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SIXTH SESSION  2015 النـسخـة السادسة

 آخر موعد للمشاركة  31 ديسمبر 2014
Deadline for participation 31st December 2014

باالضافة الى درع تذكاري وشهادة تقدير 

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

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

INTERNATIONAL PHOTOgRAPHY COMPETITION
Participation open from 

01/07/2014 to 31/12/2014

Results will be announced during February, 2015

مســابقـة دولية لـلـتصـوير الفــوتوغـــرافــي
باب المشاركة مفتوح للهواة والمحترفين 

اعتبارًا من 01 / 07 / 2014 ولغاية 31 / 12 / 2014 
 تعلن النتائج في شهر فبراير 2015



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

www.adips.ae www.kidpa.ae

kidpaphoto@gmail.com ترسل االعمال حصريًا عبر البريد االلكتروني
All materials to be addressed to kidpaphoto@gmail.com



اأوىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( رعاية خا�صة 

اأ�شمى املعاين الرتباطها الوثيق مب�شرية التنمية  ل�شجرة النخيل الأنها ت�شكل يف وجدان �شموه 

ال�شاملة منذ انطالقتها املجيدة، فالنخيل كان رفيق الكفاح والتعب واجلهد وهي عنوان الرتاث 

حتى  وعنايته  �شموه  م�شاعر  من  كبريًا  حيزًا  التمر  نخيل  �شجرة  اأخذت  فقد  الغذاء  وم�شدر 

اأ�شبح النخيل مرادفُا للتنمية واأ�شا�شًا للم�شرية الزراعية الكبرية التي حولت االأر�س القاحلة 

جمرد  من  النخيل  اأ�شجار  وخا�شة  االأ�شجار  زراعة  معدالت  من  ورفعت  خ�شراء  جنائن  اإىل 

�شجريات ب�شيطة منت�شرات على طريق العني اأبوظبي اإىل اأكرث من اأربعني مليون نخلة. وهذا 

العاملي  بالرقم  دولتنا احلبيبة  و�شامًا من ذهب حني فازت  االإم��ارات  الرقم و�شع على �شدر 

غيني�س  مو�شوعة  بح�شب  العامل  دول  م�شتوى  على  التمر  نخيل  اأ�شجار  من  عدد  اأكرث  لزراعة 

لالأرقام القيا�شية العاملية 2009 م.

اإن الرثوة الوطنية الهائلة من اأ�شجار النخيل يف دولة االإمارات العربية املتحدة ما كانت لتتحقق 

لوال ف�شل اهلل �شبحانه وتعاىل واإ�شرار وعزمية املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان )طيب اهلل ثراه( موؤ�ش�س دولة االإمارات، ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل(.

الطموح  قيم  وتربى على  زايد اخلري،  النخلة يف مدر�شة  وتعلم حب  زايد  بن  ن�شاأ خليفة  لقد 

اإطار  يف  باالإمارات  امل�شتدامة  التنمية  معادلة  يحقق  اأن  اإال  اأبى  والتحدي،  واملثابرة  واجلد 

ومفهوم فل�شفي ي�شتند على ربط االإن�شان باالأر�س، الأن الزراعة هي اأ�شا�س تنمية املجتمع وكما 

قال الوالد ال�شيخ زايد )رحمه اهلل( اأعطوين زراعة.. اأ�شمن لكم ح�شارة...

دورتها  التمر يف  لنخيل  الدولية  بجائزة خليفة  الفائزين  بتكرمي  ال�شهر  نحتفل هذا  كنا  واإذا 

واأن  اال�شرتاتيجي  الغذائي  املخزون  الرثوة وهذا  قيمة هذه  نعي  اأن  بنا  فاإنه حري  ال�شاد�شة، 

نعمل على تنميته وحمايته وت�شجيع املزارعني على تو�شيع رقعة االأر�س املزروعة باأِ�شجار النخيل 

الإميان  النخيل  ثروة  تنمية  باأهمية  النخلة(  )راعي  زايد  بن  خليفة  بتوجيهات  واإقتداًء  تنفيذًا 

�شموه باأن الزراعة حياة وح�شارة.

نهيان مبارك �آل نهيان

 وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع

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

خليفة بن ز�يد ... ر�عي �لنخلة

شجـــــــرتنـا



دعوة للباحثين والكتاب 

والمهتمين بزراعة النخيل 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 

مجال  في  المتخصصة  العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على 

العالم. حول  المعنية  األوساط  كافة  في  التمور  وإنتاج  النخيل   زراعة 

والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين  اإلخوة  ندعو  فإننا 

أو  العربية  اللغتين  بإحدى  المساهمة  المباركة  الشجرة  ومحبي 

حيث  من  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  الشؤون  في  االنكليزية 

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

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

بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

للتو��سل تر�سل �ملو�د �لعلمية با�سم مدير �لتحرير

عرب �لربيد �اللكرتوين �لتايل

kidpamagazine@gmail.com



اأ�شخم  ا�شت�شافة  يف  ومتيزها  وقدرتها  جدارتها  واالإم���ارات  اأبوظبي  لنا  ُتثبت  اأخ��رى  مرة 

االأحداث العاملية يف خمتلف املجاالت الريا�شية والعلمية واالقت�شادية وغريها مبا جعل منها 

مركز ا�شتقطاب وحمل تقدير كل االأو�شاط.

لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل  على  االأخرية  اللم�شات  ن�شع  االآن  ونحن 

التمر يف دورتها ال�شاد�شة، وافتتاح املوؤمتر الدويل اخلام�س لنخيل التمر والذي �شرفنا برعايته 

�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( و�شرفنا اأي�شًا 

املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  واهتمام  ح�شور 

يوفقنا  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�شاأل  التمر.  لنخيل  الدولية  خليفة  اأمناء جائزة  ورئي�س جمل�س 

يف مهمتنا تلك �شمن اإطار امل�شوؤولية املوؤمتنني عليها اجتاه القيادة والوطن وال�شجرة املباركة.

باأن املوؤمتر الدويل  اإىل عدد امل�شاركني يف املوؤمتر يف دوراته االأربع املا�شية جند  واإذا نظرنا 

املخت�شني  والعلماء  الباحثني  من  امل�شاركني  بعدد  ونوعًا  كمًا  نوعية  قفزة  حقق  قد  اخلام�س 

ب�شجرة نخيل التمر فقد و�شل عدد امل�شاركني اإىل اأكرث من 333 باحث وعامل وخمت�س ميثلون 

37 دولة حول العامل )زراعة و�شناعة واإنتاجًا وت�شويقًا وبحثًا ... ( ناهيك عن ممثلي املنظمات 

دولة  العاملني يف  الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  العرب،  الزراعة  ووزراء  ال�شلة،  الدولية ذات 

باالإمارات  النخلة  التي يوليها هوؤالء املخت�شني وحمبي  الكبرية  الثقة  االإم��ارات، ما يدل على 

قيادة وحكومة و�شعبًا والدور الريادي الذي تلعبه يف تعزيز وتنمية قطاع نخيل التمر يف االإمارات 

وحول العامل.

الذي  الرقم  هذا  نخلة  مليون   42 ال�  بلد  االإم��ارات  يف  اأع��زاء  �شيوفًا  النخلة..  مبحبي  فاأهاًل 

اأ�شجار نخيل التمر بني دول  حطمت به دولة االإمارات الرقم القيا�شي بزراعة اأكرب عدد من 

العامل بح�شب مو�شوعة جيني�س لالأرقام القيا�شية الدولية. 

اأهاًل بكم يف �شيافة جامعة االإمارات العربية املتحدة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وعلى 

املحبة نلتقي.

�أ.د. عبد �لوهاب ز�يد

اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�شرف العام

�أهاًل مبحبي �سجرة نخيل �لتمر

كــــلمتنــــا



هيئة اإلشراف العلمي
الدكتور غالب علي الحضرمي

عميد كلية األغذية والزراعة 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة

الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي
مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية

القطاع الجنوبي ـ بلدية مدينة العين

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

معايير النشر بالمجلة

لمجلة  ومخصصًا  جديدًا،  المقال  يكون  l  أن 

الجائزة فقط، ولم يسبق نشره.

اآللي  الحاسب  على  مطبوعًا  المقال  يكون  l  أن 

سواء باللغة العربية أو االنكليزية، مذياًل بالمصادر 

والمراجع المختصة.

l  تزويد البحوث والدراسات بالصور العلمية الالزمة 

Digital-High resolution ذات الجودة العالية

اإللكتروني  بالبريد  والصور  المقاالت  l   ترسل 

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

نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.

l  المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، 

إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

المنشورة  المقاالت  بصور  التصرف  حق  l  للجائزة 

في أي عدد.

l  يرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية 

الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا 

والبريد االلكتروني وصندوق البريد. باإلضافة إلى 

في  معه  يتعامل  الذي  البنك  في  حسابه  رقم 

المالية  المكافأة  إرسال  من  نتمكن  حتى  بلده 

في حال النشر، وفق النظام المالي المعمول به 

في إدارة المجلة.

عن  بالضرورة  تعبر  المجلة  في  الواردة  l  المقاالت 

آراء كتابها وال تلزم الجائزة. 

يخضع  العدد  ضمن  العلمية  المواد  l  ترتيب 

العتبارات فنية.

l  صفحات المجلة مفتوحة لجميع محبي النخلة 

المعرفة  توطين  في  يساهم  بما  العالم  حول 

وبناء مجتمع مستدام.

الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

الناشـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

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

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

المجلد السادس - العـدد األول
جمادى االولى 1435 هجري / مارس 2014 ميالدي 

الرئيس الفخـري
سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
رئيس مجلس أمناء الجائزة

المشرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

أمـين عـام الجائزة

مـديـر التحـريـر
الدكتور عـــــمـاد ســــعد

رئيس اللجـنة اإلعـالمـية
kidpamagazine@gmail.com

المدير القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

تصـوير ضـوئي

جاك جبور، نزار بلوط، أمجد ضرغام

تدقـيق لغـوي
األستاذ محـمود بـدر
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خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن أسماء الفائزين بدورتها السادسة 2014

08

10

09

32

في الداخل



نهيان مبارك: رعاية خليفة للجائــزة
وسام شرف ومسؤولـية نتحـملهـا
لتعزيز انجـازات الدولـة فـي خدمـة
الشجرة المباركة والعاملين فيهــا

 جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر تفتح باب الترشيح 

لدورتها السادسة 2014

بتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة وال�شباب 

وتنمية املجتمع، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، 

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

الثالثني من  ولغاية   2013 يونيو  االأول من  اعتبارًا من  دورتها اخلام�شة 

�شهر اأكتوبر 2013 متيحني املجال اأمام كافة االأخوة املزارعني واملنتجني 

حول  التمر  نخيل  �شجرة  وحمبي  واملخت�شني  واالأكادمييني  والباحثني 

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

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

يف  املتميزة  والدرا�شات  البحوث  وفئة  املتميزين  املنتجني  وفئة  متميزة 

جمال زراعة النخيل واإنتاج التمور.

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

التا�شع من  االأحد  التمر، �شباح  لنخيل  الدولية  اأمني عام جائزة خليفة 

الدكتور هالل  باأبوظبي بح�شور �شعادة  االإم��ارات  2013 يف ق�شر  يونيو 

حميد �شاعد الكعبي، ع�شو جمل�س االأمناء رئي�س اللجنة االإدارية واملالية 

باجلائزة. 

اأ�شار فيه االأمني العام اإىل اأن املنحنى البياين للجائزة ينمو باطراد نحو 

االأمام على خمتلف ال�شعد التي ح�شدتها اجلائزة، حيث �شكل االنفتاح 

املر�شحني  اأع��داد  زي��ادة  يف  النتائج  اأف�شل  املحلي  املجتمع  على  الكبري 

املواطنني ملختلف فئات اجلائزة حيث و�شل العدد اإىل 55 مواطن خالل 

ال�شنوات اخلم�س املا�شية، وذلك وفقًا للتوجيهات ال�شامية ملعايل ال�شيخ 

نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، رئي�س 

اأمناء اجلائزة، وعليه فقد قررت االأمانة العامة للجائزة امل�شي  جمل�س 

نطاق  لتو�شيع  املحلي  املجتمع  على  واالنفتاح  الوطنية  حملتها  يف  قدمًا 

امل�شتهدفة  ال�شرائح  امل�شاركة الأكرب عدد من االأخوة املزارعني من كافة 

واأك��ادمي��ي��ني  باحثني  اأو  م�شنعني  منتجني  اأو  م��زارع��ني  ك��ان��وا  ���ش��واء 

وت�شجيعهم وتاأهيلهم للتناف�س على خمتلف فئات اجلائزة.

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

القليلة  ال�شنوات  خالل  حتققت  التي  النجاحات  على  والبناء  للجائزة 

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

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

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

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

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

نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، على تعزيز موقع 
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على  االأخ��رى  اجلوائز  بني  ومكانتها  اجلائزة 

م�شتوى العامل.

حميد  ه��الل  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��ار  فقد  جهته  م��ن 

اأن  اإىل  االأمناء،  جمل�س  ع�شو  الكعبي،  �شاعد 

جممل اأعداد املر�شحني ملختلف فئات اجلائزة 

 38 ميثلون  م�شارك   573 الكلي  عددهم  بلغ 

اأجنبية(   18 و  عربية   20( العامل  ح��ول  دول��ة 

عن  م�شارك   289 االآت���ي:  جن��د  وبالتفا�شيل 

فئة الدرا�شات والبحوث املتميزة، 42 م�شارك 

م�شارك عن   75 متميز،  اإنتاج  اأف�شل  فئة  عن 

فئة اأف�شل تقنية متميزة، 92 م�شارك عن فئة 

عن  م�شارك   75 متميز،  تنوي  م�شروع  اأف�شل 

الزيادة  اإىل  م�شريًا  املوؤثرة.  ال�شخ�شية  فئة 

فئات  ملختلف  املر�شحني  ع��دد  يف  املتنامية 

التي  والثقة  امل�شداقية  على  يوؤكد  اجل��ائ��زة 

بف�شل  ق�شرية  فرتة  خالل  اجلائزة  حققتها 

اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  توجيهات 

املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان 

رئي�س جمل�س االأمناء.

الفنية  اال�شتعدادات  كافة  اأن  د.هالل  واأعلن 

اللجنة  اأن  ك��م��ا  اكتملت.  ق��د  واالإداري������ة 

بت�شنيف  ���ش��ت��ب��داأ  ل��ل��ج��ائ��زة  االإداري������ة 

الرت�شيح  ل�شروط  امل�شتوفية  الطلبات 

ثم  وم��ن  املقبل  نوفمرب  �شهر  خ��الل 

تبداأ اللجنة العلمية بتقييم طلبات 

دي�شمرب  �شهري  خالل  الرت�شيح 

عن  واالإع����الن  املقبلني  وي��ن��اي��ر 

�شهر  خ��الل  الفائزين  اأ���ش��م��اء 

التكرمي  وحفل  ال��ق��ادم  ف��رباي��ر 

اإن   2014 م��ار���س  �شهر  خ��الل 

�شاء اهلل..
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 "خليفة الدولية"
تسجـل مشاركـة فاعلـة 
في مهرجان ليوا التاسع 

للرطب 2013 

النخلة  حمبي  اهتمام  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ا�شتقطبت 

 2013 للرطب  التا�شع  ليوا  مهرجان  �شمن  امل�شاركني  التمور  ومنتجي 

عن  وال�شوؤال  الرت�شيح  ا�شتمارة  اقتناء  على  الكبري  االإقبال  خالل  من 

وتاأتي  امل�شاركة �شمن خمتلف فئات اجلائزة،  معايري الرت�شيح و�شروط 

م�شاركة اجلائزة يف املهرجان �شمن اإطار ن�شر الوعي وت�شجيع املزارعني 

املواطنني وخلق روح الثقافة التناف�شية بني املزارعني واملنتجني حول اآلية 

امل�شاركة يف جميع فئات اجلائزة اخلم�س.

مبنا�شبة  اجلائزة  عام  اأم��ني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور  �شعادة  واأ�شار 

م�شاركة اجلائزة مبهرجان ليوا التا�شع للرطب 18-25 يوليو 2013 اإىل 

الرعاية ال�شامية التي حتظى بها اجلائزة وال�شجرة املباركة من �شاحب 

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

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

نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة. 

تنمية  يخدم  املهرجان مبا  فعاليات  �شمن  نوعي  تطور  هناك  اأن  موؤكدًا 

قطاع نخيل التمر على م�شتوى الدولة من خالل تطوير اأدوات التعامل مع 

االأخوة املزارعني واملنتجني وتو�شيع اإطار امل�شاركة �شمن فئات امل�شابقة 

الر�شمية للمهرجان.

واأ�شاف باأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبتوجيهات معايل ال�شيخ 

رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  نهيان 

املواطنني  االأخوة  ت�شجيع  على  اأهمية كربى  تويل  اأمناء اجلائزة  جمل�س 

املزارعني للم�شاركة يف اأعمال اجلائزة مبختلف الفئات وتقدم لهم كافة 

بدورتها  اجلائزة  يف  للمناف�شة  للتقدم  الفنية  واالمكانيات  الت�شهيالت 

ال�شاد�شة.

إقبال محبي النخلة ومنتجي التمور 
للمشاركة ضمن فئات الجائزة
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"خليفة الدولية" تستقطب
محبي الشجرة المباركة

للجهود  تقديرهم  والتمر  للنخيل  ال��دويل  االإم��ارات  مهرجان  زوار  عرب 

التي تبذلها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف تعزيز الدور الريادي 

التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة  جمال  يف  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة 

على م�شتوى العامل. حيث ا�شتقطب جناح االأمانة العامة للجائزة حمبي 

ن�شخته  يف  املهرجان  يف  امل�شاركني  التمور  ومنتجي  املباركة  ال�شجرة 

ال�شابعة الذي ت�شت�شيفه العا�شمة اأبوظبي خالل الفرتة 21 – 26 نوفمرب 

 2013

اأكد ذلك �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة معربًا عن 

اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  للتوجيهات  تقديره 

حممد  ال�شيخ  �شم  اأول  الفريق  ودعم  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

خالل مشاركتها في مهرجان االمارات الدولي لنخيل التمر 2013

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

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

وزير �شوؤون الرئا�شة ، واهتمام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة. م�شيدًا 

بامل�شاركة النوعية للجائزة يف مهرجان االإمارات الدويل للنخيل والتمر 

الباحثني  لتعريف كافة  واعدة  يعترب فر�شة  واأن ذلك  ال�شابعة،  بن�شخته 

واملنتجني واالأكادمييني املتميزين وحمبي �شجرة نخيل التمر حول العامل 

بفئات اجلائزة واإتاحة الفر�شة للفوز باإحدى فئاتها اخلم�س. م�شيفًا باأن 

العالقة بزراعة  املوؤ�ش�شات ذات  التعاون مع  لبناء اطر  املهرجان فر�شة 

النخيل واإنتاج التمور على م�شتوى العامل.
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نهيان مبارك: دعم خليفة بن زايد ُيعزز موقع الجائزة إقليميًا ودوليًا

خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن أسماء 
الفائزين بدورتها السادسة 2014

وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان،  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأع��رب 

وتنمية املجتمع، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، 

القيادة احلكيمة  تلقاها اجلائزة من  التي  ال�شامية  للرعاية  عن تقديره 

)حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب 

نهيان ويل عهد  اآل  زايد  ال�شيخ حممد بن  �شمو  اأول  الفريق  اهلل( ودعم 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة، وتقدير �شمو ال�شيخ من�شور 

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

اجلائزة قدمًا كي تتبواأ موقعها الريادي الذي و�شلت اإليه على امل�شتويني 

ال�شجرة  خدمة  يف  االإم���ارات  دور  تعزيز  يف  و�شاهم  وال���دويل،  العربي 

املباركة والعاملني فيها حول العامل.

جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقده �شعادة الدكتور عبد الوهاب زايد 

االأحد  اأم�س  يوم  �شباح  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني 

اأ�شماء  عن  لالإعالن  باأبوظبي،  االإم���ارات  ق�شر  يف   ،2014 فرباير   16

الفائزين يف اجلائزة بدورتها ال�شاد�شة بح�شور الدكتور غالب احل�شرمي 

الرفيع  بامل�شتوى  فخورون  باأننا  موؤكدًا  باجلائزة.  االأمناء  جمل�س  ع�شو 

الكبرية  الثقة  بف�شل  ال�شاد�شة  دورتها  اإليه اجلائزة خالل  الذي و�شلت 

وتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير الثقافة وال�شباب 

وتنمية املجتمع، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

اأنه بناء على تقرير اللجنة العلمية وحتكيم  اأمني عام اجلائزة  واأ�شاف 

 ،2014 ال�شاد�شة  بالدورة  اخلم�شة  اجلائزة  بفئات  امل�شاركة  االأعمال 

واعتماد معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان جاءت النتائج على النحو 

التايل:

فئة البحوث والدراسات المتميزة:

 – ال�شعودية  العربية  باململكة  امل�شهورة  التمور  اأ�شناف  االأول:  الفائز 

الزراعة /  – وزارة  الدويل  والتعاون  العامة  للعالقات  العامة  االإدارة 

اململكة العربية ال�شعودية.

الفائز الثاين: الفائز الثاين: توفر عالمات احلم�س النووي الذكري، 

حمددة االأدلة اجلينية ل�XY النظام ال�شبغي، واإعادة الرتكيب وال�شماح 

 / بريتو�شي  فريدريك  االأ�شتاذة   / النخيل  يف  الذكري  الن�شب  لتعقب 

اجلمهورية الفرن�شية.

فئة المنتجين المتميزين:

الفائز االأول: االإنتاج املتميز / ال�شيد م�شعود بومعراف / اجلمهورية 

اجلزائرية.

الفائز الثاين: مت حجب اجلائزة.

فئة أفضل تقنية متميزة:

لفائز االأول: اإنتاج �شناعي لل�شكر ال�شائل من متر الزهدى با�شتخدام 

تقنية الرتويق باحلام�س / د. موؤيد حممد ر�شدى احلكيم / اجلمهورية 

العراقية.

الفائز الثاين: تقييم تطوير واأداء املجفف النفقي ال�شم�شي للتمور يف 

عمان / حممد علي ب�شيونيا / كلية الزراعة والعلوم البحرية - جامعة 

ال�شلطان قابو�س / �شلطنة عمان.

فئة أفضل مشروع تنموي:

الفائز االأول: النظام املتكامل ال�شتالم و تخزين التمور ب�شركة الفوعة 

/ �شركة الفوعة / دولة االإمارات العربية املتحدة.

عماد  م.   / ال�شودانية  النخيل  ورعاية  فالحة  جمعية  الثاين:  الفائز 

اإدري�س ف�شل املوىل يو�شف / اجلمهورية ال�شودانية.

فئة الشخصية المتميزة:

الفائز: د. فيليب باري تومالي�شون/ اململكة املتحدة.

علمًا اأن الفائز االأول يح�شل على مبلغ مايل قدره 300 األف درهم ودرع 

تذكاري و�شهادة تقدير، والفائز الثاين يح�شل على 200 األف درهم مع 

درع تذكاري و�شهادة تقدير تقدم خالل حفل كبري يقام بق�شر االإمارات 

يوم االأحد 16 مار�س 2014.

�إح�سائيات �جلائزة:

االأمناء  جمل�س  ع�شو  احل�شرمي،  غالب  الدكتور  اأو�شح  فقد  جهته  من 

باجلائزة باأن هذه الدورة متيزت مبجموعة من النقاط االأ�شا�شية اأبرزها 

اأن عدد املتقدمني قد بلغ 102 مر�شحًا ميثلون 22 دولة حول العامل كما 

�شكلت امل�شاركة الوطنية 10 % من عدد امل�شاركني الكلي، حيث تركزت 

وفئة  املتميزة  والدرا�شات  البحوث  فئة  �شمن  االإم��ارات  اأبناء  م�شاركة 
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اف�شل انتاج وفئة اف�شل م�شروع تنموي.

اأع��داد  يف  النوعية  امل�شاركة  اأن  اإىل  منوهًا 

املتقدمني للجائزة يف خمتلف الفئات لها موؤ�شر 

ايجابي، حيث �شجلت فئة البحوث والدرا�شات 

م�شريًا  م�شاركة،  ن�شبة  اأعلى  كعادتها  املتميزة 

اأعماله  ب��داأ  قد  العامة  االأمانة  مكتب  اأن  اإىل 

بفرز وتقييم االأعمال امل�شاركة، بعملية ات�شمت 

ب�شفافية عالية وحيادية تامة.

�شاعد  حميد  ه��الل  الدكتور  ا�شتعر�س  كما 

الكعبي رئي�س اللجنة االدارية واملالية باجلائزة 

االم��ان��ة  اجن����ازات  الأه���م  ملخ�شًا  كلمته  يف 

 2014 العامة للجائزة خالل الدورة ال�شاد�شة 

وهي على النحو التايل:

زيادة امل�شاركة الوطنية يف ن�شر وت�شجيع . 1

النخيل  مزارعي  من  امل�شتهدفة  الفئات 

على م�شتوى الدولة للم�شاركة �شمن فئات 

اجلائزة، مثل القافلة الثقافية ومهرجان 

ليوا للرطب، ومهرجان االمارات الدويل 

لنخيل التمر . 

على . 2 للجائزة  العامة  االأم��ان��ة  ح�شلت 

ملجلة  االعالمية  الرخ�شة  جتديد  كتاب 

الوطني  املجل�س  م��ن  املباركة  ال�شجرة 

ف�شلية  علمية  جملة  ب�شفتها  لالإعالم، 

متخ�ش�شة  اأ�شهر(  ثالثة  ك��ل  )ت�شدر 

بنخيل التمر.

على . 3 للجائزة  ال�شنوي  الكتاب  ح�شل 

 ISBN ال���دويل  الت�شنيف  رق��م  اعتماد 

وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  قبل  من 

لكتاب  الدويل  الرتقيم  واعتماد  املجتمع 

ال�شور الفائزة واملتميزة 2013.

اإ�شدار املجلد الرابع يت�شمن عددين من . 4

اأول  مبثابة  هي  املباركة،  ال�شجرة  جملة 

التمر  بنخيل  متخ�ش�شة  علمية  جملة 

اأثبتت  العربية.  املنطقة  م�شتوى  على 

االع��الم  تعزيز  يف  و�شاهمت  جناحها 

العلمي املتخ�ش�س باالمارات.

الكتاب ال�شنوي: �شدر عن االأمانة العامة . 5

التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة  خليفة  جل��ائ��زة 

يوثق  ال��ذي  اخلام�س،  ال�شنوي  الكتاب 

حققتها  التي  والفعاليات  االأن�شطة  كافة 

اجلائزة يف دورتها اخلام�شة 2013، على 

خمتلف ال�شعد واملجاالت. 

�شدر . 6 واملتميزة:  الفائزة  ال�شور  كتاب 

التمر  لنخيل  الدولية  خليقة  جائزة  عن 

كتاب ال�شور الفائزة واملتميزة من خالل 

م�شابقة الت�شوير الفتوغرايف )النخلة يف 

عيون العامل( خالل دورتها الرابعة 013 .

الفائزين . 7 للجائزة  العامة  االمانة  كرمت 

مب�شابقة النخلة يف عيون العامل بن�شختها 

امل�شاركة  باب  فتحت  كما   2013 الرابعة 

يف  النخلة  لت�شوير  الدولية  امل�شابقة  يف 

ن�شختها اخلام�شة 

�شعادة  �شدد  فقد  ال�شحفي  املوؤمتر  ختام  ويف 

جائزة  عام  اأم��ني  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور 

خليفة الدولية لنخيل التمر على اأهمية اجلهود 

اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  معايل  يبذلها  التي 

نهيان، وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، 

عجلة  دف��ع  يف  اجل��ائ��زة،  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

اجلائزة لالأمام لتحقيق اأهدافها على امل�شتوى 

وتطوير  تنمية  يف  وال��دويل،  والعربي  الوطني 

وت�شجيع  بالنخيل،  اخل��ا���س  العلمي  البحث 

من  التمر  نخيل  زراع���ة  ق��ط��اع  يف  العاملني 

وامل�شدرين  واملنتجني  وامل��زارع��ني  الباحثني 

املخت�شة.  والهيئات  واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات 

نخيل  جمال  يف  العاملة  ال�شخ�شيات  وتكرمي 

التمر، على امل�شتوى املحلي، واالإقليمي والدويل.
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 أهمية النخيل
فـي اإلســـالم 

وأحكامها الشرعية )4(

مقـدمـة

احلمد هلل وال�شالة على اأ�ش��رف االأنبياء واملر�شلني �شيدنا حممد وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعني. فهذا البحث يتناول �شجرة �شرفها اهلل �شبحانه وتعاىل 

بذكرها يف القراآن الكرمي يف اأكرث من مو�شع وبني اأهميتها لالإن�شان، كما 

تطرقت ال�شّنة املطهرة لهذه ال�شجرة وبينت اأهميتها ونفعها. كما اأخذت 

ن�شيبها من ال�شعر، وكما اأخذت ن�شيبها من االأقوال املاأثورة.

هذه ال�شجرة هي النخلة- قال تعاىل )واالأر�س و�شعها لالأنام، فيها فاكهة 

والنخل ذات االأكمام( �شورة الرحمن اآية 10- 11.

اأقدم االأ�شجار التي عرفتها �شبه اجلزيرة العربية  وتعترب النخلة اإحدى 

كما تعترب اأهم هذه االأ�شجار لدى االإن�شان يف هذه املنطقة. وقد عرف اأهل 

هذه املنطقة اال�شتفادة الق�شوى من النخل واال�شتثمار االأمثل لها �شواء 

لثمارها اأو جذوعها اأو �شعفها.

القيمة  ال�شعبة ومن  املناخية  للظروف  النخلة من حتملها  اأهمية  وتاأتي 

حاجة  ما  دون  طويلة  ملدة  تخزينها  ميكن  التي  النخيل  لثمرة  الغذائية 

للت�شنيع اأو التربيد. وال يعرف على وجه التحديد املوطن االأ�شلي ل�شجرة 

النخيل فقد وجدت ر�شومها على نقو�س االآثار القدمية يف بالد الرافدين 

وم�شر كما ورد ذكرها يف التوراة واالإجنيل. اإال اأنه يعتقد اأن بالد العرب 

هي املوطن االأ�شلي للنخيل.

ومن خالل هذا البحث اأقدم �شورة مف�شلة عن هذه النخلة التي باركها 

اهلل  �شلى  الر�شول  بها  واأهتم  الكرمي،  القراآن  بذكرها يف  وجل  اهلل عز 

�شلة  لها  التي  امل�شائل،  ذاك��رًا  كثرية،  اأحاديث  يف  وذكرها  و�شلم  عليه 

موافقًا  اأراه  ما  وترجيح  ذاكرًا خالفهم  العلماء  واأقوال  وثمرها  بالنخلة 

البحث  هذا  بتق�شيم  اأق��وم  و�شوف  واأهدافها  ال�شريعة  ل��روح  اأو  للدليل 

اأبواب يتناول كل باب جانب من جوانب النخلة مدعمًا باالأدلة  اإىل عدة 

والرباهني املتوفرة لدي اأ�شاأل اهلل اأن ينفع به واأن يكون دافعًا لالهتمام 

خال�شًا  عملنا  يجعل  واأن  امل�شتويات،  جميع  على  املباركة  ال�شجرة  بهذه 

لوجهه الكرمي و�شلى اهلل على ر�شولنا حممد وعلى اآله اأجمعني.  

�إخر�ج �لتمر لزكاة �لفطر: 

الفطر �شاعًا من طعام،  اإخراج زكاة  الواجب يف  اأن  الفقهاء على  اأتفق 

ر�شي  اخلدري  �شعيد  اأبي  حلديث  اأقط.  اأو  زبيب،  اأو  �شعري،  اأو  متر،  اأو 

اهلل عنه قال: )كنا نخرج زكاة الفطر اإذ كان فينا ر�شول اهلل �شلى اهلل 

اأو  اأو �شاعًا من �شعري،  اأو �شاعًا من متر،  عليه و�شلم �شاعًا من طعام، 

�شاعًا م�ن زبيب، اأو �شاعًا من اأقط، فال اأزال اأخرجه كما كنت اأخرجه 

ما ع�شت( )3(.

)1( االأنعام - اآيه 141. )2( رواه م�شلم - كتاب - ج�1360 - رواه الن�شائي 

- يف الزكاة - ج�2443 

)3( رواه البخاري - يف الفتح - ج�3 �س372 الطبعة ال�شلفية ورواه م�شلم 

- ج�2 �س678 ط احللبي 

تعريف �ل�سـاع: 

والوزن.  الكيل،  يف  تقديره  يف  اختلفوا  النبوة.  عهد  من  متوارث  مكيال 

176 جرام -  2 كيلوا  ويقّدر ال�شاع باملوازين احلالية مبا يت�شع ملا وزنه 

من القمح)1(.

ف�سـل �ل�سدقة بتمر �لنخــل:  

عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها قالت: )دخلت امراأة معها ابنتان لها ت�شاأل فلم 

ابنتيها، ومل  اإياها فق�شمتها بني  �شيئًا غري مترة، فاأعطيتها  جتد عندي 

فهد بن حمود العصيمي
باحث من المملكة المغربية
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تاأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل ر�شول اهلل 

فقال:  فاأخربته  علينا،  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

له �شرتًا  كّن  ب�شيء  البنات  اأبتلى من هذه  من 

من النار( )2(.

وروى م�شلم يف �شحيحه � عن املنذر بن جرير 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عند  كنا  ق��ال:  اأبيه  عن 

قوم  فجاءه  ق��ال:  النهار  �شدر  يف  و�شلم  عليه 

متقلدي  العباء  اأو  النمار  جمتابي  عراة  حفاة 

ال�شيوف عامتهم من م�شر بل كلهم من م�شر، 

فتغري وجه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ملا 

فاأمر  خرج  ثم  فدخل  الفاقة  من  بهم  ما  راأى 

)يا  فقال:  وخطب  ف�شلى  واأق���ام  ف��اأذن  ب��الاًل 

اأيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س 

رقيبًا(  عليكم  كان  اهلل  )اإن  قوله  اإىل  واحدة( 

ما  نف�س  ولتنظر  اهلل  )اتقوا  ت��ع��اىل:  وق��ول��ه 

قدمت لغد واتقوا اهلل ت�شدق رجل من ديناره 

من دراهمه، من ثوبه من �شاع بره، من �شاع 

فجاء  قال  ب�شق مترة  ولو  قال:  من متره حتى 

تعجز  كفه  ك��ادت  ب�شرة  االأن�����ش��ار  م��ن  رج��ل 

عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع النا�س حتى 

راأيت كومتني من طعام وثياب حتى راأيت وجه 

كاأنه  يتهلل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

مذهبة فقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 

اأجرها  فله  ح�شنة  �شنة  االإ�شالم  يف  �شّن  )من 

واأجر من عمل بها بعده من غري اأن ينق�س من 

اأجورهم �شيء، ومن �شن يف االإ�شالم �شنة �شيئة 

ك�ان ع�لي�ه وزره�ا ووزر م�ن ع�م�ل به�ا م�ن بع�ده 

م�ن غ�ري اأن ينق��س م�ن اأوزاره�م �شيء()3(.

واالأح��ك��ام   - ال�شرعية  امل��ق��ادي��ر  ي��راج��ع   )1(

املتعلقة بها - الكردي �س227 .

)2( ينظر البخاري - كتاب الزكاة - الباب 10 

- ويف الفتح ج�3 �س282 ط ال�شلفية وم�شلم - 

يف كتاب الرب - حديث 147 .

-ال��زك��اة  كتاب  يف  م�شلم  رواه  احل��دي��ث   )3(

رقم احلديث 69 ج�2 �س583 ط دار بن حزم 

بريوت - 1416 ه� .

وقد حث امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم على 

ال�شدقة ولو اأن يخرج االإن�شان �شق مترة لعلها 
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تقيه النار يوم القيامة برحمة اهلل تعاىل. )عن 

ق���ال: �شمعت  ب��ن ح��امت ر���ش��ي هلل عنه  ع��دي 

)اتقوا  ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يقول: 

النار ولو ب�شق مترة( )1(.

فوجه الداللة من هذا احلديث: ف�شل ال�شدقة 

ذل��ك  وم���ن  ت��ع��اىل  اهلل  �شبيل  يف  واالإن���ف���اق 

من  اأن��ه  حيث  التمر  من  واالإن��ف��اق  ال�ش�دق�ة 

الطيبات ويعّد مااًل . يوؤجر �شاحبه اإن ت�شدق 

به.

�مل�سـاقاة يف �لنخـل:

اإىل  �شجرًا  �شخ�س  يدفع  اأن  امل�شاقاة:  تعريف 

اإليه  يحتاج  ما  �شائر  وعمل  ب�شقيه  ليقوم  اآخر 

على  عقد   - فهي  ثمره  م��ن  ل��ه  معلوم  بجزء 

خدمة �شجر بجزء من غلته.

كل  يف  اجلمهور  عند  جوازها  امل�ش�اقاة:  حكم 

النخل/املالكية،  ذل��ك  وم��ن  مثمرة  �شجرة 

اإال  جت��وز  ال  اإن��ه��ا  لل�شافعية  وق���ول  احلنابلة 

بالنخل)2(.

اهلل  ر�شي  عمر  بن  اهلل  عبد  روى  ما  دليلهم: 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  )عامل  قال  عنهما 

ما  ب�شطر  واأر���ش��ه��ا  نخلها  خيرب  اأه��ل  و�شلم 

يخرج منها من ثمر اأو زرع()3(. 

راأى اأبو حنيفة يف امل�شاقاة على النخل وال�شجر: 

ا�شتئجار  اأن��ه��ا  ذل��ك   . فا�شد  عقد  اأن��ه��ا  ي��رى 

ما  ببع�س  وا�شتئجار  معدومة  جمهولة  باأجرة 

يح�شل كقفيز الطحان)4(.

 - الزكاة  كتاب   - البخاري  رواه  احلديث   )1(

الباب 10 ويف الفتح ج�3 �س283 .

ب��دائ��ع  �س38  ج�6   - ال��زي��ل��ع��ي  ي��راج��ع   )2(

ال�شنائع - الكا�شائي ج�6 �س186 دار الكتاب 

العربي - بريوت ومغني املحتاج - النووي ج�2 

ج�5  واملغني  ب��ريوت   - الفكر  دار  ط  �س323 

�س595 .

)3( رواه البخاري - ويف الفتح ج�5 �س10 ط 

ال�شلفية .

الكا�شاين  ال�شنائع -  )4( يراجع كتاب بدائع 

ج�6 �س185 .

�لر�جـح من �أقو�ل �لعـلمـاء:

وامل�شاقاة  املعاملة  ب��ج��واز  اجلمهور  راأى  ه��و 

بالن�شبة للنخل وذلك حلاجة النا�س اإىل ذلك. 

عليه  اهلل  �شلى  ر�شولنا  عن  ال��وارد  وللحديث 

عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  معاملة  ب�شاأن  و�شلم 

و�شلم اليهود على نخل خيرب كما �شبق.

�شحة ال�شلم يف التمر: 

لغة: من االإعطاء والت�شليف )1(.

الذمة  يف  مو�شوف  على  عقد  وا�ش�ط�الح�ًا: 

موؤجل بثمن مقبو�س يف جمل�س العقد )2( .

م�سروعية �ل�سلم يف �لكتاب و�ل�سنة: 

من الكت�اب: قوله تعاىل: )يا اآيها الذين اآمنوا 

فاكتبوه( م�شمى  اأج��ل  اإىل  بدين  تداينتم  اإذا 

)اأ�شهد  ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه:  )3(. يقول 

باأن ال�شلف امل�شمون اإىل اأجل قد اأحله اهلل يف 

كتابه ثم تال هذه االآية)4(.

وج��ه ال��دالل��ة م��ن االآي���ة: اأن��ه��ا اأب��اح��ت الدين 

وال�شلم نوع منه، اإذا امل�شلم فيه ثابت يف ذمة 

امل�شلم اإليه اإىل اأجله.

)1( ل�شان العرب - مادة غرر - وم�شارق االأنوار 

- عيا�س - ج�2 �س217 .

)2( ك�شاف القناع - ج�3 �س276 ط احلكومة 

مكة - 1394 ه� 

)3( البقرة : اآية 282 .

)4( يف م�شند ال�شافعي - ج�2 �س171 النا�شر 

دار الكتب العلمية .

�لدليل من �ل�سنة على جو�ز �ل�سلف: 

ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما عن  روي عن  ما 

قدم  اأن���ه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول 

ال�شنتني  التمر  يف  ي�شلفون  وال��ن��ا���س  املدينة 

يف  اأ�شلف  )من  ال�شالم:  عليه  فقال  والثالث 

اإىل  معلوم  ووزن  معلوم  كيل  يف  فلي�شلف  متر 

احلديث  هذا  من  فال�شاهد   .)1( معلوم(  اأجل 

ذكر التمر واأنه يجوز ال�شلم فيه.

يقول �بن �لقيم يف �أعالم �ملوقعني 

القيا�س  خالف  على  اأنه  ظن  فمن  ال�شلم  اأما 

فوهم دخوله حتت قوله �شلى اهلل عليه و�شلم ) 

التبع ما لي�س عنك( فانه بيع معدوم والقيا�س 

مينع ذلك. وال�شواب اأنه وفق القيا�س فاإنه بيع 

م�شمون يف الذمة مو�شوف مقدور على ت�شليمه 

االإجارة  يف  املنافع  على  كاملعاو�شة  وهو  غالبًا 

.)2(

و�أركــان �ل�سـلف: 

�ل�سيغة: �إيجاب وقبول.

عاقدان م�شلم- وم�شلم اأيليه.حمل وهو �شيئان 

ذهب  ولهذا   .)3( فيه  وامل�شلم   - امل��ال  راأ���س 

احلنابلة على املعتمد عندهم وال�شافعي يف قول 

اإىل اأنه يجب ذكر مقدار ال�شلم و�شفاته )4(.

ولهذا فالتمر اإذا اأ�شلف فيه - البد من معرفة 

اأو�شافه على ح�شب ما ورد يف احلديث اأن يكون 

االأجل  مقدار  وكذلك  الوزن.  اأو  الكيل  معلوم 

جمهواًل  االأج��ل  مقدار  كان  فلو  معلومًا  للدين 

فال�شلم يف التمر وغريه باطل. واأن ي�شّلم الثمن 

يف جمل�س العقد.

)1( رواه البخاري - ويف الفتح - ج�4 �س429 

املطبعة ال�شلفية ويف م�شلم - ج�3 �س1227 ط 

احللبي 

ج�2   - العاملني  رب  ع��ن  املوقعني  )2(اأعالم 

�س19 مراجعة طه �شعد .

)3( يراجع التعريفات - ال�شريف اجلرجاين - 

�س59 ط1971 .

 . �س330  ج�4   - ق��دام��ة  اب��ن   - املغني   )4(

واملهذب - ج�1 �س307 .

اإال اأن املالكية قالوا يجوز تاأخري راأ�س املال اأي 

الثمن يومني وثالثة ب�شرط وبدون �شرط حيث 

اأن ذلك معفو عنه لقربه )1(.
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يقول �بن قد�مة يف �ملغني ب�ساأن 

�ملقد�ر:

)ويجب اأن يقدره مبكيال اأو اأرطال معلومة عند 

غري  باإناء  قدره  فلو   - التعارف  ح�شب  العامة 

فلو  غ��رر  ذل��ك  الأن  ي�شح،  فال  للنا�س  معلوم 

عني مكيال رجل اأو ميزانه وكانا معروفني عند 

العامة جاز - واإن مل يعرفا مل يجز )2(.

�لنهي عن بيع متر �لنخل حتى يبدو 

�سالح �لثمر:

يحر�س االإ�شالم على اإ�شاعة املحبة واالألفة بني 

بينهم،  فيما  واحلقد  ال�شحناء  واإزال��ة  النا�س 

وملا كان بيع متر النخل قبل بدو �شالحه مظنة 

التنازع بني البائع وامل�شرتي فقد منع االإ�شالم 

هذا البيع لئال يوؤدي اإىل اخلالف بني الطرفني.

ق�ال  ق��ال:  ع�نه  اهلل  ر�شي  ه�ري�رة  اأب��ى  ع�ن 

تبتاعوا  )ال  ر�ش�ول اهلل �شلى اهلل ع�ليه و�شلم: 

الثمار حتى يبدو �شالحها( )3(.

املنع من  )اإّن ظاهر احلديث  ال�شوكاين:  يقول 

يف  البيع  وقوع  واإن   ، ال�شالح  قبل  الثمرة  بيع 

ومن  النهي  ظاهر  هو  كما  باطل،  احلالة  تلك 

اأدعى اأن جمرد �شرط القطع ي�شحح البيع قبل 

لتقييد  ي�شلح  دليل  اإىل  حمتاج  فهو  ال�شالح 

النهي  جعل  ال�شارع  اأن  ذلك  النبي،  اأحاديث 

الغاية  بعد  وما  ال�شالح  بدو  غاية  اإىل  ممتدًا 

خمالف ملا قبلها)4(.

النبي �شلى اهلل  اأن  ويوؤيد ذلك. ما رواه جابر 

عليه و�شلم )نهى اأن ي�شرتي النخل حتى ي�شقه( 

منه  يوؤكل  اأو  ي�شّفر  اأو  يحّمر  اأن  " واالإ�شقاه: 
�شيء()5(.

وعن جابر ر�شي اهلل عنه : اأنه �شلى اهلل عليه 

و�شلم )نهى عن بيع الثمرة حتى ت�شقح(. 

)1( مواهب اجلليل - احلطاب - ج�4 �س514 . 

وكتاب املقدمات - ابن ر�شد �س516 .

)2( يراجع املغني - ج�4 �س318 .

)3( رواه م�شلم - يف كتاب البيوع - رقم 51 ويف 

م�شند بن عمر 112 .

)4( نيل االأوطار - ال�شوكاين يف ج�5 �س197 .

)5( رواه م�شلم ج�3 �س951 ط رواه ابن حزم .

قال:  ؟  ت�شقح  ما  عن  ميناء  بن  �شعيد  و�شئل 

حتمر وت�شفر ويوؤكل منها( )1( .

ثمرة �لنخلة عند بيعها ملن تكون: 

عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما عن النبي �شلى 

اأبتاع نخاًل بعد  )من  اأنه قال:  اهلل عليه و�شلم 

اأن  اإال  باعها  ال��ذي  للبائع  فثمرتها  توؤبر  اأن 

ي�شرتط املبتاع()2(.

من ابتاع نخاًل ا�شم جن�س يذكر ويوؤنث واجلمع 

والتلقيح  الت�شقيق  التاأبري  توؤبر-  اأن  بعد  نخل 

وهو �شق طلع النخلة االأنثى ليذر فيها �شيء من 

طلع النخلة الذكر، فثمرها للبائع اإال اأن ي�شرتط 

املبتاع ". ويف احلديث داللة على اأن التمر بعد 

التاأبري للبائع وهذا منطوقة - ومفهومه - اأنها 

العلماء  جمهور  ذه��ب  واإليه   . للم�شرتي  قبله 

اأخذًا من ظاهر احلديث ما عدا اأبو حنيفة قال 

هي للبائع قبل التاأبري وبعده.

على  بناء  باملفهوم  يعمل  ومل  باملنط�وق  فع�م�ل 

اأ�شله من عدم العمل مبفهوم املخالفة.
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والراجح ما قاله اجلمهور: لداللة الن�س على 

ا�شرتط  اإذا  امل�شرتى  اأن  احلديث  ويف  ذلك. 

له  الثمرة  كانت  التلقيح  بعد  بثمرتها  النخلة 

النخل  غري  ويقا�س  �شروطهم.  على  فاملوؤمنون 

عليه الأن العلة واحدة. واهلل اأعلم)3(.

وهذا احلديث ال يعار�س حديث )النهي عن بيع 

الثمرة قبل بدو �شالحها(. حيث اأن حديث بيع 

النخل بعد التاأبري بق�شد اأ�شول النخل والنهي 

بق�شد  �شالحها.  ب��دو  قبل  ال��ث��م��رة  بيع  ع��ن 

القمر وحدها دون االأ�شل - قاله ال�شوكاين يف 

النيل)4(.

)1( ينظر م�شلم ج�3 �س 951 ط دار ابن حزم.

)2( رواه م�شلم ج�3 �س950 - ط دار ابن حزم

)3( يراجع يف ذلك - �شبل ال�شالم �شرح بلوغ 

املرام - حممد بن اإ�شماعيل ال�شنعاين - ج�3 

�س864 ط 1407 دار اجليل بريوت .

)4( نيل االأوطار - ال�شوكاين - ج�5 �س195 - 

ط م�شطفى احللبي.

و�سـع �جلو�ئح يف �لتمور: 

التي  االآف��ة  وهي  جائحة  جمع  اجلوائح:  معنى 

ال�شماوية  ك��االآف��ات  فتهلكها  الثمار  ت�شيب 

ونحو ذلك)1(. اإذا بيعت ثمرة النخيل بعد بدو 

�شالحها و�شّلمها البائع للم�شرتي بالتخلية ثم 

فما احلكم  اأوان اجلذاذ  قبل  باجلائحة  تلفت 

يف تلك احلالة: 

اأبو حنيفة: ال يرجع امل�شرتي على البائع ب�شيء. 

وو�شع اجلوائح فيما اإذا بيعت الثمرة قبل بدو 

ال�شالح بغري �شرط القطع.

عبيد  واأبو  واأحمد  القدمي،  يف  ال�شافعي  ويرى 

اأ�شيب  اإذا  ال��ث��م��رة  اأن  ���ش��الم:  ي��ن  القا�شم 

مبا  البائع  على  الرجوع  فللم�شرتي  بجائحة، 

و�شع  حديث  ظاهر  اأن  حيث  ثمن.  من  دفعه 

اإ�شقاط  اجلوائح يدل على ذلك. وعلى وجوب 

وذل��ك  امل��شرتي،  ع��ن  الث�مر  م�ن  اجتيح  م��ا 

�شل�ى  النبي  اأن  ج�اب�ر  ح�ديث  وظ�اهر  لع�موم 

اجلوائح()2(.  بو�شع  )اأمر  و�ش�لم:  علي�ه  اهلل 

فاأ�شابتها  مترًا  اأخيك  من  بعت  )اإن  لفظ  ويف 

مب  �شيئًا  منه  تاأخذ  اأن  لك  يحل  فال  جائحة 

تاأخذ مال اأخيك بغري حق()3(.

اأنه اإن اأذهبت اجلائحة دون  بينما يرى مالك 

فاأكرث  الثلث  كان  واإن  الو�شع،  يجب  مل  الثلث 

الو�شع  ال�شوكاين  رج��ح  وق��د  ال��و���ش��ع،  وج��ب 

وقبل  وكثري  قليل  بني  تفريق  غري  من  مطلقًا 

االأدلة)4(.  وعموم  لظاهر  وبعده  ال�شالح  بدو 

ال�شافعي  يراه  ما  والذي يظهر يل -  والراجح 

لظاهر االأدلة واهلل اأعلم.

)1( ينظر �شرح النووي مل�شلم - ج�10 �س216 

/ط/دار الفكر

)2( رواه م�شلم - كتاب امل�شاقات - ح 2909 - 

وم�شلم يف �شرح النووي ج�10 �س216

ابن  )3( رواه م�شلم - ج�3 �س964 - ط دار 

حزم 1406 ه� .

فيها  قيل  وما  اجلائحة  الكالم عن  ينظر   )4(

ال�شوكاين - ج�5  اأق��وال - نيل االوط��ار -  من 

�س200 

حرمي �لنخل: 

اإليه  متتد  ما  ال�شجرة  )حرمي  احلنابلة:  يقول 

جريدها(  مد  النخلة  ويف  حواليها  اأغ�شانها 

.)1(

اأثنىع�شر  من  النخلة  اإن حرمي  املالكية:  وقال 

ذراعًا يف نواحيها كلها اإىل ع�شرة اأذرع.

قال املواق - ذلك ح�شن )2(.

عن  باإ�شناده  داود  اأبو  روى  ملا  احلنابلة:  دليل 

اأبي �شعيد قال: )اخت�شم اإىل النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم يف حرمي النخلة فاأمر بجريدة من 

جرائدها فذرعت فكانت �شبعة اأذرع اأو خم�شة 

فق�شى بذلك( )3(.

�حلنفيـة:

ذهبوا اإىل اأن حرمي ال�شجرة املخرو�شة باالإذن 

ك��ل جهة  م��ن  امل���وات  االأرا���ش��ي  ال�شلطاين يف 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  الأن  اأذرع  خم�شة 

اأذرع والأنه يحتاج  ال�شجرة خم�شة  جعل حرمي 

والو�شع فيه، ورواية  اإىل احلرمي جلذاذ ثمره 

يختلف  الأن��ه  معني  تقدير  ال  اأن��ه  احلنفية  عند 

 .)4( و�شغرها  وال�شجرة  النخلة  كرب  ح�شب 

يف  احلنفية  اإل��ي��ه  ذه��ب  م��ا  اأن  يظهر  وال���ذي 

الرواية االأوىل هو االأقرب حيث قد يحتاج اإىل 

اأبو  وظاهر حديث   - للجذاذ  ال�شعة  �شيء من 

داود املتقدم يوؤيد ذلك. واهلل اأعلم.

)1( املغني - ج�5 �س595 - ك�شاف القناع ج�4 

�س192 .

�س89   - ج�4   - ال�شغري  ال�شرح  يراجع   )2(

على  للمواق  واالأكاليل  التاج  وكذلك   .  90  -

واملهذب   - �س3  ج�6  اجلليل  مواهب  هام�س 

ج�1 �س424 ط م�شطفى البابي احللبي .

اأبو داود - ج�4 �س53 حتقيق عزت  )3( رواه 

عبيد دعا�س .

 . �س280  ج�5  ع��اب��دي��ن  اب��ن   - ي��راج��ع   )4(

وكذلك - االختيار - ج�3 �س69 تبني احلقائق 

- ج�6 �س38 . جملة االأحكام العدلية - م - ) 

. ) 1289

ي ـ حترمي ��ستخد�م �لتمر خمرً�:

يحرم تناول اخلمر و�شربها وبيعها وع�شرها، 

واالأن�شاب  واملي�شر  اخلمر  )اإمنا  تعاىل  ق��ال 

فاجتنبوه  ال�شيطان  عمل  من  رج�س  واالأزالم 

لعلكم تفلحون( )1(.

فقد يقوم بع�س الع�شاة بتحويل التمر اإىل خمر 

واإ�شافة  وع�شر  وتخمري  معاجلة  بعد  وذل��ك 

يتحول  التمر  ه��ذا  جتعل  التي  االأ�شياء  بع�س 

ال�شارع  نهى  ولهذا  �شربه  من  ي�شكر  خمر  اإىل 

عن ذلك وحرمة وبني اأن التمر قد ي�شنع منه 

خمرًا حمرمًا .

) خطب  عن ابن عمر ر�شي اهلل عنهما قال : 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  منرب  على  عمر 

و�شلم . فقال : اإنه قد نزل حترمي اخلمر وهي 

واحلنطة   ، والتمر   ، العنب  اأ�شياء  خم�شة  من 

، وال�شعري ، والع�شل واخلمر ما خامر العقل ( 

. )2(
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اأما اإذا ترك التمر يف املاء يف مدة ال توؤثر من 

حيث التغيري واالإ�شكار فال مانع من �شرب هذا 

اأبي حازم قال: �شمعت �شهل  )فعن  املاء املنقع 

�شيد ال�شاعدي دعا 
ُ
بن �شعد ال�شاعدي اأن اأبا اأ

فكانت  لعر�شه،  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

فقالت:  العرو�س  وهي  يوؤمئذ  خادمهم  امراأته 

اهلل  �شلى  اهلل  لر�شول  انتفعت  ما  ت��درون  هل 

يف  الليل  من  مت��رات  له  اأنقعت  ؟  و�شلم  عليه 

تور( )3( .

نقيع  )باب  فقال  بابًا  لهذا  البخاري  عقد  وقد 

التمر ما مل ي�شكر( .

مل  مبا  قيده  البخاري  اإّن  الفتح  �شاحب  ق��ال 

اأول  من  وهو  �شهل  ذكرها  التي  وامل��دة  ي�شكر، 

التغري  فيها  يح�شل  ال  النهار  اأثناء  اإىل  الليل 

جملة )4(.

)1( املائدة - اآيه 90 .

)2( رواه البخاري - يف كتاب االأ�شربة - الباب 

2،3،5 ويف الفتح ج�3 �س54 ط ال�شلفية ورواه 

م�شلم - يف كتاب االأ�شربة - حديث 9 .

 8 )3( رواه البخاري يف كتاب الزكاة - الباب 

ويف الفتح ج�3 �س62 ط ال�شلفية .

)4( ينظر فتح الباري - �شرح �شحيح البخاري 

ج�3 �س62 .

ك ـ �لتمر مال ي�سلح �أن يكون مهرً�:

اهلل  �شلى  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�شي  جابر  عن 

امراأة  اأعطى يف �شداق  )من  قال:  و�شلم  عليه 

 .)1( ا�شتحل(  فقد  مت��رًا  اأو  �شويقًا  كفيه  ِم��ُلء 

اأن  ي�شلح  التمر  اأن  احلديث  هذا  ظاهر  فمن 

اعتربه  ام���راأة حيث  م��ن  ل��ل��زواج  م��ه��رًا  يكون 

بدل  امل��راأة  ملهر  و�شلم �شاحلًا  �شلى اهلل عليه 

النقديني الذهب اأو الف�شة.

