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حتت رعاية
جاللة امللك عبداهلل الثاني

ملك اململكة األردنية الهاشمية
تنظم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

ووزارة الزراعة باململكة األردنية الهاشمية
وجمعية التمور األردنية

املهرجان الدولي األول للتمور األردنية
عمان 21 - 23 تشرين األول/ أكتوبر 2018
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www.siwafestival.com

The Fourth Egyptian Date Palm Festival
07 - 09 November 2018

المهرجـان الرابـع للتمـور المصـرية بواحـة سـيوة

Khalifa International Award for Date Palm
and Agricultural Innovation

Ministry of Trade & Industry Organize

»YGQõdG QÉµàH’Gh ôªàdG π«îæd á«dhódG áØ«∏N IõFÉL º¶æJ 
á``````YÉ```æ°ü`dGh IQÉ````éà`dG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH

á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL

á````````````YÉ``````æ°ü```dGh IQÉ```````````éà```dG IQGRh
Ministry of Trade & IndustryUnited Arab Emirates IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

بالتعاون معشريك رسميشريك استراتيجي
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Decemberديسمبر



احتفــاًء بعــام زايــد، والتزامــاً بنهجــه وحبــه للزراعــة بشــكل عــام وزراعــة نخيــل التمــر 
ــل التمــر  ــة لنخي ــزة خليفــة الدولي ــة العامــة جلائ ــى وجــه اخلصــوص، تفخــر األمان عل
ــي  ــى املســتوى العرب ــات للتمــور عل ــم أضخــم ثــاث مهرجان ــكار الزراعــي بتنظي واالبت
يف هــذا العــام 2018، وذلــك نــزوالً عنــد رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد 
آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــى للقــوات املســلحة، ومكرمــة  ــد األعل ــب القائ ــي نائ ــي عهــد أبوظب ــان ول ــد آل نهي زاي
ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر شــؤون 
الرئاســة، فقــد حرصــت األمانــة العامــة جلائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 
الزراعــي منــذ تأسيســها عــام 2008 علــى مــد جســور التعــاون املهنــي يف قطــاع نخيــل 
التمــر واالبتــكار الزراعــي، وتعزيــز أطــر التعــاون املشــترك ومتتــن الروابــط األخويــة 
ــم  ــف دول العال ــة املتحــدة ومختل ــارات العربي ــة االإم ــن دول ــع ب ــي جتم واإلنســانية الت
ــل  ــة لقطــاع نخي ــة التحتي ــر البني ــة الشــقيقة، يف مجــال تطوي ــدول العربي خصوصــاً ال
ــكار الزراعــي مبــا يامــس احتياجــات املــزارع العربــي ودعــم املؤسســات  التمــر واالبت
القائمــة علــى خدمتــه ومبــا يســاهم يف النهــوض بقطــاع التمــور العربيــة وحتقيــق األمــن 

الغذائــي ودعــم التنميــة املســتدامة.
فكانــت البدايــة مــن أرض الكنانــة جمهوريــة مصــر العربيــة، مــن واحــات ســيوة لنخيــل 
التمــر، فــكان مهرجــان التمــور املصريــة األول عــام أكتوبــر 2015 واليــوم نحتفــل معــاً يف 
نوفمبــر 2018 بنجــاح املهرجــان يف عامــه الرابــع علــى التوالــي، وقــد حقــق املهرجــان 
أكثــر ممــا توقعتــه الفئــات املســتهدفة. ثــم امتــد نشــاط اجلائــزة إلــى جمهورية الســودان 
أســوة بالنجــاح الــذي حتقــق يف مصــر فــكان املهرجــان الدولــي األول للتمــور الســودانية 
باخلرطــوم يف ديســمبر 2017 واليــوم نحتفــل معــاً يف أكتوبــر 2018 بنجــاح املهرجــان يف 
عامــه الثانــي علــى التوالــي. وســوف نحتفــل معــاً هــذا العــام يف أكتوبــر 2018 بتنظيــم 

املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة بعّمــان.
كمــا حظيــت هــذه املهرجانــات باهتمــام القيادة العليــا يف كل من جمهورية مصر العربية 
وجمهوريــة الســودان واململكــة األردنيــة الهاشــمية، وتعــاون الــوزارات املختصــة يف تلــك 
الــدول، باإلضافــة إلــى تعــاون واهتمــام عــدد كبيــر مــن املنظمــات الدوليــة، وعــدد مــن 

مؤسســات املجتمــع املدنــي وشــركات القطــاع اخلــاص.
لقــد حققــت هــذه املهرجانــات جناحــات ملموســة ســاهمت يف تطويــر البنيــة التحتيــة 
لقطــاع نخيــل التمــر علــى املســتوى احمللي، وعززت من ســمعة التمــور العربية والتعريف 
بهــا علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي، كمــا أصبحــت مهرجانــات اجلائــزة عامــة فارقة 

ومنصــة للتنســيق والتعــاون اإلقليمــي والدولــي لتطويــر نخيــل التمــر ومنتجاته.

نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح

رئيس مجلس أمناء اجلائزة

شـــــجـــرتــنـا
مهرجانات اجلائزة عـالمة فـارقـة
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كـــلمتنـــــا
"الـبـاســقات" قصة جناح اإلمارات

لطاملــا شــكلت شــجرة نخيــل التمــر قاســماً مشــتركاً بــن شــعوب األرض أينمــا وجــدت عبر 
التاريــخ، فمنهــا الطعــام واملــأوى وأدوات العيــش يف الزمــن املاضــي، اســتلهم منهــا اإلنســان 
الصبــر والعطــاء، جذرهــا ثابــت يف األرض وســعفها يعانــق عنــان الســماء، معبــراً عن ســمو 

وشــموخ أبناء األرض.
فعلــى امتــداد وادي النيــل بوجهــه البحــري يف مصــر ووجهــه القبلــي يف الســودان ثــم مــن 
وادي غــور األردن، بــدأت قصــة الشــجرة الباســقة حينمــا اهتــز جــذع النخلــة فــكان رطبــاً 
جنيــاً، إنهــا قصــة حــب جمعــت بــن شــعب دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة وأخوتهــم يف 
ــة الســودان  ــة وشــعب جمهوري ــة مصــر العربي ــة الشــقيقة، شــعب جمهوري ــدول العربي ال
وشــعب اململكــة األردنيــة الهاشــمية، حــول الشــجرة املباركــة "شــجرة نخيــل التمــر" فكانــت 
ــر  ــة لدعــم وتطوي ــدول يف محاول ــة بعــدد مــن ال ــم مهرجــان للتمــور العربي الفكــرة بتنظي

قطــاع نخيــل التمــر بالــدول العربيــة.
ــر 2016  ــر 2015 والثانــي يف أكتوب ــة األول بســيوة يف أكتوب فــكان مهرجــان التمــور املصري
والثالــث يف نوفمبــر 2017 والرابــع يف نوفمبــر 2018 بالتعــاون مــع شــركاء النجــاح يف وزارة 
التجــارة والصناعــة ووزارة الزراعــة ومحافظــة مطــروح وجمعيــة أبنــاء ســيوة للحفــاظ علــى 
البيئــة بجمهوريــة مصــر العربيــة، وأســوة بهــذا النجــاح الــذي حتقــق يف ســيوة فقــد جــاء 
املهرجــان الدولــي األول للتمــور الســودانية يف ديســمبر 2017 بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة 
والغابــات، وجمعيــة فاحــة ورعايــة النخيــل الســودانية بجمهوريــة الســودان، واآلن نحتفــل 
باملهرجــان الدولــي الثانــي للتمــور الســودانية يف أكتوبــر 2018، يف حــن نحتفــل للمرة األولى 
بــكل فــرح بافتتــاح املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة بعّمــان يف أكتوبــر 2018 بالتعاون 
مــع وزارة الزراعــة األردنيــة وجمعيــة التمــور األردنيــة، وال ننســى الــدور الكبيــر الــذي قامــت 
بــه املنظمــات الدوليــة يف دعــم تلــك املهرجانــات وهــي منظمــة األغذيــة والزراعــة لــأمم 
املتحــدة، واملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، واملركــز الدولــي للبحوث الزراعيــة يف املناطق 
اجلافــة، والشــبكة الدوليــة لنخيــل التمــر، وجمعيــة أصدقــاء النخلــة باإلمــارات، وبالتنســيق 
مــع ســفارة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة يف كل مــن القاهــرة واخلرطــوم وعّمــان لدعــم 
"الباســقات" هــي قصــة جنــاح اإلمــارات لدعــم وتطويــر قطــاع نخيــل التمــر بالــدول العربيــة 

الشــقيقة وحتقيــق التنميــة املســتدامة.
ونحــن يف عــام زايــد نؤكــد مــن جديــد بــأن هــذا النجــاح لــم يكــن ليتحقــق لــوال توجيهــات 
ــة "حفظــه اهلل"  ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدول
ورؤيــة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة يف استشــراف املســتقبل، ومكرمــة ســمو الشــيخ منصــور 
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة بدولــة االمــارات 
العربيــة املتحــدة، ومتابعــة معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان وزيــر التســامح، رئيــس 

مجلــس أمنــاء اجلائــزة.

أ.د. عبد الوهاب زايد
أمن عام اجلائزة، املشرف العام
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ــة  ــة سوس ــي مكافح ــري  ف ــن المجه ــة الحق ــاء تقني ــم كف تقيي
ــراء ــل الحم النخي

 سوسة النخيل الحمراء تحديات وانجازات

صفــات سوســة النخيــل الحمــراء التــي ســاعدتها علــى ســرعة 
االنتشــار

التخطيط لجودة وسالمة التمور المصرية

التحديات التي تواجه تصدير  التمور المصرية

التطبيقات الرقمية لنخيل التمر

كربــون  باســتخدام  المــاء  مــن  الزرقــاء  الميثليــن  صبغــة  امتــزاز 
البلــح نــوى  مــن  الصوديــوم  بهيدروكســيد  منشــط 

المصيدة الجافة  لسوسة النخيل الحمراء
»ELECTRAPTM الكتراب«

ــاط  ــي النش ــم ف ــى التحك ــا عل ــي وقدراته ــو تكنولوج ــة النان تقني
ــر ــل التم ــجة لنخي ــزارع األنس ــي م ــي ف الميكروب

ــة  ــي المنطق ــل  ف ــة النخي ــد لزراع ــل جدي ــر أم ــل بوليم الهيدروجي
ــة العربي

بمنطقــة  التمــور  مــن  والدبــس   والمربــى  العصيــر  اســتخالص 
الجفــرة

االنتفاخ  والتقشر  في ثمار بعض أصناف نخيل التمر

تأثيــر اســتخدام البوراكــس علــى زيــادة العقــد والحــد مــن تســاقط 
الثمــار فــي نخيــل التمــر »صنــف البرحــي«

ــا  ــح وتأثيره ــل البل ــى نخي ــراء عل ــرية الخض ــرة القش ــورة الحش خط
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االختــراق يف غــرب أوروبــا وأمريــكا 
التــي ال ترقــى الجتيــاز تنافســها إال 
أجــود األصنــاف العامليــة وأفضلهــا 
فاملنتجــون  وعرضــاً.   إعــداداً 
منتجاتهــم  بيــع  يســتهدفون  الذيــن 
أوروبــا  وغــرب  أمريــكا  أســواق  يف 
كميــات  ال  وشــحن  جــودة  منتجــو 
ألــف   40 فحســب. ويســوق حوالــي 
العــام  املجهــول يف  مــن متــور  طنــاً 
حاليــاً مــن جملــة إنتــاج متــور العالــم 
يف  طنــاً  مليــون   8 بحوالــي  املقــدر 
ــد  العــام، واملجــال واســع لضــخ املزي
مــن متــور املجهول يف هذه األســواق. 
وحرصــاً مــن املعنيــن بترقيــة قطــاع 
االهتمــام  كان  املنطقــة  يف  النخيــل 
تعميــم  وتشــجيع  املجهــول  بصنــف 
بتقانــات  املعرفــة  ونشــر  زراعتــه 

معــه.  التعامــل 
يف  املجهــول  نخيــل  انتشــار   -  2

لــم  لعا ا
اعتــاب  علــى  املجهــول  صنــف  كان 
البيــوض  مــرض  بفتــك  اإلنقــراض 
بفطــر  اإلصابــة  عــن  النــاجت 
علــى  قضــى  الــذي  الفيوزيــرمي 
Fusarium oxys� )نخيــل املغــرب لــوال 
porum albedinis( اكســبورم البدنــس 
بنقلهــا  قــام  شــتلة  عشــرة  إحــدى 
مــن  األمريكيــة  املتحــدة  للواليــات 
واحــة بودنــب املغربيــة عــام 1927م 
اخلبيــر األمريكــي ســونقل وزرعــت 
الزراعــة  مصلحــة  مزرعــة  يف 
األمريكيــة بانديــو كلفورنيــا. وكانــت 
مــرض  مــن  اخلاليــة  النخيــل  هــذه 
البيــوض هــي أمهــات ســاالت نخيــل 
والســاالت  األمريكيــة  املجهــول 
املنتشــرة يف بقــاع العالــم األخــرى. 
كلفورنيــا  واليتــي  يف  وتوجــد 
أكبــر  اليــوم  األمريكيــه  وأريزونــا 

بســاتن املجهــول يف العالــم متمركــزة 
الشــرقي  اجلنوبــي  اجلــزء  يف 
علــى  بــراد  مبنطقــة  كلفورنيــا  مــن 
مســاحة 1500 ايكــر وتنتــج 15 مليــون 
اجلنوبــي  ومنطقــة  العــام  يف  كيلــو 
ــاج  ــا. ويتميــز إنت الغربــي مــن أريزون
ــى  ــه األعل مجهــول هــذه املنطقــة بأن
درجاتــه  وتعــرف  العالــم  يف  جــودة 
والفاخــر  والكبيــرة  باجلامبــو 
ــا  ــا أريزون ــي. وأنشــئ يف يوم واملتدن
ــاً بســتان مجهــول ضخــم علــى  حديث

مســاحة ألفــن وســبعمائة ايكــر، هــو 
يف  مســاحة  مجهــول  بســتان  أكبــر 
العالــم. كمــا توجــد نخيــل املجهــول 
بأعــداد قليلــة يف واليــات تكســاس 
ونيــو مكســكو ونفــادا كنخــل مثمــر 
أ وب وج(. )مرجــع   1 )صــور رقــم 

.)2 و   1 رقــم 
وقــد أعجــب األمريكيــون باعتــدال 
ولونــه  وســمكه  املجهــول  ســاق 
الكثيفــة  وقمتــه  اجلــذاب  اجلميــل 
زينــة  شــجرة  أجمــل  منــه  فجعلــوا 

صوره رقم 1 - أ   نخلة خالل مجهول            1 - ب نخلة متر مجهول

صوره رقم 1 - ج   بستان املجهول يف الواليات املتحده
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يف الواليــات اجلنوبيــة حيــث ثنتشــر 
كزينــة  بغــزارة  املجهــول  نخيــل 
كمــا  وتكســاس  فلــوردا  لشــوارع 
بنفــادا  فيقــاس  الس  يف  تنتشــر 
وواليــات أخــرى، ودول مجــاورة مثــل 
ضمــن  وبنمــا  وجامايــكا  فنزويــا 
أنــواع  مــن  ضخمــة  مجموعــات 
نخيــل الزينــة املختلفــة )صــورة رقــم 
2 أ و ب، وج( – )مرجــع رقــم 6 (.  

.South Coast Whole Sale
األوســط  الشــرق  منطقــة  تلــي 
زراعــة  يف  املتحــدة  الواليــات 
وتشــير  متــوره.  وإنتــاج  املجهــول 
التقاريــر أن كبــرى مســاحات متــور 

املجهــول يف فلســطن احملتلــة تقــع 
يف وادي عربــة باجلنــوب الشــرقي 
املنطقــه  هــذه  وأن  فلســطن  مــن 
ــج مــن 65 – 75 % مــن صــادرات  تنت
تنتــج  أنهــا  أي  العاملــي،  املجهــول 
املجهــول  إنتــاج  مــن  طنــاً   27000
 40000 بحوالــي  املقــدر  العاملــي 
مجهــول  إنتــج  جــل  يُصــدر  طنــاً. 
هــذه املنطقــة لغــرب ووســط أوروبــا 
فالواليــات املتحــدة ثــم تليهــا روســيا 
لطــرق  جاريــة  واملســاعي  وتركيــا 
ــوان  ــل تاي أســواق أســيوية أخــرى مث

)The marketer .com(
األردنيــة  اململكــة  يف  توجــد 

نخلــة   300000 حوالــي  الهاشــمية 
مــن صنــف املجهــول، تنضــج ثمارهــا 
الســيد  يفيــد  ســبتمبر.  شــهر  يف 
إدارة  مجلــس  عضــو  أبوعيــاش 
األردنيــة  التمــور  منتجــي  جمعيــة 
 10000 حوالــي  تنتــج  اململكــة  أن 
طنــاً مــن متــور املجهــول يف العــام، 
ــدا  ــا وكن ــا ألوروب وتصــدر 50 % منه
واليابــان ولبنــان وتركيــا. وللمملكــة 
خطــة لرفــع إنتــاج املجهــول لـــ 40000 
طنــاً يف العــام خــال 7 – 8 أعــوام 
القادمــة )صــورة رقــم 3(. )مرجــع 

.)7 رقــم 
لتمــور  املتزايــدة  للطلبــات  ونســبة 
ملــا  العامليــة  األســواق  يف  املجهــول 
يتميــز بــه صنــف املجهــول مــن جــودة  
فائقــة يف املناطــق االســتوائية وشــبه 
االســتوائية فقــد تبنــت الــدول ذات 
لبيئــات  بيئتهــا  املشــابه  املنــاخ 
طموحــة  برامــج  املجهــول  جنــاح 
يف  بــه  والدخــول  املجهــول  إلنتــاج 
مصــر  منهــا  العامليــة  األســواق 
ــدول األســيوية  والســودان وبعــض ال
ثمانينــات  ويف  اجلنوبيــة.  وأمريــكا 
القــرن املاضــي أنشــات ناميبيــا يف 
إفريقيــا مشــروعاً مبعاونــة  جنــوب 
ــة  ــة والزراعــة العاملي ــة األغذي منظم
مــن  ومتكنــت  املجهــول  الســتقدام 
ســوق  دخــول  مــن  ناميبيــا  خالــه 
صــادرات املجهــول يف موســم ينــدر 
فيــه وجــود هــذا الصنــف يف أســواق 
العالــم لوقــوع ناميبــا جنــوب خــط 

االســتواء.           
3 - إكثــار نخيــل املجهــول باألنســجة

يظــل اإلكثــار بالفســائل أكثــر وأيســر 
نخــل  إكثــار  يف  املتبعــة  الوســائل 
املتزايــد  الطلــب  ولكــن  املجهــول، 
علــى فســائله دعــا املنتجــن للبحــث 

ًصوره رقم 2 - أ  مجهول يرحل للزينه

صوره رقم 2 - ب : عرض ملجهول الزينه
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وأكفــأ  أجنــع  إكثــار  وســائل  عــن 
ملقابلــة الطلــب املتزايــد عــن شــتات 
هــذا الصنــف املميــز. وعقــب جتارب 
الباحثــون  توصــل  ومضنيــة  عــدة 
بزراعــة  املجهــول  إكثــار  لوســيلة 
مختبــرات  فانتشــرت  األنســجة، 
باألنســجة يف شــتى  النخيــل  إكثــار 
األوســط  الشــرق  يف  العالــم  بقــاع 
والهنــد وإيــران وبريطانيــا وأمريــكا. 
تعتبــر مختبــرات الراجحــي والوثبــة 
األخضــر  والســاحل  ماريونيــة 
ــة املتحــدة  وجامعــة اإلمــارات العربي
مــن أكفــا مختبــرات املنطقــة التــي 
تــزود زراع النخيــل باحتياجاتهــم مــن 
شــتات النخيــل النســجي. ويوجــد 
يف بريطانيــا أحــد أوائــل املختبــرات 
منــذ  النخيــل  شــتات  تنتــج  التــي 
مــع  بالتنســيق  ويعمــل  بعيــد  زمــن 
مختبــر الســاحل األخضــر. وأنشــئ 
حديثــاً  كلفورنيــا  أنــا  ســانتا  يف 
مختبــر أنســجة يعمــل بكفــاءة عاليــة 
الواحــد  العامــل  ينتــج  حيــث  جــداً 
اخلليــج  عامــل  أضعــاف  ثاثــة 
العمالــة  تكلفــة  لتغطيــة  العربــي 
ــام هــذا  ــد ق ــكا. وق ــة يف أمري العالي
اململكــة  مــع  عقــد  بتوقيــع  املختبــر 
مليــون  وزراعــة  إلنتــاج  املغربيــة 
نخلــة مجهــول يف املنطقــة اخلاليــة 
املغــرب.  يف  البيــوض  مــرض  مــن 
وكنمــوذج ملختبــرات إنتــاج شــتات 
وخطــوات  النهــج  نــورد  املجهــول 
املتبعــة يف  املجهــول  إنتــاج شــتات 
مختبــر ســانتا أنــا )مرجــع رقــم 5(

)Phonix Agrotech(
3 - 1 مراحــل إنتــاج شــتالت املجهــول 
شــتات  إنتــاج  يتــم  املختبــر:  يف 

مراحــل: أربــع  يف  املجهــول 
3 - 2 - 1  اجلــوده:

معقمــة  بيئــة  يف  الشــتات  إنتــاج 
ثــم  األمــراض  مــن  متامــاً  خاليــة 
تربيتهــا يف صوبــة مــع حجــر صحــي 
خاليــة  شــتات  للزبائــن  يضمــن 
شــروط  وتســتويف  األمــراض  مــن 
شــهادات  ضوابــط  متطلبــات 
وتزويــد  العامليــة  النباتيــة  الصحــة 

معتمــدة. بســلعة  الزبائــن 
3 - 2 - 2 املصــدر املوثــوق:

ميكــن تعقــب كل نخلــة منتجــة مــن 
هــذا املختبــر ألمهاتهــا يف بســاتن 
وهــي  كلفورنيــا  املختبــر يف جنــوب 
العاليــة  بإنتاجيتهــا  املتميــزة 

مــن  التأكــد  املمتــازة.  وثمارهــا 
ــة  ــة هــام جــداً ملعرف مصــدر كل نخل
املنتــج  جلــودة  النهائيــة  احلصيلــة 
احلفــاظ  أن  ثــم  الثمــار  وإنتاجيــة 
علــى نخبــة متناســقة مــن األمهــات 
يؤمــن علــى ضمــان النوعيــة املطلوبــة 
مــن ثمــار النخيــل وأصالتهــا. علــى 
زراع النخيــل معرفــة أصــول النخيــل 
لضمــان  ببســاتينهم  املزروعــة 

العاليــة.  واإلنتاجيــة  اجلــودة 
3 - 2 - 3  درء املخاطــر:

زراعــة  لنجــاح  العاليــة  النســبة 
مقارنــة  املشــتل  هــذا  شــتات 

        South Coast Whole Sale  صوره رقم  2 - ج  إعداد مجهول الزينة

صوره رقم 3: مترمجهول أردني 
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مــن  تقلــل  التقليديــة،  بالطــرق 
مخاطــر  زبائننــا يف الفقــد ويلتــزم 
هــذا املختبــر باســتبدال كل نخلــة ال 
يطابــق منتجهــا املواصفــات املعهــودة 
علــى نفقتــه. ولضمــان هــذا االلتــزام 
فالتعهــد محمــي بتأمــن اثــن مليــون 

دوالراً.
 3 - 2 – 4  مظهــر البســتان:

بســاتن  لتأســيس  عاليــة  بقــدرات 
وجيــز  قياســي  زمــن  يف  النخيــل 
مقارنــة بالطــرق التقليديــه البطيئــة، 
اإلجنــاز  هــذا  يقــود  أن  فابــد 
البســتان  ميــدان  النتطــام  الســريع 
التكلفــة  وخفــص  الكفــاءة  وزيــادة 
والعمليــات املجزيــة. )مرجــع رقــم3( 
متــور  وفــرز  وحصــاد  خــف   -  4

 : ل ملجهــو ا
ــح النخيــل خدمــات  ــة تلقي ــي عملي تل
لترقيــة  الســباطات  علــى  هامــة 
الثمــار  خــف  هــي  التمــور  جــودة 
وتدليتهــا وتغطيتهــا حتــى احلصــاد. 
ــاف  وبينمــا تخــف ثمــار معظــم أصن
الشــماريخ  أطــراف  بقــص  النخيــل 
فــإن  الداخــل،  مــن  وإزالــة بعضهــا 
بخفهــا  يتــم  املجهــول  ثمــار  خــف 
شــمروخ.  تلــو  شــمروخاً  باأليــدي 
حتــوي  التــي  املجهــول  فشــماريخ 
ألربعــن  عشــرين  بــن  شــماريخها 
ثمــرة لــكل شــمروخ يتــم خفهــا يدويــاً 
ثمــرة  عشــرة  خمــس  إلــى  لثمانيــة 
ــم  ــم 4(. يت ــكل شــمروخ )صــوره رق ل
وينقــل  باأليــدي  املجهــول  حصــاد 
للمراحــل  لإلعــداد  فائقــة  بعنايــة 

  )5 رقــم  )صــور  التاليــة 
5 : درجــات فــرز متــور املجهــول

أمريــكا  يف  املجهــول  متــور  تفــرز 
منهــا  وأشــكالها؛  حســب أحجامهــا 
األحجــام  أكبــر  وهــو  اجلامبــو 

3 - 1 - 1 املرحلة األولى: الشروع يف استزراع اخلاليا بفصلها من األم املانحة يف بيشتها الطبيعية وحتويلها 
لبيشة الزراعة يف املختبر

3 - 1 - 2 املرحلة الثانية: تنتج اخلاليا شتيالت عديده مشابهة لالم

3 - 1 - 3 املرحلة الثالثة: تكوين جذور النخيالت
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مــن  قليــًا  أصغــر  وهــو  فالكبيــر 
أدنــى  وأخيــراً  فالفاخــر  اجلامبــو 
الصــور  مــن  يتضــح  كمــا  درجــه 

أدنــاه: واجلــدول 
متــور املجهــول وتصنيعهــا  

باقــي  عــن  املجهــول  يختلــف  ال 

أصنــاف النخيــل يف تصنيــع أجزائــه 
موادهــا  توفيــر  تتســاوي يف  فكلهــا 
واخلــوص  واجلريــد  الســاق  مــن 
والعراجــن  والنــواة  واألليــاف 
والشــماريخ لتصنيــع األقفــاص مــن 
ــاف أو  ــال مــن األلي ــد أو احلب اجلري
اخلــوص  مــن  والبــروش  املقاطــف 
صناعــات  مختلــف  مــن  وغيرهــا 
ــراً  ــاً كبي ــن فارق ــة. ولك أجــزاء النخل
بحجمهــا  املجهــول  ثمــار  جــودة  يف 
الكبيــر النــاجت عــن اخلــف اجلائــر 
والعنايــة الفائقــة والنكهــة الفريــدة 
جتعــل  األخــرى  املميــزة  وصفاتهــا 
منــه الصنــف املســيطر علــى أســواق 
العامليــة.  املباشــر  األســتهاك 
أســواق  املجهــول  مــن  يدخــل  وال 
ــث توجــه  ــف حي ــع عــدا التال التصني
لاســواف  املتدنيــة  النوعيــات 
احملليــة والتصنيــع مبختلــف أنواعــه 
كاألعــاف واخلــل والكحول والســكر 
اســتخدم  ومتــى  وغيرهــا.  الســائل 
فالصنــف  التصنيــع  يف  املجهــول 
ــاً مــع االحتفــاظ بشــكله  ــع غالب يصن
ويســتخدم  املعهــود.  اجلميــل 
الشــوكوالته  صناعــة  يف  املجهــول 
وزبــدة  باحللويــات  املعبــأة  والثمــار 
صناعــات  وعــدة  املجهــول  متــر 
أخــرى، ولكــن تفــوق املجهــول حجمــاً 
وشــكًا يجعــل منــه التمــر املفضــل 
يف العــروض املباشــرة غيــر املصنعــة 

               .)6 رقــم  )صــور 
7 - القيمــة الغذائيــة للمجهــول   

)مرجــع رقــم 4( 
الفينــوالت  علــى  التمــور  حتتــوي 
وعشــرين  لأكســدة،  املضــادة 
نوعــاً مــن األحمــاض النوويــة التــي 
والتمــور  الهضــم،  علــى  تســاعد 
و  أ  بالفتامينــات  جــداً  غنيــة 

3 - 1 - 4 املرحلة الرابعة: اخراج الشتالت من األوعية البالستيكية وعرضها للتأقلم وتصلبها يف الصوبات 
وإعدادها للزراعة

3 - 1 - 5 شتالت املجهول يف األوعية البالستيكية

صوره رقم 5 : خالل املجهول صوره رقم  4 : خف ثمار املجهول باأليدي  
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وب6   5 وب   3 وب  وب2   1 وب  أ1  
علــى  التمــور  وحتتــوي  واملعــادن. 
البرتقــال  مــن  أكثــر  بوتاســيوم 
الواحــدة.  الوقيــة  يف  املــوز  أو 
واجليــر  بالزيــوت  غنيــة  والتمــور 
والبوتاســيوم  واحلديــد  والكبريــت 
والنحــاس  واملاجنانيــز  والفوســفور 
التمــور  واألليــاف.  والبروتــن 
والكولســترول  الدهــون  مــن  خاليــة 
قليــل  الصوديــوم  مــن  واحتواؤهــا 
جــداً. والتمــور عاليــة يف احتوائهــا 
علــى النشــويات وممتــازه كمصــادر 
التمــور  تســاعد  الســريعة.  للطاقــة 
املعانــن مــن فقــر الــدم واالرهــاق، 

وتعمــل التمــور كملــن للبطــن وإزالــة 
اإلمســاك. ســكريات معظــم التمــور 
ــل  ــة مث ــاف قليل ــة )عــدا أصن مختزل
دقلــة نــور وثــوري فمعظــم ســكرياتها 
مــن  ويســتخلص  الســكروز(.  مــن 
مــن  أن  املجهــول  ثمــار  محتويــات 

الصحيــة: فوائــده 
1  - تنظيــم ضغــط الــدم: يحتــوي 
مــن  عاليــة  نســبة  علــى  املجهــول 
علــى  يســاعد  ممــا  البوتاســيوم 
واألوعيــة  الشــراين  شــد  تخفيــف 
تصلــب  مــن  فاحلمايــة  الدمويــة 

القلبيــة.                                          والنوبــات  الشــراين 
2 - احملافظــة علــى النظــر : متــور 

ــة  ــى نســبة عالي ــوي عل املجهــول حتت
مــن كاروتــن ب الــذي يحوله اجلســم 
لفتامــن أ املقــاوم لأكســدة ويحمــي 
شــيخوخة  أضــرار  مــن  النظــر 
اإلصابــات  وتخفيــض  الشــبكية 

بالكاتاراكــت.
3 - تخفيــض الكولســترول الضــار: 
حتتــوي متــور املجهــول علــى نســبة 
عاليــة مــن األليــاف الذائبــة وغيــر 
املــواد  نظافــة  يف  يســاعد  الذائبــة 
الاصقــة بجــدار الشــراين ومعانــاة 

القلبيــة معــاً.  النوبــات 
احتــواء  الطاقــه:  تعزيــز   -  4
مــن  عاليــة  نســب  علــى  املجهــول 
تعطــي  والفركتــوز  اجللوكــوز  ســكر 
اجلســم دفعــة طاقــة قويــة بســرعه 

. ئقــة فا
املجهــول  الهرمونــات:  تنظيــم   -  5
غنــي باملاجنانيــز الــذي يســاعد يف 
ترتيــب عمــل الهورمونــات وانســيابها 

يف اجلســم الحتفــاظ توازنــه. 
غنــي  املجهــول  الهضــم:  تعزيــز   -  6
دوراً  تلعــب  التــي  ب  بالفيتامينــات 
وتخفيــف  الهضــم  تنظيــم  يف  هامــاً 

الــوزن.
 7 - تعزيــز منــو األطفــال وشــفائهم: 
يتفاعــل بروتــن املجهــول مــع معــادن 
والبوتاســيوم  واجليــر  املاغنزيــوم 

     Choice  خيار Fancy  فاخر   Large  كبير Jumbo  جامبو

قشرة غير الصقة كلياً قشرة الصقة غالباً قشرة قوية الصقة قشرة قوية الصقة

به عيوب به عيوب أقل من 10 % عيوب  أقل من 5 % عيوب

أحجام من صغير إلى جامبو. 
عدد التمر للرطل يختلف 24-30مترف الرطل 20-24 متر ف 

الرطل
16-20 متر ف 

الرطل

مواصفــات درجــات فــرز متــور املجهــول
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لتعزيــز منــو األطفــال وشــفاء كبــار 
الســن. 

8 - تقويــة العظــام: يحتــوي املجهــول 
واجليــر  الفوســفور  معــادن  علــى 
وتصــن  األســنان  تقــوي  التــي 

واألنســجة. اخلايــا 
اخلالصــة والتوصيــات

1 - نشــأ صنف املجهول يف واحة بو 
دنــب بتفيــات يف اململكــة املغربيــة 
بــن  املميــزة  باجلــودة  عــرف  وقــد 

ــة. ــور العاملي ــاف التم أصن
2 - كاد مــرض البيــوض الفطــري أن 
يقضــي علــى صنــف املجهــول لــوال 
ســونقل  األمريكــي  العالــم  توفــق 

الــذي قــام بترحيــل إحــدى عشــرة 
البيــوض  مــرض  مــن  خاليــة  شــتلة 
نخيــل  أمهــات  هــي  ألمريــكا، 

اليــوم.  عالــم  يف  املجهــول 
بكبــر  تفوقــه  املجهــول  أثبــت   -  3
ملمســها  ونعومــة  ثمــاره  حجــم 
وجــودة طعمهــا ونكهتهــا فصــار مــن 
أشــهر أصنــاف متــور العالــم ويغنــي 
اســمه الشــهير عــن الترويــج لــه يف 

العالــم. بلــدان  ســائر 
4 - دلــت اختبــارات زراعــة املجهــول 
الواقعــة  الــدول  مــن  كثيــر  يف 
وشــبه  االســتوائية  املناخــات  يف 
تأقلــم  ســهولة  علــى  االســتوائية 

املختلفــة،  مناخاتهــا  يف  املجهــول 
مثــًا،  نــور  دقلــة  لصنــف  خافــاً 
. تأقلمــه  بصعوبــة  عــرف  الــذي 

5 - تقانــات إكثــار املجهــول ومعاملــة 
متــوره قبــل وبعــد اجلنــي وتعبئتهــا 
وعرضهــا مثبتــة ومعلوماتهــا متوفــره 

ومتاحــة للراغبــن.
يف  مرغــوب  صنــف  املجهــول   -  6
أســواق  ولكنهــا  العامليــة  األســواق 
ال مجــال لدخولهــا إال عبــر عــرض 
عســير  تنافــس  ســوق  يف  متفــوق 

االختــراق.

املراجع:
1. Karp, David, Sept 14, 2013. 
Farmers markets. Medjool date line 
moves east into Arizona. Imperial 
Date Gardens, Yuma, Arizona.
2.  www.Medjool palms.com� Tropi�
cal Oasis Farms, PO Box 1011, Ran�
cho Cucamonga, California 91729
3.  Natural Delights Medjool dates 
.PO Box 937. Bard, CA 92222
4. Neil, April 6, 2018.  Health Bene�
fits of Medjool Dates.   Food Nutri�
tion . Health.facty.com.
5. Phoenix Agrotech, 2880A S Fair�
view St, Santa Ana, CA 92704 · 
(714) 549�2962  
6. South Coast Whole Sale Medjool, 
PO BOX 3622, Rancho Santa Fe, 
CA 92067
7. The Jordan Times. Medjool dates 
farming to expand fourfold amid 
rising demand. Omar Obeidat � Jun 
13,2016. 

صورة رقم  6 : مناذج من عروض متور املجهول

صنف املجهول
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نخـــلة املجهـــول

املغــرب  مــن  املجهــول  نخلــة  أصــل  إن 
العربــي وكان يقــدم لعاليــة القــوم وكبــار 
املغربيــة  اململكــة  ولــزوار  الشــخصيات 
وبســبب إصابــة واحــات املغــرب مبــرض 
البيــوض الــذي قضــى علــى نســبة كبيــرة 
مــن نخيــل اململكــة يف حينهــا ويف خطــوة 
إلنقــاذ النخيــل مت إهــداء فســائل مــن 
املتحــدة  الواليــات  إلــى  الصنــف  هــذا 
أنشــأت  الوقــت  نفــس  ويف  األمريكيــة 

منظمــة الغــذاء والزراعــة الدوليــة املركز 
والتمــور  النخيــل  لبحــوث  اإلقليمــي 
للشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا لعمــل 
اســتطاع  وقــد  والبحــوث  الدراســات 
ــرا  ــكا وفرنســا وإنكلت ــون يف أمري الباحث
بيئتــه  وحتســن  الصنــف  هــذا  إلكثــار 
وخدمتــه لكــي يعطــي ثمــاراً ذات حجــم 
اجليــد  القــوام  وكذلــك  مميــز  وشــكل 
احملتلــة  األرض  يف  زراعتــه  وانتشــرت 

د. حسن خالد حسن العكيدي
خبير النخيل والتمور

 المملكة األردنية الهاشمية

hassan.alogidi@yahoo.com

محــور تمـر المجهــول
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)فلســطن( واألردن ســنة 1990 وجنوب 
عــام  والســعودية  واإلمــارات  إفريقيــا 
2008 وأخيــراً يف العــراق يف ســنة 2013، 
إن هــذا الصنــف يحتــاج إلــى طريقــة 
مــن ذوي اإلملــام  تعامــل خــاص جــداً 
واخلبــرة يف عمليــة الــري وخدمــة رأس 

)التخفيــف(. النخلــة 
ويعتبــر صنــف املجهــول مــن األصنــاف 

الطريــة اللذيــذة والتــي يصــل وزن حبــة 
التمــر فيــه إلــى وزن 50 غــم وتتميز حبة 
التمــر أيضــا باتــزان احلــاوة املميــزة 
وكذلــك بالطعــم اللذيــذ كمــا وأن شــكل 
الثمــرة جميــل جــداً أمــا الــدول املنتجــة 
لتمــر املجهــول فهــي أمريــكا، األرض 
فرنســا.  جنــوب  األردن،  احملتلــة، 
الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة  وحتتــل 

%15 مــن إنتــاج العالــم للمجهــول.

