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

مســابقـة دولية لـلـتصـوير الفــوتوغـــرافــي
باب المشاركة مفتوح للهواة والمحترفين
اعتبارًا من  2014 / 07 / 01ولغاية 2014 / 12 / 31
تعلن النتائج في شهر فبراير 2015

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION
Participation open from
01/07/2014 to 31/12/2014
Results will be announced during February, 2015

النـسخـة السادسة SIXTH SESSION 2015
آخر موعد للمشاركة  31ديسمبر 2014
Deadline for participation 31st December 2014

الفــائــز األول
الفــائــز الثـاني
الفــائــز الثــالـث
باالضافة الى درع تذكاري وشهادة تقدير

AED 20 000
AED 15 000
AED 10 000

First Winner
Second Winner
Third Winner
With a trophy & a certificate

أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير النخلة تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
بالتعاون مع رابطة ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي
ترسل االعمال حصريًا عبر البريد االلكتروني kidpaphoto@gmail.com
www.kidpa.ae

All materials to be addressed to kidpaphoto@gmail.com

www.adips.ae

شجـــــــرتنـا
خليفة بن زايد  ...راعي النخلة
�أوىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) رعاية خا�صة
ل�شجرة النخيل لأنها ت�شكل يف وجدان �سموه �أ�سمى املعاين الرتباطها الوثيق مب�سرية التنمية
ال�شاملة منذ انطالقتها املجيدة ،فالنخيل كان رفيق الكفاح والتعب واجلهد وهي عنوان الرتاث
وم�صدر الغذاء فقد �أخذت �شجرة نخيل التمر حيز ًا كبري ًا من م�شاعر �سموه وعنايته حتى
�أ�صبح النخيل مرادف ُا للتنمية و�أ�سا�س ًا للم�سرية الزراعية الكبرية التي حولت الأر�ض القاحلة
�إىل جنائن خ�ضراء ورفعت من معدالت زراعة الأ�شجار وخا�صة �أ�شجار النخيل من جمرد
�شجريات ب�سيطة منت�شرات على طريق العني �أبوظبي �إىل �أكرث من �أربعني مليون نخلة .وهذا
الرقم و�ضع على �صدر الإم��ارات و�سام ًا من ذهب حني فازت دولتنا احلبيبة بالرقم العاملي
لزراعة �أكرث عدد من �أ�شجار نخيل التمر على م�ستوى دول العامل بح�سب مو�سوعة غيني�س
للأرقام القيا�سية العاملية  2009م.
�إن الرثوة الوطنية الهائلة من �أ�شجار النخيل يف دولة الإمارات العربية املتحدة ما كانت لتتحقق
لوال ف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل و�إ�صرار وعزمية املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان (طيب اهلل ثراه) م�ؤ�س�س دولة الإمارات ،ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل).
لقد ن�ش�أ خليفة بن زايد وتعلم حب النخلة يف مدر�سة زايد اخلري ،وتربى على قيم الطموح
واجلد واملثابرة والتحدي� ،أبى �إال �أن يحقق معادلة التنمية امل�ستدامة بالإمارات يف �إطار
ومفهوم فل�سفي ي�ستند على ربط الإن�سان بالأر�ض ،لأن الزراعة هي �أ�سا�س تنمية املجتمع وكما
قال الوالد ال�شيخ زايد (رحمه اهلل) �أعطوين زراعة� ..أ�ضمن لكم ح�ضارة...
و�إذا كنا نحتفل هذا ال�شهر بتكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها
ال�ساد�سة ،ف�إنه حري بنا �أن نعي قيمة هذه الرثوة وهذا املخزون الغذائي اال�سرتاتيجي و�أن
نعمل على تنميته وحمايته وت�شجيع املزارعني على تو�سيع رقعة الأر�ض املزروعة ب�أِ�شجار النخيل
تنفيذ ًا و�إقتدا ًء بتوجيهات خليفة بن زايد (راعي النخلة) ب�أهمية تنمية ثروة النخيل لإميان
�سموه ب�أن الزراعة حياة وح�ضارة.
نهيان مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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كــــلمتنــــا
�أه ًال مبحبي �شجرة نخيل التمر
مرة �أخ��رى تُثبت لنا �أبوظبي والإم ��ارات جدارتها وقدرتها ومتيزها يف ا�ست�ضافة �أ�ضخم
الأحداث العاملية يف خمتلف املجاالت الريا�ضية والعلمية واالقت�صادية وغريها مبا جعل منها
مركز ا�ستقطاب وحمل تقدير كل الأو�ساط.
ونحن الآن ن�ضع اللم�سات الأخرية على حفل تكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر يف دورتها ال�ساد�سة ،وافتتاح امل�ؤمتر الدويل اخلام�س لنخيل التمر والذي �شرفنا برعايته
�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) و�شرفنا �أي�ض ًا
ح�ضور واهتمام �سمو ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
ورئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر .ن�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقنا
يف مهمتنا تلك �ضمن �إطار امل�س�ؤولية امل�ؤمتنني عليها اجتاه القيادة والوطن وال�شجرة املباركة.
و�إذا نظرنا �إىل عدد امل�شاركني يف امل�ؤمتر يف دوراته الأربع املا�ضية جند ب�أن امل�ؤمتر الدويل
اخلام�س قد حقق قفزة نوعية كم ًا ونوع ًا بعدد امل�شاركني من الباحثني والعلماء املخت�صني
ب�شجرة نخيل التمر فقد و�صل عدد امل�شاركني �إىل �أكرث من  333باحث وعامل وخمت�ص ميثلون
 37دولة حول العامل (زراعة و�صناعة و�إنتاج ًا وت�سويق ًا وبحث ًا  ) ...ناهيك عن ممثلي املنظمات
الدولية ذات ال�صلة ،ووزراء الزراعة العرب ،و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي العاملني يف دولة
الإم��ارات ،ما يدل على الثقة الكبرية التي يوليها ه�ؤالء املخت�صني وحمبي النخلة بالإمارات
قيادة وحكومة و�شعب ًا والدور الريادي الذي تلعبه يف تعزيز وتنمية قطاع نخيل التمر يف الإمارات
وحول العامل.
ف�أه ًال مبحبي النخلة� ..ضيوف ًا �أع��زاء يف الإم��ارات بلد الـ  42مليون نخلة هذا الرقم الذي
حطمت به دولة الإمارات الرقم القيا�سي بزراعة �أكرب عدد من �أ�شجار نخيل التمر بني دول
العامل بح�سب مو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية الدولية.
�أه ًال بكم يف �ضيافة جامعة الإمارات العربية املتحدة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،وعلى
املحبة نلتقي.
�أ.د .عبد الوهاب زايد
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
امل�شرف العام

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

الشجرة المباركة

معايير النشر بالمجلة

مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

 lأن يكون المقال جديدًا ،ومخصصًا لمجلة

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

الجائزة فقط ،ولم يسبق نشره.
 lأن يكون المقال مطبوعًا على الحاسب اآللي
سواء باللغة العربية أو االنكليزية ،مذي ً
ال بالمصادر
والمراجع المختصة.
lتزويد البحوث والدراسات بالصور العلمية الالزمة
ذات الجودة العالية Digital-High resolution
 lترسل المقاالت والصور بالبريد اإللكتروني
للمجلة ،أو ترسل ضمن قرص مدمج ( )C.Dمع

الدكتور حسن شبانة

جمادى االولى  1435هجري  /مارس  2014ميالدي

نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.

الشبكة الدولية للنخيل والتمور

الرئيس الفخـري

 lالمجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت،

مراسـالت المجـلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية
باسم مدير التحرير  -رئيس اللجنة اإلعالمية
على العنوان التالي:
صندوق بريد  42781أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف متحرك0097150 6979645 :
kidpamagazine@gmail.com
www.kidpa.ae

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
تصميم وإخراج وطباعة

رئيس اللجنة المالية واإلدارية
تصـوير ضـوئي

جاك جبور ،نزار بلوط ،أمجد ضرغام
صندوق بريد  33644ابوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+97126395559 :
فاكس+97126395558 :
info@arevagroup.ae
www.arevagroup.ae

تدقـيق لغـوي

األستاذ محـمود بـدر

إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.
 lللجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة
في أي عدد.
 lيرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية
موضحًا فيها االسم الثالثي ورقم الهاتف
والبريد االلكتروني وصندوق البريد .باإلضافة إلى
رقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه في
بلده حتى نتمكن من إرسال المكافأة المالية
في حال النشر ،وفق النظام المالي المعمول به
في إدارة المجلة.
 lالمقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة عن
آراء كتابها وال تلزم الجائزة.
 lترتيب المواد العلمية ضمن العدد يخضع
العتبارات فنية.
 lصفحات المجلة مفتوحة لجميع محبي النخلة
حول العالم بما يساهم في توطين المعرفة
وبناء مجتمع مستدام.

كافة أعداد مجلة الشجرة المباركة متوفرة على الموقع االلكتروني
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر www.kidpa.ae
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جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر تفتح باب الترشيح
لدورتها السادسة 2014
نهيان مبارك :رعاية خليفة للجائــزة
وسام شرف ومسؤولـية نتحـملهـا
لتعزيز انجـازات الدولـة فـي خدمـة
الشجرة المباركة والعاملين فيهــا
بتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
�أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن فتح باب الرت�شيح لفئات اجلائزة يف
دورتها اخلام�سة اعتبار ًا من الأول من يونيو  2013ولغاية الثالثني من
�شهر �أكتوبر  2013متيحني املجال �أمام كافة الأخوة املزارعني واملنتجني
والباحثني والأكادمييني واملخت�صني وحمبي �شجرة نخيل التمر حول
العامل ،التقدم بطلباتهم للتناف�س والفوز ب�إحدى فئات اجلائزة اخلم�س
وهي فئة ال�شخ�صية املتميزة وفئة �أف�ضل م�شروع تنموي وفئة �أف�ضل تقنية
متميزة وفئة املنتجني املتميزين وفئة البحوث والدرا�سات املتميزة يف
جمال زراعة النخيل و�إنتاج التمور.
جاء ذلك يف م�ؤمتر �صحفي عقده �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد،
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر� ،صباح الأحد التا�سع من
يونيو  2013يف ق�صر الإم��ارات ب�أبوظبي بح�ضور �سعادة الدكتور هالل
حميد �ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س الأمناء رئي�س اللجنة الإدارية واملالية
باجلائزة.
�أ�شار فيه الأمني العام �إىل �أن املنحنى البياين للجائزة ينمو باطراد نحو
الأمام على خمتلف ال�صعد التي ح�صدتها اجلائزة ،حيث �شكل االنفتاح
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الكبري على املجتمع املحلي �أف�ضل النتائج يف زي��ادة �أع��داد املر�شحني
املواطنني ملختلف فئات اجلائزة حيث و�صل العدد �إىل  55مواطن خالل
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وذلك وفق ًا للتوجيهات ال�سامية ملعايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة ،وعليه فقد قررت الأمانة العامة للجائزة امل�ضي
قدم ًا يف حملتها الوطنية واالنفتاح على املجتمع املحلي لتو�سيع نطاق
امل�شاركة لأكرب عدد من الأخوة املزارعني من كافة ال�شرائح امل�ستهدفة
��س��واء ك��ان��وا م��زارع�ين �أو منتجني م�صنعني �أو باحثني و�أك��ادمي�ي�ين
وت�شجيعهم وت�أهيلهم للتناف�س على خمتلف فئات اجلائزة.
كما �أكد حر�ص �سمو ال�شيخ نهيان على تعزيز احل�ضور الإقليمي والدويل
للجائزة والبناء على النجاحات التي حتققت خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية ملا فيه من خري وتقدير لكافة املزارعني واملنتجني والباحثني على
م�ستوى العامل ،ترجم ًة للتوجيهات احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه اهلل) ،راعي اجلائزة ،ودعم
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد ابوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وحر�ص �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،على تعزيز موقع

اجلائزة ومكانتها بني اجلوائز الأخ��رى على
م�ستوى العامل.
م��ن جهته فقد �أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ه�لال حميد
�ساعد الكعبي ،ع�ضو جمل�س الأمناء� ،إىل �أن
جممل �أعداد املر�شحني ملختلف فئات اجلائزة
بلغ عددهم الكلي  573م�شارك ميثلون 38
دول��ة ح��ول العامل ( 20عربية و � 18أجنبية)
وبالتفا�صيل جن��د الآت ��ي 289 :م�شارك عن
فئة الدرا�سات والبحوث املتميزة 42 ،م�شارك
عن فئة �أف�ضل �إنتاج متميز 75 ،م�شارك عن
فئة �أف�ضل تقنية متميزة 92 ،م�شارك عن فئة
�أف�ضل م�شروع تنوي متميز 75 ،م�شارك عن
فئة ال�شخ�صية امل�ؤثرة .م�شري ًا �إىل الزيادة
املتنامية يف ع��دد املر�شحني ملختلف فئات
اجل��ائ��زة ي�ؤكد على امل�صداقية والثقة التي
حققتها اجلائزة خالل فرتة ق�صرية بف�ضل
توجيهات معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
رئي�س جمل�س الأمناء.

و�أعلن د.هالل �أن كافة اال�ستعدادات الفنية
والإداري� � ��ة ق��د اكتملت .ك�م��ا �أن اللجنة
الإداري � ��ة ل�ل�ج��ائ��زة ��س�ت�ب��د�أ بت�صنيف
الطلبات امل�ستوفية ل�شروط الرت�شيح
خ�لال �شهر نوفمرب املقبل وم��ن ثم
تبد�أ اللجنة العلمية بتقييم طلبات
الرت�شيح خالل �شهري دي�سمرب
وي�ن��اي��ر املقبلني والإع �ل�ان عن
�أ��س�م��اء الفائزين خ�لال �شهر
ف�براي��ر ال�ق��ادم وحفل التكرمي
خ�لال �شهر م��ار���س � 2014إن
�شاء اهلل..
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إقبال محبي النخلة ومنتجي التمور
للمشاركة ضمن فئات الجائزة

"خليفة الدولية"
تسجـل مشاركـة فاعلـة
في مهرجان ليوا التاسع
للرطب 2013
ا�ستقطبت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر اهتمام حمبي النخلة
ومنتجي التمور امل�شاركني �ضمن مهرجان ليوا التا�سع للرطب 2013
من خالل الإقبال الكبري على اقتناء ا�ستمارة الرت�شيح وال�س�ؤال عن
معايري الرت�شيح و�شروط امل�شاركة �ضمن خمتلف فئات اجلائزة ،وت�أتي
م�شاركة اجلائزة يف املهرجان �ضمن �إطار ن�شر الوعي وت�شجيع املزارعني
املواطنني وخلق روح الثقافة التناف�سية بني املزارعني واملنتجني حول �آلية
امل�شاركة يف جميع فئات اجلائزة اخلم�س.
و�أ�شار �سعادة الدكتور عبد الوهاب زاي��د �أم�ين عام اجلائزة مبنا�سبة
م�شاركة اجلائزة مبهرجان ليوا التا�سع للرطب  25-18يوليو � 2013إىل
الرعاية ال�سامية التي حتظى بها اجلائزة وال�شجرة املباركة من �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة (حفظه اهلل) والفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
م�ؤكد ًا �أن هناك تطور نوعي �ضمن فعاليات املهرجان مبا يخدم تنمية
قطاع نخيل التمر على م�ستوى الدولة من خالل تطوير �أدوات التعامل مع
الأخوة املزارعني واملنتجني وتو�سيع �إطار امل�شاركة �ضمن فئات امل�سابقة
الر�سمية للمهرجان.
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و�أ�ضاف ب�أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبتوجيهات معايل ال�شيخ
نهيان مبارك �آل نهيان وزي��ر الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س
جمل�س �أمناء اجلائزة تويل �أهمية كربى على ت�شجيع الأخوة املواطنني
املزارعني للم�شاركة يف �أعمال اجلائزة مبختلف الفئات وتقدم لهم كافة
الت�سهيالت واالمكانيات الفنية للتقدم للمناف�سة يف اجلائزة بدورتها
ال�ساد�سة.

خالل مشاركتها في مهرجان االمارات الدولي لنخيل التمر 2013

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

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

بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ومتابعة �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،واهتمام معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة .م�شيد ًا
بامل�شاركة النوعية للجائزة يف مهرجان الإمارات الدويل للنخيل والتمر
بن�سخته ال�سابعة ،و�أن ذلك يعترب فر�صة واعدة لتعريف كافة الباحثني
واملنتجني والأكادمييني املتميزين وحمبي �شجرة نخيل التمر حول العامل
بفئات اجلائزة و�إتاحة الفر�صة للفوز ب�إحدى فئاتها اخلم�س .م�ضيف ًا ب�أن
املهرجان فر�صة لبناء اطر التعاون مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة بزراعة
النخيل و�إنتاج التمور على م�ستوى العامل.
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خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن أسماء
الفائزين بدورتها السادسة 2014
نهيان مبارك :دعم خليفة بن زايد ُيعزز موقع الجائزة إقليميًا ودوليًا
�أع��رب معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ،وزي��ر الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
عن تقديره للرعاية ال�سامية التي تلقاها اجلائزة من القيادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة (حفظه
اهلل) ودعم الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،وتقدير �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة .ما دفع
اجلائزة قدم ًا كي تتبو�أ موقعها الريادي الذي و�صلت �إليه على امل�ستويني
العربي وال��دويل ،و�ساهم يف تعزيز دور الإم ��ارات يف خدمة ال�شجرة
املباركة والعاملني فيها حول العامل.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي عقده �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر� ،صباح يوم �أم�س الأحد
 16فرباير  ،2014يف ق�صر الإم��ارات ب�أبوظبي ،للإعالن عن �أ�سماء
الفائزين يف اجلائزة بدورتها ال�ساد�سة بح�ضور الدكتور غالب احل�ضرمي
ع�ضو جمل�س الأمناء باجلائزة .م�ؤكد ًا ب�أننا فخورون بامل�ستوى الرفيع
الذي و�صلت �إليه اجلائزة خالل دورتها ال�ساد�سة بف�ضل الثقة الكبرية
وتوجيهات معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع ،رئي�س جمل�س �أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
و�أ�ضاف �أمني عام اجلائزة �أنه بناء على تقرير اللجنة العلمية وحتكيم
الأعمال امل�شاركة بفئات اجلائزة اخلم�سة بالدورة ال�ساد�سة ،2014
واعتماد معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان جاءت النتائج على النحو
التايل:
فئة البحوث والدراسات المتميزة:

الفائز الأول� :أ�صناف التمور امل�شهورة باململكة العربية ال�سعودية –
الإدارة العامة للعالقات العامة والتعاون الدويل – وزارة الزراعة /
اململكة العربية ال�سعودية.
الفائز الثاين :الفائز الثاين :توفر عالمات احلم�ض النووي الذكري،
حمددة الأدلة اجلينية لـ XYالنظام ال�صبغي ،و�إعادة الرتكيب وال�سماح
لتعقب الن�سب الذكري يف النخيل  /الأ�ستاذة فريدريك بريتو�سي /
اجلمهورية الفرن�سية.
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فئة المنتجين المتميزين:

الفائز الأول :الإنتاج املتميز  /ال�سيد م�سعود بومعراف  /اجلمهورية
اجلزائرية.
الفائز الثاين :مت حجب اجلائزة.
فئة أفضل تقنية متميزة:

لفائز الأول� :إنتاج �صناعي لل�سكر ال�سائل من متر الزهدى با�ستخدام
تقنية الرتويق باحلام�ض  /د .م�ؤيد حممد ر�شدى احلكيم  /اجلمهورية
العراقية.
الفائز الثاين :تقييم تطوير و�أداء املجفف النفقي ال�شم�سي للتمور يف
عمان  /حممد علي ب�سيونيا  /كلية الزراعة والعلوم البحرية  -جامعة
ال�سلطان قابو�س � /سلطنة عمان.
فئة أفضل مشروع تنموي:

الفائز الأول :النظام املتكامل ال�ستالم و تخزين التمور ب�شركة الفوعة
� /شركة الفوعة  /دولة الإمارات العربية املتحدة.
الفائز الثاين :جمعية فالحة ورعاية النخيل ال�سودانية  /م .عماد
�إدري�س ف�ضل املوىل يو�سف  /اجلمهورية ال�سودانية.
فئة الشخصية المتميزة:

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

علم ًا �أن الفائز الأول يح�صل على مبلغ مايل قدره � 300ألف درهم ودرع
تذكاري و�شهادة تقدير ،والفائز الثاين يح�صل على � 200ألف درهم مع
درع تذكاري و�شهادة تقدير تقدم خالل حفل كبري يقام بق�صر الإمارات
يوم الأحد  16مار�س .2014
�إح�صائيات اجلائزة:
من جهته فقد �أو�ضح الدكتور غالب احل�ضرمي ،ع�ضو جمل�س الأمناء
باجلائزة ب�أن هذه الدورة متيزت مبجموعة من النقاط الأ�سا�سية �أبرزها
�أن عدد املتقدمني قد بلغ  102مر�شح ًا ميثلون  22دولة حول العامل كما
�شكلت امل�شاركة الوطنية  % 10من عدد امل�شاركني الكلي ،حيث تركزت
م�شاركة �أبناء الإم��ارات �ضمن فئة البحوث والدرا�سات املتميزة وفئة

اف�ضل انتاج وفئة اف�ضل م�شروع تنموي.
منوه ًا �إىل �أن امل�شاركة النوعية يف �أع��داد
املتقدمني للجائزة يف خمتلف الفئات لها م�ؤ�شر
ايجابي ،حيث �سجلت فئة البحوث والدرا�سات
املتميزة كعادتها �أعلى ن�سبة م�شاركة ،م�شري ًا
�إىل �أن مكتب الأمانة العامة قد ب��د�أ �أعماله
بفرز وتقييم الأعمال امل�شاركة ،بعملية ات�سمت
ب�شفافية عالية وحيادية تامة.
كما ا�ستعر�ض الدكتور ه�لال حميد �ساعد
الكعبي رئي�س اللجنة االدارية واملالية باجلائزة
يف كلمته ملخ�ص ًا لأه ��م اجن� ��ازات االم��ان��ة
العامة للجائزة خالل الدورة ال�ساد�سة 2014
وهي على النحو التايل:
1.1زيادة امل�شاركة الوطنية يف ن�شر وت�شجيع
الفئات امل�ستهدفة من مزارعي النخيل
على م�ستوى الدولة للم�شاركة �ضمن فئات
اجلائزة ،مثل القافلة الثقافية ومهرجان
ليوا للرطب ،ومهرجان االمارات الدويل
لنخيل التمر .
2.2ح�صلت الأم��ان��ة العامة للجائزة على
كتاب جتديد الرخ�صة االعالمية ملجلة
ال�شجرة املباركة م��ن املجل�س الوطني

للإعالم ،ب�صفتها جملة علمية ف�صلية
(ت�صدر ك��ل ثالثة �أ�شهر) متخ�ص�صة
بنخيل التمر.
3.3ح�صل الكتاب ال�سنوي للجائزة على
اعتماد رق��م الت�صنيف ال��دويل ISBN
من قبل وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع واعتماد الرتقيم الدويل لكتاب
ال�صور الفائزة واملتميزة .2013
�4.4إ�صدار املجلد الرابع يت�ضمن عددين من
جملة ال�شجرة املباركة ،هي مبثابة �أول
جملة علمية متخ�ص�صة بنخيل التمر
على م�ستوى املنطقة العربية� .أثبتت
جناحها و�ساهمت يف تعزيز االع�لام
العلمي املتخ�ص�ص باالمارات.
5.5الكتاب ال�سنوي� :صدر عن الأمانة العامة
جل��ائ��زة خليفة ال��دول �ي��ة لنخيل التمر
الكتاب ال�سنوي اخلام�س ،ال��ذي يوثق
كافة الأن�شطة والفعاليات التي حققتها
اجلائزة يف دورتها اخلام�سة  ،2013على
خمتلف ال�صعد واملجاالت.
6.6كتاب ال�صور الفائزة واملتميزة� :صدر
عن جائزة خليقة الدولية لنخيل التمر

كتاب ال�صور الفائزة واملتميزة من خالل
م�سابقة الت�صوير الفتوغرايف (النخلة يف
عيون العامل) خالل دورتها الرابعة . 013
7.7كرمت االمانة العامة للجائزة الفائزين
مب�سابقة النخلة يف عيون العامل بن�سختها
الرابعة  2013كما فتحت باب امل�شاركة
يف امل�سابقة الدولية لت�صوير النخلة يف
ن�سختها اخلام�سة
ويف ختام امل�ؤمتر ال�صحفي فقد �شدد �سعادة
الدكتور عبد الوهاب زاي��د �أم�ين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر على �أهمية اجلهود
التي يبذلها معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل
نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع،
رئي�س جمل�س �أمناء اجل��ائ��زة ،يف دف��ع عجلة
اجلائزة للأمام لتحقيق �أهدافها على امل�ستوى
الوطني والعربي وال��دويل ،يف تنمية وتطوير
البحث العلمي اخل��ا���ص بالنخيل ،وت�شجيع
العاملني يف ق�ط��اع زراع ��ة نخيل التمر من
الباحثني وامل��زارع�ين واملنتجني وامل�صدرين
وامل�ؤ�س�سات واجلمعيات والهيئات املخت�صة.
وتكرمي ال�شخ�صيات العاملة يف جمال نخيل
التمر ،على امل�ستوى املحلي ،والإقليمي والدويل.
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أهمية النخيل
فـي اإلســـالم
وأحكامها الشرعية ()4
فهد بن حمود العصيمي

باحث من المملكة المغربية

مقـدمـة
احلمد هلل وال�صالة على �أ�شــرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني .فهذا البحث يتناول �شجرة �شرفها اهلل �سبحانه وتعاىل
بذكرها يف القر�آن الكرمي يف �أكرث من مو�ضع وبني �أهميتها للإن�سان ،كما
تطرقت ال�س ّنة املطهرة لهذه ال�شجرة وبينت �أهميتها ونفعها .كما �أخذت
ن�صيبها من ال�شعر ،وكما �أخذت ن�صيبها من الأقوال امل�أثورة.
هذه ال�شجرة هي النخلة -قال تعاىل (والأر�ض و�ضعها للأنام ،فيها فاكهة
والنخل ذات الأكمام) �سورة الرحمن �آية .11 -10
وتعترب النخلة �إحدى �أقدم الأ�شجار التي عرفتها �شبه اجلزيرة العربية
كما تعترب �أهم هذه الأ�شجار لدى الإن�سان يف هذه املنطقة .وقد عرف �أهل
هذه املنطقة اال�ستفادة الق�صوى من النخل واال�ستثمار الأمثل لها �سواء
لثمارها �أو جذوعها �أو �سعفها.
وت�أتي �أهمية النخلة من حتملها للظروف املناخية ال�صعبة ومن القيمة
الغذائية لثمرة النخيل التي ميكن تخزينها ملدة طويلة دون ما حاجة
للت�صنيع �أو التربيد .وال يعرف على وجه التحديد املوطن الأ�صلي ل�شجرة
النخيل فقد وجدت ر�سومها على نقو�ش الآثار القدمية يف بالد الرافدين
وم�صر كما ورد ذكرها يف التوراة والإجنيل� .إال �أنه يعتقد �أن بالد العرب
هي املوطن الأ�صلي للنخيل.
ومن خالل هذا البحث �أقدم �صورة مف�صلة عن هذه النخلة التي باركها
اهلل عز وجل بذكرها يف القر�آن الكرمي ،و�أهتم بها الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم وذكرها يف �أحاديث كثرية ،ذاك��ر ًا امل�سائل ،التي لها �صلة
بالنخلة وثمرها و�أقوال العلماء ذاكر ًا خالفهم وترجيح ما �أراه موافق ًا
للدليل �أو ل��روح ال�شريعة و�أهدافها و�سوف �أق��وم بتق�سيم هذا البحث
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�إىل عدة �أبواب يتناول كل باب جانب من جوانب النخلة مدعم ًا بالأدلة
والرباهني املتوفرة لدي �أ�س�أل اهلل �أن ينفع به و�أن يكون دافع ًا لالهتمام
بهذه ال�شجرة املباركة على جميع امل�ستويات ،و�أن يجعل عملنا خال�ص ًا
لوجهه الكرمي و�صلى اهلل على ر�سولنا حممد وعلى �آله �أجمعني.
�إخراج التمر لزكاة الفطر:
�أتفق الفقهاء على �أن الواجب يف �إخراج زكاة الفطر �صاع ًا من طعام،
�أو متر� ،أو �شعري� ،أو زبيب� ،أو �أقط .حلديث �أبي �سعيد اخلدري ر�ضي
اهلل عنه قال( :كنا نخرج زكاة الفطر �إذ كان فينا ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �صاع ًا من طعام� ،أو �صاع ًا من متر� ،أو �صاع ًا من �شعري� ،أو
�صاع ًا مـن زبيب� ،أو �صاع ًا من �أقط ،فال �أزال �أخرجه كما كنت �أخرجه
ما ع�شت) (.)3
( )1الأنعام � -آيه  )2( .141رواه م�سلم  -كتاب  -جـ - 1360رواه الن�سائي
 يف الزكاة  -جـ2443( )3رواه البخاري  -يف الفتح  -جـ� 3ص 372الطبعة ال�سلفية ورواه م�سلم
 جـ� 2ص 678ط احللبيتعريف ال�صـاع:
مكيال متوارث من عهد النبوة .اختلفوا يف تقديره يف الكيل،
ويقدّر ال�صاع باملوازين احلالية مبا يت�سع ملا وزنه  2كيلوا  176جرام -
من القمح(.)1

والوزن.

ف�ضـل ال�صدقة بتمر النخــل:
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت( :دخلت امر�أة معها ابنتان لها ت�س�أل فلم
جتد عندي �شيئ ًا غري مترة ،ف�أعطيتها �إياها فق�سمتها بني ابنتيها ،ومل

ت�أكل منها ثم قامت فخرجت فدخل ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم علينا ،ف�أخربته فقال:
من �أبتلى من هذه البنات ب�شيء كنّ له �سرت ًا
من النار) (.)2
وروى م�سلم يف �صحيحه ـ عن املنذر بن جرير
عن �أبيه ق��ال :كنا عند ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �صدر النهار ق��ال :فجاءه قوم
حفاة عراة جمتابي النمار �أو العباء متقلدي
ال�سيوف عامتهم من م�ضر بل كلهم من م�ضر،
فتغري وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ملا
ر�أى ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج ف�أمر
ب�لا ًال ف ��أذن و�أق��ام ف�صلى وخطب فقال( :يا
�أيها النا�س اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف�س
واحدة) �إىل قوله (�إن اهلل كان عليكم رقيب ًا)
وق��ول��ه ت �ع��اىل( :اتقوا اهلل ولتنظر نف�س ما
قدمت لغد واتقوا اهلل ت�صدق رجل من ديناره
من دراهمه ،من ثوبه من �صاع بره ،من �صاع
من متره حتى قال :ولو ب�شق مترة قال فجاء
رج��ل م��ن الأن���ص��ار ب�صرة ك��ادت كفه تعجز
عنها بل قد عجزت قال :ثم تتابع النا�س حتى
ر�أيت كومتني من طعام وثياب حتى ر�أيت وجه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يتهلل ك�أنه
مذهبة فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
(من �سنّ يف الإ�سالم �سنة ح�سنة فله �أجرها
و�أجر من عمل بها بعده من غري �أن ينق�ص من
�أجورهم �شيء ،ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة
كـان عـليـه وزرهـا ووزر مـن عـمـل بهـا مـن بعـده
مـن غـري �أن ينقـ�ص مـن �أوزارهـم �شيء)(.)3
( )1ي��راج��ع امل�ق��ادي��ر ال�شرعية  -والأح �ك��ام
املتعلقة بها  -الكردي �ص. 227
( )2ينظر البخاري  -كتاب الزكاة  -الباب 10
 ويف الفتح جـ� 3ص 282ط ال�سلفية وم�سلم -يف كتاب الرب  -حديث . 147
( )3احل��دي��ث رواه م�سلم يف كتاب -ال��زك��اة
رقم احلديث  69جـ� 2ص 583ط دار بن حزم
بريوت  1416 -هـ .
وقد حث امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم على
ال�صدقة ولو �أن يخرج الإن�سان �شق مترة لعلها
الشجرة المباركة  -مارس 2014
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تقيه النار يوم القيامة برحمة اهلل تعاىل( .عن
ع��دي ب��ن ح��امت ر��ض��ي هلل عنه ق��ال� :سمعت
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول( :اتقوا
النار ولو ب�شق مترة) (.)1
فوجه الداللة من هذا احلديث :ف�ضل ال�صدقة
والإن� �ف ��اق يف �سبيل اهلل ت �ع��اىل وم ��ن ذل��ك
ال�صـدقـة والإن �ف��اق من التمر حيث �أن��ه من
الطيبات ويع ّد ما ًال  .ي�ؤجر �صاحبه �إن ت�صدق
به.
امل�سـاقاة يف النخـل:
تعريف امل�ساقاة� :أن يدفع �شخ�ص �شجر ًا �إىل
�آخر ليقوم ب�سقيه وعمل �سائر ما يحتاج �إليه
بجزء معلوم ل��ه م��ن ثمره فهي  -عقد على
خدمة �شجر بجزء من غلته.
حكم امل�سـاقاة :جوازها عند اجلمهور يف كل
�شجرة مثمرة وم��ن ذل��ك النخل/املالكية،
احلنابلة وق ��ول لل�شافعية �إن �ه��ا ال جت��وز �إال
بالنخل(.)2
دليلهم :ما روى عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل
عنهما قال (عامل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �أه��ل خيرب نخلها و�أر��ض�ه��ا ب�شطر ما
يخرج منها من ثمر �أو زرع)(.)3
ر�أى �أبو حنيفة يف امل�ساقاة على النخل وال�شجر:
ي��رى �أن�ه��ا عقد فا�سد  .ذل��ك �أن�ه��ا ا�ستئجار
ب�أجرة جمهولة معدومة وا�ستئجار ببع�ض ما
يح�صل كقفيز الطحان(.)4
( )1احلديث رواه البخاري  -كتاب الزكاة -
الباب  10ويف الفتح جـ� 3ص. 283
( )2ي��راج��ع ال��زي�ل�ع��ي  -جـ� 6ص 38ب��دائ��ع
ال�صنائع  -الكا�سائي جـ� 6ص 186دار الكتاب
العربي  -بريوت ومغني املحتاج  -النووي جـ2
�ص 323ط دار الفكر  -ب�يروت واملغني جـ5
�ص. 595
( )3رواه البخاري  -ويف الفتح جـ� 5ص 10ط
ال�سلفية .
( )4يراجع كتاب بدائع ال�صنائع  -الكا�ساين
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جـ� 6ص. 185

الراجـح من �أقوال العـلمـاء:
ه��و ر�أى اجلمهور ب�ج��واز املعاملة وامل�ساقاة
بالن�سبة للنخل وذلك حلاجة النا�س �إىل ذلك.
وللحديث ال��وارد عن ر�سولنا �صلى اهلل عليه
و�سلم ب�ش�أن معاملة الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم اليهود على نخل خيرب كما �سبق.
�صحة ال�سلم يف التمر:
لغة :من الإعطاء والت�سليف (.)1
وا�صـطـالحـ ًا :عقد على مو�صوف يف الذمة
م�ؤجل بثمن مقبو�ض يف جمل�س العقد (. )2
م�شروعية ال�سلم يف الكتاب وال�سنة:
من الكتـاب :قوله تعاىل( :يا �آيها الذين �آمنوا
�إذا تداينتم بدين �إىل �أج��ل م�سمى فاكتبوه)
( .)3يقول ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه�( :أ�شهد
ب�أن ال�سلف امل�ضمون �إىل �أجل قد �أحله اهلل يف
كتابه ثم تال هذه الآية(.)4
وج��ه ال��دالل��ة م��ن الآي ��ة� :أن�ه��ا �أب��اح��ت الدين
وال�سلم نوع منه� ،إذا امل�سلم فيه ثابت يف ذمة
امل�سلم �إليه �إىل �أجله.
( )1ل�سان العرب  -مادة غرر  -وم�شارق الأنوار
 عيا�ض  -جـ� 2ص. 217( )2ك�شاف القناع  -جـ� 3ص 276ط احلكومة
مكة  1394 -هـ
( )3البقرة � :آية . 282
( )4يف م�سند ال�شافعي  -جـ� 2ص 171النا�شر
دار الكتب العلمية .
الدليل من ال�سنة على جواز ال�سلف:
ما روي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما عن
ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أن��ه قدم
املدينة وال�ن��ا���س ي�سلفون يف التمر ال�سنتني
والثالث فقال عليه ال�سالم( :من �أ�سلف يف
متر فلي�سلف يف كيل معلوم ووزن معلوم �إىل
�أجل معلوم) ( .)1فال�شاهد من هذا احلديث
ذكر التمر و�أنه يجوز ال�سلم فيه.

يقول ابن القيم يف �أعالم املوقعني
�أما ال�سلم فمن ظن �أنه على خالف القيا�س
فوهم دخوله حتت قوله �صلى اهلل عليه و�سلم (
التبع ما لي�س عنك) فانه بيع معدوم والقيا�س
مينع ذلك .وال�صواب �أنه وفق القيا�س ف�إنه بيع
م�ضمون يف الذمة مو�صوف مقدور على ت�سليمه
غالب ًا وهو كاملعاو�ضة على املنافع يف الإجارة
(.)2

و�أركــان ال�سـلف:
ال�صيغة� :إيجاب وقبول.
عاقدان م�سلم -وم�سلم �أيليه.حمل وهو �شيئان
ر�أ���س امل��ال  -وامل�سلم فيه ( .)3ولهذا ذهب
احلنابلة على املعتمد عندهم وال�شافعي يف قول
�إىل �أنه يجب ذكر مقدار ال�سلم و�صفاته (.)4
ولهذا فالتمر �إذا �أ�سلف فيه  -البد من معرفة
�أو�صافه على ح�سب ما ورد يف احلديث �أن يكون
معلوم الكيل �أو الوزن .وكذلك مقدار الأجل
للدين معلوم ًا فلو كان مقدار الأج��ل جمهو ًال
فال�سلم يف التمر وغريه باطل .و�أن ي�س ّلم الثمن
يف جمل�س العقد.
( )1رواه البخاري  -ويف الفتح  -جـ� 4ص429

املطبعة ال�سلفية ويف م�سلم  -جـ� 3ص 1227ط
احللبي
(�)2أعالم املوقعني ع��ن رب العاملني -
�ص 19مراجعة طه �سعد .

جـ2

( )3يراجع التعريفات  -ال�شريف اجلرجاين -
�ص 59ط. 1971
( )4املغني  -اب��ن ق��دام��ة -
واملهذب  -جـ� 1ص. 307

جـ� 4ص. 330

�إال �أن املالكية قالوا يجوز ت�أخري ر�أ�س املال �أي
الثمن يومني وثالثة ب�شرط وبدون �شرط حيث
�أن ذلك معفو عنه لقربه (.)1
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يقول ابن قدامة يف املغني ب�ش�أن
املقدار:
(ويجب �أن يقدره مبكيال �أو �أرطال معلومة عند
العامة ح�سب التعارف  -فلو قدره ب�إناء غري
معلوم للنا�س فال ي�صح ،لأن ذل��ك غ��رر فلو
عني مكيال رجل �أو ميزانه وكانا معروفني عند
العامة جاز  -و�إن مل يعرفا مل يجز (.)2
النهي عن بيع متر النخل حتى يبدو
�صالح الثمر:
يحر�ص الإ�سالم على �إ�شاعة املحبة والألفة بني
النا�س و�إزال��ة ال�شحناء واحلقد فيما بينهم،
وملا كان بيع متر النخل قبل بدو �صالحه مظنة
التنازع بني البائع وامل�شرتي فقد منع الإ�سالم
هذا البيع لئال ي�ؤدي �إىل اخلالف بني الطرفني.
عـن �أب��ى هـريـرة ر�ضي اهلل عـنه قــال :قـال
ر�سـول اهلل �صلى اهلل عـليه و�سلم( :ال تبتاعوا
الثمار حتى يبدو �صالحها) (.)3
يقول ال�شوكاين�( :إنّ ظاهر احلديث املنع من
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بيع الثمرة قبل ال�صالح  ،و�إن وقوع البيع يف
تلك احلالة باطل ،كما هو ظاهر النهي ومن
�أدعى �أن جمرد �شرط القطع ي�صحح البيع قبل
ال�صالح فهو حمتاج �إىل دليل ي�صلح لتقييد
�أحاديث النبي ،ذلك �أن ال�شارع جعل النهي
ممتد ًا �إىل غاية بدو ال�صالح وما بعد الغاية
خمالف ملا قبلها(.)4
وي�ؤيد ذلك .ما رواه جابر �أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم (نهى �أن ي�شرتي النخل حتى ي�شقه)
" والإ�شقاه� :أن يح ّمر �أو ي�صفّر �أو ي�ؤكل منه
�شيء)(.)5
وعن جابر ر�ضي اهلل عنه � :أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم (نهى عن بيع الثمرة حتى ت�شقح).
( )1مواهب اجلليل  -احلطاب  -جـ� 4ص. 514
وكتاب املقدمات  -ابن ر�شد �ص. 516
( )2يراجع املغني  -جـ� 4ص. 318
( )3رواه م�سلم  -يف كتاب البيوع  -رقم  51ويف
م�سند بن عمر . 112
( )4نيل الأوطار  -ال�شوكاين يف جـ� 5ص. 197

( )5رواه م�سلم جـ� 3ص 951ط رواه ابن حزم .

و�سئل �سعيد بن ميناء عن ما ت�شقح ؟ قال:
حتمر وت�صفر وي�ؤكل منها) (. )1
ثمرة النخلة عند بيعها ملن تكون:
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما عن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنه قال( :من �أبتاع نخ ًال بعد
�أن ت�ؤبر فثمرتها للبائع ال��ذي باعها �إال �أن
ي�شرتط املبتاع)(.)2
من ابتاع نخ ًال ا�سم جن�س يذكر وي�ؤنث واجلمع
نخل بعد �أن ت�ؤبر -الت�أبري الت�شقيق والتلقيح
وهو �شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها �شيء من
طلع النخلة الذكر ،فثمرها للبائع �إال �أن ي�شرتط
املبتاع " .ويف احلديث داللة على �أن التمر بعد
الت�أبري للبائع وهذا منطوقة  -ومفهومه � -أنها
قبله للم�شرتي  .و�إليه ذه��ب جمهور العلماء
�أخذ ًا من ظاهر احلديث ما عدا �أبو حنيفة قال
هي للبائع قبل الت�أبري وبعده.
فعـمـل باملنطـوق ومل يعمل باملفهوم بناء على
�أ�صله من عدم العمل مبفهوم املخالفة.

والراجح ما قاله اجلمهور :لداللة الن�ص على
ذلك .ويف احلديث �أن امل�شرتى �إذا ا�شرتط
النخلة بثمرتها بعد التلقيح كانت الثمرة له
فامل�ؤمنون على �شروطهم .ويقا�س غري النخل
عليه لأن العلة واحدة .واهلل �أعلم(.)3
وهذا احلديث ال يعار�ض حديث (النهي عن بيع
الثمرة قبل بدو �صالحها) .حيث �أن حديث بيع
النخل بعد الت�أبري بق�صد �أ�صول النخل والنهي
ع��ن بيع ال�ث�م��رة قبل ب��دو �صالحها .بق�صد
القمر وحدها دون الأ�صل  -قاله ال�شوكاين يف
النيل(.)4
( )1ينظر م�سلم جـ� 3ص  951ط دار ابن حزم.
( )2رواه م�سلم جـ� 3ص - 950ط دار ابن حزم
( )3يراجع يف ذلك � -سبل ال�سالم �شرح بلوغ
املرام  -حممد بن �إ�سماعيل ال�صنعاين  -جـ3
�ص 864ط  1407دار اجليل بريوت .
( )4نيل الأوطار  -ال�شوكاين  -جـ� 5ص- 195
ط م�صطفى احللبي.
و�ضـع اجلوائح يف التمور:
معنى اجلوائح :جمع جائحة وهي الآف��ة التي
ت�صيب الثمار فتهلكها ك��الآف��ات ال�سماوية
ونحو ذلك(� .)1إذا بيعت ثمرة النخيل بعد بدو
�صالحها و�س ّلمها البائع للم�شرتي بالتخلية ثم
تلفت باجلائحة قبل �أوان اجلذاذ فما احلكم
يف تلك احلالة:
�أبو حنيفة :ال يرجع امل�شرتي على البائع ب�شيء.
وو�ضع اجلوائح فيما �إذا بيعت الثمرة قبل بدو
ال�صالح بغري �شرط القطع.
ويرى ال�شافعي يف القدمي ،و�أحمد و�أبو عبيد
القا�سم ي��ن � �س�لام� :أن ال�ث�م��رة �إذا �أ�صيب
بجائحة ،فللم�شرتي الرجوع على البائع مبا
دفعه من ثمن .حيث �أن ظاهر حديث و�ضع
اجلوائح يدل على ذلك .وعلى وجوب �إ�سقاط
م��ا اجتيح مـن الثـمر ع��ن املـ�شرتي ،وذل��ك
لعـموم وظـاهر حـديث جـابـر �أن النبي �صلـى
اهلل عليـه و�سـلم�( :أمر بو�ضع اجلوائح)(.)2

ويف لفظ (�إن بعت من �أخيك متر ًا ف�أ�صابتها
جائحة فال يحل لك �أن ت�أخذ منه �شيئ ًا مب
ت�أخذ مال �أخيك بغري حق)(.)3
بينما يرى مالك �أنه �إن �أذهبت اجلائحة دون
الثلث مل يجب الو�ضع ،و�إن كان الثلث ف�أكرث
وج��ب ال��و��ض��ع ،وق��د رج��ح ال�شوكاين الو�ضع
مطلق ًا من غري تفريق بني قليل وكثري وقبل
بدو ال�صالح وبعده لظاهر وعموم الأدلة(.)4
والراجح والذي يظهر يل  -ما يراه ال�شافعي
لظاهر الأدلة واهلل �أعلم.
( )1ينظر �شرح النووي مل�سلم  -جـ� 10ص216
/ط/دار الفكر
( )2رواه م�سلم  -كتاب امل�ساقات  -ح - 2909
وم�سلم يف �شرح النووي جـ� 10ص216
( )3رواه م�سلم  -جـ� 3ص - 964ط دار ابن
حزم  1406هـ .
( )4ينظر الكالم عن اجلائحة وما قيل فيها
من �أق��وال  -نيل االوط��ار  -ال�شوكاين  -جـ5
�ص200
حرمي النخل:
يقول احلنابلة( :حرمي ال�شجرة ما متتد �إليه
�أغ�صانها حواليها ويف النخلة مد جريدها)
(.)1

وقال املالكية� :إن حرمي النخلة من �أثنىع�شر
ذراع ًا يف نواحيها كلها �إىل ع�شرة �أذرع.
قال املواق  -ذلك ح�سن (.)2
دليل احلنابلة :ملا روى �أبو داود ب�إ�سناده عن
�أبي �سعيد قال( :اخت�صم �إىل النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف حرمي النخلة ف�أمر بجريدة من
جرائدها فذرعت فكانت �سبعة �أذرع �أو خم�سة
فق�ضى بذلك) (.)3
احلنفيـة:
ذهبوا �إىل �أن حرمي ال�شجرة املخرو�سة بالإذن
ال�سلطاين يف الأرا� �ض��ي امل��وات م��ن ك��ل جهة
خم�سة �أذرع لأن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم

جعل حرمي ال�شجرة خم�سة �أذرع ولأنه يحتاج
�إىل احلرمي جلذاذ ثمره والو�ضع فيه ،ورواية
عند احلنفية �أن��ه ال تقدير معني لأن��ه يختلف
ح�سب كرب النخلة وال�شجرة و�صغرها (.)4
وال ��ذي يظهر �أن م��ا ذه��ب �إل�ي��ه احلنفية يف
الرواية الأوىل هو الأقرب حيث قد يحتاج �إىل
�شيء من ال�سعة للجذاذ  -وظاهر حديث �أبو
داود املتقدم ي�ؤيد ذلك .واهلل �أعلم.
( )1املغني  -جـ� 5ص - 595ك�شاف القناع جـ4
�ص. 192
( )2يراجع ال�شرح ال�صغري  -جـ� - 4ص89
  . 90وكذلك التاج والأكاليل للمواق علىهام�ش مواهب اجلليل جـ� 6ص - 3واملهذب
جـ� 1ص 424ط م�صطفى البابي احللبي .
( )3رواه �أبو داود  -جـ� 4ص 53حتقيق عزت
عبيد دعا�س .
( )4ي��راج��ع  -اب��ن ع��اب��دي��ن جـ� 5ص. 280
وكذلك  -االختيار  -جـ� 3ص 69تبني احلقائق
 جـ� 6ص . 38جملة الأحكام العدلية  -م ( -. ) 1289

ي ـ حترمي ا�ستخدام التمر خمراً:
يحرم تناول اخلمر و�شربها وبيعها وع�صرها،
ق��ال تعاىل (�إمنا اخلمر واملي�سر والأن�صاب
والأزالم رج�س من عمل ال�شيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون) (.)1
فقد يقوم بع�ض الع�صاة بتحويل التمر �إىل خمر
وذل��ك بعد معاجلة وتخمري وع�صر و�إ�ضافة
بع�ض الأ�شياء التي جتعل ه��ذا التمر يتحول
�إىل خمر ي�سكر من �شربه ولهذا نهى ال�شارع
عن ذلك وحرمة وبني �أن التمر قد ي�صنع منه
خمر ًا حمرم ًا .
عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال  ( :خطب
عمر على منرب ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم  .فقال � :إنه قد نزل حترمي اخلمر وهي
من خم�سة �أ�شياء العنب  ،والتمر  ،واحلنطة
 ،وال�شعري  ،والع�سل واخلمر ما خامر العقل )
(. )2
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�أما �إذا ترك التمر يف املاء يف مدة ال ت�ؤثر من
حيث التغيري والإ�سكار فال مانع من �شرب هذا
املاء املنقع (فعن �أبي حازم قال� :سمعت �سهل
بن �سعد ال�ساعدي �أن �أبا �أُ�سيد ال�ساعدي دعا
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لعر�سه ،فكانت
امر�أته خادمهم ي�ؤمئذ وهي العرو�س فقالت:
هل ت��درون ما انتفعت لر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ؟ �أنقعت له مت��رات من الليل يف
تور) (. )3
وقد عقد البخاري لهذا باب ًا فقال (باب نقيع
التمر ما مل ي�سكر) .
ق��ال �صاحب الفتح �إنّ البخاري قيده مبا مل
ي�سكر ،وامل��دة التي ذكرها �سهل وهو من �أول
الليل �إىل �أثناء النهار ال يح�صل فيها التغري
جملة (.)4
( )1املائدة � -آيه . 90
( )2رواه البخاري  -يف كتاب الأ�شربة  -الباب
 2،3،5ويف الفتح جـ� 3ص 54ط ال�سلفية ورواه
م�سلم  -يف كتاب الأ�شربة  -حديث . 9
( )3رواه البخاري يف كتاب الزكاة  -الباب 8
ويف الفتح جـ� 3ص 62ط ال�سلفية .
( )4ينظر فتح الباري � -شرح �صحيح البخاري
جـ� 3ص. 62
ك ـ التمر مال ي�صلح �أن يكون مهراً:
عن جابر ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم قال( :من �أعطى يف �صداق امر�أة
مِ � ُلء كفيه �سويق ًا �أو مت��ر ًا فقد ا�ستحل) (.)1
فمن ظاهر هذا احلديث �أن التمر ي�صلح �أن
يكون م�ه��ر ًا ل�ل��زواج م��ن ام ��ر�أة حيث اعتربه
�صلى اهلل عليه و�سلم �صاحل ًا ملهر امل��ر�أة بدل
النقديني الذهب �أو الف�ضة.
ل ـ حتـنيك املولود اجلديد بالتمر:
التحنيك :يعني دلك التمر يف داخل فم املولود
(.)2

وق��د �أث�ب��ت الطب �أن يف التمر ف��وائ��د كثرية
وتعارف النا�س عليها وتناقلوها.
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حــكمـه:
م�ستحب مل��ا ثبت ع��ن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم من حديث �أب��ي هريرة عن �أب��ي مو�سى
ر�ضي اهلل عنهما ق��ال( :ولد يل غالم ف�أتيت
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�سماه �إبراهيم
وحنكه بتمرة) (.)3
من يقوم بتحنيك الطفـل:
ال مانع �أن يتوىل العملية رجل �أو ام��ر�أة فقد
�أورد ابن القيم �أن �أحمد بن حنبل ولد له مولود
ف�أمر امر�أة بتحنيكه(. )4
( )1رواه � -أبو داود  -يف كتاب النكاح  -الباب
 29جـ� 2ص. 236
قال �أبو داود  :روى احلديث عبد الرحمن بن
مهدي عن �صالح بن رومان عن �أبي الزبري عن
جابر موقوف ًا ورواه �أبو عا�صم عن �صالح
بن رومان عن �أبي الزبري عن جابر  (.قال  :كنا
على عهد ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
ن�ستمتع بالقب�ضة من الطعام  ،على معنى املتعة
 ،قال �أبو داود ورواه ابن جريج عن الزبري عن
جابر على معنى �أبي عا�صم  ،انتهى.
( )2ل�سان العرب  -مادة حنك .
( )3رواه البخاري  -ويف الفتح جـ� 9ص587
ط ال�سلفية  .ورواه م�سلم جـ � 3ص 1690ط
احللبي .
( )4حتفة املودود يف �أحكام املولود � -ص. 19
هـل ي�شرتط التمر للتحنيـك:
مما ال�شك فيه �أنه الأف�ضل لفعل النبي �صلى
اهلل عليه و��س�ل��م ومل��ا يف ال�ت�م��ر م��ن ال�برك��ة
واخل�صو�صية .لكن لو مل يتي�سر التمر فال مانع
من الرطب ،و�إال ف�أي �شيء له حالوة وبالذات
الع�سل واهلل �أعلم.
التحنيك للطفل من �أجل التربك :م�ضغ التمرة
ونحوه من قبل املحنك لو�ضعها يف فم الطفل
�أم��ا بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فهذا
جائز وال مانع منه وذل��ك م��ن خ�صو�صيات
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم � .أما �إن يذهب

بالأطفال �إىل �أ�شخا�ص بذواتهم ليم�ضغوا لهم
التمر من �أجل التربك ومن ثم و�ضعه يف فم
الطفل فهذا م��ن ال�ب��دع التي لي�س لها �سند
�شرعي فال يجوز التربك بريق �أحد من النا�س
مهما علت منزلته ولهذا فيمكن عجن التمر
ب�أي طريقة من الطرق لو�ضعه يف فم الطفل
معجون ًا �سائ ً
ال لي�سهل م�ضغه وبلعه.
يقول ال�شيخ ابن عثيمني يف �شرح ريا�ض
ال�صاحلني.
(هذا التحنيك هل هو لربكة ريق النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أو من �أجل �أن ي�صل التمر �إىل
معدة ال�صبي قبل كل �شيء� ،إن قلنا ب��الأول
�صار التحنيك من خ�صائ�ص الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم فال يحنك �أحد �صبي ًا لأنه ال
�أحد يتربك بريقه وعرقه �إال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،و�إن قلنا بالثاين �أنه من �أجـل
التمـرات يـكون هو �أول ما ي�صل �إىل معدة
ال�صبـي ،لأنـه يكـون لهـا مبـنزلة الدبـاغ فنقـول
كـل م��ول��ود يحـنك ،ويف التمر خ�ير وف��ائ��دة
للمعدة (.)1
م ـ تـمـر ال�صدقة يحرم على النبي
و�آله:
عــن �أبـي هـريرة ر�ضـى اهلل عـنـه عــن ر�سـول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سـلم �أن��ه ق�ـ��ال�( :إين
لأنقلب �إىل �أهلي ف�أجد التمرة �ساقطة على
فرا�ش ثم �أرفعها لآكلها ،ثم �أخ�شى �أن تكون
�صدقة ف�ألقيها) (.)2
( )1ينظر �شرح ريا�ض ال�صاحلني  -ال�شيخ
ابن عثيمني  -جـ� 1ص 209 ، 203النا�شر دار
الوطن  -ط �أوىل 1415هـ
( )2رواه م�سلم جـ� 2ص. 616
وعن �أن�س بن مالك (وجد �صلى اهلل عليه و�سلم
مترة فقال :لوال �أن تكون من ال�صدقة لأكلتها)
(.)1

وع��ن �أب��ي هريرة ر�ضي اهلل عنه ق��ال�( :أخذ
احل ���س��ن ب��ن ع�ل��ي مت ��رة م��ن مت��ر ال�صدقة
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فجـعلـهـا فـي فـيه  .فقـال �صـلى اهلل عـلـيه
و�سـلم " كـخ كخ �أرم بهـا " �أمـا عـلـمت �أنا ال
ن�أكل ال�صدقة ) (. )2
�صالحية التمر للكفارة:
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :جاء رجل
�إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :هلكت يا
ر�سول اهلل قال " :وما �أهلكك " قال وقعت على
ام��ر�أت��ي يف رم�ضان .ق��ال " هل جتد ما تعتق
رقبه ؟ ق��ال :ال ق��ال :فهل ت�ستطيع �أن ت�صوم
�شهرين متتابعني ؟ قال ال .قال " :فهل جتد ما
تطعم �ستني م�سكين ًا ؟ قال :ال .قال ثم جل�س.
ف�أتى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعرق فيه
متر .فقال :ت�صدق بهذا .قال� :أفقر منا ؟ فما
بني ال بتيها �أهل بيت �أحوج �إليه منا ف�ضحك
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حتى بدت �أنيابه.
ثم قال :اذهب ف�أطعمه �أهلك)(.)3
ويف حديث ما ي��دل على �أن التمر يعترب من
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الطعام املحبوب للنا�س.