ل ـ حتـنيك �ملولود �جلديد بالتمر:

التحنيك: يعني دلك التمر يف داخل فم املولود 

 .)2(

كثرية  ف��وائ��د  التمر  يف  اأن  الطب  اأث��ب��ت  وق��د 

وتعارف النا�س عليها وتناقلوها.

حــكمـه: 

عليه  اهلل  �شلى  النبي  ع��ن  ثبت  مل��ا  م�شتحب 

مو�شى  اأب��ي  عن  هريرة  اأب��ي  من حديث  و�شلم 

فاأتيت  غالم  يل  )ولد  ق��ال:  عنهما  اهلل  ر�شي 

اإبراهيم  ف�شماه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

وحنكه بتمرة( )3(.

من يقوم بتحنيك �لطفـل:

فقد  ام��راأة  اأو  رجل  العملية  يتوىل  اأن  مانع  ال 

اأورد ابن القيم اأن اأحمد بن حنبل ولد له مولود 

فاأمر امراأة بتحنيكه)4( .

)1( رواه - اأبو داود - يف كتاب النكاح - الباب 

29 ج�2 �س236 . 

اأبو داود : روى احلديث عبد الرحمن بن  قال 

مهدي عن �شالح بن رومان عن اأبي الزبري عن 

موقوفًا ورواه اأبو عا�شم عن �شالح  جابر  

بن رومان عن اأبي الزبري عن جابر .) قال : كنا 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر���ش��ول  على عهد  

ن�شتمتع بالقب�شة من الطعام ، على معنى املتعة 

، قال اأبو داود ورواه ابن جريج عن الزبري عن 

جابر على معنى اأبي عا�شم ، انتهى.

)2( ل�شان العرب - مادة حنك .

�س587  ج�9  الفتح  ويف   - البخاري  رواه   )3(

ط  �س1690   3 ج�  م�شلم  ورواه   . ال�شلفية  ط 

احللبي .

)4( حتفة املودود يف اأحكام املولود - �س19 .

هـل ي�سرتط �لتمر للتحنيـك:

�شلى  النبي  لفعل  االأف�شل  اأنه  فيه  مما ال�شك 

ال��ربك��ة  م��ن  ال��ت��م��ر  ومل���ا يف  و���ش��ل��م  عليه  اهلل 

واخل�شو�شية. لكن لو مل يتي�شر التمر فال مانع 

من الرطب، واإال فاأي �شيء له حالوة وبالذات 

الع�شل واهلل اأعلم.

التحنيك للطفل من اأجل التربك: م�شغ التمرة 

الطفل  لو�شعها يف فم  ونحوه من قبل املحنك 

فهذا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  بر�شول  اأم��ا 

خ�شو�شيات  م��ن  وذل��ك  منه  مانع  وال  جائز 

امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم . اأما اإن يذهب 

باالأطفال اإىل اأ�شخا�س بذواتهم ليم�شغوا لهم 

فم  و�شعه يف  ثم  ومن  التربك  اأجل  من  التمر 

�شند  لها  لي�س  التي  ال��ب��دع  م��ن  فهذا  الطفل 

�شرعي فال يجوز التربك بريق اأحد من النا�س 

التمر  عجن  فيمكن  ولهذا  منزلته  علت  مهما 

الطفل  فم  يف  لو�شعه  الطرق  من  طريقة  باأي 

معجونًا �شائاًل لي�شهل م�شغه وبلعه.

يقول �ل�سيخ �بن عثيمني يف �سرح ريا�ض 

�ل�ساحلني.

النبي �شلى  التحنيك هل هو لربكة ريق  )هذا 

اهلل عليه و�شلم اأو من اأجل اأن ي�شل التمر اإىل 

ب��االأول  قلنا  اإن  �شيء،  كل  قبل  ال�شبي  معدة 

�شلى  الر�شول  خ�شائ�س  من  التحنيك  �شار 

ال  الأنه  �شبيًا  اأحد  يحنك  فال  و�شلم  عليه  اهلل 

اأحد يتربك بريقه وعرقه اإال ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم، واإن قلنا بالثاين اأنه من اأج�ل 

معدة  اإىل  ي�شل  ما  اأول  هو  ي�كون  التم�رات 

ال�شب�ي، الأن�ه يك�ون له�ا مب�نزلة الدب�اغ فنق�ول 

وف��ائ��دة  خ��ري  التمر  ويف  يح�نك،  م��ول��ود  ك�ل 

للمعدة )1(.

م ـ تـمـر �ل�سدقة يحرم على �لنبي 

و�آله:

اأب�ي ه�ريرة ر�ش�ى اهلل ع�ن�ه ع��ن ر�ش�ول  ع��ن 

)اإين  ق�����ال:  اأن���ه  و�ش�لم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

على  �شاقطة  التمرة  فاأجد  اأهلي  اإىل  الأنقلب 

تكون  اأن  اأخ�شى  ثم  الآكلها،  اأرفعها  ثم  فرا�س 

�شدقة فاألقيها( )2(.

ال�شيخ   - ال�شاحلني  ريا�س  �شرح  ينظر   )1(

ابن عثيمني - ج�1 �س203 ، 209 النا�شر دار 

الوطن - ط اأوىل 1415ه� 

)2( رواه م�شلم ج�2 �س616 .

وعن اأن�س بن مالك )وجد �شلى اهلل عليه و�شلم 

مترة فقال: لوال اأن تكون من ال�شدقة الأكلتها( 

.)1(

)اأخذ  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�شي  هريرة  اأب��ي  وع��ن 

ال�شدقة  م��ن مت��ر  ع��ل��ي مت���رة  ب��ن  احل�����ش��ن 
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ع�ل�يه  اهلل  �ش�لى  فق�ال   . ف�يه  ف�ي  فج�عل�ه�ا 

ال  اأنا  ع�ل�مت  " اأم�ا  به�ا  اأرم  كخ  " ك�خ  و�ش�لم 

ناأكل ال�شدقة ( )2( .

�سالحية �لتمر للكفارة:

عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: جاء رجل 

اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقال: هلكت يا 

ر�شول اهلل قال: " وما اأهلكك " قال وقعت على 

تعتق  ما  " هل جتد  ق��ال  ام��راأت��ي يف رم�شان. 

ت�شوم  اأن  ت�شتطيع  فهل  ق��ال:  ال  ق��ال:  ؟  رقبه 

�شهرين متتابعني ؟ قال ال. قال: " فهل جتد ما 

تطعم �شتني م�شكينًا ؟ قال: ال. قال ثم جل�س. 

فيه  بعرق  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فاأتى 

متر. فقال: ت�شدق بهذا. قال: اأفقر منا ؟ فما 

منا ف�شحك  اإليه  اأحوج  بيت  اأهل  بتيها  ال  بني 

اأنيابه.  و�شلم حتى بدت  النبي �شلى اهلل عليه 

ثم قال: اذهب فاأطعمه اأهلك()3(.

من  يعترب  التمر  اأن  على  ي��دل  ما  حديث  ويف 

الطعام املحبوب للنا�س.

�ض ـ حرمة �لتبزر و�لتخلي حتت 

�لنخل �ملثمر:

يف  قال  مثمر.  ونخل  �شجر  حتت  التخلي  يكره 

يف  التغوط  اأو  التبول  )ويحرم  القناع:  ك�شف 

ظل نافع وحتت �شجرة عليها ثم�رة مق��ش�ودة 

م�اأك�ولة الأنه يف�ش�دها وتع�اف�ه�ا االأنف�س)4(.

)1( ينظر م�شلم - يف كتاب الزكاة - الباب 164 

ج�2 �س617 . ويف م�شند اأحمد ج�2 �س180 .

ويف   -  60 الباب  ال��زك��اة  يف   - البخاري   )2(

ج�2   161 ح��دي��ث   - ال��زك��اة  ك��ت��اب   - م�شلم 

�س616 .

ال��ك��ف��ارات،  ك��ت��اب،  يف  ال��ب��خ��اري،  ينظر   )3(

ال�شيام،  كتاب،  م�شلم، يف  وينظر   -  3 الباب 

احلديث رقم 81 ج�2 �س642 .

)4( ك�شاف القناع ج�1 �س64 .

تنظيم �سقي �لنحل من �ل�سيول:

قال  الليث  حدثنا  يو�شف  بن  اهلل  عبد  حدثنا 

حدثني ابن �شهاب عن عروة عن عبد اهلل بن 

الزبري ر�شي اهلل عنهما اأنه حدثه اأن رجال من 

اهلل  �شلى  النبي  عند  الزبري  خا�شم  االأن�شار 

بها  ي�شقون  التي  احلرة  �شراج  يف  و�شلم  عليه 

فاأبى  مير  امل��اء  �شرح  االأن�شاري  فقال  النخل 

عليه  اهلل  �شلى  النبي  عند  فاخت�شما  عليه 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  فقال  و�شلم 

اأر�شل املاء اإىل جارك  للزبري ا�شق يا زبري ثم 

عمتك  اب��ن  ك��ان  اأن  فقال  االأن�شاري  فغ�شب 

فتلون وجه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ثم 

يرجع  املاء حتى  احب�س  ثم  زبري  يا  ا�شق  قال: 

الأح�شب  اإين  واهلل  ال��زب��ري  فقال  اجل��در  اإىل 

هذه االآية نزلت يف ذلك )فال وربك ال يوؤمنون 

حتى يحكموك فيما �شجر بينهم( )1(. جاء يف 

االأول  اأن  على  ي��دل  اخل��رب  ظاهر  )اإن  الفتح: 

لنخله  اأواًل  ال�شقي  يف  احلق  له  املاء  يلي  الذي 
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اأن  احلكم  اأن  على  اجلمهور  التني:  ابن  وق��ال 

يف  كنانه،  ابن  وخ�شه   - الكعبني  اإىل  مي�شك 

�شمعت غري  قال:  معمر  وعن  وال�شجر،  النخل 

الزهري يقول نظروا يف قوله: )حتى يرجع اإىل 

اجلدر( فكان ذلك اإىل الكعبني.

ويف احلديث اأن من ا�شتغنى عن املاء ال يحب�شه 

اأن ي�شري لل�شلح  اأن للحاكم  عمن يحتاج وفيه 

اإال  به  يلزم  وال  اإليه  وير�شد  املتخا�شمني  بني 

اإذا ر�شيه، وللحاكم اأن ي�شتويف ل�شاحب احلق 

حقه اإذا مل يرتا�شيا، وفيه توبيخ من جنى على 

احلاكم ومعاقبته )2(.

امل�شاقاة  كتاب  - يف  البخاري  االإمام  رواه   )1(

يف  م�شلم  اأخ��رج��ه   -  2360 احلديث  رق��م   -

اأخرجه الرتمذي يف االأحكام   4347 الف�شائل 

1283 ، تف�شري القراآن 2953 ، اأخرجه الن�شائي 

اأبو  اأخرجه   ،  5321  ،  5312 الق�شاة  اآداب  يف 

داود يف االأق�شية 3153 ، اأخرجه ابن ماجة يف 

املقدمة 15 ، االأحكام 2471 ، اأخرجه اأحمد يف 

م�شند الع�شرة املب�شرين باجلنة 1345 .

تف�سري بع�ض �لكلمات يف �حلديث : ـ

* ال�شراج : م�شيل املاء 

* ) فال وربك ال يوؤمنون حتى يحكموك.. ( اآية : 

قراآنية : �شورة الن�شاء اآية رقم 65 .

ط   40  - �س39  ج�5   - ال��ف��ت��ح  ينظر   )2(

ال�شلفية .

الر�شول  حر�س  لنا  يظهر  احلديث:  هذا  ومن 

املنازعات  ف�س  على  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

ليتمكن  وذل��ك  ال��زراع��ي  باالإنتاج  تتعلق  التي 

النا�س من زراعة النخل وغريه مما يفيد الفرد 

وينعك�س اأثره على اجلماعة بدون م�شاكل تعطل 

االإنتاج. واحلديث رد على من يرى ف�شل الدين 

عن �شئون احلياة والق�شاء ونحو ذلك.

احلكمة من االإفطار بالتمر يف رم�شان 

اجل�شم  اإم���داد  �شرعة  ال�شحية  ف��وائ��ده  م��ن 

كتاب  يف  وجاء  احلرارية.  وال�شعرات  بالطاقة 

ريا�س ال�شاحلني لالإمام النووي �س465 عن 

النبي  عن  عنه  اهلل  ر�شي  عامر  بن  �شليمان 

)اإذا افطر اأحدكم  �شلى اهلل عليه و�شلم قال: 

على  فليفطر  يجد  مل  ف��ان  متر  على  فليفطر 

ماء فانه طهور( رواه اأبو داود والرتمزي وقال 

حديث ح�شن �شحيح.

من  اأن���واع  بع�س  نق�س  يعرتيه  ال�شائم  اإن 

ال�شكر  ملري�س  مفيد  ال�شوم  )ولذا  ال�شكاكر 

بع�س  وك��ذل��ك  بالطاقة  مت��ده  ال��ت��ي  خا�صة( 

يف  بتغريها  التي  الهامة  احليوية  العنا�شر 

الغذائية تعد نعمة  بالبدائل  االإفطار وال�شحور 

من اهلل لتنقية اجل�شم وتطهره بال�شوم وكاأنها 

تغيري زيت ال�شيارة مثاًل.

والتمر �شريع اله�شم واالمت�شا�س خالل �شاعة 

بالطاقة  اجل�شم  اإم��داد  يف  ي�شرع  مما  تناوله 

والفيتامينات  املعدنية  بالعنا�شر  وتعوي�شه 

والكربوهيدرات مع ما يقوم به التمر اأثر ما به 

من مواد �شليوزيه ت�شاعد املعدة على عملياتها 

اله�شمية وكذلك تنظيفها وتطهريها.

ولوجود �شكاكر هامة لطاقة االإن�شان كالغلوكوز 

اله�شم  �شريع  الق�شب  و�شكر   GLUCOSE

بوا�شطة  فيتحول  الت�شكر  ثنائي  الأنه  ما  نوعًا 

يف  امل��وج��ودة   SUCRASE ال�شيكراز  خمرية 

والفركتوز  اجل��ل��وك��وز  اإىل  املعوية  الع�شارة 

الدقيقة  االأم��ع��اء  ج��دار  من  ميت�شان  اللذين 

احل��راري��ة  الطاقة  ليولدا  االأن�شجة  ث��م  للدم 

ماء  اإىل  وحتويله  متثيله  بعد  للج�شم  املطلوبة 

الزفري  الذي يخرج مع  الكربون  اأك�شيد  وثاين 

اأثناء التنف�س ما يزيد عن حاجة اخلاليا فهو 

جليكوجني  اإىل  يحوله  ال��ذي  الكبد  اإىل  ي�شل 

مرة  يتحول  اإذ  احل��اج��ة  حتى  هناك  وي��خ��زن 

ثانية اإىل جلوكوز.

ومبا اأن التمر �شريع اله�شم و�شريع االمت�شا�س 

فين�شح ال�شائم عند االإفطار بتناول قليل منه 

املر�شلني  �شيد  يفعل  كان  كما  م��اء،  �شربة  مع 

حممد �شلوات اهلل و�شالمه عليه. وبعد �شالة 

االإفطار اخلفيف فبذلك  يتناول طعام  املغرب 

عنه  ويزول  والتخمة  بالتعب  ال�شائم  ي�شعر  ال 

الك�شل واالإجهاد وتلبك االأمعاء وي�شبح ن�شيطًا 

قويًا الأن ال�شكريات املوجودة بالتمر متد بطاقة 

وق��ت ق�شري  م��ن �شاعة، وه��ذا  اأق��ل  ح��راري��ة 

واللحوم  والدهنيات  ب���االأرز  ق��ورن  اإذا  ج��دًا 

التي حتتاج اإىل عمليات ه�شم ومعقدة بعك�س 

بالتمر  امل��وج��ود  الت�شكر  االأح���ادي  اجللوكوز 

جدار  من  ه�شم  دون  مبا�شرة  ميت�س  وال��ذي 

االأمعاء الدقيقة.

هادئة  ال�شائم  معدة  ف��ان  ذل��ك  على  ع��الوة 

مبا�شرة  االإفطار  عند  اأرهقها  فاإذا  م�شرتخية 

بالدهنيات ال�شعبة اله�شم �شيتعبها ، وي�شعر 

االأم��ع��اء،  يف  وتعفن  اله�شم  و���ش��وء  بالتخمة 

فاالأكل لي�س بالكم بل بالنوع وال مبلء البطون 

ما  وه��ذا  اله�شم،  و�شوء  التلبك  ي�شبب  ال��ذي 

االأم��ي  ال��ر���ش��ول  وق��ال��ه  احل��دي��ث  الطب  اأثبته 

�شلوات اهلل و�شالمه عليه قبل األف واأربعمائة 

�شنة فقال �شلى اهلل عليه و�شلم: )ما مالأ ابن 

اآدم وعاء �شرًا من بطٍن( )1(.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ال��ر���ش��ول  ح��ث  ول��ق��د 

ال�شائمني يف رم�شان اأن يجعلوا بدء فطورهم 

الأنهم  وذل��ك  التمر  اأو  الرطب  �شيامهم  بعد 

فقدوا ما ادخروا من �شكريات يف يوم.

اإن نق�س ن�شبة ال�شكر يف اجل�شم اأثناء ال�شيام 

التي ت�شبب االإح�شا�س باجلوع ولي�شت قلة  هي 

الطعام وال�شراب هي �شر ذلك ولذا كان ال�شر 

يف االإفطار بالتمر وكذلك ال�شحور وخا�شة اأن 

الدم  يف  املحرتق  ال�شكر  يعو�س  الفكتوز  �شكر 

نتاج احلركة وبذل اجلهد فال يفرت ال�شائم وال 

يتعب ناهيك عن اأنه يقوي الكبد والقلب والدم 

و�شريعة  �شهلة  معادن  منجم  من  يحتويه  ملا 

التمر  يه�شم  ���ش��اع��ة  ف��خ��الل  االم��ت�����ش��ا���س 

كالع�شل و�شبحان املنعم الوهاب )2(.

الناشر: مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
الدار البيضاء، المملكة المغربية
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سيرة أكرم الشجر )17(

في كتاب »النخل«
أحاديث عن النوى والنقيرة 

والَفسيلة والَغرس )5-2(

اأ�شياء تخ�س  النخل« عن جملة  كتابه«  ال�شج�شتاين يف  اأبو حامت  حتدث 

وبداأ  وغريها.  والغر�س  والف�شيلة  والنقرية  النوى  منها  املباركة  ال�شجرة 

 : واجلميع  عَجمة،  �شجرة  كل  من  للنواة  يقال  قائاًل:  النواة  عن  كالمه 

بني  اأع�شى  وقال  �شيء.  وكّل  والعنب  واخلوخ  الّنبق  نوى  وكذلك  الَعَجم، 

قي�س بن ثعلبة:

َغَراُتك باخَليل اأر�َس الَعُدوِّ

وُجِذعاُنها كلقيِط الَعَجِم

اأراد اأّنها يف ال�شالبة كالنوى الذي يلقط من االأر�س 

من َنَوى الَعَجم، وهو اأ�شلب من نوى التمر املبلول 

زعموا،  الَعَجم«،  »كلفيظ  ويروى:  والنبيذ.  باخلّل 

وهو ما تلفظه من فمك اإذا اأكلت التمر اأو الرطب.

يقال:  ع.  فامل�شْ الَعْجم،  واأم��ا  جذع.  اجل��ذع��ان:  وواح��د 

عجمت ال�شيء عجمًا: اإذا م�شغته، وهو طيب امَلْعَجَمة.

والُفوفة،  الِقْطمري   : النواة  على  التي  الق�شرة  االأن�شاري:  زيد  اأبو  وقال 

واجلمع: الُفوَف. وقال بع�س اأهل العلم: ُفْوفة كل �شيء ق�شره.

وقال اأبو زيد: والذي يكون يف بطن النواة طواًل: الَفتيل. قال: والنقرة التي 

يف ظهر النواة: النقري، وقد قال اهلل جّل وعّز:« وال ميلكوَن من ِقْطِمرْي«. 

ف�شربه مثاًل، فاإن كان التف�شري على هذا، فهذه اأمثال �شربها اهلل تبارك 

وتعاىل، وخ�ّس بها َنوى التمر دون �شائر الّنوى.

َنوى �لنخل عظيم

وتكرث  ت�شمن  حتى  النوى  االإب��ل  ُتعلف  ج��دًا،  الربكة  عظيم  النخل  وَن��وى 

�شحومها، فرمبا وجدوا يف اأبعار االإبل الّنوى ال�شحاح باالأبطح بعد �شهر 

نايا  ونحو ذلك. وتقوى االإبل بذلك على حمل املحامل الثقال، وتعلف ال�شّ

من الغنم النوى اأي�شًا فيكرث األبانها. ويباع بالب�شرة من النوى مبال عظيم 

جدًا ال ي�شبط ح�شابه. ومنافع النخل ال حت�شى كرثه، واإن الكرم لكرث املنافع 

واإن 

مل تبلغ منافعه منافع النخل.

وعن اأن�س بن مالك، عن النبي �شّلى اهلل عليه و�شلم انه قال:« كلوا الزبيب 

ن  فاإّنه ياأكل البلغم ويطفئ امِلّرة ويذهب بالن�شب وي�شّد الع�شب، وُيح�شِّ

اخَلْلق« .

قال اأبو حامت : وذكر لنا بع�س الثقات من �شيوخنا اأّن رجاًل من اأهل اليمن 

فيها  فاأقرُه  بيا�شًا وح�شنًا،  كاأّنه كوكب  يوما جماًل  موؤبلة  له  اإبل  راأى يف 

العام  كان  حتى  الرجل  يره  فلم  راجعًا  ذهب  لقحت  فلما  �شربها،  حتى 

املقبل، واإنه جاء وقد نتج الرجل اإبله وحتركت اأوالدها فلم يزل فيها حتى 

الرجل فلم يدر حتى �شار  اأوالده وتبعها  األقحها ثم ذهب راجعا فتبعته 

اأين هي ؟ فاأدركها  اليوم  اأحد  بعني وبار: وهي عني ماء للجن، ال يدري 

محّمد السامّرائي
m_1971@hotmail.com
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اإبل وح�شية وَحمرٍي وِطباء وبقٍر ونخٍل قد  عند 

اأحد يطوره وال يعلم به،  بلغ ثمره رقابه، لي�س 

وتلك الوح�س جترحه.

قال: واإنه اأتاه رجل من اجلّن فقال: ما اأوقعك 

كنت  لو  فقال:  هذه،  اإبلي  تبعت  قال:  هاهنا؟ 

قدمت اإليك قبل اليوم لقتلتك، ولكن اذهب وال 

اأوالده  اإىل  اإبلنا، وعمد  َتُعد، وهذا اجلمل من 

هذه  اأّن  فيزعمون  معه.  و�شرفها  له  فحازها 

النجائب املهرية من ذلك الّن�ْشل. وجاء الرجل 

حتى  فطلبها  ك��ن��دة،  ملوك  بع�س  ب��ه  فحدث 

اأين هي حتى  يعلم  ومل  عليها،  يقدر  فلم  اأعيا 

ال�شاعة، فتلك عني َوبار.

ِمَت،  اإ�شْ ببلدة  تركته  وغ��ريه:  زي��د  اأب��و  وق��ال 

مبخاو�س  وتركته  البقر،  مبالِح�س  وتركته 

بوح�س  وتركته  داب��ر،  بَهور  وتركته  الثعالب، 

َوبار. كل هذا حيث ال يدري وال  ِمت وبعني  اإ�شْ

ُيعلم.

اأبو حامت عن ُغ�شني بن عمرو بن الغوث  قال 

بن طيىء: اإّن النخل يزرع نوًى يف بالد طيىء، 

ورمّب��ا  �شهلة،  واأر����س  طيب  ت��راب  اإىل  ُيعمد 

والرمل حميط  َجْلد،  الرمل  كان يف جواٍء من 

اأر���س غليظة فيها حجارة  ك��ان يف  ب��ه، ورمب��ا 

فتخرق احلجارة اإىل تراب اأ�شفلها ، وال يكون 

ماء، فيجعلون يف كل حفرية  يف ال�شخرة ال�شّ

َنَوياٍت،  ع�شر  اإىل  ذلك  فوق  اأو  اثنتني  اأو  نواة 

وال يكون فوق ذلك، ويعمق لها يف االأر�س حتى 

تبلغ املنكب فري�شع فيها النوى، ثم ُيهال عليه 

الرتاب، وُي�شقى بعد ذلك ودنا، والَوْدن: الر�س، 

عليه  يكرث  ال  خفيفة،  ُثَرّيًا  املو�شع  يكون  حتى 

املاء فيع�شب، اأي: َفَيْعَفن.

مبلول،  اأي:  م��ودون،  حبل   : يقال  ال��ودن  ومن 

وَنوًى َوديٌن وَمْودوٌن.

اخَل�ْشف:   : ويقال  اخل�ّس،  الأبنة  وقيل  قالوا: 

فقالت:  نعاًل،  ال�شخرة  ه��ذه  من  لنا  اأح��ذي 

�شوها، اأي: ُبلُّوها، حتى اأفعل. دبِّ

ق��ال ال��ط��ائ��ي: وي���زرع ال��ّن��وى يف اآخ��ر ال�شتاء 

م�شتقباًل ال�شيف، فاإذا وجد الّنوى حّر االأر�س 

ب��اإذن اهلل- جّل وعز -، ورمبا جعل على  نبت 

غرار واحد، قال: يعني ُم�ّشطرًا، قال الراجز:
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على ِغراٍر ومثاٍل واحِد

اأراد اّطراد اأبيات الراجز، الأّن قبله:

وِمن طراز الرجز االأجاوِد

قال: ورمّبا �شاقت االأر�س ف�شارت يف املو�شع 

الّلّفة، واّللّفة:املجتمع منه.

الوقت  هذا  اأّن  اإاّل  يغر�س  زم��ان  كل  ويف  ق��ال: 

اأحب اإليهم، فيمكث النوى حتت االأر�س خم�س 

ويقال  ذلك،  ودون  الع�شرين،  اإىل  ليلة  ع�شرة 

رعان، ثم يطلع. له: الزريعة، واجلميع: الزُّ

�لنّقرية و�خلو�سة و�لع�سيب

ق���ال اأب����و جم��ي��ب واحل�����ارث ب��ن دك����ني: اأول 

الَعَجمة.  �ُشّرة  والّنقرية:  الّنقرية،  اأ�شمائها: 

ظهر  يف  التي  النقرة  النقرية  زي��د:  اأب��و  وق��ال 

�شغرية  حّبة  من  النخلة  تنبت  ومنها  النواة، 

مدّورة تكون يف ذلك املو�شع، فاإذا بزغت منها 

وجنمت فهي جنمة وناجمة، ثم هي �شوكة ثم 

ت�شري ال�شوكة خو�شة، وهي اخُلّنا�شة، يف لغة 

ثم  اأيامًا  تغرُب  ثم  اخُلّنا�س،  واجلميع:  طيىء، 

اأخرى، فاإذا �شارت  تطلع مع اخلو�شة خو�شة 

ثالث ُخو�شات فهي الفر�س، ثم يتتابع اخلو�س 

وذلك  ال�ّشفيف،  فيدعى  يعر�س  ثم  يكرث  حتى 

َب،  ب، فاإذا كرث ُخو�شة قيل: قد َع�شَّ قبل اأن ُيع�شِّ

وهو ع�شيب. ثم هي َن�شيغة، اأي: ن�شَغ اأ�شله يف 

االأر�س، ثم هي �شعيب، الأنها قد ت�شعبَّت اأفنانًا.

�شي�شاءة  دعوناها  ت�شعّبت  ف��اإذا  الطائي:  قال 

واأ�شاء، قال الرجز:

ما �ِشئَت ِمن َنْخِل وِمن �شي�شاِء

واإذا �شارت ِخي�شًا ُقرايَن فال تزال اأ�شاءة حتى 

ُيْعلم اأَذَكٌر هي اأم اأنثى.

االأ�شاءة الف�شيلة

الَف�شيلة،  االأ�شاَءة  بع�شهم  قال  اأبوزيد:  وقال 

الف�شيل  من  ال��رديء  االأ�شاءة:  بع�شهم:  وقال 

ومن النخيل.

�شغار،  نخل  جماعة  ال�شاءة  االأ�شمعي:  وقال 

واأن�شد:
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َهزيز اأ�شاءٍة فيها حريُق

بع�شهم:  وقال  الَف�شيُل،  الّنبُل  زيد:  اأبو  وقال 

هو النخُل املُلتف، قال: ويقال للف�شيلة: تْنِبيَتة، 

واأن�شدنا:

بيداء مل ًيْنُبْت بها تنبيُت

ارتفعت  ف��اإذا   ، ترتفع  حتى  ف�شيلة  هي  قالوا: 

تفوت  حتى  االأف���ت���اء،  واجل��م��ي��ع:  َف��ت��ّي��ة،  فهي 

روؤو�شها  تنال  اأن  االأي��دي  فاتت  ف��اإذا  االأي��دي، 

فهي النخل اجلّبار، لي�س بالطويل وال الق�شري، 

وقال املخّبل الُقرْيعي:

حتى اأباءوا بيتي َهْجَمٍة

َبَكراُتها كَنواهم اجلّباِر

فاإن ُقثت بعدما حتمل فهي القثيقة تقثثها عن 

اأخواتها، تو�شع لهن اأو ي�شيق مكانها. وقال اأن 

�شوكة  وه��و  �شيفه،  اخ��رج  ع�شب  اإذا  روي�شد: 

الء  وال�شُّ ال�شوك  وهو  الع�شيب،  مبوؤخر  ال��ذي 

و�ُشالءة  �شوكة  وال��واح��دة:  يف،  وال�شِّ واالأ���ش��ل 

منه  ُنعمل  نبات  اأي�شًا  واالأ�شل  و�ِشيفة.  واأ�َشلة 

واأُذن  ت�شبيه.  وهو  االأ�شّنة،  واالأ�شل:  الغرابيل. 

ُموؤَ�شلة، اأي: حُمّددة دقيقة، ت�شبيه اأي�شًا.

�أول �أ�سماء �لف�سيل

قال: واأّول اأ�شماء الف�شيل: الغري�س، وذلك حني 

يكون َخزازة اأوَخ��ّزة، وهي عود واحد يف اأ�شل 

اأربعة.  اأو  اأع�شبة  ثالثة  على  ت�شري  حتى  اأّمها 

واجلميع:  اجَلثيثة،  ه��ي  ث��م  الُقْلعة،  ه��ي  ث��م 

اجَلثيث. وذلك اأول ما تقلع من اأمهاتها. يقال: 

جّث فالن ف�شيل اأر�شه، وقد اجتث من النخل 

يُجُثه  جّثه  يقال:  قلعُهن.  اأي:  ف�شائل،  خم�س 

امِلجثات،  الفي�شل:  به  ينزع  الذي  وي�شمى  جثًا. 

ت�شبيه اي�شًا.

نواة  َجثيثٍة  كل  مع  اجَعل  الَغر�س:  عن  ويقال: 

الف�شيل  اجَلثيث:  ويقال:  بقيت،  بقيت  فاأّيهما 

والَوِدي، والِهراء، وان�شد:

اأبعَد َعطيِتي األفًا جميعًا

من املرجوِّ ثاِقُبُه الِهراُء

َك ما َترقَرَق ماُء عيني اأُذمُّ

عليَّ اإذًا من اهلل الَعَفاُء

ف�شيلُه.  َطَلع  قد  يعني:  الِهراء«،  »ثاقُبه  قوله: 

وقال احلارث بن ُدكني : قال ابن اخلطاب:« لو 

يه،  �َشِمعُت ال�شيحة يف يدي ف�شيلة، اأو قال: َودِّ

ملا ُرْمت اأن اأغم�شها يف االأر�س قبل اأن تدركني 

بة اإذا ركزها يف طينٍة مل ياأكل  ال�شيحة، ُمرغِّ

منها طائر وال منلة وال دابة اإاّل له يف ذلك اأجر 

ما قامت على اأ�شلها واإن كان قد مات.

تكن  ومل  اجل����دع  يف  ال��ف�����ش��ي��ل��ة  ك��ان��ت  واإذا 

ت�شمى:  و  ال��َوِدّي،  ة فهي من خ�شي�س  ِر�شَ
ْ
ُم�شتاأ

الراكب. وقال اأبو جميب: الراكبة املُلتلهفة، اأي 

حمّمد  وق��ال  االأر�س.  تخالط  اأن  على  تلّهف   :

ال��روادف،  ال��ّرواك��ب:  االأ�شدي:  امللك  عبد  بن 

واحدتها: الرادفة. وقال بع�س اليمامّيني: هي 

فاإذا  ر.  اخُل�شْ الُع�ُشف  يف  كانت  اإذا  ال��َع��واُق، 

كانت يف اجلذع وال مت�س االأر�س فهي الراكبة.

كالم  من  هو  َرّكابة،  يقال:  وال  حامت:  اأبو  قال 

ابة: الكثرية الركوب من  ال�شبيان، واإمّنا الركَّ

اأّمها  من  بَكَربٍة  الَوّدية  ف�شلت  واإذا  الن�شاء. 

قيل: َوّدية ُمْنعلة، فاإذا بانت الف�شيلة من اأمها 

حتى ت�شتغني عنها وتنف�شل منها قيل: ف�شيلة 

بتيلة، وقيل الأمها: ُمْبِتل.

ل الهذيل: وقال املُتنخِّ

َنْت ذلَك ما ديُنَك اإذ ُجنِّ

اأحمالها كالُبُكر املُْبِتِل

النخل املبتل والباكورات

َبت«، اأي �شارت يف اأحد  ويروى: » اأجمالها ُجنِّ

وواح��د  املُبِتل،  كالنخل  ق��ال:  كاأنه  اجلانبني. 

الُبُكر: َبكور، وهي الباكورة. ويقال مِلا َعِجَل من 

بواكري  واجلميع:  باكورة  �شيء:  كل  من  الثمار 

وباكورات. ونخلة ُمبِتل اإذا ُقِطع عنها َف�شيلها. 

ا�شم  والَبتيل  الدور.  من  منقطعة  َبتيل:  ودار 

ح�شن باليمامة. ويقال : اأعطاه عطاًء َبّتًا َبْتاًل. 

وقال: والَبتُّ اأي�شا: القطع. وانِبتات املراأة: اإذا 

انفردت عن القوم. واملَُبتَّلة اخَلْلق: التي كاأنها 

مل ُيوؤّلف بع�س َخْلقها ببع�س. وقيل لعي�شى بن 

البتول.  ال��ع��ذراء  اب��ن  ال�شالم-:  عليه  م��رمي- 

النخلُة: من أحِب األشجار 
لقلِب اإلنسان ألّنها رفيَق 

دربِه الطويل والّشاق 
والجميل. وكانت النخلُة 
أيام الشّدة القلعة التي 

يسنُد إليها ظهرُه ويحتمي 
بها ويستريح تحت سعفها 

وقامتها المتطاولة في 
كبد السماِء، ويأكل من 

ثمرها الشهّي ويتخذ 
من سعفها وجريدها 

وجذعها فرشًا وسكنًا من 
هجير الصحراء وبرد الشتاء.

ها. والَبتيل اي�شا: املنقطعة اإىل ربِّ

ال��َب��ت��ور  ي��ق��ال:  ي��ق��ول:  امل��ن��اذر  اب���ن  و�شمعت 

ويف  رّبها.  اإىل  وانَبرَتت  انبَتلت  ويقال:  اأي�شًا. 

تبُتاًل.  والقيا�س:  تبتياًل«،  اإليه  القراآن:«وتبّتل 

ويف احلديث ال�شريف: » نهى عن الَتَبتل« يعني 

هبان. االنقطاع من النا�س كفعل الرُّ

لبة قيل: اإّنها ال  واإذا ُغر�شت الَوّدية يف اأر�س �شُ

بئرًا  اأن حتفر  والتفقرُي:  لها.  يفقر  تكُرم حتى 

برتُنوق  تكب�شها  ثم  خم�س  يف  ث��الث  يف  ثالثًا 

يف  يبقى  ال��ذي  وال��رّتن��وق:  من.  وبالدِّ امل�شايل 

َمُن: الَبْعر. فيقال:  الُغُدر من الطني. قالوا: والدِّ

اأقل.  اأو  اأكرث  اأو  َفقري  مئة  فيقال:  فقّرمُت؟  كم 

واأن�شدين االأ�شمعي:

ما ليلُة الَفقرِي اأاّل �َشيطاْن

وهو مو�شع. يعني: من الوح�شة اأو �شدة ال�شري.

ال�شقّي  عن  الف�شيل  من  املغرو�س  َي�شتغني  وال 
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ّي حتى ينت�شر، واإذا غِر�َشت قيل: َوّجهها،  والرِّ

ال�ّشمال  فتقيمُها  ال�شمال،  ِقَبل  مُييلها  اأن  وهو 

اإىل اأن تنُبت، واأن�شد اأبوحامت:

فباَت ُيرّوي اأ�شوَل الف�شيل

فعا�َس الف�شيُل وماَت الّرُجْل

وقال الكالبّي:

اأعَطى ِمن الف�شيِل اأو اأنوائِه

واديًا َر�َشْت على رواِئِه �شَ

االأنواء جمع النوى

هنا:  ه��ا  وال�����ش��وادي  النوى.  جمع  واالأن����واء: 

وال. وال�شوادي اأي�شًا: الِعطا�س. وهذا من  الطِّ

االأ�شداد. والّرواء: املاء الكثري. وقال املحرزّي 

املديّن:

ُر النا�ُس خ�شيَة التُّرَبِ ُيَفقِّ

بني  ت��ك��ون  ��ورة  ال��نُّ مثل  بي�س  ه��ن��ات  وال��تُّ��رب: 

َوّدية حتى تركزها  ظهري االأر�س. قالوا: فهي 

»َرْك����زة«، حتى  فهي  ركزتها  ف��اإذا  االأر����س  يف 

م�شت  م��ا  »ال��َغ��ري�����ش��ة«،  ه��ي  ث��م  ثابتة  تنت�شر 

احلياة فيها، واإذا اخ�شّرت حتى يخرج قلبها، 

ُخ �شحمتها، وي�شرب ِعْرُقها،  ويقال: قلبها، ومُتِ

وتخرج لِينُتها. ثم هي موؤتزرة، وهي لقيفة، ثم 

هي عالقة.

�لَقْلب و�لُقْلب

وقلوب  ِقَلَبة  واجلمع:  لغتان،  والُقْلُب  والَقْلب 

واأقالب. فاإذا خرجت لها �شعفات بعد غر�شها 

قد  ُمنت�شرة.ويقال:  وه��ي  انت�شرت،  قد  قيل: 

واأن�شد  وانتفخ،  انت�شر  اإذا  الف�شيل:  اأج��ث��اأّل 

االأ�شمعي:

جاَء �ل�ستاُء و�جثاأّل �لُقْنرَبُ

من  ُق��ْن��رَبة  وال��واح��دة  القنرب،  تنّف�س  ي��ري��د: 

اإذا جاء  اأنه  وذلك  الُقرّبة،  يقال:  وقد  الطري. 

 » اأ���ش��ل »اج��ث��األَّ اأب��و ح��امت:  َتنّف�َس. ق��ال  ال��ُق��رُّ 

اأفعاّل، من »اجَلْثل«. ويقال: �شعٌر جثٌل، فهمزوه 

من  فرارًا  وا�شواأّد،  احَماأَر  بع�شهم:  يهمز  كما 

املُ�شدد  احل��رف  اأول  وهما  ال�شاكنني،  التقاء 

واالألف التي قبله.

وحينئذ  وكذا.  كذا  املنت�شر  من  لفالن  ويقال: 

قمتها  وتنت�شر   ، وَتُع�سُّ ِعرقها  ويُثبت  متُكن 

ُقْلبني  اأو  ُقْلبًا  اأخرَجت  فاإذا  �شحمتها،  وت�شمن 

قيل: قد اأن�شغت واأن�ش�شت، فاإذا �شار لها جذع 

كذا  القاعد  من  اأر�شه  ويف  َق��َع��دت،  قد  قيل: 

قيل:  اأطعمت  ف��اإذا  القواعد،  واجلمع:  وك��ذا، 

ُمْطِعم، ثم هي حاملة وحامل، فاإذا َحملت وهي 

�شغرية قيل: يف اأر�شه من املُِهتِجنات كذا وكذا 

وقال اأبو جميب: هي الهاجن وُهّن الَهواِجُن.

الِع�شدانة

��ي ِج��ذع��ه��ا، يعني  ق��ال اب��ن روي�����ش��د: ث��م ُي��َرحِّ

ي�شتدير ويتمكن. فاإذا َرّحى ِجذعها فهي كتيلة، 

كما  الِكْتالن،  يقال:  وقد  الُكْتالن،  وِجماُعها 

يقال: الُق�شبان والِق�شبان. وحينئذ تناُل ال�شاة 

اإذا  متتنع  ثم  ت�شلم  ثمرتها  تكاد  فال  والكلب 

طالت فاإذا �شار لها جذع يتناول منه املُتناِوُل 

دان. فتلك النخلة الَع�شيد، واجلمُع الِع�شْ

قال اأبو زيد: هي الِع�شدانُة، واجلماع الِع�شدان، 

فاإذا فاتت اليد واأرقت فهي: اجَلّبارة، واجلمع: 

اجَلّبار. وقوله: اأرقت، اأي : مل ُيقدر على ثمرتها 

اأي: ي�شعد عليها، وي�شمى احلبُل  ُترقى،  حتى 

احَلْلَقة«،  و«  وامِلرَقاء«  »الُكُر«،  به  ُي�شعُد  الذي 

بالنبطية:  للَكر  ويقال  بالب�شرة  االأَكرة  وتقول 

تبليا. فاإذا ارتفعت اجلبارة فطالت فهي الّرقلة 

ف  قال. واإذا ُو�شِ ، وثالث َرقالت، واجلميع: الرِّ

َرْقلة.  هو  يقال:  وقد  َرْقلة.  كاأنه  قيل:  الرجل 

قلة: الَعيدانة، واجَلميع :  واأهل جند ي�شمون الرَّ

علة، وثالث َرعالت، وُهنَّ  العيدان. وكذلك الرَّ

قال، واأن�شَد: عال، مثل الّرقلة والرِّ الرِّ

واإذا َم�َشنْيَ َم�َشنْيَ غرَي جوادٍف

ُهّن اجلنوب نواعم الَعْيداِن

��ب��ات، واجلمع  ��ب��ة، وث���الث َخ�����شْ وه��ي اخَل�����شْ

الكثري: اخِل�شاب. وقال االأع�شى:

وكلُّ طويٍل كجذِع اخِل�شاِب

َيْردي على �َشلطاٍت ُلُثْم

النخلة الطويلة: البا�شقة

البا�ِشَقة«   « الطويلة«ال�ّشّماء«،  للنخلة  ويقال 

ويف  والَبا�ِشقات.  والَبوا�ِشق  مُّ  ال�شُّ واجل��م��ع: 

للِطَوال«  ويقال  با�ِشقاٍت«  ْخَل  والنَّ ال��ق��راآن:« 

قال  »الُعميمة«.  اأظ��ن  ما  يف  والواحدة  الُعّم«، 

حيحة بن اجُلالح:
ُ
اأ

ُكُم نافُع فُعمُّ لُعمِّ

وطفل لطفِلُكم ُيوؤَمُل

اأي   ، ال��ُع��مُّ النخل  يقول:  مثاًل.  »ال��ُع��ّم«  �شرب 

��وال، م��ن ه��ذا ال���ذي ا���ش��رتي��ت للرجال،  ال��طِّ

غار من ولدي ت�ِشُب معهم،  غار لل�شِّ والنخل ال�شِّ

وقال �شويد بن ال�شامت:

ٍ
اأدْيُن وما َدْيني عليكم مَبْغَرم

راوِح مِّ اجِلالِد القِّ ولكن على ال�شُّ

ِقرَواح

وقع  اأي:  و�َشل�ِشَلت،  النخلة  جتّردت  اإذا  وقالوا 

َكَرُبها وطالت فهي ِقرواح، واجلمع: الَقراويح، 

واجلمع:  وال��ّط��روق،  ال�ّشُحوق  ال��ِق��ْرواح:  ومثل 

وادي:  وال�شّ وَطَراِئق.  وُطُرق  و�َشحائق،  �ُشُحق 

للِعطا�س  ويقال  �شادية.  وال��واح��دة:  ��وال،  ال��طِّ

وادي، قال ال�شاعر: اأي�شًا: ال�شَ

َدْيَن وقد َرِوينا واٍد ما �شَ �شَ

اإذا  ُم��ْه��ِج��رة:  ونخلة  َعِط�س.  م��ا  ِط����َوال،  اأي 

اأفرطت طواًل قال: وان�شد:

ُحِق املهاِجر ُيعلى باأعلى ال�شُّ

منها ِع�شا�ُس الُهدُهِد الُقراِقِر

�مل�سدر:

وعلق  حققه  النخل«،  ال�شج�شتاين:«  حامت  اأبو 

ال�شامرائي،  اإبراهيم  الدكتور  له  وق��دم  عليه 

والتوزيع،  للن�شر  اللواء  دار  الر�شالة،  موؤ�ش�شة 

بريوت، لبنان.
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نيكسون اشهر علماء 
النخيل والتمور في امريكا

في القرن العشرين

ا�شهر علماء النخيل والتمور يف امريكا يف القرن الع�شرين

عام  يف  فلوريدا  والي��ة  يف  داي��د  مدينة  يف  ول��د  نيك�شون  روي  العامل  هو 

1895م.

والتحق يف جامعة اريزونا وتخرج منها �شنة 1922م من كلية الزراعة.

و قد بدا العمل كباحث متخ�ش�س يف مركز ابحاث النخيل يف مدينة انديو 

يف جنوب كاليفورنيا يف عام 1923م التابع لوزارة الزراعة االمريكية.

تاأثري  من  املختلفة  جماالتها  جميع  يف  النخيل  عن  ابحاثه  كانت  وق��د 

املعامالت الزراعية الفنية املختلفة على جودة الثمار. 

و ا�شتمر يف ابحاث النخيل و التمور الأكرث من ن�شف قرن. و�شلت عدد 

ابحاثة عن النخيل والتمور الأكرث من 80 بحث علمي ن�شرت يف جمالت 

علمية خمتلفة واغلب االبحاث ن�شرت يف جملة معهد النخيل التابع لوزارة 

الزراعة االمريكية.

و من ا�شهر ان�شطته العلمية كتابة عن » زراعة النخيل يف امريكا »الذي 

1945م حيث طبع الكتاب خم�س مرات و اخر طبعه له يف  ن�شر يف عام 

عام 1978م . والكتاب املوجود يف املراجع الذي طبعته جامعة كاليفورنيا 

االمريكية  واال�شناف  امل�شتوردة  النخيل  ا�شناف  عن  2007م  عام  يف 

مقدمة  يف  �شورتة  حيث  نيك�شون  العامل  ابحاث  من  حمتوياته  معظم 

ابحاث  من  الكتاب  حمتويات  معظم  ان  املقدمة  يف  ذكر  واي�شا  الكتاب 

العامل نيك�شون. ويعترب هذا الكتاب من اهم املراجع العلمية عن النخيل 

والتمر يف امريكا.

و قد ح�شل على منحة بحثية من جوجنهم يف �شنة )1948-1949م(. و 

هذه املنحة ب�شكل م�شروع للدرا�شة ا�شناف النخيل يف العامل. لذا ذهب 

ا. د. خالد بن ناصر الرضيمان
khalid1963@hotmail.com
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ال��دول  م��ن  لكل  افريقيا  �شمال  اىل  نيك�شون 

و  املغرب(   ، تون�س   ، )اجلزائر  التالية  العربية 

من  وا�شتفاد  ا�شبانيا.  جنوب  اىل  ذهب  اي�شا 

الزيارات العلمية التي اك�شبته خربة دولية عن 

زراعة النخيل يف العامل.

يف  الزراعة  وزارة  تعاقدت  1953م  عام  يف  و 

نيك�شون  الباحث  ال�شعودية مع  العربية  اململكة 

ا�شناف  ع��ن  درا���ش��ة  لعمل  ا�شهر  �شتة  مل��دة 

النخيل يف اململكة وقد كتب العامل نيك�شون بحث 

عن زراعة النخيل يف اململكة العربية ال�شعودية 

الزراعة  ل��وزارة  التابع  التمور  معهد  جملة  يف 

االمريكية يف عام 1954م. وهذا البحث يعترب 

العلمية االوىل املوثقة عن زراعة  التقارير  من 

النخيل يف اململكة ح�شب معلوماتي.

يف عام 1959م ذهب الباحث نيك�شون يف زيارة 

اىل ليبيا ملدة �شهرين و ح�شر املوؤمتر الدويل 

عن  بحث  عمل  اي�شا  و  ليبيا  يف  النخيل  عن 

و  ليبيا  للنخيل يف  الفنية  الزراعية  املمار�شات 

تون�س .

الباحث  عمل  م   1966-1965 ع��ام��ني  يف  و 

نيك�شون كم�شت�شار علمي حلكومة ال�شودان عن 

م�شروع تطوير انتاج النخيل يف ال�شودان.

نيك�شون  ال��ع��امل  زار  1965م  ع��ام  نهاية  يف 

انتاج  يف  معروفة  ا�شرتاليا  يف  �شغرية  منطقة 

النخيل و كتب بحث عنها.

يف  مزرعة  اق��دم  نيك�شون  العامل  زار  اي�شا  و 

هي  و  كاليفورنيا  جنوب  يف  امل��وج��ودة  امريكا 

النخيل زرعت  كانت جميع  باحا حيث  مزرعة 

من ف�شائل ا�شتوردت من دول �شمال افريقيا و 

من العراق.

و خالل عمل الباحث نيك�شون يف جمال ابحاث 

النخيل والتمور ملدة خم�شني �شنه تقريبا ن�شر 

كثري من التقارير العلمية عن النخيل والتمور 

كثري  عمل  واي�شا  بحث   80 من  اك��رث  واأي�شا 

التي  ال��دول  عن  العلمية  الفنية  التقارير  من 

الفنية  الزراعية  املمار�شات  فيها  يذكر  زارها 

التي تطبق يف هذه الدول ومن �شمنها �شل�شلة 

من التقارير الفنية العلمية عن زراعة النخيل 

واإنتاج التمور يف كل العراق و املغرب و اجلزائر 

و تون�س وال�شودان و ا�شرتاليا و جنوب ا�شبانيا 

و ليبيا و اململكة العربية ال�شعودية .

كثري  العلمية  وتقارير  ابحاثه  من  ا�شتفاد  لذا 

من مزارعني النخيل يف امريكا و اي�شا بع�س 

حول  والتمور  النخيل  يف  املهتمني  الباحثني 

العامل . لذا اعترب يف امريكا اهم عامل يف جمال 

ابحاث النخيل والتمور يف القرن الع�شرين.

1976م يف  ع��ام  نيك�شون يف  العامل  ت��ويف  وق��د 

اهم  تعترب  التي  كاليفورنيا  يف  انديو  مدينة 

منطقة لزراعة النخيل واإنتاج التمور يف امريكا 

او العامل اجلديد.

اجلمعية  موقع  وخا�شة  االنرتنت  مواقع  بع�س 

العلمية للتاريخ يف مدينة انديوا يف كاليفورنيا.
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تسلق النخيل ..
 مهنـة أصيلــة

تتراجع في الجزائر

ال تزل مهنة ت�شلق النخيل تنت�شر بكرثة يف اأو�شاط املزارعني عرب واحات 

عدد  على  واقت�شارها  حاليا  ممار�شتها  تراجع  رغم  اجلزائر،  جنوب 

حمدود

من االأ�شخا�س املتقدمني يف ال�شن، ما ير�شم ت�شاوؤالت ب�شاأن م�شتقبل هذه 

املهنة املتوارثة عرب االأجيال، و�شارت االآن مهددة بالتال�شي، بفعل عدم 

متتعها باأي اهتمام بني االأجيال اجلديدة التي تف�شل ممار�شة مهن اأخرى 

تكون يف نظرهم اأكرث ربحا و حت�شيال للمال، يف بلد ينتج ن�شف مليون 

طن من التمور كل عام، اأ�شهرها "دقلة النور"، اأف�شل اأنواع التمور عامليا.

ع�شر  يف  الزراعي،  بالن�شاط  ال�شلة  ذات  النخيل  مت�شلق  مهنة  وت�شتهر 

ب�شكرة-  تندوف- غرداية-  ه��ي:اأدرار- مترنا�شت-  حمافظات جنوبية 

النخيل  واح��ات  كثافة  بفعل  وب�شار،  اإيليزي  ال��وادي-  البي�س-  ورقلة- 

مبهنة  املتمر�س  عاما(   72( ب�شري  احل��اج  ال�شدد  هذا  يف  وي��رى  هناك 

ت�شلق النخيل، اأّن االأخرية من املهن ال�شعبة، وحتتل بح�شبه مكانة هامة 

على �شعيد تطبيق تقنيات زراعة ورعاية النخيل املثمر، وي�شيف احلاج 

ل�"اإيالف" اأّنه عادة ما يقوم عقب االنتهاء من عملية جني التمور مبعاجلة 

)اجلريد(  اجلافة  االأوراق  باإزالة  وذلك  املثمر  النخيل  اأ�شجار  وتنظيف 

با�شتعمال من�شار اأو اآلة حادة كما يقوم بنزع الليف )بقايا جذع النخلة( 

وا�شتئ�شال بقايا العراجني اجلافة.

بل  التمور،  جني  على  تقت�شر  ال  النخيل  ت�شلق  مهنة  اأّن  احلاج  وي�شرح 

تتعدى ذلك وت�شتمر الأ�شهر طويلة مت�شلة، بدءا من �شهر مار�س-اآذار من 

كل عام، حيث يتم ا�شتخدام م�شحوق الطلع لتلقيح اأ�شجار النخيل املنتج، 

وهي خطوة على قدر كبري من االأهمية متار�س دائما بالطرق التقليدية 

العملية،  اأثناء هذه  ي��رددون  ما  عادة  الذين  النخيل  مت�شلقي  من طرف 

اأهازيج تراثية م�شحوبة با�شتخبارات تقوم على ال�شالة والت�شليم على 

النبي حممد، اأمال يف اأن تعطي النخلة اإنتاجا وفريا من التمور.

جنوبي  كلم   650( ميزاب  منطقة  من  عاما(   67( اإ�شحاق  ال�شيخ  وينّبه 

العا�شمة(، اأّن عموم مت�شلقي النخيل يقلمون عراجني التمور ويعدلونها، 

كما يتوخون الرقابة الدائمة لنمو عراجني التمور التي يتم و�شعها فوق 

اجلريد االأخ�شر للنخلة بغر�س �شمان توازن العرجون بطريقة مريحة، 

من  يحمله  مبا  ي�شر  قد  وزن��ه  ثقل  بفعل  حمتمل  انك�شار  اأي  من  حتميه 

حم�شول.

واحل�شرات  الطفيليات  من  النخيل  معاجلة  اإىل  النخيل  مت�شلقو  ويعمد 

ال�شارة التي عادة ما ت�شيب حما�شيل التمور، ما يتطلب توفر مهارات 

خا�شة تفر�س جلب عاملني من مناطق بعيدة، والالفت اأّن هوؤالء غالبا ما 

يقرتحون اأ�شعارا زهيدة بح�شب عدد النخيل املرغوب يف ت�شلقه.

ويجمع املمار�شون على كون ت�شلق النخيل مهنة مرهقة بدنيا وهي تتطلب 

بالو�شول  له  ي�شمح  نف�س  بلياقة عالية وطول  متمتعا  يتمتع ممار�شها  اأن 

اإىل اأعلى قمة النخلة، مزّودا بامل�شتلزمات ال�شرورية، ويتعلق االأمر باالآلة 

القاطعة اأو املن�شار اأو املنجل، وهي معدات تو�شع داخل حافظة م�شنوعة 

نف�شه  تاأمني  باب  اأي�شا ومن  النخلة  ويلجاأ مت�شلق  القما�س اخل�شن،  من 

من اأخطار ال�شقوط، اإىل اال�شتعانة بحبل من احلجم اخل�شن يتحزم به 

اأثناء عملية الت�شلق حيث ي�شد به حزامه بجذع النخلة بطريقة متكنه من 

ال�شعود والنزول ب�شكل مريح واآمن.

ويو�شح ال�شاب جلول )38 �شنة( اأحد حمرتيف مت�شلقي النخيل، اأّن هذه 

�شمن  االآن  غاية  اإىل  ت�شنفها  مل  ب��الده  �شلطات  لكن  خطرية،  املهنة 

حوادث العمل، ف�شال على كونها غري خا�شعة ل�شروط التاأمني كغريها

من  يعانون  النخيل  مت�شلقي  غالبية  يجعل  ما  االأخ��رى،  املهن  باقي  من 

محمدي عبد القادر
lucafarex@yahoo.fr
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برتقية  وي��ط��ال��ب��ون  املعي�شي،  و�شعهم  ���ش��وء 

الر�شكلة  من  ا�شتفادتهم  جانب  اإىل  مهنتهم 

زراعة  تقنيات  وتعميم  امل�شتمر  التكوين  عرب 

قد  التي  احل���وادث  تفادي  يتم  حتى  النخيل، 

يتعر�س لها املت�شلق.

