شخا�ص املهمني» .ويتم ذلك عن
طريق تفكيك قواعد اجلريد و�سحقها لإنتاج
كتلة ليفية ت�ستعمل كمق�شات يدوية .وميكن
ا�ستخدام قواعد الأوراق بطول يزيد قليال على
القطعة الرقيقة التي ت�صلح لعمل يد املق�شة.
و�صنع �أه��ل العراق � ً
أي�ضا من اجلريد �أ�سرة
ل �ل �ن��وم ،وب�ع����ض امل �ق��اع��د ل�ل�ج�ل��و���س ،وم�ه��ود
الأطفال ،فقد الحظ ول�ستيد وجود ح�صر من
�سعف النخيل بداخل بيوت بغداد «والفر�ش
الوحيد ال��ذي ينام عليه القوم هي احل�صر
املحاكة من �سعف النخيل ،والتي يلقى فوقها
غطاء خفيف م�صنوع من القطن».
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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وعند و�صف وليم جيفورد باجلريف W. G.
 Palgraveلطريقة �إع��داد القهوة يف البادية
ي�شري �إىل ا�ستخدامهم مل�صفاة م�صنوعة من
�أل�ي��اف النخيل فيذكر �أن��ه بعد االنتهاء من
طحن وغلي القهوة ،قبل �أن تقدم للحا�ضرين
ي�صفى “ال�سائل ع�بر �أل �ي��اف م ��أخ��وذة من
ال�ل�ح��اء ال��داخ�ل��ي للنخيل ،وم��و��ض��وع��ة لهذا
الغر�ض يف فم الإناء”.
وت �ع��د ��ص�ن��اع��ة ال���س�ف��ن اخل���ش�ب�ي��ة م��ن �أه��م
ال���ص�ن��اع��ات ،ال�ت��ي ن��ال��ت ً
يرا من
ق�سطا ك �ب� ً
االهتمام وال�شهرة يف العراق ،ولفتت �أنظار
الرحالة ب�شدة ،و�أ�شار ميهاي ف�ضل اهلل احلداد
�إىل ا�ستخدام العراقيني ل�ق��وارب من �سعف
النخيل للتنقل بني �ضفتي النهر يف بغداد،
ف�ق��ال «ه�ن��اك وا�سطة نقل مبتكرة ،ق��وارب
غريبة ال�شكل ،مكورة ت�صنع من �سعف النخيل،
وتطلى بالقار املجلوب من هيت ،ي�شبه �شكلها
ن�صف بطيخة ،ومن مل يعتد عليها ال ي�ستطيع
حتريكها ال �إىل الأمام وال �إىل اخللف».
و�أ�شار كذلك كا�سبارو بالبي Gasparo Balbi
لوجود مثل هذه ال�سفن يف هيت فقال «�إن �سكان
تلك النواحي ي�شيدون بيوتهم من �أغ�صان
الأ� �ش �ج��ار ،ث��م يطلونها بطبقة �سميكة من
القري حتى ميكن القول ب�أنهم يقيمون جدرا ًنا
مقرية ،وبهذه الطريقة نف�سها ي�صنعون ال�سفن
م��ن �سعف النخيل ،ث��م ي�ضعون كمية كبرية
من القري فت�ؤدي الغاية املتوخاة كما لو كانت
م�صنوعة من �ألواح اخل�شب كما نفعل نحن».
و�أملح لوجود بطانة لل�سفن الكربى� ،أعدت من
�سعف النخيل ،لأج��ل �أن جتعل ال�سفينة �أكرث
ا�ستعدادًا للحوادث ،فقال «�إنها باحلقيقة �أقوى
و�أكرث ا�ستعدادًا للحوادث ،التي قد ت�صادفها
يف البحر ،ومن �أجل �إعدادها لهذه احلاالت،
ف�إن ال�سفن مبطنة من الداخل ب�سعف النخيل،
وهذه البطانة لي�ست مت�صلة مبا�شرة بج�سم
ال�سفينة �أو قعرها ،بل تف�صلها فوا�صل ،لذا
فعند ت�سرب املاء قليال �إىل الباطن يبقى يف
قعرها حتت هذه البطانة».
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وق ��د الح �ظ��ت م���دام دي ��والف ��وا وج���ود �سفن
�شراعية لنقل احل�ب��وب والب�ضائع يف بغداد
م�صنوعة من ج��ذوع النخيل ،فقالت�« :أرى
يف و�سط النهر زوارق �أخرى ب�أ�شكال و�أحجام
خمتلفة ،وه��ي يف حركة دائ �ب��ة ،وثمة �سفن
�شراعية ،حتمل احلبوب والب�ضائع الأخ��رى،
وت�صنع مثل هذه ال�سفن – يف العادة – من
جذوع النخل ،وتطلى بطبقة كثيفة من القار
من الداخل واخلارج».
وعن تكلفة �صناعة هذه ال�سفن و�صيانتها تذكر
�أن «مثل هذه الو�سائط للنقل ال يكلف �صنعها
مبلغًا كب ًريا من امل��ال ،كما �أن �إ�صالحها �إذا
ما �أ�صابها عطب �سهل مي�سور ،وه��و �أن يتم
طليها م��رة �أخ��رى بالقار .و�أرى م��ن مكاين
هنا عدة �أ�شخا�ص منهمكني يف �صنع وا�سطة
كهذه الو�سائط النقلية .كما �أرى ق�س ًما منها
على و�شك االنتهاء ،تعالت ر�ؤو�سها �إىل �أعلى،
وف��وق �سطحها يذيب العمال القار بوا�سطة
النار ،ويطلون به جذوع النخل ،التي �صنعت
متاما يف تبليط
منها ال�سفينة ،كما نفعل نحن ً
�شوارع باري�س .وت�ستخدم هذه ال�سفن عادة يف
ال�سفرات الطويلة بني بغداد والب�صرة».
وك��ذل��ك الحظت ا�ستخدام القفة م��ن �سعف
وجذوع النخل للتنقل بني جانبي بغداد :الكرخ
والر�صافة «�أم��ا م��ا ي�ستخدم ب�ين العا�صمة
و�ضواحيها والقرى القريبة فبو�سيلة �أخ��رى
ت�سمى «القفة» وه��ذه تكون على �شكل دائري
مقعر ،وت�صنع عادة من �سعف وجذع النخل،
وذل��ك بعد �أن تطلى بطبقة كثيفة من القار،
والقفة يديرها �شخ�صان ،وي�سريانها بوا�سطة
جماديف طويلة ،يحركانها ت��ارة هنا و�أخ��رى
هناك ،لذلك هي �أقل الو�سائط الأخرى �سرعة،
ولكنها �آمنها و�أكرثها اطمئنا ًنا من التعر�ض
لأخطار الغرق ،و�إن �شحنت بب�ضائع ثقيلة ،ومل
يف�صل حافتها عن م�ستوى املاء �إال خم�سة ع�شر
�سنتيمرتًا فقط .م��ع ذل��ك ال تخرتقها قطرة
واحدة من مياه النهر .والقفة هذه تكاد تخت�ص
بحمل �أنواع الفواكه املختلفة مثل الرقي والبطيخ

و�سائل النقل النهري يف بغداد عام 1914م
يف ف�صل ال�صيف �إىل بغداد».
ويف احلقيقة ميكن ال�ق��ول �إن��ه ال يخلو جزء
من �أج��زاء النخلة؛ �إال ول��ه ا�ستخدام ما يف
جمال احلرف اليدوية ،وال�صناعات ال�صغرى
الب�سيطة ،التي ت�ساهم بقدر يف رفع امل�ستوى
املعي�شي حلياة املُ ��زارع؛ باعتبارها م�صد ًرا
مهما م��ن م�صادر ال��دخ��ل ،وق��د الح��ظ وليد
ال��زي��دي �إ�� �ش ��ارة ال��رح��ال��ة الفرن�سيني �إىل
العديد من امل�صنوعات من �أخ�شاب النخيل
فقال «وت�صنع كذلك الأ�سارير والكرا�سي من
�أخ�شاب �سعف النخيل ،يف حني ت�ستخدم �أوراق
ال�سعف ذاته يف �صناعة ال�سالل واحل�صران،
ف�ضال عن ذلك ،ت�صنع من �سعف النخل قفات
مدورة ،وهي نوع من القوارب املغطاة بالزفت،
ت�ستخدم هذه القوارب ال�صغرية ب�شكل عام يف
عبور الأنهر»« .ويجب القول � ً
أي�ضا �أن النخلة
تعود على العرب بخدمات عديدة ،ففيما عدا
كونها تعطي فاكهة ،ف�إن �سعفها ي�ستخدم يف
�صنع الأ�سارير اخل�شبية والكرا�سي والأقفا�ص
و�أنواع �أخرى من الأثاث».
وع�ن��د و��ص��ف داوت ��ي مل�سكن �شيخ ال�ع�لا قال
«ت �ت��دىل م��ن ح��وائ��ط ال �غ��رف �أدوات ي��دوي��ة
�صغرية ت��در���س بها احلنطة ،م�صنوعة من
�سعف النخيل ،ومزينة ب��أرب�ط��ة م��ن قما�ش

احدى �شوارع بغداد
قرمزي اللون ،و�أ��ص��داف بحرية �صغرية،...
وكانت تتدىل من احليطان كذلك ح�صائر من
�سعف النخيل «�سفر» تفر�ش على الأر�ض ،يف كل
القرى العربية ،لتو�ضع عليها �صواين الطعام».
بل �إن الرحالة يوليو�س �أوبتنغ قد �صنع مروحة
من �سعف النخيل «لطرد الذباب الكثري».
بينما �أ�شار ماك�س �أوبنهامي �إىل وجود نواعري
من خ�شب النخيل ت�ستخدم لرفع املياه ،ولكنها
غري جيدة ال�صنع ،وقليلة العمر ،لرداءة هذا
النوع من اخل�شب ،وعدم قدرته على التحمل
فذكر �أن الناعورة ت�شبه «�آلة الرفع عندنا ،وهي
عجلة كبرية موجودة يف املاء ،وتدور بقوة الدفع
املائي .على العجلة تثبت �أوعية فخارية متتلئ
باملاء ،ثم تفرغ ما فيها يف قناة تنقل املاء �إىل
الياب�سة .ومن �أجل تقوية �ضغط املاء اجلاري
يف النهر يبنى عادة يف النهر �سد حجري .بدت
نواعري دير ال��زور غري متينة ،وقابلة للك�سر،
لأن خ�شب احلور ،وخ�شب النخيل املوجود هنا
غري منا�سب لهذه الغاية».
ه ��ذا وي���س�ت�خ��دم ��س��ائ��ل ال�ن�خ�ي��ل يف �إع���داد
م �� �ش��روب��ات م�ت�خ�م��رة ،ويف ب�ع����ض الأح �ي��ان
ي�ستخدم ج��زء م��ن ال�سائل املتخمر كبادئ
للإ�سراع يف عملية التخمر لل�سائل اجلديد،
و�إىل ه��ذا اال�ستخدام �أ��ش��ارت الليدي درور

فذكرت �أن «ثمر النخيل ميكن �أن ت�ستقطر
منه �أن��واع امل�شروبات الكحولية ،وللحكومة
(ت�شري �إىل معمل ك��ان م��وج��ودًا �إب ��ان عهد
االح�ت�لال الربيطاين للعراق) معمل تقطري
جتريبي يف الب�صرة ينتج �أن��واع امل�شروبات
الرتكيبية الرخي�صة ،كالوي�سكي ،واجل��ن،
والروم ،والعرق ،وكوميل ،وما �إىل ذلك ،وكلها
م��ن التمر بعد تكييفه ،كما ت�صنع احلبال
من �ألياف النخل وتن�سج ،ومن خو�صه ت�صنع
املكان�س وال�سالل واحل�صران .وي�ستعمل خ�شبه
يف �صنع كثري من الأ�شياء ،وللت�سقيف ،ولعمل
الأ�سرة واملقاعد والأقفا�ص ،وي�ستفاد منه يف
اجل�سور ،وهو مادة للوقود � ً
أي�ضا ،وعلى الرغم
من هذا كله ،هناك من يقول �إنه طعام �سرعان
ما ميله الإن�سان».
وم ��ع ظ �ه��ور ع���ص��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال �ت �ق��دم
ال�صناعي ا�ستخدم جذع النخلة يف كثري من
الأغرا�ض ،ف�إىل جانب ا�ستخدامه يف �صناعة
�أ�صناف جديدة من الأث��اث ،ا�ستخدم � ً
أي�ضا
يف �صناعة امل�شغوالت اخل�شبية ،ويف �أغرا�ض
الزينة والديكور ،ولعب الأطفال.
واخل�لا��ص��ة� ،إذا ك��ان لثمار النخيل �أهميه
غذائية كبريه ،ف�إن ملنتجاتها الأخ��رى �أهمية
�أك�بر يف حياة الإن�سان ،فمن �أليافها ت�صنع
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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احل �ب��ال ،كما ا�ستخدمت اجل��ذوع يف �إقامة
اجل�سور والقناطر ،وكقنوات للري وجماري
للمياه ،وا�ستخدم ال�سعف يف تغطية الأ�سقف
وال�ق�م��ري��ات ،ويف عمل احل���ص��ران ،وم��راوح
التهوية اليدوية ،و�أدوات التنظيف واملكان�س،
كما ا�ستعمل جريد ال�سعف يف �صنع الأث��اث
املنزيل كالكرا�سي والأ� �س��رة واملكتبات ،ويف
�صنع الأقفا�ص.
النخيل مادة للبناء
ت�ع��ددت ا�ستخدامات النخلة ل��دى العراقي
ل�ت���ش�م��ل ك��اف��ة �أج� � ��زاء ال �ن �خ �ل��ة ،ف��اجل��ذوع
ا��س�ت�خ��دم��ت يف �أم� ��ور ك �ث�يرة م �ن �ه��ا� :سقف
البيوت ،و�صناعة الأعمدة احلاملة لل�سقوف،
وال �ع��وار���ض لإ��س�ن��اد �سقوف الأك � ��واخ ،وهي
البيوت القدمية التي عا�ش فيها الفالحني ،كما
ا�ستخدمت �أعمدة للخيام ،وا�ستخدمت جذوع
و�سعف النخيل يف ت�سقيف الدور املبنية باللنب
وامل�ساجد يف ال��ري��ف ال�ع��راق��ي ،حيث كانت
�سقوف �أ�سواق بغداد مغطاة ب�سعف النخيل،
الأمر الذي لفت انتباه الرحالة جم�س بكنغهام
 J. S. Buckinghamف�أ�شار �إىل �أن �أ�سواق
ب�غ��داد “عديدة ومعظمها ط��وي��ل وم�ستقيم
ن�سب ًيا و�أح�سنها معقود بالطابوق ،ولكن عددًا
كب ًريا منها مغطى ب�ألواح متتد فوقها لت�سند
ال�سقوف امل�صنوعة من �سعف النخيل وجذوعه
اجلافة”.
ويف ال�ك��وي��ت �شاهد ب��ارك�ل��ي رون�ك�ي�ير موكب
ال�شيخ مبارك ال�صباح ي�سري “عرب �أطول �شارع
يف ال�سوق املغطى ب�سعف النخيل التي تت�سلل
من خاللها بع�ض �أ�شعة ال�شم�س”.
وظ��اه��رة امل �م��رات امل�سقوفة ب�سعف النخيل
ه��ذه ر�صدها كذلك وليم جيفورد باجلريف
يف �سوق النا�صرية بالهفوف ،حيث �أ�شار �إىل
�أن��ه به “ممر بني الدكاكني م�سقوف بعقود.
فهو له �إذن �شكل �أ�سطواين طويل لكن مدخليه
مفتوحان”.
وق��د الح��ظ جيم�س بيلي ف��ري��زر J. Baillie
 Fraserوج��ود بيوت يف بغداد مظللة ب�سعف
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النخيل ،وهي �أجنحة خا�صة “معدة للجلو�س
ممتدة �أحيا ًنا عرب ال�شارع لتت�صل بالبيوت من
مبهجا على
اجلانبني ،فت�ضفي بذلك تنوعً ا
ً
ط��راز البناء ،وخا�صة حينما ت�شاهد ،وهي
ن�صف مظلمة ب�سعف النخيل ،الذي يعلوها من
�ساحة الدار يف الداخل ،وقد كان هناك يف اجلو
العام املتكون من التنوع البارز ،وطراز البناء،
واملالب�س الغريبة ،واختالط اخل�ضرة ،وخا�صة
�سعف النخيل ،ما يعيد �إىل ال��ذه��ن ،حينما
ينظر �إليه من و�سط ال�شوارع الأكرث ا�ستقامة
ذكرى م�شو�شة عن بالد �أخرى �أكرث ا�شتها ًرا
يف العامل ،بالد عليها م�سحة ما ،دي ًرا يف جزر
الهند ال�شرقية والغربية �أو ما �أ�شبه ،بالد تولد
يف النف�س مقدا ًرا من البهجة واالن�شراح يزيد
على كل حال ،على املنظر احلقيقي”.
ومل ي�شاهد ج��ان باتي�ست تافريينيه Jean
 Baptist Tavernierيف رحلته ملدة ثالثة �أيام
على جانبي نهر الفرات �شمايل بغداد «�شي ًئا
غري �أك��واخ حقرية من �سعف النخل ،ي�سكنها
بع�ض الفقراء الذين يديرون ن��اع��و ًرا ل�سقي
الأرا�ضي املجاورة».
ويف �سوق الكويت� ،شاهد باركلي رونكيري قلوع
«م�صنوعة م��ن �سعف النخيل� ،أو القما�ش
حتملها �أعمدة ب�سيطة من الع�صي بحيث تكون
يف جمموعها �أكواخً ا �صغرية يجل�س يف ظاللها
التجار ،وي�ضعون �أمامهم ب�ضائعهم» .ور�أى
كذلك �أك��واخ بنيت من �سعف النخيل “قامت
�أي��ً��ض��ا على م�سافات خمتلفة ب�ين ال ��زوارق
والأخ�شاب �أك��واخ �صغرية من �سعف النخيل
ت�صلنا م��ن داخلها ال��دق��ات املنتظمة ،التي
ت�صدرها �أجران هر�س القهوة”.
وك��ان ج��ذع النخلة ميثل اجل��ان��ب الأك�ب�ر يف
�سد ح��اج��ات مواطني املناطق ال�صحراوية
والريفية ،خا�صة �أنه ينت�شر فيها بكرثة ،حيث
ا�ستخدمت �شرائحه يف �صناعة �أبواب ومنافذ
م�ساكنهم وعوار�ض �أ�سقفها ،كما ا�ستخدموه
كفوا�صل ب�ين احل �ج��رات ،وق��د جت��وف فلقة
اجل��ذع وت�ستخدم كميزاب ل�سطوح املنازل،

ويف مدينة العال �شاهد ت�شارلز داوت��ي �أبواب
وع��وار���ض م��ن �أل ��واح النخيل ا�ستخدمت يف
البناء ،حيث لفت انتباهه �أن “عوار�ض ال�سقف
من الأثل وفلوق النخيل ،والأبواب من �ألواح من
النخيل منجورة بف�أ�س جنارة رديئة”.
مما هو معروف �أن��ه يتم منو ما بني 15 - 12
ورقة جديدة �سنو ًيا من �شجرة النخيل حتت
ظروف النمو الطبيعية ،مما ي�ستتبع �إزالة عدد
م�ساو من الأوراق القدمية �سنو ًيا؛ كجزء من
عملية تربية و�صيانة �أ�شجار النخيل ،ومتثل
الأوراق ،م�صد ًرا للعديد من اال�ستعماالت،
ومن الأعمال التي مار�سها زارع النخيل من
الأوراق� ،أ�سوار ملزارع النخيل ،فقد ا�ستخدمت
�أغ�صان النخيل (اجل��ري��د) يف بناء �أ�سياج
حول امل��زارع ،وذلك بتثبيتها ر�أ�س ًيا يف الرتبة
مع ربطها م ًعا بطبقتني �أو ثالث من الألياف
امل�صنوعة من اخلو�ص ،فرنى �آن بلنت تذكر
�أن �أهل �سكاكا قاموا بتقطيع “الأر�ض املربعة
ال�شكل امل��زروع��ة بال�شعري م�سيجة ب�أ�سيجة
م�صنوعة م��ن �أغ���ص��ان النخيل امل�ج��دول��ة،
وال�شوارع والأزقة �أنيقة ب�شكل دقيق”.
وك��ذل��ك الح ��ظ ج�م����س ب�ك�ن�غ�ه��ام �أن ج��ذوع
النخيل ت�ستخدم يف البناء بالب�صرة “وملا
كانت الأخ�شاب ن��ادرة و�أ�سعارها عالية تب ًعا