�ص ـ حرمة التبزر والتخلي حتت
النخل املثمر:
يكره التخلي حتت �شجر ونخل مثمر .قال يف
ك�شف القناع( :ويحرم التبول �أو التغوط يف
ظل نافع وحتت �شجرة عليها ثمـرة مقـ�صـودة
مـ�أكـولة لأنه يف�سـدها وتعـافـهـا الأنف�س(.)4
( )1ينظر م�سلم  -يف كتاب الزكاة  -الباب 164
جـ� 2ص . 617ويف م�سند �أحمد جـ� 2ص. 180
( )2البخاري  -يف ال��زك��اة الباب  - 60ويف
م�سلم  -ك �ت��اب ال��زك��اة  -ح��دي��ث  161جـ2
�ص. 616
( )3ينظر ال�ب�خ��اري ،يف ك�ت��اب ،ال�ك�ف��ارات،
الباب  - 3وينظر م�سلم ،يف كتاب ،ال�صيام،
احلديث رقم  81جـ� 2ص. 642
( )4ك�شاف القناع جـ� 1ص. 64

تنظيم �سقي النحل من ال�سيول:
حدثنا عبد اهلل بن يو�سف حدثنا الليث قال
حدثني ابن �شهاب عن عروة عن عبد اهلل بن
الزبري ر�ضي اهلل عنهما �أنه حدثه �أن رجال من
الأن�صار خا�صم الزبري عند النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف �شراج احلرة التي ي�سقون بها
النخل فقال الأن�صاري �سرح امل��اء مير ف�أبى
عليه فاخت�صما عند النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
للزبري ا�سق يا زبري ثم �أر�سل املاء �إىل جارك
فغ�ضب الأن�صاري فقال �أن ك��ان اب��ن عمتك
فتلون وجه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ثم
قال :ا�سق يا زبري ثم احب�س املاء حتى يرجع
�إىل اجل��در فقال ال��زب�ير واهلل �إين لأح�سب
هذه الآية نزلت يف ذلك (فال وربك ال ي�ؤمنون
حتى يحكموك فيما �شجر بينهم) ( .)1جاء يف
الفتح�( :إن ظاهر اخل�بر ي��دل على �أن الأول
الذي يلي املاء له احلق يف ال�سقي �أو ًال لنخله

وق��ال ابن التني :اجلمهور على �أن احلكم �أن
مي�سك �إىل الكعبني  -وخ�صه ابن كنانه ،يف
النخل وال�شجر ،وعن معمر قال� :سمعت غري
الزهري يقول نظروا يف قوله( :حتى يرجع �إىل
اجلدر) فكان ذلك �إىل الكعبني.
ويف احلديث �أن من ا�ستغنى عن املاء ال يحب�سه
عمن يحتاج وفيه �أن للحاكم �أن ي�شري لل�صلح
بني املتخا�صمني وير�شد �إليه وال يلزم به �إال
�إذا ر�ضيه ،وللحاكم �أن ي�ستويف ل�صاحب احلق
حقه �إذا مل يرتا�ضيا ،وفيه توبيخ من جنى على
احلاكم ومعاقبته (.)2
( )1رواه الإمام البخاري  -يف كتاب امل�ساقاة
 رق��م احلديث � - 2360أخ��رج��ه م�سلم يفالف�ضائل � 4347أخرجه الرتمذي يف الأحكام
 ، 1283تف�سري القر�آن � ، 2953أخرجه الن�سائي
يف �آداب الق�ضاة � ، 5321 ، 5312أخرجه �أبو
داود يف الأق�ضية � ، 3153أخرجه ابن ماجة يف
املقدمة  ، 15الأحكام � ، 2471أخرجه �أحمد يف
م�سند الع�شرة املب�شرين باجلنة . 1345
تف�سري بع�ض الكلمات يف احلديث  :ـ
* ال�شراج  :م�سيل املاء
* ( فال وربك ال ي�ؤمنون حتى يحكموك� ) ..آية :
قر�آنية � :سورة الن�ساء �آية رقم . 65
( )2ينظر ال�ف�ت��ح  -جـ� 5ص 40 - 39ط
ال�سلفية .
ومن هذا احلديث :يظهر لنا حر�ص الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم على ف�ض املنازعات
التي تتعلق بالإنتاج ال��زراع��ي وذل��ك ليتمكن
النا�س من زراعة النخل وغريه مما يفيد الفرد
وينعك�س �أثره على اجلماعة بدون م�شاكل تعطل
الإنتاج .واحلديث رد على من يرى ف�صل الدين
عن �شئون احلياة والق�ضاء ونحو ذلك.
احلكمة من الإفطار بالتمر يف رم�ضان
م��ن ف��وائ��ده ال�صحية �سرعة �إم ��داد اجل�سم
بالطاقة وال�سعرات احلرارية .وجاء يف كتاب
ريا�ض ال�صاحلني للإمام النووي �ص 465عن

�سليمان بن عامر ر�ضي اهلل عنه عن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم قال�( :إذا افطر �أحدكم
فليفطر على متر ف��ان مل يجد فليفطر على
ماء فانه طهور) رواه �أبو داود والرتمزي وقال
حديث ح�سن �صحيح.
�إن ال�صائم يعرتيه نق�ص بع�ض �أن ��واع من
ال�سكاكر (ولذا ال�صوم مفيد ملري�ض ال�سكر
خا�صة) ال�ت��ي مت��ده بالطاقة وك��ذل��ك بع�ض
العنا�صر احليوية الهامة التي بتغريها يف
الإفطار وال�سحور بالبدائل الغذائية تعد نعمة
من اهلل لتنقية اجل�سم وتطهره بال�صوم وك�أنها
تغيري زيت ال�سيارة مث ً
ال.
والتمر �سريع اله�ضم واالمت�صا�ص خالل �ساعة
تناوله مما ي�سرع يف �إم��داد اجل�سم بالطاقة
وتعوي�ضه بالعنا�صر املعدنية والفيتامينات
والكربوهيدرات مع ما يقوم به التمر �أثر ما به
من مواد �سليوزيه ت�ساعد املعدة على عملياتها
اله�ضمية وكذلك تنظيفها وتطهريها.
ولوجود �سكاكر هامة لطاقة الإن�سان كالغلوكوز
 GLUCOSEو�سكر الق�صب �سريع اله�ضم
نوع ًا ما لأنه ثنائي الت�سكر فيتحول بوا�سطة
خمرية ال�سيكراز  SUCRASEامل��وج��ودة يف
الع�صارة املعوية �إىل اجل�ل��وك��وز والفركتوز
اللذين ميت�صان من ج��دار الأم�ع��اء الدقيقة
للدم ث��م الأن�سجة ليولدا الطاقة احل��راري��ة
املطلوبة للج�سم بعد متثيله وحتويله �إىل ماء
وثاين �أك�سيد الكربون الذي يخرج مع الزفري
�أثناء التنف�س ما يزيد عن حاجة اخلاليا فهو
ي�صل �إىل الكبد ال��ذي يحوله �إىل جليكوجني
وي�خ��زن هناك حتى احل��اج��ة �إذ يتحول مرة
ثانية �إىل جلوكوز.
ومبا �أن التمر �سريع اله�ضم و�سريع االمت�صا�ص
فين�صح ال�صائم عند الإفطار بتناول قليل منه
مع �شربة م��اء ،كما كان يفعل �سيد املر�سلني
حممد �صلوات اهلل و�سالمه عليه .وبعد �صالة
املغرب يتناول طعام الإفطار اخلفيف فبذلك
ال ي�شعر ال�صائم بالتعب والتخمة ويزول عنه
الك�سل والإجهاد وتلبك الأمعاء وي�صبح ن�شيط ًا

قوي ًا لأن ال�سكريات املوجودة بالتمر متد بطاقة
ح��راري��ة �أق��ل م��ن �ساعة ،وه��ذا وق��ت ق�صري
ج��د ًا �إذا ق��ورن ب ��الأرز والدهنيات واللحوم
التي حتتاج �إىل عمليات ه�ضم ومعقدة بعك�س
اجللوكوز الأح ��ادي الت�سكر امل��وج��ود بالتمر
وال��ذي ميت�ص مبا�شرة دون ه�ضم من جدار
الأمعاء الدقيقة.
ع�لاوة على ذل��ك ف��ان معدة ال�صائم هادئة
م�سرتخية ف�إذا �أرهقها عند الإفطار مبا�شرة
بالدهنيات ال�صعبة اله�ضم �سيتعبها  ،وي�شعر
بالتخمة و��س��وء اله�ضم وتعفن يف الأم �ع��اء،
فالأكل لي�س بالكم بل بالنوع وال مبلء البطون
ال��ذي ي�سبب التلبك و�سوء اله�ضم ،وه��ذا ما
�أثبته الطب احل��دي��ث وق��ال��ه ال��ر��س��ول الأم��ي
�صلوات اهلل و�سالمه عليه قبل �ألف و�أربعمائة
�سنة فقال �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما ملأ ابن
بطن) (.)1
�آدم وعاء �شر ًا من ٍ
ول �ق��د ح��ث ال��ر� �س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم
ال�صائمني يف رم�ضان �أن يجعلوا بدء فطورهم
بعد �صيامهم الرطب �أو التمر وذل��ك لأنهم
فقدوا ما ادخروا من �سكريات يف يوم.
�إن نق�ص ن�سبة ال�سكر يف اجل�سم �أثناء ال�صيام
هي التي ت�سبب الإح�سا�س باجلوع ولي�ست قلة
الطعام وال�شراب هي �سر ذلك ولذا كان ال�سر
يف الإفطار بالتمر وكذلك ال�سحور وخا�صة �أن
�سكر الفكتوز يعو�ض ال�سكر املحرتق يف الدم
نتاج احلركة وبذل اجلهد فال يفرت ال�صائم وال
يتعب ناهيك عن �أنه يقوي الكبد والقلب والدم
ملا يحتويه من منجم معادن �سهلة و�سريعة
االم�ت���ص��ا���ص ف �خ�لال ��س��اع��ة يه�ضم التمر
كالع�سل و�سبحان 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
َ
َ
والغرس ()5-2
والفسيلة
محمد السامرّائي
ّ

m_1971@hotmail.com

حتدث �أبو حامت ال�سج�ستاين يف كتابه» النخل» عن جملة �أ�شياء تخ�ص
ال�شجرة املباركة منها النوى والنقرية والف�سيلة والغر�س وغريها .وبد�أ
عجمة ،واجلميع :
كالمه عن النواة قائ ًال :يقال للنواة من كل �شجرة َ
ال َع َجم ،وكذلك نوى ال ّنبق واخلوخ والعنب وك ّل �شيء .وقال �أع�شى بني
قي�س بن ثعلبة:
َغ َراتُك با َ
خليل � َ
أر�ض ال َع ُد ِّو
كلقيط ال َع َج ِم
وجذِ عا ُنها ِ
ُ
�أراد �أ ّنها يف ال�صالبة كالنوى الذي يلقط من الأر�ض
من َن َوى ال َع َجم ،وهو �أ�صلب من نوى التمر املبلول
باخل ّل والنبيذ .ويروى« :كلفيظ ال َع َجم» ،زعموا،
وهو ما تلفظه من فمك �إذا �أكلت التمر �أو الرطب.
وواح��د اجل��ذع��ان :جذع .و�أم��ا ال َع ْجمْ ،
فامل�ضع .يقال:
عجمت ال�شيء عجم ًا� :إذا م�ضغته ،وهو طيب ا َمل ْع َج َمة.
وقال �أبو زيد الأن�صاري :الق�شرة التي على النواة  :الق ِْطمري والفُوفة،
واجلمع :الف َ
ُوف .وقال بع�ض �أهل العلمُ :ف ْوفة كل �شيء ق�شره.
ً
وقال �أبو زيد :والذي يكون يف بطن النواة طوال :الفَتيل .قال :والنقرة التي
يف ظهر النواة :النقري ،وقد قال اهلل ج ّل وعزّ »:وال ميلكونَ من ق ْ
ِطمِ يرْ ».
ف�ضربه مث ًال ،ف�إن كان التف�سري على هذا ،فهذه �أمثال �ضربها اهلل تبارك
وخ�ص بها َنوى التمر دون �سائر ال ّنوى.
وتعاىلّ ،
َنوى النخل عظيم
ً
و َن��وى النخل عظيم الربكة ج��دا ،تُعلف الإب��ل النوى حتى ت�سمن وتكرث
�شحومها ،فرمبا وجدوا يف �أبعار الإبل ال ّنوى ال�صحاح بالأبطح بعد �شهر
ال�صنايا
ونحو ذلك .وتقوى الإبل بذلك على حمل املحامل الثقال ،وتعلف ّ
من الغنم النوى �أي�ض ًا فيكرث �ألبانها .ويباع بالب�صرة من النوى مبال عظيم
جد ًا ال ي�ضبط ح�سابه .ومنافع النخل ال حت�صى كرثه ،و�إن الكرم لكرث املنافع
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و�إن

مل تبلغ منافعه منافع النخل.

وعن �أن�س بن مالك ،عن النبي �ص ّلى اهلل عليه و�سلم انه قال »:كلوا الزبيب
ح�سن
ف�إ ّنه ي�أكل البلغم ويطفئ ا ِمل ّرة ويذهب بالن�صب وي�ش ّد الع�صب ،و ُي ِّ
ا َ
خل ْلق» .
قال �أبو حامت  :وذكر لنا بع�ض الثقات من �شيوخنا �أنّ رج ًال من �أهل اليمن
ر�أى يف �إبل له م�ؤبلة يوما جم ًال ك�أ ّنه كوكب بيا�ض ًا وح�سن ًا ،ف�أقر ُه فيها
حتى �ضربها ،فلما لقحت ذهب راجع ًا فلم يره الرجل حتى كان العام
املقبل ،و�إنه جاء وقد نتج الرجل �إبله وحتركت �أوالدها فلم يزل فيها حتى
�ألقحها ثم ذهب راجعا فتبعته �أوالده وتبعها الرجل فلم يدر حتى �صار
بعني وبار :وهي عني ماء للجن ،ال يدري �أحد اليوم �أين هي ؟ ف�أدركها

وبقر ونخلٍ قد
وحم ٍري وطِ باء ٍ
عند �إبل وح�شية َ
بلغ ثمره رقابه ،لي�س �أحد يطوره وال يعلم به،
وتلك الوح�ش جترحه.
قال :و�إنه �أتاه رجل من اجلنّ فقال :ما �أوقعك
هاهنا؟ قال :تبعت �إبلي هذه ،فقال :لو كنت
قدمت �إليك قبل اليوم لقتلتك ،ولكن اذهب وال
َت ُعد ،وهذا اجلمل من �إبلنا ،وعمد �إىل �أوالده
فحازها له و�صرفها معه .فيزعمون �أنّ هذه
النجائب املهرية من ذلك ال ّن ْ�سل .وجاء الرجل
فحدث ب��ه بع�ض ملوك ك�ن��دة ،فطلبها حتى
�أعيا فلم يقدر عليها ،ومل يعلم �أين هي حتى
ال�ساعة ،فتلك عني َوبار.
وق��ال �أب��و زي��د وغ�يره :تركته ببلدة � ْإ�صمِ تَ ،

وتركته مبالحِ �س البقر ،وتركته مبخاو�ض
الثعالب ،وتركته بهَور داب��ر ،وتركته بوح�ش
� ْإ�صمِ ت وبعني َوبار .كل هذا حيث ال يدري وال
ُيعلم.
قال �أبو حامت عن ُغ�صني بن عمرو بن الغوث
بن طيىء� :إنّ النخل يزرع نوىً يف بالد طيىء،
ُيعمد �إىل ت��راب طيب و�أر� ��ض �سهلة ،وربمّ ��ا
كان يف جواءٍ من الرمل َج ْلد ،والرمل حميط
ب��ه ،ورمب��ا ك��ان يف �أر���ض غليظة فيها حجارة
فتخرق احلجارة �إىل تراب �أ�سفلها  ،وال يكون
ال�صماء ،فيجعلون يف كل حفرية
يف ال�صخرة ّ
يات،
نواة �أو اثنتني �أو فوق ذلك �إىل ع�شر َن َو ٍ
وال يكون فوق ذلك ،ويعمق لها يف الأر�ض حتى

تبلغ املنكب فري�ضع فيها النوى ،ثم ُيهال عليه
الرتاب ،و ُي�سقى بعد ذلك ودنا ،وال َودْن :الر�ش،
حتى يكون املو�ضع ُث َر ّي ًا خفيفة ،ال يكرث عليه
املاء فيع�شب� ،أيَ :ف َي ْعفَن.
ومن ال��ودن يقال  :حبل م��ودون� ،أي :مبلول،
وم ْودو ٌن.
و َنوىً وَدينٌ َ
اخل�س ،ويقال  :ا َ
خل ْ�سف:
أبنة
ل
قالوا :وقيل
ّ
�أح��ذي لنا من ه��ذه ال�صخرة نع ًال ،فقالت:
د ِّب�سوها� ،أيُ :بلُّوها ،حتى �أفعل.
ق��ال ال�ط��ائ��ي :وي��زرع ال � ّن��وى يف �آخ��ر ال�شتاء
م�ستقب ًال ال�صيف ،ف�إذا وجد ال ّنوى ح ّر الأر�ض
نبت ب��إذن اهلل -ج ّل وعز  ،-ورمبا جعل على
غرار واحد ،قال :يعني ُم ّ�سطر ًا ،قال الراجز:
الشجرة المباركة  -مارس 2014
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على غِ را ٍر ومثالٍ واحدِ
�أراد ّ
اطراد �أبيات الراجز ،لأنّ قبله:
ومِ ن طراز الرجز الأجاو ِد
قال :وربمّ ا �ضاقت الأر�ض ف�صارت يف املو�ضع
ال ّلفّة ،وا ّللفّة:املجتمع منه.
ّ
ق��ال :ويف كل زم��ان يغر�س �إال �أنّ هذا الوقت
�أحب �إليهم ،فيمكث النوى حتت الأر�ض خم�س
ع�شرة ليلة �إىل الع�شرين ،ودون ذلك ،ويقال
له :الزريعة ،واجلميع :الزُّرعان ،ثم يطلع.
النقّرية واخلو�صة والع�سيب
ق ��ال �أب���و جم�ي��ب واحل � ��ارث ب��ن دك �ي�ن� :أول
�أ�سمائها :ال ّنقرية ،وال ّنقرية�ُ :س ّرة ال َع َجمة.
وق��ال �أب��و زي��د :النقرية النقرة التي يف ظهر
النواة ،ومنها تنبت النخلة من ح ّبة �صغرية
مد ّورة تكون يف ذلك املو�ضع ،ف�إذا بزغت منها
وجنمت فهي جنمة وناجمة ،ثم هي �شوكة ثم
ت�صري ال�شوكة خو�صة ،وهي ا ُ
خل ّنا�صة ،يف لغة
طيىء ،واجلميع :ا ُ
خل ّنا�ص ،ثم تغبرُ �أيام ًا ثم
تطلع مع اخلو�صة خو�صة �أخرى ،ف�إذا �صارت
ثالث ُخو�صات فهي الفر�ش ،ثم يتتابع اخلو�ص
ال�سفيف ،وذلك
حتى يكرث ثم يعر�ض فيدعى ّ
ع�سب ،ف�إذا كرث ُخو�صة قيل :قد َع َّ�س َب،
قبل �أن ُي ِّ
وهو ع�سيب .ثم هي َن�سيغة� ،أي :ن�س َغ �أ�صله يف
الأر�ض ،ثم هي �شعيب ،لأنها قد ت�شع َّبت �أفنان ًا.
قال الطائي :ف��إذا ت�شع ّبت دعوناها �شي�شاءة
و�أ�شاء ،قال الرجز:
ما �شِ ئتَ مِ ن نَخْ لِ ومِ ن �شي�شا ِء
و�إذا �صارت خِ ي�س ًا ُقرانيَ فال تزال �أ�شاءة حتى
ُي ْعلم � َأذ َك ٌر هي �أم �أنثى.
الأ�شاءة الف�سيلة
وقال �أبوزيد :قال بع�ضهم الأ�شا َءة الفَ�سيلة،
وقال بع�ضهم :الأ�شاءة :ال��رديء من الف�سيل
ومن النخيل.
وقال الأ�صمعي :ال�شاءة جماعة نخل �صغار،
و�أن�شد:
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هَ زيز �أ�شاء ٍة فيها حريقُ
وقال �أبو زيد :ال ّنب ُل الف ُ
َ�سيل ،وقال بع�ضهم:
هو النخ ُل املُلتف ،قال :ويقال للف�سيلة :ت ْن ِبيتَة،
و�أن�شدنا:
بيداء مل ًي ْنبُتْ بها تنبيتُ
قالوا :هي ف�سيلة حتى ترتفع  ،ف��إذا ارتفعت
فهي َف�ت� ّي��ة ،واجل�م�ي��ع :الأف��ت��اء ،حتى تفوت
الأي��دي ،ف ��إذا فاتت الأي��دي �أن تنال ر�ؤو�سها
فهي النخل اجل ّبار ،لي�س بالطويل وال الق�صري،
وقال املخ ّبل القُر ْيعي:
حتى �أباءوا بيتي هَ ْج َم ٍة
َب َكراتُها ك َنواهم اجل ّبا ِر
ف�إن ُقثت بعدما حتمل فهي القثيقة تقثثها عن
�أخواتها ،تو�سع لهن �أو ي�ضيق مكانها .وقال �أن
روي�شد� :إذا ع�سب اخ��رج �شيفه ،وه��و �شوكة
وال�سالء
ال��ذي مب�ؤخر الع�سيب ،وهو ال�شوك ُّ
والأ��س��ل ِّ
و�سالءة
وال�شيف ،وال��واح��دة� :شوكة ُ
و� َأ�سلة و�شِ يفة .والأ�سل �أي�ض ًا نبات ُنعمل منه
الغرابيل .والأ�سل :الأ�س ّنة ،وهو ت�شبيه .و� ُأذن
ُم�ؤَ�سلة� ،أي :محُ دّدة دقيقة ،ت�شبيه �أي�ض ًا.
�أول �أ�سماء الف�سيل
قال :و�أ ّول �أ�سماء الف�سيل :الغري�س ،وذلك حني
يكون خَ زازة �أوخَ �زّة ،وهي عود واحد يف �أ�صل
�أ ّمها حتى ت�صري على ثالثة �أع�سبة �أو �أربعة.
ث��م ه��ي ال ُق ْلعة ،ث��م ه��ي َ
اجلثيثة ،واجلميع:
َ
اجلثيث .وذلك �أول ما تقلع من �أمهاتها .يقال:
جثّ فالن ف�سيل �أر�ضه ،وقد اجتث من النخل
يج ُثه
خم�س ف�سائل� ،أي :قلعهُن .يقال :ج ّثه ُ
جث ًا .وي�سمى الذي ينزع به الفي�سل :املِجثات،
ت�شبيه اي�ض ًا.
ويقال :عن الغَر�س :اج َعل مع كل َجثيث ٍة نواة
ف�أ ّيهما بقيت بقيت ،ويقالَ :
اجلثيث :الف�سيل
وال َودِي ،والهِ راء ،وان�شد:
�أبعدَ َعطيتِي �ألف ًا جميع ًا
من املرج ِّو ثا ِق ُب ُه الهِ را ُء
� ُأذ ُّم َك ما تَرق َر َق ما ُء عيني

علي �إذ ًا من اهلل ال َعفَا ُء
َّ
قوله« :ثاق ُبه الهِ راء» ،يعني :قد َط َلع
وقال احلارث بن دُكني  :قال ابن اخلطاب »:لو
َ�سمِ عتُ ال�صيحة يف يدي ف�سيلة� ،أو قالَ :ودِّيه،
ملا ُر ْمت �أن �أغم�سها يف الأر�ض قبل �أن تدركني
ال�صيحةُ ،م ِّ
رغبة �إذا ركزها يف طين ٍة مل ي�أكل
منها طائر وال منلة وال دابة �إ ّال له يف ذلك �أجر
ما قامت على �أ�صلها و�إن كان قد مات.
و�إذا ك��ان��ت ال�ف���س�ي�ل��ة يف اجل� ��دع ومل تكن
ُم�ست�أْر َِ�ضة فهي من خ�سي�س ال� َودِيّ  ،و ت�سمى:
الراكب .وقال �أبو جميب :الراكبة املُلتلهفة� ،أي
 :تلهّف على �أن تخالط الأر�ض .وق��ال حم ّمد
بن عبد امللك الأ�سدي :ال� ّرواك��ب :ال��روادف،
واحدتها :الرادفة .وقال بع�ض اليمام ّيني :هي
�واق� ،إذا كانت يف ال ُع ُ�سف ا ُ
ال� َع� ُ
خل ْ�ضر .ف�إذا
كانت يف اجلذع وال مت�س الأر�ض فهي الراكبة.
قال �أبو حامت :وال يقالَ :ر ّكابة ،هو من كالم
ال�صبيان ،و�إنمّ ا الر َّكابة :الكثرية الركوب من
الن�ساء .و�إذا ف�صلت ال َودّية ب َك َرب ٍة من �أ ّمها
قيلَ :ودّية ُمنْعلة ،ف�إذا بانت الف�سيلة من �أمها
حتى ت�ستغني عنها وتنف�صل منها قيل :ف�سيلة
بتيلة ،وقيل لأمهاُ :م ْبتِل.
وقال املُ ِّ
تنخل الهذيل:
َ
ذلك ما دي ُن َك �إذ ُج ِّن َنتْ
�أحمالها كال ُب ُكر املُ ْبتِلِ
ف�سيل ُه.

النخل املبتل والباكورات
ويروى� « :أجمالها ُج ِّن َبت»� ،أي �صارت يف �أحد
اجلانبني .ك�أنه ق��ال :كالنخل املُبتِل ،وواح��د
ال ُب ُكرَ :بكور ،وهي الباكورة .ويقال لمِ ا َعجِ َل من
الثمار من كل �شيء :باكورة واجلميع :بواكري
وباكورات .ونخلة ُمبتِل �إذا ُقطِ ع عنها َف�سيلها.
ودار َبتيل :منقطعة من الدور .وال َبتيل ا�سم
ح�صن باليمامة .ويقال � :أعطاه عطا ًء َب ّت ًا َب ْت ً
ال.
وقال :والبَتُّ �أي�ضا :القطع .وان ِبتات املر�أة� :إذا
انفردت عن القوم .واملُ َبتَّلة ا َ
خل ْلق :التي ك�أنها
مل ُي�ؤ ّلف بع�ض خَ ْلقها ببع�ض .وقيل لعي�سى بن
م��رمي -عليه ال�سالم :-اب��ن ال�ع��ذراء البتول.

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

وال َبتيل اي�ضا :املنقطعة �إىل ر ِّبها.
و�سمعت اب��ن امل �ن��اذر ي �ق��ول :ي �ق��ال :ال� َب�ت��ور
�أي�ض ًا .ويقال :انبتَلت وان َبترَ ت �إىل ر ّبها .ويف
القر�آن»:وتبتّل �إليه تبتي ًال» ،والقيا�س :تب ُت ً
ال.
ويف احلديث ال�شريف « :نهى عن ال َت َبتل» يعني
االنقطاع من النا�س كفعل ال ُّرهبان.
ّ
و�إذا ُغر�ست ال َودّية يف �أر�ض ُ�صلبة قيل� :إنها ال
تك ُرم حتى يفقر لها .والتفق ُري� :أن حتفر بئر ًا
ثالث ًا يف ث�لاث يف خم�س ثم تكب�سها برت ُنوق
امل�سايل وبالدِّ من .وال�ّت�رّ ن��وق :ال��ذي يبقى يف
ال ُغدُر من الطني .قالوا :والدِّ َمنُ  :ال َب ْعر .فيقال:
كم فق ّرتمُ ؟ فيقال :مئة َفقري �أو �أكرث �أو �أقل.
و�أن�شدين الأ�صمعي:
ما ليل ُة الفَق ِري �أ ّال َ�شيطانْ
وهو مو�ضع .يعني :من الوح�شة �أو �شدة ال�سري.
ال�سقي
وال َي�ستغني املغرو�س من الف�سيل عن
ّ
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غر َ�ست قيلَ :و ّجهها،
والرِّيّ حتى ينت�شر ،و�إذا ِ
وهو �أن يمُ يلها ِق َبل ال�شمال ،فتقيمهُا ّ
ال�شمال
�إىل �أن تن ُبت ،و�أن�شد �أبوحامت:
فباتَ ُير ّوي � َ
أ�صول الف�سيل
فعا�ش الف�سي ُل وماتَ ال ّر ُجلْ
َ
الكالبي:
وقال
ّ
� َ
أعطى مِ ن الف�سيلِ �أو �أنوائ ِه
َ�صوادي ًا َر َ�ستْ على روا ِئ ِه
الأنواء جمع النوى
والأن� ��واء :جمع النوى .وال���ص��وادي ه��ا هنا:
ِّ
الطوال .وال�صوادي �أي�ض ًا :العِطا�ش .وهذا من
الأ�ضداد .وال ّرواء :املاء الكثري .وقال املحرزيّ
املد ّ
ين:
َ
النا�س خ�شية ال ُّتبرَ ِ
ُي َف ِّق ُر ُ
وال � ُّت�بر :ه�ن��ات بي�ض مثل ال � ُّن��ورة ت�ك��ون بني
ظهري الأر�ض .قالوا :فهي َودّية حتى تركزها
يف الأر���ض ف ��إذا ركزتها فهي « َر ْك���زة» ،حتى
تنت�شر ثابتة ث��م ه��ي «ال� َغ��ري���س��ة» ،م��ا م�شت
احلياة فيها ،و�إذا اخ�ض ّرت حتى يخرج قلبها،
ويقال :قلبها ،وتمُ ِخُ �شحمتها ،وي�ضرب عِ ْر ُقها،
وتخرج ليِنتُها .ثم هي م�ؤتزرة ،وهي لقيفة ،ثم
هي عالقة.
ال َقلْب وال ُقلْب
وال َق ْلب وال ُق ْل ُب لغتان ،واجلمعِ :ق َل َبة وقلوب
و�أقالب .ف�إذا خرجت لها �سعفات بعد غر�سها
قيل :قد انت�شرت ،وه��ي ُمنت�شرة.ويقال :قد
�أج �ث �� ّأل الف�سيل� :إذا انت�شر وانتفخ ،و�أن�شد
الأ�صمعي:
جاء
ال�شتاء واجث�ألّ ال ُق ْنبرَ ُ
َ
ُ
ي��ري��د :تنفّ�ش القنرب ،وال��واح��دة ُق � ْن�َب�رَ ة من
الطري .وقد يقال :ال ُقبرّ ة ،وذلك �أنه �إذا جاء
ال� ُق� ُّر تَنف َّ�ش .ق��ال �أب��و ح��امت� :أ��ص��ل «اج �ث �� َّأل»
أفعال ،من َ
� ّ
«اجل ْثل» .ويقال� :شع ٌر جث ٌل ،فهمزوه
كما يهمز بع�ضهم :اح َم�أ َر وا�سو�أدّ ،فرار ًا من
التقاء ال�ساكنني ،وهما �أول احل��رف املُ�شدد
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والألف التي قبله.
ويقال :لفالن من املنت�شر كذا وكذا .وحينئذ
مت ُكن وي ُثبت عِ رقها و َت ُع ُّ�ض ،وتنت�شر قمتها
أخرجت ُق ْلب ًا �أو ُق ْلبني
وت�سمن �شحمتها ،ف�إذا � َ
قيل :قد �أن�سغت و�أن�ش�صت ،ف�إذا �صار لها جذع
قيل :قد َق� َع��دت ،ويف �أر�ضه من القاعد كذا
وك��ذا ،واجلمع :القواعد ،ف ��إذا �أطعمت قيل:
ُم ْطعِم ،ثم هي حاملة وحامل ،ف�إذا َحملت وهي
�صغرية قيل :يف �أر�ضه من املُهِ تجِ نات كذا وكذا
وقال �أبو جميب :هي الهاجن وهُ نّ الهَواجِ نُ .
العِ�ضدانة
ق��ال اب��ن روي���ش��د :ث��م ُي � َر ِّح��ي جِ ��ذع�ه��ا ،يعني
ي�ستدير ويتمكن .ف�إذا َر ّحى جِ ذعها فهي كتيلة،
وجِ ماعُ ها ال ُكتْالن ،وقد يقال :الكِ تْالن ،كما
يقال :القُ�ضبان والقِ�ضبان .وحينئذ ُ
تنال ال�شاة
والكلب فال تكاد ثمرتها ت�سلم ثم متتنع �إذا
طالت ف�إذا �صار لها جذع يتناول منه املُتنا ِو ُل
فتلك النخلة ال َع�ضيد ،واجلم ُع الع ْ
ِ�ضدان.
قال �أبو زيد :هي العِ�ضدان ُة ،واجلماع العِ�ضدان،
ف�إذا فاتت اليد و�أرقت فهيَ :
اجل ّبارة ،واجلمع:
َ
اجل ّبار .وقوله� :أرقت� ،أي  :مل ُيقدر على ثمرتها
حتى تُرقى� ،أي :ي�صعد عليها ،وي�سمى احلب ُل
الذي ُي�صع ُد به «ال ُك ُر» ،واملِر َقاء» و» َ
احل ْلقَة»،
وتقول الأ َكرة بالب�صرة ويقال لل َكر بالنبطية:
تبليا .ف�إذا ارتفعت اجلبارة فطالت فهي ال ّرقلة
 ،وثالث َرقالت ،واجلميع :ال ِّرقال .و�إذا ُو ِ�صف
الرجل قيل :ك�أنه َر ْقلة .وقد يقال :هو َر ْقلة.
و�أهل جند ي�سمون ال َّرقلة :ال َعيدانةَ ،
واجلميع :
العيدان .وكذلك ال َّرعلة ،وثالث َرعالت ،وهُ نَّ
ال ِّرعال ،مثل ال ّرقلة وال ِّرقال ،و�أن�شدَ :
جوادف
و�إذا َم َ�شينْ َ َم َ�شينْ َ غ َري
ٍ
هُ نّ اجلنوب نواعم ال َعيْدانِ
وه��ي ا َ
خل� ْ���ص�ب��ة ،وث�ل�اث خَ � ْ���ص�ب��ات ،واجلمع
الكثري :اخلِ �صاب .وقال الأع�شى:
�صاب
وك ُّل طويلٍ كجذ ِع اخلِ ِ
لطات ُل ُث ْم
َي ْردي على َ�س ٍ

النخلة الطويلة :البا�سقة
ّ
الطويلة»ال�ش ّماء» « ،البا�سِ قَة»
ويقال للنخلة
واجل�م��عُّ :
ال�ش ُّم والبَوا�سِ ق والبَا�سِ قات .ويف
قات» ويقال للطِ َوال»
ال �ق��ر�آن »:والنَّخْ َل با�سِ ٍ
ال ُع ّم» ،والواحدة يف ما �أظ��ن «ال ُعميمة» .قال
�أُحيحة بن ا ُ
جلالح:
ف ُع ُّم ل ُع ِّم ُك ُم ناف ُع
وطفل لطف ِل ُكم ُي� َؤم ُل
�ضرب «ال� ُع� ّ�م» مث ًال .يقول :النخل ال� ُع� ُّم� ،أي
ال� ِّ�ط��وال ،م��ن ه��ذا ال��ذي ا��ش�تري��ت للرجال،
لل�صغار من ولدي ت�شِ ُب معهم،
ال�صغار ِّ
والنخل ِّ
وقال �سويد بن ال�صامت:
�أد ْينُ وما َد ْيني عليكم َمب ْغ َر ٍم
ولكن على ُّ
راوح
ال�ش ِّم اجلِ ال ِد ال ِّق ِ
قِر َواح
و�سل�سِ َلت� ،أي :وقع
وقالوا �إذا جت ّردت النخلة َ
َك َر ُبها وطالت فهي قِرواح ،واجلمع :القَراويح،
ال�س ُحوق وال� ّ�ط��روق ،واجلمع:
ومثل ال� ِق� ْرواحّ :
و�سحائقُ ،
وط ُرق َ
وال�صوادي:
وط َرائِقّ .
ُ�س ُحق َ
ال� ِّ�ط��وال ،وال��واح��دة� :صادية .ويقال للعِطا�ش
ال�صوادي ،قال ال�شاعر:
�أي�ض ًاَ :
َ�صوادٍ ما َ�صدَ ْينَ وقد َر ِوينا
�أي طِ � � َوال ،م��ا َعطِ �ش .ونخلة ُم � ْه��جِ ��رة� :إذا
�أفرطت طو ًال قال :وان�شد:
ال�س ُح ِق املهاجِ ر
ُيعلى ب�أعلى ُّ
منها عِ ُ
�شا�ش الهُدهُ دِ القُراق ِِر
امل�صدر:
�أبو حامت ال�سج�ستاين »:النخل» ،حققه وعلق
عليه وق��دم له الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،دار اللواء للن�شر والتوزيع،
بريوت ،لبنان.
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نيكسون اشهر علماء
النخيل والتمور في امريكا
في القرن العشرين
ا .د .خالد بن ناصر الرضيمان
khalid1963@hotmail.com

ا�شهر علماء النخيل والتمور يف امريكا يف القرن الع�شرين
هو العامل روي نيك�سون ول��د يف مدينة داي��د يف والي��ة فلوريدا يف عام
1895م.
والتحق يف جامعة اريزونا وتخرج منها �سنة 1922م من كلية الزراعة.
و قد بدا العمل كباحث متخ�ص�ص يف مركز ابحاث النخيل يف مدينة انديو
يف جنوب كاليفورنيا يف عام 1923م التابع لوزارة الزراعة االمريكية.
وق��د كانت ابحاثه عن النخيل يف جميع جماالتها املختلفة من ت�أثري
املعامالت الزراعية الفنية املختلفة على جودة الثمار.
و ا�ستمر يف ابحاث النخيل و التمور لأكرث من ن�صف قرن .و�صلت عدد
ابحاثة عن النخيل والتمور لأكرث من  80بحث 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
ن�شر يف عام 1945م حيث طبع الكتاب خم�س مرات و اخر طبعه له يف
عام 1978م  .والكتاب املوجود يف املراجع الذي طبعته جامعة كاليفورنيا
يف عام 2007م عن ا�صناف النخيل امل�ستوردة واال�صناف االمريكية
معظم حمتوياته من ابحاث العامل نيك�سون حيث �صورتة يف مقدمة
الكتاب واي�ضا ذكر يف املقدمة ان معظم حمتويات الكتاب من ابحاث
العامل نيك�سون .ويعترب هذا الكتاب من اهم املراجع العلمية عن النخيل
والتمر يف امريكا.
و قد ح�صل على منحة بحثية من جوجنهم يف �سنة (1949-1948م) .و
هذه املنحة ب�شكل م�شروع للدرا�سة ا�صناف النخيل يف العامل .لذا ذهب
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نيك�سون اىل �شمال افريقيا لكل م��ن ال��دول
العربية التالية (اجلزائر  ،تون�س  ،املغرب) و
اي�ضا ذهب اىل جنوب ا�سبانيا .وا�ستفاد من
الزيارات العلمية التي اك�سبته خربة دولية عن
زراعة النخيل يف العامل.
و يف عام 1953م تعاقدت وزارة الزراعة يف
اململكة العربية ال�سعودية مع الباحث نيك�سون
مل��دة �ستة ا�شهر لعمل درا� �س��ة ع��ن ا�صناف
النخيل يف اململكة وقد كتب العامل نيك�سون بحث
عن زراعة النخيل يف اململكة العربية ال�سعودية
يف جملة معهد التمور التابع ل��وزارة الزراعة
االمريكية يف عام 1954م .وهذا البحث يعترب
من التقارير العلمية االوىل املوثقة عن زراعة
النخيل يف اململكة ح�سب معلوماتي.
يف عام 1959م ذهب الباحث نيك�سون يف زيارة
اىل ليبيا ملدة �شهرين و ح�ضر امل�ؤمتر الدويل
عن النخيل يف ليبيا و اي�ضا عمل بحث عن
املمار�سات الزراعية الفنية للنخيل يف ليبيا و
تون�س .
و يف ع��ام�ين  1966-1965م عمل الباحث
نيك�سون كم�ست�شار علمي حلكومة ال�سودان عن
م�شروع تطوير انتاج النخيل يف ال�سودان.
يف نهاية ع��ام 1965م زار ال �ع��امل نيك�سون
منطقة �صغرية يف ا�سرتاليا معروفة يف انتاج
النخيل و كتب بحث عنها.
و اي�ضا زار العامل نيك�سون اق��دم مزرعة يف
امريكا امل��وج��ودة يف جنوب كاليفورنيا و هي
مزرعة باحا حيث كانت جميع النخيل زرعت
من ف�سائل ا�ستوردت من دول �شمال افريقيا و
من العراق.
و خالل عمل الباحث نيك�سون يف جمال ابحاث
النخيل والتمور ملدة خم�سني �سنه تقريبا ن�شر
كثري من التقارير العلمية عن النخيل والتمور
و�أي�ضا اك�ثر من  80بحث واي�ضا عمل كثري
من التقارير الفنية العلمية عن ال��دول التي
زارها يذكر فيها املمار�سات الزراعية الفنية
التي تطبق يف هذه الدول ومن �ضمنها �سل�سلة

من التقارير الفنية العلمية عن زراعة النخيل
و�إنتاج التمور يف كل العراق و املغرب و اجلزائر
و تون�س وال�سودان و ا�سرتاليا و جنوب ا�سبانيا
و ليبيا و اململكة العربية ال�سعودية .
لذا ا�ستفاد من ابحاثه وتقارير العلمية كثري
من مزارعني النخيل يف امريكا و اي�ضا بع�ض
الباحثني املهتمني يف النخيل والتمور حول
العامل  .لذا اعترب يف امريكا اهم عامل يف جمال
ابحاث النخيل والتمور يف القرن الع�شرين.
وق��د ت��ويف العامل نيك�سون يف ع��ام 1976م يف
مدينة انديو يف كاليفورنيا التي تعترب اهم
منطقة لزراعة النخيل و�إنتاج التمور يف امريكا
او العامل اجلديد.

References
Hodel, D. R. and D. V. Johnson. 2007.
Dates, imported and American
varieties of dates in the United States.
ANR publication 3498, Univ. Calif.
Agric. Nat. & Resources, Oakand, CA,
USA.

بع�ض مواقع االنرتنت وخا�صة موقع اجلمعية
العلمية للتاريخ يف مدينة انديوا يف كاليفورنيا.

عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم
Blog: khalidnasserr.blogspot.com

كثري من املزارعني يف والية كاليفورنيا واريزونا ا�ستفادو من التجارب العلمية التطبيقة للعامل نيك�سون
الشجرة المباركة  -مارس 2014

29

تسلق النخيل ..
مهنـة أصيلــة
تتراجع في الجزائر
محمدي عبد القادر

lucafarex@yahoo.fr

ال تزل مهنة ت�سلق النخيل تنت�شر بكرثة يف �أو�ساط املزارعني عرب واحات
جنوب اجلزائر ،رغم تراجع ممار�ستها حاليا واقت�صارها على عدد
حمدود
من الأ�شخا�ص املتقدمني يف ال�سن ،ما ير�سم ت�سا�ؤالت ب�ش�أن م�ستقبل هذه
املهنة املتوارثة عرب الأجيال ،و�صارت الآن مهددة بالتال�شي ،بفعل عدم
متتعها ب�أي اهتمام بني الأجيال اجلديدة التي تف�ضل ممار�سة مهن �أخرى
تكون يف نظرهم �أكرث ربحا و حت�صيال للمال ،يف بلد ينتج ن�صف مليون
طن من التمور كل عام� ،أ�شهرها "دقلة النور"� ،أف�ضل �أنواع التمور عامليا.
وت�شتهر مهنة مت�سلق النخيل ذات ال�صلة بالن�شاط الزراعي ،يف ع�شر
حمافظات جنوبية ه��ي�:أدرار -مترنا�ست -تندوف -غرداية -ب�سكرة-
ورقلة -البي�ض -ال��وادي� -إيليزي وب�شار ،بفعل كثافة واح��ات النخيل
هناك وي��رى يف هذا ال�صدد احل��اج ب�شري ( 72عاما) املتمر�س مبهنة
ت�سلق النخيل� ،أنّ الأخرية من املهن ال�صعبة ،وحتتل بح�سبه مكانة هامة
على �صعيد تطبيق تقنيات زراعة ورعاية النخيل املثمر ،وي�ضيف احلاج
لـ"�إيالف" �أ ّنه عادة ما يقوم عقب االنتهاء من عملية جني التمور مبعاجلة
وتنظيف �أ�شجار النخيل املثمر وذلك ب�إزالة الأوراق اجلافة (اجلريد)
با�ستعمال من�شار �أو �آلة حادة كما يقوم بنزع الليف (بقايا جذع النخلة)
وا�ستئ�صال بقايا العراجني اجلافة.
وي�شرح احلاج �أنّ مهنة ت�سلق النخيل ال تقت�صر على جني التمور ،بل
تتعدى ذلك وت�ستمر لأ�شهر طويلة مت�صلة ،بدءا من �شهر مار�س�-آذار من
كل عام ،حيث يتم ا�ستخدام م�سحوق الطلع لتلقيح �أ�شجار النخيل املنتج،
وهي خطوة على قدر كبري من الأهمية متار�س دائما بالطرق التقليدية
من طرف مت�سلقي النخيل الذين عادة ما ي��رددون �أثناء هذه العملية،
�أهازيج تراثية م�صحوبة با�ستخبارات تقوم على ال�صالة والت�سليم على
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النبي حممد� ،أمال يف �أن تعطي النخلة �إنتاجا وفريا من التمور.
وين ّبه ال�شيخ �إ�سحاق ( 67عاما) من منطقة ميزاب ( 650كلم جنوبي
العا�صمة)� ،أنّ عموم مت�سلقي النخيل يقلمون عراجني التمور ويعدلونها،
كما يتوخون الرقابة الدائمة لنمو عراجني التمور التي يتم و�ضعها فوق
اجلريد الأخ�ضر للنخلة بغر�ض �ضمان توازن العرجون بطريقة مريحة،
حتميه من �أي انك�سار حمتمل بفعل ثقل وزن��ه قد ي�ضر مبا يحمله من
حم�صول.
ويعمد مت�سلقو النخيل �إىل معاجلة النخيل من الطفيليات واحل�شرات
ال�ضارة التي عادة ما ت�صيب حما�صيل التمور ،ما يتطلب توفر مهارات
خا�صة تفر�ض جلب عاملني من مناطق بعيدة ،والالفت �أنّ ه�ؤالء غالبا ما
يقرتحون �أ�سعارا زهيدة بح�سب عدد النخيل املرغوب يف ت�سلقه.
ويجمع املمار�سون على كون ت�سلق النخيل مهنة مرهقة بدنيا وهي تتطلب
�أن يتمتع ممار�سها متمتعا بلياقة عالية وطول نف�س ي�سمح له بالو�صول
�إىل �أعلى قمة النخلة ،مز ّودا بامل�ستلزمات ال�ضرورية ،ويتعلق الأمر بالآلة
القاطعة �أو املن�شار �أو املنجل ،وهي معدات تو�ضع داخل حافظة م�صنوعة
من القما�ش اخل�شن ،ويلج�أ مت�سلق النخلة �أي�ضا ومن باب ت�أمني نف�سه
من �أخطار ال�سقوط� ،إىل اال�ستعانة بحبل من احلجم اخل�شن يتحزم به
�أثناء عملية الت�سلق حيث ي�شد به حزامه بجذع النخلة بطريقة متكنه من
ال�صعود والنزول ب�شكل مريح و�آمن.
ويو�ضح ال�شاب جلول (� 38سنة) �أحد حمرتيف مت�سلقي النخيل� ،أنّ هذه
املهنة خطرية ،لكن �سلطات ب�لاده مل ت�صنفها �إىل غاية الآن �ضمن
حوادث العمل ،ف�ضال على كونها غري خا�ضعة ل�شروط الت�أمني كغريها
من باقي املهن الأخ��رى ،ما يجعل غالبية مت�سلقي النخيل يعانون من

��س��وء و�ضعهم املعي�شي ،وي�ط��ال�ب��ون برتقية
مهنتهم �إىل جانب ا�ستفادتهم من الر�سكلة
عرب التكوين امل�ستمر وتعميم تقنيات زراعة
النخيل ،حتى يتم تفادي احل��وادث التي قد
يتعر�ض لها املت�سلق.
وت �ب �ع��ا ل �ت �ح��والت اج �ت �م��اع �ي��ة -اق �ت �� �ص��ادي��ة
مت�سارعة ،واملبالغ املتوا�ضعة التي يتقا�ضاها
ممار�سو هذه املهنة ،برزت حاليا م�شكلة العثور
على مت�سلقي النخيل و�صارت تطرح بحدة يف
موا�سم جني حما�صيل التمور التي ع��ادة ما
تنظم يف ف�صل اخل��ري��ف �أي خ�لال الأ�شهر
الأخرية من كل �سنة حيث حتتاج هذه العملية
�إىل خ�برة مهنية ت�ضمن �سالمة املحا�صيل،
حيث يجنح �أ�صحاب االخت�صا�ص �إىل ربط
عرجون التمر قبل قطعه بوا�سطة حبل و�إنزاله
�إىل الأر���ض بطريقة �سل�سة ت�ضمن متا�سكه،
فيما ي�ت��م و��ض��ع قطعة ك�ب�يرة م��ن القما�ش
بحو�ض النخلة للحفاظ على ح�ب��ات التمر
املت�ساقطة ،كما ي�شرع املت�سلقون بداية من
�شهر يوليو-متوز من كل �سنة يف جني الكميات
الأوىل من التمور من نوع " الن�صف النا�ضج"
املعروفة حمليا بـ"املنقر" ،وه��و �صنف يقبل
عليه ال�سكان بكرثة ويتم طرحه للبيع ب�أثمان
غالية.
ويعترب متتبعون ملهنة ت�سلق النخيل� ،أنّ عدم
االهتمام �أثر كثريا عليها ،خ�صو�صا مع نفور
اجليل اجل��دي��د منها وه��و م��ا خ ّلف تناق�ص
اليد العاملة املحلية من �شريحة ال�شباب ،ما

ي�ستدعي الرتكيز �أك�ثر على و�سائل التحفيز
والتنظيم عن طريق �إدماج و�سائل عمل جديدة
وع�صرية متكن ممار�سي مهنة ت�سلق النخيل
من العمل يف ظ��روف �أف�ضل و�أك�ثر �سالمة،
على نحو ي�ساعد كذلك على �إدامة هذه املهنة
التقليدية ال�ت��ي خلفها الأ� �س�لاف يف جمال
ن�شاط زراعة النخيل.
وف�ضال عن مكانتها لدى اجلزائريني يف �سائر
الأي��ام ،ف��إنّ التمور حتظى ب�شعبية �أكرب على
مائدة رم�ضان ،ون��ادرا ما تخلو الأخ�يرة من
التمور ،حيث يقبل ال�صائمون على الإفطار
بتناول التمر واللنب يف �أغلب الأح�ي��ان ،قبل
�أداء �صالة املغرب ،ويحر�ص �أرب��اب البيوت
على جلب كميات كبرية من "دقلة نور" وهي
النوع امل�شتهر حمليا ،والطق�س ال�شائع هناك

�أن يتم ا�ستهالل الإفطار بالتمر ،ويقدّم الأخري
بالبيوت وامل�ساجد وامليادين العام رفقة �أكواب
اللنب واحلليب ،ومهما اجتهت عرب املناطق
اجلزائرية ،جتد تغليبا دائما لتمور (دقلة نور)
واحلليب التي يفتتح به الإفطار يوميا.
ُي�شار �إىل �أنّ اجلزائر متتلك  4.7مليون نخلة
منتجة وتتموقع كثاين �أك�بر م�صدّر للتمور
عامليا بعد تون�س ،مبعدل �إنتاج يفوق � 550ألف
طن.
وت�ت�ب��و�أ حمافظتا غ��رداي��ة وب�سكرة ال��ري��ادة
الحتوائهما �أكرب و�أجود منتجات التمر� ،سيما
"دقلة النور" �أف�ضل �أنواع التمور عامليا التي
ت�ستورد معظمها دول �أوروب�ي��ة وت�ستفيد منه
اجلالية امل�سلمة ،خا�صة يف �شهر رم�ضان من
كل عام.
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نخيـــل اإلمـــارات
في دليل الخليج
()1-3
د .علي عفيفي علي غازي
afifyhistory@hotmail.com

�سنتعرف يف هذا البحث على لورمير م�ؤلف كتاب «دليل اخلليج» ،ثم
نتطرق لكتابه و�أهميته كم�صدر هام لدرا�سة تاريخ وجغرافيا وجمتمع
منطقة اخلليج العربي واجلزيرة العربية ،وامل�صادر التي ا�ستقى منها
مادته العلمية ،وترجماته �إىل العربية ،و�أخ ًريا نحلل حمتويات ق�سميه:
اجلغرايف والتاريخي .ثم نتناول النخيل يف الإم��ارات العربية املتحدة،
وتاريخه و�أهميته ،وبع�ض ا�ستخداماته ،ونر�صد توزيعه اجلغرايف ،ون�شري
لبع�ض قبائلها التي امتلكت �أ�شجار نخيل ،ونتطرق لدرا�سة �إنتاج وجتارة
التمور ،ونختم ب�أحداث تاريخية يف تاريخ الإم��ارات ارتبطت بالنخيل،
وذل��ك من خالل دليل اخلليج ،م�ستخدمني املنهج التاريخي التحليلي
املقارن ،لنحلل ما ورد يف ثنايا الكتاب ،ونقارنها مبناطق �أخرى وبفرتات
تاريخية �أخرى ما �أمكن ذلك.
كانت اجلزيرة العربية واخلليج العربي منطقة �شبه من�س ّية عند الغرب
«�أوروب��ا» ،قبل �أن ت�أتي خرائط اجليولوجيا والآالت بح ًثا عن «الذهب
الأ�سود» بعدما ات�سخت رمالها ال�صفراء الناعمة به منذ �أوائ��ل القرن
التا�سع ع�شر .وبالرغم من �أن �سفن �شركة الهند ال�شرقية الربيطانية ؛
1

 -1جمموعة م��ن �شركات ع��دة ملمار�سة املتاجرة م��ع الهند وال�شرق
الأق�صى ،ت�أ�س�ست يف �أواخ��ر القرن ال�ساد�س ع�شر ملزاحمة ال�شركات
الهولندية ،وقعت امللكة �إليزابيث وثيقة �إن�شائها يف  31دي�سمرب،1600
وكان عدد امل�ساهمني بها  ،125ور�أ�سمالها � 172ألف جنيه �إ�سرتليني،
وعن طريق هذه ال�شركة ا�ستطاعت بريطانيا �أن ت�سيطر على الهند و ُبرما
واملاليو واخلليج العربي� .أحمد خليل عطوي :دول��ة الإم��ارات العربية
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كانت متخر عُ �ب��اب اخلليج منذ مهد ال�ق��رن ال�سابع ع�شر� ،إال �أنهم
ببواخرهم العجيبة ،وقبعاتهم الغريبة ،كانوا ينقبون عن �أ�شياء �أخرى
غري النفط ،واقت�صرت مبادالتهم التجارية على بع�ض البنادر القليلة
على �شاطئ اخلليج؛ دون حماولة التوغل يف الياب�سة .ور�أى املب�شرون يف
الب�صرة �أف�ضل مكان يمُ كن �أن تنطلق منه الإر�ساليات التب�شريية نحو
حتقيق �أهدافها ،وذلك لكثافة �سكانها ،و�سهولة الو�صول �إليها ،وموقعها
الإ�سرتاتيجي ال��ذي ُي�سهل مهمة النفاذ �إىل عمق اجلزيرة العربية،
ويتجلى ذلك من ر�سالة بعث بها املب�شر الأمريكي جيم�س كانتني James
� Cantineإىل مقر الإر�سالية ُيربر اختياره للب�صرة بقوله« :يبدو �أن هذا
املكان (الب�صرة) هو الأن�سب لفتح ثغرة نحو الهدف»  ،ومن الب�صرة در�س
2

املتحدة ،ن�ش�أتها وتطورها (بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر
والتوزيع� ،)1988 ،ص 28؛ علي عبد اهلل فار�س� :شركة الهند ال�شرقية
الربيطانية ودورها يف تاريخ اخلليج العربي ( ،1858-1600ال�شارقة:
امل�سار للدرا�سات واال�ست�شارات والن�شر� ،)1997 ،ص 39-37؛ هرني
فو�سرت :ن�ش�أة العراق احلديث ،اجلزء الأول ،ترجمة وتعليق �سليم طه
التكريتي( ،بغداد� ،)1989 :ص 56؛
Hoskins. H.L: British routs to India, (London: Longmans
.Green, 1928), pp.5, 6
 -2عبد اهلل نا�صر ال�سبيعي« :ن�شاط الإر�سالية الأمريكية العربية للتب�شري
يف �شرقي اجلزيرة العربية» ،جملة الدارة ،العدد الأول ،ال�سنة الثامنة

املب�شرون والرحالة واملبعوثون ال�سيا�سيون
منطقة اخلليج واجلزيرة العربية � .أما �أ�سباب
اختيار تلك املنطقة ،فلخ�صها املب�شر �صموئيل
زومي��ر  Samuel Zwemerبقوله�« :إن من
بني الدوافع �إىل العمل يف املنطقة ،الأ�سباب
ال�ت��اري�خ�ي��ة ،فللم�سيح احل ��ق يف ا��س�ترج��اع
اجل��زي��رة العربية ،التي �أك��دت ال��دالئ��ل التي
جتمعت� ،...أن امل�سيحية كانت منت�شرة فيها ،يف
بداية عهدها ،...ولهذا ف�إن من واجبنا ان ُنعيد
هذه املنطقة �إىل �أح�ضان امل�سيحية» .
3

4

لورمير
م ��ؤل��ف ال�ك�ت��اب ه��و ج��ون ج ��وردن ل��ورمي��ر J.

 ،)1914-G. Lor@imer (1870م��ن �أب��رز
الرحالة وامل�ؤرخني واملبعوثني ال�سيا�سيني ،من
ال�شخ�صيات التي لعبت دو ًرا يف �إر�ساء قواعد
الإمرباطورية الربيطانية يف ال�شرق الأو�سط،
�أح��د رج��ال حكومة الهند الربيطانية ،فقد
كان موظفًا يف �سلك اخلدمة املدنية الهندية،
اخت�ص مبنطقة اخلليج العربي ،ومن �أبرز من
و�صفوها يف بداية القرن الع�شرين ،وعمل فيها
موظفًا �سيا�س ًيا ،ثم توىل مقيمية بغداد �سنة
 ،1910قام بو�ضع كتابه دليل اخلليج يف عام
 ،1908بتكليف من حكومة الهند ،يف �أربعة
جم�ل��دات �ضخمة ،حت��وي ق�سمني� ،أحدهما
تاريخي ،والآخر جغرايف.
(�شوال 1402هـ)� ،ص .132
 -3هريمان بريجمان :املب�شر الأمريكي «جون
ف��ان �أي����س» ال��ذي دخ��ل ال�ع��راق مبهنة الطب،
رح�ل��ة تاريخية 1320هـ1902 /م ،ترجمة
حممد بن �إبراهيم ال�شيباين (الكويت :مركز
املخطوطات وال�تراث والوثائق� ،)2005 ،ص
.11

 -4خالد الب�سام (�إعداد وترجمة)� :صدمة
االحتكاك ،حكايات الإر�سالية الأمريكية يف
اخلليج واجل��زي��رة العربية ،1925-1892
(بريوت :دار ال�ساقي� ،)1998 ،ص .5

القيمة التاريخية لدليل اخلليج
ال�سجل التاريخي واجلغرايف للخليج وعمان
و�أوا��س��ط اجلزيرة العربية ؛ كتاب مو�سوعي
من �أهم و�أبرز امل�صادر التاريخية واجلغرافية
يف ت��اري��خ اخل �ل �ي��ج واجل ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة يف
الع�صر احلديث ،يف كل ما يتعلق بالنواحي
ال�سيا�سية والإداري��ة واجلغرافية والتاريخية
واالقت�صادية والثقافية ،وغريها ،فهو يمُ يط
«اللثام ع��ن ج��وان��ب جمهولة م��ن ت��اري��خ هذه
املنطقة وجغرافيتها و�أح��وال �ساكنيها ،وما
اختلف عليها من وقائع اقت�صادية و�سيا�سية،
و�أحداث تُلقي ال�ضوء على هذا التاريخ ،وتُقدم
من عنا�صر الر�ؤية ما يهب احلا�ضر العربي
م��زي��دًا م��ن ال�ق��درة على فهم ما�ضية ووع��ي
حا�ضره ،كما تزود الباحثني مبادة غنية تدخل
يف �أبحاثهم ،ومتد رجال ال�سيا�سة ُمبعطيات
ت�ساعد يف الت�صور والت�شخي�ص والتخطيط».
ويرجع ال�سبب يف ذل��ك �إىل �أن��ه لي�س م�ؤلفًا
للإطالع العام ،و�إمن��ا من امل�ؤلفات الر�سمية
وال���س��ري��ة ال �ت��ي اع �ت �م��دت ب�شكل ك�ب�ير على
�سجالت الأر�شيفات الربيطانية ذات العالقة
ب��امل��و��ض��وع��ات امل�ك�ت��وب عنها ،وال �ت��ي �أع��دت
كغريها من امل�ؤلفات احلكومية الربيطانية
الأخرى خلدمة الأجهزة الربيطانية الر�سمية
وغ�ي�ر ال��ر��س�م�ي��ة يف ال��داخ��ل واخل � ��ارج ،من
خ�لال درا��س��ات متخ�ص�صة ق��ام بها باحثون
متخ�ص�صون ،اتبعوا �أ�س�س البحث العلمي،
من حيث التحليل واملنهجية العلمية ،وحتديد
الأهداف  ،والتوثيق املُكمل للمنهجية ،ويتناول
5

6

-5

J. G. Lorimer: Gazetter of the

Persian gulf, Oman and Central
Archive

(Buckhamshire:

Arabia

.)Editions, 1988 (Orig 1908, 1915

 -6جمعة خليفة �أحمد بن ثالث احلمريي:
رحلة الغو�ص وال �ل ��ؤل ��ؤ( ،دبي :هيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية بحكومة دبي� ،)2011 ،ص
.18 ،17
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مو�ضوع تندر مراجعه ،ويعر�ض حلقائق ووقائع
من �صراع العرب مع القوى اخلارجية ،وما
عرفته كيانات املنطقة م��ن �أح ��داث داخلية
وتطورات ،ولهذا ال يمُ كن �أن ي�ستغني �أي باحث
�أو مهتم بتاريخ اجل��زي��رة العربية واخلليج
عن ه��ذا الكتاب ،فهو ي�ضم �أح��وال املنطقة
و�أح��داث�ه��ا عرب ف�ترة تاريخية متتد �إىل نحو
�أربعة قرون ،تبد�أ من بواكري القرن ال�ساد�س
ع�شر ،وتنتهي عند �أوائل القرن الع�شرين.
والدرا�سات الو�صفية التي �أعدها لورمير؛ تُعد
عمال مرجع ًيا منتظ ًما يف املجال اجلغرايف،
فالكتاب يت�ضمن نظرة �شاملة م��وج��زة عن
النا�س والأم��اك��ن والنظام ال�سيا�سي ،رغم
ح�سا بالعالقات القبلية
�أن كاتبه ال ُيعطينا ً
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ف�ه��و ُي �ح��دد �أ� �س �م��اء القبائل
وزع�م��اءه��ا دون �أن ي��زودن��ا ب ��أي فهم ملرونة
الأنظمة القبلية وال�سيا�سية ،وم��ن ثم ف�إنه
ي���ش�ترك يف ك�ث�ير م��ن م��وا��ض�ع��ه م��ع الكتابة
الو�صفية لبوركهارت املو�ضوعة يف بداية القرن
التا�سع ع�شر  ،التي ُيفرت�ض فيها �ضمن ًيا �أن
ال�شخو�ص القبلية حم��دودة ال�ق��درات ،و�أنها
غري قادرة على التعامل مع العامل اخلارجي،
ذل ��ك �أن ال��و� �ص��ف امل�ت���ض�م��ن يف «ال �ن �ظ��رة
املتفح�صة» ال ��واردة يف دليل اخلليج مياثل
و��ص��ف م�ساح الأرا�� �ض ��ي ،فقد «� �ص��ور عرب
أنا�سا �سلبيني ال يتغريون،
اخلليج وحكامهم � ً
ومن ال�سهل التنب�ؤ مبا ي�صدر عنهم من �سلوك،
وهذا يتعار�ض ب�شكل كبري مع ما ورد بحقهم
يف الفرتة ال�سابقة ،التي كانت فيها الهيمنة
إحكاما ،ومع ما �سريد يف �ش�أنهم
الأوروبية �أقل � ً
كذلك يف الفرتة الالحقة ،وبخا�صة يف فرتة ما
بعد احلرب العاملية الثانية التي تعاظمت فيها
7

 -7جون لوي�س بوركهارت :ترحال يف اجلزيرة
العربية ،جز�آن ،ترجمة �صربي حممد ح�سن،
(القاهرة :املركز القومي للرتجمة)2007 ،؛
J. L. Burckhardt: Voyages en Arabie,
2 Tome, (Paris: Arthus Bertrand
.)Editeuk, 1835
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معار�ضة الهيمنة الأوروبية».8

وي�ستمد هذا الدليل �أهميته ،من كونه مل يو�ضع
يف الأ��س��ا���س على �أن��ه م��ؤل��ف تاريخي ،و�إمن��ا
و�ضع بتكليف من حكومة الهند الربيطانية
لأحد كبار موظفيها ،لي�صبح �سج ًال تاريخ ًيا
جغراف ًيا� ،سيا�س ًيا ،اجتماع ًيا ،اقت�صاد ًيا ،يكون
يف متناول املوظفني الر�سميني الربيطانيني،
الذين ُيبتعثون خلدمة بالدهم يف هذه املنطقة،
ليكونوا بعد الإط�لاع عليه على خربة ودراي��ة
بها .وكان الهدف من �إعداد الدليل هو توفري
مرجع ملوظفي حكومة الهند يف تعاملهم مع
وجهاء و�أعيان و�أف��راد الإم��ارات العربية على
�سواحل اخلليج والقبائل العربية يف اجلزيرة
العربية .ومن هنا اكت�سبت املعلومات املو ّثقة
التي احتواها م�صداقية كبرية بغ�ض النظر
عن الآراء ووجهات النظر التي تعرب عن وجهة
النظر الربيطانية.
وقد اعترب هذا الدليل من الوثائق ال�سرية،
ال�ت��ي ال ي�ج��وز الإط �ل�اع عليها �إال للمعنيني
وامل�صرح لهم ،ولذلك مل ُي�سمح بتداوله �إال
بطريقة �سرية بني ال�سيا�سيني الربيطانيني يف
املنطقة .وقد ّمت االنتهاء من الق�سم اجلغرايف
من هذا ال�سجل قبل عام  ،1908وهو العام
الذي طبع فيه� ،أما الق�سم التاريخي ،فقد طبع
عام  ،1915كما �أنهما ُطبعا يف كلكتا يف الهند
يف ن�سخ حم��دودة ،ومل ُيطبع منه �أول الأم��ر
�سوى مائة ن�سخة  .و�أُعيد طبعه مرة �أخرى يف
9

 -8ديل .ف� .إي �ك �ل �م��ان« :ك �ت��اب��ات ال��رح��ال��ة
الغربيني عن املجتمعات الإ�سالمية واخلليج
العربي :حماولة يف التقومي» ،تعريب حممد
عفيف ،يف كتاب :عبيد علي بن بطي :كتابات
الرحالة واملبعوثني عن منطقة اخلليج العربي
عرب الع�صور (دبي :مركز جمعة املاجد للثقافة
والرتاث� ،)1996 ،ص .363 360-
 -9الكولونيل جلمن :رحلة الكولونيل جلمن
يف اجل��زي��رة العربية  ،1910-1909ترجمة
خالد عبد اهلل عمر (بريوت :ال��دار العربية

بومباي عام  .1928ثم ظهرت طبعة �إجنليزية
�أخ ��رى يف �أي��رل �ن��دا يف ح��روف �صغرية ج��دً ا
تختلف يف حجمها عن طبعة كلكتا .ولكن جميع
ن�سخه كانت حمجوبة عن �أيدي اجلمهور ،ومل
ُي�سمح بالإطالع عليها ،وظلت حبي�سة ملفات
حكومة الهند الربيطانية و�سجالتها قرابة
خم�سني �سنة ،حتى �سمح القانون الإجنليزي
بتداوله ون�شره بعد م��رور الفرتة القانونية،
�أي خالل منت�صف القرن الع�شرين (تقري ًبا
 ،)1958حني �سمحت احلكومة الربيطانية
بن�شره ،فقامت حكومة دول��ة قطر برتجمته،
خ�صي�صا
كما �سنو�ضح الحقًا .فالكتاب �أعد
ً
ال�ستعمال امل�س�ؤولني الربيطانيني ،واال�ستخدام
الر�سمي م��ن قبل ال�سلطات الربيطانية يف
منوذجا
اخلليج العربي .ولهذا ميكن اعتباره
ً
للكتابة ال�سرية عن املنطقة.
وكلمة  Gazetterالتي اختارها لورمير تعني
معجم جغرايف ،و�إن ترجمت �إىل العربية بكلمة
دليل ،لزيادة املواءمة ملا ا�شتمل عليه امل�ؤلف
من معلومات مف�صلة جغرافية �أو بالأحرى
ا�ستخباراتية لأنها كتبت كتقارير �سرية.
م�صادر دليل اخلليج
ازدادت �أهمية اخلليج العربي الإ�سرتاتيجية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،منذ �أواخ��ر القرن
التا�سع ع�شر ،ب�سبب ا�شتداد التناف�س الأوروبي
يف امل�ن�ط�ق��ة ،الأم� ��ر ال ��ذي �أدى �إىل ت��زاي��د
االه�ت�م��ام ال�بري�ط��اين بها بعد ع��ام ،1899
وبالتايل ظهرت احلاجة مل�سح �شامل لها� ،إذ
ر�أى اللورد كريزون  ،Lord Curzonنائب ملك
بريطانيا يف الهند ( ،)1904-1899بعد جولة
له يف اخلليج �أواخر �سنة � ،1903ضرورة �إعداد
دليل جغرايف تاريخي؛ ليكون مرج ًعا يف متناول
امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني الربيطانيني يف حكومة
الهند .ويف �شتاء (� )1905-1904ش ّكل لورمير،
بتكليف منه ،يعاونه جا�سكني ،املقيم امل�ساعد
يف بغداد فيما بعد ،واملالزم جابرييل ،املوظف
للمو�سوعات� ،)2006 ،ص .33

ال�سيا�سي يف حكومة الهند ،فريقًا من الباحثني
ال���س�ي��ا��س�ي�ين وال�ع���س�ك��ري�ين واجل �غ��راف �ي�ين،
راف �ق��وه يف جولة �إىل �سواحل اخلليج جلمع
املعلومات الدقيقة عن مناطق اخلليج و�أوا�سط
اجلزيرة العربية ،التي ت�ضمنها هذا الدليل.
ف ��زاروا امل��راك��ز املهمة ،و�سجلوا وجمعوا ما
�أمكنهم .وم��ن الأم��اك��ن التي زاره��ا الكاتب
م�سقط و�صحار وال�شارقة والبحرين والكويت
والب�صرة وبغداد وكربالء واملحمرة وبو�شهر
وبندر عبا�س .وافرت�ض م�ؤلفه يف البداية �أن
ينجزه يف �ستة �أ�شهر ثم ك��ان تو�سيع العمل
وتدقيقه وتعميقه ما جعل عملية االجناز متتد
على مدار عقد كامل ُبذل فيه جهد كبري �شمل
الأب�ح��اث ،والقيام بالرحالت ،وعمليات من
امل�سح امتدت �إىل �أو�سع التفا�صيل.
كتب لورمير هذا الدليل معتمدً ا على م�صادر
ع��دة �أب��رزه��ا ال��درا��س��ة امليدانية املبا�شرة،
واملعاينات اليومية الناب�ضة ،التي كان يقوم
بها بنف�سه� ،أو يقوم بها بع�ض موظفي وممثلي
الإجن �ل �ي��ز ،واع�ت�م��د على ال��وث��ائ��ق الر�سمية
الربيطانية املتمثلة مب�ستندات وزارة اخلارجية
ال�بري �ط��ان �ي��ة ،ك �م��ا و� �ض �ع��ت ح �ك��وم��ة الهند
الربيطانية حتت ت�صرف لورمير وبعثته ،كل
�سجالتها ومعلوماتها ووثائقها ،مثل تقارير
��ش��رك��ة ال�ه�ن��د ال�شرقية The East India
 ،companyومرا�سالتها وتقارير وكاالتها،
وخم� �ت���ارات ح �ك��وم��ة ب��وم��ب��اي ،وجم �م��وع��ة
��س��ال��دان�ه��ا  ،J. A. Saldanahaوت�ق��اري��ر
ال�سفارات والبعثات ال�سيا�سية والع�سكرية
والتجارية ،و�أبرزها كتاب «لو  »C. R. Lowعن
تاريخ البحرية الهندية ،وجمموعة املعاهدات
واالتفاقيات وامل�ستندات ،التي جمعها و�صنفها
«ات�شي�سون»  .C. U. Aitchisonف�ض ًال عن
10

 -10ف�ضال 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

كتابات ال��رح��ال��ة الأوروب �ي�ين ح��ول املنطقة،
التي �ألفها رحالة علماء جابوا بلدان اخلليج،
م�سحا
وعرفوها �ش ًربا �ش ًربا ،وم�سحوا مناطقه ً
�أمدهم ب�أدق التفا�صيل و�أوثقها ،التي �أبرزها
رحالت :كار�سنت نيبور ،Carsten Niebuhr
وجيم�س بكنجهام ، J.S Buckingham
ووليم جيفورد بلجريف ،W.G Palgrave
و�أوليفييه  ،G.A Olivierوج��ورج فور�سرت
��س��ادل�ير  ،George F. Sadlierولوي�س
بيلي  ،Lewis pellو�آن بلنت Lady Anne
11

12

13

14

15

16

 -11كار�سنت نيبور :رحلة �إىل �شبه اجلزيرة
العربية و�إىل بالد �أخرى جماورة لها ،جز�آن،
ترجمة عبري املنذر (بريوت :م�ؤ�س�سة االنت�شار
العربي.)2007 ،
 -12جم�س بكنغهام :رحلتي �إىل العراق �سنة
 ،1816ج��ز�آن ،ترجمة �سليم طه التكريتي،
(بغداد :مطبعة �أ�سعد)1968 ،؛
Buckingham J. S.: Travels in
Mesopotamia, 2 Vol. (London: Henry
.)Colburn, 1827
 -13وليم جيفورد باجلريف :و�سط اجلزيرة
العربية و�شرقها ،جز�آن ،ترجمة �صربي حممد
ح�سن( ،القاهرة :املجل�س الأع�ل��ى للثقافة،
)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

 -15ج .فور�سرت �سادلري :رحلة عرب اجلزيرة
العربية خ�لال ع��ام 1819م ،حتقيق �سعود
بن غ��امن العود بن غ��امن اجل�م��ران العجمي،
(الكويت :مطابع القب�س.)2005 ،
 -16الليفتنانت كولونيل لوي�س بيلي :رحلة
الشجرة المباركة  -مارس 2014
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 ،Bluntو�شارل هوبري ،Charles Hubert
وت�شارلز داوت��ي ،Charles M. Doughty
و�إدوارد نولده ،Baron Eduard Nolde
ويوليو�س �أوتينج  ،Julius Eutingوهوجارث
 ،D. G. Hogarthوكارلو جوارماين Carlo
 ،Claudio Guarmaniوكلوديو�س جيم�س
18

17

19

20

21

22

23

�إىل الريا�ض ،ترجمة عبد الرحمن عبد اهلل
ال�شيخ ( ،الريا�ض :مطابع جامعة امللك �سعود،
.)1991

 -17ل�ي��دي �آن ب�ل�ن��ت :رح�ل��ة �إىل جن��د مهد
الع�شائر العربية ،ترجمة �أحمد �إيب�ش( ،دم�شق:
دار املدى للثقافة والن�شر)2005 ،؛
Lady Anne Blunt: Voyage en Arabie,
.)(Paris: Libririe Hachette Etc., 1882
� -18شارل هوبري :رحلة يف اجلزيرة العربية
الو�سطى  ،1882-1878ترجمة �إلي�سار �سعادة،
(بريوت :كتب للن�شر والتوزيع.)2003 ،
 -19ت���ش��ارل��ز داوت� ��ي :ت��رح��ال يف ��ص�ح��راء
اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،ج� ��ز�آن ،ترجمة �صربي
حم�م��د ح���س��ن( ،القاهرة :املجل�س الأع �ل��ى
للثقافة)2005 ،؛
Charles M. Doughty: Travels in Arabia
Deserta, (New York: The Heritage
.)Press, 1953
� -20إدوارد نولده :الأو�ضاع ال�سيا�سية يف و�سط
اجلزيرة العربية عند نهاية القرن التا�سع ع�شر
امل�ي�لادي ،ن�ص رحلة ال�ب��ارون �إدوارد نولده
مبعوث رو�سيا �إىل جند عام 1893م1310 /هـ،
ترجمة عو�ض البادي( ،الريا�ض� :شركة دار
بالد العرب للن�شر والتوزيع.)2002 ،
 -21يوليو�س �أوتينج :رحلة داخ��ل اجلزيرة
ال�ع��رب�ي��ة ،ت��رج�م��ة �سعيد ب��ن ف��اي��ز ال�سعيد
(الريا�ض :دارة امللك عبد العزيز.)1999 ،
D. G. Hogarth: Arabia, (Oxford: -22
.)the Clarendon press, 1922
 -23كارلو كالوديو جوارماين :جند ال�شمايل،
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رحلة م��ن القد�س �إىل عُ نيزة يف الق�صيم،
ترجمة �أحمد �إيب�ش�( ،أبو ظبي :هيئة �أبو ظبي
للثقافة والرتاث.)2009 ،
 -24كلوديو�س جيم�س ريج :رحلة ريج املقيم
الربيطاين يف العراق عام � 1820إىل بغداد
وكرد�ستان و�إي��ران ،ترجمة اللواء بهاء الدين
ن��وري( ،بريوت :ال��دار العربية للمو�سوعات،

 )1905قام جي .بلجرمي ،من مكتب الأبحاث
اجليولوجية الهندية ،مب�سح جيولوجي �شامل
ل�ساحل اخلليج.
ويف ع��ام  1905ق��ام الكابنت نوك�س ،الوكيل
ال�سيا�سي يف ال�ك��وي��ت ،بجولة جنوبي هذا
املكان ،ويف العام التايل قام برحلة و�صل فيها
�إىل حفار ،على مبعدة  160ميال من الكويت،
ومل ي�سبقه �إليها رحالة �أوروب��ي �آخر رغم �أن
كثريين كتبوا عنها ،وح�صل على معلومات
جديدة عن القبائل ،وتقرير حول القوة القتالية
لقبيلة عنزة اجلنوبية .ويف نف�س العام �سافر
اثنان من علماء التاريخ الطبيعي �إىل �إقليم
عرب�ستان ،هما الكولونيل بيل وارد وامل�سرت
وورتام .ويف �شتاء ( )1906-1905قام امليجور
بري�سي كوك�س بعدة رح�لات ،حلل م�شكالت
طبوغرافية تتعلق بالدليل ،زار فيها ديلم
وبهبهان ونهر الهندي ومع�شور ونهر اجلراحي
وال�ب��وزي��ة والفالحية والبهمن�شري وق��وب��ان،
وكانت هذه املواقع غري معلومة بو�ضوح قبل
رحلته .كما قام ب� ًرا برحلة من ر�أ���س اخليمة
�إىل �صحار عرب الربميي� ،صحبه فيها املالزم
�سكوت ،من البحرية الهندية ،كي يحدد بدقة
مكان واحة الربميي.
وبحث جا�سكني ،امل�ساعد ال�سيا�سي ،يف عام
 ،1906الطرق الرئي�سة عرب اجلزيرة العربية
م�ع�ت�م��دً ا ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات الأهايل .وبف�ضل
جمهودات نوكي يف الكويت ،وب��ري��دو ،املقيم
ال�سيا�سي ،ومب�ساعدة �إن�ع��ام احل��ق املرتجم
بالوكالة ال�سيا�سية الربيطانية يف البحرين،
توافرت معلومات جديدة �سنة � ،1907أ�صبحت
مراجع حديثة للمقيمني والوكالء ال�سيا�سيني .

� -25سعيد ب��ن حممد ب��ن �سعيد الها�شمي:
«القيمة العلمية جلوالت القن�صل الربيطاين
مايلز يف �سلطنة عمان  ،»1885-1874يف
ك �ت��اب دارة امل �ل��ك ع�ب��د ال �ع��زي��ز :ال��رح�لات
�إىل �شبه اجل��زي��رة العربية اجل��زء ال�ث��اين،
(الريا�ض :دارة امللك عبد العزيز،)2000 ،
�ص .770 ،769 ،751

 -26عبد اهلل ب��ن عبد ال�ع��زي��ز احلميدي:
«درا�� �س ��ة ح���ص��ري��ة حتليلية لأخ��ط��اء ر�سم
الأ�سماء املت�صلة باململكة العربية ال�سعودية
يف الق�سم اجل�غ��رايف من كتاب دليل اخلليج
للورمير» ،يف كتاب دارة امللك عبد العزيز:
الرحالت �إىل �شبه اجلزيرة العربية اجلزء
ال�ث��اين( ،الريا�ض :دارة امللك عبد العزيز،

ري��ج  .C. J. Richوا��س�ت�ف��اد ل��ورمي��ر من
املعلومات التي وردت يف كتابات مايلز؛ بل
يكاد يكون ن�سخة طبق الأ��ص��ل يف كثري من
مو�ضوعاته .
كما ا�ستفاد لورمير من رحالت وا�ستطالعات
ك�ث�يرة �سبقته ق��ام بها �ضباط بريطانيون،
ففي ال�ف�ترة نف�سها� ،أوف ��دت حكومة الهند
الربيطانية بعثة برئا�سة �شري ج��اجن Sher
 ،Jangللقيام بعملية م�سح جغرايف يف بع�ض
مناطق اخلليج ور�سم خرائط لها .وا�ستعان
بتقارير امليجور بري�سي كوك�س  ،P. Coxالوكيل
ال�سيا�سي الربيطاين يف م�سقط ،عن رحالته
داخل عمان (.)1902-1901
ويف ع��ام  1904ك��ان امليجور ب�يرت��ون ،نائب
قن�صل �صاحب اجل�لال��ة ملك بريطانيا يف
املحمرة� ،أول من تعرف على نهر اجلراحي
يف �إقليم عرب�ستان ،والذي كان جمهوال حتى
ذل��ك ال��وق��ت ،كما كتب �أب�ح��اث يف جغرافية
�إقليم الفالحية وطبيعة الأر�ض املجاورة خلور
مو�سى .وق��ام امل�ل�ازم ل��ورمي��ر ،نائب قن�صل
�صاحب اجلاللة يف الأه ��واز ،با�ستطالعات
مفيدة يف عرب�ستان .وخ�لال �شتاء (-1904
24

25

.)2008
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وجت��در الإ� �ش��ارة �إىل �أن ل��ورمي��ر ق��د ا�ستفاد
من بع�ض امل�صادر العربية التي ترجمت �إىل
الإجن�ل�ي��زي��ة يف ع���ص��ره ،مثل ك�ت��اب «ك�شف
الغمة»  ،وكتاب «الفتح املبني ل�سرية ال�سادة
ال�ب��و �سعيدين»  .وذل��ك بعد �أن ترجمهما
ال��وك �ي��ل ال���س�ي��ا��س��ي يف اخل �ل �ي��ج ال �ف��ار� �س��ي،
وامل�ست�شرق بادجر ،راع��ي كني�سة بومباي يف
الهند ،على التوايل .وقد ا�ستطاع لورمير �أن
ي�ستفيد من ذلك يف و�ضع معلوماته وبياناته
وتدقيقها وت�صنيفها على النحو الذي �صدر به
هذا الدليل ال�ضخم.
وق��د ج��اءت معلومات امل ��ؤل��ف دقيقة عندما
يعتمد ع�ل��ى ال��وث��ائ��ق وامل�ع�ل��وم��ات الر�سمية
والتقارير الدقيقة� ،أما معلوماته التي دونها
نقال عن رواة �أو نتيجة لل�سمع ،وبخا�صة يف
الأن���س��اب ،فقد ج��اءت ناق�صة وغ�ير دقيقة،
ولذا فامل�ؤلف له ما له من فائدة ،وعليه ما عليه
من مالحظات ال تخفى على الدار�س الباحث
يف تاريخ اخلليج واجل��زي��رة العربية  .ومن
اجلدير باملالحظة عند ق��راءة ه��ذا الدليل،
�أن نفرق بني املعلومات واحلقائق التي �أوردها
لورمير ،والنزعة اال�ستعمارية والإمربيالية
الربيطانية ال�ت��ي طبعت الكثري م��ن الآراء
ووجهات النظر التي تنظر �إىل دور بريطانيا
27

28

29

� ،)2000ص .983 ،982
� -27سرحان بن �سعيد العماين :ك�شف الغمة
اجلامع لأخبار الأمة ،حتقيق عبد املجيد حبيب
القي�سي( ،م�سقط :وزارة ال�تراث والثقافة،
.)2005

 -28حميد بن حممد بن زريق :الفتح املبني يف
�سرية ال�سادة البو�سعيديني ،حتقيق عبد املنعم
عامر و�آخ��ر( ،م�سقط :وزارة ال�تراث القومي
والثقافة.)1995 ،
 -29عبد الفتاح ح�سن �أب��و عليه :درا�سة يف
م���ص��ادر ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية احلديث
وامل �ع��ا� �ص��ر( ،الريا�ض :دار امل��ري��خ للن�شر
والتوزيع� ،)1979 ،ص .408 ،407

باعتبارها �صاحبة ر�سالة �سالم وح�ضارة يف
املنطقة.
ترجمة دليل اخلليج
نظ ًرا للمعلومات الق ّيمة التي يحتويها كتاب
لورمير ،وما يتمتع به من قيمة علمية ،ول ُي�صبح
يف م�ت�ن��اول الباحثني ال �ع��رب يف ال��درا��س��ات
التاريخية واالجتماعية واجلغرافية للمنطقة،
فقد قامت حكومة قطر ممثلة يف ق�سم الرتجمة
يف دي��وان �أمريها برتجمته �إىل اللغة العربية
يف �أربعة ع�شرة جملدً ا ،موزعة باملنا�صفة بني
ق�سميه التاريخي ،ال��ذي ن�شر لأول مرة عام
 ،1967واجلغرايف املطبوع عام  ،1969يخت�ص
كل جزء منها بجانب من اجلوانب ،مع اختزال
ا�سمه �إىل «دليل اخلليج» .وطبع مبطابع علي بن
علي بالدوحة ،ون�شر على نفقة �سمو حاكم دولة
قطر ،وهو �آنذاك ال�شيخ �أحمد بن علي �آل ثاين
(� ،)1972-1960إال �أن الرتجمة الأوىل جاءت
�سريعة ،وفيها الكثري من الأخطاء ،ووجهت لها
الكثري من االنتقادات ،ف�أعيدت ترجمة هذا
امل�ؤلف مرة ثانية عام  1976يف عهد ال�شيخ
خليفة بن حمد �آل ثاين (.)1995-1972
ونظر ًا لأهمية هذا الدليل وتزايد الطلب عليه
من اجلامعات ،ومراكز الأبحاث والدرا�سات،
واملهتمني بالدرا�سات اخلليجية يف دول اخلليج
وغريها فقد تقرر ت�شكيل جلنة بقرار من رئي�س
ال��دي��وان الأم�ي�ري ،ت�ضم نخبة من الباحثني
املتخ�ص�صني تتوىل مهمة ت�صحيح الأخطاء
ال��واردة يف الطبعتني ال�سابقتني ،والتثبت من
�أ�سماء الأماكن واملواقع التاريخية واجلغرافية
و�أ�سماء القبائل والأ�سر ،التي ورد ذكرها ،وقد
ا�ستعانت اللجنة يف ذل��ك مبراجع وم�صادر
كثرية ،واعتمدت على خرائط منجزة يف دول
املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل معاجم �أ�سماء الأماكن
واملواقع اجلغرافية ،ومعاجم القبائل و�أماكنها
يف جميع دول املنطقة.
وق��د اكت�شفت اللجنة ع��ددًا من الأخ�ط��اء يف
�صفحات ه��ذا الدليل ،البالغ عددها حوايل
�ستة �آالف �صفحة تقري ًبا ،فقامت بت�صحيحها
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ح�سب م��ا تظن �أن��ه الأق ��رب �إىل ال�صواب،
كما قامت بتنظيم م�شجرات ن�سب العائالت
احل��اك �م��ة وت �ع��دي �ل �ه��ا ع �ل��ى ن �ح��و م��ا ورد يف
الأ�صل الإجنليزي ،و�أ�ضافت للدليل ال�صور
الفوتوغرافية الأ�صلية املوجودة يف الن�سخة
الإجنليزية ،التي مل ي�سبق ن�شرها يف الطبعات
ال�سابقة ،و�أعيد طباعته يف طبعة ثالثة �سنة
 2002على نفقة ال�شيخ حمد بن خليفة �آل
ثاين �أمري قطر ( ،)2013-1995لت�ضاف �إىل
م�آثره يف اهتمامه بالرتاث الثقايف والوثائق
التاريخية ،وحتمية املحافظة عليها ملا فيها
من كنوز املعرفة ،ولي�ستفيد منها �أبناء الأمة
العربية ،ليكون دليل اخلليج ب�شقيه التاريخي
واجلغرايف بطبعته اجلديدة يف متناول �أيادي
الباحثني والدار�سني وال�ق��راء ،وه��ي الطبعة
التي اعتمدت عليها ه��ذه الدرا�سة ،مكتفني
ب��الإ� �ش��ارة ،ب�ين ق��و��س�ين ،للق�سم اجل �غ��رايف
بحرف «ج» ،وللق�سم التاريخي بحرف «ت»،
يتبعها رقم املجلد ،ف�إذا كانت على �سبيل املثال
«ج »5فهي تعني املجلد اخلام�س من الق�سم
اجلغرايف� ،أما �إذا كانت مثال «ت ،»3فهي تعني
املجلد الثالث من الق�سم التاريخي ،وتبع ذلك
رقم ال�صفحة.
وق��د التزمت الطبعات العربية مبا التزمت
ب��ه ال�ط�ب�ع��ة الإجن �ل �ي��زي��ة الأ���ص��ل يف عر�ض
الأحداث التاريخية ،و�أ�سماء الأماكن والقبائل
بالأبجدية الإجنليزية خمالفة بذلك الرتتيب
املعجمي العربي ،وعلى هذا الأ�سا�س دخلت
امل�ن��اط��ق وال�ق�ب��ائ��ل ذات الأ� �س �م��اء املبتدئة
بحرف العني باللغة العربية جن ًبا �إىل جنب مع
الأ�سماء املبدوءة بحرف الألف �أول احلروف
الإجنليزية .
ويف حماولة لنف�ض الغبار عن هذا الكتاب ونقله
�إىل لغة ال�ضاد ،و�شق �أفق جديد له ،ومتكني
القارئ العربي من الإطالع عليه والإفادة منه،
�صدرت ترجمة �أخ��رى �أ�شرفت عليها جامعة
30

 -30عبد اهلل ب��ن عبد ال�ع��زي��ز احلميدي:
مرجع �سابق� ،ص .981
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ال�سلطان قابو�س ب�سلطنة عمان حملت عنوان
«ال�سجل التاريخي للخليج وعمان و�أوا��س��ط
اجلزيرة العربية» ،تولت طباعته ون�شره دار
غارنت للن�شر بلندن ،عام  ،1995ا�ستعانت
بفريق متكامل من ذوي اخل�برة يف طليعتهم
امل�ترج �م��ون امل�ت�م��ر��س��ون ،وم��دق�ق��و الرتجمة
امل�ؤهلون ،والعاملون يف حقل اللغة ،الذين قر�أوا
الن�ص املرتجم ،وحر�صوا على عربية العبارة،
ومنهم املخت�صون يف ال�ت��اري��خ ،واملخت�صون
يف اجلغرافيا ،واملخت�صون يف علم االجتماع،
الذين واكبوا جميعهم املرتجمني و�ساعدوهم
على مزيد من فح�ص الن�ص ،والولوج �إليه،
وال �ن �ج��اح يف ت�ع��ري�ب��ه ،وق ��د دخ ��ل يف ور��ش��ة
الرتجمة � ً
أي�ضا م�ست�شرقون بريطانيون واكبوا
العمل يف الرتجمة مبدين من املالحظات ما
ُيف�ضي �إىل مزيد من التجويد .و�أ�شرف على
هذه الرتجمة الدكتور «دريك هوب وود» مدير
مركز ال�شرق الأو�سط يف كلية �سانت �أنطوين
بجامعة �أك�سفورد ،وذلك يف ق�سمني ت�ضمن كل
ق�سم  7جملدات.
ووف ��رت ه��ذه الطبعة الن�ص الإجن�ل�ي��زي يف
مقابل الن�ص العربي ،يف حيز مادي واحد يقع
يف مدى الب�صر والب�صرية ،فجاءت كل �صفحة
عربية تقابلها �صفحتها باللغة الإجنليزية .
وحر�ص النا�شر يف بداية كل جملد �أن يذكر
«جرت مراقبة الرتجمة العربية لهذا املجلد
والت�صديق على �صحتها من جانب الدكتور
دريك هوب وود مدير مركز ال�شرق الأو�سط
يف كلية �سانت �أن �ط��وين بجامعة �أك�سفورد.
وي�ؤكد الدكتور هوب وود �أن هذا املجلد قد �أنتج
على م�ستوى عال من الدقة ف�ضال عن �إيالء
اهتماما كب ًريا فجاءت ترجمة
�أدق التفا�صيل
ً
الن�ص معه يف غاية الأمانة والدقة».
كما �صدرت خم�ت��ارات وملخ�صات مرتجمة
31

 -31ج .ج .لورمير :ال�سجل التاريخي للخليج
وع�م��ان و�أوا� �س��ط اجل��زي��رة العربية ،الق�سم
اجل �غ��رايف ،الق�سم ال�ت��اري�خ��ي( ،لندن :دار
غارنت للن�شر.)1995 ،

تخت�ص مبوا�ضيع معينة ،مثل كتاب «قطر
يف دليل اخلليج»  ،ا�ستخل�صت فيه املناطق
والقبائل والأحداث التاريخية املتعلقة بقطر،
و»الكويت يف دليل اخلليج»  ،ا�ستخل�ص فيه
املواد املتعلقة بالكويت ،وهو �أي�ض ًا يف جز�أين
�أط�ل��ق عليهما �سفرين :ت��اري�خ��ي وج�غ��رايف،
وك �ت��اب «ت��اري��خ ال �ب�لاد ال���س�ع��ودي��ة يف دليل
اخلليج»  ،ا�ستخل�ص فيه املواد املتعلقة بتاريخ
اململكة العربية ال�سعودية ،وكتاب «معجم قبائل
اخلليج يف مذكرات لورمير»  ،ا�ستخل�ص فيه
املواد املتعلقة بالقبائل العربية.
ا�شتمل الكتاب على ق�سمني� ،أولهما تاريخي
يت�ضمن تاريخ منطقة اخلليج وما حولها من
الأقطار .وال�ث��اين جغرايف عبارة عن معجم
ج�غ��رايف ملنطقة اخلليج و�أوا� �س��ط اجل��زي��رة
العربية ،ويتكون كل من الق�سمني ،يف الطبعة
الإجن�ل�ي��زي��ة ،م��ن جملدين �إىل جانب جملد
خام�س خا�ص باملالحق ،كلها تقع فيما يقرب
من خم�سة �آالف �صفحة .
32
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امل�صادر واملراجع
باللغة العربية ومعربة
�1.1أح�م��د العناين :قطر يف دليل اخلليج،
(الدوحة :ق�سم ال��وث��ائ��ق والأب� �ح ��اث،
� -32أحمد العناين :قطر يف دليل اخلليج،
(الدوحة :ق�سم الوثائق والأبحاث.)1981 ،
 -33خ��ال��د �سعود ال��زي��د :ال�ك��وي��ت يف دليل
اخلليج� ،سفر�آن :جغرايف وتاريخي( ،الكويت:
�شركة الربيعان للن�شر والتوزيع.)1981 ،
 -34حممد ب��ن �سليمان اخل���ض��ري :البالد
العربية ال�سعودية يف دليل اخلليج( ،الريا�ض:
دارة امللك عبد العزيز1422 ،هـ).
� -35سعود الزيتون اخل��ال��دي :معجم قبائل
اخلليج يف م��ذك��رات لورمير»دليل اخلليج»،
(الدوحة :دار الثقافة للن�شر والتوزيع.)2002 ،
 -36عبد اهلل بن عبد العزيز احلميدي :مرجع
�سابق� ،ص .979

.)1981

�2.2أح �م��د خليل ع �ط��وي :دول ��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،ن���ش��أت�ه��ا وت�ط��وره��ا
(بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر والتوزيع.)1988 ،
�3.3أح�م��د حممد البيهوين؛ ع��ودة ح�سوين
�أ��ش�ك�ن��دي :ال�ط��رق العلمية والفنية يف
خدمة نخيل التمور�( ،أبو ظبي :دائ��رة
البلديات والزراعة ،د .ت.).
�4.4إدوارد ن��ول��ده :الأو� �ض��اع ال�سيا�سية يف
و�سط اجلزيرة العربية عند نهاية القرن
التا�سع ع�شر امليالدي ،ن�ص رحلة البارون
�إدوارد نولده مبعوث رو�سيا �إىل جند عام
1893م1310 /هـ ،ترجمة عو�ض البادي،
(الريا�ض� :شركة دار بالد العرب للن�شر
والتوزيع.)2002 ،
5.5الكولونيل جلمن :رحلة الكولونيل جلمن
يف اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،1910-1909
ترجمة خ��ال��د عبد اهلل عمر (بريوت:
الدار العربية للمو�سوعات.)2006 ،
6.6الليفتنانت كولونيل لوي�س بيلي :رحلة �إىل
الريا�ض ،ترجمة عبد الرحمن عبد اهلل
ال�شيخ( ،الريا�ض :مطابع جامعة امللك
�سعود.)1991 ،
7.7ت���ش��ارل��ز داوت � ��ي :ت��رح��ال يف ��ص�ح��راء
اجلزيرة العربية ،جز�آن ،ترجمة �صربي
حممد ح�سن( ،القاهرة :املجل�س الأعلى
للثقافة.)2005 ،
8.8ج .ج .لورمير :ال�سجل التاريخي للخليج
وعمان و�أوا�سط اجلزيرة العربية ،الق�سم
اجلغرايف ،الق�سم التاريخي( ،لندن :دار
غارنت للن�شر.)1995 ،
9.9ج .فور�سرت �سادلري :رحلة عرب اجلزيرة
ال�ع��رب�ي��ة خ�ل�ال ع ��ام 1819م ،حتقيق
�سعود بن غامن العود بن غامن اجلمران
ال�ع�ج�م��ي( ،الكويت :م�ط��اب��ع القب�س،
.)2005
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1010جم�س ب�ك�ن�غ�ه��ام :رح�ل�ت��ي �إىل ال �ع��راق
�سنة  ،1816ج ��ز�آن ،ترجمة �سليم طه
التكريتي( ،بغداد :مطبعة �أ�سعد.)1968 ،
1111جمعة خليفة �أحمد بن ثالث احلمريي:
رحلة الغو�ص والل�ؤل�ؤ( ،دبي :هيئة املعرفة
والتنمية الب�شرية بحكومة دبي.)2011 ،
1212ج���ون ل��وي ����س ب ��ورك� �ه ��ارت :ت ��رح ��ال يف
اجلزيرة العربية ،جز�آن ،ترجمة �صربي
حممد ح�سن( ،القاهرة :املركز القومي
للرتجمة.)2007 ،
1313ح���س��ام ح�سن ع�ل��ي غ��ال��ب :الت�صنيف
النباتي والو�صف املورفولوجي والرتكيب
الت�شريحي لنخلة التمر�( ،أبو ظبي :دائرة
بلدية �أبو ظبي وتخطيط املدن.)2003 ،
1414حميد بن حممد بن زري��ق :الفتح املبني
يف �سرية ال�سادة البو�سعيديني ،حتقيق
عبد املنعم عامر و�آخر( ،م�سقط :وزارة
الرتاث القومي والثقافة.)1995 ،
1515خالد الب�سام (�إعداد وترجمة)� :صدمة
االحتكاك ،حكايات الإر�سالية الأمريكية
يف اخلليج واجل��زي��رة العربية -1892
( ،1925بريوت :دار ال�ساقي.)1998 ،
1616خ��ال��د ��س�ع��ود ال��زي��د :ال�ك��وي��ت يف دليل
اخل�ل�ي��ج� � ،س �ف��ر�آن :ج �غ��رايف وت��اري�خ��ي،
(الكويت� � :ش��رك��ة ال��رب �ي �ع��ان للن�شر
والتوزيع.)1981 ،
1717خالد حممد القا�سمي :التاريخ احلديث
ل��دول��ة الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة،
(الإ�سكندرية :املكتب اجلامعي احلديث،
.)1999