وت��ب��ع��ا ل��ت��ح��والت اج��ت��م��اع��ي��ة -اق��ت�����ش��ادي��ة 

يتقا�شاها  التي  املتوا�شعة  واملبالغ  مت�شارعة، 

ممار�شو هذه املهنة، برزت حاليا م�شكلة العثور 

النخيل و�شارت تطرح بحدة يف  على مت�شلقي 

ما  ع��ادة  التي  التمور  حما�شيل  جني  موا�شم 

االأ�شهر  خ��الل  اأي  اخل��ري��ف  ف�شل  يف  تنظم 

االأخرية من كل �شنة حيث حتتاج هذه العملية 

املحا�شيل،  �شالمة  ت�شمن  مهنية  خ��ربة  اإىل 

ربط  اإىل  االخت�شا�س  اأ�شحاب  يجنح  حيث 

عرجون التمر قبل قطعه بوا�شطة حبل واإنزاله 

متا�شكه،  ت�شمن  �شل�شة  بطريقة  االأر���س  اإىل 

القما�س  م��ن  ك��ب��رية  قطعة  و���ش��ع  ي��ت��م  فيما 

التمر  ح��ب��ات  على  للحفاظ  النخلة  بحو�س 

من  بداية  املت�شلقون  ي�شرع  كما  املت�شاقطة، 

�شهر يوليو-متوز من كل �شنة يف جني الكميات 

االأوىل من التمور من نوع " الن�شف النا�شج" 

يقبل  �شنف  وه��و  ب�"املنقر"،  حمليا  املعروفة 

باأثمان  للبيع  طرحه  ويتم  بكرثة  ال�شكان  عليه 

غالية.

عدم  اأّن  النخيل،  ت�شلق  ملهنة  متتبعون  ويعترب 

نفور  مع  خ�شو�شا  عليها،  كثريا  اأثر  االهتمام 

تناق�س  خّلف  م��ا  وه��و  منها  اجل��دي��د  اجليل 

ما  ال�شباب،  �شريحة  من  املحلية  العاملة  اليد 

التحفيز  و�شائل  على  اأك��رث  الرتكيز  ي�شتدعي 

والتنظيم عن طريق اإدماج و�شائل عمل جديدة 

النخيل  ت�شلق  مهنة  ممار�شي  متكن  وع�شرية 

�شالمة،  واأك��رث  اأف�شل  ظ��روف  يف  العمل  من 

على نحو ي�شاعد كذلك على اإدامة هذه املهنة 

جمال  يف  االأ���ش��الف  خلفها  ال��ت��ي  التقليدية 

ن�شاط زراعة النخيل.

وف�شال عن مكانتها لدى اجلزائريني يف �شائر 

على  اأكرب  ب�شعبية  حتظى  التمور  ف��اإّن  االأي��ام، 

من  االأخ��رية  تخلو  ما  ون��ادرا  رم�شان،  مائدة 

االإفطار  على  ال�شائمون  يقبل  حيث  التمور، 

قبل  االأح��ي��ان،  اأغلب  يف  واللنب  التمر  بتناول 

البيوت  اأرب��اب  ويحر�س  املغرب،  �شالة  اأداء 

نور" وهي  "دقلة  كميات كبرية من  على جلب 

هناك  ال�شائع  والطق�س  حمليا،  امل�شتهر  النوع 

اأن يتم ا�شتهالل االإفطار بالتمر، ويقّدم االأخري 

بالبيوت وامل�شاجد وامليادين العام رفقة اأكواب 

املناطق  عرب  اجتهت  ومهما  واحلليب،  اللنب 

اجلزائرية، جتد تغليبا دائما لتمور )دقلة نور( 

واحلليب التي يفتتح به االإفطار يوميا.

4.7 مليون نخلة  اأّن اجلزائر متتلك  اإىل  ُي�شار 

للتمور  م�شّدر  اأك��رب  كثاين  وتتموقع  منتجة 

عامليا بعد تون�س، مبعدل اإنتاج يفوق 550 األف 

طن.

ال��ري��ادة  وب�شكرة  غ��رداي��ة  حمافظتا  وت��ت��ب��واأ 

�شيما  التمر،  واأجود منتجات  اأكرب  الحتوائهما 

التي  عامليا  التمور  اأنواع  النور" اأف�شل  "دقلة 
منه  وت�شتفيد  اأوروب��ي��ة  دول  معظمها  ت�شتورد 

�شهر رم�شان من  امل�شلمة، خا�شة يف  اجلالية 

كل عام.

31 الشجرة المباركة - مارس  2014   



نخيـــل اإلمـــارات
في دليل الخليج

)1-3(

ثم  اخلليج«،  »دليل  كتاب  موؤلف  لورمير  على  البحث  هذا  يف  �شنتعرف 

وجمتمع  وجغرافيا  تاريخ  لدرا�شة  هام  كم�شدر  واأهميته  لكتابه  نتطرق 

منها  ا�شتقى  التي  وامل�شادر  العربية،  واجلزيرة  العربي  اخلليج  منطقة 

ق�شميه:  حمتويات  نحلل  واأخرًيا  العربية،  اإىل  وترجماته  العلمية،  مادته 

املتحدة،  العربية  االإم��ارات  يف  النخيل  نتناول  ثم  والتاريخي.  اجلغرايف 

وتاريخه واأهميته، وبع�س ا�شتخداماته، ونر�شد توزيعه اجلغرايف، ون�شري 

لبع�س قبائلها التي امتلكت اأ�شجار نخيل، ونتطرق لدرا�شة اإنتاج وجتارة 

بالنخيل،  ارتبطت  االإم��ارات  تاريخ  يف  تاريخية  باأحداث  ونختم  التمور، 

التحليلي  التاريخي  املنهج  م�شتخدمني  اخلليج،  دليل  خالل  من  وذل��ك 

املقارن، لنحلل ما ورد يف ثنايا الكتاب، ونقارنها مبناطق اأخرى وبفرتات 

تاريخية اأخرى ما اأمكن ذلك.

كانت اجلزيرة العربية واخلليج العربي منطقة �شبه من�شّية عند الغرب 

»الذهب  عن  بحًثا  واالآالت  اجليولوجيا  خرائط  تاأتي  اأن  قبل  »اأوروب���ا«، 

القرن  اأوائ��ل  منذ  به  الناعمة  ال�شفراء  رمالها  ات�شخت  بعدما  االأ�شود« 

ال�شرقية الربيطانية1؛  الهند  اأن �شفن �شركة  التا�شع ع�شر. وبالرغم من 

وال�شرق  الهند  م��ع  املتاجرة  ملمار�شة  ع��دة  �شركات  م��ن  جمموعة   -1

ال�شركات  ملزاحمة  ع�شر  ال�شاد�س  القرن  اأواخ��ر  يف  تاأ�ش�شت  االأق�شى، 

دي�شمرب1600،   31 يف  اإن�شائها  وثيقة  اإليزابيث  امللكة  وقعت  الهولندية، 

اإ�شرتليني،  جنيه  األف   172 وراأ�شمالها   ،125 بها  امل�شاهمني  عدد  وكان 

وعن طريق هذه ال�شركة ا�شتطاعت بريطانيا اأن ت�شيطر على الهند وُبرما 

العربية  االإم���ارات  دول��ة  عطوي:  خليل  اأحمد  العربي.  واخلليج  واملاليو 

اأنهم  اإال  ع�شر،  ال�شابع  ال��ق��رن  مهد  منذ  اخلليج  ُع��ب��اب  متخر  كانت 

اأخرى  اأ�شياء  عن  ينقبون  كانوا  الغريبة،  وقبعاتهم  العجيبة،  ببواخرهم 

القليلة  البنادر  بع�س  على  التجارية  مبادالتهم  واقت�شرت  النفط،  غري 

على �شاطئ اخلليج؛ دون حماولة التوغل يف الياب�شة. وراأى املب�شرون يف 

نحو  التب�شريية  االإر�شاليات  منه  تنطلق  اأن  مُيكن  مكان  اأف�شل  الب�شرة 

حتقيق اأهدافها، وذلك لكثافة �شكانها، و�شهولة الو�شول اإليها، وموقعها 

العربية،  اجلزيرة  عمق  اإىل  النفاذ  مهمة  ُي�شهل  ال��ذي  االإ�شرتاتيجي 

 James ويتجلى ذلك من ر�شالة بعث بها املب�شر االأمريكي جيم�س كانتني

Cantine اإىل مقر االإر�شالية ُيربر اختياره للب�شرة بقوله: »يبدو اأن هذا 

املكان )الب�شرة( هو االأن�شب لفتح ثغرة نحو الهدف«2، ومن الب�شرة در�س 

والن�شر  للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  )بريوت:  وتطورها  ن�شاأتها  املتحدة، 

ال�شرقية  الهند  28؛ علي عبد اهلل فار�س: �شركة  1988(، �س  والتوزيع، 

)ال�شارقة:   ،1858-1600 العربي  اخلليج  تاريخ  يف  ودورها  الربيطانية 

هرني  37-39؛  �س   ،)1997 والن�شر،  واال�شت�شارات  للدرا�شات  امل�شار 

طه  �شليم  وتعليق  ترجمة  االأول،  اجلزء  احلديث،  العراق  ن�شاأة  فو�شرت: 

التكريتي، )بغداد: 1989(، �س 56؛

 Hoskins. H.L: British routs to India، )London: Longmans

.Green، 1928(، pp.5، 6

2- عبد اهلل نا�شر ال�شبيعي: »ن�شاط االإر�شالية االأمريكية العربية للتب�شري 

الثامنة  ال�شنة  االأول،  العدد  الدارة،  العربية«، جملة  �شرقي اجلزيرة  يف 

د. علي عفيفي علي غازي
afifyhistory@hotmail.com
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ال�شيا�شيون  واملبعوثون  والرحالة  املب�شرون 

منطقة اخلليج واجلزيرة العربية3. اأما اأ�شباب 

اختيار تلك املنطقة، فلخ�شها املب�شر �شموئيل 

من  »اإن  بقوله:   Samuel Zwemer زومي��ر 

االأ�شباب  املنطقة،  يف  العمل  اإىل  الدوافع  بني 

ا���ش��رتج��اع  يف  احل���ق  فللم�شيح  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

التي  ال��دالئ��ل  اأك��دت  التي  العربية،  اجل��زي��رة 

جتمعت...، اأن امل�شيحية كانت منت�شرة فيها، يف 

بداية عهدها...، ولهذا فاإن من واجبنا ان ُنعيد 

هذه املنطقة اإىل اأح�شان امل�شيحية«4.

لورمير

 J. م��وؤل��ف ال��ك��ت��اب ه��و ج��ون ج���وردن ل��ورمي��ر

اأب��رز  م��ن   ،)1914-G. Lor@imer )1870

ال�شيا�شيني، من  واملبعوثني  واملوؤرخني  الرحالة 

ال�شخ�شيات التي لعبت دوًرا يف اإر�شاء قواعد 

االأو�شط،  ال�شرق  الربيطانية يف  االإمرباطورية 

فقد  الربيطانية،  الهند  حكومة  رج��ال  اأح��د 

كان موظًفا يف �شلك اخلدمة املدنية الهندية، 

اخت�س مبنطقة اخلليج العربي، ومن اأبرز من 

و�شفوها يف بداية القرن الع�شرين، وعمل فيها 

�شنة  بغداد  مقيمية  توىل  ثم  �شيا�شًيا،  موظًفا 

عام  يف  اخلليج  دليل  كتابه  بو�شع  قام   ،1910

اأربعة  يف  الهند،  حكومة  من  بتكليف   ،1908

اأحدهما  ق�شمني،  حت��وي  �شخمة،  جم��ل��دات 

تاريخي، واالآخر جغرايف.

)�شوال 1402ه�(، �س 132.

3- هريمان بريجمان: املب�شر االأمريكي »جون 

ف��ان اأي�����س« ال��ذي دخ��ل ال��ع��راق مبهنة الطب، 

ترجمة  1902م،  1320ه�/  تاريخية  رح��ل��ة 

مركز  )الكويت:  ال�شيباين  اإبراهيم  بن  حممد 

�س   ،)2005 والوثائق،  وال��رتاث  املخطوطات 

.11

�شدمة  وترجمة(:  )اإعداد  الب�شام  خالد   -4

يف  االأمريكية  االإر�شالية  حكايات  االحتكاك، 

 ،1925-1892 العربية  واجل��زي��رة  اخلليج 

)بريوت: دار ال�شاقي، 1998(، �س 5.

�لقيمة �لتاريخية لدليل �خلليج

وعمان  للخليج  واجلغرايف  التاريخي  ال�شجل 

مو�شوعي  كتاب  العربية5؛  اجلزيرة  واأوا���ش��ط 

من اأهم واأبرز امل�شادر التاريخية واجلغرافية 

يف ت���اري���خ اخل��ل��ي��ج واجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة يف 

بالنواحي  يتعلق  ما  كل  يف  احلديث،  الع�شر 

والتاريخية  واجلغرافية  واالإداري���ة  ال�شيا�شية 

مُييط  فهو  وغريها،  والثقافية،  واالقت�شادية 

هذه  ت��اري��خ  م��ن  جمهولة  ج��وان��ب  ع��ن  »اللثام 

وما  �شاكنيها،  واأح���وال  وجغرافيتها  املنطقة 

و�شيا�شية،  اقت�شادية  وقائع  من  عليها  اختلف 

واأحداث ُتلقي ال�شوء على هذا التاريخ، وُتقدم 

العربي  احلا�شر  يهب  ما  الروؤية  عنا�شر  من 

ووع��ي  ما�شية  فهم  على  ال��ق��درة  م��ن  م��زي��ًدا 

حا�شره، كما تزود الباحثني مبادة غنية تدخل 

مُبعطيات  ال�شيا�شة  رجال  ومتد  اأبحاثهم،  يف 

ت�شاعد يف الت�شور والت�شخي�س والتخطيط«.

موؤلًفا  لي�س  اأن��ه  اإىل  ذل��ك  يف  ال�شبب  ويرجع 

الر�شمية  املوؤلفات  من  واإمن��ا  العام،  لالإطالع 

على  ك��ب��ري  ب�شكل  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي  وال�����ش��ري��ة 

العالقة  ذات  الربيطانية  االأر�شيفات  �شجالت 

اأع��دت  وال��ت��ي  امل��ك��ت��وب عنها،  ب��امل��و���ش��وع��ات 

الربيطانية  احلكومية  املوؤلفات  من  كغريها 

الر�شمية  الربيطانية  االأجهزة  االأخرى خلدمة 

وغ���ري ال��ر���ش��م��ي��ة يف ال��داخ��ل واخل�����ارج، من 

باحثون  بها  ق��ام  متخ�ش�شة  درا���ش��ات  خ��الل 

العلمي،  البحث  اأ�ش�س  اتبعوا  متخ�ش�شون، 

وحتديد  العلمية،  واملنهجية  التحليل  حيث  من 

االأهداف6، والتوثيق املُكمل للمنهجية، ويتناول 

 J. G. Lorimer: Gazetter of the  -5

 Persian gulf، Oman and Central

 Arabia )Buckhamshire: Archive

.)Editions، 1988 )Orig 1908، 1915

احلمريي:  ثالث  بن  اأحمد  خليفة  جمعة   -6

املعرفة  هيئة  )دبي:  وال��ل��وؤل��وؤ،  الغو�س  رحلة 

�س   ،)2011 دبي،  بحكومة  الب�شرية  والتنمية 

.18 ،17
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معار�شة الهيمنة االأوروبية«8.

وي�شتمد هذا الدليل اأهميته، من كونه مل يو�شع 

واإمن��ا  تاريخي،  م��وؤل��ف  اأن��ه  على  االأ���ش��ا���س  يف 

الربيطانية  الهند  حكومة  من  بتكليف  و�شع 

تاريخًيا  �شجاًل  لي�شبح  موظفيها،  كبار  الأحد 

جغرافًيا، �شيا�شًيا، اجتماعًيا، اقت�شادًيا، يكون 

الربيطانيني،  الر�شميني  املوظفني  متناول  يف 

الذين ُيبتعثون خلدمة بالدهم يف هذه املنطقة، 

ودراي��ة  خربة  على  عليه  االإط��الع  بعد  ليكونوا 

الدليل هو توفري  اإعداد  بها. وكان الهدف من 

مع  تعاملهم  يف  الهند  حكومة  ملوظفي  مرجع 

العربية على  االإم��ارات  واأف��راد  واأعيان  وجهاء 

اجلزيرة  يف  العربية  والقبائل  اخلليج  �شواحل 

املوّثقة  املعلومات  اكت�شبت  هنا  ومن  العربية. 

النظر  بغ�س  كبرية  م�شداقية  احتواها  التي 

عن االآراء ووجهات النظر التي تعرب عن وجهة 

النظر الربيطانية.

ال�شرية،  الوثائق  من  الدليل  هذا  اعترب  وقد 

للمعنيني  اإال  عليها  االإط����الع  ي��ج��وز  ال  ال��ت��ي 

اإال  بتداوله  ُي�شمح  مل  ولذلك  لهم،  وامل�شرح 

بطريقة �شرية بني ال�شيا�شيني الربيطانيني يف 

املنطقة. وقد مّت االنتهاء من الق�شم اجلغرايف 

العام  وهو   ،1908 عام  قبل  ال�شجل  هذا  من 

الذي طبع فيه، اأما الق�شم التاريخي، فقد طبع 

عام 1915، كما اأنهما ُطبعا يف كلكتا يف الهند 

االأم��ر  اأول  منه  ُيطبع  ومل  حم���دودة،  ن�شخ  يف 

عيد طبعه مرة اأخرى يف 
ُ
�شوى مائة ن�شخة9. واأ

ال��رح��ال��ة  »ك��ت��اب��ات  اإي��ك��ل��م��ان:  ف.  ديل.   -8

واخلليج  االإ�شالمية  املجتمعات  عن  الغربيني 

حممد  تعريب  التقومي«،  يف  حماولة  العربي: 

عفيف، يف كتاب: عبيد علي بن بطي: كتابات 

الرحالة واملبعوثني عن منطقة اخلليج العربي 

عرب الع�شور )دبي: مركز جمعة املاجد للثقافة 

والرتاث، 1996(، �س -360 363.

جلمن  الكولونيل  رحلة  جلمن:  الكولونيل   -9

ترجمة   ،1910-1909 العربية  اجل��زي��رة  يف 

العربية  ال��دار  )بريوت:  عمر  اهلل  عبد  خالد 

بومباي عام 1928. ثم ظهرت طبعة اإجنليزية 

ج��ًدا  ح���روف �شغرية  اأي��رل��ن��دا يف  اأخ���رى يف 

تختلف يف حجمها عن طبعة كلكتا. ولكن جميع 

ن�شخه كانت حمجوبة عن اأيدي اجلمهور، ومل 

ملفات  حبي�شة  وظلت  عليها،  باالإطالع  ُي�شمح 

قرابة  و�شجالتها  الربيطانية  الهند  حكومة 

االإجنليزي  القانون  �شمح  حتى  �شنة،  خم�شني 

القانونية،  الفرتة  م��رور  بعد  ون�شره  بتداوله 

)تقريًبا  الع�شرين  القرن  منت�شف  خالل  اأي 

الربيطانية  احلكومة  �شمحت  حني   ،)1958

برتجمته،  قطر  دول��ة  حكومة  فقامت  بن�شره، 

ا  خ�شي�شً اأعد  فالكتاب  الحًقا.  �شنو�شح  كما 

ال�شتعمال امل�شوؤولني الربيطانيني، واال�شتخدام 

يف  الربيطانية  ال�شلطات  قبل  م��ن  الر�شمي 

منوذًجا  اعتباره  ميكن  ولهذا  العربي.  اخلليج 

للكتابة ال�شرية عن املنطقة.

تعني  لورمير  اختارها  التي   Gazetter وكلمة 

معجم جغرايف، واإن ترجمت اإىل العربية بكلمة 

املوؤلف  عليه  ا�شتمل  ملا  املواءمة  لزيادة  دليل، 

باالأحرى  اأو  جغرافية  مف�شلة  معلومات  من 

ا�شتخباراتية الأنها كتبت كتقارير �شرية.

م�سادر دليل �خلليج

االإ�شرتاتيجية  العربي  اخلليج  اأهمية  ازدادت 

القرن  اأواخ��ر  منذ  وال�شيا�شية،  واالقت�شادية 

التا�شع ع�شر، ب�شبب ا�شتداد التناف�س االأوروبي 

ت��زاي��د  اإىل  اأدى  ال���ذي  االأم����ر  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

 ،1899 ع��ام  بعد  بها  ال��ربي��ط��اين  االه��ت��م��ام 

اإذ  لها،  �شامل  مل�شح  احلاجة  ظهرت  وبالتايل 

راأى اللورد كريزون Lord Curzon، نائب ملك 

بريطانيا يف الهند )1899-1904(، بعد جولة 

له يف اخلليج اأواخر �شنة 1903، �شرورة اإعداد 

دليل جغرايف تاريخي؛ ليكون مرجًعا يف متناول 

حكومة  يف  الربيطانيني  ال�شيا�شيني  امل�شوؤولني 

الهند. ويف �شتاء )1904-1905( �شّكل لورمير، 

امل�شاعد  املقيم  يعاونه جا�شكني،  بتكليف منه، 

يف بغداد فيما بعد، واملالزم جابرييل، املوظف 

للمو�شوعات، 2006(، �س 33.

مو�شوع تندر مراجعه، ويعر�س حلقائق ووقائع 

وما  اخلارجية،  القوى  مع  العرب  �شراع  من 

داخلية  اأح���داث  م��ن  املنطقة  كيانات  عرفته 

وتطورات، ولهذا ال مُيكن اأن ي�شتغني اأي باحث 

واخلليج  العربية  اجل��زي��رة  بتاريخ  مهتم  اأو 

املنطقة  اأح���وال  ي�شم  فهو  الكتاب،  ه��ذا  عن 

نحو  اإىل  متتد  تاريخية  ف��رتة  عرب  واأح��داث��ه��ا 

ال�شاد�س  القرن  بواكري  من  تبداأ  قرون،  اأربعة 

ع�شر، وتنتهي عند اأوائل القرن الع�شرين.

والدرا�شات الو�شفية التي اأعدها لورمير؛ ُتعد 

اجلغرايف،  املجال  يف  منتظًما  مرجعًيا  عمال 

عن  م��وج��زة  �شاملة  نظرة  يت�شمن  فالكتاب 

رغم  ال�شيا�شي،  والنظام  واالأم��اك��ن  النا�س 

القبلية  بالعالقات  ح�ًشا  ُيعطينا  ال  كاتبه  اأن 

القبائل  اأ���ش��م��اء  ُي��ح��دد  ف��ه��و  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 

ملرونة  فهم  ب��اأي  ي��زودن��ا  اأن  دون  وزع��م��اءه��ا 

فاإنه  ثم  وم��ن  وال�شيا�شية،  القبلية  االأنظمة 

الكتابة  م��ع  م��وا���ش��ع��ه  م��ن  ك��ث��ري  ي�����ش��رتك يف 

الو�شفية لبوركهارت املو�شوعة يف بداية القرن 

اأن  �شمنًيا  فيها  ُيفرت�س  التي  ع�شر7،  التا�شع 

واأنها  ال��ق��درات،  حم��دودة  القبلية  ال�شخو�س 

العامل اخلارجي،  مع  التعامل  على  قادرة  غري 

»ال��ن��ظ��رة  يف  امل��ت�����ش��م��ن  ال��و���ش��ف  اأن  ذل���ك 

مياثل  اخلليج  دليل  يف  ال����واردة  املتفح�شة« 

عرب  »���ش��ور  فقد  االأرا����ش���ي،  م�شاح  و���ش��ف 

يتغريون،  ال  �شلبيني  اأنا�ًشا  وحكامهم  اخلليج 

ومن ال�شهل التنبوؤ مبا ي�شدر عنهم من �شلوك، 

بحقهم  ورد  ما  مع  كبري  ب�شكل  يتعار�س  وهذا 

الهيمنة  فيها  كانت  التي  ال�شابقة،  الفرتة  يف 

االأوروبية اأقل اإحكاًما، ومع ما �شريد يف �شاأنهم 

كذلك يف الفرتة الالحقة، وبخا�شة يف فرتة ما 

بعد احلرب العاملية الثانية التي تعاظمت فيها 

7- جون لوي�س بوركهارت: ترحال يف اجلزيرة 

العربية، جزاآن، ترجمة �شربي حممد ح�شن، 

)القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2007(؛

 J. L. Burckhardt: Voyages en Arabie،

 2 Tome، )Paris: Arthus Bertrand

.)Editeuk، 1835
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ال�شيا�شي يف حكومة الهند، فريًقا من الباحثني 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني وال��ع�����ش��ك��ري��ني واجل��غ��راف��ي��ني، 

جلمع  اخلليج  �شواحل  اإىل  جولة  يف  راف��ق��وه 

املعلومات الدقيقة عن مناطق اخلليج واأوا�شط 

الدليل.  هذا  ت�شمنها  التي  العربية،  اجلزيرة 

ما  وجمعوا  و�شجلوا  املهمة،  امل��راك��ز  ف���زاروا 

الكاتب  زاره���ا  التي  االأم��اك��ن  وم��ن  اأمكنهم. 

والكويت  والبحرين  وال�شارقة  و�شحار  م�شقط 

وبو�شهر  واملحمرة  وكربالء  وبغداد  والب�شرة 

اأن  البداية  يف  موؤلفه  وافرت�س  عبا�س.  وبندر 

العمل  تو�شيع  ك��ان  ثم  اأ�شهر  �شتة  يف  ينجزه 

وتدقيقه وتعميقه ما جعل عملية االجناز متتد 

على مدار عقد كامل ُبذل فيه جهد كبري �شمل 

من  وعمليات  بالرحالت،  والقيام  االأب��ح��اث، 

امل�شح امتدت اإىل اأو�شع التفا�شيل.

الدليل معتمًدا على م�شادر  كتب لورمير هذا 

املبا�شرة،  امليدانية  ال��درا���ش��ة  اأب��رزه��ا  ع��دة 

يقوم  كان  التي  الناب�شة،  اليومية  واملعاينات 

بها بنف�شه، اأو يقوم بها بع�س موظفي وممثلي 

الر�شمية  ال��وث��ائ��ق  على  واع��ت��م��د  االإجن��ل��ي��ز، 

الربيطانية املتمثلة مب�شتندات وزارة اخلارجية 

الهند  و���ش��ع��ت ح��ك��وم��ة  ك��م��ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 

كل  وبعثته،  لورمير  ت�شرف  حتت  الربيطانية 

تقارير  مثل  ووثائقها،  ومعلوماتها  �شجالتها 

 The East India ال�شرقية  ال��ه��ن��د  ���ش��رك��ة 

وكاالتها،  وتقارير  ومرا�شالتها   ،company

وخم����ت����ارات ح��ك��وم��ة ب���وم���ب���اي، وجم��م��وع��ة 

وت��ق��اري��ر   ،J. A. Saldanaha ���ش��ال��دان��ه��ا 

والع�شكرية  ال�شيا�شية  والبعثات  ال�شفارات 

والتجارية، واأبرزها كتاب »لو C. R. Low« عن 

املعاهدات  الهندية، وجمموعة  البحرية  تاريخ 

واالتفاقيات وامل�شتندات، التي جمعها و�شنفها 

عن  ف�شاًل   .C. U. Aitchison10 »ات�شي�شون« 

10- ف�شال عن املعاهدات التي جمعها هريوتز:

 Hurewitz. J.C: Diplomacy in the Near

 and Middle East، A documentary

 Vol.1، )New York:،1914-record:1535

)1987

املنطقة،  ح��ول  االأوروب��ي��ني  ال��رح��ال��ة  كتابات 

بلدان اخلليج،  األفها رحالة علماء جابوا  التي 

وعرفوها �شرًبا �شرًبا، وم�شحوا مناطقه م�شًحا 

اأبرزها  التي  واأوثقها،  التفا�شيل  باأدق  اأمدهم 

 ،Carsten Niebuhr11 رحالت: كار�شنت نيبور

 ،12J.S Buckingham بكنجهام  وجيم�س 

 ،W.G Palgrave13 بلجريف  جيفورد  ووليم 

فور�شرت  وج��ورج   ،G.A Olivier14 واأوليفييه 

ولوي�س   ،George F. Sadlier15 ���ش��ادل��ري 

 Lady Anne بلنت  واآن   ،Lewis pell16 بيلي 

اجلزيرة  �شبه  اإىل  رحلة  نيبور:  كار�شنت   -11

العربية واإىل بالد اأخرى جماورة لها، جزاآن، 

ترجمة عبري املنذر )بريوت: موؤ�ش�شة االنت�شار 

العربي، 2007(.

�شنة  العراق  اإىل  رحلتي  بكنغهام:  جم�س   -12

التكريتي،  طه  �شليم  ترجمة  ج���زاآن،   ،1816

)بغداد: مطبعة اأ�شعد، 1968(؛

 Buckingham J. S.: Travels in

 Mesopotamia، 2 Vol. )London: Henry

.)Colburn، 1827

اجلزيرة  و�شط  باجلريف:  جيفورد  وليم   -13

العربية و�شرقها، جزاآن، ترجمة �شربي حممد 

للثقافة،  االأع��ل��ى  املجل�س  )القاهرة:  ح�شن، 

2001(؛

 William Gifford Palgrave: Central

 ،)1863-and Eastern Arabia )1862

.)London: MacMillan and co.، 1869(

 Olivier، G. A.: Voyage dans  -14

 L،empire Ottoman، L، Egypt et la

 Perse، 3 Tome )Paris: Chez H Agasse،

.)1807

رحلة عرب اجلزيرة  �شادلري:  فور�شرت  15- ج. 

�شعود  حتقيق  1819م،  ع��ام  خ��الل  العربية 

العجمي،  اجل��م��ران  غ��امن  بن  العود  غ��امن  بن 

)الكويت: مطابع القب�س، 2005(.

رحلة  بيلي:  لوي�س  كولونيل  الليفتنانت   -16
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 ،Charles Hubert18 Blunt17، و�شارل هوبري 

 ،Charles M. Doughty19 داوت��ي  وت�شارلز 

 ،Baron Eduard Nolde20 نولده  واإدوارد 

Julius Euting21، وهوجارث  اأوتينج  ويوليو�س 

 Carlo جوارماين  وكارلو   ،D. G. Hogarth22

جيم�س  وكلوديو�س   ،Claudio Guarmani23

اهلل  عبد  الرحمن  عبد  ترجمة  الريا�س،  اإىل 

ال�شيخ، ) الريا�س: مطابع جامعة امللك �شعود، 

.)1991

مهد  جن��د  اإىل  رح��ل��ة  ب��ل��ن��ت:  اآن  ل��ي��دي   -17

الع�شائر العربية، ترجمة اأحمد اإيب�س، )دم�شق: 

دار املدى للثقافة والن�شر، 2005(؛

 Lady Anne Blunt: Voyage en Arabie،

.))Paris: Libririe Hachette Etc.، 1882

العربية  اجلزيرة  يف  رحلة  هوبري:  �شارل   -18

الو�شطى 1878-1882، ترجمة اإلي�شار �شعادة، 

)بريوت: كتب للن�شر والتوزيع، 2003(.

���ش��ح��راء  ت��رح��ال يف  داوت�����ي:  ت�����ش��ارل��ز   -19

�شربي  ترجمة  ج����زاآن،  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��زي��رة 

االأع��ل��ى  املجل�س  )القاهرة:  ح�����ش��ن،  حم��م��د 

للثقافة، 2005(؛ 

 Charles M. Doughty: Travels in Arabia

 Deserta، )New York: The Heritage

.)Press، 1953

20- اإدوارد نولده: االأو�شاع ال�شيا�شية يف و�شط 

اجلزيرة العربية عند نهاية القرن التا�شع ع�شر 

نولده  اإدوارد  ال��ب��ارون  رحلة  ن�س  امل��ي��الدي، 

مبعوث رو�شيا اإىل جند عام 1893م/ 1310ه�، 

دار  �شركة  )الريا�س:  البادي،  عو�س  ترجمة 

بالد العرب للن�شر والتوزيع، 2002(.

اجلزيرة  داخ��ل  رحلة  اأوتينج:  يوليو�س   -21

ال�شعيد  ف��اي��ز  ب��ن  �شعيد  ت��رج��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة، 

)الريا�س: دارة امللك عبد العزيز، 1999(.

 D. G. Hogarth: Arabia، )Oxford:  -22

.)the Clarendon press، 1922

23- كارلو كالوديو جوارماين: جند ال�شمايل، 

من  ل��ورمي��ر  وا���ش��ت��ف��اد   .C. J. Rich24 ري���ج 

بل  مايلز؛  كتابات  يف  وردت  التي  املعلومات 

من  كثري  يف  االأ���ش��ل  طبق  ن�شخة  يكون  يكاد 

مو�شوعاته25.

كما ا�شتفاد لورمير من رحالت وا�شتطالعات 

بريطانيون،  �شباط  بها  ق��ام  �شبقته  ك��ث��رية 

الهند  حكومة  اأوف���دت  نف�شها،  ال��ف��رتة  ففي 

 Sher ج��اجن  �شري  برئا�شة  بعثة  الربيطانية 

بع�س  يف  جغرايف  م�شح  بعملية  للقيام   ،Jang

وا�شتعان  لها.  خرائط  ور�شم  اخلليج  مناطق 

بتقارير امليجور بري�شي كوك�س P. Cox، الوكيل 

رحالته  عن  م�شقط،  يف  الربيطاين  ال�شيا�شي 

داخل عمان )1902-1901(.

نائب  ب��ريت��ون،  امليجور  ك��ان   1904 ع��ام  ويف 

يف  بريطانيا  ملك  اجل��الل��ة  �شاحب  قن�شل 

اجلراحي  نهر  على  تعرف  من  اأول  املحمرة، 

حتى  جمهوال  كان  والذي  عرب�شتان،  اإقليم  يف 

جغرافية  يف  اأب��ح��اث  كتب  كما  ال��وق��ت،  ذل��ك 

اإقليم الفالحية وطبيعة االأر�س املجاورة خلور 

قن�شل  نائب  ل��ورمي��ر،  امل���الزم  وق��ام  مو�شى. 

با�شتطالعات  االأه���واز،  يف  اجلاللة  �شاحب 

-1904( �شتاء  وخ��الل  عرب�شتان.  يف  مفيدة 

الق�شيم،  يف  ُعنيزة  اإىل  القد�س  م��ن  رحلة 

ترجمة اأحمد اإيب�س، )اأبو ظبي: هيئة اأبو ظبي 

للثقافة والرتاث، 2009(.

املقيم  ريج  رحلة  ريج:  جيم�س  كلوديو�س   -24

بغداد  اإىل   1820 عام  العراق  يف  الربيطاين 

الدين  بهاء  اللواء  ترجمة  واإي��ران،  وكرد�شتان 

للمو�شوعات،  العربية  ال��دار  )بريوت:  ن��وري، 

.)2008

الها�شمي:  �شعيد  ب��ن  حممد  ب��ن  �شعيد   -25

الربيطاين  القن�شل  جلوالت  العلمية  »القيمة 

يف   ،»1885-1874 عمان  �شلطنة  يف  مايلز 

ال��رح��الت  ال��ع��زي��ز:  امل��ل��ك ع��ب��د  ك��ت��اب دارة 

ال��ث��اين،  اجل���زء  العربية  اجل��زي��رة  �شبه  اإىل 

 ،)2000 العزيز،  عبد  امللك  دارة  )الريا�س: 

�س 751، 769، 770.

1905( قام جي. بلجرمي، من مكتب االأبحاث 

�شامل  جيولوجي  مب�شح  الهندية،  اجليولوجية 

ل�شاحل اخلليج.

الوكيل  نوك�س،  الكابنت  ق��ام   1905 ع��ام  ويف 

هذا  جنوبي  بجولة  ال��ك��وي��ت،  يف  ال�شيا�شي 

املكان، ويف العام التايل قام برحلة و�شل فيها 

اإىل حفار، على مبعدة 160 ميال من الكويت، 

اأن  رغم  اآخر  اأوروب��ي  رحالة  اإليها  ي�شبقه  ومل 

معلومات  على  وح�شل  عنها،  كتبوا  كثريين 

جديدة عن القبائل، وتقرير حول القوة القتالية 

�شافر  العام  نف�س  ويف  اجلنوبية.  عنزة  لقبيلة 

اإقليم  اإىل  الطبيعي  التاريخ  علماء  من  اثنان 

وامل�شرت  وارد  بيل  الكولونيل  هما  عرب�شتان، 

وورتام. ويف �شتاء )1905-1906( قام امليجور 

م�شكالت  حلل  رح��الت،  بعدة  كوك�س  بري�شي 

ديلم  فيها  زار  بالدليل،  تتعلق  طبوغرافية 

وبهبهان ونهر الهندي ومع�شور ونهر اجلراحي 

وق��وب��ان،  والبهمن�شري  والفالحية  وال��ب��وزي��ة 

قبل  بو�شوح  معلومة  غري  املواقع  هذه  وكانت 

اخليمة  راأ���س  من  برحلة  ب��ًرا  قام  كما  رحلته. 

اإىل �شحار عرب الربميي، �شحبه فيها املالزم 

�شكوت، من البحرية الهندية، كي يحدد بدقة 

مكان واحة الربميي.

عام  يف  ال�شيا�شي،  امل�شاعد  جا�شكني،  وبحث 

1906، الطرق الرئي�شة عرب اجلزيرة العربية 

وبف�شل  االأهايل.  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��ًدا 

املقيم  وب��ري��دو،  الكويت،  يف  نوكي  جمهودات 

املرتجم  احل��ق  اإن��ع��ام  ومب�شاعدة  ال�شيا�شي، 

البحرين،  يف  الربيطانية  ال�شيا�شية  بالوكالة 

توافرت معلومات جديدة �شنة 1907، اأ�شبحت 

مراجع حديثة للمقيمني والوكالء ال�شيا�شيني26.

احلميدي:  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد   -26

ر�شم  الأخ���ط���اء  حتليلية  ح�����ش��ري��ة  »درا����ش���ة 

ال�شعودية  العربية  باململكة  املت�شلة  االأ�شماء 

اخلليج  دليل  كتاب  من  اجل��غ��رايف  الق�شم  يف 

العزيز:  عبد  امللك  دارة  كتاب  يف  للورمير«، 

اجلزء  العربية  اجلزيرة  �شبه  اإىل  الرحالت 

العزيز،  عبد  امللك  دارة  )الريا�س:  ال��ث��اين، 
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ا�شتفاد  ق��د  ل��ورمي��ر  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  وجت��در 

اإىل  ترجمت  التي  العربية  امل�شادر  بع�س  من 

»ك�شف  ك��ت��اب  مثل  ع�����ش��ره،  يف  االإجن��ل��ي��زي��ة 

ال�شادة  ل�شرية  املبني  »الفتح  وكتاب  الغمة«27، 

ترجمهما  اأن  بعد  وذل���ك  �شعيدين«28.  ال��ب��و 

ال��وك��ي��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف اخل��ل��ي��ج ال��ف��ار���ش��ي، 

يف  بومباي  كني�شة  راع��ي  بادجر،  وامل�شت�شرق 

اأن  لورمير  ا�شتطاع  وقد  التوايل.  على  الهند، 

وبياناته  معلوماته  و�شع  يف  ذلك  من  ي�شتفيد 

وتدقيقها وت�شنيفها على النحو الذي �شدر به 

هذا الدليل ال�شخم. 

عندما  دقيقة  امل��وؤل��ف  معلومات  ج��اءت  وق��د 

الر�شمية  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��وث��ائ��ق  ع��ل��ى  يعتمد 

دونها  التي  معلوماته  اأما  الدقيقة،  والتقارير 

يف  وبخا�شة  لل�شمع،  نتيجة  اأو  رواة  عن  نقال 

دقيقة،  وغ��ري  ناق�شة  ج��اءت  فقد  االأن�����ش��اب، 

ولذا فاملوؤلف له ما له من فائدة، وعليه ما عليه 

من مالحظات ال تخفى على الدار�س الباحث 

ومن  العربية29.  واجل��زي��رة  اخلليج  تاريخ  يف 

الدليل،  ه��ذا  ق��راءة  عند  باملالحظة  اجلدير 

اأن نفرق بني املعلومات واحلقائق التي اأوردها 

واالإمربيالية  اال�شتعمارية  والنزعة  لورمير، 

االآراء  م��ن  الكثري  طبعت  ال��ت��ي  الربيطانية 

بريطانيا  دور  اإىل  تنظر  التي  النظر  ووجهات 

2000(، �س 982، 983.

الغمة  العماين: ك�شف  27- �شرحان بن �شعيد 

اجلامع الأخبار االأمة، حتقيق عبد املجيد حبيب 

والثقافة،  ال��رتاث  وزارة  )م�شقط:  القي�شي، 

.)2005

28- حميد بن حممد بن زريق: الفتح املبني يف 

�شرية ال�شادة البو�شعيديني، حتقيق عبد املنعم 

القومي  ال��رتاث  وزارة  )م�شقط:  واآخ��ر،  عامر 

والثقافة، 1995(.

يف  درا�شة  عليه:  اأب��و  ح�شن  الفتاح  عبد   -29

احلديث  العربية  اجل��زي��رة  ت��اري��خ  م�����ش��ادر 

للن�شر  امل��ري��خ  دار  )الريا�س:  وامل��ع��ا���ش��ر، 

والتوزيع، 1979(، �س 407، 408.

يف  وح�شارة  �شالم  ر�شالة  �شاحبة  باعتبارها 

املنطقة.

ترجمة دليل اخلليج 

كتاب  يحتويها  التي  القّيمة  للمعلومات  نظًرا 

لورمير، وما يتمتع به من قيمة علمية، ولُي�شبح 

ال��درا���ش��ات  يف  ال��ع��رب  الباحثني  م��ت��ن��اول  يف 

للمنطقة،  واجلغرافية  واالجتماعية  التاريخية 

فقد قامت حكومة قطر ممثلة يف ق�شم الرتجمة 

العربية  اللغة  اإىل  برتجمته  اأمريها  دي��وان  يف 

يف اأربعة ع�شرة جملًدا، موزعة باملنا�شفة بني 

عام  مرة  الأول  ن�شر  ال��ذي  التاريخي،  ق�شميه 

1967، واجلغرايف املطبوع عام 1969، يخت�س 

كل جزء منها بجانب من اجلوانب، مع اختزال 

ا�شمه اإىل »دليل اخلليج«. وطبع مبطابع علي بن 

علي بالدوحة، ون�شر على نفقة �شمو حاكم دولة 

قطر، وهو اآنذاك ال�شيخ اأحمد بن علي اآل ثاين 

)1960-1972(، اإال اأن الرتجمة االأوىل جاءت 

�شريعة، وفيها الكثري من االأخطاء، ووجهت لها 

هذا  ترجمة  فاأعيدت  االنتقادات،  من  الكثري 

ال�شيخ  عهد  يف   1976 عام  ثانية  مرة  املوؤلف 

خليفة بن حمد اآل ثاين )1995-1972(.

ونظرًا الأهمية هذا الدليل وتزايد الطلب عليه 

من اجلامعات، ومراكز االأبحاث والدرا�شات، 

واملهتمني بالدرا�شات اخلليجية يف دول اخلليج 

وغريها فقد تقرر ت�شكيل جلنة بقرار من رئي�س 

الباحثني  من  نخبة  ت�شم  االأم���ريي،  ال��دي��وان 

االأخطاء  ت�شحيح  مهمة  تتوىل  املتخ�ش�شني 

من  والتثبت  ال�شابقتني،  الطبعتني  يف  ال��واردة 

اأ�شماء االأماكن واملواقع التاريخية واجلغرافية 

واأ�شماء القبائل واالأ�شر، التي ورد ذكرها، وقد 

وم�شادر  مبراجع  ذل��ك  يف  اللجنة  ا�شتعانت 

كثرية، واعتمدت على خرائط منجزة يف دول 

املنطقة، باالإ�شافة اإىل معاجم اأ�شماء االأماكن 

واملواقع اجلغرافية، ومعاجم القبائل واأماكنها 

يف جميع دول املنطقة.

يف  االأخ��ط��اء  من  ع��دًدا  اللجنة  اكت�شفت  وق��د 

حوايل  عددها  البالغ  الدليل،  ه��ذا  �شفحات 

�شتة اآالف �شفحة تقريًبا، فقامت بت�شحيحها 
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ال�شواب،  اإىل  االأق���رب  اأن���ه  تظن  م��ا  ح�شب 

العائالت  ن�شب  م�شجرات  بتنظيم  قامت  كما 

احل��اك��م��ة وت��ع��دي��ل��ه��ا ع��ل��ى ن��ح��و م���ا ورد يف 

ال�شور  للدليل  واأ�شافت  االإجنليزي،  االأ�شل 

الن�شخة  يف  املوجودة  االأ�شلية  الفوتوغرافية 

االإجنليزية، التي مل ي�شبق ن�شرها يف الطبعات 

�شنة  ثالثة  طبعة  يف  طباعته  واأعيد  ال�شابقة، 

اآل  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ  نفقة  على   2002

اإىل  )1995-2013(، لت�شاف  اأمري قطر  ثاين 

والوثائق  الثقايف  بالرتاث  اهتمامه  يف  ماآثره 

فيها  ملا  عليها  املحافظة  وحتمية  التاريخية، 

االأمة  اأبناء  منها  ولي�شتفيد  املعرفة،  كنوز  من 

التاريخي  ب�شقيه  اخلليج  دليل  ليكون  العربية، 

اأيادي  واجلغرايف بطبعته اجلديدة يف متناول 

الطبعة  وه��ي  وال��ق��راء،  والدار�شني  الباحثني 

مكتفني  الدرا�شة،  ه��ذه  عليها  اعتمدت  التي 

اجل��غ��رايف  للق�شم  ق��و���ش��ني،  ب��ني  ب��االإ���ش��ارة، 

»ت«،  بحرف  التاريخي  وللق�شم  »ج«،  بحرف 

يتبعها رقم املجلد، فاإذا كانت على �شبيل املثال 

الق�شم  من  اخلام�س  املجلد  تعني  فهي  »ج5« 

اجلغرايف، اأما اإذا كانت مثال »ت3«، فهي تعني 

املجلد الثالث من الق�شم التاريخي، وتبع ذلك 

رقم ال�شفحة.

التزمت  مبا  العربية  الطبعات  التزمت  وق��د 

االأ����ش���ل يف عر�س  ال��ط��ب��ع��ة االإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ه 

االأحداث التاريخية، واأ�شماء االأماكن والقبائل 

الرتتيب  بذلك  خمالفة  االإجنليزية  باالأبجدية 

دخلت  االأ�شا�س  هذا  وعلى  العربي،  املعجمي 

املبتدئة  االأ���ش��م��اء  ذات  وال��ق��ب��ائ��ل  امل��ن��اط��ق 

بحرف العني باللغة العربية جنًبا اإىل جنب مع 

احلروف  اأول  االألف  بحرف  املبدوءة  االأ�شماء 

االإجنليزية30.

ويف حماولة لنف�س الغبار عن هذا الكتاب ونقله 

ومتكني  له،  جديد  اأفق  و�شق  ال�شاد،  لغة  اإىل 

القارئ العربي من االإطالع عليه واالإفادة منه، 

جامعة  عليها  اأ�شرفت  اأخ��رى  ترجمة  �شدرت 

احلميدي:  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  اهلل  عبد   -30

مرجع �شابق، �س 981.

ب�شلطنة عمان حملت عنوان  قابو�س  ال�شلطان 

واأوا���ش��ط  وعمان  للخليج  التاريخي  »ال�شجل 

دار  ون�شره  طباعته  تولت  العربية«،  اجلزيرة 

ا�شتعانت   ،1995 عام  بلندن،  للن�شر  غارنت 

طليعتهم  يف  اخل��ربة  ذوي  من  متكامل  بفريق 

الرتجمة  وم��دق��ق��و  امل��ت��م��ر���ش��ون،  امل��رتج��م��ون 

املوؤهلون، والعاملون يف حقل اللغة، الذين قراأوا 

الن�س املرتجم، وحر�شوا على عربية العبارة، 

واملخت�شون  ال��ت��اري��خ،  يف  املخت�شون  ومنهم 

االجتماع،  علم  يف  واملخت�شون  اجلغرافيا،  يف 

و�شاعدوهم  املرتجمني  جميعهم  واكبوا  الذين 

اإليه،  والولوج  الن�س،  فح�س  من  مزيد  على 

وال��ن��ج��اح يف ت��ع��ري��ب��ه، وق���د دخ���ل يف ور���ش��ة 

واكبوا  بريطانيون  م�شت�شرقون  ا  اأي�شً الرتجمة 

ما  املالحظات  من  مبدين  الرتجمة  يف  العمل 

على  واأ�شرف  التجويد.  من  مزيد  اإىل  ُيف�شي 

هذه الرتجمة الدكتور »دريك هوب وود« مدير 

اأنطوين  �شانت  كلية  االأو�شط يف  ال�شرق  مركز 

بجامعة اأك�شفورد، وذلك يف ق�شمني ت�شمن كل 

ق�شم 7 جملدات.

يف  االإجن��ل��ي��زي  الن�س  الطبعة  ه��ذه  ووف���رت 

مقابل الن�س العربي، يف حيز مادي واحد يقع 

يف مدى الب�شر والب�شرية، فجاءت كل �شفحة 

االإجنليزية31.  باللغة  �شفحتها  تقابلها  عربية 

يذكر  اأن  جملد  كل  بداية  يف  النا�شر  وحر�س 

املجلد  لهذا  العربية  الرتجمة  مراقبة  »جرت 

الدكتور  جانب  من  �شحتها  على  والت�شديق 

االأو�شط  ال�شرق  مركز  مدير  وود  هوب  دريك 

اأك�شفورد.  بجامعة  اأن��ط��وين  �شانت  كلية  يف 

ويوؤكد الدكتور هوب وود اأن هذا املجلد قد اأنتج 

اإيالء  عن  ف�شال  الدقة  من  عال  م�شتوى  على 

ترجمة  فجاءت  كبرًيا  اهتماًما  التفا�شيل  اأدق 

الن�س معه يف غاية االأمانة والدقة«.

مرتجمة  وملخ�شات  خم��ت��ارات  �شدرت  كما 

للخليج  التاريخي  ال�شجل  لورمير:  ج.  ج.   -31

الق�شم  العربية،  اجل��زي��رة  واأوا���ش��ط  وع��م��ان 

دار  )لندن:  ال��ت��اري��خ��ي،  الق�شم  اجل��غ��رايف، 

غارنت للن�شر، 1995(.
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»قطر  كتاب  مثل  معينة،  مبوا�شيع  تخت�س 

املناطق  فيه  ا�شتخل�شت  اخلليج«32،  دليل  يف 

بقطر،  املتعلقة  التاريخية  واالأحداث  والقبائل 

فيه  ا�شتخل�س  اخلليج«33،  دليل  يف  و«الكويت 

جزاأين  يف  اأي�شًا  وهو  بالكويت،  املتعلقة  املواد 

وج��غ��رايف،  ت��اري��خ��ي  �شفرين:  عليهما  اأط��ل��ق 

ال�����ش��ع��ودي��ة يف دليل  ال��ب��الد  وك��ت��اب »ت��اري��خ 

اخلليج«34، ا�شتخل�س فيه املواد املتعلقة بتاريخ 

اململكة العربية ال�شعودية، وكتاب »معجم قبائل 

اخلليج يف مذكرات لورمير«35، ا�شتخل�س فيه 

املواد املتعلقة بالقبائل العربية.

تاريخي  اأولهما  ق�شمني،  على  الكتاب  ا�شتمل 

من  حولها  وما  اخلليج  منطقة  تاريخ  يت�شمن 

معجم  عن  عبارة  جغرايف  وال��ث��اين  االأقطار. 

اجل��زي��رة  واأوا���ش��ط  اخلليج  ملنطقة  ج��غ��رايف 

الطبعة  الق�شمني، يف  كل من  ويتكون  العربية، 

جملد  جانب  اإىل  جملدين  م��ن  االإجن��ل��ي��زي��ة، 

يقرب  فيما  تقع  كلها  باملالحق،  خام�س خا�س 

من خم�شة اآالف �شفحة36.

�مل�سادر و�ملر�جع

باللغة العربية ومعربة

اخلليج، . 1 دليل  يف  قطر  العناين:  اأح��م��د 

واالأب���ح���اث،  ال��وث��ائ��ق  ق�شم  )الدوحة: 

اخلليج،  دليل  يف  قطر  العناين:  اأحمد   -32

)الدوحة: ق�شم الوثائق واالأبحاث، 1981(.

دليل  يف  ال��ك��وي��ت  ال��زي��د:  �شعود  خ��ال��د   -33

)الكويت:  وتاريخي،  �شفراآن: جغرايف  اخلليج، 

�شركة الربيعان للن�شر والتوزيع، 1981(.

البالد  اخل�����ش��ري:  �شليمان  ب��ن  حممد   -34

)الريا�س:  ال�شعودية يف دليل اخلليج،  العربية 

دارة امللك عبد العزيز، 1422ه�(.

قبائل  معجم  اخل��ال��دي:  الزيتون  �شعود   -35

اخلليج«،  لورمير«دليل  م��ذك��رات  يف  اخلليج 

)الدوحة: دار الثقافة للن�شر والتوزيع، 2002(.

36- عبد اهلل بن عبد العزيز احلميدي: مرجع 

�شابق، �س 979.

.)1981

االإم�����ارات . 2 دول���ة  ع��ط��وي:  اأح��م��د خليل 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ن�����ش��اأت��ه��ا وت��ط��وره��ا 

للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  )بريوت: 

والن�شر والتوزيع، 1988(.

ح�شوين . 3 ع��ودة  البيهوين؛  حممد  اأح��م��د 

يف  والفنية  العلمية  ال��ط��رق  اأ���ش��ك��ن��دي: 

دائ��رة  ظبي:  )اأبو  التمور،  نخيل  خدمة 

البلديات والزراعة، د. ت.(.

يف . 4 ال�شيا�شية  االأو���ش��اع  ن��ول��ده:  اإدوارد 

و�شط اجلزيرة العربية عند نهاية القرن 

التا�شع ع�شر امليالدي، ن�س رحلة البارون 

اإدوارد نولده مبعوث رو�شيا اإىل جند عام 

1893م/ 1310ه�، ترجمة عو�س البادي، 

للن�شر  )الريا�س: �شركة دار بالد العرب 

والتوزيع، 2002(.

الكولونيل جلمن . 5 رحلة  الكولونيل جلمن: 

 ،1910-1909 ال��ع��رب��ي��ة  اجل���زي���رة  يف 

)بريوت:  عمر  اهلل  عبد  خ��ال��د  ترجمة 

الدار العربية للمو�شوعات، 2006(.

الليفتنانت كولونيل لوي�س بيلي: رحلة اإىل . 6

الرحمن عبد اهلل  الريا�س، ترجمة عبد 

امللك  جامعة  مطابع  )الريا�س:  ال�شيخ، 

�شعود، 1991(.

ت�����ش��ارل��ز داوت�����ي: ت��رح��ال يف ���ش��ح��راء . 7

اجلزيرة العربية، جزاآن، ترجمة �شربي 

االأعلى  املجل�س  )القاهرة:  حممد ح�شن، 

للثقافة، 2005(.

للخليج . 8 التاريخي  ال�شجل  لورمير:  ج.  ج. 

وعمان واأوا�شط اجلزيرة العربية، الق�شم 

اجلغرايف، الق�شم التاريخي، )لندن: دار 

غارنت للن�شر، 1995(.

ج. فور�شرت �شادلري: رحلة عرب اجلزيرة . 9

حتقيق  1819م،  ع���ام  خ���الل  ال��ع��رب��ي��ة 

اجلمران  غامن  بن  العود  غامن  بن  �شعود 

القب�س،  م��ط��اب��ع  )الكويت:  ال��ع��ج��م��ي، 

.)2005

39 الشجرة المباركة - مارس  2014   



ال��ع��راق . 10 اإىل  رح��ل��ت��ي  ب��ك��ن��غ��ه��ام:  جم�س 

طه  �شليم  ترجمة  ج���زاآن،   ،1816 �شنة 

التكريتي، )بغداد: مطبعة اأ�شعد، 1968(.

احلمريي: . 11 ثالث  بن  اأحمد  خليفة  جمعة 

رحلة الغو�س واللوؤلوؤ، )دبي: هيئة املعرفة 

والتنمية الب�شرية بحكومة دبي، 2011(.

ج����ون ل��وي�����س ب���ورك���ه���ارت: ت���رح���ال يف . 12

اجلزيرة العربية، جزاآن، ترجمة �شربي 

القومي  املركز  )القاهرة:  ح�شن،  حممد 

للرتجمة، 2007(.

الت�شنيف . 13 غ��ال��ب:  ع��ل��ي  ح�شن  ح�����ش��ام 

والرتكيب  املورفولوجي  والو�شف  النباتي 

الت�شريحي لنخلة التمر، )اأبو ظبي: دائرة 

بلدية اأبو ظبي وتخطيط املدن، 2003(.

املبني . 14 الفتح  زري��ق:  بن  حممد  بن  حميد 

حتقيق  البو�شعيديني،  ال�شادة  �شرية  يف 

وزارة  )م�شقط:  واآخر،  املنعم عامر  عبد 

الرتاث القومي والثقافة، 1995(.