إنتــاج العالــم مــن التمــور لعــام 2017 
إنتــاج العالــم مــن التمــور قــارب 8 مليون 
طــن. علمــاً بــأن العــراق كان مــن الــدول 
ــاً فــإن  ــر إنتاجــاً للتمــور أمــا حالي األكث
أهــم الــدول املنتجــة بنطــاق كبيــر هــي 

كالتالــي: كمــا هــي يف اجلــدول. 
إنتــاج العالــم مــن متــر املجهول:

 - طــن  ألــف   16384 األردن   )1(  
أمريــكا   )2( طــن  ألــف   8 فلســطن 
 )3( طــن  ألــف   40 احملتلــة  واالرض 
دول   )4( طــن  ألــف   20 إفريقيــا 
أخــرى حديثــاً دخلــت اإلنتــاج املجمــوع 
ألــف   120-140 بــن  هــو  التقريبــي 

طن.  
مزايــا متــر املجهول:

1. شــكل الثمــر بيضــوي متطــاول إلــى 
مســتطيل الشــكل.

2. لون اجلمري أخضر اللون.
3. لون البسر أصفر اللون مشمشي.

4. طعم البسر عفصي.
5. لون الرطب عنبري محمر.

ــي  ــري محمــر أو بن ــون التمــر عنب 6. ل
غامــق.

7. الثمرة قليلة األلياف. 
8. ســمك حلــم الثمــرة يتــراوح مــا بــن 

7-5 مم.
9. قــوام لــب الثمــرة لــن ومطاطــي وذا 

طعــم لذيــذ. 
10. النكهة لذيذة.

ــراوح مــا بــن 14 -  11. وزن الثمــرة يت
55 غــم.

12. قشــرة الثمــرة اخلارجيــة متوســطة 
الســمك وملتصقــة بلــب الثمرة ال تلبث 
ــد  ــد وأخادي ــة جتاعي أن تنكمــش مكون

 . جميلة
25- الثمــرة  يف  الرطوبــة  نســبة   .13

 2 

 النسبة املئوية % كمية اإلنتاج بالطن الدولة الرقم
 %18.5 1465000 مصر  1
 %15.5 1100000 الجزائر 2
 %15 1073000 السعودية  3
 %14.5 1023000 إيران  4
 %14.5 775000 اإلمارات  5
 %8.5 759000 باكستان  6
 %8.5 636000 العراق  7
 %8 431000 السودان 8
 - 344700 لطنة ُعمانس 9

 - 305251 تونس 10
 - 161000 ليبيا 11
 - 128000 املغرب 12
 - 174 الصين 13
 - 57000 اليمن 14
 - 38000 قطر 15
 - 38000 النيجر 16
 - 30000 األردن  17
 - 26000 تركيا 18
 - 21600 فلسطين 19
 - 19900 موريتانيا 20
 - 21000 أمريكا 21

 ألف طن 140إلى  120الم من تمر املجهول ال يتجاوز * إنتاج الع
 

 :إنتاج العالم من تمر املجهول 
ألف  20إفريقيا ( 3)ألف طن  40 واالرض املحتلةأمريكا  (2)ن ألف ط 8فلسطين  -ألف طن  16384األردن ( 1) 

  ألف طن.  140-120دول أخرى حديثًا دخلت اإلنتاج املجموع التقريبي هو بين  (4)طن 
 املجهول: تمر ايا مز 
 متطاول إلى مستطيل الشكل. شكل الثمر بيضوي  .1
 لون الجمري أخضر اللون. .2
 لون البسر أصفر اللون مشمش ي. .3
 طعم البسر عفص ي. .4
 لون الرطب عنبري محمر. .5
 مر عنبري محمر أو بني غامق.تلون ال .6
 الثمرة قليلة األلياف.  .7

* إنتاج العالم من متر املجهول ال يتجاوز 120 إلى 140 ألف طن
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.28%
14. طول الثمرة 3.7 - 5 سم.
15. قطر الثمرة 2.5 - 3 سم. 

النــواة طولهــا 2.5 ســم وســمكها   .16
0.6 ســم

فتــرة صاحيــة متــر املجهــول   .17
اخلــزن:  عنــد 

الغرفــة  حــرارة  يف  واحــد  شــهر  أ- 
 25 الرطوبــة  نســبة  علــى  باالعتمــاد 

.- 22%
عنــد  التبريــد  يف  شــهور  ثــاث  ب- 

ْم.  5 حــرارة  درجــة 
ج- ســتة شــهور إلــى ســنة عنــد التبريــد 

يف درجــة حــرارة )- 10 م(.
د- أكثــر مــن ســنة عنــد درجــة حــرارة 

) - 18 م(.
18. عمليــة جمــع الثمــر تتــم يف أوعيــة 
غيــر عميقــة )قليلــة االرتفــاع( حتــى ال 

تتأثــر التمــور بعمليــة التراكــم.
مرحلــة  مــن  االســتفادة  ميكــن   .19  
الرطــب يف املجهــول ألنهــا جــداً لذيــذة 

ومرغوبــة. 
مزايــا نخلــة املجهول:

1. نخلــة املجهــول خضــراء اللــون مائلــة 
إلــى اللــون األزرق.

2. النخلة متوسطة الضخامة. 
3. جذع النخلة ضخم )30-20( إنش.

ســم   320  -  240 الســعف  طــول   .4
متوســط.  واالنحنــاء 

5. طــول مســاحة األشــواك حوالــي 120 
ســم كثيــرة 

األشواك ومتينة.
6. طــول ورق الســعف )اخلــوص( 35 

ســم إلــى 60 ســم. 
7. نوعيــة األشــواك فرديــة يف األســفل 
ومزدوجــة يف األعلــى مبســافة 20 ســم. 
8. الســعف أخضــر فضــي مائــل إلــى 

الزرقــة.

9. عــرض ورق الســعف )اخلــوص( 3 
ســم. 

10. غزيرة اخلوص.
11. عــدد األشــواك مــا بــن 34 إلــى 50 

تقريبــاً منهــا 10 مفــرد. 
خشــن  )اخلــوص(  الســعف  ورق   .12

الطــول. ومتوســط  املظهــر 
13. لون العرجون أصفر برتقالي.

14. النخلة كثيرة العذوق.
علــى  يحتــوي  الواحــد  العــذق   .15
القصيــر(  )العــذق  شــمراخ   )40-55(
ــوي  ــل فيحت أمــا العــذق املركــزي الطوي
علــى 110 شــمراخ )ســباط( والشــمراخ 

يحتــوي علــى )52( حبــة متــر. 
16. طول الشمراخ 60 - 65 سم. 

ــن 15 - 25  ــج م ــول تنت ــة املجه 17. نخل
ــة.  طلعــة أنثوي

كغــم   120  -  70 النخلــة  إنتاجيــة   .18
اخلــف. طريقــة  حســب 

شــهر  منتصــف  النضــج  موســم   .19
)ســبتمبر(. أيلــول 

وتتأثــر  حساســة  املجهــول  نخلــة   .20
العاليــة.  والرطوبــة  باألمطــار 

21. النخلــة مقاومــة لدرجــات احلــرارة 
العاليــة. 

22. النخلة مقاومة للجفاف. 
23. النخلة مقاومة للملوحة. 

24. متوسطة التحمل للصقيع. 
25. نخلة املجهول كثيرة الفسائل. 

26. نخلــة التمــر ســهلة التلقيــح وتتقبــل 

أي لقــاح بســرعة. 
 40-100( الســنوي  النمــو  معــدل   .27

ســم(.
للمــاء  محبــة  املجهــول  نخلــة   .28

عالــي. للمــاء  احتياجهــا 
آليــة نضــوج ثمــار املجهول:

وتبــدأ  والعقــد  التلقيــح  عمليــة  تبــدأ 
املرســتمية  اخلايــا  انقســام  عمليــة 
تســتمر  والتــي  وتتضاعــف  تنشــط 
مرحلــة  تبــدأ  ثــم  قصيــرة  لفتــرة 
ثــم  األخضــر  واخلــال  اجلمــري 
برنامــج  نتيجــة  األصفــر  اخلــال 
والتــي  النموذجــي  والــري  التســميد 
تزيــد مــن حجــم الثمــرة إلــى أن تصــل 
إلــى احلجــم الثابــت للثمــرة )مرحلــة 
بزيــادة  وينصــح  األصفــر(  اخلــال 
عمليــة الــري )الســقي املســتمر( مــن 
ــة اخلــال  ــة اجلمــري إلــى مرحل مرحل
ويف  لتر/أســبوع(.   900( األصفــر 
ــة تبــدأ العمليــات احليويــة  هــذه املرحل
والفســيولوجية علــى احلجــم والطعــم 
والرائحــة واختفــاء الكلوروفيــل وظهــور 

الصبغــات.
الســقي  عمليــة  أن  آخــر  مبعنــى  أي 
النضــج  يف  زيــادة  تعطــي  املســتمر 
ــة  ــاج النخل التجــاري للثمــرة حيــث حتت
يف بدايــة احلمــل إلــى ميــاه بكثــرة تصــل 
تصــل  أن  إلــى  لتر/أســبوع   900 إلــى 
مرحلــة  نهايــة  يف  األقصــى  احلجــم 
وعنــد  )البســر(  األصفــر  اخلــال 
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الذنــب  مــن  الترطيــب  عمليــة  بدايــة 
تبــدأ عمليــة تقليــل امليــاه تدريجيــاً وفــق 
برنامــج يعتمــد علــى الظــروف البيئيــة 
وبعــد هــذه املرحلــة تبــدأ عمليــة تكملــة 
النضــج التدريجــي وتســتمر التحــوالت 
الفســيولوجية والكيمياويــة والفيزيائيــة 
زيــادة  حيــث  مــن  للثمــرة  واحليويــة 
ليونــة وطــراوة أنســجة الثمــرة ونقصــان 
يف النشــاط التنفســي للثمــرة ونقصــان 
املــواد  جميــع  وحتــول  احلموضــة  يف 
البكتينــة مــن صــورة غيــر ذائبــة إلــى 

ذائبــة ... الــخ.
ومــن األمــور املهمــة يف نخيــل املجهــول 
هــي عمليــة اخلــف لكــي تعطــي ثمــاراً 
عمليــة  وهــي  جيــد  ووزن  ذات حجــم 
فنيــة بحتــة وميكــن مــن خالهــا حتديــد 
كميــة اإلنتــاج ونوعيتــه وعمليــة اخلــف 
تعتمــد علــى خبــرة ومهــارة املــزارع لكــي 
يســتطيع يف التوفيــق مــا بــن اإلنتــاج 
التحتيــة(  )البنيــة  التوضيــب  وعمليــة 
للمزرعــة ومــن أهــم خطــوات اخلــف 

هــي مــا يلــي:
- خــف العــذوق وهــذه عمليــة مهمــة 
العــدد  نصــف  يــزال  بحيــث  جــداً 
تقريبــاً بحيــث تتــوزع القطــوف الباقيــة 

االهتمــام  ويــزداد  النخلــة  رأس  علــى 
الطويلــة  الشــماريخ  ذات  بالقطــوف 
ألن النخلــة الواحــدة تضــم نوعــن مــن 
العــذوق، عــذوق ذات شــمارخ طويلــة 
وعــذوق علــى األطــراف ذات شــمارخ 

قصيــرة.
القصيــرة  الشــمارخ  ذات  عــذوق  أ- 
تضــم مــن 90 إلــى 98 شــمراخ وعــدد 
حبــات الثمــر علــى الشــمراخ الواحــد 
25 حبــة متــر وطــول الشــمراخ بحــدود 

45 إلــى 48 ســم.

الطويلــة  الشــماريخ  ذات  عــذوق  ب- 
وكل  شــمراخ   110 إلــى   104 تضــم 
ــى 55 إلــى 57 حبــة  شــمراخ يحتــوي عل

ســم.  60-65 الشــمراخ  وطــول  متــر 
قــص  هــو  اخلــف  عمليــات  وأول 
أطــراف العــذق مبســافة )10 إلــى 12 
ســم( مبســتوى واحــد مــن ثــم نقــص 

القلــب شــماريخ 
 عمليــة اخلصــي ويبقــى علــى العــذق 
العــدد احملــدود مــن الشــماريخ وحبــات 

التمــر.
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 سم.  65 - 60طول الشمراخ  .16
 طلعة أنثوية.  25 - 15نخلة املجهول تنتج من  .17
 كغم حسب طريقة الخف. 120 - 70إنتاجية النخلة  .18
 موسم النضج منتصف شهر أيلول )سبتمبر(. .19
 ساسة وتتأثر باألمطار والرطوبة العالية. نخلة املجهول ح .20
 النخلة مقاومة لدرجات الحرارة العالية.  .21
 النخلة مقاومة للجفاف.  .22
 النخلة مقاومة للملوحة.  .23
 متوسطة التحمل للصقيع.  .24
 نخلة املجهول كثيرة الفسائل.  .25
 نخلة التمر سهلة التلقيح وتتقبل أي لقاح بسرعة.  .26
 سم(. 100-40معدل النمو السنوي ) .27
 نخلة املجهول محبة للماء احتياجها للماء عالي. .28

 
 آلية نضوج ثمار املجهول:

تبدأ عملية التلقيح والعقد وتبدأ عملية انقسام الخاليا املرستمية تنشط وتتضاعف والتي تستمر لفترة قصيرة 
جي والتي تزيد مري والخالل األخضر ثم الخالل األصفر نتيجة برنامج التسميد والري النموذجثم تبدأ مرحلة ال

من حجم الثمرة إلى أن تصل إلى الحجم الثابت للثمرة )مرحلة الخالل األصفر( وينصح بزيادة عملية الري 
لتر/أسبوع(. وفي هذه املرحلة تبدأ  900مري إلى مرحلة الخالل األصفر )ج)السقي املستمر( من مرحلة ال

 حة واختفاء الكلوروفيل وظهور الصبغات.العمليات الحيوية والفسيولوجية على الحجم والطعم والرائ
 

أي بمعنى آخر أن عملية السقي 
النضج التجاري  زيادة في ياملستمر تعط

للثمرة حيث تحتاج النخلة في بداية 
 900الحمل إلى مياه بكثرة تصل إلى 

لتر/أسبوع إلى أن تصل الحجم األقص ى 
في نهاية مرحلة الخالل األصفر )البسر( 

الترطيب من الذنب  وعند بداية عملية
تبدأ عملية تقليل املياه تدريجيًا وفق 
برنامج يعتمد على الظروف البيئية 

وبعد هذه املرحلة تبدأ عملية تكملة النضج التدريجي وتستمر التحوالت الفسيولوجية والكيمياوية والفيزيائية 
شاط التنفس ي للثمرة ونقصان في والحيوية للثمرة من حيث زيادة ليونة وطراوة أنسجة الثمرة ونقصان في الن
 الحموضة وتحول جميع املواد البكتينة من صورة غير ذائبة إلى ذائبة ... الخ.

ومن األمور املهمة في نخيل املجهول هي عملية الخف لكي تعطي ثمارًا ذات حجم ووزن جيد وهي عملية فنية 
تعتمد على خبرة ومهارة املزارع لكي  بحتة ويمكن من خاللها تحديد كمية اإلنتاج ونوعيته وعملية الخف
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يب )البنية التحتية( للمزرعة ومن أهم خطوات الخف هي ما ضيستطيع في التوفيق ما بين اإلنتاج وعملية التو 
 يلي:

خف العذوق وهذه عملية مهمة جدًا بحيث يزال نصف العدد تقريبًا بحيث تتوزع القطوف الباقية على رأس  -
بالقطوف ذات الشماريخ الطويلة ألن النخلة الواحدة تضم نوعين من العذوق، عذوق النخلة ويزداد االهتمام 

 ذات شمارخ طويلة وعذوق على األطراف ذات شمارخ قصيرة.
حبة تمر  25شمراخ وعدد حبات الثمر على الشمراخ الواحد  98إلى  90عذوق ذات الشمارخ القصيرة تضم من  -أ

 سم. 48إلى  45وطول الشمراخ بحدود 
حبة تمر وطول  57إلى  55شمراخ وكل شمراخ يحتوي على  110إلى  104عذوق ذات الشماريخ الطويلة تضم  -ب

 سم. 65-60الشمراخ 
 سم( بمستوى واحد من ثم نقص شماريخ القلب 12إلى  10وأول عمليات الخف هو قص أطراف العذق بمسافة )

 وحبات التمر.خ ويبقى على العذق العدد املحدود من الشماري عملية الخص ي 
 

 يوضح عملية الخف في نخيل املجهول للحصول على الثمار ذات النوعية عالية الجودة (1الجدول )
وزن  

 الحبة
عدد الحب على 

 الشمروخ
عدد الشماريخ 

 على القطف
عدد القطوف 

 على النخلة
وزن 

القطف 
 الواحد

وزن القطوف 
 على النخلة

اإلنتاج 
املتوقع 
 للمزرعة

نسبة 
 الفاقد

نتاج الكلي اإل 
 بالكغم

   48000 24 3 8 20 10 15 ص
15 10 30 12 4.5 54 108000  156000 

   67200 33.6 4.2 8 35 8 15 2ص
 15 8 40 12 4.8 57.6 115200  182400 

   72000 36 4.5 8 30 10 15 1ك
 198000  126000 63 5.25 12 35 10 15 2ك

   76800 38.4 4.8 8 40 8 15 3ك
 153600  76800 38.4 4.8 8 40 8 15 4ك

حبة، عدد الشماريخ  44سم، عدد الحب في الشمراخ الواحد  48-45( عذق ذو الشماريخ القصيرة: طول الشمروخ 1
 .98-95في العذق 

حبة، عدد الشماريخ  57سم، عدد الحب في الشمراخ الواحد  65-60( عذق ذو الشماريخ الطويلة: طول الشمروخ 2
 .112في العذق 

 حبة. 16، 15، 14حبة أو حسب رغبة املزارع قد يترك  12إلى  10علمًا أن كل شمراخ يترك عليه 
 (2جدول رقم )

عدد الحب على  وزن الحبة/غم
 الشمروخ

عدد الشماريخ 
 على القطف

عدد العذوق على 
 النخلة

وزن العذق 
 الواحد

وزن العذق على 
 النخلة

اإلنتاج املتوقع 
 نخلة 1800

 

15 15 45 16 10.125 162 291600 145800 
0.020 14 45 16 12.6 201.6 362880 181440 

20 14 45 17 12.6 214.2 385560 192780 
15 15 75 15 16.875 253.125 455625 227812.5 
 15 40 10 9 90 162000 81000 
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1( عــذق ذو الشــماريخ القصيــرة: طــول 
احلــب  عــدد  ســم،   45-48 الشــمروخ 
الواحــد 44 حبــة، عــدد  يف الشــمراخ 

.95-98 العــذق  الشــماريخ يف 
2( عــذق ذو الشــماريخ الطويلــة: طــول 
احلــب  عــدد  ســم،   60-65 الشــمروخ 
الواحــد 57 حبــة، عــدد  يف الشــمراخ 

.112 العــذق  الشــماريخ يف 
علمــاً أن كل شــمراخ يتــرك عليــه 10 
إلــى 12 حبــة أو حســب رغبــة املــزارع 

قــد يتــرك 14، 15، 16 حبــة.
تفــاوت  هنالــك  اجلــدول  هــذا  ويف 
وعــدد  حبــة   15  ،14 احلــب  عــدد  يف 
وكذلــك  اختلفــت  أيضــاً  الشــمارخ 
عــدد العــذوق علــى النخلــة ويســتكمل 
مــن  املتحققــة  بــاألوزان  اجلــدول 
وزن  أعلــى  أن حتقــق  إلــى  الفرضيــة 

املجهــول. حلبــة 
مثــال للمعادلــة احلســابية لعمليــة خــف 
ــات التمــر يف  العــذوق والشــماريخ وحب

نخلــة املجهــول
 110 إلــى   100 يضــم  الواحــد  العــذق 

شــمراخ   100 ولنفــرض  شــمراخ 
 52 إلــى   50 يضــم  الواحــد  الشــمراخ 

حبــة   50 ولنفــرض  متــر  حبــة 
عــدد الثمــار يف العــذق الواحــد 100 × 

ــة متــر يف العــذق 50 = 5000 حب
عمليــة اخلف

1. قطــع 60 شــمراخ مــن قلــب العــذق 

 60( شــمراخ   40 بقــاء  يعنــي  وهــذا 
شــمراخ × 50 حبــة متــر = 3000 حبــة 

إزالتهــا(. مت 
2. الشــمراخ الواحــد يحقــق منه بحدود 
34 حبــة وتبقــى 14 حبــة )40 شــمراخ × 

34 = 1360 حبــة متــر مت إزالتهــا(.
- مجمــوع مــا يفقــد مــن الثمــار مــن 
العــذق هــو =  3000 + 1360 = 4360 

حبــة متــر مت ازالتهــا .
الواحــد -  العــذق  الثمــار يف  - عــدد 
عــدد الثمــار املزالــة =  5000 - 4360 
العــذق  املتبقــي يف  متــر  حبــة   640  =

الواحــد
- عــدد العــذوق × 640 = غلــة نخلــة 

املجهــول بعــد اخلــف
- عــذق 14 × 640 متــرة = 8960 عــدد 

ــة الثمــار يف النخل
- وزن احلبــة = يتــراوح مــا بــن 20 إلــى 

ــدل 25 غــم  27 غــم واملع
- 25 غــم × 8960 حبــة = 214000 غــم 
ــة ــة النخل ــة = 214 كغــم غل ــاج النخل إنت

عــذق   14  ÷ النخلــة  غلــة  كلــغ   214  -
وهــو  تقريبــاً  العــذق  وزن  كغــم   15  =

نظريــاً املفــروض 
والــوزن الفعلــي املتحقــق ال يتعــدى 8 - 
10 كغم/عــذق والفــرق يحســب كفاقــد 

يف اجلــدول
ــة 8 كغــم × عــدد العــذوق  ــة النخل - غل

14 = 112 كغم/نخلــة.

والباقــي  كغم/نخلــة   80 واملعــدل   -
الظــروف  نتيجــة  كفاقــد  يحســب 

الــخ.  ... واحلشــرات  البيئيــة 
أطــوار منــو حبــة متر املجهول: 
 )1( الطور األول )احلبابوك(

يبــدأ هــذا الطــور بعــد عمليــة التلقيــح 
مباشــرة ويســتمر لفتــرة قصيــرة قــد 
حســب  أســابيع   5  -  3 مــن  تتــراوح 
الطــور  هــذا  ويتميــز  واملنــاخ  البيئــة 
)1( بــدء النمــو )2( يكــون شــكل احلبــة 

كــروي )3( اللــون فــاحت )باهــت( وعليــه 
نســبة   )4( خضــراء  أفقيــة  خطــوط 

عاليــة.  الرطوبــة 
 :Chemri )2( طور الثاني )اجلمري(

ويف هــذا الطــور تأخــذ حبــة الثمــرة يف 
وتســتمر  واالســتطالة  الســريع  النمــو 
لفتــرة مــا بــن )4 - 6( أســابيع حســب 
ــة اجلمــري  ــز حب ــاخ. وتتمي ــة واملن البيئ
)1( اللــون أخضــر )2( الزيــادة الســريعة 
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يب )البنية التحتية( للمزرعة ومن أهم خطوات الخف هي ما ضيستطيع في التوفيق ما بين اإلنتاج وعملية التو 
 يلي:

خف العذوق وهذه عملية مهمة جدًا بحيث يزال نصف العدد تقريبًا بحيث تتوزع القطوف الباقية على رأس  -
بالقطوف ذات الشماريخ الطويلة ألن النخلة الواحدة تضم نوعين من العذوق، عذوق النخلة ويزداد االهتمام 

 ذات شمارخ طويلة وعذوق على األطراف ذات شمارخ قصيرة.
حبة تمر  25شمراخ وعدد حبات الثمر على الشمراخ الواحد  98إلى  90عذوق ذات الشمارخ القصيرة تضم من  -أ

 سم. 48إلى  45وطول الشمراخ بحدود 
حبة تمر وطول  57إلى  55شمراخ وكل شمراخ يحتوي على  110إلى  104عذوق ذات الشماريخ الطويلة تضم  -ب

 سم. 65-60الشمراخ 
 سم( بمستوى واحد من ثم نقص شماريخ القلب 12إلى  10وأول عمليات الخف هو قص أطراف العذق بمسافة )

 وحبات التمر.خ ويبقى على العذق العدد املحدود من الشماري عملية الخص ي 
 

 يوضح عملية الخف في نخيل املجهول للحصول على الثمار ذات النوعية عالية الجودة (1الجدول )
وزن  

 الحبة
عدد الحب على 

 الشمروخ
عدد الشماريخ 

 على القطف
عدد القطوف 

 على النخلة
وزن 

القطف 
 الواحد

وزن القطوف 
 على النخلة

اإلنتاج 
املتوقع 
 للمزرعة

نسبة 
 الفاقد

نتاج الكلي اإل 
 بالكغم

   48000 24 3 8 20 10 15 ص
15 10 30 12 4.5 54 108000  156000 

   67200 33.6 4.2 8 35 8 15 2ص
 15 8 40 12 4.8 57.6 115200  182400 

   72000 36 4.5 8 30 10 15 1ك
 198000  126000 63 5.25 12 35 10 15 2ك

   76800 38.4 4.8 8 40 8 15 3ك
 153600  76800 38.4 4.8 8 40 8 15 4ك

حبة، عدد الشماريخ  44سم، عدد الحب في الشمراخ الواحد  48-45( عذق ذو الشماريخ القصيرة: طول الشمروخ 1
 .98-95في العذق 

حبة، عدد الشماريخ  57سم، عدد الحب في الشمراخ الواحد  65-60( عذق ذو الشماريخ الطويلة: طول الشمروخ 2
 .112في العذق 

 حبة. 16، 15، 14حبة أو حسب رغبة املزارع قد يترك  12إلى  10علمًا أن كل شمراخ يترك عليه 
 (2جدول رقم )

عدد الحب على  وزن الحبة/غم
 الشمروخ

عدد الشماريخ 
 على القطف

عدد العذوق على 
 النخلة

وزن العذق 
 الواحد

وزن العذق على 
 النخلة

اإلنتاج املتوقع 
 نخلة 1800

 

15 15 45 16 10.125 162 291600 145800 
0.020 14 45 16 12.6 201.6 362880 181440 

20 14 45 17 12.6 214.2 385560 192780 
15 15 75 15 16.875 253.125 455625 227812.5 
 15 40 10 9 90 162000 81000 
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وكذلك عدد العذوق  حبة وعدد الشمارخ أيضًا اختلفت 15، 14وفي هذا الجدول هنالك تفاوت في عدد الحب 
 على النخلة ويستكمل الجدول باألوزان املتحققة من الفرضية إلى أن تحقق أعلى وزن لحبة املجهول.

 مثال للمعادلة الحسابية لعملية خف العذوق والشماريخ وحبات التمر في نخلة املجهول 
 شمراخ  100شمراخ ولنفرض  110إلى  100العذق الواحد يضم 
 حبة  50حبة تمر ولنفرض  52إلى  50م الشمراخ الواحد يض

 حبة تمر في العذق 5000=  50×  100عدد الثمار في العذق الواحد 
 عملية الخف

حبة تم  3000حبة تمر =  50× شمراخ  60شمراخ ) 40شمراخ من قلب العذق وهذا يعني بقاء  60قطع  .1
 إزالتها(.

 (.حبة تمر تم إزالتها 1360=  34 × شمراخ 40) حبة 14حبة وتبقى  34الشمراخ الواحد يحقق منه بحدود  .2
 حبة تمر تم ازالتها . 4360=  1360+  3000=   مجموع ما يفقد من الثمار من العذق هو -
 حبة تمر املتبقي في العذق الواحد 640=  4360 - 5000 عدد الثمار املزالة =  -عدد الثمار في العذق الواحد  -
 جهول بعد الخف= غلة نخلة امل 640× عدد العذوق  -
 عدد الثمار في النخلة 8960تمرة =  640×  14عذق  -
 غم  25غم واملعدل  27إلى  20يتراوح ما بين  =وزن الحبة  -
 كغم غلة النخلة 214غم إنتاج النخلة =  214000حبة =  8960× غم  25 -
 كغم وزن العذق تقريبًا وهو املفروض نظرياً  15= عذق  14÷ كلغ غلة النخلة  214 -

 كغم/عذق والفرق يحسب كفاقد في الجدول  10 - 8والوزن الفعلي املتحقق ال يتعدى 
 كغم/نخلة. 112=  14عدد العذوق × كغم  8غلة النخلة  -
 كغم/نخلة والباقي يحسب كفاقد نتيجة الظروف البيئية والحشرات ... الخ. 80واملعدل  -
 

 ر نمو حبة تمر املجهول: أطوا
 : Hababok( الطور األول )الحبابوك( 1) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

أسابيع حسب البيئة  5 - 3يبدأ هذا الطور بعد عملية التلقيح مباشرة ويستمر لفترة قصيرة قد تتراوح من 
ليه خطوط ( اللون فاتح )باهت( وع3( يكون شكل الحبة كروي )2( بدء النمو )1واملناخ ويتميز هذا الطور )

 ( نسبة الرطوبة عالية. 4أفقية خضراء )

 

جدول رقم )2(
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يف الــوزن واحلجــم )3( نســبة الرطوبــة 
عاليــة )4( الطعــم قابضــة.

)اخلــالل  البســر  الثالــث  الطــور   )3(
 :Yellow Khalal األصفــر( 

يتميــز هــذا الطــور )1( اللــون أصفــر 
)2( بحبــة كبيــرة احلجــم )3( بطيئــة 
بنســبة  تزايــد   )4( الــوزن  الزيــادة يف 
قليلــة   )6( الطعــم  حلــو   )5( الســكر 

)عفــص(. القابــض  الطعــم 

 :Rutab 4( الطور الرابع الرطب(
تبــدأ عمليــة التحــول مــن البســر إلــى 
ويســتمر  الثمــرة  ذنــب  مــن  الرطــب 
 )1( الرطــب  وتتميــز  قمتهــا  حتــى 
طــراوة احلبــة )2( عســلية اللــون )3( 
احلــاوة   )4( الغضيــة  املــادة  اختفــاء 
ــم )6(  واضحــة جــداً )5( ســكرية الطع
فتــرة الرطــب مــا بــن 2 - 4 أســابيع )7( 

.40-45% بــن  مــا  الرطوبــة 
 :Tamer 5( الطور اخلامس التمر(

  التمــر هــو املرحلــة النهائيــة لعمليــة 
النضــج لثمــرة التمــر وكلمــة التمــر تــدل 

علــى )1( قــوام متماســك )2( رطوبــة 
مــا  اللــون   )3(  25-28% منخفضــة 
بــن األحمــر إلــى البنــي )4( القشــرة 
باللــب  ملتصقــة  تكــون  اخلارجيــة 
مكونــة شــكًا جميــًا بتعرقاتهــا ولكــن 
نتيجــة  القشــرة  تنفصــل  أن  تلبــث  ال 

بيئيــة.  ظــروف 

1. جنــي متــور املجهــول )احلصاد( 
يتــم قطــاف ثمــار املجهــول يف منتصــف 
ســبتمبر  )أيلــول(  التاســع  الشــهر 
وحســب حــرارة املوســم وقــد يســتمر 
اجلنــي إلــى منتصــف الشــهر العاشــر 
تســتغرق  القطــاف  عمليــة  إن  لذلــك 

وقتــاً وجهــداً والســبب يف ذلــك يعــود 
إلــى أن ثمــرة املجهــول ذات كلفــة عاليــة 
إلــى  تعريضهــا  حــال  بــأي  وال ميكــن 
املخاطــر )حشــرية أو أضــرار الطيــور( 
لــذا تكييــس بأكيــاس يف وقــت مبكــر 
للمحافظــة علــى حبــات التمــر وبســبب 
وزن متــرة املجهــول فإنهــا تســقط يف 
داخــل الكيــس بســبب ثقلهــا علمــاً أن 
باحلبــة  يكــون  املجهــول  ثمــار  قطــف 
التــي  األخــرى  التمــور  أنــواع  بعكــس 
جتنــى  لــذا  العــذوق  بقطــع  جتنــى 
تدريجيــاً بالتتابــع مــع عمليــة النضــج 
 Soft Date املجهــول  متــور  وتعتبــر 
صناديــق  يف  التمــور  جمــع  وعمليــة 

.Shallow Dish واحــدة  طبقــة 
2.عمليــة التبريــد األولــى: نحــن نعلم أن 
حــرارة احلقــل عاليــة نوعــاً مــا بحــدود 
45 م إلــى 50 م وبهــذه احلالــة يجــب 
خفــض درجــة احلــرارة تدريجيــاً إلــى 
15 م ومــن ثــم إلــى 5م وملــدة 24 ســاعة 
ــة التمــر وتتماســك وحتافــظ  تشــد حب

علــى شــكلها املميــز. 
3. عمليــة الــوزن 

تتــم  والتــي  مهمــة  العمليــة  هــذه 
املشــغل  إلــى  احلقــل  مــن  مباشــرة 
)بيــت التوضيــب( ملعرفــة اإلنتــاج أوالً 
األيــدي  ومعرفــة  عليهــا  واحملافظــة 
التوضيــب. لعمليــة  الازمــة  العاملــة 

4. عملية الغسيل والتجفيف
مــن  والتنظيــف  الغســيل  عمليــة  تتــم 
القــش، األتربــة ويجــب االهتمــام بهــذه 
املجهــول  متــور  قشــرة  ألن  العمليــة 
عمليــة  يف  األســاس  وهــي  حساســة 
كثمــرة  القشــرة اخلارجيــة  البيــع ألن 
املجهــول تعتبــر مــن املزايــا الرئيســية 
االهتمــام  يجــب  عليهــا  وللحفــاظ 
بعــدم ضــرب أو متزيــق وتلــف القشــرة 
اخلارجية أثناء عملية الغســيل كما  أن 
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 : Chemri( طور الثاني )الجمري( 2)
 
 
 
 
 
 
 
 

  
( أسابيع حسب البيئة 6 - 4) وفي هذا الطور تأخذ حبة الثمرة في النمو السريع واالستطالة وتستمر لفترة ما بين

( نسبة الرطوبة عالية 3ي الوزن والحجم )( الزيادة السريعة ف2( اللون أخضر )1وتتميز حبة الجمري ) واملناخ.
 ( الطعم قابضة.4)
 : Yellow Khalal( الطور الثالث البسر )الخالل األصفر( 3)
 
 
 
 
 
 
 
 

  
( تزايد بنسبة السكر 4( بطيئة الزيادة في الوزن )3( بحبة كبيرة الحجم )2( اللون أصفر )1يتميز هذا الطور )

 بض )عفص(.( قليلة الطعم القا6( حلو الطعم )5)
 : Rutab( الطور الرابع الرطب 4)
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 : Chemri( طور الثاني )الجمري( 2)
 
 
 
 
 
 
 
 

  
( أسابيع حسب البيئة 6 - 4) وفي هذا الطور تأخذ حبة الثمرة في النمو السريع واالستطالة وتستمر لفترة ما بين

( نسبة الرطوبة عالية 3ي الوزن والحجم )( الزيادة السريعة ف2( اللون أخضر )1وتتميز حبة الجمري ) واملناخ.
 ( الطعم قابضة.4)
 : Yellow Khalal( الطور الثالث البسر )الخالل األصفر( 3)
 
 
 
 
 
 
 
 

  
( تزايد بنسبة السكر 4( بطيئة الزيادة في الوزن )3( بحبة كبيرة الحجم )2( اللون أصفر )1يتميز هذا الطور )

 بض )عفص(.( قليلة الطعم القا6( حلو الطعم )5)
 : Rutab( الطور الرابع الرطب 4)
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( 2( طراوة الحبة )1تبدأ عملية التحول من البسر إلى الرطب من ذنب الثمرة ويستمر حتى قمتها وتتميز الرطب )
 - 2( فترة الرطب ما بين 6( سكرية الطعم )5( الحالوة واضحة جدًا )4( اختفاء املادة الغضية )3عسلية اللون )

 .%45-40( الرطوبة ما بين 7أسابيع ) 4
 
 : Tamer( الطور الخامس التمر 5)
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب التربة لألسودمرحلة التمر توضح النضوج الكامل للتمر باللون املائل للحمرة واللون املائل 
 

( رطوبة 2( قوام متماسك )1التمر هو املرحلة النهائية لعملية النضج لثمرة التمر وكلمة التمر تدل على )
( القشرة الخارجية تكون ملتصقة باللب مكونة شكاًل 4( اللون ما بين األحمر إلى البني )3) %28-25منخفضة 

 جمياًل بتعرقاتها ولكن ال تلبث أن تنفصل القشرة نتيجة ظروف بيئية. 
 