لذلك ،ف��إن ج��ذوع النخيل هي النوع الوحيد
من الأخ�شاب امل�ستعملة يف البناء ،وهي ب�سبب
طبيعة �أليافها ال ميكن نحتها ب�أ�شكال منتظمة
طبقًا للتفنن يف �أعمال النجارة ،ولهذا تبدو
الأبنية ،ب�سبب انعدام احلجر والأخ�شاب فيها،
واهنة كئيبة املنظر”.
والحظت مدام ديوالفوا �أن “النخيل – زيادة
على �أثمارها تلك – لها فوائد جمة �أخ��رى
�إذ ي�ستفاد من جذوعها يف �إقامة الأبنية ومن
�أوراقها يف �صناعة احل�صران واحلبال املحكمة
والزنابيل”.
النخيل و�سيلة للتدفئة والإ���ض��اءة
و�إعداد الطعام
ت���س�ت�خ��دم ج� ��ذوع و� �س �ع��ف ال�ن�خ�ي��ل كحطب
لأغ��را���ض التدفئة والإن� ��ارة ،ووق��ود �أ�سا�سي
للطبخ وال�شواء ،وخا�صة يف التنانري الطينية
التي ي�شتهر بها الريف العراقي ،ف�أ�شار �شارل
هوبري �إىل �أنه �أقام “خمي ًما قرب جذع نخلة
رمبا جرفتها �أمطار غزيرة ذات يوم �إىل هنا،
وقد ا�ستخدمناه لطهو ع�شائنا .ويف �صبيحة
اليوم التايل غادرنا هذا املخيم اجلميل حيث
كان جذع النخلة اجلاف ال يزال يحرتق”.
وذكر يوليو�س �أوبتنغ �أنه ورفاقه قد ا�ستخدموا

�سعف النخيل للإ�ضاءة ليال فقال “بعد غروب
ال�شم�س ،ح�ضر من ال�سهل جماعة تتكون من
� 35ضيفًا ،جل�سوا يف دائرة واحدة ،يف الفناء.
وق��دم لهم ث�لاث �صحائف كبرية من التمر،
بينما �أ�ضاء �أح��د العبيد املكان ب�سعفة نخيل
موقدة جيدً ا من �أجل الأن�س .كان ميكن للمرء
�أن يراقب الأوج��ه واللحى بو�ضوح تام” .ويف
مو�ضع �آخ��ر يذكر �أن��ه قد “تلألأت النريان،
ال�ت��ي مت �إ�شعالها م��ن �سعف النخيل ،وك��ان
�ضو�ؤها �ساح ًرا مع القمر ،كذلك كان ال�ضوء
وانعكا�سه يعطي انطباعً ا ح ًيا وجمال ًيا و�سط
تلك املجموعة املظلمة” .والحظ وليد الزيدي
ا�ستخدام ال��رح��ال��ة الفرن�سيون “لأخ�شاب
ال�سعف للتدفئة � ً
أي�ضا”.
النخيل �أداة للقتال
نظ ًرا للأهمية االقت�صادية والغذائية للنخيل،
كما مر الذكر ،فقد ك��ان ي�ستخدم كنوع من
العقاب ميار�س �ضد املهزوم بتقطيع ما ميلكه
من نخيل ،وق��د �أ��ش��ارت �إىل ذل��ك الليدي �آن
بلنت يف رحلتها فذكرت �أن ابن ر�شيد بعدما
انت�صر على �أه��ل اجل��وف ق��ام بقطع نخيلها
كعقاب لتمردها “ومبنا�سبة واح��دة من هذه
التمردات قطع متعب عددًا كب ًريا من �أ�شجار
النخيل ،وترك املدينة يف حالة ن�صف خراب،
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ل��ذا فهم ملزمون باالنتظار واحل�صول على
�أعلى فائدة من الو�ضع القائم”.
وهو نف�س ال�شيء الذي �أ�شار �إليه يوليو�س �أوبتنغ
حينما حتدث عن واحة اجلوف قائال “ا�ستغل
طالل الر�شيد �أمري حائل منازعات العائالت
والقبائل بها ،وبعد �أن �ضرب على �أوتار الرفق يف
البداية ،قام ب�إر�سال عمه عبيد امللقب بالذئب
يف عام ( 1855ويف رواي��ة �أخ��رى عام )1835
ومعه مدافع �إىل هناك فق�صف الأ�سوار واملنازل،
�شخ�صا ممن كانوا متمردين
وقطع ر�ؤو�س 85
ً
�أو حتى فقط ممن ي�شتبه بهم ،واقتلع �أ�شجار
النخيل ،وقد �أر�سى على هذا النحو بالرغم من
ذلك العنف نوعً ا من الهدوء والنظام .ومنذ
ذلك الوقت تبعت اجلوف منطقة �شمر”.
وقد الحظ �ألويز موزيل �أثناء اقامته باجلوف
ووادي ال�سرحان ق�ي��ام القبائل املت�صارعة
بتقطيع نخيل بع�ضها البع�ض ،لأج��ل �إحل��اق
ال�ضرر بالأعداء ،فذكر �أنه �أثناء وجوده باجلوف
“كان القتال م�ستم ًرا ،وكل جانب يحاول �أن
يلحق ال�ضرر بالآخر بتدمري �أ�سوار الب�ساتني
وتقطيع النخيل”.
النخيل م�صدر لال�ستظالل
نخيل التمر ال ميثل فقط م�صد ًرا للغذاء ذي
طاقة عالية ميكن تخزينه ونقله مل�سافات طويلة
عرب ال�صحراء ،بل و� ً
أي�ضا يعترب م�صد ًرا للظل
واحل�م��اي��ة م��ن ري��اح ال���ص�ح��راء ،وم��ن �أجمل
امل�ن��اظ��ر ال�ت��ي ميكن �أن ي��راه��ا وي�ستمتع بها
الإن�سان ،هو منظر �شجرة النخيل� ،إذا نظر
�إليها من الأ�سفل �إىل الأعلى ،حيث تظهر وك�أنها
مظله تغطي اجلال�س حتتها ،وحتميه من حرارة
ال�شم�س ،وعوامل البيئة الأخرى.
وق��د �أ� �ش��ار ��ش��ارل ه��وب�ير �إىل �أن النخيل يف
كاف يعمل على تخفي�ض درجة احلرارة قائال:
�صباحا حرارة ع�شرة منها
“ق�ست يف الرابعة
ً
(الينابيع) ،وجدت �أن معدل الأحوا�ض املعر�ضة
لل�شم�س يبلغ  50,24درجة ،ومعدل تلك املحمية
حتت النخيل يبلغ  10,21درج��ة .ومن ثم ف�إن
معدل حرارة املنطقة مرتفع جدًا .وقد �أكد يل
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عبد اهلل �أن احل��رارة بالفعل �أك�ثر ارتفاعً ا يف
كاف يف ال�صيف منها يف اجلوف ،و�أنه ناد ًرا ما
متطر يف ال�شتاء ،وامل�ؤ�شر الآخر لهذه احلرارة
متاما يف كاف”.
يكمن يف وجود النخيل املزدهر ً
وقد ذكر ف��وردر �أن البدو “يف ف�صل ال�صيف
حيث ترتفع درجة احلرارة يبحثون عن ظل حتت
�شجرة نخل� ،أو جمموعة من �أ�شجار النخيل ،ويف
ال�شتاء والربد تراهم ي�سعون للدفء حتت �أ�شعة
ال�شم�س يف الرمال”“ .و�أخ ًريا ففي القرى ب�شكل
خا�ص تعد ظالل �أ�شجار النخيل ملج ًئا للعرب
الذين يلجئون �إليها لنيل ق�سط من الراحة بعيدًا
عن �أ�شعة ال�شم�س املحرقة”.
النخيل �سلعة جتارية
تعد الب�صرة التي تطل على اخلليج العربي،
واملنفذ الوحيد للعراق ،من �أهم مواين ت�صدير
التمر يف ال �ع��راق ،ب��ل �إن � �ص��ادرات الب�صرة
الأ�سا�سية هي التمور ،الغذاء الرئي�سي الذي
كان ير�سل �إىل جميع �أنحاء اخلليج ،والهند،
يذكر نيبور  Carsten Niburدور النخيل يف
التجارة ،في�شري �إىل �أن “�أو�سع املناطق التي
متتاز بخ�صب طبيعي ،تقع يف �أنحاء الب�صرة
وبغداد ،ت�شتهر بزراعة النخيل ،...وكثري من
منتوجات ه��ذه املناطق ت�صدر �إىل اخل��ارج،
كما �أن جتارتها اخلارجية مزدهرة لوقوعها
بني الهند و�إيران وتركية”.
وي�شري باركلي رونكيري �إىل �أنك يف الكويت “جتد
يف هذا ال�سوق كل �أنواع الب�ضائع :فاكهة معلبة،
ومت��ر يحاول الباعة دون جن��اح ط��رد الذباب
عنه” ولكنه ي�أتيها من جنوب العراق فالكويت
“بلد ال�صحراء والبحر دون �أي حدائق �أو
م�ساحات خ�ضراء ،وت�أتيها الذرة واخل�ضروات
والتمر من الفاو و�أماكن �أخرى� ،إذ ال يرى فيها
�أي �أر�ض خ�ضراء مزروعة ،ال توجد � ً
أي�ضا بها
�شجرة واحدة �إذا ا�ستثنينا بع�ض �أ�شجار الأثل.
وما عدا ال�شباب الذين يعملون يف البحر والبدو
الذين يغ�شونها ،وال��ذي��ن ال يعرفون الزراعة
ف ��إن الكويت لي�ست �أك�ثر من مكان طيني بني
ال�صحراء والبحر”.

القفه و�سيله نقل بني �ضفاف نهر دجله 1914م
ثم نراه يف مو�ضع �آخر عندما قام بزيارة للزلفي
التي ي�صفها ب�أنها “�ضاحية �صغرية” ملدينة
الكويت ،لأجل معاينة رجل م�سن مري�ض ،يذكر
�أنها “غابة خ�ضراء من �أ�شجار النخيل .يف
و�سط تلك الغابة من النخيل تقوم بيوت الزلفي
وقالعها”“ ،ودخلنا القرية من باب منخف�ض
يف �أحد الأبراج املقامة حولها ،ووجدنا �أنف�سنا يف
البداية و�سط ف�سحة ،بها بع�ض �أ�شجار النخيل،
وبع�ض البيوت القدمية اخلربة” ،و”توجد
معظم ب�ساتني النخيل بالزلفي ،يف جهتيها
الغربية واجلنوبية وحتيطها جدران من الطني
ترتفع �إىل ثالثة �أمتار ،يعلوها �سياج من �سعف
النخيل للحماية”.
ويف مدينة الب�صرة الحظت مدام ديوالفوا �أن
“التمر من حما�صيل هذه املدينة املهمة الأخرى
ي�صدر منها �سنو ًيا �ألوف الأطنان �إىل اخلارج
� ً
أي�ضا ،وهذه الثمرة الغريبة حتوي �شي ًئا كث ًريا من
املادة ال�سكرية ،كما حتوي مقادير من الكحول
التي لها �شهرة عاملية ،لذا تكون لها �أ�سواق رائجة
خارج البالد ،فت�صدر يف �سالل و�أقفا�ص ت�صنع
من اجلريد و�سعف النخيل اللني ،التي حتملها
ال�سفن ال�شراعية والبخارية”.
كما الحظت الليدي درور �أن مناخ الب�صرة

بغداد العثمانية عام 1920م
متاما ل��زراع��ة النخيل لأن “الب�صرة
مالئم ً
معروفة ب�شدة حرارة ال�شم�س ،وحتى يف ال�شتاء،
ل��ذا ينمو فيها النخل وجت��ود مب��ادة الت�صدير
الأوىل :التمور� .إن النخيل يجود بكثري من لوازم
احلياة ،فهو غذاء بالدرجة الأوىل”.
النخيل دواء
�أثبتت ال��درا��س��ات الطبية احلديثة �أن طلع
عالجا للعديد من الأم��را���ض ،ويفيد
النخيل ً
يف احل�ف��اظ على �سالمة اجل�ه��از الع�صبي،
وي�ساعد على الوقاية من توتر الأع�صاب ،ومينع
ان�سداد ال�شهية ،ويحافظ على �سالمة الل�سان
وال�شفتني ،وهو منظف للكبد ،وي�ستخدم �ضد
ال�سعال والتهاب الق�صاب الهوائية ،وط��ارد
للبلغم ،كما �أنه مفيد يف زيادة حيوية الدماغ،
وتقوية اجلهاز اله�ضمي ،وقد قدم �سكان وادي
الرافدين الكثري من الو�صفات الطبية التي
يدخل يف تركيبها التمر� ،أو �أح��د م�شتقات
النخيل يف عالج القروح والتقيحات ،وع�سر
البول و�آالم املعدة ،وغريها من العلل .ويفيد
ب�شكل خا�ص احلوامل من الن�ساء� ،إذ يحتوي
على م��ادة مقب�ضة تقوي ع�ضالت الرحم يف
الأ�شهر الأخرية من احلمل فت�ساعد الأم على
مواجهة ال��والدة ،وتقلل النزف احلا�صل بعد

الوالدة ،وقد اكت�شف البدوي كل هذه الفوائد
قبل �أن يتو�صل �إليها الطب احلديث ،فا�ستفاد
من التمر يف عالج معظم �أمرا�ضه و�أ�سقامه.
“كما �أن بع�ض الأدوي��ة التي ت�صلح ملعاجلة
الروماتزم و�أمرا�ض العيون ،قد اكت�شفت يف
التمرة ،وفيها ن�سبة مهمة من الزيت ،جتعلها
��ص��احل��ة ل�صناعة ال �� �ص��اب��ون ،ك�م��ا ت�صلح
لتح�ضري زي��ت ال�ط�ع��ام ،وتبني �أن بالإمكان
ا�ستعمال النوى مادة �أولية للحرير ال�صناعي”.
و�أنتج البدوي من النخيل �أدوية و�أدوات جتميل،
ومع �أن جوارماين  Carlo Guarmantينتمي
برا على
�إىل الع�صر الفكتوري ،فقد ك��ان جم� ً
انتقاد عادات العرب وتقاليدهم ،فاتهم الرجال
باالنغما�س يف اللهو وامل �ل��ذات ،واتهم الن�ساء
ب�أنهن للمتعة والرتف ،ولكن ذلك مل مينعه من
االعرتاف ب�أن جمال ال�سيدات العربيات ي�ضاهي
جمال �أح�سن ال�سيدات يف كانوفا  ،Kanovaو�أن
�شعرهن �أ�سود وطويل والم��ع ،ويدهن مبرهم
عطري مركب من م�سحوق حلاء �ساق �شجرة
النخل ،والدهن ال�صايف امل�ستخل�ص من ذيل
ال�ض�أن ،فذكر �أن “�شعورهن طويلة جدًا� ،سوداء
ملاعة بف�ضل مرهم عدمي الرائحة يقمن برتكيبه
من الذرور الناعم جدًا املتخذ من حلاء النخيل،
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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ومن الدهن امل�صفى من �إلية اخل��روف ،رمبا
كان لهذا امل�ستح�ضر التجميلي الب�سيط والنقي،
�إمكانية ر�سم الب�سمة على �شفاه احلزينات من
جميالت الغرب”.
وباخت�صار ،كانت النخلة ،وما زال��ت� ،إحدى
مقومات احلياة للعراقي خا�صة ،والإن�سان
يف منطقة اخلليج العربي واجلزيرة العربية
عامة ،ودخلت ب�أجزائها يف خمتلف تفا�صيل
حياته ،و�أ�ضحت معل ًما من معاملها ،فا�ستخدم
جميع �أجزائها يف �أغرا�ض متعددة .حقًا� ...إن
النخلة هبة من املوىل – عز وجل – للب�شرية
بعطائها ال��زاخ��ر ،لذلك ا�ستحقت �أن تكون
�أ�سطورة الأجيال.
امل�صادر واملراجع باللغة العربية
�أحمد عبد الرحيم ن�صر :ال�تراث ال�شعبي
يف �أدب الرحالت( ،الدوحة :مركز الرتاث
ال���ش�ع�ب��ي ملجل�س ال �ت �ع��اون ل���دول اخلليج
العربية.)1995 ،
جمال حممود حجر :الرحالة الغربيون يف
امل���ش��رق الإ� �س�لام��ي يف الع�صر احل��دي��ث،
(الإ� �س �ك �ن��دري��ة :دار امل�ع��رف��ة اجلامعية،
.)2008
�سعد بن �أحمد الربيعة :رحلة احل��اج من
الزبري �إىل البلد احل��رام( ،ب�يروت :الدار
العربية للمو�سوعات.)2011 ،
�سميح دغيم� :أديان ومعتقدات العرب قبل
الإ� �س�لام( ،ب�ي�روت :دار الفكر اللبناين،
.)1995
عاطف حممد �إبراهيم؛ حممد نظيف حجاج
خليف :نخلة التمر ...زراعتها ،رعايتها
و�إنتاجها يف الوطن العربي( ،الإ�سكندرية:
من�ش�أة املعارف.)1993 ،
�شحاتة �أحمد عبد الفتاح :مو�سوعة النخيل
وال�ت�م��ور( ،ال�ق��اه��رة :دار الطالئع للن�شر
والتوزيع.)2000 ،
عبا�س ال�ع��زاوي :النخل يف تاريخ العراق،
(بغداد :مطبعة �أ�سعد.)1962 ،
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عبد اجل�ب��ار البكر :نخلة التمر ما�ضيها
وح��ا� �ض��ره��ا( ،ب� �ي��روت :ال � ��دار ال�ع��رب�ي��ة
للمو�سوعات.)2002 ،
عبد العزيز �سليمان ن��وار :ت��اري��خ العرب
احلديث اجلزء الأول :العراق( ،القاهرة:
اجلهاز املركزي للكتب اجلامعية.)1976 ،
عبد ال��وه��اب ال��دب��اغ :النخيل والتمور يف
العراق( ،بغداد :مطبعة �شفيق.)1969 ،
عماد حممد ذياب احلفيظ :النخيل والتمور
يف الرتاث العربي والإ�سالمي( ،عمان :دار
الياقوت للن�شر والتوزيع.)2002 ،
عو�ض البادي :الرحالة الأوروبيون يف �شمال
اجلزيرة العربية (منطقة اجل��وف ووادي
ال�سرحان) ( ،1922-1845ب�يروت :الدار
العربية للمو�سوعات.)2002 ،
نائل حنون� :شريعة حمورابي ،اجلزء الثاين،
(دم �� �ش��ق :دار امل �ج��د للطباعة والن�شر،
.)2005
ن �ه��اد ف �ت��اح ال �ت�رك :ال�ت�م��ر غ ��ذاء ودواء،
(القاهرة� :شم�س للن�شر والتوزيع.)2008 ،
وليد كا�صد ال��زي��دي :ب�غ��داد يف مذكرات
الرحالة الفرن�سيني (ع�م��ان :دار املناهج
للن�شر والتوزيع.)2009 ،
ي��اق��وت احل �م��وي :معجم ال�ب�ل��دان ،اجل��زء
اخلام�س( ،بريوت :دار �صادر.)1977 ،
يحيى �شامي :ال�شرك اجلاهلي و�آلهة العرب
امل �ع �ب��ودة( ،ب �ي�روت :دار ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي،
.)1993
كتب معربة
الأب فيليب الكرملي :الرحلة ال�شرقية للأب
فيليب الكرملي ( ،)1629ترجمة بطر�س
حداد ،رحالة �أوروبيون يف العراق( ،لندن:
دار الوراق للن�شر املحدود.)2007 ،
الليدي درور :على �ضفاف دجلة والفرات،
ترجمة ف��ؤاد جميل( ،لندن� :شركة الوراق
للن�شر املحدودة.)2008 ،

�ألويز موزيل :يف ال�صحراء العربية ،رحالت
ومغامرات يف �شمال جزيرة العرب -1908
 ،1915ترجمة عبد الإله املالح�( ،أبو ظبي:
هيئة �أبو ظبي للثقافة والرتاث.)2010 ،
�آن��ا م��اري �شيمل :ال�شرق وال�غ��رب :حياتي
ال �غ��رب – �شرقية ،ترجمة عبد ال�سالم
حيدر( ،القاهرة :املجل�س الأعلى للثقافة،
.)2004
ب��ارك�ل��ي رون�ك�ي�ير :ع�بر اجل��زي��رة العربية
على ظهر ج�م��ل ،ترجمة من�صور حممد
اخل��ري�ج��ي( ،ال��ري��ا���ض :مكتبة العبيكان،
.)1999
بكنكهام :رحلة بكنكهام ،و�صف بغداد،
ترجمة حممد علي ح�لاوي ،بغداد ب�أقالم
رحالة( ،لندن :دار الوراق للن�شر املحدودة،
.)2007
تايلر :رحلة تايلر �إىل العراق ،ترجمة بطر�س
حداد ،رحالة �أوروبيون يف العراق( ،لندن:
دار الوراق للن�شر املحدود.)2007 ،
تنكو �أنيهولت :رحلة هولندي يف العراق،
ترجمة م�ير ب�صري ،رح��ال��ة �أوروب �ي��ون يف
العراق( ،لندن :دار الوراق للن�شر املحدود،
.)2007
ج��ان بابتي�ست تافرنييه :رحلة الفرن�سي
تافرنييه �إىل العراق يف القرن ال�سابع ع�شر،
ترجمة كوركي�س ع��واد ،وب�شري فرن�سي�س،
(ب�ي��روت :ال� ��دار ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�م��و��س��وع��ات،
.)2006
جم�س بكنغهام :رحلتي �إىل ال�ع��راق �سنة
 ،1816ترجمة �سليم طه التكريتي ،اجلزء
الثاين (بغداد :مطبعة �أ�سعد.)1969 ،
جوهن جاكوب هي�س :بدو و�سط اجلزيرة
(عادات– ت�ق��ال�ي��د -ح�ك��اي��ات و�أغ� ��ان)،
ترجمة حممود كبيبو ،تقدمي حممد �سلطان
العتيبي (بغداد :دار الوراق للن�شر املحدودة،
.)2010