�شدمة . 15 وترجمة(:  )اإعداد  الب�شام  خالد 

االأمريكية  االإر�شالية  االحتكاك، حكايات 

-1892 العربية  واجل��زي��رة  اخلليج  يف 

1925، )بريوت: دار ال�شاقي، 1998(.

خ��ال��د ���ش��ع��ود ال��زي��د: ال��ك��وي��ت يف دليل . 16

اخل��ل��ي��ج، ���ش��ف��راآن: ج��غ��رايف وت��اري��خ��ي، 

للن�شر  ال��رب��ي��ع��ان  ���ش��رك��ة  )الكويت: 

والتوزيع، 1981(.

احلديث . 17 التاريخ  القا�شمي:  حممد  خالد 

ل���دول���ة االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 

)االإ�شكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، 

.)1999

خور�شيد با�شا: رحلة احلدود بني الدولة . 18

م�شطفى  ترجمة  واإي�����ران،  العثمانية 

ال��ق��وم��ي  امل���رك���ز  )القاهرة:  زه�����ران 

للرتجمة، 2008(.

الرحالة . 19 »ك��ت��اب��ات  اإي��ك��ل��م��ان:  ف.  ديل. 

ال��غ��رب��ي��ني ع��ن امل��ج��ت��م��ع��ات االإ���ش��الم��ي��ة 

التقومي«،  يف  حماولة  العربي:  واخلليج 

عبيد  ك��ت��اب:  يف  عفيف،  حممد  تعريب 

علي بن بطي: كتابات الرحالة واملبعوثني 

عن منطقة اخلليج العربي عرب الع�شور 

للثقافة  امل���اج���د  ج��م��ع��ة  م��رك��ز  )دبي: 

والرتاث، 1996(.

الغمة . 20 العماين: ك�شف  �شعيد  بن  �شرحان 

اجلامع الأخبار االأمة، حتقيق عبد املجيد 

الرتاث  وزارة  )م�شقط:  القي�شي،  حبيب 

والثقافة، 2005(.

قبائل . 21 معجم  اخل��ال��دي:  الزيتون  �شعود 

اخل��ل��ي��ج يف م���ذك���رات ل���ورمي���ر »دل��ي��ل 

للطباعة  الثقافة  دار  )الدوحة:  اخلليج«، 

والتوزيع والن�شر، 2002(.

الها�شمي: . 22 �شعيد  ب��ن  حممد  ب��ن  �شعيد 

القن�شل  جل����والت  ال��ع��ل��م��ي��ة  »ال��ق��ي��م��ة 

ع��م��ان  �شلطنة  يف  م��اي��ل��ز  ال��ربي��ط��اين 

1874-1885«، يف كتاب دارة امللك عبد 

اجل��زي��رة  �شبه  اإىل  ال��رح��الت  ال��ع��زي��ز: 

دارة  )الريا�س:  الثاين،  اجل��زء  العربية 

امللك عبد العزيز، 2000(.

العربية . 23 رحلة يف اجلزيرة  �شارل هوبري: 

اإلي�شار  ترجمة   ،1882-1878 الو�شطى 

والتوزيع،  للن�شر  كتب  )بريوت:  �شعادة، 

.)2003

ما�شيها . 24 التمر  نخلة  البكر:  اجلبار  عبد 

العربية  ال����دار  )بريوت:  وح��ا���ش��ره��ا، 

للمو�شوعات، 2002(.

يف . 25 درا�شة  عليه:  اأب��و  ح�شن  الفتاح  عبد 

م�شادر تاريخ اجلزيرة العربية احلديث 

للن�شر  املريخ  دار  )الريا�س:  واملعا�شر، 

والتوزيع، 1979(.

ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز احل��م��ي��دي: . 26

»درا����ش���ة ح�����ش��ري��ة حت��ل��ي��ل��ي��ة الأخ��ط��اء 

العربية  باململكة  املت�شلة  االأ�شماء  ر�شم 

الق�شم اجلغرايف من كتاب  ال�شعودية يف 

دليل اخلليج للورمير«، يف كتاب دارة امللك 

عبد العزيز: الرحالت اإىل �شبه اجلزيرة 

دارة  )الريا�س:  الثاين،  اجل��زء  العربية 

امللك عبد العزيز، 2000(.

الهند . 27 ���ش��رك��ة  ف���ار����س:  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 

تاريخ  يف  ودوره���ا  الربيطانية  ال�شرقية 

اخلليج العربي 1600-1858، )ال�شارقة: 

والن�شر،  واال�شت�شارات  للدرا�شات  امل�شار 

.)1997

غربية، . 28 بعيون  البدو  ال�شنجري:  عمار 

العربي،  الثقايف  املركز  البي�شاء:  )الدار 

.)2008

اجلزيرة . 29 �شبه  اإىل  رحلة  نيبور:  كار�شنت 

لها،  جم��اورة  اأخ��رى  ب��الد  واإىل  العربية 

)بريوت:  امل��ن��ذر  عبري  ترجمة  ج����زاآن، 

موؤ�ش�شة االنت�شار العربي، 2007(.
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كارلو كالوديو جوارماين: جند ال�شمايل، . 30

رحلة من القد�س اإىل ُعنيزة يف الق�شيم، 

ترجمة اأحمد اإيب�س، )اأبو ظبي: هيئة اأبو 

ظبي للثقافة والرتاث، 2009(.

املقيم . 31 ريج  رحلة  ريج:  جيم�س  كلوديو�س 

اإىل   1820 ع��ام  ال��ع��راق  ال��ربي��ط��اين يف 

اللواء  ترجمة  واإي��ران،  وكرد�شتان  بغداد 

بهاء الدين نوري، )بريوت: الدار العربية 

للمو�شوعات، 2008(.

مهد . 32 جن��د  اإىل  رح��ل��ة  ب��ل��ن��ت:  اآن  ل��ي��دي 

اإيب�س،  اأحمد  ترجمة  العربية،  الع�شائر 

والن�شر،  للثقافة  امل���دى  دار  )دم�شق: 

.)2005

البالد . 33 اخل�����ش��ري:  �شليمان  ب��ن  حممد 

اخلليج،  دل��ي��ل  يف  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  امل��ل��ك  دارة  )الريا�س: 

1422ه�(.

احل�شارية، . 34 الريادة  اأ�شول  راغ��ب:  نبيل 

ظبي:  )اأبو  زاي��د،  ال�شيخ  فكر  يف  درا�شة 

من�شورات املجمع الثقايف، 1995(.

احلديث، . 35 ال��ع��راق  ن�شاأة  فو�شرت:  ه��رني 

طه  �شليم  وتعليق  ترجمة  االأول،  اجل��زء 

التكريتي، )بغداد: 1989(.

االأم��ري��ك��ي . 36 املب�شر  ب��ريج��م��ان:  ه��ريم��ان 

»جون فان اأي�س« الذي دخل العراق مبهنة 

الطب، رحلة تاريخية 1320ه�/ 1902م، 

ال�شيباين  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد  ترجمة 

وال��رتاث  املخطوطات  مركز  )الكويت: 

والوثائق، 2005(.

اجلزيرة . 37 و�شط  باجلريف:  جيفورد  وليم 

ترجمة �شربي  و�شرقها، جزاآن،  العربية 

االأعلى  املجل�س  )القاهرة:  حممد ح�شن، 

للثقافة، 2001(.

اجلزيرة . 38 داخ��ل  رحلة  اأوتينج:  يوليو�س 

ال�شعيد  فايز  بن  �شعيد  ترجمة  العربية، 

ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  امل��ل��ك  دارة  )الريا�س: 

.)1999

مقاالت يف دوريات. 39

ال�����ش��ب��ي��ع��ي: »ن�����ش��اط . 40 ن��ا���ش��ر  ع��ب��د اهلل 

يف  للتب�شري  العربية  االأمريكية  االإر�شالية 

الدارة،  العربية«، جملة  �شرقي اجلزيرة 

)�شوال  الثامنة،  ال�شنة  االأول،  ال��ع��دد 

1402ه�(.

علي عفيفي علي غازي: »الثقافة والتاريخ . 41

يف فكر ال�شيخ زايد«، جملة تراث، العدد 

127، )مار�س 2010(.
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 األهمية االقتصادية
للرواكيب وجمار النخيل

مل يعد �ال�ستثمار يف جمال �إن�ساء مز�رع وب�ساتني نخيل 

�لتمر يقت�سر على �إنتاج �لتمور فح�سب، بل حتطاه �إىل �أبعد 

من ذلك بكثري، فاإن كان �إنتاج �لتمور هو �لهدف �الأ�سا�سي 

�إال �أنه �أ�سحى هناك �أهد�فًا �أخرى تختلف باختالف مدى 

وعي �مل�ستثمر و�إمكانياته و�هتماماته، ومن تلك �الأهد�ف 

هي �ال�ستفادة من �ملنتجات �لثانوية لنخيل �لتمر و�لتي 

يطلق عليها بع�ض �ملز�رعني )خملفات( حيث �أن معظم تلك 

�ملنتجات يغفل قيمتها و�أهميتها كثري من مز�رعي �لنخيل، 

ومن تلك �ملنتجات �لثانوية لنخيل �لتمر و�لتي متثل ثروة 

حقيقية �إال �إنها ثروة مهملة �إال �لقليل ممن ي�ستغلونها 

��ستغالاًل �أمثل ما يلي: نوى �لتمر. جمار نخيل �لتمر. حبوب 

�للقاح. نو�جت �لتقليم. �لف�سائل. �لرو�كيب. )�لف�سائل 

�لهو�ئية(.

�متد�دً� للمقال �ل�سابق حول �الأهمية �القت�سادية لف�سائل 

نخيل �لتمر باعتبارها جزءً� من �ملنتجات �لثانوية لنخيل 

�لتمر، فاإننا نورد �الآن �حللقة �لر�بعة وهي بعنو�ن �الأهمية 

�القت�سادية للرو�كيب )�لف�سائل �لهو�ئية( وجمار �لنخيل، 

باعتبارهما منتجني ثانويني من منتجات �سجرة نخيل �لتمر.

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

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

المنتجات الثانوية لنخيل التمر 6-4

م�شروع الباطن – االإدارة الزراعية جتذير رواكيب نخيل �شنف نادر )هاللية ( مار�س 2012 م

�شورة ) 1 (

ف�شل الرواكيب بعد متام التجذير عن النخلة االأم
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�ملنتج �الأول: �لرو�كيب )�لف�سائل 

�لهو�ئية(

�شالح  الهوائية(  )الف�شائل  ال��رواك��ي��ب  متثل 

كانت  اإن  فهي  النخيل،  مل��زارع��ي  ح��دي��ن  ذو 

مناف�شتها  ومنها  للنخيل  بالغة  اأ�شرارًا  ت�شبب 

للمزارع  مفيدة  فهي  وال��غ��ذاء،  امل��اء  على  لها 

خا�شة اإذا اأح�شن ا�شتغاللها واأجرى لها عملية 

لالأ�شناف  خا�شة  ذلك  بعد  ليغر�شها  جتذير 

االقت�شادية والنادرة.

�أواًل: تعريف �لرو�كيب

)اجلمع رواكيب( باأنه الف�شيل  يعرف الراكوب 

الرباعم  يف  ع��ادة  وين�شاأ  االأر���س  عن  املرتفع 

�شطح  عن  البعيد  ال�شعف  اأب��ط  يف  امل��وج��ودة 

اأو يف املناطق  الرتبة يف حالة بع�س االأ�شناف 

عدمية  تكون  وبالتايل  العالية  الرطوبة  ذات 

�شعوبة  اإىل  ي����وؤدي  ال����ذي  االأم����ر  اجل�����ذور، 

اال�شتفادة منها بالغر�س لعدم وجود جذور بها، 

�شفة  الهوائية  الف�شائل  تكوين  ف��اإن  وبالتايل 

النخلة  على  ع��بء  ت�شكل  الأنها  مرغوبة  غري 

عليها  يطلق  لذا  اإنتاجيتها،  على  �شلبًا  وتوؤثر 

)طاعون-دمل-�شرطان-عاق-رادف(  اأي�شًا 

)اأبوعيانه  البكري1972م(  اجل��ب��ار  )عبد 

والثنيان2008م(.

ثانيًا: �أكرث �أ�سناف �لنخيل �إنتاجًا للرو�كيب

يف  عاملية  اأو  حملية  درا���ش��ة  توجد  ال  حقيقة 

تو�شح  املقال  معدي  عليها  اطلع  التي  املراجع 

اأو  للرواكيب  اإن��ت��اج��ًا  النخيل  اأ���ش��ن��اف  اأك��رث 

رواكيب،  ينتج  ال��ذي  للنخيل  املئوية  الن�شبة 

ومتو�شط عدد الرواكيب/للنخلة اأو توزيع تلك 

الرواكيب على جذع النخلة.

اأوق��اف  ب���اإدارة  الزراعية  االإدارة  اأع��دت  ل��ذا 

اأ�شناف  بع�س  على  درا�شة  الراجحي  �شالح 

الباطن  مب�شروع  )15�شنف(  ال�شائعة  النخيل 

تلك  عن  لالإجابة  2012م  مار�س  �شهر  خالل 

يف  املو�شحة  الدرا�شة  وخل�شت  اال�شتف�شارات 

اجلدول رقم )1( اإىل االآتي:

بينما   50.3% للرواكيب  املنتج  النخيل  ن�شبة 

النخيل غري املنتج 49.7%.

اأقل �شنف من اأ�شناف النخيل املنتج للرواكيب 

من   2.3% ن�شبة  اأن  حيث  الربحي  �شنف  هو 

ومبتو�شط  للرواكيب  املنتج  هو  الربحي  �شنف 

اخلال�س  �شنف  ذل��ك  يلي  2.5راكوب/نخلة 

بن�شبة %25.4 ومبعدل 3 رواكيب/نخلة.

هما  للرواكيب  اإن��ت��اج��ًا  االأ���ش��ن��اف  اأع��ل��ى  اأم��ا 

�شنفي ال�شلج %87 ثم يليه الرزيزي 78.7% 

ومبعدل 3.3 ، 6.5 راكوب/نخلة على الرتتيب.

النخلة  على  تنمو  التي  الرواكيب  عدد  يرتاوح 

ل�شنف  راك��وب/ن��خ��ل��ة   1.6 م���ن  ال���واح���دة 

الونان  ل�شنف  نخلة  9.2راكوب  اإىل  ال�شقعي 

مبتو�شط عام 4.1 راكوب نخلة.

يختلف خروج ومنو الرواكيب على جذع النخلة 

%51.5 من الرواكيب  اأن  اأثبت الدرا�شة  حيث 

من   27% بينما  ال��ن��خ��ل��ة،  ج���ذع  ع��ل��ى  ينمو 

ال�شفلي من اجلذع  الرواكيب بنمو يف املنطقة 

 21.5% بينما  االأر�شية(،  الف�شائل  منو  )بعد 

من الرواكيب ينمو يف املنطقة العليا من اجلذع 

ال�شعف  اأي  اخل�شري(  املجموع  وب��ني  )حتت 

االأخ�شر مبا�شرة.

عمر  م��ن  النخيل  على  ال��رواك��ي��ب  تنمو  ع��ادة 

4-20�شنة واإن كان هذا البند يحتاج اإىل مزيد 

من الدرا�شات حيث �شوهد رواكيب على نخيل 

يزيد عمره عن خم�شون عامًا وهذه الرواكيب 

من  اجل��ذع  على  منوها  على  ي��دل  مما  مثمرة 

�شورة ) 2 (

تغطي�س الف�شائل مبحلول ملبيد ح�شري و فطري 

قبل البدء بالغر�س

ع�شرات ال�شنوات.

ثالثًا: �أ�سر�ر �لرو�كيب بالن�سبة 

للنخيل

امل��اء . 1 ع��ل��ى  النخيل  ال��رواك��ي��ب  تناف�س 

والغذاء مما تقلل من اإنتاجية النخلة.

املثالية . 2 اخلدمة  برامج  الرواكيب  تعيق 

يحاول  حينما  العامل  تعيق  حيث  للنخلة 

�شعود النخلة خلدمة قمتها.

43 الشجرة المباركة - مارس  2014   



تت�شبب الرواكيب املوجودة باأعلى النخلة . 3

يف ك�شر النخلة خا�شة اإن كان على النخلة 

اأكرث من راكوب وعند هبوب الرياح.

توؤثر على ال�شكل اجلمايل للنخلة.. 4

قد ت�شقط الرواكيب نتيجة هبوب الرياح . 5

من  وي��خ��رج  امل����زارع  بها  يعلم  اأن  دون 

كرمونات  االأم  بالنخلة  ات�شالها  مكان 

تكون جاذبة لبع�س االآفات خا�شة �شو�شة 

النخيل احلمراء.

بعد نزع الرواكيب اإن مل تتخذ االإجراءات . 6

وال�شيما  ل��ل��ح�����ش��رات  ي�شهل  ال��وق��ائ��ي��ة 

م�شببة  النخلة  جذع  اخ��رتاق  احلفارات 

اأ�شرارًا لها.

قد تكون م�شدر للعدوى الأن العمالة التي . 7

يركزون  االآف���ات  ملكافحة  بالر�س  تقوم 

دون  والف�شائل  النخيل  على  ال��ر���س  يف 

االهتمام بالرواكيب.

انحناء . 8 اإىل  العلوية  الرواكيب  ت��وؤدي  قد 

قمة النخلة اإىل اجلهة التي بها الراكوب 

اأو الرواكيب مما قد توؤدي يف النهاية على 

ك�شر النخلة.

ر�بعًا: فو�ئد �لرو�كيب مللز�رعني

مي��ك��ن جت��ذي��ر ال���رواك���ي���ب ل��الأ���ش��ن��اف . 1

ال�شقعي،  )ال�شكري،  م��ث��ل  امل��م��ت��ازة 

ل��الأ���ش��ن��اف  اأو  اخل�شري(  اخل���ال����س، 

نبتة  ع��ل��ي،  نبتة  )الونان،  مثل  اجل��ي��دة 

�شلطان، اله�شي�شي( اأو لالأ�شناف النادرة 

كما  البنات(  –ريق  ال��ه��الل��ي��ة  )مثل 

�شنعرف الحقًا طريقة التجذير وبالتايل 

ي�شتفاد منها يف التكاثر اخل�شري للنخيل 

باأنه يتم جتذير رواكيب  )الغر�س(، علمًا 

اأ�شناف )ال�شكري والهاللية( مب�شروعات 

االأول  ال�شنف  الأهمية  الزراعية  االإدارة 

االقت�شادية وندرة ال�شنف الثاين.

العادية . 2 االأ�شناف  من  اال�شتفادة  ميكن 

ل��ل��رواك��ي��ب يف ق��ط��ع ال��ق��م��ة ال��ن��ام��ي��ة 

وت�شويقها  منها  اجل��م��ارة  وا�شتخال�س 

يف  ت�شتخدم  حيث  عليها  التغذية  بغر�س 

�شنعر�س  كما  امل��اأك��والت  بع�س  �شناعة 

ذلك الحقًا.

ميكن اال�شتفادة منها ومن نواجت تقليمها . 3

ال�شماد  )وهو  الكمبو�شت  �شناعة  يف 

الطبيعي ال�شناعي(.

حيث . 4 مت��ور  النا�شجة  ال��رواك��ي��ب  تنتج 

كانت  واإن  عذق   4-1 من  عليها  يتواجد 

عذوق �شغرية احلجم.

خام�سًا: كيفية نزع )ف�سل( �لرو�كيب 

من �الأ�سناف غري �القت�سادية

حيث . 1 باكت  حراثة  طريق  عن  ذلك  يتم 

مت اإعداد وحلام حلقة حديدية يف طرف 

الباكت.

الصنفم
ما تم 

فحصه نخله

موقع خروجها على الجذععدد الرواكيبالمنتج للرواكيب

أعلىوسطأسفلم.نخلةإجمالي%عدد

50012725.440537425873�شكري1

30011337.62462.211710227خال�س2

40020751.74902.3419683�شقعي3

20012562.52081.61344925خ�شري4

30072.3182.5594برحي5

10041413809.212618371ونان6

200174875853.31054800�شلج7

300186627824.211566185�شقراء8

2008944.54294.820620320مكتومي9

40031578.720496.54571093499رزيزي10

10053532865.37916641ر�شودي11

10074744806.5100115265ه�شي�شي12

10075752673.69715020نبتة13

2007537.53474.643116188روثانة14

50030460.811943.9188660346فحل15

3900196550.381664.121614181767املجموع

260131503544.44.1144281118املتو�شط

2751.521.5-----الن�شبة%

جدول رقم )1( يو�سع �أكرث �أ�سناف �لنخيل �إنتاجًا للرو�كيب، ون�سبتها، ومتو�سط عدد �لر�كيب/نخلة عمر )15( �سنة تقريبًا 

ومو�قع خروجها على �جلذع، مب�سروع �لباطن )مار�ض 2012م(
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من . 2 مت��رر  ح��دي��دي��ة  �شل�شلة  تعليق  يتم 

لي�شل  الباكت  رف��ع  ويتم  احللقة  داخ��ل 

جذع  من  نزعه  امل�شتهدف  الراكوب  اإىل 

النخلة وتلف �شل�شلة حول الراكوب.

نزع . 3 يتم  حتى  الأ�شفل  الباكت  اإن��زال  يتم 

بقوة  االأم  النخلة  من  الراكوب  )ف�شل( 

ال�شد لل�شل�شلة احلديدية.

من . 4 ال��راك��وب  ف�شل  م��ك��ان  تطهري  يتم 

قطعة  ثم  املبيد  با�شتخدام  االأم  النخلة 

اأماكن  اإىل  ال��راك��وب  وينقل  الطني  من 

بغر�س  لبيعه  ا�شتعداد  املخلفات  جتمع 

لعمل  اأو  م��ن��ه  اجل���م���ارة  ا���ش��ت��خ��ال���س 

كمبو�شت.

يوميًا . 5 500راكوب  ع���دد  ف�شل  مي��ك��ن 

ب��ع��ام��ل واح����د وب���ح���راث���ة واح�����دة مل��دة 

7�شاعات عمل.

�ساد�سًا: كيفية جتذير �لرو�كيب 

لالأ�سناف �القت�سادية و�لنادرة

1- �ملو�د �مل�ستخدمة يف جتذير 

�لرو�كيب هي:

االأول  �شقني  عن  عبارة  وهو  �أ-�لبيتمو�ض: 

غري  ع�شوية  مائية  نباتات  بقايا  وه��و   Peat

على  بقدرته  ومت��ت��از  مكربنه  مت��ام��ًا  متحللة 

عن  عبارة  هو   moss اأم��ا  ب��امل��اء،  االحتفاظ 

كائنات نباتية غري مائية ممثلة لل�شوء ال زهرية 

وذو اأوراق حلزونية تتبع احلزازيان وتعي�س يف 

االأماكن الباردة مثل كندا والدول اال�شكندافية 

وايرلندا واأملانيا ويوجد منها اأربع اأنواع تختلف 

البتمو�س  ويحتوي  بينها يف درجة حتللها  فيما 

على اأكرث من %90 مادة ع�شوية.

بركاين  وهو عبارة عن حجر  ب-�لبريليت: 

�شليكات  م��ن  وي��رتك��ب  الربكانية  االل��ف��ا  ن��اجت 

االملونيوم وال�شوديوم والبوتا�شيوم يتم طحنه 

 1000-900 ح���رارة  درج���ة  على  وت�شخينه 

ه��واء  وخ���روج  انتفاخ  ل��ه  يحدث  حيث  مئوية 

�شاخن وتتكون فجوات هوائية ويحدث له متدد 

الغذائية  بالعنا�شر  الرتكيب  غنية  م��ادة  وهو 

خفيفة  الكاتيوين  التبادل  خا�شية  بها  لي�س 

وجيده  باملاء  االحتفاظ  على  ق��دره  له  ال��وزن 

ال�شرف والتهوية.

ج-تربة رملية: لعمل جتان�س بني البتمو�س 

والبريليت.

د-حبال تربيط: حبال من الليف اأو التيل 

اأو اأ�شالك �شغرية القطر.

هـ-ليات �سعرية: قطرها دقيق )5( ملي.

ال��ت��ه��وي��ة  ج��ي��دة  بال�ستيك:  ــض  ــا� ــي و-�أك

وال�شرف مثل اأكيا�س ال�شماد املعدين الفارغة.

2 - خطو�ت عملية جتذير �لرو�كيب: 

يتم تكريب املنطقة اأ�شفل الركوب حتى ي�شهل 

خروج اجلذور وال جتد عائق اأمام منوها ويتم 

وفطري  ح�شري  مببيد  التنظيف  منطقة  ر�س 

البتمو�س،  م��ن  خليط  ع��م��ل  ي��ت��م  م��ن��ا���ش��ب، 

والبريليت، والرتبة الرملية بن�شبة 2: 1: 1 على 

التوايل، يتم و�شع االأكيا�س والبال�شتيك اأ�شفل 

الراكوب بحيث ي�شبح مثل احلامل )ال�شنطة( 

الراكوب  اأ�شفل  من  االأكيا�س  �شم  اإحكام  مع 

ح��ت��ى ال ت��خ��رج ال��رتب��ة م��ع م��ي��اه ال����ري، بعد 

االأكيا�س  داخ��ل  الرتبة  خليط  و�شع  يتم  ذلك 

ثم  الهوائية،  اجليوب  ل�شد  بقوة  ال�شغط  مع 

املاء  م�شدر  من  ال�شعرية  الليات  تو�شيل  يتم 

اإىل  بو�شة  ن�شف  ليات  وهي  للنخلة  الرئي�شي 

جيدًا  الليات  تلك  رب��ط  ويتم  ال��راك��وب،  تربة 

خليط  يف  املاء  وت�شب  بالرياح،  تتاأثر  ال  حتى 

تربة الراكوب يتم الري مبا�شرة بعد التو�شيل 

ذلك  بعد  االأق��ل  على  �شهر  ملدة  يوميًا  ويف�شل 

وت��رتك  االأم،  النخلة  م��ع  ي��وم  بعد  ي��وم  ت��روى 

الرواكيب من 5-6 �شهور حتى يتم تكوين جذور 

طريق  ع��ن  5�شهور  بعد  عليها  الك�شف  ويتم 

ا�شتخدام  وبدون  باليد  الراكوب  اأ�شفل  احلفر 

تتاأثر اجل��ذور، وعند ظهور  اآل��ة ح��ادة حتى ال 

البدء يف عملية  يتم  عدد منا�شب من اجلذور 

ويف�شل  امل�شتدمية  االأر���س  اإىل  الرواكيب  نقل 

العادية  ال��زراع��ة  مواعيد  يف  وزراعتها  نقلها 

يتم  القلع،  وبعد  �شبتمرب  اأو  مار�س  �شهري  يف 

غر�س الرواكيب بعد تغطي�شها مبحلول ملبيد 

ح�شري و فطري

�شورة تو�شح معاملة مكان خلع الراكوب على 

النخلة االأم باملبيد ثم الطني

اأماكن منو الرواكيب على النخلة االأم 

اأ- اأعلى اجلذع )قرب منطقة قلب النخلة(

�شورة تو�شح االأثر الذي ترتكه الرواكيب على 

النخلة االأم بعد خلعها
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معاملة النخلة االأم بالطني واملبيدات احل�شرية 

النخلة  تكون  ال  حتى  القلع  باأماكن  والفطرية 

عر�شه لالإ�شابة باأي اأنواع من االآفات احل�شرية 

اأو الفطرية وعند زراعة تلك الرواكيب تعامل 

ال�شروط  ناحية  من  العادية  الف�شائل  معاملة 

واملوا�شفات اخلا�شة بالغر�س.

3 - كيفية زيادة تكوين �جلذور على 

ف�سائل ورو�كيب نخيل �لتمر

من  ع��دد  ت��اأث��ري  لدرا�شة  البحث  ه��ذا  اأج���ري 

اخلليك(  حم�س  )نفثالني  واالأك�شني  البيئات 

الف�شائل  يف  وتقدمها  اجل���ذور  تكوين  على 

التمر  نخيل  ب��اأ���ش��ج��ار  اخل��ا���ش��ة  وال��رواك��ي��ب 

كلية  اأبحاث  مبركز  وال�شهل  ال�شي�شي  �شنفي 

�شعود  امللك  بجامعة  والزراعة  االأغذية  العلوم 

)فهد عبد العزيز املانع واآخرون 1417ه�(.

البيئة  اأن  البحث  ه��ذا  نتائج  اأو���ش��ح��ت  وق��د 

التمر تعترب  اإكثار ف�شائل نخيل  امل�شتخدمة يف 

عامال مهما يف مدى تكوين اجلذور وتقدمها، 

وقد اأمكن احل�شول على اأعلى ن�شبة مئوية من 

اجلذور املتكونة عند ا�شتخدام بيئة مكونة من 

ن�شارة  بيئة  يليها   )1  :3( مو�س  بيت  بريليت: 

اخل�شب: بيت مو�س )1: 1( ثم بيئة بريليت: بيت 

مو�س )1: 1( اأما بيئة الرمل فكانت اأقل البيئات 

يف تاأثريها على تكوين اجلذور.

اأنه مل يكن ال�شتخدام كل من  اأي�شًا  وقد وجد 

وا�شحا  تاأثريا  الكاتيكول  اأو  اخلليك  حام�س 

على  اأو  اجل��ذور  لتكوين  املئوية  الن�شبة  على 

اأن هذه املعامالت  وزن اجلذور، يف حني وجد 

حالة  يف  جيدة  ج��ذور  لتكوين  �شرورية  تعترب 

ا�شتخدام الرواكيب يف التكاثر.

4 - �إر�ساد�ت �إ�سافية حول جتذير 

�لرو�كيب و�سمانًا لنجاح منوها باإذن 

�هلل

اأ-ميكن ا�شتبدال الكي�س البال�شتيك ب�شندوق 

من اخل�شب اأو البال�شتيك اأو برميل واإزالة اأحد 

جوانبه ثم تو�شع به الرتبة ح�شب الن�شب امل�شار 

اإليها �شابقًا ويثبت بجذع الراكوب ويروى كما 

�شبق ال�شرح.

بعد  لغر�شه  االأم  م��ن  ال��راك��وب  قلع  ب-ع��ن��د 

تكون اجلذور له، يقطع ما عليه من �شعف عدا 

5-7 �شعفات خ�شراء يتم ق�شها اأي�شًا بارتفاع 

منها  البخر  عملية  تقل  يزيد عن مرت حتى  ال 

وتتمكن اجلمارة من االحتفاظ بع�شارتها مما 

ي�شاعد على �شرعة اإنتاج جذور جديدة.

ج-بعد قلع الراكوب يغم�س حتى منطقة اجلذع 

ملدة  منا�شب  وفطري  ح�شري  مبيد  حملول  يف 

حو�س  ويعقم  به،  اآف��ات  اأي  لقتل  قليلة  دقائق 

الراكوب ويكون حجم احلو�س منا�شبًا حلجم 

الراكوب ويف�شل غر�شه يف نف�س يوم قلعه حتى 

ملنع  حوله  ال��رتب��ة  وت��دك  �شيئًا،  منه  يجف  ال 

 40 ملدة  جيدًا  ري��ًا  وي��روى  الهوائية  الفجوات 

يومًا، ثم يقلل الري بعد ذلك ح�شب نوع الرتبة 

والظروف اجلوية.

د-يظلل الراكوب بال�شعف من اأ�شفل بعيدًا عن 

االأعلى  ومن  احلو�س  اأط��راف  وعلى  الراكوب 

حول قمة الراكوب وميكن ا�شتعمال خي�س بداًل 

من ال�شعف.

قلب  ل�شعفات  االأول  النمو  نعتمد  اأال  ه�-يجب 

الراكوب، فهذا منو ناجت عن ع�شارة اجلمارة 

اأال  يجب  وبالتايل  جديدة  جذور  لوجود  ولي�س 

ن�شرع يف فك التظليل عنه.

�سابعًا: �آفات �لرو�كيب وطرق 

مكافحتها

ت�شيب  التي  االآف��ات  بنف�س  الرواكيب  ت�شاب 

نخيل التمر لذا ملن يريد اال�شتزادة حول معرفة 

ومكافحتها  منها  الوقاية  وط��رق  االآف��ات  تلك 

اأن  النخيل حيث  اآفات  اأحد مراجع  اإىل  يرجع 

هذا املقال ال ي�شع لذكر تلك االآفات لكرثتها.

�ملنتج �لثاين: جمار نخيل �لتمر

جمارة النخيل فاكهة م�شتدمية متنحها النخلة 

القارئ  اأيها  عنها  تعرف  فماذا  مت��وت!،  وهي 

من  املو�شوع  هذا  تغطية  �شيتم  حيث  العزيز؟ 

خالل املحاور الثالثة التالية وهي:

ب- منت�شف جذع النخلة تقريبًا

طريقة ا�شتخال�س اجلمارة – م�شروع الباطن – 

مار�س 2012 م

اجلمارة بعد ا�شتخال�شها

ج- اأ�شفل جذع النخلة: ) بالقرب من حو�س 

النخلة (
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مدير اإلدارة الزراعية
مدير الشؤون الفنية اإلدارة الزراعية

إدارة أوقاف صالح الراجحي

�أواًل: تعريف اجلمارة ومكوناتها واأ�شماوؤها.

وحجمها  اجل��م��ارة  ا�شتخراج  كيفية  ثانيا: 

بالن�شبة للف�شيلة اأو النخلة.

ثالثًا: فوائد اجلمارة و�شور ا�شتخدامها.

�أواًل: تعريف �جلمارة ومكوناتها 

و�أ�سماوؤها

الف�شيلة  يف  النامية  القمة  هو  النخيل  جمار 

مادة  وه��ي  اجل��ذع  اأعلى  يف  وتكون  النخلة  اأو 

اأبي�س حليبي وذات رائحة  �شليلوزية ذات لون 

املذاق  حلوة  ه�شة  طرية  غ�شة  اأنها  كما  ذكية 

ومعادن  �شكريات  على  حتتوى  الطعم  لذيذة 

اجلذبة  اجل��م��ارة  على  ويطلق  وفيتامينات، 

جمعها )جذب( )د.عبداهلل بن عبداهلل( خبري 

املركز  يف  )الفاو(  وال��زراع��ة  االأغذية  منظمة 

الوطني الأبحاث النخيل والتمور باالإح�شاء.

ثانيًا: كيفية ��ستخر�ج �جلمارة ووزنها 

بالن�سبة للف�سيلة �أو �لنخلة

االأ�شناف  اأو  الرياح  ب�شبب  املت�شاقط  النخيل 

غري االقت�شادية التي ي�شطر املزراع اإىل قلعه 

كثرية  نواحي  اأجزائه يف  من  اال�شتفادة  ميكن 

اجلمارة  ا�شتخراج  يتم  ذلك  على  باالإ�شافة 

الليف  م��ن  اأ�شوله  م��ن  ال�شعف  يقطع  وذل��ك 

املت�شلة به �شعفة حتى يتم الو�شول على اجلزء 

اأو ما  النخلة  االأبي�س احلليبي من قلب  الغ�س 

يحيط بالربعمة الرئي�شة الكبرية وهذا اجلزء 

من قلب النخلة اأو الف�شيلة يعرف بالربعم وما 

يحيط به ت�شمى اجلمارة.

�ملالحظات على �جلدول �ل�سابق:

12كجم   - ½ م��ن  ي���رتاوح  اجل��م��ارة  وزن  اإن 

ح�شب وزن )الف�شيلة، الراكوب، النخلة(.

)الف�شيلة،  وزن  اإىل  اجل��م��ارة  وزن  ن�شبة  اإن 

الراكوب، النخلة( يرتاوح من 1.6 - 11.7%.

احلجم  يف  النخلة  اأو  الف�شيلة  كربت  كلما  انه 

يكرب اأي�شًا حجم اجلمارة ولكن اإىل حد معني.

ثالثًا: فو�ئد �جلمارة و�سور 

��ستخد�مها

فهي  للجمارة  العالية  الغذائية  للقيمة  نظرًا 

توؤكل مبا�شرة مبجرد ا�شتخال�شها من النخلة 

اأو الف�شيلة اأو تخزن وتوؤكل نيئة اأي�شًا، كما اأنها 

ت�شتعمل يف اإعداد بع�س املاأكوالت ومنها:

�أ-�حلمي�ض: تفرم اجلمارة اإىل قطع �شغرية 

والتوابل  وال�شمن  والب�شل  اللحم  مع  ومت��زج 

حمي�س  بها  تعد  التي  بالطريقة  وتطبخ  وامللح 

الفطر والكماأة.

اإليها  وي�شاف  اجلمارة  تفرم  ب-�حلــالوة: 

يتم  حتى  وتطبخ  �شكري  حم��ل��ول  اأو  ال�شكر 

امتزاج ال�شكر باجلمارة ثم توؤكل.

قطع  اإىل  اجلمارة  تقطع  �جلمار:  ج-خملل 

وتو�شع يف حملول ملحي ملدة 3 اأ�شابيع ثم ترفع 

بالتوابل  تغمر  ثم  قلياًل  وجتفف  املحلول  من 

وحتفظ بعد ذلك باخلل.

يف  )اجلذب(  اجلمارة  بيع  �شوق  ويعترب  ه��ذا 

ال�شعودية  العربية  باململكة  االإح�شاء  حمافظة 

مو�شم  مع  بيعها  يتزامن  حيث  رائ��ج��ًا  �شوقًا 

ف�شل ال�شتاء الأنها تكون فيه اأكرث ن�شوجًا واألذ 

طعمًا برائحتها الذكية، ويرتاوح �شعر اجلذبة 

ح�شب  120-150ريال  ب��ني  م��ا  كجم   11 زن��ة 

منها،  امل�شتخرجة  النخلة  و�شنف  طراوتها 

على  الطلب  اأن  باالح�شاء  الباعة  اأح��د  واأف��اد 

ال�شراء خالل ف�شل ال�شتاء مرتفع بعك�س ف�شل 

)اجلمارة(  اجلذبة  فيه  تفقد  ال��ذي  ال�شيف 

اأن  واأكد  املرارة،  اإىل  طعمها احلقيقي، ومتيل 

اأيام اخلمي�س واجلمع  اأكرث حراكًا  البيع يكون 

وه��ن��اك زب��ائ��ن م��ن دول اخل��ل��ي��ج امل��ج��اورة 

للمنطقة ال�شرقية ي�شرتونها بكرثة.

�ملر�جع:

بن  �شلطان  الرحيم،  عبد  رم��زي  اأبوعيانه، 

واإدارة  زراعة  مرجع  2008م،  الثنيان  �شالح 

م�شاريع النخيل، ال�شادر عن اإدارة االأوقاف.

رم��زي عبد   ، ال��ك��رمي  ب��ن عبد  �شعود  ال��ف��دا، 

الزراعي  التقومي  2010م،  عيانة  اأبو  الرحيم 

ال�شامل لربامج خدمة اأ�شجار النخيل، ال�شادر 

عن اإدارة االأوقاف.

البكر، عبداجلبار 1972م ، مرجع نخلة التمر 

زراعتها  يف  واجل��دي��د  وح��ا���ش��ره��ا  ما�شيها 

و�شناعتها وجتارتها، العراق.

مرجع   ، 2010م  بن حممد  يو�شف   ، الن�شف 

نخلتك – الكويت.

الأبحاث  الوطني  املركز  عبداهلل،  بن  عبداهلل 

النخيل والتمور باالإح�شاء )مقابالت �شخ�شية( 

مار�س 2012م.

اأحمد  حممد  حمادي،  م�شطفى  املانع،  فهد 

تكون  زيادة  عبدالرحمن،  عبدال�شالم  با�شه، 

التمور،  نخيل  ورواك��ي��ب  ف�شائل  على  اجل��ذور 

الزراعية  البحوث  60مركز  رقم  بحثية  ن�شرة 

جامعة امللك �شعود 1417ه�.

النسبة %وزن الجمارة/كجمالوزن/كجمالنوعم

%3.4½ كجم14.5 كجمف�شيلة �شغرية1

%26.4كجم31 كجمف�شيلة كبرية2

%1.58.8كجم17كجمراكوب �شغري3

%311.7كجم25.5كجمراكوب كبري4

%95.3كجم168.5كجمجثيثة5

%121.6كجم756كجمنخلة6

 و�جلدول �لتايل رقم )2( يو�سع ن�سبة وزن �جلمارة �إىل

)�لف�سيلة و�لر�كوب �أو �لنخلة(
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تلميع التمور . . 
 عملية هامة لحفظ 

وتسويق الثمار
الثمار  تلك  كانت  �شواء  كبرية،  اأهمية  للتمور  اخلارجي  املظهر  يكت�شب 

االأ�شواق  للت�شدير اخلارجي، فالتناف�س يف  اأو  معدة لال�شتهالك املحلي 

فمنذ  حم��ددة،  دول  على  مقت�شرا  يعد  مل  التمور  واإنتاج  كبري،  العاملية 

مطلع القرن احلايل، اهتمت كثري من الدول يف ال�شرق االأو�شط واخلليج 

العربي، وكذلك دول اأخرى يف العامل، كالهند وباك�شتان واإيران وا�شرتاليا 

وعدد كبري من الدول االأفريقية، باإنتاج وت�شويق اأنواع خمتلفة من التمور، 

فكان ال بد من االهتمام باملظهر اخلارجي لتلك الثمار، وحت�شني جودتها 

لتحقيق عائد اقت�شادي جيد وقدرة عالية على التناف�س يف االأ�شواق.

تقنية تلميع �لتمور

التكميلية  العمليات  من   Dates Glazing التمور  تلميع  عملية  تعترب 

والكمالية القدمية، وتهدف اإىل حت�شني مظهر التمور اخلارجي واإك�شابها 

منظرا براقا، واملحافظة عليها من التلف، وذلك من خالل اإزالة املنظر 

املغرب الذي يغطي بع�س اأنواع التمور.

التمور  تلميع  لعملية  اإ���ش��ارة  اأول  اأن  على  ال��درا���ش��ات،  من  كثري  وت��دل 

الب�شاتني  لق�شم  ن�شرة  1915 �شمن  عام  كان يف  اجللي�شرين  با�شتخدام 

لوزارة الزراعة امل�شرية حملت الرقم 3 ل�شنة 1915، حيث ت�شمنت تلك 

الن�شرة اقرتاحا بغمر التمور يف حملول مكون من 80 باملائة كحول و 15 

باملائة جلي�شرين و 5 باملائة ماء.

تلميع  ا�شتخدام عملية  بداأ  املا�شي  القرن  و�شتينيات  وخالل خم�شينيات 

طبقة  وهي  للتمور،  اخلارجية  الق�شرة  اإذابة  طريقة  اأتبعت  وقد  التمور، 

�شمعية Wax تت�شبب يف اإعطاء الثمار املظهر املطفي غري الرباق، حيث 

ون�شرها  التمر  �شطح  تك�شو  التي  ال�شمعية  الطبقة  تلك  اإذاب��ة  اأن  تبني 

ال�شمعية مكونة من خليطني،  الطبقة  بالت�شاوي ممكن باحلرارة، وهذه 

 84 ح��رارة  درج��ة  على  ي��ذوب  اأن  ميكن  كبرية،  بن�شبة  يوجد  احدهما 

72 درجة  ن�شبة يذوب على درجة حرارة  االأقل  والثاين  �شل�شيو�س  درجة 

�شل�شيو�س، وقد اقرتح من اأجل تلميع التمور الإك�شابها منظرا براقا، و�شع 

التمور يف �شينية تت�شع ل�شمك طبقة واحدة من التمور، وتعري�شها حلرارة 

يف فرن مقدارها ما بني 130 – 140 درجة �شل�شيو�س ملدة خم�س دقائق 

مع تعري�شها لتيار من الهواء ال�شريع.

هذا وتلجاأ مكاب�س التمور يف كل من فرن�شا واجلزائر وتنزانيا، اإىل تلميع 

مع  �شكري  حملول  يف  غمرها  طريق  عن  الرباقة،  غري  نور  دجلة  متور 

اإك�شاب التمور ملعانا  اإ�شافته، وذلك من اجل  اأو دون  اإ�شافة اجلل�شرين 

منا�شبا، اأما يف اأملانيا في�شتعمل زيتا خا�شا يعرف با�شم Dattelol للتلميع، 

كما ي�شتعمل م�شتحلبا من حام�س االأوليئك Oleic Acid وحبيبات اأمالح 

.Pearl Ash املعادن

�أهمية تلميع �لتمور

تعد عملية تلميع التمور من املعاجلات الهادفة لتح�شني املظهر اخلارجي 

للتمور الإك�شابها منظرا براقا، وال تقت�شر اأهميتها على الناحية اجلمالية 

وتغطية العيوب اخلارجية، فقد بينت التجارب التي اأجريت على التمور 

بلونها وطعمها ونكهتها لفرتة زمنية  اأنها قد احتفظت  تلميعها،  التي مت 

التلميع متنع  التي مل تتم معاجلتها، كذلك فاإن عملية  التمور  اأطول من 

فقدان التمور لرطوبتها، وهذا مينع عملية جفاف التمور وتق�شر الطبقة 

اخلارجية للثمرة وهذا يحميها ب�شكل جيد من العوامل اخلارجية.

وتبني درا�شة الباحث حممد �شعيد مكي واآخرين التي اأجريت على متور 

احتفظت  حيث  �شفاتها،  بع�س  حت�شنت  قد  الثمار  اأن  امللمعة،  الزهدي 

مكان  يف  حفظها  عند  جيد  وب�شكل  ونكهتها  وطعمها  ولونها  بلمعانها 

كما  اأ�شهر،  �شتة  ومل��دة  �شل�شيو�س  درجتني  ح��دود  يف  وم��ربدة  منا�شب 

تلميعها،  مت  التي  التمور  هذه  اإ�شابة  عدم  املخربية  التجارب  اأظهرت 

املن�شاري  ال�شدر  ذات  اخلنف�شاء  كح�شرة  ال�شارة،  احل�شرات  ببع�س 

.Orysaphilus Surinamensis

طرق خمتلفة لتلميع �لتمور

تتعدد طرق تلميع التمور واملواد امل�شتخدمة ملعاجلة هذه الثمار، وميكن 

تق�شيم طرق التلميع اإىل ق�شمني هما:

المهندس أمجد قاسم
engamjad@gmail.com

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر   48



الشجرة المباركة - مارس  2014   49



 Physical 1 - ا�شتخدام املعامالت الفيزيائية

treatment

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل���ع���ام���الت  ا����ش���ت���خ���دام   -  2

Chemical treatment

�ملعامالت �لفيزيائية لتلميع �لتمور

لتلمعيها بطريقة فيزيائية  التمور  تتم معاجلة 

تطبيق  ويعتمد  والبخار،  احل��رارة  با�شتخدام 

الزهدي  فتمور  التمر،  نوع  على  الطريقة  هذه 

مثال ميكن اإجراء عملية التلميع لها با�شتخدام 

احلرارة، حيث يتم ن�شرها على �شينية م�شبكة، 

وب�شمك يبلغ طبقة واحدة من التمور، وتو�شع 

�شل�شيو�س ملدة  130 درجة  يف فرن على درجة 

الهواء  من  لتيار  تعري�شها  مع  دقائق  خم�س 

�شاعة  ن�شف  ملدة  تربيدها  يتم  ثم  ال�شاخن، 

– 37 درج��ة   20 على درج��ة ت���رتاوح م��ا ب��ني 

يف  التمور  تعليب  يتم  ذل��ك  وبعد  �شل�شيو�س، 

علب بال�شتيكية خا�شة، ويف�شل اأن تتم عملية 

التعبئة حتت التفريغ.

�شهر  على  احل��رارة  تعمل  الطريقة  ه��ذه  ويف 

حيث  ال��ت��م��رة،  تغلف  التي  ال�شمعية  الطبقة 

عيوبها  من  لكن  وبريقا،  ملعانا  التمور  تكت�شب 

جفاف التمور.

اأما يف طريقة تلميع التمور با�شتخدام البخار، 

فاإن التمور يتم ن�شرها على �شينية م�شبكة، ثم 

ولفرتة  بالبخار  م�شبع  تعقيم  جهاز  يف  تو�شع 

زمنية ترتاوح ما بني 5 – 15 دقيقة، ثم تربد 

وتعباأ التمور يف علب خا�شة، ويف هذه الطريقة 

تغطي  التي  ال�شمعية  الطبقة  �شهر  اأي�شا  يتم 

اأن  م�شاوئها  من  لكن  ملعانا،  الإك�شابها  التمور 

اإزالتها  ينبغي  والتي  بالرطوبة  تت�شرب  التمور 

الحقا.

�ملعامالت �لكيميائية لتلميع �لتمور

الكيميائية  امل��ع��ام��الت  طريقة  يف  ت�شتخدم 

الطبيعية  امل����واد  م��ن  ع���دد  ال��ت��م��ور،  لتلميع 

الن�شا  وم�شتقات  ال�شائل  كال�شكر  وال�شناعية، 

ال�شليلوز  وم�شتقات  ال��دك�����ش��رتوز،  واأه��م��ه��ا 

 Sodium alginate ال�����ش��ودي��وم  وج��ي��ن��ات 

Pectin والدب�س واجللوكوز  والبكتني التجاري 

واجللي�شرين مع املحلول ال�شكري، وبع�س اأنواع 

وحام�س  الرائحة،  عدمية  الغذائية  الزيوت 

و  %80 كحول  ال�شرتيك، وحملول مركب من 

%15 جلي�شرين و %5 ماء.

التمور،  لتلميع  ال�شائل  ال�شكر  ا�شتعمال  وعند 

ملدة ع�شر  للبخار  تعر�س  ثم  التمور  يتم غ�شل 

م�شبكة،  �شينية  يف  ذلك  بعد  وتو�شع  دقائق، 

برك�س   37 تركيزه  �شكري  حملول  يف  وتغمر 

التمور  اإخ���راج  يتم  ذل��ك  وب��ع��د  دقيقة،  مل��دة 

ح��رارة  درج��ة  على  وجتفيفها  ال�شينية  م��ن 

وتعباأ  تربد  ثم  دقيقة،   45 ملدة  �شل�شيو�س   50

وتخزن.

لتلميع  الن�شا  م�شتقات  ا�شتخدام  عند  اأم���ا 

التمور، فاإنه يتم حت�شري حملول الن�شا برتكيز 

ما  ت��رتاوح  لدرجة  مائي  بحمام  وي�شخن   6%

التحريك  مع  �شل�شيو�س  درجة   95 –  85 بني 

االأثناء  هذه  ويف  دقيقة،  ع�شرين  ملدة  امل�شتمر 

ي��ت��م ت��ع��ري�����س ال��ت��م��ور ل��ل��ب��خ��ار، وب��ع��د ذل��ك 

ملدة  هني  ت�شخني  مع  الن�شا  حملول  يف  تغط�س 

يف  وتعباأ  الثمار  بعدها  جتفف  واح��دة،  دقيقة 

ال�شوديوم  اأما جينات  وتخزن.  عبوات خا�شة 

حت�شريها  فيتم  التمور  لتلميع  امل�شتخدمة 

ورد  كما  لتلميعها  التمور  وتعالج   %  1 برتكيز 

�شابقا بطريقة ا�شتخدام م�شتقات الن�شا.

كذلك فاإن من املواد امل�شتخدمة لتلميع التمور، 

من  ال�شكروز  مع  خلطه  يتم  وال��ذي  البكتني، 

اجل احل�شول على مادة ما�شكة لتمكني غ�شاء 

البكتني من االلت�شاق ب�شكل منا�شب مع �شطح 

الثمرة، ثم تغط�س التمور يف حملول من كلوريد 

طبقة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  اج���ل  م��ن  الكال�شيوم 

متجان�شة.

غراما   20 من  التغليف  حملول  حت�شري  ويتم 

من البكتني مع 100 غرام من ال�شكروز و 880 

للثمار  التغطي�س  زمن  ويكون  املاء  من  غراما 

خم�س  ومل��دة  التمور  غمر  يتم  ثم  ث��واٍن،  ع�شر 

20 غراما من  �شائل مكون من  ثواٍن فقط يف 

كلوريد الكال�شيوم مع 980 غراما من املاء.

دقيقة   30 ملدة  التمور  جتفيف  يتم  ذلك  بعد 

على درجة 70 درجة �شل�شيو�س، ثم تربد على 

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر   50



درجة حرارة الغرفة ملدة �شاعة وتعباأ وتخزن.

مكي  �شعيد  حممد  الباحث  اأج���رى  وق��د  ه��ذا 

مركز  يف  التمور  تلميع  على  درا���ش��ة  واآخ���رون 

 ،1977 عام  ببغداد يف  والتمور  النخيل  بحوث 

حيث اأجريت الدرا�شة على متور نوع الزهدي، 

اأك����رث م��ن ط��ري��ق��ة تلميع،  ا���ش��ت��خ��دم��ت  وق���د 

البخار،  بوا�شطة  والرتطيب  العالية  كاحلرارة 

كما ا�شتعمل ال�شكر ال�شائل امل�شنوع من التمور 

ال�شليلوز  وم�شتقات  الن�شا  م�شتقات  وكذلك 

وجنات ال�شوديوم والبكتني.

وقد خل�شت الدرا�شة اإىل اأن التمور التي متت 

�شل�شيو�س  درجة   150 بلغت  بحرارة  معاجلتها 

اأعطت درجة تلميع جيدة،  وملدة ع�شر دقائق، 

اأما طريقة الرتطيب بالبخار، فقد ا�شتطاعت 

الزهدي  لتمور  اخل��ارج��ي  املظهر  حت�شن  اأن 

وتك�شبها مظهرا براقا، كما ح�شنت من الطعم 

والرائحة بعد اأن مت تعري�شها للبخار ملدة ع�شر 

دقائق.

متور  معاجلة  عند  انه  اأي�شا  الدرا�شة  وبينت 

التمور  من  املح�شر  ال�شائل  بال�شكر  الزهدي 

مظهرا  الثمار  اكت�شبت  فقد   ،37% وبرتكيز 

الن�شا  م�شتقات  ا�شتخدام  وعند  وبراقا،  جيدا 

وبرتكيز %6 لتلميع التمور، تكون غ�شاء رقيق 

درج��ة  وظ��ه��رت  التمور،  �شطح  على  و�شفاف 

جيدة من اللمعان والطعم والرائحة.

ك��ذل��ك ف��ق��د ا���ش��ت��خ��دم ف��ري��ق ال��ب��ح��ث م��واد 

الزهدي، كجنات  تلميع متور  اأخرى يف عملية 

حيث  جيدة  نتائج  اأع��ط��ت  وال��ت��ي  ال�شوديوم 

م��ادة  اأم���ا  للثمار،  اخل��ارج��ي  املظهر  حت�شن 

كربوك�شي ميثيل �شليلوز فلم تعِط درجة التلميع 

املطلوبة.

�لطرق �حلديثة �ملتبعة لتلميع �لتمور

التمور،  لتلميع  خا�شة  اآلية  اأنظمة  تطوير  مت 

ويبني الباحث الدكتور ح�شن العكيدي يف كتابه 

الثمر((،  ودرة  ال�شجر  �شيدة  التمر  ))نخلة 

عملية  اإج��راء  على  تعتمد  التي  االأنظمة  ه��ذه 

التلميع بطريقة اآلية، حيث يتم حت�شري حملول 

 35 اإىل   30 بني  ما  ي��رتاوح  برتكيز  اجللوكوز 

نقل  ويتم  مبحرك،  مزود  خا�س  خزان  يف   %

جزء من حملول اجللوكوز املح�شر اإىل خزان 

التلميع،  عملية  يف  ا�شتخدامه  اج��ل  من  اآخ��ر 

اأحادية مرتبطة بكمربي�شور  وبوا�شطة م�شخة 

هوائي، ي�شخ املحلول على �شكل رذاذ على ثمار 

التمر املوجودة على حزام ناقل متحرك.

كما ميكن اأن تتم عملية التلميع للتمور يف نفق 

واجلزء  الثمار  لتلميع  حلزونية  بفر�شاة  مزود 

الزائد من حملول اجللوكوز يتم جتميعه حتت 

احلزام املتحرك.

االآليني  النظامني  التاليان  ال�شكالن  وي��ب��نُي 

ال�شابقني اخلا�شني لتلميع التمور.