  جني تمور املجهول )الحصاد(. 1

بتمبر وحسب حرارة املوسم وقد يستمر الجني إلى يتم قطاف ثمار املجهول في منتصف الشهر التاسع )أيلول( س
منتصف الشهر العاشر لذلك إن عملية القطاف تستغرق وقتًا وجهدًا والسبب في ذلك يعود إلى أن ثمرة 
املجهول ذات كلفة عالية وال يمكن بأي حال تعريضها إلى املخاطر )حشرية أو أضرار الطيور( لذا تكييس 

على حبات التمر وبسبب وزن تمرة املجهول فإنها تسقط في داخل الكيس  بأكياس في وقت مبكر للمحافظة
بسبب ثقلها علمًا أن قطف ثمار املجهول يكون بالحبة بعكس أنواع التمور األخرى التي تجنى بقطع العذوق لذا 

ديق طبقة وعملية جمع التمور في صنا Soft Dateتجنى تدريجيًا بالتتابع مع عملية النضج وتعتبر تمور املجهول 
 .Shallow Dishواحدة 

م وبهذه الحالة يجب  50م إلى  45نحن نعلم أن حرارة الحقل عالية نوعًا ما بحدود  :عملية التبريد األولى.2
ساعة تشد حبة التمر وتتماسك وتحافظ على  24م وملدة 5م ومن ثم إلى  15خفض درجة الحرارة تدريجيًا إلى 

 شكلها املميز.
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( 2( طراوة الحبة )1تبدأ عملية التحول من البسر إلى الرطب من ذنب الثمرة ويستمر حتى قمتها وتتميز الرطب )
 - 2( فترة الرطب ما بين 6( سكرية الطعم )5( الحالوة واضحة جدًا )4( اختفاء املادة الغضية )3عسلية اللون )

 .%45-40( الرطوبة ما بين 7أسابيع ) 4
 
 : Tamer( الطور الخامس التمر 5)
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب التربة لألسودمرحلة التمر توضح النضوج الكامل للتمر باللون املائل للحمرة واللون املائل 
 

( رطوبة 2( قوام متماسك )1التمر هو املرحلة النهائية لعملية النضج لثمرة التمر وكلمة التمر تدل على )
( القشرة الخارجية تكون ملتصقة باللب مكونة شكاًل 4( اللون ما بين األحمر إلى البني )3) %28-25منخفضة 

 جمياًل بتعرقاتها ولكن ال تلبث أن تنفصل القشرة نتيجة ظروف بيئية. 
 
  جني تمور املجهول )الحصاد(. 1

بتمبر وحسب حرارة املوسم وقد يستمر الجني إلى يتم قطاف ثمار املجهول في منتصف الشهر التاسع )أيلول( س
منتصف الشهر العاشر لذلك إن عملية القطاف تستغرق وقتًا وجهدًا والسبب في ذلك يعود إلى أن ثمرة 
املجهول ذات كلفة عالية وال يمكن بأي حال تعريضها إلى املخاطر )حشرية أو أضرار الطيور( لذا تكييس 

على حبات التمر وبسبب وزن تمرة املجهول فإنها تسقط في داخل الكيس  بأكياس في وقت مبكر للمحافظة
بسبب ثقلها علمًا أن قطف ثمار املجهول يكون بالحبة بعكس أنواع التمور األخرى التي تجنى بقطع العذوق لذا 

ديق طبقة وعملية جمع التمور في صنا Soft Dateتجنى تدريجيًا بالتتابع مع عملية النضج وتعتبر تمور املجهول 
 .Shallow Dishواحدة 

م وبهذه الحالة يجب  50م إلى  45نحن نعلم أن حرارة الحقل عالية نوعًا ما بحدود  :عملية التبريد األولى.2
ساعة تشد حبة التمر وتتماسك وتحافظ على  24م وملدة 5م ومن ثم إلى  15خفض درجة الحرارة تدريجيًا إلى 

 شكلها املميز.
 
 
 
 
 

  

 

 7 

 : Chemri( طور الثاني )الجمري( 2)
 
 
 
 
 
 
 
 

  
( أسابيع حسب البيئة 6 - 4) وفي هذا الطور تأخذ حبة الثمرة في النمو السريع واالستطالة وتستمر لفترة ما بين

( نسبة الرطوبة عالية 3ي الوزن والحجم )( الزيادة السريعة ف2( اللون أخضر )1وتتميز حبة الجمري ) واملناخ.
 ( الطعم قابضة.4)
 : Yellow Khalal( الطور الثالث البسر )الخالل األصفر( 3)
 
 
 
 
 
 
 
 

  
( تزايد بنسبة السكر 4( بطيئة الزيادة في الوزن )3( بحبة كبيرة الحجم )2( اللون أصفر )1يتميز هذا الطور )

 بض )عفص(.( قليلة الطعم القا6( حلو الطعم )5)
 : Rutab( الطور الرابع الرطب 4)
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كميــة امليــاه الزائــدة هــي األخــرى تؤثــر 
يف نوعيــة متــر املجهــول بســبب ازديــاد 
نســبة احلموضــة فيــه لــذا فــإن عمليــة 
التجفيــف يجــب أن تكــون هــي األخــرى 
ال تؤثــر علــى قشــرة التمــرة ومــن ثــم 
جتــري عمليــة التعقيــم للتخلــص مــن 
احلشــرات وبيوضهــا باســتخدام مــواد 

التبخيــر ويف غــرف محكمــة.
5.التدريج

عمليــة التدريــج عمليــة مهمــة لتعيــن 
ألنهــا  احلجــوم  أو  األحجــام  وفــرز 
أساســية يف حتديــد األســعار وحتديــد 
التعبئــة الازمــة وهــذه العمليــة حتتــاج 
إلــى مراقبــة وســيطرة وعمــال ماهريــن 
حتديــد  يف  اآللــة  دخلــت  وحديثــاً 

واألوزان. احلجــوم 
لتمــر  والتدريــج  الفــرز  مواصفــات 

ل ملجهــو ا
لتمــور  املثاليــة  الرطوبــة  نســبة   .1

.25-28% مــن  املجهــول 
2. يتــم فــرز النخــب األول عــن النخــب 
الثانــي وعــن التمــور الناشــفة والتالفــة.
3. التمــور النخــب األول هــي التمــور 
ذات التعــرق اجلميــل واخلاليــة مــن أي 
تعرقــات هوائيــة ممــا يكســبها اللــون 

البنــي اجلميــل.
4. متــور النخــب الثانــي هــي التمــور 
ــر  ــون األصف ــى الل ــا إل ــل لونه ــي ميي الت
بــن  مــا  هــواء  دخــول  نتيجــة  البنــي 
نتيجــة ممــا  الثمــرة  القشــرة وحلكــم 
النخــب  عــن  يختلــف  تعرقهــا  يجعــل 
األول وهــي متــور جيــدة ألنهــا طبيعيــة 
نتيجــة الظــروف البيئيــة وكذلــك نوعيــة 
التربــة التــي تؤثــر يف تكويــن كالســوم 
كلوكوزيــت وكالســيوم فركتوزيــت حتــت 

جلــد الثمــرة نتيجــة جفــاف الثمــرة.
أضــرار  مــن  خاليــة  تكــون  أن   .5
ميكانيكيــة أو فيزيائيــة أو كيمياويــة.

6. أن تكــون خاليــة مــن العيــوب مثــل 
االنتفــاخ، التســكر، انفصــال القشــرة.

عيوب متر املجهول: 
1. التنفيــخ كمــا أشــرنا ســابقاً ســببه 

البيئيــة.  الظــروف 
2. تبلور السكريات حتت القشرة. 

األكســدة  نتيجــة  الثمــر  اســوداد   .3
للمــواد الفيثوليــة وكذلــك التفاعــات 
مــع  الســكريات  )تفاعــل  الكيمــاوي 
األحمــاض األمينيــة( تفاعــل ميكــرو. 
اخلليــك  حامــض  رائحــة  ظهــور   .4
ــر بســبب  ــر ســكريات التم نتيجــة تخم

العاليــة.  الرطوبــة 
موعــد  حتديــد  يف  املؤثــرة  العوامــل 

جلنــي ا
املؤثــرة يف موعــد  العوامــل  مــن أهــم 

هــي: اجلنــي 
1. نوعيــة الصنــف وطبيعــة االســتهاك 

)مباشــر، تصديــر، تصنيــع(.
حــرارة،  مــن  اجلويــة،  الظــروف   .2

الــخ.  ... أمطــار،  ريــاح، 
 - املختلفــة  الزراعيــة  العمليــات   .3

النخيــل. خدمــة 

4. كثافة احلمل.
ومــن  العــذق  مــن  الثمــرة  موقــع   .5

. ة لشــجر ا
6. اخلبرة يف الصنف.

7. نسبة الرطوبة يف الثمرة
اإلقالل من التلف والهدر

1. تدريــب العمالــة بشــكل جيــد يخــدم 
نخلــة املجهــول.

2. وقــت اجلنــي أن يكــون صباحــاً أو 
مســاًء والتخلــص مــن فتــرة الظهيــرة 

الشــمس. وحــرارة 
3. استخدام عربات نقل مبردة.

مظللــة  أماكــن  يف  التمــور  وضــع   .4
التهويــة. وجيــدة 

يضــر  بشــكل  التمــور  رمــي  عــدم   .5
التمــر. بحبــة 

6. اختيــار العبــوات احلقليــة املناســبة 
ــة امللمــس. ــف والناعم للصن

7. نظافة العبوات.
العبــوات  داخــل  التمــور  ترتيــب   .8

جيــد. بشــكل 
أحجــام متــور املجهــول يف األردن وعــدد 

احلبــات يف عبــوة 5 كغــم
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( 2( طراوة الحبة )1تبدأ عملية التحول من البسر إلى الرطب من ذنب الثمرة ويستمر حتى قمتها وتتميز الرطب )
 - 2( فترة الرطب ما بين 6( سكرية الطعم )5( الحالوة واضحة جدًا )4( اختفاء املادة الغضية )3عسلية اللون )

 .%45-40( الرطوبة ما بين 7أسابيع ) 4
 
 : Tamer( الطور الخامس التمر 5)
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب التربة لألسودمرحلة التمر توضح النضوج الكامل للتمر باللون املائل للحمرة واللون املائل 
 

( رطوبة 2( قوام متماسك )1التمر هو املرحلة النهائية لعملية النضج لثمرة التمر وكلمة التمر تدل على )
( القشرة الخارجية تكون ملتصقة باللب مكونة شكاًل 4( اللون ما بين األحمر إلى البني )3) %28-25منخفضة 

 جمياًل بتعرقاتها ولكن ال تلبث أن تنفصل القشرة نتيجة ظروف بيئية. 
 
  جني تمور املجهول )الحصاد(. 1

بتمبر وحسب حرارة املوسم وقد يستمر الجني إلى يتم قطاف ثمار املجهول في منتصف الشهر التاسع )أيلول( س
منتصف الشهر العاشر لذلك إن عملية القطاف تستغرق وقتًا وجهدًا والسبب في ذلك يعود إلى أن ثمرة 
املجهول ذات كلفة عالية وال يمكن بأي حال تعريضها إلى املخاطر )حشرية أو أضرار الطيور( لذا تكييس 

على حبات التمر وبسبب وزن تمرة املجهول فإنها تسقط في داخل الكيس  بأكياس في وقت مبكر للمحافظة
بسبب ثقلها علمًا أن قطف ثمار املجهول يكون بالحبة بعكس أنواع التمور األخرى التي تجنى بقطع العذوق لذا 

ديق طبقة وعملية جمع التمور في صنا Soft Dateتجنى تدريجيًا بالتتابع مع عملية النضج وتعتبر تمور املجهول 
 .Shallow Dishواحدة 

م وبهذه الحالة يجب  50م إلى  45نحن نعلم أن حرارة الحقل عالية نوعًا ما بحدود  :عملية التبريد األولى.2
ساعة تشد حبة التمر وتتماسك وتحافظ على  24م وملدة 5م ومن ثم إلى  15خفض درجة الحرارة تدريجيًا إلى 

 شكلها املميز.
 
 
 
 
 

  

 
صورة توضح التعرق يف قشرة املجهول
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إذا  املجهــول  متــر  أوزان  تصــل  وقــد 
غــم   40-60 إلــى  فيــه  العنايــة  متــت 

الواحــدة. للثمــرة 
:Packing التعبئة والتغليف

التعبئــة والتغليــف تعتمــد علــى طلــب 
ــاً يعلــب يف علــب  ــن ولكــن عموم الزبائ
كرتونيــة 5 كغــم وهنالــك 3 كغــم و2 كغــم 
وواحــد كغــم وتكــون هــذه العلــب ذات 
ــون  ــف بنايل ــة وتغل ــة ضــد الرطوب نوعي

.Storage Shrink اخلــزن 
تكون عملية اخلزن على نوعن:

1. اخلزن ملدى قصير.
2. اخلزن ملدى طويل.

اخلــزن ملــدى قصيــر توضــع يف مخــازن 
5 م إلــى 10 م، أمــا اخلــزن ملــدى طويــل 
فتوضــع يف مخــازن ذات درجــات حرارة 

18 إلــى 25 م.
واأللــوان  املجهــول  لتمــور  التدريــج 

عامليــاً للتدريــج  املســتخدمة 
موعــد  حتديــد  يف  املؤثــرة  العوامــل 

جلنــي ا
املؤثــرة يف موعــد  العوامــل  مــن أهــم 

هــي: اجلنــي 
8. نوعيــة الصنــف وطبيعــة االســتهاك 

)مباشــر، تصديــر، تصنيــع(.
حــرارة،  مــن  اجلويــة،  الظــروف   .9

الــخ.  ... أمطــار،  ريــاح، 
 - املختلفــة  الزراعيــة  10.العمليــات 

النخيــل. خدمــة 
11.كثافة احلمل.

ومــن  العــذق  مــن  الثمــرة  12.موقــع 
. ة لشــجر ا

13.اخلبرة يف الصنف.
14.نسبة الرطوبة بالثمرة.
اإلقالل من التلف والهدر

9. تدريــب العمالــة بشــكل جيــد يخــدم 
نخلــة املجهــول.

10.وقــت اجلنــي أن يكــون صباحــاً أو 
مســاًء والتخلــص مــن فتــرة الظهيــرة 

الشــمس. وحــرارة 
11.استخدام عربات نقل مبردة.

مظللــة  أماكــن  يف  التمــور  12.وضــع 
التهويــة. وجيــدة 

يضــر  بشــكل  التمــور  رمــي  13.عــدم 
التمــر. بحبــة 

ــة املناســبة  ــوات احلقلي ــار العب 14.اختي
للصنــف والناعمــة امللمــس.

15.نظافة العبوات.
العبــوات  داخــل  التمــور  16.ترتيــب 

جيــد. بشــكل 
الهدر يف غلة النخلة احملهول

إن الهــدر يف غلــة نخلــة املجهــول كبيــر 
جــداً وذلــك حســب املعادلــة التاليــة:

1. الهــدر يف كميــة العــذوق إلى النصف 
حيــث تنتــج النخلــة بحــدود )24( عــذق 

يبقــى علــى النخلــة فقــط )12( عــذق.
2. الهــدر يف العــذق الواحــد حيــث يتــم 
قــص أكثــر مــن )60( شــمراخ، وإضافــة 
إلــى ذلــك يتــم تقصيــر ثلــث الشــماريخ 

الــى اقــل مــن النصــف طــوالً.

3. الهــدر يف حبــات التمــر حيــث يتــرك 
علــى الشــمراخ الواحــد مــا بــن 10 إلــى 
12 حبــة وهــو يحتــوي علــى )52-60( 

حبــة متــر.
ومبعادلــة حســابية بســيطة إن العــذق 
 )5000( علــى  يحتــوي  الــذي  الواحــد 
حبــة متــر ويــزن بحــدود )35-30( كغــم 
ــة متــر  ــى )500( حب ســوف ينخفــض إل
ويــزن العــذق بعــد النضــوج إلــى 8 كغــم، 
وهــذا يعنــي أن الهــدر كبيــر جــداً، لــذا 
أنصــح مزارعــي املجهــول بــأن يقللــوا 
مــن عمليــة اخلــف اجلائــر علــى العذوق 
والشــماريخ وحبــات التمــر، ويســتفاد 
منطقــي  بشــكل  النخلــة  إنتــاج  مــن 

وعلمــي.
املراجع العلمية: 

حســن،  خالــد  حســن  العكيــدي   .1
ودرة  الشــجر  ســيدة  التمــر  نخلــة 
الثمــر، 2010-2009، دار آمنــة للنشــر 

األردن. عمــان،  والطباعــة، 
حســن،  خالــد  حســن  العكيــدي   .2
الشــبكة العراقيــة لنخلــة التمــر، التمــور 

اجلــودة. وعوامــل 
حســن،  خالــد  حســن  العكيــدي   .3
والتصنيــع  التمــور  وجنــي  احلصــاد 
الهاشــمية،  اجلامعــة  يف  محاضــرة 

.2017
حســن،  خالــد  حســن  العكيــدي   .4
الــدورة  النخيــل،  خدمــة  عمليــات 
األردنيــة. التمــور  التدريبيــة جلمعيــة 
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وي )تفاعل السكريات مع األحماض اسوداد الثمر نتيجة األكسدة للمواد الفيثولية وكذلك التفاعالت الكيما .3
 األمينية( تفاعل ميكرو. 

 ظهور رائحة حامض الخليك نتيجة تخمر سكريات التمر بسبب الرطوبة العالية.  .4
 العوامل املؤثرة في تحديد موعد الجني

 من أهم العوامل املؤثرة في موعد الجني هي:
 نوعية الصنف وطبيعة االستهالك )مباشر، تصدير، تصنيع(. .1
 روف الجوية، من حرارة، رياح، أمطار، ... الخ.الظ .2
 خدمة النخيل. -العمليات الزراعية املختلفة  .3
 كثافة الحمل. .4
 موقع الثمرة من العذق ومن الشجرة. .5
 الخبرة في الصنف. .6
 نسبة الرطوبة في الثمرة .7

 اإلقالل من التلف والهدر
 تدريب العمالة بشكل جيد يخدم نخلة املجهول. .1
 صباحًا أو مساًء والتخلص من فترة الظهيرة وحرارة الشمس.وقت الجني أن يكون  .2
 استخدام عربات نقل مبردة. .3
 وضع التمور في أماكن مظللة وجيدة التهوية. .4
 عدم رمي التمور بشكل يضر بحبة التمر. .5
 اختيار العبوات الحقلية املناسبة للصنف والناعمة امللمس. .6
 نظافة العبوات. .7
 جيد. ترتيب التمور داخل العبوات بشكل .8

 كغم 5أحجام تمور املجهول في األردن وعدد الحبات في عبوة 
 كغم /تضم حبة تمر 5علبة  معدل الوزن الوزن/غم الحجم
 حبة Small  14 12 76-80صغير 

 Medium  15-18 16 55-71متوسط 
 Large  19-23 21 43-50كبير 

 Jumbo 24-27 25 37-45جمبو 
 Super Jumbo  +27 29 30-40سوبر جمبو 

 
 غم للثمرة الواحدة. 60-40وقد تصل أوزان تمر املجهول إذا تمت العناية فيه إلى 

 :Packingالتعبئة والتغليف 
كغم  2كغم و 3كغم وهنالك  5التعبئة والتغليف تعتمد على طلب الزبائن ولكن عمومًا يعلب في علب كرتونية 

 .Storageالخزن  Shrinkلف بنايلون وواحد كغم وتكون هذه العلب ذات نوعية ضد الرطوبة وتغ
 تكون عملية الخزن على نوعين:

 الخزن ملدى قصير. .1
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 الخزن ملدى طويل. .2
م، أما الخزن ملدى طويل فتوضع في مخازن ذات درجات حرارة  10م إلى  5الخزن ملدى قصير توضع في مخازن 

 م. 25إلى  18
 

 يا  عامل التدريج لتمور املجهول واأللوان املستخدمة للتدريج
 اللون  Size الحجم
 Medium Maroon الوسط

 Large Black الكبير
 Jumbo Golden الجمبو

 S. Jumbo Golden سوبر جمبو
 Classic Green كالسيك

403 403 Blue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل يمثل حجوم تمر املجهول 
 محتويات تمر املجهول 

 % Keal 277 الطاقة
 %58 غم 74.97 كربوهيدرات 

 %1.81 غم 1.58 وتين بر 
 %1 غم 0.10 الدهون الكلية 

 صفر % mg 0 كولسترول 
 % 18 غم 6.7 ألياف 
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محتويــات متــر املجهول 

القيمــة الغذائيــة لتمــر املجهــول

أهــم العناصــر املعدنيــة يف متــر املجهــول

 12 

 القيمة الغذائية لتمر املجهول 
 21.32 غم/ ماء 

 277 كيلو سعره/ طاقة 
 Kj 1160 /  طاقة

 1.81 غرام / بروتين
 0.15 كلية دهون 

 1.74 رماد
 74.97 كربوهيدرات

 6.7 لياف كلية
 66.47 كريات كليةس

 0.53 سكروز
 33.68 كلوكوز 
 31.95 فركتوز 
 0.30 مالتوز 

 صفر كولسترول
 

 أهم العناصر املعدنية في تمر املجهول 
Ca 64 
Fe 0.90 

Mg 5.4 
P 62 
K 696 

Na 1 
Zn 0.44 
Cu 0.3 

Mg 0.2 
 

 العوامل املؤثرة في تحديد موعد الجني
 د الجني هي:من أهم العوامل املؤثرة في موع

 نوعية الصنف وطبيعة االستهالك )مباشر، تصدير، تصنيع(. .8
 الظروف الجوية، من حرارة، رياح، أمطار، ... الخ. .9

 خدمة النخيل. -العمليات الزراعية املختلفة  .10
 كثافة الحمل. .11
 موقع الثمرة من العذق ومن الشجرة. .12
 الخبرة في الصنف. .13
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دراسة اجلدوى االقتصادية 
ملشروع زراعة نخيل املجهول 

حتديــد  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
اجلــدوى االقتصاديــة املبدئيــة ملشــروع 
زراعــة نخيــل التمــر صنــف "املجهــول" 
نظــراً لزيــادة معــدالت اســتهاك هــذا 
مســتوى  علــى  التمــور  مــن  الصنــف 
العالــم وزيــادة فــرص إنتاجــه يف اململكــة 
يهــدف  حيــث  الهاشــمية،  األردنيــة 
املجهــول  نخيــل  زراعــة  إلــى  املشــروع 
التابعــة حملافظــة  األغــوار  منطقــة  يف 
البلقــاء والواقعــة علــى طــول ضفــة نهــر 
األردن الــذي يقــع اجلــزء األكبــر منــه 
علــى  األردنّيــة وميتــد  األراضــي  علــى 
الناحيــة  مــن  الفلســطينّية  األراضــي 
األخــرى. حيــث يبــن اجلــدول التالــي 

للمشــروع. األوليــة  املؤشــرات 
الدراســة  حجــم  إلــى  بالنظــر  تنويــه: 
األصليــة "دراســة اجلــدوى االقتصاديــة 
النخيــل  زراعــة  ملشــروع  املبدئيــة 
هيئــة  بهــا  قامــت  التــي  املجهــول" 
اإلســثتمار األردنيــة ســنة 2017 وألهميــة 

املوضــوع فقــد حرصــت مجلــة الشــجرة 
ملخــص  نشــر  إعــادة  علــى  املباركــة 
الدراســة بالتنســيق مــع هيئــة االســثتمار 
األردنيــة، وللمزيــد مــن املعلومــات ميكــن 
عبــر  الهيئــة  مــع  املباشــر  التواصــل 

االلكترونــي موقعهــم 
حتميــل  أو    http://www.jic.gov.jo
ملــف الدراســة )pdf( مــن الرابــط التالــي 
http://cutt.us/mRneb وعليــه اقتضــى 

ــه. التنوي
دراسة السوق   

وصــف املشــروع: املشــروع هــو عبــارة 
النخيــل  لزراعــة  مزرعــة  إنشــاء  عــن 
املجهــول وإنتــاج ثمــار التمــر املجهــول 
يف األغــوار الــذي ميتــاز بصدارتــه يف 
األســواق العامليــة نظــراً حلجــم الثمــرة 
واتــزان حاوتهــا ونكهتهــا املرغوبــة. وقد 
مت اختيــار منطقــة األغــوار الوســطى يف 
محافظــة البلقــاء نظــراً لكونهــا حتتــوي 
الزراعيــة يف  األراضــي  أخصــب  علــى 

www.jic.gov.jo

هيئة االستثمار األردنية
المملكة األردنية الهاشمية

محــور تمـر المجهــول
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اململكــة وميتــاز منــاخ األغــوار مبناخــه 
الدافــئ شــتاًء واحلــار جــداً صيفــاً وهو 
مــا يناســب زراعــة نخيــل متــر املجهــول 

ــاخ.    ــل هــذا املن ــاج ملث التــي حتت
تشــتمل  املتوقعــة:  املنتجــات  وصــف 
التمــر  املتوقعــة  املشــروع  منتجــات 
املجهــول املغلــف وغيــر املغلف )بكميات 
متعــددة( أو املقــدم يف عبــوات مختلفــة 

احلجــم والشــكل. 
حجم السوق 

ــغ حجــم ســوق  ســوق التمــور الكلــي: بل
 2015 العــام  يف  التمــور  مــن  األردن 
ــع 1.6  ــك بواق ــي 15,263 طــن وذل حوال
ــر ســوق التمــور  ــرد. ويعتب ــكل ف ــم ل كغ
يف األردن مــن األســواق التــي تطغــى 
حيــث  املســتوردة،  املنتجــات  عليهــا 
 80% مــن  أكثــر  املســتوردات  تشــكل 
مــن إجمالــي ســوق التمــور وبخاصــة 
واجلزائــر  واإلمــارات  الســعودية  مــن 

كمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي.
الشكل 1.

تقديــرات  التالــي  اجلــدول  يبــن 
احتســاب حجــم الســوق األردنــي مــن 
بنــاًء علــى كميــة   2015 للعــام  التمــور 
اإلنتــاج احمللــي والصــادرات الوطنيــة 

اململكــة.  مســتورادت  وصــايف 
العــادات  أن  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
بــدأت  األردنيــن  لــدى  اإلســتهاكية 
التمــور  لتنــاول  مؤخــراً   أكثــر  تتجــه 
خاصــًة وأنــه غــذاء متكامــل يحتــوي 
علــى جميــع العناصــر الغذائيــة، وهــذا 
مــا ســيزيد مــن معــدالت االســتهاك 
القادمــة.   الســنوات  خــال  املتوقعــة 
كميــات  التالــي  يبــن اجلــدول  حيــث 
التمــور  مــن  والتصديــر  اإلســتيراد 
املاضيــة،  ســنوات  اخلمــس  خــال 
إلــى  حيــث تشــير هــذه اإلحصــاءات 
ارتفــاع حجــم الصــادرات الوطنيــة منــذ 

مشروع زراعة النخيل املجهول

اإلنتاج املحلي 
اإلستيراد 

توزيع سوق التمور اإلجمالي بحسب اإلنتاج احمللي واإلستيراد للعام 2015
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العــام 2010 ولغايــة عــام 2015، يف حــن 
انخفضــت كميــة املســتوردات يف العــام 
2015 عــن كميتهــا يف العــام 2014 وهــو 
مــا يعطــي مؤشــراً واضحــاً علــى زيــادة 
كميــات اإلنتــاج احمللــي مــن التمــور. 

اإلنتاج احمللي والتصدير
مــن  احمللــي  اإلنتــاج  حجــم  يقــدر 
التمــور مــن واقــع املســوحات الســوقية 
بحوالــي  الزراعــة  وزارة  وتقديــرات 
6,548 طــن لعــام 2015. كمــا بلــغ حجــم 
 3,642 حوالــي   2015 لعــام  الصــادرت 
طــن، حيــث يعتبــر الســوق الســعودي 
واملصــري واإلماراتــي مــن أكبــر وجهات 
األردنيــن  التمــور  ملنتحــي  التصديــر 
بلــغ  فقــد  عليــه  وبنــاًء  عــام.  بشــكل 
ــن حصــة  ــي م حجــم االســتهاك احملل
يتــوزع  طــن.   2,906 احمللــي  اإلنتــاج 
إنتــاج التمــور يف اململكــة علــى أصنــاف 
محــددة مــن أهمهــا املجهــول والبرحــي 
والشــقرا  واخلــاص  والســكري 
واحليانــي  واملكتومــي  واخلضــري 
والزغلــول واحلــاوى واألحمــر الطــال 
والزهــدي ودجلــة نــور. ويبــن اجلــدول 
التالــي، صــادرات األردن مــن التمــور يف 

 .2015 العــام 
يشــير اجلــدول الســابق باإلضافــة إلــى 
أهــم الــدول التــي تعــد وجهــًة لتصديــر 
التمــور األردنيــة، إلــى أن بعــض الــدول 
وايطاليــا  فرنســا  وأهمهــا  األوروبيــة 
تســتورد  املتحــدة  واململكــة  وأملانيــا 
كميــات منافســة مــن التمــور األردنيــة 

وهــو مــا يعــد عامــًا محبــذاً للتوســع 
يف مجــال التصديــر لــدول أوروبــا نظــراً 
لكونهــا حتقــق قيــم عاليــة مــن الدخــل 
النــاجت عــن التصديــر، حيــث حققــت 
قيمــة الصــادرات إلــى الــدول األوروبيــة 
صــادرات  قيمــة  مجمــوع  مــن   15%
 .2015 العــام  يف  التمــور  مــن  اململكــة 
اســرائيل  أن  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
كميــات  لديهــا  التــي  الــدول  مــن 
تصديــر كبيــرة مــن التمــور إلــى دول 
ــة الصــادرات  ــث بلغــت كمي ــا، حي أوروب
العــام  يف  أوروبــا  لــدول  اإلســرائيلية 
2015 حوالــي 38 ألــف طــن مــن التمــور 
وفقــاً إلحصــاءات اخلارطــة التجاريــة 
الدولــة  يجعلهــا  مــا  وهــذا  العامليــة، 
األكثــر منافســًة للتمــور األردنيــة ســواًء 
مــن حيــث اإلنتــاج أو التجــارة اخلارجية 
خاصــًة وأن خصائــص زراعــة املجهــول 
حيــث  مــن  البلديــن  كا  يف  متوفــرة 
الزراعيــة  األراضــي  وخصوبــة  املنــاخ 
وغيرهــا مــن اخلصائــص التــي يجــب 
وإنتاجــه  النخيــل  لزراعــة  توفيرهــا 

منافســة. بكميــات 
كمــا يبــن اجلــدول التالــي أهــم الــدول 
مــن  والتــي  عامليــاً  للتمــور  املصــدرة 
املمكــن أن تنافــس التمــور األردنيــة يف 

مجــال التجــارة اخلارجيــة. 
وباإلضافــة إلــى اإلحصــاءات الرســمية 
التــي مت اعتمادهــا مــن وزارة الزراعــة 
ودائــرة اإلحصــاءات العامــة، فقــد متت 
مقابلــة رئيــس جمعيــة التمــور األردنيــة 
ــى  ــق العمــل لإلطــاع عل ــل فري مــن قب
بعــض املعلومــات املتعلقة بقطــاع التمور 
يف األردن، حيــث تعمــل اجلمعيــة علــى 
اجلهــات  لــدى  التمــور  قطــاع  متثيــل 
ذات العاقــة والترويــج للتمــور األردنيــة 
وفــق املعاييــر العامليــة. حيــث أشــارت 
اجلمعيــة إلــى أن اململكــة حتتــوي علــى 

اجلــدول 1: حجــم الســوق األردنــي 
مــن التمور 

اجلــدول 2: حجــم اإلســتيراد والتصديــر مــن التمــور خــالل األعــوام
 )2015 – 2010(

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التجارة اخلارجية 

املصدر: وزارة الزراعة، التقرير السنوي 2015/ دائرة 
اإلحصاءات العامة، التجارة اخلارجية 

الكمية (طن)

201020112012201320142015البيان

8,0489,63510,91511,98517,53512,649اإلستيراد 

623516411660640292إعادة التصدير 

7,4259,11910,50411,32516,89512,357صاف املستوردات 

الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
1,9712,7112,2923,2023,5613,642الوطنية 

الكمية البيان  
(طن) 

12,649اإلستيراد 

292إعادة التصدير 

12,357صاف املستوردات 

6,548اإلنتاج احمللي 

3,642الصادرات الوطنية 

صاف حجم 
االستهالك  

15,263
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األراضــي  مــن  ألــف دومن   35 حوالــي 
الزراعيــة املزروعــة بالنخيــل كمــا يقــدر 
عــدد األشــجار فيهــا مــا يقــارب نصــف 
مليــون شــجرة مثمــرة وغيــر مثمــرة، 
ومــن املتوقــع أن يرتفــع اإلنتــاج األردنــي 
مــن التمــور وبخاصــة صنفــي املجهــول 
اململكــة  يف  إنتاجــاً  األكثــر  والبرحــي 
نتيجــًة  القادمــة  الســنوات  خــال 
حديثــاً  املزروعــة  املســاحات  لدخــول 
زخــم  إلســتمرار  ونتيجــًة  اإلنتــاج  يف 

الشــكل 2: حجــم اإلســتيراد والتصديــر مــن التمــور خــالل األعــوام
)2015 – 2010( 

0
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9,000
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18,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1971 2711 2292 3202 3561 3642

7425
9119

10504 11325

16895

12357

صافي املستوردات 
الصادرات الوطنية 

البلد
قيمة 

الصادرات 
الوطنية 

(ألف دينار)

قيمة إعادة 
التصدير 
(ألف دينار)

مجموع 
قيمة 

الصادرات 
(ألف 
دينار)

%
كمية 

الصادرات 
الوطنية 

(طن)

كمية إعادة 
التصدير 

(طن)

مجموع 
كمية 

التصدير 
(طن)

%

%432.416448.411%295.852.3348.16السعودية 

%652.318670.317%1,093.617.61111.219اإلمارات 

%494.50494.513%29402945مصر 

%432.50432.511%418.50418.57الكويت  

%414041411%594.20594.210لبنان 

%32303238%284.30284.35قطر

%13201323%791.70791.713املغرب
الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 

الفلسطينية 
17699.3275.35%173.380253.36%

%30203028%867086715الدول األوروبية 

%28617846412%986.717 811.9174.8أخرى 

%3,6422923,934100%5,6273445971100اجملموع

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التجارة اخلارجية 

اجلدول 3 : التصدير وإعادة التصدير من التمور يف العام 2015 
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التوســع بزراعتــه وإنتاجــه وزيــادة عــدد 
األشــجار مؤخــراً بشــكل مكثــف نظــراً 
إلمكانيــة منــو فســائل نخيــل جديــدة 
ــة األشــجار املزروعــة،  ــب كمي ــى جان إل
علــى  واضحــاً  مؤشــراً  يعطــي  ممــا 
ــة يف  ــة املتوقع ــات اإلنتاجي ــادة الكمي زي

الســنوات القادمــة.  
اإلستيراد 

يعتبــر ســوق التمــور بشــكل عــام مــن 
االســتيراد،  يف  النشــطة  األســواق 
حيــث ياحــظ مــن التحليــل أن اململكــة 
التمــور  مــن  كبيــرة  كميــات  تســتورد 
واإلمــارات  الســعودية  مــن  وخاصــًة 
فقــد  وفلســطن،  والعــراق  واجلزائــر 
يف  اململكــة  مســتوردات  مجمــوع  بلــغ 
طــن   12,649 حوالــي   2015 العــام 

مــن التمــور مبختلــف أصنافهــا وبقيمــة 
أردنــي، يف  دينــار  مليــون   14.8 بلغــت 
حــن بلغــت كميــة صــايف املســتوردات 
يتــم اســتهاكها محليــاً حوالــي  التــي 
التالــي  اجلــدول  ويبــن  طــن.   12,357
يف  التمــور  مــن  األردن  مســتوردات 

   .2015 العــام 
اجلــدول  يبــن  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 
التالــي أهــم الــدول املســتوردة  للتمــور 
تكــون  أن  املمكــن  مــن  والتــي  عامليــاً 
األردنيــة.   للتمــور  تصديــر  وجهــات 

حجــم ســوق متــر املجهول 
يحتــل متــر املجهــول املرتبــة األولــى مــن 
بــن أصنــاف التمــور املنتجــة محليــاً من 
وأنشــطة  واإلســتهاك  اإلنتــاج  حيــث 
نظــراً  وذلــك   ، اخلارجيــة  التجــارة 

لكونــه يتمتــع بالعديــد مــن املزايــا التــي 
جتعــل منــه صنفــاً محبــذاً للمســتهلكن 
بســبب طعمــه وحجمــه وســهولة زراعته 
والقــدرة علــى إنتــاج كميــات كبيــرة منه، 
كمــا ميتــاز هــذا النــوع مــن التمــور بــأن 
محتــواه مــن الســكريات يقتصــر بشــكل 
األحاديــة  الســكريات  علــى  رئيســي 
)اجللوكــوز والفركتــوز( وليــس الســكر 
التأثيــر  ذو  )الســكروز(  الثنائــي 
الســلبي علــى مســتويات الســكر بــدم 
احتوائــه  إلــى  باإلضافــة  اإلنســان، 
علــى مســتويات عاليــة مــن البوتاســيوم 
والفســفور ومضــادات األكســدة. ومــن 
هنــا تكمــن أهميــة هــذا الصنــف مــن 
الغــذاء الصحــي ومبــرراً كافيــاً للزيــادة 

الكبيــرة علــى معــدالت اســتهاكه.  
يتواجــد نخيــل املجهــول بكثــرة يف كل 
مــن وادي األردن ووادي عربــة والقويــرة 
واألغــوار اجلنوبيــة والوســطى، حيــث 
ال تصلــح زراعتــه يف املناطــق الشــمالية 
مــن اململكــة نظــراً لعدم توافــر الظروف 

املائمــة لنمــوه. 
ــس  ــد أشــار رئي ــك، فق ــى ذل ــًة إل إضاف
جمعيــة التمــور األردنيــة فيمــا يتعلــق 
بالســوق املتوقــع للتمــر املجهــول بــأن 
معــدالت إنتاجــه واســتهاكه ســيزداد 
بشــكل كبيــر جــداً يف اململكــة ابتــداًء 
ــك بســبب دخــول  ــام 2017، وذل مــن الع
بفســائل  مزروعــة  جديــدة  مســاحات 
نخيــل املجهــول التــي يبــدأ إنتاجهــا بعــد 
خمــس ســنوات مــن زراعــة الفســيلة. 
كمــا أشــار إلــى أن املســاحات املزروعــة 
ــا  ــت يف وقتن ــل املجهــول قــد وصل بنخي
احلالــي إلــى مــا يقــارب 20 ألــف دومن، 
مــن  دومن  آالف   10 يقــارب  مــا  منهــا 
النخيــل املثمــر وبعــدد أشــجار يقــدر 
بحوالــي 240 ألــف نخلــة منتجــة، بينمــا 
حتتــوي املســاحات املتبقيــة ومبجمــل 

%القيمة (ألف دوالر)%الكمية (طن)البلد
%63,2176%147,52617العراق 

%83,2147%131,16915باكستان 

%136,26412%120,35814السعودية 

%93,1248%116,87413ايران 

%227,01020%103,06212تونس

%96,3258%87,85610االمارات 

%138,72412%44,9335اسرائيل 

%34,7983%28,5773اجلزائر 

%34,4653%12,4181فرنسا 

%33,0273%10,6981مصر 

%196,32617%68,2238أخرى 
مجموع 
%1,136,494100%871,694100العام 

املصدر: اخلارطة التجارية، اإلحصائيات الدولية

اجلدول 4: أهم الدول املصدرة للتمور عامليًا يف العام 2015 
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املجهــول  نخيــل  علــى  دومن  آالف   10
املــزروع حديثــاً وغيــر املثمــر. إضافــًة 
إلــى ذلــك، فقــد أفــاد رئيــس اجلمعيــة 
إلــى أن دومن نخيــل املجهــول الواحــد 
متــر  مــن  واحــد  طــن  حوالــي  ينتــج 
املجهــول، أي أن إنتــاج املجهــول يقــدر 
إلــى 10 آالف طــن، ويقــدر  أن يصــل 
رئيــس جمعيــة التمــور أنــه يتــم تصديــر 
املجهــول  إنتــاج  مــن   50% نســبته  مــا 
احمللــي ليصــل حجــم الصــادرات مــن 
ــا  ــى 5,000 طــن. وفيم ــول إل متــر املجه
يتعلــق بحجــم االســتيراد، فقــد تبــن 
ــة جــداً  ــات قليل أن األردن يســتورد كمي
مــن متــر املجهــول مــن فلســطن ومصــر 
)حيــث أن متــر املجهــول املصــري يعتبــر 
أقــل جــودًة مــن املنتــج احمللــي( ، ويعــاد 
تصديــره أو يُســتهلك محليــاً بأســعار 

ــل نســبياً.  أق
يلخــص اجلــدول التالــي أهــم املنتجــن 
ــم  للتمــور يف األردن ومســاهمة كل منه
يف إنتــاج متــر املجهــول وذلــك بنــاًء علــى 
وعــدد  الكلــي  النخيــل  أشــجار  عــدد 
أشــجار نخيــل املجهــول يف كل مزرعــة. 