جيم�س بيلي فريزر :رحلة فريزر �إىل بغداد
�سنة  ،1834ترجمة جعفر اخلياط (بريوت:
الدار العربية للمو�سوعات.)2006 ،
جيم�س رميوند ول�ستيد :رحلتي �إىل بغداد
يف عهد الوايل داود با�شا ،ترجمة �سليم طه
التكريتي( ،بغداد :مطبعة ثويني.)1984 ،
-1897 1

 ،1809ترجمة الأب بطر�س حداد( ،بغداد:
�شركة بيت الوراق للن�شر املحدودة.)2011 ،
ديك�سون :ع��رب ال�صحراء( ،ب�يروت :دار
الفكر املعا�صر.)1996 ،
روبن بدول :الرحالة الغربيون يف اجلزيرة
ال�ع��رب�ي��ة ،ترجمة عبد اهلل �أدم ن�صيف،
(الريا�ض :املرتجم.)1989 ،
��ش��ارل ه��وب�ير :رحلة يف اجل��زي��رة العربية
الو�سطى  ،1882-1878ترجمة �إلي�سار
��س�ع��ادة( ،ب�ي�روت :كتب للن�شر وال�ت��وزي��ع،
.)2003
كار�سنت نيبور :م�شاهدات نيبور يف رحلته
من الب�صرة �إىل احللة �سنة  ،1765ترجمة
�سعاد هادي العمري( ،بغداد :دار املعرفة،
.)1955
كار�سنت نيبور :رحلة نيبور �إىل العراق يف
القرن الثامن ع�شر ،ترجمة حممود ح�سني
الأمني (بغداد� :شركة دار اجلمهورية للن�شر
والطبع.)1965 ،
كارلو كالوديو جوارماين :جند ال�شمايل،
رحلة من القد�س �إىل عُ نيزة يف الق�صيم،
ترجمة �أحمد �إيب�ش�( ،أب��و ظبي :هيئة �أبو
ظبي للثقافة والرتاث.)2009 ،
كا�سبارو بالبي :رحلة الإيطايل كا�سباروا
بالبي �إىل حلب – دي��ر ال ��زور – عنه –
ال�ف�ل��وج��ة – ب �غ��داد �سنة  ،1597ترجمة
ب�ط��ر���س ح ��داد (ب�ي��روت :ال� ��دار العربية
للمو�سوعات.)2008 ،
لوثر �شتاين :رحلة �إىل �شيخ قبيلة �شمر

م�شعان الفي�صل اجلربا �سنة  ،1962ترجمة
ق�سم الرتجمة يف امل�ؤ�س�سة (ب�يروت :الدار
العربية للمو�سوعات.)2011 ،
ل��ورمي��ر ج .ج :.دل �ي��ل اخل �ل �ي��ج ،الق�سم
اجلغرايف ،اجلزء الثالث( ،الدوحة :ديوان
�أمري دولة قطر.)2002 ،
ليدي �آن بلنت :رحلة �إىل جند مهد الع�شائر
العربية ،ترجمة �أحمد �إيب�ش( ،دم�شق :دار
املدى للثقافة والن�شر.)2005 ،
ماك�س فرايهري فون �أوبنهامي :البدو ،اجلزء
ال �ث��اين :فل�سطني – �سيناء – الأردن -
احل �ج��از ،ترجمة حم�م��ود كبيبو (ل�ن��دن:
�شركة دار الوراق للن�شر املحدودة.)2007 ،
ماك�س فرايهري فون �أوبنهامي :البدو ،اجلزء
ال��راب��ع :خوز�ستان� -إي��ران “عرب�ستان”،
ترجمة حممود كبيبو (ل�ن��دن� :شركة دار
الوراق للن�شر املحدودة.)2007 ،
ماك�س �أوبنهامي :رحلة �إىل ديار �شمر وبالد
�شمال اجلزيرة ،مراجعة وتدقيق حممود
كبيبو( ،بغداد :دار الوراق للن�شر.)2007 ،
ماك�س فون �أوبنهامي :من البحر املتو�سط
�إىل اخلليج :لبنان و�سوريا ،ترجمة حممود
كبيبو (لندن :دار الوراق للن�شر املحدودة،
.)2008
م��دام دي��والف��وا :رحلة م��دام دي��والف��وا من
امل�ح�م��رة �إىل الب�صرة وب �غ��داد 1881م/
1299هـ ،ترجمة علي الب�صري( ،بريوت:
الدار العربية للمو�سوعات.)2007 ،
ميهاي ف�ضل اهلل احلداد :رحلتي �إىل بالد
الرافدين وعراق العرب ،ترجمة ثائر �صالح
(بريوت :كتب للن�شر والتوزيع.)2004 ،
ن��واب حميد ي��ار جونك ب�ه��ادر :رحلة �إىل
بغداد ،ترجمة كاظم �سعد الدين ،بغداد
ب�أقالم رحالة( ،لندن :دار ال��وراق للن�شر
املحدودة.)2007 ،
ويلفريد في�سجر :رحلة �إىل ع��رب �أه��وار

العراق( ،بريوت :الدار العربية للمو�سوعات،
.)2006
مقاالت يف دوريات
�أدم��ون ال�سو“ :النخلة هي علم بالدي”،
جملة ميزوبوتاميا ،العدد �( 14-13شباط
.)2008
ب�سام طالب“ :النخلة �شجرة العرب املباركة
و�سيدة ال�شجر” ،جملة الدوحة ،العدد ،117
(�سبتمرب .)1985
جريدة ال�سيا�سة (الكويت) ،ال�سنة  ،7العدد
� 9 ،1491أغ�سط�س .1973
�سليمان حممود ح�سن“ :خو�ص النخيل يف
الرتاث العربي” ،جملة امل�أثورات ال�شعبية،
العدد �( ،44أكتوبر .)1996
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أهمية النخيل في اإلسالم
وأحكامها الشرعية ()3

د .فهد بن حمود العصيمي
ê
باحث من المملكة المغربية

احلمد هلل وال�صالة على �أ�شــرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني .فهذا البحث يتناول �شجرة �شرفها اهلل �سبحانه وتعاىل
بذكرها يف القر�آن الكرمي يف �أكرث من مو�ضع وبني �أهميتها للإن�سان ،كما
تطرقت ال�س ّنة املطهرة لهذه ال�شجرة وبينت �أهميتها ونفعها .كما �أخذت
ن�صيبها من ال�شعر ،وكما �أخذت ن�صيبها من الأقوال امل�أثورة.
هذه ال�شجرة هي النخلة -قال تعاىل (والأر���ض و�ضعها للأنام ،فيها
فاكهة والنخل ذات الأكمام) �سورة الرحمن �آية .11 - 10
وتعترب النخلة �إحدى �أقدم الأ�شجار التي عرفتها �شبه اجلزيرة العربية
كما تعترب �أهم هذه الأ�شجار لدى الإن�سان يف هذه املنطقة .وقد عرف
�أهل هذه املنطقة اال�ستفادة الق�صوى من النخل واال�ستثمار الأمثل لها
�سواء لثمارها �أو جذوعها �أو �سعفها.
وت�أتي �أهمية النخلة من حتملها للظروف املناخية ال�صعبة ومن القيمة
الغذائية لثمرة النخيل التي ميكن تخزينها ملدة طويلة دون ما حاجة
للت�صنيع �أو التربيد .وال يعرف على وجه التحديد املوطن الأ�صلي ل�شجرة
النخيل فقد وجدت ر�سومها على نقو�ش الآثار القدمية يف بالد الرافدين
وم�صر كما ورد ذكرها يف التوراة والإجنيل� .إال �أنه يعتقد �أن بالد العرب
هي املوطن الأ�صلي للنخيل.
ومن خالل هذا البحث �أقدم �صورة مف�صلة عن هذه النخلة التي باركها
اهلل عز وجل بذكرها يف القر�آن الكرمي ،و�أهتم بها الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم وذكرها يف �أحاديث كثرية ،ذاك��ر ًا امل�سائل ،التي لها �صلة
بالنخلة وثمرها و�أقوال العلماء ذاكر ًا خالفهم وترجيح ما �أراه موافق ًا
للدليل �أو ل��روح ال�شريعة و�أهدافها و�سوف �أق��وم بتق�سيم هذا البحث
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�إىل عدة �أبواب يتناول كل باب جانب من جوانب النخلة مدعم ًا بالأدلة
والرباهني املتوفرة لدي �أ�س�أل اهلل �أن ينفع به و�أن يكون دافع ًا لالهتمام
بهذه ال�شجرة املباركة على جميع امل�ستويات ،و�أن يجعل عملنا خال�ص ًا
لوجهه الكرمي و�صلى اهلل على ر�سولنا حممد وعلى �آله �أجمعني.
زكاة التمـر:
�أجمع العلماء على �أن يف التمر « ثمر النخل « والعنب والقمح وال�شعري
من الزرع  -الزكاة � -إذا متت �شروطها ،كالن�ضج ،و�صالح الأكل .قال
تعاىل (و�آتو حقه يوم ح�صاده) الأنعام �آية  .141وكـذلك حلديث «عبد
اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما مرفوع ًا (الـزكـاة فـي احلنطة وال�شعـري
والتـمـر والـزبيـب)( .)2ويف لفـظ (الع�شـر فـي التـمـر والزبيب واحلنطة
وال�شعري)(� .)3أخرجه الدار قطني .ومـنها حـديث �أبو مـو�سى ومعـاذ
ر�ضى اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (ملا بعثهما �إىل اليمن
يعلمان النا�س �أمر دينهم ف�أمرهم �إال ي�أخذوا ال�صدقة �إال من هذه الأربعة
 احلنطة ،ال�شعري ،القمح ،الزبيب)(.)4( )1يراجع نيل الأوطار  -ال�شوكاين  -جـ� 5ص. 200
(�)2أخرجه ال��دار قطني جـ� 2ص 94دار املحا�سن  -من حديث عبد
اهلل بن عمرو بن العا�ص  -وقد �ضعفه ابن حجر يف التلخي�ص جـ2
�ص 166ط �شركة الطباعة الفنية .
()3ال��دار قطني يف جـ� 2ص  93ط دار املحا�سن  -من حديث عبد
اهلل بن عمرو بن العا�ص  -ويف �إ�سناده �ضعف  .ذكره ابن حجر يف
التلخي�ص جـ� 2ص. 164

(�)4أخ��رج��ه احلاكم جـ� 1ص 401ط دائ��رة
املعارف العثمانية وقد �صححه احلاكم ،
ووافقه الذهبي
هـل ي�شرتط احلـول يف زكاة التمـر:
ال ي�شرتط احل��ول يف زك��اة ال���زروع والثمار
اتفاق ًا .لقوله تعاىل( :و�آتو حقه يوم ح�صاده)
( .)1ولأن اخل��ارج مناء يف ذاته فوجبت فيه
الزكاة ف��ور ًا كاملعدن .بخالف �سائر الأم��وال
الأخ��رى التي البد لها من احلول ليتمكن فيه
اال�ستثمار (.)2
مـقـدار ن�صـاب زكاة التمر:
مبا �أن التمر جتب فيه الزكاة من واقع الأدلة
قال تعاىل( :كلوا من ثمره �إذا �أثمر و�آتوا حقه
يوم ح�صاده)( .)3وقد بني النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ذلك يف (عن �سامل بن عبد اهلل عن

�أبيه ر�ضي اهلل عنهما �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم قال( :فيما �سقت ال�سماء والعيون
�أو كانت ع�ثري� ًا الع�شر ،وم��ا �سقي بالن�ضح
ن�صف الع�شر) ( .)4وقد بني النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم مقدار زكاة التمر عن �أبي �سعيد
اخلدري ر�ضي اهلل عـنـه قـال :قـال �صـلى اللـه
عـليه و�سـلم( :لـيـ�س فيما دون خم�سة �أو�سق من
التمر �صدقة) (.)5
( )1الأنعام � :آية . 141
( )2يراجع املغني  -ابن قدامه  -جـ� 6ص.696
( )3الأنعام � :آية . 141
()4ينظر البخاري  -كتاب الزكاة  -الباب 55
ويف الفتح  -جـ� 3ص - 347ط ال�سلفية
والرتمزي – كتاب الزكاة الباب .14

()5رواه البخاري  -كتاب ال��زك��اة -الباب
4ويف م�سلم كتاب الزكاة حديث ( )1و()3
و�إليك ما قاله العلماء حول ذلك.
�شروط وجوب بلوغ زكاة التمر:
عند اجلمهور :من ذلك بلوغ الن�صاب ،ون�صاب
التمر بلوغ خم�سة �أو�سق عند اجلمهور .حلديث
�أبي �سعيد عنه �صلى اهلل عليه و�سلم( :لي�س
فيما دون خم�سة �أو� �س��اق م��ن مت��ر وال حب
�صدقة) (.)1
تعريف الو�سق :لغة حمل البعري.
وه��و يف احلنطة وال�ع��د���س ونحوهما �ستون
�صاع ًا ب�صاع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سـلـم،
الـمجـمـوع � 300صـاع وال���ص��اع � 4أم �ـ��داد
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وال�صـاع ي�سـع مـقـدار  2,176كيلو غرام (. )2
الأح� �ن ��اف :ي ��رون ال��زك��اة يف ع �م��وم الثمار
واحل �ب��وب دون ن�صاب معني� ،أي يف القليل
والكثري(.)3
والراجح هو ر�أي اجلمهور يف حتديد الن�صاب،
حيث ورد احلديث ال�صحيح الثابت عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ولعله مل يبلغ احلنفية
واهلل �أعلم.
خـر�ص النخل لإخراج الزكـاة:
ذهب اجلمهور خالف القلة �أنه ينبغي للإمام
�إذا بد�أ �صالح الثمار من نخل ونحوه �أن ير�سل
�ساعي ًا يخر�صها � -أي يقدّركم �سيكون مقدارها
بعد اجلفاف .ليعرف قدر الزكاة الواجبة على
�أ�صحابها وذل��ك ملعرفة ح��ق ال�ف�ق��راء و�أه��ل
ا�ستحقاق الزكاة .وللتو�سعة على �أهل الثمار
ليخلى بينهم وبينها في�أكلوا منها رطب ًا ثم
ي�ؤدون الزكاة بح�ساب اخلر�ص عند اجلفاف.
ومم ��ن ي ��رى اخل��ر���ص  -ع�م��ر ب��ن اخل�ط��اب
و�سهل بن �أبي حتمة واحل�سن وعطاء والزهري
ومالك ،وال�شافعي ،و�أحمد ،و�أكرث �أهل العلم
(.)4
(�)1أخرجه م�سلم جـ� 2ص 674ط احللبي -
وتقدم عند البخاري كذلك .
()2يراجع  -فقه الزكاة  -يو�سف القر�ضاوي
 جـ� 1ص 373م�ؤ�س�سة الر�سالة ط الثانية.( )3يراجع  -ابن عابدين  -جـ� 2ص.49
( )4ينظر الأموال � -أبو عبيدة � -ص- 492
وال�شرح الكبري جـ� 1ص . 452وكذلك املجموع
على املهذب -جـ�5ص - 477ومغني املحتاج -
جـ�1ص - 386واملغني جـ� 2ص. 706
دلـيلهـم:
عن �أبي حميد ال�ساعدي�( :أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم خر�ص على امر�أة بوادي القرى حديقة
لها (عام تبوك) وكان خر�صه لها ع�شرة �أو�سق
وقال للمر�أة� :أح�صى ما يخرج منها فاح�صته
فكان كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم) (.)1

78

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

قال اخلطابي :يف معامل ال�سنن�( .إن اخلر�ص
ثابت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،والعمل
به ثابت عند �أهل العلم� ،إال ما روى عن ال�شعبي
و�أه��ل ال��ر�أي حيث يرى ال�شعبي� ،أن اخلر�ص
بدعة.
وق��ال بع�ض �أه��ل ال ��ر�أي� :إمن��ا ك��ان اخلر�ص
تخويف ًا للزراع لئال يخونوا  -ف�أما �أن يلزم به
حكم ف�لا ،ذل��ك �أن��ه ظن وتخمني .وفيه غرر
وكان جوازه قبل الربا والقمار.
ورد عليهم اخلطابي :ب ��أن العمل باخلر�ص
ثابت وحت��رمي القمار واملي�سر متقدم ،وقد
عمل باخلر�ص �أبو بكر وعمر ر�ضى اهلل عنهما
وعامة ال�صحابة والعلماء على ذلك.
ّ
و�أما قولهم �إنه ظن وتخمني فال ي�سلم لهم بل
هو اجتهاد يف معرفة مقدار الثمار عن طريق
اخلر�ص) (.)2
زكاة النخـل املغ�صوب:
ذهب املالكية �إىل �أن النخل �إذا غ�صبت ثم
ردت بعد �أعوام مع ثمرتها  -ف�إنها تزكى لكل
عام بال خالف �إذا مل تكن ز ّكيت �أي يزكى ما
يخرج منها �إذا رد الغا�صب جميعها ف��إن رد
بع�ض ثمارها وكان ح�صل يف كل �سنة ن�صاب
ومل يرد جميعه بل رد منه قدر ن�صاب ف�أكرث
وكان بحيث لو ق�سم على �سنني الغ�صب مل يبلغ
كل �سنة ن�صاب ًا ففيه خالف.)3( .
()1رواه البخاري  -يف كتاب الزكاة  -الباب
 - 54ويف الفتح جـ� 3ص 343ط ال�سلفية .
()2معامل ال�سنن  -اخلطابي  -جـ� 2ص212
خمت�صر ًا .
()3اخلر�شي  -جـ� 2ص 180وكذلك الد�سوقي
 جـ� 1ص. 457و�صـرح احلنابلـة:
ب�أن زكاة ال��زروع على مالك الأر���ض �إن متلك
الزرع قبل وقت احل�صاد وبعد ا�شتداده .وذلك
لأنه يتملكه مبثل بذره وعو�ض لواحقه .في�ستند
ملكه �إىل �أول زرع��ه �أم��ا �إن ح�صد الغا�صب

الزرع ب�أن مل يتملكه ربها قبل ح�صاده فزكاة
الزرع على الغا�صب ال�ستقرار ملكه عليه ()1
ويقا�س النخل على الزرع يف امل�س�ألة.
�إخراج النقود بدل التمر للزكاة:
لقد منع البع�ض �إخراج القيمة ،و�أجازه البع�ض
مطلق ًا ،و�أج��ازه البع�ض يف �أ�شياء ومنعه يف
حاالت.
ي�ق��ول الإم���ام اب��ن تيمية ح��ول ذل��ك( :و�أم��ا
�إخ��راج القمية للحاجة �أو امل�صلحة �أو العدل
فال ب�أ�س به مثل �أن يبيع ثمر ب�ستانه �أو زرعه
بدراهم فهنا �إخراج ع�شر الدراهم يجزيه ،وال
يكلف �أن ي�شرتي ثمر ًا �أو حنطة � ،إذا كان قد
�ساوى الفقراء بنف�سه وقد ن�ص الإمام �أحمد
على جواز ذلك.
وقد نقل ذلك عن معاذ ابن جبل� ،أنه كان يقول
لأهل اليمن «ائتوين بخمي�ص� ،أو لبي�س �أ�سهل
عليكم ،وخ�ير ملن يف املدينة من املهاجرين
والأن�صار) وقد قيل �إنه قاله يف الزكاة �أو يف
اجلزية (.)2
وقد �أجاز �إخراج القيمة من املعا�صرين ال�شيخ
ابن عثيمني .وذل��ك يف �إجابة مكتوبة ل�سائل
حول ذلك.
()1ي��راج��ع �شرح منتهى الإي� ��رادات  -جـ1
�ص. 395
( )2فتاوى ابن تيمية جـ� 25ص. 82
وهذه ن�ص الفتوى مع �س�ؤالها.
اجلمعية اخلريية يف اخلرباء وال�سحابني 		
رقم  22يف 1410/3/15هـ
ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني
(حفظه اهلل)
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته  ...وبـعــد
امل��زارع يف اخل�براء وال�ساحبني ت�سقى مب�ؤنه
بوا�سطة املكائن ومت خر�ص النخيل وكلفت
اجلمعية من قبل القا�ضي بتوزيع زكاة التمور
على امل�ستحقني ولكن ه��ذا اخل��ر���ص زاد يف
بع�ض املزارع عن الواقع كما نق�ص يف مزارع