1818خور�شيد با�شا :رحلة احلدود بني الدولة
العثمانية و�إي � ��ران ،ترجمة م�صطفى
زه � ��ران (القاهرة :امل ��رك ��ز ال �ق��وم��ي
للرتجمة.)2008 ،
1919ديل .ف� .إي�ك�ل�م��ان« :ك�ت��اب��ات الرحالة
ال�غ��رب�ي�ين ع��ن امل�ج�ت�م�ع��ات الإ��س�لام�ي��ة
واخلليج العربي :حماولة يف التقومي»،
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تعريب حممد عفيف ،يف ك�ت��اب :عبيد
علي بن بطي :كتابات الرحالة واملبعوثني
عن منطقة اخلليج العربي عرب الع�صور
(دبي :م��رك��ز ج�م�ع��ة امل��اج��د للثقافة
والرتاث.)1996 ،
�2020سرحان بن �سعيد العماين :ك�شف الغمة
اجلامع لأخبار الأمة ،حتقيق عبد املجيد
حبيب القي�سي( ،م�سقط :وزارة الرتاث
والثقافة.)2005 ،
�2121سعود الزيتون اخل��ال��دي :معجم قبائل
اخل �ل �ي��ج يف م ��ذك ��رات ل ��ورمي ��ر «دل �ي��ل
اخلليج»( ،الدوحة :دار الثقافة للطباعة
والتوزيع والن�شر.)2002 ،
�2222سعيد ب��ن حممد ب��ن �سعيد الها�شمي:
«ال �ق �ي �م��ة ال�ع�ل�م�ي��ة جل� ��والت القن�صل
ال�بري �ط��اين م��اي �ل��ز يف �سلطنة ع�م��ان
 ،»1885-1874يف كتاب دارة امللك عبد
ال�ع��زي��ز :ال��رح�لات �إىل �شبه اجل��زي��رة
العربية اجل��زء الثاين( ،الريا�ض :دارة
امللك عبد العزيز.)2000 ،
�2323شارل هوبري :رحلة يف اجلزيرة العربية
الو�سطى  ،1882-1878ترجمة �إلي�سار
�سعادة( ،بريوت :كتب للن�شر والتوزيع،
.)2003

2424عبد اجلبار البكر :نخلة التمر ما�ضيها
وح��ا� �ض��ره��ا( ،بريوت :ال� ��دار العربية

للمو�سوعات.)2002 ،
2525عبد الفتاح ح�سن �أب��و عليه :درا�سة يف
م�صادر تاريخ اجلزيرة العربية احلديث
واملعا�صر( ،الريا�ض :دار املريخ للن�شر
والتوزيع.)1979 ،
2626ع�ب��د اهلل ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز احل�م�ي��دي:
«درا�� �س ��ة ح���ص��ري��ة حت�ل�ي�ل�ي��ة لأخ �ط��اء
ر�سم الأ�سماء املت�صلة باململكة العربية
ال�سعودية يف الق�سم اجلغرايف من كتاب
دليل اخلليج للورمير» ،يف كتاب دارة امللك
عبد العزيز :الرحالت �إىل �شبه اجلزيرة
العربية اجل��زء الثاين( ،الريا�ض :دارة
امللك عبد العزيز.)2000 ،
2727ع�ل��ي ع�ب��د اهلل ف��ار���س�� :ش��رك��ة الهند
ال�شرقية الربيطانية ودوره��ا يف تاريخ
اخلليج العربي ( ،1858-1600ال�شارقة:
امل�سار للدرا�سات واال�ست�شارات والن�شر،
.)1997

2828عمار ال�سنجري :البدو بعيون غربية،
(الدار البي�ضاء :املركز الثقايف العربي،
.)2008

2929كار�سنت نيبور :رحلة �إىل �شبه اجلزيرة
العربية و�إىل ب�لاد �أخ��رى جم��اورة لها،
ج� ��ز�آن ،ترجمة عبري امل �ن��ذر (بريوت:
م�ؤ�س�سة االنت�شار العربي.)2007 ،

3030كارلو كالوديو جوارماين :جند ال�شمايل،
رحلة من القد�س �إىل عُ نيزة يف الق�صيم،
ترجمة �أحمد �إيب�ش�( ،أبو ظبي :هيئة �أبو
ظبي للثقافة والرتاث.)2009 ،
3131كلوديو�س جيم�س ريج :رحلة ريج املقيم
ال�بري�ط��اين يف ال�ع��راق ع��ام � 1820إىل
بغداد وكرد�ستان و�إي��ران ،ترجمة اللواء
بهاء الدين نوري( ،بريوت :الدار العربية
للمو�سوعات.)2008 ،
3232ل �ي��دي �آن ب�ل�ن��ت :رح �ل��ة �إىل جن��د مهد
الع�شائر العربية ،ترجمة �أحمد �إيب�ش،
(دم�شق :دار امل ��دى للثقافة والن�شر،
.)2005

3333حممد ب��ن �سليمان اخل���ض��ري :البالد
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة يف دل �ي��ل اخلليج،
(الريا�ض :دارة امل �ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز،
1422هـ).
3434نبيل راغ��ب� :أ�صول الريادة احل�ضارية،
درا�سة يف فكر ال�شيخ زاي��د�( ،أبو ظبي:
من�شورات املجمع الثقايف.)1995 ،
3535ه�نري فو�سرت :ن�ش�أة ال�ع��راق احلديث،
اجل��زء الأول ،ترجمة وتعليق �سليم طه
التكريتي( ،بغداد.)1989 :
3636ه�يرم��ان ب�يرج�م��ان :املب�شر الأم��ري�ك��ي
«جون فان �أي�س» الذي دخل العراق مبهنة
الطب ،رحلة تاريخية 1320هـ1902 /م،
ترجمة حممد ب��ن �إب��راه�ي��م ال�شيباين
(الكويت :مركز املخطوطات وال�تراث
والوثائق.)2005 ،
3737وليم جيفورد باجلريف :و�سط اجلزيرة
العربية و�شرقها ،جز�آن ،ترجمة �صربي
حممد ح�سن( ،القاهرة :املجل�س الأعلى
للثقافة.)2001 ،
3838يوليو�س �أوتينج :رحلة داخ��ل اجلزيرة
العربية ،ترجمة �سعيد بن فايز ال�سعيد
(الريا�ض :دارة امل �ل��ك ع�ب��د ال�ع��زي��ز،
.)1999

3939مقاالت يف دوريات
4040ع �ب��د اهلل ن��ا� �ص��ر ال���س�ب�ي�ع��ي« :ن���ش��اط
الإر�سالية الأمريكية العربية للتب�شري يف
�شرقي اجلزيرة العربية» ،جملة الدارة،
ال�ع��دد الأول ،ال�سنة الثامنة�( ،شوال
1402هـ).
4141علي عفيفي علي غازي« :الثقافة والتاريخ
يف فكر ال�شيخ زايد» ،جملة تراث ،العدد
( ،127مار�س .)2010
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المنتجات الثانوية لنخيل التمر 6-4

األهمية االقتصادية
للرواكيب وجمار النخيل
أ .سعود بن عبد الكريم الفدا
saudalfadda@hotmail.com
د .رمزي عبد الرحيم أبو عيالة

ranzy200@hotmail.com

�صورة ( ) 1

ف�صل الرواكيب بعد متام التجذير عن النخلة الأم

مل يعد اال�ستثمار يف جمال �إن�شاء مزارع وب�ساتني نخيل
التمر يقت�صر على �إنتاج التمور فح�سب ،بل حتطاه �إىل �أبعد
من ذلك بكثري ،ف�إن كان �إنتاج التمور هو الهدف الأ�سا�سي
�إال �أنه �أ�ضحى هناك �أهداف ًا �أخرى تختلف باختالف مدى
وعي امل�ستثمر و�إمكانياته واهتماماته ،ومن تلك الأهداف
هي اال�ستفادة من املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي
يطلق عليها بع�ض املزارعني (خملفات) حيث �أن معظم تلك
املنتجات يغفل قيمتها و�أهميتها كثري من مزارعي النخيل،
ومن تلك املنتجات الثانوية لنخيل التمر والتي متثل ثروة
حقيقية �إال �إنها ثروة مهملة �إال القليل ممن ي�ستغلونها
ا�ستغال ً
ال �أمثل ما يلي :نوى التمر .جمار نخيل التمر .حبوب
اللقاح .نواجت التقليم .الف�سائل .الرواكيب( .الف�سائل
الهوائية).
امتداد ًا للمقال ال�سابق حول الأهمية االقت�صادية لف�سائل
نخيل التمر باعتبارها جزء ًا من املنتجات الثانوية لنخيل
التمر ،ف�إننا نورد الآن احللقة الرابعة وهي بعنوان الأهمية
االقت�صادية للرواكيب (الف�سائل الهوائية) وجمار النخيل،
باعتبارهما منتجني ثانويني من منتجات �شجرة نخيل التمر.
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�صورة ( ) 2

املنتج الأول :الرواكيب (الف�سائل
الهوائية)
متثل ال��رواك�ي��ب (الف�سائل الهوائية) �سالح
ذو ح��دي��ن مل��زارع��ي النخيل ،فهي �إن كانت
ت�سبب �أ�ضرار ًا بالغة للنخيل ومنها مناف�ستها
لها على امل��اء وال�غ��ذاء ،فهي مفيدة للمزارع
خا�صة �إذا �أح�سن ا�ستغاللها و�أجرى لها عملية
جتذير ليغر�سها بعد ذلك خا�صة للأ�صناف
االقت�صادية والنادرة.
�أو ًال :تعريف الرواكيب
يعرف الراكوب (اجلمع رواكيب) ب�أنه الف�سيل
املرتفع عن الأر���ض وين�ش�أ ع��ادة يف الرباعم
امل��وج��ودة يف �أب��ط ال�سعف البعيد عن �سطح
الرتبة يف حالة بع�ض الأ�صناف �أو يف املناطق
ذات الرطوبة العالية وبالتايل تكون عدمية
اجل � ��ذور ،الأم� ��ر ال���ذي ي � ��ؤدي �إىل �صعوبة
اال�ستفادة منها بالغر�س لعدم وجود جذور بها،
وبالتايل ف��إن تكوين الف�سائل الهوائية �صفة
غري مرغوبة لأنها ت�شكل ع��بء على النخلة
وت�ؤثر �سلب ًا على �إنتاجيتها ،لذا يطلق عليها
�أي�ض ًا (طاعون-دمل�-سرطان-عاق-رادف)
(عبد اجل �ب��ار البكري1972م) (�أبوعيانه
والثنيان2008م).
ثاني ًا� :أكرث �أ�صناف النخيل �إنتاج ًا للرواكيب

حقيقة ال توجد درا��س��ة حملية �أو عاملية يف
املراجع التي اطلع عليها معدي املقال تو�ضح

�أك�ثر �أ��ص�ن��اف النخيل �إن�ت��اج� ًا للرواكيب �أو
الن�سبة املئوية للنخيل ال��ذي ينتج رواكيب،
ومتو�سط عدد الرواكيب/للنخلة �أو توزيع تلك
الرواكيب على جذع النخلة.
ل��ذا �أع��دت الإدارة الزراعية ب� ��إدارة �أوق��اف
�صالح الراجحي درا�سة على بع�ض �أ�صناف
النخيل ال�شائعة (�15صنف) مب�شروع الباطن
خالل �شهر مار�س 2012م للإجابة عن تلك
اال�ستف�سارات وخل�صت الدرا�سة املو�ضحة يف
اجلدول رقم (� )1إىل الآتي:
ن�سبة النخيل املنتج للرواكيب  50.3%بينما
النخيل غري املنتج .49.7%
�أقل �صنف من �أ�صناف النخيل املنتج للرواكيب
هو �صنف الربحي حيث �أن ن�سبة  2.3%من
�صنف الربحي هو املنتج للرواكيب ومبتو�سط
2.5راكوب/نخلة يلي ذل��ك �صنف اخلال�ص
بن�سبة  25.4%ومبعدل  3رواكيب/نخلة.
�أم��ا �أع�ل��ى الأ��ص�ن��اف �إن�ت��اج� ًا للرواكيب هما
�صنفي ال�سلج  87%ثم يليه الرزيزي 78.7%
ومبعدل  6.5 ، 3.3راكوب/نخلة على الرتتيب.
يرتاوح عدد الرواكيب التي تنمو على النخلة
ال ��واح ��دة م��ن  1.6راك��وب/ن �خ �ل��ة ل�صنف
ال�صقعي �إىل 9.2راكوب نخلة ل�صنف الونان
مبتو�سط عام  4.1راكوب نخلة.
يختلف خروج ومنو الرواكيب على جذع النخلة
حيث �أثبت الدرا�سة �أن  51.5%من الرواكيب
ينمو ع�ل��ى ج ��ذع ال�ن�خ�ل��ة ،بينما  27%من
الرواكيب بنمو يف املنطقة ال�سفلي من اجلذع
(بعد منو الف�سائل الأر�ضية) ،بينما 21.5%
من الرواكيب ينمو يف املنطقة العليا من اجلذع
(حتت وب�ين املجموع اخل�ضري) �أي ال�سعف
الأخ�ضر مبا�شرة.
ع��ادة تنمو ال��رواك�ي��ب على النخيل م��ن عمر
�20-4سنة و�إن كان هذا البند يحتاج �إىل مزيد
من الدرا�سات حيث �شوهد رواكيب على نخيل
يزيد عمره عن خم�سون عام ًا وهذه الرواكيب
مثمرة مما ي��دل على منوها على اجل��ذع من

ع�شرات ال�سنوات.

ثالث ًا� :أ�ضرار الرواكيب بالن�سبة
للنخيل
1.1تناف�س ال��رواك �ي��ب النخيل ع�ل��ى امل��اء
والغذاء مما تقلل من �إنتاجية النخلة.
2.2تعيق الرواكيب برامج اخلدمة املثالية
للنخلة حيث تعيق العامل حينما يحاول
�صعود النخلة خلدمة قمتها.

تغطي�س الف�سائل مبحلول ملبيد ح�شري و فطري
قبل البدء بالغر�س
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جدول رقم ( )1يو�ضع �أكرث �أ�صناف النخيل �إنتاج ًا للرواكيب ،ون�سبتها ،ومتو�سط عدد الراكيب/نخلة عمر (� )15سنة تقريب ًا
ومواقع خروجها على اجلذع ،مب�شروع الباطن (مار�س 2012م)
م

الصنف

� 1سكري
 2خال�ص
� 3صقعي
 4خ�ضري
 5برحي
 6ونان
� 7سلج
� 8شقراء
 9مكتومي
 10رزيزي
 11ر�شودي
 12ه�شي�شي
 13نبتة
 14روثانة
 15فحل
املجموع
املتو�سط
الن�سبة%

المنتج للرواكيب

ما تم
فحصه نخله

عدد

%

إجمالي

م.نخلة

أسفل

وسط

500
300
400
200
300
100
200
300
200
400
100
100
100
200
500
3900
260

127
113
207
125
7
41
174
186
89
315
53
74
75
75
304
1965
131

25.4
37.6
51.7
62.5
2.3
41
87
62
44.5
78.7
53
74
75
37.5
60.8
50.3
503

405
246
490
208
18
380
585
782
429
2049
286
480
267
347
1194
8166
544.4

3
2.2
2.3
1.6
2.5
9.2
3.3
4.2
4.8
6.5
5.3
6.5
3.6
4.6
3.9
4.1
4.1

74
117
419
134
5
126
105
11
206
457
79
100
97
43
188
2161
144
27

258
102
68
49
9
183
480
566
203
1093
166
115
150
116
660
418
281
51.5

73
27
3
25
4
71
0
185
20
499
41
265
20
188
346
1767
118
21.5

-

-

3.3تت�سبب الرواكيب املوجودة ب�أعلى النخلة
يف ك�سر النخلة خا�صة �إن كان على النخلة
�أكرث من راكوب وعند هبوب الرياح.
4.4ت�ؤثر على ال�شكل اجلمايل للنخلة.
5.5قد ت�سقط الرواكيب نتيجة هبوب الرياح
دون �أن يعلم بها امل���زارع وي �خ��رج من
مكان ات�صالها بالنخلة الأم كرمونات
تكون جاذبة لبع�ض الآفات خا�صة �سو�سة
النخيل احلمراء.
6.6بعد نزع الرواكيب �إن مل تتخذ الإجراءات
ال��وق��ائ �ي��ة ي�سهل ل�ل�ح���ش��رات وال�سيما
احلفارات اخ�تراق جذع النخلة م�سببة
�أ�ضرار ًا لها.
7.7قد تكون م�صدر للعدوى لأن العمالة التي
تقوم بالر�ش ملكافحة الآف ��ات يركزون
يف ال��ر���ش على النخيل والف�سائل دون
االهتمام بالرواكيب.
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عدد الرواكيب

موقع خروجها على الجذع
أعلى
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-

-

-

8.8قد ت ��ؤدي الرواكيب العلوية �إىل انحناء
قمة النخلة �إىل اجلهة التي بها الراكوب
�أو الرواكيب مما قد ت�ؤدي يف النهاية على
ك�سر النخلة.
رابع ًا :فوائد الرواكيب مللزارعني
1.1مي �ك��ن جت��ذي��ر ال��رواك��ي��ب ل�ل�أ��ص�ن��اف
امل �م �ت��ازة م�ث��ل (ال�سكري ،ال�صقعي،
اخل�ل�ا���ص ،اخل�ضري) �أو ل�ل�أ��ص�ن��اف
اجل�ي��دة مثل (الونان ،نبتة ع�ل��ي ،نبتة
�سلطان ،اله�شي�شي) �أو للأ�صناف النادرة
(مثل ال �ه�لال �ي��ة –ريق البنات) كما
�سنعرف الحق ًا طريقة التجذير وبالتايل
ي�ستفاد منها يف التكاثر اخل�ضري للنخيل
(الغر�س) ،علم ًا ب�أنه يتم جتذير رواكيب
�أ�صناف (ال�سكري والهاللية) مب�شروعات
الإدارة الزراعية لأهمية ال�صنف الأول
االقت�صادية وندرة ال�صنف الثاين.

2.2ميكن اال�ستفادة من الأ�صناف العادية
ل �ل��رواك �ي��ب يف ق �ط��ع ال �ق �م��ة ال�ن��ام�ي��ة
وا�ستخال�ص اجل�م��ارة منها وت�سويقها
بغر�ض التغذية عليها حيث ت�ستخدم يف
�صناعة بع�ض امل ��أك��والت كما �سنعر�ض
ذلك الحق ًا.
3.3ميكن اال�ستفادة منها ومن نواجت تقليمها
يف �صناعة الكمبو�ست (وهو ال�سماد
الطبيعي ال�صناعي).
4.4تنتج ال��رواك �ي��ب النا�ضجة مت��ور حيث
يتواجد عليها من  4-1عذق و�إن كانت
عذوق �صغرية احلجم.
خام�س ًا :كيفية نزع (ف�صل) الرواكيب
من الأ�صناف غري االقت�صادية
1.1يتم ذلك عن طريق حراثة باكت حيث
مت �إعداد وحلام حلقة حديدية يف طرف
الباكت.

2.2يتم تعليق �سل�سلة ح��دي��دي��ة مت��رر من
داخ��ل احللقة ويتم رف��ع الباكت لي�صل
�إىل الراكوب امل�ستهدف نزعه من جذع
النخلة وتلف �سل�سلة حول الراكوب.
3.3يتم �إن��زال الباكت لأ�سفل حتى يتم نزع
(ف�صل) الراكوب من النخلة الأم بقوة
ال�شد لل�سل�سلة احلديدية.
4.4يتم تطهري م�ك��ان ف�صل ال��راك��وب من
النخلة الأم با�ستخدام املبيد ثم قطعة
من الطني وينقل ال��راك��وب �إىل �أماكن
جتمع املخلفات ا�ستعداد لبيعه بغر�ض
ا� �س �ت �خ�لا���ص اجل� �م ��ارة م �ن��ه �أو لعمل
كمبو�ست.
5.5مي�ك��ن ف�صل ع��دد 500راكوب يومي ًا
ب �ع��ام��ل واح� ��د وب �ح��راث��ة واح � ��دة مل��دة
�7ساعات عمل.
�ساد�س ًا :كيفية جتذير الرواكيب
للأ�صناف االقت�صادية والنادرة
 -1املواد امل�ستخدمة يف جتذير
الرواكيب هي:
�أ-البيتمو�س :وهو عبارة عن �شقني الأول
 Peatوه��و بقايا نباتات مائية ع�ضوية غري
متحللة مت��ام� ًا مكربنه ومت�ت��از بقدرته على
االحتفاظ ب��امل��اء� ،أم��ا  mossهو عبارة عن
كائنات نباتية غري مائية ممثلة لل�ضوء ال زهرية
وذو �أوراق حلزونية تتبع احلزازيان وتعي�ش يف
الأماكن الباردة مثل كندا والدول اال�سكندافية
وايرلندا و�أملانيا ويوجد منها �أربع �أنواع تختلف
فيما بينها يف درجة حتللها ويحتوي البتمو�س
على �أكرث من  90%مادة ع�ضوية.
ب-البريليت :وهو عبارة عن حجر بركاين
ن��اجت االل�ف��ا الربكانية وي�ترك��ب م��ن �سليكات
االملونيوم وال�صوديوم والبوتا�سيوم يتم طحنه
وت�سخينه على درج��ة ح ��رارة 1000-900
مئوية حيث يحدث ل��ه انتفاخ وخ��روج ه��واء
�ساخن وتتكون فجوات هوائية ويحدث له متدد
وهو م��ادة غنية الرتكيب بالعنا�صر الغذائية

لي�س بها خا�صية التبادل الكاتيوين خفيفة
ال��وزن له ق��دره على االحتفاظ باملاء وجيده
ال�صرف والتهوية.
ج-تربة رملية :لعمل جتان�س بني البتمو�س
والبريليت.
د-حبال تربيط :حبال من الليف �أو التيل
�أو �أ�سالك �صغرية القطر.
هـ-ليات �شعرية :قطرها دقيق ( )5ملي.
و�-أك��ي��ا���س بال�ستيك :ج �ي��دة ال�ت�ه��وي��ة
وال�صرف مثل �أكيا�س ال�سماد املعدين الفارغة.
 - 2خطوات عملية جتذير الرواكيب:
يتم تكريب املنطقة �أ�سفل الركوب حتى ي�سهل
خروج اجلذور وال جتد عائق �أمام منوها ويتم
ر�ش منطقة التنظيف مببيد ح�شري وفطري
م�ن��ا��س��ب ،ي�ت��م ع�م��ل خليط م��ن البتمو�س،
والبريليت ،والرتبة الرملية بن�سبة  1 :1 :2على
التوايل ،يتم و�ضع الأكيا�س والبال�ستيك �أ�سفل
الراكوب بحيث ي�صبح مثل احلامل (ال�شنطة)
مع �إحكام �ضم الأكيا�س من �أ�سفل الراكوب
ح�ت��ى ال ت �خ��رج ال�ترب��ة م��ع م �ي��اه ال���ري ،بعد
ذلك يتم و�ضع خليط الرتبة داخ��ل الأكيا�س
مع ال�ضغط بقوة ل�سد اجليوب الهوائية ،ثم
يتم تو�صيل الليات ال�شعرية من م�صدر املاء
الرئي�سي للنخلة وهي ليات ن�صف بو�صة �إىل
تربة ال��راك��وب ،ويتم رب��ط تلك الليات جيد ًا
حتى ال تت�أثر بالرياح ،وت�صب املاء يف خليط
تربة الراكوب يتم الري مبا�شرة بعد التو�صيل
ويف�ضل يومي ًا ملدة �شهر على الأق��ل بعد ذلك
ت��روى ي��وم بعد ي��وم م��ع النخلة الأم ،وت�ترك
الرواكيب من � 6-5شهور حتى يتم تكوين جذور
ويتم الك�شف عليها بعد �5شهور ع��ن طريق
احلفر �أ�سفل الراكوب باليد وبدون ا�ستخدام
�آل��ة ح��ادة حتى ال تت�أثر اجل��ذور ،وعند ظهور
عدد منا�سب من اجلذور يتم البدء يف عملية
نقل الرواكيب �إىل الأر���ض امل�ستدمية ويف�ضل
نقلها وزراعتها يف مواعيد ال��زراع��ة العادية
يف �شهري مار�س �أو �سبتمرب وبعد القلع ،يتم

غر�س الرواكيب بعد تغطي�سها مبحلول ملبيد
ح�شري و فطري

�صورة تو�ضح الأثر الذي ترتكه الرواكيب على
النخلة الأم بعد خلعها

�صورة تو�ضح معاملة مكان خلع الراكوب على
النخلة الأم باملبيد ثم الطني

�أماكن منو الرواكيب على النخلة الأم

�أ� -أعلى اجلذع (قرب منطقة قلب النخلة)
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معاملة النخلة الأم بالطني واملبيدات احل�شرية
والفطرية ب�أماكن القلع حتى ال تكون النخلة
عر�ضه للإ�صابة ب�أي �أنواع من الآفات احل�شرية
�أو الفطرية وعند زراعة تلك الرواكيب تعامل
معاملة الف�سائل العادية من ناحية ال�شروط
واملوا�صفات اخلا�صة بالغر�س.
ب -منت�صف جذع النخلة تقريب ًا

ج� -أ�سفل جذع النخلة ( :بالقرب من حو�ض
النخلة )

طريقة ا�ستخال�ص اجلمارة – م�شروع الباطن –
مار�س  2012م

اجلمارة بعد ا�ستخال�صها
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جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

 - 3كيفية زيادة تكوين اجلذور على
ف�سائل ورواكيب نخيل التمر
�أج��ري ه��ذا البحث لدرا�سة ت��أث�ير ع��دد من
البيئات والأك�سني (نفثالني حم�ض اخلليك)
على تكوين اجل ��ذور وتقدمها يف الف�سائل
وال��رواك �ي��ب اخل��ا��ص��ة ب��أ��ش�ج��ار نخيل التمر
�صنفي ال�شي�شي وال�شهل مبركز �أبحاث كلية
العلوم الأغذية والزراعة بجامعة امللك �سعود
(فهد عبد العزيز املانع و�آخرون 1417هـ).
وق��د �أو��ض�ح��ت نتائج ه��ذا البحث �أن البيئة
امل�ستخدمة يف �إكثار ف�سائل نخيل التمر تعترب
عامال مهما يف مدى تكوين اجلذور وتقدمها،
وقد �أمكن احل�صول على �أعلى ن�سبة مئوية من
اجلذور املتكونة عند ا�ستخدام بيئة مكونة من
بريليت :بيت مو�س ( )1 :3يليها بيئة ن�شارة
اخل�شب :بيت مو�س ( )1 :1ثم بيئة بريليت :بيت
مو�س (� )1 :1أما بيئة الرمل فكانت �أقل البيئات
يف ت�أثريها على تكوين اجلذور.
وقد وجد �أي�ض ًا �أنه مل يكن ال�ستخدام كل من
حام�ض اخلليك �أو الكاتيكول ت�أثريا وا�ضحا
على الن�سبة املئوية لتكوين اجل��ذور �أو على
وزن اجلذور ،يف حني وجد �أن هذه املعامالت
تعترب �ضرورية لتكوين ج��ذور جيدة يف حالة
ا�ستخدام الرواكيب يف التكاثر.
� - 4إر�شادات �إ�ضافية حول جتذير
الرواكيب و�ضمان ًا لنجاح منوها ب�إذن
اهلل
�أ-ميكن ا�ستبدال الكي�س البال�ستيك ب�صندوق
من اخل�شب �أو البال�ستيك �أو برميل و�إزالة �أحد
جوانبه ثم تو�ضع به الرتبة ح�سب الن�سب امل�شار
�إليها �سابق ًا ويثبت بجذع الراكوب ويروى كما

�سبق ال�شرح.
ب-ع�ن��د قلع ال��راك��وب م��ن الأم لغر�سه بعد
تكون اجلذور له ،يقطع ما عليه من �سعف عدا
� 7-5سعفات خ�ضراء يتم ق�صها �أي�ض ًا بارتفاع
ال يزيد عن مرت حتى تقل عملية البخر منها
وتتمكن اجلمارة من االحتفاظ بع�صارتها مما
ي�ساعد على �سرعة �إنتاج جذور جديدة.
ج-بعد قلع الراكوب يغم�س حتى منطقة اجلذع
يف حملول مبيد ح�شري وفطري منا�سب ملدة
دقائق قليلة لقتل �أي �آف��ات به ،ويعقم حو�ض
الراكوب ويكون حجم احلو�ض منا�سب ًا حلجم
الراكوب ويف�ضل غر�سه يف نف�س يوم قلعه حتى
ال يجف منه �شيئ ًا ،وت��دك ال�ترب��ة حوله ملنع
الفجوات الهوائية وي��روى ري� ًا جيد ًا ملدة 40
يوم ًا ،ثم يقلل الري بعد ذلك ح�سب نوع الرتبة
والظروف اجلوية.
د-يظلل الراكوب بال�سعف من �أ�سفل بعيد ًا عن
الراكوب وعلى �أط��راف احلو�ض ومن الأعلى
حول قمة الراكوب وميكن ا�ستعمال خي�ش بد ًال
من ال�سعف.
هـ-يجب �أال نعتمد النمو الأول ل�سعفات قلب
الراكوب ،فهذا منو ناجت عن ع�صارة اجلمارة
ولي�س لوجود جذور جديدة وبالتايل يجب �أال
ن�سرع يف فك التظليل عنه.

�سابع ًا� :آفات الرواكيب وطرق
مكافحتها
ت�صاب الرواكيب بنف�س الآف��ات التي ت�صيب
نخيل التمر لذا ملن يريد اال�ستزادة حول معرفة
تلك الآف��ات وط��رق الوقاية منها ومكافحتها
يرجع �إىل �أحد مراجع �آفات النخيل حيث �أن
هذا املقال ال ي�سع لذكر تلك الآفات لكرثتها.
املنتج الثاين :جمار نخيل التمر
جمارة النخيل فاكهة م�ستدمية متنحها النخلة
وهي مت��وت! ،فماذا تعرف عنها �أيها القارئ
العزيز؟ حيث �سيتم تغطية هذا املو�ضوع من
خالل املحاور الثالثة التالية وهي:

�أو ً
ال :تعريف اجلمارة ومكوناتها و�أ�سما�ؤها.
ثانيا :كيفية ا�ستخراج اجل�م��ارة وحجمها
بالن�سبة للف�سيلة �أو النخلة.
ثالث ًا :فوائد اجلمارة و�صور ا�ستخدامها.
�أو ً
ال :تعريف اجلمارة ومكوناتها
و�أ�سما�ؤها
جمار النخيل هو القمة النامية يف الف�سيلة
�أو النخلة وتكون يف �أعلى اجل��ذع وه��ي مادة
�سليلوزية ذات لون �أبي�ض حليبي وذات رائحة
ذكية كما �أنها غ�ضة طرية ه�شة حلوة املذاق
لذيذة الطعم حتتوى على �سكريات ومعادن
وفيتامينات ،ويطلق على اجل �م��ارة اجلذبة
جمعها (جذب) (د.عبداهلل بن عبداهلل) خبري
منظمة الأغذية وال��زراع��ة (الفاو) يف املركز
الوطني لأبحاث النخيل والتمور بالإح�ساء.
ثاني ًا :كيفية ا�ستخراج اجلمارة ووزنها
بالن�سبة للف�سيلة �أو النخلة
النخيل املت�ساقط ب�سبب الرياح �أو الأ�صناف
غري االقت�صادية التي ي�ضطر املزراع �إىل قلعه
ميكن اال�ستفادة من �أجزائه يف نواحي كثرية
بالإ�ضافة على ذلك يتم ا�ستخراج اجلمارة
وذل��ك يقطع ال�سعف م��ن �أ�صوله م��ن الليف
املت�صلة به �سعفة حتى يتم الو�صول على اجلزء
الغ�ض الأبي�ض احلليبي من قلب النخلة �أو ما
يحيط بالربعمة الرئي�سة الكبرية وهذا اجلزء
من قلب النخلة �أو الف�سيلة يعرف بالربعم وما
يحيط به ت�سمى اجلمارة.
املالحظات على اجلدول ال�سابق:
�إن وزن اجل�م��ارة ي�ت�راوح م��ن ½ 12 -كجم
ح�سب وزن (الف�سيلة ،الراكوب ،النخلة).
�إن ن�سبة وزن اجل�م��ارة �إىل وزن (الف�سيلة،
الراكوب ،النخلة) يرتاوح من .11.7% - 1.6
انه كلما كربت الف�سيلة �أو النخلة يف احلجم
يكرب �أي�ض ًا حجم اجلمارة ولكن �إىل حد معني.

واجلدول التايل رقم ( )2يو�ضع ن�سبة وزن اجلمارة �إىل
(الف�سيلة والراكوب �أو النخلة)
م

1
2
3
4
5
6

النوع

ف�سيلة �صغرية
ف�سيلة كبرية
راكوب �صغري
راكوب كبري
جثيثة
نخلة

الوزن/كجم

 14.5كجم
 31كجم
17كجم
25.5كجم
168.5كجم
756كجم

ثالث ًا :فوائد اجلمارة و�صور
ا�ستخدامها
نظر ًا للقيمة الغذائية العالية للجمارة فهي
ت�ؤكل مبا�شرة مبجرد ا�ستخال�صها من النخلة
�أو الف�سيلة �أو تخزن وت�ؤكل نيئة �أي�ض ًا ،كما �أنها
ت�ستعمل يف �إعداد بع�ض امل�أكوالت ومنها:
�أ-احلمي�س :تفرم اجلمارة �إىل قطع �صغرية
ومت��زج مع اللحم والب�صل وال�سمن والتوابل
وامللح وتطبخ بالطريقة التي تعد بها حمي�س
الفطر والكم�أة.
ب-احل�لاوة :تفرم اجلمارة وي�ضاف �إليها
ال�سكر �أو حم�ل��ول �سكري وتطبخ حتى يتم
امتزاج ال�سكر باجلمارة ثم ت�ؤكل.
ج-خملل اجلمار :تقطع اجلمارة �إىل قطع
وتو�ضع يف حملول ملحي ملدة � 3أ�سابيع ثم ترفع
من املحلول وجتفف قلي ًال ثم تغمر بالتوابل
وحتفظ بعد ذلك باخلل.
ه��ذا ويعترب �سوق بيع اجلمارة (اجلذب) يف
حمافظة الإح�ساء باململكة العربية ال�سعودية
�سوق ًا رائ�ج� ًا حيث يتزامن بيعها مع مو�سم
ف�صل ال�شتاء لأنها تكون فيه �أكرث ن�ضوج ًا و�ألذ
طعم ًا برائحتها الذكية ،ويرتاوح �سعر اجلذبة
زن��ة  11كجم م��ا ب�ين 150-120ريال ح�سب
طراوتها و�صنف النخلة امل�ستخرجة منها،
و�أف��اد �أح��د الباعة باالح�ساء �أن الطلب على
ال�شراء خالل ف�صل ال�شتاء مرتفع بعك�س ف�صل
ال�صيف ال��ذي تفقد فيه اجلذبة (اجلمارة)
طعمها احلقيقي ،ومتيل �إىل املرارة ،و�أكد �أن

وزن الجمارة/كجم

½ كجم
2كجم
1.5كجم
3كجم
9كجم
12كجم

النسبة %

3.4%
6.4%
8.8%
11.7%
5.3%
1.6%

البيع يكون �أكرث حراك ًا �أيام اخلمي�س واجلمع
وه �ن��اك زب��ائ��ن م��ن دول اخل�ل�ي��ج امل �ج��اورة
للمنطقة ال�شرقية ي�شرتونها بكرثة.
املراجع:
�أبوعيانه ،رم��زي عبد الرحيم� ،سلطان بن
�صالح الثنيان 2008م ،مرجع زراعة و�إدارة
م�شاريع النخيل ،ال�صادر عن �إدارة الأوقاف.
ال�ف��دا� ،سعود ب��ن عبد ال�ك��رمي  ،رم��زي عبد
الرحيم �أبو عيانة 2010م ،التقومي الزراعي
ال�شامل لربامج خدمة �أ�شجار النخيل ،ال�صادر
عن �إدارة الأوقاف.
البكر ،عبداجلبار 1972م  ،مرجع نخلة التمر
ما�ضيها وح��ا��ض��ره��ا واجل��دي��د يف زراعتها
و�صناعتها وجتارتها ،العراق.
الن�صف  ،يو�سف بن حممد 2010م  ،مرجع
نخلتك – الكويت.
عبداهلل بن عبداهلل ،املركز الوطني لأبحاث
النخيل والتمور بالإح�ساء (مقابالت �شخ�صية)
مار�س 2012م.
فهد املانع ،م�صطفى حمادي ،حممد �أحمد
با�شه ،عبدال�سالم عبدالرحمن ،زيادة تكون
اجل��ذور على ف�سائل ورواك�ي��ب نخيل التمور،
ن�شرة بحثية رقم 60مركز البحوث الزراعية
جامعة امللك �سعود 1417هـ.
مدير اإلدارة الزراعية

مدير الشؤون الفنية اإلدارة الزراعية
إدارة أوقاف صالح الراجحي
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تلميع التمور . .
عملية هامة لحفظ
وتسويق الثمار

المهندس أمجد قاسم

engamjad@gmail.com

يكت�سب املظهر اخلارجي للتمور �أهمية كبرية� ،سواء كانت تلك الثمار
معدة لال�ستهالك املحلي �أو للت�صدير اخلارجي ،فالتناف�س يف الأ�سواق
العاملية كبري ،و�إنتاج التمور مل يعد مقت�صرا على دول حم��ددة ،فمنذ
مطلع القرن احلايل ،اهتمت كثري من الدول يف ال�شرق الأو�سط واخلليج
العربي ،وكذلك دول �أخرى يف العامل ،كالهند وباك�ستان و�إيران وا�سرتاليا
وعدد كبري من الدول الأفريقية ،ب�إنتاج وت�سويق �أنواع خمتلفة من التمور،
فكان ال بد من االهتمام باملظهر اخلارجي لتلك الثمار ،وحت�سني جودتها
لتحقيق عائد اقت�صادي جيد وقدرة عالية على التناف�س يف الأ�سواق.

يف فرن مقدارها ما بني  140 – 130درجة �سل�سيو�س ملدة خم�س دقائق
مع تعري�ضها لتيار من الهواء ال�سريع.
هذا وتلج�أ مكاب�س التمور يف كل من فرن�سا واجلزائر وتنزانيا� ،إىل تلميع
متور دجلة نور غري الرباقة ،عن طريق غمرها يف حملول �سكري مع
�إ�ضافة اجلل�سرين �أو دون �إ�ضافته ،وذلك من اجل �إك�ساب التمور ملعانا
منا�سبا� ،أما يف �أملانيا في�ستعمل زيتا خا�صا يعرف با�سم  Dattelolللتلميع،
كما ي�ستعمل م�ستحلبا من حام�ض الأوليئك  Oleic Acidوحبيبات �أمالح
املعادن .Pearl Ash

تقنية تلميع التمور
تعترب عملية تلميع التمور  Dates Glazingمن العمليات التكميلية
والكمالية القدمية ،وتهدف �إىل حت�سني مظهر التمور اخلارجي و�إك�سابها
منظرا براقا ،واملحافظة عليها من التلف ،وذلك من خالل �إزالة املنظر
املغرب الذي يغطي بع�ض �أنواع التمور.
وت��دل كثري من ال��درا��س��ات ،على �أن �أول �إ��ش��ارة لعملية تلميع التمور
با�ستخدام اجللي�سرين كان يف عام � 1915ضمن ن�شرة لق�سم الب�ساتني
لوزارة الزراعة امل�صرية حملت الرقم  3ل�سنة  ،1915حيث ت�ضمنت تلك
الن�شرة اقرتاحا بغمر التمور يف حملول مكون من  80باملائة كحول و 15
باملائة جلي�سرين و  5باملائة ماء.
وخالل خم�سينيات و�ستينيات القرن املا�ضي بد�أ ا�ستخدام عملية تلميع
التمور ،وقد �أتبعت طريقة �إذابة الق�شرة اخلارجية للتمور ،وهي طبقة
�شمعية  Waxتت�سبب يف �إعطاء الثمار املظهر املطفي غري الرباق ،حيث
تبني �أن �إذاب��ة تلك الطبقة ال�شمعية التي تك�سو �سطح التمر ون�شرها
بالت�ساوي ممكن باحلرارة ،وهذه الطبقة ال�شمعية مكونة من خليطني،
احدهما يوجد بن�سبة كبرية ،ميكن �أن ي��ذوب على درج��ة ح��رارة 84
درجة �سل�سيو�س والثاين الأقل ن�سبة يذوب على درجة حرارة  72درجة
�سل�سيو�س ،وقد اقرتح من �أجل تلميع التمور لإك�سابها منظرا براقا ،و�ضع
التمور يف �صينية تت�سع ل�سمك طبقة واحدة من التمور ،وتعري�ضها حلرارة

�أهمية تلميع التمور
تعد عملية تلميع التمور من املعاجلات الهادفة لتح�سني املظهر اخلارجي
للتمور لإك�سابها منظرا براقا ،وال تقت�صر �أهميتها على الناحية اجلمالية
وتغطية العيوب اخلارجية ،فقد بينت التجارب التي �أجريت على التمور
التي مت تلميعها� ،أنها قد احتفظت بلونها وطعمها ونكهتها لفرتة زمنية
�أطول من التمور التي مل تتم معاجلتها ،كذلك ف�إن عملية التلميع متنع
فقدان التمور لرطوبتها ،وهذا مينع عملية جفاف التمور وتق�شر الطبقة
اخلارجية للثمرة وهذا يحميها ب�شكل جيد من العوامل اخلارجية.
وتبني درا�سة الباحث حممد �سعيد مكي و�آخرين التي �أجريت على متور
الزهدي امللمعة� ،أن الثمار قد حت�سنت بع�ض �صفاتها ،حيث احتفظت
بلمعانها ولونها وطعمها ونكهتها وب�شكل جيد عند حفظها يف مكان
منا�سب وم�بردة يف ح��دود درجتني �سل�سيو�س ومل��دة �ستة �أ�شهر ،كما
�أظهرت التجارب املخربية عدم �إ�صابة هذه التمور التي مت تلميعها،
ببع�ض احل�شرات ال�ضارة ،كح�شرة اخلنف�ساء ذات ال�صدر املن�شاري

48

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

.Orysaphilus Surinamensis

طرق خمتلفة لتلميع التمور
تتعدد طرق تلميع التمور واملواد امل�ستخدمة ملعاجلة هذه الثمار ،وميكن
تق�سيم طرق التلميع �إىل ق�سمني هما:
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 - 1ا�ستخدام املعامالت الفيزيائية Physical
treatment

 - 2ا� �س �ت �خ��دام امل� �ع ��ام�ل�ات ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
Chemical treatment

املعامالت الفيزيائية لتلميع التمور
تتم معاجلة التمور لتلمعيها بطريقة فيزيائية
با�ستخدام احل��رارة والبخار ،ويعتمد تطبيق
هذه الطريقة على نوع التمر ،فتمور الزهدي
مثال ميكن �إجراء عملية التلميع لها با�ستخدام
احلرارة ،حيث يتم ن�شرها على �صينية م�شبكة،
وب�سمك يبلغ طبقة واحدة من التمور ،وتو�ضع
يف فرن على درجة  130درجة �سل�سيو�س ملدة
خم�س دقائق مع تعري�ضها لتيار من الهواء
ال�ساخن ،ثم يتم تربيدها ملدة ن�صف �ساعة
على درج��ة ت�ت�راوح م��ا ب�ين  37 – 20درج��ة
�سل�سيو�س ،وبعد ذل��ك يتم تعليب التمور يف
علب بال�ستيكية خا�صة ،ويف�ضل �أن تتم عملية
التعبئة حتت التفريغ.
ويف ه��ذه الطريقة تعمل احل��رارة على �صهر
الطبقة ال�شمعية التي تغلف ال�ت�م��رة ،حيث
تكت�سب التمور ملعانا وبريقا ،لكن من عيوبها
جفاف التمور.
�أما يف طريقة تلميع التمور با�ستخدام البخار،
ف�إن التمور يتم ن�شرها على �صينية م�شبكة ،ثم
تو�ضع يف جهاز تعقيم م�شبع بالبخار ولفرتة
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زمنية ترتاوح ما بني  15 – 5دقيقة ،ثم تربد
وتعب�أ التمور يف علب خا�صة ،ويف هذه الطريقة
يتم �أي�ضا �صهر الطبقة ال�شمعية التي تغطي
التمور لإك�سابها ملعانا ،لكن من م�ساوئها �أن
التمور تت�شرب بالرطوبة والتي ينبغي �إزالتها
الحقا.
املعامالت الكيميائية لتلميع التمور
ت�ستخدم يف طريقة امل�ع��ام�لات الكيميائية
لتلميع ال �ت �م��ور ،ع��دد م��ن امل� ��واد الطبيعية
وال�صناعية ،كال�سكر ال�سائل وم�شتقات الن�شا
و�أه�م�ه��ا ال��دك �� �س�تروز ،وم�شتقات ال�سليلوز
وج �ي �ن��ات ال �� �ص��ودي��وم Sodium alginate
والبكتني التجاري  Pectinوالدب�س واجللوكوز
واجللي�سرين مع املحلول ال�سكري ،وبع�ض �أنواع
الزيوت الغذائية عدمية الرائحة ،وحام�ض
ال�سرتيك ،وحملول مركب من  80%كحول و
 15%جلي�سرين و  5%ماء.
وعند ا�ستعمال ال�سكر ال�سائل لتلميع التمور،
يتم غ�سل التمور ثم تعر�ض للبخار ملدة ع�شر
دقائق ،وتو�ضع بعد ذلك يف �صينية م�شبكة،
وتغمر يف حملول �سكري تركيزه  37برك�س
مل��دة دقيقة ،وب�ع��د ذل��ك يتم �إخ ��راج التمور
م��ن ال�صينية وجتفيفها على درج��ة ح��رارة
� 50سل�سيو�س ملدة  45دقيقة ،ثم تربد وتعب�أ
وتخزن.
�أم��ا عند ا�ستخدام م�شتقات الن�شا لتلميع

التمور ،ف�إنه يتم حت�ضري حملول الن�شا برتكيز
 6%وي�سخن بحمام مائي لدرجة ت�تراوح ما
بني  95 – 85درجة �سل�سيو�س مع التحريك
امل�ستمر ملدة ع�شرين دقيقة ،ويف هذه الأثناء
ي �ت��م ت�ع��ري����ض ال �ت �م��ور ل �ل �ب �خ��ار ،وب �ع��د ذل��ك
تغط�س يف حملول الن�شا مع ت�سخني هني ملدة
دقيقة واح��دة ،جتفف بعدها الثمار وتعب�أ يف
عبوات خا�صة وتخزن� .أما جينات ال�صوديوم
امل�ستخدمة لتلميع التمور فيتم حت�ضريها
برتكيز  % 1وتعالج التمور لتلميعها كما ورد
�سابقا بطريقة ا�ستخدام م�شتقات الن�شا.
كذلك ف�إن من املواد امل�ستخدمة لتلميع التمور،
البكتني ،وال��ذي يتم خلطه مع ال�سكروز من
اجل احل�صول على مادة ما�سكة لتمكني غ�شاء
البكتني من االلت�صاق ب�شكل منا�سب مع �سطح
الثمرة ،ثم تغط�س التمور يف حملول من كلوريد
الكال�سيوم م��ن اج��ل احل���ص��ول ع�ل��ى طبقة
متجان�سة.
ويتم حت�ضري حملول التغليف من  20غراما
من البكتني مع  100غرام من ال�سكروز و 880
غراما من املاء ويكون زمن التغطي�س للثمار
ع�شر ث��وانٍ  ،ثم يتم غمر التمور ومل��دة خم�س
ثوانٍ فقط يف �سائل مكون من  20غراما من
كلوريد الكال�سيوم مع  980غراما من املاء.
بعد ذلك يتم جتفيف التمور ملدة  30دقيقة
على درجة  70درجة �سل�سيو�س ،ثم تربد على

درجة حرارة الغرفة ملدة �ساعة وتعب�أ وتخزن.
ه��ذا وق��د �أج��رى الباحث حممد �سعيد مكي
و�آخ��رون درا��س��ة على تلميع التمور يف مركز
بحوث النخيل والتمور ببغداد يف عام ،1977
حيث �أجريت الدرا�سة على متور نوع الزهدي،
وق ��د ا��س�ت�خ��دم��ت �أك�ث�ر م��ن ط��ري�ق��ة تلميع،
كاحلرارة العالية والرتطيب بوا�سطة البخار،
كما ا�ستعمل ال�سكر ال�سائل امل�صنوع من التمور
وكذلك م�شتقات الن�شا وم�شتقات ال�سليلوز
وجنات ال�صوديوم والبكتني.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �أن التمور التي متت
معاجلتها بحرارة بلغت  150درجة �سل�سيو�س
وملدة ع�شر دقائق� ،أعطت درجة تلميع جيدة،
�أما طريقة الرتطيب بالبخار ،فقد ا�ستطاعت
�أن حت�سن املظهر اخل��ارج��ي لتمور الزهدي
وتك�سبها مظهرا براقا ،كما ح�سنت من الطعم
والرائحة بعد �أن مت تعري�ضها للبخار ملدة ع�شر
دقائق.
وبينت الدرا�سة �أي�ضا انه عند معاجلة متور
الزهدي بال�سكر ال�سائل املح�ضر من التمور
وبرتكيز  ،37%فقد اكت�سبت الثمار مظهرا
جيدا وبراقا ،وعند ا�ستخدام م�شتقات الن�شا
وبرتكيز  6%لتلميع التمور ،تكون غ�شاء رقيق
و�شفاف على �سطح التمور ،وظ�ه��رت درج��ة
جيدة من اللمعان والطعم والرائحة.
ك��ذل��ك ف�ق��د ا��س�ت�خ��دم ف��ري��ق ال�ب�ح��ث م��واد
�أخرى يف عملية تلميع متور الزهدي ،كجنات
ال�صوديوم وال�ت��ي �أع�ط��ت نتائج جيدة حيث
حت�سن املظهر اخل��ارج��ي للثمار� ،أم��ا م��ادة
تعط درجة التلميع
كربوك�سي ميثيل �سليلوز فلم ِ
املطلوبة.