ودرة  ال�شجر  �شيدة  التمر  نخلة  كتاب  ))عن 

الثمر، الدكتور ح�شن خالد العكيدي((

ك��ذل��ك مي��ك��ن اأن ي��ت��م اال���ش��ت��غ��ن��اء ع��ن ذل��ك 

رذاذ  فيها  موجود  متعاك�شة  فر�شاة  بوا�شطة 

ل�شائل اجللوكوز، حيث يتم ن�شر �شائل التلميع 

على ثمار التمر، يلي ذلك عملية تربيد للتمور 

يف نفق على درجة حرارة ترتاوح ما بني �شفر و 

3 درجات �شل�شيو�س. 
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 التمور و إنتاج العصائر 
والمركزات )1( 

��ستخال�ض ع�سري �لتمر

النا�شجة  و اأخل�شراوات  الفاكهة  لثمار  الطبيعية  الع�شارة  هو  الع�شري 

و الطازجة بعد اإزالة االأجزاء غي ر القابلة لالأ�شتهالك كالبذور ) النواة 

اخلاليه  و  منه  جزء  اأو  كله  اللب  على  املحتوية  و  االلياف  و  الق�شور  و   )

عن  عبارة  هو  اآخ��ر  مبعنى  اأي  كيماوية  معامالت  اأو  تخمرات  اأي  من 

فاكهة  التمور  و  للخاليا  الع�شريية  الفجوات  من  الناجت  اخللوي  ال�شائل 

ال�شحراء فاكهة مهمة يف وطننا ملا حتتوية من عنا�شر الغذاء خ�شو�شا 

اإلخ   ... االأمينية  االأحما�س   ، املعادن   ، الفيتامينات   ، الكربوهيدرات   ً

والتي ت�شفي على الع�شري الطعم و النكهة ال�شهية خ�شو�شاً  و اأن مناخ 

منطقتنا العربيه حار ويحتاج اإىل اأطفاء العط�س و منح طاقة للج�شم بني 

فرتة و اأخرى و خ�شو�شاً  و اأن 75 – 80 % من انتاج التمور متواجد يف 

معظم بالدنا العربية و يتميز الع�شري عموماً  باأرتفاع ن�شبة ال�شكريات 

ما بني )10-%20( و الع�شري هو اللبنة البنائية االوىل ل�شناعة الدب�س 

و  الفاكهة  لع�شائر  التجاري  االأنتاج  الزيادة يف  وكانت  ال�شائل  ال�شكر  و 

مركزاتها دائما ً وليدة فكرة التخل�س من الفواكه ال�شاذة احلجم اأو غري 

�شاحلة للتدريج اأو غري املقبولة يف االأ�شواق مما كان لها االأثر يف حماية 

�شيانة  على  ذلك  �شاعد  كما  جودتها  ودرج��ة  الطازجة  الفاكهة  �شنف 

اأ�شعارها من التدهور ونتيجة لرواج تلك املنتجات فلم تقت�شر �شناعتها 

على الفواكة املتدنية بل تعدت اإىل الفواكة اجليدة و التي زادت عن حاجة 

االأ�شواق و التمور اآحدى هذه الفواكة و التي ت�شل كمية اأنتاجها يف العامل 

اإىل اأكرث من 5 مليون طن و ال�شكل التايل يو�شح ثمرة التمر و اأجزائها 

النخيل  من  املختلفة  لالأ�شناف  جتارية  �شكرية  فاكهة  م�شدر  التمور  و 

Phoenix dactyLifera و التمور اجلافة و الن�شف اجلافة هي معروفة 

للبع�س  املل�شاء  و  االأ�شناف  لبع�س  اأحياناً   ال�شلبة  و  اخل�شنة  بق�شرتها 

االأخر و التمور عموماً  حتتوي على ن�شبة عالية من ال�شكريات ترتاوح ما 

بني 50-%60 و اأحياناً  70-%75 اإذا مت جتفيفها ب�شورة �شحيحة اأما 

اأنواع ال�شكريات فهي ال�شكروز و الكلوكوز و الفركتوز كما يتميز ع�شري 

التمر يف بع�س املناطق ) �شمال اأفريقيا ( بن�شبة عالية من �شكر الفركتوز 

فاأنه   ) كاليفورنيا   ( االأمريكية  التمور  ع�شري  اأما  ال�شكريات  بقية  على 

يحتوي على ن�شبة عالية من �شكر ال�شكروز عن بقية ال�شكريات االأخرى 

وحتماً  اأن االمريكان يعتمدون مرحلة الب�شر ل�شنع الع�شري الأن يف هذه 

املرحلة �شكر ال�شكروز هو املتغلب على ال�شكريات االأخرى بينما يف مرحلة 

التمر فال�شكر املختزل هو املتغلب على ال�شكر الثنائي ) �شكروز ( .

 ، االألياف  مثل  اأخ��رى  مكونات  على  اأي�شاً   يحتوي  التمر  ف��اأن  وعموماً  

ال�شليلوز ، الهم�شليلوز ، البكتني ، اأحما�س ع�شوية ، الرماد الكلي ، مواد 

�شلبة  مواد  اإىل  تق�شيمها  وعموماً  ميكن   ) بقايا   ، ، طني  رمل   ( غريبة 

ذائبة و مواد �شلبة غري ذائبة لذا فعملية اال�شتخال�س لع�شري التمر لها 

خ�شو�شية كبرية لذا قامت التجارب الكثرية بهذا اخل�شو�س ومن هذه 

العمليات معاملة التمر اأوالً  .

عملية ف�سل حملول �لتمر 

اال�شتخال�س  عملية  بعد  التمر  اأن حملول 

يتكون من مواد �شلبة ذائبة و غري ذائبة 

امل��رك��زي  بالطرد  الف�شل  عملية  وع��ن��د 

امل��رك��زي  ال��ط��رد  ان��ب��وب��ة  تو�شحها  ك��م��ا 

ق�شرة  حتوي   )1( رقم  املنطقة  لطبقاتها 

مثل  الغريبة  امل���واد  و  االل��ي��اف  و  التمر 

الرمل اأو الطني اأما املنطقة رقم )2( فهي 

و  ال�شبابية  و  العكارة  يف  متميزة  منطقة 

التمر  ق�شرة  و  االأق���ل  امل���واد  بع�س  ت�شم 

بال�شفافية  مميزة  فهي   )3( املنطقة  اأم��ا 

الذائبة  املواد  و  ال�شكريات  على  حتتوي  و 

االأخرى و اأحما�س ع�شوية وبكتني .

الدكتور حسن العكيدي
Hassan.alogidi@yahoo.com
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فهي  الرابعة  املنطقة  اأم��ا 

مم���ي���زة ب��ال�����ش��ف��اف��ي��ة وي��ك��ون 

و  ذائ��ب��ة  م���واد  و  ���ش��ك��ري��ات  معظمها 

بع�س  اأحياناً   يتواجد  قد  و  ع�شوية  اأحما�س 

�شطح  على  التمر  ق�شرة  من  )ال�شمع(  الدهون 

�شائل االنبوبة )كيوتكل ( .

اخل�شو�س  بهذا  الكثريه  التجارب  قامت  لذا 

ومن هذه العمليات معاملة التمر اوالً  بوا�شطة 

 ، ال�شحن  اأو  ال�شحق   ، ال��ه��ر���س   ، ال�شغط 

بالرغم  امل�شاحة  لزيادة  �شرائح  اإىل  التقطيع 

ي�شعب  ل��ذا  باملتميعة  تو�شف  �شكرياتها  اأن 

معاملتها مامل تربد اأو تتجمد ثم جتري عليها 

عن  تختلف  التمور  و   ، اخلدمات  اأو  العمليات 

بقية الفواكة من ناحية االأ�شتخال�س باملعا�شر 

الأنتاج  وذلك  ال�شغط  بوا�شطة  فاال�شتخال�س 

( و  ) خال�شة فاكهة التمر  اأو الدب�س  الع�شري 

تتم  الكثافة حيث  و  الرتكيز  يكون عايل  الذي 

عملية االأ�شتخال�س بو�شع التمور يف اكيا�س 

ب�شكل  هيدروليكياً   �شغطها  ث��م 

كهربائي  اأو  ي���دوي  ت��دري��ج��ي 

التمر  ع�شارة  تنزل  بحيث 

و  وجمعها  االأك��ي��ا���س  م��ن 

الناجت  اأو الدب�س  الع�شري 

ال�شكريات  م��ن  خليط 

ال��ث��الث ، ال��ك��ل��وك��وز و 

ال�شكروز  و  الفركتوز 

امل��ك��ون��ات  ه���ذه  اأن  و 

و  املنطقة  على  تعتمد 

مياة  ملوحة  و  الرتبة 

الري و درجة احلرارة 

و الرطوبة اإلخ .

م����ن ه�����ذه ال���ن���ق���اط و 

ب��ي��ئ��ة  يف  االخ����ت����الف����ات 

الفاكهة و �شفاتها من حيث 

وميكن  تركيبتها  و  اأج��زائ��ه��ا 

حتديدها ب�شورة اأخرى مبا يلي . 

• الغالف اخلارجي )اجللد( 	

• طبقة ال� )اللب(.	

• م�شاحة البذور 	

حماية  وظيفته  الق�شرة  و  اخلارجي  فالغالف 

الفاكهة و الق�شرة غنية باملحتويات فهي حتتوي 

اأي�شا  و حتتوي  اوالً   الع�شري  كميات من  على 

 ( الكاروتني  و  واالنثو�شيانني  التانينات  على   ً

اجللد  خاليا  اأن  و   ) ال�شبغات  و  الدباغيات 

اأي  اأن  و  وم�شتقرة  جداً   �شغرية   ) الق�شرة   (

مدرو�شا  يكون  اأن  يجب  الق�شرة  مع  اأحتكاك 

الفاكهة  ل���ون  طبيعية  ع��ل��ى  ن��ح��اف��ظ  ل��ك��ي   ً

اللون   ، االأ�شفر  اللون   ( التمور  يف  خ�شو�شاً  
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 ) اخل��الل   ( الب�شر  مرحلة  يف   ) املحمر  البني 

اأما طبقة امليزوكارب و هي احلالة املتغلبة يف 

و حمتوياتها  و احلجم  لل�شكل  بالن�شبة  الثمرة 

اأكرب و هذه املحتويات  كثرية جداً  و خالياها 

هي التي تعطي للتمرة القوام فمثالً  الفجوات 

 ، االحما�س   ، �شكريات  على  حتتوي  ال�شائلة 

اللب  اأن جدر خاليا  و  االمالح يف �شكل ذائب 

، رقيقة جداً  ، بع�س هذه اجلدر يح�شل لها 

عملية  خ��الل  تتطور  و  تنهار  بحيث  ان�شغاط 

الن�شج فاأن الفراغات البينية و التي ال حتوي 

كمية  على  حت��ت��وي  ولكنها  �شائل  على  فقط 

كبرية من الهواء حتت الظروف االعتيادية كل 

هذا يجب ان نلم به عند اي فعل ميكانيكي ال 

�شتخال�س الع�شري.

هي  ت�شريحياً   الثمرة  من  الثالث  اجل��زء  اآم��ا 

امل�����ش��اح��ة ال��ت��ي حت���وي ال��ب��ذور و ال��ت��ي تكون 

من  عالية  كمية  على  وحت��ت��وي  نوعما  �شلبة 

تقودنا  لكي  �شرورية  هي  و  ال�شليلوزية  امل��واد 

اأم��ا  الت�شنيع  عملية  خ��الل  م��ن  لتحطيمها 

اأغ�شية اخلاليا اأو اجلدر اخللوية فاأن حمتواها 

و   Calcium Pectate البكتني  هو  الرئي�شي 

االلياف  مرونة  و  ا�شتقرارية  عن  امل�شوؤول  هو 

يجب  اال�شتخال�س  والجل  ال�شليلوزية  الدقيقة 

تك�شري جميع هذه اجلدر 

ت�سريح ن�سيج �لتمر 

حمتويات  عن  كثري  تختلف  ال  التمر  ثمرة  اأن 

الفاكهة االأخرى �شوى االختالف يف كمية هذه 

اأو نوعيتها و عموماً  فاأن من اأهم املواد  املواد 

الربوتينات  من  وقليل   ، البكتينية  امل��واد  هي 

لها  جميعها  و  الهم�شيليلوز  و  ال�شليلوز   ،

الغروي  ال�شائل  �شكل  ولها  خمتلفة  تركيبات 

ا�شا�شي  هو  الرتكيب  ه��ذا  و   Hydrocolloid

بعملية  ي�شمح  وال���ذي  املتبلور  غ��ري  الرتكيب 

التمر  و  التمر  يف  للخاليا  االي�شي  التمثيل 

يحتوي على كمية ال باأ�س بها من البكتني وكمية 

من املاء لذا فعملية اال�شتخال�س تكون �شعبة 

حمكومة  تكون  ال�شائلة  الفجوات  الأن  ج��داً  

وكذلك  البكتني  حتطيم  عملية  ف��اأن  ببيئتها 

عملية  هي  انزميياً   الهم�شيليلوز  و  ال�شليلوز 

اأقت�شاديه ال �شتخال�س الع�شري . 

لذا فعملية اجلمع ما بني العمليات امليكانيكية 

احلرارية  الدرجات  يف  االنزميية  والقيا�شات 

اخللوية  االغ�شية  جعل  على  ت�شاعد  املالئمة 

بفعل  املتحللة  االأخ��رى  املواد  و  للع�شري  نفاذة 

اأو  ، و كان الع�شري املركز  االنزمي و احل��رارة 

الدب�س ينتج �شابقا ً ب�شورة طبيعية يف غرف يف 

احلقل معدة لهذا الغر�س بحيث تو�شع التمور 

ب�شكل اأكوام على �شكل ) هرم كبري ( وبوا�شطة 

�شغط التمور على بع�شها ي�شيل الدب�س ويجمع 

تكون  التمور  ه��ذه  معظم  و  �شاقية  خ��الل  من 

و نا�شجة وي�شمى بدب�س دمعة وتطورت  طرية 

و  ب��امل��اء  اال���ش��ت��خ��ال���س  م��رح��ل��ة  اإىل  العملية 

ت�شمنت هذه املرحلة اال�شتخال�س باملاء البارد 

مبا�شرة  النار  على  الع�شري  تكثيف  ثم  وم��ن 

وهذه العملية مل تالقي اال�شتح�شان فتم معاملة 

التمر باملاء ال�شاخن ومن ثم تكثيفة على النار 

مبا�شرة وهذه ما تعرف باملداب�س اأو البزارات 

يف العراق .

 �الأ�ستخال�ض بو��سطة �ملكننة 

)�ال�ستخال�ض �مليكانيكي ( 

اأن التطوير الذي ح�شل اوالً  هو مكننة عملية 

مزدوجة  اأوعية  بوا�شطة  كان  الع�شري  اإنتاج 

و  بخاري  ت�شخن من م�شدر  التي  و  اجل��دران 

اإىل الغليان ، و الوعاء  ت�شل درجات احلرارة 

تور  ما  مع  دوار  حم��ور  على  املحتوى  امل���زدوج 

حمرك ذو درجات ل�شرعة احلركة ثم تطورت 

و تنوعت ال�شرع و اأن هذه العملية قد �شاعدت 

ه��ذا  ب��ع��د   ، االأ���ش��ت��خ��ال���س  عملية  يف  ك��ث��رياً  

تطوير  طراأ  االأوعية  نوعية  يف  العلمي  التطور 

حد  اإىل  و�شل  اأن  اإىل  التحريك  عملية  على 

التجني�س اأي اأن ال�شرعة اأ�شبحت اأكرب كما اأن 

نوعية املحرك تطورت اي�شاً  من حيث النوعية 

فكان االنكر اإىل حمرك دوار ذا ري�س م�شتقيمة 

على  ري�س  اإىل   ، مروحية  ري�س  اإىل  توربينية 

اإىل  توربينية  منحنية  ري�س  اإىل  �شرج  �شكل 

ري�س حلزونية توربينية اإىل ري�س حادة و قاطعة 

توربينية اأن هذا التطور الكبري �شاعد يف عملية 

اال�شتخال�س .

�أهد�ف �ال�ستخال�ض 

• اإي���ج���اد ط��ري��ق��ة ل���زي���ادة اإ���ش��ت��خ��ال���س 	

ال�شكريات من التمور على م�شتوى جتاري

• ال�شطحية 	 امل�شاحة  لزيادة  اإيجاد طريقة 

للتمور تعمل على تقطيعها وزيادة امل�شاحة 
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• التمور 	 �شكريات  من  االأ�شتفادة  اأجل  من 

و خال�شتها.

�لية �ال�ستخال�ض 

الأجل  و  التمر  لع�شري  اال�شتخال�س  الية  اأن 

االأجابة  معرفة  يجب  ال�شكريات  اأ�شتخال�س 

على االأ�شئلة التالية : 

• كمية املاء امل�شتخدمة لالأ�شتخال�س :	

التمر  اإىل  امل��اء  كمية  عالقة  به  يق�شد  وه��ذا 

تكون  ما  هي  و  التمور  �شكريات  الأ�شتخال�س 

غالباً ما بني 1:1 اأو 1:2 اأو 1:2.5 اأو 1:3 

• اال�شتخال�س مبرحلة و احده اأو مبرحلتني 	

وهذا يق�شد به اأن العملية تتم مبرحلة واحدة 

كامال  اال�شتخال�س  يكون  لكي  مرحلتني  اأو 

ًاأ�شافةً  اإىل جدواه االأقت�شادية .

• و 	 اال�شتخال�س  لعملية  ال���الزم  ال��وق��ت 

لعملية  ال���الزم  ال��وق��ت  ب��ه  يق�شد  ه��ذا 

اال�شتخال�س ملرحلة اأو ملرحلتني و ما هي 

الفائدة االقت�شادية منه .

• الكلفة االقت�شادية لعملية اال�شتخال�س 	

ي��و���ش��ح ق�شم م��ن االج��وب��ة  ال��ت��ايل  اجل����دول 

بهذا  التجارب  بع�س  اأجريت  حيث  ال�شابقة 

م��واد   ( امل���ادة  تركيبة  حيث  م��ن  اخل�شو�س 

نوعية  ال���وزن   ،  ) ذائ��ب��ة  غ��ري  و  ذائ��ب��ة  �شلبة 

الكلي  الوزن   ( به  و الذي يق�شد  اال�شتخال�س 

للعملية ، وزن املاء ، وزن املواد ال�شلبة الذائبة 

، املواد ال�شلبة غري الذائبة ( . 

جدول ا�شتخال�س ع�شري التمر مبرحلة واحدة 

( من اجلدول املوازنة بني  100 ماء   + 100  (

م�شتوى الربك�س Bx للع�شري هو .

)x(كمية املواد ال�شلبة الذائبة

كمية املاء + كمية املواد ال�شلبة الذائبة

38
100

=

كمية املاء

املاء + SS املذاب + 10

55
100

=

38.4 = x

38.4 = W

مبرحلة  اال�شتخال�س  عملية  اأن  يعني  ه��ذا 

واحدة ت�شل مب�شتوى الربك�س اإىل 35 % ولكن 

Bx يتناق�س يف الكيك ) البثل ( بن�شبة 55 % 

لل�شائل ويرتفع اإىل %30 وهذه اخل�شارة كبرية 

ولتقليل اخل�شارة يف ال�شائل املذاب يجب ف�شل 

املواد الذائبة و الغري ذائبة يف املحلول كثوابت 

الكيك ) البثل و اجلفت ( فيمكن احل�شول على 

ال�شلبة  امل��واد  خ�شارة  و  الع�شري  من   %  50

الذائبة تكون موجودة و التي ت�شل اإىل اأقل من 

 14% وعند  كغم   70 من  كغم   12.6 الن�شف 

 5.9 ثانية  مرة  �شيت�شاعف  الفقد  فاأن  رطوبة 

كغم من 70 كغم وقد اأثبتت التجارب باأن انواع 

 Bx املواد ال�شلبة الذائبة عند م�شتوى برك�س 

املوجوده يف عملية املوازنة يف الكيك ) البثل اأو 

األوزانالتركيب %الموادالعملية

رطوبة

امل��������واد 

الذائبة

امل������������������واد 

ال�شلبة غري 

الذائبة

ال�������وزن 

الكلي

املاء

امل�����������واد 

الذائبة

امل������������������واد 

ال�شلبة غري 

الذائبة

اال�شتخال�س 

اجل�������زء 

ال��ل��ح��م��ي 

من البلح 

207010100207010

�شفر �شفر100100�شفر�شفر100املاء 

603552001207010خالط

الف�شل 

ال����ي����اف 

التمر 

63.2

55

36.8

32

�شفر 

13

123.1

76.9

77.7

42.3

45.4

24.6

�شفر

10

) املعلومات املعطاه : مكونات البلح : رطوبة 20 % مواد �شلبة ذائبة 70 % مواد �شلبة غرب ذائبة 10 % 
. ) FAO و الرطوبة املتبقية يف عجينة البلح بعد الع�شر و الكب�س 55 % ) م�شدراجلدول
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اجلفت ( ال يحتوي على اكرث من 55 % رطوبة 

.

الكيك  يف  الربك�س  الأخ��ت��زال  الثاين  النموذج 

)البثل اأو اجلفت ( هي بزيادة كمية املاء 

ت��وازن امل��واد يف  يو�شح اجل��دول التايل جدول 

 250( واحدة  مبرحلة  التمر  ا�شتخال�س  حالة 

جزء بلح + 100 جزء ماء ( 

اأن  اال�شتخال�س  من  جداً   عالية  ن�شبة  هي  و 

زيادة هذا االنخفا�س ي�شبب الزيادة يف الكلفة 

) املعدات و حجمها ( وكمية املاء التي تبخرت 

برك�س   75 تركيز  الدب�س  م��ن  كغم   1 ح��وايل 

1.25 كغم من الدب�س للمرحلة  كاأول مرحلة و 

الثانية من االأ�شتخال�س .

عملية غ�شل الكيك ) البثل اأو اجلفت ( �شروري 

الإزالة املواد الغري مذابة و املواد غري مرغوب 

اأ�شافة  اأن  العملية  زي��ادة  اإىل  ي��وؤدي  مما  بها 

اأقل خ�شارة يف  اإىل النظام ي�شبب  املاء مرتني 

املواد ال�شلبة الذائبة S.S الناجتة يف املرحلة 

االأوىل ولكن م�شتوى الربك�س يبقى كما هو كما 

ا�شتخال�س  يجب  لذا  التايل  ال�شكل  يو�شحها 

املاء يف املرحلة االأوىل الإزالة املواد املذابة . 

من هذه النتائج يظهر اأن اخل�شارة يف الع�شارة 

بحدود %94 و %51 و التي تعترب نتيجة مقنعة 

بني  ما  االختالف  اأن  يظهر  وكما  اأقت�شادياً  

من  ج��زء  اأح�شن  اأن  ه��و  املتوازنتني  امل��ادت��ني 

الذائبة  غري  ال�شلبة  امل��واد  نهاية  هو  العملية 

N.ss ومن وجهة نظر العاملني يف هذا املجال 

نقاوة  م��ع  جيده  ف�شل  نتائج  على  للح�شول 

عالية يجب اال�شتناد على مواد املوازنة ما بني 

اأعلى  التمور و �شائل اال�شتخال�س و�شوالً  اإىل 

درجة موازنة .

ت�سنيع ع�سري �لتمر 

ال�شكل  على  التمر  ع�شري  ت�شنيع  عملية  تتم 

التايل : 

• ا�شتالم التمور 	

ال�شنف  و  النوعية  ح�شب  التمور  ا�شتالم  يتم 

نعلم  كما  و  التمور  الأن  االنتاج  و�شنة  اللون  و 

ملونة الق�شرة ولكن حمتواها الع�شريي يتدرج 

البني  اللون  اإىل  الذهبي  اأو  الرتابي  اللون  من 

نوعية  على  ب��االع��ت��م��اد  ال��داك��ن  اإىل  ال��غ��ام��ق 

التمور حيث تتدرج اإىل مايلي :

• مت���ور ج��ي��دة ال��ن��وع��ي��ة و خ��ال��ي��ة م��ن اأي 	

األوزانالتركيب %الموادالعملية

رطوبة

امل��������������واد 

الذائبة

ال�شلبة  امل���واد 

غري الذائبة

املاءالوزن الكلي

امل����������واد 

الذائبة

املواد ال�شلبة غري الذائبة

207010100207010اجلزء اللحمي من البلح اال�شتخال�س 

�شفر�شفر250250�شفر�شفر100املاء 

77.1202.93502707010امل�شتحلب 

الف�شل 

ع�شري البلح 

االلياف املتبقية 

79.4

65

20.6

16.9

�شفر

18.1

249.9

55.1

234.2

35.8

60.7

9.3

�شفر

10

.)FAO( م�شدر اجلدول
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�شوائب اأو اأ�شرار ميكانيكية اأو تخمرات 

• من 	 ن�شبة  بها  و  النوعية  متو�شطة  مت��ور 

و  التخمرات  من  خالية  ولكن  ال�شوائب 

املواد الكيماوية .

• م�شى 	 التي  التمور  هي  و  القدمية  مت��ور 

اأنزمي  يكون  التي  و  عام  من  اأك��رث  عليها 

البويل فينول اأوك�شيديز قد اأخذ دروة يف 

اأك�شدة الفينوالت وبالتايل ادكنان لونها .

متطلبات �نتاج ع�سري �لتمر 

كثرياً  يف مكوناتها  تختلف  ال  التمر  فاكهة  اأن 

من  خ�شو�شية  لها  ولكن  الفواكة  باقي  ع��ن 

فاأن  وعموماً   الع�شري  الأن��ت��اج  املعاملة  حيث 

الف�شل  على  تعتمد  التمر  ع�شري  انتاج  تقانة 

امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي ل��ل��ب��ذور و امل��ع��اجل��ة احل���راري���ة 

الأ�شتخال�س ع�شري التمر لذا فاأنه يحتاج اإىل 

ما يلي : 

• اجهزة ف�شل النوى 	

• عملية ا�شتخال�س ال�شائل من لب و الياف 	

التمر 

• اجهزة نزع ال�شائل من اللب والياف 	

• وحدات ترويق الع�شري	

• اجهزة نزع الهواء احلر اأو املذاب ال�شائل 	

) الع�شري ( 

• االويل 	 ل��ل��رتك��ي��ز  ���ش��ف��ي��ح��ي��ة  م��ب��خ��رات 

وال�شرتجاع النكهة 

• مبادالت حرارة لولبية 	

• جمن�شات ملعاجلة ع�شري النكتار 	

• وحدة تربيد 	

• م�شايف ذاتية التنظيف 	

• م�شخات متخ�ش�شة 	

• خزانات جتميع 	

• وحدات تعبئة وتغليف الع�شري 	

مكونات ع�سري �لتمر �ال�سا�سية 

�ملاء : 

يعترب املاء اأحد اأ�شا�شيات ع�شري التمر وميثل 

حوايل 80 % من الع�شري وللماء اأهمية كبرية 

مهم  كو�شط  يعمل  حيث  االأن�����ش��ان  ج�شم  يف 

للتفاعالت احليوية 

�ل�سكريات :

ب�شكل  ال�شكريات  على  يحتوي  التمر  ع�شري 

رئي�شي واأهمها الكلوكوز %55 والفركتوز45% 

وقليل جداً  من ال�شكروز لذا يجب االنتباه عند 

التفاعل مع الع�شري حيث اأن ا�شتخدام درجات 

الع�شوية  االحما�س  بوجود  و  العالية  احلرارة 

فاأنها توؤثر على جزيئة ال�شكر باأن تنف�شل عن 

فورفورال  اأوك�شي  مركب  �شتكون  وبذلك  املاء 

باالإ�شافة اإىل اأن �شكريات التمور �شتتفاعل مع 

االحما�س االمينية مما ي�شبب تغريات يف لون 

الع�شري ورائحتة وطعمه .

�ملعادن و �لفيتامينات :

�وال ً�إ�ستالم �لتمور 

تبداأ عملية اأ�شتالم التمور من املنتجني بعد اأن 

حتدد موا�شفاتها النوعية من حيث : 

• اللون – يف�شل التمور ذات اللون الذهبي 	

الداكن  اللون  الأن  الداكنة  التمور  ولي�س 

املا�شية  ال�شنه  متور  من  اأنه  يعني  جداً  

اأوك�شيديز دورة يف  اأنزمي بويل  وقد لعب 

اأك�شدة الفينوالت .

• النظيفة 	 ال��ت��م��ور  تف�شل   – ال��ن��ظ��اف��ة 

و اخل��ال��ي��ة م��ن االأو����ش���اخ و ال�����ش��وائ��ب و 

احل�شرات ... اإلخ 

• خالية من اأي قطع حجرية اأو معدنية 	

• التمور 	 من  ال�شنوي  اأالنتاج  اأخ��ذ  يف�شل 

ولي�س لل�شنوات املا�شية .

ثانيا ً : عملية �لغ�سيل 

تعترب عملية الغ�شيل خطوة الأجل التاأمني على 

اأنها  االأو�شاخ كما  و  االأتربة  التمور من  �شالمة 

التخل�س  اإىل جودتها خ�شو�شاً   اأي�شاً   توؤدي 

من : 

• ال�شوائب 	

• الرمل ) الغبار ( 	

• املواد النباتية العالقة 	

مثبت  ناقل  حزام  عرب  الغ�شيل  عملية  وجتري 

الغ�شيل  عملية  تتم  بحيث  رذاذي��ة  نوابذ  علية 

مبياه معقمة اأما بالكلور اأو باالوزون اأو تغطي�س 

التمور على ) حزام ناقل( هزاز .

ثالثا ً : عملية �الأ�ستخال�ض 

اأجهزة  عرب  االوىل  اال�شتخال�س  عملية  تتم 

ولكن  خمتلفة  باأ�شكال  تكون  التي  و  الطبخ 

جميعها تتفق باالأ�شا�شيات و التي هي :
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• اأو 	 اأفقي  يكون  قد  اال�شتخال�س  و  وع��اء 

عامودي ومن اال�شتنل�س �شتيل 

• اأو 	 دوار  حلزوين  بلولب  مزود  الوعاء  اأن 

مبحرك ري�شي مربوط مباتور 

• على 	 يعتمد  حجمة  و  ال��وع��اء  ا�شكال  اأن 

ال�شعة االنتاجية خلط االأنتاج 

• نوع املاتور ح�شب احلاجة فهنالك ال�شريع 	

ويف�شل  خمتلفة  ب�شرع  امل��زود  وهنالك 

التالية  واملخططات  املختلفة،  ال�شرع 

تو�شح نوعية اأجهزة االأ�شتخال�س 

• بو�شع كمية من 	 تتم  اال�شتخال�س  عملية 

متر  طن   1 فمثال  احلاجة  ح�شب  التمر 

وع��اء  وي�شخن  م��اء  ط��ن   )1( ل��ه  ي�شاف 

م   80-70 ح���رارة  درج���ة  على  الطبخ 

البخار  عرب  يكون  دقيقة   45-30 ومل��دة 

من امل�شدر بخاري والذي مير من خالل 

االإ�شتخال�س  الأوعية  املزدوجة  اجلدران 

ب�شكل  التمور  هر�س  على  يعمل  وال���ذي 

جيد ي�شهل ف�شل البذور من الهري�س من 

خالل الفال�شة )اإزالة النوى ( .

ر�بعا ً : �لفال�سة )�إز�لة �لنوى ( 

التمور  من  )النوى(  ال��ب��ذور  اإزال���ة  عملية  اأن 

وع��اء  يف  امل���اء  م��ع  التمر  ه��ر���س  على  تعتمد 

الطبخ حيث ميرر هذا الهري�س اأو املالط عرب 

فال�شة البذور )النوى( والتي اأ�شا�شها ا�شطوانة 

حا�شنة ال�شطوانة منخل بحيث يخرج املالط 

بحركة من داخل اال�شطوانة احلا�شنة و البذور 

من  الع�شري  يخرج  بحيث  املنخل  داخل  تبقى 

تبقى  وال��ب��ذور  احلا�شنة  االأ���ش��ط��وان��ة  داخ���ل 

البذور من  بدورة يخرج  الذي  و  املنخل  داخل 

خمرج  م��ن  ي��خ��رج  والع�شري  خارجية  فتحة 

اأخر لالأ�شطوانة احلا�شنة هذه العملية تعطينا 

املحتويات  و  ال�شيليلوزي  املحتوى  مع  ع�شري 

االأخرى وبدون نوى .

خام�سا ً : عملية �ال�ستخال�ض 

اأن عملية اال�شتخال�س تتم مبرحلة اأو مرحلتني 

و تعتمد اأي�شاً  على ن�شبة املاء امل�شاف فمنهم 

من يجعل الن�شبة 1 : 1 ومنهم من يجعل الن�شبة 

1 : 1.5 ومنهم من ي�شتمر بالعملية بعد الفال�شة 

هذه  وتتم   %  23 بحدود  يكون  الربك�س  الأن 

على  هو  ال��ذي  اال�شتخال�س  وع��اء  يف  العملية 

و حتتوي على  وعاء ذو جدران مزدوجة  �شكل 

حمور ذو ري�س حادة مباتور هزاز و�شريع حيث 

يتم يف هذا الوعاء ما يلي : 

• اإ�شافة انزمي ال�شليلوليز 	

• اإ�شافة اأنزمي البكتني 	

• اإ�شافة اأنزمي املالتيز 	

• اإ�شافة اأنزمي الربوتيز 	

وهنالك خلطات كثرية جتارية لهذه االنزميات 

اأنه  ذلك  اإىل  اأ�شف  خمتلفة  جتارية  وباأ�شماء 

 Perlite الرباليت  امل�شاعد  الفلرت  ي�شاف  قد 

حبيبات  الرباليت  و  �شاعة   1  / 45دقيقة  ملدة 

ثلجي  ابي�س  لون  اأو دقائق كروية خفيفة ذات 

فية   )8-PH )6 ودرج���ة  رم���ادي  ابي�س  اإىل 

اأما   2.4 اإىل   2.2 النوعية  وح��رارت��ة  متعادله 

 0.5% فهي  رطوبتها  اأم��ا   1.5 النوعي  وزنها 

يف  ه��و  كما  الدقيق  الكيمياوي  حتليلها  اأم���ا 

اجلدول وهذه املادة ت�شاعد يف تكتل الكثري من 

الغرويات واملواد ال�شليلوزية يف ع�شري التمر 

اسم المركبالنسبة المئوية

% 76 – 72 Sio2

% 17 – 11 Ai2o3

% 2 – 0.5CaO

% 0.5 – 0.1MgO

% 1.5 – 0.5Fe2O3

% 5 – 4K2O

% 4 – 3Na2O

من  التخل�س  عملية  جتري  العملية  هذه  بعد 

الع�شري  العوالق يف  و  الروا�شب  و  املواد  جميع 

من خالل 

• 	 Filter Press فلرت �شاغط

• 	 Drum filter فلرت االأ�شطواين

تخلي�س  ع��ل��ى  ي��ع��م��الن  امل��ر���ش��ح��ني  وك����ال 

و  ال��روا���ش��ب  و  ال�شوائب  جميع  م��ن  الع�شري 

العملية  ه��ذه  وب��ع��د   %  85 وبن�شبة  ال��ع��وال��ق 

على  اأمرارة  لعملية  التمر جاهز  يكون ع�شري 

املبادل الراتنجي و الفحم للتخل�س من بع�س 

الربوتينات و ال�شبغات و البكتينات املتبقية .
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التمــور
 انتاجها، تصنيعها، 

قيمتها الغذائية والدوائية 

�شدر هذا الكتاب عن جمموعة Taylor framces الدولية باللغة 

االجنليزية من قبل جمموعة اأكادميية  يف جامعة ال�شلطان قابو�س 

يف �شلطنة عمان يف حماولة جادة جلمع نتائج االأبحاث التي اأجريت 

العنوان  يحمل  كتاب  امل�شتمدة يف  واملعارف  املعلومات  مع  موؤخرًا 

اأعاله و�شمن اأربعة اأجزاء رئي�شية وهي االإنتاج والت�شنيع ودرا�شة 

القيمة الغذائية والدوائية للتمور. وتطرق اجلزء االأول اىل زراعة 

االن�شجة وادارة املياة والت�شميد وتاأثري امللوحة وم�شاكل احل�شرات 

واالمرا�س واملكننة وتلقيح النخيل وتقنيات احل�شاد.

اما اجلزء الثاين ف�شمل تقنيات ما بعد احل�شاد من جتفيف وتبخري 

للتمر،  امل�شافة  القيمة  لدعم  وتغلي  وتعبئة  ت�شنيعيه   وعمليات 

اخرى  عر�شية  ومنتجات  احليوي  الوقود  مثل  املنتجات  وكذلك 

اما اجلزء الثالث واهم ما احتواه اخلوا�س الكيماوية والفيزيائية 

والرتكيبة املتعلقة بخوا�س وموا�شفات التمور وبع�س ال�شناعات 

التحويلية كم�شدر لل�شكريات و�شناعة العلف احليواين. واجلزء 

الرابع واالخري فتطرق اىل القيمة الغذائية والدوائية وا�شتخدامه 

يف الطب الع�شبي.

الكتاب يعترب مرجعا جيدا ي�شتفيد منه طلبة الكليات العلمية من 

جميع االخت�شا�شات وخ�شو�شا للعاملني فى قطاع النخيل والتمور 

ملا احتواه ومعلومات عن امل�شاهمني من الباحثني والعلماء الذين 

بالنخيل  املتعلقة  واملعلومات  البحوث  بنتائج  الكتاب  هذا  رف��دوا 

والتمور.

By: A. Manickavosagan, M. Mohamed Essa, E. Sukma

عرض كتاب



تأهيل الخباري المتدهورة 
باستخدام مهاد من سعف النخيل

حبيبات  على  تربتها  وحتتوى  �شحراوية،  الكويت  دول��ة  اأرا�شي  معظم 

كبرية ومفككة ال ت�شتطيع االحتفاظ باملاء ت�شرفه خالل �شاعتني فقط. 

يفقد  ما  على  ع��الوة  للمياه  كبري  وفقد  نق�س  من  تعاين  جندها  لذلك 

باأنها خاملة وعدمية ال�شحنات  يف الرت�شيح والتبخر. وتت�شف حبيباتها 

اإىل  النباتية  املغذيات  جذب  على  ق��ادرة  غري  يجعلها  مما  الكهربائية 

عليه  يرتتب  مما   ، الع�شوي  املحتوى  فقر  اأو  قلة  يف�شر  وه��ذا  �شطحها 

)احمد  عام  ب�شكل  واحلياة  النباتي  الغطاء  من  ال�شحراوية  الرتبة  خلو 

والعنزي، 2005(

ا�شتخدام  هو  ال�شحراوي  لال�شت�شالح  االأ�شا�شية  املرتكزات  اأهم  من 

واالهتمام  وم�شتدامة،  التنفيذ  و�شهلة  اقت�شاديا  و  بيئيا  مقبولة  برامج 

وذلك  الطبيعية،  امل��وارد  كفاءة  ورف��ع  لتح�شني  الذاتي  التاأهيل  مبفهوم 

الغطاء  االأ�شا�شية.  الرتبة  يحمي  وداعم  دائم  ع�شوي  غطاء  با�شتخدام 

احليوي هو غطاء واق يتم و�شعه فوق الرتبة، وميكن ا�شتخدام اأي مادة 

ع�شوية اأو غري ع�شوية كمهاد، ولكن يف الزراعة امل�شتدامة فان الغطاء 

الع�شوي هو اأكرث ا�شتخداما . الن غطاء الع�شوي يتكون من مواد طبيعية 

معاد  و  الرتبة  يف  وتتحلل  رخي�شة  و  ومتجددة  معاجلة  وغري  ومتوفرة 

الع�شوي  الغطاء  اأمثلة  ومن  �شحية.  بيئات  خللق  وتدويرها  ا�شتخدامها 

والنباتات  ال�شجر  وجذوع  ك��اأوراق  املحا�شيل  تقليم  ونواجت  خملفات  هي 

واخل�شب والق�س واالأ�شمدة اخل�شراء.

الغطاء الع�شوي اأو احليوي هو تقنية زراعية حتاكي الطبيعة يتم العثور 

عليها على اأر�شيات الغابات. نظرا الأهميته مت ا�شتخدام خملفات �شعف 

النخيل الإعادة تاأهيل خربة متدهورة يف منطقة اللياح )يعترب معلما من 

ردمها  ومت  ال�شلبوخ  حماجر  كانت  و  اجليومورفولوجية  الكويت  معامل 

للمنطقة  جديدة  جيومورفولوجية  اإثرها  على  وتكونت   2003 عام  يف 

املنطقة( حيث  على  م�شتحدثة  وتالل  اأودية  و  خباري  من  االإن�شان  بفعل 

اأعطت نتائج ايجابية و�شاهمت يف اإعادة عودة احلياة الفطرية النباتية 

اأف�شل  وفرت  و  الرتبة،  خ�شائ�س  من  كثريا  وح�شنت  معا،  واحليوانية 

فر�شة  واأعطت   ، لعافيتها  الرتبة  وا�شرتداد  لتاأهيل  الطبيعية  الظروف 

الإعادة تدوير النفايات و املخلفات النباتية بدال من رميها ، و�شنتذكر اأهم 

 Ahmed ( الطرق الب�شيطة والعلمية الإعادة تاأهيل خربة اللياح املتدهورة

et al.،2012 ( وهي كاالأتي :

• حتديد ودرا�شة طبيعة ومظاهر التدهور يف اخلربة .	

• لدرا�شة 	 امل��ع��اجل��ة  وب��ع��د  قبل  ال��رتب��ة  م��ن  عينات  م��ن  ع��دد  جمع 

اخل�شائ�س الفيزيائية والكيميائية للرتبة. 

• اإقامة حواجز اأو متون ترابية على �شكل مربعات 5x5 م.	

• حرث الرتبة داخل املنت على اأعماق 15 25- �شم.	

• تغطية الرتبة داخل املتون ب�شعف النخيل تغطية كاملة.	

• زراعة نبات فطري مقاوم للجفاف داخل كل منت.	

• املراقبة الدورية ور�شد التغيريات املو�شمية التي تطراأ على الغطاء 	

النباتي، الرتبة، التنوع البيولوجي وذلك خالل فرتة تاأهيل املنطقة.

زيادة  على  ي�شاعد  االأمطار  مو�شم  بداية  يف  للرتبة  ال�شطحي  احل��رث 

معدل الت�شرب الراأ�شي والنفاذية للرتبة ال�شماء. وفر�س املواد الع�شوية 

فوق الرتبة له فوائد كثرية . ومن هذه الفوائد هو عزل الرتبة يف ف�شل 

ويعمل  �شيفا  الرتبة  على  ويربد  ال�شقيع،  من  وحمايتها  القا�شي  ال�شتاء 

الرتبة.  وتاأكل  اجن��راف  ومينع  النهارية،  احل��رارة  درج��ات  على جتان�س 

املهاد يعمل على تقليل تبخر املاء واأي�شا ي�شهل عملية الري حيث يت�شرب 

املاء اإىل الرتبة ب�شهولة من خالل الغطاء الذي يحافظ على املغذيات يف 

املياه  اال�شتهالك  يقلل  ثم  امل�شتمر ومن  الري  اإىل  فيقلل احلاجة  الرتبة 

ب�شكل فعال ، عالوة على ذلك، يعمل الغطاء احليوي على جتمع قطرات 

الغذائية  للمواد  بنك  يعترب  وه��و  فوقه.  من  الباكر  ال�شباح  يف  الندى 

و�شمادا ع�شويا �شطحيا عند حتلله واختالطه بالرتبة. فهو يغذي ديدان 

النباتية  واملخلفات  االأوراق  الديدان  فتحلل  االأخرى.  واحل�شرات  االأر�س 

فتجهز الرتبة باأف�شل املح�شنات فتزداد كمية الدبال فت�شاعد على اإنبات 

البذور. وكذلك زراعة نبات فطري ومتوافق مع البيئة املحيطة داخل كل 

x  ، تثبيت الرتبة  ي�شاعد على   Lycium shawii العو�شج  نبات  منت مثل 

اللياح،  منطقة  يف  ال�شائدة  النباتات  من  الأنه  العو�شج  نبات  اختيار  ومت 

وله القدرة على التكيف ال�شريع يف املناطق املتدهورة. واأي�شا يتميز باأنه 

موضي احمد
mmahmed@kisr.edu.kw

مجموعة الدراسات الصحراوية، دائرة السواحل وتلوث الهواء
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لوحة رقم )1( خربة املتدهورة يف منطقة اللياح.

لوحة رقم )3( اإقامة حواجز ترابية على �شكل مربعات م�شاحته x5 5 م2.

لوحة رقم )2( احلرث ال�شطحي للرتبة.

لوحة رقم )4( تغطية الرتبة بفر�شة كاملة من �شعف النخيل.

لوحة رقم )5( عودة احلياة الفطرية للرتبة املتدهورة.

حتويه من املواد الع�شوية و املعادن ال�شرورية لنمو النبات. اإن ال�شحراء 

كنز  هي  اأر�شية  ومعامل  وتربة  فطرية  حياة  من  حتويه  وم��ا  الكويتية 

حقيقي يجب املحافظة عليه و من ثم تنميته واإعادة تاأهيله بتنفيذ برامج 

اإىل جهد متوا�شل وبحوث  التدهور وذلك يحتاج منا  م�شتدامة ملكافحة 

متطورة وموارد مالية.
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بعد ا�شتخدام هذا النظام ، وجد هناك حت�شنا ملحوظا يف خوا�س الرتبة 

انعك�س اإيجابا على ازدهار النباتات املزروعة، و اإن كانت الرمال ال�شافية 

التي تراكمت داخل املتون املو�شوعة لعبت دورا يف تفعيل منو النباتات ملا 
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تشوهاره 
Chohara

(Boiled Unripe-Dates Fruit)

تعريف

فى مرحلة  التلوين  و  النمو  مكتملة  بلح  ثمار  عبارة عن  "ت�شوهاره" هي 
االأ�شناف  معظم   .  Dried Khajoors االأردو  باللغة  او  جمففة  اخلالل 

اأ�شجار النخيل عندما تبداأ فى  الباك�شتانية ن�شف جافة جتمع من على 

مرحلة الرطب و تن�شر على احل�شري حتت اأ�شعة ال�شم�س لت�شتكمل ن�شجها 

و  ال�شندى.  "َخرق" باللغة  "متر" اأو  باك�شتان  ت�شمى هنا فى  و  و جتف. 

الداعى لعدم تركها على االأ�شجار حتت ت�شل اىل مرحلة الن�شج املنا�شبة 

التى  و   Monsoon rains ال�شيفية  املو�شمية  االأمطار  انه حتت ظروف 

يتزامن ت�شاقطها مع وقت ن�شج الثمار على االأ�شجار و خوفا من �شياع 

املح�شول نتيجة ت�شاقط االأمطار يتم جمع اأكرث من %80 من املح�شول 

الثمار  لهذه  ميكن  ال  اأنه  املعلوم  من  و  الرطب.  مرحلة  فى  يبداأ  اأن  قبل 

التى مل تبداأ فى الرتطيب بعد الو�شول ملرحلة "التمر" على احل�شرحتت 

اأ�شعة ال�شم�س و بديال عن ذلك يتم �شلق هذه الثمار لوقف عملية الن�شاط 

االأنزميى داخل الثمار متاما ثم جتفيفها على احل�شر حتت اأ�شعة ال�شم�س 

لفرتة 5-7 اأيام فيما ي�شمى ب" ت�شوهاره". ميكن لهذه النوعية من الثمار 

"ت�شوهاره" البقاء �شنوات دون تلف نظرا الأنخفا�س الرطوبة فيها حلد 
كبري جدا يقل عن %20 )�شكل رقم 1(. كيف يتم عمل "ت�شوهاره" من 

ما  فى م�شر هذا  الطريقة  تطبيق هذه  و  الت�شويق  و حتى  بداية اجلمع 

�شوف ن�شتعر�شه فى هذه املقالة. 

جتميع �لثمار و جتهيزها لعملية �ل�سلق

يبداأ مو�شم احل�شاد فى منطقة "خريبور" و التى متثل %50 تقريبا من 

بداية  حتى  اجلمع  عملية  ت�شتمر  و  يونيو  �شهر  نهاية  فى  باك�شتان  اإنتاج 

الثمار  اواًل و مع بداية مو�شم احل�شاد يتم جمع  اغ�شط�س من كل عام. 

املرطبة من على االأ�شجار و ن�شرها على ح�شر �شنعت من م�شادر نباتية 

و ذلك حتت ا�شعة ال�شم�س احلارقة التى ت�شل اىل 40-50 درجة مئوية 

يتم طوى هذه  بالرطوبة  ت�شبع اجلو  نتيجة  و  الفرتة.  تقريبا خالل هذه 

ال�شباح  فى  و  الندى.  يتلفها  ال  حتى  ليال  رطب  من  عليها  مبا  احل�شر 

الباكر تفرد مرة اخرى. يقوم بهذه العملية عدد كبري من العمالة املوؤقتة 

للقيام  املنطقة  هذه  فى  باك�شتان  اأنحاء  كافة  من  عام  كل  تتجمع  التى 

�شناديق  فى  غالبا  تعباأ  و  اجلمع.  بعد  ما  و  للجمع  املختلفة  بالعمليات 

ال�شوق املحلى. حت�شد هذه  تباع فى  و  الكارتون  اأو �شناديق من  خ�شبية 

"ت�شوهاره" فى ال�شوق الباك�شتانى و هذه التى  الثمار �شعر اعلى من ال 

الفرز  عمليات  عليها  يجرى  حيث  باأول  اأوال  هنا  الت�شنيع  فى  ت�شتخدم 

� الغ�شيل � التعبئة فى امل�شانع. و ال ت�شتخدم ال"ت�شوهاره" فى الت�شنيع 

بل ي�شدر غالبية االإنتاج للهند و بنجالدي�س و اأفغان�شتان فى �شورة ثمار 

معباأة فى اأجولة من الكتان كما �شياأتى �شرحه الحقا. 

اأما باقى املح�شول و مع بداية �شهر يوليو فيتم جمع �شوباطات البلح على 

عربات يجرها جرار زراعى من احلقول و حتى املكان املخ�ش�س لعملية 

منطقة  اىل  بالثمار  املحملة  العربات  و�شول  مبجرد  التجفيف.  و  ال�شلق 

االأردو  باللغة  "بتك"  ي�شمى  مظلل  مكان  يف  احلمولة  تفريغ  يتم  العمل 

)�شكل 2(. يتم �شحب ال�شوباطة بوا�شطة احد العمال على �شوكة خ�شبية 

مثبتة فى االأر�س لفرط الثمار ب�شورة فردية و ذلك قبل الغ�شيل. تعترب 

هذه اخلطوة من اخلطوات التى حتتاج اىل عمالة كثرية و جمهدة. اإ�شافة 

نتيجة  للتجريح  تتعر�س  الثمار حيث  بال�شلب على �شالبة  توؤثر  انها  اىل 

ال�شحب ال�شديد. 

اقفا�س  يوجد  وحاليا  ال�شنع  حملية  اأ�شبتة  فى  الثمار  تعبئة  غالبا  يتم 

اليدوية  لالأ�شبتة  كبديل  ت�شتخدم  ان  ميكن   Plastic crates بال�شتيك 

غالبا  الذين  "رحالة"  املوؤقتة  العمالة  االأ�شبتة  بت�شنيع  يقوم  ال�شنع. 

بعمل  يقومون  و  املح�شول  جمع  بداية  قبل  �شهر  عام  كل  يتجمعون  ما 

 .)4  ،  3 رقم  )�شكل  خمتلفة  ا�شكال  و  خمتلفة  اأحجام  فى  االأ�شبتة  هذه 

بعد  و  قبل  الثمار  تعبئة  منها  اأغرا�س  عدة  فى  االأ�شبتة  هذه  فت�شتخدم 

للتمور بعد جتفيفها  لنقلها، و قد ت�شتخدم كعبوات نهائية  ال�شلق  عملية 

و تباع على هذه ال�شكل بعد تغطيتها بالورق )�شعر الواحد من 30 150- 

روبية ح�شب احلجم(. 

د. عادل احمد ابو السعود
adelaboelsoaud@gmail.com
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�شكل 1. ثمار البلح املجففة "ت�شوهاره".

�شكل 3. العمالة املو�شيمية تتجمع فى منطقة 

النخيل قبل احل�شاد لت�شنيع االأ�شبتة املحلية 

و القيام بالعمليات املختلفة للح�شاد و عمل 

"الت�شوهاره".

�شكل 2. تفريغ الثمار بعد اجلمع فى مكان مظلل به �شوكة خ�شبية لتفريط الثمار من العزوق قبل الغ�شيل.

�شكل 4. اإحدى العامالت تقوم بت�شنيع العبوات 

املحلية )االأ�شبتة( لتعبئة الثمار. 

�سلق �لثمار فى �أو�نى كبرية خا�سة

املاء  تغ�شل حتت  االأ�شبتة  الثمار فى  بعد و�شع 

متهيدا  بالثمار  العالقة  االأت��رب��ة  من  اجل��ارى 

اأوانى ال�شلق. و اأحيانا تكون هناك  لو�شها فى 

ثم  فيها  البلح  غ�شل  يتم  احتياطى  كبرية  اآنية 

 ( اجلهد  و  للمياه  توفريا  االأ�شبته  فى  و�شعه 

�شكل 5(.

عند  للوقود  كم�شدر  االأ�شجار  قطع  ت�شتخدم 

فى  الطاقة  ا�شعار  الأرتفاع  نظرا  الثمار  �شلق 

م�شدر  اأح��د  االأ�شجار  تعد  و  باك�شتان.  دول��ة 

االأ�شجار  الرخي�شة هنا نظرا الأنت�شار  الطاقة 

ما  غالبا  و  املناطق.  ه��ذه  ف��ى  عالية  بكثافة 

االأ�شجار  ج��ذوع  و  الكافور  اأ�شجار  ت�شتخدم 

اخل�شبية االأخرى )�شكل 6(. 

يغلى  ماء  فى  غ�شلها  بعد  الثمار  اإ�شقاط  يتم 

مع  دقيقة   30-15 ب��ني  ت���رتواح  مل��دة  ذل��ك  و 

كمية  زي��ادة  يتم  و  التقليب.  عملية  ا�شتمرار 

 .)7 )�شكل  لتبخرها  نظرا  دورة  كل  بعد  املياه 

ال ي�شاف لهذه املياه اى �شئ اخر اال فى حالة 

اللون  اىل  تغريه  ع��دم  و  ال��ل��ون  على  احل��ف��اظ 

البنى بعد التجفيف. 

 Sodium Formaldehyde هناك مادة ت�شمى

هى  و   )Sulphoxylate )above 98%

لون  حلفظ  ت�شتخدم  لالأك�شدة  م�شادة  م��ادة 
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�شكل 5. غ�شيل الثمار قبل عملية ال�شلق باملاء.

�شكل 6. قطع االأ�شجار التى ت�شتخدم كوقود فى 

عمل "ت�شوهاره"

�شكل 8. اإ�شافة ملح ال�شوديوم للماء اثناء 

ال�شلق ملنع تغري لون الثمار بعد التجفيف و 

حتقيق �شعر عاىل فى ال�شوق.
�شكل 7. �شلق الثمار فى اأوانى كبرية مملوء باملاء عند درجة الغليان ملدة قد ت�شل لن�شف �شاعة.

لونه  ملح  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ى  و  الثماراالأ�شفر. 

�شفراء  معدنية  عبوات  فى  معباأ  نا�شع  ابي�س 

اللون وزنها 50 كيلوجرام )�شكل 8(. و ت�شتورد 

بداية  فى  عام  كل  ال�شني  من  كبرية  بكميات 

روبية  اأالف   10 الواحدة  العبوة  �شعر  املو�شم. 

يوجد  ال  و   2012 م��و���ش��م  ح��ت��ى  ب��اك�����ش��ت��ان��ى 

االأ�شفر  اللون  على  للحفاظ  املادة  لهذه  بديل 

اجلذاب. يتم اإ�شافة 4 كجم فى املرة الواحدة 

و  املغلي  امل��اء  على  حتتوي  التي  االأوىل  للحلة 

120-140 كجم ثمار. و با�شتمرار العملية يتم 

اإ�شافة ماء جديد و مادة حافظة لكن بوزن اقل 

حتي ي�شل الوزن ايل 1 كجم فى املرة الواحدة. 

 –  2400 الأع���داد  ال��واح��د  العمل  ي��وم  يكفى 

2640 كجم و ذلك خالل 20-22 دورة عمل.

هذه  ال�شتخدام  ال�شحى  االأث��ر  درا�شة  يتم  مل 

لكن  االآن.  حتى  "ت�شوهاره"  عمل  ف��ى  امل���ادة 

املادة  بهذه  اخلا�شة  العامة  التو�شيات  ت�شري 

و ال�شادرة عن االأحتاد االأوربى اىل احتمالية 

تولد  اأنها  كما  لها  ال عالج  اأث��ار جانبية  وجود 

ان  اإال   . باحلام�س  اختالطها  عند  �شام  غاز 

لتعبئ  املو�شم  خالل  تنت�شر  املميزة  رائحتها 

املنطقة باكملها. 

رقم  )�شكل  العامل  يقوم  ال�شلق  عملية  بعد 

العبوات  فى  اأو  االأ�شبتة  فى  الثمار  بو�شع   )9

البال�شتيكية ) �شكل رقم 10(. و قد تنقل باليد 

او حتمل حديثا على عربة يد حديدية قد حتمل 

10 عبوات فى وقت واحد. و اجلدير بالذكر ان 

هذه العملية حتتاج مهارة خا�شة لتقدير مدى 

عالية  بدنية  قوة  اىل  حتتاج  كما  الثمار  طهى 

و  عالية  ح���رارة  درج���ات  حت��ت  العمل  لتحمل 

امام اللهب املتقد و ت�شاعد االأبخرة البي�شاء 

فى حالة ا�شتخدام امللح حلفظ اللون. 

 90% ع��ن  يزيد  م��ا  "اأ�شيل"  ال�شنف  ميثل 

يعترب  بل  املنطقة  هذه  فى  املحلى  االإنتاج  من 

باك�شتان  و �شيوعا فى  انت�شارا  االأكرث  ال�شنف 

كلها )�شكل 11(. و بعد عملية ال�شلق قد يحدث 

ت�شققات للق�شرة اخلارجية للثمار لكنها ال توؤثر 

كثريا على جودة املنتج )�شكل 12(. 