�أخرى وكذلك هذه املزارع �أ�صناف التمور فيها
خمتلفة م��ن �سكري وب��رح��ي و�شقرى و�أن��واع
�أخرى كثرية وثمر الربحي بيع ب�سر ًا فما ر�أي
ف�ضيلتكم بتوجيه الفالحني �إىل بيع التمر ومن
ثم �إعطاء اجلمعية مقدار الزكاة وهو ن�صف
الع�شر حتى يكون ذل��ك �أب ��ر�أ لذمة امل��زارع
و�أف�ضل للم�ستحق حتى ي�شرتي من التمور �أو
غريها ما يريد من حيث النوع �أو الكيف وحتى
يزول احلرج عن بع�ض الفالحني الذي يتحرج
من بيعه واهلل يحفظكم ويرعاكم.
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
عبد الرحمن بن �إبراهيم ال�سحيباين
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وعليكم ال�سالم
ورح�م��ة اهلل وب��رك��ات��ه ..رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ال ب�أ�س �أن يخرج الفالح زكاة ثماره
من الدراهم �إذا باع الثمر ف�إن ذلك �أبر�أ للذمة
و�أقرب للعدل� ،أما �إذا مل يبعه فالواجب �إخراجه
من الو�سط وال يجوز �إخراجها من ال��رديء،
وال يلزم ب�إخراجها من اجليد ،وامل�شهور من
املذهب وجوب �إخراج زكاة كل نوع منه ولكن
الراجح ما ذكرت من �إخراج الو�سط .وفق اهلل
اجلميع ملا فيه اخلري وال�صالح .كتبه حممد
ال�صالح العثيمني يف  1410/3/ 16هـ
حممد بن �صالح العثيمني
1410/3/16هـ
وال��ذي يظهر من واق��ع الأدل��ة �أن زك��اة التمر
ت�خ��رج م�ن��ه .لقوله ت �ع��اىل( :و�آت� ��و حقه يوم
ح�صاده) ( .)1واحلديث (فيما �سقت ال�سماء
وال�ع�ي��ون �أو ك��ان��ت ع�ثري� ًا الع�شر ،وم��ا �سقى
بالن�ضح ن�صف الع�شر) ( .)2لكن �إن ترجحت
امل�صلحة �أو ح�صل �ضرورة مع وج��ود العدل
فالأمر فيه �سعة علم ًا �أن الأدلة لي�ست �صريحة
و�إمنا هي حمتملة .ف�إيتاء احلق يوم احل�صاد
هو الزكاة .وقد يكون متر ًا �أو نقود ًا.
و�أما احلديث .فهو عام فيما تخرج الأر�ض �أن
فيه �إما الع�شر �أو ن�صف الع�شر زكاة �إذا بلغ
الن�صاب ،ويحتمل �أن يكون املخرج من اجلن�س

�أو نقود ًا ،ولعل امل�صلحة �أحيان ًا �أن يكون املخرج
نقود ًا ،وذلك ل�صالح من دفعت له الزكاة من
امل�ستحقني� ،إذ قد يكون حمتاج ًا للنقود �أ�شد
من حاجته للتمر ،قد يقال يبيع الفقري التمر
�إذا جاءه ولكن �أن يبيعه �صاحبه الأ�صلي فهو
الأقدر على فهم �سعره ،وعدم الغنب فيه.
وكذلك من املعلوم �أن التمر يحتاج �إىل نقل
وكلفة ف�صاحب التمر الأ�صلي ي�ستطيع �أن ينقل
اجلميع ب�سهولة حيث لديه اال�ستعداد التام
لهذا اجلانب ،وذلك غري متي�سر ملن دفعت له

زكاة التمر لو �أراد بيعه ل�شراء حاجات مهمة
�أو لدفع دين عليه �أو �أجار منزل �أو �شراء ثياب
وفر�ش ونحوها ،فقد يغنب يف بيعه حيث ال علم
له يف الغالب ببيع التمر .وكذلك قد ي�صعب
عليه �إي�صاله �إىل ال�سوق �إال بكلفة مادية ال
ي�ستطيعها.
الناشر :مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ê
الدار البيضاء ،المملكة المغربية

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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المنتجات الثانوية لنخيل التمر ()6 - 3

األهمية االقتصادية
لفسائل نخيل التمر
أ .سعود بن عبد الكريم الفدا
 êد .رمزي عبد الرحيم أبو عيالة
saudalfadda@hotmail.com
ranzy200@hotmail.com

( �أ ) حتديد الف�سائل حول الأمهات

مل يعد اال�ستثمار يف جمال �إن�شاء مزارع وب�ساتني نخيل التمر
يقت�صر على �إنتاج التمور فح�سب ،بل حتطاه �إىل �أبعد من ذلك
بكثري ،ف�إن كان �إنتاج التمور هو الهدف الأ�سا�سي �إال �أنه �أ�ضحى
هناك �أهداف ًا �أخ��رى تختلف باختالف مدى وعي امل�ستثمر
و�إمكانياته واهتماماته ،ومن تلك الأه��داف هي اال�ستفادة
من املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي يطلق عليها بع�ض
امل��زارع�ين (خملفات) حيث �أن معظم تلك املنتجات يغفل
قيمتها و�أهميتها كثري من مزارعي النخيل ،ومن تلك املنتجات
الثانوية لنخيل التمر والتي متثل ث��روة حقيقية �إال �إنها
ثروة مهملة �إال القليل ممن ي�ستغلونها ا�ستغال ًال �أمثل ما يلي:
نوى التمر .جمار نخيل التمر .حبوب اللقاح .نواجت التقليم.
الف�سائل .الرواكيب( .الف�سائل الهوائية).
امتداد ًا للمقال ال�سابق حول املكونات الغذائية والأهمية
االقت�صادية حلبوب اللقاح باعتبارها ج��زء ًا من املنتجات
الثانوية لنخيل التمر ،ف�إننا نورد الآن احللقة الثالثة وهي
بعنوان الأهمية االقت�صادية لف�سائل نخيل التمر.
�أو ًال :معدل �إنتاج بع�ض �أ�صناف نخيل التمر من الف�سائل
وقيمتها املادية

( ب ) تعليم الف�سائل ( بالبوية ) املطابقة للموا�صفات الفنية
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تتم الإ�شارة هنا �إىل مدى �إنتاجية الأ�صناف املختلفة من نخيل التمر
للف�سائل ،حيث يختلف عدد الف�سائل التي تنتجها النخلة الأم طيلة حياتها
ح�سب الأ�صناف وعمليات اخلدمة ،وعادة تعطي النخلة من  25 - 2ف�سيلة

( ج ) تربيط الف�سائل التي مت تعليمها

( د ) احلفر حول الف�سيلة امل�ستهدفة
خالل الع�شرة �أعوام الأوىل من عمرها وقد ميتد �إىل عمر � 15سنة.
ويتوقف عدد الف�سائل لكل نخلة على العوامل البيئية ومدى العناية بخدمة ب�ستان النخيل بالإ�ضافة
�إىل ال�صنف ،فهناك بع�ض الأ�صناف املعروفة ب�إنتاجيتها العالية للف�سائل مثل (الفحول ،الرزيزي،
الر�شودي) ،و�أ�صناف �أخرى تعطي عدد متو�سط من الف�سائل مثل (ال�سلج ،ال�سكري ،املكتومي)،
بينما �أ�صناف تعطي عدد قليل من الف�سائل مثل (الربميي ،الربحي ،ال�ساملية) حيث عملت الإدارة
الزراعية على تق�سيم �أ�صناف النخيل ح�سب عدد الف�سائل التي تنتجها �إىل ثالث فئات فالأ�صناف
التي تنتج الأكرث من ع�شر ف�سائل للنخلة الواحدة تعد من الأ�صناف العالية الإنتاج للف�سائل ،بينما

الأ�صناف التي تعطي من  10 - 5ف�سائل/نخلة
تعد من الأ�صناف متو�سطة الإنتاج للف�سائل،
يف حني �أن الأ�صناف التي تعطي �أق��ل من 5
ف�سائل/نخلة تعد من الأ�صناف قليلة الإنتاج
للف�سائل ،كما هو مو�ضح باجلدول التايل رقم
( ،)1حيث مت ت�سجيل عدد الف�سائل/نخلة من
الأ�صناف ال�شائعة مب�شروعات نخيل الإدارة
الزراعية  ،وتق�سيم الأ�صناف �إىل ثالث فئات
ح�سب ع��دد الف�سائل/نخلة والقيمة املادية
لتلك الف�سائل بالريال ح�سب مبيعات الإدارة
الزراعية من الف�سائل ب�أ�سعار اجلملة (5000
ف�سيلة ف�أكرث) و�أي�ض ًا مت �إج��راء مقارنة بني
عدد الف�سائل الناجتة من النخلة ل�صنف نبتة
�سيف املكرثة بالطريقة العادية (الف�سائل)
ب�أخرى املكرثة بتقنية زراعة الأن�سجة ،حيث
غر�س �أل��ف ف�سيلة �صنف نبتة �سيف مكرثة
بتقنية زراعة الأن�سجة مب�شروع نخيل �ضرماء
التابع لإدارة الأوقاف بالإ�ضافة �إىل �أكرث من
 2000ف�سيلة �أخرى من ذات ال�صنف بنف�س
امل�شروع مكرثة بالطريقة العادية (الف�سائل).
ثاني ًا :موا�صفات الف�سائل اجليدة:
تخرج الف�سيلة من قاعدة النخلة والف�سيلة
جمعها ف�سائل وهي الأفراخ الكائنة حول جذع
النخل ويقال للجمع �أي�ض ًا الف�سيل والف�سالن
ويرادف الف�سيل (الودي ،الفرخ ،حلقة ،بنت،
بز ،بقوم ،ثومة� ،شال ،جثيث)
وهناك عدة موا�صفات يجب مراعاتها عند
اختيار الف�سائل ومن �أهمها ما يلي:
الت�أكد من مطابقة الف�سائل امل��راد غر�سها
لل�صنف امل��رغ��وب ،ول��ذل��ك يف�ضل انتخاب
الف�سائل �أث �ن��اء برنامج احل�صاد (والثمار
ما ت��زال على �أمهاتها) للت�أكد من مطابقة
الف�سائل لل�صنف.
انتخاب الف�سائل من �صنف جيد ،ميتاز بغزارة
حم�صوله ،و�سرعة منوه ،وارتفاع �صفات جودة
ثماره ،وكرثة �إنتاجه من الف�سائل.
تف�ضل الف�سائل الكبرية احلجم ،التي يرتاوح
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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جدول رقم ( )1يو�ضح عدد الف�سائل التي تنتجها النخلة من الأ�صناف ال�شائعة مب�شروعات الإدارة الزراعية (ت�سجيل يوليو  )2011لأ�صناف
ا�ستقرت يف الإنتاج وعمرها حوايل � 15سنة ،وقيمة الف�سائل بالريال (مبيعات اجلملة لأكرث من  5000ف�سيلة).
مدى �إنتاجية
ال�صنف من
الف�سائل

ال�صنف

عدد الف�سائل/نخلة
من � -إىل

املتو�سط

فحل
رزيزي
ر�شودي
17
20-15
�أ�صناف عالية
خال�ص
16
18-14
الإنتاجية
�شقراء
12
15-10
�صقعي
12
13-11
نبتة علي
11.5
12-11
�سلج
9
10-8
�سكري
9.5
10-9
�أ�صناف متو�سطة
ونان
9
10-8
روثانه
8.5
9-7
الإنتاجية
مكتومي
8
9-6
�سباكة
9.5
10-9
برميي
3
5-2
برحي
3
5-2
�أ�صناف قليلة
ع�سيلة
2.5
3-2
�ساملية
2.5
2-3
الإنتاجية
ه�شي�شي
4.5
5-4
خ�ضري
4
5-3
نبتة �سيف مكرث بالطريقة العادية (ف�سائل)
6
8-4
نبتة �سيف مكرث بتقنية زراعة الأن�سجة
3
5-2
يذكر بان متو�سط �أ�سعار الف�سائل ال�سائدة مبنطقة الق�صيم عامي  2012 ، 2011م (مبيعات اجلملة).
عمرها من � 4 - 3سنوات ،وطولها من 1.5 - 1
مرت ،وقطر جذعها من �35 - 25سم ،ووزنها
من  30-20كجم.
يجب �أن حتتوى الف�سيلة على ع��دد جيد من
اجل��ذور ال�سليمة ،مع املحافظة ق��در الإمكان
على املجموع اجلذري من التقطيع �أثناء عملية
الف�صل� ،أي تقلع قلع ًا جيد ًا بوا�سطة عمال مهرة.
يجب �أن تكون منطقة الف�صل �سليمة ونظيفة
وم�ستوية و�صغرية ق��در الإم�ك��ان وخالية من
اجلروح والتجاويف ،لذا يجب �أن يقوم بذلك
عمال مهرة ذوي خربة للمحافظة �أي�ض ًا على
منطقة القمة النامية (اجل �م��ارة) م��ن �أي
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25-15

20

20-15

18

�إ�صابة ميكانيكية.
يجب �أن ت�ك��ون الف�سائل خالية م��ن الآف��ات
والأمرا�ض وت�ؤخذ من �أمهات �سليمة.
يف�ضل انتخاب الف�سائل النا�ضجة ،والدليل
على ن�ضج الف�سائل ما يلي:
�أ – بع�ض الف�سائل تثمر قبل ف�صلها من الأم.
ب -بع�ض الف�سائل تبد�أ بتكوين الف�سائل وهي
مازالت على الأم.
ثالث ًا :التكاثر بالف�سائل �أحد الطرق

قيمة ف�سائل Z

النخلة/ريال
�سعر الف�سيلة الإجمايل/ريال
15

300

10

180

10

170

120

1920

10

120

250

3000

15

172.5

10

90

35

332.5

20

180

10

85

10

80

15

142.5

30

90

100

300

15

37.5

15

37.5

40

180

250

1000

10

60

10

30

الرئي�سة لتكاثر نخيل التمر
يوجد عدد ( )4طرق لتكاثر النخيل يف جميع
�أنحاء العامل التي يزرع بها نخيل التمر وهي:
- 1التكاثر اجلن�سي الإكثار بالبذور (النوى)
SEEDS

- 2التكاثر الالجن�سي (اخل�ضري) بالف�سائل
�أو اخللفات الأر�ضية GROUND OFF
SHOOTS

- 3التكاثر الالجن�سي (اخل�ضري) بالف�سائل
ال �ه��وائ �ي��ة (ال ��رواك� �ي ��ب) HIGH OFF
SHOOTS

( هـ ) قلع الف�سيلة

( و ) جتهيز احلفرة
- 4التكاثر عن طريق زراعة الأن�سجة TISSUE CULTURE

يذكر ب�أن الطريقة الثانية هي امل�ستخدمة عادة بب�ساتني نخيل الإدارة الزراعية،
بل ويف �أغلب مزارع النخيل باململكة.
رابع ًا :اختيار وحتديد الأ�صناف املنا�سبة للغر�س
للح�صول على عائد جمزي من ب�ستان النخيل يتم اختيار الأ�صناف وفق املعايري التالية:
- 1اختيار �أ�صناف املنطقة �أي الأ�صناف التي جنحت زراعتها تلك املنطقة.
- 2مراعاة الطلب والعر�ض يف اختيار الأ�صناف ل�سهولة الت�سويق.

- 3مراعاة بعد امل�شروع من مناطق الت�سويق
ففي املناطق البعيدة عن الأ�سواق يف�ضل
زراعة الأ�صناف التي تنتج متور جافة بد ًال
من زراعة �أ�صناف تنتج الرطب والعك�س
�إن كان امل�شروع قريب ًا وذلك لأن �أ�صناف
ال��رط��ب ق��د تتلف عند تعر�ضها للنقل
مل�سافات طويلة جد ًا.
- 4يراعى يف اختيار الأ�صناف الغر�ض من
الإنتاج.
خام�س ًا :موا�صفات حفر جور الغر�س
ي�ت��م ح�ف��ر اجل ��ور ال�ت��ي مت حت��دي��ده��ا �سابق ًا
مب�ساحة (1.5مرت طول × 1.5مرت عر�ض ×
1مرت عمق) وتفح�ص تربة اجلورة حيث يجب
�أن ت�شمل املوا�صفات الآتية:
�- 1أن تكون خالية من الأح�ج��ار والأج�سام
ال�صلبة.
- 2يجب �أن ال حتتوي على كميات من املواد
الكل�سية (اجلريية).
- 3متو�سطة القوام ال بالرملية ال�صرفة وال
بالطينية الغدقة.
- 4خالية من ب��ذور احل�شائ�ش و�أي نباتات
غريبة.
- 5ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ال�ب�ع��د م��ا ب�ين اجل ��ورة
والأخرى (من � 8إىل  10م).
- 6يجب �أن يتم غ�سل اجل��ور قبل الزراعة
بريها يومي ًا ملدة ال تقل عن (25 - 20يوم)
لتخفيف الأمالح واملركبات ال�ضارة.
- 7يف�ضل �إع��داد اجل��ور قبل الغر�س بفرتة
منا�سبة.
�ساد�س ًا :موا�صفات تنفيذ �شبكة الري
لغر�س ب�ساتني النخل
- 1ي�ب��د�أ تنفيذ �شبكة ال��ري م��ن بركة املياه
وال ب��د م��ن وج��ود خ��زان يعمل على جمع
وتخزين املياه.
- 2يجب �أن يكون �إن�شاء �شبكة ال��ري قابل
للتمدد والتو�سع لأنه رمبا تظهر احلاجة
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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( ز ) تعقيم احلفرة باملبيد

( ح ) غر�س الف�سائل
م�ستقب ًال للتو�سع يف الزراعة وزيادة حجم اال�ستثمار.
- 3يجب �أن تكون ال�شبكة ذات كفاءة حتكم عالية يف �ضخ املياه بحيث تتنا�سب كمية املياه مع عمر
النخلة والف�صل من ال�سنة وكمية الإنتاج.
- 4يجب �أن تكون �صناعة مواد ال�شبكة ذات موا�صفات جيدة بحيث تتحمل العوامل اجلوية و�سهلة
ال�صيانة لتقليل تكاليف ال�صيانة كما يجب �أن تكون �أنابيب املياه التي حتت الأر�ض على عمق
منا�سب وحتدد مناطق املحاب�س ب�إ�شارات وا�ضحة جتنب ًا حلدوث �أي �ضرر بفعل حركة الآالت
وال�سيارات يف املزرعة.
�- 5أن يكون نظام ال�شبكة �آيل قابل للتعديل لتقليل �أكرب قدر من العمالة للمزرعة ميكن اال�ستفادة
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منها يف ن�شاطات زراعية �أخرى.
�- 6أن حت�ت��وي ال�شبكة على ن�ق��اط ت�صفية
وتنقية جيدة حلجز ال�شوائب والأج�سام
الغريبة من غلق خم��ارج املياه وحماب�س
الغ�سيل ول�ضمان احل�صول على تدفق مياه
منتظم لفرتات طويلة.
- 7يجب �أن حتتوي ال�شبكة على م�ضخات
لدفع املياه املتجمعة يف اخل��زان لداخل
ال�شبكة.
- 8يجب �أن تكون �شبكة الري ذات تدفق قوي
و�سريع وذلك لتقليل فرتة الري مما يكون
ل��ه �أب�ل��غ الأث��ر يف �أ�شهر ال�صيف حينما
ترتفع درجة احل��رارة عند الظهرية ،لذا
يجب االنتهاء م��ن عملية ال��ري يف فرتة
زمنية قليلة (يف ال�صباح الباكر �أو قرب
املغرب) لتجنب ارتفاع درجة احلرارة يف
�أيام ال�صيف.
�سابع ًا :املواعيد املنا�سبة لقلع وغر�س
الف�سائل
بالطبع ف��إن مواعيد قلع الف�سائل قد تختلف
قلي ًال من منطقة لأخ��رى طبق ًا حلالة املناخ
وتعاقب الف�صول وعموم ًا ميكن القول �أن هناك
موعدين لف�صل الف�سائل عن �أمهاتها:
الأول :من منت�صف فرباير �إىل منت�صف مايو.
الثاين :من منت�صف �أغ�سط�س �إىل نهاية
�سبتمرب.
ولتحديد امليعاد بدقة �أكرث وفق الأبراج فنجد
مث ًال �أن وقت الغر�س يحدد اعتبار ًا من  20من
برج الدلو املوافق للرابع من فرباير وينتهي يف
الن�صف الأول من برج الثور املوافق  5مايو  ،ثم
يغر�س النخل يف الأيام الع�شرة الأوىل من برج
الأ�سد (�شهر �أغ�سط�س) مع مراعاة مالزمة
الغر�سة يف هذا الوقت بالري يومي ًا ملدة �شهر
كامل ن�سبة ل�شدة احلرارة.
وخ�شية من برودة اجلو خالل برج الدلو ف�إنه
من الأف�ضل ت�أخري الغر�س حتى �شهر (مار�س)
وعموم ًا ميكن القول ب�أن زراعة الف�سائل ميكن