الطرق احلديثة املتبعة لتلميع التمور
مت تطوير �أنظمة �آلية خا�صة لتلميع التمور،
ويبني الباحث الدكتور ح�سن العكيدي يف كتابه
((نخلة التمر �سيدة ال�شجر ودرة الثمر))،
ه��ذه الأنظمة التي تعتمد على �إج��راء عملية
التلميع بطريقة �آلية ،حيث يتم حت�ضري حملول

اجللوكوز برتكيز ي�تراوح ما بني � 30إىل 35
 %يف خزان خا�ص مزود مبحرك ،ويتم نقل
جزء من حملول اجللوكوز املح�ضر �إىل خزان
�آخ��ر من اج��ل ا�ستخدامه يف عملية التلميع،
وبوا�سطة م�ضخة �أحادية مرتبطة بكمربي�سور
هوائي ،ي�ضخ املحلول على �شكل رذاذ على ثمار
التمر املوجودة على حزام ناقل متحرك.
كما ميكن �أن تتم عملية التلميع للتمور يف نفق
مزود بفر�شاة حلزونية لتلميع الثمار واجلزء
الزائد من حملول اجللوكوز يتم جتميعه حتت
احلزام املتحرك.
ين ال�شكالن التاليان النظامني الآليني
وي�ب� ُ
ال�سابقني اخلا�صني لتلميع التمور.
((عن كتاب نخلة التمر �سيدة ال�شجر ودرة
الثمر ،الدكتور ح�سن خالد العكيدي))
ك��ذل��ك مي�ك��ن �أن ي�ت��م اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن ذل��ك
بوا�سطة فر�شاة متعاك�سة موجود فيها رذاذ
ل�سائل اجللوكوز ،حيث يتم ن�شر �سائل التلميع
على ثمار التمر ،يلي ذلك عملية تربيد للتمور
يف نفق على درجة حرارة ترتاوح ما بني �صفر و
 3درجات �سل�سيو�س.
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ا�ستخال�ص ع�صري التمر
الع�صري هو الع�صارة الطبيعية لثمار الفاكهة و �أخل�ضراوات النا�ضجة
و الطازجة بعد �إزالة الأجزاء غي ر القابلة للأ�ستهالك كالبذور ( النواة
) و الق�شور و االلياف و املحتوية على اللب كله �أو جزء منه و اخلاليه
من �أي تخمرات �أو معامالت كيماوية �أي مبعنى �آخ��ر هو عبارة عن
ال�سائل اخللوي الناجت من الفجوات الع�صريية للخاليا و التمور فاكهة
ال�صحراء فاكهة مهمة يف وطننا ملا حتتوية من عنا�صر الغذاء خ�صو�صا
ً الكربوهيدرات  ،الفيتامينات  ،املعادن  ،الأحما�ض الأمينية � ...إلخ
والتي ت�ضفي على الع�صري الطعم و النكهة ال�شهية خ�صو�صا ً و �أن مناخ
منطقتنا العربيه حار ويحتاج �إىل �أطفاء العط�ش و منح طاقة للج�سم بني
فرتة و �أخرى و خ�صو�صا ً و �أن  % 80 – 75من انتاج التمور متواجد يف
معظم بالدنا العربية و يتميز الع�صري عموما ً ب�أرتفاع ن�سبة ال�سكريات
ما بني ( )20%-10و الع�صري هو اللبنة البنائية االوىل ل�صناعة الدب�س
و ال�سكر ال�سائل وكانت الزيادة يف الأنتاج التجاري لع�صائر الفاكهة و
مركزاتها دائما ً وليدة فكرة التخل�ص من الفواكه ال�شاذة احلجم �أو غري
�صاحلة للتدريج �أو غري املقبولة يف الأ�سواق مما كان لها الأثر يف حماية
�صنف الفاكهة الطازجة ودرج��ة جودتها كما �ساعد ذلك على �صيانة
�أ�سعارها من التدهور ونتيجة لرواج تلك املنتجات فلم تقت�صر �صناعتها
على الفواكة املتدنية بل تعدت �إىل الفواكة اجليدة و التي زادت عن حاجة
الأ�سواق و التمور �آحدى هذه الفواكة و التي ت�صل كمية �أنتاجها يف العامل
�إىل �أكرث من  5مليون طن و ال�شكل التايل يو�ضح ثمرة التمر و �أجزائها
و التمور م�صدر فاكهة �سكرية جتارية للأ�صناف املختلفة من النخيل
 Phoenix dactyLiferaو التمور اجلافة و الن�صف اجلافة هي معروفة
بق�شرتها اخل�شنة و ال�صلبة �أحيانا ً لبع�ض الأ�صناف و املل�ساء للبع�ض
الأخر و التمور عموما ً حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكريات ترتاوح ما
بني  60%-50و �أحيانا ً � 75%-70إذا مت جتفيفها ب�صورة �صحيحة �أما

52

جـائـزة خـليفــة الــدوليــة لنـخيــل التـمــر

�أنواع ال�سكريات فهي ال�سكروز و الكلوكوز و الفركتوز كما يتميز ع�صري
التمر يف بع�ض املناطق ( �شمال �أفريقيا ) بن�سبة عالية من �سكر الفركتوز
على بقية ال�سكريات �أما ع�صري التمور الأمريكية ( كاليفورنيا ) ف�أنه
يحتوي على ن�سبة عالية من �سكر ال�سكروز عن بقية ال�سكريات الأخرى
وحتما ً �أن االمريكان يعتمدون مرحلة الب�سر ل�صنع الع�صري لأن يف هذه
املرحلة �سكر ال�سكروز هو املتغلب على ال�سكريات الأخرى بينما يف مرحلة
التمر فال�سكر املختزل هو املتغلب على ال�سكر الثنائي ( �سكروز ) .
وعموما ً ف��أن التمر يحتوي �أي�ضا ً على مكونات �أخ��رى مثل الألياف ،
ال�سليلوز  ،الهم�سليلوز  ،البكتني � ،أحما�ض ع�ضوية  ،الرماد الكلي  ،مواد
غريبة ( رمل  ،طني  ،بقايا ) وعموما ً ميكن تق�سيمها �إىل مواد �صلبة
ذائبة و مواد �صلبة غري ذائبة لذا فعملية اال�ستخال�ص لع�صري التمر لها
خ�صو�صية كبرية لذا قامت التجارب الكثرية بهذا اخل�صو�ص ومن هذه
العمليات معاملة التمر �أوال ً .
عملية ف�صل حملول التمر
�أن حملول التمر بعد عملية اال�ستخال�ص
يتكون من مواد �صلبة ذائبة و غري ذائبة
وع�ن��د عملية الف�صل بالطرد امل��رك��زي
ك�م��ا تو�ضحها ان�ب��وب��ة ال �ط��رد امل��رك��زي
لطبقاتها املنطقة رقم ( )1حتوي ق�شرة
التمر و االل �ي��اف و امل ��واد الغريبة مثل
الرمل �أو الطني �أما املنطقة رقم ( )2فهي
منطقة متميزة يف العكارة و ال�ضبابية و
ت�ضم بع�ض امل��واد الأق��ل و ق�شرة التمر
�أم��ا املنطقة ( )3فهي مميزة بال�شفافية
و حتتوي على ال�سكريات و املواد الذائبة
الأخرى و �أحما�ض ع�ضوية وبكتني .

�أم��ا املنطقة الرابعة فهي
مم �ي��زة ب��ال���ش�ف��اف�ي��ة وي �ك��ون
معظمها ��س�ك��ري��ات و م ��واد ذائ �ب��ة و
�أحما�ض ع�ضوية و قد يتواجد �أحيانا ً بع�ض
الدهون (ال�شمع) من ق�شرة التمر على �سطح
�سائل االنبوبة (كيوتكل ) .
لذا قامت التجارب الكثريه بهذا اخل�صو�ص
ومن هذه العمليات معاملة التمر اوال ً بوا�سطة
ال�ضغط  ،ال�ه��ر���س  ،ال�سحق �أو ال�سحن ،
التقطيع �إىل �شرائح لزيادة امل�ساحة بالرغم
�أن �سكرياتها تو�صف باملتميعة ل��ذا ي�صعب
معاملتها مامل تربد �أو تتجمد ثم جتري عليها
العمليات �أو اخلدمات  ،و التمور تختلف عن
بقية الفواكة من ناحية الأ�ستخال�ص باملعا�صر
فاال�ستخال�ص بوا�سطة ال�ضغط وذلك لأنتاج
الع�صري �أو الدب�س ( خال�صة فاكهة التمر ) و
الذي يكون عايل الرتكيز و الكثافة حيث تتم
عملية الأ�ستخال�ص بو�ضع التمور يف اكيا�س
ث��م �ضغطها هيدروليكيا ً ب�شكل
ت��دري�ج��ي ي ��دوي �أو كهربائي
بحيث تنزل ع�صارة التمر
م��ن الأك �ي��ا���س وجمعها و
الع�صري �أو الدب�س الناجت
خليط م��ن ال�سكريات
ال �ث�لاث  ،ال�ك�ل��وك��وز و
الفركتوز و ال�سكروز
و �أن ه ��ذه امل�ك��ون��ات
تعتمد على املنطقة و
الرتبة و ملوحة مياة
الري و درجة احلرارة
و الرطوبة �إلخ .
م���ن ه � ��ذه ال� �ن� �ق ��اط و
االخ� �ت�ل�اف���ات يف ب�ي�ئ��ة
الفاكهة و �صفاتها من حيث
�أج��زائ �ه��ا و تركيبتها وميكن
حتديدها ب�صورة �أخرى مبا يلي .
•الغالف اخلارجي (اجللد)

•طبقة الـ (اللب).

•م�ساحة البذور
فالغالف اخلارجي و الق�شرة وظيفته حماية
الفاكهة و الق�شرة غنية باملحتويات فهي حتتوي
على كميات من الع�صري اوال ً و حتتوي �أي�ضا
ً على التانينات واالنثو�سيانني و الكاروتني (
الدباغيات و ال�صبغات ) و �أن خاليا اجللد
( الق�شرة ) �صغرية جدا ً وم�ستقرة و �أن �أي
�أحتكاك مع الق�شرة يجب �أن يكون مدرو�سا
ً ل�ك��ي ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى طبيعية ل ��ون الفاكهة
خ�صو�صا ً يف التمور ( اللون الأ�صفر  ،اللون
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البني املحمر ) يف مرحلة الب�سر ( اخل�لال )
�أما طبقة امليزوكارب و هي احلالة املتغلبة يف
الثمرة بالن�سبة لل�شكل و احلجم و حمتوياتها
كثرية جدا ً و خالياها �أكرب و هذه املحتويات
هي التي تعطي للتمرة القوام فمثال ً الفجوات
ال�سائلة حتتوي على �سكريات  ،االحما�ض ،
االمالح يف �شكل ذائب و �أن جدر خاليا اللب
 ،رقيقة جدا ً  ،بع�ض هذه اجلدر يح�صل لها
ان�ضغاط بحيث تنهار و تتطور خ�لال عملية
الن�ضج ف�أن الفراغات البينية و التي ال حتوي
فقط على �سائل ولكنها حت�ت��وي على كمية
كبرية من الهواء حتت الظروف االعتيادية كل
هذا يجب ان نلم به عند اي فعل ميكانيكي ال
�ستخال�ص الع�صري.
�آم��ا اجل��زء الثالث من الثمرة ت�شريحيا ً هي
امل���س��اح��ة ال �ت��ي حت��وي ال �ب��ذور و ال �ت��ي تكون
�صلبة نوعما وحت�ت��وي على كمية عالية من
امل��واد ال�سليلوزية و هي �ضرورية لكي تقودنا
لتحطيمها م��ن خ�لال عملية الت�صنيع �أم��ا
�أغ�شية اخلاليا �أو اجلدر اخللوية ف�أن حمتواها
الرئي�سي هو البكتني  Calcium Pectateو
هو امل�س�ؤول عن ا�ستقرارية و مرونة االلياف
الدقيقة ال�سليلوزية والجل اال�ستخال�ص يجب
تك�سري جميع هذه اجلدر

ت�شريح ن�سيج التمر
�أن ثمرة التمر ال تختلف كثري عن حمتويات
الفاكهة الأخرى �سوى االختالف يف كمية هذه
املواد �أو نوعيتها و عموما ً ف�أن من �أهم املواد
هي امل��واد البكتينية  ،وقليل من الربوتينات
 ،ال�سليلوز و الهم�سيليلوز و جميعها لها
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وهذه العملية مل تالقي اال�ستح�سان فتم معاملة
التمر باملاء ال�ساخن ومن ثم تكثيفة على النار
مبا�شرة وهذه ما تعرف باملداب�س �أو البزارات
يف العراق .

تركيبات خمتلفة ولها �شكل ال�سائل الغروي
 Hydrocolloidو ه��ذا الرتكيب هو ا�سا�سي
الرتكيب غ�ير املتبلور وال��ذي ي�سمح بعملية
التمثيل االي�ضي للخاليا يف التمر و التمر
يحتوي على كمية ال ب�أ�س بها من البكتني وكمية
من املاء لذا فعملية اال�ستخال�ص تكون �صعبة
ج��دا ً لأن الفجوات ال�سائلة تكون حمكومة
ببيئتها ف ��أن عملية حتطيم البكتني وكذلك
ال�سليلوز و الهم�سيليلوز انزمييا ً هي عملية
�أقت�صاديه ال �ستخال�ص الع�صري .
لذا فعملية اجلمع ما بني العمليات امليكانيكية
والقيا�سات االنزميية يف الدرجات احلرارية
املالئمة ت�ساعد على جعل االغ�شية اخللوية
نفاذة للع�صري و املواد الأخ��رى املتحللة بفعل
االنزمي و احل��رارة  ،و كان الع�صري املركز �أو
الدب�س ينتج �سابقا ً ب�صورة طبيعية يف غرف يف
احلقل معدة لهذا الغر�ض بحيث تو�ضع التمور
ب�شكل �أكوام على �شكل ( هرم كبري ) وبوا�سطة
�ضغط التمور على بع�ضها ي�سيل الدب�س ويجمع
من خ�لال �ساقية و معظم ه��ذه التمور تكون
طرية و نا�ضجة وي�سمى بدب�س دمعة وتطورت
العملية �إىل م��رح�ل��ة اال��س�ت�خ�لا���ص ب��امل��اء و
ت�ضمنت هذه املرحلة اال�ستخال�ص باملاء البارد
وم��ن ثم تكثيف الع�صري على النار مبا�شرة

الأ�ستخال�ص بوا�سطة املكننة
(اال�ستخال�ص امليكانيكي )
�أن التطوير الذي ح�صل اوال ً هو مكننة عملية
�إنتاج الع�صري كان بوا�سطة �أوعية مزدوجة
اجل��دران و التي ت�سخن من م�صدر بخاري و
ت�صل درجات احلرارة �إىل الغليان  ،و الوعاء
امل��زدوج املحتوى على حم��ور دوار مع ما تور
حمرك ذو درجات ل�سرعة احلركة ثم تطورت
و تنوعت ال�سرع و �أن هذه العملية قد �ساعدت
ك�ث�يرا ً يف عملية الأ��س�ت�خ�لا���ص  ،ب�ع��د ه��ذا
التطور العلمي يف نوعية الأوعية طر�أ تطوير
على عملية التحريك �إىل �أن و�صل �إىل حد
التجني�س �أي �أن ال�سرعة �أ�صبحت �أكرب كما �أن
نوعية املحرك تطورت اي�ضا ً من حيث النوعية
فكان االنكر �إىل حمرك دوار ذا ري�ش م�ستقيمة
توربينية �إىل ري�ش مروحية � ،إىل ري�ش على
�شكل �سرج �إىل ري�ش منحنية توربينية �إىل
ري�ش حلزونية توربينية �إىل ري�ش حادة و قاطعة
توربينية �أن هذا التطور الكبري �ساعد يف عملية
اال�ستخال�ص .
�أهداف اال�ستخال�ص
•�إي� �ج ��اد ط��ري �ق��ة ل ��زي ��ادة �إ��س�ت�خ�لا���ص
ال�سكريات من التمور على م�ستوى جتاري
•�إيجاد طريقة لزيادة امل�ساحة ال�سطحية
للتمور تعمل على تقطيعها وزيادة امل�ساحة

•من �أجل الأ�ستفادة من �سكريات التمور
و خال�صتها.
الية اال�ستخال�ص
�أن الية اال�ستخال�ص لع�صري التمر و لأجل
�أ�ستخال�ص ال�سكريات يجب معرفة الأجابة
على الأ�سئلة التالية :
•كمية املاء امل�ستخدمة للأ�ستخال�ص :
وه��ذا يق�صد به عالقة كمية امل��اء �إىل التمر
لأ�ستخال�ص �سكريات التمور و هي ما تكون
غالبا ًما بني � 1:1أو � 1:2أو � 1:2.5أو 1:3
•اال�ستخال�ص مبرحلة و احده �أو مبرحلتني
وهذا يق�صد به �أن العملية تتم مبرحلة واحدة
�أو مرحلتني لكي يكون اال�ستخال�ص كامال
ً�أ�ضافة ً �إىل جدواه الأقت�صادية .
•ال��وق��ت ال�ل�ازم لعملية اال�ستخال�ص و
ه��ذا يق�صد ب��ه ال��وق��ت ال�ل�ازم لعملية
اال�ستخال�ص ملرحلة �أو ملرحلتني و ما هي
الفائدة االقت�صادية منه .
•الكلفة االقت�صادية لعملية اال�ستخال�ص
اجل� ��دول ال �ت��ايل ي��و��ض��ح ق�سم م��ن االج��وب��ة
ال�سابقة حيث �أجريت بع�ض التجارب بهذا
اخل�صو�ص م��ن حيث تركيبة امل ��ادة ( م��واد
�صلبة ذائ�ب��ة و غ�ير ذائ�ب��ة )  ،ال ��وزن نوعية
العملية

المواد

اجل � � ��زء
اال�ستخال�ص ال�ل�ح�م��ي
من البلح
املاء
خالط
ال � �ي� ��اف
الف�صل
التمر

اال�ستخال�ص و الذي يق�صد به ( الوزن الكلي
للعملية  ،وزن املاء  ،وزن املواد ال�صلبة الذائبة
 ،املواد ال�صلبة غري الذائبة ) .
جدول ا�ستخال�ص ع�صري التمر مبرحلة واحدة
(  100 + 100ماء ) من اجلدول املوازنة بني
م�ستوى الربك�س  Bxللع�صري هو .
كمية املواد ال�صلبة الذائبة()x
كمية املاء  +كمية املواد ال�صلبة الذائبة
كمية املاء
املاء  SS +املذاب 10 +

التركيب %

38
=
100
55
=
100

األوزان

امل� � � � � � � � ��واد
امل� � � � � � � � ��واد
امل � � � � ��واد
ال � � ��وزن
امل� � � ��واد
ال�صلبة غري
املاء
ال�صلبة غري
رطوبة
الذائبة
الكلي
الذائبة
الذائبة
الذائبة
20

70

10

100

20

70

10

�صفر

�صفر

100
60
63.2

�صفر

35
36.8

5

�صفر

100
200
123.1

100
120
77.7

�صفر

70
45.4

10

�صفر

55

32

13

76.9

42.3

24.6

10

( املعلومات املعطاه  :مكونات البلح  :رطوبة  % 20مواد �صلبة ذائبة  % 70مواد �صلبة غرب ذائبة % 10
و الرطوبة املتبقية يف عجينة البلح بعد الع�صر و الكب�س  ( % 55م�صدراجلدول . ) FAO

38.4 = x
38.4 = W
ه��ذا يعني �أن عملية اال�ستخال�ص مبرحلة
واحدة ت�صل مب�ستوى الربك�س �إىل  % 35ولكن
 Bxيتناق�ص يف الكيك ( البثل ) بن�سبة % 55
لل�سائل ويرتفع �إىل  30%وهذه اخل�سارة كبرية
ولتقليل اخل�سارة يف ال�سائل املذاب يجب ف�صل
املواد الذائبة و الغري ذائبة يف املحلول كثوابت
الكيك ( البثل و اجلفت ) فيمكن احل�صول على
 % 50من الع�صري و خ�سارة امل��واد ال�صلبة
الذائبة تكون موجودة و التي ت�صل �إىل �أقل من
الن�صف  12.6كغم من  70كغم وعند 14%
رطوبة ف�أن الفقد �سيت�ضاعف مرة ثانية 5.9
كغم من  70كغم وقد �أثبتت التجارب ب�أن انواع
املواد ال�صلبة الذائبة عند م�ستوى برك�س Bx
املوجوده يف عملية املوازنة يف الكيك ( البثل �أو
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55

العملية

المواد

اال�ستخال�ص اجلزء اللحمي من البلح
املاء
امل�ستحلب
ع�صري البلح
الف�صل
االلياف املتبقية
م�صدر اجلدول (.)FAO

التركيب %

امل� � � � � � ��واد امل ��واد ال�صلبة
الوزن الكلي املاء
رطوبة
الذائبة غري الذائبة

20
100
77.1
79.4

20
20.6

�صفر

2.9

100
250
350
249.9

65

16.9

18.1

55.1

اجلفت ) ال يحتوي على اكرث من  % 55رطوبة
.

النموذج الثاين لأخ�ت��زال الربك�س يف الكيك
(البثل �أو اجلفت ) هي بزيادة كمية املاء
يو�ضح اجل��دول التايل جدول ت��وازن امل��واد يف
حالة ا�ستخال�ص التمر مبرحلة واحدة (250
جزء بلح  100 +جزء ماء )

70

�صفر

10

�صفر

األوزان

امل� � � � ��واد
املواد ال�صلبة غري الذائبة
الذائبة

20
250
270
234.2

70
60.7

�صفر

10

35.8

9.3

10

و هي ن�سبة عالية جدا ً من اال�ستخال�ص �أن
زيادة هذا االنخفا�ض ي�سبب الزيادة يف الكلفة
( املعدات و حجمها ) وكمية املاء التي تبخرت
ح��وايل  1كغم م��ن الدب�س تركيز  75برك�س
ك�أول مرحلة و  1.25كغم من الدب�س للمرحلة
الثانية من الأ�ستخال�ص .
عملية غ�سل الكيك ( البثل �أو اجلفت ) �ضروري

70

�صفر

10

�صفر

لإزالة املواد الغري مذابة و املواد غري مرغوب
بها مما ي ��ؤدي �إىل زي��ادة العملية �أن �أ�ضافة
املاء مرتني �إىل النظام ي�سبب �أقل خ�سارة يف
املواد ال�صلبة الذائبة  S.Sالناجتة يف املرحلة
الأوىل ولكن م�ستوى الربك�س يبقى كما هو كما
يو�ضحها ال�شكل التايل لذا يجب ا�ستخال�ص
املاء يف املرحلة الأوىل لإزالة املواد املذابة .
من هذه النتائج يظهر �أن اخل�سارة يف الع�صارة
بحدود  94%و  51%و التي تعترب نتيجة مقنعة
�أقت�صاديا ً وكما يظهر �أن االختالف ما بني
امل��ادت�ين املتوازنتني ه��و �أن �أح�سن ج��زء من
العملية هو نهاية امل��واد ال�صلبة غري الذائبة
 N.ssومن وجهة نظر العاملني يف هذا املجال
للح�صول على نتائج ف�صل جيده م��ع نقاوة
عالية يجب اال�ستناد على مواد املوازنة ما بني
التمور و �سائل اال�ستخال�ص و�صوال ً �إىل �أعلى
درجة موازنة .
ت�صنيع ع�صري التمر
تتم عملية ت�صنيع ع�صري التمر على ال�شكل
التايل :
•ا�ستالم التمور
يتم ا�ستالم التمور ح�سب النوعية و ال�صنف
و اللون و�سنة االنتاج لأن التمور و كما نعلم
ملونة الق�شرة ولكن حمتواها الع�صريي يتدرج
من اللون الرتابي �أو الذهبي �إىل اللون البني
ال�غ��ام��ق �إىل ال��داك��ن ب��االع�ت�م��اد على نوعية
التمور حيث تتدرج �إىل مايلي :
•مت��ور ج �ي��دة ال�ن��وع�ي��ة و خ��ال�ي��ة م��ن �أي
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�شوائب �أو �أ�ضرار ميكانيكية �أو تخمرات
•مت��ور متو�سطة النوعية و بها ن�سبة من
ال�شوائب ولكن خالية من التخمرات و
املواد الكيماوية .
•مت��ور القدمية و هي التمور التي م�ضى
عليها �أك�ثر من عام و التي يكون �أنزمي
البويل فينول �أوك�سيديز قد �أخذ دروة يف
�أك�سدة الفينوالت وبالتايل ادكنان لونها .
متطلبات انتاج ع�صري التمر
�أن فاكهة التمر ال تختلف كثريا ً يف مكوناتها
ع��ن باقي الفواكة ولكن لها خ�صو�صية من
حيث املعاملة لأن�ت��اج الع�صري وعموما ً ف�أن
تقانة انتاج ع�صري التمر تعتمد على الف�صل
امل�ي�ك��ان�ي�ك��ي ل �ل �ب��ذور و امل �ع��اجل��ة احل��راري��ة
لأ�ستخال�ص ع�صري التمر لذا ف�أنه يحتاج �إىل
ما يلي :
•اجهزة ف�صل النوى
•عملية ا�ستخال�ص ال�سائل من لب و الياف
التمر
•اجهزة نزع ال�سائل من اللب والياف
•وحدات ترويق الع�صري
•اجهزة نزع الهواء احلر �أو املذاب ال�سائل
( الع�صري )
•م �ب �خ��رات ��ص�ف�ي�ح�ي��ة ل �ل�ترك �ي��ز االويل
وال�سرتجاع النكهة
•مبادالت حرارة لولبية
•جمن�سات ملعاجلة ع�صري النكتار
•وحدة تربيد
•م�صايف ذاتية التنظيف
•م�ضخات متخ�ص�صة
•خزانات جتميع
•وحدات تعبئة وتغليف الع�صري
مكونات ع�صري التمر اال�سا�سية
املاء :
يعترب املاء �أحد �أ�سا�سيات ع�صري التمر وميثل
حوايل  % 80من الع�صري وللماء �أهمية كبرية

يف ج�سم الأن���س��ان حيث يعمل كو�سط مهم
للتفاعالت احليوية
ال�سكريات :
ع�صري التمر يحتوي على ال�سكريات ب�شكل
رئي�سي و�أهمها الكلوكوز  55%والفركتوز45%
وقليل جدا ً من ال�سكروز لذا يجب االنتباه عند
التفاعل مع الع�صري حيث �أن ا�ستخدام درجات
احلرارة العالية و بوجود االحما�ض الع�ضوية
ف�أنها ت�ؤثر على جزيئة ال�سكر ب�أن تنف�صل عن
املاء وبذلك �ستكون مركب �أوك�سي فورفورال
بالإ�ضافة �إىل �أن �سكريات التمور �ستتفاعل مع
االحما�ض االمينية مما ي�سبب تغريات يف لون
الع�صري ورائحتة وطعمه .
املعادن و الفيتامينات :
اوال ً�إ�ستالم التمور
تبد�أ عملية �أ�ستالم التمور من املنتجني بعد �أن
حتدد موا�صفاتها النوعية من حيث :
•اللون – يف�ضل التمور ذات اللون الذهبي
ولي�س التمور الداكنة لأن اللون الداكن
جدا ً يعني �أنه من متور ال�سنه املا�ضية
وقد لعب �أنزمي بويل �أوك�سيديز دورة يف
�أك�سدة الفينوالت .

•ال�ن�ظ��اف��ة – تف�ضل ال �ت �م��ور النظيفة
و اخل��ال�ي��ة م��ن الأو���س��اخ و ال���ش��وائ��ب و
احل�شرات � ...إلخ
•خالية من �أي قطع حجرية �أو معدنية
•يف�ضل �أخ��ذ �أالنتاج ال�سنوي من التمور
ولي�س لل�سنوات املا�ضية .
ثانيا ً  :عملية الغ�سيل
تعترب عملية الغ�سيل خطوة لأجل الت�أمني على
�سالمة التمور من الأتربة و الأو�ساخ كما �أنها
ت�ؤدي �أي�ضا ً �إىل جودتها خ�صو�صا ً التخل�ص
من :
•ال�شوائب
•الرمل ( الغبار )
•املواد النباتية العالقة
وجتري عملية الغ�سيل عرب حزام ناقل مثبت
علية نوابذ رذاذي��ة بحيث تتم عملية الغ�سيل
مبياه معقمة �أما بالكلور �أو باالوزون �أو تغطي�س
التمور على ( حزام ناقل) هزاز .
ثالثا ً  :عملية الأ�ستخال�ص
تتم عملية اال�ستخال�ص االوىل عرب �أجهزة
الطبخ و التي تكون ب�أ�شكال خمتلفة ولكن
جميعها تتفق بالأ�سا�سيات و التي هي :
الشجرة المباركة  -مارس 2014
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•وع��اء و اال�ستخال�ص قد يكون �أفقي �أو
عامودي ومن اال�ستنل�س �ستيل
•�أن الوعاء مزود بلولب حلزوين دوار �أو
مبحرك ري�شي مربوط مباتور
•�أن ا�شكال ال��وع��اء و حجمة يعتمد على
ال�سعة االنتاجية خلط الأنتاج
•نوع املاتور ح�سب احلاجة فهنالك ال�سريع
وهنالك امل��زود ب�سرع خمتلفة ويف�ضل
ال�سرع املختلفة ،واملخططات التالية
تو�ضح نوعية �أجهزة الأ�ستخال�ص
•عملية اال�ستخال�ص تتم بو�ضع كمية من
التمر ح�سب احلاجة فمثال  1طن متر
ي�ضاف ل��ه ( )1ط��ن م��اء وي�سخن وع��اء
الطبخ على درج ��ة ح ��رارة  80-70م
ومل��دة  45-30دقيقة يكون عرب البخار
من امل�صدر بخاري والذي مير من خالل
اجلدران املزدوجة لأوعية الإ�ستخال�ص
وال��ذي يعمل على هر�س التمور ب�شكل
جيد ي�سهل ف�صل البذور من الهري�س من
خالل الفال�سة (�إزالة النوى ) .
رابعا ً  :الفال�سة (�إزالة النوى )
�أن عملية �إزال��ة ال�ب��ذور (النوى) من التمور
تعتمد على ه��ر���س التمر م��ع امل ��اء يف وع��اء
الطبخ حيث ميرر هذا الهري�س �أو املالط عرب
فال�سة البذور (النوى) والتي �أ�سا�سها ا�سطوانة
حا�ضنة ال�سطوانة منخل بحيث يخرج املالط
بحركة من داخل اال�سطوانة احلا�ضنة و البذور
تبقى داخل املنخل بحيث يخرج الع�صري من
داخ��ل الأ��س�ط��وان��ة احلا�ضنة وال �ب��ذور تبقى
داخل املنخل و الذي بدورة يخرج البذور من
فتحة خارجية والع�صري ي�خ��رج م��ن خمرج
�أخر للأ�سطوانة احلا�ضنة هذه العملية تعطينا
ع�صري مع املحتوى ال�سيليلوزي و املحتويات
الأخرى وبدون نوى .
خام�سا ً  :عملية اال�ستخال�ص
�أن عملية اال�ستخال�ص تتم مبرحلة �أو مرحلتني
و تعتمد �أي�ضا ً على ن�سبة املاء امل�ضاف فمنهم
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من يجعل الن�سبة  1 : 1ومنهم من يجعل الن�سبة
 1.5 : 1ومنهم من ي�ستمر بالعملية بعد الفال�سة
لأن الربك�س يكون بحدود  % 23وتتم هذه
العملية يف وع��اء اال�ستخال�ص ال��ذي هو على
�شكل وعاء ذو جدران مزدوجة و حتتوي على
حمور ذو ري�ش حادة مباتور هزاز و�سريع حيث
يتم يف هذا الوعاء ما يلي :
•�إ�ضافة انزمي ال�سليلوليز
•�إ�ضافة �أنزمي البكتني
•�إ�ضافة �أنزمي املالتيز
•�إ�ضافة �أنزمي الربوتيز
وهنالك خلطات كثرية جتارية لهذه االنزميات
وب�أ�سماء جتارية خمتلفة �أ�ضف �إىل ذلك �أنه
قد ي�ضاف الفلرت امل�ساعد الرباليت Perlite
ملدة 45دقيقة � 1 /ساعة و الرباليت حبيبات
�أو دقائق كروية خفيفة ذات لون ابي�ض ثلجي
�إىل ابي�ض رم ��ادي ودرج ��ة  )8-PH (6فية
متعادله وح��رارت��ة النوعية � 2.2إىل � 2.4أما
وزنها النوعي � 1.5أم��ا رطوبتها فهي 0.5%
�أم��ا حتليلها الكيمياوي الدقيق كما ه��و يف

اجلدول وهذه املادة ت�ساعد يف تكتل الكثري من
الغرويات واملواد ال�سليلوزية يف ع�صري التمر
النسبة المئوية

% 76 – 72
% 17 – 11
% 2 – 0.5
% 0.5 – 0.1
% 1.5 – 0.5
%5–4
%4–3

اسم المركب

Sio2
Ai2o3
CaO
MgO
Fe2O3
K2O
Na2O

بعد هذه العملية جتري عملية التخل�ص من
جميع املواد و الروا�سب و العوالق يف الع�صري
من خالل
•فلرت �ضاغط Filter Press
•فلرت الأ�سطواين Drum filter
وك �ل�ا امل��ر� �ش �ح�ين ي �ع �م�لان ع �ل��ى تخلي�ص
الع�صري م��ن جميع ال�شوائب و ال��روا��س��ب و
ال�ع��وال��ق وبن�سبة  % 85وب�ع��د ه��ذه العملية
يكون ع�صري التمر جاهز لعملية �أمرارة على
املبادل الراتنجي و الفحم للتخل�ص من بع�ض
الربوتينات و ال�صبغات و البكتينات املتبقية .

عرض كتاب

التمــور

انتاجها ،تصنيعها،
قيمتها الغذائية والدوائية
By: A. Manickavosagan, M. Mohamed Essa, E. Sukma

�صدر هذا الكتاب عن جمموعة  Taylor framcesالدولية باللغة
االجنليزية من قبل جمموعة �أكادميية يف جامعة ال�سلطان قابو�س
يف �سلطنة عمان يف حماولة جادة جلمع نتائج الأبحاث التي �أجريت
م�ؤخر ًا مع املعلومات واملعارف امل�ستمدة يف كتاب يحمل العنوان
�أعاله و�ضمن �أربعة �أجزاء رئي�سية وهي الإنتاج والت�صنيع ودرا�سة
القيمة الغذائية والدوائية للتمور .وتطرق اجلزء الأول اىل زراعة
االن�سجة وادارة املياة والت�سميد وت�أثري امللوحة وم�شاكل احل�شرات
واالمرا�ض واملكننة وتلقيح النخيل وتقنيات احل�صاد.
اما اجلزء الثاين ف�شمل تقنيات ما بعد احل�صاد من جتفيف وتبخري
وعمليات ت�صنيعيه وتعبئة وتغلي لدعم القيمة امل�ضافة للتمر،
وكذلك املنتجات مثل الوقود احليوي ومنتجات عر�ضية اخرى
اما اجلزء الثالث واهم ما احتواه اخلوا�ص الكيماوية والفيزيائية
والرتكيبة املتعلقة بخوا�ص وموا�صفات التمور وبع�ض ال�صناعات
التحويلية كم�صدر لل�سكريات و�صناعة العلف احليواين .واجلزء
الرابع واالخري فتطرق اىل القيمة الغذائية والدوائية وا�ستخدامه
يف الطب الع�شبي.
الكتاب يعترب مرجعا جيدا ي�ستفيد منه طلبة الكليات العلمية من
جميع االخت�صا�صات وخ�صو�صا للعاملني فى قطاع النخيل والتمور
ملا احتواه ومعلومات عن امل�ساهمني من الباحثني والعلماء الذين
رف��دوا هذا الكتاب بنتائج البحوث واملعلومات املتعلقة بالنخيل
والتمور.
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مجموعة الدراسات الصحراوية ،دائرة السواحل وتلوث الهواء

تأهيل الخباري المتدهورة
باستخدام مهاد من سعف النخيل
موضي احمد

mmahmed@kisr.edu.kw

معظم �أرا�ضي دول��ة الكويت �صحراوية ،وحتتوى تربتها على حبيبات
كبرية ومفككة ال ت�ستطيع االحتفاظ باملاء ت�صرفه خالل �ساعتني فقط.
لذلك جندها تعاين من نق�ص وفقد كبري للمياه ع�لاوة على ما يفقد
يف الرت�شيح والتبخر .وتت�صف حبيباتها ب�أنها خاملة وعدمية ال�شحنات
الكهربائية مما يجعلها غري ق��ادرة على جذب املغذيات النباتية �إىل
�سطحها وه��ذا يف�سر قلة �أو فقر املحتوى الع�ضوي  ،مما يرتتب عليه
خلو الرتبة ال�صحراوية من الغطاء النباتي واحلياة ب�شكل عام (احمد
والعنزي)2005 ،
من �أهم املرتكزات الأ�سا�سية لال�ست�صالح ال�صحراوي هو ا�ستخدام
برامج مقبولة بيئيا و اقت�صاديا و�سهلة التنفيذ وم�ستدامة ،واالهتمام
مبفهوم الت�أهيل الذاتي لتح�سني ورف��ع كفاءة امل��وارد الطبيعية ،وذلك
با�ستخدام غطاء ع�ضوي دائم وداعم يحمي الرتبة الأ�سا�سية .الغطاء
احليوي هو غطاء واق يتم و�ضعه فوق الرتبة ،وميكن ا�ستخدام �أي مادة
ع�ضوية �أو غري ع�ضوية كمهاد ،ولكن يف الزراعة امل�ستدامة فان الغطاء
الع�ضوي هو �أكرث ا�ستخداما  .الن غطاء الع�ضوي يتكون من مواد طبيعية
ومتوفرة وغري معاجلة ومتجددة و رخي�صة وتتحلل يف الرتبة و معاد
ا�ستخدامها وتدويرها خللق بيئات �صحية .ومن �أمثلة الغطاء الع�ضوي
هي خملفات ونواجت تقليم املحا�صيل ك��أوراق وجذوع ال�شجر والنباتات
واخل�شب والق�ش والأ�سمدة اخل�ضراء.
الغطاء الع�ضوي �أو احليوي هو تقنية زراعية حتاكي الطبيعة يتم العثور
عليها على �أر�ضيات الغابات .نظرا لأهميته مت ا�ستخدام خملفات �سعف
النخيل لإعادة ت�أهيل خربة متدهورة يف منطقة اللياح (يعترب معلما من
معامل الكويت اجليومورفولوجية و كانت حماجر ال�صلبوخ ومت ردمها
يف عام  2003وتكونت على �إثرها جيومورفولوجية جديدة للمنطقة
بفعل الإن�سان من خباري و �أودية وتالل م�ستحدثة على املنطقة) حيث
�أعطت نتائج ايجابية و�ساهمت يف �إعادة عودة احلياة الفطرية النباتية
واحليوانية معا ،وح�سنت كثريا من خ�صائ�ص الرتبة ،و وفرت �أف�ضل
الظروف الطبيعية لت�أهيل وا�سرتداد الرتبة لعافيتها  ،و�أعطت فر�صة
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لإعادة تدوير النفايات و املخلفات النباتية بدال من رميها  ،و�سنتذكر �أهم

الطرق الب�سيطة والعلمية لإعادة ت�أهيل خربة اللياح املتدهورة ( Ahmed

 ) et al.,2012وهي كالأتي :

•حتديد ودرا�سة طبيعة ومظاهر التدهور يف اخلربة .

•جمع ع��دد م��ن عينات م��ن ال�ترب��ة قبل وب�ع��د امل�ع��اجل��ة لدرا�سة
اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية للرتبة.
•�إقامة حواجز �أو متون ترابية على �شكل مربعات  5x5م.
•حرث الرتبة داخل املنت على �أعماق � -25 15سم.
•تغطية الرتبة داخل املتون ب�سعف النخيل تغطية كاملة.
•زراعة نبات فطري مقاوم للجفاف داخل كل منت.
•املراقبة الدورية ور�صد التغيريات املو�سمية التي تطر�أ على الغطاء
النباتي ،الرتبة ،التنوع البيولوجي وذلك خالل فرتة ت�أهيل املنطقة.
احل��رث ال�سطحي للرتبة يف بداية مو�سم الأمطار ي�ساعد على زيادة
معدل الت�سرب الر�أ�سي والنفاذية للرتبة ال�صماء .وفر�ش املواد الع�ضوية
فوق الرتبة له فوائد كثرية  .ومن هذه الفوائد هو عزل الرتبة يف ف�صل
ال�شتاء القا�سي وحمايتها من ال�صقيع ،ويربد على الرتبة �صيفا ويعمل
على جتان�س درج��ات احل��رارة النهارية ،ومينع اجن��راف وت�أكل الرتبة.
املهاد يعمل على تقليل تبخر املاء و�أي�ضا ي�سهل عملية الري حيث يت�سرب
املاء �إىل الرتبة ب�سهولة من خالل الغطاء الذي يحافظ على املغذيات يف
الرتبة فيقلل احلاجة �إىل الري امل�ستمر ومن ثم يقلل اال�ستهالك املياه
ب�شكل فعال  ،عالوة على ذلك ،يعمل الغطاء احليوي على جتمع قطرات
الندى يف ال�صباح الباكر من فوقه .وه��و يعترب بنك للمواد الغذائية
و�سمادا ع�ضويا �سطحيا عند حتلله واختالطه بالرتبة .فهو يغذي ديدان
الأر�ض واحل�شرات الأخرى .فتحلل الديدان الأوراق واملخلفات النباتية
فتجهز الرتبة ب�أف�ضل املح�سنات فتزداد كمية الدبال فت�ساعد على �إنبات
البذور .وكذلك زراعة نبات فطري ومتوافق مع البيئة املحيطة داخل كل
منت مثل نبات العو�سج  Lycium shawiiي�ساعد على تثبيت الرتبة x ،
ومت اختيار نبات العو�سج لأنه من النباتات ال�سائدة يف منطقة اللياح،
وله القدرة على التكيف ال�سريع يف املناطق املتدهورة .و�أي�ضا يتميز ب�أنه

لوحة رقم ( )1خربة املتدهورة يف منطقة اللياح.

لوحة رقم (� )3إقامة حواجز ترابية على �شكل مربعات م�ساحته

لوحة رقم ( )2احلرث ال�سطحي للرتبة.

م

.2 x5 5

لوحة رقم ( )4تغطية الرتبة بفر�شة كاملة من �سعف النخيل.

حتويه من املواد الع�ضوية و املعادن ال�ضرورية لنمو النبات� .إن ال�صحراء
الكويتية وم��ا حتويه من حياة فطرية وتربة ومعامل �أر�ضية هي كنز
حقيقي يجب املحافظة عليه و من ثم تنميته و�إعادة ت�أهيله بتنفيذ برامج
م�ستدامة ملكافحة التدهور وذلك يحتاج منا �إىل جهد متوا�صل وبحوث
متطورة وموارد مالية.

لوحة رقم ( )5عودة احلياة الفطرية للرتبة املتدهورة.
�أكرث النباتات الفطرية فاعلية على حجز الرمال ال�سافية يف الكويت (Al-
)Dousari et al., 2012

بعد ا�ستخدام هذا النظام  ،وجد هناك حت�سنا ملحوظا يف خوا�ص الرتبة
انعك�س �إيجابا على ازدهار النباتات املزروعة ،و �إن كانت الرمال ال�سافية
التي تراكمت داخل املتون املو�ضوعة لعبت دورا يف تفعيل منو النباتات ملا

املراجع
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يف دولة الكويت� ،إدارة البيئة والتنمية احل�ضرية ،معهد الكويت للأبحاث
العلمية ،الكويت� 116 ،صفحة.
Ahmed, M. and Al-Dousari, A.M. (2012), Rehabilitation
of degraded playas of Kuwait by using water harvesting
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Institute for Scientific Research, Kuwait.
Al-Dousari, A.M., Ahmed, M.. Al-Senafy, M. and Al-Mutairi M.
(2008), Characteristics of nabkhas in relation to dominant
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تشوهاره
Chohara

)(Boiled Unripe-Dates Fruit
د .عادل احمد ابو السعود
adelaboelsoaud@gmail.com

تعريف
"ت�شوهاره" هي عبارة عن ثمار بلح مكتملة النمو و التلوين فى مرحلة
اخلالل جمففة او باللغة الأردو  . Dried Khajoorsمعظم الأ�صناف
الباك�ستانية ن�صف جافة جتمع من على �أ�شجار النخيل عندما تبد�أ فى
مرحلة الرطب و تن�شر على احل�صري حتت �أ�شعة ال�شم�س لت�ستكمل ن�ضجها
و جتف .و ت�سمى هنا فى باك�ستان "متر" �أو "خَ رق" باللغة ال�سندى .و
الداعى لعدم تركها على الأ�شجار حتت ت�صل اىل مرحلة الن�ضج املنا�سبة
انه حتت ظروف الأمطار املو�سمية ال�صيفية  Monsoon rainsو التى
يتزامن ت�ساقطها مع وقت ن�ضج الثمار على الأ�شجار و خوفا من �ضياع
املح�صول نتيجة ت�ساقط الأمطار يتم جمع �أكرث من  80%من املح�صول
قبل �أن يبد�أ فى مرحلة الرطب .و من املعلوم �أنه ال ميكن لهذه الثمار
التى مل تبد�أ فى الرتطيب بعد الو�صول ملرحلة "التمر" على احل�صرحتت
�أ�شعة ال�شم�س و بديال عن ذلك يتم �سلق هذه الثمار لوقف عملية الن�شاط
الأنزميى داخل الثمار متاما ثم جتفيفها على احل�صر حتت �أ�شعة ال�شم�س
لفرتة � 7-5أيام فيما ي�سمى ب" ت�شوهاره" .ميكن لهذه النوعية من الثمار
"ت�شوهاره" البقاء �سنوات دون تلف نظرا لأنخفا�ض الرطوبة فيها حلد
كبري جدا يقل عن �( 20%شكل رقم  .)1كيف يتم عمل "ت�شوهاره" من
بداية اجلمع و حتى الت�سويق و تطبيق هذه الطريقة فى م�صر هذا ما
�سوف ن�ستعر�ضه فى هذه املقالة.
جتميع الثمار و جتهيزها لعملية ال�سلق
يبد�أ مو�سم احل�صاد فى منطقة "خريبور" و التى متثل  50%تقريبا من
�إنتاج باك�ستان فى نهاية �شهر يونيو و ت�ستمر عملية اجلمع حتى بداية
اغ�سط�س من كل عام .او ًال و مع بداية مو�سم احل�صاد يتم جمع الثمار
املرطبة من على الأ�شجار و ن�شرها على ح�صر �صنعت من م�صادر نباتية
و ذلك حتت ا�شعة ال�شم�س احلارقة التى ت�صل اىل  50-40درجة مئوية
تقريبا خالل هذه الفرتة .و نتيجة ت�شبع اجلو بالرطوبة يتم طوى هذه
احل�صر مبا عليها من رطب ليال حتى ال يتلفها الندى .و فى ال�صباح
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الباكر تفرد مرة اخرى .يقوم بهذه العملية عدد كبري من العمالة امل�ؤقتة
التى تتجمع كل عام من كافة �أنحاء باك�ستان فى هذه املنطقة للقيام
بالعمليات املختلفة للجمع و ما بعد اجلمع .و تعب�أ غالبا فى �صناديق
خ�شبية �أو �صناديق من الكارتون و تباع فى ال�سوق املحلى .حت�صد هذه
الثمار �سعر اعلى من ال "ت�شوهاره" فى ال�سوق الباك�ستانى و هذه التى
ت�ستخدم فى الت�صنيع هنا �أوال ب�أول حيث يجرى عليها عمليات الفرز
ـ الغ�سيل ـ التعبئة فى امل�صانع .و ال ت�ستخدم ال"ت�شوهاره" فى الت�صنيع
بل ي�صدر غالبية الإنتاج للهند و بنجالدي�ش و �أفغان�ستان فى �صورة ثمار
معب�أة فى �أجولة من الكتان كما �سي�أتى �شرحه الحقا.
�أما باقى املح�صول و مع بداية �شهر يوليو فيتم جمع �سوباطات البلح على
عربات يجرها جرار زراعى من احلقول و حتى املكان املخ�ص�ص لعملية
ال�سلق و التجفيف .مبجرد و�صول العربات املحملة بالثمار اىل منطقة
العمل يتم تفريغ احلمولة يف مكان مظلل ي�سمى "بتك" باللغة الأردو
(�شكل  .)2يتم �سحب ال�سوباطة بوا�سطة احد العمال على �شوكة خ�شبية
مثبتة فى الأر�ض لفرط الثمار ب�صورة فردية و ذلك قبل الغ�سيل .تعترب
هذه اخلطوة من اخلطوات التى حتتاج اىل عمالة كثرية و جمهدة� .إ�ضافة
اىل انها ت�ؤثر بال�سلب على �صالبة الثمار حيث تتعر�ض للتجريح نتيجة
ال�سحب ال�شديد.
يتم غالبا تعبئة الثمار فى �أ�سبتة حملية ال�صنع وحاليا يوجد اقفا�ص
بال�ستيك  Plastic cratesميكن ان ت�ستخدم كبديل للأ�سبتة اليدوية
ال�صنع .يقوم بت�صنيع الأ�سبتة العمالة امل�ؤقتة "رحالة" الذين غالبا
ما يتجمعون كل عام �شهر قبل بداية جمع املح�صول و يقومون بعمل
هذه الأ�سبتة فى �أحجام خمتلفة و ا�شكال خمتلفة (�شكل رقم .)4 ، 3
فت�ستخدم هذه الأ�سبتة فى عدة �أغرا�ض منها تعبئة الثمار قبل و بعد
عملية ال�سلق لنقلها ،و قد ت�ستخدم كعبوات نهائية للتمور بعد جتفيفها
و تباع على هذه ال�شكل بعد تغطيتها بالورق (�سعر الواحد من -150 30
روبية ح�سب احلجم).

�شكل  .1ثمار البلح املجففة "ت�شوهاره".

�شكل  .3العمالة املو�سيمية تتجمع فى منطقة
النخيل قبل احل�صاد لت�صنيع الأ�سبتة املحلية
و القيام بالعمليات املختلفة للح�صاد و عمل
"الت�شوهاره".

�شكل � .4إحدى العامالت تقوم بت�صنيع العبوات
املحلية (الأ�سبتة) لتعبئة الثمار.

�شكل  .2تفريغ الثمار بعد اجلمع فى مكان مظلل به �شوكة خ�شبية لتفريط الثمار من العزوق قبل الغ�سيل.

�سلق الثمار فى �أوانى كبرية خا�صة
بعد و�ضع الثمار فى الأ�سبتة تغ�سل حتت املاء
اجل��ارى من الأت��رب��ة العالقة بالثمار متهيدا
لو�ضها فى �أوانى ال�سلق .و �أحيانا تكون هناك
�آنية كبرية احتياطى يتم غ�سل البلح فيها ثم
و�ضعه فى الأ�سبته توفريا للمياه و اجلهد (
�شكل .)5
ت�ستخدم قطع الأ�شجار كم�صدر للوقود عند
�سلق الثمار نظرا لأرتفاع ا�سعار الطاقة فى
دول��ة باك�ستان .و تعد الأ�شجار �أح��د م�صدر
الطاقة الرخي�صة هنا نظرا لأنت�شار الأ�شجار
بكثافة عالية ف��ى ه��ذه املناطق .و غالبا ما

ت�ستخدم �أ�شجار الكافور و ج��ذوع الأ�شجار
اخل�شبية الأخرى (�شكل .)6
يتم �إ�سقاط الثمار بعد غ�سلها فى ماء يغلى
و ذل��ك مل��دة ت�ت�رواح ب�ين  30-15دقيقة مع
ا�ستمرار عملية التقليب .و يتم زي��ادة كمية
املياه بعد كل دورة نظرا لتبخرها (�شكل .)7
ال ي�ضاف لهذه املياه اى �شئ اخر اال فى حالة
احل�ف��اظ على ال�ل��ون و ع��دم تغريه اىل اللون
البنى بعد التجفيف.
هناك مادة ت�سمى Sodium Formaldehyde
 )Sulphoxylate (above 98%و هى
م��ادة م�ضادة للأك�سدة ت�ستخدم حلفظ لون
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الثمارالأ�صفر .و ه��ى ع�ب��ارة ع��ن ملح لونه
ابي�ض نا�صع معب�أ فى عبوات معدنية �صفراء
اللون وزنها  50كيلوجرام (�شكل  .)8و ت�ستورد
بكميات كبرية من ال�صني كل عام فى بداية
املو�سم� .سعر العبوة الواحدة � 10أالف روبية
ب��اك���س�ت��ان��ى ح�ت��ى م��و��س��م  2012و ال يوجد
بديل لهذه املادة للحفاظ على اللون الأ�صفر
اجلذاب .يتم �إ�ضافة  4كجم فى املرة الواحدة
للحلة الأوىل التي حتتوي على امل��اء املغلي و
 140-120كجم ثمار .و با�ستمرار العملية يتم
�إ�ضافة ماء جديد و مادة حافظة لكن بوزن اقل
حتي ي�صل الوزن ايل  1كجم فى املرة الواحدة.
يكفى ي��وم العمل ال��واح��د لأع ��داد – 2400
 2640كجم و ذلك خالل  22-20دورة عمل.
مل يتم درا�سة الأث��ر ال�صحى ال�ستخدام هذه
امل��ادة ف��ى عمل "ت�شوهاره" حتى الآن .لكن
ت�شري التو�صيات العامة اخلا�صة بهذه املادة
و ال�صادرة عن الأحتاد الأوربى اىل احتمالية
وجود �أث��ار جانبية ال عالج لها كما �أنها تولد
غاز �سام عند اختالطها باحلام�ض � .إال ان
رائحتها املميزة تنت�شر خالل املو�سم لتعبئ
املنطقة باكملها.
بعد عملية ال�سلق يقوم العامل (�شكل رقم
 )9بو�ضع الثمار فى الأ�سبتة �أو فى العبوات
البال�ستيكية ( �شكل رقم  .)10و قد تنقل باليد

او حتمل حديثا على عربة يد حديدية قد حتمل
 10عبوات فى وقت واحد .و اجلدير بالذكر ان
هذه العملية حتتاج مهارة خا�صة لتقدير مدى
طهى الثمار كما حتتاج اىل قوة بدنية عالية
لتحمل العمل حت��ت درج��ات ح��رارة عالية و
امام اللهب املتقد و ت�صاعد الأبخرة البي�ضاء
فى حالة ا�ستخدام امللح حلفظ اللون.
ميثل ال�صنف "�أ�صيل" م��ا يزيد ع��ن 90%
من الإنتاج املحلى فى هذه املنطقة بل يعترب
ال�صنف الأكرث انت�شارا و �شيوعا فى باك�ستان
كلها (�شكل  .)11و بعد عملية ال�سلق قد يحدث
ت�شققات للق�شرة اخلارجية للثمار لكنها ال ت�ؤثر
كثريا على جودة املنتج (�شكل .)12
التجفيف ال�شم�سى للثمار بعد �سلقها
تحُ مل الأ�سبتة التى بها الثمار امل�سلوقه على
عربة يد لنقلها اىل م�ساحة كبرية من الأر�ض
ت�ستخدم كمن�شر .ت�ستخدم ح�صائر م�صنوعة
من �أوراق نبات ينت�شر فى باك�ستان على جوانب
الرتع و امل�ستنقعات املائية و ميكن ا�ستخدام
هذه احل�صائر لأكرث من مو�سم ح�صاد (�شكل
 .)13تن�شر ال�ث�م��ار طبقة واح ��دة على هذه
احل�صائر و ت�ط��وى ليال خ��وف��ا م��ن ال�ن��دى و
ت�شرب الثمار بالرطوبة مرة اخرى ثم تعاد و
تفرد مبا عليها من ثمار فى ال�صباح الباكر .و

�شكل � .7سلق الثمار فى �أوانى كبرية مملوء باملاء عند درجة الغليان ملدة قد ت�صل لن�صف �ساعة.
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�شكل  .5غ�سيل الثمار قبل عملية ال�سلق باملاء.

�شكل  .6قطع الأ�شجار التى ت�ستخدم كوقود فى
عمل "ت�شوهاره"

�شكل � .8إ�ضافة ملح ال�صوديوم للماء اثناء
ال�سلق ملنع تغري لون الثمار بعد التجفيف و
حتقيق �سعر عاىل فى ال�سوق.

�شكل  .10الثمار امل�سلوقة الناجتة من دورة
واحدة فى العبوات البال�ستيكية امل�ستخدمة
حديثا.