حتليل األســعار
التمــور  أســعار  متوســط  حتديــد  مت 
يف اململكــة مــن خــال إجــراء دراســة 
ولبعــض  احمللــي  للســوق  ميدانيــة 
للتمــور،  املنتجــة  الرئيســية  املــزارع 
ويعــد متــر املجهــول والبرحــي مــن أهــم 
واألكثــر  األردن  يف  التمــور  أصنــاف 
طلبــاً مــن قبــل املســتهلكن احملليــن. 
ويبــن اجلــدول التالــي أســعار هذيــن 

األردن. يف  الصنفــن 
حملة عن املنافســني الرئيســيني 

هنالــك العديــد مــن الشــركات احملليــة 
وإنتــاج  النخيــل  بزراعــة  تقــوم  التــي 
حيــث  التمــور،  مــن  املختلفــة  األنــواع 
الدراســة  مــن  اجلــزء  هــذا  يتطــرق 

القيمة البلد 
%الكمية (طن)% (ألف دينار)

%7,26457%9,344.263السعودية 

%4,14433%4,499.230اإلمارات 

%227.72%321.42اجلزائر 

%7716%3833العراق 

%242.32%247.22أخرى 

%12,649100%14,795100اجملموع
املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، التجارة اخلارجية 

اجلدول 5: إستيراد األردن من التمور يف العام 2015 

%القيمة (ألف دوالر)%الكمية (طن)البلد
%188,70717%314,47735الهند

%109,79010%69,5008املغرب 
%60,8776%50,5486أمريكا 
%18,7672%33,3414اليمن
%73,6027%32,6624فرنسا
%20,1762%25,6583تركيا 

%29,7283%21,0532اندونيسيا 
%34,6993%21,7412اإلمارات 
%52,8815%19,6792بريطانيا 
%45,9774%18,8692ماليزيا 
%46,4524%17,0532أملانيا

%413,25238%265,97830أخرى 
%1,094,908100%890,559100مجموع العام 

املصدر: اخلارطة التجارية، اإلحصائيات الدولية 

اجلدول 6: أهم الدول املستوردة للتمور عامليًا يف العام 2015 
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إلــى تعــداد املنافســن الرئيســين، كمــا 
عامــة  معلومــات  ســرد  علــى  ويعمــل 
لــكل مزرعــة ويبــن املنتجــات الرئيســية 
عــاوة علــى املســاحات وعدد األشــجار 
يف كل مزرعــة كمــا هــو موضــح بــكل 

ــة:  مــن اجلــداول التالي
االســتراتيجية التســويقية  

التاليــة:  الفئــات  املشــروع  يســتهدف 
احملافظــات،  كل  يف  األردنــي  الســوق 
ومشــاغل  مصانــع  التصديــر،  أســواق 

األردن يف  التمــور 
األســعار املتوقعــة: يبلــغ الســعر املتوقــع 
ملنتجــات متــر املجهــول التــي ســتنتجها 
للطــن يف  املزرعــة حوالــي 4,262 دينــار 
الســنة الرابعــة للمشــروع واملقــدرة يف عام 

 .2021
اخلدمــات واملنتجــات املتوقعــة: تشــتمل 
خدمــات املشــروع املتوقعــة علــى تقــدمي 
منتجــات التمــر املجهــول املغلفــة وغيــر 
املغلفــة واملعبئــة بعبــوات محتلفــة الشــكل 

املصدر:   -  الدراسات امليدانية واملقابالت املتعددة لفريق الدراسة 

اجلدول 7: أهم املنافسني يف مجال إنتاج التمور ومتر املجهول يف األردن 
)بحسب جمعية التمور األرنية( 

عدد أشجار النخيل املزرعة
الكلي  

عدد أشجار نخيل 
اجملهول  

النسبةاملؤوية

%1,66428 6,000فخر البركة (النبر)
%21,1413,66517احلق 

االستثمارات الزراعية املتطورة 
%32,6711,6645(قعوار)

%3,0002,30077اخليرات 
%3,8501,41037خطاب 

%7,6907,01091الناعوري 
%5,8404,00068النوى
%2,0002,000100الكرم

%4,0002,50063الضفاف للمنتوجات الزراعية
%10,0007,00070النخلة املباركة 

%3,8003,62595نهر األردن 
%99,99236,83837اجملموع  

املنتجات الرئيسيةاملوقعاسم الشركة
متر اجملهول, متر البرحي, دير عالشركة مزارع خطاب للنخيل

وادي مـــــــوســـــــى, وادي عـــــــربـــــــة, وادي األردن, مزارع احلق  
العقبة

متــر اجملــهــول , متــر الــبــرحــي , متــر دجــلــة نــور , أنــواع 
أخرى

متــر اجملــهــول , متــر الــبــرحــي , متــر دجــلــة نــور , أنــواع وادي األردن, األزرق, العقبةمزارع البركة (النبر)
أخرى

متر اجملهول, متر البرحي الشونة اجلنوبيةمزارع النوى    

الشونة الشمالية, الشونة اجلنوبية مزارع الناعوري    
(الكرامة)

متر اجملهول, متر البرحي   

متر اجملهول, متر البرحيدير عالشركة االستثمارات الزراعية املتطورة (قعوار)

متر اجملهول, متر البرحي , متر دجلة نوردير عالمزارع اخليرات  

متر اجملهولدير عالمزارع الكرم  

متر اجملهول , أنواع متور أخرى بكميات قليلةالشونة اجلنوبية  مزرعة الضفاف للمنتوجات الزراعية

متر اجملهول , متر البرحيالشونة اجلنوبية  مزرعة النخلة املباركة

متر اجملهول , متور أخرى بكميات قليلة جداً  الشونة اجلنوبية  مزرعة نهر األردن
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واحلجــم. 
الترويج 

الترويجيــة  االســتراتيجية  تشــتمل 
يلــي: كمــا  للمشــروع 

جــذاب  إلكترونــي  موقــع  تصميــم   -
اجتماعــي  تواصــل  وصفحــة 

- املشــاركة يف املعــارض احملليــة والدوليــة 
للتمور 

- اســتخدام أســاليب العــرض الفعــال يف 
املــوالت التجاريــة 

البيع
تشــتمل اســتراتيجية البيــع للمشــروع كمــا 

يلي: 
اجلملــة  جتــار  إلــى  املباشــر  البيــع   -

ئــة  لتجز ا و
- البيــع إلــى املصانــع األخــرى التي تعتمد 

يف إنتاجهــا علــى منتجــات متر املجهول 
اخلارجيــة  األســواق  إلــى  البيــع   -

) يــر لتصد ا (
احلصة السوقية املتوقعة   

ــي احلصــة الســوقية  ــن اجلــدول التال يب
املتوقعــة للمشــروع يف الســنوات العشــر 

ــة. ــن إنشــاء املزرع ــى م األول
الدراســة الفنية للمشــروع    

متوسط السعر (دينار الوصف نوع التمر
أردني/ كغم)

اجملهول 

3 التمر اخلام من أرض املزرعة

متوسط سعر البيع ف محالت 
7التجزئة 

نخب أول حبة كبيرة 
9(للمستهلك)

نخب ثاني حبة كبيرة 
8(للمستهلك)

نخب ثالث حبة كبيرة 
7(للمستهلك)

نخب أول حبة صغيرة 
5(للمستهلك)

نخب ثاني حبة صغيرة 
3(للمستهلك)

يتراوح من نصف حسب احلجم ودرجة اجلفافالبرحي
دينار إلى 1.25 دينار 

اجلدول 8: أسعار التمور احمللية يف األردن  

السنة السنة 8 السنة 7 السنة 6السنة 5السنة 4السنة 3السنة 2السنة 1البيان
9

السنة 
 10

30547296120132144---كمية االنتاج (طن)

00022.540.554729099108كمية التصدير (طن)

كمية املبيعات احمللية 
0007.513.51824303336(طن)

11621220.11281.11345.21412.414831557.216351716.81802.6حجم سوق اجملهول (طن)

%2%2%2%2%1%1%1%0%0%0احلصة السوقية (%)

اجلدول 9: احلصة السوقية للمشروع
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الطاقة التصميمية للمشروع 
الطاقــة  التالــي  اجلــدول  يبــن 
تبلــغ  حيــث  للمشــروع،  التصميميــة 
100 دومن  الزراعيــة  مســاحة األرض 
وســيتم زراعــة 12 نخلــة يف كل دومن 

ليصبــح عــدد النخــات الكلــي 1,200 
طــن.    144 إنتــاج  بإجمالــي  نخلــة 

املســاحات  التالــي  اجلــدول  يبــن 
أجــل  ومــن  للمشــروع.  املطلوبــة 
الوصــول إلــى الطاقــة التصميميــة فإنــه 
يتطلــب شــراء أرض مســاحتها 100,000 

ــي ومخــازن مبســاحة  م2، وإنشــاء مبان
م2.  350 مقدارهــا  إجماليــة 

يبــن اجلــدول التالــي املــوارد املاديــة 
للمشــروع. املطلوبــة 

مت تقديــر األرقــام مــن واقــع دراســة 
الســوق

املــوارد البشــرية املطلوبة  

يبــن اجلــدول التالــي املــوارد البشــرية 
املطلوبــة للمشــروع، حيــث يبلــغ عــدد 
ثاثــة  فقــط  املطلــوب  املوظفــن 
 13,200 رواتــب  بإجمالــي  موظفــن 

ســنوياً.  أردنــي  دينــار 
هنــاك  أن  بالذكــر،  اجلديــر  ومــن 
تتطلــب  التــي  األنشــطة  مــن  عــدداً 

اجلدول 10: الطاقة التصميمية 
للمشروع

السنة األولىالبيان

مساحة االرض (ألف متر 
100مربع) 

12عدد النخالت لكل دون 

1,200عدد النخالت الكلي

120كمية اإلنتاج كغ/ شجرة 

كمية اإلنتاج اإلجمالية 
144(طن)

اجلدول 11: املساحات املطلوبة 
للمشروع

الوحدة (م2)البند

100,000األرض 

100املباني

250اخملازن

اجلدول 12: املوارد املادية املطلوبة للمشروع

القيمة (دينار)سعر الوحدةالوحدةالبند

100,0003.1310,000األرض م2

10015015,000املباني م2

25012030,000اخملازن م2

120,00020,000آالت وجتهيزات

140,000أعمال خارجية

شبكات ري 
20,000--بالتنقيط

15,0005,000تقنية معلومات

-أخرى

540,000اجملموع

مت تقدير األرقام من واقع دراسة السوق

اجلدول 13: املوارد البشرية املطلوبة للمشروع

عدد البند
املوظفي

الراتب 
(دينار/ 
شهرياً)

إجمالي الراتب 
(دينار/ سنوياً)

التشغيلي 
(دينار/ 
سنوياً)

اإلداري (دينار/ 
سنوياً)

مشرف 
6,000-15006,000عام

-23007,2007,200عامل

380013,2007,2006,000اجملموع
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يتــم  موســمية  بشــرية  مــوارد  وجــود 
ــام بهــذه  التعاقــد معهــا مــن أجــل القي
األنشــطة عنــد الطلــب، مثــل احلراثــة 
وتعبئتهــا  وجتميعهــا  الثمــار  وجنــي 
ويبــن  وتوزيعهــا.  ونقلهــا  وتغليفهــا 
الوظيفــي  الوصــف  التالــي  اجلــدول 
العــام للوظائــف الدائمــة املطلوبــة يف 

املشــروع.
التراخيــص املطوبة  

التراخيــص  التالــي  اجلــدول  يبــن 
الازمــة مــن اجلهــات املختلفــة لتنفيــذ 

املشــروع.
اجلــدول الزمني للمشــروع

الزمنيــة  املــدة  التالــي  الشــكل  يبــن 
 4 تبلــغ  والتــي  املشــروع  لتنفيــذ 
يبــدأ  اإلنتــاج  أن  حيــث  ســنوات، 
بالســنة الرابعــة مــن إنشــاء املزرعــة. 

يلــي: كمــا  وذلــك 

الفرضيــات  التالــي  اجلــدول  يبــن 
باملشــروع. املتعلقــة 

تكاليف االســتثمار 
تقــدر التكلفــة االســتثمارية للمشــروع 
بحوالــي 750 ألــف دينــار موزعــة علــى 
ألــف   540 بقيمــة  الثابتــة  األصــول 
دينــار، وكلفــة األشــجار واملصاريــف 
املرســملة ورأس املــال العامــل بحوالــي 
اجلــدول  ويبــن  دينــار.  ألــف   210
التالــي تكاليــف االســتثمار للمشــروع.

 اإليرادات 
اإليــرادات  التالــي  اجلــدول  يبــن 
حيــث  للمشــروع،  املتوقعــة  الكليــة 
يف  إيــرادات  وجــود  عــدم  ياحــظ 
نظــراً  املشــروع  مــن  األولــى  الســنة 
عــدم  بســبب  إنتــاج  وجــود  لعــدم 
ذلــك  ويســتمر  التمــر  ثمــار  نضــج 
تــزداد  بينمــا  الثالثــة،  الســنة  حتــى 
اإليــرادات لتصــل 733 ألــف دينــار يف 

العاشــرة. الســنة 
التاكليــف التشــغيلية 

التكاليــف  التالــي  اجلــدول  يبــن 
للمشــروع: املتوقعــة  التشــغيلية 

اجلدول 14: التراخيص املطلوبة 
للمشروع

اجلدول 15: تكاليف االستثمار 
للمشروع

التحليلالبيان

تسجيل 
وترخيص 
املزرعة  

وزارة الصناعة 
والتجار, وزارة 

الزراعة  

إنشاء املزرعة  
سلطة وادي 

األردن , البلدية 
املعنية  

املرحلة
السنة السنة األولى (باألشهر)

الثانية
السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

123456789101112

الدراسات 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء األرض 
وتسجيلها 

جتــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــز األرض 
والزراعة 

الـــتـــوظـــيـــف والـــعـــنـــايـــة 
باألشجار

4 سنوات إجمالي املدة 

القيمة (ألف البند
دينار)

540األصول الثابتة 

54كلفة األشجار

مصاريف 
مرسملة 4 
سنوات  

96

رأس املال 
60العامل 

750اجملموع
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اجلدول 1: الفرضيات املتعلقة باملشروع

االفتراضالبيان

%3معدل التضخم ف األسعار

%75 من االستثمار هو رأس املال و25% قروضالتمويل

%9معدل الفائدة
45 دينار لكل شجرة كلفة األشجار 

156 ألف دينار رأس املال العامل واملصاريف ملدة 3 سنوات

%0معدل الضريبة
إعفاءات ضريبية اإلعفاءات

6 كغم لكل شجرة سنوياًكمية السماد

400 دينار سعر طن السماد

1200 لتر لكل شجرة سنوياًكمية املياه 

2 دينار للمتر سعر املياه 

2000 دينار كلفة الرش السنوي 

%10 من اإليرادات التجميع والتعبئة والتغليف 

%3 من اإليرادات مواد التعبئة 

%4 - %20 من قيمة األصل معدل إهالكات األصول

%10الزيادة السنوية ف الرواتب

%25 من الرواتبمصاريف موظفي أخرى 
شهرين الذم املدينة

3000 دينار مواد سنوياًاخملزون

%10 من املصاريفاملصاريف املستحقة
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اجلدول 16: إيرادات املشروع

السنة البيان
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
اخلامسة

السنة 
السادسة

السنة 
السابعة 

السنة 
الثامنة 

السنة 
التاسعة

السنة 
العاشرة 

مـسـاحـة االرض (ألـف 
100100100100100100100100100100متر)

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 عدد االشجار 

كـــــــمـــــــيـــــــة االنـــــــتـــــــاج كـــــــغ 
شجرة 

                      
   -

                      
   -

                      
   -

                      
 25

                      
 45

                      
 60

                      
 80

                    
 100

                    
 110

            
 120

144 132 120 96 72 54 30 -   -   -   كمية االنتاج طن 

4,1384 4,017 3,900 سعر البيع للطن  , 26
 2 4,389 4,521 4,657 4,797 4,940 5,089

إجــــمــــالــــي اإليــــرادات- 
733 652 576 447 326 237 128 -   -   -   ألف دينار

التكاليف التشغيلية (ألف دينار)

السنة البند
األولى

السنة 
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
اخلامسة

السنة 
السادسة

السنة 
السابعة 

السنة 
الثامنة 

السنة 
التاسعة

السنة 
العاشرة 

2.42.42.42.42.42.42.42.42.42.4مصاريف سماد  

2.92.92.92.92.92.92.92.92.92.9املياه

2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0رش

7.27.98.79.610.511.612.814.015.417.0الرواتب

مصاريف موظفي 
1.82.02.22.42.62.93.23.53.94.2اخرى 

21.821.821.821.821.821.821.821.821.821.8اهالكات 

كلفة التجميع والتعبئة 
0.00.00.012.823.732.644.757.665.273.3والتغليف 

0.00.00.03.87.19.813.417.319.622.0مواد تعبئة وتغليف 

38.139.040.057.773.185.9103.1121.4133.1145.6اجملموع

اجلدول 17: التكاليف التشغيلية للمشروع
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أفحــل  لســبعة  امليتازينــي  األثــر 
مختلفــة علــى اخلصائــص الثمريــة 
وفتــرة نضــج ثمــار متــور "املجهــول" 

حتت ظروف اخلرطوم

هدفــت هــذه الدراســة ملعرفــة تأثيــر 
مصــدر حبــوب اللقــاح علــى عائــد 
لصنــف  الثمــار  وجــودة  ونضــج 
اســتخدام  مت  "املجــدول"،  متــور 
ســبعة أفحــل مختــارة مــن بســاتن 
التجربــة  وأجريــت  مختلفــة  نخيــل 
وأشــارت   2017 و   2016 الفتــره  يف 
أنــاث  أن  إلــى  الدراســة  نتائــج  
مختلفــة  بأفحــل  امللقحــة  املجــدول 
جميــع  يف  متباينــة  نتائــج  تعطــي 
)عقــد  للثمــار  املدروســة  الصفــات 
القطــر،  الطــول،  الــوزن،  الثمــار، 
اللــب  البــذرة،  وزن  النضــج،  فتــرة 

واملــواد الصلبــة الكليــة(، أهــم نتائــج 
الدراســة أن األفحــل  "5" و  7" قلــا  
ــرة نضــج ثمــار املجــدول يف حــن  فت
3"والفحــل  "6"والفحــل "  أن الفحــل 
4" أخــرت فتــرة نضــج الثمــار وقــد 
ــة قصــوى  ــج أهمي ــذه النتائ ــون له تك
فيمــا يتعلــق بالتحكــم يف موعــد نضج 
الثمــار واعتمــاداً علــى وضــع الســوق، 
خاصــة عندمــا يُتوقــع ارتفــاع الطلــب 
أو األســعار يف األســواق احملليــة أو 
الثمــرة  للــب  وبالنســبة  اخلارجيــة، 
 Male" و "Male 1"  أعطــت األفحــل
3" و "Male 2"أعلــي نســبة لــب بينمــا 

dawoudhussien@gmail.com

بروفسير داود حسني داود
 و د. فاطمة عبد الرؤوف أحمد
مركز بحوث المحاصيل البستانية
هيئة البحوث الزراعية، السودان

محــور تمـر المجهــول
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أعطــت االفحــل 5 "و" الفحــل 7 "و" 
الفحــل 6 " أقــل لــب ثمــار. حيــث 
أقبــال  اخلصائــص  هــذه  جتــد 
كبيــر مــن املســتهلكن. كمــا أعطــى 
أعلــى   "7 "والفحــل  و   "1 "االفحــل 
نســبة مــن املــواد الصلبــة الذائبــة 
"الفحــل  أعطــى  بينمــا  الكليــة، 
الصلبــة  املــواد  مــن  أقــل كميــة   "3
الذائبــة الكليــة. مت حتليــل البيانــات 
ANOVA وفقــاً  قبــل  مــن  املجمعــة 
ــل  ــع العشــوائي الكام ــم املرب لتصمي
حســاب  ومت  مكــررات،  ثاثــة  مــع 
 )LSD( لطريقــة  وفقــاً  املتوســط   

 % 5 عنــد مســتوى 
املقدمة

وعبــر  للمزارعــن  وضــح  لقــد 
اللقــاح  ملصــدر  أن  طويلــة  ســنن 
منــه  املأخــوذ  الفحــل  )صنــف 
الطلــع الذكــري( أثــراً واضحــاً علــى 
مواصفاتهــا  وبعــض  الثمــار  عقــد 
ونوعيتهــا. أن هــذه الظاهــرة يطلــق 
عليهــا امليتازينيــا Metaxenia وهــي 
أغلفــة  علــى  اللقــاح  حبــة  تأثيــر 
تؤثــر يف الصفــات  املبيــض والتــي 
األجــزاء  أي  للثمــار  الطبيعيــة 
والســويداء  اجلنــن  عــن  البعيــدة 
مثــل شــكل الثمــرة وحجمهــا ولونهــا 
وموعــد نضجهــا... ألــخ.  ونتيجــة 
منطقــة  لــكل  أصبــح  فقــد  لذلــك 
يف  النخيــل  زراعــة  مناطــق  مــن 
ــاف  ــم عــدد محــدود مــن أصن العال
ــا نظــراً  ــح به األفحــل يفضــل التلقي
صفــات  حتســن  يف  ملميزاتهــا 
احملصــول النــاجت، ففــي اإلمــارات 
العربية املتحــــدة تفضـــل األصنـــاف 
)أحمــر، ســكة، أبــو الســلة، أخضــر( 
)ســهيلي،  ُعمــان  ســلطنة  ويف 
ويف  بهانــي(  خويــر،  خطيبــي، 

األصنــاف  تفضــل  مثــًا  العــراق 
)غنامــي أخضــر، غنامـــي أحمـــر، 
كريطلـــي،  سميســـمي،  رصاصـــي، 
أيـــران  وفـــي  بليانـــي(  وردي، 
)كرباســي، ســوزبارك، بليانــي( ويف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة تفضــل 
األصنــاف )بويــر، فــرض4، ديــري، 

كارفــوس(.
لقــد أجريــت دراســات كثيــرة ويف 
حــول  العالــم  مــن  شــتى  مناطــق 
مــن خالهــا  تبــن  الظاهــرة  هــذه 

أن األثــر امليتازينــي قــد يظهــر يف 
ــادة حجــم  ــادة عقــد الثمــار أو زي زي
نســبة  تأثــر  أو  وزنهــا  أو  الثمــرة 
شــكلها  تغييــر يف  أو  اللب/البــذرة 
أو تبديــل لونهــا كذلــك قــد يظهــر 
الكيميائــي  التركيــب  تغييــر  يف 
ــا. ومــن  ــر يف نضجه للثمــار والتبكي
ــر  ــأن األث هــذه الدراســات يتضــح ب
امليتازينــي قــد يظهــر يف تغيــر بعــض 
مواصفــات الثمــار إال أن أهــم تأثيــر 
تأخيــر  أو  تقــدمي  يف  يتمثــل  لهــا 
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ووزن  فحجــم  الثمــار،  نضــج  أوان 
الثمــار قــد يتأثــران بعوامــل أخــرى 
أكثــر فاعليــة مــن األثــر امليتازينــي 
عمليــات  بجانــب  مثــًا  كاخلــف 
الرعايــة وتوفيــر العناصــر الغذائيــة 
للنخلــة وعوامــل أخــرى كثيــرة. أمــا 
التركيــب  علــى  امليتازينيــا  تأثيــر 
قليــل  فيعتبــر  للثمــار  الكيميــاوي 
األهميــة كمــا هــو احلــال بالنســبة 
لتأثيرهــا يف زيــادة عقــد الثمــار فإن 
ذلــك ممــا ال يهتــم بــه املــزارع أصــًا 

أو غالبــاً مــا يلجــأ إلــى خــف ثمــاره 
ليحصــل علــى ثمــار أكثــر جــودة.

فــإن  النضــج  ملوعــد  بالنســبة  أمــا 
تقدميــه يكتســب أهميــة كبيــرة ألنــه 
يتأثــر بالظــروف املناخيــة والعوامــل 
الوراثيــة للصنــف أكثــر مــن تأثــره 
إلــى  الزراعيــة، أضــف  بالعمليــات 
ذلــك فــأن التبكيــر يف اجلنــي قــد 
يعطــي مردوداً اقتصادياً ال يســتهان 
جميــع  مســتوى  علــى  هــذا  بــه، 
العالــم،  يف  التمــور  إنتــاج  مناطــق 

مــن  تكــون األســواق خاليــة  حيــث 
يُقِبلــون  املســتهلكن  وألن  الرطــب 
علــى شــرائه ولــو بأســعار مرتفعــة 
حيــث يعــرض يف الســوق ألول مــرة 
بعــد موســم الشــتاء، هــذا الفــرق يف 
موعــد النضــج ميكــن اســتغاله يف 
حالــة األصنــاف املبكــرة كمــا ميكــن 
االســتفادة مــن امليتازينيــا يف تبكيــر 
نضــــج األصنــاف املتأخــرة أيضـــاً 
ــة )  ــي املناطــق احلديـــ ــيما فـ ال ســـ
Marginal Area ( يف العالــم والتــي 
تتعــرض فيهــا الثمــار إلــى عوامــل 
لنضجهــا  مناســبة  غيــر  مناخيــة 
انخفــاض  أو  األمطــار  كســقوط 
يســمح  ال  ممــا  احلــرارة  درجــات 
مراحــل  إلــى  بالوصــول  للثمــار 

املتقدمــة. نضجهــا 
مبختلــف  امليتازينيــا  ظاهــرة  أن 
علــى  ســواء  تأثيراتهــا  جوانــب 
التأثيــرات  أو  النضــج  يف  التبكيــر 
أو  حجــم  علــى  كالتأثيــر  األخــرى 
وزن الثمــار أو تركيبهــا الكيميــاوي 
االهتمــام  مــن  مبزيــد  جديــرة 
القصــوى  لاســتفادة  والبحــث 
منهــا يف حتســن إنتاجيــة النخيــل 
وزيــادة مردوداتــه االقتصاديــة ممــا 
شــامل  مبســح  القيــام  يســتوجب 
لكافــة األفحــل املتوفــرة يف البلــدان 
تأثيــرات  ودراســة  للتمــور  املنتجــة 
مواصفــات  علــى  لقاحهــا  حبــوب 
اإلثمــار يف أهــم األصنــاف، حيــث 
ــة  ــه العالي ــز بقابليت ــل يتمي إن النخي
اللقــاح  ملصــدر  االســتجابة  علــى 
ألفحــل  بــل  فقــط  ألفحلــه  ليــس 
 ( نوعــه  إلــى  تنتمــي  ال  أخــرى 
كانــت  ورمبــا  بــل   )  Dactylifera

أكبــر. اســتجابته 
لقــد أثبتــت الكثيــر مــن التجــارب 
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مختلفــة  مواقــع  يف  أجريــت  التــي 
مــن العالــم أنــه ميكــن تلقيــح نخيــل 
األنــواع  مــن  لقــاح  بحبــوب  التمــر 
وحيــث   Phoenix للجنــس  العائــدة 
أن بعــض األنــواع ال تتوافــق فتــرة 
أزهارهــا مــع فتــرة أزهــار النخيــل 
واســتخداماً  شــيوعاً  األكثــر  فــإن 
Canarien� النوعــن  أفحــل   همــا 
تلقيــح  مت  ولقــد   Sylvestris sis  و 
بحبــوب  ودلقــاي  املشــرق  إنــاث 
مــن   ثمــاراً  وانتجــت  كنــاري  لقــاح 
وأحلــى  حجمــاً  أصغــر  ودلقــاي 
وأبكــر مبقــدار أربعــة أســابيع مــن 
العديــد  وضــع  مت  ولقــد  الشــاهد 
واالقتراحــات  الفرضيــات  مــن 
علــى  امليتازينــي  األثــر  لتفســير 
صفــات الثمــار ولعــل أكثرهــا قبــوالً 
تلــك القائلــة بــأن هــذه التأثيــرات 
 ( النمــو  هرمــــونات  عــن  ناجمــة 
تنتـــج  التـــي   )  Growth Hormones
ــرة  ــر مباشـ ــرة أو غيـ ــورة مباشـ بصـ
يف حبــوب اللقــاح واملســيطر عليهــا 
قــد  أو  وراثيــة  بعوامــل  بإحــكام 
يف  األفحــل  اختــاف  إلــى  يعــود 
النظــم اإلنزمييــة حلبــوب لقاحهــا 
البروتــن  كميــة  يف  الختافهــا  أو 
األخــرى.  الكيمياويــة  واملكونــات 
ظاهــرة  جــداً  تهمنــا  الســودان  يف 
التبكيــر يف النضــج لتــايف موســم 
العديــد  انتخبــت  ولقــد  األمطــار 
مــن األصنــاف  مــن مناطــق زراعــة 
الســودان   يف  التقليديــة  النخيــل 
مبكــرة  أصنــاف  علــى  للحصــول 
تنضــج   حيــث  عاليــة  جــودة  ذات 
ثمارهــا يف وقــت ســابق لأمطــار 
اخلرطــوم  ظــروف  وجربــت حتــت 
الوراثــي  املجمــع  يف  وزرعــت 
ألشــجار الفاكهــة بشــمبات وكانــت 

املنتخبــة  الســاالت   تلــك  أهمهــا 
مــن منطقــة الرباطــاب وهــي ســبق 
اجلــوع، متــرة فاطمــة، بــت الــدكان 
ومتــرة بــت ســعد باإلضافــة للمدينــة 
الباوقــة  مــن  املنتخبــة  احلمــراء 
ومعظــم هــذه الســاالت تنضــج يف 
الفتــرة مــن منتصــف مايــو إلــى أول 

يونيــو.
تبكيــره  أو  النضــج  دراســة تأخيــر 
ــا  واألســتفادة مــن ظاهــرة امليتازيني
ســوى  تعــَط  لــم  الســودان،  يف 

القليــل مــن االهتمــام أو لــم تــدرس 
أصنافنــا  معظــم  ألن  مؤخــراً  إاّل 
البيئيــة  الظــروف  ظــل  ويف  جافــة 
أن  يعتقــد  كان  واحلــارة  اجلافــة 
ــث أول مــن أشــار  ــا حي ــر لديه ال أث
مــن  الدراســة  هــذه  كاتــب  اليهــا 
ــل يلقــح  خــال تقييمــه ألفحــل نخي
بهــا مزارعــون حلفــا )داود وفاطمــة 
األصنــاف  وبأســتقدام   .)1997
للســودان  مؤخــرا  النســيجية 
ــا أن نبحــث عــن  أصبــح لزامــاً علين
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هــذه  مــع  تتوافــق  أفحــل  أصنــاف 
األصنــاف وأن يكــون لدينــا خارطــة 
ميتازينيــا واضحــة لــكل األصنــاف 
حتــت ظــروف كل مناطــق الســودان 

املختلفــة. 
املــواد وطــرق البحث

أجريــت هــذه الدراســة يف بســتان 
الســيلت  مشــروع  يف  بشــير  حــاج 
علــى 18 نخلــة مــن نخيــل "املجــدول" 
عاًمــا   12 عمرهــا  يبلــغ  التــي 

مقســمة إلــى ثاثــة مكــررات خــال 
موســم 2015. مت تقييــم العديــد مــن 
يتعلــق  فيمــا  التمــر،  نخيــل  أفحــل 
وحبــوب  أغاريضهــا  بخصائــص 
لقاحهــا وبقابليتهــا للتلقيــح )وفقــا 
انتخــاب  مت  اإلنبــات(،  الختبــار 
"الفحــل  األفحــل:  هــؤالء  وتســمية 
6" و "الفحــل 7 "مــن مركــز بحــوث 
البســاتن شــمبات و" الفحــل 5 "مــن 
بســتان احلــاج بشــير   و" الفحــل 

 "3 "الفحــل  النيــل.  شــارع  "مــن   2
ــن  ــور، و "الفحــل 1" م ــن شــارع م م
و"الفحــل  طلــب  أبراهيــم  مزرعــة 
ــة اخلرطــوم، املزرعــة  4" مــن جامع
املوســم،  بدايــة  يف  التجريبيــة. 
حبــوب  إنبــات  اختبــار  إجــراء  مت 
حبــوب  مصــادر  جلميــع  اللقــاح 
يحتــوي  وســط غذائــي  اللقــاح يف 
أجــار   1% و  ســكروز   20% علــى 
 Kwan حســب الطريقــة التــي يتبعهــا
 .( .))1969( and Asif et al. )1983
مت تســجيل إنبــات حبــوب اللقــاح% 
بعــد 24 ســاعة حتــت امليكروســكوب 

x100
ــض  ــي ألغاري ــاح الطبيع ــد االنفت عن
أغاريــض  ثمانيــة  تركــت  اإلنــاث، 
كل  تلقيــح  ومت  نخلــه  لــكل  أنثويــة 
نخلــة مبصــدر واحــد مــن حبــوب 
معن(مــع  فحــل  مــن  )أي  اللقــاح  
كانــت   األغاريــض  أن  ماحظــة  
مغطــاة بكيــس  ورقــي خوفــاً مــن  
ــاح مــن مصــادر  ــوب لق ــوث بحب التل
مــرة  كيســت  ثــم  أخــرى،  أفحــل 
أخري)بعــد التلقيــح( بالفحــل املعــن 

التلقيــح. بعــد   أســبوعن  لفتــرة 
الثمــار%  عقــد  نســبة  حســاب  مت 
التلقيــح. مــن  أســابيع  أربعــة  بعــد 

الثمــار  عــدد   =  % العقــد  نســبة 
الشــماريخ/عدد  علــي  املتبقيــة 
الشــماريخ  علــى  الكليــة  األزهــار 

X   100
الكلــي  احملصــول  متوســط   -2
احملصــول  بــوزن  وذلــك  للنخلــة 
حــدة  علــى  مكــررة  لــكل  الكلــى 
ومنهــا اســتخرج متوســط احملصــول 