�إجرائها يف �أي وقت من العام با�ستثناء ال�شهور
�شديدة احلرارة والرطوبة.
ثامن ًا :موا�صفات قلع ف�سائل النخيل
من �أهم مقومات جناح الف�سيلة بعد غر�سها
هي �أن يتم قلعها من �أمها بال�صورة املثلى من
قبل عمالة ماهرة ذو خربة ودراية يف عمليات
القلع ،وتقلع الف�سيلة عادة عندما ي�صل عمرها
(� )4 - 3سنوات لأنها خالل هذه الفرتة تكون
قد كونت جذور ًا ت�ؤهلها للنمو ب�صورة م�ستقلة
عند زراعتها يف الأر���ض ويراعى عند ف�صل
الف�سائل �إتباع اخلطوات الآتية:
- 1تنتخب الف�سائل اجل �ي��دة امل���راد قلعها
وت��دع��م ب��ال�تراب مل�ساعدتها على تكوين
جمموع جذري قوي تعتمد عليه بعد قلعها
ونقلها �إىل املكان امل�ستدمي.
- 2يقلم جريد الف�سيلة بحيث ال يبقى منه
�سوى �صفني حول القلب ويق�ص اجلريد
املتبقي �إىل حوايل ن�صف طوله ثم يربط
ربط ًا هين ًا يف اجلهة العلوية وتكون هذه
العملية عادة قبل �أ�سبوع من عملية القلع.
- 3تقلم قواعد الأوراق ال�سفلى حول ال�ساق
(اجلذع).
- 4يحفر ما حول الف�سيلة حتى الو�صول �إىل
نقطة ات�صالها ب��الأم �أثناء عملية احلفر
تقطع اجل ��ذور اخل��ا��ص��ة بالف�سيلة �إىل
�أط��وال منا�سبة بوا�سطة عتلة م�سطحة
الر�أ�س.
- 5يتم ف�صل الف�سيلة با�ستخدام العتلة والتي
يو�ضع حدها على منطقة االت�صال بني
الأم والف�سيلة مع امليل قلي ًال ناحية الأم
ويقوم العامل برفع العتلة ويهوي بها �إىل
منطقة االت�صال �أو تو�ضع العتلة يف منطقة
االت�صال مع ال�ضرب عليها مبطرقة ثقيلة
حتى تنف�صل عن الأم.
- 6بعد ف�صل الف�سيلة يقوم العامل برفعها
برفق لكي ال ت�سقط على الأر���ض وت�سبب
ر�ضو�ض ًا يف اجل �م��ارة �أو �أي �أ� �ض��رار ال

( ط ) الف�سائل بعد الغر�س

( ي ) تظليل الف�سائل
ت�ساعدها على النمو.
- 7تزال اجلذور امل�صابة واملجروحة نتيجة عملية الف�صل وتق�صر اجلذور الطويلة.
- 8جترى عملية تطهري ملنطقة الف�صل و�أماكن انف�صال �أو قطع اجل��ذور بوا�سطة املطهرات
الفطرية بحيث يتم غمر الف�سائل بعد ف�صلها يف براميل حتتوي على حملول الفربام (مبيد
فطري وح�شري).
- 9تلف الف�سيلة بقطعة قما�ش �أو اخلي�ش املبلل حلماية الف�سيلة من اجلفاف مع املحافظة على
البيتمو�س ملت�صق ًا باجلذور وتو�ضع يف مكان مظلل مع ري جذورها باملاء حتى يحني موعد نقلها
�أو زراعتها �سوا ًء يف امل�شتل �أو الأر�ض امل�ستدمية.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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تا�سع ًا� :شروط النقل وا�ستالم الف�سائل
- 1ي��راع��ى �أن تنقل الف�سائل بحر�ص عند
رفعها �إىل ال�سيارة حتى ال حتدث ر�ضو�ض
�أو جروح باجلمارة �أو املجموع اخل�ضري
فتف�شل يف النمو عند زراعتها لأن�ه��ا يف
مراحلها الأوىل تكون �ضعيفة غري قادرة
على مقاومة الأمرا�ض.
- 2تغطيتها جيد ًا �أثناء النقل حتى ال يجف
جمموعها اخل�ضري ويفقد الرطوبة كما
يجب عند عملية اال�ستالم �أن ال ترمى
ويجب �أن يكون عدد العمال كافي ًا لهذه
العملية حيث تقوم جمموعة من العمال
برفع الف�سائل وه��م على �سيارة النقل
وم�ن��اول�ت�ه��ا �إىل ع�م��ال �آخ��ري��ن يقومون
بنقلها وو�ضعها يف املكان املحدد حيث يتم
فرز كل نوع على حدة �إذا كانت الف�سائل
املوردة متعددة الأنواع.
- 3ال�ت��أك��د م��ن �أن ال��رب��اط ال�ع�ل��وي ال�ضام
للجريد مربوط جيد ًا وحاوي لأوراق القلب
يف داخله حلمايته من امل�ؤثرات اخلارجية.
- 4يف�ضل نقل الف�سائل �إما يف ال�صباح الباكر
�أو امل�ساء وذلك لتقليل الفقد من الرطوبة
واملحافظة على حيويتها.
عا�شراً :معاملة الف�سائل (قبل� ،أثناء،
بعد) الغر�س
لنجاح منو الف�سائل هناك بع�ض املعامالت
يجب اتخاذها قبل و �أثناء و بعد غر�س الف�سائل
وهي:
(�أ) معاملة الف�سائل قبل الغر�س
- 1عند ا�ستالم الف�سائل يجب ف��رز كل نوع
على حدة مع و�ضعها جميع ًا يف مكان مظلل
�أي�ض ًا للمحافظة على حيويتها.
�- 2إزال ��ة ك��ل الأج���زاء اجل��اف��ة ح��ول اجل��ذع
وقواعد اجلريد اجلافة وبقايا الأع�شاب
العالقة برتبتها عند نقلها.
- 3جتهيز براميل �أو �أوع�ي��ة كبرية مملوءة
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باملاء وخلطها مببيدات فطرية وح�شرية
منا�سبة ،وي�ق��وم عاملني برفع الف�سيلة
وغ �م��ر منطقة اجل� ��ذور وال �� �س��اق داخ��ل
حملول املبيد مع جتنب و�صول امل��اء �إىل
القمة النامية (القلب).
- 4ترك النخلة يف املحلول ملدة  5دقائق على
الأق��ل حتى يعمل حملول امل�ب�ي��دات على
التخلل داخل الليف و�آباط الأوراق وطرد
ما بها من ح�شرات �أو �آفات وقتل �أو تطهري
�أي �إ�صابات فطرية ،بعد ذلك وتو�ضع بكل
هدوء على الأر�ض ا�ستعداد ًا للزراعة.
- 5يغطي البع�ض مكان ف�صل الف�سيلة عن
الأم ببع�ض ال�ط�ين �أو اجل�ب����س لتجنب
ح��دوث ع��دوى فطرية �أو بكتريية ت�سبب
موت الف�سيلة.
- 6تطهري حو�ض (م�ك��ان غ��ر���س) الف�سيلة
ب�أحد املطهرات �أو حرق بع�ض املخلفات
بها.
(ب) معاملة الف�سائل �أثناء الغر�س
- 1يجب �أن تكون الرتبة نظيفة وخالية من
ال�شوائب والأج�سام الغريبة.
- 2متلأ ثالث �أرب��اع اجل��ورة بالرتبة وترتك
بع�ض الرتبة جوارها ويجب التنبيه بعدم
خلط �أي ن��وع من الأ�سمدة الع�ضوية �أو
الكيماوية.
- 3تغر�س الف�سيلة يف �أق��ل م��دة ممكنة بعد
خلعها حتى ال جتف.
- 4تو�ضع الف�سيلة بحيث ترتفع عن �سطح
الأر���ض بحيث مينع و�صول املاء �إىل قلب
الف�سيلة حتى ال ت�صاب بالأمرا�ض والآفات
الفطرية و�إذا ك��ان لل�صنف �أو الف�سيلة
جزع كبري فيغر�س بحيث تكون اجلمارة
مرتفعة عن �سطح الأر�ض بقدر ()15-20
�سم ثم تدفن.
- 5يغمر باقي الرتبة على الف�سيلة بحيث يكون
اجلزء العري�ض من اجلمارة على �سطح
الرتبة.

- 6تكب�س ال�ترب��ة ج�ي��د ًا ح��ول الف�سيلة مللء
الفراغات بالرتبة حتى ال متتليء باملاء
فتحدث تعفن لل�ساق.
- 7تلف باخلي�ش وذل��ك لوقايتها من �أ�شعة
ال�شم�س يف ال�صيف وتدفئتها يف ال�برد
ويتم لفها بحيث ال ي�ضغط عليها �ضغط ًا
�شديد ًا ويلف على طبقتني ويرفع من �أ�سفل
الف�سيلة حتى ال تزداد ن�سبة الرطوبة على
الف�سيلة ويرتك من �أعلى مفتوح ًا لكي ال
يعيق منو اجلريد �إىل �أعلى وجتنب التظليل
ب��ال���س�ع��ف اجل���اف ح�ي��ث ي�ع�ت�بر م�صدر
للإ�صابة بالنمل الأبي�ض (الأر�ضة).
وع��ل��ي��ه تختلف ن�سبة جن���اح زراع���ة
الف�سائل ح�سب ال�صنف وعمر الف�سيلة
ووزنها وطريقة ف�صلها وميعاد زراعتها
والعناية والرعاية التي تلقاها وعموم ًا
ت�ت�راوح ن�سبة جن��اح الف�سائل م��ن 70
�إىل 92%و�أحيان ًا قد ت�صل ن�سبة جناح
الف�سائل �إىل  % 98يف بع�ض احل��االت
املمتازة وهذا ما حدث بالفعل واحلمد
هلل يف م�شروع الباطن بالإدارة الزراعية
عامي  2011 ، 2010م.
(ج) معاملة الف�سائل بعد الغر�س
- 1يجب �إع�ط��اء الف�سائل ري��ة غزيرة عقب
غر�سها ،على �أن تنظم عملية ال��ري بعد
ذل ��ك ح���س��ب طبيعة ال�ترب��ة وال �ظ��روف
اجلوية املحيطة ،ويف�ضل �أن يكون الري
يف ال�صباح الباكر �أو بعد الع�صر يف �أيام
ال�صيف ،بحيث تكون الرتبة رطبة ب�صفة
م�ستمرة حول منطقة اجلذور ملدة  40يوم
بعد الغر�س.
- 2الإزالة امل�ستمرة للح�شائ�ش التي قد توجد
حول الف�سيلة �أو بحو�ضها.
- 3معاملة ح��و���ض الف�سيلة مبحلول مبيد
ح�شري منا�سب ك��ل �شهرين ومل��دة عام
للق�ضاء على �أي ي��رق��ات ح�ف��ار ال�ع��ذوق
(ال�ع�ن�ق��رة) وال �ت��ي ق��د ت�ت��واج��د بحو�ض

جدول ( )2يو�ضح ن�سبة الفقد يف الف�سائل التي غر�ست دون مراعاة قواعد الغر�س �أو موا�صفات الف�سائل اجليدة وبعمال املقاول (�أبريل 1997م).
العينة

الف�سائل
املغرو�سة
ف�سيلة

الف�سائل
النامية
ف�سيلة

ف�سائل
املفقودة
ف�سيلة

120

86

34

28.3

90

68

22

24.4

ن�سبة الفقد %

الأوىل
الثانية
الثالثة
17
26
124
150
الرابعة
19
37
154
191
اخلام�سة
23.6
22
71
93
املجموع (�أ�صناف خمتلفة)
22
141
503
644
جدول ( )3يو�ضح ن�سبة الفقد يف الف�سائل التي غر�ست مع مراعاة قواعد الغر�س ال�سليمة وموا�صفات الف�سائل اجليدة وبعمال الإدارة الزراعية (�أبريل
1998م).
العينة

الف�سائل
املغرو�سة
ف�سيلة

الف�سائل
النامية
ف�سيلة

ف�سائل
املفقودة
ف�سيلة

105

104

1

105

98

7

ر�شودي
روثانة
�سكري
2
103
105
�سباكة
3
102
105
�صقعي
1
104
105
نبتة علي
4
101
105
ونان
105
105
فحل
8
97
105
املجموع
26
814
840
امل�صدر :زراعة و�إدارة م�شاريع النخيل/ال�صادر عن �إدارة الأوقاف  2008م �إعداد د .رمزي �أبو عيانة ،م� .سلطان الثنيان
الف�سيلة �أو مبنطقة اجلذور على �أن ي�سبق
هذه العملية تعطي�ش الف�سيلة ملدة يومني
قبل املعاملة ويومني بعدها ،و�أي�ض ًا ر�ش
الف�سائل مببيد فطري ك��ل ثالثة �شهور
للق�ضاء ع�ل��ى �أي �أم��را���ض م�ث��ل مر�ض
(الدبلوديا) الذي ي�صيب النخيل وخا�صة
الف�سائل.
- 4التخل�ص من خي�ش و�سعف التظليل بعد
عام من الغر�س.
- 5ل��زي��ادة ت�ك��وي��ن اجل� ��ذور ع�ل��ى الف�سائل

ول�ل�إ� �س��راع م��ن من��وه��ا ي�ضاف للف�سيلة
منظمات النمو بحو�ض الف�سيلة مع ماء
ال��ري وذل��ك ب ��دء ًا م��ن ث�لاث��ة �شهور من
الغر�س ومبعدل 50مل/ف�سيلة من مادة
نرتوزامي �أو �أي منظم �أخر منا�سب وذلك
م��رة كل �6شهور وي�ستمر مل��دة �سنتني �أو
ح�سب احلالة العامة للف�سائل.
- 6بعد م��دة م��ن � 12 - 9شهر م��ن الغر�س
يتم امل��رور على جميع الف�سائل املغرو�سة
ومعرفة ن�سبة الفاقد منها لإجراء عمليات

ن�سبة الفقد %
0.9
6.6
1.9
2.8
0.9
3.8

�صفر
7.6
3.09

الإحالل للف�سائل امليتة ومن نف�س ال�صنف
مع �إزالة الف�سائل امليتة وتطهري مكانها.
- 7بعد م��رور ع��ام م��ن الغر�س يتم �إج��راء
ر�شة وقائية مببيد فطري منا�سب ويف�ضل
مبيد بينوميل للوقاية والعالج �أي�ض ًا من
�أي �أم��را���ض فطرية خا�صة مر�ض تعفن
قواعد ال�سعف الديبلويدى DIPLODIA
 LEAF BASE ROTاملت�سبب عن الفطر
 DIPLADIA PHOENICUMوال��ذي
يعرف مبر�ض موت الف�سائل.
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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الآفة  /املر�ض

اال�سم العلمي

توقيت ظهورها

�أعرا�ض الإ�صابة

طرق الوقاية واملكافحة

احل�شرات
الق�شرية

Parlatoria sp

الربيع واخلريف

تتغذى احلوريات والإناث على
ال�سعف م�سببة �ضعفه وعدم
اكتمال منوه

حفار عذوق
النخيل

Oryctes sp

على مدار العام

تتغذى الريقات على اجلذور
م�سببة �ضعف وموت الف�سيلة

ا�ستخدام الزيت املعدين مبعدل 8
لرت 1000 /لرت ماء.
قطع ال�سعف �شديد الإ�صابة.
�إ�ضافة مبيد فيوردان بحو�ض
الف�سيلة 50جم/حو�ض كل
�شهرين.
ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية.

النمل الأبي�ض

Microtermas
sp

على مدار العام

دودة البلح
الكربى

Arenipses
sabella

مار�س/يونيو

نق�ص قواعد
ال�سعف
الدبلودي

Diplodia
phoenicum

ي�شتد يف الربيع
واخلريف

الذبول الوعائي

Fusarium sp

ي�شتد يف الربيع
واخلريف

القوار�ض

- 8تخ�ضع الف�سائل بعد �سنة من الغر�س �إىل
برنامج الت�سميد الع�ضوي واملعدين ح�سب
التو�صيات بهذا اخل�صو�ص.
احلادي ع�شر� :أهم الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل ارت��ف��اع ن�سبة فقد الف�سائل بعد
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على مدار العام

تتغذى احلوريات واحل�شرات
الكاملة على ال�سليلوز (�سعف
تظليل الف�سيلة) ثم تنقل �إىل
الف�سيلة م�سببة �ضعفها وموتها
تتغذى الريقات على �أوراق
الف�سيلة الغ�ضة (�أوراق القلب)
�سواء بجانب �أمهاتها �أو بعد
غر�سها
يظهر املر�ض على العروق
الو�سطى لل�سعف ثم تتعفن قواعد
ال�سعف ثم الربعم الطريف ثم
اجلمارة ثم متوت الف�سيلة .
ينمو الفطر بالأوعية اخل�شبية
للف�سيلة وي�سدها وي�سبب جفاف
وموت الف�سيلة
تتغذى على جذور الف�سائل وتعمل
م�ستعمرات ب�أحوا�ض وحواف
�أمرا�ض الف�سائل ت�ؤدي �إىل
تهريب مياه الري

غر�سها وكيفية تالفيها
تتعر�ض ن�سبة مرتفعة م��ن ف�سائل النخيل
للموت بعد غر�سها� ،سواء بعد الغر�س مبا�شرة
�أو خالل العام الأول للغر�س ،لذا نو�ضح هنا
�أ�سباب موت الف�سائل ،و�أهم الطرق الواجب
�إت�ب��اع�ه��ا للح�صول على �أع �ل��ى ن�سبة جناح

عدم تظليل الف�سائل بال�سعف
اجلاف عند غر�سها ويكتفى
بتظليلها باخلي�ش
ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية.
الر�ش مببيد �سيرب مرثين ح�سب
التو�صيات.
ا�ستخدام الكربيت امليكروين �أو
مركبات نحا�سية ح�سب التو�صيات.
�إزالة الف�سائل �شديدة الإ�صابة.
ا�ستخدام الكربيت امليكروين �أو
مركبات نحا�سية ح�سب التو�صيات.
�إزالة الف�سائل �شديدة الإ�صابة.
حتطيم م�ستعمرات القوار�ض.
و�ضع مبيد عن طريق حمطات
الطعوم ال�سامة املنا�سبة.

للف�سائل ب�إذن اهلل.
- 1عدم �إتباع الطرق الفنية ال�سليمة يف ف�صل
الف�سائل عن الأم والتي �سبق الإ�شارة �إليها.
- 2الغر�س ال�سطحي ال��ذي يعر�ض الف�سيلة
للجفاف� ،أو الغر�س العميق الذي ي�سبب
غ ��رق وم� ��وت ال �ق �م��ة ال �ن��ام �ي��ة (منطقة

اجلمارة) للف�سيلة.
�- 3صغر عمر وحجم الف�سيلة �أكرث من الالزم
عند غر�سها.
- 4الغر�س يف مواعيد غري منا�سبة كارتفاع
درجات احل��رارة �أو خالل الربد القار�س
مع عدم توفري احلماية الكافية.
- 5ترك الف�سائل فرتة طويلة بعد خلعها بدون
غر�س مما ي ��ؤدي �إىل جفافها جزئي ًا �أو
كلي ًا.
- 6عدم وجود جمموع جذري للف�سيلة �أو وجود
جتويف مبنطقة القطع.
- 7عدم االهتمام بري الف�سائل (االفراط �أو
التفريط ب��ال��ري) ،خا�صة خ�لال الفرتة
الأوىل من زراعتها.
- 8ارتفاع م�ستوى �سطح املاء الأر�ضي (�سوء
ال�صرف) مبنطقة غر�س الف�سائل.
- 9عدم االهتمام بحماية الف�سائل من احلر
ال�شديد �صيف ًا والربد القار�س �شتاء ًا.
- 10عدم وجود فح�ص دوري لالكت�شاف املبكر
للإ�صابة �أو ع��دم مكافحة �أي �إ�صابات
جديدة تطر�أ على الف�سائل �أول ب�أول.
�- 11إ�صابة قمة الف�سيلة (املجموع اخل�ضري)
ببع�ض الأم��را���ض والآف� ��ات� ،أو �إ�صابة
امل�ج�م��وع اجل ��ذري ب��اجل��روح �أو يرقات
حفار العذوق (العنقرة) �سواء نقلت هذه
الريقات مع الف�سيلة �أو تواجدت برتبة
حو�ض الف�سيلة.
- 12تعتمد درجة النجاح �أي�ض ًا على ال�صنف
نف�سه ،فف�سائل بع�ض الأ�صناف يكون
جت��ذي��ره��ا �أ� �س��رع و�أ� �س �ه��ل م��ن ف�سائل
�أ�صناف �أخرى.
وطاملا عرفت ه��ذه الأ�سباب ،وعرفت �أي�ضاً
املعامالت والإج� ��راءات الوقائية التي يجب
ات�خ��اذه��ا قبل غ��ر���س الف�سائل و�أث �ن��اء وبعد
ال�غ��ر���س ميكن مل��زارع��ي النخيل ت�لايف تلك
الأ�سباب.