�لتجفيف �ل�سم�سى للثمار بعد �سلقها

على  امل�شلوقه  الثمار  بها  التى  االأ�شبتة  حُتمل 

عربة يد لنقلها اىل م�شاحة كبرية من االأر�س 

ت�شتخدم كمن�شر. ت�شتخدم ح�شائر م�شنوعة 

من اأوراق نبات ينت�شر فى باك�شتان على جوانب 

ا�شتخدام  ميكن  و  املائية  امل�شتنقعات  و  الرتع 

هذه احل�شائر الأكرث من مو�شم ح�شاد )�شكل 

هذه  على  واح���دة  طبقة  ال��ث��م��ار  تن�شر   .)13

و  ال��ن��دى  م��ن  خ��وف��ا  ليال  ت��ط��وى  و  احل�شائر 

و  تعاد  ثم  بالرطوبة مرة اخرى  الثمار  ت�شرب 

تفرد مبا عليها من ثمار فى ال�شباح الباكر. و 
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هكذا لعدة ايام قد ت�شل ل 7 اأيام. 

نظرا للتطور ال�شريع فى قطاع التمور و زيادة 

متركز  و  ع��ام  كل  بالنخيل  املنزرعة  الرقعة 

"خريبور" فقد اهتم العديد  امل�شانع مبنطقة 

من املوؤ�ش�شات املحلية الدولية بتزويد املزارعني 

ببع�س الو�شائل احلديثة و التى ت�شاعدهم على 

منها  و  االأتربة.  من  خلوة  و  املنتج  كفاءة  رفع 

ميكن  معدنية  حوامل  ذات  بال�شتيكية  موائد 

احل�شائر  من  بدال  عليها  البلح  لتن�شري  طيها 

التقليدية و التى غالبا ما جتعل الثمار عر�شة 

للتلوث باالأتربة )�شكل 14(. 

فى  امل�شلوقة  الثمار  بنقل  املوؤقتة  العمالة  تقوم 

�شكل 9. عامل ال�شلق يقوم بنقل الثمار من احللة اىل االأ�شبته بعد امتام عملية ال�شلق.

�شكل 10. الثمار امل�شلوقة الناجتة من دورة 

واحدة فى العبوات البال�شتيكية امل�شتخدمة 

حديثا. 

�شكل 11. ثمار ال�شنف االأكرث �شيوعا فى 

باك�شتان "اأ�شيل" قبل عملية ال�شلق.

�شكل 12. ثمار ال�شنف "اأ�شيل" بعد عملية 

ال�شلق مبا�شرة.
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االأ�شبتة التقليدية او البال�شتيكية لن�شرها على 

احل�شائر )�شكل 15 ، 16، 17(. يراعى ان يكون 

املكان مفتوح و معر�س الأ�شعة ال�شم�س و غالبا 

ما يكون بني مزارع النخيل. 

م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ك��ال م��ن ال��رط��ب و 

النوعية من  نف�س  امل�شلوقة جتفف على  الثمار 

املجففة  الرطب  حالة  فى  اأن  عدا  احل�شائر. 

حتت ا�شعة ال�شم�س و بعد جمعها تلمع بوا�شطة 

الزيوت النباتية الأزالة االأتربة و امل�شاعدة على 

العملية  هذه  جترى  التعبئة.  بعد  الثمار  حفظ 

بها  مي�شك  قما�س  قطعة  ف��ى  ال��ث��م��ار  بو�شع 

عليها  الزيت  قطرات  اآخ��ر  ي�شكب  و  عامالن 

ثم التقليب عدة مرات حتى تاأخذ الثمار كلها 

ال�شكل الالمع )�شكل 18(. بعد ذلك يعاد تعبئتها 

االأ�شتهالك  اأو  للت�شويق  اأ�شبتة  فى  اخرى  مرة 

املعاملة  الثمار  ان  لوحظ   .)19 )�شكل  املبا�شر 

بالزيت تقل فيها ن�شبة االأ�شابة احل�شرية اىل 

املنا�شبة  بدرجة جفاف  كما حتتفظ  حد كبري 

اإذا ما خزنت  على عك�س الغري معاملة خا�شة 

فى خمازن عادية و لي�شت مربدة. 

يعاب فقط على هذه الطريقة الطعم املختلف 

بزيت  تلميعها  نتيجة  ال��ث��م��رة  ت��اأخ��ذه  ال���ذى 

الطعام. 

�شكل 13. احل�شائر امل�شتخدمة فى التجفيف 

ال�شم�شى على االأر�س.

�شكل 15. العمالة تقوم بتفريد "تن�شري" الثمار 

بعد �شلقها على احل�شائر حتت اأ�شعة ال�شم�س.

�شكل 14. موائد بال�شتيكية مثقبة ذات حوامل معدنية قابلة للطى لتجفيف الثمار حتت اأ�شعة ال�شم�س 

بدال من احل�شائر. 

�شكل 17. منطقة العمل اخلا�شة بتجفيف البلح.

�شكل 16. ثمار "ت�شوهاره بعد عملية ال�شلق 

مبا�شرة. 
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�لفرز و �لتعبئة و �لت�سويق

بعد متام جفاف الثمار امل�شلوقة اىل حد ي�شمح 

بتداولها دون اخلوف من رطوبة الثمار )حواىل 

%25( يتم جمع الثمار فى مكان نظيف و تفرز 

املوؤقته  العمالة  الفرز  بعملية  يقوم  الثمار.  فيه 

احلجم  كبرية  ثمار  اىل  تق�شم   .)20 )�شكل 

بها   � احلجم  �شغرية  اخ��رى  و  اوىل(  )درجة 

ت�شوهات )درجة ثانية( �شكل 21.

اللون  و  احلجم  هي  الرئي�شية  اجلودة  �شفات 

اكرب  الثمرة  وزن  و  كان حجم  فكلما  الوزن.  و 

كلما زاد ال�شعر. اأي�شا اللون فاإذا ما ا�شتخدمت 

املادة احلافظة للون فاإن الثمار حتتفظ بلونها 

االأ�شفر اجلذاب )�شكل 22(، و يزيد �شعره عن 

الثمار ذات اللون البني. 

روب��ي��ة   3000-1000 م��ن  ال�����ش��ع��ر  ي����رتاوح 

باك�شتاين/40 كيلوجرام ح�شب اجلودة، وقت 

املو�شم.  بداية  فى  االأ�شعار  فتزيد  اأي�شا  البيع 

�شنف  م��ن  الكبري  احلجم  ذات  الثمار  لكن 

 7000-5000 ايل  �شعرها  ي�شل  "دقي" قد 
ال  انه  االإ�شارة  يجدر  و  كيلوجرام.  روبية/40 

و  ال�شوق  حجم  على  دقيقة  اح�شاءات  يوجد 

قد  ال�شوق  حجم  ان  يت�شح  املعرو�س  من  لكن 

تزيد عن 100.000 طن/املو�شم. 

جتمع هذه الثمار فى اجوله خي�س �شعة الواحد 

لكي  اجلملة  �شوق  ايل  تنقل  و  كيلوجرام   100

ايل  مبا�شرة  احلقل  �شاحب  من  هناك  تباع 

هناك  االأح��ي��ان  من  كثري  فى  و  اجلملة  تاجر 

هذا  يقوم  عندما  لكن  الطرفني.  بني  و�شيط 

التاجر بت�شديره اىل خارج باك�شتان فاإنه يعيد 

وزن هذا اجلوال بحيث يكون الوزن 70كجم/

جوال. �شعر اجلوال الواحد فارغ ح�شب ال�شوق 

املحلي 100 – 150 روبية. 

فى  مر�شي  �شعر  على  امل��زارع  يح�شل  مل  اإذا 

ال�شوق فاإن االأختيار قائم لكي يخزن ب�شاعته 

فى احد املتاجر فى �شوق التمور ايل يوم اخر 

)�شكل23(. ال  اعلى  �شعر  فيه على  قد يح�شل 

تباع التمور اال فى �شوقي "�شكر" و "خريبور" 

اال  كرات�شي  �شوق  ف��ى  تظهر  ال  حيث   ، فقط 

هذين  فى  الرئي�شي  ال�شوق  مو�شم  انتهاء  بعد 

ال�شوقني بعد منت�شف اأغ�شط�س تقريبا. 

يبداأ مو�شم "الت�شوهاره" بداية من �شهر يوليو 

200-300 جوال/يوم و  بكميات ب�شيطة تبلغ 

ال تلبث ان تزداد الكميات املعرو�شة فى ال�شوق 

يوما بعد يوم حتي ت�شل فى ذروة املو�شم ايل 

حتي  املو�شم  ميتد  و  جوال/اليوم.  االف   10

منت�شف اأغ�شط�س. غالبا من ي�شتخدم �شنفى 

"ا�شيل" و "دقي" لعمل "ت�شوهاره" و ال يتواجد 
 90% ميثل  "ا�شيل"  �شنف  اخري.  ا�شناف 

ل�شنف  الباقي  و  املو�شم  ط��وال  املعرو�س  من 

من  التجار  ي�شرتيه  املعرو�س  معظم  "دقي". 
الهند و بنجالدي�س و اأفغان�شتان لكي ي�شتخدمه 

الهندو�س فى احتفاالت الزواج هناك. 

ب��االأرق��ام  دق��ي��ق  و  ع��ر���س مب�شط  ه���ذا  ك���ان 

التمور  جم��ال  ف��ى  الرئي�شية  االأن�شطة  الأح��د 

و  التمر لفرتة اطول  باك�شتان حلفظ ثمار  فى 

حلماية املح�شول من الظروف البيئية املناوئة. 

تعلم خربات االأخرين خارج الوطن العربى قد 

منتج  تطوير  فى  العربى  الوطن  داخل  يفيدنا 

االأخرين  خ��ربات  كانت  لو  حتى  دائما  التمر 

قيمة  تكون ذات  قد  لكن  ب�شيطة فى مظهرها 

كبرية فى قيمتها اإذا ما ا�شافت لنا جديد فى 

وطننا العربى. 

�شكل 18. تغطية ثمار الرطب التى مت جتفيفها حتت ا�شعة ال�شم�س بالزيت )تلميع(.

�شكل 19. تعبئة الثمار التى مت تلميعها بالزيت 

فى عبوات لالأ�شتهالك اأو التخزين.

�شكل 20. عملية فرز ال "ت�شوهاره" بعد 

جتفيفها اىل درجتني.
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زيادة فرتة حفظ �أ�سناف �لبلح 

�لطرية فى م�سر

اإذا  "ت�شوهاره" مفيدة  عمل  طريقة  تكون  قد 

امل�شرية  الطرية  االأ���ش��ن��اف  على  طبقت  م��ا 

من  لالأ�شتفادة  احل�شاد  بعد  ما  فرتة  لزيادة 

"الزغلول"  مثل  البلح،  ثمار  من  الهائل  الكم 

و  "العرابى"،....  "احليانى" ،  "ال�شمانى" ،   ،

غريه من االأ�شناف الطرية االأخرى التى متثل 

ن�شبة كبرية من االإنتاج امل�شرى. و تنت�شر هذه 

حمافظات  خا�شة  م�شر  �شمال  فى  االأ�شناف 

دمياط ، كفر ال�شيخ و البحرية. و لعل قرب هذه 

املناطق من موانئ الت�شدير امل�شرية يزيد من 

مناف�شة املنتج فى االأ�شواق الت�شديرية خا�شة 

طريق  عن  بنجالدي�س  و   ، باك�شتان   ، الهند 

ال�شحن البحرى. فتعترب الهند م�شتورد التمور 

اح�شاءات  ح�شب  العامل  م�شتوى  على   1 رقم 

ال�شبب  و   FAO ال��زراع��ة  و  االأغ��ذي��ة  منظمة 

املجففة  لالأ�شناف  ا�شتريادها  هو  ذلك  وراء 

الإ�شتهالكها  عمان  و  باك�شتان  "ت�شوهاره" من 
و  ه��ن��اك  امل�شلمني  ع��ن��د  رم�����ش��ان  �شهر  ف��ى 

طوال العام فى االأعياد و حفالت الزواج عند 

الهندو�س. 

ب��ع��م��ل جت���ارب   2011 ع����ام  ف���ى  ق��م��ت  ل��ق��د 

و   ، "الزغلول"  ثمار�شنفى  لتجفيف  اأول��ي��ة 

"ال�شمانى" ب�شلق هذه الثمار و جتفيفها حتت 
اأ�شعة ال�شم�س خالل �شهرى �شبتمرب ، و اأكتوبر 

فى م�شر. و دلت النتائج املتح�شل عليها من 

هذه التجربة على جناح الفكرة. و قد كان من 

املده�س عر�س ثمار �شنف "الزغلول" املجففة 

على عدد من الزمالء املتخ�ش�شني فى ق�شم 

بحوث  معهد   � االأ���ش��ت��وائ��ي��ة  الفاكهة  ب��ح��وث 

 A الب�شاتني و ذلك للوقوف على مدى جودتها

taste panel evaluation و لعل من املده�س 

اأن اأحدا منهم مل ي�شتطع ان يتعرف على ا�شم 

ال�شنف ، بل االأكرث من هذا اأن بع�شهم عرفها 

املجهولة  اجلافة  االأ�شناف  اح��د  ثمار  باأنها 

ال��ه��وي��ة ف��ى حم��اف��ظ��ة اأ����ش���وان ج��ن��وب م�شر 

يرجع  قد  و   ، اجلافة  االأ�شناف  تنت�شر  حيث 

و  جفافها.  و  البنى  باللون  الثمار  لتلون  ذلك 

قد يكون من املفيد لزمالئى االأعزاء االإطالع 

على خطوات عمل هذه التجربة و التعرف على 

النتائج من خالل العر�س التايل. 

�شكل 21. الدرجة الثانية من ثمار "الت�شوهاره" 

�شغرية احلجم ، م�شوهة ، بها عيوب. 

�شكل 23. �شوق التمور فى "خريبور" باك�شتان.

�شكل 22. ثمار "ت�شوهاره" درجة اأوىل ل�شنف اأ�شيل بعد جتفيفها با�شتخدم مادة حلفظ اللون. 

�شكل 24. ثمار �شنف "الزغلول" امل�شرى.
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زي���ادة فرتة  ه��و:  التجربة  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف 

احل�شاد  بعد   Shelf life ال��رف  على  احلفظ 

لثمار اأ�شناف البلح الطرية بغر�س زيادة فرتة 

التواجد بال�شوق املحلى مع اإمكانية ت�شديرها 

نظرا  تلفها  م��ن  اخل���وف  دون  م�شر  خل���ارج 

اأو  الثمار  داخ��ل  ال��رط��وب��ى  املحتوى  الإرت��ف��اع 

احلاجة للتخزين البارد. 

اأ�شعار ثمار االأ�شناف الطرية فى م�شر خا�شة 

"�شمانى"   ،  )24 )�شكل  "زغلول"  �شنفى 

لدرجة  متدنية  االأخ��رية  االأع��وام  فى  اأ�شبحت 

و  النخيل  تقليع  اىل  امل��زراع  معها  ي�شطر  قد 

نباتية  باأنواع  اإحالله  اأو  زينة،  كاأ�شجار  بيعة 

�شكل 26. �شلق الثمار على فى الغالية. 

�شكل 29. جتفيف الثمار على بال�شتيك حتت 

اأ�شعة ال�شم�س.

�شكل 25. مرحلة غ�شيل الثمار فى ماء بارد.

�شكل 27. املعامالت املختلفة للثمار امل�شلوقة لكل من الزغلول و ال�شمانى.

�شكل 28. درجة متا�شمك حلم ثمرة �شنف 

مبا�شرة. ال�شلق  عملية  "ال�شمانى" بعد 

69 الشجرة المباركة - مارس  2014   



و  اجل��واف��ة  و  املاجنو  مثل  عائدا  اأك��رث  اأخ��رى 

هذه  من  الواحد  للكيلوا  املزرعة  �شعر  التفاح. 

الواحد.  امل�شرى  اجلنية  يتجاوز  ال  االأ�شناف 

جتفيف ث��م��ار ه��ذه االأ���ش��ن��اف ق��د ي���وؤدى اىل 

بيعها فى م�شر بعد انتهاء املو�شم و ت�شديرها 

خارج م�شر مقابل �شعر ال يقل عن 7 جنيهات 

م�شرية للكيلو FOB )طبقا لدرا�شة �شوق قمت 

يناف�س  قد  الذى  ال�شعر  هو  و   .)2011 فى  بها 

و  احلجم  نف�س  ذات  الباك�شتانية  االأ�شناف 

اجلودة فى ال�شوق الهندية. 

�لطرق و �ملو�د �مل�ستخدمة كانت 

كالتاىل: 

غ�شيل الثمار فى حو�س خط اآىل باملاء البارد 

25(. و ذلك  )�شكل  باأحد م�شانع االأ�شكندرية 

الغري  الثمار  ت�شتبعد  و  الثمار  تفرز  ان  بعد 

�شكل 31. الثمار املجففة ل�شنفى "الزغلول" و "ال�شمانى فى نهاية العملية.

�شكل 30. �شكل الثمار بعد التجفيف ال�شم�شى.

مكتملة اللون و التى ما زال بها اجزاء خ�شراء 

اللون. فى حال وجود الثمار فى العراجني كما 

هى الطريقة املتبعة تف�شل ب�شورة فردية. 

بعد ذلك تدخل الثمار هيدروليكيا اىل الغالية 

�شهولة  الأجل  و   .)26 )�شكل  �شري حديدى  عرب 

اكيا�س  فى  و�شعت  ال�شلق  بعد  الثمار  جتميع 

يقارب ن�شف طن  ملا  يت�شع اخلط  �شلك حيث 

فى املرة الواحدة. 

فى هذه التجربة مت حتديد 3 درجات حرارة و 

2 فرتة �شلق كمعامالت خمتلفة لتحديد اف�شل 

درجة حرارة و فرتة )�شكل 27(. و قد وجد ان 

درجة احلرارة 75 م ملدة 10 دقائق هى اأف�شل 

املعامالت للح�شول على حلم متما�شك و عدم 

ت�شقق للق�شرة اخلارجية. 

لوحظ ان الثمار الغري مكتملة النمو او التلوين 

ال  و  ال�شلق  بعد  اخلارجية  ق�شرتها  تتكرم�س 

ت�شل اىل اجلفاف املطلوب عند نقلها ملرحلة 

مكتملة  ال��ث��م��ار  ت��ك��ون  ان  فيجب  التجفيف. 

احل�شول  و  ا�شتخدامها  ميكن  حتى  التلوين 

احلرارة  درجات  زيادة  املطلوبة.  اجلودة  على 

و  الثمرة  حلم  تفكك  اىل  اأدى  ال�شلق  مدة  او 

النتائج  م��ع  لكن  اخلارجية.  الق�شرة  ت�شقق 

حلم  على  احل�شول  ام��ك��ن  عليها  املتح�شل 

)�شكل  و ق�شرة غري مت�شققة  م�شلوق متما�شك 

.)28

التجفيف  هى  ال�شلق  لعملية  التالية  اخلطوة 

املكان  يكون  ان  يجب  و  ال�شم�س.  اأ�شعة  حتت 

نظيف بعيدا عن االأتربة على طبقة بال�شتيكية 

ن�شبة  اأرت���ف���اع   .)29 ب�شور)�شكل  حم���اط  و 

ال�شكريات باالأ�شناف امل�شرية ادى اىل تكرمل 

ال�شكر على بع�س الثمار خا�شة مع املعامالت 

الغري جيدة. 

�شهر  ف��ى  احل���رارة  درج���ات  الأنخفا�س  نظرا 

�شبتمرب فى م�شر اىل ما يقرب من 30 م فاإن 

الثمار اخذت ما يقرب من 5-6 اأيام للجفاف 

املطلوب )�شكل 30(. 

نتيجة  اجلفاف  بعد  البنى  اللون  الثمار  تاأخذ 

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر   70



�شكل 33. مقارنة بني "ت�شوهاره" �شنف "الزغلول" امل�شرى و �شنف "الدقى" الباك�شتانى. 

عدم ا�شتخدام امالح م�شادة لالأك�شدة كمادة 

حافظة كما هو احلال فى باك�شتان "ت�شوهاره". 

ال�شحة  على  اخطار  االأم��الح  لهذه  اأن  حيث 

العامة. لكن يبدو ال�شكل جذاب و قريب ال�شبه 

املظهر   .)31 )�شكل  اجل��اف��ة  االأ���ش��ن��اف  م��ن 

فى  منه  اأف�شل  "الزغلول" كان  ل�شنف  العام 

"ال�شمانى" و الذى بدا فى حاجة لوقت اطول 
للجفاف و قد يرجع ذلك ل�شماكة طبقة اللحم 

اخلارجية  الق�شرة  تك�شر  ن�شبة  زادت  كما   ،

نظرا الأرتفاع ن�شبة ال�شكر به. 

مواد  نوعية  على  الوقوف  ال�شرورى  من  كان 

التخزين. و اإن بدت الثمار بعد التخزين لعدة 

 ( جيد  مبظهر  البال�شتيك  االأكيا�س  فى  اي��ام 

فى  الثمار  تعبئة  نتيجة  دلت  فقد   .)32 �شكل 

حيث  منا�شبتها  ع��دم  على  بال�شتيك  اأكيا�س 

فى حلم  ط��راوة  اىل  ادت  و  الرطوبة  تراكمت 

الثمار. 

و عند مقارنة ثمار �شنف "الزغلول" امل�شرى 

انه  يت�شح  باك�شتان  نوعية جمففة فى  باأف�شل 

ن�شبة  الثمار  تفقد  معنوى.  ف��رق  هناك  لي�س 

باملقارنة  تكون حلمية  ال  قد  و  املاء  من  كبرية 

"الربمتودة"  امل�شرية اجلافة مثل  باالأ�شناف 

فرتة  زي��ادة  قيمة  تظل  لكن  و  "ال�شامية".  و 

حيوي  و  هام  عامل  احل�شاد  بعد  الثمار  بقاء 

ب�شعر  الطرية  االأ�شناف  من  املثلى  لالأ�شتفادة 

ما  و  بالتجميد  حفظها  مت  اإذا  عما  مناف�س 

يتطلبه ذلك من بقائها حتت ظروف احلرارة 

املنخف�شة و زيادة �شعر املنتج خا�شة اإذا ما مت 

ت�شديره للخارج. 

A single USD = 100 Pakistani Rupees. 

Classification according to EU 
Directives 67/548/EEC or 1999/45/
EC Possible risk of irreversible effects. 
Contact with acids liberates toxic gas. 

�شكل 32. جتربة عدد من العبوات لتخزين الثمار املجففة.

باحث أول ـ معهد بحوث البساتين ـ مصر 
مستشار معهد بحوث النخيل ـ 

جامعة شاه عبد اللطيف ـ باكستان
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دراسة إقتصادية إلنتاج 
واستهالك التمور في ليبيا 

خالل الفترة )1985-2005(

�مللخ�ض

ي�شتهدف هذا البحث التعرف علي الو�شع احلاىل الإنتاج التمور يف ليبيا 

اأو�شحت  واالإنتاجية.  وامل�شتهلكة  املنتجة  للدول  بالن�شبة  ليبيا  واهمية   ،

النتائج اأن اإنتاج العربي من التمور تتزايد �شنويا مبقدار معنوي اإح�شائيا 

اإنتاج التمور يف ليبيا  181.13 الف طن يف حني بلغ معدل النمو  بلغ نحو 

حواىل %4.8 �شنويا. بالن�شبة الإنتاج الفاكهه يف ليبيا اأو�شحت اأن هناك 

نحو  ال��زي��ادة  معدل  بلغ  حيث  اإح�شائيا  معنوي  متزايد  عاما  اجتاها 

مبعدل  تتزايد  التمور  من  املزروعة  امل�شاحة  �شنويا.  طن  الف   18.26%

معنوي اإح�شائيا بلغ نحو 0.8 الف هكتار �شنويا .يف حني بلغ معدل النمو 

الإنتاجية التمور يف ليبيا حواىل %1 �شنويا.وفيما يتعلق باال�شتهالك التمور 

يف ليبيا فقد ات�شح اأنه يتزايد مبقدار معنوي اإح�شائيا بلغ نحو5.66 الف 

ت�شاعديا  عاما  اجتاها  الفرداأخذ  ن�شيب  متو�شط  اأن  تبني  كما   . طن 

معنوى اإح�شائيا حيث بلغ نحو 0.029 كيلوجرام/�شنة.

�ملقدمة

التمور من اأنواع الفاكهة املهمة يف ليبيا ، وتعد التمور وال�شناعات القائمة 

يقت�شر  وال   ، بعد ت�شديرها  االأجنبي  بالنقد  للدخل  عليها م�شدر مهم 

تعبئة  فى  الفائدة  اإىل  يتعداه  بل  النخيل  ثمار  على  االقت�شادي  العائد 

ونقل وت�شنيع تلك الثمار، فهي تدخل يف �شناعات كرب التمر و املربى و 

احللوى والفطائر والكحول الطبي و اخلل وغريها . ف�شاًل عن اأ�شتخدام 

ال�شعف و اجلذع و النواة واالألياف وغريها . كما ال ن�شتطيع اأهمال القيمة 

 )B(الغذائية للتمور التي حتتوى على العنا�شر الغذائية ، اهمها فيتامني

ويقوي  الدمة  جلداراالوعية  املبطنة  الع�شالت  مرونة  من  يزيد  ال��دي 

االع�شاب ويقلل من جفاف اجللد باالإ�شافة اإىل اأن االأمالح ت�شاعد على 

)عكا�شه،  فيه  املرتاكمه  ال�شموم  و  الزائدة  حمو�شته  من  الدم  تخلي�س 

اأهمها  املعدنية  العنا�شر  من  العديد  على  التمر  يحتوي  كما   ،2005(

لتكوين  الالزم  احلديد  و  البوتا�شيوم  و  والف�شفورالكال�شيوم  املاغن�شيوم 

كرات الدم احلمراء ( كعكه،2003(.

املنا�شبة من تربة  الظروف  تتوفر فيها  النخيل يف مناطق  تنت�شر زراعة 

ومياه ومناخ ،فهو يزرع يف �شمال القارة االإفريقية على هيئة نطاق ميتد 

من م�شر �شرقًا اإىل اأق�شى الغرب يف املغرب و موريتانيا، ومتتد ب�شاتني 

النخيل من �شواطئ البحر املتو�شط �شمااًل وحتى خط عر�س °17�شمال 

، وت�شتمر  ال�شودان  خط اال�شتواء جنوبًا و اإىل دائرة عر�س °15�شمااًل يف 

لي�شم  عدن  خليج  و  االأحمر  البحر  مبحاذاة  اىل خط عر�س °10�شمااًل 

االأجزاء ال�شمالية يف ال�شومال )الدنقلى و عمران ابوقيله، 2005(.

املناطق  النخيل يف  زراعة  تنت�شر  ،لذلك  االإفريقي  ال�شمال  ليبيا يف  تقع 

واالنخفا�س  والرطوبه  االمطار  معدالت  بارتفاع  متتاز  التي  ال�شاحلية 

احلراره ، املنطقه الو�شطى متتاز بوجود الواحات املنت�شرة يف ال�شحراء 

املناطق  اما  املمتاز،  اال�شناف  النتاج  مالئمة  املناطق  اكرث  من  وتعترب 

منها  اجل��اف��ه  خ�شو�شا  للتمور  ان��ت��اج  املناطق  اك��رث  تعترب  اجلنوبية 

لدرجات  للنخيل  العالية  التكيفية  للقابلية  ،نظرًا   )Benismail. 2007(

احلرارة العالية واجلفاف وامللوحة وغريها من الظروف البيئية ال�شعبة 

فى  تنمو  ،و  اجلريية  و  الرملية  ال��رتب  اأن���واع  كل  تنا�شب  يجعلها  مما 

لرتب امللحية ، وم�شاهمتها يف مكافحة الت�شحر ملا لها من خ�شائ�س و 

�شفات تعطيها قدرة على مواجهة و حتمل ظروف احلياة يف تلك املناطق 

رياح  م�شدات  و  ظل  كاأ�شجار  منها  االإ�شتفادة  ميكن  اأنه  اإىل  باالإ�شافة 

.( Sharif، 20109( وتثبيت الكثبان الرملية ،وحماية الزراعات االأخرى

وعلى ذلك فقد اإحتل اإنتاج التمور فى ليبيا مرتبة عالية من االأهمية حيث 

األف   30.25 حواىل  التمور  بنخيل  املزروعه  االإجمالية  امل�شاحة  قدرت 

)8( مليون نخلة تعطى  بلغت حوايل  والتي   ، ليبيا  هكتار فى كل مناطق 

اإنتاجا اأجماليا قدر بنحو 180.73 طن عام 2005 ، وقد انت�شرت زراعته 

فى معظم املناطق حيث احتلت املنطقه الو�شطى املركز االأول من حيث 

عدد النخيل حيث بلغ عدد النخيل 3.5 مليون نخلة متثل حواىل %42 من 

اإجماىل عدد النخيل على م�شتوى ليبيا ، يليها فى املركز الثانى املنطقة 

اجلنوبية حيث بلغ عدد النخيل حواىل 3 مليون نخلة متثل حواىل 36% 

دكتور أحمد محمد أحمد عريدة
day22d@yahoo.com
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من اإجماىل عدد النخيل. اما املنطقة ال�شاحلية 

اأع��داد  بلغت  حيث  الثالث  املركز  احتلت  فقد 

اإجماىل  من  نخلة  مليون   1.8 ح��واىل  النخيل 

اإجماىل  من   22% ح��واىل  متثل  النخيل  عدد 

عدد النخيل على م�شتوى ليبيا.

ال��واح��ات  منطقة  احتلت  االن��ت��اج  ناحية  م��ن 

اإنتاجها  بلغ  حيث  االإن��ت��اج  م��ن  االأول  امل��رك��ز 

ح��واىل  ثمتل   ، ط��ن  األ���ف   421.097 ح���واىل 

م�شتوى  على  االإن��ت��اج  اإج��م��اىل  م��ن   41.46%

ليبيا. يليها فى املركز الثانى من حيث االإنتاج 

من  اإنتاجها  بلغ  حيث  ال�شاطئ  وادي  منطقة 

متثل  ط��ن  األ���ف   144.603 ح���واىل  النخيل 

نف�س  االإنتاج خالل  اإجماىل   %  14.24 حواىل 

العام .واحتلت منطقه مرزق و الكفره ،و �شبها 

املركز  االآج��ال  وادي  و  و م�شراته  و اجلفره   ،

الثالث و الرابع و اخلام�س و ال�شاد�س و ال�شابع 

االإنتاج  ن�شبة  بلغت  التواىل حيث  والثامن على 

 ،7.87%،8.08%،%  8.44،9.97% حواىل 

اإجماىل  م��ن  الرتتيب  على   4.88%  5.12%

االإنتاج.

م�سكلة �لبحث :

للتمور  املنتجة  ال��دول  بني  مركز  ليبيا  حتتل 

و  طن  األف   180.73 بنحو  اإنتاجه  يقدر  حيث 

ميثل اإنتاج النخيل حواىل %27.80 من جملة 

اإنتاج الفاكهة بالليبيا و ذلك عام 2005 بينما 

كمية ال�شادرات كانت منخف�شه نظرا لتوجيه 

ن�شبة كبرية منه لال�شتهالك املحلى باالإ�شافة 

االإنتاج  مراحل  خ��الل  منه  كبرية  كمية  لفقد 

والت�شويق.

على الرغم من مالئمة الظروف البيئية لزراعة 

من  الوا�شع  واالهتمام  ليبيا  يف  النخيل  واإنتاج 

قبل موؤ�ش�شات الدولة، اال اأن نخيل التمور يواجه 

التو�شل  بكيفية  املرتبطة  امل�شاكل  من  الكثري 

اإنتاجه  فى  االقت�شادية  املوارد  ا�شتخدام  اإىل 

اأكرب  للمزارع  يحقق  الذى  االأمثل  اال�شتخدام 

ربح ممكن يف ظل �شيادة الظروف االقت�شادية 

واالجتماعية القائمة تعترب من املوا�شيع املهمة 

التي ت�شاعد يف تطوير االإنتاج .

هدف �لبحث :

ال��دول  اأه��م  علي  التعرف  ايل  البحث  يهدف 

والعربي  العاملي  امل�شتوى  للتمورعلى  املنتجة 

والليبي وترتيب ليبيا بالن�شبة لهذة الدول . كما 

يهدف اأي�شا ايل درا�شة تطور امل�شاحة واالنتاج 

تطور  باالإ�شافة  ليبيا  يف  التمور  واالنتاجية 

ا�شتهالك ون�شيب الفرد واالكتفاء الذاتي من 

التمور.

�لطريقة �لبحثية :

اأ�شلوب  ا�شتخدام  مت  البحث  هدف  ولتحقيق 

تقدير  خ��الل  م��ن  والكمي  الو�شفي  التحليل 

 ، وامل��ت��ع��دد  الب�شيط  االن���ح���دار  دوال  بع�س 

االإح�شائية  االأ�شاليب  بع�س  اإيل  باالإ�شافة 

مثل املتو�شط احل�شابى ،واإيجاد الن�شب املئوية 

لبع�س املتغريات .واعتمد البحث على البيانات 

 ، الليبية  الزراعة  وزارة  فى  املن�شورة  الثانوية 

وبيانات منظمة االأغذية و الزراعة )الفاو( ، و 

جهاز تنمية وتطوير النخيل يف ليبيا.

�الإنتاج �لعاملى من �لتمور :

 )1( رق��م  ب��اجل��دول  ال����واردة  البيانات  ت�شري 

 2929.9 ح��واىل  التمور  م��ن  العاملى  االإن��ت��اج 

متو�شط  بلغ  كما   ،  2005 ع��ام  ط��ن  مليون 

مليون   346.49 نحو  العامل  فى  التمور  اإنتاج 

طن ملتو�شط 2005 عام . كما يت�شح اأن اإنتاج 

مليون   1.2 تزايد من  التمور  اأفريقيا من  قارة 

طن  مليون   2.4 ح��واىل  اإىل   1990 ع��ام  ط��ن 

عام 2005 ، كما بلغ متو�شط اإنتاج القارة من 

التمور نحو 1.7 مليون طن متثل نحو 33.7 % 

من اإنتاج التمور على م�شتوى العامل . وقد تزايد 

اإنتاج التمور فى قارة اأ�شيا من نحو 2.2 مليون 

مليون طن   4.2 اإىل حواىل   )1990( طن عام 

فى  التمور  اإنتاج  متو�شط  ،وق��در   2005 عام 

قارة اأ�شيا نحو 3.4 مليون طن بن�شبة بلغت نحو 

65.7 % من اإنتاج التمور على م�شتوى العامل.

على  للتمور  املنتجة  ال��دول  اأه��م  وبا�شتعرا�س 

 )1( رقم  اجلدول  بيانات  ت�شري  العامل  م�شتوى 

املنتجة  ال��ع��امل  دول  قائمة  ت�شدر  م�شر  اأن 

بلغت  بن�شبة  طن  األ��ف   1170 نحو  بلغ  للتمور 

اإجماىل االإنتاج العاملى من  % من  نحو16.88 

فى  ال�شعودية  تاأتى  ثم   .  2005 خالل  التمور 

طن  األ��ف  نحو900.50  باإنتاج  الثانى  املركز 

باأهمية ن�شبية بلغت نحو 12.99 % من متو�شط 

اإجماىل اإنتاج التمور على م�شتوى العامل ، تاأتى 

 880 نحو  بلغ  باإنتاج  الثالث  املركز  اإي��ران فى 

 %  12.69 نحو  بلغت  ن�شبية  باأهمية  طن  األف 

يلى   . التمور  من  العاملى  االإنتاج  اإجماىل  من 

و  الرابع  املركز  فى  االإم���ارات   ، العراق  ذل��ك 

التمور  اإنتاج  قدر  حيث  التواىل  على  اخلام�س 

األف طن على   790، 870 لكل منهما بحواىل 

%على   11.40  ،  12.50% نحو  متثل  الرتتيب 

التواىل من اإجماىل االإنتاج العاملى من التمور 

خالل نف�س الفرتة ،وتاأتى باك�شتان و اجلزائر 

الرتتيب  على  ال�شابع  و  ال�شاد�س  املركزين  فى 

باإنتاج بلغت 625 ،470 األف طن على التواىل 

من  الرتتيب  على   6.70%،%  9 نحو  متثل 

ال�شودان  تاأتى  ثم   . التمور  من  العاملى  االإنتاج 

عمان ليبيا فى املركز الثامن والتا�شع والعا�شر 

لكل منها  التمور  اإنتاج  التواىل حيث قدر  على 

على  طن  األ��ف   238،180.70،  330 بحواىل 

 %،  %  3.40  ،  4.7% ن��ح��و  مت��ث��ل  ال��رتت��ي��ب 

العاملى  االإنتاج  اإجماىل  من  التواىل  2.60على 

من التمور

اأهم  وافريقيا  اأ�شيا  قارة  اأن  يت�شح  تقدم  مما 

القارات اإنتاجا للتمور فى العامل و متثل املرتبة 

االأوىل فى االإنتاج حيث بها 92 % من االإنتاج 

العاملى من التمور.

�الإنتاج �لعربى من �لتمور :

فى  تزايد  هناك  اأن   )2( رقم  اجل��دول  يو�شح 

من  العربية  ال��دول  م�شتوى  على  التمور  اإنتاج 

اإىل   1985 عام  طن  مليون   1.977.23 حواىل 

،وبلغ   2005 عام  مليون طن   5.044.22 نحو 

متو�شط اإجماىل اإنتاج التمور فى الدول العربية 

الفرتة  ملتو�شط  ط��ن  مليون  نحو3373.28 

.)2005-1985(

وباإ�شتعرا�س اأهم الدول العربية املنتجة للتمور 
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املركزين الثانى والثالث على التواىل حيث بلغ 

متو�شط اإنتاج التمور لكل منهما نحو 679.20، 

نف�س  خ��الل  الرتتيب  على  طن  619.72األف 

 %  20.3 ح��واىل  بلغت  ن�شبية  باأهمية  الفرتة 

،18.5 % من اإنتاج التمور على امل�شتوى العربى 

على الرتتيب .وت�شري بيانات اجلدول رقم )2( 

اأن االإمارات و اجلزائر تلى ال�شعودية فى  اإىل 

بحواىل  قدرت  اإنتاج  مبتو�شطات  التمور  اإنتاج 

364.43 ،315.47األف طن على التواىل خالل 

 9.4  ،  %  10.9 نف�س الفرتة بن�شبة بلغت نحو 

% على الرتتيب من اإنتاج التمور على امل�شتوى 

كال�شودان  العربية  الدول  بقية  تاأتى  .و  العربى 

قدرت  اإنتاج  مبتو�شطات  ،ليبيا،تون�س  ،عمان 

 90.57،  114.60،  218.28،177.86 بحواىل 

األف طن على الرتتيب باأهمية ن�شبية بلغت نحو 

اإنتاج  من  الرتتيب  على   2.7%،3.4%،5.3%

املراكز  لتحتل  العربى  امل�شتوى  على  التمور 

من ال�شاد�س اإىل التا�شع من اإنتاج التمور على 

امل�شتوى العربى.

ويت�شح مما �شبق اأن اأهم الدول العربية اإنتاجا 

على  اخلام�س  اإىل  االأول  امل��رك��ز  م��ن  للتمور 

الرتتيب م�شر ، العراق ، ال�شعودية ، االأمارات 

جمموعهم  فى  ميثلون  ال�شودان  و  اجلزائر   ،

امل�شتوى  على  ال��ت��م��ور  اإن��ت��اج  م��ن   95% نحو 

م�شتوى  على  التمور  اإنتاج  من   9%  ، العربى 

العامل خالل عام 2005.

تطور �الإنتاج �لعربى و�لليبي من 

�لتمور:

اأت�شح  التمور فقد  العربي من  االإنتاج  بدرا�شة 

�شنة  من  املنتجة  الكمية  يف  تزايد  هناك  اأن 

الأخرى حيث تزايدت الكمية من نحو 1977.23 

الف طن يف عام 1985 اإيل حوايل 5044.22 

الف طن عام 2005. وقد بلغ متو�شط الكمية 

لنف�س  ط��ن  ال��ف   3373.28 ح���وايل  املنتجة 

الفرتة.

االجت��اه  م��ع��ادالت   )3( رق��م  اجل���دول  ويو�شح 

خالل  والليبي  العربي  لالإنتاج  العام  الزمني 

الفرتة )1985-2005(. تبني اأن اإنتاج العربي 

الدولة
اإلنتاج 
باأللف 

طن

 %
إجمالى 

انتاج 
العالم

الترتيب

1170016.881م�شر

900.5012.992ال�شعودية

880.0012.693اإيران

870.0012.504العراق

790.0011.405االإمارات

625.009.006باك�شتان

470.006.707اجلزائر

330.004.708ال�شودان

238.003.409عمان

180.722،6010ليبيا

--6454.22املجموع

125.001.0811تون�س

69.401.0012املغرب

28.600.4113اليمن

24،000.3414موريتانيا

18.880.2515ت�شاد

17.000.2416قطر

16.000.2317الكويت

15.000.2118البحرين

12.000.1719ال�شومال

9.400.1320تركيا

--334.40املجموع

دول  باقي 

العامل
141.28--

ان�������ت�������اج 

العامل
6929.90--

من التمور اأخذ اجتاها عاما ت�شاعديا معنوى 

طن.  ال��ف   181.13 نحو  بلغ  حيث  اإح�شائيا 

 % اأن   )R2( التحديد  معامل  قيمة  ت�شري  كما 

التمور  من  العربي  االإن��ت��اج  يف  التغريات   96

ترجع اإيل التغريات التى يعك�شها عامل الزمن 

اثرها  يعك�س  ال  االن��ت��اج  يف  الباقية  والن�شبة 

الزمن وت�شري قيمة F اىل معنوية النموذج ككل.

معدل  اأن  اجل��دول  نف�س  من  اأي�شا  تبني  كما 

اإنتاج التمور يف ليبيا قد تزايد املتو�شط  النمو 

بنحو%4.8  قدر  مبعدل  الدرا�شة  فرتة  خالل 

جدول )1( �الهمية �لن�سبية لكمية 

�النتاج �الهم دول �لعامل �ملنتجه 

للتمور لعام 2005

جدول )2( تطور �الإنتاج �لعربي و 

�لليبي خالل �لفرتة )1985-2005(

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical 
Databases." Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 
Rome, Italy.

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical 
Databases." Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 
Rome, Italy.

م�شر  ج��اءت   )2005-1985( الفرتة  خ��الل 

الإنتاج  وفقا  العربية  ل��دول  االأول  امل��رك��ز  ف��ى 

التمور مبتو�شط اإنتاج قدر بنحو 771.66 األف 

اإنتاج التمور على  % من   23 طن متثل حواىل 

امل�شتوى العربى ، ثم تاأتى العراق و ال�شعودية فى 

السنوات

اإلنتاج 
العربي )الف 

طن(

اإلنتاج الليبي 
)الف طن(

19851977.2392.000

19862059.2497.000

19872020.7068.000

19881986.0070.000

19892292.7072.000

19902315.0674.000

19912503.7175.00

19922605.5076.000

19932730.2075.000

19942978.02105.00

19953302.12125،00

19963399.88125،00

19973426.58128.10

19983808.26120.00

19994083.89114.15

20004634.50120.00

20014870.93140.00

20024830.63200.00

20034945.92200.00

20045023.60150.00

20055044.22180.73
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الدولة

تون�سليبياعمانال�شوداناجلزائراالإماراتال�شعوديةالعراقم�شرال�شنوات

1985509390455.7360.00199.00116.0085.00092.00070.50

1986491434.0457.4471.50188.80120.00114.5097.00085،00

1987542324.0484.2064.00224.00125.00117.5068.00072.00

1988494356.0495.0065.00196.00120.00120.0070.0070.00

1989572488.4521.84141.46210.00115.00100.0072.0072.00

1990542545.0536.70141.46205.9090.00105.0074.0075.00

1991603566.0540.00173.11209.00140.00117.4075.0080.00

1992604448.0555.00320.50206.00142.00125،0076.0075.00

1993631613.0563.00233.30262.00140.00126.9075.0086.00

1994646676.0567.80236.14317.18183.00172.90105.0074.00

1995678881.0589.00236.97285.15250.00173.00125،0084.00

1996738797.0617.00244،64360.64270.00173.60125،0074.00

1997741750.0649.00288.19302.99290.00182.00128.1095.30

1998840913.0648.00290.45387.31271.00235.50120.00103.0

1999906764.0712.00535.96427.58240.00281.20114.15103.0

20001007932.0735.00757.60365.60332.00280.30120.00105.0

20011113907.0783.00757.60437،33330.00298.00140.00105.0

20021090866.0829.00757.60418.43316.00238.60200.00115.0

20031122868.0884.00757.60455.55328.00219.77200.00111.0

20041166875.0491.00760.0442.60336.00231.00150،00122.0

20051170870.0900.50760.0470.0330.0283.00180،72125.0

1620514263.413014.207653.0806625.0604584.003735.172306.971902.00املجموع

771.66679.20619.72364.43315.47218.28177.68114.6090.57املتو�شط

%23.020.318.510.99.46.55.33.42.7

جدول )3( معادالت �الجتاه �لزمن �لعام �لالنتاج لعربي و �لليبي من �لتمور خالل 

�لفرتة )2005 -1985(

جدول )1( �الهمية �لن�سبية لكمية �النتاج �الهم دول �لعامل �ملنتجه للتمور خالل �لفرتة )1985-2005(

Resource: FAOSTAT, FAO. «Statistical Databases.» Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome, Italy.
عزت ، وائل اأحمد واأخرون ، التحليل االقت�شادي الإنتاج وا�شتهالك التمور يف م�شر والدول االإ�شالمية املجلة امل�شرية لالقت�شاد الزراعي ، املجلد ال�شابع 

ع�شر ، العدد الثالث ، �شبتمرب 2007 .

امل�شدر: جمعت وح�شبت من بيانات اجلدول رقم)2(

كما ت�شري قيمة معامل التحديد )R2( اأن %73 

التغريات يف االإنتاج الليبي من التمور ترجع اإيل 

والن�شبة  الزمن  عامل  يعك�شها  التى  التغريات 

الباقية يف االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري 

قيمة F اىل معنوية النموذج ككل.

R2Fالمعادلةالبيان
مستوى 
المعنوية

االإنتاج العربى

181.13X1+Y1=-357989.9

)21.51-( )21.71(
0.96471.42**

االإنتاج الليبي

Y2=63.3e0.048xt

)12.22( )7.44(
0.7355.42**
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تطور �مل�ساحة و�نتاج �لفاكهه و�لتمور 

يف ليبيا :

يف  بالفاكهه  املزروعة  امل�شاحة  تطور  بدرا�شة 

حيث   )2005-1985( ال��ف��رتة  خ��الل  ليبيا 

يتبني من اجلدول رقم )4( اأن هناك تزايد يف 

امل�شاحة املزروعة من �شنة الأخرى، فقد تزايدت 

امل�شاحة من نحو 183.4 األف هكتارعام 1985 

اإيل حوايل األف هكتار 441.8 عام2005 . وقد 

بلغ متو�شط امل�شاحة املزروعة حوايل 289.69 

األف هكتار . اأما بالن�شبة الإنتاجية الفاكهه فقد 

تبني اأنها تذبذبت بالزيادة حيث بلغت 7.861 

2001 ثم  اأعلي لها يف عام  طن /هكتار كحد 

لنف�س  العام  املتو�شط  حول  تذبذبها  وا�شلت 

/هكتار  طن   1.471 ح��وايل  بلغ  وال��ذي  الفرتة 

حتى عام2005 .

خالل  ليبيا  يف  الفاكهه  الإن��ت��اج  بالن�شبة  اأم��ا 

نف�س الفرتة يت�شح اأن هناك تزايد يف الكمية 

الكمية  تزايدت  �شنة الأخرى حيث  املنتجة من 

اإيل   1985 ع��ام  يف  ط��ن  األ���ف   265 نحو  م��ن 

بلغ  وق��د   .2005 ع��ام  ط��ن  650األف  ح��وايل 

حوايل  الفاكهه  من  املنتجة  الكمية  متو�شط 

488.76األف طن.

االجت��اه  م��ع��ادالت   )5( رق��م  اجل���دول  ويو�شح 

ال��زم��ن��ي ال��ع��ام مل�����ش��اح��ة واإن���ت���اج ال��ف��اك��ه��ه و 

ليبيا  يف  ال��ت��م��ور  واإن��ت��اج��ي��ة  واإن���ت���اج  مل�شاحة 

اأن  تبني  حيث   .)2005-1985( الفرتة  خالل 

اجتاها  اأخذت  الفاكهه  من  املزروعة  امل�شاحة 

بلغ  حيث  اإح�شائيا  معنوى  ت�شاعديا  عاما 

نحو13.65 الف هكتار �شنويا. كما ت�شري قيمة 

يف  التغريات   % اأن35   )2R( التحديد  معامل 

امل�شاحة املزروعة بالفاكهه ترجع اإيل التغريات 

التى يعك�شها عامل الزمن والن�شبة الباقية يف 

 F قيمة  وت�شري  الزمن  اثرها  يعك�س  ال  االنتاج 

اىل معنوية النموذج ككل.

وبالن�شبة الإنتاج الفاكهه يف ليبيا خالل الفرتة 

اجتاها  ه��ن��اك  اأن  يت�شح   )1985-2005(

عاما متزايد معنوي اإح�شائيا حيث بلغ معدل 

من  �شنويا  ط��ن  ال��ف   18.26% نحو  ال��زي��ادة 

األف   781.5 نحو  البالغ  الكلي  االإنتاج  متو�شط 

 )R2( التحديد  معامل  قيمة  ت�شري  كما   . طن 

اأن %65 التغريات يف انتاج الفاكهه ترجع اإيل 

والن�شبة  الزمن  عامل  يعك�شها  التى  التغريات 

الباقية يف االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري 

قيمة F اىل معنوية النموذج ككل.

مل�شاحة  العام  الزمني  االجتاه  معادلة  وتو�شح 

التمور يف ليبيا خالل الفرتة )2005-1985(. 

السنوات

التمورالفاكهه

المساحة

باأللف 
هكتار

اإلنتاجية 
طن /
هكتار

اإلنتاج

باأللف طن

المساحة

باأللف هكتار
اإلنتاجية

اإلنتاج

باأللف 
طن

1985183.41.445265.017.505.2592.000

1986190.42.048390.017.505.5497.000

1987196.81.413278.015.004.5368.000

1988202.31.404284.015.004.6670.000

1989208.51.559325.115.004.8072.000

1990216.71.602347.115.004.9074.000

1991209.21.707357.115.005.0075.00

1992211.42.295485.215.005.0676.000

1993212.42.814597.718.004.1675.000

1994211.02.814599.520،005.25105.00

1995382.41.568599.522.005.68125،00

1996338.31.462494.724.005.20125،00

1997343.31.582543.025.005.12128.10

1998347.71.794623.724.005.00120.00

1999352.21.508531.023.004.96114.15

200068.57.861538.524.005.00120.00

2001441.80.961405.028.005.00140.00

2002441.81.471650.028.007.14200.00

2003441.81.471650.028.007.14200.00

2004441.81.471650.028.005.35150.00

2005441.81.471650.030.255.97180.73

6083.6241.70410264.14447.25110.712406.98املجموع

289.691.98488.7621.295.27114.6املتو�شط

جدول )4( تطور �مل�ساحة و�الإنتاجية و�الإنتاج ملح�سول �لتمور يف ليبيا خالل 

�لفرتة )1985-2005(

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical Databases." Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: Rome, Italy.

بنف�س اجلدول حيث تبني اأن امل�شاحة املزروعة 

اأخذت اجتاها عاما ت�شاعديا معنوى اإح�شائيا 

حيث بلغ نحو 0.8الف هكتار �شنويا. كما ت�شري 

قيمة معامل التحديد )2R( اأن85 % التغريات 

يف امل�شاحة املزروعة ترجع اإيل التغريات التى 

يف  الباقية  والن�شبة  ال��زم��ن  ع��ام��ل  يعك�شها 

 F قيمة  وت�شري  الزمن  اثرها  يعك�س  ال  االنتاج 

اىل معنوية النموذج ككل.
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جدول )5( معادالت �الجتاه �لزمني �لعام للم�ساحة �الإنتاجية و�الإنتاج �لفاكهه و 

�لتمور يف ليبيا خالل �لفرتة )1985-2005(

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical 
Databases." Food and Agriculture 
Organization of the United Nations: 
Rome, Italy.

R2Fالمعادلةالبيان
مستوي 
المعنوية

امل�شاحة الفاكهه

13.65X1+Y1=139.52

)3.94( )4.84(
0.3523.45**

انتاج الفاكهه

18.26X2+Y2=287.89

)7.79( )6.21(
0.6538.56**

امل�شاحة التمور

0.8X3+Y3=12.48

)13.14( )10.58(
0.85112.09**

اإنتاجية التمور

Y4=4.64e0.0x1

)19.52( )2.63(
0.236.95*

انتاج التمور

Y5=63.3e0.048xt

)12.22( )7.44(
0.7355.42**

امل�شدر: جمعت وح�شبت من بيانات اجلدول رقم)4(

العام  ال��زم��ن��ي  االجت���اه  م��ع��ادل��ة  تو�شح  كما 

اإنتاجية التمور يف ليبيا خالل الفرتة )1985-

2005( بنف�س اجلدول اأن هناك اجتاها عاما 

معدل  بلغ  حيث  اإح�شائيا،  معنوي  متزايدا 

اإنتاج.  متو�شط  من  �شنويا   1% بنحو  الزيادة 

السنوات

المتاح 
لالستهالك

باأللف طن

متوسط 
نصيب 
الفرد 
كجم/
سنة

االكتفاء 
الذاتي %

198592.7025.314099.2

198697.5024.765099.4

198768.5016.913099.2

198870.5016.336099.2

198972.4016.00099.4

199074.1515.68999.7

199175.0515.16499.9

199276.5515.18099.2

199375.1315.41699.8

1994105.3521.95299.6

1995125،2124.94799.8

1996125.3723.44499.7

1997128.392.481399.7

1998120.0922.65699.9

1999114.1921،04199.9

2000120.3822.13399.6

2001140.0825.84299.2

2002200.2036.25899.9

2003200.0836.15399.9

2004150.0826.60099.9

2005180.7430.97299.9
--2413.64ملجموع

114.921.699.56املتو�شط

جدول )6( تطور ��ستهالك ون�سيب 

�لفرد و�الكتفاء �لذ�تي من �لتمور يف 

ليبيا خالل �لفرتة )2005-1985(
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تطور ��ستهالك ون�سيب �لفرد 

و�الكتفاء �لذ�تي من �لتمور يف ليبيا :

�شورة  تعترب  الفرد  ا�شتهالك  التغريات يف  اأن 

وهذه  والت�شويق  االإنتاج  يف  للتغريات  منعك�شة 

تعك�س التغريات يف الظواهر الطبيعية وغريها 

كما ت�شري قيمة معامل التحديد )R2( اأن 23% 

اإيل  ترجع  التمور  من  االإنتاجية  يف  التغريات 

والن�شبة  الزمن  عامل  يعك�شها  التى  التغريات 

الباقية يف االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري 

قيمة F اىل معنوية النموذج ككل.

R2Fالمعادلةالبيان
مستوى 
المعنوية

املتاح لال�شتهالك

باالألف طن

5.66X1+Y1=-11194.71

)6.0-( )7.01(
0.7249.14**

متو�شط ن�شيب الفرد

0.029X1+Y2=41.84

)2.58( )3.56(
0.4012.69*

جدول )7( معادالت �الجتاه �لزمنى �لعام لتطور ��ستهالك ون�سيب �لفرد و�الكتفاء 

�لذ�تي من �لتمور يف ليبيا خالل �لفرتة )1985-2005(

امل�شدر: جمعت وح�شبت من بيانات اجلدول رقم)6(

وكل  امل�شتهلك  �شلوك  فى  التغري  ظ��روف  من 

الن�شبية الإنتاج  التغري يف االأربحية  هذا يعك�س 

ون�شيب  ا�شتهالك  ت��ط��ور  ب��درا���ش��ة  التمور. 

ليبيا  يف  التمور  من  ال��ذات��ي  واالكتفاء  الفرد 

يت�شح  حيث   )2005-1985( ال��ف��رتة  خ��الل 

يتذبذب  اال�شتهالك  اأن   )6( رقم  من اجلدول 

بالزيادة والنق�شان حول املتو�شط العام خالل 

بلغ  ،حيث  نحو114.9  والبالغ  الدرا�شة  ف��رتة 

اأق�شى قيمة له بنحو 200.2يف عام 2002 اأما 

اأدنى قيمة له بنحو 68.5يف عام1987 .

من  الفرد  ن�شيب  متو�شط  لتطور  وبالن�شبة 

 )2005-1985( التمور يف ليبيا خالل الفرتة 

ن�شيب  متو�شط  اأن  اجل��دول  نف�س  من  يت�شح 

حول  والنق�شان  ب��ال��زي��ادة  ي��ت��ذب��ذب  ال��ف��رد 

كيلوجرام/   21.6 نحو  والبالغ  العام  املتو�شط 

بنحو   2002 ع��ام  يف  اأق�شاه  بلغ  حيث  �شنة. 

36.153 كيلوجرام/�شنة، كما بلغ اأدناه يف عام 

1991 بنحو 15.164كجم/�شنة.