للنخلــة. الكلــى 
الطبيعيــة  الصفــات  تقديــر   3-
للثمــار يف العينــات التــي مت أخذهــا 

نسبة أنبات حبوب القاح % نسبة عقد الثمار %  وزن الثمرة (جرام) الفحل 
امللقح

2016 2017 2016 2017 2016 2017

35.2de 68.9 bc  62.8 b 72.0 a 34.8d 34.8d الفحل 1

82.7a 76.9a  79.5 a 71.5 ab 38.0 a 38.0 a الفحل2

33.2e 65.6 bc  69.0 ab 77.6 a 34.8d 34.8d الفحل3

41,8d 67.8bc  70.7 ab 74.6 a 35.0 d 35.0 d الفحل4

71.9b 63.7c  67.3 ab 58.8 b 37.5 b 37.5 b الفحل5

82.9a 75.3b 65.9 ab  67.6 ab 34.8d 34.8d الفحل6

57.9c 72,9bc  80.4 a 73.9 a 35.5 c 35.5 c الفحل7

جدول )1( نسبة أنبات حبوب اللقاح ونسبة العقد ووزن ثمار املجهول الناجتة من تلقيح سبعة أفحل مختلفة
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25 ثمــرة مــن كل  عشــوائيا بواقــع 
عــذق علــى أشــجار التجربــة، حيــث 
حجمهــا  وقيــاس  الثمــار  وزن  مت 
)طــول وقطــر( ثــم فرزهــا وتدريجها 
لتحديــد الرتــب التســويقية يف كل 
 Hussein معاملــة طبقــا ملــا ورد عــن

.  ))1974
الكيماويــة  الصفــات  تقديــر   -  4
البــذور  اســتخراج  مت  للثمــار: 
وزنهــا  ومت  الثمــار  مــن  )النــوى( 

وزن  متوســط  علــى  واحلصــول 
البــذرة ثــم أخــذ لــب الثمــرة )اللحم( 
ومت تقديــر النســبة املئويــة للرطوبــة 
الكليــة  الذائبــة  الصلبــة  واملــواد 
املتبعــة يف  للطــرق  )T.S.S( طبقــاً 

.   A.O.A.C الـــ)1980( 
-5 ثــم تقديــر الســكريات بطريقــة 
ملــا ورد  Shaffer & Hartman طبقــا 

. Hussein   ))1974 عــن
مت  املوســم،  هــذا  نهايــة  ويف   

إجمالــي  التاليــة:  القــراءات  أخــذ 
الطــول،  الثمــرة،  وزن  احملصــول، 
الطــول  البــذرة،  وزن  القطــر، 
الصلبــة  املــواد  إجمالــي  والقطــر، 
الذائبــة )TSS%(، وزن لــب الثمــرة 

الثمــار  نضــج  وفتــرة 
إحصائيــا  البيانــات  حتليــل  مت   
لتصميــم  وفقــا   ANOVA بواســطة 
املربــع العشــوائي الكامــل مــع أربعــة 
مكــررات، ومت حســاب املتوســطات 
عنــد   )LSD( لطريقــة  وفقــا 

 5% مســتوى 
النتائج واملناقشــة

اختبــار إنبــات حبــوب اللقاح
النتائــج يف جــدول )1(   أوضحــت 
اللقــاح  حبــوب  إنبــات  نســبة  أن 
تراوحــت يف املوســم األول مــن عــام 
2016 مــن  %33.2 ، الفحــل 3 إلــى 
أعطــت  والتــي   6 للفحــل   82.9%
أعلــى نســبة إنبــات ملوســم 2017 ، 
 "5" للفحــل   %  63.7 مــن  تراوحــت 
إلــى 76.9 % "للفحــل 2".ميكــن أن 
يكــون اختــاف نســبة إنبــات حبــوب 
اللقــاح يف املوســم األول عــن الثانــي 
بســبب انخفــاض درجــات احلــرارة 
النســبية خــال  وارتفــاع الرطوبــة 
2016 مقارنــة  فتــرة إزهــار موســم 
موســم  مــن  الفتــرة  نفــس  مــع 
2017. وقــد تؤثــر هــذه االختافــات 
املناخيــة علــى منــو حبــوب اللقــاح 
إنباتهــا  علــى  وبالتالــي  وتطورهــا 
 Reuveni ،1970و  )Furrوآخــرون 

 .)1985 وآخــرون، 
نســبة عقــد الثمار 

 )1( جــدول  يف  النتائــج  أوضحــت 
موســم  للثمــار يف  عقــد  أعلــى  أن 
مت  عندمــا  عليــه  حصــل   2016
التلقيــح بالفحــل 7 وأعطــي   80.4 

وزن النواة (جم) مــــــــــتــــــــــوســــــــــط طــــــــــول 
الثمرة(ملم) 

(mm) (رملم)متوسط قطر الثم الفحل امللقح

2016 2017 2016 2017 2016 2017

1.7 cd 1.6 cd  49.3 ab 49.3 c 34.4 c 34.3 c الفحل 1

1.8 bc 1.7 bc  48.7 b 52.5 ab 35.0 bc 35. 1 bc الفحل2

1.5 d 1.4 d  49.3 ab 49.1 c 35.8 ab 35.7 ab الفحل3

2.0 a 2.0 a  49.0 ab 53.2 ab 33.7 c 33.6 c الفحل4

1.9 ab 1. 8 ab  51.7 a 54.0 a 35.8 ab 35.7 ab الفحل5

1.9 ab 1.8 ab 49.0 ab 51.2 bc 35.8 ab 35.7 ab الفحل6

2.0 a 2.0 a  51.1 ab 51.2 bc 36.5 a 36.6 a الفحل7

فترة نضج الثمار (يوم) %لب الثمار املواد الصلبة 
الذائبة%

الفحل 
امللقح

162b 161b 95.1 a 95.2 a 40.1a 40.2a الفحل 1

150c 1560c  95.3 a  95.4 a 35.4b 35.4b الفحل2

173a 178.7a  95.2 a  95.3a 28.0d 28.1d 3الفحل

172a 178.0a  94.1 b  94.2 b 35.5b 35.5b الفحل4

149c 150c  93.5 c  93.6 c 35.2b 35.3b الفحل5

174a 176a  93.5c 93.6c 32.6c 32.5c الفحل6

149c 147c 93.4 c  93.5 c 40.2a 40.3a الفحل7

جدول )2( الصفات الفيزيائية لثمار املجهول الناجتة من تلقيح سبعة أفحل مختلفة

جدول )3( نسبة املواد الصلبة الذائبة ووزن لب الثمار وفترة النضج لثمار املجهول الناجتة من تلقيح
سبعة أحل مختلفة 
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 79.5% أعطــي  حيــث   2 والفحــل 
جنــد  لــم  وعمومــاً  التوالــي  علــى 
اختافــات جوهريــة واضحــة بــن 
األفحــل املختلفــة علــى العقــد بينمــا 
نســبة عقــد خــال  أقــل  أن  جنــد 

كانــت مــن الفحــل 5 
وزن الثمــرة 

نتائــج وزن الثمــار املبينــة يف جــدول 
   2017 وموســم   2016 ملوســم   )1(
للثمــار  وزن  أعلــى  أن  أوضحــت 
 2 بالفحــل  التلقيــح  نتيجــة  كانــت 
ويليــه  التجربــة  موســمن  خــال 
الفحــل 5 بينمــا وزن ثمــار نتــج مــن 

6 1،3،4والفحــل  األفحــل 
طــول الثمرة

يف  الثمــرة  طــول  نتائــج  أظهــرت 
اجلــدول )2( أن أعلــى الثمــار طــوالً 
كان مــن الفحــل )5( وذلــك خــال 
موســمن التجربــة  بينمــا أقصرهــا 
مــن  كانــت   2017 العــام  يف  طــوالً 

األفحــل 1والفحــل 3
قطــر الثمرة 

أظهــرت نتائــج نفــس اجلــدول أن 
أعلــى قطــر للثمــار خــال املوســمن 
 7 الفحــل  ب  التلقيــح  نتيجــة  كان 
4 أعطيــا  والفحــل  الفحــل1  بينمــا 
ــار خــال موســمن  ــل قطــر للثم أق

التجربــة  
وزن النواة 

جــدول  نتائــج  أيضــاً  أوضحــت 
حصــل  وزنــاً  النــواة  أقــل  أن   )2(
عليــة مــن الفحــل 3 خــال عامــن 
التجربــة وأيضــاً كانــت أعلــى النــوى 
وزنــاً كانــت نتيجــة التلقيــح بالفحــل 

3 والفحــل   7
فتــرة نضــج الثمار

أن  النضــج  فتــرة  نتائــج  أوضحــت 
أقصــر فتــرة حصــل عليهــا لنضــج 

التجربــة  ملوســمي  املجهــول  ثمــار 
 7 الفحــل  مــن  عليهــا  حصــل 
والفحــل 3والفحــل 2 أي قللــت فتــرة 
نضــج الثمــار بينمــا كان "الفحــل 6 
ــرة  والفحــل 3 والفحــل 4 أخــرت فت
النضــج وطولتــه كمــا يف )اجلــدول 
3(. ميكــن أن تكــون لهــذه النتائــج 
يف  بالتحكــم  يتعلــق  فيمــا  أهميــة 
زخــات  مــن  هروبــاً  الثمــار  نضــج 
الســوق  حالــة  علــى  وبنــاًء  املطــر 
والصــادر البســتاني، خاصــة عنــد 
األســعار  أو  الطلــب  ارتفــاع  توقــع 
يف األســواق احملليــة أو اخلارجــي، 
اتفقــت هــذه النتائــج مــع كل مــن )د. 
الســبروت 1979، د. ناصــر 1986، 
شــاهن  د.  و   1988 الغامــدي  د. 

)2004
نســبة لــب الثمار 

أوضحــت نتائــج جــدول )3( فيمــا 
أعلــى  أن  الثمــار  لــب  وزن  يخــص 
مــن  املنتجــة  للثمــار  لــب  وزن 
وذلــك  بالترتيــب  األفحــل2،3،1 
اقــل  بينمــا  الدراســة  ملوســمن 
وزن للــب الثمــار حصــل عليــه مــن 
اخلاصيــة  وهــذه  7،6و5.  الفحــل 
املســتهلكن  جلمهــور  جــداً  مهمــة 

املتذوقــن مــن 
)%TSS( املــواد الصلبــة الذائبــة

أظهــرت نتائــج مواســم عــام 2016 
للمــواد  نســبة  أعلــى  أن   2017 و 
ثماراملجهــول  يف  الذائبــة  الصلبــة 
كانــت نتيجــة للتلقيــح بأفحــل 7و1 
يف كا املوســمن بينمــا أقــل نســبة 
الكليــة  الذائبــة  الصلبــة  للمــواد 
الثماراملنتجــة  مــن  عليهــا  حصلنــا 
املوســمن.  كا  يف   3 الفحــل  مــن 
الفيزيوكيميائيــة  التحاليــل  كل 
بنــاًء وقياســاً علــى كل التوصيــات 

مثــل  عامليــاً  املتبعــة  والطــرق 
الكيميائيــن  أحتــاد   -AOAC
للتنميــة  العربيــة  املنظمــة  العــرب، 
الزراعيــة، جامعــة الــدول العربيــة

الدراســة  هــذه  نتائــج  أوضحــت 
املناســب  الفحــل  اختيــار  أهميــة 
علــى  امليتازينــي  أثرهــا  ودراســة 
وكميتــه  احملصــول  وجــودة  الثمــار 
النضــج  موعــد  إلــى  باألضافــة 
وأيضــاً اتفقــت نتائجهــا مــع عــدد 
أجريــت  التــي  الدراســات  مــن 
العلمــاء )د. أحمــد و د.  بواســطة 
علــي 1960، د. دليمــي 1969 ، د. 
دســوقي 1993 و د. حســن 1979 ، 

 )1965 نيكســون  د. 
اخلالصة

أهميــة  الدراســة  هــذه  أوضحــت 
أفحــل  أنتخــاب  برنامــج  مواصلــة 
أنــاث  مــع  ومتوافقــة  ممتــازة 
األصنــاف املختلفــة وذلــك بدراســة 
وخاصــة  امليتازينيــا  خصائصهــا 
مــن  للهــروب  احلديــة  املناطــق  يف 
زخــات املطــر وللتحكــم يف مواعيــد 
يف  للمنافســة  لتحديــد  النضــج 

واخلارجيــة  احملليــة  األســواق 
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األولويات املفتاحية
والطرق املستقبلية للحد من أضرار 

سوسة النخيل احلمراء

النخيــل  سوســة  تعتبــر 
Rhynchophorus ferrugine�  احلمــراء
us مــن أهــم اآلفــات الضــارة علــى 
نخيــل جــوز الهنــد يف جنــوب شــرقي 
آســيا وقــد امتــدت حــدود انتشــارها 
موطنهــا  مــن  بدايــة  بشــكل خطيــر 
شــرق  وجنــوب  جنــوب  االصلــي يف 
آســيا الــى معظــم مناطــق العالم. لقد 
اكتشــفت يف دولــة االمــارات العربيــة 
يف الشــرق االوســط يف عــام 1985و 
اإلقليــم  يف  ســريعا  انتشــرت  منهــا 
ــل  ــى نخي ــة رئيســية عل واصبحــت آف
التمر ومن ثم مت تســجيلها يف شــمال 

افريقيــا والبحــر املتوســط ومنطقــة 
ســجلت  وحاليــا  الكاريبــي.  البحــر 
السوســة علــى 40 نــوع مــن اشــجار 
ــث تهاجــم  ــم، حي ــل حــول العال النخي
احلشــرات البالغــة للسوســة أشــجار 
النخيــل املجروحــة بفعــل الريــاح او 
او  احلصــاد  مثــل  اإلنســان  نشــاط 
التشــذيب او ازالــة الفســائل حيــث 
تضــع األنثــى بيضهــا علــى أنســجة 
النخيــل والــذي يفقــس الــي يرقــات 
ضــارة تقــوم بحفــر ثقــوب يف النخلــة 
ــي  ممــا يتســبب يف ضــرر كبيــر داخل
ــم  ــة إذا ل ــة املصاب يف النســيج. النخل

د. حمدتو عبد الفراج الشفيع

elshafie62@yahoo.com

كلية الزراعة-جامعة الخرطوم-السودان

محــور سوسة النخيل
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مبكــرة  مرحلــة  يف  اكتشــافها  يتــم 
املختلفــة  للمراحــل  ملجــأ  فســتكون 
إمــا  مصيرهــا  وســيكون  للسوســة 
الريــاح.  بفعــل  التحطــم  او  اإلزالــة 
ــا  ــة داخلي ــذى كل األطــوار اليرقي تتغ
علــى انــواع النخيــل املختلفــة حيــث 
تتركــز يف منطقــة القمــة الناميــة او 
جــور  نخيــل  كمــا يف  التــاج  منطقــة 
امــا  الكنــاري  جــزر  ونخيــل  الهنــد 
معظــم  فتوجــد  التمــر  نخيــل  يف 
اإلصابــات علــى اجلــذع )الســاق( يف 
املتــر األول مــن ســطح األرض، بينمــا 
توجــد معظــم إصابــات الفحــول يف 
التــاج كمــا يف نخيــل جــزر  منطقــة 
ــار ان  ــا يف االعتب ــاري. إذا اخذن الكن
التمــر  نخيــل  اإلصابــات يف  معظــم 
 5-10 عمــر  يف  النخيــل  يف  حتــدث 
ســنوات فــان اإلصابــة تكــون ايضــاً 
قريبــة مــن األنســجة الناميــة للنخلــة 
يســمى  والــذي  الطــريف  البرعــم  او 
احليــاة  دورة  كل  تتــم  اجلمــارة. 
داخــل  والعــذراء  اليرقيــة  لأطــوار 
النخلــة ونــادراً مــا تســقط العــذارى 
داخــل الشــرانق علــى األرض خــارج 
افــراز  يــؤدى  املصابــة.  النخلــة 
الذكــور  بواســطة  التجمــع  فيرمــون 
والكيرمونــات التــي تفرزهــا النخلــة 
افــراد  مــن  املزيــد  جــذب  الــى 
زيــادة  وبالتالــي  البالغــة  السوســة 
تســعينات  منــذ  اإلصابــة.  شــدة 
عــام(   30 )حوالــي  املاضــي  القــرن 
وحتــى اآلن تعتمــد برامــج مكافحــة 
علــى  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
للحشــرات  اجلماعــي  االصطيــاد 
املصائــد  باســتخدام  البالغــة 
ــة، نظافــة احلقــول، عــاج  الفيرموني
النخيــل  إزالــة  املصــاب،  النخيــل 
شــديد اإلصابــة واســتخدام املبيــدات 

احلقــن  وأحيانــا  الوقائــي  للــرش 
التطــور  بعــض  هنالــك  للعــاج. 
الفيرمونيــة  للمصائــد  والتحديــث 
املبيــدات  الســتخدام  ومحــاوالت 
عــن طريــق احلقــن والتبخيــر ولكــن 
فعالــة  جديــدة  تقنيــات  توجــد  ال 
املتكاملــة  املكافحــة  برامــج  لدعــم 
لهــذه اآلفــة بالرغــم مــن وجــود آالف 
البحــوث املنشــورة عنهــا والتــي رمبــا 
أكثــر  املعمليــة  بالدراســات  اهتمــت 
املقــال  هــذا  يتنــاول  احلقليــة.  مــن 
يجــب  التــي  املفتاحيــة  األولويــات 

التركيــز عليهــا إلنتــاج طــرق وتقنيــات 
برامــج  تطويــر  الــي  تــؤدى  مبتكــرة 
اإلدارة املتكاملــة للحــد مــن خطــورة 
سوســة النخيــل احلمــراء يف مــزارع 
الضــوء  يســلط  كمــا  التمــر،  نخيــل 
علــى التطــورات املتوقعــة والتحديــات 
هــذه  مثــل  تواجــه  التــي  املســتقبلية 

البرامــج.
الوصف الشــكلي للسوسة

ــة  ــل احلمــراء رتب ــع سوســة النخي تتب
غمديــة األجنحــة ولونهــا بنــي محمــر 
او احمــر قــامت الــى اســود ويتــراوح 

شكل رقم 1: الشكل اخلارجي لسوسة النخيل احلمراء

شكل رقم 2: منقار سوسة النخيل احلمراء
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طــول احلشــرة الكاملــة مــا بــن 19 
الــي 42 ســم ويوجــد علــى صدرهــا 
مــن األعلــى عــدد من البقع الســوداء. 
اجلنحــة،  مــن  زوجــان  للسوســة 
زوج امامــي غمــدي حلمايــة الــزوج 
اخللفــي الغشــائي الــذي يســتخدم يف 

الطيــران )شــكل رقــم 1(.
ميكــن التمييــز بــن الذكــر واألنثــى 
بوجــود شــريط ضيــق مــن الشــعيرات 
الناعمــة احلمــراء علــى منقــار الذكــر 
وعــدم وجــوده يف األنثــى )شــكل رقــم 
الشــي  بعــض  رفيــع  املنقــار   .)2
ومقــوس واطــول يف األنثــى مقارنــة 
بالذكــر واإلنــاث عــادة أكبــر حجمــا 

ــور.  مــن الذك
احلمــراء  النخيــل  سوســة  تظهــر   
األلــوان  تعــدد  مــن  عاليــة  درجــة 
حيــث   )color( polymorphism
توجــد نقــاط ســوداء علــى الصــدر 
يف  تختلــف   )Pronotum(( األمامــي 
)شــكل  والعــدد  احلجــم  الشــكل، 
يف  الوانهــا  تختلــف  كمــا   ،)3 رقــم 
التــي  واملناطــق  األصلــي  موطنهــا 

انتقلــت اليهــا وهــذه الظاهــرة مثلــت 
حتديــاً حقيقيــا للباحثــن ومصنفــي 
الزمــان.   مــن  لقرنــن  احلشــرات 
ولــه  داكــن  احمــر  الغمــدي  اجلنــاح 
البطــن  يغطــى  وال  طوليــة  اخاديــد 
كليــاً. أجــزاء فــم السوســة متحــورة 
 Snout or( خرطــوم  او  منقــار  الــى 
مــن  زوج  يحمــل  والــذي   )rostrum
يف  الصغيــرة  القارضــة  الفكــوك 
نهايتــه biting jaws(( وكذلــك يحمــل 
قــرب  االستشــعار  قــرون  مــن  زوج 

قاعدتــه.

دورة احلياة
لهــا دورة  النخيــل احلمــراء  سوســة 
حيــاة بســيطة وهــي كاملــة التطــور 
بأربعــة  متــر  إي   ))Holometabolous
البيضــة،  هــي  مختلفــة  اطــوار 
البالغــة  العــذراء، احلشــرة  اليرقــة، 
او الكاملــة Adult or Imago(( )شــكل 
4(. قــد تصــل فتــرة مــا قبــل  رقــم 
البيــض )بعــد خــروج احلشــرة مــن 
ــى أســبوع وقــد يســتمر  الشــرنقة( ال

وضــع البيــض ملــدة تتــراوح مــا بــن 
8 الــي 10 اســابيع. تبــدأ األنثــى يف 
ــى أســبوع  ــوم ال ــن ي ــض م وضــع البي
بعــد التــزاوج وتســتمر ملــدة تتــراوح 
حيــث  يــوم   65 الــي   25 بــن  مــا 
تضــع مــا يقــارب 275 بيضــة. تعيــش 
السوســة ملــدة تتــراوح مــا بــن 2 الــى 
3 شــهور وال تســتطيع ان تعيــش أكثــر 
اعتمــاداً  بــدون غــذاء.  أســبوع  مــن 
علــى درجــة احلــرارة، ميكــن ان تكمــل 
الســنة.  يف  أجيــال  عــدة  احلشــرة 
خــال  البالغــة  احلشــرات  تنشــط 
النهــار ويزيــد نشــاطها وقــت الغســق 
 50 ملســافة  تطيــر  وقــد   )twilight(
كلــم يف 24 ســاعة )دراســة معمليــة 
الطيــران(.  طاحونــة  باســتخدام 
بعــد خــروج احلشــرات البالغــة مــن 
داخــل  تبقــى  ان  ميكنهــا  الشــرانق 
داخــل  وتتكاثــر  وتتــزاوج  الســاق 
النخلــة او تغادرهــا إليجــاد مصــدر 
غذائــي جديــد مجــاوراً او يف منطقــة 
جديــدة.  مســتعمرة  لبدايــة  بعيــدة 
عنــد توفــر العائــل املناســب بالقــرب 
مــن منطقــة اإلصابــة تصبح السوســة 
عدميــة الرغبــة يف الطيران ملســافات 
طويلــة بــل تتركــز اإلصابــة اجلديــدة 

.))aggregated القدميــة  حــول 
 تفــرز ذكــور سوســة النخيــل فيرمــون 
يقــوم  فيرجينــول  يســمى  جتمعــي 
بجــذب الذكــور واإلنــاث امــا للتــزاوج 
ووضــع البيــض او اكتشــاف مصــدر 
نخلــة  يف  يتمثــل  جديــد  غذائــي 
احلشــرات  بعــض  هنالــك  جديــدة. 
التــي تفــرز فيرمونــاً جلــذب حشــرات 
يف  ملســاعدتها  النــوع  نفــس  مــن 
اســتعمار عائــل جديــد حيث ان وجود 
اعــداد كبيــرة مــن احلشــرات يضعــف 
عرضــة  ويجعلــه  العائــل  مقاومــة 

شكل رقم 3: تعدد األلوان يف سوسة النخيل احلمراء
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عمــر  بتقــدم  بســهولة.  لإلصابــة 
السوســة )شــهر واحــد(، تقــل نســبة 
االســتجابة للفيرمــون اجلــاذب حتــى 
تصبــح 14% فقــط. اإلنــاث والذكــور 
العــذارى تســتجيب للفيرمــون بنســبة 
النســبة  هــذه  تقــل  ولكــن   50%
لتصبــح %30 بعــد التــزاوج. عمومــاً 
حوالــي %35 مــن مجمــوع احلشــرات 
جهــاز  يف  املختبــرة  وإنــاث(  )ذكــور 
قيــاس الشــم Olfactometer((، شــكل 
رقــم )5( اســتجابت للفيرمــون وهــذه 
النتائــج توضــح ضــرورة إيجــاد طــرق 
مكافحــة متكاملــة يف احلقــل للنســبة 
املتبقيــة للحشــرات التــي ال تســتجيب 

للفيرمــون. 

 إثــراء املعرفــة عــن بيولوجيــا وســلوك 
السوسة

حاليــا  املســتخدمة  الطــرق  حتتــاج 
التقييــم  الــي  يف مكافحــة السوســة 
وســلوك  ببيئــة  وربطهــا  واملراجعــة 
يف  اعدادهــا  وديناميكيــة  احلشــرة 
لنخيــل  الزراعــي  البيئــي  النظــام 
تســهيل  شــانه  مــن  والــذي  التمــر 
املوجهــة  املكافحــة  عمليــات 
واختــال  تلــوث  لتفــادى  احملكمــة 
الفهــم  يشــجع  كمــا  البيئــة.  تــوازن 
الصحيــح لبيولوجيــا السوســة علــى 
ربــط عمليــات املكافحــة باجلوانــب 
ملجتمــع  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
النخيــل. وجــود املعلومــات املعتمــدة 
عــن ســلوك وانشــطة طيــران هــذه 
كيفيــة  فهــم  يف  يســاعد  احلشــرة 
حــدوث اإلصابــة بهــا داخــل حقــول 
النخيــل كمــا يســاعد ايضــاً يف وضــع 
بروتوكــول احلجــر الزراعــي الصحيح 
للحــد مــن انتشــارها، وكذلك تســاعد 
يف  والعاملــن  الزراعــة  مديريــات 

حقــل مكافحــة السوســة يف تطويــر 
بروتوكــول يســاعد يف زيــادة فعاليــة 
املصائــد الفيرمونيــة وتطويــر برامــج 
مكافحــة سوســة النخيــل احلمــراء.

البيولوجيــة  اخلصائــص  اهــم 
كية لســلو ا و

سوســة النخيــل احلمــراء لهــا صفــات 
ســلوكية تتمثــل يف اســتجابتها للمــس 

 ))Thigmotaxis الصلبــة  األجســام 
النخلــة  شــقوق  يف  نفســها  وإخفــاء 
اليهــا.  الوصــول  يصعــب  اماكــن  يف 
يصعــب التقــاط احلشــرات البالغــة 
ونزعهــا مــن هــذه املناطــق واحيانــاً 
ماتــزال  وهــي  اجســامها  تتمــزق 
هــذا  النباتــي.  بالعائــل  ملتصقــة 
علــى  السوســة  يســاعد  الســلوك 
الطبيعيــة،  األعــداء  مــن  الهــروب 

شكل رقم 5: حشرة كاملة خرجت من عذراء بدون شرنقة
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كمــا يســاعدها علــى احلفــاظ علــى 
ســوائل اجلســم وتقليــل تبخــر املــاء 
ســلوك  يعتبــر  احلــرارة.   وحتمــل 
التــي  العوامــل  اهــم  مــن  االختبــاء 
يف  السوســة  جنــاح  علــى  ســاعدت 
غــزو مســاحات شاســعة علــى وجــه 

األرض.
اليرقــة  حتتــاج  الشــرنقة  لبنــاء 
لوضــع نفســها بــن جســمن صلبــن 
ــاف  wedged(( لتتمكــن مــن لــف األلي
هــذا  تــدور.  عندمــا  نفســها  حــول 
يفســر ســلوك هجرة اليرقات مكتملة 
النمــو ألطــراف ســاق النخلــة وقواعد 
الكــرب يف منطقــة تــاج النخلــة حيــث 
تتوفــر الظــروف املائمــة مــن وجــود 
عنــد  واألليــاف.  الصلبــة  األجســام 
الشــرنقة  داخــل  العــذراء  حتريــك 
تبــدأ يف االهتــزاز وميكــن ماحظــة 
ويعتقــد  اليــد  يف  بحملهــا  ذلــك 
األعــداء  ينفــر  الســلوك  هــذا  ان 
عندمــا  الطيــور.  خاصــة  الطبيعيــة 
يكتمــل منــو العــذراء داخــل الشــرنقة 
وتبقــى  البالغــة  احلشــرة  تخــرج 

بعــض الوقــت داخــل الشــرنقة )6-7 
ايــام( حتــى يكتمــل تصلــب اجلليــد 
ويرجــح بعــض الباحثــن ان احلشــرة 
تصــل مرحلــة البلــوغ اجلنســي داخــل 
الشــرنقة قبــل اخلــروج. يف ظــروف 
وجــود  عــدم  حالــة  ويف  معينــة 
الشــرنقة ميكــن ان  األليــاف لنســج 
تتعــذر اليرقــات بــدون شــرانق وهــذا 
مــا الحظنــاه عنــد تربيتهــا يف املعمــل 

)شــكل رقــم 6(.
يرقيــة  اعمــار  بعــدة  اليرقــة  متــر 
الغــذاء،  باختــاف  تختلــف  قــد 
البشــرى  والعامــل  احلــرارة  درجــة 
والتعــرف  التأكــد  عــدم  يف  املتمثــل 
اليرقيــة  األعمــار  علــى  الصحيــح 
داخــل  وجودهــا  نتيجــة  املختلفــة 
العائــل وســلوكها املتمثــل يف الهــروب 
للتغذيــة  أنفــاق  وحفــر  الضــوء  مــن 
بوجــود  اليرقــة  تتميــز  واالختبــاء. 
ــة تســاعدها  أجــزاء فــم قارضــة قوي
للنخلــة  الصلبــة  يف قطــع األنســجة 

.)7 رقــم  )شــكل 
تتحــول  اليرقــات  لتغذيــة  نتيجــة 

انســجة النخلــة الــى كتلــة متخمــرة 
لــذوي  ميكــن  مميــزة  رائحــة  تنتــج 
اخلبــرة اســتغالها يف التعــرف علــى 
ــزة(.  ــة )بصمــة ممي األشــجار املصاب
تكافليــة  لهــا عاقــة  بكتريــا  توجــد 
توجــد  حيــث  السوســة  مــع  مهمــة 
يف  وتســاعدها  اليرقــات  امعــاء  يف 

النباتيــة. األنســجة  تخمــر 
مــن املدهــش ان تعيــش اعــداد كبيــرة 
مــن يرقــات السوســة ومعهــا األطــوار 
متخمــرة  رطبــة  بيئــة  يف  األخــرى 
تصــاب  ان  دون  بامليكروبــات  مليئــة 
Epizoot� عليهــا يقضــى   مبــرض 
يرقــات  وجــود  طبيعــة  ولكــن   ))ics
قــد  النخلــة  ســاق  داخــل  السوســة 
يجعــل مــن الصعــب ماحظــة مثــل 
ان  األرجــح  مــن  الوبائيــات.  هــذه 
سوســة النخيــل احلمــراء قــد نشــأت 
يف مثــل هــذه البيئــات وطــورت بعــض 
والتحــورات  اخلاصــة  الصفــات 
مليئــة  بيئــة  يف  العيــش  ملائمــة 
بامليكروبــات دون ان تتأثــر ســلباً بهــا 
Ep�  وتصــاب بأمــراض وبائيــة فتاكــة

.))idemics
ســلوك التزاوج

عــن  ماحظــات  أي  تســجل  لــم 
ســلوك غزلــي معقــد والتــزاوج يتــم 
وتتــزاوج  اليــوم  مــن  وقــت  أي  يف 
multiple mat� )األنثــى عــدة مــرات 
ويعتقــد  حياتهــا  فتــرة  خــال   )ing
املنويــة  احليوانــات  تســتخدم  انهــا 
املخزونــة يف القابلــة املنويــة مــن آخــر 
ــواع  ــح البيــض. بعــض أن ــزاوج لتلقي ت
Rhynchopho� مثــل النخيــل   ســوس 
غزلــي  ســلوك  لهــا   rus palmarum
او حــركات مــا قبــل التــزاوج تتمثــل 
يف هــز جســم الذكــر بعــد مامســة 
وكذلــك  االستشــعار  بقــرون  األنثــى 

شكل رقم 7: أجزاء فم اليرقة تظهر الفكوك القوية
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 )Rhynchophorus cruentatus( ذكــور 
تامــس اإلنــاث يف منطقــة الصــدر 
األمامــي وحتــاول ان متتطــي الذكــور 

واإلنــاث مــن نفــس النــوع.
ســلوك وضع البيض

• تضــع األنثــى البيــض خــال النهــار 
او الليــل

• مبيــض األنثــى ميكــن ان يجهــز مــا 
بــن 7 الــى 8 بيضــات يف اليــوم

اليومــي  البيــض  عــدد  متوســط   •
بيضــة  4.13 لأنثــى 

لوضــع  املطلــوب  الزمــن  متوســط   •
بيضــة واحــدة هــو    54ثانيــة 

• الزمــن الفاصــل بــن حدثــن لوضــع 
البيــض يتــراوح مــا بــن 5 دقائــق الــى 

ســاعة  20
• تضــع األنثــى البيــض داخــل نســيج 
احلديثــة  اجلــروح  يف  او  العائــل 
)العنايــة  الغــذاء  توفــر  لضمــان 

)maternity care األمويــة 
قبــل  مــرات  عــدة  األنثــى  تتغــذى   •
مــن  كميــة  ألخــذ  البيــض  وضــع 
الطاقــة كمــا تكــون مســتعدة للطيــران

• تســتخدم األنثــى الفكــوك العلويــة 
العائــل  نســيج  يف  جــرح  لعمــل 
تثبــت منقارهــا يف اجلــرح  وبعدهــا 
وتدفعــه  واخللــف  لأمــام  وحتركــه 
عميــق ثقــب  لعمــل  النســيج  داخــل 

• تقــوم األنثــى بإغــاق الثقــب بعــد 
وضــع البيــض بواســطة مــادة تفرزهــا 
مــن آلــة وضــع البيــض لهــا نفــس لــون 
انســجة العائــل حلمايــة البيضــة مــن 
األعــداء الطبيعيــة وهــذا جــزء مــن 
اســتراتيجية االختبــاء والتــي تصعــب 

مــن اكتشــاف اإلصابــة
• ثقــب نســيج العائــل لوضــع البيــض 
قــد يســتغرق 4 الــي 8 دقائــق بينمــا 
قــد  التغذيــة  اجــل  مــن  الثقــب 

دقائــق ثــاث  مــن  اقــل  يســتغرق 
 1 بــن  مــا  التــزاوج  يســتغرق  قــد   •
الــي 5 دقائــق ويحــدث عــدة مــرات 
اثنــاء  يحــدث  وقــد  اليــوم  خــال 

البيــض وضــع  عمليــة 
• احلشــرات متعــددة التــزاوج امــا ان 
منويــة مختلفــة  تســتخدم حيوانــات 
او  للتــزاوج  املتكــررة  العمليــة  مــن 

احليوانــات  تفضيليــاً  تســتخدم 
تــزاوج اخــر  مــن  املنويــة 

فيمــا  حتــدد  ان  الصعوبــة  مــن   •
مت  قــد  امللقحــة  اإلنــاث  كانــت  إذا 
تلقيحهــا داخــل النخلــة ام خارجهــا

• نســبة فقــس البيــض قــد تتــراوح مــا 
بــن 75% لإلنــاث حديثــة العمــر الــى 

47% لإلنــاث يف عمــر 45 يــوم

شكل رقم 8: استراتيجية الطرد واجلذب

شكل رقم 9: طريقة اجلذب والقتل
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ســلوك  عــن  الدراســات  معظــم   •
احلمــراء  النخيــل  لسوســة  التــزاوج 
متــت يف املعمــل وقــد يكــون تلقيــح 
األنثــى بعــدد مــن الذكــور يف احلقــل 
مهــم للحفــاظ علــى التنــوع الوراثــي 

العشــيرة يف 
يف  تؤثــر  بيئيــة  عوامــل  هنالــك   •
يف  تتمثــل  البيــض  وضــع  عمليــة 
والضــوء  الرطوبــة  احلــرارة،  درجــة 

األنثــى. عمــر  وكذلــك 
ســلوك البحث عــن الرطوبة العالية

مــن  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
ونســبة  للمــاء  احملبــة  احلشــرات 
فقــدان املــاء مــن جســمها قــد تصــل 
 45 حــرارة  درجــة  %40    يف  الــى 

األلكانــات  مركبــات  مئويــة.  درجــة 
طبقــة  يف  الســائدة  هــي  املشــبعة 
ــة  ــد الســطحي للحشــرة الكامل اجللي
املركبــات  مــن   75% حوالــي  وتكــون 
متثــل  بينمــا  الهيدروكربونيــة 
الهينكوزايــل  فورمــات  مركبــات 
ايكوســانول  الدهنــي  والكحــول 
مجتمعــة  ترايكوزيــن  واأللكــن 
)%25(. عــدم قــدرة السوســة علــى 
لوجــود  يكــون  قــد  اجلفــاف  حتمــل 
فورمــات  مركــب  مــن  عاليــة  نســبة 
 21 انصهــاره  )درجــة  الهينكوزايــل 
يكــون ثقوبــا  درجــة مئويــة( والــذي 
ــة الشــمعية  ــددة يف الطبق ــرة متع كبي
العازلــة للمــاء املوجــودة علــى اجلليــد 