ويو�ضح اجلدول رقم ( )2ن�سبة موت الف�سائل
يف ح��ال��ة ع��دم االه�ت�م��ام ب�ه��ا ،حيث �سجلت
نتائج ن�سبة املوت على عينات �أخذت بطريقة
ع�شوائية م��ن بع�ض الأ��ص�ن��اف التي غر�ست
عام  1997م بخم�س مراحل (قطاعات) من
م�شروع الباطن بعدد  644ف�سيلة مل ينجح
منها عدد  141ف�سيلة بن�سبة موت � ،% 22أما
اجلدول رقم ( )3فيو�ضح ن�سبة موت الف�سائل
بعد �أن نفذت الإجراءات الوقائية حيث حدث
ه��ذا على بع�ض الف�سائل املغرو�سة مب�شروع
الباطن خالل عام  1998م وبعدد  840ف�سيلة
من �أ�صناف خمتلفة مل ينجح منها  26ف�سيلة
بن�سبة .% 3.09
ال��ث��اين ع�����ش��ر :ا���س��ت��خ��دام الف�سائل
لإحاللها حمل النخيل املعمر
مت � ُر نخلة التمر خ�لال ف�ترة حياتها ،مثل
�أي كائن ح��ي �آخ��ر ،ب�ع�دّة �أدوار �أو مراحل،
و�إح��دى ه��ذه امل��راح��ل �أو الأدوار هي مرحلة
ال�شيخوخة �أو كرب عمر النخيل ،وخالل هذه
املراحل ينخف�ض �إنتاج النخيل ،ومن ثم ي�صبح
وجودها عبئ ًا على املزارع ،ومن ناحية �أخرى
قد يكون انخفا�ض �إنتاجية النخيل لي�س راجع ًا
لكربها يف العمر ولكن لأ�سباب �أخ��رى مثل
�إهمال ال�صرف ،وال��ري ،والت�سميد ،وغريها
م��ن العمليات الفنية الأخ���رى� ،أو الإ�صابة
ب�سو�سة النخيل احلمراء� ،أو قد يكون انخفا�ض
املح�صول راجع ًا لزراعة النخيل على م�سافات
متقاربة ومن ثم يظلل بع�ضها البع�ض �أو زراعة
�صنف غري جيد بطبيعته عند بداية �إن�شاء
ب�ستان النخيل.
واخلطوة الأوىل التي يجب اتخاذها هو و�ضع
خطة ال�ستبدال النخيل كبري العمر ب�آخر �صغري
من نف�س ال�صنف �أو من �أ�صناف �أخرى �أكرث
جودة ،هذا �إذا كان انخفا�ض الإنتاج يعود �إىل
كرب عمر النخيل ،ولكن �إذا كان االنخفا�ض يف
الإنتاج يرجع �إىل العوامل امل�شار �إليها �أعاله
مثل �سوء ال�صرف الزراعي والعوامل الأخرى،
ففي هذه احلالة يجب �إن�شاء نظام �صرف وري

جيدين وزراعة الف�سائل على الأبعاد املنا�سبة،
واختيار الأ�صناف املمتازة  ،وهنا يجب �أن تتم
عملية الإح�لال تدريجي ًا وعلى مراحل بحيث
ي�ستبدل من  % 25 - 20من النخيل بالب�ستان
�سنوي ًا ،وال ين�صح با�ستبداله كام ًال حتى ال
يحدث فجوة كبرية يف الإنتاج.
ويف اخلتام �أنه بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من
الف�سائل يف التكاثر اخل�ضري للنخيل (كمنتج
ثانوي هام من �ضمن املنتجات الثانوية لنخيل
التمر) �إال �أنه ميكن ا�ستخدام ف�سائل الأ�صناف
ال��ردي�ئ��ة وغ�ير االق�ت���ص��ادي��ة يف ا�ستخال�ص
اجلمارة منها ،و�أي�ض ًا يف عمل ال�سماد الع�ضوي
الطبيعي (كمبو�ست).
الثالث ع�شر� :أهم الآفات التي ت�صيب
الف�سائل وطرق الوقاية ومكافحتها
تتعر�ض الف�سائل للإ�صابة ببع�ض الآفات �سواء
وهي بجانب �أمهاتها �أو بعد نقلها وغر�سها يف
املواقع اجلديدة ومن تلك الآفات ما يلي:
املراجع
- 1د .رمزي �أبو عيانة ،م� .سلطان الثنيان،
 ، 2008زراعة و�إدارة م�شاريع النخيل.
- 2را�شد بن م�شاري الدبا�س� ،إن�شاء مزرعة
النخيل ،جملة النخيل والتمور  2011م.
- 3د .حممد على ب��ا��ش��ه� ،2000 ،أ�شجار
الفاكهة باململكة العربية ال�سعودية.

مدير اإلدارة الزراعية
 êمدير الشؤون الفنية اإلدارة الزراعية
إدارة أوقاف صالح الراجحي
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مصدر للحياة داخل الواحات

الفقــارة . .
نظــام الــري
التقليدي في الجزائر
محمدي عبد القادر
ê
lucafarex@yahoo.fr

يتميز اجلنوب الغربي اجلزائري مبيزة خا�صة جلذب املياه عن طريق
الفقاقري وهي �أق��دم م�صدر مائي لل�سقي �ساهم ومنذ قرون يف �إن�شاء
الواحات والق�صور يف منطقة تيميمون عا�صمة �إقليم قورارة �أوىل مدن
والية �أدرار من حيث ال�سياحة ،وثانيها من حيث الأهمية االقت�صادية
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حيث ميار�س ت�سعون باملائة من �سكان املنطقة الن�شاط الفالحي داخل
الواحات القدمية و�أرا�ضي اال�ست�صالح اجلديدة.
وبف�ضل وجود هذه الواحات بفقاقريها والق�صور بتقاليدها ،مت ت�صنيفها
وطنيا يف �أواخر الثمانينيات كرتاث مادي وجبت حمايته ولكن دون �أن
يكون لذلك ترجمة على �أر�ض الواقع� .أما عامليا تعد هذه الواحات ذات
�أ�صناف التمر التي تقارب املائتني والق�صور ذات الفقاقري التي تتجاوز
�آالف ال�سنني من �أهم املعامل التاريخية الأثرية وال�سياحية.
ويبدو �أن لفظ الفقارة ح�سب ما هو �شائع م�شتق من الفقرة لأن املظهر
ال�سطحي للفقارة هو ت�سل�سل الآبار على �شكل العمود الفقري ،تن�ساب
من املناطق املرتفعة يف اجتاه املنحدر الأر�ضي حيث نقطة البدء تكون
البئر الرئي�سية ذات العمق الأك�بر والتدفق الأق��وى� ،إىل �أن ت�صل �إىل
�سطح الأر���ض م�ستفيدة من قانون اجلاذبية ،وعندما ي�صل امل��اء �إىل
�سطح الأر�ض يوزع وفق نظام خا�ص .كما �أن هذا النظام ارتبط �أ�سا�سا
باملناطق ذات الطبيعة القاحلة واجلافة مما يف�سر تو�سط الفقاقري للعامل
القدمي� ،آ�سيا ،و�إفريقيا .ويعود وجود الفقاقري بهذه املناطق �إىل توفر
العوامل التالية :تواجد املنخف�ضات الطبوغرافية الطبيعية ،العوامل
الهيدرولوجية املنا�سبة واليد العاملة املتمكنة.
ولقد لعبت الفقارة دورا هاما يف ميدان ا�ستغالل املياه اجلوفية .و�ساعدت
طريقة الري هذه احل�ضارات على التطور اقت�صاديا واجتماعيا وحتى
�سيا�سي ًا.
وقد اهتدى �أهايل هذه املناطق �إىل تقنية جذب املياه اجلوفية وت�صريفها
�إىل ال�سطح عرب قنوات �أفقية حتت �سطح الأر�ض وامل�سماة بالفقارة وذلك

لتوفر العوامل الطبيعية ال�سابقة الذكر .ويعود
ت��اري��خ ظهورها بالناحية ح�سب م��ا تو�صلت
�إل�ي��ه �أب �ح��اث اب��ن املنطقة الأ��س�ت��اذ حمادي
�أحمد احلاج� ،إىل القرن الثاين ع�شر امليالدي
وي�ضيف النقيب الفرن�سي لو �أن �أنظمة ري
�شبيهة بنظام الفقاقري توجد يف �أفغان�ستان
وتدعى اخلريا�ص ويف �إي��ران القناة� ،أم��ا يف
اليمن ال�صهريج ويف جنوب تون�س حتت ا�سم
نقولة بينما يف املغرب تعرف اخلطارة ،زيادة
على م�صر واملدينة املنورة.
حتت الأر�ض بد�أت حياة الفقارة
تتكون الفقارة من نفق �أو قناة �أفقية جوفية
حتت �سطح الأر�ض عر�ضها يتغري من � 50إىل
� 80سم وعمقها يرتاوح بني � 90إىل �150سم
و�سل�سلة من الآب��ار االرتوازية حفرت عموديا
للو�صول �إىل املياه اجلوفية ال�سطحية متباعدة
مب�سافة ترتاوح ما بني � 3إىل  12مرت وذات عمق
متغري ترتبط فيما بينها على م�ستوى القاعدة
بالنفق �أو القناة لتو�صيل املاء بينها مع وجود
انحدار ب�سيط ي�سمح بتدفق املاء عرب النفق ثم
خروجه بوا�سطة �ساقية ليوزع فيما بعد.

يتغري ط��ول النفق الكلي ملجموع الفقاقري
م��ن مئات الأم �ت��ار لي�صل �أح�ي��ان��ا �إىل بع�ض
الكيلومرتات� ،أما بالن�سبة لفتحة البئر فتكون
حماطة بالركام الناجت عن احلفر حتى يكون
حاجزا �أمام ت�سرب الرمال.
لعبت الفقارة دور ًا هام ًا يف ميدان ا�ستغالل
املياه اجلوفية

قواعد تق�سيم املاء
مثال من اجلنوب اجلزائري
�أخربين املر�شد الذي رافقني يف جولتي ،ونحن
عند مدخل �أحد الب�ساتني التي ت�شبه حدائق
بغداد والتي بقيت تقاوم� ،أن الفقارة ملِلك
ُم�شرتك لهذا تتطلب �أ�ساليب عملية وقوانني
�شرعية من �أج��ل �ضمان توزيع ع��ادل ودقيق
للماء .فهي تعتمد على ح�ساب من�سوب الفقارة
لي�س فقط بعد �إجنازها و�إمن��ا بعد كل تغيري
يحدث يف املن�سوب الأويل.
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ويقوم كيال املاء �أو احلا�سب الذي ُيختار من
قبل �أهل الق�صر نظرا لعلمه ونزاهته بتحديد
ن�صيب ك��ل ب�ستان م��ن امل ��اء بوا�سطة �أداة
ح�ساب تدعى ال�شقفة مبنطقة تيديكلت ،وهي
قطعة نحا�سية تتميز بوجود ثقوب ذات فتحات
خمتلفة جت�سد وحدة املن�سوب.
تدهور وزوال الفقاقري يف العامل
الدار�سون لتاريخ الفقارة كرتاث عاملي يتفقون
على �أن��ه منذ ق��رن تقريبا ب ��د�أت الفقاقري
بالتناق�ص من حيث العدد والإنتاج يف العامل،
هذا التناق�ص زاد يف الع�شرية الأخرية ،فمثال
يف اجلزائر كان عدد الفقاقري معتربا بني توات
وق��ورارة وتدكلت باجلنوب الغربي اجلزائري
�سنة .1904
ويف الفرتة بني  2000و� ،2004سجلت وزارة
امل��وارد املائية م��وت  495فقارة �أي ما ميثل
�أكرث من  40باملائة من ال�شبكة القدمية .ومما
جتدر الإ�شارة �إليه �أن معظم الفقاقري امليتة
توجد يف املناطق التي تكرث بها عمليات النقب
التي متر باملناطق العمرانية
وت �ب�ين خ��ري�ط��ة امل �ي��اه اجل��وف �ي��ة �أن ال�سبب
الرئي�سي لذلك يعود لآبار التنقيب املو�ضوعة
بجوانب ال�ف�ق��ارة�.إذ تك�شف القيا�سات التي
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مت ت�سجيلها خالل �سنوات متتالية الإنخفا�ض
ال�شديد امل�سجل يف املن�سوب ففي �سنة
كان  23لرت يف الثانية� ،أما �سنة  2007و�صل
�إىل  4.5لرت يف الثانية.
الأ�ســـباب
على �ضوء املعاينات امليدانية التي ق��ام بها
املخت�صون يف �أنظمة ال��ري التقليدية ،ف��إن
�أ�سباب تدهور حالة الفقاقري عديدة ميكن
ح�صرها يف ما يلي:
�أو ً
ال :الهبوطات الطبيعية للطبقة
املائية
�إن املناطق ال�صحراوية اجلافة حتتوي على
خزانات عظيمة من املياه تكونت يف الع�صور
املا�ضية ولندرة الأمطار ،ف�إن هذه اخلزانات
غري متجددة.
هذا من جهة ومن جهة �أخ��رى ت�ساهم كرثة
امل� �خ ��ارج يف ال�ط�ب�ق��ة امل��ائ �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
ال���ص�ح��راء ال�شمالية ال�غ��رب�ي��ة وال�شمالية
ال�شرقية ،ب�ق��در كبري يف �إح ��داث هبوطات
متكررة ومعتربة يف احلو�ض .على اث��ر ذلك
يلج�أ مالك الفقارة �إىل متديد الفقاقري حلفر
�آب��ار جديدة كما يلجئون �إىل تعميق الأنفاق.
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ومن املعلوم �أن الب�ساتني تتو�ضع على م�ستوى
�أق��ل من م�ستوى الفقارة ،فعندما يعمق فمن
ال�ضروري تخفي�ض م�ستوى الب�ستان لكي تتم
عملية ال�سقي ،بتكرار ه��ذه العملية تقرتب
بع�ض الب�ساتني من ال�سبخة� ،أما البع�ض الآخر
فتهمل �أرا�ضيه العلوية التي يتعذر �سقيها عن
طريق الفقارة.
ه��ذه ال�ظ��اه��رة تنق�ص تدريجيا امل�ساحات
الزراعية النح�صارها من جهتني :من اجلهة
ال�سفلية بوا�سطة ال�سبخة �شديدة امللوحة
ومن اجلهة العلوية لعدم توفر �شروط ال�سقي
وتراكم الكثبان الرملية.
ثانيا :العوامل الب�شرية
ويق�صد ب�ه��ا ن ��درة �أع �م��ال ال���ص�ي��ان��ة ،فمن
املعلوم �أن الفقارة حتتاج �إىل يد عاملة كثرية
وجد متمكنة لكي تنفذ ال�صيانة على �أح�سن
وجوهها ،ومن غري املعقول حاليا �إجناز فقاقري
جديدة وحتى �صيانة تلك القدمية لقلة اليد
العملة القادرة على ذلك.
ويعود �سبب قلة اليد العاملة املتمكنة �إىل عدم
توريث اخل�برة واحل��رف��ة للأجيال احلديثة،
وك��ذل��ك ن ��زوح ال�ي��د العاملة الفالحية نحو
القطاعات الأخ��رى كقطاعات مثل البرتول
والبناء التي توفر عمل مريح ومعا�ش م�ضمون.
زيادة �إىل ما �سبق ذكره زهد الأج��ور ،فعمال
ال�صيانة يعملون �� 8س��اع��ات يف ال �ي��وم ويف
ظروف جد خطرية ،بحيث �سجلت عدة وفيات
ب�سبب انهيار �أج ��زاء م��ن ال�ف�ق��ارة ،ومقابل
ذل��ك يقب�ضون �أج��ورا متدنية وب��دون �ضمان
�إجتماعي.
انهيار �أجزاء من الفقارة
تكون الفقارة غري املل َّب�سة من الداخل عر�ضة
لالنهيارات خ�صو�صا يف املوا�ضع الرخوة �أو على
م�ستوى الآب��ار .ويعود �سبب االنهيار �إىل ت�شبع
اجل��دران الداخلية باملاء ثم تفتتها واجنرافها
بفعل التيار .حيث ت�شكل االن�ه�ي��ارات خطرا
على امل��ارة الذين يعربون املنطقة .وق��د �أدى

غياب املخططات املدرو�سة للنقل ،وللتعمري
وخمتلف القطاعات �إىل مزيد من الإنهيارات
ب�سبب ال�ضغط امل�سلط على الفقاقري التي ال يتم
�إ�صالحها بل ما ي�صلح هو م�سالك املياه فقط ،
مما ي�ؤدي �إىل تكرار الإنهيارات.
التقاطع مع �شبكات مياه ال�صرف ال�صحي
و�شبكات املياه ال�صاحلة لل�شرب
ت��ؤدي غالبا �أ�شغال و�ضع قنوات �صرف املياه
القذرة ومياه ال�شرب قرب الفقارة �إىل انهيار
�أجزاء من هذه الأخرية ب�سبب احلفر �أو ب�سبب
�سد الأنفاق بالردم املتبقية .ويتعذر بعد ذلك
ت�صليح الأنفاق الختالط ال�شبكات ،ومن جهة
�أخرى قد تتعر�ض قِطع الفقاقري التي متر عرب
املناطق ال�سكنية �إىل ت�سربات م��ن �شبكات
ت�صريف مياه القذرة ،ولوحظت هذه الظاهرة
يف املدن اجلنوبية الكربى مثل تيميمون� ،أدرار
ورقان ،بحيث ال ميكن يف هذه املدن ا�ستعمال
مياه الفقارة لل�شرب.
َمن الأف�ضل؟
يعترب املتخ�ص�صون �أن عملية النقب هي
ال�سبب الرئي�سي يف م��وت �أك�ث�ر م��ن ثالثني
باملائة من الفقاقري ،بحيث �أن ال ُنقب �أ�صبح

ي�ضاهي نظام الفقارة عددا �أما تدفقه ف�إنه
�أ�ضعاف من�سوب الفقارة ،لكن هذا ينتج عنه
ا�ستغالل مفرط ل�ل�أح��وا���ض املائية وتبديد
لهذه الرثوة الثمينة ممّ ا ُي�ؤكد �أن نظام ال�سقي
بالفقارة يظل الأن�سب على مر الع�صور من
حيث الإ�ستغالل الر�شيد للمياه خ�صو�صا يف
وق��ت �أ�صبحت فيه �أزم��ة املياه ملف التحدي
الأول.
�إن امل�سافة املقرتحة من قبل ذوي الإخت�صا�ص
بني النقب والفقارة يجب �أال تقل عن  3كلم
بينما يقرتح �أ�صحاب الفقاقري  10كلم.
مطلـــوب �صيانة م�ستعجلة
كثري من املهند�سني الذين زاروا املنطقة �ضمن
بعثات درا�سية وعاينوا ب�أنف�سهم احلالة املزرية
ال�ت��ي �آل��ت �إليها الفقاقري ،ومنهم �أ�ساتذة
معهد ال��ري بالبليدة �أمثال الدكتور بوعالم
رميني وحممد بن �سعادة ومن اليابان الباحث
اواو ك��وي��وري� ،إذ ي��داف��ع ه���ؤالء حتى ت�ستمر
الفقاقري ك م�صدر رئي�سي حلياة الكثري من
�أه��ايل ال��واح��ات ،وه��ذا نظرا لتعدد �أبعادها
االقت�صادية كت�أمني معي�شة حوايل  90باملائة
من �سكان املنطقة و�سقي  7000نخلة للفقارة
الواحدة ،و�أي�ضا بعدها ال�سياحية� ،إذ تعترب