االجت��اه  م��ع��ادالت   )7( رق��م  اجل���دول  يو�شح 

طن  باالألف  لال�شتهالك  للمتاح  العام  الزمني 

املتاح  اأن  تبني   .)2005-1985( الفرتة  خالل 

عاما  اجت��اه��ا  اأخ���ذ  التمور  م��ن  لال�شتهالك 

ت�شاعديا معنوى اإح�شائيا حيث بلغ نحو 5.66 

التحديد  معامل  قيمة  ت�شري  كما  طن.  ال��ف 

)R2( اأن % 72 التغريات يف املتاح لال�شتهالك 

يعك�شها  التى  التغريات  اإيل  ترجع  التمور  من 

ال  االن��ت��اج  يف  الباقية  والن�شبة  الزمن  عامل 

يعك�س اثرها الزمن وت�شري قيمة F اىل معنوية 

النموذج ككل.

متو�شط  اأن  اجلدول  نف�س  من  اأي�شا  تبني  كما 

ت�شاعديا  عاما  اجت��اه��ا  اأخ��ذ  ال��ف��رد  ن�شيب 

 0.029 م��ع��ن��وى اإح�����ش��ائ��ي��ا ح��ي��ث ب��ل��غ ن��ح��و 

معامل  قيمة  ت�شري  ك��م��ا  كيلوجرام/�شنة. 

التحديد )R2( اأن % 40 التغريات يف متو�شط 

التغريات  اإيل  ترجع  التمور  من  الفرد  ن�شيب 

التى يعك�شها عامل الزمن والن�شبة الباقية يف 

 F قيمة  وت�شري  الزمن  اثرها  يعك�س  ال  االنتاج 

اىل معنوية النموذج ككل.
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�لنتائج و �لتو�سيــــــات

من  اإليها  التو�شل  مت  التي  النتائج  خالل  من 

جمع  خ��الل  من  وكذلك  االإح�شائي  التحليل 

فاإنه  ليبيا  يف  التمور  حم�شول  من  البيانات 

ميكن تقدمي بع�س التو�شيات التي قد ت�شاهم 

يف التعرف علي الو�شع احلاىل الإنتاج التمور يف 

وهي كالتايل :

1-اأو�شحت النتائج اأن اإنتاج العامل من التمور 

 ،  2005 عام  مليون طن   2929.9 بلغ حواىل 

نحو  العامل  فى  التمور  اإنتاج  متو�شط  بلغ  كما 

حتتل  ليبيا  اأن  تبني  كما  طن  مليون   346.49

اإنتاج التمور بحواىل  املركز العا�شر حيث قدر 

من   2.60% نحو  متثل  ط��ن  األ���ف   180.70

اإجماىل االإنتاج العاملى من التمور.

من  العربي  اإن��ت��اج  اأن  الدرا�شة  من  تبني   -2

اإح�شائيا  التمور تتزايد �شنويا مبقدار معنوي 

معدل  بلغ  حني  يف  طن  ال��ف   181.13 نحو  بلغ 

 4.8% ح��واىل  ليبيا  يف  التمور  الإن��ت��اج  النمو 

�شنويا من متو�شط فرتة الدرا�شة.

تتزايد  التمور  من  امل��زروع��ة  امل�شاحة  اأن   -3

 0.8 نحو  بلغ  اإح�شائيا  معنوي  مبقدار  �شنويا 

النمو  معدل  بلغ  حني  .يف  �شنويا  هكتار  ال��ف 

الإنتاجية التمور يف ليبيا حواىل %1 �شنويا.

اأن املتاح لال�شتهالك من التمور يف ليبيا   4  -

يتزايد مبقدار معنوي اإح�شائيا بلغ نحو5.66 

تزايد  الدرا�شة. يف حني  الف طن خالل فرتة 

�شنويا مبقدار  ليبيا  الفرد يف  ن�شيب  متو�شط 

معنوي اإح�شائيا بلغ حواىل %0.029 �شنويا.

الليبي  للم�شتهلك  التمور  توفري  ���ش��رورة   .  5

ي�شتلزم  املحلى. مما  االإنتاج  زيادة  عن طريق 

�شرورة االهتمام بهذه ال�شلعة الهامة لتوفريها 

بالكميات املطلوبة مع الو�شع يف االعتبار ذوق 

امل�شتهلك.

االقت�شادية  والبحوث  الدرا�شات  ت�شجيع   6-

املنطلق  باعتبارها  النخيل  مبجال  املتعلقة 

االأ���ش��ا���ش��ي يف زي�����ادة ال��ك��ف��اءة االإن��ت��اج��ي��ة 

اأن  على  النخيل  وحت�شني  لتنمية  واالقت�شادية 

تاأخذ يف ح�شبانها درا�شات جدوى.
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التمر في طعام 
بالد ما بين النهرين القديمة

مقدمة

العربية  املنطقة  يف  معروف  التمر  دام  ما  اأنه  منا  الكثري  يت�شائل  لرمبا 

ويف جزيرة العرب ويف ما كان ُيعرف ببالد ما بني النهرين منذ اأكرث من 

خم�شة اآالف عام قبل امليالد فهل دخل التمر يف طبخهم اأم اأنه كان يوؤكل 

كفاكهة طازجة اأو جمففة فقط؟ للجواب على ذلك ب�شكل منطقي علينا 

نتعرف  ولكي  الزمان.  ذلك  يف  االأكل  واأ�شناف  نوعيات  على  نتعرف  اأن 

الأنواع  االإن�شان  اإطماأن  كيف  �شريع  وب�شكل  �شرناجع  ال�شحيح  بال�شكل 

التعّرف على جواب  بعد  اأ�شناف طعامه؟  وثق من  وكيف  االآمن  الطعام 

ذلك اأ�شتطيع اأن اأتكلم عن االأكل قدميًا يف بالد ما بني النهرين وما هي 

الطبخات التي دخل التمر فيها واأتطرق اإىل اأن اأول و�شفة طبخ يف العامل 

قد ظهرت من هناك يف االألفية الثانية قبل امليالد.

غذ�ء �آمن

من  النوع  ذلك  اأّن  االأقدمون  عرف  كيف  اأنف�شنا  و�شاألنا  ت�شائلنا  طاملا 

اأو موت؟ �شوؤال  الطعام هو نوع اآمن من الطعام وتناوله ال ي�شبب مر�س 

مهم واجلواب عليه ياأتينا من املتخ�ش�شني تاريخ الغذاء، وجواب هوؤالء 

ت�شجيالت  من  وج��دوه  ما  على  مبنية  توقعات  اأو  تخمينات  اإىل  ي�شتند 

اإىل  باال�شتناد  الطعام.  نوع  االأقدمني وعلى ممار�شات حديثة يف اختيار 

ذلك فاإنهم اإفرت�شوا اأن ذلك النوع من الطعام كان ُيقبل لالأكل اأو ُيرف�س 

من خالل قيا�شهم لتاأثري ذلك الغذاء على احليوانات التي تاأكل منه اأو 

اإ�شتندوا يف حكمهم على طريقة اخلطاأ وال�شواب، فالطعام الذي  اأنهم 

يوؤدي ملر�س من يتناوله ُيرف�س وال يتم تناوله. فالتوت واملك�شرات والتني 

كانت م�شدر قلق لهم قبل اأن يثقوا متامًا بها وبتناولوها. وكذلك لعبت 

واأدى  �شامة.  اأطعمة  تناول  من  التحذير  يف  دورًا  واخلرافات  االأ�شاطري 

تقدم تكنولوجيا الطعام اإىل حتويل بع�س االأطعمة من طعام موؤذي لطعام 

اللحوم وتق�شري اخل�شروات وغلي  الب�شري مثل حفظ  قابل لالإ�شتهالك 

احلبوب. 

ا. د. ليلى صالح محمود العلي
laylaalali44@hotmail.com

الُرقم YBC 4644 من املجموعة البابلية يف جامعة ييل 

ويحوي 21 و�شفة ملرق حلم مع 4 و�شفات ملرق اخل�شروات
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اأنواع  قليلة  هي  كم  االعتبار  بنظر  اأخذنا  ولو 

باملقارنة  قدميًا  القرود  تناولتها  التي  الطعام 

مع تعدد االأنواع التي تناولها االإن�شان البدائي 

اأن ذلك  القول  لنا  االإع��داد، حلق  وتنوع طرق 

الب�شر.  وق��درات ذهن  �شكل  تطور  على  �شاعد 

وب��ع��د اأن ت��ع��ل��م االإن�����ش��ان ت��روي�����س وت��دج��ني 

احليوان فاأنه بداأ ي�شتعمل احليوان ليخترب نوع 

قابل  هو  هل  ي�شادفه  ال��ذي  اجلديد  الطعام 

الغر�س  لذلك  الكلب  �شتعمل 
ُ
واأ ال؟  اأم  لالأكل 

من قبل الب�شر اإ�شافًة ال�شتعماله يف امل�شاعدة 

اأّن االإن�شان  على االقتيات. ورغم ذلك فيعتقد 

القدمي رغم حذره من تناول االأطعمة اجلديدة 

فاإنه على االأغلب اأعطى ت�شحيات تراوحت بني 

وموت  معدة  اآالم  وبني  خمتلفة  ت�شمم  درجات 

قبل اأن ي�شبح على دراية تامة بحدود م�شادر 

طعامه �شواء كانت حيوانية اأو نباتية.

بد�يات �لطبخ

واالآثاريون  الطعام  تاريخ  اأخ�شائيوا  ميلك  ال 

 paleontolgist احل��ج��ري  الع�شر  وعلماء 

طبخ  االن�شان  ب��داأ  مل��اذا  ل�شوؤال  حم��ددًا  جوابًا 

على  اأدل���ة  توفر  ع��دم  ب�شبب  وذل��ك  طعامه؟ 

نظريات:  ميلكون  لكنهم  ال�شوؤال،  ذلك  جواب 

ا�شتغرقها  التي  ال�شنني  اآالف  مئات  فخالل 

بتناول  اأواًل  ب��داأ  فاإنه  الب�شري  اجلن�س  تطور 

النار.  يكت�شف  اأن  قبل  اخل��ام  ب�شكله  الطعام 

بداأ  االآث��اري��ني،  راأي  ح�شب  النار،  فاإ�شتعمال 

فقط منذ 40 األف اإىل 50 األف �شنة )البع�س 

ولكن  بكثري،  ذل��ك  م��ن  اأق���دم  ال��ن��ار  اأّن  يقول 

هوؤالء(.  راأي  ب�شحة  يقطع  م��ا  ه��ن��اك  لي�س 

اإمتد  ث��م  للتدفئة  اأواًل  ال��ن��ار  ا�شتعمال  وك��ان 

�شاعد  ب��دوره  وه��ذا  الطعام،  حت�شري  لي�شمل 

فاأغلب  الزراعية.  املحا�شيل  وتنوع  زيادة  على 

النباتات التي تزرع الأجل الطعام مثل احلنطة 

وال�شعري والرز والُدخن والبطاطة حتتاج لطبخ 

يف  الب�شر.  قبل  من  للتناول  قابلة  ت�شبح  كي 

االأطعمة حتوي مواد  العديد من  فاإّن  احلقيقة 

يقوم  طبخها  لكن  للهظم  قابلة  غري  اأو  �شاّرة 

بتحويل هذه املواد غري املرغوب بها اإىل �شكلها 

املرغوب غري ال�شار. 

وكما اأننا ال نعرف على وجه التاأكيد كيف ومتى 

بداأ الب�شر باإ�شتعمال النار فنحن ال نعرف وال 

بداأ  وكيف  متى  �شئ عن  اأي  نقول  اأن  ن�شتطيع 

ال�شحيقة.  احلجري  الع�شر  ف��رتة  يف  الطبخ 

ت�شتند  تخمينات  اإعطاء  ن�شتطيع  فقط  نحن 

حاليًا،  جدًا  البدائية  القبائل  عي�س  طرق  اإىل 

فقد وجد االآثاريون بقيايا عظام وق�شور بندق 

وجوز �شمن مواقع احلفريات لكن لي�س هناك 

من طريقة للقول اأّن ما وجدوا هو بقايا طعام 

الأج��ل  فقط  كانت  ال��ن��ار  بقايا  اأّن  اأو  مطبوخ 

التدفئة واالإنارة واإبعاد احليوانات املوؤذية. لكن 

ُحّم�شت  قد  اللحوم  اأن  الباحثني  بع�س  يعتقد 

موقعي  وجدوها يف  اأدل��ة  من  وذل��ك  �ُشويت  اأو 

 Mousterain and ودوردوك����ن  ماو�شتريان 

كثورة  الطبخ  ج��اء  و�شواء   .the Dordogne

جعل  على  ت�شاعد  احل���رارة  ف���اإّن  ال  اأو  ت���ذَوق 

بع�س االأطعمة قابلة لالأكل بينما ال تكون كذلك 

حترير  يف  وت�شاعد  اللحوم،  مثل  طبخ  ب��دون 

األيافها  وتك�شري  وكربوهيدراتها  بروتيناتها 

وتزيد من القيمة الغذائية لكثري منها. 

امللك اآ�شور بانيبال مع امللكة يتمتعان بكاأ�س �شراب يف حديقة الق�شر، الحظ جمال النخلة يف احلديقة. يعود تاريخ هذا االأثر للقرن ال�شابع ق. م. 
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اأحد اأهم نتائج تعرف االإن�شان على الطبخ هو 

املهتمني  بع�س  ويذهب  بل  �شحته،  يف  التقدم 

للقول اأّن الطبخ هو العامل احلا�شم يف حتويل 

ال��ذي  ال��ب��دائ��ي  �شكله  م��ن  الب�شري  اجلن�س 

اأقرب  هو  الذي  �شكله  اإىل  للحيوان  اأق��رب  هو 

اأول  ال�شواء(  )اأو  التحمي�س  ويعترب  لالإن�شان. 

اخلنازير  فبع�س  الب�شر،  عرفها  طبخ  طريقة 

ال�شغرية كانت يف ح�شريتها يف ال�شني عندما 

تعر�شت احل�شرية اإىل �شرارات من نار قريبة 

ذلك  ع��ن  فنتج  احل�شرية  اح���رتاق  اإىل  اأدت 

يف  النا�س  ووج���د  جميلة  لكن  غريبة  رائ��ح��ة 

طعم  ذات  مقرم�شة  حلوم  املحرتقة  اخلنازير 

عندما  اأورب��ا  يف  حدثت  الراوية  ونف�س  جميل. 

وما  حمرتقة  ن��ار  يف  غ��زال  اأو  م��ام��وث  �شقط 

املحرتق  للحيوان  الو�شول  من  الب�شر  متكن 

ذلك  خ��الل  وكانوا  النار،  خمدت  اأن  بعد  اإال 

االأزي��ز  وي�شمعون  اجلميلة  الرائحة  ي�شمون 

ال��ذي  اللحم  ل�شواء  طريقة  فعرفوا  اللذيذ 

كانوا ال ي�شتطيعون اأكله وهو نيئ. لكن اإنكما�س 

حجم اللحم امل�شوي بطريقة مبا�شرة مل ي�شجع 

فجائت  �شيده  يف  كثريًا  يتعب  ال��ذي  ال�شياد 

اللحم  يو�شع  اأن  وهي  طبيعيًا  التالية  اخلطوة 

اأن  النار. ومع  اإىل جانب  على �شخرة م�شتوية 

اأّن  اإال  بال�شدفة  جائت  ال�شواء  اأو  التحمي�س 

الغلي كان مقرتحًا اأكرث تطورًا ومهارة. وكانت 

يحم�س  فالطعام  ج��دًا  بدائية  الطبخ  اأدوات 

يف الفحم اأو حتت �شخور �شاخنة ويطبخ على 

بخار داخل اأوراق نباتية كبرية اأو داخل معدة 

اأوتغلى  ي�شطادوها،  التي  احل��ي��وان��ات  اأح��د 

داخل قدور �شخرية. وكان وفرنهم عبارة عن 

حفرة يف االأر�س اأو عدة اأحجار ترتتب لتحيط 

بالطعام. 

�لطعام قدميًا يف بالد ما بني �لنهرين

ك����ان خ����ام ط��ع��ام ال�����ش��وم��ري��ني ي��ت��األ��ف من 

والعد�س  واحلم�س  والدخن  واحلنطة  ال�شعري 

والر�شاد  والكراث  والثوم  والب�شل  والبقليات 

واخلردل واخليار واخل�س. وعلى االأغلب كانت 

كل وجبة تتاألف من معجون ال�شعري وخبزه مع 

الب�شل وحفنة من البقليات يتبعها �شرب برية، 

وما كان ال�شمك الذي ي�شبح يف النهر القريب 

وقد  الراقية.  الطبقات غري  بغريب عن موائد 

متت اال�شارة اإىل اأكرث من خم�شني �شنف من 

االأطعمة يف ن�س يعود لعام 2300 قبل امليالد 

)عدد اأ�شناف االأطعمة قد قل الحقًا يف العهد 

املتجولون  الباعة  مبيعات  وازدهرت  البابلي(. 

اأور.  مدينة  وح��ارات  �شوارع  يف  املقلي  لل�شمك 

املزدحمة  امل���دن  ت��ت��واج��د يف  ال��ل��ح��وم  وك��ان��ت 

تتلف  اللحوم  الأن  وذل���ك  االأري����اف  م��ن  اأك���رث 

اأو  البقر  حل��وم  كانت  االأغ��ل��ب  وعلى  ب�شرعة. 

األياف ومطاطية بع�س ال�شئ الأن  الغزال ذات 

الذبح  اأجل  من  ُتربى  تكن  مل  احليوانات  هذه 

واإمنا ُتربى الأجل اال�شتفادة من حليبها وقوتها 

فائدتها  نهاية عمر  اإال قرب  تذبح  وال  البدنية 

قدميًا  النهرين  بني  ما  طعام  وقائمة  وعملها. 

الُرقم YBC 8958 من املجموعة البابلية يف جامعة ييل وت�شف 7 و�شفات للطبخ بتف�شيل �شديد
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عرفناه من حفريات االآثار ومن الرقم 

ال�شومرية  اللغة،  ثنائية  الطينية 

الرقم  ه��ذه  واأك���دت  واالأكدية. 

ال�شعري  خ��ب��ز  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

وخبز احلنطة وكيك ال�شعري 

و���ش��ورب��ات  احلنطة  وك��ي��ك 

والنباتات  احلبوب  خمتلف 

وع��ل��ى ال��ب�����ش��ل وال���ك���راث 

وال�����ث�����وم واخل���������ش����روات 

وال���ف���واك���ه م��ث��ل ال��ب��ط��ي��خ 

وال��ت��ف��اح وال��ت��ني واالأع��ن��اب 

والزبد  واجل��نب  الع�شل  وعلى 

اأع�شاب  وعلى  النباتي  والدهن 

عند  ال���ب���رية  و����ش���رب  الطبخ. 

�شرب  من  �شيوعًا  اأك��رث  ال�شومريني 

اخلمر، اإال اأن �شرب اخلمر �شاع اأكرث يف 

فرتات الحقة ويف �شمال البالد. وكانت حلوم 

مثل  الطيور  وحل��وم  والبقر  والغزال  اخلنزير 

االأ�شماك  واأنواع عدة من  البط واحلمام  حلم 

بطريقة  ال��ل��ح��وم  وُح��ف��ظ��ت  ب��ك��رثة،  ت�شتعمل 

بالع�شل  الفواكه  وُحفظت  والتجفيف  التمليح 

وُجففت الكثري من الفاكهة مثل التفاح. ووجد 

يف اأحد الن�شو�س االأكدية ا�شارة للتخمري.

اإزدهرت ب�شاتني ما بني النهرين باأنواع متعددة 

من الفواكه واخل�شر، وخ�شو�شًا الب�شل والثوم 

والكراث واخليار يف زمن امللك البابلي مردوخ 

 King Merodach Maladan II مالدان الثاين

ويف اأورمنو يف اأور )2100 ق. م(. وكان ال�شعري 

اأهم اأنواع احلبوب التي تزرع هناك. بينما الرز 

والذرة مل تكن معروفة هناك وزراعة احلنطة 

كانت مزدهرة الأن اأر�س ما بني النهرين كانت 

لزراعتها.  مثاليًا  و�شطًا  وت�شكل  امللوحة  قليلة 

اأ�شبح ال�شعري مبعية اخلبز الذي يخبز  لذلك 

وخبز  ال�شكان.  لغالبية  يوميًا  قوتًا  دقيقه  من 

بالد ما بني النهرين كان خ�شنًا م�شطح ال�شكل 

خاليًا من اخلمرية، وميكن احل�شول على خبز 

اأغلى من دقيق اأنعم. وقد وجدت قطع من هذا 

 Queen Puabi باوبي  امللكة  مرقد  يف  اخلبز 

احلليب  للخبز  ي�����ش��اف  اأن  ومي��ك��ن  اأور.  يف 

»اأق��دم مطبخ يف العامل: الطبخ يف بالد  كتاب 

ما بني النهرين« لالآثاري الفرن�شي جني بوتريو

اأو  اجلنب  اأو  الزبد  اأو  النباتية  والدهون 

البابليون بعد  ال�شم�شم. وعندما جاء 

جدًا  طيب  ن��وع  ظهر  ال�شومريون، 

اإر�شاله يف  وخا�س من الطعام مت 

�شلة للق�شر امللكي، اأال وهو الكماأ. 

بالكثري  ال�شومري  املطبخ  واإمتاز 

نكهة  اأ�شافت  التي  املطيبات  من 

مم��ي��زة ل��ل��ط��ع��ام م��ث��ل ال��ك��زب��رة 

وال��ك��م��ون واخل������ردل وال��ن��ع��ن��اع 

واحل���رم���ل وال���زع���رت وال��ر���ش��اد 

والكراث واإكليل اجلبل . . . . . اإلخ.

اأما اأهم حما�شيل الفاكهة يف بالد ما 

بني النهرين، وخ�شو�شًا جنوبها، فكان 

لل�شكان  املف�شلة  الفاكهة  ويعترب  التمر. 

واأن��ه  بالطاقة  وي��زوده��م  بال�شكر  غني  الأن��ه 

حالها  التمر  نخيل  الأن  وكذلك  احلفظ  �شهل 

اأرا�شي ماحلة  تنمو يف  اأن  ال�شعري ميكن  حال 

ن�شبيًا. وكانت النخيل من اأوائل االأ�شجار التي 

دجنها فالح تلك البالد. وكذلك دجنت املزارع 

وزودتهم  البي�س،  على  للح�شول  وال��وز  البط 

االأنهار والقنوات والبحريات باأكرث من خم�شني 

نوع من االأ�شماك مما جعلها غذاء رئي�س على 

مائدتهم.

و�سفات طبخ من بالد ما بني �لنهرين 

قدميًا:

طعام  و�شفة  اأق��دم  ب��اأن  الطبخ  موؤرخوا  يقول 

يف  النهرين  ب��ني  م��ا  ب��الد  م��ن  اأت��ت��ن��ا  مكتوبة 

عام  )بالتحديد  امل��ي��الد  قبل  الثانية  االألفية 

طبعًا  الو�شفات  هذه  تعطي  مل  ق.م.(.   1700

ال��الزم  ال��وق��ت  وال  امل�شتعملة  امل���واد  مقادير 

للطبخة، واإمنا تعطي فقط اأنواع املواد املطلوبة 

واأنها على االأغلب ُدونت الأجل التدوين واإطالع 

االأجيال القادمة. ومن اأهم الكتب عن املو�شوع 

نذكر كتاب »اأقدم مطبخ يف العامل: الطبخ يف 

الكتاب  ه��ذا  وم��وؤل��ف  النهرين«،  بني  ما  ب��الد 

 )  2007-1914( ب��اث��ريو  ج��ني  الفرن�شي  ه��و 

فاغان  الفيندر  ترييزا  لالإجنليزية  وترجمته 

و�شدر عام 2004 عن مطبعة جامعة �شيكاغو. 

حبوب متنوعة كانت معروفة يف بالد ما بني 

النهرين منذ االألفية الرابعة قبل امليالد
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وجني باثريو عامل اآثار متخ�ش�س باآثار بالد ما 

بني النهرين، وكانت م�شادره الرئي�شية لكتابة 

باللغة  مكتوبة  طينية  ُرق��م  ثالثة  الكتاب  هذا 

االأكدية تعود الأوا�شط العهد البابلي يف االألفية 

املجموعة  يف  وم��وج��ودة  امل��ي��الد  قبل  الثانية 

 .Yale University ييل  جامعة  يف  البابلية 

ه��ذه على جمموعة من  م��ن  ُرق���م  ك��ل  ي��ح��وي 

 ، و�شفة   40 مبجموعها  تبلغ  الطبخ  و�شفات 

 Eveline اإفلني فان دير �شتني  وتعتقد املوؤرخة 

على  يعود  كتابتها  �شبب  اأن   van der Steen

الدينية.  منا�شباتهم  احتفاالت  لتوثيق  االأغلب 

خمتلفة  اأنواع  لطبخ  كان  الو�شفات  اأغلب  واأن 

ُتقدم لالآلهة يف  واأنها كانت  من حلم يف مرق 

املعابد ويرافقها خبز م�شنوع من خليط دقيقي 

 .date cakes احلنطة وال�شعري مع كيك التمر

الأن��ه  م���ردوخ  ل��الإل��ه  تقدم  كانت  االأغ��ل��ب  على 

�شتائر  خلف  ياأكل  وكان  بابل،  مدينة  اإله  كان 

)ح�شب اعتقادهم(  اأكله  يتبقى من  مغلقة وما 

ير�شل اإىل امللك. نود اأن نذكر هنا اأنه ال يجب 

متثل  اأو  ت�شف  الو�شفات  ه��ذه  اأّن  نف�شر  اأن 

اأكل العامة من نا�س ذلك الزمان واإمنا كانت 

واإحدى  الدينية.  املنا�شبات  الأجل  للمعابد  ُتعد 

ما  بالد  يف  القدمية  اأور  مدينة  من  الو�شفات 

بني النهرين ت�شف الكيك الذي ي�شنع للق�شر 

)ال�شيال  ال��زب��د  م��ن  �شيال   1 ب��االآت��ي:  امللكي 

و1/3  اأكواب(  ثالثة  عن  قلياًل  يزيد  مقيا�س 

الفاخر  التمر  من  �شيال  و3  اأبي�س  جنب  �شيال 

املوؤرخون هذه  يعتقد  الزبيب.  �شيال من  و1/3 

الو�شفة د�شمة جدًا من حيث كمية الزبد ورمبا 

اأخ��رى  اأن��ه��ا ح��وت دقيق وم���واد  على االأغ��ل��ب 

وجوب  يعرف  املخت�س  اخلباز  الأن  ُتذكر  مل 

الو�شفة.  يف  ل��ه  ُت��ذك��ر  اأن  غ��ري  م��ن  اإ�شافتها 

وهناك و�شفة اأخرى لفاكهة مطبوخة بال�شكر 

Compote كانت تقدم يوميًا الآلهة اأور تتكون 

بال�شكر  املطبوخة  الفاكهة  من  رئي�س  ب�شكل 

مع فاكهة جمففة ت�شمل التمر والتني والزبيب 

ومادة ي�شمونها حلوى candy وي�شاف للخليط 

القليل من دب�س التمر.
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 ICARDA بحث تطبيقي 2011 بالتعاون مع منظمة ايكاردا
Crop Management إدارة وتحسين أشجار النخيل

تطوير تقنية تجفيف وتخزين 
حبـوب لقــاح أفحــل النخـيـل 
باستخـدام التجـفـيف اآللــي 

والتفريغ الهوائي

�خلال�سة

نفذت �لدر��سة يف حمطة بحوث �حلمر�نية للمو�سمني 2009 

و 2010 )بالتعاون مع منظمة �يكارد�(. بعد جمع طلع �أفحل 

�لنخيل مت تقدير حيوية ون�سبة �إنبات حبوب �للقاح قبل 

وبعد �لتجفيف �لذي مت با�ستخد�م �أربعة طرق للتجفيف 

ت�سمنت �لطريقة �لتقليدية و�لتجفيف �الآيل )با�ستخد�م 

�لغرفة �حلر�رية( و�لتجفيف يف �لغرفة �لزجاجية و�لبيت 

�لبال�ستيكي ومت ح�ساب �لفرتة �لزمنية �لالزمة للتجفيف 

وكمية حبوب �للقاح �مل�ستخل�سة من طرق �لتجفيف �ملختلفة 

بعد �لتجفيف مت تخزينها بالتربيد �ملجمد ملدة �سنة 

و�حدة بعد معاملتها باإحدى معامالت �لتخزين �ملت�سمنة 

�خلزن �لعادي )�أكيا�ض ورقية د�خل علب بال�ستيك( و�خلزن 

باأكيا�ض �أملونيوم مفرغة من �لهو�ء د�خلها كي�ض ورقي �أو 

بال�ستك و�خلزن بعد تعري�سها �إىل �أ�سعة �مليكروويف ملدة 10 

و20 ثانية. هدفت �لدر��سة �إىل �عتماد �لطريقة �ملثلى يف 

�لتجفيف وتقييم تخزين حبوب �للقاح با�ستخد�م �لتفريغ 

 )RCBD( لهو�ئي. ��ستخدم �لت�سميم �لع�سو�ئي �لكامل�

وبثالث مكرر�ت لطرق �لتجفيف.و�حلفظ. ومت حتليل 

�لنتائج �ح�سائيًا. �أظهرت نتائج �لدر��سة تفوق طريقة 

�لتجفيف بالغرفة �حلر�رية )�لتجفيف �الآيل( معنويًا 

يف ��ستخال�ض �أكرب كمية حبوب لقاح وبلغت 15 – 2.0 

و��ستغرقت  كغم و�أعلى ن�سبة حيوية وبلغت 92 – 97% 

�أقل وقت يف �لتجفيف وبلغ 84 – 92 �ساعة يف حني كان 

�لتجفيف با�ستخد�م �لبيت �لبال�ستيكي �أقل طرق �لتجفيف 

كفاءة يف كمية ��ستخال�ض حبوب �للقاح )0.95 – 1 كغم( 

وحيوية حبوب �للقاح 70 – 72 % و��ستغرقت �أطول وقت 

يف �لتجفيف 156 – 168 �ساعة. كما �أو�سحت نتائج �لدر��سة 

تفوق طريقة �خلزن بعد �لتعري�ض �إىل �أ�سعة �مليكروويف 

لفرتة 10 و 20 ثانية باملحافظة على حيوية حبوب �للقاح 

كانت  حني  يف  حيث بلغت �حليوية بعد مرور 12 �سهر 81% 

�حليوية منخف�سة با�ستخد�م طرق �خلزن �الأخرى وبلغت 

77 – 78 % ،و�أعزى �ل�سبب يف �حلفاظ على �حليوية بعد 

تعري�سها �إىل �أ�سعة �مليكروويف �إىل �لتعقيم وقتل �لفطريات 

�ملر�فقة حلبوب �للقاح مما ي�ساعد على بقاء حيوية و�إنبات 

حبوب �للقاح فرتة طويلة.

د. عامر محمد بندر العاني
amer1952@hotmail.com
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�ملقدمة 

يوؤدي الظهور املبكر لكثري من النورات الزهرية 

عدد  تفتح  قبل  االأنثوية  النخيل  اأ�شجار  على 

اإىل  املتوفرة،  الفحول  على  الطلوع  من  ك��اف 

ندرة حبوب اللقاح، لذا فهناك �شرورة لتخزين 

حبوب اللقاح داخل االإطار الزمني للتلقيح يف 

املو�شم الواحد )�شهران اإىل ثالثة �شهور( ومن 

اللقاح  حلبوب  بالن�شبة  خا�شة  الأخ��ر  مو�شم 

التي تت�شم بتاأثري ميتازيني عايل )زايد 2005 

واجلبوري 2006 والفاو 1992(.

على  التفتح  حديثة  الذكرية  ال��زه��ور  حتتوي 

يتعني  وب��ال��ت��ايل  ال��رط��وب��ة  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�شبة 

ب�شكل  لت�شتخدم  تكن  مل  اإذا  �شريعًا  جتفيفها 

حتا�شي  ينبغي  كما  تعفنها،  ملنع  وذل��ك  ف��وري 

حركة الهواء و�شوء ال�شم�س حفاظًا على حيوية 

 2006 اجلبوري   ،2005 )زايد  اللقاح  حبوب 

والفاو 1992(.

ال��ل��ق��اح ع��ل��ى �شكل  اأن جت��ف��ف ح��ب��وب  مي��ك��ن 

رقيقة  طبقة  يف  ون�شرها  بف�شلها  �شماريخ 

حممية  مظلله  منطقة  يف  وتو�شع  ورق  على 

اأرفف  فوق  ذكرية  زهور  عناقيد  �شكل  على  اأو 

اللقاح  حبوب  ال�شتقبال  اأواين  وحتتها  �شلكية 

اجلافة التي تت�شاقط من الزهور اأو من خالل 

)زايد  اللقاح  حبوب  وجمع  نزع  اآلة  ا�شتخدام 

.)2005

 Gerard( ال��ق��دم  م��ن��ذ  ال��درا���ش��ات  واأك����دت 

الكفء  ال�شريع  التجفيف  اأهمية  على   )1932

وع��دم  تخزينها  قبل  الرطبة  اللقاح  حلبوب 

و�شوء  العالية  احلرارة  درجات  اإىل  تعري�شها 

حيويتها  على  ال�شلبي  لتاأثريه  املبا�شر  ال�شم�س 

وقدرتها على االإنبات.

اأن  على   )2005 )زايد  ال��درا���ش��ات  واأك����دت 

جافة  غرفة  اأي  يف  املعتدلة  احل��رارة  درج��ات 

 2 بني  ما  لفرتة  اللقاح  حبوب  لتخزين  كافية 

خالل  االحتياجات  تلبية  وبالتايل  �شهر   3  –
مو�شم التلقيح اأما التخزين من عام الآخر فانه 

اأعلى  بدرجة  فيها  التحكم  يتم  ظروفا  يتطلب 

اأوعية  يف  وتخزين  كفاءة  اأكرث  جتفيف  ونظام 

ا�شتخدامها  ميكن  الهواء  من  مفرغة  حمكمة 

باأمان يف املو�شم التايل وال تتعر�س لفقدان يف 

احليوية يف حني اأ�شارت الدرا�شة مرعي 1971 

اللقاح  حبوب  حفظ  م��دة  طالت  كلما  اأن  اإىل 

اللقاح،  حبوب  اإن��ب��ات  ن�شبة  انخف�شت  كلما 

وهذه النتائج تطابقت مع ما جاءت به الدرا�شة 

اإمكانية  اإىل  اأ���ش��ارت  التي   )Nixon 1978(

حفظ اللقاح يف غرفة جافة ومعتدلة ملدة 2 – 

3 �شهر وحفظه للمو�شم التايل بو�شعه يف اأواين 

حمكمة االإغالق وحفظها يف الثالجة.

 )Nebel 1939( كما اأ�شارت الدرا�شات م�شبقًا

ودرجة   50% مقدارها  ن�شبية  رطوبة  اأن  اإىل 

حرارة 2 – 8ْ  م هما الظروف املثلى لتخزين 

حبوب اللقاح ملدة تزيد عن اأربعة �شنوات.

النتائج  اأك����دت  ف��ق��د  اخل���زن  ط���رق  اختلفت 

اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى   )Aldrich 1941( ال��درا���ش��ة 

وذل��ك  ج��اف��ة  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  على  املحافظة 

كلوريد  مثل  الرطوبة  ممت�شات  با�شتخدام 

ال��ك��ال�����ش��ي��وم ك��ع��ام��ل جم��ف��ف واأي�����ش��ًا اأث��ب��ت 

العادية  ال��ربادات  با�شتخدام  البارد  التخزين 

)4 – 5ْ  م( اأو جممد )4- - 18-ْ  م( اجراء 

الدرا�شات  ووج��دت   )Nixon 1978( مر�شي 

حبوب  تخزين  اأن   )Tisserat 1983،1985(

اللقاح بالثلج ال�شناعي با�شتخدام النيرتوجني 

ال�شائل )196- ْم( طريقة مثلى وقد بلغت فرتة 

التخزين لهذه الطريقة 435 يوما يف حني قام 

النخيل  لقاح  بو�شع حبوب   )Kristina 1993(

يف حملول ملحي م�شبع ذي رطوبة ن�شبية اأدنى 

وملدة �شاعتني تقريبًا فوجد اأن حمتوى الرطوبة 

قد انخف�س اإىل اأدنى من %15 واأن مقدار املاء 

القابل للتجفيف يف حبوب اللقاح قد انخف�س 

النيرتوجني  التخزين يف  % مما يجعل   5 اإىل 

ال�شائل اأمرًا جمديًا.

اإن جناح عمليات التجفيف والتخزين حلبوب 

على حيوية حبوب  اإىل احلفاظ  ت�شتند  اللقاح 

اللقاح وهذا امل�شطلح هو لالإ�شارة على قدرة 

االإنبات والنمو ب�شكل �شوي  اللقاح على  حبوب 

وتقييم حيوية حبوب اللقاح �شواء كانت طازجة 

اأو خمزونة يتم قبل ا�شتخدامها )الفاو 1992( 

باختالف  تختلف  اللقاح  حبوب  حيوية  واأن 

االأ�شجار الذكرية املاأخوذة منها )ن�شر 1986( 

كما اأن الطلع املبكر والطلع املتاأخر اأقل حيوية 

من طلع االأغاري�س االأخرى وعلى نف�س ال�شجرة 

واأظهرت   )1992 الفاو   ،  )Monciero 1954

على  اللقاح  حل��ب��وب  الكيميائية  التحليالت 

الربوتني  من  اللقاح  حبوب  مكونات  اختالف 

باختالف م�شادرها من  واملعادن  وال�شكريات 

اأ�شناف النخيل الذكرية )عبا�س 2003(.

االإم����ارات  دول���ة  يف  النخيل  زراع����ة  تو�شعت 

املناخية  التغريات  وب�شبب  املتحدة  العربية 

املبكر  التزهري  ظاهرة  موؤخرًا  برزت  الكبرية 

على  للرتكيز  ال��ب��اح��ث��ني  دع���ى  مم��ا  ل��الإن��اث 

يف  االأف�شل  اإيجاد  يف  املتخ�ش�شة  الدرا�شات 

الدرا�شة  واأك���دت  والتجفيف  التخزين  ط��رق 

لتجفيف  طريقة  اأف�شل  حتديد  على  القائمة 

حبوب اللقاح مع احلفاظ على احليوية ون�شبة 

االإنبات وحتديد اأف�شل طريقة تخزين حلبوب 

اللقاح املتبعة للتو�شية بها.

�ملو�د وطرق �لعمل:

احلمرانية  بحوث  حمطة  يف  الدرا�شة  نفذت 

للمو�شمني 2009 و 2010 م

مت ج��م��ع ط��ل��ع اأف��ح��ل ال��ن��خ��ي��ل م��ن ع���دد من 

االأ�شناف يف حمطة اأبحاث احلمرانية واأجرى 

اختبار تقدير حيوية ون�شبة اإنبات حبوب اللقاح 

قبل وبعد التجفيف وبا�شتخدام طريقة �شبغة 

اال�شتوكارمني.

مت جتفيف الطلع باأربعة طرق:

)ا�شتخدام  التجفيف  التقليدية يف  •��الطريقة 
يعلق  حيث  مبدافئ  جمهزة  اعتيادية  غرفة 

طلع اأفحل النخيل على اأرفف(.

ال��غ��رف��ة  )ا�شتخدام  االآيل  •��ال��ت��ج��ف��ي��ف 
احلرارية(.

الزجاجية. الغرفة  يف  •�التجفيف 
البال�شتيكي. البيت  يف  •�التجفيف 
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لكل  الالزمة  الزمنية  الفرتة  ح�شاب  واأج��رى 

ت�شجيل معدل  التجفيف ومت  طريقة من طرق 

درجة احلرارة اليومية لكل منها.

التجفيف  بعد  اللقاح  حبوب  ا�شتخال�س  مت 

وجمعه  اللقاح  با�شتخال�س  خا�شة  مبكائن 

بعد  واحدة  �شنة  ملدة  املجمد  بالتربيد  وخزنه 

معامالتها باإحدى املعامالت التالية:

داخل  ورقية  باأكيا�س   / العادي  •��التخزين 
علب بال�شتيك.

•��التخزين باأكيا�س اأملنيوم مفرغة من الهواء 
داخلها كي�س ورقي.

•��التخزين باأكيا�س اأملنيوم مفرغة من الهواء 
داخلها كي�س بال�شتك.

باأ�شعة  امل��ع��ام��ل��ة  ب��ع��د  ال��ع��ادي  •��ال��ت��خ��زي��ن 
امليكروويف / 10 ثانية.

باأ�شعة  امل��ع��ام��ل��ة  ب��ع��د  ال��ع��ادي  •��ال��ت��خ��زي��ن 
امليكروويف / 20 ثانية.

�لنتائج و�ملناق�سة

اأك��رب  اأن  اإىل   )1 )جدول  ال��ن��ت��ائ��ج  اأ����ش���ارت 

طلعة  مئة  من  م�شتخل�شة  لقاح  حبوب  كمية 

 2009 1.5 كغم للمو�شمني  1.4 و  ذكرية بلغت 

ا�شتخدام  م��ن  ونتجت  ال��ت��وايل  على  و2010 

وتفوقت  احلرارية  بالغرفة  التجفيف  طريقة 

امل�شتخدمة يف  التقليدية  الطريقة  معنويًا على 

كانت  حني  يف  تقريبًا   14% بن�شبة  التجفيف 

من  نتجت  م�شتخل�شة  لقاح  حبوب  كمية  اأق��ل 

البيت  با�شتخدام  التجفيف  طريقة  ا�شتخدام 

للمو�شمني  كغم   0.95 و   1 وبلغت  البال�شتيكي 

اأما  -1اأ(  )�شكل  التوايل  على   2010 و   2009

طرق  م��ن  امل�شتخل�شة  اللقاح  حبوب  حيوية 

التجفيف امل�شتخدمة فكانت اأعلى ن�شبة حيوية 

احلرارية  الغرفة  با�شتخدام  التجفيف  عند 

 2010 2009 و  %97 للمو�شمني  92 و  وبلغت 

الطريقة  على  معنويًا  وتفوقت  ال��ت��وايل  على 

و12%   2 بن�شبة  ال��ت��ج��ف��ي��ف  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

يف  ال��ت��وايل  على   2010 و   2009 للمو�شمني 

اللقاح  ح��ب��وب  حيوية  ن�شبة  اأق���ل  ك��ان��ت  ح��ني 

جتفيف الطلع يف البيت الزجاجي

جتفيف الطلع يف البيت البال�شتيكي

التجفيف االآيل للطلع
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ناجتة من ا�شتخدام طريقة التجفيف يف البيت 

للمو�شم   70% و   72 بلغت  وق��د  البال�شتيكي 

-1ب(  )�شكل  ال��ت��وايل  على   2010 و   2009

ا�شتغرق جتفيف حبوب اللقاح اأقل وقت زمني 

با�شتخدام طريقة التجفيف بالغرفة احلرارية 

وبلغ 92 و 84 �شاعة للمو�شمني 2009 و 2010 

التجفيف  طرق  بقية  مع  مقارنة  التوايل  على 

 168 للتجفيف  م�شتغرق  وق���ت  اأط����ول  وب��ل��غ 

على   2010 و   2009 للمو�شمني  �شاعة  و156 

البيت  التجفيف يف  با�شتخدام طريقة  التوايل 

البال�شتيكي )�شكل -1ح( يت�شح من النتائج اأن 

احلرارية  الغرفة  با�شتخدام  التجفيف  طريقة 

قد اأعطى اأقل فرتة زمنية واأعلى ن�شبة حيوية 

حبوب  من  م�شتخل�شة  كمية  اأكرب  اإىل  اإ�شافة 

ال�شريع  التجفيف  اأن  اإىل  يوؤكد  وه��ذا  اللقاح 

االإنبات  ون�شبة  احليوية  على  يحافظ  الكفء 

نتائج  ب��ه  ج���اءت  م��ا  م��ع  ه��ذا  ويتفق  العالية 

الدرا�شات Gerard 1932 وزايد 2005.

من  اأهمية  اللقاح  حبوب  حفظ  عملية  تقل  ال 

جتفيفها فطريقة احلفظ لها تاأثري مبا�شر على 

احليوية واالإنبات وقد اأ�شارت النتائج يف جدول 

باأ�شعة  املعاملة  بعد  احلفظ  طريقة  اأن   )2(

امليكروويف ملدة 10 ثانية و20 ثانية قد تفوقت 

اإىل  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  حيوية  على  احل��ف��اظ  يف 

احليوية  ن�شبة  بلغت  وقد  تخزينية  �شنة  فرتة 

يف   81% �شهر   12 م��رور  بعد  اللقاح  حلبوب 

حني انخف�شت ن�شبة احليوية يف طرق احلفظ 

باأكيا�س  العادي  احلفظ  واملت�شمنة  االأخ��رى 

الهواء  من  املفرغة  االأملونيوم  وباأكيا�س  ورقية 

اإىل ما يقارب %78 )�شكل 2(.

يت�شح من نتائج )جدول 2 و�شكل 2( اأن احلفظ 

االأملونيوم  اأكيا�س  اأو  الورقية  باالأكيا�س  العادي 

ن�شبة  على  حافظت  ق��د  ال��ه��واء  م��ن  املفرغة 

لفرتة  تقريبًا   87% –  82 حدود  يف  احليوية 

يقارب  ما  انخف�شت  ثم  تخزين  اأ�شهر  ت�شعة 

5 – 10 % بعد مرور ثالثة اأ�شهر االأخرية يف 

باأ�شعة  املعاملة  بعد  اخل��زن  حني  يف  التخزين 

من  مقبولة  ن�شبة  على  ح��اف��ظ  امل��ي��ك��رووي��ف 
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�سكل )1 - ج( معدل �لوقت �مل�ستغرق لتجفيف �لوجبة �لو�حدة لطرق �لتجفيف �ملختلفة/�ساعة

كمية حبوب اللقاح لكل 100 طلعة / غم
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٪
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احليوية بعد مرور 12 �شهر من اخلزن.

ب��اأ���ش��ع��ة  امل���ع���ام���الت  اأن  ن�����ش��ت��ن��ت��ج  م���ن ه����ذا 

اأعطى  ثانية  و20  ثانية   10 مل��دة  امليكروويف 

نتائج اإيجابية من حيث املحافظة على احليوية 

ويعزى ذلك اإىل عملية التعقيم وقتل الفطريات 

به  ما ج��اءت  يتفق مع  وه��ذا  اللقاح  يف حبوب 

نتائج الدرا�شة )بندر 2008(.

�ال�ستنتاجات:

ا�شتنتجت الدرا�شة:

التو�شل اإىل تقنية جديدة يف جتفيف طلع اأفحل 

النخيل با�شتخدام الغرفة احلرارية )التجفيف 

العيوب  جميع  من  التخل�س  مت  حيث  االآيل( 

الناجتة من التجفيف التقليدي ) التعفن، تدين 

انخفا�س  اللقاح،  حبوب  ونقاوة  حيوية  ن�شبة 

التجفيف  وقت  يف  زي��ادة  اللقاح،  حبوب  كمية 

وغريها( 

الغرفة  با�شتخدام  التجفيف  طريقة  •��تفوق 
باإنتاج  معنويًا  االآيل(  )التجفيف  احلرارية 

اأكرب كمية من حبوب اللقاح امل�شتخل�شة من 

100 طلعة وبلغت 1.5-2.0 كغم.

الغرفة  با�شتخدام  التجفيف  طريقة  •��تفوق 
باأعلى  معنويًا  اأالآيل(  )التجفيف  احلرارية 

حيث  اللقاح  حلبوب  واإن��ب��ات  حيوية  ن�شبة 

بلغت 92 – 97 %.

اللقاح  حبوب  لتجفيف  م�شتغرق  وقت  •��اأقل 
بالغرفة  التجفيف  طريقة  با�شتخدام  اأجنز 

 92 –  84 )التجفيف االآيل( وبلغ  احلرارية 

�شاعة للوجبة الواحدة.

البال�شتيكي  بالبيت  التجفيف  اأن  •��اأت�شح 
التجفيف  بطريقة  مقارنة  كفاءة  االأقل  كان 

حبوب  كمية  اأق���ل  اأع��ط��ى  ح��ي��ث  االأخ�����رى 

واإنبات  حيوية  ن�شبة  واأقل  م�شتخل�شة  لقاح 

حل��ب��وب ال��ل��ق��اح واأك����رب وق���ت ا���ش��ت��غ��رق يف 

التجفيف.

اأ�شعة  اإىل  املجففة  اللقاح  حبوب  •��تعري�س 
امليكروويف ملدة 10 و 20 ثانية قبل اخلزن 

فرتة  اإىل  اللقاح  حبوب  حيوية  على  حافظ 

التجفيف التقليدي للطلع

التجفيف التقليدي للطلع

التجفيف االآيل للطلع
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�شنة تخزينية وبلغت احليوية حوايل 81%.

بعد  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  ح��ي��وي��ة  ن�شبة  •��بلغت 
العادي  احلفظ  بطرق  تخزينية  �شنة  مرور 

املفرغ  االأملونيوم  واأكيا�س  ورقية  وباأكيا�س 

من الهواء حوايل 78 %. 

�لتو�سيات:

االآيل  التجفيف  با�شتخدام  الدرا�شة  اأو�شت 

اللقاح  حبوب  جتفيف  يف  احلرارية(  )الغرفة 

حبوب  من  كمية  اأك��رب  با�شتخال�س  لكفاءتها 

حيوية  ن�شبة  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  وح��ف��اظ��ه��ا  ال��ل��ق��اح 

واختزالها للزمن امل�شتغرق يف التجفيف.

حبوب  تعري�س  ب�شرورة  الدرا�شة  اأو�شت  كما 

 10 ملدة  امليكروويف  اأ�شعة  اإىل  املجففة  اللقاح 

ن�شبة  اأعلى  على  حافظت  الأنها  ثانية   20  –

واأعزى  االأخ��رى  احلفظ  بطرق  مقارنة  حيوية 

ذلك اإىل قتل الفطريات وامليكروبات وتعقيمها 

عند التعري�س اإىل اأ�شعة امليكروويف.

�مل�سادر �لعربية :

الوهاب  وعبد  جا�شم  حميد  1-  |اجلبوري، 

 ،2006 الطاهر  الباقي  عبد  وف��وزي  زايد 

التمر.  نخيل  واإن��ت��اج  زراع���ة  تكنولوجيا 

لالأمم  التابعة  وال��زراع��ة  االأغذية  منظمة 

املتحدة )الفاو( �س 131 – 136.

لالأمم  والزراعة  االأغذية  منظمة  –  الفاو،   2

ووقايتها  التمور  اإنتاج   )1992( املتحدة 

�شل�شلة  وتخزينها(  اللقاح  )مناولة حبوب 

النباتات  ووقاية  النباتي  االإنتاج  درا�شات 

)35 ( �س 71.

3-  بندر، عامر حممد واآخرون )2008( تاأثري 

اأ�شعة امليكروويف على حيوية حبوب اللقاح 

البيئة  وزارة  الثمار/  و�شفات  عقد  وعلى 

واملياه / دولة االإمارات العربية املتحدة.

وت�شنيع  النخيل   )1971( م��رع��ي  4-  ح�شن 

التمور يف اململكة العربية ال�شعودية / وزارة 

الزراعة واملياه ، اململكة العربية ال�شعودية.

ج��واف��ر  زي��ن��ي  حم��م��د   ، ط��اه��ر   ، –  خليفة   5

)1983( النخيل  اإبراهيم ال�شامل  وحممد 

والتمور باململكة العربية ال�شعودية ، وزارة 

الزراعة واملياه ، اإدارة االأبحاث الزراعية 

�س 129 – 145 . 

6- زايد ، عبد الوهاب ) 2005 ( زراعة نخيل 

التمر ، ق�شم اإنتاج ووقاية النباتات ن�شرة رقم 

 طرق جتفيف طلع

اأفحل النخيل

2009 2010

 كمية حبوب

 اللقاح

 امل�شتخل�شة لكل

100 طلعة/ كغم

 الن�شبة املوؤوية

 حليوية حبوب

اللقاح

%

 الوقت امل�شتغرق

 لتجفيف الوجبة

الواحدة/ �شاعة

 كمية حبوب

 اللقاح

 امل�شتخل�شة لكل

100 طلعة / كغم

 الن�شبة املوؤوية

 حليوية حبوب

اللقاح

%

 الوقت امل�شتغرق

 لتجفيف الوجبة

الواحدة/ �شاعة

156 �شاعة 0.9570 كغم168 �شاعة72 1.00 كغمالبيت البال�شتيكي

140 �شاعة 1.2080 كغم144 �شاعة75 1.15 كغمالغرفة الزجاجية

84 �شاعة 1.6097 كغم92 �شاعة92 1.40 كغمالغرفة احلرارية

 الطريقة

التقليدية
130 �شاعة 1.3085 كغم132 �شاعة90 1.20 كغم

LSD 5 %
0.1812.20.3510.8

جدول رقم ) 1 ( يو�سح معدالت كمية حبوب �للقاح �مل�ستخل�سة من طلع �أفحل �لنخيل ون�سبة �حليوية و�لوقت 

�مل�ستغرق للتجفيف يف �لطرق �مل�ستخدمة للمو�سمني 2009 – 2010 م

م م
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طرق حفظ حبوب

�للقاح

 �لفح�ض قبل

�حلفظ

 �لفح�ض بعد 3

�سهر

 �لفح�ض بعد 6

�سهر

 �لفح�ض بعد 9

�سهر

 �لفح�ض بعد 12

�سهر

احلفظ العادي/ باأكيا�س

ورقية داخل علب بال�شتك

94% 91%87%81.5%77.5%

 احلفظ باأكيا�س اأملنيوم

 مفرغة من الهواء داخلها

كي�س ورقي

94%90%88%82%78%

 احلفظ باأكيا�س اأملنيوم

 مفرغة من الهواء داخلها

كي�س بال�شتك

94%90.5%89%86.5%77%

 احلفظ العادي

 بعد املعاملة باأ�شعة

امليكروويف/ 10ثانية

96.5%96%92%87.5%81.5%

 احلفظ العادي

 بعد املعاملة باأ�شعة

امليكروويف/ 20ثانية

98.50%95%94%88%81%

�سكل ) 2 ( طرق حفظ حبوب �للقاح ون�سبة �حليوية بعد �لتخزين خالل �ل�سنة �لو�حدة

جدول ) 2 ( يو�سح طرق حفظ حبوب �للقاح ون�سبة �حليوية بعد �لتخزين خالل �ل�سنة �لو�حدة

املعاملة بامليكرويف 2املعاملة بامليكرويف 1باكيا�س املنيوم 2باكيا�س املنيوم 1احلفظ العادي

٪

بعد 12 �شهربعد 9 ا�شهربعد 6 ا�شهربعد 3 ا�شهرقبل احلفظ
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االأمم   / وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة  منظمة   )156(

املتحدة )FAO( �س 185 – 192.

 )2003( واآخرون  اإبراهيم  7 – عبا�س، كاظم 

والفيزيائية  الكيميائية  ال�شفات  درا�شة 

زراعية  اأ�شناف  ثالث  يف  اللقاح  حلبوب 

ال��دويل  العلمي  اللقاء  التمر،  نخيل  من 

 –  19 امل�شاحبة  واالأن�شطة  التمر  لنخيل 

22 /7 / 2003 م .

–  ن�شر، طه عبد اهلل، حممد عبد الرحيم   8

�شاهني وحممد علي با�شا )1986( تقييم 

يف  ت�شتخدم  التي  ال��ب��ذري��ة  البلح  ذك��ور 

باململكة  الو�شطى  املنطقة  يف  التلقيح 

العربية ال�شعودية، ملخ�شات بحوث ندوة 

 – امللك في�شل  الثانية / جامعة  النخيل 

االإح�شاء – اململكة العربية ال�شعودية.
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وال�شودان وموريتانيا وتون�س واجلزائر واملغرب وليبيا واالأردن وفل�شطني 

والهند والواليات املتحدة االأمريكية.

�الأهمية �القت�سادية:

اإال  العربية،  باملنطقة  كثرية  م��زارع  يف  املر�س  انت�شار  من  الرغم  على 

باأماكن حمددة  كونه حم�شور  تزال حمدودة  ال  االقت�شادية  اأهميته  اأن 

توفر  لعدم  نتيجة   )Recovery( النخلة  تت�شافى  وقد  فردية  واإ�شاباته 

يف  �شديدة  اإ�شابات  ي�شبب  قد  انه  اإال  املر�س،  لتطور  املنا�شبة  الظروف 

حالة ظهوره كوباء. وهو من اأهم االأمرا�س التي ت�شيب النخيل يف الكويت 

ومهم اأي�شًا يف العراق.

امل�شبب املر�شي: 

هو الفطر Thielaviopsis paradoxa وهو من الفطريات الناق�شة )كما 

ال�شبورات  من  نوعني  ويكون  النخيل  مب��زارع  االنت�شار  الوا�شعة  ذكره(  مت 

املميزة احدهما �شغرية �شفافة واالأخرى كبرية داكنة اللون �شكل رقم )1(.

�الأعر��ض �ملر�سية:

ي�شيب هذا املر�س كافة اأجزاء النخلة ويظهر باأعرا�س خمتلفة وهي كما يلي:

االأ�شود  باللون  وتلونه  ال�شعف  وحّترق  وتقّزم  ت�ّشوه  ال�شوداء:  1 -  اللفحة 

�شكل رقم )2( و )3(. 