�شكل  .11ثمار ال�صنف الأكرث �شيوعا فى
باك�ستان "�أ�صيل" قبل عملية ال�سلق.

�شكل  .9عامل ال�سلق يقوم بنقل الثمار من احللة اىل الأ�سبته بعد امتام عملية ال�سلق.
هكذا لعدة ايام قد ت�صل ل � 7أيام.

�شكل  .12ثمار ال�صنف "�أ�صيل" بعد عملية
ال�سلق مبا�شرة.

نظرا للتطور ال�سريع فى قطاع التمور و زيادة
الرقعة املنزرعة بالنخيل كل ع��ام و متركز
امل�صانع مبنطقة "خريبور" فقد اهتم العديد
من امل�ؤ�س�سات املحلية الدولية بتزويد املزارعني
ببع�ض الو�سائل احلديثة و التى ت�ساعدهم على

رفع كفاءة املنتج و خلوة من الأتربة .و منها
موائد بال�ستيكية ذات حوامل معدنية ميكن
طيها لتن�شري البلح عليها بدال من احل�صائر
التقليدية و التى غالبا ما جتعل الثمار عر�ضة
للتلوث بالأتربة (�شكل .)14
تقوم العمالة امل�ؤقتة بنقل الثمار امل�سلوقة فى
الشجرة المباركة  -مارس 2014

65

�شكل  .14موائد بال�ستيكية مثقبة ذات حوامل معدنية قابلة للطى لتجفيف الثمار حتت �أ�شعة ال�شم�س
بدال من احل�صائر.

الأ�سبتة التقليدية او البال�ستيكية لن�شرها على
احل�صائر (�شكل  .)17 ،16 ، 15يراعى ان يكون
املكان مفتوح و معر�ض لأ�شعة ال�شم�س و غالبا
ما يكون بني مزارع النخيل.
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ك�لا م��ن ال��رط��ب و
الثمار امل�سلوقة جتفف على نف�س النوعية من
احل�صائر .عدا �أن فى حالة الرطب املجففة
حتت ا�شعة ال�شم�س و بعد جمعها تلمع بوا�سطة
الزيوت النباتية لأزالة الأتربة و امل�ساعدة على
حفظ الثمار بعد التعبئة .جترى هذه العملية
بو�ضع ال�ث�م��ار ف��ى قطعة قما�ش مي�سك بها
عامالن و ي�سكب �آخ��ر قطرات الزيت عليها

ثم التقليب عدة مرات حتى ت�أخذ الثمار كلها
ال�شكل الالمع (�شكل  .)18بعد ذلك يعاد تعبئتها
مرة اخرى فى �أ�سبتة للت�سويق �أو الأ�ستهالك
املبا�شر (�شكل  .)19لوحظ ان الثمار املعاملة
بالزيت تقل فيها ن�سبة الأ�صابة احل�شرية اىل
حد كبري كما حتتفظ بدرجة جفاف املنا�سبة
على عك�س الغري معاملة خا�صة �إذا ما خزنت
فى خمازن عادية و لي�ست مربدة.
يعاب فقط على هذه الطريقة الطعم املختلف
ال��ذى ت ��أخ��ذه ال�ث�م��رة نتيجة تلميعها بزيت
الطعام.

�شكل  .17منطقة العمل اخلا�صة بتجفيف البلح.
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�شكل  .13احل�صائر امل�ستخدمة فى التجفيف
ال�شم�سى على الأر�ض.

�شكل  .15العمالة تقوم بتفريد "تن�شري" الثمار
بعد �سلقها على احل�صائر حتت �أ�شعة ال�شم�س.

�شكل  .16ثمار "ت�شوهاره بعد عملية ال�سلق
مبا�شرة.

�شكل  .18تغطية ثمار الرطب التى مت جتفيفها حتت ا�شعة ال�شم�س بالزيت (تلميع).

�شكل  .19تعبئة الثمار التى مت تلميعها بالزيت
فى عبوات للأ�ستهالك �أو التخزين.

�شكل  .20عملية فرز ال "ت�شوهاره" بعد
جتفيفها اىل درجتني.

الفرز و التعبئة و الت�سويق
بعد متام جفاف الثمار امل�سلوقة اىل حد ي�سمح
بتداولها دون اخلوف من رطوبة الثمار (حواىل
 )25%يتم جمع الثمار فى مكان نظيف و تفرز
فيه الثمار .يقوم بعملية الفرز العمالة امل�ؤقته
(�شكل  .)20تق�سم اىل ثمار كبرية احلجم
(درجة اوىل) و اخ��رى �صغرية احلجم ـ بها
ت�شوهات (درجة ثانية) �شكل .21
�صفات اجلودة الرئي�سية هي احلجم و اللون
و الوزن .فكلما كان حجم و وزن الثمرة اكرب
كلما زاد ال�سعر� .أي�ضا اللون ف�إذا ما ا�ستخدمت
املادة احلافظة للون ف�إن الثمار حتتفظ بلونها
الأ�صفر اجلذاب (�شكل  ،)22و يزيد �سعره عن
الثمار ذات اللون البني.
ي �ت�راوح ال���س�ع��ر م��ن  3000-1000روب�ي��ة
باك�ستاين 40/كيلوجرام ح�سب اجلودة ،وقت
البيع �أي�ضا فتزيد الأ�سعار فى بداية املو�سم.
لكن الثمار ذات احلجم الكبري م��ن �صنف
"دقي" قد ي�صل �سعرها ايل 7000-5000
روبية 40/كيلوجرام .و يجدر الإ�شارة انه ال
يوجد اح�صاءات دقيقة على حجم ال�سوق و
لكن من املعرو�ض يت�ضح ان حجم ال�سوق قد
تزيد عن  100.000طن/املو�سم.
جتمع هذه الثمار فى اجوله خي�ش �سعة الواحد

 100كيلوجرام و تنقل ايل �سوق اجلملة لكي
تباع هناك من �صاحب احلقل مبا�شرة ايل
تاجر اجلملة و فى كثري من الأح�ي��ان هناك
و�سيط بني الطرفني .لكن عندما يقوم هذا
التاجر بت�صديره اىل خارج باك�ستان ف�إنه يعيد
وزن هذا اجلوال بحيث يكون الوزن 70كجم/
جوال� .سعر اجلوال الواحد فارغ ح�سب ال�سوق
املحلي  150 – 100روبية.
�إذا مل يح�صل امل��زارع على �سعر مر�ضي فى
ال�سوق ف�إن الأختيار قائم لكي يخزن ب�ضاعته
فى احد املتاجر فى �سوق التمور ايل يوم اخر
قد يح�صل فيه على �سعر اعلى (�شكل .)23ال
تباع التمور اال فى �سوقي "�سكر" و "خريبور"
فقط  ،حيث ال تظهر ف��ى �سوق كرات�شي اال
بعد انتهاء مو�سم ال�سوق الرئي�سي فى هذين
ال�سوقني بعد منت�صف �أغ�سط�س تقريبا.
يبد�أ مو�سم "الت�شوهاره" بداية من �شهر يوليو
بكميات ب�سيطة تبلغ  300-200جوال/يوم و
ال تلبث ان تزداد الكميات املعرو�ضة فى ال�سوق
يوما بعد يوم حتي ت�صل فى ذروة املو�سم ايل
 10االف جوال/اليوم .و ميتد املو�سم حتي
منت�صف �أغ�سط�س .غالبا من ي�ستخدم �صنفى
"ا�صيل" و "دقي" لعمل "ت�شوهاره" و ال يتواجد
ا�صناف اخري� .صنف "ا�صيل" ميثل 90%
من املعرو�ض ط��وال املو�سم و الباقي ل�صنف
"دقي" .معظم املعرو�ض ي�شرتيه التجار من
الهند و بنجالدي�ش و �أفغان�ستان لكي ي�ستخدمه
الهندو�س فى احتفاالت الزواج هناك.
ك��ان ه��ذا ع��ر���ض مب�سط و دق �ي��ق ب��الأرق��ام
لأح��د الأن�شطة الرئي�سية ف��ى جم��ال التمور
فى باك�ستان حلفظ ثمار التمر لفرتة اطول و
حلماية املح�صول من الظروف البيئية املناوئة.
تعلم خربات الأخرين خارج الوطن العربى قد
يفيدنا داخل الوطن العربى فى تطوير منتج
التمر دائما حتى لو كانت خ�برات الأخرين
ب�سيطة فى مظهرها لكن قد تكون ذات قيمة
كبرية فى قيمتها �إذا ما ا�ضافت لنا جديد فى
وطننا العربى.
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�شكل  .21الدرجة الثانية من ثمار "الت�شوهاره"
�صغرية احلجم  ،م�شوهة  ،بها عيوب.

�شكل  .22ثمار "ت�شوهاره" درجة �أوىل ل�صنف �أ�صيل بعد جتفيفها با�ستخدم مادة حلفظ اللون.

زيادة فرتة حفظ �أ�صناف البلح
الطرية فى م�صر
قد تكون طريقة عمل "ت�شوهاره" مفيدة �إذا
م��ا طبقت على الأ��ص�ن��اف الطرية امل�صرية
لزيادة فرتة ما بعد احل�صاد للأ�ستفادة من
الكم الهائل من ثمار البلح ،مثل "الزغلول"
" ،ال�سمانى" " ،احليانى" " ،العرابى" ....,و
غريه من الأ�صناف الطرية الأخرى التى متثل
ن�سبة كبرية من الإنتاج امل�صرى .و تنت�شر هذه
الأ�صناف فى �شمال م�صر خا�صة حمافظات
دمياط  ،كفر ال�شيخ و البحرية .و لعل قرب هذه
املناطق من موانئ الت�صدير امل�صرية يزيد من
مناف�سة املنتج فى الأ�سواق الت�صديرية خا�صة
الهند  ،باك�ستان  ،و بنجالدي�ش عن طريق
ال�شحن البحرى .فتعترب الهند م�ستورد التمور
رقم  1على م�ستوى العامل ح�سب اح�صاءات
منظمة الأغ��ذي��ة و ال��زراع��ة  FAOو ال�سبب
وراء ذلك هو ا�ستريادها للأ�صناف املجففة
"ت�شوهاره" من باك�ستان و عمان لإ�ستهالكها
ف��ى �شهر رم���ض��ان ع�ن��د امل�سلمني ه �ن��اك و
طوال العام فى الأعياد و حفالت الزواج عند
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الهندو�س.
ل �ق��د ق �م��ت ف ��ى ع� ��ام  2011ب �ع �م��ل جت ��ارب
�أول �ي��ة لتجفيف ثمار�صنفى "الزغلول"  ،و
"ال�سمانى" ب�سلق هذه الثمار و جتفيفها حتت
�أ�شعة ال�شم�س خالل �شهرى �سبتمرب  ،و �أكتوبر
فى م�صر .و دلت النتائج املتح�صل عليها من
هذه التجربة على جناح الفكرة .و قد كان من
املده�ش عر�ض ثمار �صنف "الزغلول" املجففة
على عدد من الزمالء املتخ�ص�صني فى ق�سم
ب�ح��وث الفاكهة الأ��س�ت��وائ�ي��ة ـ معهد بحوث
الب�ساتني و ذلك للوقوف على مدى جودتها A
 taste panel evaluationو لعل من املده�ش
�أن �أحدا منهم مل ي�ستطع ان يتعرف على ا�سم
ال�صنف  ،بل الأكرث من هذا �أن بع�ضهم عرفها
ب�أنها ثمار اح��د الأ�صناف اجلافة املجهولة
ال�ه��وي��ة ف��ى حم��اف�ظ��ة �أ���س��وان ج�ن��وب م�صر
حيث تنت�شر الأ�صناف اجلافة  ،و قد يرجع
ذلك لتلون الثمار باللون البنى و جفافها .و
قد يكون من املفيد لزمالئى الأعزاء الإطالع
على خطوات عمل هذه التجربة و التعرف على
النتائج من خالل العر�ض التايل.

�شكل � .23سوق التمور فى "خريبور" باك�ستان.

�شكل  .24ثمار �صنف "الزغلول" امل�صرى.

�شكل � .26سلق الثمار على فى الغالية.
�شكل  .25مرحلة غ�سيل الثمار فى ماء بارد.

�شكل  .28درجة متا�سمك حلم ثمرة �صنف
"ال�سمانى" بعد عملية ال�سلق مبا�شرة.

�شكل  .27املعامالت املختلفة للثمار امل�سلوقة لكل من الزغلول و ال�سمانى.

�شكل  .29جتفيف الثمار على بال�ستيك حتت
�أ�شعة ال�شم�س.

ال �ه��دف م��ن ه��ذه التجربة ه��و :زي ��ادة فرتة
احلفظ على ال��رف  Shelf lifeبعد احل�صاد
لثمار �أ�صناف البلح الطرية بغر�ض زيادة فرتة
التواجد بال�سوق املحلى مع �إمكانية ت�صديرها
خل��ارج م�صر دون اخل��وف م��ن تلفها نظرا
لإرت �ف��اع املحتوى ال��رط��وب��ى داخ��ل الثمار �أو

احلاجة للتخزين البارد.
�أ�سعار ثمار الأ�صناف الطرية فى م�صر خا�صة
�صنفى "زغلول" (�شكل �" ، )24سمانى"
�أ�صبحت فى الأع��وام الأخ�يرة متدنية لدرجة
قد ي�ضطر معها امل��زراع اىل تقليع النخيل و
بيعة ك�أ�شجار زينة� ،أو �إحالله ب�أنواع نباتية
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�شكل � .30شكل الثمار بعد التجفيف ال�شم�سى.

مكتملة اللون و التى ما زال بها اجزاء خ�ضراء
اللون .فى حال وجود الثمار فى العراجني كما
هى الطريقة املتبعة تف�صل ب�صورة فردية.
بعد ذلك تدخل الثمار هيدروليكيا اىل الغالية
عرب �سري حديدى (�شكل  .)26و لأجل �سهولة
جتميع الثمار بعد ال�سلق و�ضعت فى اكيا�س
�سلك حيث يت�سع اخلط ملا يقارب ن�صف طن
فى املرة الواحدة.
فى هذه التجربة مت حتديد  3درجات حرارة و
 2فرتة �سلق كمعامالت خمتلفة لتحديد اف�ضل
درجة حرارة و فرتة (�شكل  .)27و قد وجد ان
درجة احلرارة  75م ملدة  10دقائق هى �أف�ضل
املعامالت للح�صول على حلم متما�سك و عدم
ت�شقق للق�شرة اخلارجية.
لوحظ ان الثمار الغري مكتملة النمو او التلوين
تتكرم�ش ق�شرتها اخلارجية بعد ال�سلق و ال
ت�صل اىل اجلفاف املطلوب عند نقلها ملرحلة
التجفيف .فيجب ان ت�ك��ون ال�ث�م��ار مكتملة
التلوين حتى ميكن ا�ستخدامها و احل�صول
على اجلودة املطلوبة .زيادة درجات احلرارة
او مدة ال�سلق �أدى اىل تفكك حلم الثمرة و
ت�شقق الق�شرة اخلارجية .لكن م��ع النتائج
املتح�صل عليها ام�ك��ن احل�صول على حلم
م�سلوق متما�سك و ق�شرة غري مت�شققة (�شكل
.)28

�شكل  .31الثمار املجففة ل�صنفى "الزغلول" و "ال�سمانى فى نهاية العملية.

�أخ��رى �أك�ثر عائدا مثل املاجنو و اجل��واف��ة و
التفاح� .سعر املزرعة للكيلوا الواحد من هذه
الأ�صناف ال يتجاوز اجلنية امل�صرى الواحد.
جتفيف ث�م��ار ه��ذه الأ��ص�ن��اف ق��د ي� ��ؤدى اىل
بيعها فى م�صر بعد انتهاء املو�سم و ت�صديرها
خارج م�صر مقابل �سعر ال يقل عن  7جنيهات
م�صرية للكيلو ( FOBطبقا لدرا�سة �سوق قمت
بها فى  .)2011و هو ال�سعر الذى قد يناف�س
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الأ�صناف الباك�ستانية ذات نف�س احلجم و
اجلودة فى ال�سوق الهندية.
الطرق و املواد امل�ستخدمة كانت
كالتاىل:
غ�سيل الثمار فى حو�ض خط �آىل باملاء البارد
ب�أحد م�صانع الأ�سكندرية (�شكل  .)25و ذلك
بعد ان تفرز الثمار و ت�ستبعد الثمار الغري

اخلطوة التالية لعملية ال�سلق هى التجفيف
حتت �أ�شعة ال�شم�س .و يجب ان يكون املكان
نظيف بعيدا عن الأتربة على طبقة بال�ستيكية
و حم��اط ب�سور(�شكل � .)29أرت��ف��اع ن�سبة
ال�سكريات بالأ�صناف امل�صرية ادى اىل تكرمل
ال�سكر على بع�ض الثمار خا�صة مع املعامالت
الغري جيدة.
نظرا لأنخفا�ض درج��ات احل ��رارة ف��ى �شهر
�سبتمرب فى م�صر اىل ما يقرب من  30م ف�إن
الثمار اخذت ما يقرب من � 6-5أيام للجفاف
املطلوب (�شكل .)30
ت�أخذ الثمار اللون البنى بعد اجلفاف نتيجة

عدم ا�ستخدام امالح م�ضادة للأك�سدة كمادة

حافظة كما هو احلال فى باك�ستان "ت�شوهاره".

�شكل  .32جتربة عدد من العبوات لتخزين الثمار املجففة.

حيث �أن لهذه الأم�لاح اخطار على ال�صحة
العامة .لكن يبدو ال�شكل جذاب و قريب ال�شبه
م��ن الأ� �ص �ن��اف اجل��اف��ة (�شكل  .)31املظهر
العام ل�صنف "الزغلول" كان �أف�ضل منه فى
"ال�سمانى" و الذى بدا فى حاجة لوقت اطول
للجفاف و قد يرجع ذلك ل�سماكة طبقة اللحم
 ،كما زادت ن�سبة تك�سر الق�شرة اخلارجية
نظرا لأرتفاع ن�سبة ال�سكر به.
كان من ال�ضرورى الوقوف على نوعية مواد
التخزين .و �إن بدت الثمار بعد التخزين لعدة
اي��ام فى الأكيا�س البال�ستيك مبظهر جيد (
�شكل  .)32فقد دلت نتيجة تعبئة الثمار فى
�أكيا�س بال�ستيك على ع��دم منا�سبتها حيث
تراكمت الرطوبة و ادت اىل ط��راوة فى حلم
الثمار.
و عند مقارنة ثمار �صنف "الزغلول" امل�صرى
ب�أف�ضل نوعية جمففة فى باك�ستان يت�ضح انه
لي�س هناك ف��رق معنوى .تفقد الثمار ن�سبة
كبرية من املاء و قد ال تكون حلمية باملقارنة
بالأ�صناف امل�صرية اجلافة مثل "الربمتودة"
و "ال�شامية" .و لكن تظل قيمة زي��ادة فرتة
بقاء الثمار بعد احل�صاد عامل هام و حيوي
للأ�ستفادة املثلى من الأ�صناف الطرية ب�سعر
مناف�س عما �إذا مت حفظها بالتجميد و ما
يتطلبه ذلك من بقائها حتت ظروف احلرارة
املنخف�ضة و زيادة �سعر املنتج خا�صة �إذا ما مت
ت�صديره 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  .33مقارنة بني "ت�شوهاره" �صنف "الزغلول" امل�صرى و �صنف "الدقى" الباك�ستانى.

باحث أول ـ معهد بحوث البساتين ـ مصر
مستشار معهد بحوث النخيل ـ
جامعة شاه عبد اللطيف ـ باكستان
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واستهالك التمور في ليبيا
خالل الفترة ()1985-2005
دكتور أحمد محمد أحمد عريدة

day22d@yahoo.com

امللخ�ص
ي�ستهدف هذا البحث التعرف علي الو�ضع احلاىل لإنتاج التمور يف ليبيا
 ،واهمية ليبيا بالن�سبة للدول املنتجة وامل�ستهلكة والإنتاجية� .أو�ضحت
النتائج �أن �إنتاج العربي من التمور تتزايد �سنويا مبقدار معنوي �إح�صائيا
بلغ نحو  181.13الف طن يف حني بلغ معدل النمو �إنتاج التمور يف ليبيا
حواىل � 4.8%سنويا .بالن�سبة لإنتاج الفاكهه يف ليبيا �أو�ضحت �أن هناك
اجتاها عاما متزايد معنوي �إح�صائيا حيث بلغ معدل ال��زي��ادة نحو
 18.26%الف طن �سنويا .امل�ساحة املزروعة من التمور تتزايد مبعدل
معنوي �إح�صائيا بلغ نحو  0.8الف هكتار �سنويا .يف حني بلغ معدل النمو
لإنتاجية التمور يف ليبيا حواىل � 1%سنويا.وفيما يتعلق باال�ستهالك التمور
يف ليبيا فقد ات�ضح �أنه يتزايد مبقدار معنوي �إح�صائيا بلغ نحو 5.66الف
طن  .كما تبني �أن متو�سط ن�صيب الفرد�أخذ اجتاها عاما ت�صاعديا
معنوى �إح�صائيا حيث بلغ نحو  0.029كيلوجرام�/سنة.
املقدمة
التمور من �أنواع الفاكهة املهمة يف ليبيا  ،وتعد التمور وال�صناعات القائمة
عليها م�صدر مهم للدخل بالنقد الأجنبي بعد ت�صديرها  ،وال يقت�صر
العائد االقت�صادي على ثمار النخيل بل يتعداه �إىل الفائدة فى تعبئة
ونقل وت�صنيع تلك الثمار ،فهي تدخل يف �صناعات كرب التمر و املربى و
احللوى والفطائر والكحول الطبي و اخلل وغريها  .ف�ض ًال عن �أ�ستخدام
ال�سعف و اجلذع و النواة والألياف وغريها  .كما ال ن�ستطيع �أهمال القيمة
الغذائية للتمور التي حتتوى على العنا�صر الغذائية  ،اهمها فيتامني()B
ال��دي يزيد من مرونة الع�ضالت املبطنة جلداراالوعية الدمة ويقوي
االع�صاب ويقلل من جفاف اجللد بالإ�ضافة �إىل �أن الأمالح ت�ساعد على
تخلي�ص الدم من حمو�ضته الزائدة و ال�سموم املرتاكمه فيه (عكا�شه،
( ،2005كما يحتوي التمر على العديد من العنا�صر املعدنية �أهمها
املاغن�سيوم والف�سفورالكال�سيوم و البوتا�سيوم و احلديد الالزم لتكوين
كرات الدم احلمراء ) كعكه.)2003،
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تنت�شر زراعة النخيل يف مناطق تتوفر فيها الظروف املنا�سبة من تربة
ومياه ومناخ ،فهو يزرع يف �شمال القارة الإفريقية على هيئة نطاق ميتد
من م�صر �شرق ًا �إىل �أق�صى الغرب يف املغرب و موريتانيا ،ومتتد ب�ساتني
النخيل من �شواطئ البحر املتو�سط �شما ًال وحتى خط عر�ض �17°شمال
خط اال�ستواء جنوب ًا و �إىل دائرة عر�ض �15°شما ًال يف ال�سودان  ،وت�ستمر
اىل خط عر�ض �10°شما ًال مبحاذاة البحر الأحمر و خليج عدن لي�ضم
الأجزاء ال�شمالية يف ال�صومال (الدنقلى و عمران ابوقيله.)2005 ،
تقع ليبيا يف ال�شمال الإفريقي ،لذلك تنت�شر زراعة النخيل يف املناطق
ال�ساحلية التي متتاز بارتفاع معدالت االمطار والرطوبه واالنخفا�ض
احلراره  ،املنطقه الو�سطى متتاز بوجود الواحات املنت�شرة يف ال�صحراء
وتعترب من اكرث املناطق مالئمة النتاج اال�صناف املمتاز ،اما املناطق
اجلنوبية تعترب اك�ثر املناطق ان�ت��اج للتمور خ�صو�صا اجل��اف��ه منها
(، )Benismail. 2007نظر ًا للقابلية التكيفية العالية للنخيل لدرجات
احلرارة العالية واجلفاف وامللوحة وغريها من الظروف البيئية ال�صعبة
مما يجعلها تنا�سب كل �أن��واع ال�ترب الرملية و اجلريية ،و تنمو فى
لرتب امللحية  ،وم�ساهمتها يف مكافحة الت�صحر ملا لها من خ�صائ�ص و
�صفات تعطيها قدرة على مواجهة و حتمل ظروف احلياة يف تلك املناطق
بالإ�ضافة �إىل �أنه ميكن الإ�ستفادة منها ك�أ�شجار ظل و م�صدات رياح
وتثبيت الكثبان الرملية ،وحماية الزراعات الأخرى (.( Sharif, 20109
وعلى ذلك فقد �إحتل �إنتاج التمور فى ليبيا مرتبة عالية من الأهمية حيث
قدرت امل�ساحة الإجمالية املزروعه بنخيل التمور حواىل � 30.25ألف
هكتار فى كل مناطق ليبيا  ،والتي بلغت حوايل ( )8مليون نخلة تعطى
�إنتاجا �أجماليا قدر بنحو  180.73طن عام  ، 2005وقد انت�شرت زراعته
فى معظم املناطق حيث احتلت املنطقه الو�سطى املركز الأول من حيث
عدد النخيل حيث بلغ عدد النخيل  3.5مليون نخلة متثل حواىل  42%من
�إجماىل عدد النخيل على م�ستوى ليبيا  ،يليها فى املركز الثانى املنطقة
اجلنوبية حيث بلغ عدد النخيل حواىل  3مليون نخلة متثل حواىل 36%
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من �إجماىل عدد النخيل .اما املنطقة ال�ساحلية
فقد احتلت املركز الثالث حيث بلغت �أع��داد
النخيل ح��واىل  1.8مليون نخلة من �إجماىل
عدد النخيل متثل ح��واىل  22%من �إجماىل
عدد النخيل على م�ستوى ليبيا.
م��ن ناحية االن �ت��اج احتلت منطقة ال��واح��ات
امل��رك��ز الأول م��ن الإن �ت��اج حيث بلغ �إنتاجها
ح ��واىل � 421.097أل ��ف ط��ن  ،ثمتل ح��واىل
 41.46%م��ن �إج�م��اىل الإن �ت��اج على م�ستوى
ليبيا .يليها فى املركز الثانى من حيث الإنتاج
منطقة وادي ال�شاطئ حيث بلغ �إنتاجها من
النخيل ح ��واىل � 144.603أل ��ف ط��ن متثل
حواىل � % 14.24إجماىل الإنتاج خالل نف�س
العام .واحتلت منطقه مرزق و الكفره ،و �سبها
 ،و اجلفره و م�صراته و وادي الآج��ال املركز
الثالث و الرابع و اخلام�س و ال�ساد�س و ال�سابع
والثامن على التواىل حيث بلغت ن�سبة الإنتاج
حواىل ،7.87%،8.08%،% 8.44،9.97%
 4.88% 5.12%على الرتتيب م��ن �إجماىل
الإنتاج.
م�شكلة البحث :
حتتل ليبيا مركز بني ال��دول املنتجة للتمور
حيث يقدر �إنتاجه بنحو � 180.73ألف طن و
ميثل �إنتاج النخيل حواىل  27.80%من جملة
�إنتاج الفاكهة بالليبيا و ذلك عام  2005بينما
كمية ال�صادرات كانت منخف�ضه نظرا لتوجيه
ن�سبة كبرية منه لال�ستهالك املحلى بالإ�ضافة
لفقد كمية كبرية منه خ�لال مراحل الإنتاج
والت�سويق.
على الرغم من مالئمة الظروف البيئية لزراعة
و�إنتاج النخيل يف ليبيا واالهتمام الوا�سع من
قبل م�ؤ�س�سات الدولة ,اال �أن نخيل التمور يواجه
الكثري من امل�شاكل املرتبطة بكيفية التو�صل
�إىل ا�ستخدام املوارد االقت�صادية فى �إنتاجه
اال�ستخدام الأمثل الذى يحقق للمزارع �أكرب
ربح ممكن يف ظل �سيادة الظروف االقت�صادية
واالجتماعية القائمة تعترب من املوا�ضيع املهمة
التي ت�ساعد يف تطوير الإنتاج .
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هدف البحث :
يهدف البحث ايل التعرف علي �أه��م ال��دول
املنتجة للتمورعلى امل�ستوى العاملي والعربي
والليبي وترتيب ليبيا بالن�سبة لهذة الدول  .كما
يهدف �أي�ضا ايل درا�سة تطور امل�ساحة واالنتاج
واالنتاجية التمور يف ليبيا بالإ�ضافة تطور
ا�ستهالك ون�صيب الفرد واالكتفاء الذاتي من
التمور.
الطريقة البحثية :
ولتحقيق هدف البحث مت ا�ستخدام �أ�سلوب
التحليل الو�صفي والكمي م��ن خ�لال تقدير
بع�ض دوال االن��ح��دار الب�سيط وامل �ت �ع��دد ،
بالإ�ضافة �إيل بع�ض الأ�ساليب الإح�صائية
مثل املتو�سط احل�سابى ،و�إيجاد الن�سب املئوية
لبع�ض املتغريات .واعتمد البحث على البيانات
الثانوية املن�شورة فى وزارة الزراعة الليبية ،
وبيانات منظمة الأغذية و الزراعة (الفاو)  ،و
جهاز تنمية وتطوير النخيل يف ليبيا.
الإنتاج العاملى من التمور :
ت�شري البيانات ال� ��واردة ب��اجل��دول رق��م
الإن �ت��اج العاملى م��ن التمور ح��واىل 2929.9
مليون ط��ن ع��ام  ، 2005كما بلغ متو�سط
�إنتاج التمور فى العامل نحو  346.49مليون
طن ملتو�سط  2005عام  .كما يت�ضح �أن �إنتاج
قارة �أفريقيا من التمور تزايد من  1.2مليون
ط��ن ع��ام � 1990إىل ح��واىل  2.4مليون طن
عام  ، 2005كما بلغ متو�سط �إنتاج القارة من
التمور نحو  1.7مليون طن متثل نحو % 33.7
من �إنتاج التمور على م�ستوى العامل  .وقد تزايد
�إنتاج التمور فى قارة �أ�سيا من نحو  2.2مليون
طن عام (� )1990إىل حواىل  4.2مليون طن
عام ، 2005وق��در متو�سط �إنتاج التمور فى
قارة �أ�سيا نحو  3.4مليون طن بن�سبة بلغت نحو
 % 65.7من �إنتاج التمور على م�ستوى العامل.
وبا�ستعرا�ض �أه��م ال��دول املنتجة للتمور على
م�ستوى العامل ت�شري بيانات اجلدول رقم ()1
�أن م�صر ت�صدر قائمة دول ال�ع��امل املنتجة
()1

للتمور بلغ نحو � 1170أل��ف طن بن�سبة بلغت
نحو % 16.88من �إجماىل الإنتاج العاملى من
التمور خالل  . 2005ثم ت�أتى ال�سعودية فى
املركز الثانى ب�إنتاج نحو� 900.50أل��ف طن
ب�أهمية ن�سبية بلغت نحو  % 12.99من متو�سط
�إجماىل �إنتاج التمور على م�ستوى العامل  ،ت�أتى
�إي��ران فى املركز الثالث ب�إنتاج بلغ نحو 880
�ألف طن ب�أهمية ن�سبية بلغت نحو % 12.69
من �إجماىل الإنتاج العاملى من التمور  .يلى
ذل��ك العراق  ،الإم ��ارات فى املركز الرابع و
اخلام�س على التواىل حيث قدر �إنتاج التمور
لكل منهما بحواىل � 790، 870ألف طن على
الرتتيب متثل نحو % 11.40 ، 12.50%على
التواىل من �إجماىل الإنتاج العاملى من التمور
خالل نف�س الفرتة ،وت�أتى باك�ستان و اجلزائر
فى املركزين ال�ساد�س و ال�سابع على الرتتيب
ب�إنتاج بلغت � 470، 625ألف طن على التواىل
متثل نحو  6.70%،% 9على الرتتيب من
الإنتاج العاملى من التمور  .ثم ت�أتى ال�سودان
عمان ليبيا فى املركز الثامن والتا�سع والعا�شر
على التواىل حيث قدر �إنتاج التمور لكل منها
بحواىل � 238،180.70، 330أل��ف طن على
ال�ترت�ي��ب مت�ث��ل ن�ح��و %، % 3.40 ، 4.7%
2.60على التواىل من �إجماىل الإنتاج العاملى
من التمور
مما تقدم يت�ضح �أن قارة �أ�سيا وافريقيا �أهم
القارات �إنتاجا للتمور فى العامل و متثل املرتبة
الأوىل فى الإنتاج حيث بها  % 92من الإنتاج
العاملى من التمور.
الإنتاج العربى من التمور :
يو�ضح اجل��دول رقم (� )2أن هناك تزايد فى
�إنتاج التمور على م�ستوى ال��دول العربية من
حواىل  1.977.23مليون طن عام � 1985إىل
نحو  5.044.22مليون طن عام ، 2005وبلغ
متو�سط �إجماىل �إنتاج التمور فى الدول العربية
نحو 3373.28مليون ط��ن ملتو�سط الفرتة
(.)2005-1985
وب�إ�ستعرا�ض �أهم الدول العربية املنتجة للتمور

جدول ( )1االهمية الن�سبية لكمية
االنتاج االهم دول العامل املنتجه
للتمور لعام 2005
الدولة

م�صر
ال�سعودية
�إيران
العراق
الإمارات
باك�ستان
اجلزائر
ال�سودان
عمان
ليبيا
املجموع
تون�س
املغرب
اليمن
موريتانيا
ت�شاد
قطر
الكويت
البحرين
ال�صومال
تركيا
املجموع
باقي دول
العامل
ان� � � �ت � � ��اج
العامل

اإلنتاج
باأللف
طن

11700
900.50
880.00
870.00
790.00
625.00
470.00
330.00
238.00
180.72
6454.22
125.00
69.40
28.60
24,00
18.88
17.00
16.00
15.00
12.00
9.40
334.40
141.28
6929.90

%
إجمالى
انتاج
العالم

الترتيب

16.88
12.99
12.69
12.50
11.40
9.00
6.70
4.70
3.40
2,60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.08
1.00
0.41
0.34
0.25
0.24
0.23
0.21
0.17
0.13

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-

-

-

-

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical
Databases." Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
Rome, Italy.

خ�لال الفرتة ( )2005-1985ج��اءت م�صر
ف��ى امل��رك��ز الأول ل��دول العربية وفقا لإنتاج
التمور مبتو�سط �إنتاج قدر بنحو � 771.66ألف
طن متثل حواىل  % 23من �إنتاج التمور على
امل�ستوى العربى  ،ثم ت�أتى العراق و ال�سعودية فى

املركزين الثانى والثالث على التواىل حيث بلغ
متو�سط �إنتاج التمور لكل منهما نحو ،679.20
�619.72ألف طن على الرتتيب خ�لال نف�س
الفرتة ب�أهمية ن�سبية بلغت ح��واىل % 20.3
 % 18.5،من �إنتاج التمور على امل�ستوى العربى
على الرتتيب .وت�شري بيانات اجلدول رقم ()2
�إىل �أن الإمارات و اجلزائر تلى ال�سعودية فى
�إنتاج التمور مبتو�سطات �إنتاج قدرت بحواىل
�315.47، 364.43ألف طن على التواىل خالل
نف�س الفرتة بن�سبة بلغت نحو 9.4 ، % 10.9
 %على الرتتيب من �إنتاج التمور على امل�ستوى
العربى .و ت�أتى بقية الدول العربية كال�سودان
،عمان ،ليبيا،تون�س مبتو�سطات �إنتاج قدرت
بحواىل 90.57، 114.60، 218.28،177.86
�ألف طن على الرتتيب ب�أهمية ن�سبية بلغت نحو
 2.7%،3.4%،5.3%على الرتتيب من �إنتاج
التمور على امل�ستوى العربى لتحتل املراكز
من ال�ساد�س �إىل التا�سع من �إنتاج التمور على
امل�ستوى العربى.
ويت�ضح مما �سبق �أن �أهم الدول العربية �إنتاجا
للتمور م��ن امل��رك��ز الأول �إىل اخلام�س على
الرتتيب م�صر  ،العراق  ،ال�سعودية  ،الأمارات
 ،اجلزائر و ال�سودان ميثلون فى جمموعهم
نحو  95%م��ن �إن �ت��اج ال�ت�م��ور على امل�ستوى
العربى  9% ،من �إنتاج التمور على م�ستوى
العامل خالل عام .2005
تطور الإنتاج العربى والليبي من
التمور:
بدرا�سة الإنتاج العربي من التمور فقد �أت�ضح
�أن هناك تزايد يف الكمية املنتجة من �سنة
لأخرى حيث تزايدت الكمية من نحو 1977.23
الف طن يف عام � 1985إيل حوايل 5044.22
الف طن عام  .2005وقد بلغ متو�سط الكمية
املنتجة ح��وايل  3373.28ال��ف ط��ن لنف�س
الفرتة.
ويو�ضح اجل��دول رق��م ( )3م�ع��ادالت االجت��اه
الزمني العام للإنتاج العربي والليبي خالل
الفرتة ( .)2005-1985تبني �أن �إنتاج العربي

جدول ( )2تطور الإنتاج العربي و
الليبي خالل الفرتة ()1985-2005
السنوات

اإلنتاج
العربي (الف
طن)

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

1977.23
2059.24
2020.70
1986.00
2292.70
2315.06
2503.71
2605.50
2730.20
2978.02
3302.12
3399.88
3426.58
3808.26
4083.89
4634.50
4870.93
4830.63
4945.92
5023.60
5044.22

اإلنتاج الليبي
(الف طن)

92.000
97.000
68.000
70.000
72.000
74.000
75.00
76.000
75.000
105.00
125,00
125,00
128.10
120.00
114.15
120.00
140.00
200.00
200.00
150.00
180.73

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical
Databases." Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
Rome, Italy.

من التمور �أخذ اجتاها عاما ت�صاعديا معنوى
�إح�صائيا حيث بلغ نحو  181.13ال��ف طن.
كما ت�شري قيمة معامل التحديد (� )R2أن %
 96التغريات يف الإن�ت��اج العربي من التمور
ترجع �إيل التغريات التى يعك�سها عامل الزمن
والن�سبة الباقية يف االن�ت��اج ال يعك�س اثرها
الزمن وت�شري قيمة  Fاىل معنوية النموذج ككل.
كما تبني �أي�ضا من نف�س اجل��دول �أن معدل
النمو �إنتاج التمور يف ليبيا قد تزايد املتو�سط
خالل فرتة الدرا�سة مبعدل قدر بنحو%4.8
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جدول ( )1االهمية الن�سبية لكمية االنتاج االهم دول العامل املنتجه للتمور خالل الفرتة ()1985-2005
الدولة

ال�سنوات م�صر

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

املجموع
املتو�سط

%

509
491
542
494
572
542
603
604
631
646
678
738
741
840
906
1007
1113
1090
1122
1166
1170
16205
771.66
23.0

العراق

390
434.0
324.0
356.0
488.4
545.0
566.0
448.0
613.0
676.0
881.0
797.0
750.0
913.0
764.0
932.0
907.0
866.0
868.0
875.0
870.0
14263.4
679.20
20.3

ال�سعودية

455.73
457.44
484.20
495.00
521.84
536.70
540.00
555.00
563.00
567.80
589.00
617.00
649.00
648.00
712.00
735.00
783.00
829.00
884.00
491.00
900.50
13014.20
619.72
18.5

الإمارات

60.00
71.50
64.00
65.00
141.46
141.46
173.11
320.50
233.30
236.14
236.97
244,64
288.19
290.45
535.96
757.60
757.60
757.60
757.60
760.0
760.0
7653.080
364.43
10.9

اجلزائر

199.00
188.80
224.00
196.00
210.00
205.90
209.00
206.00
262.00
317.18
285.15
360.64
302.99
387.31
427.58
365.60
437,33
418.43
455.55
442.60
470.0
6625.060
315.47
9.4

ال�سودان

116.00
120.00
125.00
120.00
115.00
90.00
140.00
142.00
140.00
183.00
250.00
270.00
290.00
271.00
240.00
332.00
330.00
316.00
328.00
336.00
330.0
4584.00
218.28
6.5

عمان

85.000
114.50
117.50
120.00
100.00
105.00
117.40
125,00
126.90
172.90
173.00
173.60
182.00
235.50
281.20
280.30
298.00
238.60
219.77
231.00
283.00
3735.17
177.68
5.3

ليبيا

92.000
97.000
68.000
70.00
72.00
74.00
75.00
76.00
75.00
105.00
125,00
125,00
128.10
120.00
114.15
120.00
140.00
200.00
200.00
150,00
180,72
2306.97
114.60
3.4

تون�س

70.50
85,00
72.00
70.00
72.00
75.00
80.00
75.00
86.00
74.00
84.00
74.00
95.30
103.0
103.0
105.0
105.0
115.0
111.0
122.0
125.0
1902.00
90.57
2.7

Resource: FAOSTAT, FAO. «Statistical Databases.» Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome, Italy.

عزت  ،وائل �أحمد و�أخرون  ،التحليل االقت�صادي لإنتاج وا�ستهالك التمور يف م�صر والدول الإ�سالمية املجلة امل�صرية لالقت�صاد الزراعي  ،املجلد ال�سابع
ع�شر  ،العدد الثالث � ،سبتمرب . 2007
كما ت�شري قيمة معامل التحديد (� )R2أن %73

التغريات يف الإنتاج الليبي من التمور ترجع �إيل
التغريات التى يعك�سها عامل الزمن والن�سبة
الباقية يف االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري
قيمة  Fاىل معنوية النموذج ككل.

جدول ( )3معادالت االجتاه الزمن العام الالنتاج لعربي و الليبي من التمور خالل
الفرتة ()1985- 2005
البيان

الإنتاج العربى
الإنتاج الليبي

المعادلة

181.13X1+Y1=-357989.9
()21.51-( )21.71
Y2=63.3e0.048xt
()12.22( )7.44

امل�صدر :جمعت وح�سبت من بيانات اجلدول رقم()2
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R2

F

مستوى
المعنوية

0.96

471.42

**

0.73

55.42

**

تطور امل�ساحة وانتاج الفاكهه والتمور
يف ليبيا :
بدرا�سة تطور امل�ساحة املزروعة بالفاكهه يف
ليبيا خ�لال ال �ف�ترة ( )2005-1985حيث
يتبني من اجلدول رقم (� )4أن هناك تزايد يف
امل�ساحة املزروعة من �سنة لأخرى ,فقد تزايدت
امل�ساحة من نحو � 183.4ألف هكتارعام 1985
�إيل حوايل �ألف هكتار  441.8عام . 2005وقد
بلغ متو�سط امل�ساحة املزروعة حوايل 289.69
�ألف هكتار � .أما بالن�سبة لإنتاجية الفاكهه فقد
تبني �أنها تذبذبت بالزيادة حيث بلغت 7.861
طن /هكتار كحد �أعلي لها يف عام  2001ثم
وا�صلت تذبذبها حول املتو�سط العام لنف�س
الفرتة وال��ذي بلغ ح��وايل  1.471طن /هكتار
حتى عام. 2005
�أم��ا بالن�سبة لإن�ت��اج الفاكهه يف ليبيا خالل
نف�س الفرتة يت�ضح �أن هناك تزايد يف الكمية
املنتجة من �سنة لأخرى حيث تزايدت الكمية
م��ن نحو � 265أل��ف ط��ن يف ع��ام � 1985إيل
ح��وايل �650ألف ط��ن ع��ام  .2005وق��د بلغ
متو�سط الكمية املنتجة من الفاكهه حوايل
�488.76ألف طن.
ويو�ضح اجل��دول رق��م ( )5م�ع��ادالت االجت��اه
ال��زم �ن��ي ال �ع��ام مل���س��اح��ة و�إن� �ت ��اج ال�ف��اك�ه��ه و
مل�ساحة و�إن �ت��اج و�إن�ت��اج�ي��ة ال�ت�م��ور يف ليبيا
خالل الفرتة ( .)2005-1985حيث تبني �أن
امل�ساحة املزروعة من الفاكهه �أخذت اجتاها
عاما ت�صاعديا معنوى �إح�صائيا حيث بلغ
نحو 13.65الف هكتار �سنويا .كما ت�شري قيمة
معامل التحديد (� )2Rأن % 35التغريات يف
امل�ساحة املزروعة بالفاكهه ترجع �إيل التغريات
التى يعك�سها عامل الزمن والن�سبة الباقية يف
االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري قيمة F
اىل معنوية النموذج ككل.
وبالن�سبة لإنتاج الفاكهه يف ليبيا خالل الفرتة
( )1985-2005يت�ضح �أن ه�ن��اك اجتاها
عاما متزايد معنوي �إح�صائيا حيث بلغ معدل
ال��زي��ادة نحو  18.26%ال��ف ط��ن �سنويا من

جدول ( )4تطور امل�ساحة والإنتاجية والإنتاج ملح�صول التمور يف ليبيا خالل
الفرتة ()1985-2005
الفاكهه
السنوات

المساحة

اإلنتاجية
طن /
هكتار

اإلنتاج

المساحة

باأللف طن

باأللف هكتار

183.4
190.4
196.8
202.3
208.5
216.7
209.2
211.4
212.4
211.0
382.4
338.3
343.3
347.7
352.2
68.5
441.8
441.8
441.8
441.8
441.8
6083.62
289.69

1.445
2.048
1.413
1.404
1.559
1.602
1.707
2.295
2.814
2.814
1.568
1.462
1.582
1.794
1.508
7.861
0.961
1.471
1.471
1.471
1.471
41.704
1.98

265.0
390.0
278.0
284.0
325.1
347.1
357.1
485.2
597.7
599.5
599.5
494.7
543.0
623.7
531.0
538.5
405.0
650.0
650.0
650.0
650.0
10264.14
488.76

17.50
17.50
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
20,00
22.00
24.00
25.00
24.00
23.00
24.00
28.00
28.00
28.00
28.00
30.25
447.25
21.29

باأللف
هكتار

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

املجموع
املتو�سط

التمور
اإلنتاج
اإلنتاجية

باأللف
طن

5.25
5.54
4.53
4.66
4.80
4.90
5.00
5.06
4.16
5.25
5.68
5.20
5.12
5.00
4.96
5.00
5.00
7.14
7.14
5.35
5.97
110.71
5.27

92.000
97.000
68.000
70.000
72.000
74.000
75.00
76.000
75.000
105.00
125,00
125,00
128.10
120.00
114.15
120.00
140.00
200.00
200.00
150.00
180.73
2406.98
114.6

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical Databases." Food and Agriculture
Organization of the United Nations: Rome, Italy.

متو�سط الإنتاج الكلي البالغ نحو � 781.5ألف
طن  .كما ت�شري قيمة معامل التحديد ()R2
�أن  65%التغريات يف انتاج الفاكهه ترجع �إيل
التغريات التى يعك�سها عامل الزمن والن�سبة
الباقية يف االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري
قيمة  Fاىل معنوية النموذج ككل.
وتو�ضح معادلة االجتاه الزمني العام مل�ساحة

التمور يف ليبيا خالل الفرتة (.)2005-1985

بنف�س اجلدول حيث تبني �أن امل�ساحة املزروعة
�أخذت اجتاها عاما ت�صاعديا معنوى �إح�صائيا
حيث بلغ نحو 0.8الف هكتار �سنويا .كما ت�شري
قيمة معامل التحديد (� )2Rأن % 85التغريات
يف امل�ساحة املزروعة ترجع �إيل التغريات التى
يعك�سها ع��ام��ل ال��زم��ن والن�سبة الباقية يف
االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري قيمة F
اىل معنوية النموذج ككل.
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جدول ( )5معادالت االجتاه الزمني العام للم�ساحة الإنتاجية والإنتاج الفاكهه و
التمور يف ليبيا خالل الفرتة ()1985-2005
البيان

امل�ساحة الفاكهه
انتاج الفاكهه
امل�ساحة التمور
�إنتاجية التمور
انتاج التمور

المعادلة

13.65X1+Y1=139.52
()3.94( )4.84
18.26X2+Y2=287.89
()7.79( )6.21
0.8X3+Y3=12.48
()13.14( )10.58
Y4=4.64e0.0x1
()19.52( )2.63
Y5=63.3e0.048xt
()12.22( )7.44

امل�صدر :جمعت وح�سبت من بيانات اجلدول رقم()4

R2

مستوي
المعنوية

F

0.35

23.45

**

0.65

38.56

**

0.85

112.09

**

0.23

6.95

*

0.73

55.42

**

جدول ( )6تطور ا�ستهالك ون�صيب
الفرد واالكتفاء الذاتي من التمور يف
ليبيا خالل الفرتة ()2005-1985
المتاح
السنوات لالستهالك
باأللف طن

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

ملجموع
املتو�سط

92.70
97.50
68.50
70.50
72.40
74.15
75.05
76.55
75.13
105.35
125,21
125.37
128.39
120.09
114.19
120.38
140.08
200.20
200.08
150.08
180.74
2413.64

114.9

متوسط
نصيب
الفرد
كجم/
سنة

االكتفاء
الذاتي %

25.3140
24.7650
16.9130
16.3360
16.000
15.689
15.164
15.180
15.416
21.952
24.947
23.444
2.4813
22.656
21,041
22.133
25.842
36.258
36.153
26.600
30.972

99.2
99.4
99.2
99.2
99.4
99.7
99.9
99.2
99.8
99.6
99.8
99.7
99.7
99.9
99.9
99.6
99.2
99.9
99.9
99.9
99.9

21.6

99.56

-

-

Resource: FAOSTAT, FAO. "Statistical
Databases." Food and Agriculture
Organization of the United Nations:
Rome, Italy.

كما تو�ضح م�ع��ادل��ة االجت ��اه ال��زم�ن��ي العام
�إنتاجية التمور يف ليبيا خالل الفرتة (-1985
 )2005بنف�س اجلدول �أن هناك اجتاها عاما
متزايدا معنوي �إح�صائيا ،حيث بلغ معدل
الزيادة بنحو � 1%سنويا من متو�سط �إنتاج.
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جدول ( )7معادالت االجتاه الزمنى العام لتطور ا�ستهالك ون�صيب الفرد واالكتفاء
الذاتي من التمور يف ليبيا خالل الفرتة ()1985-2005
البيان

املتاح لال�ستهالك
بالألف طن
متو�سط ن�صيب الفرد

R2

المعادلة

5.66X1+Y1=-11194.71
()6.0-( )7.01
0.029X1+Y2=41.84
()2.58( )3.56

مستوى
المعنوية

F

0.72

49.14

**

0.40

12.69

*

امل�صدر :جمعت وح�سبت من بيانات اجلدول رقم()6

كما ت�شري قيمة معامل التحديد (� )R2أن 23%

التغريات يف الإنتاجية من التمور ترجع �إيل
التغريات التى يعك�سها عامل الزمن والن�سبة
الباقية يف االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري
قيمة  Fاىل معنوية النموذج ككل.