مبثابة �إرث ح���ض��اري وث �ق��ايف يعطي طابعا
خا�صا للمنطقة .و�أخريا �أبعادها االجتماعية
املتمثلة يف تعزيز الروابط الإن�سانية بني �سكان
الق�صور (التطوع اجلماعي املعروف بالتويزة،
العدالة يف توزيع املياه).
ُيطلق �أهايل الواحات ا�سم الفري�ضة على عملية
ال�صيانة نظرا لأهميتها ،حيث تتم العملية يف
ف�صل ال�صيف �إذ يتفرغ لها معظم الفالحني.
ويف بع�ض الأحيان يتعذر على الفالحني القيام
بهذه املهمة فيلجئون �إىل ا�ستئجار عمال ب�أجرة
معينة ،وح�سب اجلهات الإداري��ة والفالحية
باملنطقة ف�إن كلفة �صيانة  1كلم من الفقارة
تقدر بحوايل  143دوالر وذل��ك يف ظرف 10
�أيام وبوا�سطة  4عمال� ،أجر كل واحد حوايل
 4دوالر .وت�شمل تعميق الأنفاق ،و�أي�ضا بناء
وتلبي�س الآبار املنهارة.
وانطالقا من �أبعاد الفقارة واحلالة املتدهورة
التي �آلت �إليها ،بات من امل�ستعجل التفكري يف
�إيجاد حلول تقنية و�إدارية لإحياء وبعث الفقارة
من جديد ،لأن ب�إنقاذها �سينقذ م�صري �سكان
مناطقها وه ��م جت�م�ع��ات ا�ستفحلت فيهم
البطالة لي�سجل �أكرث من  14000طلب �شغل
ل��دى الوكالة الوطنية لت�شغيل ال�شباب على
م�ستوى والي��ة �أدرار ،دون ح�ساب الفالحني
كبار ال�سن الذين مل يبقى لديهم �سوى قلب
الكفني ح�سرة على خريات �سادت ثم بادت.
ويبقى التنبيه �إىل �أن الإنخفاظات الناجمة عن
عمليات النقب هي يف احلقيقة نتيجة قرارات
�سيا�سية تقنية ارجتالية مل تراعي خ�صو�صيات
املنطقة وال ه�شا�شة الو�سط ،فكان املت�ضرر
الرئي�سي هم الفالحني امل�ستعملني للفقاقري.
ويتوا�صل �سيناريو الفقاقري ال�ت��ي حتت�ضر
وال �ع��ائ�لات ال �ت��ي تهجر �أرا� �ض �ي �ه��ا ب ��الآالف
ن��ازح��ة �إىل م �ن��اط��ق �أخ � ��رى زاد ال�ضغط
عليها ،وقانون حماية الفقاقري ال��ذي ت�أخر،
و�أم� � ��ام ك ��ل ه� ��ذا ،ف � ��إن ال ��وق ��ت ال ينتظر.
عندما جتف املياه وتزحف ال�صحراء
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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حماية الفقارة حلماية اال�ستدامة
�أثر تغيرُّ املناخ على الدورة الهيدرولوجية كما
�أثر الن�شاط الإن�ساين على املوارد املائية ك ًما
ون��وعً ��ا ،ودخ�ل��ت بع�ض البلدان يف �سباق مع
الوقت حتى ال تقع يف منطقة الفقر املائي ،فلج�أ
بع�ضها �إىل حتلية مياه البحر ،وراح بع�ضها
الآخر يطالب بحقه يف امل�صادر امل�شرتكة.
وبني هذا وذاك زادت برامج التوعية لرت�شيد
ا�ستهالك امل��اء ،وظل االعتقاد ب��أن الو�سائل
احل��دي �ث��ة ه��ي وح��ده��ا ال� �ق ��ادرة ع �ل��ى رب��ح
التحدي متنا�سني �أن �أنظمة ال��ري التقليدية
ك��ال �ف �ق��اق�ير ا� �س �ت �ط��اع��ت ل� �ق ��رون �أن تثبت
جناعتها يف بيئة ك��ان اجلفاف �سمتها حيث
حولت ال�صحاري �إىل واحات تنب�ض باحلياة.
املفارقة التي ختمت الأمور هي التوجه اجلديد
نحو تكثيف الإ�ست�صالح الزراعي وتخ�صي�ص
�أغلفة مالية معتربة لذلك �أقلها  47مليار
�سنتيم دون التفكري يف ت�أمني م�صادر مياه،
فهل �ست�ستمر احلياة بعد موت الفقاقري؟
الفقارة و�سيلة �سقى قدمية
الفقارة هي عبارة عن �سل�سلة من الآبار مرتبطة
يبع�ضها البع�ض تعرف حمليا بالكراع ،تبعد كل
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واحدة عن الأخرى م�سافة ع�شرة �أمتار� ،أخذت
�شكل منحدر باجتاه الواحات ،وعند اقرتاب
املياه من الواحات متر ب�آبار قريبة من ال�سطح
تدعى �أغو�سرو ومنها يتدفق املاء لي�صل �أخري ًا
�إىل الق�سري ،وعلى حافته توجد العيون وهي
الوحدات امل�ستعملة ل�صرف املياه من الق�سري
باجتاه الب�ساتني ،بعدما يحدد ن�صيب كل عني
بدقة متناهية من طرف الكيال وهو اخلبري
ب�أ�سرار وح�سابات مياه الفقارة ،ويعتمد يف
حتديد ن�صيب كل عني على حجم م�ساهمة
�صاحب العني يف الفقارة؛ �أي �أن ن�صيب املاء
يحدد بح�سب عدد الأ�سهم ،فكلما كان عدد
الأ�سهم كبري ًا كلما كان الن�صيب من املياه �أكرث
والعك�س �صحيح ،والقيا�س يكون با�ستخدام
احل�لاف��ة وح ��دة ال�ق�ي��ا���س ه��ي احل�ب��ة وت�ك��ون
جمز�أة �إىل �أربعة وع�شرون قرياط والقرياط
�إىل �أربعة وع�شرون قرياط من القراط ،فمث ًال
�إذا ك��ان ن�صيب ال�شخ�ص �أثنا ع�شر قرياط
من القراط فن�صيبه ي�ساوي  2/1قراط ،و�إذا
ك��ان له �أرب��ع قراريط من القراط فهو ميلك
 6/1ق��راط فالتق�سيم كان ب�شكل تنازيل من
�أكرب وحدة وهي احلبة �إىل �أ�صغر وحدة وهي
قرياط من القرياط  .بعد الإنتهاء من توزيع

ح�ص�ص املياه حتفظ احل�سابات يف الزمام،
وهو ال�سجل اخلا�ص بتقييد عمليات التوزيع
والكيل ،وبخالف الفقارات املتبقية؛ ف�إن مياه
الفقارة توزع وفق ًا لعدد �أي��ام الأ�سبوع ،فبعد
�إح�صاء عدد امل�ساهمني يو�ضع ج��دول زمني
يحدد فيه ي��وم ووق��ت �إ�ستفادة كل م�ساهم؛
وحتديد م��دة اال�ستفادة يكون دائم ًا مرتبط
بحجم امل�ساهمة .بعد الرحلة الطويلة ي�صل
املاء �أخري ًا �إىل الب�ستان عرب ال�ساقية لي�ستقر
يف املاجن ،وهي حو�ض طيني جتتمع فيه املياه
الآت�ي��ة من الفقارة ،وعند امتالئها يفرغها
�صاحب الب�ستان لتبد�أ املياه رحلة جديدة ولكن
هذه املرة �إىل امل�ساحات املزروعة ،و�أول خطوة
يقوم بها الب�ستاين هي نزع ال�صمامة ليبد�أ املاء
بالتدفق عرب االبادو �إىل املطرق الذي يحتوي
على عدد من القمون على �أن ت�سقى كل وحدة
على حدا ،فكلما ارتوت قمونة �سد فاه بالرتاب
لين�صرف املياه ودائم ًا عرب االب��ادو �إىل التي
تليها ،وبهذه الطريقة الهند�سية الرائعة ،كانت
ت�سقى واحات النخيل يف الق�صور.
مسير وتقني سامي في مكافحة
ê
الحشرات والمضار ،الجزائر

التمور والسكريات
عالية الفركتوز
الدكتور سمير الشاكر
ê
smralshakir@yahoo.com

تو�صل العلماء ريت�شارد مار�شال وزميله ايل كوي عام  1957وعلى نطاق
خمتربي النتاج حملول �سكري ع��ايل الفركتوز من ال��ذره اطلقواعليه
 HFCSاو �سكر ال��ذره ع��ايل الفركتوز .لكنهم مل ينجحوا فى انتاجه
�صناعيا وبكميات جتارية حتى عام  1970حيث مت تطوير خط انتاجي
�صناعي من قبل العامل الياباين دكتور واي تاكا �ساكي .takasaki Y
من الوكالة ال�صناعية العلمية التابعة لوزارة ال�صناعة والتجارة اليابانية
حيث يعود له الف�ضل الأول والرئي�سي با�ستحداث هذا املنتوج على امل�ستوى
ال�صناعي التجاري عامليا .انت�شر ا�ستخدامه وخ�صو�صا فى الواليات
املتحدة الأمريكية فى جمال امل�شروبات الغازية والع�صائر وخمتلف انواع
االغذية عام .1975
ا�ستخدم حم�صول ال��ذرة لهذه ال�صناعة لرخ�ص ثمنه واحتوائه على
الن�شاء املمكن حتويله �أنزمييا او بالتحليل املائي او احلام�ضي اىل حملول

يحتوي على �سكر الكلوكوز وب��دوره ميكن حتويله جزئيا او كليا
اىل �سكر الفركتوز بانزميات متخ�ص�صة حتت ظروف م�سيطر
عليها بهدف احل�صول على حملول �سكري ع��ايل الفركتوز
 ))HFCSوبذلك يحتوي املحلول ال�سكري على نوعني �سكر
كلوكوز و�سكر فركتوز ولكن �سكر الفركتوز ن�سبته اعلى من �سكر
الكلوكوز لذى �سمى حملول �سكري عايل الفركتوز ون�سبة الرطوبة
فيه  % 24و � % 76سكريات وتركيز الفركتوز فى املحلول النهائي
هى  %99 - %55 - % 42وهي املتعارف عليها جتاريا وت�ستخدم فى
خمتلف ال�صناعات الغذائية.
ويو�ضح ال�شكل ( )1ر�سم تو�ضيحي خلطوات الت�صنيع ملنتوج حملول
�سكر الذره عايل الفركتوز( )HFCSواجلدول رقم ( )1للرتكيب الغذائي
للمنتوج .باالمكان ا�ستغالل التمور اي�ضا الحتوائها على ن�سبة عالية جدا
من ال�سكريات االحادية من الكلوكوز والفركتوز وبن�سب تقريبا مت�ساوية
ومبعدل  % 38 - % 34لكل منها وب�صورة خا�صة فى التمور الطرية
 .حيث حتتوي التمور على اعلى ن�سبة من ال�سكريات بني خمتلف انواع
املحا�صيل والفواكه واخل�ضروات واملحلول ال�سكري من التمور ميكن
حتويله ب�سهوله اىل الن�سب املتعارف عليها من حماليل �سكرية من التمور
عالية الفركتوز  ))HFCSوذلك بتحويل جزء من �سكريات الكلوكوز اىل
فركتوز وبالن�سب عينها كمنتج نهائي ويو�ضح ال�شكل رقم ( )2خطوات
مقرتحه للت�صنيع با�ستخدام التمور الطرية.
يعرف املنتوج اوربيا با�سم اي�سوكلوكوز او حملول كلوكوز وفركتوز وحديثا
ب��د�أت ت�سميته فى الواليات املتحدة االمريكية (ب�سكر ال��ذرة) وتتطبق
جميع هذه الت�سميات على املحاليل ال�سكرية من ال��ذرة والتى تطرقت
اىل املعامالت االنزمييه لتحويل الن�شاء اىل �سكر الكلوكوز ثم جزيئات
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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ال �ف��رك �ت��وز ذات ح �ل�اوة م�ق�ب��ول��ة الغ��را���ض
الت�صنيع ال�غ��ذائ��ي وامل���ش��روب��ات واملعجنات
واملخابز واغذية الفطور واللحوم وال�شوربات
والتوابل وغريها .وفى الواليات املتحدة يعترب
 ))HFCSب�ين املحليات ال�ت��ى تعو�ض �سكر
املائده وميكن تلخي�ص مزايا ا�ستخدامه فى
ال�صناعات الغذائيه مبا يلي:
- 1قوة حالوة كبرية حيث ان �سكر الفركتوز
حالوته  % 70اكرث فى ال�سكر االعتيادي
(املائدة)
 - 2يتميز بالطعم اجليد.
- 3نقل املحلول ع��ن طريق ال�صهاريج اىل
م�صانع التعبئة مبا�شرة
�- 4سهولة ت��داول��ه وخ�ل�ط��ه وال يحتاج اىل
معامالت او مناوالت كثرية
- 5احلفاظ على تركيبه وعدم ف�ساده ب�سهولة
وي�ع�ت�بر م�ن�ت��وج ث��اب�ت��ا غ��ذائ�ي��ا اجت ��اه اى
متغريات ميكروبيولوجية.
- 6ا�ستخدامه نظيفا وب��دون اث��ارة اتربة او
�شوائب مقارنة با�ستخدام ال�سكر العادي
- 7ع��ايل الرتكيز وانخفا�ض كلفة ال�شحن
والتداول.
- 8ا�ستقرار القوام طيلة فرتة النقل والتداول
واال�ستخدام
�- 9سهولة ال�سيطرة على الوزن
 - 10الحاجه اىل مواد تعبئه وتغليف.
- 11الطلب عليه ب��ارت�ف��اع خلف�ض تكاليف
الت�صنيع وزي� ��ادة ال��رب�ح�ي��ه للم�صانع
امل�ستخدمة له.
ي�شري ال�شكل رق��م ( )3اىل من��و اال�ستهالك
ال�سنوي ملحلول ال�سكري للذره العايل الفركتوز
( )HFCSوانخفا�ض ا�ستهالك �سكر املائدة
خالل العقد االخريين.
ام��ا اجل���دول رق��م ( )2ي��و��ض��ح ف�ي��ه االن �ت��اج
واال�سترياد والت�صدير فى الواليات املتحدة
االمريكيه خ�لال ع��ام  2011واجل ��دول رقم
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جدول رقم ( :)1القيمة الغذائية
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حملول �سكر الذرة عايل الفركتوز
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 74جرام
اليوجد
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اليوجد
الدهون
اليوجد
الربوتني
املاء
 24جرام
الفيتامينات
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بانتوثنيك
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جدول رقم ( :)2موجز اح�صائية عن
حركة ن�شاط ( )HFCSف��ى ال��والي��ات
املتحدة االمريكيةلعام 2011
االنتاج
بااللف طن  9024طن
اال�سترياد بااللف طن
 164طن
الت�صدير بااللف طن  1484طن
اال�ستهالك بااللف طن  7684طن
ج��دول رق��م ( )3ا�سعار اجلملة للطن
الواحد
 730دوالر وا�صل
HFCSتركيز
� 42%سكر فركتوز امل�صنع
 810دوالر وا�صل
HFCSتركيز
� 55%سكر فركتوز امل�صنع

جدول رقم () 4
اه���م ���ش��رك��ات امل�����ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة
وال�صناعات الغذائية وف��روع��ه��ا فى
العامل امل�ستخدمة ( )HFCSخالل العقد
االخري:

� - 1شركة كوكاكوال
� - 2شركة بيب�سي كوال
� - 3شركة نبي�سكو الغذائية
� - 4شركة �سفن اب
� - 5شركة كارجل
� - 6شركة ت.ن.ت للمخابز
� - 7شركة هاجن ديز للمثلجات
( )3اال� �س �ع��ار ب��اجل�م�ل��ة جم �ه��زة للم�صانع
للطن ال��واح��د ح�سب تركيز �سكر الفركتوز
ب��امل�ح�ل��ول ال���س�ك��ري ام ��ا اجل� ��دول رق ��م ()4
يحوي اه��م ال�شركات العاملية املت�صدرة فى
جم��ال ال�صناعات الغذائية والتى ت�ستخدم
حملول الذرة العايل الفركتوز ()HFCSخالل
ال�سنوات االخرية.
ان ال��زي��ادة املطردة با�ستخدام ه��ذا املنتوج
هو ب�سبب ا�ضطراب ا�سعار ال�سكر االعتيادي
وارت� �ف ��اع ا� �س �ع��اره وك��ذل��ك ب�سبب ال��زي��اده
الكبرية فى حجم �صناعة امل�شروبات الغازية
والع�صائرواحللويات وزيادة ا�ستهالك الفرد

منها حيث ارتفعت فى حالة امل�شروبات الغازية
والع�صائر بن�سبة  % 23واحللويات  % 19على
التوايل.
وي�ق��در م�ع��دل ا�ستهالك ال�ف��رد ال�سنوي فى
الواليات املتحدة االمريكية خالل هذا العقد,
10كجم وفى اوربا  17كجم والربازيل  25كجم
وا�سرتاليا  23كجم من هذا املنتوج.
ان اف��اق ا�ستخدام التمور النتاج ()HFDS
واعدة حيث ميكن ا�ستغالل فائ�ض الأنتاج من
متور الدرجة الثانية والثالثة لكافة اال�صناف
ك�م��ادة خ��ام ل�ه��ذه ال�صناعة ويتطلب ذلك
درا�سة فنية واقت�صادية �شاملة ودقيقة.

High fructose corn syrup tanker

استشاري دولي في تكنولوجيا التمور
ê
الشبكة الدولية للنخيل والتمور

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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حشائش النخــــيل
تأثيرات مباشرة وغير مباشرة
وسبل المكافحة المستنيرة

الدكتور سيد عاشور أحمد
ê
s.ashour@gmail.com

النجيل املعمر

جنيل ال�سعد
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قد تتع ّر�ض ب�ساتني نخيل التمر لغزو �أنواع �شتى من احل�شائ�ش ،مي ّثل
بع�ضها �أنواع ًا مزعجة وخطرية .لذا ف�إن احل�شائ�ش تعترب �آفات هامة يف
كثري من زراع��ات النخيل وخا�صة يف امل�شاتل والب�ساتني ذات الأ�شجار
�صغرية ال�سن .وتعتمد درجة التداخل بني النخيل واحل�شائ�ش �أ�سا�س ًا على
قدرة �أنواع احل�شائ�ش املوجودة على التناف�س «على الغذاء واملاء ب�صفة
رئي�سة» واحتماالت التداخل الكيميائي بني احل�شائ�ش و�أ�شجار النخيل
عن طريق املواد الكيميائية التي قد تفرزها نباتات احل�شائ�ش وهي حية
�أو تنطلق منها عقب موتها وتحَ ّلل �أن�سجتها ،والتي تُعرف بالكيميائيات
الأليلوباث ّية .ورغم �أن �أ�شجار النخيل قد تعمل على تظليل املنطقة حولها
مبظلة �أوراقها -خا�صة عند زراعة النخيل على م�سافات قريبة -وبالتايل
ت�ؤثر على منو بع�ض �أنواع احل�شائ�ش بحرمانها من عملية البناء ال�ضوئي،
ف��إن الإ�صابة الكثيفة قد ت�س ّبب ت�أثري ًا كبري ًا على �إنتاجية النخيل يف
الزراعات ذات امل�سافات املتباعدة.
وينبثق الت�أثري غري املبا�شر للإ�صابة باحل�شائ�ش على �إنتاجية النخيل
م��ن ال��دور املحتمل ل��وج��ود احل�شائ�ش على انت�شار الآف ��ات الأخ��رى:
احل���ش��رات ،الأم��را���ض والآف���ات احليوانية غ�ير احل�شرية كالفئران
واجل��رذان والقواقع .وم��ن الثابت �أن احل�شائ�ش ت�ساعد على انت�شار
الإ�صابات احل�شرية واملر�ضية مثل ح�شرة النمل الأبي�ض ومر�ض الأنف
ال�سوداء خا�صة يف املرحلة احل�سا�سة لن�ضج الثمار ،كما ت�ساعد النيماتودا
املمر�ضة للنبات على التواجد واالنت�شار .رغم ذلك ،ف�إن �إحدى العقبات
الرئي�سة يف تب ّني برنامج مكافحة فاعل للح�شائ�ش يف بع�ض املناطق
تتم ّثل يف �ضعف �أو غياب الوعي الكايف عن الت�أثريات ال�ضارة لأثر تواجد
احل�شائ�ش يف زراعات النخيل .ومن الأمور الإيجابية الرئي�سة يف �إدارة
مكافحة احل�شائ�ش يف زراعات نخيل التمر� :إيالء �أهمية ملتابعة التو�صيات

الفنية املحلية للمكافحة الكيميائية ،والإق�لال من ا�ستخدام مبيدات
احل�شائ�ش �إىل احلد الأدنى يف برنامج مكافحة متكامل لغزو احل�شائ�ش،
والتعامل مع مبيدات احل�شائ�ش كمبيدات �آفات ميكن �أن حتمل �أخطار ًا
بيئية ،فهناك ت�أثريات جانبية قد حتدث على الأ�شجار من معاملة بع�ض
مبيدات احل�شائ�ش ّ
املر�شحة ملكافحة احل�شائ�ش يف ب�ساتني النخيل،
و�أهمها الباراكوات والدايكوات والفلوازيفوب بيوتايل واجلليفو�سات
والأوك�سيفلورفني.
مقدّ مـة
تنمو احل�شائ�ش عادة حول نباتات نخيل التمر خا�صة عند �ضعف االهتمام
بها ،ومت ّثل �إحدى الآفات الهامة التي قد تغزو ب�ساتني النخيل وغريها من
املحا�صيل االقت�صادية .وت�ؤ ّثر احل�شائ�ش ،خا�صة عند كثافة من ّوها ،ب�صور
�شتى �أهمها التناف�س على الغذاء واملاء بالرتبة والعمل على ا�ستنفادهما،
كما قد تعمل كم�أوىً لعديد من الآف��ات احل�شرية وا َملر�ض ّية .وقد �أثبت
كثري من الدرا�سات �أن احل�شائ�ش قد ت�س ّبب �أ�ضرار ًا تفوق مثيلتها للآفات
احل�شرية واملر�ضية جمتمعة.
وقد تحُ ��دث احل�شائ�ش خ�سائر ملمو�سة خالل خف�ض كمية املح�صول
الناجت ،والعمل على فقد املغذ ّيات واملاء من الرتبة ،والتداخل الكيميائي
«الأليلوباثي» ،وزي��ادة تكاليف الإن�ت��اج ،وخف�ض ج��ودة الثمار ،بجانب
العمل كعوائل بديلة للكائنات ال�ضارة الأخرى .وعلى �سبيل املثال ،فقد
تعمل كعائل َع َر�ضي لكثري من الآفات احل�شرية مثل �سو�سة طلع النخيل
ودودة البلح ال�صغرى والنمل الأبي�ض ،وللآفات احليوانية غري احل�شرية
كالنيماتودا التي ت�س ّبب مر�ض تعقد اجلذور ،كما ميكن �أن تعمل كم�أوى
للحيوانات ال�ضارة كالفئران واجلرذان وغريها.
كما قد ت�ساعد احل�شائ�ش على زيادة الرطوبة حتت �أ�شجار النخيل ،م�ؤدّية
�إىل زيادة انت�شار بع�ض الأمرا�ض مثل مر�ض الأنف ال�سوداء ،خا�صة يف
املرحلة احل�سا�سة لتطور الثمرة .وتتواجد عديد من �أن��واع احل�شائ�ش
املزعجة يف ب�ساتني النخيل ،منها احللفا والنجيل وال�سِ عد واجلع�ضي�ض
وغريها ،كما قد تتواجد �أنواع �أخرى �أقل يف درجة خطورتها.
وتتم ّثل �إحدى العقبات الرئي�سة لتب ّني و�سائل مكافحة فاعلة للح�شائ�ش
يف �ضعف الوعي الكايف عن الت�أثريات ال�ضارة لأثر تواجد احل�شائ�ش يف
زراعات النخيل .وهناك و�سائل متنوعة للمكافحة يتم ممار�ستها خلف�ض
�أ�ضرار احل�شائ�ش ،وه��ذه ت�شمل العزيق اليدوي ،احلراثة ،واملكافحة
الكيميائية� ،إال �أنه يجب الت�أكيد على �أهمية ممار�سة ما ُيعرف بالإدارة
امل�ستنرية �أو املتط ّورة للح�شائ�ش [.]7
النخيل و�أنواع احل�شائ�ش
هناك عديد من �أنواع احل�شائ�ش التي ميكن �أن تتواجد يف ب�ساتني النخيل.
ويتوقف وجود تلك الأنواع وكثافتها على عديد من العوامل� ،أهمها طبيعة