2 -  تعفن القمة النامية اأو الربعم الطريف: وعادة ما يكون التعفن جاف. 

ي�شمى  ولذلك  اجلهات  اإح��دى  اإىل  للميل  النخلة  را���س  يجنح  وق��د 

املر�س )املجنونة( �شكل رقم )4(.

3 -  تعفن اجلذع: وهو من اخطر حاالت االإ�شابة، ويف حالة تعفن منطقة 

 Neck الرقبة  )العنق( ي�شمى املر�س بانحناء  الراأ�س مبا�شرًة  حتت 

Bending Disease �شكل رقم )5( وعادة ما ينجذب نوع معني من 

هذه  اإىل   )6( رق��م  �شكل   )  Physiphora demandata( الذباب 
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مرض اللفحة السوداء 
عــلى أشجـــار النخيــل

مر�س اللفحة ال�شوداء على اأ�شجار النخيل Black Scorch وي�شمى اأي�شًا 

 Terminal Budاأو تعفن القمة النامية Fool’s Disease مر�س املجنونة

Rot وي�شببه الفطر:

Thielaviopsis paradoxa Hohn. Moniliales; Momilialaceae

.)Fungi Imperfecti( وهو من الفطريات الناق�شة

�لتوزيع �جلغر�يف:

من اأكرث اأمرا�س النخيل انت�شارًا يف العديد من الدول العربية ويف دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. ومنت�شر يف العراق واإيران وم�شر 

 Thielaviopsis شكل رقم )1(: �شبورات )كونيديا( الفطر�

paradoxa حيث يالحظ وجود نوعني من ال�شبورات احدهما 

داكنة واالأخرى �شفافة

أ.د.عماد حسين الطريحي
emadhussain30@yahoo.com



املنطقة مما يوؤدي اإىل حدوث تعفن مائي 

اأعداد  وي�شاهد  كريهة  رائحة  انبعاث  مع 

االإ�شابة  منطقة  يف  ال��ريق��ات  من  كبرية 

ويوؤدي ذلك اإىل موت النخلة. 

كما ميكن م�شاهدة حلقات من احلزم الوعائية 

يف داخل اجلذع امل�شاب بقطر حوايل 2-1 �شم 

ملونة باللون البني وحماطة بهالة �شفراء هي 

بداية االإ�شابة بالفطر. 

وبذلك  )الطلع(:  الزهرية  النورات  4 -  تعفن 

ي�شابه مر�س خيا�س طلع النخيل )اخلامج( 

ماعدا تلون ال�شماريخ باللون االأ�شود وهي 

اخلامج  م��ر���س  بعك�س  الفطر  ���ش��ب��ورات 

امل�شبب  ال��ف��ط��ر  ���ش��ب��ورات  ت��ك��ون  ح��ي��ث 

للمر�س بي�شاء اللون.

5 -  تعفن الثمار: وهو بذلك ي�شارك عدد اآخر 

والتي  التطفل  ال�شعيفة  الفطريات  من 

حتدث  لكي  خدو�س  اأو  ج��روح  اإىل  حتتاج 

االإ�شابة وت�شبب بتعفن الثمار وخا�شًة عند 

توفر الرطوبة.

دورة �حلياة:

الفطر يتواجد على كافة اأجزاء النخلة وينتهز 

مثل  االإ���ش��اب��ة  الإح����داث  املنا�شبة  ال��ظ��روف 

اأو  التكريب  عمليات  نتيجة  اجل���روح  ح��دوث 

االإنفاق  نتيجة  اأو  والرواكيب،  الف�شائل  اإزال��ة 

ال�شاق  حفار  وخا�شًة  احلفارات  حتدثها  التي 

ذو القرون الطويلة وحفار العذوق حيث توؤّمن 

ولذلك  احلية.  النخيل  اأن�شجة  اإىل  مداخل  له 

ال�شعيفة  الفطريات  م��ن  الفطر  ه��ذا  يعترب 

الفطريات  اأو   )Weak Parasite( التطفل 

حيث   )Opportunistic fungi( االنتهازية 

املر�س  الإح���داث  منا�شبة  ظ��روف  اإىل  يحتاج 

منها اجلروح اأو االإهمال اأو الظروف الزراعية 

امللوحة.  مثل  النخلة  لها  تتعر�س  التي  ال�شيئة 

الظروف  وتوفر  احلية  االأن�شجة  دخوله  وبعد 

احل��رارة  درج��ات  وخا�شًة  املنا�شبة  املناخية 

25˚( يحدث االإ�شابة عن طريق منو  )حوايل 

املا�شيليوم يف داخل االأن�شجة احلية وبعد موتها 

الهواء  طريق  عن  تنتقل  التي  ال�شبورات  يّكون 

اأو احل�شرات اأو اأدوات التكريب لت�شيب اأ�شجار 

نخيل اأخرى.

عوائل  ي�شيب  اأن  ميكن  الفطر  هذا  بان  علمًا 

اأخرى مثل ق�شب ال�شكر، نخيل الزيت، نخيل 

جوز الهند واالأنانا�س.

طرق �لوقاية و�ملكافحة:

التي  احلفارات  وخا�شةً  احل�شرات  -  مكافحة 

توفر مداخل للفطر.

- جمع كافة االأجزاء امل�شابة وحرقها.

-  العناية بخدمة النخيل وخا�شة الري املنتظم 

يف  النخيل  زراع��ة  وعدم  املتوازن  والت�شميد 

االأرا�شي ذات امللوحة العالية.

الرتبة  معاملة  اأو  احلقن  اأو  الر�س  اأو  -  ال��ري 

باأحد املبيدات الفطرية املو�شى بها من قبل 

اجلهات احلكومية املخت�شة وميكن اأن تكرر 

حالة  وح�شب  مرة  من  الأكرث  العمليات  هذه 

التح�شن التي تالحظ على االأ�شجار.

�شكل رقم )2(: اأعرا�س االإ�شابة مبر�س اللفحة ال�شوداء على ال�شعف 

ويالحظ وجود حترق بال�شعف

�شكل رقم )3(: اأعرا�س االإ�شابة مبر�س اللفحة ال�شوداء على قلب 

النخلة حيث يالحظ ا�شوداد ال�شعف
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�ملر�جع �لعربية:

التمر،  نخلة  1972م.  اجلبار  عبد  1 -  البكر، 

زراعتها  ما�شيها وحا�شرها، واجلديد يف 

الثانية،  الطبعة  وجتارتها.  و�شناعتها 

والتمور  النخيل  لبحوث  االإقليمي  امل�شروع 

يف ال�شرق االأدنى و�شمال اإفريقيا، منظمة 

بغداد،  املتحدة،  لالأمم  والزراعة  االأغذية 

العراق. 1085 �شفحة.

ال�����ش��ت��ار ع��ب��د احلميد  2 -  ال���ب���ل���داوي، ع��ب��د 
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انحناء الرقبة على النخيل



 تقنيات
خف ثمار التمور

مقدمة:

�شجرة النخيل هي )�شجرة احلياة يف املناطق ال�شحراوية( هي من اأقدم 

الع�شور  اأق��دم  منذ  زراعتها  على  وعمل  االإن�شان  عرفها  التي  االأ�شجار 

بزراعتها  واهتمت  النخيل  �شجرة  كافة  ال�شماوية  الديانات  كرمت  وقد 

�شورة  �شبعة ع�شر  والتمر يف  النخيل  الكرمي  القراآن  وقد ذكر  ورعايتها. 

العرب  وم��اأث��ورات  النبوية  االأحاديث  من  كثري  يف  النخيل  ذكر  ورد  كما 

واأ�شعارهم.

جميع  لتطوير  والتجارب  ال��درا���ش��ات  ا�شتمرت  احلديثة  الع�شور  ويف 

التي  الفنية  العمليات  وخا�شة  النخلة  حتتاجها  التي  الزراعية  العمليات 

والتقومي  الثمار  والتقليم وخف  التلقيح  وت�شمل  النخلة  راأ�س  على  جتري 

والتكميم.

�لقيمة �لغذ�ئية للتمور:

حتتوي التمور على ن�شبة عالية من ال�شكريات والتي قد تزيد عن 75% 

قاطبة  الفواكه  اأغنى  التمور  اعتبار  ميكن  هنا  ومن  اجل��اف  وزنها  من 

الواحد  جرام  الكيلو  اأن  جند  فحني  احلرارية  الطاقة  من  حمتواها  يف 

املوز  ، من  العنب/800/   ، �شعره حرارة  الربتقال يعطينا /500/  من 

عن  يزيد  مبا  اجل�شم  ميد  التمر  من  ج��رام  الكيلو  اأن  جند   /1000/

3000 �شعره حرارية.

اإن من دالئل القيمة الغذائية املرتفعة للتمور هو احتوائها على كميات كبرية 

من االأمالح املعدنية والعنا�شر النادرة ذات االأهمية الغذائية الكبرية ، 

يقارب  ما  اأي  مترة   15 تناول  اأن  احلديثة  العلمية  البحوث  اأ�شارت  كما 

من 100 جرام من التمور ميد ج�شم االإن�شان بكامل احتياجاته اليومية 

من كل من املاغ�شيوم واملنجنيزوالنحا�س والكربيت وبن�شف احتياجاته 

من احلديد وربع احتياجاته من كل من الكال�شيوم والبوتا�شيوم.، ومما 

يجدر ذكره اأن التمور حتتوي على كمية مرتفعة من عن�شر الفلورين بقدر 

بخم�شة اأ�شعاف ما حتتوي الفواكه االأخرى من هذا العن�شر.

�خلف

ال�شغرية  الثمار  او  االزه��ار  من  جزء  ازال��ة  هو  اخلف  بعملية  املق�شود 

وتعترب عملية اخلف من العمليات الزراعية الهامة يف انتاج التمور حيث 

انها توؤدي ايل التوازن بني حم�شول النخلة ومقدرتها علي االنتاج.

ومن فوئدها:

ايل حت�شني  باالإ�شافة  عند اجلمع  املتبقية  الثمار  وحجم  وزن  زيادة   1-

�شفاتها وايل التبكري يف موعد الن�شج للثمار.

النخيل  ا�شجار  حتمل  عندما  الآن��ه  �شنويا  احلمل  انتظام  ايل  ت��وؤدي   2-

احلمل  ب�شنة  ت�شمي  والتي  ال�شنوات  اح��دي  يف  الثمار  من  كبرية  كمية 

الغزير فان هذا الكم من املح�شول يفوق مقدرة النخلة علي امداد هذه 

الثمار بالغذاء الكايف مع �شمان وجود فائ�س من هذا الغذاء لتخزينه يف 

اال�شجار حيث ان هذا املخزون الغذائي له دور ا�شا�شي يف ازهار واثمار 

ولكن  ال�شنوات  احد  الثمار يف  انتاج كمية من  النتيجة هو  وتكون  التايل 

الغذاء  يكون  حيث  التايل  العام  ياأتي  ثم  جيدة  غري  ثمريه  مبوا�شفات 

املخزون حمدودا وال يتم تكوين كمية كافية من االزهار ويكون حم�شول 

هذه النخلة منخف�شا يف تلك ال�شنة وهو ما يطلق علية تبادل احلمل او 

أ. د. عبد العظيم محمد الحمادي
abdelazeem_elhamadi@agr.asu.edu.eg

د. عالء الدين خليل سعد عمر
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املعاومة، ولذلك فان خف الثمار يف �شنة احلمل 

الغزير تعمل علي ايجاد توازن بني كمية الثمار 

وقوة النخلة مبا يتيح لها امداد الثمار بحاجتها 

العام  االثمار اجليد يف  �شمان  مع  الغذاء  من 

التايل او ما يطلق علية بانتظام احلمل.

ويجري اخلف اما بتقليل عدد من العذوق التي 

باإزالة  احلالة  هذه  يف  وي�شمي  النخلة  حتملها 

من  الثمار  او  االزه��ار  عدد  بتقليل  او  العذوق 

كل عذق وي�شمي يف هذه احلالة بخف العذوق 

– وميكن اجلمع بني اال�شلوبني يف خف الثمار 
�شرح  يلي  فيما  نتناول  و�شوف  التمر.  نخيل  يف 

كيفية اجراء الطريقتني:

1 - �ز�لة �لعذوق:

يعترب طريقة خف ثمار النخيل عن طريق ازالة 

كاملة  ب�شورة  النخلة  عذوق  من  عدد  قطع  او 

النخيل  ب�شاتني  يف  املتبعة  الطرق  ا�شهل  من 

العذوق  من  ع��دد  النخلة  علي  يتبقى  ان  علي 

يتنا�شب مع قوة منو النخلة وحجم العذق.

يجب  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  العملية  ه���ذه  واج����راء 

العذق  تزال  حيث  املو�شم  يف  مبكرا  اجراوؤها 

او العذقان اللذان بكرا يف الظهور حيث يكون 

التلقيح  عند  وجد  اذا  عادة،  احلجم  �شغريي 

النخلة  قوة  وتنا�شب  كافية  املتبقية  العذوق  ان 

فان العذوق ال�شغرية اأو التي تظهر متاأخرة يف 

املو�شم اأو التي ينخف�س بها ن�شبة العقد او التي 

ك�شرت عراجينها فانة تتم ازالتها، �شورة )1(.

الثمار  كمية  ان  االن��ت��ب��اه  نلفت  ان  -ي��ج��ب 

النخلة  ت�شتطيع  التي  ال��ع��ذوق  ع��دد  وبالتايل 

علي  يتوقف  جيدة  ب�شورة  واإن�شاجه  حملة 

ومدي  و�شنفها  وقوتها  وحجمها  النخلة  عمر 

االهتمام بعمليات اخلدمة مثل الري والت�شميد 

االخ�شر  ال�شعف  عدد  وعلي  االآف��ات  ومقاومة 

الن�شط الذي حتمله.

- ويعترب عدد ال�شعف الذي حتمله النخلة من 

وعدد  النخلة  قوة  حتدد  التي  الهامة  العوامل 

ال�شعف هو  ان  التي ترتك عليها حيث  العذوق 

عملية  خالل  من  الغذاء  جتهيز  يف  اال�شا�شي 

التمثيل  عمليات  وامت���ام  ال�شوئي  التمثيل 

الغذائي ، فكلما كانت النخلة حتمل �شعفا كثريا 

زي��ادة يف معدل  يعني  فان ذلك  وبحالة جيدة 

االخ�شر  ال�شعف  لعمر  ان  كما  الغذاء،  تكوين 

عدد  بني  الف�شل  ميكن  ال  حيث  اي�شا  اأهميته 

ال�شعف وعمرة وعالقة ذلك بن�شاط ال�شعف يف 

علي  احلكم  ميكن  فانه  وبذلك  ووظيفته  اداء 

عليها،  املوجود  ال�شعف  عدد  من  النخلة  قوة 

يجب ان يقابل كل عذق يرتك علي النخلة عدد 

من ال�شعف وهو ما يطلق عليه ن�شبة ال�شعف ايل 

االخ�شر  ال�شعف  عدد  زاد  كلما  حيث  العذوق 

يقابلها  النخلة  ع��ذوق  من  عذق  لكل  بالن�شبة 

خ�شائ�شها،  وحت�شني  الثمار  حجم  يف  زي��ادة 

وعموما فان ن�شبة ال�شعف ايل العذوق ترتاوح 

بني 8-10 �شعفات لكل عذق تبعا لكل لل�شنف 

وحجم العذق – ويف هذه املجال جتدر اال�شارة 

العمر  يف  ال�شغري  االخ�شر  ال�شعف  ان  ايل 

من  التمثيلية  الكفاءة  يف  اكرث  �شنة(  )حوايل 

من  القريب  ال�شعف  وكذلك  القدمي  ال�شعف 

العذق اكرث تاأثري من ال�شعف البعيد )القدمي( 

، �شورة )2(.

ومما �شبق ميكن ا�شتخال�س ان اجراء عملية 

البد  ال��ع��ذوق  بع�س  ب��اإزال��ة  التمور  ثمار  خف 

وان يرتبط بعدد ال�شعف االخ�شر الن�شط وان 

درا�شة الن�شبة املالئمة بني عدد ال�شعف الذي 

يقابل كل عذق علي النخلة يعترب من العوامل 

حتت  �شنف  لكل  حتديده  يجب  والتي  املهمة 

الظروف املحلية حتي ن�شمن احل�شول �شنويا 

علي اكرب كمية من الثمار والأف�شل موا�شفات 

ممكنة مع املحافظة علي قوة النخلة.

�شورة )2( تقليم االوراق ال�شجار النخيل�شورة )1( خف ثمار النخيل عن طريق ازالة او قطع عدد من عذوق النخلة ب�شورة كاملة
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2 - خف �لعذوق

يق�شد بخف العذوق هو ازاله عدد من االزهار 

او الثمار التي يحملها العذق وذلك اما بتق�شري 

اطوال ال�شماريخ وذلك بقطع اطرافها او قطع 

و�شط  امل��وج��ودة  ال�شماريخ  م��ن  ع��دد  وازال���ة 

العذق )�شورة 3(.

وعادة يف�شل اجراء العمليتني عند خف العذوق 

والتي  الداخلية  ال�شماريخ  بع�س  ب��اإزال��ة  اأي 

وكذلك  االقت�شادية  القيمة  فليلة  ثمار  حتمل 

تق�شري جزء من اطراف ال�شماريخ، حيث ان 

الثمار التي حتمل عادة علي اطراف ال�شماريخ 

حتمل  بالتي  مقارنة  جيده  غري  نوعيتها  تكون 

و�شط ال�شمراخ او قاعدته. ويجدر اال�شارة ايل 

ان اخلف يقلل من كمية املح�شول ب�شفة عامة 

خ�شائ�س  من  يح�شن  املعتدل  اخل��ف  ان  اال 

النوعية  م��ن  الثمار  ن�شبة  م��ن  وي��زي��د  الثمار 

الفاخرة واملمتازة مقارنة بعدم اخلف او اخلف 

اجلائر  اخل��ف  ان  كما  الطفيف.  او  اخلفيف 

الثمار  حجم  كرب  ايل  ي��وؤدي  ان��ه  من  بالرغم 

من  الثمار  ن�شبة  وزيادة  خ�شائ�شها  وحت�شني 

النوعية الفاخرة واملمتازة اال ان ذلك ال يربر 

االنخفا�س الكبري يف كمية املح�شول.

ال��ن��خ��ي��ل ذات  ا���ش��ن��اف  خ���ف  ان  وي���الح���ظ 

ال�شماريخ الطويلة فانة يف�شل تق�شري �شماريخ 

العذوق )�شورة 4( بحث يقرط اجلزء الطريف 

طول  م��ن   33% ايل   25 )من  ال�شمراخ  م��ن 

ال�شمراخ( ا�شافة ايل ازالة عدد من ال�شماريخ 

ترتاوح  وبكمية  نف�شة  العذق  قلب  من  الكاملة 

من 25-%33 من عدد ال�شماريخ للعذق، ويف 

ان  ميكن  ج��دا  كبرية  ال��ع��ذوق  تكون  ما  حالة 

العذق  و�شط  ال�شماريخ من  ازالة  معدل  ي�شل 

ايل ن�شف عدد ال�شماريخ.

اما ا�شناف النخيل التي تتميز عذوقها بق�شر 

من  ن�شبة  بتق�شري  اخلف  فيجري  �شماريخها 

اجلزء  بقرط  وذل��ك  الزهري  ال�شمراخ  طول 

الطريف بحوايل 10-15 % من عدد االزهار او 

الثمار ، باالإ�شافة ايل ازاله حوايل ن�شف عدد 

ال�شماريخ الو�شطية بالعذق.

ازالة  طريق  عن  للخف  اخري  طريقة  وتوجد 

تق�شري  دون  �شمراخ  ثمار  او  ازه��ار  من  عدد 

تقليل  ايل  ت���وؤدي  الطريقة  وه���ذه  لل�شمراخ 

ال�شمراخ  علي  توزيعها  وانتظام  الثمار  تزاحم 

جدا  كبري  حجم  ذات  متجان�شة  ثمار  وتنتج 

الطريقة  ه��ذه  ولكن  العادية  االح��ج��ام  تفوق 

وبالتايل  اجرائها  يف  طويل  وق��ت  ايل  حتتاج 

تزداد تكلفتها ب�شكل ملحوظ.

ويف�شل اجراء اخلف مبكرا اثناء التلقيح فيما 

اخلا�س  اجلزء  اما  ال�شماريخ  تق�شري  يخ�س 

باإزالة ال�شماريخ بالكامل فيكمن اجراوؤها وقت 

او االنتظار ايل ما بعد منو وا�شتطالة  التلقيح 

يتزامن  ان  وميكن  اج��راوؤه��ا  يتم  حتي  الطلع 

او  )التذليل  التدلية  عملية  اج���راء  م��ع  ذل��ك 

من  يخ�شي  التي  احل���االت  التقوي�س(....ويف 

بفعل  العاقدة  الثمار  من  كبرية  ن�شبة  ت�شاقط 

البيئية  العوامل  بع�س  او  املناخية  ال��ظ��روف 

االنتظار  يف�شل  فانه  مالئمة  الغري  االأخ���رى 

وتاأخري اخلف حتي ميكن االطمئنان علي كمية 

تاأثري هذه الظروف، حيث  املتبقية بعد  الثمار 

ما  كمية  قلت  خفيفا  املتبقي  اجل��زء  ك��ان  اذا 

يخف من الثمار. وان كان احلمل ثقيال زاد ما 

يخفف من ال�شماريخ او الثمار.

وبوجه عام فان تاأثري اخلف يكون اف�شل كلما 

تاأخرنا  التاأثري كلما  اجري اخلف مبكرا ويقل 

يف امتام عملية اخلف.

اجلوية  املناخية  ال��ظ��روف  ان  ي��الح��ظ  كما 

امل�شتعملة  اخل��ف  طريقة  علي  توؤثر  ال�شائدة 

بارتفاع درجة احلرارة  يتميز  املناخ  كان  فاذا 

وانخفا�س الرطوبة اجلوية يف اواخر ال�شيف 

ازال��ة  ع��دم  يف�شل  ف��ان��ة  ال��ث��م��ار  ن�شج  وق��ت 

�شماريخ من و�شط العذق حتي ال يتخلل الهواء 

اجلاف العذق ويوؤدي ايل زيادة جفاف الثمار 

ويكتفي يف هذه احلالة بتق�شري طول ال�شماريخ 

مع تقليل عدد العذوق تبعا للن�شبة املو�شي بها 

بني عدد ال�شعف ايل العذوق لكل �شنف – اما 

يف املناطق التي يت�شف مناخها بزيادة معدل 

له  العذق  الثمار  ن�شج  وقت  اجلوية  الرطوبة 

زي��ادة  ع��دم  علي  ي�شاعد  حيث  كبريه  اهمية 

خ�شائ�شها  من  ويح�شن  الثمار  بني  الرطوبة 

�شورة )3( خف العذوق باإزالة عدد من ال�شماريخ حتمل عدد 

من الثمار العاقدة
�شورة )4( خف العذوق بتق�شري ال�شماريخ
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وتقلل ن�شبة ا�شابة الثمار نتيجة تراكم الرطوبة 

اجلوية حولها.

3- �خلف با�ستخد�م منظمات �لنمو:

اج����راء خف  ام��ك��ان��ي��ة  ع��ل��ي  ال��ت��ج��ارب  ت�شري 

النمو  منظمات  بع�س  با�شتخدام  التمور  لثمار 

400 جزء يف  200 ايل  االثيفون برتكيز  مثل 

العقد،  بعد  العذوق  علي  بر�شه  وذل��ك  املليون 

وكلما كان الر�س مبكرا كان اخلف اكرث �شده، 

)تو  ا�شتخدام  وكذلك فقد اجريا جتارب علي 

30-80 جزء  فور دي( برتكيزات ترتاوح من 

ادي  باأ�شبوعني وكذلك  التلقيح  بعد  املليون  يف 

 100 برتكيز  ا�شيد  ا�شيتك  بالنفتالني  الر�س 

باأ�شبوعني  التلقيح  بعد  املليون  و200 جزء يف 

ايل نتائج جيده يف خف الثمار، �شورة )5(.

منظمات  با�شتخدام  اخل��ف  ف��ان  ع��ام  وبوجة 

التجارب  من  املزيد  ايل  يحتاج  م��ازال  النمو 

ا�شتخدامها  ميكن  التي  للمواد  بالن�شبة  �شواء 

ومواعيد الر�س واختالف اال�شناف لال�شتجابة 

اخلف  علي  املناخية  ال��ظ��روف  تاأثري  وكذلك 

مب��ن��ظ��م��ات ال��ن��م��و وم����دي حت��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج 

املرغوبة- هذا من ناحية- ومن ناحية اخري 

املتبقي  االثر  تقييم  الدرا�شه  ت�شمل  وان  البد 

لهذه املواد يف الثمار حيث االجتاه العاملي لعدم 

او تر�شيد ا�شتخدام الكيماويات يف انتاج غذاء 

االن�شان.

ان  ميكن  والتي  الهامة  املوا�شيع  من  انه  كما 

املجال  هذا  يف  التجارب  اج��راء  اليها  يتطرق 

حتدث  التي  الهرمونية  التغريات  درا�شة  وهو 

يف الثمار بداية من التلقيح واالخ�شاب والعقد 

تعطي  قد  والتي  املختلفة  الثمار  منو  ومراحل 

�شوء يف امل�شتقبل الإمكانية ت�شجيع عقد التمور 

ثمار  الإنتاج  التلقيح  اجراء  ايل  احلاجة  بدون 

خالية من البذور ومبوا�شفات قيا�شيه ممتازة، 

�شورة )6 ( ، �شكل )1&2(.

4 - �خلف با�ستخد�م �للقاح �ملخفف:

اللقاح  ا�شتخدام  علي  التجارب  بع�س  اجريت 

املخفف مبواد مالئة مثل دقيق القمح او بودرة 

النخفا�س  حي  الغري  القدمي  اللقاح  او  التلك 

ن�شبة العقد وتقليل درجة اخلف اال انه ال ين�شح 

بها حتي االن خوفا من �شياع املح�شول:-

املختلفة  الطرق  ا�شتعرا�س  مت  فقد  �شبق  مما 

ان  يت�شح  ومنها  التمر  نخيل  ث��م��ار  خ��ف  يف 

ال�شنف وحجم  تتوقف علي  �شالحية احداها 

العذق والظروف البيئية املحيطة، �شورة )6(.

االعتبارات  بع�س  تلخي�س  ميكن  ذلك  وعلي 

خف  اج��راء  عند  مراعاتها  يجب  التي  العامة 

الثمار يف نخيل التمر:-

ن�شبة  بانخفا�س  تت�شف  التي  املناطق  يف  اأ- 

الثمار  ن�شج  وق��ت  خا�شة  اجل��وي��ة  ال��رط��وب��ة 

عند  يف�شل  فانه  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  مع 

ب��اإزال��ة  اخل��ف  يجري  ان  الثمار  خ��ف  اج���راء 

الن�شبة  مالحظة  مع  كاملة  العراجني  بع�س 

بني ال�شعف ايل العذوق وذلك اذا كان احلمل 

علي اال�شجار كبريا او االكتفاء بقطع االجزاء 

دون  ع��رج��ون  ك��ل  م��ن  ل��ل�����ش��م��اري��خ  ال�شفلية 

الو�شطية  ال�شماريخ  بع�س  ازاله  ايل  التعر�س 

وال  ممتلئا  العرجون  يكون  وبذلك  للعرجون 

يتخلله الهواء ب�شهولة وميكن للثمار االحتفاظ 

برطوبتها ون�شجها ب�شورة جيده.

الرطوبة  فيها  ترتفع  التي  املناطق  يف   – ب 

�شورة )5(  اخلف با�شتخدام منظمات النمو

�شورة ) 6 ( التلقيح االيل يف النخيل
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ال�شماريخ  بع�س  باإزالة  اخلف  ي��وؤدي  الن�شبية 

من و�شط العرجون ايل انتاج عراجني مفككه 

منع  ايل  ي��وؤدي  مما  الهواء  حركة  فيها  ت�شهل 

تراكم الرطوبة حول الثمار.

احلجم  يف  متماثلة  ثمار  علي  للح�شول   – ج 

علي  ال��ع��ذوق  جلميع  اخل��ف  يجب  وال��ن��وع��ي��ة 

العذوق  بع�س  تاأخذ  بان  وذلك  واحد  م�شتوي 

كمية  م��ن  للتاأكد  ال��ع��ذوق  �شماريخ  ع��د  ويتم 

الو�شطية  ال�����ش��م��اري��خ  م��ن  ازال���ت���ه  ي��ج��ب  م��ا 

علي  واملوجودة  املنتظمة  االزهار  عدد  وكذلك 

اأطرافها  من  يجب قطعة  ما  ملعرفة  ال�شماريخ 

ويقارن ذلك مبا مت اجراءها بالفعل لكي يتاأكد 

ان عملية اخلف تتم باأ�شلوب �شليم.

عادة  حتمل  للعذوق  اخلارجية  ال�شماريخ  د- 

املوا�شفات  يف  واف�شل  احلجم  يف  اكرب  ثمارا 
�شورة ) 6 ( اختالف الفحول من الناحية الظاهرية لالغاري�س وال�شماريخ الزهرية

�شكل )1( جدول يو�شح اختالف تركيز بع�س الهرمونات اثناء تطور ثمرة احلياين بعد التلقيح تبعا للفحل امل�شتخدم يف التلقيح
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عن تلك التي حتملها ال�شماريخ الداخلية لذلك 

فانه ين�شح يف حالة ازاله بع�س ال�شماريخ ان 

تتم ازالة ال�شماريخ الداخلية.

ه- كلما كان اخلف مبكرا كان التاأثري يف زيادة 

حجم الثمار وحت�شني خ�شائ�شها اكرث تاأكيدا 

تبادل  او  املعاومة  ظاهرة  علي  التغلب  وك��ان 

احلمل اف�شل.

و- ان قلة مياه الري ت�شبب يف قلة عدد الطلع 

املتكون علي النخلة وبذلك حتدد قابلية النخلة 

ال�شعف  ن�شبة  ع��ن  النظر  ب�شرف  ل��الإن��ت��اج 

للعط�س  املعر�س  النخيل  ان  حيث  ل��ل��ع��ذوق، 

طوال العام حتمل عادة عددا اقل من ال�شعف 

مقارنة بالنخيل الذي يح�شل علي احتياجاته 

نخلة  لكل  يكون  بان  ين�شح  فانه  وذلك  املائية 

�شجل يو�شح فيه جمموع الطلع الناجت كل عام 

انخفا�س  اأي  ان  اذ  الباقية-  ال��ع��ذوق  وع��دد 

الطلع وعدد االوراق يعترب دليال علي  يف عدد 

تعر�س النخلة يف املو�شم ال�شابق لظروف غري 

أستاذ متفرغ – قسم البساتين
كلية الزراعة- جامعة عين شمس- مصر

استاذ مشارك – قسم االنتاج النباتي
كلية علوم االغذية والزراعة- جامعة الملك سعود

)قسم البساتين - كلية الزراعة – جامعة كفر الشيخ(

مالئمة من حيث الري او العناية الزراعية – 

اما اذا كان عدد ال�شعف كبريا وانتجت النخلة 

عددا كبريا من الطلع فان ذلك يدل علي قوة 

العذوق  اكرب من  ا�شتبقاء عدد  النخلة وميكن 

عليها عند اجراء عملية اخلف.
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التأثيرات المناخية على الزراعة 
العربية واألمن الغذائي
نخلة التمر نموذجًا )1-2(

ستبقى مشكلة تغّير المناخ واحدة من أخطر التحديات 
في  خطورتها  وتكمن  العالم.  يواجهها  التي  البيئية 
أثارها المدّمرة، والتي بدأ العالم يعاني منها بالفعل. 
الخمسين  السنوات  في  العالمي  االحترار  ومعظم 
الدفيئة  بغازات  يعرف  ما  زيادة  بسبب  حدث  الماضية 
والميثان  والنيتروجينية  الكربونية  األكاسيد  وأهمها 

التي يسببها النشاط البشري في األساس.
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الظواهر  زي���ادة  يف  املناخي  التغري  ويت�شبب 

امل��ن��اخ��ي��ة غ��ري ال��ع��ادي��ة م��ث��ل م��وج��ات احل��ر 

وت�شري  واالأعا�شري.  والفي�شانات  واجل��ف��اف 

املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  اللجنة 

IPCC اإىل اأن عدد موجات احلر قد ازداد منذ 

عام 1950، واأن عدد الليايل احلارة قد ارتفع 

التقارير  اأ�شارت  وقد  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

اخلّطي  االح���رتاري  االجت��اه  اأن  اإىل  احلديثة 

خالل ال�شنوات اخلم�شني املا�شية �شجل زيادة 

مع  ع��ق��د،  ك��ل  يف  مئوية  درج���ة   0.13 ق��دره��ا 

ال�شقيع،  موجات  ودوام  تكرار  يف  انخفا�س 

وزيادة يف تكرار االأحداث غري العادية و�شدتها 

يف اأج���زاء ك��ث��رية م��ن ال��ع��امل، ك��ذل��ك ارت��ف��اع 

املدارية  العوا�شف  وق��وة  االأعا�شري  ع��دد  يف 

وا�شتمراريتها منذ عام 1970.

الكرة  اأجزاء  بع�س  اأ�شبحت  اأخرى،  من جهة 

من  اأك��رب  كميات  لت�شاقط  تتعر�س  االأر�شية 

اإىل  ال��درا���ش��ات  من  كثري  ت�شري  اإذ  االأم��ط��ار، 

1900 ح��ت��ى ع��ام  ال��ف��رتة م��ن ع���ام  اأن����ه يف 

بدرجة ملحوظة  االأمطار  ازداد هطول   2005

ال�شمالية  اأم��ري��ك��ا  م��ن  ال�شرقية  املناطق  يف 

وو�شط  و�شمال  اأوروب���ا  �شمال  ويف  واجلنوبية 

من  اأخ��رى  اأج���زاء  باتت  العك�س  وعلى  اآ�شيا. 

انخف�س  حيث  جفافًا  اأك��رث  االأر���ش��ي��ة  ال��ك��رة 

ومنطقة  ال�شاحل  منطقة  يف  االأم��ط��ار  هطول 

البحر املتو�شط واإفريقيا اجلنوبية واأجزاء من 

جنوب اآ�شيا. وبح�شب بيانات اللجنة احلكومية 

الدولية املعنية بتغري املناخ فاإن املناطق املتاأثرة 

من  ال�شبعينات  فرتة  منذ  ازدادت  باجلفاف 

القرن املا�شي.

املتحدة  االأمم  برنامج  ي�شتخدم  م��ا  وع���ادة 

فهذه  ذلك.  على  م��ث��ااًل  ت�شاد  ب��ح��رية  للبيئة 

يف  بحرية  اأك��رب  �شاد�س  يومًا  كانت  البحرية 

العامل ولكنها اأ�شبحت االآن اأ�شغر حجمًا بكثري 

ح تراجع معدل هطول االأمطار يف  وهو ما يو�شّ

ال�شاحل. وت�شري �شور االأقمار اال�شطناعية اإىل 

35 عامًا املا�شية، انكم�س حجم  ال�  اأنه خالل 

اجلفاف  ب�شبب  حجمها  ُع�شر  اإىل  البحرية 

امل�شتمر وزيادة الري الزراعي.

املتحدة  االأمم  اتفاقية  تتوقع  الوقت  نف�س  ويف 

معدل  زي���ادة  امل��ن��اخ  بتغري  املتعلقة  االإط��اري��ة 

هطول االأمطار على معظم اآ�شيا، خا�شة خالل 

قد  وه��ذا  ال�شيفية،  املو�شمية  الرياح  مو�شم 

�شرق  يف  للفي�شانات  املعّر�شة  امل�شاحة  يزيد 

ينخف�س  اأن  املتوقع  ومن  اآ�شيا.  �شرق  وجنوب 

ناجت املحا�شيل يف و�شط وجنوب اآ�شيا بنحو 30 

يزيد من خطر حدوث  قد  الذي  االأم��ر  باملئة، 

ارتفاع  ي��وؤدي  قد  كما  عديدة.  دول  يف  جماعة 

م�شتوى �شطح البحر اإىل زيادة الفي�شانات يف 

اإفريقيا، خا�شة على طول ال�شواحل ال�شرقية، 

ال�شاحلية  امل��دن  تعّر�س  من  �شيزيد  ما  وه��و 

لالأخطار االجتماعية واالقت�شادية والطبيعية، 

�شكان  ال�شحية على  االنعكا�شات  مبا يف ذلك 

تلك املناطق ]4[.

�لتغري�ت �ملناخية و�ملنطقة �لعربية

يف  متفاوتة  زي���ادة  العربية  املنطقة  �شهدت 

و   0.2 بني  تراوحت  ال�شطحي  الهواء  ح��رارة 

 .2004 1970 حتى عام  2.0 درجة منذ عام 

وي�شري التقرير الرابع للهيئة احلكومية الدولية 

ارتفاع  حدوث  اإىل   2007 املناخ  بتغري  املعنية 

القرن  يف  م��رتًا   0.17 ق��دره  البحار  �شطح  يف 

املا�شي، ويتوقع اأن ترتفع درجة حرارة االأر�س 

واأن   ،2100 عام  بحلول  درجات  ثالث  مبعدل 

ترتفع اأ�شطح البحار بني 0.18 و 0.58 مرتًا.

وال جدال يف اأن بلدان املنطقة العربية، كغريها 

امل�شئولية  تتحمل  ال  النامي،  العامل  بلدان  من 

التاريخية يف ظهور م�شكلة تغري املناخ، اإال اأنها 

بل  التغري،  ذلك  تاأثريات  عن  مبناأى  تكون  لن 

املناطق عر�شة  اأكرث  اأن تكون من  املرجح  من 

وتفاعالتها  املناخ  لتغري  املتوقعة  للتاأثريات 

انعكا�شات  عليه  يرتتب  الذي  االأم��ر  املختلفة، 

واالجتماعية،  االقت�شادية  التنمية  على  �شلبية 

جمموعة  اإىل  ج��دي��د  حت���ٍد  ب��اإ���ش��اف��ة  وذل���ك 

يف  العربية  ال���دول  تواجهها  التي  التحديات 

لالألفية.  االإمنائية  االأه���داف  لتحقيق  �شعيها 

املنطقة  يف  املناخ  لتغري  االأك��رب  التاأثري  ولعل 

العربية يتمثل يف تراجع املوارد املائية وتقل�س 

النباتي  ال��غ��ط��اء  وت��ده��ور  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج 

تغري  ي�شكل  كما  البيولوجي،  التنوع  وف��ق��دان 

حيوية  اقت�شادية  ال�شتثمارات  تهديدًا  املناخ 

يف مناطق خمتلفة وخا�شة املناطق ال�شاحلية، 



جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر   106

وال�شحية  االجتماعية  التداعيات  ف�شاًلعن 

وب�شورة  ال�شيا�شية.  االأزم��ات  ون�شوء  واالأمنية 

اأكرث تو�شيحًا فاإنه من امل�شّلم به اأن تغري املناخ 

للكوارث  العربية  املنطقة  ح�شا�شية  من  يزيد 

امل��واد  ونق�س  اجلفاف  يف  املتمثلة  الطبيعية 

والزيادة  الفي�شانات  وت��رية  وزي��ادة  الغذائية 

وان��ت�����ش��اراالأم��را���س  االآف����ات  غ��زو  يف  الهائلة 

هذه  وق��ع  على  اال���ش��ت��دالل  ومي��ك��ن  واالأوبئة. 

ت�شّمنها  التي  االإ�شارات  خالل  من  التاأثريات 

التقرير الرابع للهيئة احلكومية الدولية لتغري 

انخفا�س  يرّجح  وال��ذي  ذك��ره  ال�شابق  املناخ 

من  املتو�شطية  املناطق  يف  االأم��ط��ار  كميات 

اإفريقيا”  �شمال  يف  العربية  “الدول  اإفريقيا 

واملناطق ال�شمالية املحاذية حلزام ال�شحراء 

ال��ك��ربى، ح��ي��ث ت����زداد ح���دة االن��خ��ف��ا���س يف 

البحر  �شواطئ  من  باالقرتاب  االأمطار  هطول 

ح��دوث  وت���رية  زي���ادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  املتو�شط، 

اجل���ف���اف وال��ف��ي�����ش��ان��ات، وازدي������اد ه��ط��ول 

اإفريقيا.  م��ن  ال�شرقية  املناطق  يف  االأم��ط��ار 

العربية  املنطقة  ب��ل��دان  م��ن  عديد  و�شتتاأثر 

بهذه التغريات التي ميكن اأن ت�شمل ازديادًا يف 

موارد  يف  ونق�س  االأرا�شي  وتدهور  الت�شّحر 

املياه وانخفا�س يف غالت بع�س املحا�شيل التي 

تعتمد على االأمطار مبعدل الن�شف بحلول عام 

2020، كما ميكن اأن تنخف�س عوائد زراعتها 

بحوايل %90 بحلول عام 2100. ومن املتوقع 

اأن تغرياملناخ �شيوؤدي اإىل ارتفاع من�شوب �شطح 

البحر يف ال�شواحل ال�شرقية االإفريقية ويف دلتا 

النيل مما �شريفع من خطر غمر هذه املناطق، 

النظم  وتتدهور  ال�شواطئ  تاآكل  �شيزداد  كما 

البيئية ]2[.

�إنتاجية �ملزروعات و�لرثوة �حليو�نية

على  املناخية  التغريات  توؤثر  اأن  املتوقع  من 

املتوقعة  فالزيادة  الزراعية،  االأر���س  اإنتاجية 

املو�شمي  منطها  وت��غ��ري  احل����رارة  درج���ة  يف 

املحا�شيل  بع�س  اإنتاجية  نق�س  اإىل  �شيوؤدي 

ارتفاع  اأن  املتوقع  وم��ن  املزرعة.  وح��ي��وان��ات 

اإزهار املحا�شيل  درجات احلرارة �شيوؤثر على 

كما  ال�شتوية،  املحا�شيل  خا�شة  االإنتاج  وكمية 

يوؤثر على ن�شبة العقد يف الثمار ومنو الرباعم 

والتلقيح واالإخ�شاب وتكوين البذرة.

التغريات  ت���وؤدي  اأن  يتوقع  م��ث��اًل،  م�شر  ويف 

املناخية اإىل نق�س اإنتاجية القمح مبعدل 18% 

 9 اأربع درجات، ومبعدل  ارتفعت احلرارة  اإذا 

الذرة  اأم��ا  درجتان.  احل��رارة  ارتفعت  اإذا   %

مبعدل  االإنتاجية  تنخف�س  اأن  فيتوقع  ال�شامية 

احل��رارة  ارتفاع  مع   2050 عام  بحلول   19%
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املحا�شيل  عك�س  فهو  القطن  اأما  درج��ة،   3.5

مع   17% مبعدل  اإنتاجيته  �شتزداد  االأخ���رى 

ارتفاع درجتان، ومبعدل 31 % مع ارتفاع اأربع 

اإنتاجيته  انخفا�س  فيتوقع  االأرز  اأما  درج��ات، 

وال��ط��م��اط��م   ،30% ال�����ش��م�����س  وع��ب��اد   11%

 1.5 ارت��ف��اع  مع   %  14 اإنتاجيتها  �شتنخف�س 

وق�شب  3.5 درجة،  ارتفعت  اإذا  و51%  درجة 

ال�شكر يتوقع انخفا�س اإنتاجيته 24.5%.

وتبنّي الدرا�شات حول اأثر تغري املناخ على اإنتاج 

حما�شيل احلبوب يف م�شر اإىل اأن تاأثري ذلك 

�شيكون  االأ�شا�شية  احلبوب  توافر  على  التغري 

خطريًا ب�شبب االنخفا�س املتوقع يف م�شتويات 

يف  املتوقعة  ال��زي��ادات  جانب  اإىل  االإنتاجية، 

عدد ال�شكان. وقد اأ�شارت تلك الدرا�شات اإىل 

االأرز  لكل من  الذاتي  االكتفاء  ن�شب  انخفا�س 

والقمح والذرة ال�شامية اإىل نحو 53 %، 45.4 

%، 80.7 %على الرتتيب، هذا اإذا ما ارتفعت 

درج��ة احل��رارة على �شطح االأر���س بني -2 3 

درجات.

يف  ال��زراع��ة  اأن  اإىل  الدرا�شات  بع�س  وت�شري 

بدرجة  معّر�شة  عامة  ب�شفة  العربي  العامل 

كبرية الأثار التغري املناخي مع خطر انخفا�س 

ا�شتمرت  اإذا   %  50 مب��ع��دل  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج 

كارثية  اأث��ار  من  لهذا  مبا  احلالية  املمار�شات 

على االأمن الغذائي. ويف اأوروبا قّدر االنخفا�س 

احلا�شل يف اإنتاج الذرة باإيطاليا باأكرث من 35 

% لنف�س املح�شول و21%   30 % ويف فرن�شا 

العلف  % ملحا�شيل  و30  ال�شتوية،  للمحا�شيل 

يف  االقت�شاد  خ�شائر  وق���درت   ،2003 لعام 

القطاع الزراعي على م�شتوى االحتاد االأوروبي 

بحوايل 3 بليون يورو يف نف�س العام ]1[.

�لتغري�ت �ملناخية ونخيل �لتمر

تدهور  املناخية،  للتقلبات  ال�شلبية  االأث��ار  من 

واأ�شجار  املثمرة.  االأ�شجار  اأن��واع  بع�س  اإنتاج 

عواقب  م��ع  التكّيف  على  ال��ق��ادرة  الفاكهة 

االحتبا�س  ع��ن  الناجمة  املناخية  ال��ت��غ��ريات 

بخ�شائ�س  تتميز  التي  تلك  ه��ي  احل���راري، 

من  متدّنية  احتياجات  ذات  تكون  اأن  معينة: 

وتدي  تكون ذات جمموع ج��ذري  اأن  ال��ربودة، 

الو�شول  ب��ه  ت��وؤّم��ن  ال��رتب��ة  يف  ومتعمق  ق��وي 

درجات  تتحّمل  اأن  ال�شرورية،  الرطوبة  اإىل 

بالقدرة  تتمتع  واأن  واجلفاف  العالية  احلرارة 

اإ�شقاط  طريق  عن  مائي  ت��وازن  تنظيم  على 

ال�شديد.  احلر  فرتات  اأثناء  االأوراق  من  جزء 

التي  املثمرة  االأ�شجار  من  كبري  عدد  وهناك 

متتلك تلك اخل�شائ�س وتنمو وتثمر يف ظروف 

املعتدلة  املتو�شط  حو�س  يف  البعلّية  الزراعة 

الرّمان،  العنب،  الزيتون،  التني،  منها  املناخ، 

النخيل  ال�شفرجل،  الف�شتق،  ال��ت��وت،  ال��ل��وز، 

هي  للجفاف  املقاومة  االأ�شجار  هذه  وغريها. 

مواجهة  على  قدرة  اأكرث  البيولوجي  بتكوينها 

واالأمرا�س  واالآف��ات  املتطرفة  االأح��وال اجلوية 

ج��ذور  ذات  مثاًل  النخيل  ف�شجرة  النباتية. 

وتدّية عميقة وتتحّمل العط�س وملوحة الرتبة، 

ب�شكل  اجلفاف  يتحّمل  ال��ذي  الرّمان  وكذلك 

يتطّلب  وال  ال��الف��ح��ة،  ال�شم�س  واأ���ش��ع��ة  جيد 

اأنواعًا بعينها من الرتبة بل ينجح يف كثري من 

قوي  ج��ذري  ويتميز مبجموع  االأرا���ش��ي  اأن��واع 

متنّوع وكثيف ويتعّمق يف الرتبة لعّدة اأمتار ]6[.

�رتفاع حر�رة �جلو 

�شرر  دون  املرتفعة  احل��رارة  النخيل  يتحمل 

اإن  بل  مئوية،  درجة   50 و�شلت  لو  ُيذكر حتى 

اإيجابي  تاأثري  لها  املرتفعة  احل��رارة  درج��ات 

وحت�شني  ال��ت��م��ر  نخيل  اأ���ش��ن��اف  جن���اح  ع��ل��ى 

ورغم  لثمارها.  والكيماوية  الطبيعية  ال�شفات 

ح��رارة  درج��ات  النمو حتت  النخيل يف  جن��اح 

متباينة، فاإنه ال يزهر اإال يف املناطق التي تكون 

االأق��ل،  على  درج��ة   18 بالظل  احل���رارة  فيها 

درجة.   25 احل���رارة  تتجاوز  مل  م��ا  يثمر  وال 

وعمومًا يحتاج نخيل التمر اإىل كمية حمدودة 

التغرّيات  الإح���داث  ال��وح��دات احل��راري��ة  م��ن 

االأبحاث  اأ�شارت  وقد  املطلوبة.  الف�شيولوجية 

اأن االأ�شناف اجلافة و�شبه اجلافة حتتاج  اإىل 

اإىل وحدات حرارية ترتاوح بني -1980 2600 

املبّكرة  الطرّية  االأ�شناف  حتتاج  بينما  وحدة 

وحدات يف حدود 1150 وحدة ]5[.

�لرطوبة �جلوية و�الأمطار

املناطق  يف  جت��ود  النخيل  زراع��ة  اأن  معروف 

اجل��اف��ة وخ��ا���ش��ة خ��الل ف��رتة ال��ت��زه��ري ومنو 

واأن  وت�شويقها،  جمعها  وقبيل  الثمار  ون�شج 

التزهري  فرتة  خالل  الن�شبية  الرطوبة  زي��ادة 

الزهرية  ال��ن��ورات  اإ���ش��اب��ة  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي 

مبر�س اخلامج اأو خيا�س طلع النخيل. وهناك 

باملر�س  االإ�شابة  ن�شبة  زي��ادة  توؤكد  درا�شات 

االأمطار  تتميز بزيادة هطول  التي  املوا�شم  يف 

ذلك  ي�شاعد  حيث  الن�شبية  الرطوبة  وارتفاع 

على منو وتطور الفطر امل�شّبب للمر�س.

التلقيح  ف��رتة  خ��الل  االأم��ط��ار  �شقوط  ويعيق 

اإمتام تلك العملية، وعند �شقوط االأمطار عادة 

كما  اإعادتها.  ويتحتم  التلقيح  عملية  تف�شل  ما 

االأخرية من  املراحل  الثمار خا�شة يف  ت�شاب 

ن�شجها “الرطب والتمر” بعدد من االأمرا�س 

ارتفاع  اإىل  اأو  االأم��ط��ار  اإىل  تعّر�شت  ما  اإذا 

مر�س  وم��ن��ه��ا  اجل���و،  يف  الن�شبية  ال��رط��وب��ة 

ا�شوداد القمة واأحيانًا اأ�شرار التعّفن والتخّمر 

جمع  قبيل  االأم��ط��ار  هطول  واأن  والتحّم�س، 

عملية  يعيق  حيث  كبرية  اأ�شرار  له  املح�شول 
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اجلمع اإ�شافة اإىل ال�شرر الناجم عن االأمطار 

نتيجة تعفن وتخمر الثمار مما ي�شطر العديد 

من  خمتلفة  مناطق  يف  النخيل  مزارعي  من 

مو�شم  حلول  قبل  اإنتاجهم  جمع  اإىل  العامل 

اأو  اخلالل  مرحلة  يف  ُيجمع  واأحيانًا  االأمطار 

ج �شناعيًا. الُرطب وين�شّ

حتملها  درج��ة  يف  النخيل  اأ���ش��ن��اف  وتختلف 

الأ�شرار الرطوبة واالأمطار، وق�ّشمت بناء على 

ذلك اإىل:

وال��رط��وب��ة  امل��ط��ر  اأ����ش���رار  تتحمل  اأ���ش��ن��اف 

واخل�شراوي  واخل�شتاوي  الديري  مثل  العالية 

واحلالوي وال�شاير.

اأ�شناف متو�شطة التحمل كالزهدي واخلال�س 

والربحي.

نور واحلياين  التحمل مثل دقلة  قليلة  اأ�شناف 

والغر�س.

اأف�شل التمور كّمًا ونوعًا هي تلك  وعمومًا فاإن 

املطر  ي�شيبها  ال  التي  املناطق  يف  تنتج  التي 

اأثناء فرتتي التلقيح ون�شج الثمار ]5[.

�لرياح

جناح  يف  مهمًا  عاماًل  الرياح  تعترب  ال  عمومًا 

زراعة النخيل كما هو احلال بالن�شبة الأ�شجار 

الفاكهة االأخرى، وذلك لطبيعة �شجرة النخيل 

الت�شريحية حيث تقاوم الرياح ال�شديدة نتيجة 

مرونة جذعها وقوة ارتباط احلو�س باجلريد، 

اإنتاجية  ومع هذا فاإن للرياح تاأثري �شلبي على 

النخيل يف احلاالت التالية:

تعيق من اإجراء عملية التلقيح يف حالة الرياح 

ال�شديدة وخا�شة التلقيح امليكانيكي.

قد تت�شبب يف اإ�شقاط النخيل ال�شاهق وامل�شاب 

اأحيانًا باحلّفارات والنمل االأبي�س.

حتمل الرياح اأحيانًا االأتربة اأو الرمال مما ي�شبب 

�شلبًا  توؤثر  وبالتايل  الثمار  على  كبرية  اأ�شرارًا 

حالة  ويف  املح�شول.  وكمية  التمور  نوعية  على 

هبوب الرياح اأثناء ن�شج الثمار وقبل جمعها فقد 

يت�شبب يف �شقوط كميات كبرية منها.

لن�شبة  الثمار  اإىل فقدان  الرياح اجلافة  توؤدي 

عالية من رطوبتها.

واملغرب  وليبيا  كاجلزائر  النخيل  واح��ات  يف 

املحّملة  الرياح  ت��وؤدي  قد  العربية  واجل��زي��رة 

بالرمال الكثيفة لتغطية النخيل ودفنه وهالكه.

�مللوحة

بالرتبة،  املائية  العالقات  على  االأم��الح  توؤثر 

كما اأن ازدياد تركيزها يوؤدي اإىل نق�س اجلهد 

بدوره  يت�شبب  الذي  الرتبة  ملحلول  االأ�شموزي 

اجلذور  المت�شا�س  الدافعة  القوى  نق�س  يف 

للماء. وتوؤثر االأمالح اأي�شًا على خوا�س الرتبة 

من  الرتبة  ملوحة  وتاأتي  داخلها.  املاء  وحركة 

من  الناجتة  امللوحة  اأهمها  ع��دي��دة  م�شادر 

 .]11 و   10[ النباتات  ل��ري  امل�شتخدمة  املياه 

خا�شة  الزراعية  املناطق  يف  امل�شكلة  وتتفاقم 

ترتفع  حيث  اجل��اف��ة  و�شبة  اجل��اف��ة  املناطق 

معدالت البخر وتقل االأمطار ال�شرورية لغ�شل 

االأمالح املرتاكمة بعيدًا عن جذور النبات ]7[.

وق��د ت���وؤدي امل��ل��وح��ة اإىل اإخ���الل ال��ت��وازن يف 

ت��غ��ذي��ة ال��ن��ب��ات، ح��ي��ث ت��ت��اأث��ر ب��درج��ة كبرية 

والفو�شفور  والبوتا�شيوم  الكال�شيوم  عنا�شر 

والنيرتوجني، وحتدث �شمية اأمالح ال�شوديوم 

حمتوى  انخفا�س  طريق  عن  احلالة  ه��ذه  يف 

ال�شوديوم  ن�شبة  ارتفاع  اأو  الكال�شيوم  عن�شر 

توؤثر على  امللوحة  اأن  وبالرغم من  للكال�شيوم. 

بدرجات  النبات  يف  الف�شيولوجية  العمليات 

دائمًا  يكون  الرئي�س  التاأثري  فاإن   ]8[ متفاوتة 

وجد  وق��د  للنبات.  الطبيعي  النمو  اإع��اق��ة  يف 

ميكن  الرتبة  يف  االأم��الح  ومكونات  تركيز  اأن 

التاأثري  طريق  عن  النبات  منو  على  توؤثر  اأن 

اأو  املبا�شر  االأيونات  تاأثري  اأو   ،]9[ االأ�شموزي 

خالل اختالل التوازن الغذائي للنبات ]12[.

وتتفاوت اأ�شجار الفاكهة يف مقاومتها وحتملها 

يتحمل  التمر  نخيل  اأن  وج��د  وق��د  للملوحة، 

الفاكهة  اأ���ش��ج��ار  اأك���رب م��ن  ب��درج��ة  امل��ل��وح��ة 

املرتبة  ويف  وال��ت��ني،  ال��رم��ان  يليه  االأخ����رى، 

واحلم�شّيات.  “االأفوكادو”  الزبدية  االأخ��رية 

نخيل  اأ�شناف  بني  التفاوت  من  الرغم  وعلى 

كافة  اأن  اإال  امللوحة،  ارت��ف��اع  حتمل  يف  التمر 

االأ�شناف تتاأثر ب�شدة عند ارتفاع تركيز اأمالح 

وعلى  ملليمول.   300 فوق  ال�شوديوم  كلوريد 

�شوء نتائج درا�شة عن املحتوى االأيوين لكاّل�س 

االأ�شناف، ميكن اعتبار االأ�شناف خال�س واأم 

حدود  يف  امللوحة  الرتفاع  حتّماًل  اأك��رث  رحيم 

معينة مقارنة بكثري من االأ�شناف االأخرى ]3[. 
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