يــؤدى  ممــا  للحشــرة  الســطحي 
مــن  للمــاء  الســريع  التبخــر  الــى 
السوســة  تفضيــل  احلشــرة.  جســم 
يشــير  العاليــة  الرطوبــة  لدرجــات 
hy�  الــى وجــود مســتقبات للرطوبــة
groreceptors(( تســاعدها يف إيجــاد 
يف  العاليــة  الرطوبــة  ذات  املناطــق 
البيئــة احمليطــة. ســلوك البحــث عــن 
للحفــاظ  العاليــة  الرطوبــة  درجــات 
مــن  نــاجت  اجلســم  ســوائل  علــى 
النفاذيــة العاليــة للجليــد الســطحي 
ــاء  ــة امل للسوســة وهــذا يوضــح أهمي
وتنظيــم  الفيرمونيــة  املصائــد  يف 
اآلفــة  هــذه  إلدارة  الــري  عمليــات 
يف مــزارع النخيــل. ســلوك االختفــاء 
مــاء  علــى  احلفــاظ  يف  يســاعد 
اجلســم عــن طريــق تقليــل فقدانــه 
تنشــط  الســطحي.  اجلليــد  عبــر 
مــارس- الشــهور  خــال  السوســة 
ــون  ــث تك ــر حي ــل واكتوبر-نوفمب ابري
وكذلــك  معتدلــة  احلــرارة  درجــات 
الغســق  أوقــات  يف  احلشــرة  تطيــر 
اليــوم.  مــن  األولــى  الســاعات  او 
بالرغــم مــن هــذا الكــم الهائــل مــن 
وســلوك  بيولوجيــا  عــن  املعلومــات 
السوســة إال ان هنالــك العديــد مــن 
والســلوكية  البيولوجيــة  الصفــات 
ومتثــل  معروفــة  غيــر  للسوســة 
البحــوث  إلجــراء  مفتاحيــة  أولويــة 
ممــا  لفهمهــا  العميقــة  والدراســات 
للســيطرة  الــي حلــول عمليــة  يقــود 
علــى هــذه اآلفــة اخلطيــرة واحلــد 
النخيــل. حقــول  يف  انتشــارها  مــن 
االســتراتيجيات والطــرق املســتقبلية 

إلدارة سوســة النخيــل احلمــراء
التجمــع  فيرمــون  حاليــا  يســتخدم 
)التمــر  والطعــم   )Ferrugineol(
املصائــد  يف  واملــاء(  املتخمــر 

شكل رقم 10: املصيدة الذكية بجانب املصيدة التقليدية
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ــج  ــة بشــكل واســع يف برام الفيرموني
مــن  للحــد   )IPM( املتكاملــة اإلدارة 
احلمــراء  النخيــل  سوســة  خطــورة 
بشــكل  البرنامــج  محــاور  وتتمثــل 
رئيســي حــول االصطيــاد اجلماعــي 
والكشــف  البالغــة  للحشــرات 
ووقايتهــا  املصابــة  األشــجار  عــن 
احلشــرية  باملبيــدات  وعاجهــا 
واســتئصال األشــجار املصابــة. مــن 
مــن خــال  النخيــل  املمكــن حمايــة 
والتــي  املصابــة  األنســجة  ازالــة 
احلشــرة،  جلــذب  مصــدراً  متثــل 
هــذا باإلضافــة الــي تفعيــل اجلانــب 
املزارعــن  لتوعيــة  اإلرشــادي 
الزراعيــن  املهندســن  وتدريــب 
البرامــج.  هــذه  علــى  القائمــن 
مســتقبًا يجــب التركيــز علــى برامــج 
يف  للسوســة  املتكاملــة  املكافحــة 
 Area-wide ــة واســعة )ِ رقعــة جغرافي
IPM( والتــي تتطلــب تنســيق وتزامــن 
يجــب  كمــا  املكافحــة،  عمليــات 
بعــض  علــى  مســتقبا  االعتمــاد 
احلديثــة  والطــرق  االســتراتيجيات 

: ومنهــا
االكتشــاف املبكــر للسوســة يف مــزارع 

النخيــل
مــن  العديــد  اســتخدام  مت  لقــد 
الطــرق للكشــف املبكــر عــن السوســة 
منهــا التصويــر عــن طريــق األشــعة 
الســينية، الكشــف الصوتي والتصوير 
الــكاب  الصوتيــة،  فــوق  باملوجــات 
اإللكترونــي  واألنــف  البوليســية 
والــذي يســتخدم الكتشــاف املركبــات 
املتطايــرة مــن فضــات السوســة او 
مــن أشــجار النخيــل املصابــة. كمــا 
مت اختبــار املنصــات الهوائيــة بــدون 
حســية  مبجســات  احململــة  طيــار 
متعــددة وأجهــزة تصويــر الكتشــاف 

والكيميائيــة  الضوئيــة  البصمــة 
لسوســة النخيــل احلمــراء. وكذلــك 
ــل  ــر تعم ــرات تصوي اســتخدمت كامي
املرئيــة  البنفســجية،  فــوق  باألشــعة 
وحتــت احلمــراء الكتشــاف البصمــة 
مــن  أكثــر  عاليــة  بــدق  الضوئيــة 
التصويــر احلــراري لوحــده. معظــم 
احلديثــة  التكنولوجيــا  اســتخدام 
ــل  ــر عــن سوســة النخي للكشــف املبك
احلمــراء مــازال يف مرحلــة التجــارب 
ويتطلــب املزيــد مــن البحــث للوصــول 
للكشــف  الــي طــرق عمليــة وفعالــة 
ميثــل  وهــذا  السوســة  عــن  املبكــر 
التحــدي احلقيقــي يف إدارة سوســة 

احلمــراء. النخيــل 
واجلــذب  الطــرد  اســتراتيجية 

))Push-pull strategy
للسوســة  طــاردة  مــواد  اكتشــاف 
ســيؤدى حلمايــة اجــزاء النخلة األكثر 
النخيــل  بسوســة  لإلصابــة  عرضــة 
ــة  ــي تقوي احلمــراء كذلــك ســتؤدى ال
برنامــج اإلدارة املتكاملــة لهــذه اآلفــة 
بشــكل مؤثــر مــن خــال اســتراتيجية 

Push-pull strate� )الطــرد واجلــذب 
gy( بجانــب فيرمــون اجلــذب إلدارة 
هــذه االفــة القاتلــة للنخيــل يف رقعــة 

ــم 8(.  ــة واســعة )شــكل رق جغرافي
حتســني كفــاءة املصائــد الفيرمونيــة

الفيرمونيــة  املصائــد  تســتخدم 
اآلتيــة: لأغــراض 

1 -اكتشــاف السوســة ألول مــرة يف 
حقــول النخيــل

عشــائر  ديناميكيــة  -حتديــد   2
املناســب  القــرار  التخــاذ  السوســة 

املكافحــة عمليــات  لبــدء 
للسوســة  اجلماعــي  -االصطيــاد   3
للحــد مــن اعــداد احلشــرات البالغــة 
يف احلقــل كأحــد الطــرق املهمــة يف 
هــذه  ان  خاصــة  اآلفــة  هــذه  إدارة 
والذكــور  اإلنــاث  تصطــاد  املصائــد 

بنســبة تبلــغ 1:2.
مصائــد الطعم اجلاف 

سوســة  مكافحــة  تعتمــد  حاليــا 
بلــدان  كل  يف  احلمــراء  النخيــل 
العربيــة  اململكــة  فيهــا  مبــا  العالــم 
الســعودية علــى اســتخدام املصائــد 

شكل رقم 11: التنبؤ بشكل ثالثي األبعاد للكايتينيز من سوسة النخيل احلمراء
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مــن  تتكــون  والتــي  الفيرمونيــة 
ســطل مــن الباســتيك )5 لتــر( لــه 
غطــاء يعلــق فيــه الفيرمــون وأربعــة 
بدخــول  تســمح  جانبيــة  فتحــات 
والتمــر  املــاء  يوضــع  السوســة. 
مــع  ليعمــل  الســطل  يف  املخمــر 
الفيرمــون يف جــذب السوســة. حيــث 
املصيــدة يف حصــر  هــذه  تســتخدم 
وكذلــك مكافحتهــا  وجــود احلشــرة 
ــاج  ــرة. حتت باصطيادهــا بأعــداد كبي
هــذه املصائــد الــي خدمــة أســبوعية 
تتمثــل يف تغييــر التمــر وإضافــة املــاء 
وجمــع احلشــرات املصطــادة، لذلــك 
عمالــة  إلــى  وحتتــاج  مكلفــة  تعتبــر 
للوصــول  وطــرق وممــرات مســفلتة 

املــزارع. داخــل  إليهــا 
جــاءت فكــرة املصائــد اخلاليــة مــن 
الطعــم Bait-free traps(( أو املصائــد 
اجلــاف  الطعــم  تســتخدم  التــي 
احلقــل  يف  واختيارهــا   ))Dry bait
بالتعــاون مــع شــركة ISCA العامليــة-
الواليــات املتحــدة األمريكيــة. تســمى 
هــذه التكنولوجيــا ب )SPLAT( وهــي 
 Specialized Pheromone( اختصــار ل
 )and Lure Application Technology

)شــكل رقــم 9(.
والطعــم املســتخدم عبــارة عــن مــادة 
فيرمــون  حتمــل  كيميائيــا  خاملــة 
بنســبة  حشــري  ومبيــد  اجلــذب 
قليلــة. هــذا الطعــم كاملعجــون وميكــن 
وضعــه يف نقــاط عديــدة يف احلقــل 
أشــجار  جــذوع  علــى   ))Dollop
النخيــل القدميــة أو أشــجار الكنــار 
أو حوائــط   حيــث يقــوم الفيرمــون 
تامــس  وعندمــا  السوســة  بجــذب 
للمبيــد  تتعــرض  اجلــاف  الطعــم 
تســمى  ولذلــك  ومتــوت  احلشــري 
والقتــل  اجلــذب  تكنولوجيــا  أيضــا 

 )Attract and Kill Technology(
هــذه التكنولوجيــا مســتخدمة ضــد 
األولــى  للمــرة  ولكــن  أخــرى  آفــات 
سوســة  ضــد  تســتخدم  العالــم  يف 
النخيــل احلمــراء يف واحــة اإلحســاء 
ــث  ــة الســعودية حي يف اململكــة العربي
ــة بواســطة  أجريــت التجــارب احلقلي
التميــز  مركــز  مــن  بحثــي  فريــق 
البحثــي يف النخيــل والتمــور بجامعــة 
املصائــد  أثبتــت  فيصــل.  امللــك 
اصطيــاد  يف  عاليــة  كفــاءة  اجلافــة 
بعــض  وهنالــك  السوســة  وقتــل 
اخلليــج  يف  اخلاصــة  الشــركات 
اســتجابها  إجــراءات  يف  بدئــت 
واســتخدامها يف مكافحــة السوســة 

واســع. نطــاق  علــى 
)Smart traps( املصائــد الذكيــة 

املصائــد  هــذه  اختــراع  مت  لقــد 
املشــكات  علــى  للتغلــب  الذكيــة 
التقليديــة  املصائــد  تواجــه  التــي 
والتــي  تشــغيلها  تكلفــة  مــن  وتزيــد 
وضــرورة  الدوريــة  اخلدمــة  تشــمل 
جتديــد الطعــم والتأكــد مــن وجــود 
ــع احلشــرات  ــدة وجم ــاء يف املصي امل

. ملجمعــة ا
Elec� الذكيــة  املصيــدة  )فكــرة 
10( مبنيــة علــى  trap( )شــكل رقــم 
باســتخدام  امليكروويــف  تضخيــم 
Cal� ( لأشــعة  احملفــز  )االنبعــاث 
علــى  تعمــل  التــي   lahan, 1956
وتعرضهــا  السوســة  حركــة  شــل 
تســتخدم  املصيــدة.  داخــل  للمــوت 
الفيرمــون  كبســولة  املصيــدة  هــذه 
 +  Phero-kairo 925(( والكيرمــون 
ــى فيرمــون جتمــع  ــوي عل ــي حتت والت
السوســة والكيرمــون إيثيــل الســتايل 
او  مبيــد  او  مــاء  الــي  حتتــاج  وال 
املصيــدة  يف  كمــا  خميــرة  او  طعــم 

هــذه  تســجيل  مت  لقــد  التقليديــة. 
دولــة  يف  اقتــراع  كبــراءه  املصيــدة 
التعــاون  مجلــس  ودول  اإلمــارات 
املصيــدة  وخضعــت  اخلليجــي 
لتجــارب حقليــة لتقييــم فعاليتهــا يف 
اصطيــاد السوســة وأثبتــت فعاليتهــا 
التقليديــة  باملصيــدة  مقارنــة 
التقليديــة  املصائــد  يف  القياســية. 
يف  غرقــا  امــا  السوســة  قتــل  يتــم 
املــاء باســتخدام مبيــد يضــاف الــي 
ــا  ــا بجمعه ــاء او ميكانيكي ــم وامل الطع
او  بالتجميــد  وقتلهــا  املصائــد  مــن 
ــة او غيرهــا  درجــات احلــرارة العالي
مــن الطــرق. مصيــدة الطعــم اجلــاف 
اجليــل  متثــان  الذكيــة  واملصيــدة 
الفيرمونيــة  املصائــد  مــن  اجلديــد 
Service� )التــي ال حتتــاج الــي خدمــة 

.)less traps
اجلزيئيــة  البيولوجيــا  مجــال 
يف  املســتقبلية  واســتخداماتها 

السوســة مكافحــة 
لسوســة  املتكاملــة  اإلدارة  لتطويــر 
بالبحــوث  االهتمــام  يجــب  النخيــل 
احليويــة  الكيميــاء  مجــال  يف 
للسوســة  اجلزيئيــة  والبيولوجيــا 
مكافحــة  اســتراتيجيات  لوضــع 
التنظيميــة  اآلليــات  علــى  تعتمــد 
الدفــاع  وســائل  وتعزيــز  للجينــات 
تثبيــط  خــال  مــن  النباتــات  يف 
 )gene silencing( اجلينــات )إخمــاد(
و/أو التدخــل )التشــوش( باحلمــض 
هــذا   .)RNAi( الريبــي  النــووي 
حتديــد  يتطلــب  البحثــي  التوجــه 
وتوصيــف بعــض اجلينــات األساســية 
مثــال  السوســة،  تطــور  أو  لبقــاء 
 )chitinases( الكايتينيــز  إنزميــات 
ــي  ــي تلعــب دوراً هامــا يف عمليت والت
مــن  وتعتبــر  والتطــور  االنســاخ 



61 الشجرة المباركة - اكتوبر 2018

إحــدى األدوات القويــة يف األحيــاء 
اجلزيئيــة اخلاصــة بسوســة النخيــل 
احلمــراء )شــكل رقــم 11(. دراســة 
البيولوجيــا اجلزيئيــة للسوســة مــن 
إليجــاد  آفــاق جديــدة  فتــح  شــانها 
طــرق وتقنيــات مبتكــرة ميكــن تكــون 
اإلدارة  برامــج  يف  فعالــة  مكونــات 

اآلفــة.  لهــذه  املتكاملــة 
املعلومــات  نظــام  اســتخدام   
اجلغــرايف لتحديــد التوزيــع املكانــي 

للسوســة والزمانــي 
ميكــن تســجيل إحداثيــات املصائــد 
شاســعة  مســاحات  يف  الفيرمونيــة 
والتــي تســهل بدورهــا جمــع البيانــات 
باملناطــق  اخلاصــة  الشــهرية 
وتوزيعهــا  بالسوســة  املصابــة 
املكانــي والزمانــي بواســطة برامــج 
كمــا  الزراعــة  مبديريــات  السوســة 
املكافحــة  عمليــات  تركيــز  ميكــن 
علــى املناطــق التــي أظهــرت أعــدادا 

للسوســة. كبيــرة 
تطويــر بروتوكــوالت للحجــر الزراعي 
يف  املســتخدم  للنخيــل  الصحــي 
املــدن  يف  الهندســية  التصاميــم 
السوســة  مــن  خلــوه  مــن  للتأكــد 

املختلفــة واطوارهــا 
ــإدارة السوســة يف  ــام ب يجــب االهتم
التصاميــم  يف  املســتخدم  النخيــل 
ميثــل  ألنــه  املــدن  يف  الهندســية 
السوســة  النطــاق  الرئيســة  البــؤر 
لغــزو مــزارع النخيــل، حاليــا ينصــب 
يف  الزراعــة  مديريــات  اهتمــام 
بالسوســة  املصابــة  البلــدان  معظــم 
امــر  ويتــرك  النخيــل  حقــول  علــى 
التصاميــم  يف  املســتخدم  النخيــل 

للبلديــات. الهندســية 
 تضافــر اجلهــود احملليــة واإلقليميــة 
والعامليــة يف مجــال بحــوث السوســة 

مبتكــرة  مكافحــة  لطــرق  للوصــول 
فعالــة إلدارة هــذه االفــة علــى نطــاق 

واســع
يجــب التحــول مــن نظــام مكافحــة 
صغيــرة  مســاحات  يف  السوســة 
ــة  ــي برنامــج إدارة متكامل ــة ال معزول
 Area-wide واســعة  مســاحات  يف 
التنســيق  يتطلــب  وهــذا   ))IPM
محليــاً  اجلهــود  وتضافــر  العالــي 

. قليميــاً ا و
تســببه  الــذي  الضــرر  مــدى  تقديــر 
وحتديــد  التمــر  لنخيــل  السوســة 
واحلــد  االقتصاديــة  العتبــة 
عليــة  لتبنــى  احلــرج  االقتصــادي 

املكافحــة  بدايــة  قــرارات 
القليلــة  الدراســات  بعــض  هنالــك 
نســبة  بتحديــد  اهتمــت  التــي 
حقــول  يف  بالسوســة  اإلصابــة 
العتبــة  حتديــد  وكذلــك  النخيــل 
االقتصاديــة والتــي تعتبــر مــن اهــم 
املتكامــل  اإلدارة  برنامــج  مكونــات 
للسوســة يف مســاحات واســعة. عليــه 
يجــب ان تركــز البحــوث املســتقبلية 

اجلانــب. هــذا  علــى  للسوســة 
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تقييم كفاء تقنية احلقن املجهري
Syngenta (TMI) 

يف مكافحة سوسة النخيل احلمراء 

نظــراً ألهميــة وخطــورة سوســة النخيــل 
اختــراع  مت  النخيــل  علــى  احلمــراء 
العديــد مــن التقنيــات ملكافحــة السوســة 
ــا  ــت جناحــا ومنه ــا أثب ــا م ــراء منه احلم
لــم يكــن باملتأمــل بــه، إال أننــا مــا زلنــا 
بحاجــة إلــى تقنيــات جديــدة تكــون كفــؤة 
وقــادرة علــى املكافحــة مــع احلفــاظ علــى 
البيئــة مــن التلــوث وآمنــة علــى صحــة 
ــذ هــذه  ــك مت تنفي ــة، لذل ــات احلي الكائن
ــدأ  ــل ب ــام كام ــدة ع ــة مل ــة امليداني التجرب
مــن 29 أيــار2017 حتــى 9 نيســان 2018 
لتقييــم  تقنيــة احلقــن املجهــري ومــا لهــا 
مــن تأثيــر وقائــي وعاجــي باســتخدام 

بنــزوات"  "إمامكتــن  احلشــرات  مبيــد 
)ريفايــف(   4% بتركيزيــن:  )ريفايــف( 
سوســة  ضــد   )II )ريفايــف   9.5% و 
النخيــل احلمــراء مــدة عــام واحــد. مت 
تطبيــق التصميــم االحصائــي العشــوائي 
مصابــة  شــجرة   36 باختيــار  بالكامــل 
بالسوســة احلمــراء اصابــات متوســطة 
إلــى شــديدة وتطبيــق ثــاث معامــات 
وهــي ريفايــف، وريفايف II والشــاهد )12 
ــن  ــق حق ــة(. مت تطبي ــكل معامل شــجرة ل
األشــجار ملــرة واحــدة يف قاعــدة جــذوع 
األشــجار املصابــة. باســتخدام مثقــاب 
إم  تــي  قطــره 8 مم وجهــاز ســينجينتا 

الدكتورة منى محمد مشعل )1(
املهندس باسل فيصل عبيدات )2(

)1( مستشار المدير العام لوقاية النبات
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آي، حتــت ضغــط منخفــض يبلــغ 2 بــار. 
بعــد احلقــن مت مراقبــة األشــجار بشــكل 
دوري ومت تســجيل أي أعــراض خارجيــة 
جديــدة ظهــرت علــى األشــجار املعاجلــة 
لعــام كامــل طيلــة فتــرة تنفيــذ التجربــة. 
وألجــل التقييــم العملــي لكفــاءة املبيــدات 
 3 علــى  األشــجار  قطــع  مت  احملقونــة 
فتــرات مختلفــة: 3، و6 و 12 شــهراً مــن 
أن  إلــى  النتائــج  أشــارت  العــاج.  بــدء 
األشــجار التــي متــت معاجلتهــا بريفايــف 
%4 وريفايف II  9.5% مت شفاؤها بنسبة 
100 ٪ مــن سوســة النخيــل احلمــراء بعــد 
ثاثــة، وســتة، و 12 شــهراً. حيــث جنحــت 
كلتــا التركيبتــن يف القضــاء على اإلصابة 
املتواجــدة أصــًا بداخــل األشــجار حيــث 
املختلفــة  احلشــرات  أطــوار  قتــل  مت 
املوجــودة داخــل اجلــذع إضافــة لقتلهــا 
أي إصابــات جديــدة ظهــرت خــال العــام 
أصابــت  التــي  الغازيــة  اليرقــات  وهــي 
الشــجرة مجــدداً. هــذا ولم تتجــاوز أنفاق 
اليرقــات الغازيــة املجــددة لإلصابــة عمق 
ال 5ســم يف اجلــذع. لتمــوت بعــد ذلــك 
مباشــرة مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن 
يكــون تنفيــد املكافحــة بتقنيــة احلقــن 
املجهــري يف أشــجار مصابــة أنســجتها 
ــة يف اجلــذع ســليمة نســبياً قــادرة  الناقل
علــى نقــل املبيــد إلــى أعلى حيــث وجد أن 
املبيــد توقــف مــن االنتقــال يف التجاويــف 
الكبيــرة، مت حتليــل متبقيــات املبيــدات 
الريفايــف والريفايــف II يف الثمــار بعــد 
60 و100 يــوم عنــد مســتوى تركيــز .01 
يف الثمــار حيــث أظهــرت النتائــج عــدم 
الثمــار  عينــات  يف   II ريفايــف  وجــود 
ــوم مــن احلقــن وعــدم وجــود  ــى 60 ي حت

الرفايــف يف العينــات بعــد 100 يــوم.
املقدمة

اآلفــة  احلمــراء  النخيــل  سوســة  تعــد 
األكثــر خطــورة وتدميــراً ألشــجار النخيل 

حيــث  التمــر  نخيــل  وأهمهــا  املختلفــة 
ــن أشــجار  ــاً م ــن 40 نوع ــر م ــب أكث تصي
النخيــل يف أكثــر مــن 50 بلــداً مســببة 
مــوت مئــات اآلالف مــن أشــجار النخيــل 
احلمــراء.  النخيــل  بسوســة  املصــاب 
 Abraham, V.A., et al, 1998, Gomez(
S, Ferry M., 2002, Mashal, M. Obei-
 dat, B., 2006, Mashal, M. And Obeidat,
B. 2015(، ومــع اخلســائر املســتمرة كل 
عــام، أصبحــت سوســة النخيــل احلمــراء 
مصــدر قلــق حقيقــي وســبباً خلســائر  
عامليــة ماليــة وبيئيــة واقتصاديــة كبيــرة. 
نخيلهــا  يتجــاوز  ال  الــذي  األردن  ففــي 
النصــف مليــون نخلــة عانــى مــن فقــدان 
يف  نخيــل  شــجرة   7000 يقــارب  مــا 
بســبب  الهاشــمية  األردنيــة  اململكــة 
احلمــراء،  النخيــل  بسوســة  اإلصابــة 
وهــذا العــدد يتزايــد بــاآلالف يف مواطــن 
عامــة  اخلليــج  كــدول  النخيــل  زراعــة 
وجنــوب شــرق اســيا ويف أوروبــا وأمريــكا 
 Abraham, V.A., et al, 1998, Gomez S,(
 Ferry M., 2002, Mashal, M. Obeidat,
 B., 2006, Mashal, M. And Obeidat, B.,

.)2015
تقضــي سوســة النخيــل احلمــراء جميــع 
وعــذراء  ويرقــة  بيضــة  مــن  أطوارهــا 
أشــجار  جــذوع  داخــل  كاملــة  وحشــرة 

يف  كبيــراً  تلفــاً  يســبب  ممــا  النخيــل، 
االشــجار،  الداخليــة جلــذوع  األنســجة 
مــوت  إلــى  النهايــة  يف  يــؤدي  حيــث 
اكتشــاف  الصعــب  ومــن  الشــجرة. 
يف  التشــخيص  مــن  والتأكــد  العــدوى 
كمــا  اإلصابــة.  مــن  املبكــرة  املراحــل 
تعــد اليرقــات هــي املســؤولة عــن إحلــاق 
الضــرر بالشــجرة وتتســبب يف النهايــة 
حــن  يف  النخيــل،  شــجرة  مــوت  إلــى 
ــر احلشــرات البالغــة هــي املســؤولة  تعتب
عــن جتديــد اإلصابــة. تطيــر احلشــرات 

جهاز احلقن املجهري Syngenta )TMI(   مجهز 
لعملية احلقن بعد تركيب عبودة املبيد بداخله
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جديــدة  عوائــل  عــن  للبحــث  البالغــات 
حيــث تتــزاوج وتضــع آالف البيــض يف 
جــذوع األشــجار الــذي يفقــس يف غضــون 
ــى يرقــات بــا أرجــل حتفــر  ــام ال 5-2 أي
 Mashal. M. And( ،انفاقــاً داخــل األشــجار
اليرقــات  تتغــذى    .)Obeidat. B., 2015
علــى األنســجة واألليــاف الطريــة املليئــة 
بالعصارة دافعة النشــارة اخلشــبية خارج 
النفــق مــع كميــات كبيــرة مــن الصمــغ 
الــذي تفــرزه الشــجرة بســبب الضغــط 
اإلصابــة.  مــن  النــاجت  الفســيولوجي 
بعــد 1 إلــى 3 أشــهر تتحــول اليرقــات 
شــرانق  يف  نفســها  تلــف  عــذارى  إلــى 
اخليــوط  مــن  مصنوعــة  اســطوانية 
الليفيــة. لتظهــر احلشــرات البالــغ  بعــد 
14 إلــى 21 يومــاً، وتطيــر خــارج الشــجرة 
بحثــاً عــن مضيــف جديــد حيــث يحصــل 
تــزاوج وهكــذا تتكــرر دورة احليــاة محدثة 
مزيــداً مــن األضــرار على أشــجار ســليمة 
 Faleiro J. R.( وزيــادة مســاحة االصابــة
أمــا   ،),(2003 El-Sabea, A. M. R., 2009
برامــج املكافحــة فتســتند اســتراتيجياتها 
ــدون أو مت  ــا مزارعــون جي ــام به ســواء ق
علــى  احلكومــات،  قبــل  مــن  تنفيذهــا 
واملتضمنــة  لآلفــات  املتكاملــة  اإلدارة 

الفرمونيــة  املصائــد  بواســطة  املراقبــة 
واحلمايــة   ,(Giblin-Davis, R. M., 2013
بواســطة األنظمــة والقوانــن مثــل احلجر 
الزراعــي والصحــة النباتيــة للبســاتن مــع 
Dembil- )املمارســات الزراعيــة اجليــدة )
io, O. and Jacas, J.A. 2012),  يف حــن 
يعتمــد املكافحــة أو القتــل علــى التطبيــق 
والــري  الــرش،  عــن طريــق  الكيميائــي 
 Faleiro, J.R.( وحقــن املبيــدات احلشــرية

.)2006
يعتبــر اســتخدام املعاجلــات الكيميائيــة 
يف  اســتخداماً  األكثــر  األســلوب  هــو 
مكافحــة اآلفــات. حيــث يتــم اســتخدام 
مــن  املامســة  احلشــرات  مبيــدات 
يتــم  حــن  يف  واحلقــن،  الــرش  خــال 
اســتخدام مبيــدات احلشــرات اجلهازيــة 
مــن  أو  اجلــذع  يف  مباشــرة  باحلقــن 
بالعــادة  يتــم  التربــة. حيــث  ري  خــال 
تكــرار املكافحــة كل ثاثــة أســابيع إلــى 
ثاثــة أشــهر بحســب نــوع املبيــد وطريقــة 
اإلضافــة. ويعــد هــذا االســتخدام املفرط 
للمبيــدات احلشــرية عامــًا ســلبياً علــى 
املــدى الطويــل بظهــور ســاالت مقاومــة 
ومؤذيــاً  للبيئــة  ملوثــاً  لكونــه  إضافــة 
علــى  املبيــدات  تؤثــر  حيــث  للصحــة، 

ســامة الثمــار نتيجــة الرتفــاع متبقيــات 
املعاجلــة.  األشــجار  ثمــار  املبيــدات يف 
ســينجينتا  قامــت  أخــرى  جهــة  مــن 
بتطويــر تقنيــة احلقــن املجهــري للشــجرة 
باســتخدام الريفايــف والريفايــف II وهــو 
ــى "إمامكتــن  مبيــد كيميائــي يحتــوي عل
بنــزوات"، وهــذا املركــب مشــتق مــن طبقة 
أفيرمســتن التــي تتكــون مــن مادة نشــطة 
ــاج  ــم إنت ــدة ذات أصــل طبيعــي. ويت جدي
مبيــد "إمامكتــن" بعــد عمليــة تخميــر 
.)Streptomyces Avermitilis( ميكروبيــة 

"إمامكتــن  املبيــد  عمــل  طريقــة  أمــا 
بنزويــت" داخــل جســم احلشــرة فيكــون 
عــن طريــق تعطيــل الناقــات العصبيــة 
تــام.  شــلل  يســبب  ممــا  للحشــرات، 
يصــل إلــى املــوت. كمــا يعمــل "إمامكتــن" 
 GABA agonist and binds كمنشــط ورابط
to the GABA receptor complex (Jans-
مت  وقــد  هــذا   ،   .(son, R.K., R. 1996
ــف II خصيصــاً  ــف وريفاي ــم ريفاي تصمي
للحقــن املجهــري للشــجرة بحيــث يتيــح 
توليــد ضغــط منخفــض لكميــات قليلــة 
مــن املبيــد احلشــري املتجانــس والغيــر 
احلقــن  طريقــة  باســتخدام  مخفــف 
الســريع. ويتــم احلقــن باســتخدام محقــن 

 
 syngenta tmi 4.1 deviceحقن 12 مل من الريفايف بكل ثقب باستخدام بواقع أربع حقنات لكل شجرة
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خــاص، مت تطويــره بواســطة ســينجينتا 
)احلقــن املجهــري للشــجرة( حيــث يتــم 
إدخــال املبيــد مباشــرة يف جــذع أشــجار 
النخيــل بحيــث ال يتســبب بتلــف النخيــل 
ــى  ــة أو خطــر عل ــث البيئ ــج، أو تلوي املعال
).)McCullough, D.G., et al, 2010 الصحة
توصــي ســينجينتا بالقيــام بتنفيــذ حقنــة 
يف  واملوثــوق  الفعــال  للتحكــم  واحــدة 
مكافحــة وحمايــة الشــجرة مــن اإلصابــة 
حيــث  ملــدة  احلمــراء  النخيــل  بسوســة 
ميكــن حلقــن االشــجار مــرة واحــدة ميكن 
النخيــل  بسوســة  االصابــة  يوقــف  أن 
تصــل  املصابــة  الشــجرة  يف  احلمــراء 
 .)McCullough DG, 2011(  ًإلــى 12 شــهرا
وقــد اجتــاز ريفايــف اختبــارات  مخبريــة 
املصنعــة  الشــركة  قبــل  مــن  صارمــة  
وأثبــت أنــه ذو تأثيــر بيئــي آمــن، كمــا ثبــت 
أنــه غيــر ضــار علــى احلشــرات امللقحــة 
صحــة  وكذلــك  األليفــة  واحليوانــات 
 Chukwudebe, A.C. D.L.( شــجرة النخيــل
بالذكــر  اجلديــر  ومــن   ،  .)et al. 1997
أن احلقــن املجهــري بتركيبــة إمامكتــن 
 Shot{ ،بنــزوات 40 ليتــر )- 1( الســائلة
ــر  ــه تأثي Wan Liquid Formulation{) كان ل
وقائــي ضــد آفــة ذبــول الصنوبــر، الــذي 
nema-  تســببه نيماتــودا خشــب الصنوبــر
tode Bursaphelenchus Xylophilus (Stein-
er & Buhrer Nickle),واســتطاع أن يســتمر 
هــذا التأثيــر الوقائــي ملــدة ال تقــل عــن 3 
 McCullough, D.G., et al, 2010,( ســنوات
Sousa E, et al,  2013( ايضا يعود الفضل 
النخيــل  أشــجار  إنقــاذ  يف  لريفايــف 
املدمــرة  اآلثــار  مــن  أوروبــا  جنــوب  يف 
 Joseph J. D. &(لسوســة النخيــل احلمــراء
Peter M.W., 2012(.  ، مــن جهــة أخــرى 
أمتــت املوافقــة علــى املبيــد بشــكل كامــل 
يف فرنســا وكذلــك منــح املوافقــة الطارئــة 
آثــار  مــن  املتزايــد  الضغــط  ملعاجلــة 

وقــد  اســبانيا.  يف  بالسوســة  اإلصابــة 
مت اعتمــاد التقنيــة كعــاج ســريع وفعــال 
وغيــر مزعــج، مــع أقــل قــدر مــن االيــذاء 
لأشــجار أو البيئــة أو الكائنــات احليــة. 
يف  االيجابيــة  النتائــج  شــجعتنا  لقــد 
احلمــراء  النخيــل  سوســة  مكافحــة 

لريفايــف  املجهــري  باســتخدام احلقــن 
يف أوروبــا علــى تقييــم ريفايــف محليــاً، 
إلمكانيــة ايجــاد وســيلة ناجعــة ملكافحــة 
األردن،  يف  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
التــي تعــد أكثــر اآلفــات تدميــراً ألشــجار 
النخيــل يف األردن وجميــع دول املنطقــة 

مراقبة أعراض اإلصابة بشكل مستمر على األشجار التي مت حقنها خالل العام
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العربيــة وكذلــك جميــع املناطــق املزروعــة 
 Takai K, et( بأشــجار النخيــل يف العالــم

 )al, 2003
املواد وأساليب البحث

مت اختيــار موقــع تنفيذ التجربة بــاختيار 
بســتان متــور النخيــل صنــف برحــي )3 
هكتــار(، البســتان مصــاب بدرجة كبيــرة 
منطقة  يف  احلمــراء  النخيــل  بسوســة 
األردن.  وادي  يف  بالسوســة  موبــوءة 
حيــث كانــت جميــع األشــجار يف البســتان 
قــد  منهــا   ٪  50 أن  حــن  يف  مصابــة؛ 
التجربــة.  وأثنــاء  قبــل  وقطعــت  ماتــت 
تســبب هــذا الوضــع يف حتــدي تطبيــق 
مصــدر  وجــود  بســبب  التجربــة  هــذه 
اإلصابــة  وجتــدد  لإلصابــة،  مســتمر 

املعاجلــة. األشــجار  علــى  املســتمرة 
مت تنفيــذ التجربــة التقييــم لتقنيــة احلقن 
مت  حيــث  كامــل  عــام  ملــدة  املجهــري 
احلقــن بتاريــخ 29 آذار 2017 وانتهــى مــع 
آخر تشــريح لأشــجار يف 8 نيســان 2018 
نفــذت التجربــة باختيــار 36 شــجرة نخيل 
بعمــر15 ســنة مصابــة إصابــات متوســطة 
إلــى شــديدة بسوســة النخيــل احلمــراء 
حيــث تظهــر أعراضــاً متشــابهة لإلصابــة 
مثــل الثقــوب، ونشــارة اخلشــب، اصفــرار 
األوراق، ونــزول الصمــغ ... الــخ، اال أن 
ــزال تنمــو بشــكل  ــارة ال ت األشــجار املخت
باســتخدام  التجربــة  أجريــت  طبيعــي. 
التصميــم اإلحصائــي العشــوائي الكامــل 
رفايــف  وهــي  معامــات  بثــاث   CRD
والشــاهد   )II )9.5% ورفايــف   )4%(
و12مكــرر لــكل معاملــة )شــجرة( حيــث 
الثــاث  للمعامــات  املكــررات  كانــت 
مت  البســتان،  داخــل  عشــوائياً  مختــارة 
احلقــن املجهــري لــكا املعاملتــن األولــى 
والثانيــة أمــا املعاملــة الثالثــة تركــت بدون 

أي معاجلــة كشــاهد.
والثانيــة  األولــى  املعاملــة  تنفيــذ   مت 
حلقــن املبيــدات بإحــداث أربعــة ثقــوب 
ــد قاعــدة جــذع  ــى نفــس املســتوى عن عل
للتجربــة   املخصــص  النخيــل  أشــجار 
ريشــته  كهربائــي   مثقــاب  باســتخدام 
بعــرض 8 مم، وطــول بــن 20 و 30 ســم 
قاعــدة  أســفل  الثقــوب  إحــداث  ثــم   ،
الســاق  بعــد منطقــة التــاج ومبيــل زاويــة 
ال تزيــد عــن 30 درجــة وعمــق ال يتجــاوز 
1/3 قطــر اجلــذع  باجتــاه األســفل، مت 
حقــن املبيــدات دون تخفيــف باســتخدام 
جهــاز ســينجينتا 4.1 للحقــن املجهــري 
منخفــض  ضغــط  حتــت  لأشــجار 
يصــل إلــى 2 بــار حتــى ال يتلــف أنســجة 
ــة األولــى  النبــات، حقنــت أشــجار املعامل
 )4%( ريفايــف  مببيــد  )12شــجرة( 