تطور ا�ستهالك ون�صيب الفرد
واالكتفاء الذاتي من التمور يف ليبيا :
�أن التغريات يف ا�ستهالك الفرد تعترب �صورة
منعك�سة للتغريات يف الإنتاج والت�سويق وهذه
تعك�س التغريات يف الظواهر الطبيعية وغريها

من ظ��روف التغري فى �سلوك امل�ستهلك وكل
هذا يعك�س التغري يف الأربحية الن�سبية لإنتاج
التمور .ب��درا��س��ة ت�ط��ور ا�ستهالك ون�صيب
الفرد واالكتفاء ال��ذات��ي من التمور يف ليبيا
خ�لال ال�ف�ترة ( )2005-1985حيث يت�ضح
من اجلدول رقم (� )6أن اال�ستهالك يتذبذب
بالزيادة والنق�صان حول املتو�سط العام خالل
ف�ترة الدرا�سة والبالغ نحو، 114.9حيث بلغ
�أق�صى قيمة له بنحو 200.2يف عام � 2002أما
�أدنى قيمة له بنحو 68.5يف عام. 1987
وبالن�سبة لتطور متو�سط ن�صيب الفرد من
التمور يف ليبيا خالل الفرتة ()2005-1985
يت�ضح من نف�س اجل��دول �أن متو�سط ن�صيب
ال �ف��رد ي�ت��ذب��ذب ب��ال��زي��ادة والنق�صان حول
املتو�سط العام والبالغ نحو  21.6كيلوجرام/
�سنة .حيث بلغ �أق�صاه يف ع��ام  2002بنحو
 36.153كيلوجرام�/سنة ،كما بلغ �أدناه يف عام
 1991بنحو 15.164كجم�/سنة.
يو�ضح اجل ��دول رق��م ( )7م �ع��ادالت االجت��اه
الزمني العام للمتاح لال�ستهالك بالألف طن
خالل الفرتة ( .)2005-1985تبني �أن املتاح
لال�ستهالك م��ن التمور �أخ��ذ اجت��اه��ا عاما
ت�صاعديا معنوى �إح�صائيا حيث بلغ نحو 5.66
ال��ف طن .كما ت�شري قيمة معامل التحديد
(� )R2أن  72 %التغريات يف املتاح لال�ستهالك
من التمور ترجع �إيل التغريات التى يعك�سها
عامل الزمن والن�سبة الباقية يف االن�ت��اج ال
يعك�س اثرها الزمن وت�شري قيمة  Fاىل معنوية
النموذج ككل.
كما تبني �أي�ضا من نف�س اجلدول �أن متو�سط
ن�صيب ال�ف��رد �أخ��ذ اجت��اه��ا عاما ت�صاعديا
م �ع �ن��وى �إح �� �ص��ائ �ي��ا ح �ي��ث ب �ل��غ ن �ح��و 0.029
كيلوجرام�/سنة .ك�م��ا ت�شري قيمة معامل
التحديد (� )R2أن  40 %التغريات يف متو�سط
ن�صيب الفرد من التمور ترجع �إيل التغريات
التى يعك�سها عامل الزمن والن�سبة الباقية يف
االنتاج ال يعك�س اثرها الزمن وت�شري قيمة F
اىل معنوية النموذج ككل.
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النتائج و التو�صيــــــات
من خالل النتائج التي مت التو�صل �إليها من
التحليل الإح�صائي وكذلك من خ�لال جمع
البيانات من حم�صول التمور يف ليبيا ف�إنه
ميكن تقدمي بع�ض التو�صيات التي قد ت�ساهم
يف التعرف علي الو�ضع احلاىل لإنتاج التمور يف
وهي كالتايل :
�-1أو�ضحت النتائج �أن �إنتاج العامل من التمور
بلغ حواىل  2929.9مليون طن عام ، 2005
كما بلغ متو�سط �إنتاج التمور فى العامل نحو
 346.49مليون طن كما تبني �أن ليبيا حتتل
املركز العا�شر حيث قدر �إنتاج التمور بحواىل
� 180.70أل ��ف ط��ن متثل نحو  2.60%من
�إجماىل الإنتاج العاملى من التمور.
 -2تبني من الدرا�سة �أن �إن�ت��اج العربي من
التمور تتزايد �سنويا مبقدار معنوي �إح�صائيا
بلغ نحو  181.13ال��ف طن يف حني بلغ معدل
النمو لإن �ت��اج التمور يف ليبيا ح��واىل 4.8%
�سنويا من متو�سط فرتة الدرا�سة.
� -3أن امل�ساحة امل��زروع��ة من التمور تتزايد
�سنويا مبقدار معنوي �إح�صائيا بلغ نحو 0.8
ال��ف هكتار �سنويا .يف حني بلغ معدل النمو
لإنتاجية التمور يف ليبيا حواىل � 1%سنويا.
 � 4أن املتاح لال�ستهالك من التمور يف ليبيايتزايد مبقدار معنوي �إح�صائيا بلغ نحو5.66
الف طن خالل فرتة الدرا�سة .يف حني تزايد
متو�سط ن�صيب الفرد يف ليبيا �سنويا مبقدار
معنوي �إح�صائيا بلغ حواىل � 0.029%سنويا.
�� . 5ض��رورة توفري التمور للم�ستهلك الليبي
عن طريق زيادة الإنتاج املحلى .مما ي�ستلزم
�ضرورة االهتمام بهذه ال�سلعة الهامة لتوفريها
بالكميات املطلوبة مع الو�ضع يف االعتبار ذوق
امل�ستهلك.
 6ت�شجيع الدرا�سات والبحوث االقت�صاديةاملتعلقة مبجال النخيل باعتبارها املنطلق
الأ� �س��ا� �س��ي يف زي � ��ادة ال �ك �ف��اءة الإن �ت��اج �ي��ة
واالقت�صادية لتنمية وحت�سني النخيل على �أن
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ت�أخذ يف ح�سبانها درا�سات جدوى.
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مقدمة
لرمبا يت�سائل الكثري منا �أنه ما دام التمر معروف يف املنطقة العربية
ويف جزيرة العرب ويف ما كان ُيعرف ببالد ما بني النهرين منذ �أكرث من
خم�سة �آالف عام قبل امليالد فهل دخل التمر يف طبخهم �أم �أنه كان ي�ؤكل
كفاكهة طازجة �أو جمففة فقط؟ للجواب على ذلك ب�شكل منطقي علينا
�أن نتعرف على نوعيات و�أ�صناف الأكل يف ذلك الزمان .ولكي نتعرف
بال�شكل ال�صحيح �سرناجع وب�شكل �سريع كيف �إطم�أن الإن�سان لأنواع
الطعام الآمن وكيف وثق من �أ�صناف طعامه؟ بعد التع ّرف على جواب
ذلك �أ�ستطيع �أن �أتكلم عن الأكل قدمي ًا يف بالد ما بني النهرين وما هي
الطبخات التي دخل التمر فيها و�أتطرق �إىل �أن �أول و�صفة طبخ يف العامل
قد ظهرت من هناك يف الألفية الثانية قبل امليالد.
غذاء �آمن
طاملا ت�سائلنا و�س�ألنا �أنف�سنا كيف عرف الأقدمون �أنّ ذلك النوع من
الطعام هو نوع �آمن من الطعام وتناوله ال ي�سبب مر�ض �أو موت؟ �س�ؤال
مهم واجلواب عليه ي�أتينا من املتخ�ص�صني تاريخ الغذاء ،وجواب ه�ؤالء
ي�ستند �إىل تخمينات �أو توقعات مبنية على ما وج��دوه من ت�سجيالت
الأقدمني وعلى ممار�سات حديثة يف اختيار نوع الطعام .باال�ستناد �إىل
ذلك ف�إنهم �إفرت�ضوا �أن ذلك النوع من الطعام كان ُيقبل للأكل �أو ُيرف�ض
من خالل قيا�سهم لت�أثري ذلك الغذاء على احليوانات التي ت�أكل منه �أو
�أنهم �إ�ستندوا يف حكمهم على طريقة اخلط�أ وال�صواب ،فالطعام الذي
ي�ؤدي ملر�ض من يتناوله ُيرف�ض وال يتم تناوله .فالتوت واملك�سرات والتني
كانت م�صدر قلق لهم قبل �أن يثقوا متام ًا بها وبتناولوها .وكذلك لعبت
الأ�ساطري واخلرافات دور ًا يف التحذير من تناول �أطعمة �سامة .و�أدى
تقدم تكنولوجيا الطعام �إىل حتويل بع�ض الأطعمة من طعام م�ؤذي لطعام
قابل للإ�ستهالك الب�شري مثل حفظ اللحوم وتق�شري اخل�ضروات وغلي
احلبوب.

ال ُرقم  YBC 4644من املجموعة البابلية يف جامعة ييل
ويحوي  21و�صفة ملرق حلم مع  4و�صفات ملرق اخل�ضروات
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امللك �آ�شور بانيبال مع امللكة يتمتعان بك�أ�س �شراب يف حديقة الق�صر ،الحظ جمال النخلة يف احلديقة .يعود تاريخ هذا الأثر للقرن ال�سابع ق .م.

ولو �أخذنا بنظر االعتبار كم هي قليلة �أنواع
الطعام التي تناولتها القرود قدمي ًا باملقارنة
مع تعدد الأنواع التي تناولها الإن�سان البدائي
وتنوع طرق الإع��داد ،حلق لنا القول �أن ذلك
�ساعد على تطور �شكل وق��درات ذهن الب�شر.
وب �ع��د �أن ت�ع�ل��م الإن �� �س��ان ت��روي ����ض وت��دج�ين
احليوان ف�أنه بد�أ ي�ستعمل احليوان ليخترب نوع
الطعام اجلديد ال��ذي ي�صادفه هل هو قابل
للأكل �أم ال؟ و�أُ�ستعمل الكلب لذلك الغر�ض
من قبل الب�شر �إ�ضاف ًة ال�ستعماله يف امل�ساعدة
على االقتيات .ورغم ذلك فيعتقد �أنّ الإن�سان
القدمي رغم حذره من تناول الأطعمة اجلديدة
ف�إنه على الأغلب �أعطى ت�ضحيات تراوحت بني
درجات ت�سمم خمتلفة وبني �آالم معدة وموت
قبل �أن ي�صبح على دراية تامة بحدود م�صادر
طعامه �سواء كانت حيوانية �أو نباتية.
بدايات الطبخ
ال ميلك �أخ�صائيوا تاريخ الطعام والآثاريون
وعلماء الع�صر احل �ج��ري paleontolgist
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جواب ًا حم��دد ًا ل�س�ؤال مل��اذا ب��د�أ االن�سان طبخ
طعامه؟ وذل��ك ب�سبب ع��دم توفر �أدل��ة على
جواب ذلك ال�س�ؤال ،لكنهم ميلكون نظريات:
فخالل مئات �آالف ال�سنني التي ا�ستغرقها
تطور اجلن�س الب�شري ف�إنه ب��د�أ �أو ًال بتناول
الطعام ب�شكله اخل��ام قبل �أن يكت�شف النار.
ف�إ�ستعمال النار ،ح�سب ر�أي الآث��اري�ين ،بد�أ
فقط منذ � 40ألف �إىل � 50ألف �سنة (البع�ض
يقول �أنّ ال�ن��ار �أق��دم م��ن ذل��ك بكثري ،ولكن
لي�س ه�ن��اك م��ا يقطع ب�صحة ر�أي ه�ؤالء).
وك��ان ا�ستعمال ال�ن��ار �أو ًال للتدفئة ث��م �إمتد
لي�شمل حت�ضري الطعام ،وه��ذا ب��دوره �ساعد
على زيادة وتنوع املحا�صيل الزراعية .ف�أغلب
النباتات التي تزرع لأجل الطعام مثل احلنطة
وال�شعري والرز والدُخن والبطاطة حتتاج لطبخ
كي ت�صبح قابلة للتناول من قبل الب�شر .يف
احلقيقة ف�إنّ العديد من الأطعمة حتوي مواد
�ضا ّرة �أو غري قابلة للهظم لكن طبخها يقوم
بتحويل هذه املواد غري املرغوب بها �إىل �شكلها
املرغوب غري ال�ضار.

وكما �أننا ال نعرف على وجه الت�أكيد كيف ومتى
بد�أ الب�شر ب�إ�ستعمال النار فنحن ال نعرف وال
ن�ستطيع �أن نقول �أي �شئ عن متى وكيف بد�أ
الطبخ يف ف�ترة الع�صر احلجري ال�سحيقة.
نحن فقط ن�ستطيع �إعطاء تخمينات ت�ستند
�إىل طرق عي�ش القبائل البدائية جد ًا حالي ًا،
فقد وجد الآثاريون بقيايا عظام وق�شور بندق
وجوز �ضمن مواقع احلفريات لكن لي�س هناك
من طريقة للقول �أنّ ما وجدوا هو بقايا طعام
مطبوخ �أو �أنّ بقايا ال�ن��ار كانت فقط لأج��ل
التدفئة والإنارة و�إبعاد احليوانات امل�ؤذية .لكن
يعتقد بع�ض الباحثني �أن اللحوم قد ُح ّم�صت
�أو ُ�شويت وذل��ك من �أدل��ة وجدوها يف موقعي
ماو�ستريان ودوردوك ��ن Mousterain and
 .the Dordogneو�سواء ج��اء الطبخ كثورة
ت��ذ َوق �أو ال ف���إنّ احل ��رارة ت�ساعد على جعل
بع�ض الأطعمة قابلة للأكل بينما ال تكون كذلك
ب��دون طبخ مثل اللحوم ،وت�ساعد يف حترير
بروتيناتها وكربوهيدراتها وتك�سري �أليافها
وتزيد من القيمة الغذائية لكثري منها.

ي�شمون الرائحة اجلميلة وي�سمعون الأزي��ز
اللذيذ فعرفوا طريقة ل�شواء اللحم ال��ذي
كانوا ال ي�ستطيعون �أكله وهو نيئ .لكن �إنكما�ش
حجم اللحم امل�شوي بطريقة مبا�شرة مل ي�شجع
ال�صياد ال��ذي يتعب كثري ًا يف �صيده فجائت
اخلطوة التالية طبيعي ًا وهي �أن يو�ضع اللحم
على �صخرة م�ستوية �إىل جانب النار .ومع �أن
التحمي�ص �أو ال�شواء جائت بال�صدفة �إال �أنّ
الغلي كان مقرتح ًا �أكرث تطور ًا ومهارة .وكانت
�أدوات الطبخ بدائية ج��د ًا فالطعام يحم�ص
يف الفحم �أو حتت �صخور �ساخنة ويطبخ على
بخار داخل �أوراق نباتية كبرية �أو داخل معدة
�أح��د احل�ي��وان��ات التي ي�صطادوها� ،أوتغلى
داخل قدور �صخرية .وكان وفرنهم عبارة عن
حفرة يف الأر�ض �أو عدة �أحجار ترتتب لتحيط
بالطعام.

ال ُرقم  YBC 8958من املجموعة البابلية يف جامعة ييل وت�صف  7و�صفات للطبخ بتف�صيل �شديد

�أحد �أهم نتائج تعرف الإن�سان على الطبخ هو
التقدم يف �صحته ،بل ويذهب بع�ض املهتمني
للقول �أنّ الطبخ هو العامل احلا�سم يف حتويل
اجلن�س الب�شري م��ن �شكله ال�ب��دائ��ي ال��ذي
هو �أق��رب للحيوان �إىل �شكله الذي هو �أقرب
للإن�سان .ويعترب التحمي�ص (�أو ال�شواء) �أول
طريقة طبخ عرفها الب�شر ،فبع�ض اخلنازير
ال�صغرية كانت يف ح�ضريتها يف ال�صني عندما

تعر�ضت احل�ضرية �إىل �شرارات من نار قريبة
�أدت �إىل اح�ت�راق احل�ضرية فنتج ع��ن ذلك
رائ�ح��ة غريبة لكن جميلة ووج��د النا�س يف
اخلنازير املحرتقة حلوم مقرم�شة ذات طعم
جميل .ونف�س الراوية حدثت يف �أورب��ا عندما
�سقط م��ام��وث �أو غ��زال يف ن��ار حمرتقة وما
متكن الب�شر من الو�صول للحيوان املحرتق
�إال بعد �أن خمدت النار ،وكانوا خ�لال ذلك

الطعام قدمي ًا يف بالد ما بني النهرين
ك ��ان خ ��ام ط �ع��ام ال �� �س��وم��ري�ين ي �ت ��أل��ف من
ال�شعري واحلنطة والدخن واحلم�ص والعد�س
والبقليات والب�صل والثوم والكراث والر�شاد
واخلردل واخليار واخل�س .وعلى الأغلب كانت
كل وجبة تت�ألف من معجون ال�شعري وخبزه مع
الب�صل وحفنة من البقليات يتبعها �شرب برية،
وما كان ال�سمك الذي ي�سبح يف النهر القريب
بغريب عن موائد الطبقات غري الراقية .وقد
متت اال�شارة �إىل �أكرث من خم�سني �صنف من
الأطعمة يف ن�ص يعود لعام  2300قبل امليالد
(عدد �أ�صناف الأطعمة قد قل الحق ًا يف العهد
البابلي) .وازدهرت مبيعات الباعة املتجولون
لل�سمك املقلي يف �شوارع وح��ارات مدينة �أور.
وك��ان��ت ال�ل�ح��وم ت�ت��واج��د يف امل��دن املزدحمة
�أك�ث�ر م��ن الأري���اف وذل��ك لأن اللحوم تتلف
ب�سرعة .وعلى الأغ�ل��ب كانت حل��وم البقر �أو
الغزال ذات �ألياف ومطاطية بع�ض ال�شئ لأن
هذه احليوانات مل تكن تُربى من �أجل الذبح
و�إمنا تُربى لأجل اال�ستفادة من حليبها وقوتها
البدنية وال تذبح �إال قرب نهاية عمر فائدتها
وعملها .وقائمة طعام ما بني النهرين قدمي ًا
الشجرة المباركة  -مارس 2014
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عرفناه من حفريات الآثار ومن الرقم
الطينية ثنائية اللغة ،ال�سومرية
والأكدية .و�أك��دت ه��ذه الرقم
ع �ل��ى �أه �م �ي��ة خ �ب��ز ال�شعري
وخبز احلنطة وكيك ال�شعري
وك�ي��ك احلنطة و��ش��ورب��ات
خمتلف احلبوب والنباتات
وع �ل��ى ال�ب���ص��ل وال �ك��راث
وال� � �ث � ��وم واخل � �� � �ض� ��روات
وال� �ف ��واك ��ه م �ث��ل ال�ب�ط�ي��خ
وال �ت �ف��اح وال �ت�ين والأع �ن��اب
وعلى الع�سل واجل�بن والزبد
والدهن النباتي وعلى �أع�شاب
الطبخ .و�� �ش ��رب ال� �ب�ي�رة عند
ال�سومريني �أك�ثر �شيوع ًا من �شرب
اخلمر� ،إال �أن �شرب اخلمر �شاع �أكرث يف
فرتات الحقة ويف �شمال البالد .وكانت حلوم
اخلنزير والغزال والبقر وحل��وم الطيور مثل
حلم البط واحلمام و�أنواع عدة من الأ�سماك
وح�ف�ظ��ت ال�ل�ح��وم بطريقة
ت�ستعمل ب �ك�ثرةُ ،
وحفظت الفواكه بالع�سل
التمليح والتجفيف ُ
وجففت الكثري من الفاكهة مثل التفاح .ووجد
ُ
يف �أحد الن�صو�ص الأكدية ا�شارة للتخمري.
�إزدهرت ب�ساتني ما بني النهرين ب�أنواع متعددة
من الفواكه واخل�ضر ،وخ�صو�ص ًا الب�صل والثوم
والكراث واخليار يف زمن امللك البابلي مردوخ
مالدان الثاين King Merodach Maladan II
ويف �أورمنو يف �أور ( 2100ق .م) .وكان ال�شعري
�أهم �أنواع احلبوب التي تزرع هناك .بينما الرز
والذرة مل تكن معروفة هناك وزراعة احلنطة
كانت مزدهرة لأن �أر�ض ما بني النهرين كانت
قليلة امللوحة وت�شكل و�سط ًا مثالي ًا لزراعتها.
لذلك �أ�صبح ال�شعري مبعية اخلبز الذي يخبز
من دقيقه قوت ًا يومي ًا لغالبية ال�سكان .وخبز
بالد ما بني النهرين كان خ�شن ًا م�سطح ال�شكل
خالي ًا من اخلمرية ،وميكن احل�صول على خبز
�أغلى من دقيق �أنعم .وقد وجدت قطع من هذا
اخلبز يف مرقد امللكة باوبي Queen Puabi
يف �أور .ومي�ك��ن �أن ي���ض��اف للخبز احلليب
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حبوب متنوعة كانت معروفة يف بالد ما بني
النهرين منذ الألفية الرابعة قبل امليالد

كتاب «�أق��دم مطبخ يف العامل :الطبخ يف بالد
ما بني النهرين» للآثاري الفرن�سي جني بوتريو

والدهون النباتية �أو الزبد �أو اجلنب �أو
ال�سم�سم .وعندما جاء البابليون بعد
ال�سومريون ،ظهر ن��وع طيب جد ًا
وخا�ص من الطعام مت �إر�ساله يف
�سلة للق�صر امللكي� ،أال وهو الكم�أ.
و�إمتاز املطبخ ال�سومري بالكثري
من املطيبات التي �أ�ضافت نكهة
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�ت�ر وال��ر� �ش��اد
والكراث و�إكليل اجلبل � . . . . .إلخ.
�أما �أهم حما�صيل الفاكهة يف بالد ما
بني النهرين ،وخ�صو�ص ًا جنوبها ،فكان
التمر .ويعترب الفاكهة املف�ضلة لل�سكان
لأن��ه غني بال�سكر وي��زوده��م بالطاقة و�أن��ه
�سهل احلفظ وكذلك لأن نخيل التمر حالها
حال ال�شعري ميكن �أن تنمو يف �أرا�ضي ماحلة
ن�سبي ًا .وكانت النخيل من �أوائل الأ�شجار التي
دجنها فالح تلك البالد .وكذلك دجنت املزارع
البط وال��وز للح�صول على البي�ض ،وزودتهم
الأنهار والقنوات والبحريات ب�أكرث من خم�سني
نوع من الأ�سماك مما جعلها غذاء رئي�س على
مائدتهم.
و�صفات طبخ من بالد ما بني النهرين
قدمي ًا:
يقول م�ؤرخوا الطبخ ب��أن �أق��دم و�صفة طعام
مكتوبة �أت�ت�ن��ا م��ن ب�لاد م��ا ب�ين النهرين يف
الألفية الثانية قبل امل�ي�لاد (بالتحديد عام
 1700ق.م .).مل تعطي هذه الو�صفات طبع ًا
مقادير امل ��واد امل�ستعملة وال ال��وق��ت ال�لازم
للطبخة ،و�إمنا تعطي فقط �أنواع املواد املطلوبة
و�أنها على الأغلب دُونت لأجل التدوين و�إطالع
الأجيال القادمة .ومن �أهم الكتب عن املو�ضوع
نذكر كتاب «�أقدم مطبخ يف العامل :الطبخ يف
ب�لاد ما بني النهرين» ،وم��ؤل��ف ه��ذا الكتاب
ه��و الفرن�سي ج�ين ب��اث�يرو () 2007-1914
وترجمته للإجنليزية ترييزا الفيندر فاغان
و�صدر عام  2004عن مطبعة جامعة �شيكاغو.

وجني باثريو عامل �آثار متخ�ص�ص ب�آثار بالد ما
بني النهرين ،وكانت م�صادره الرئي�سية لكتابة
هذا الكتاب ثالثة ُرق��م طينية مكتوبة باللغة
الأكدية تعود لأوا�سط العهد البابلي يف الألفية
الثانية قبل امل�ي�لاد وم��وج��ودة يف املجموعة
البابلية يف جامعة ييل .Yale University
ي�ح��وي ك��ل ُرق��م م��ن ه��ذه على جمموعة من
و�صفات الطبخ تبلغ مبجموعها  40و�صفة ،
وتعتقد امل�ؤرخة �إفلني فان دير �ستني Eveline
� van der Steenأن �سبب كتابتها يعود على
الأغلب لتوثيق احتفاالت منا�سباتهم الدينية.
و�أن �أغلب الو�صفات كان لطبخ �أنواع خمتلفة
من حلم يف مرق و�أنها كانت تُقدم للآلهة يف
املعابد ويرافقها خبز م�صنوع من خليط دقيقي
احلنطة وال�شعري مع كيك التمر .date cakes
على الأغ�ل��ب كانت تقدم ل�ل�إل��ه م��ردوخ لأن��ه
كان �إله مدينة بابل ،وكان ي�أكل خلف �ستائر
مغلقة وما يتبقى من �أكله (ح�سب اعتقادهم)
ير�سل �إىل امللك .نود �أن نذكر هنا �أنه ال يجب
�أن نف�سر �أنّ ه��ذه الو�صفات ت�صف �أو متثل
�أكل العامة من نا�س ذلك الزمان و�إمنا كانت
تُعد للمعابد لأجل املنا�سبات الدينية .و�إحدى
الو�صفات من مدينة �أور القدمية يف بالد ما
بني النهرين ت�صف الكيك الذي ي�صنع للق�صر
امللكي ب��الآت��ي� 1 :سيال م��ن ال��زب��د (ال�سيال
مقيا�س يزيد قلي ً
ال عن ثالثة �أكواب) و1/3
�سيال جنب �أبي�ض و� 3سيال من التمر الفاخر
و� 1/3سيال من الزبيب .يعتقد امل�ؤرخون هذه
الو�صفة د�سمة جد ًا من حيث كمية الزبد ورمبا
على الأغ�ل��ب �أن�ه��ا ح��وت دقيق وم��واد �أخ��رى
مل تُذكر لأن اخلباز املخت�ص يعرف وجوب
�إ�ضافتها م��ن غ�ير �أن ُت��ذك��ر ل��ه يف الو�صفة.
وهناك و�صفة �أخرى لفاكهة مطبوخة بال�سكر
 Compoteكانت تقدم يومي ًا لآلهة �أور تتكون
ب�شكل رئي�س من الفاكهة املطبوخة بال�سكر
مع فاكهة جمففة ت�شمل التمر والتني والزبيب
ومادة ي�سمونها حلوى  candyوي�ضاف للخليط
القليل من دب�س التمر.

زهرية �أُوروك ويظهر فيها املتعبدون وهم يقدمون امل�ؤنة يف معبد �إينانا .تعود لعام 3000ق .م.
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تطوير تقنية تجفيف وتخزين
حبـوب لقــاح أفحــل النخـيـل
باستخـدام التجـفـيف اآللــي
والتفريغ الهوائي
د .عامر محمد بندر العاني
amer1952@hotmail.com

اخلال�صة
نفذت الدرا�سة يف حمطة بحوث احلمرانية للمو�سمني 2009

و ( 2010بالتعاون مع منظمة ايكاردا) .بعد جمع طلع �أفحل
النخيل مت تقدير حيوية ون�سبة �إنبات حبوب اللقاح قبل
وبعد التجفيف الذي مت با�ستخدام �أربعة طرق للتجفيف
ت�ضمنت الطريقة التقليدية والتجفيف الآيل (با�ستخدام
الغرفة احلرارية) والتجفيف يف الغرفة الزجاجية والبيت
البال�ستيكي ومت ح�ساب الفرتة الزمنية الالزمة للتجفيف
وكمية حبوب اللقاح امل�ستخل�صة من طرق التجفيف املختلفة
بعد التجفيف مت تخزينها بالتربيد املجمد ملدة �سنة
واحدة بعد معاملتها ب�إحدى معامالت التخزين املت�ضمنة
اخلزن العادي (�أكيا�س ورقية داخل علب بال�ستيك) واخلزن
ب�أكيا�س �أملونيوم مفرغة من الهواء داخلها كي�س ورقي �أو
بال�ستك واخلزن بعد تعري�ضها �إىل �أ�شعة امليكروويف ملدة 10
و 20ثانية .هدفت الدرا�سة �إىل اعتماد الطريقة املثلى يف
التجفيف وتقييم تخزين حبوب اللقاح با�ستخدام التفريغ
الهوائي .ا�ستخدم الت�صميم الع�شوائي الكامل ()RCBD
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وبثالث مكررات لطرق التجفيف.واحلفظ .ومت حتليل
النتائج اح�صائي ًا� .أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق طريقة
التجفيف بالغرفة احلرارية (التجفيف الآيل) معنوي ًا
يف ا�ستخال�ص �أكرب كمية حبوب لقاح وبلغت 2.0 – 15
كغم و�أعلى ن�سبة حيوية وبلغت  97% – 92وا�ستغرقت
�أقل وقت يف التجفيف وبلغ � 92 – 84ساعة يف حني كان
التجفيف با�ستخدام البيت البال�ستيكي �أقل طرق التجفيف
كفاءة يف كمية ا�ستخال�ص حبوب اللقاح ( 1 – 0.95كغم)
وحيوية حبوب اللقاح  % 72 – 70وا�ستغرقت �أطول وقت
يف التجفيف � 168 – 156ساعة .كما �أو�ضحت نتائج الدرا�سة
تفوق طريقة اخلزن بعد التعري�ض �إىل �أ�شعة امليكروويف
لفرتة  10و  20ثانية باملحافظة على حيوية حبوب اللقاح
حيث بلغت احليوية بعد مرور � 12شهر  81%يف حني كانت
احليوية منخف�ضة با�ستخدام طرق اخلزن الأخرى وبلغت
، % 78 – 77و�أعزى ال�سبب يف احلفاظ على احليوية بعد
تعري�ضها �إىل �أ�شعة امليكروويف �إىل التعقيم وقتل الفطريات
املرافقة حلبوب اللقاح مما ي�ساعد على بقاء حيوية و�إنبات
حبوب اللقاح فرتة طويلة.

املقدمة
ي�ؤدي الظهور املبكر لكثري من النورات الزهرية
على �أ�شجار النخيل الأنثوية قبل تفتح عدد
ك��اف من الطلوع على الفحول املتوفرة� ،إىل
ندرة حبوب اللقاح ،لذا فهناك �ضرورة لتخزين
حبوب اللقاح داخل الإطار الزمني للتلقيح يف
املو�سم الواحد (�شهران �إىل ثالثة �شهور) ومن
مو�سم لأخ��ر خا�صة بالن�سبة حلبوب اللقاح
التي تت�سم بت�أثري ميتازيني عايل (زايد 2005
واجلبوري  2006والفاو .)1992
حتتوي ال��زه��ور الذكرية حديثة التفتح على
ن�سبة ع��ال�ي��ة م��ن ال��رط��وب��ة وب��ال �ت��ايل يتعني
جتفيفها �سريع ًا �إذا مل تكن لت�ستخدم ب�شكل
ف��وري وذل��ك ملنع تعفنها ،كما ينبغي حتا�شي
حركة الهواء و�ضوء ال�شم�س حفاظ ًا على حيوية
حبوب اللقاح (زايد  ،2005اجلبوري 2006
والفاو .)1992
مي�ك��ن �أن جت�ف��ف ح �ب��وب ال�ل�ق��اح ع�ل��ى �شكل
�شماريخ بف�صلها ون�شرها يف طبقة رقيقة
على ورق وتو�ضع يف منطقة مظلله حممية
�أو على �شكل عناقيد زهور ذكرية فوق �أرفف
�سلكية وحتتها �أواين ال�ستقبال حبوب اللقاح
اجلافة التي تت�ساقط من الزهور �أو من خالل
ا�ستخدام �آلة نزع وجمع حبوب اللقاح (زايد
.)2005

و�أك� ��دت ال��درا� �س��ات م�ن��ذ ال �ق��دم
 )1932على �أهمية التجفيف ال�سريع الكفء
حلبوب اللقاح الرطبة قبل تخزينها وع��دم
تعري�ضها �إىل درجات احلرارة العالية و�ضوء
ال�شم�س املبا�شر لت�أثريه ال�سلبي على حيويتها
وقدرتها على الإنبات.
و�أك ��دت ال��درا� �س��ات (زايد  )2005على �أن
درج��ات احل��رارة املعتدلة يف �أي غرفة جافة
كافية لتخزين حبوب اللقاح لفرتة ما بني 2
– � 3شهر وبالتايل تلبية االحتياجات خالل
مو�سم التلقيح �أما التخزين من عام لآخر فانه
يتطلب ظروفا يتم التحكم فيها بدرجة �أعلى
ونظام جتفيف �أكرث كفاءة وتخزين يف �أوعية
(Gerard

حمكمة مفرغة من الهواء ميكن ا�ستخدامها
ب�أمان يف املو�سم التايل وال تتعر�ض لفقدان يف
احليوية يف حني �أ�شارت الدرا�سة مرعي 1971
�إىل �أن كلما طالت م��دة حفظ حبوب اللقاح
كلما انخف�ضت ن�سبة �إن�ب��ات حبوب اللقاح،
وهذه النتائج تطابقت مع ما جاءت به الدرا�سة
( )Nixon 1978التي �أ� �ش��ارت �إىل �إمكانية
حفظ اللقاح يف غرفة جافة ومعتدلة ملدة – 2
� 3شهر وحفظه للمو�سم التايل بو�ضعه يف �أواين
حمكمة الإغالق وحفظها يف الثالجة.
كما �أ�شارت الدرا�سات م�سبق ًا ()Nebel 1939
�إىل �أن رطوبة ن�سبية مقدارها  50%ودرجة
حرارة  ْ 8 – 2م هما الظروف املثلى لتخزين
حبوب اللقاح ملدة تزيد عن �أربعة �سنوات.
اختلفت ط��رق اخل ��زن ف�ق��د �أك���دت النتائج
ال��درا� �س��ة ( )Aldrich 1941ع �ل��ى �أه�م�ي��ة
املحافظة على ح�ب��وب ال�ل�ق��اح ج��اف��ة وذل��ك
با�ستخدام ممت�صات الرطوبة مثل كلوريد
ال�ك��ال���س�ي��وم ك�ع��ام��ل جم�ف��ف و�أي �� �ض � ًا �أث�ب��ت
التخزين البارد با�ستخدام ال�برادات العادية
( ْ 5 – 4م) �أو جممد ( ْ -18 - -4م) اجراء
مر�ضي ( )Nixon 1978ووج��دت الدرا�سات
(� )Tisserat 1983,1985أن تخزين حبوب
اللقاح بالثلج ال�صناعي با�ستخدام النيرتوجني
ال�سائل (ْ -196م) طريقة مثلى وقد بلغت فرتة
التخزين لهذه الطريقة  435يوما يف حني قام
( )Kristina 1993بو�ضع حبوب لقاح النخيل
يف حملول ملحي م�شبع ذي رطوبة ن�سبية �أدنى
وملدة �ساعتني تقريب ًا فوجد �أن حمتوى الرطوبة
قد انخف�ض �إىل �أدنى من  15%و�أن مقدار املاء
القابل للتجفيف يف حبوب اللقاح قد انخف�ض
�إىل  % 5مما يجعل التخزين يف النيرتوجني
ال�سائل �أمر ًا جمدي ًا.
�إن جناح عمليات التجفيف والتخزين حلبوب
اللقاح ت�ستند �إىل احلفاظ على حيوية حبوب
اللقاح وهذا امل�صطلح هو للإ�شارة على قدرة
حبوب اللقاح على الإنبات والنمو ب�شكل �سوي
وتقييم حيوية حبوب اللقاح �سواء كانت طازجة

�أو خمزونة يتم قبل ا�ستخدامها (الفاو )1992
و�أن حيوية حبوب اللقاح تختلف باختالف
الأ�شجار الذكرية امل�أخوذة منها (ن�صر )1986
كما �أن الطلع املبكر والطلع املت�أخر �أقل حيوية
من طلع الأغاري�ض الأخرى وعلى نف�س ال�شجرة
 ، )Monciero 1954الفاو  )1992و�أظهرت
التحليالت الكيميائية حل�ب��وب اللقاح على
اختالف مكونات حبوب اللقاح من الربوتني
وال�سكريات واملعادن باختالف م�صادرها من
�أ�صناف النخيل الذكرية (عبا�س .)2003
تو�سعت زراع ��ة النخيل يف دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة وب�سبب التغريات املناخية
الكبرية برزت م�ؤخر ًا ظاهرة التزهري املبكر
ل�ل�إن��اث مم��ا دع��ى ال�ب��اح�ث�ين للرتكيز على
الدرا�سات املتخ�ص�صة يف �إيجاد الأف�ضل يف
ط��رق التخزين والتجفيف و�أك��دت الدرا�سة
القائمة على حتديد �أف�ضل طريقة لتجفيف
حبوب اللقاح مع احلفاظ على احليوية ون�سبة
الإنبات وحتديد �أف�ضل طريقة تخزين حلبوب
اللقاح املتبعة للتو�صية بها.
املواد وطرق العمل:
نفذت الدرا�سة يف حمطة بحوث احلمرانية
للمو�سمني  2009و  2010م
مت ج�م��ع ط�ل��ع �أف �ح��ل ال�ن�خ�ي��ل م��ن ع ��دد من
الأ�صناف يف حمطة �أبحاث احلمرانية و�أجرى
اختبار تقدير حيوية ون�سبة �إنبات حبوب اللقاح
قبل وبعد التجفيف وبا�ستخدام طريقة �صبغة
اال�ستوكارمني.
مت جتفيف الطلع ب�أربعة طرق:
•الطريقة التقليدية يف التجفيف (ا�ستخدام
غرفة اعتيادية جمهزة مبدافئ حيث يعلق
طلع �أفحل النخيل على �أرفف).
•ال �ت �ج �ف �ي��ف الآيل (ا�ستخدام ال �غ��رف��ة
احلرارية).
• التجفيف يف الغرفة الزجاجية.
• التجفيف يف البيت البال�ستيكي.
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و�أج��رى ح�ساب الفرتة الزمنية الالزمة لكل
طريقة من طرق التجفيف ومت ت�سجيل معدل
درجة احلرارة اليومية لكل منها.
مت ا�ستخال�ص حبوب اللقاح بعد التجفيف
مبكائن خا�صة با�ستخال�ص اللقاح وجمعه
وخزنه بالتربيد املجمد ملدة �سنة واحدة بعد
معامالتها ب�إحدى املعامالت التالية:
•التخزين العادي  /ب�أكيا�س ورقية داخل
علب بال�ستيك.
•التخزين ب�أكيا�س �أملنيوم مفرغة من الهواء
داخلها كي�س ورقي.
•التخزين ب�أكيا�س �أملنيوم مفرغة من الهواء
داخلها كي�س بال�ستك.
•ال�ت�خ��زي��ن ال �ع��ادي ب�ع��د امل�ع��ام�ل��ة ب�أ�شعة
امليكروويف  10 /ثانية.
•ال�ت�خ��زي��ن ال �ع��ادي ب�ع��د امل�ع��ام�ل��ة ب�أ�شعة
امليكروويف  20 /ثانية.
النتائج واملناق�شة
�أ�� �ش ��ارت ال�ن�ت��ائ��ج (جدول � )1إىل �أن �أك�بر
كمية حبوب لقاح م�ستخل�صة من مئة طلعة
ذكرية بلغت  1.4و  1.5كغم للمو�سمني 2009
و 2010على ال�ت��وايل ونتجت م��ن ا�ستخدام
طريقة التجفيف بالغرفة احلرارية وتفوقت
معنوي ًا على الطريقة التقليدية امل�ستخدمة يف
التجفيف بن�سبة  14%تقريب ًا يف حني كانت
�أق��ل كمية حبوب لقاح م�ستخل�صة نتجت من
ا�ستخدام طريقة التجفيف با�ستخدام البيت
البال�ستيكي وبلغت  1و  0.95كغم للمو�سمني
 2009و  2010على التوايل (�شكل �1-أ) �أما
حيوية حبوب اللقاح امل�ستخل�صة م��ن طرق
التجفيف امل�ستخدمة فكانت �أعلى ن�سبة حيوية
عند التجفيف با�ستخدام الغرفة احلرارية
وبلغت  92و  97%للمو�سمني  2009و 2010
على ال�ت��وايل وتفوقت معنوي ًا على الطريقة
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة يف ال�ت�ج�ف�ي��ف بن�سبة  2و12%
للمو�سمني  2009و  2010على ال�ت��وايل يف
ح�ين ك��ان��ت �أق��ل ن�سبة حيوية ح�ب��وب اللقاح

ناجتة من ا�ستخدام طريقة التجفيف يف البيت
البال�ستيكي وق��د بلغت  72و  70%للمو�سم
 2009و  2010على ال �ت��وايل (�شكل 1-ب)
ا�ستغرق جتفيف حبوب اللقاح �أقل وقت زمني
با�ستخدام طريقة التجفيف بالغرفة احلرارية
وبلغ  92و � 84ساعة للمو�سمني  2009و 2010
على التوايل مقارنة مع بقية طرق التجفيف
وب �ل��غ �أط� ��ول وق��ت م�ستغرق للتجفيف 168
و� 156ساعة للمو�سمني  2009و  2010على
التوايل با�ستخدام طريقة التجفيف يف البيت
البال�ستيكي (�شكل 1-ح) يت�ضح من النتائج �أن
طريقة التجفيف با�ستخدام الغرفة احلرارية
قد �أعطى �أقل فرتة زمنية و�أعلى ن�سبة حيوية
�إ�ضافة �إىل �أكرب كمية م�ستخل�صة من حبوب
اللقاح وه��ذا ي�ؤكد �إىل �أن التجفيف ال�سريع
الكفء يحافظ على احليوية ون�سبة الإنبات
العالية ويتفق ه��ذا م��ع م��ا ج��اءت ب��ه نتائج
الدرا�سات  Gerard 1932وزايد .2005
ال تقل عملية حفظ حبوب اللقاح �أهمية من
جتفيفها فطريقة احلفظ لها ت�أثري مبا�شر على
احليوية والإنبات وقد �أ�شارت النتائج يف جدول
(� )2أن طريقة احلفظ بعد املعاملة ب�أ�شعة
امليكروويف ملدة  10ثانية و 20ثانية قد تفوقت
يف احل �ف��اظ على حيوية ح�ب��وب ال�ل�ق��اح �إىل
فرتة �سنة تخزينية وقد بلغت ن�سبة احليوية
حلبوب اللقاح بعد م��رور � 12شهر  81%يف
حني انخف�ضت ن�سبة احليوية يف طرق احلفظ
الأخ��رى واملت�ضمنة احلفظ العادي ب�أكيا�س
ورقية وب�أكيا�س الأملونيوم املفرغة من الهواء
�إىل ما يقارب �( 78%شكل .)2
يت�ضح من نتائج (جدول  2و�شكل � )2أن احلفظ
العادي بالأكيا�س الورقية �أو �أكيا�س الأملونيوم
املفرغة م��ن ال �ه��واء ق��د حافظت على ن�سبة
احليوية يف حدود  87% – 82تقريب ًا لفرتة
ت�سعة �أ�شهر تخزين ثم انخف�ضت ما يقارب
 % 10 – 5بعد مرور ثالثة �أ�شهر الأخرية يف
التخزين يف حني اخل��زن بعد املعاملة ب�أ�شعة
امل�ي�ك��رووي��ف ح��اف��ظ على ن�سبة مقبولة من

�شكل ( � - 1أ ) معدل كمية حبوب اللقاح امل�ستخل�صة من  100طلعة من �أفحل النخيل
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كمية حبوب اللقاح لكل  100طلعة  /غم
البيت البال�ستيكي

الغرفة الزجاجية

الغرفة احلرارية

الطريقة التقليدية

�شكل (  - 1ب) معدل الن�سبة امل�ؤوية حليوية حبوب اللقاح بعد التجفيف واال�ستخال�ص
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الن�سبة املئوية حليوية حبوب اللقاح ٪
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الغرفة احلرارية

الطريقة التقليدية

�شكل ( - 1ج) معدل الوقت امل�ستغرق لتجفيف الوجبة الواحدة لطرق التجفيف املختلفة�/ساعة
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الوقت امل�ستغرق لتجفيف الوجبة الواحدة � /ساعة
البيت البال�ستيكي

الغرفة الزجاجية

الغرفة احلرارية

الطريقة التقليدية
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احليوية بعد مرور � 12شهر من اخلزن.
م��ن ه ��ذا ن���س�ت�ن�ت��ج �أن امل �ع��ام�ل�ات ب��أ��ش�ع��ة
امليكروويف مل��دة  10ثانية و 20ثانية �أعطى
نتائج �إيجابية من حيث املحافظة على احليوية
ويعزى ذلك �إىل عملية التعقيم وقتل الفطريات
يف حبوب اللقاح وه��ذا يتفق مع ما ج��اءت به
نتائج الدرا�سة (بندر .)2008
اال�ستنتاجات:
ا�ستنتجت الدرا�سة:
التو�صل �إىل تقنية جديدة يف جتفيف طلع �أفحل
النخيل با�ستخدام الغرفة احلرارية (التجفيف
الآيل) حيث مت التخل�ص من جميع العيوب
الناجتة من التجفيف التقليدي ( التعفن ،تدين
ن�سبة حيوية ونقاوة حبوب اللقاح ،انخفا�ض
كمية حبوب اللقاح ،زي��ادة يف وقت التجفيف
وغريها)
•تفوق طريقة التجفيف با�ستخدام الغرفة
احلرارية (التجفيف الآيل) معنوي ًا ب�إنتاج
�أكرب كمية من حبوب اللقاح امل�ستخل�صة من
 100طلعة وبلغت  2.0-1.5كغم.
•تفوق طريقة التجفيف با�ستخدام الغرفة
احلرارية (التجفيف �ألآيل) معنوي ًا ب�أعلى
ن�سبة حيوية و�إن�ب��ات حلبوب اللقاح حيث
بلغت .% 97 – 92
•�أقل وقت م�ستغرق لتجفيف حبوب اللقاح
�أجنز با�ستخدام طريقة التجفيف بالغرفة
احلرارية (التجفيف الآيل) وبلغ 92 – 84
�ساعة للوجبة الواحدة.
•�أت�ضح �أن التجفيف بالبيت البال�ستيكي
كان الأقل كفاءة مقارنة بطريقة التجفيف
الأخ� ��رى ح�ي��ث �أع �ط��ى �أق ��ل كمية حبوب
لقاح م�ستخل�صة و�أقل ن�سبة حيوية و�إنبات
حل �ب��وب ال�ل�ق��اح و�أك �ب�ر وق��ت ا��س�ت�غ��رق يف
التجفيف.
•تعري�ض حبوب اللقاح املجففة �إىل �أ�شعة
امليكروويف ملدة  10و  20ثانية قبل اخلزن
حافظ على حيوية حبوب اللقاح �إىل فرتة

جدول رقم (  ) 1يو�ضح معدالت كمية حبوب اللقاح امل�ستخل�صة من طلع �أفحل النخيل ون�سبة احليوية والوقت
امل�ستغرق للتجفيف يف الطرق امل�ستخدمة للمو�سمني  2010 – 2009م
 2009م
كمية حبوب
طرق جتفيف طلع
اللقاح
�أفحل النخيل
امل�ستخل�صة لكل
 100طلعة /كغم

الوقت امل�ستغرق
لتجفيف الوجبة
الواحدة� /ساعة

كمية حبوب
اللقاح
امل�ستخل�صة لكل
 100طلعة  /كغم

%

البيت البال�ستيكي

 1.00كغم

72

� 168ساعة

 0.95كغم

70

� 156ساعة

الغرفة الزجاجية

 1.15كغم

75

� 144ساعة

 1.20كغم

80

� 140ساعة

الغرفة احلرارية

 1.40كغم

92

� 92ساعة

 1.60كغم

97

� 84ساعة

الطريقة
التقليدية

 1.20كغم

90

� 132ساعة

 1.30كغم

85

� 130ساعة

0.18

12.2

0.35

10.8

LSD 5 %

�سنة تخزينية وبلغت احليوية حوايل .81%
•بلغت ن�سبة ح�ي��وي��ة ح �ب��وب ال�ل�ق��اح بعد
مرور �سنة تخزينية بطرق احلفظ العادي
وب�أكيا�س ورقية و�أكيا�س الأملونيوم املفرغ
من الهواء حوايل .% 78
التو�صيات:
�أو�صت الدرا�سة با�ستخدام التجفيف الآيل
(الغرفة احلرارية) يف جتفيف حبوب اللقاح
لكفاءتها با�ستخال�ص �أك�بر كمية من حبوب
ال�ل�ق��اح وح�ف��اظ�ه��ا ع�ل��ى �أع �ل��ى ن�سبة حيوية
واختزالها للزمن امل�ستغرق يف التجفيف.
كما �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة تعري�ض حبوب
اللقاح املجففة �إىل �أ�شعة امليكروويف ملدة 10
–  20ثانية لأنها حافظت على �أعلى ن�سبة

الن�سبة امل�ؤوية
حليوية حبوب
اللقاح

 2010م
الن�سبة امل�ؤوية
حليوية حبوب
اللقاح

%

حيوية مقارنة بطرق احلفظ الأخ��رى و�أعزى
ذلك �إىل قتل الفطريات وامليكروبات وتعقيمها
عند التعري�ض �إىل �أ�شعة امليكروويف.
امل�صادر العربية :
| -1اجلبوري ،حميد جا�سم وعبد الوهاب
زايد وف��وزي عبد الباقي الطاهر ،2006
تكنولوجيا زراع ��ة و�إن �ت��اج نخيل التمر.
منظمة الأغذية وال��زراع��ة التابعة للأمم
املتحدة (الفاو) �ص .136 – 131
– 2الفاو ،منظمة الأغذية والزراعة للأمم
املتحدة (� )1992إنتاج التمور ووقايتها
(مناولة حبوب اللقاح وتخزينها) �سل�سلة
درا�سات الإنتاج النباتي ووقاية النباتات
(� ) 35ص .71

الوقت امل�ستغرق
لتجفيف الوجبة
الواحدة� /ساعة

-3بندر ،عامر حممد و�آخرون ( )2008ت�أثري
�أ�شعة امليكروويف على حيوية حبوب اللقاح
وعلى عقد و�صفات الثمار /وزارة البيئة
واملياه  /دولة الإمارات العربية املتحدة.
-4ح�سن م��رع��ي ( )1971النخيل وت�صنيع
التمور يف اململكة العربية ال�سعودية  /وزارة
الزراعة واملياه  ،اململكة العربية ال�سعودية.
– 5خليفة  ،ط��اه��ر  ،حم�م��د زي�ن��ي ج��واف��ر
وحممد �إبراهيم ال�سامل ( )1983النخيل
والتمور باململكة العربية ال�سعودية  ،وزارة
الزراعة واملياه � ،إدارة الأبحاث الزراعية
�ص . 145 – 129
 -6زايد  ،عبد الوهاب (  ) 2005زراعة نخيل
التمر  ،ق�سم �إنتاج ووقاية النباتات ن�شرة رقم
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جدول (  ) 2يو�ضح طرق حفظ حبوب اللقاح ون�سبة احليوية بعد التخزين خالل ال�سنة الواحدة
طرق حفظ حبوب
اللقاح

الفح�ص قبل
احلفظ

الفح�ص بعد 3

�شهر

الفح�ص بعد 6

الفح�ص بعد 9

الفح�ص بعد 12

احلفظ العادي /ب�أكيا�س
ورقية داخل علب بال�ستك

94%

91%

87%

81.5%

77.5%

احلفظ ب�أكيا�س �أملنيوم
مفرغة من الهواء داخلها
كي�س ورقي

94%

90%

88%

82%

78%

94%

90.5%

89%

86.5%

77%

96.5%

96%

92%

87.5%

81.5%

98.50%

95%

94%

88%

81%

احلفظ ب�أكيا�س �أملنيوم
مفرغة من الهواء داخلها
كي�س بال�ستك
احلفظ العادي
بعد املعاملة ب�أ�شعة
امليكروويف10 /ثانية
احلفظ العادي
بعد املعاملة ب�أ�شعة
امليكروويف20 /ثانية

�شهر

�شهر

�شهر

�شكل (  ) 2طرق حفظ حبوب اللقاح ون�سبة احليوية بعد التخزين خالل ال�سنة الواحدة
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

بعد  3ا�شهر

قبل احلفظ
احلفظ العادي

92

باكيا�س املنيوم 1
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بعد  6ا�شهر
باكيا�س املنيوم 2

بعد  9ا�شهر
املعاملة بامليكرويف 1

بعد � 12شهر
املعاملة بامليكرويف 2

٪
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 الأمم/ ) منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة156(
.192 – 185 ) �صFAO( املتحدة
 كاظم �إبراهيم و�آخرون، –عبا�س7
درا�سة ال�صفات الكيميائية والفيزيائية
حلبوب اللقاح يف ثالث �أ�صناف زراعية
 اللقاء العلمي ال��دويل،من نخيل التمر
– 19 لنخيل التمر والأن�شطة امل�صاحبة
.  م2003 / 7/ 22
)2003(

 حممد عبد الرحيم، طه عبد اهلل،–ن�صر
) تقييم1986( �شاهني وحممد علي با�شا
ذك��ور البلح ال�ب��ذري��ة التي ت�ستخدم يف
التلقيح يف املنطقة الو�سطى باململكة
 ملخ�صات بحوث ندوة،العربية ال�سعودية
–  جامعة امللك في�صل/ النخيل الثانية
.الإح�ساء – اململكة العربية ال�سعودية

8

مرض اللفحة السوداء
عــلى أشجـــار النخيــل
أ.د.عماد حسين الطريحي
emadhussain30@yahoo.com

وال�سودان وموريتانيا وتون�س واجلزائر واملغرب وليبيا والأردن وفل�سطني
والهند والواليات املتحدة الأمريكية.

�شكل رقم (� :)1سبورات (كونيديا) الفطر Thielaviopsis
 paradoxaحيث يالحظ وجود نوعني من ال�سبورات احدهما
داكنة والأخرى �شفافة

مر�ض اللفحة ال�سوداء على �أ�شجار النخيل  Black Scorchوي�سمى �أي�ض ًا
مر�ض املجنونة � Fool’s Diseaseأو تعفن القمة الناميةTerminal Bud
 Rotوي�سببه الفطر:
Thielaviopsis paradoxa Hohn. Moniliales; Momilialaceae
وهو من الفطريات الناق�صة (.)Fungi Imperfecti

التوزيع اجلغرايف:
ً
من �أكرث �أمرا�ض النخيل انت�شارا يف العديد من الدول العربية ويف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .ومنت�شر يف العراق و�إيران وم�صر
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الأهمية االقت�صادية:
على الرغم من انت�شار املر�ض يف م��زارع كثرية باملنطقة العربية� ,إال
�أن �أهميته االقت�صادية ال تزال حمدودة كونه حم�صور ب�أماكن حمددة
و�إ�صاباته فردية وقد تت�شافى النخلة ( )Recoveryنتيجة لعدم توفر
الظروف املنا�سبة لتطور املر�ض� ،إال انه قد ي�سبب �إ�صابات �شديدة يف
حالة ظهوره كوباء .وهو من �أهم الأمرا�ض التي ت�صيب النخيل يف الكويت
ومهم �أي�ض ًا يف العراق.
امل�سبب املر�ضي:
هو الفطر  Thielaviopsis paradoxaوهو من الفطريات الناق�صة (كما
مت ذكره) الوا�سعة االنت�شار مب��زارع النخيل ويكون نوعني من ال�سبورات
املميزة احدهما �صغرية �شفافة والأخرى كبرية داكنة اللون �شكل رقم (.)1
الأعرا�ض املر�ضية:
ي�صيب هذا املر�ض كافة �أجزاء النخلة ويظهر ب�أعرا�ض خمتلفة وهي كما يلي:
ت�شوه وتقزّم و ّ
- 1اللفحة ال�سوداءّ :
حترق ال�سعف وتلونه باللون الأ�سود
�شكل رقم ( )2و (.)3
- 2تعفن القمة النامية �أو الربعم الطريف :وعادة ما يكون التعفن جاف.
وق��د يجنح را���س النخلة للميل �إىل �إح��دى اجلهات ولذلك ي�سمى
املر�ض (املجنونة) �شكل رقم (.)4
- 3تعفن اجلذع :وهو من اخطر حاالت الإ�صابة ،ويف حالة تعفن منطقة
حتت الر�أ�س مبا�شر ًة (العنق) ي�سمى املر�ض بانحناء الرقبة Neck
� Bending Diseaseشكل رقم ( )5وعادة ما ينجذب نوع معني من
الذباب (� ) Physiphora demandataشكل رق��م (� )6إىل هذه

�شكل رقم (� :)2أعرا�ض الإ�صابة مبر�ض اللفحة ال�سوداء على ال�سعف
ويالحظ وجود حترق بال�سعف
املنطقة مما ي�ؤدي �إىل حدوث تعفن مائي
مع انبعاث رائحة كريهة وي�شاهد �أعداد
كبرية من ال�يرق��ات يف منطقة الإ�صابة
وي�ؤدي ذلك �إىل موت النخلة.
كما ميكن م�شاهدة حلقات من احلزم الوعائية
يف داخل اجلذع امل�صاب بقطر حوايل � 1-2سم
ملونة باللون البني وحماطة بهالة �صفراء هي
بداية الإ�صابة بالفطر.
- 4تعفن النورات الزهرية (الطلع) :وبذلك
ي�شابه مر�ض خيا�س طلع النخيل (اخلامج)
ماعدا تلون ال�شماريخ باللون الأ�سود وهي
��س�ب��ورات الفطر بعك�س م��ر���ض اخلامج
ح �ي��ث ت �ك��ون � �س �ب��ورات ال �ف �ط��ر امل�سبب
للمر�ض بي�ضاء اللون.
- 5تعفن الثمار :وهو بذلك ي�شارك عدد �آخر
من الفطريات ال�ضعيفة التطفل والتي
حتتاج �إىل ج��روح �أو خدو�ش لكي حتدث
الإ�صابة وت�سبب بتعفن الثمار وخا�ص ًة عند
توفر الرطوبة.