اجلو ال�سائد الذي ي�ؤ ّثر يف التوزيع اجلغرايف لكل نوع ،وطبيعة الرتبة،
وم��دى توافر الظروف املنا�سبة لإنبات وا�ستمرارية منو تلك الأن��واع.
وت�ؤ ّثر درج��ة كثافة النخيل يف الب�ستان ع��ادة على �إمكانية بقاء بع�ض
�أنواع احل�شائ�ش ،حيث تظ ّلل �أ�شجار النخيل الكثيفة واملتقاربة احل�شائ�ش
حتتها مما ي�ؤدي يف حاالت كثرية �إىل حرمان احل�شائ�ش من عملية البناء
ال�ضوئي الالزم ال�ستمرار حياتها.
وهناك بالفعل تن ّوع ًا عالي ًا يف ظروف مناطق توزيع ب�ساتني النخيل يف
البلدان املنتجة للتمور ،وخا�صة ظروف اجلو ،املتم ّثلة يف درجات احلرارة
والرطوبة والأم�ط��ار وط��ول الفرتة ال�ضوئية� ،إىل جانب تباين نوع ّية
الرتبة .وتتفاوت تلك الظروف داخل البلد الواحد ،وهو �أمر يحدّده عادة
بع�ض العوامل ،خا�صة مدى ات�ساع البالد و�شمولها ملناطق متباينة املناخ
ونوعية الرتبة وظروفها.

الغاب "البو�ص الريحي"
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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احللفا

عنب الديب
ومن املعلوم عموم ًا �أن لكل بلد �أعداد �شائعة
إىل
من �أن��واع احل�شائ�ش ،والتي تنق�سم عادة �
وقد ت�سود بع�ض �أنواع احل�شائ�ش دون غريها
نباتات وحيدة الفلقة «رفيعة الأوراق» والتي يف منطقة بعينها ،ويتوقف ه��ذا على نوع ّية
مي ّثلها ع��ادة نباتات جنيلية ،و�أخ��رى ثنائية احل�شائ�ش امل��وج��ودة معها .فهناك عالقات
الفلقة «عري�ضة الأوراق» ،ومنها ماهو حويل �أو معروفة بني الأن��واع النباتية ،وهو �أمر يحدّده
ذي حولني �أو يع ّمر ل�سنوات .وقد يكون تواجد القدرة التناف�سية لها ومدى قدرة كل منها يف
بع�ض تلك احل�شائ�ش حميد الأثر يف تداخله مع الت�أثري الكيميائي على الأنواع الأخرى ،وهو ما
�أ�شجار النخيل ،خا�صة �إذا كان النخيل قليل يعرف بالت�ضاد الكيميائي «الأليلوباثي» وهو ما
الكثافة وتنتمي احل�شائ�ش �إىل بع�ض الأن��واع يحدث نتيجة �إف��راز نوع من احل�شائ�ش ملواد
احلولية ،وبع�ض احل�شائ�ش قد يكون مزعج ًا ،كيميائية يف بيئة الرتبة املحيطة �أو احتواء
خا�صة احل�شائ�ش املع ّمرة كاحللفا والغاب «�أو �أع�ضائه �أو �أن�سجته على كيميائيات ي�ضاد بها
البو�ص الريحي» وغريها [.]1
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غريه من الأن��واع النباتية املوجودة من حوله.
وق��د تنطلق تلك الكيميائيات مب��وت النبات
وحت ّلله ،م�ؤثرة يف الأنواع النباتية الأخرى بعد
ذلك .وعادة ما ت�سود ب�سهولة �أنواع احل�شائ�ش
ذات القدرة التناف�سية العالية وتلك التي متلك
مق ّومات الت�ضاد الكيميائي.
ويف عامل احل�شائ�ش بب�ساتني النخيل ،يوجد
عادة جمموعتي احل�شائ�ش الرئي�ستني:
 .ح�شائ�ش وحيدة الفلقة «�ضيقة الأوراق» :مثل
النجيل املع ّمر  ،Cynodon dactylonال�سِ عد
َ ،rotunds Cyperus
احل�ل�ف��ا Imperata
 ،cylindricaالغاب ،Phragmites australis
ح�شي�شة ال� َف� َر���س ،Sorghum halepense
النجيل احلويل  Eleusine indicaوغريها.
 .ح�شائ�ش ثنائية الفلقة «عري�ضة الأوراق»:
مثل عنب الديب ُ ،Solanum nigrum
ال�شبيط
 ،Xanthium spinosumل���س��ان َ
احل � َم��ل
 ،Plantago majorال�لان�ت��ان��ا Lanatana
الرجلة ،Portulaca oleracea
ِ ،camara
الداتورة ،Datura innoxia, D. stramonium
ال ُعليق  .[Convolvulus arvensis ]1كما قد
تغزو عدة �أن��واع منها م�شاتل النخيل ،مهدّدة
بذلك لنمو الف�سائل [.]7
وعادة ما تختلف الأ�سماء العربية والأجنبية
للح�شائ�ش عامة باختالف البالد� ،إال �أن الإ�سم
الالتيني واحد على م�ستوى املعمورة� ،ش�أنها يف
ذلك �ش�أن عديد من الكائنات الأخرى.
الوقاية واملكافحة
عند الإعداد لزراعة النخيل ،يتو ّقف تواجد
�أنواع احل�شائ�ش يف الب�ستان املُفرت�ض على مدى
تواجد احل�شائ�ش يف املنطقة من قبل ،ومدى
وفرة بذور احل�شائ�ش يف الرتبة� ،أو ما ُيعرف
با�سم «بنك بذور احل�شائ�ش» بالرتبة ،هذا �إىل
جانب احتماالت غزو الرتبة امل�ستقبلي ببذور
�أو �أجزاء تكاثر احل�شائ�ش من مناطق حميطة
�أو متاخمة .لذا ف��إن اختيار موقع الب�ستان-
الذي قد حتدّده عوامل �أخرى -ي�ؤثر تلقائي ًا يف

ال�شبيط

ل�سان احلمل
مدى تواجد احل�شائ�ش فيمابعد.
كما �أن العوامل الأخ ��رى ،كالرعاية املك ّثفة
يخ�ص ت��واج��د احل�شائ�ش
وامل�ستمرة فيما
ّ
وانت�شارها ،لها ت�أثريها اجل��وه��ري يف مدى
ال�سيطرة على وج��ود احل�شائ�ش ،فمكافحة
احل�شائ�ش احلولية يف �أط��واره��ا الأوىل مث ًال
يعمل على منع �إزه��اره��ا وب��ال�ت��ايل يحرمها
م��ن �أن تثمر وت�ن�ف��رط ب��ذوره��ا �إىل ال�ترب��ة
لرتفع ر�صيد بنكها الذي ُي َ�ص ّعد من م�شاكلها
امل�ستقبلية ،واحلد من و�صول بذور احل�شائ�ش

«�شاملة الأجزاء اخل�ضرية للح�شائ�ش املع ّمرة»
م��ن مناطق �أخ ��رى �إىل املنطقة خ�لال �أي��ة
و�سيلة ،خا�صة نقل الرتبة �أو الأ�سمدة الع�ضوية
غري كاملة التح ّلل التي قد تنقل معها ب��ذور ًا
للح�شائ�ش احلولية �أو �أجزا ًء تكاثرية للح�شائ�ش
املع ّمرة اخلطرة.
ويف ح���االت ك �ث�يرة مي �ك��ن ال�ت�خ� ّل����ص من
احل�شائ�ش بو�سائل ب�سيطة ك��الإزال��ة اليدوية
يف امل�ساحات املحدودة �أو ا�ستخدام الآالت يف
امل�ساحات الأكرب �إذا كانت مثل تلك الو�سائل

م�ي���س��ورة .ويف بع�ض الأح� ��وال ق��د تُ�ستخدم
امل �ب �ي��دات خ��ا� �ص��ة يف ك �ث��اف��ات احل���ش��ائ����ش
ال�شديدة �أو الرا�سخة يف املكان والتي ي�صعب
مكافحتها يدوي ًا �أو ميكانيكي ًا� .إال �أنه ّ
يف�ضل
اعتبار �أن الوقاية واملكافحة يف �إطار متكامل
مع ا�ستخدام املبيدات يف حدّها الأدن��ى عند
ال�ضرورة يع ّد من �أف�ضل ال�سبل للإدارة العلمية
الناجحة ملكافحة احل�شائ�ش.
مراحل املكافحة
م��ن ال���ض��روري يف ال�ب��دء ت�شخي�ص امل�شكلة
وطبيعة حجمها ،بتحديد �أن ��واع احل�شائ�ش
ال�سائدة ومدى كثافتها .بعد ذلك يتم اختيار
�أحد عنا�صر املكافحة املنا�سبة من يدوية �أو
ميكانيكية �أو كيميائية� ،أو برنامج مكافحة
متكامل� ،أي با�ستخدام �أكرث من عن�صر .ويف
احلالتني الأُول�ت�ين يتم التخ ّل�ص ب�سهولة من
احل�شائ�ش احلولية ،وذل��ك ل�صغر جمموعها
اجلذري وعدم تع ّمقه �أو تفرعه عادة مل�سافات
ك�ب�يرة يف ال�ترب��ة� .أم��ا احل�شائ�ش امل�ع� ّم��رة،
وخا�صة النجيلية ،فتتط ّلب ج�ه��د ًا خا�ص ًا،
ويتو ّقف ذلك على مدى ر�سوخ تلك احل�شائ�ش
وامل��دة التي بقيت فيها باملكان ،حيث ت��زداد
�صعوبة مكافحة احل�شائ�ش بتقدّم عمرها �أو
مكوثها ل�سنوات طوال يف املكان ،وذلك الزدياد
حجم كل من جمموعها اخل�ضري واجل��ذري
بالتقدّم يف العمر خا�صة عند عدم االكرتاث
بوجودها .ومن املعروف علمي ًا �أن �أهم عقبات
تب ّني برنامج مكافحة فاعل للح�شائ�ش هو
ن�ق����ص ال��وع��ي ال �ك��ايف ع��ن ت ��أث�ير الأ���ض��رار
املت�س ّببة عنها.
املكافحة الكيميائية
هناك العديد من مبيدات احل�شائ�ش ،التي
يعمل بع�ضها خ�لال التالم�س املبا�شر مع
احل�شائ�ش وال ينتقل داخ��ل النبات «مبيدات
املالم�سة» ،ويعمل بع�ضها الآخر خالل انتقاله
يف �أوعية النبات «اللحاء و� /أو اخل�شب» مع
الع�صارة النباتية �أو يف امل�سافات احلرة بني
اخل�لاي��ا «مبيدات انتقالية» [ .]2ويف حالة
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013

101

الالنتانا

الرجلة
ا��س�ت�خ��دام امل�ب�ي��دات االنتقالية يف زراع��ات
النخيل �أو غريه من املحا�صيل االقت�صادية،
ف �م��ن ال�����ض��روري �أن ت �ك��ون ت �ل��ك امل �ب �ي��دات
متخ�ص�صة «�أو انتقائية �أو اختيارية» ،مبعنى
ّ
�أن ت�ؤ ّثر يف النباتات امل�ستهدفة «احل�شائ�ش»
دون ت�أثريات �ضارة على زراع��ات املح�صول.
مثل هذه العوامل هامة للغاية الختيار املبيد
امل �ن��ا� �س��ب يف ب �� �س��ات�ين ال �ن �خ �ي��ل وغ �ي�ره من
املحا�صيل .وتعد هذه االنتقائية -خالل اختيار
املبيد املنا�سب وباجلرعة والتوقيت املنا�سبني-
�أمر ًا هام ًا تنفرد به مبيدات احل�شائ�ش جتاه
هدفها مقارنة ب�أنواع مبيدات الآفات الأخرى
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كاملبيدات احل�شرية �أو الفطرية مث ًال التي لي�س
لها عادة ت�أثري �سلبي على نباتات املح�صول.
فعند ا��س�ت�خ��دام م�ب�ي��دات احل���ش��ائ����ش ،يتم
مكافحة نباتات راقية «نباتات احل�شائ�ش»
داخ��ل �أو ح��ول نباتات راقية �أخ��رى «نباتات
تخ�ص�ص املبيد هنا ،يف
املح�صول» ،ويعود ّ
ت ��أث�يره على احل�شائ�ش دون املح�صول �إىل
واحد �أو �أكرث من االختالفات ،الظاهرية �أو
الف�سيولوجية �أو البيوكيميائية �أو غريها ،بني
نوع املح�صول و�أنواع احل�شائ�ش امل�ستهدفة.
ويف كل بلدة من البلدان ،هناك عادة تو�ص ّيات

فنية خا�صة ملكافحة احل�شائ�ش ال�سائدة يف
خمتلف املحا�صيل ال�ه��ام��ة �شاملة ب�ساتني
الفاكهة .هذه التو�صيات ت�أخذ بعني االعتبار
كل العوامل �سالفة الذِ كر ،حيث يتم اختيار
امل�ب�ي��دات واع�ت�م��اده��ا لآف��ة م��ا بعد درا��س��ات
م�ستفي�ضة يف ال �� �ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة وحت��ت
الظروف املحلية .لهذا فمن ال�ضروري للغاية
اتباع التو�صيات املتاحة بكل دقة عند مكافحة
احل�شائ�ش ال�ضارة واملزعجة.
وت �ت �ف��اوت �سبل املكافحة املتّبعة باختالف
ال ��دول ،ففي كاليفورنيا م�ث�لا ،حيث �إن�ت��اج
معظم التمر بالواليات املتحدة ،يتم ال�سيطرة
ع�ل��ى معظم من ��وات احل�شائ�ش يف ب�ساتني
النخيل بقلب الرتبة عدة مرات يف ال�سنة وذلك
ملكافحة عدة �أنواع من احل�شائ�ش ،مثل ال�سِ عد
 nutsedgeوالنجيل املع ّمرbermuda grass
وا ُ
خل� ّب�ي��زة ال�شيطاين  malvaوذي��ل الثعلب
 foxtailوغريها .وت ّ
ُقطع بع�ض �أنواع احل�شائ�ش
التي ال تُفيد املبيدات ك�ث�ير ًا يف مكافحتها،
مثل ح�شي�شة التماري�سك Tamarisksوتُنزع
جذورها .وعلى حواف الب�ستان� ،أو يف املناطق
التي ال ميكن �أن ت�صلها �آلة التقليب� ،أو عند
املكافحة يف بقع متناثرة ،تُ�ستخدم املبيدات
للمكافحة الكيميائية ،منها اجلليفو�سات
 glyphosateمب �ع��دل  0.56رط ��ل م��ادة
فعالة للإيكر مرتان .كذلك ُي�ستخدم مبيد
�أوك�سيفلورفني  oxyflurfenمبعدل  1.73رطل
مادة فعالة للإيكر [.]6
وقد تظهر يف بع�ض املناطق ،كما يف والية
فلوريدا مث ًال ،بع�ض الأثار اجلانبية على �أ�شجار
النخيل ،يف حالة مبيدات احل�شائ�ش االنتقالية،
يتوجب فح�ص النخيل لأية �أ�ضرار حمتملة
لذا ّ
لب�ضعة �شهور بعد املعاملة حيث قد ت�ستغرق
تلك الأثار وقت ًا للظهور .ويع ّد مبيد الفيوزيليد
 ،Fusiladeر�ش ًا على من� ّوات احل�شائ�ش ،من
املعامالت التي ميكن ا�ستخدامها ملكافحة
عديد من �أن��واع احل�شائ�ش النجيلية احلولية
واملع ّمرة يف م�شاتل النخيل ،ولكن مثل هذه

املعاملة غري فاعلة جتاه احل�شائ�ش عري�ضة
الأوراق.
وق��د �أث�ب��ت ال��راون��د �أب  ،Roundupكمبيد
انتقايل ،فاعلية يف مكافحة احل�شائ�ش احلولية
واملع ّمرة النجيلية وعري�ضة الأوراق .وقد تحَ دُث
بع�ض الأ�ضرار على النخيل ،خا�صة �إذا تالم�س
املبيد م��ع ج��ذور الأ��ش�ج��ار� ،إال �أن الأ�شجار
ت�ستطيع التغ ّلب على مثل هذه الت�أثريات خالل
فرتة معقولة من الوقت .ويعد مبيد البنديولوم
 Pendulumمن املبيدات املو�صى بها ملكافحة
احل�شائ�ش يف ب�ساتني النخيل بالواليات املتحدة
[.]4
ويف بع�ض املناطق ،مثل غرب ا�سرتاليا ،قد
تُ�ستخدم مبيدات املالم�سة املج ِّففة للمجموع
اخل �� �ض��ري م �ث��ل ال� �ب ��اراك ��وات paraquat
وال��داي �ك��وات  diquatملكافحة احل�شائ�ش
احل��ول �ي��ة ،وذل� ��ك ب��امل �ع��ام �ل��ة ع �ل��ى من��وات�ه��ا
اخل�ضرية حتت �أ�شجار النخيل [ ،]3ولكن يجب
�أن ي�ؤخذ احلذر عند معاملة مثل هذه املبيدات
يف امل�شاتل بتج ّنب و�صول حملول الر�ش لأوراق
تخ�ص�ص تلك املبيدات.
الف�سائل نظر ًا لعدم ّ
وقد ُي�ستخدم الراوند �أب  Roundupملكافحة
احل�شائ�ش املع ّمرة ،مع �أخذ احتياطات م�شدّدة
حول الأ�شجار .وبرغم �أن معظم النخيل يتح ّمل
حتى الر�ش املبا�شر بهذا املبيد ،فقد يحدث
ت�شويه وا�صفرار للأوراق لفرتة وجيزة ،ولذلك
ال ين�صح باملعاملة �إال عند ال�ضرورة [.]5
ومن اجلدير بالذكر �أن��ه ميكن ب�أمان اتباع
التو�صيات الفنية املحلية -ح��ال توافرها-
ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية املعنية مبكافحة
احل�شائ�ش يف ب�ساتني النخيل ،م��ع الت�أكيد
على منع ا�ستخدام مبيدات غري مو�صى بها
لال�ستخدام يف تلك الب�ساتني ،نظر ًا الحتماالت
الإ� �ض��رار ب�أ�شجار النخيل وخا�صة يف حالة
مبيدات احل�شائ�ش االنتقالية .ومبعنى �آخ��ر،
ف ��إن املبيدات املو�صى بها ملكافحة ح�شائ�ش
ب�ساتني الفاكهة الأخرى ،ال تع ّد بال�ضرورة �آمنة
لال�ستخدام يف ب�ساتني النخيل.

الداتورة

العليق
الرتكيب الكيميائي ملبيدات احل�شائ�ش
الواردة باملقال
1. Pendulum“pendimethaline”:N(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6dinitro-benzeneamine.
2. Fusilade “fluazifop-butyl”:
butyl 2-(4-(5-trifluoromethyl)2-pyridinyloxy) phenoxy
propanoate.
’3. Paraquat: 1,1’-dimethyl-4,4bibyridinium ion.
4. Diquat: 6,7-dihydrodipyrido[1,2-

a:2’,1’-c]pyrazinediium ion.
5. Oxyfluorfen: 2-chloro-1-(3ethoxy-4-nitrophenoxy)-4(trifluoromethyl)benzene.
6. Roundup “glyphosate”:
N-(phosphonomethyl)glycine.
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