 احلشرات امليتة واحلية التي مت جمعها من األشجار 
بعد عمليات التشريح

عملية القطع والتشريح لألشجار وما يصاحبها من تقطيع وجمع ألفراد احلشرات بغرض جمع البيانات 
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مبعــدل 48 مــل للشــجرة الواحــدة وزعــت  
مبقــدار12 مــل لــكل ثقــب مــن الثقــوب 
األربعــة التــي مت إحداثهــا قبــل احلقــن 
املعاملــة  تنفيــذ  مت  كذلــك   ، مباشــرة 
مبيــد  بحقــن  شــجرة(   12( الثانيــة 
للشــجرة  مــل    24 مبعــدل   II ريفايــف 
الواحــدة وزعــت علــى الثقــوب األربعــة 
بواقــع )6 مــل لــكل ثقــب(. بعــد احلقــن 
بســدادات خشــبية  الثقــوب  إغــاق  مت 
التلــوث  مــن  الشــجرة  معقمــة حلمايــة 
ــة  ــا املعامل ــدات. أم ــب ارجتــاع املبي وجتن
يتــم  فلــم  الشــاهد  )12شــجرة(  الثالثــة 
إحــداث أي معاجلــة لهــا وإمنــا مت مراقبة 
األشــجار وتتبــع اإلصابــة عليهــا ملقارنتهــا 
مت  والثانيــة.  األولــى  املعامــات  مــع 
إجــراء حقــن ثانــي لســتة أشــجار جديــدة 
باســتخدام ريفايــف II يف آب 2017 أي 
بعــد 6 أشــهر مــن بــدء التجربــة. لتعويــض 
األشــجار اخلاصــة بالتجربــة التــي فقدت 
جــراء عــدم التــزام املــزارع والقيــام ببيعها 

قبــل انتهــاء التجربــة. 
جمع البيانات

أســبوعن  كل  املاحظــات  أخــذ  مت 
خضعــت  التــي   36 ال  لأشــجار 
للمعاجلــة وذلــك حتــى نهايــة التجربــة 
الظاهــرة  األعــراض  تســجيل  مت  وقــد 
ــى اجلــزء اخلارجــي جلــذع األشــجار  عل
الصمــغ  ظهــور  بتســجيل  املعنيــة  
وخــروج  الرائحــة  كريهــة  والســوائل 
نشــارة اخلشــب وظهــور الثقــوب مختلفــة 
وظهــور  اجلــذع  علــى  واملوقــع  احلجــم 
تفتــت لأنســجة وبقــع طريــة أو جافــة 
علــى جــذع الشــجرة باإلضافــة جلمــع 
للسوســة  أطــوار  أي  أعــداد  وتســجيل 
احلمــراء مــن ويرقــات وعــذارى وكامــات 
علــى جــذع  النخيــل احلمــراء  لسوســة 
األشــجار املصابــة ورصــد حاالتهــا فيمــا 
إذا كانــت حيــة أم ميتــة، مت قطع وتشــريح 

ــة، وســتة،  ــد ثاث لأشــجار املعاجلــة  بع
و12 شــهراً مــن تاريــخ احلقــن حيــث مت 
إجــراء عمليــة القطــع علــى األشــجار يف 

املعامــات الثــاث )ثاثــة أشــجار لــكل 
كل  عنــد  أشــجار   9 بإجمالــي  معاجلــة 

قطــع(. تاريــخ 

اجلدول رقم 1: املراقبة الشهرية لألعراض اخلارجية لسوسة النخيل احلمراء على الشجرة احملقونة بـ )ريفايف(

عملية القطع والتشريح لألشجار وما يصاحبها من تقطيع وجمع ألفراد احلشرات بغرض جمع البيانات 
لتحليلها
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إجراء التشريح
بشــكل  للقطــع  األشــجار  اختيــرت 
عشــوائي ومــن ثــم مت إجــراء القطــع مــن 
قاعــدة جــذوع األشــجار املعاجلــة حتــت 
منطقــة احلقــن تقريبــاً، بعــد القطع وقبل 
املوجــودة  احلشــرات  جمعــت  التشــريح 
علــى األجــزاء اخلارجيــة جلــذع الشــجرة 
اخلارجيــة  الثقــوب  يف  أو  املقطوعــة 
متثــل  والتــي  اجلــذع  علــى  املوجــودة 
ذلــك،  وبعــد  جديــدة.  إصابــة  حــدوث 
ثــم  وأفقيــا  طوليــاً  الشــجرة  قطــع  مت 
إلــى أجــزاء صغيــرة  قســمت الشــرائح 

ومــن ثــم جمعــت جميــع أطــوار حشــرات 
سوســة النخيــل احلمــراء املتواجــدة بــن 
أنســجة النبــات كانــت حيــة أم ميتــة وذلك 
لتحديــد نســبة الوفيــات الناجتــة حتــت 
ــة وبالتالــي تتبــع وتقييــم  تأثيــر كل معامل
قتــل  يف  املســتخدمان  املبيــدان  كفــاءة 
أفــراد سوســة النخيــل داخــل األشــجار 
وحمايــة األشــجار املعاجلــة مــن اإلصابــة 

)شــفاءها(.
الكشــف عــن مســتويات احلــد االعلــى 
ــزوات" ــن بن ــات مــادة "إمامكت مــن متبقي

للكشــف عــن مســتويات احلــد األعلــى 

املبيــد  متبقيــات  مــن  بــه  املســموح 
ــف  ــن )ريفاي ــزوات للتركيبت ــن بن إمامكت
يف  النخيــل  ثمــار  داخــل   )II وريفايــف 
جهــاز  باســتخدام  املعاجلــة  األشــجار 
 Syngenta لأشــجار  املجهــري  احلقــن 
TMI 4.1 وبعــد مــرور 60 و100 يــوم مــن 
تاريــخ احلقــن مت جمــع عينــات ثمــار ) 3 
كغــم لــكل منهــا( بشــكل عشــوائي مــن كا 
أشــجار املعاملتن ريفايف وريفايف II مت 
إرســال العينــات التــي مت جمعهــا مباشــرة 
ــوزارة الزراعــة يف  ــد ل ــر معتم ــى مختب إل
األردن، وإلــى املختبــر التقنــي لســينجينتا 
Syngenta Crop Pro-  حلمايــة احملاصيــل
 ، tection AGA application Technology lab
مــن أجــل الكشــف عــن متبقيــات املبيدات 
  LOQ يف الثمــار مقارنــة باحلــد الكمــي
ومســتويات احلــد األقصــى للمتبقيــات  
التحليــل  إجــراء  مت  وقــد   ،MRL
القياســي  التشــغيل  إجــراء  باســتخدام 
علــى أســاس املقاييــس األوروبيــة بــي إس 
إي إن، باســتخدام جهــاز مطيــاف الكتلــة 
 SOP based on إم إس  إم إس  إل ســي  
BS EN   15662-2008, using LC MSMS de-
vice. كمــا مت إجــراء تقييــم احلــد الكمــي 
LOQ باســتخدام دســتور األغذية الدولي 
والهيئــة  والزراعــة  األغذيــة  ملنظمــة 
codex al- األغذيــة لســامة   األوروبيــة 
لتقييــم    imentarius of FAO and EFSA

with and .النتائــج
النتائج واملناقشة

ــل  ــة تطــور أعــراض سوســة النخي مراقب
األشــجار  علــى  اخلارجيــة  احلمــراء 

املعاجلــة مــدة ســنة كاملــة
متثــل اجلــداول 1 و2 و3 تطــور األعــراض 
اخلارجيــة علــى األشــجار املعاجلــة ملــدة 
ســنة واحــدة بعــد احلقــن املجهري للمبيد 
امامكتــن بنزويــت بتركيزيــه ريفايــف 4% 
وريفايــف II 9.5 %، بينمــا ميثــل اجلــدول 
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علــى  اخلارجيــة  األعــراض  تطــور   4
املصابــة  )األشــجار  الشــاهد  أشــجار 
غيــر املعاجلــة(، وقــد مت إدراج جــداول 
تتبــع اإلصابــة هــذه ملراقبــة مــدى تأثــر 
اإلصابــة بسوســة النخيــل احلمــراء حتــت 
عــاج احلقــن املجهــري ملبيــد اإلمامكتــن 
بنزوات يف كل شــجرة معاجلة، مع األخذ 
بعــن االعتبــار الظــروف احملــددة لــكل 
شــجرة. حيــث مت تســجيل أي أعــراض 
الســطح  علــى  متجــددة  أو  جديــدة 
املختــارة   لأشــجار  للجــذع  اخلارجــي 
بتســجيل ظهــور الصمــغ والســوائل كريهة 
الرائحــة وخــروج نشــارة اخلشــب وظهــور 
الثقــوب مختلفــة احلجــم واملوقــع علــى 
اجلــذع وظهــور تفتــت لأنســجة وبقــع 
الشــجرة  جــذع  علــى  جافــة  أو  طريــة 
أي  أعــداد  وتســجيل  باإلضافــة جلمــع 
أطــوار للسوســة احلمــراء مــن ويرقــات 
النخيــل  لسوســة  وكامــات  وعــذارى 
احلمــراء علــى جــذع األشــجار املصابــة 
ورصــد حاالتهــا فيمــا إذا كانــت حيــة أم 
ميتــة. وقــد أشــارت النتائــج يف اجلــدول 
1 إلــى أن جميــع األشــجار االثنــي عشــر 
املعاجلــة بـــ )ريفايــف %4( أظهــرت شــفاء 
مــن اإلصابــة مــع حتســن كبيــر ومســتمر 
األعــراض  جميــع  وأن  الوقــت،  مبــرور 
اخلارجيــة اختفــت علــى الرغــم مــن أن 
جــددت  قــد  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
اإلصابــة وهاجمــت األشــجار التــي متــت 
معاجلتهــا عــن طريــق وضــع البيض حيث 
فقــس البيــض إلــى يرقــات لــم تســتطع 
البقــاء علــى قيــد احليــاة بعــد التغذيــة 
علــى  )حصلــت  اجلــذع  أنســجة  علــى 
اجلرعــة املميتــة( ثــم توقفــت عــن التغذية 
وماتــت ممــا أدى إلــى جفــاف الصمــغ  
وأنســجة األنفــاق التــي حفرتهــا اليرقــات 
الغازيــة  كمــا حــدث يف األشــجار: 1، و7، 

و8 و 11.

أوضحــت نتائــج التقييــم األول )القطــع 
والتشــريح( بعــد ثاثــة أشــهر كمــا هــو 
موضــح يف اجلــدول رقــم 5 أن حشــرات 
سوســة النخيــل احلمــراء التــي مت جمعهــا 
الثاثــة،  األشــجار  جــذوع  خــارج  مــن 
ســواء قبــل أو بعــد التشــريح ، كشــفت 
ــازة لريفايــف %4 ولكــن  عــن فعاليــة ممت
قــراءة البيانــات داخــل اجلــذوع كشــفت 
عــن حتكــم مقبــول إحصائيــاً وصــل إلــى 
٪85.8 مــن الشــفاء، ممــا أدى إلــى تقليــل 
إحــدى  ألن  احلشــرية  املبيــدات  كفــاءة 
حتتــوي  اختبارهــا  مت  التــي  األشــجار 
علــى العديــد مــن اليرقــات احليــة داخــل 
جتويــف كبيــر جــداً يف قلــب الشــجرة، 
ممــا أدى إلــى تعطيــل خاصيــة انتقــال 
املبيــدات مــن نقطــة احلقــن يف القاعــدة 
ــوي مــن الشــجرة. وقــد  نحــو اجلــزء العل
كانــت هــذه األعــراض غيــر مرئيــة ولذلك 
لــم يتــم الكشــف عنهــا لأســف بســبب 

ــى فشــل  ــي أدت إل ــل املعلومــات الت تضلي
املكافحــة نســبياً، وميكــن جتنــب مثل هذه 
احلالــة عــن طريق حقن الشــجرة بالعاج 

ــرى. ــف الكب ــة التجوي ــد منطق ــل وبع قب
ميثــل اجلــدول رقــم 2 واجلــدول رقــم3 
علــى   IIريفايــف فعاليــة  مراقبــة 
ــة  ــة األشــجار املعاجلــة مــن اإلصاب حماي
هــذه  يف  احلمــراء.  النخيــل  بسوســة 
حيــث  أشــجار  أربعــة  فقــدت  املعاملــة 
مت بيعهــم مــن قبــل املــزارع. وقــد أدى 
أشــجار  ســتة  حقــن  إعــادة  إلــى  هــذا 
واالســتمرار  التجربــة  فقــدان  لتجنــب 
يف تنفيذهــا. مــن جهــة أخــرى مت رصــد 
جتــدد مســتمر لإلصابــة بســبب اإلصابــة 
العاليــة يف البســتان والتــي شــكلت حتديــاً 
ــة إال أن األشــجار املعاجلــة  ــراً للتقني كبي
اســتطاعت أن تظهــر حتســناً مســتمراً 
ومعظــم األشــجار املعاجلــة قــد أصبحــت 
ســليمة متامــاً واختفــت أعــراض سوســة 
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نــزول  توقــف  حيــث  احلمــراء  النخيــل 
الصمــغ وجفــت أنســجة الثقــوب املصابــة 
بعــض  أن  حــن  يف  اخلشــب.  ونشــارة 
األشــجار قــد جتــددت فيهــا اإلصابــة، 
ثــم توقفــت االصابــة مبــوت اليرقــات، مت 
جمــع العديــد مــن اليرقــات البالغــة امليتــة 
وهــي ال تــزال داخــل الشــرانق. كمــا مت 
جمــع الشــرانق امليتــة بشــكل ملحــوظ يف 
األشــهر الثاثــة األولــى مــن الثقــوب ممــا 
ــدة مــن  ــد م ــت بع ــات مات ــي أن اليرق يعن
الزمــن بســبب احلصــول علــى اجلرعــة 

القاتلــة مــن املبيــد جــراء التغذيــة علــى 
األنســجة املعاجلــة باملبيــد يف اجلانــب 
اخلارجــي مــن اجلــذع. أي حدث التســمم 
التدريجــي لليرقــات الــذي تطلــب شــهراً 
بعــد العــاج.  ومــن اجلديــر بالذكــر أن 
بواســطة  يتــم  بنــزوات  إمامكتــن  نقــل 
ممــا  األشــجار،  يف  الناقلــة  األنســجة 
يعنــي أنهــا حتتــاج إلــى وقــت لانتشــار 
والوصــول إلــى التركيــز الكامــل يف جميــع 
أنســجة اجلــذع علــى جميــع املســتويات. 
مــن  التأكيــد  الضــروري  مــن  أنــه  كمــا 

احلاصــل  التهتــك  أو  الضــرر  درجــة 
يف األجهــزة الناقلــة بســبب االصابــات 
علــى  للحصــول  السوســة  مــن  البالغــة 

نتائــج مرجــوة مــن العــاج. 
 أظهــرت نتائــج تقييــم احلقــن املجهــري 
لريفايــف وريفايــف II بعــد ثاثــة، وســتة 
واثنــي عشــر شــهراً يف اجلــداول: 5، و6، 
و7، أن نســبة الشــفاء وصلــت إلــى 98.5% 
بعد ثاثة أشــهر، يف حن وصلت النســبة 
بعــد ســتة شــهور، وإثنــي عشــر شــهراً 
 II 100، ممــا يعنــي أن ريفايــف وريفايف%
جنحــا يف قتــل سوســة النخيــل احلمــراء 
والســيطرة علــى اإلصابة، ووصلت نســبة 
الشــفاء ألعلــى املســتويات. كمــا أشــارت 
النتائــج إلــى أنــه مبجــرد أن يصبــح مبيــد 
داخــل  بنــزوات  إمامكتــن  احلشــرات 
الشــجرة يصبــح مميتــاً حلشــرات سوســة 
النخيــل احلمــراء عــن طريــق االبتــاع 
أو اللمــس املباشــر للمبيــد ولــدى دخــول 
املبيــد جلســم احلشــرة يقــوم بتعطيــل 
يف  يتســبب  ممــا  العصبيــة،  الناقــات 
شــلل ال رجعــة فيــه. مســبباً يف النهايــة 

موتــاً للحشــرة املســممة.
ومــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت نتائــج تقييم 
 II احلقــن املجهــري لريفايــف وريفايــف
يف التقييــم الثانــي بعــد ســتة أشــهر كمــا 
هــو موضــح يف اجلــدول رقــم 6 والتقييــم 
األخيــر بعــد اثنــي عشــر شــهراً كمــا هــو 
موضــح يف اجلــدول رقــم 7 أن ريفايــف 
وريفايــف II جنحــا يف الوصول إلى نســبة 
شــفاء ٪100 يف األشــجار. وهذا يعني أنه 
ــا األخيــر لــم جنــد أي يرقــات  يف تقييمن
علــى  األشــجار،  خــارج  أو  داخــل  حيــة 
الرغــم مــن أن بعــض حشــرات سوســة 
النخيــل احلمــراء امليتــة قــد مت جمعهــا 
لــم  أخــرى  جهــة  ســممن   5 عمــق  مــن 
يتبــن وجــود أي فــروق معنويــة ذات داللــة 
إحصائية بعد 3 و 6 و 12 شهراً كما تظهر 

اجلدول رقم 4: املراقبة الشهرية لألعراض اخلارجية لسوسة النخيل احلمراء على األشجار الشاهد

التاريخ
االشجار التي ت اختيارها كشاهد ولم يتم حقنها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

مارس/2017

ابريل

مايو

يونيو  
شهور 6

يوليو

اغسطس

سبتمبر

سبتمبر

اكتوبر

 اكتوبر
بعد  6  شهور

نوفمبر

ديسمبر

يناير/2018

فبراير

مارس

 ابريل
بعد 12 شهر

االشجار كسرت جراء االصابة العالية   من الداخل عند القطع اشجار شديدة 
االصابة اصابات متوسطة وشديدة
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اجلــداول رقــم خمســة ورقــم ســتة ورقــم 
ــن متوســطات أعــداد حشــرات  ســبعة ب
سوســة النخيــل احلمــراء التــي مت جمعهــا 
وبــن  بعــد قطــع األشــجار وتشــريحها 
 II األشــجار املعاجلــة بريفايــف وريفايــف
  LSD. 05باســتخدام االختبــار االحصائــي
علــى الرغــم مــن وجــود اختافــات غيــر 
معنويــة بــن متوســط األعــداد للمبيديــن 
الــذي ســببه  بعــد ثاثــة وســتة أشــهر 
احلشــرات املتواجــدة داخــل التجاويــف 
الكبيــرة أو بســبب اإلصابــات املتجــددة 
عنــد تاريــخ القطــع مباشــرة وياحــظ 
االختــاف الكبيــر بــن العاجــن مقارنــة 
االختبــار  باســتخدام  الشــاهد   مــع 

 .  LSD. 05 االحصائــي
أمــا النتائــج املتعلقــة بالشــاهد كمــا يظهر 
اجلــدول رقــم 4 اخلــاص بتتبــع ومراقبــة 
اإلصابــة بسوســة النخيــل احلمــراء علــى 
أشــجار الشــاهد )املراقبة( خال الســنة، 
أن اإلصابــة الشــديدة ســببت كســر أربــع 
أشجار من مجموع 12 شجرة املخصصة 
للشــاهد حيــث أظهــرت األشــجار املتبقية 
أي  دون  جــداً  عاليــة  إصابــة  أعــراض 
حتســن، وهــذ يتوافــق بشــكل كبيــر مــع  
نتائــج  جــداول  يف  الشــاهد  قــراءات 
ــم  ــم 6 ورق ــم 5 ورق القطــع والتشــريح رق
7 بوجــود العديــد مــن حشــرات سوســة 
النخيــل احلمــراء احليــة التــي جمعــت من 

األشــجار التــي مت تشــريحها.
سلوك اإلصابة 

جــذع  مــن  جمعهــا  مت  التــي  احلشــرات 
املجهــري  باحلقــن  املعاجلــة  األشــجار 

القطــع وقبــل  العــام  خــالل 
أظهــر الشــكل 1 إجمالــي أعــداد سوســة 
النخيــل احلمــراء التــي مت جمعهــا مــن 
ــام  ــة خــال ع جــذوع األشــجار اخلارجي
مرتــن  املاحظــات  أخــذ  خــال  مــن 
شــهرياً قبــل تنفيــذ القطــع )ثاثــة، وســتة 

الشــكل  ويبــن  شــهراً(.  عشــر  واثنــي 
واضحــة  معنويــة  اختافــات  وجــود   1
النخيــل  سوســة  أعــداد  بــن  للغايــة 
احلمــراء الــذي مت جمعهــا مــن األشــجار 
 II ــف ــف %4 و ريفاي ــت بريفاي ــي حقن الت
مقارنــة مــع األشــجار املخصصــة كشــاهد 
وهــذا يشــير إلــى أن املبيديــن قــد جنحــا 

لــم  حيــث  الغازيــة  احلشــرات  قتــل  يف 
تتمكــن معظــم اليرقــات البقــاء علــى قيــد 
احليــاة بســبب تســممها جــراء التغذيــة 
علــى أنســجة األشــجار املســممة باملبيــد. 
ويرجــع الفضــل يف اختفــاء جثــث سوســة 
ــل  ــا مــن قب ــى تناوله ــل احلمــراء إل النخي
النمل واحلشــرات األخرى، أو ســقوطها.

اجلدول رقم 5: أعداد حشرات سوسة النخيل احلمراء التي مت جمعها بعد قطع وتشريح األشجار املعاجلة 
والشاهد بعد ثالثة أشهر وهو التقييم األول من تاريخ احلقن

اجلدول رقم 6: أعداد حشرات سوسة النخيل احلمراء التي مت جمعها بعد قطع وتشريح األشجار املعاجلة 
والشاهد بعد ستة أشهر وهو التقييم الثاني من تاريخ احلقن

اجلدول رقم 7: أعداد حشرات سوسة النخيل احلمراء التي مت جمعها بعد قطع وتشريح األشجار املعاجلة 
والشاهد بعد سنة كاملة وهو التقييم الثالث من تاريخ احلقن
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جــذع  مــن  جمعهــا  مت  التــي  احلشــرات 
أمامكتــني  باملبيــد  احملقونــة  األشــجار 

التشــريح وقبــل  القطــع  بعــد  بنــزوات 
ميثــل الشــكل 2 قــراءات العــدد اإلجمالــي 
ــي  ــراء الت ــل احلم ــات سوســة النخي ليرق
جنحــت يف مهاجمــة األشــجار ووصلــت 
داخــل  ســم   5 عمــق  إلــى  غزوهــا  يف 
األليــاف  علــى  يحتــوي  الــذي  اجلــذع 
وقواعــد اخلشــب الورقيــة التــي تكــون 
بعيــدة نســبياً عــن حــزم األنســجة الناقلــة 
حتتــوي  قــد  بحيــث  اجلــذع،  داخــل 

املنطقــة اخلارجيــة علــى تركيــز أقــل مــن 
املبيــدات احلشــرية التــي مكنــت اليرقــات 
مــن البقــاء لفتــرة أطــول تصــل إلــى ثاثــة 
إلــى أربعــة أســابيع تتغــذى علــى األنســجة 
التغذيــة  االســتمرار يف  أن  إال  الســامة 
ــى مــوت  ــى األنســجة املســممة أدى إل عل

هــذه اليرقــات.
الشــكل 2: إجمالــي عــدد اليرقــات التــي 

جنحــت يف اجتيــاز عمــق جــذع 5 ســم.
حشــرات  مــن  العديــد  جمــع  مت  وقــدا 
مــن  امليتــة  احلمــراء  النخيــل  سوســة 

بريفايــف  حقنهــا  مت  التــي  األشــجار 
سوســة  أن  يؤكــد  وهــذا   ،II وريفايــف 
النخيــل احلمــراء كانــت غيــر قــادرة علــى 
إكمــال دورة حياتهــا. وعلــى العكــس مــن 
سوســة  حشــرات  أعــداد  فــإن  ذلــك، 
النخيــل احلمــراء التــي مت جمعهــا مــن 
جــداً  عاليــة  كانــت  الشــاهد  األشــجار 

علــى مــدار العــام.
داخــل  مــن  جمعهــا  مت  التــي  احلشــرات 
باملبيــد  احملقونــة  األشــجار  جــذع 

التشــريح بعــد  بنــزوات  أمامكتــني 
يوضح الشــكل 3 حشــرات سوسة النخيل 
داخــل  مــن  جمعهــا  مت  التــي  احلمــراء 
املجهــري  باحلقــن  املعاجلــة  األشــجار 
مت  والتــي  بنــزوات  إلمامكتــن  مببيــدا 
تشــريحها مقارنــة مــع الشــاهد، تشــير 
 II النتائــج للتركيبتــن ريفايــف وريفايــف
أنــه لــم يتــم جمــع أي حشــرات مــن داخــل 
مقارنــة  تشــريحها  مت  التــي  األشــجار 
الثــاث  يف  التشــريح  بعــد  بالشــاهد 
تواريــخ، وهــذا يعنــي أن املبيديــن كانــا 
فعالــن جــداً يف قتــل حشــرات سوســة 
النخيــل احلمــراء وأنهيــا وجــود سوســة 
األشــجار  داخــل  احلمــراء  النخيــل 
املعاجلــة، والنتيجــة هــي شــفاء األشــجار 
املصابــة مــن سوســة النخيــل احلمــراء 
بعــد حقنــة واحــدة متــت قبــل عــام تاركــة 
األنســجة جافــة مــع توقــف األنفــاق داخل 

اجلــذوع إلنهــاء اإلصابــة.
جنحــت التقنيــة يف عاج جميع األشــجار 
ــات منخفضــة ومتوســطة  ــة إصاب املصاب
ــا هــو موضــح يف الشــكل 4، يف حــن  كم
علــى اإلصابــة  القضــاء  النجــاح يف  أن 
إذا  كان ممكنــا  األشــجار  الشــديدة يف 
ــى األقــل  تواجــد 1/3 أنســجة اجلــذع عل
حيــث  الداخليــة  الوعائيــة(  )األنســجة 
لوحــظ أنهــا إذا كانــت مــا تــزال تعمــل 
ولــو بشــكل نســبي كمــا حــدث ومت النجاح 

 3 شهر 6 شهر 12 شهر

 3 شهر 6 شهر 12 شهر
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يف ايقــاف بعــض اإلصابــات الشــديدة. 
التــي  لأشــجار  اجلزئــي  النجــاح  مــع 
فقــدت معظــم أجزاءهــا الداخليــة حيــث 
جــراء  جــداً  كبيــر  بتجويــف  أصبحــت 
ازدادت  أخــرى  ناحيــة  ،مــن  اإلصابــة 
أعــداد سوســة النخيــل احلمــراء التــي 
مت جمعهــا مــن أشــجار الشــاهد ومــع 
ــى  ــة للوصــول إل الوقــت تقدمــت اإلصاب
كمــا  أشــهر  ســتة  بعــد  ذروتهــا  أعلــى 
تظهــر املقارنــة مبــن القــراءات للشــاهد 
بالتشــريح األول والثانــي بســبب زيــادة 
شــدة اإلصابــة مــع مــرور الوقــت، وأخيــراً 
اثنــي عشــر  بعــد  فــان شــدة اإلصابــة 
شــهراً ســببت تدهــور شــديد يف أشــجار 
الشــاهد كباقــي أشــجار البســتان غيــر 
االصابــة  وتســببت  للتجربــة  خاضعــة 
الشــديد يف كســر العديــد مــن أشــجار 
الشــاهد واألشــجار املصابــة يف البســتان 

ــام أيضــاً.  بشــكل ع
ملتبقيــات  األقصــى  احلــد  اختبــار 
االميمكتــني بنزويــت يف الثمــار املعاجلــة

ميثــل اجلــدول 8 تركيــز املبيــد احلشــري 
داخــل عينــات ثمــار األشــجار املعاجلــة 
كمرجــع إلــى احلــد الكمــي )احلــد األدنى 
 LOQ )lower limit of الكمــي(  للقيــاس 
املخلفــات  ومســتويات    )quantification
MRL) Maximum Residue Lev�  القصوى
el لــكل مــن ريفايــف وريفايــف II بعــد 60 
و100 يــوم، وأشــارت النتائــج إلــى أن ثمــار 
أشــجار النخيــل التــي متــت معاجلتهــا 
عــن طريــق ريفايــف II اجتــازت اختبارات 
للمتبقيــات  األقصــى  احلــد  مســتويات 
MRL يف األردن يف كا التاريخن. 60 بعد 
ــر ســينجينتا  ــك يف مختب ــوم وكذل و100 ي
للعينــات بعــد 100 يــوم. ولــم يتــم اكتشــاف 
أي آثــار للمبيــدات احلشــرية يف الثمــار 
احلــد  مــع  مقارنــة  اختبارهــا  التــي مت 
بنــزوات،  لإلمامكتــن   LOQ الكمــي 

وقــد شــجعتنا هــذه النتيجــة علــى تكــرار 
ــاً،  ــن 60 يوم ــرة أقصــر م ــار يف فت االختب
بحيــث تكــون مــدة أمــان املبيــد أقــل مــن 
60 يوًمــا)Rene, B, Heinz, B,  2015 وعلــى 
النقيــض مــن ذلــك، تظهــر نتيجــة مختبــر 
مبيــد  أن  األردن  مختبــر  يف  ريفايــف 
الرفايــف كان أعلــى مــن احلــد الكمــي 
ومســتويات  بنــزوات  لامامكتــن   LOQ
احلــد األقصــى ملتبقيــات MRL مقارنــة  
األغذيــة  )منظمــة  الغذائــي  بالدســتور 
 )codex alimentarius (FAO والزراعــة( 
ســامة  لســلطة  األوروبيــة  واللوائــح 
 European regulation األغذيــة األوروبيــة
EFSA ، وبالتالــي فــإن العينــة لــم تكــن 
متطابقــة وفشــلت بعــد 60 يــوم و 100  يوم 

ملييــد الرفايــف وقــد أظهــرت النتائــج أن 
تركيــز املبيــد ازدادت بعــد 100يومــاً عنــه 
يف 60 يومــاً مــن احلقــن بعــد الفحــص  
وهــذه النتيجــة تثيــر ســؤاالً هــل بالفعــل 
زاد تركيــز إمامكتــن بنــزوات )ريفايــف( 
مــع مــرور الوقــت، مشــيراً إلــى أن نتيجــة 
 100 بعــد  لريفايــف  ســينجينتا  مختبــر 
ــة يف الفحــص. ونحــن  تؤكــد جنــاح العين
ــال  ــار الحتم ــرار هــذا االختب نوصــي بتك

حصــول خطــأ مــا.
اخلامتة والتوصيات

تعتبــر تقنيــة ســينجينتا للحقــن املجهــري 
لأشــجار باســتخدام مبيــد ا إلمامكتــن 
 )II 9.5% بنــزوات )ريفايــف %4 وريفايــف
للمكافحــة  جــداً  واعــداً  أســلوباً  هــو 

الشكل الثالث:مجموع متوسطات افراد سوسة النخيل الحمراء التي تم 
تجميعها من داخل االشجار بعد عملية القطع والتشريح
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ــراء  ــل احلم ــة مــن سوســة النخي واحلماي
علــى  خطــورة  األكثــر  احلشــرة  هــذه 
أشــجار النخيــل. حيــث وجــد بالتجربــة 
احلاليــة وكمــا أظهــرت النتائــج أن حقنــة 
  II واحــدة مــن ريفايــف  ٪4 أو ريفايــف
مكافحــة  يف  جــداً  فعالــة  ٪9.5ســتكون 
وحمايتهــا  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
مــن أي غــزو جديــد لإلصابــة وبالتالــي 
النخيــل  أشــجار  جــذع  علــى  احلفــاظ 
النخيــل  بسوســة  اإلصابــة  مــن  خالــي 

احلمــراء  ملــدة عــام واحــد.
تبــن خــال تنفيــذ التقنيــة أنهــا ســهلة 
النتائــج  مســتدامة  التطبيــق  وبســيطة 
تلــوث  ال  بحيــث  البيئــة  علــى  وآمنــة 
خــال  ومــن  املجــاورة  البيئــة  املبيــدات 
إلــى  الوصــول  املبيــد  يســتطيع  التقنيــة 
الشــجرة  السوســة داخــل جــذع  أطــوار 
وقتلهــا بأقــل تلــوث البيئــي وتكلفــة ماليــة 
ميكــن أن تكــون مقبولــة لــدى املــزارع علــى 
املــدى الطويــل )تكاليــف العمالــة وامليــاه 
مــن  أنــه  كمــا  والوقــت(.  والتجهيــزات 
املستحســن أن يتزامــن احلقــن مــع رش 
اجلذع اخلارجي مببيد حشــرات مناســب 
أو طــارد للحشــرات للحمايــة مــن أي غــزو 
جديــد لسوســة النخيــل احلمــراء لم يصل 

بعــد إلــى النســيج الداخلــي، أو أقــرب إلــى 
اجلــذع اخلارجــي أكثــر مــن الداخلــي. مــع 
األخــذ بعــن االعتبــار أن جنــاح تقنيــة 
احلقــن املجهــري يجــب أن يكــون جــزءاً 
ال يتجــزأ مــن برنامــج املكافحــة املتكاملــة 
لآلفــات. ومــن اجلديــر بالذكــر أنــه يفضل 
تنفيــذ عمليــة احلقــن يف اخلريــف بعــد 
املوســم  بدايــة  يف  أو  احلصــاد  موســم 
أو علــى األقــل قبــل شــهرين مــن وقــت 
احلصــاد، لعــدم وجــود متبقيــات للمبيــد 
داخــل الثمــار بعــد 60 يومــاً مــن احلقــن 
ويفضــل التبكيــر يف تنفيذ التقنية قبل أي 
زيــادة يف نشــاط سوســة النخيــل احلمــراء 
داخــل البســاتن وارتفــاع نســب اإلصابــة. 
املوســم  بدايــة  يف  احلقــن  فــإن  كذلــك 
يســمح باتخــاذ تدابيــر وقائيــة، ويقلــل مــن 
ــة. كمــا  ــي لإلصاب فــرص التواجــد احلقل
ــم التدخــل بالوقــت  ــأن يت يســمح أيضــاً ب
املناســب للســيطرة علــى اإلصابــة احلــادة 
زيــادة  قبــل  احلمــراء  النخيــل  بسوســة 
أعــداد حشــرات سوســة النخيــل احلمــراء 
وقبــل أن تنشــط األعــداء الطبيعيــة مــع 
ارتفــاع درجــات احلــرارة. ويوصــى بشــدة 
بإعــادة اختبــار مســتويات احلــد األقصــى 

ــج. ــف للتأكــد مــن النتائ ــات ريفاي ملتبقي
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 سوسة النخيل احلمراء
حتديات واجنازات

املعروفــة  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
أو  اآلســيوية  النخيــل  بسوســة  أيضــاً 
الهنديــة،  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
بلــدان  إلــى  األصلــي  موطنهــا  يرجــع 

آســيا. شــرق  وجنــوب  جنــوب 
الغازيــة  اآلفــات  أنــواع  أحــد  وهــي 
بحوالــي  وتفتــك  العالــم  يف  الرئيســية 
النخيــل  أشــجار  أنــواع  مــن  نوعــاً   40
ويعــد   )morici 1998  ( العالــم   حــول 
الهنــد،  جــوز  ونخيــل  التمــور،  نخيــل 
ونخيــل الزيــت، ونخيــل جــزر الكنــاري، 
ونخيــل واشــنطونيا، مــن أهــم األنــواع 
احلمــراء.  النخيــل  لسوســة  املضيفــة 
وقــد اكتُشــفت سوســة النخيــل احلمــراء 
اخلليــج  منطقــة  يف  األولــى  للمــرة 
خــال منتصــف الثمانينــات مــن القــرن 

املاضــي.
يف  للحيــاة  رمــزاً  التمــور  نخيــل  يعــد 
إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا 
ولطاملــا ســاهم يف احلفــاظ علــى حيــاة 

ــة  اإلنســان يف املناطــق احلــارة والقاحل
حيــث يعتبــر مــورداً طبيعيــاً متجــدداً. 
وتتــرك سوســة النخيــل احلمــراء آثــاراً 
علــى  كبيــرة  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
قطــاع إنتــاج نخيــل التمــور وعلــى ســبل 
املناطــق  يف  املزارعــن  عيــش  كســب 

املتضــررة.
سوســة  تعتبــر  األوســط،  الشــرق  ويف 
النخيــل احلمراء أكثر اآلفات احلشــرية 
ــا منظمــة  ــل التمــور، وتضعه ــكاً بنخي فت
األولــى  الفئــة  يف  والزراعــة  األغذيــة 
مــن اآلفــات. وقــد تراوحــت اخلســائر 
الســنوية لعــام 2009 يف منطقــة اخلليــج 
العربــي نتيجــة اقتــاع أشــجار النخيــل 
و   1.74 بــن  شــديدة  إصابــة  املصابــة 
اإلصابــة  ملســتوى  دوالر  مليــون   8.69
ــي. وتشــير  ــى التوال ــغ%1 و%5  عل البال
التقاريــر احلديثــة إلــى أن مــا يســاوي 
أشــجار  قيمــة  مــن  يــورو  مليــون   483
األبيــض  البحــر  منطقــة  يف  النخيــل 
املتوســط قــد أتلفــت أو أصيبــت بشــكل 
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احلمــراء.  النخيــل  بسوســة  أساســي 
تقديــراً  الرقــم  هــذا  يبقــى  ولكــن 
بخســاً للقيمــة االقتصاديــة اإلجماليــة 
ــه  ألشــجار النخيــل املتضــررة، ذلــك أن
جميــع  دراســة حتــدد  هنــاك  ليســت 
اخلدمــات البيئيــة التــي توفرهــا هــذه 

األشــجار.
احلالــة   2017 مــارس  الفــاو-  تقريــر 
الراهنــة لسوســة النخيــل احلمــراء يف 
إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا      

بيولوجيــة سوســة النخيــل احلمــراء:
تضــع انثــى سوســة النخيــل احلمــراء 
ليــس  أي  فــردي  بشــكل  البيــض 
كمجموعــه واحــدة غرســا فــى مناطــق 
 Menon( اجلــروح أو الغضــة يف النخيل
and pandalai, 1960(  ويفقــس البيــض 
 3 بــن  الــى يرقــات خــال فتــرة مــا 
البيئيــة  للظــروف  وفقــا  ايــام   7 الــى 
 Murphy and( .خاصــة درجــة احلــرارة

.)Briscoe 1999
علــى  التغذيــة  يف  اليرقــات  تبــدأ 
ويختلــف  الداخليــة  النخلــة  أنســجة 
وفقــا  اليرقــي  الطــور  أعمــار  عــدد 
ــة ودرجــة احلــرارة أيضــا  ــوع التغذي لن
  )Butani 1975; salama et al., 2009(
 Martin and( مــن  كل  الحــظ  وقــد   
األعمــار  عــدد  ان   )  Malina 2004
يرقــي  طــور   11 الــى  وصــل  اليرقيــة 
عنــد التغذيــة علــى  أجــزاء مــن قصــب 
 )Salama et al., 2009( بينمــا  الســكر 
حــدد 5 أعمــار يرقيــة عنــد التغذيــة 

التفــاح.  شــرائح  علــى 
عــذارى  الــى  اليرقــات  وتتحــول 
وتعيــد  كاملــة  حشــرات  الــى  ومنهــا 
دورة احليــاة مــره اخــرى وقــد تكمــل 
احلشــرة الكاملــة دورة حياتهــا داخــل 
جنســيا  تنضــج  حيــث  النخلــة  جــذع 
وتتــزاوج وتضــع البيــض مــره اخــرى 

مــن  العديــد  علــى  يعتمــد  وهــذا 
والغــذاء،  احلــرارة  واهمهــا  العوامــل 
دورة  تكمــل  الكاملــة  احلشــرة  ان  أو 
حياتهــا خــارج النخلــة وتعــاود وضــع 

جديــد. مــن  البيــض 
هــذه  ان  فنجــد  ذكــره  ســبق  وممــا 
األصابــة  فــى  طبيعتهــا  احلشــرة 
تختلــف عــن كثيــر مــن اآلفــات حيــث 
مختفــى  يكــون  الضــار  طورهــا  أن 
داخــل جــذع النخلــة ويحــدث ضــرره 
بعــد  إال  األمــر  لذلــك  التنبــه  دون 
وقــت طويــل مــن األصابــة وكان مــن 
أهــم التحديــات هــو كيفيــة االكتشــاف 
املبكــر لهــذه اآلفــه قبــل فــوات األوان.