�شكل رقم (� :)3أعرا�ض الإ�صابة مبر�ض اللفحة ال�سوداء على قلب
النخلة حيث يالحظ ا�سوداد ال�سعف

دورة احلياة:
الفطر يتواجد على كافة �أجزاء النخلة وينتهز
ال �ظ��روف املنا�سبة لإح� ��داث الإ� �ص��اب��ة مثل
ح��دوث اجل��روح نتيجة عمليات التكريب �أو
�إزال��ة الف�سائل والرواكيب� ،أو نتيجة الإنفاق
التي حتدثها احلفارات وخا�ص ًة حفار ال�ساق
ذو القرون الطويلة وحفار العذوق حيث ت�ؤّمن
له مداخل �إىل �أن�سجة النخيل احلية .ولذلك
يعترب ه��ذا الفطر م��ن الفطريات ال�ضعيفة
التطفل (� )Weak Parasiteأو الفطريات
االنتهازية ( )Opportunistic fungiحيث
يحتاج �إىل ظ��روف منا�سبة لإح��داث املر�ض
منها اجلروح �أو الإهمال �أو الظروف الزراعية
ال�سيئة التي تتعر�ض لها النخلة مثل امللوحة.
وبعد دخوله الأن�سجة احلية وتوفر الظروف
املناخية املنا�سبة وخا�ص ًة درج��ات احل��رارة
(حوايل  )˚25يحدث الإ�صابة عن طريق منو
املا�سيليوم يف داخل الأن�سجة احلية وبعد موتها
ي ّكون ال�سبورات التي تنتقل عن طريق الهواء

�أو احل�شرات �أو �أدوات التكريب لت�صيب �أ�شجار
نخيل �أخرى.
علم ًا بان هذا الفطر ميكن �أن ي�صيب عوائل
�أخرى مثل ق�صب ال�سكر ،نخيل الزيت ،نخيل
جوز الهند والأنانا�س.
طرق الوقاية واملكافحة:
مكافحة احل�شرات وخا�صة ً احلفارات التيتوفر مداخل للفطر.
 جمع كافة الأجزاء امل�صابة وحرقها.العناية بخدمة النخيل وخا�صة الري املنتظموالت�سميد املتوازن وعدم زراع��ة النخيل يف
الأرا�ضي ذات امللوحة العالية.
ال��ري �أو الر�ش �أو احلقن �أو معاملة الرتبةب�أحد املبيدات الفطرية املو�صى بها من قبل
اجلهات احلكومية املخت�صة وميكن �أن تكرر
هذه العمليات لأكرث من مرة وح�سب حالة
التح�سن التي تالحظ على الأ�شجار.
الشجرة المباركة  -مارس 2014
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�شكل رقم (� :)4أعرا�ض الإ�صابة مبر�ض
املجنونة حيث يالحظ جنوح را�س النخلة
�إىل احد اجلهات
املراجع العربية:
- 1البكر ،عبد اجلبار 1972م .نخلة التمر،
ما�ضيها وحا�ضرها ،واجلديد يف زراعتها
و�صناعتها وجتارتها .الطبعة الثانية،
امل�شروع الإقليمي لبحوث النخيل والتمور
يف ال�شرق الأدنى و�شمال �إفريقيا ،منظمة
الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ،بغداد،
العراق� 1085 .صفحة.
- 2ال �ب �ل��داوي ،ع�ب��د ال���س�ت��ار ع�ب��د احلميد
2003م� .أمرا�ض النخيل بدولة الإمارات
العربية املتحدة .الطبعة الأوىل ،وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية ،ابوظبي ،دولة
الإمارات العربية املتحدة.
- 3الطريحي ،عماد ح�سني 2005م� .آف��ات
النخيل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
وطرق مكافحتها .جملة عجمان للبحوث
والدرا�سات� .إمارة عجمان دولة الإمارات
العربية املتحدة.289-227 :1 .
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- 4ال��زي��ات ،حممد حممد و�صالح ابراهيم
القعيط2002 .م� .أه��م �أم��را���ض و�آف��ات
نخيل التمر باململكة العربية ال�سعودية
وط� ��رق م�ك��اف�ح�ت�ه��ا امل �ت �ك��ام �ل��ة ،مطابع
الع�صر(� )369صفحة.
�- 5شبانة ،ح�سن عبد الرحمن ورا�شد حممد
خلفان ال�شريقي 2000م .النخيل و�إنتاج
التمور يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
الطبعة الأوىل ،وزارة ال��زراع��ة وال�ثروة
ال�سمكية� ،أبوظبي ،دولة الإمارات العربية
املتحدة.
- 6عبد القادر ،ه�شام و�صالح الدين احل�سيني
حممد 1997م� .أمرا�ض النخيل ،امل�شاكل،
ت�شخي�ص الأم��را���ض ،الوقاية والعالج.
الطبعة الأوىل ،دار امل��ري��خ ،ال��ري��ا���ض،
اململكة العربية ال�سعودية.
- 7ق �ن��اوي ،جم��دي حم�م��د 2005م� .آف��ات
النخيل يف �سلطنة عمان� .ش�ؤون البالط
ال�سلطاين ،احلدائق واملزارع ال�سلطانية.
�سلطنة عمان� 431 .صفحة.
- 8زايد ،عبد الوهاب 2005م .زراعة نخيل
التمر .ن�شرة رقم  .156منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة ،روم��ا ،ايطاليا
� 349صفحة.
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مقدمة:
�شجرة النخيل هي (�شجرة احلياة يف املناطق ال�صحراوية) هي من �أقدم
الأ�شجار التي عرفها الإن�سان وعمل على زراعتها منذ �أق��دم الع�صور
وقد كرمت الديانات ال�سماوية كافة �شجرة النخيل واهتمت بزراعتها
ورعايتها .وقد ذكر القر�آن الكرمي النخيل والتمر يف �سبعة ع�شر �سورة
كما ورد ذكر النخيل يف كثري من الأحاديث النبوية وم��أث��ورات العرب
و�أ�شعارهم.
ويف الع�صور احلديثة ا�ستمرت ال��درا��س��ات والتجارب لتطوير جميع
العمليات الزراعية التي حتتاجها النخلة وخا�صة العمليات الفنية التي
جتري على ر�أ�س النخلة وت�شمل التلقيح والتقليم وخف الثمار والتقومي
والتكميم.
القيمة الغذائية للتمور:
حتتوي التمور على ن�سبة عالية من ال�سكريات والتي قد تزيد
من وزنها اجل��اف ومن هنا ميكن اعتبار التمور �أغنى الفواكه قاطبة
يف حمتواها من الطاقة احلرارية فحني جند �أن الكيلو جرام الواحد
من الربتقال يعطينا � /500/سعره حرارة  ،العنب ، /800/من املوز
 /1000/جند �أن الكيلو ج��رام من التمر ميد اجل�سم مبا يزيد عن
� 3000سعره حرارية.
�إن من دالئل القيمة الغذائية املرتفعة للتمور هو احتوائها على كميات كبرية
من الأمالح املعدنية والعنا�صر النادرة ذات الأهمية الغذائية الكبرية ،
كما �أ�شارت البحوث العلمية احلديثة �أن تناول  15مترة �أي ما يقارب
عن 75%
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من  100جرام من التمور ميد ج�سم الإن�سان بكامل احتياجاته اليومية
من كل من املاغ�سيوم واملنجنيزوالنحا�س والكربيت وبن�صف احتياجاته
من احلديد وربع احتياجاته من كل من الكال�سيوم والبوتا�سيوم ،.ومما
يجدر ذكره �أن التمور حتتوي على كمية مرتفعة من عن�صر الفلورين بقدر
بخم�سة �أ�ضعاف ما حتتوي الفواكه الأخرى من هذا العن�صر.
اخلف
املق�صود بعملية اخلف هو ازال��ة جزء من االزه��ار او الثمار ال�صغرية
وتعترب عملية اخلف من العمليات الزراعية الهامة يف انتاج التمور حيث
انها ت�ؤدي ايل التوازن بني حم�صول النخلة ومقدرتها علي االنتاج.
ومن فوئدها:
 1زيادة وزن وحجم الثمار املتبقية عند اجلمع بالإ�ضافة ايل حت�سني�صفاتها وايل التبكري يف موعد الن�ضج للثمار.
 2ت��ؤدي ايل انتظام احلمل �سنويا لآن��ه عندما حتمل ا�شجار النخيلكمية كبرية من الثمار يف اح��دي ال�سنوات والتي ت�سمي ب�سنة احلمل
الغزير فان هذا الكم من املح�صول يفوق مقدرة النخلة علي امداد هذه
الثمار بالغذاء الكايف مع �ضمان وجود فائ�ض من هذا الغذاء لتخزينه يف
اال�شجار حيث ان هذا املخزون الغذائي له دور ا�سا�سي يف ازهار واثمار
التايل وتكون النتيجة هو انتاج كمية من الثمار يف احد ال�سنوات ولكن
مبوا�صفات ثمريه غري جيدة ثم ي�أتي العام التايل حيث يكون الغذاء
املخزون حمدودا وال يتم تكوين كمية كافية من االزهار ويكون حم�صول
هذه النخلة منخف�ضا يف تلك ال�سنة وهو ما يطلق علية تبادل احلمل او

�صورة ( )1خف ثمار النخيل عن طريق ازالة او قطع عدد من عذوق النخلة ب�صورة كاملة

املعاومة ,ولذلك فان خف الثمار يف �سنة احلمل
الغزير تعمل علي ايجاد توازن بني كمية الثمار
وقوة النخلة مبا يتيح لها امداد الثمار بحاجتها
من الغذاء مع �ضمان االثمار اجليد يف العام
التايل او ما يطلق علية بانتظام احلمل.
ويجري اخلف اما بتقليل عدد من العذوق التي
حتملها النخلة وي�سمي يف هذه احلالة ب�إزالة
العذوق او بتقليل عدد االزه��ار او الثمار من
كل عذق وي�سمي يف هذه احلالة بخف العذوق
– وميكن اجلمع بني اال�سلوبني يف خف الثمار
يف نخيل التمر .و�سوف نتناول فيما يلي �شرح
كيفية اجراء الطريقتني:
 - 1ازالة العذوق:
يعترب طريقة خف ثمار النخيل عن طريق ازالة
او قطع عدد من عذوق النخلة ب�صورة كاملة
من ا�سهل الطرق املتبعة يف ب�ساتني النخيل
علي ان يتبقى علي النخلة ع��دد من العذوق
يتنا�سب مع قوة منو النخلة وحجم العذق.
واج� ��راء ه��ذه العملية ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة يجب
اجرا�ؤها مبكرا يف املو�سم حيث تزال العذق
او العذقان اللذان بكرا يف الظهور حيث يكون
�صغريي احلجم عادة ,اذا وجد عند التلقيح

ان العذوق املتبقية كافية وتنا�سب قوة النخلة
فان العذوق ال�صغرية �أو التي تظهر مت�أخرة يف
املو�سم �أو التي ينخف�ض بها ن�سبة العقد او التي
ك�سرت عراجينها فانة تتم ازالتها� ،صورة (.)1
ي �ج��ب ان نلفت االن �ت �ب��اه ان كمية الثماروبالتايل ع��دد ال�ع��ذوق التي ت�ستطيع النخلة
حملة و�إن�ضاجه ب�صورة جيدة يتوقف علي
عمر النخلة وحجمها وقوتها و�صنفها ومدي
االهتمام بعمليات اخلدمة مثل الري والت�سميد
ومقاومة الآف��ات وعلي عدد ال�سعف االخ�ضر
الن�شط الذي حتمله.
 ويعترب عدد ال�سعف الذي حتمله النخلة منالعوامل الهامة التي حتدد قوة النخلة وعدد
العذوق التي ترتك عليها حيث ان ال�سعف هو
اال�سا�سي يف جتهيز الغذاء من خالل عملية
التمثيل ال�ضوئي وامت ��ام عمليات التمثيل
الغذائي  ،فكلما كانت النخلة حتمل �سعفا كثريا
وبحالة جيدة فان ذلك يعني زي��ادة يف معدل
تكوين الغذاء ،كما ان لعمر ال�سعف االخ�ضر
�أهميته اي�ضا حيث ال ميكن الف�صل بني عدد
ال�سعف وعمرة وعالقة ذلك بن�شاط ال�سعف يف
اداء ووظيفته وبذلك فانه ميكن احلكم علي

�صورة ( )2تقليم االوراق ال�شجار النخيل

قوة النخلة من عدد ال�سعف املوجود عليها،
يجب ان يقابل كل عذق يرتك علي النخلة عدد
من ال�سعف وهو ما يطلق عليه ن�سبة ال�سعف ايل
العذوق حيث كلما زاد عدد ال�سعف االخ�ضر
بالن�سبة لكل عذق من ع��ذوق النخلة يقابلها
زي��ادة يف حجم الثمار وحت�سني خ�صائ�صها،
وعموما فان ن�سبة ال�سعف ايل العذوق ترتاوح
بني � 10-8سعفات لكل عذق تبعا لكل لل�صنف
وحجم العذق – ويف هذه املجال جتدر اال�شارة
ايل ان ال�سعف االخ�ضر ال�صغري يف العمر
(حوايل �سنة) اكرث يف الكفاءة التمثيلية من
ال�سعف القدمي وكذلك ال�سعف القريب من
العذق اكرث ت�أثري من ال�سعف البعيد (القدمي)
� ،صورة (.)2
ومما �سبق ميكن ا�ستخال�ص ان اجراء عملية
خف ثمار التمور ب ��إزال��ة بع�ض ال�ع��ذوق البد
وان يرتبط بعدد ال�سعف االخ�ضر الن�شط وان
درا�سة الن�سبة املالئمة بني عدد ال�سعف الذي
يقابل كل عذق علي النخلة يعترب من العوامل
املهمة والتي يجب حتديده لكل �صنف حتت
الظروف املحلية حتي ن�ضمن احل�صول �سنويا
علي اكرب كمية من الثمار ولأف�ضل موا�صفات
ممكنة مع املحافظة علي قوة النخلة.
الشجرة المباركة  -مارس 2014
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�صورة ( )3خف العذوق ب�إزالة عدد من ال�شماريخ حتمل عدد
من الثمار العاقدة

 - 2خف العذوق
يق�صد بخف العذوق هو ازاله عدد من االزهار
او الثمار التي يحملها العذق وذلك اما بتق�صري
اطوال ال�شماريخ وذلك بقطع اطرافها او قطع
وازال ��ة ع��دد م��ن ال�شماريخ امل��وج��ودة و�سط
العذق (�صورة .)3
وعادة يف�ضل اجراء العمليتني عند خف العذوق
�أي ب��إزال��ة بع�ض ال�شماريخ الداخلية والتي
حتمل ثمار فليلة القيمة االقت�صادية وكذلك
تق�صري جزء من اطراف ال�شماريخ ،حيث ان
الثمار التي حتمل عادة علي اطراف ال�شماريخ
تكون نوعيتها غري جيده مقارنة بالتي حتمل
و�سط ال�شمراخ او قاعدته .ويجدر اال�شارة ايل
ان اخلف يقلل من كمية املح�صول ب�صفة عامة
اال ان اخل��ف املعتدل يح�سن من خ�صائ�ص
الثمار وي��زي��د م��ن ن�سبة الثمار م��ن النوعية
الفاخرة واملمتازة مقارنة بعدم اخلف او اخلف
اخلفيف او الطفيف .كما ان اخل��ف اجلائر
بالرغم من ان��ه ي ��ؤدي ايل كرب حجم الثمار
وحت�سني خ�صائ�صها وزيادة ن�سبة الثمار من
النوعية الفاخرة واملمتازة اال ان ذلك ال يربر
االنخفا�ض الكبري يف كمية املح�صول.
وي�ل�اح��ظ ان خ��ف ا� �ص �ن��اف ال�ن�خ�ي��ل ذات
ال�شماريخ الطويلة فانة يف�ضل تق�صري �شماريخ
العذوق (�صورة  )4بحث يقرط اجلزء الطريف
م��ن ال�شمراخ (من  25ايل  33%م��ن طول
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�صورة ( )4خف العذوق بتق�صري ال�شماريخ

ال�شمراخ) ا�ضافة ايل ازالة عدد من ال�شماريخ
الكاملة من قلب العذق نف�سة وبكمية ترتاوح
من  33%-25من عدد ال�شماريخ للعذق ،ويف
حالة ما تكون ال�ع��ذوق كبرية ج��دا ميكن ان
ي�صل معدل ازالة ال�شماريخ من و�سط العذق
ايل ن�صف عدد ال�شماريخ.
اما ا�صناف النخيل التي تتميز عذوقها بق�صر
�شماريخها فيجري اخلف بتق�صري ن�سبة من
طول ال�شمراخ الزهري وذل��ك بقرط اجلزء
الطريف بحوايل  % 15-10من عدد االزهار او
الثمار  ،بالإ�ضافة ايل ازاله حوايل ن�صف عدد
ال�شماريخ الو�سطية بالعذق.
وتوجد طريقة اخري للخف عن طريق ازالة
عدد من ازه��ار او ثمار �شمراخ دون تق�صري
لل�شمراخ وه ��ذه الطريقة ت� ��ؤدي ايل تقليل
تزاحم الثمار وانتظام توزيعها علي ال�شمراخ
وتنتج ثمار متجان�سة ذات حجم كبري جدا
تفوق االح�ج��ام العادية ولكن ه��ذه الطريقة
حتتاج ايل وق��ت طويل يف اجرائها وبالتايل
تزداد تكلفتها ب�شكل ملحوظ.
ويف�ضل اجراء اخلف مبكرا اثناء التلقيح فيما
يخ�ص تق�صري ال�شماريخ اما اجلزء اخلا�ص
ب�إزالة ال�شماريخ بالكامل فيكمن اجرا�ؤها وقت
التلقيح او االنتظار ايل ما بعد منو وا�ستطالة
الطلع حتي يتم اج��را�ؤه��ا وميكن ان يتزامن
ذل��ك م��ع اج��راء عملية التدلية (التذليل او

التقوي�س)....ويف احل ��االت التي يخ�شي من
ت�ساقط ن�سبة كبرية من الثمار العاقدة بفعل
ال�ظ��روف املناخية او بع�ض العوامل البيئية
الأخ��رى الغري مالئمة فانه يف�ضل االنتظار
وت�أخري اخلف حتي ميكن االطمئنان علي كمية
الثمار املتبقية بعد ت�أثري هذه الظروف ،حيث
اذا ك��ان اجل��زء املتبقي خفيفا قلت كمية ما
يخف من الثمار .وان كان احلمل ثقيال زاد ما
يخفف من ال�شماريخ او الثمار.
وبوجه عام فان ت�أثري اخلف يكون اف�ضل كلما
اجري اخلف مبكرا ويقل الت�أثري كلما ت�أخرنا
يف امتام عملية اخلف.
كما ي�لاح��ظ ان ال �ظ��روف املناخية اجلوية
ال�سائدة ت�ؤثر علي طريقة اخل��ف امل�ستعملة
فاذا كان املناخ يتميز بارتفاع درجة احلرارة
وانخفا�ض الرطوبة اجلوية يف اواخر ال�صيف
وق��ت ن�ضج ال�ث�م��ار ف��ان��ة يف�ضل ع��دم ازال��ة
�شماريخ من و�سط العذق حتي ال يتخلل الهواء
اجلاف العذق وي�ؤدي ايل زيادة جفاف الثمار
ويكتفي يف هذه احلالة بتق�صري طول ال�شماريخ
مع تقليل عدد العذوق تبعا للن�سبة املو�صي بها
بني عدد ال�سعف ايل العذوق لكل �صنف – اما
يف املناطق التي يت�صف مناخها بزيادة معدل
الرطوبة اجلوية وقت ن�ضج الثمار العذق له
اهمية كبريه حيث ي�ساعد علي ع��دم زي��ادة
الرطوبة بني الثمار ويح�سن من خ�صائ�صها

وتقلل ن�سبة ا�صابة الثمار نتيجة تراكم الرطوبة
اجلوية حولها.
 -3اخلف با�ستخدام منظمات النمو:
ت�شري ال �ت �ج��ارب ع�ل��ي ام�ك��ان�ي��ة اج���راء خف
لثمار التمور با�ستخدام بع�ض منظمات النمو
مثل االثيفون برتكيز  200ايل  400جزء يف
املليون وذل��ك بر�شه علي العذوق بعد العقد،
وكلما كان الر�ش مبكرا كان اخلف اكرث �شده،
وكذلك فقد اجريا جتارب علي ا�ستخدام (تو
فور دي) برتكيزات ترتاوح من  80-30جزء
يف املليون بعد التلقيح ب�أ�سبوعني وكذلك ادي
الر�ش بالنفتالني ا�سيتك ا�سيد برتكيز 100
و 200جزء يف املليون بعد التلقيح ب�أ�سبوعني
ايل نتائج جيده يف خف الثمار� ،صورة (.)5
وبوجة ع��ام ف��ان اخل��ف با�ستخدام منظمات
النمو م��ازال يحتاج ايل املزيد من التجارب
�سواء بالن�سبة للمواد التي ميكن ا�ستخدامها
ومواعيد الر�ش واختالف اال�صناف لال�ستجابة
وكذلك ت�أثري ال�ظ��روف املناخية علي اخلف
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
البد وان ت�شمل الدرا�سه تقييم االثر املتبقي
لهذه املواد يف الثمار حيث االجتاه العاملي لعدم
او تر�شيد ا�ستخدام الكيماويات يف انتاج غذاء
االن�سان.
كما انه من املوا�ضيع الهامة والتي ميكن ان
يتطرق اليها اج��راء التجارب يف هذا املجال
وهو درا�سة التغريات الهرمونية التي حتدث
يف الثمار بداية من التلقيح واالخ�صاب والعقد
ومراحل منو الثمار املختلفة والتي قد تعطي
�ضوء يف امل�ستقبل لإمكانية ت�شجيع عقد التمور
بدون احلاجة ايل اجراء التلقيح لإنتاج ثمار
خالية من البذور ومبوا�صفات قيا�سيه ممتازة،
�صورة (� ، ) 6شكل (.)2&1
 - 4اخلف با�ستخدام اللقاح املخفف:
اجريت بع�ض التجارب علي ا�ستخدام اللقاح
املخفف مبواد مالئة مثل دقيق القمح او بودرة

�صورة ( )5اخلف با�ستخدام منظمات النمو

�صورة (  ) 6التلقيح االيل يف النخيل

التلك او اللقاح القدمي الغري حي النخفا�ض
ن�سبة العقد وتقليل درجة اخلف اال انه ال ين�صح
بها حتي االن خوفا من �ضياع املح�صول-:
مما �سبق فقد مت ا�ستعرا�ض الطرق املختلفة
يف خ��ف ث�م��ار نخيل التمر ومنها يت�ضح ان
�صالحية احداها تتوقف علي ال�صنف وحجم
العذق والظروف البيئية املحيطة� ،صورة (.)6
وعلي ذلك ميكن تلخي�ص بع�ض االعتبارات
العامة التي يجب مراعاتها عند اج��راء خف
الثمار يف نخيل التمر-:
�أ -يف املناطق التي تت�صف بانخفا�ض ن�سبة

ال��رط��وب��ة اجل��وي��ة خا�صة وق��ت ن�ضج الثمار
مع ارتفاع درج��ات احل��رارة فانه يف�ضل عند
اج��راء خ��ف الثمار ان يجري اخل��ف ب��إزال��ة
بع�ض العراجني كاملة مع مالحظة الن�سبة
بني ال�سعف ايل العذوق وذلك اذا كان احلمل
علي اال�شجار كبريا او االكتفاء بقطع االجزاء
ال�سفلية ل�ل���ش�م��اري��خ م��ن ك��ل ع��رج��ون دون
التعر�ض ايل ازاله بع�ض ال�شماريخ الو�سطية
للعرجون وبذلك يكون العرجون ممتلئا وال
يتخلله الهواء ب�سهولة وميكن للثمار االحتفاظ
برطوبتها ون�ضجها ب�صورة جيده.
ب – يف املناطق التي ترتفع فيها الرطوبة
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الن�سبية ي��ؤدي اخلف ب�إزالة بع�ض ال�شماريخ
من و�سط العرجون ايل انتاج عراجني مفككه
ت�سهل فيها حركة الهواء مما ي��ؤدي ايل منع
تراكم الرطوبة حول الثمار.
ج – للح�صول علي ثمار متماثلة يف احلجم
وال�ن��وع�ي��ة يجب اخل��ف جلميع ال �ع��ذوق علي
م�ستوي واحد وذلك بان ت�أخذ بع�ض العذوق
ويتم ع��د �شماريخ ال�ع��ذوق للت�أكد م��ن كمية
م��ا ي�ج��ب ازال �ت��ه م��ن ال���ش�م��اري��خ الو�سطية
وكذلك عدد االزهار املنتظمة واملوجودة علي
ال�شماريخ ملعرفة ما يجب قطعة من �أطرافها
ويقارن ذلك مبا مت اجراءها بالفعل لكي يت�أكد
ان عملية اخلف تتم ب�أ�سلوب �سليم.
د -ال�شماريخ اخلارجية للعذوق حتمل عادة
ثمارا اكرب يف احلجم واف�ضل يف املوا�صفات

�صورة (  ) 6اختالف الفحول من الناحية الظاهرية لالغاري�ض وال�شماريخ الزهرية

�شكل ( )1جدول يو�ضح اختالف تركيز بع�ض الهرمونات اثناء تطور ثمرة احلياين بعد التلقيح تبعا للفحل امل�ستخدم يف التلقيح
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�شكل ( )2يو�ضح اختالف تركيز بع�ض الهرمونات اثناء تطور ثمرة احلياين بعد التلقيح تبعا للفحل امل�ستخدم يف التلقيح
عن تلك التي حتملها ال�شماريخ الداخلية لذلك
فانه ين�صح يف حالة ازاله بع�ض ال�شماريخ ان
تتم ازالة ال�شماريخ الداخلية.
ه -كلما كان اخلف مبكرا كان الت�أثري يف زيادة
حجم الثمار وحت�سني خ�صائ�صها اكرث ت�أكيدا
وك��ان التغلب علي ظاهرة املعاومة او تبادل
احلمل اف�ضل.
و -ان قلة مياه الري ت�سبب يف قلة عدد الطلع
املتكون علي النخلة وبذلك حتدد قابلية النخلة
ل�ل�إن�ت��اج ب�صرف النظر ع��ن ن�سبة ال�سعف
ل�ل�ع��ذوق ،حيث ان النخيل املعر�ض للعط�ش
طوال العام حتمل عادة عددا اقل من ال�سعف
مقارنة بالنخيل الذي يح�صل علي احتياجاته
املائية وذلك فانه ين�صح بان يكون لكل نخلة
�سجل يو�ضح فيه جمموع الطلع الناجت كل عام
وع��دد ال�ع��ذوق الباقية -اذ ان �أي انخفا�ض
يف عدد الطلع وعدد االوراق يعترب دليال علي
تعر�ض النخلة يف املو�سم ال�سابق لظروف غري

مالئمة من حيث الري او العناية الزراعية –
اما اذا كان عدد ال�سعف كبريا وانتجت النخلة
عددا كبريا من الطلع فان ذلك يدل علي قوة
النخلة وميكن ا�ستبقاء عدد اكرب من العذوق
عليها عند اجراء عملية اخلف.
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التأثيرات المناخية على الزراعة
العربية واألمن الغذائي
نخلة التمر نموذجًا ()1-2

د .سيد عاشور أحمد
s.ashour@gmail.com

ستبقى مشكلة تغيّر المناخ واحدة من أخطر التحديات
البيئية التي يواجهها العالم .وتكمن خطورتها في
المدمرة ،والتي بدأ العالم يعاني منها بالفعل.
أثارها
ّ
ومعظم االحترار العالمي في السنوات الخمسين
الماضية حدث بسبب زيادة ما يعرف بغازات الدفيئة
وأهمها األكاسيد الكربونية والنيتروجينية والميثان
التي يسببها النشاط البشري في األساس.
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ويت�سبب التغري املناخي يف زي��ادة الظواهر
امل�ن��اخ�ي��ة غ�ير ال �ع��ادي��ة م�ث��ل م��وج��ات احل��ر
واجل�ف��اف والفي�ضانات والأعا�صري .وت�شري
اللجنة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
� IPCCإىل �أن عدد موجات احلر قد ازداد منذ
عام  ،1950و�أن عدد الليايل احلارة قد ارتفع
يف جميع �أنحاء العامل .وقد �أ�شارت التقارير
احلديثة �إىل �أن االجت��اه االح�ت�راري ّ
اخلطي
خالل ال�سنوات اخلم�سني املا�ضية �سجل زيادة
ق��دره��ا  0.13درج��ة مئوية يف ك��ل ع�ق��د ،مع
انخفا�ض يف تكرار ودوام موجات ال�صقيع،
وزيادة يف تكرار الأحداث غري العادية و�شدتها
يف �أج ��زاء ك�ث�يرة م��ن ال �ع��امل ،ك��ذل��ك ارت�ف��اع
يف ع��دد الأعا�صري وق��وة العوا�صف املدارية
وا�ستمراريتها منذ عام .1970
من جهة �أخرى� ،أ�صبحت بع�ض �أجزاء الكرة
الأر�ضية تتعر�ض لت�ساقط كميات �أك�بر من
الأم �ط��ار� ،إذ ت�شري كثري من ال��درا��س��ات �إىل
�أن���ه يف ال �ف�ترة م��ن ع ��ام  1900ح�ت��ى ع��ام
 2005ازداد هطول الأمطار بدرجة ملحوظة
يف املناطق ال�شرقية م��ن �أم��ري�ك��ا ال�شمالية
واجلنوبية ويف �شمال �أوروب��ا و�شمال وو�سط
�آ�سيا .وعلى العك�س باتت �أج��زاء �أخ��رى من
ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة �أك�ثر جفاف ًا حيث انخف�ض
هطول الأم�ط��ار يف منطقة ال�ساحل ومنطقة
البحر املتو�سط و�إفريقيا اجلنوبية و�أجزاء من
جنوب �آ�سيا .وبح�سب بيانات اللجنة احلكومية
الدولية املعنية بتغري املناخ ف�إن املناطق املت�أثرة
باجلفاف ازدادت منذ فرتة ال�سبعينات من
القرن املا�ضي.
وع ��ادة م��ا ي�ستخدم برنامج الأمم املتحدة
للبيئة ب�ح�يرة ت�شاد م�ث��ا ًال على ذلك .فهذه
البحرية كانت يوم ًا �ساد�س �أك�بر بحرية يف
العامل ولكنها �أ�صبحت الآن �أ�صغر حجم ًا بكثري
وهو ما ّ
يو�ضح تراجع معدل هطول الأمطار يف
ال�ساحل .وت�شري �صور الأقمار اال�صطناعية �إىل
�أنه خالل الـ  35عام ًا املا�ضية ،انكم�ش حجم
البحرية �إىل عُ �شر حجمها ب�سبب اجلفاف

امل�ستمر وزيادة الري الزراعي.
ويف نف�س الوقت تتوقع اتفاقية الأمم املتحدة
الإط��اري��ة املتعلقة بتغري امل�ن��اخ زي��ادة معدل
هطول الأمطار على معظم �آ�سيا ،خا�صة خالل
مو�سم الرياح املو�سمية ال�صيفية ،وه��ذا قد
يزيد امل�ساحة املع ّر�ضة للفي�ضانات يف �شرق
وجنوب �شرق �آ�سيا .ومن املتوقع �أن ينخف�ض
ناجت املحا�صيل يف و�سط وجنوب �آ�سيا بنحو 30
باملئة ،الأم��ر الذي قد يزيد من خطر حدوث
جماعة يف دول عديدة .كما قد ي��ؤدي ارتفاع
م�ستوى �سطح البحر �إىل زيادة الفي�ضانات يف
�إفريقيا ،خا�صة على طول ال�سواحل ال�شرقية،
وه��و ما �سيزيد من تع ّر�ض امل��دن ال�ساحلية
للأخطار االجتماعية واالقت�صادية والطبيعية،
مبا يف ذلك االنعكا�سات ال�صحية على �سكان
تلك املناطق [.]4

التغريات املناخية واملنطقة العربية
�شهدت املنطقة العربية زي ��ادة متفاوتة يف
ح��رارة الهواء ال�سطحي تراوحت بني  0.2و
 2.0درجة منذ عام  1970حتى عام .2004
وي�شري التقرير الرابع للهيئة احلكومية الدولية

املعنية بتغري املناخ � 2007إىل حدوث ارتفاع
يف �سطح البحار ق��دره  0.17م�تر ًا يف القرن
املا�ضي ،ويتوقع �أن ترتفع درجة حرارة الأر�ض
مبعدل ثالث درجات بحلول عام  ،2100و�أن
ترتفع �أ�سطح البحار بني  0.18و  0.58مرت ًا.
وال جدال يف �أن بلدان املنطقة العربية ،كغريها
من بلدان العامل النامي ،ال تتحمل امل�سئولية
التاريخية يف ظهور م�شكلة تغري املناخ� ،إال �أنها
لن تكون مبن�أى عن ت�أثريات ذلك التغري ،بل
من املرجح �أن تكون من �أكرث املناطق عر�ضة
للت�أثريات املتوقعة لتغري املناخ وتفاعالتها
املختلفة ،الأم��ر الذي يرتتب عليه انعكا�سات
�سلبية على التنمية االقت�صادية واالجتماعية،
وذل ��ك ب��إ��ض��اف��ة حت ��دٍ ج��دي��د �إىل جمموعة
التحديات التي تواجهها ال��دول العربية يف
�سعيها لتحقيق الأه��داف الإمنائية للألفية.
ولعل الت�أثري الأك�بر لتغري املناخ يف املنطقة
العربية يتمثل يف تراجع املوارد املائية وتقل�ص
الإن �ت��اج ال��زراع��ي وت��ده��ور ال�غ�ط��اء النباتي
وف�ق��دان التنوع البيولوجي ،كما ي�شكل تغري
املناخ تهديد ًا ال�ستثمارات اقت�صادية حيوية
يف مناطق خمتلفة وخا�صة املناطق ال�ساحلية،
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ف�ض ًالعن التداعيات االجتماعية وال�صحية
والأمنية ون�شوء الأزم��ات ال�سيا�سية .وب�صورة
�أكرث تو�ضيح ًا ف�إنه من امل�س ّلم به �أن تغري املناخ
يزيد من ح�سا�سية املنطقة العربية للكوارث
الطبيعية املتمثلة يف اجلفاف ونق�ص امل��واد
الغذائية وزي��ادة وت�يرة الفي�ضانات والزيادة
الهائلة يف غ��زو الآف���ات وان�ت���ش��ارالأم��را���ض
والأوبئة .ومي�ك��ن اال� �س �ت��دالل على وق��ع هذه
الت�أثريات من خالل الإ�شارات التي ت�ض ّمنها
التقرير الرابع للهيئة احلكومية الدولية لتغري
يرجح انخفا�ض
املناخ ال�سابق ذك��ره وال��ذي ّ
كميات الأم �ط��ار يف املناطق املتو�سطية من
�إفريقيا “الدول العربية يف �شمال �إفريقيا”
واملناطق ال�شمالية املحاذية حلزام ال�صحراء
ال �ك�برى ،ح�ي��ث ت���زداد ح��دة االن�خ�ف��ا���ض يف
هطول الأمطار باالقرتاب من �شواطئ البحر
املتو�سط� ،إ��ض��اف��ة �إىل زي ��ادة وت�ي�رة ح��دوث
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اجل��ف��اف وال �ف �ي �� �ض��ان��ات ،وازدي� � ��اد ه�ط��ول
الأم �ط��ار يف املناطق ال�شرقية م��ن �إفريقيا.
و�ستت�أثر عديد م��ن ب�ل��دان املنطقة العربية
بهذه التغريات التي ميكن �أن ت�شمل ازدياد ًا يف
الت�صحر وتدهور الأرا�ضي ونق�ص يف موارد
ّ
املياه وانخفا�ض يف غالت بع�ض املحا�صيل التي
تعتمد على الأمطار مبعدل الن�صف بحلول عام
 ،2020كما ميكن �أن تنخف�ض عوائد زراعتها
بحوايل  90%بحلول عام  .2100ومن املتوقع
�أن تغرياملناخ �سي�ؤدي �إىل ارتفاع من�سوب �سطح
البحر يف ال�سواحل ال�شرقية الإفريقية ويف دلتا
النيل مما �سريفع من خطر غمر هذه املناطق،
كما �سيزداد ت�آكل ال�شواطئ وتتدهور النظم
البيئية [.]2

�إنتاجية املزروعات والرثوة احليوانية
من املتوقع �أن ت�ؤثر التغريات املناخية على
�إنتاجية الأر���ض الزراعية ،فالزيادة املتوقعة
يف درج ��ة احل� ��رارة وت �غ�ير منطها املو�سمي
�سي�ؤدي �إىل نق�ص �إنتاجية بع�ض املحا�صيل
وح�ي��وان��ات املزرعة .وم��ن املتوقع �أن ارتفاع
درجات احلرارة �سي�ؤثر على �إزهار املحا�صيل
وكمية الإنتاج خا�صة املحا�صيل ال�شتوية ،كما
ي�ؤثر على ن�سبة العقد يف الثمار ومنو الرباعم
والتلقيح والإخ�صاب وتكوين البذرة.
ويف م�صر م�ث� ً
لا ،يتوقع �أن ت� ��ؤدي التغريات
املناخية �إىل نق�ص �إنتاجية القمح مبعدل 18%
�إذا ارتفعت احلرارة �أربع درجات ،ومبعدل 9
� %إذا ارتفعت احل��رارة درجتان� .أم��ا الذرة
ال�شامية فيتوقع �أن تنخف�ض الإنتاجية مبعدل
 19%بحلول عام  2050مع ارتفاع احل��رارة

 3.5درج��ة� ،أما القطن فهو عك�س املحا�صيل
الأخ ��رى �ستزداد �إنتاجيته مبعدل  17%مع
ارتفاع درجتان ،ومبعدل  % 31مع ارتفاع �أربع
درج��ات� ،أما الأرز فيتوقع انخفا�ض �إنتاجيته
 11%وع �ب��اد ال���ش�م����س  ،30%وال�ط�م��اط��م
�ستنخف�ض �إنتاجيتها  % 14مع ارت�ف��اع 1.5
درجة و� 51%إذا ارتفعت  3.5درجة ،وق�صب
ال�سكر يتوقع انخفا�ض �إنتاجيته .24.5%
وتبينّ الدرا�سات حول �أثر تغري املناخ على �إنتاج
حما�صيل احلبوب يف م�صر �إىل �أن ت�أثري ذلك
التغري على توافر احلبوب الأ�سا�سية �سيكون
خطري ًا ب�سبب االنخفا�ض املتوقع يف م�ستويات
الإنتاجية� ،إىل جانب ال��زي��ادات املتوقعة يف
عدد ال�سكان .وقد �أ�شارت تلك الدرا�سات �إىل
انخفا�ض ن�سب االكتفاء الذاتي لكل من الأرز
والقمح والذرة ال�شامية �إىل نحو 45.4 ،% 53
% 80.7 ،%على الرتتيب ،هذا �إذا ما ارتفعت
درج��ة احل��رارة على �سطح الأر���ض بني 3 2-
درجات.
وت�شري بع�ض الدرا�سات �إىل �أن ال��زراع��ة يف
العامل العربي ب�صفة عامة مع ّر�ضة بدرجة
كبرية لأثار التغري املناخي مع خطر انخفا�ض
�إن �ت��اج ال �غ��ذاء مب�ع��دل � % 50إذا ا�ستمرت
املمار�سات احلالية مبا لهذا من �أث��ار كارثية
على الأمن الغذائي .ويف �أوروبا قدّر االنخفا�ض
احلا�صل يف �إنتاج الذرة ب�إيطاليا ب�أكرث من 35
 %ويف فرن�سا  % 30لنف�س املح�صول و21%
للمحا�صيل ال�شتوية ،و % 30ملحا�صيل العلف
لعام  ،2003وق��درت خ�سائر االقت�صاد يف
القطاع الزراعي على م�ستوى االحتاد الأوروبي
بحوايل  3بليون يورو يف نف�س العام [.]1
التغريات املناخية ونخيل التمر
من الأث��ار ال�سلبية للتقلبات املناخية ،تدهور
�إنتاج بع�ض �أن��واع الأ�شجار املثمرة .و�أ�شجار
الفاكهة ال �ق��ادرة على التك ّيف م��ع عواقب
ال�ت�غ�يرات املناخية الناجمة ع��ن االحتبا�س
احل ��راري ،ه��ي تلك التي تتميز بخ�صائ�ص
معينة� :أن تكون ذات احتياجات متد ّنية من

ال�برودة� ،أن تكون ذات جمموع ج��ذري وتدي
ق��وي ومتعمق يف ال�ترب��ة ت ��ؤ ّم��ن ب��ه الو�صول
�إىل الرطوبة ال�ضرورية� ،أن تتح ّمل درجات
احلرارة العالية واجلفاف و�أن تتمتع بالقدرة
على تنظيم ت��وازن مائي عن طريق �إ�سقاط
جزء من الأوراق �أثناء فرتات احلر ال�شديد.
وهناك عدد كبري من الأ�شجار املثمرة التي
متتلك تلك اخل�صائ�ص وتنمو وتثمر يف ظروف
الزراعة البعل ّية يف حو�ض املتو�سط املعتدلة
املناخ ،منها التني ،الزيتون ،العنب ،الر ّمان،
ال�ل��وز ،ال�ت��وت ،الف�ستق ،ال�سفرجل ،النخيل
وغريها .هذه الأ�شجار املقاومة للجفاف هي
بتكوينها البيولوجي �أكرث قدرة على مواجهة
الأح��وال اجلوية املتطرفة والآف��ات والأمرا�ض
النباتية .ف�شجرة النخيل مث ًال ذات ج��ذور
وتد ّية عميقة وتتح ّمل العط�ش وملوحة الرتبة،
وكذلك الر ّمان ال��ذي يتح ّمل اجلفاف ب�شكل
جيد و�أ��ش�ع��ة ال�شم�س ال�لاف�ح��ة ،وال يتط ّلب
�أنواع ًا بعينها من الرتبة بل ينجح يف كثري من
�أن��واع الأرا��ض��ي ويتميز مبجموع ج��ذري قوي
متن ّوع وكثيف ويتع ّمق يف الرتبة لعدّة �أمتار [.]6

ارتفاع حرارة اجلو
يتحمل النخيل احل��رارة املرتفعة دون �ضرر
ُيذكر حتى لو و�صلت  50درجة مئوية ،بل �إن
درج��ات احل��رارة املرتفعة لها ت�أثري �إيجابي
ع�ل��ى جن��اح �أ� �ص �ن��اف نخيل ال�ت�م��ر وحت�سني
ال�صفات الطبيعية والكيماوية لثمارها .ورغم
جن��اح النخيل يف النمو حتت درج��ات ح��رارة
متباينة ،ف�إنه ال يزهر �إال يف املناطق التي تكون
فيها احل ��رارة بالظل  18درج��ة على الأق��ل،
وال يثمر م��ا مل تتجاوز احل ��رارة  25درجة.
وعموم ًا يحتاج نخيل التمر �إىل كمية حمدودة
م��ن ال��وح��دات احل��راري��ة لإح ��داث التغيرّ ات
الف�سيولوجية املطلوبة .وقد �أ�شارت الأبحاث
�إىل �أن الأ�صناف اجلافة و�شبه اجلافة حتتاج
�إىل وحدات حرارية ترتاوح بني 2600 1980-
وحدة بينما حتتاج الأ�صناف الطر ّية املب ّكرة
وحدات يف حدود  1150وحدة [.]5
الرطوبة اجلوية والأمطار
معروف �أن زراع��ة النخيل جت��ود يف املناطق
اجل��اف��ة وخ��ا��ص��ة خ�لال ف�ترة ال�ت��زه�ير ومنو
ون�ضج الثمار وقبيل جمعها وت�سويقها ،و�أن
زي��ادة الرطوبة الن�سبية خالل فرتة التزهري
ت� ��ؤدي �إىل زي ��ادة �إ��ص��اب��ة ال �ن��ورات الزهرية
مبر�ض اخلامج �أو خيا�س طلع النخيل .وهناك
درا�سات ت�ؤكد زي��ادة ن�سبة الإ�صابة باملر�ض
يف املوا�سم التي تتميز بزيادة هطول الأمطار
وارتفاع الرطوبة الن�سبية حيث ي�ساعد ذلك
على منو وتطور الفطر امل�س ّبب للمر�ض.
ويعيق �سقوط الأم �ط��ار خ�لال ف�ترة التلقيح
�إمتام تلك العملية ،وعند �سقوط الأمطار عادة
ما تف�شل عملية التلقيح ويتحتم �إعادتها .كما
ت�صاب الثمار خا�صة يف املراحل الأخرية من
ن�ضجها “الرطب والتمر” بعدد من الأمرا�ض
�إذا ما تع ّر�ضت �إىل الأم�ط��ار �أو �إىل ارتفاع
ال��رط��وب��ة الن�سبية يف اجل ��و ،وم�ن�ه��ا مر�ض
ا�سوداد القمة و�أحيان ًا �أ�ضرار التعفّن والتخ ّمر
والتح ّم�ض ،و�أن هطول الأم�ط��ار قبيل جمع
املح�صول له �أ�ضرار كبرية حيث يعيق عملية
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اجلمع �إ�ضافة �إىل ال�ضرر الناجم عن الأمطار
نتيجة تعفن وتخمر الثمار مما ي�ضطر العديد
من مزارعي النخيل يف مناطق خمتلفة من
العامل �إىل جمع �إنتاجهم قبل حلول مو�سم
الأمطار و�أحيان ًا ُيجمع يف مرحلة اخلالل �أو
ال ُرطب ّ
وين�ضج �صناعي ًا.
وتختلف �أ��ص�ن��اف النخيل يف درج��ة حتملها
وق�سمت بناء على
لأ�ضرار الرطوبة والأمطارّ ،
ذلك �إىل:
�أ� �ص �ن��اف تتحمل �أ���ض��رار امل �ط��ر وال��رط��وب��ة
العالية مثل الديري واخل�ستاوي واخل�ضراوي
واحلالوي وال�ساير.
�أ�صناف متو�سطة التحمل كالزهدي واخلال�ص
والربحي.
�أ�صناف قليلة التحمل مثل دقلة نور واحلياين
والغر�س.
وعموم ًا ف�إن �أف�ضل التمور ك ّم ًا ونوع ًا هي تلك
التي تنتج يف املناطق التي ال ي�صيبها املطر
�أثناء فرتتي التلقيح ون�ضج الثمار [.]5
الرياح
عموم ًا ال تعترب الرياح عام ًال مهم ًا يف جناح
زراعة النخيل كما هو احلال بالن�سبة لأ�شجار
الفاكهة الأخرى ،وذلك لطبيعة �شجرة النخيل
الت�شريحية حيث تقاوم الرياح ال�شديدة نتيجة
مرونة جذعها وقوة ارتباط احلو�ض باجلريد،
ومع هذا ف�إن للرياح ت�أثري �سلبي على �إنتاجية
النخيل يف احلاالت التالية:
تعيق من �إجراء عملية التلقيح يف حالة الرياح
ال�شديدة وخا�صة التلقيح امليكانيكي.
قد تت�سبب يف �إ�سقاط النخيل ال�شاهق وامل�صاب
�أحيان ًا باحلفّارات والنمل الأبي�ض.
حتمل الرياح �أحيان ًا الأتربة �أو الرمال مما ي�سبب
�أ�ضرار ًا كبرية على الثمار وبالتايل ت�ؤثر �سلب ًا
على نوعية التمور وكمية املح�صول .ويف حالة
هبوب الرياح �أثناء ن�ضج الثمار وقبل جمعها فقد
يت�سبب يف �سقوط كميات كبرية منها.
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ت�ؤدي الرياح اجلافة �إىل فقدان الثمار لن�سبة
عالية من رطوبتها.
يف واح��ات النخيل كاجلزائر وليبيا واملغرب
واجل��زي��رة العربية قد ت ��ؤدي الرياح املح ّملة
بالرمال الكثيفة لتغطية النخيل ودفنه وهالكه.
امللوحة
ت�ؤثر الأم�لاح على العالقات املائية بالرتبة،
كما �أن ازدياد تركيزها ي�ؤدي �إىل نق�ص اجلهد
الأ�سموزي ملحلول الرتبة الذي يت�سبب بدوره
يف نق�ص القوى الدافعة المت�صا�ص اجلذور
للماء .وت�ؤثر الأمالح �أي�ض ًا على خوا�ص الرتبة
وحركة املاء داخلها .وت�أتي ملوحة الرتبة من
م�صادر ع��دي��دة �أهمها امللوحة الناجتة من
املياه امل�ستخدمة ل��ري النباتات [ 10و .]11
وتتفاقم امل�شكلة يف املناطق الزراعية خا�صة
املناطق اجل��اف��ة و�شبة اجل��اف��ة حيث ترتفع
معدالت البخر وتقل الأمطار ال�ضرورية لغ�سل
الأمالح املرتاكمة بعيد ًا عن جذور النبات [.]7
وق��د ت� ��ؤدي امل�ل��وح��ة �إىل �إخ�ل�ال ال �ت��وازن يف
ت�غ��ذي��ة ال �ن �ب��ات ،ح�ي��ث ت�ت��أث��ر ب��درج��ة كبرية
عنا�صر الكال�سيوم والبوتا�سيوم والفو�سفور
والنيرتوجني ،وحتدث �سمية �أمالح ال�صوديوم
يف ه��ذه احلالة عن طريق انخفا�ض حمتوى
عن�صر الكال�سيوم �أو ارتفاع ن�سبة ال�صوديوم
للكال�سيوم .وبالرغم من �أن امللوحة ت�ؤثر على
العمليات الف�سيولوجية يف النبات بدرجات
متفاوتة [ ]8ف�إن الت�أثري الرئي�س يكون دائم ًا
يف �إع��اق��ة النمو الطبيعي للنبات .وق��د وجد
�أن تركيز ومكونات الأم�لاح يف الرتبة ميكن
�أن ت�ؤثر على منو النبات عن طريق الت�أثري
الأ�سموزي [� ،]9أو ت�أثري الأيونات املبا�شر �أو
خالل اختالل التوازن الغذائي للنبات [.]12
وتتفاوت �أ�شجار الفاكهة يف مقاومتها وحتملها
للملوحة ،وق��د وج��د �أن نخيل التمر يتحمل
امل�ل��وح��ة ب��درج��ة �أك�ب�ر م��ن �أ� �ش �ج��ار الفاكهة
الأخ� ��رى ،يليه ال��رم��ان وال �ت�ين ،ويف املرتبة
الأخ�يرة الزبدية “الأفوكادو” واحلم�ض ّيات.

وعلى الرغم من التفاوت بني �أ�صناف نخيل
التمر يف حتمل ارت�ف��اع امللوحة� ،إال �أن كافة
الأ�صناف تت�أثر ب�شدة عند ارتفاع تركيز �أمالح
كلوريد ال�صوديوم فوق  300ملليمول .وعلى
�ضوء نتائج درا�سة عن املحتوى الأيوين لكا ّل�س
الأ�صناف ،ميكن اعتبار الأ�صناف خال�ص و�أم
رحيم �أك�ثر حت ّم ًال الرتفاع امللوحة يف حدود
معينة مقارنة بكثري من الأ�صناف الأخرى [.]3
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