األكتشــاف املبكــر لألصابة:
إن الفحص البصري واليدوي ألشجار 
النخيــل ممارســة ســارية علــى نطــاق 
واســع يف الوقــت الراهــن للكشــف عــن 
النخيــل  بسوســة  املصابــة  األشــجار 
الــدول  مــن  العديــد  ويف  احلمــراء. 

توفــر  احلكوميــة  اجلهــات  أن  جنــد 
التعــداد  فنيــن للفحــص ولكــن هــذا 
ال يكفــي لتغطيــة كل أعــداد النخيــل 
وكذلــك  األرجــاء  املنتشــرة يف جميــع 
هنــاك املزارعــن واملشــاريع الضخمــة 
يقومــوا بالفحــص املســتمر إال أن هــذه 
الطريقــة هــى طريقــة مكلفــة ومجهــدة 
ــا  ــة يكــون نخيله ــزارع املهمل كمــا أن امل
يف حالــة مذريــة متنــع الفاحصــن مــن 
كشــف األصابــات فيــه وبالتالــي كان 
والبــد مــن وجــود طــرق فحــص اخــرى 
اكثــر دقــة وســهلة التنفيــذ وذات تكلفــة 

منخفضــة. 
 أســاليب الكشــف املتطورة األخرى : 

والتصويــر  الصوتــي،  الكشــف 
الكيميائيــة  واألنبعاثــات  احلــراري، 
الوراثيــة  البصمــة  لرائحــة األصابــة، 
للسوســة احلمــراء ، األشــعة الســينية.

التقنيات:
لرائحــة  الكيميائيــة  األنبعاثــات   •

صورة )1( الفحص اعتمادا على األنبعاثات الكيميائية لألصابة
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األصابــة: )اســتخدام الــكاب املدربــة(  
لكشــف  الــكاب  اســتخدام  ميكــن 
بسوســة  املصابــة  النخيــل  أشــجار 
تســجل  عندمــا  احلمــراء  النخيــل 
متريــن  ارتفــاع  حتــى  اإلصابــات 
 J. Nakash et( األرض.  ســطح  عــن 
فعاليــة  أُثبتــت  ولقــد   .)al., 2000
ــة  ــكاب البوليســية املدرب اســتخدام ال
يف الكشــف املبكــر عــن أشــجار النخيــل 
املصابــة. وخــال بضعــة ســنوات، مت 
ــة  ــكاب البوليســية املدرب اســتخدام ال
اخلاصــة  املــزارع  يف  فعالــة  بطريقــة 
الكتشــاف اإلصابــات املبكــرة ألشــجار 

(1) الصــورة  النخيــل. 
• الكشــف الصوتي: 

بفضــل  ممكــن  املبكرأصبــح  الكشــف 
تقيــس  التــي  الصوتيــة  التكنولوجيــا 
األمنــاط الطيفيــة والزمنيــة لأصــوات 
الصــادرة عــن اليرقــات التــي تتغــذى أو 
تتنقــل)V. soroke et al., 2013(  ، ألنــه 
ميكــن يف كثيــر مــن األحيــان ماحظــة 

احلشــرات  أصــوات  بــن  الفــرق 
أو احلضريــة،  الزراعيــة  والضوضــاء 
وذلــك مــن خــال متييــز مجموعــات 
محــددة مــن نبضــات النطــاق العريــض 
وليــس  عــن احلشــرات  تصــدر  التــي 
عــن غيرهــا مــن احليوانــات أو اآلالت. 
وقــد شــهدت النظــم الصوتيــة املتوفــرة 
نظــرا  محــدودا  اســتعماالً  حاليــاً 

ألرتفــاع تكاليفهــا. الصــورة (2)
• التصويــر احلــراري: 

أتضــح مــن الدراســات الفســيولوجية 
للنخيــل املصــاب بالسوســة احلمــراء 
مرتفعــة  تكــون  حرارتــة  درجــات  أن 
هــذا  ومــن  الســليمة  بتلــك  مقارنــة 
املنطلــق مت اســتعمال آالت التصويــر 
لكشــف  احلمــراء  حتــت  باألشــعة 
ارتفــاع درجــات احلــرارة يف أشــجار 
وتشــيراملؤلفات  املصابــة.  النخيــل 
املوضــوع  هــذا  عــن  حاليــاً  املتوفــرة 
إلــى وجــود معلومــات أساســية حــول 
التمــور  لنخيــل  احلراريــة  املامــح 

احلمــراء  النخيــل  بسوســة  املصــاب 
التصويــر  ويعــد  بقياســة.  تســمح 
عــن  تشــخيص  تقنيــة  احلــراري 
يتــم  للقيــاس  وقابلــة  دقيقــة  بعــد 
يف  التغيــرات  لتصويــر  اســتخدامها 
درجــات احلــرارة علــى ســطح النباتــات 
التصويــر  آالت  بواســطة  وقياســها 
العاليــة  احلمــراء  حتــت  باألشــعة 
األداء. ومت اختبــار منوذجــن مــن آالت 
ــر باألشــعة حتــت احلمــراء يف  التصوي
احلقــل يف فصلــن مختلفــن (الصيــف 
يف  فعاليتهــا  لتقييــم  والشــتاء)  
التعــرف علــى أشــجار النخيــل املصابــة 
V. so� احلمــراء  النخيــل  )بسوســة 
roke et al., 2013(  وحصلــت جتــارب 
النخيــل  أشــجار  لتحديــد  عديــدة 
املصابــة بشــكل دقيــق واملوقــع احملــدد 
لإلصابــة. يف بعــض احلــاالت، عندمــا 
مت حتليــل الرســوم احلراريــة ألشــجار 
كانــت  واملصابــة،  الســليمة  النخيــل 
االختافــات يف طيــف األلــوان واضحة 
وســهل متييــز اإلصابــة باالســتناد إلــى 
ــم  اختــاف درجــات احلــرارة. ولكــن ل
يكــن األمــر ســها يف حــاالت أخــرى، 
عندمــا لــم يســجل اختــاف كبيــر بــن 
ــى ســطح الشــجرة  درجــة احلــرارة عل

(3) الصــورة  وداخلهــا. 
• تكنولوجيــا األشــعة الســينية: 

األشــعة الســينية تقنيــة مســتعملة إلــى 
حــد كبيــر يف التصويــر الطبــي، ولكنهــا 
يف  نســبياً  أقــل  بدرجــة  تســتعمل 
الزراعــة لكشــف اإلصابــات باآلفــات 
احلشــرية. وقــد توصلــت الدراســات 
األوليــة التــي أعــدت يف ظــل ظــروف 
ــج واعــدة. وكشــفت  ــى نتائ ــة إل مخبري
النتائــج عــن صــور للمراحــل اليرقيــة 
واألنفــاق التــي تشــقها يرقــات سوســة 
اجلــذع  داخــل  احلمــراء  النخيــل 

صورة )2( الفحص اعتمادا على أصوات تغذية اليرقات داخل اجلذع
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وهنــاك  التمــر.  لنخلــة  األساســي 
دراســات حاليــة لتوفيــر تقنيــة مائمــة 
الظــروف  التمــور يف  نخيــل  لتصويــر 

 )Andy K. et al., 2011( احلقلــي  
• البصمــة الوراثيــة: 

ــى  ــة تعتمــد يف كشــفها عل وهــي طريق
DNA  االفــة حيــث يتــم حتميل الشــفرة 
وتوضــع  احلمــراء  للسوســة  الوراثيــة 
يف جهــاز يحمــل مؤشــر معدنــي والــذي 

بــدورة يشــير الــى النخيــل املصــاب.
الصورة (4)

والطبيعيــة  البيولوجيــة  املكافحــة 
احلمــراء النخيــل  لسوســة 

الكثيــف  االســتخدام  علــى  ترتــب 
سوســة  ضــد  احلشــرات  ملبيــدات 
علــى  آثــار ضــارة  النخيــل احلمــراء، 
وكذلــك  املختلفــة،  البيئــة  مدخــات 
املتبقيــات مــن املبيــدات التــي تتواجــد 
علــى  ذلــك  وأثــر  النخيــل  ثمــار  يف 
وتشــكل  وصحتهــم،   املســتهلكن 
حتــد  احلمــراء  النخيــل  سوســة 
وواضعــي  والباحثــن  للمزارعــن 
ونظــراً  للمكافحــة  املختلفــة  البرامــج 
إلــى التقاريرالتــي تفيــد باالنخفــاض 
املســتمر لفاعاليــة مبيــدات احلشــرات 
احلمــراء  السوســة  اكتســاب  بســبب 
هــذا  ومــن  املقاومــة.  علــى  القــدرة 

ايجــاد  الضــروري  مــن  كان  املنطلــق 
والطبيعيــة  البيولوجيــة  احللــول 

اآلفــة. هــذه  ملكافحــة 
عوامــل املكافحــة البيولوجيــة:

يوجــد العديــد مــن عوامــل املكافحــة 
البيولوجيــة التــى أعطــت نتائــج مميــزه 
فــى مكافحــة سوســة النخيــل احلمــراء 

بأطوارهــا املختلفــة .
1 - النيماتــودا املمرضــة للحشــرات: 

هــي ديــدان خيطيــة حظيــت ســالتان 
 Heterorhabditidae منهــا فقــط ، همــا
و Steinernematidae ، مبعظــم االنتبــاه 
ــة  بوصفهمــا عوامــل مكافحــة بيولوجي
حيــث  احلمــراء  النخيــل  لسوســة 

صورة )3( الفحص اعتمادا على التصوير احلراري 

صورة )5( تأثير النيماتودا على احلشرة الكاملة للسوسة احلمراء  صورة )4( الفحص اعتمادا على البصمة الوراثية    
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أنــواع  علــى  الديــدان  هــذه  حتتــوي 
للحشــرات   املمرضــة  البكتيريــا  مــن 
والتــي   )photorhabdes, xhinorhabdes)
هــذه  مــع  تكافليــة  عيشــة  تعيــش 
النيماتــودا والتــى دورهــا هنــا فقــط 
ــراق  ــا واخت ــة لهــذه البكتيري هــي حامل
خــال  مــن  ســواء  احلشــره  جســم 
مــن  أو  للحشــره  الطبيعيــة  الفتحــات 
خــال اجلــروح التــى قــد حتدثهــا هــذه 

النيماتــودا.
 Adler R. and Paul W 2012. ولهــذه 
معمليــا  املميــزة  نتائجهــا  النيماتــودا 
فــى مكافحــة األطــوار املختلفــة ســواء 
للسوســة     كاملــة  او حشــرات  يرقــات 
أنهــا  إال   )M.A. Alheji et al., 2009(
تعثــرت فــى التطبيقــات احلقليــة حيــث 
لــم حتقــق النتائــج املرجــوة منهــا مــع 
بدايــة اســتخدامها ويعــزى ذلــك أنــه 

عنــد حقــن هــذه األطــوار النيماتوديــة 
جلــذع نخلــة مصــاب فــإن تأثيــر نــواجت 
تغذيــة يرقــات السوســة وكذلــك نــواجت 
اخراجهــا بدرجــة الـ ph احلامضية لها 
M.S.T.Ab� )تقتــل أطــوار النيماتــودا 

bas et al., 2001(, إال أنــه مــع التقــدم 
األبحــاث  فتشــير  والتكنولوجيــا 
احلديثــة عــن خلــط أطــوار النيماتــودا 
مــع مــادة أخــرى تســمى الشيتوســان 
ــات  )هــى مــادة مســتخلصة مــن الكائن
مــادة  وهــو  اجلمبــري  مثــل  البحريــة 
جســم  تغلــف  البوليمــرات  عديــدة 
ــا تضاهــى  ــت نتائجه ــودا( فكان النيمات
نتائــج اســتخدام مــادة األميداكلوبرايــد 

عنــد حقنهمــا الصــورة (5)
 )E. Lla´cer et al., 2009(

2 - الفطريــات املمرضــة للحشــرات:
عنــد  جراثيــم  عــن  عبــارة  وهــي 
مامســتها لكيوتيــكل جســم احلشــرة 
ــى  ــم والت ــذه اجلراثي ــات له يحــدث انب
ــرق جســم احلشــرة  تكــون انابيــب تخت
األنزميــات  بعــض  افرازهــا  نتيجــة 
احلشــرة  كيوتيــكل  لطبقــات  املذيبــة 
هيموليمــف  ملنطقــة  تصــل  حتــى 
األنابيــب  هــذه  تطلــق  ثــم  احلشــرة 
تســمم  حلــدوث  تــؤدي  توكســينات 
موتهــا  الــى  يــؤدى  للحشــرة  دمــوي 
اخــرى  مــرة  حياتهــا  دورة  تعــاود  ثــم 

لتعطــي هيفــات خــارج جســم احلشــرة 
اخــرى. جراثيــم  حتمــل 

الفطريــات  اســتخدام  أن  وتبــَن 
 and املمرضــة للحشــرات خاصــة فطــر
metharizum anisoplia Beauveria bas�
siana لــه نتائــج مميــزه جــدا معمليــا 
)G. Gindin et al., 2006( إال أن نتائــج 
اســتخدامة احلقليــة تباينــت حيــث أن 
الفطريــات املمرضــة للحشــرات تتأثــر 
العوامــل  مــن  بالعديــد  كبيــر  بشــكل 
واشــعة  احلــرارة  ومنهــا  البيئيــة 
الشــمس كمــا أنــه أيضــا تتأثــر بدرجــة 
احلموضــة العاليــة عنــد حقنهــا داخــل 
جــذع النخلــة املصابهالصــورة (6 � 7)
تكنولوجيــا  يف  الكبيــر  التطــور  ومــع 
النانــو فقــد  طــورت إحــدى الشــركات 
تغليــف  تقنيــة  املتحــدة  الواليــات  يف 
الفطرية.والــذي  للممرضــات  مصغــر 
ســيزيد مــن عمــر هــذه املمرضــات مــن 
ســاعات الــى عــدة أســابيع . تقريــر 
الفــاو- مــارس 2017 احلالــة الراهنــة 
إقليــم  يف  احلمــراء  النخيــل  لسوســة 

الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا  
والنيماتــودا  الفطريــات  خلــط   -  3

للحشــرات: املمرضــة 
تعتبــر الفطريــات والنيماتــودا املمرضة 
للحشــرات مــن العوامــل الهامــة فــى 
ان  عليهــا  يعــاب  أنــه  إال  املكافحــة 

   صورة )6( تأثير الفطريات على احلشرة الكاملة

السوســة  يرقــات  علــى  تأثيرالفطريــات   )7( صــورة 
احلمــراء

صــورة )8( منــو جراثيــم الفطريــات املمرضــة للحشــرات 
يف وجــود بكتريــا النماتــودا يف بيئــة صناعيــة

أطــوار  وجــود  يف  الفطريــات  هيفــات  منــو   )9( صــورة 
احلشــرة جســم  داخــل  النيماتــودا 
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نتائجهــا القاتلــة تظهــر خــال 72 الــى 
ــة وهــذا يف ظــل  96 ســاعة مــن املعامل
مقارنتهــا  وعنــد  املعمليــة  الظــروف 
تأثيرهــا  يكــون  والتــي  باملبيــدات 
ســريع )خــال دقائــق ( وقــد أظهــرت 
الفطريــات  خلــط  الدراســات  بعــض 
للحشــرات  املمرضــة  والنيماتــودا 
يف  املبيــدات  ميــزة  علــى  للحصــول 
القتــل الســريع والتــي كان لهــا نتائــج 
مميــزة فــى تقليــل زمــن القتــل والــذي 
وصــل الــى 12 ســاعة الصــورة (8 � 9)

 )Waqas wakil et al., 2017( 
عوامــل مكافحــة أخرى:

مــن  الكثيــر  علــى  طبيعتنــا  حتتــوي 
ومــن  لنــا  اهلل  وهبهــا  التــى  العطايــا 
الكبيــر  التنــوع  هــي  العطايــا  هــذه 

فــى أنــواع النباتــات والتــى مــع تقــدم 
العلــم أصبحــت الكثيــر مــن النباتــات 
التــي لــم تكــن لهــا قيمــة عنــد األنســان 
قيمــة  ذات  أصبحــت  التغذيــة  يف 
منهــا  ونختــص  أخــرى  مجــاالت  يف 
مكافحــة  فــى  املســتخدمة  النباتــات 

اآلفــات       
النباتيــة  واملســتخلصات  الزيــوت   -  1

طبيعيــة: كمبيــدات 
اآلن  الدراســات  مــن  العديــد  توجــد 
بشــأن املســتخلصات النباتيــة والزيــوت 
العوامــل  مــن  تعتبــر  والتــى  العطريــة 
مكافحــة  مجــال  فــى  اآلن  الهامــة 
والسوســة  عامــة  بصفــه  اآلفــات 
احلمــراء بصفــة خاصــة ملــا تتمتــع بــه 
مــن  عديــد  مــن  املســتخلصات  هــذه 

ــزات فهــي مــواد مســتخلصة مــن  املمي
نباتــات طبيعيــة وال تتأثــر بالظــروف 
املمرضــات  مثــل  املختلفــة  البيئيــة 
النهايــة  فــى  أنهــا  حيــث  احلشــرية 
هــي تركيبــة كيميائيــة وبالتالــي فهــي 
تشــبة املبيــدات الكيميائيــة فــى الفعــل 
Con� املضمــون.  يف  عنهــا  )وتختلــف 

  )stance C. et al., 2013
ويعــزى تأثيــر بعــض الزيــوت العطريــة 
الــى وجــود مــادة األنــدول الطبيعيــة 
لهــا  أن  الدراســات  أثبتــت  والتــي 
تأثيــر قاتــل لبعــض اآلفــات كمــا وجــود 
الزيــوت احملتويــة علــى مــادة حريفــة 
بــدورة  يقــوم  والــذي  الكابســن  مثــل 
يف التأثيــر علــى كيوتيــكل احلشــرات 

(12 � 11 � 10) الصــورة 

  صور )10( تأثير حقن خليط من املستخلصات النباتية داخل جذع نخلة مصابة بشدة بالسوسة احلمراء على يرقات سوسة النخيل احلمراء
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 )تقريــر منظمــة EPA األمريكيــة لعــام 
)2009

ويف دراســة حقلية مت اســتخدام خليط 
الياســمن  زيــت  مثــل  الزيــوت  مــن 
ومســتخلص  الليمــون  وحشيشــة 
ثمــار نبــات الشــطة والزجنبيــل معــا 
كتركيبــة واحــدة فــى مكافحــة األطــوار 
املختلفــة للسوســة احلمــراء وأعطــى 
املــوت  نســبة  وصلــت  معمليــة  نتائــج 
واليرقــات  الكاملــة  للحشــرات  فيهــا 
مــن  ســاعة   12 بعــد   %  100 الــى 

ــت نســبة  ــة وصل ــج حقلي ــة ونتائ املعامل
املــوت يف اليرقــات 85 % واحلشــرات 

(13) الصــورة    90% الكاملــة 
 )A.N. Aldawood et al.,2013(

كمــا مت دراســة تأثيــر هــذا اخلليــط 
علــى جســم احلشــرة الكاملــة لدراســة 
مــن  املختلفــة  األجــزاء  تأثــر  مــدى 
ومتــت  التركيبــة  بهــذه  احلشــرة 
امليكروســكوب  باســتخدام  الدراســة 
النتائــج  وكانــت  املاســح  األلكترونــي 
كمــا هــي موضحــة يف الصــور حيــث 

جســم  مــن  مختلفــة  أجــزاء  تأثــرت 
(14) الصــورة  احلشــرة  

 )Basma M. 2015(
اســتخدام  مت  حديثــة  دراســة  ويف 
احلمحــم  نبــات  أوراق  مســتخلص 
والترجنــان ومســتخلص اوراق وثمــار 
نبــات حــب الفــار ومســتخلص جــذور 
الذهــب  وكانــت  نبــات عــرق  واوراق 
لهــا نتائــج متميــزة جــدا علــى األطــوار 
علــى  باملــوت  أثــرت  حيــث  املختلفــة 
وكان  الكاملــة  واحلشــرات  اليرقــات 

صور )11( تأثير حقن خليط من املستخلصات النباتية داخل جذع نخلة مصابة بشدة 
بالسوسة احلمراء على احلشرة الكاملة 

صور )12( تأثير حقن خليط من املستخلصات النباتية داخل جذع نخلة 
مصابة بشدة بالسوسة احلمراء على العذراء 

صورة )13( جدول لدراسة حقلية لتأثير مبيد من املستخلصات النباتية مقارنة باملبيدات الكيماوية على األطوار املختلفة للسوسة احلمراء 
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وضــع  يف  األنــاث  علــى  تأثيــر  لهــا 
احــداث  وكذلــك  وحيويتــه    البيــض 
اخلارجــي  اجلســم  فــى  تشــوهات 
للحشــرة الكاملــة وأجنحتهــا وأرجلهــا 
اللــون  الــى  العــذارى  لــون  وتغيــر 
)Ahmed F. et al., 2015( الداكــن  

النباتيــة  واملســتخلصات  الزيــوت   -  2
تغذيــة: كمانعــات 

الزيــوت  اســتخدام  مت  كمــا 
واملســتخلصات النباتيــة كمانعــات تغذية 
للحشــرات الكاملــة للسوســة احلمــراء 
فقــد مت دراســة تأثيــر الزيــوت الطيــارة 
نبــات  وأوراق  أزهــار  مــن  املســتخلصة 
croton weed واألجــزاء الهوائيــة لنبــات 
نتائجهــا  وكانــت    Indian worm wood
ســاعة   96 خــال  ظهــرت  الواضحــة 
تركيبــة  دراســة  وقــد مت  املعاملــة  مــن 
 GC-MS هــذه املســتخلصات باســتخدام
ses� ــرة ــادة األساســية املؤث ــن أن امل  وتب

 quiterpene hydrocarbon  . )Paraj S. et
)al., 2012

احلمــراء  النخيــل  سوســة  مكافحــة   
النخلــة: جــذع  داخــل  احلقــن  بتقنيــة 

مــن وســائل مكافحــة سوســة النخيــل 
مــن  للتخلــص  النخلــة  جــذع  داخــل 
اســتخدام  هــو  املختلفــة  أطوارهــا 
احلقــن وهــو عبــارة عــن توصيــل املبيــد 
األطــوار  الــى  للمكافحــة  املســتخدم 
داخــل جــذع النخلــة عــن طريــق عمــل 
ثقــوب يف جــذع النخلــة وحقــن املبيــد 
ــا. وقــد تطــورت هــذه الطريقــة  بداخله
يتــم  انــه  حيــث  املكافحــة  بدايــة  منــذ 
ســم   15  –  10 بعمــق  الثقــوب  عمــل 
يدويــا حــول منطقــة مظهــر األصابــة 
اخلارجــي ثــم اضافــة املبيــد يدويــا وكان 
ــن  ــدة ولك ــا اجلي ــة نتائجه ــذه الطريق له
فــى حالــة األصابــة البســيطة أو املبدئية 
ولكــن مــع تقــدم األصابــة فيكــون املظهــر 

اخلارجــي لأصابــة ال يعبــر عــن تواجــد 
ــة يف هــذه املنطقــة فقــط ولكــن  األصاب
جنــد أن األصابــة منتشــرة بشــكل كبيــر 
داخــل أجــزاء متفرقــة مــن جــذع النخلــة 
كمــا أنهــا تســتغرق مجهــود ووقــت طويــل 
جــدا. ومــن هنــا كان البــد مــن تطويــر 

هــذه الطريقــة .الصــورة (15)
ومت التطويــر ليكــون احلقــن داخــل جــذع 
النخلــة حتــت ضغــط منخفــض )2 – 3 
بشــابير  مــن  العديــد  ووجــود  بــار( 
احلقــن أو بشــبوري واحــد يتــم توجيــه 
ــا لعــدة اجتاهــات وذلــك ملواجهــة  داخلي
متفرقــة  اماكــن  يف  األصابــة  انتشــار 
داخــل جــذع النخلــة وكان لهــا مــردود 
انهــا ســريعه  كمــا  نتائجهــا  ممتــاز يف 
وغيــر مجهــدة علــى العاملــن يف قطــاع 
ــؤدي  ــه ي ــا أن املكافحــة الصــورة (16) كم
ألنتشــار املبيــد بشــكل جيــد داخــل جــذع 

النخلــة الصــورة (17)

  صور )14 ( دراسة تأثير املستخلصات النباتية على أجزاء جسم احلشرة الكاملة للسوسة احلمراء موضحة صورة للمقارنة وصورة بعد املعاملة

أجزاء فم الحشرة 
الكاملة بعد المعاملة

نتوءات على األجنحة بعد 
المعاملة
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   صور )15( توضح طريقة احلقن اليدوي ملكافحة سوسة النخيل احلمراء 

     صور )16( توضح األجهزة املختلفة للحقن حتت ضغط منخفض    

صور )17( توضح انتشار املبيد داخل جذع 
النخلة ويف انفاق األصابة عند استخدام 

احلقن حتت ضغط منخفض
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أشــجار  أنــواع  مختلــف  تتعــرض 
مــن  عــدد  لفتــك  املثمــرة  النخيــل 
اآلفــات احلشــرية، وبالرغــم مــن قلتهــا 
ــودي باألشــجار يف حــال عــدم  ــي ت فه
مكافحتهــا بالشــكل املناســب، وسوســة 

احلمــراء النخيــل 
أهــم  مــن   Rhynchophorus ferruginus
وأخطــر هــذه احلشــرات يف مختلــف 
أماكــن زراعــة أشــجار النخيــل، فهــي 
تهاجــم األشــجار يف بدايــة زراعتهــا، 
التــي  الصغيــرة  األشــجار  وتفضــل 
ســنة،   3-20 بــن  أعمارهــا  تتــراوح 
ــام.  ــى مــدار الع وتتواجــد احلشــرة عل
النخيــل  لسوســة  النباتيــة  العوائــل 

ء احلمــرا
احلمــراء  النخيــل  سوســة  تصيــب   
املختلفــة  بأنواعهــا  النخيــل  أشــجار 
الهنــد،  جــوز  نخيــل  البلــح،  نخيــل 
نخيــل الزيــت، نخيــل الســاجو، ونخيــل 
نخيــل  مهاجمــة  وتفضــل  الزينــة، 
البلــح بشــكل كبيــر لســهولة تغذيتهــا 
مــن  النــوع  لهــذا  النباتيــة  باألنســجة 
املكونــات  علــى  واحتوائــه  النخيــل، 
ــة. ــا بنســب عالي ــة الازمــة له الغذائي

أنــواع احلشــرات التــي تنتمــي للجنــس: 
Rhynchophorus

الســوس  أنــواع  مــن  عــدداً  هنــاك 
Rhynchopho- اجلنــس تتبــع   التــي 
 R. ferrugineus للنــوع  باإلضافــة   rus
ــة مــن أشــجار  ــواع املختلف ــب األن تصي
ومنهــا: العالــم  املزروعــة يف  النخيــل 

تصيــب   :Rhynchophorus bilineatus
فلوريــدا مناطــق  يف  الســاجو  نخيــل 

R. palmarum L.   : تهاجــم نخيــل    
يف  الزيتــي  والنخيــل  الهنــد  جــوز 

اجلنوبيــة. أمريــكا  مناطــق 
أنــواع  جميــع  تهاجــم   :R. phoenicis
مــن  االســتوائية  املناطــق  النخيــل يف 

افريقيــا.
  R. papuanus Kir. : تهاجــم النخيــل 

يف جــزر الباســفيك.
 R. schach Oliv. : تصيــب النخيــل يف 

مايــو
جــوز  نخيــل  يصيــب    R. vulneratus
مناطــق  يف  الزيتــي  والنخيــل  الهنــد 

آســيا. شــرق  جنــوب 
احلمــراء  النخيــل  سوســة  انتشــرت 
بســرعة كبيــرة مــن موطنهــا األصلــي 
خــال  انتشــارها  أماكــن  وازدادت 
وذلــك  الزمــن،  مــن  وجيــزة  فتــرات 
بســبب العديــد مــن العوامــل، ويطلــق 
علــى هــذه احلشــرة  العــدو اخلفــي، 
بســبب  تواجــد كافــة أطــوار احلشــرة 
داخــل جــذوع  األشــجار املصابــة يف 
فتحتــوي  الســنة،  فتــرات  مختلــف 
ــذاء املناســب  ــى  الغ هــذه اجلــذوع عل
األعمــار  وكافــة  الكاملــة  للحشــرات 
اليرقيــة ) األطــوار الضــارة لسوســة 
عــن  بعيــدة  احلمــراء(،  النخيــل 
املبيــدات  وتأثيــر  احليويــة،  األعــداء 
املكافحــة،  عمليــات  يف  املســتخدمة 
والظــروف البيئيــة التــي ال تناســبها، 
ويصعــب اكتشــاف األشــجار املصابــة 
مــن قبــل العاملــن يف برامــج املكافحة، 
وقــد تكتشــف بعــض األشــجار املصابــة 
يف فتــرات متأخــرة وبعــد أن تكــون قــد 
باألشــجار  بالغــة  أضــراراً  أحدثــت 

املصابــة، أو كســر اجلــذوع املصابــة أو 
جتويفها بشــكل كبير،  وتتمتع األطوار 
احلمــراء   النخيــل  لسوســة  املختلفــة 
بعــدد مــن الصفــات التــي ســاعدتها 
علــى االنتشــار يف  مســاحات شاســعة 
وســببت  قصيــرة،  فتــرات  خــال 
يف  النخيــل  ألشــجار  بالغــة  أضــراراً 
هــذه األماكــن ومــن هــذه الصفــات :    
بالطــور  اخلاصــة  العوامــل  أواًل- 
النخيــل  سوســة  تنتمــي  الكامــل: 
احلمــراء، شــكل )1( إلــى رتبــة غمديــة 
برتبــة  تســمى  والتــي  األجنحــة، 
بعــدد  وتتميــز  املدرعــة،  احلشــرات 
التــي تســاعدها علــى  مــن الصفــات 
االنتشــار بشــكل كبيــر وخــال فتــرات 

الصفــات: هــذه  ومــن  قصيــرة 
ملســافات  الطيــران  علــى  قدرتهــا   -  1
بعيــدة: تســتطيع احلشــرات الكاملــة 
كيلــو   3 حوالــي  ملســافة  الطيــران 
بحثــاً  الواحــد،  اليــوم  خــال  متــر 
عــن العائــل املناســب، وبــذا تســتطيع 
االنتشــار يف مســاحات كبيــرة وخــال 

قصيــرة. زمنيــة  فتــرات 
2 - القــدرة التناســلية العاليــة: تضــع 
500-200بيضــه  الواحــدة  األنثــى 
هــذا  فتــرة حياتهــا، وميكنهــا  خــال 
الــذي  البيــض  مــن  الكبيــر  العــدد 
مــن  حياتهــا  فتــرة  خــال  تضعــه 
زيــادة أعدادهــا وأضرارهــا يف أماكــن 
لنشــر  الفرصــة  وإتاحــة  تواجدهــا، 
املجــاورة،  أالماكــن  إلــى  اإلصابــة 

ســريع.   وبشــكل 
خــالل  احلشــرة  أجيــال  تعــدد   -  3
يف  أجيــال   2-3 للحشــرة  الســنة: 
العــام الواحــد، وهــذا مــا يضمــن لهــا 
اإلصابــة  ونشــر  املســتمر  التواجــد 
وبســرعة عاليــة، وبخاصــة أن بإمــكان 
األنثــى الواحــدة وضــع أعــداد كبيــرة 

الشكل )1( سوسة النخيل احلمراء
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مــن البيــض خــال فتــرة حياتهــا، كمــا 
ســابقاً.  ذكــر 

علــى  وتتكاثــر  احلشــرة  تنشــط   -  4
فتــرة  للحشــرة  ليــس  الســنة:  مــدار 
يف  تتواجــد  فهــي  شــتوي،  بيــات 
نظــرا  الســنة،  مــدار  علــى  احلقــول 
النخيــل(  )أشــجار  العائــل  لتوافــر 
الســنة،  مــدار  وعلــى  دائــم  وبشــكل 
الظــروف  فــإن  ذلــك  علــى  وعــاوة 
البيئيــة الســائدة خــال الســنة، تكــون 
مناســبة لنشــاط احلشــرة وتكاثرهــا، 
مــا يســاعدها علــى االنتشــار  وهــذا 
الســريع يف مســاحات جديــدة إضافــة 
علــى  األضــرار  شــدة  زيــادة  إلــى 

املصابــة. األشــجار 
أماكــن  يف  البيــض  اإلنــاث  تضــع   -  5
النخيــل  سوســة  إنــاث  تقــوم  أمينــة: 
احلفــر  عــن  بالبحــث  احلمــراء 
أماكــن  أو  الســاق  علــى  املتواجــدة 
حفــر احلشــرات األخــرى كالعاجــور أو 
بــن الكــرب والســاق أو ضمــن حفــر 
صغيــره تصنعهــا بنفســها، وتؤمــن مثــل 
هــذه األماكــن حمايــة قويــة للبيــض، 
البيــض  بلصــق  اإلنــاث  تقــوم  كمــا 
وهــذا  ســقوطه،  ملنــع  مبــادة الصقــة 
مــا يضمــن فقــس نســبة كبيــرة مــن 
البيــض الــذي تضعــه األنثــى فتــزداد 
أضرارهــا. وتشــتد  احلشــرة  أعــداد 
أعــداد  مــن  أكبــر  اإلنــاث  أعــداد   -  6
نســبة  اإلنــاث  نســبة  تفــوق  الذكــور: 
العــام،  مــدار  وعلــى  دومــاً  الذكــور 
ــادة  ــام يف زي ــل اله ــاث هــي العام واإلن
تضــع  التــي  فهــي  احلشــرة،  أعــداد 
البيــض، وتســاهم يف نشــر اإلصابــة 
وزيــادة شــدتها يف األماكــن املصابــة. 
7 - تتحمــل احلشــرة الظــروف البيئيــة 
القاســية: تســتطيع احلشــرة الكاملــة 
القاســية،  البيئيــة  الظــروف  حتمــل 

أو  احلــرارة  درجــات  كارتفــاع 
انخفاضهــا، وزيــادة الرطوبــة اجلويــة، 
الطبيعيــة  املــوت  نســبة  فتكــون 
مــا  مــع  باملقارنــة  جــداً  منخفضــة 
مــن  أخــرى  أنــواع  عنــد  عليــة  هــي 

احلشــرات. 
بــدون  العيــش  احلشــرة  تســتطيع   -  8
تســتطيع  طويلــة:  لفتــرات  غــذاء 
احلشــرة العيــش بــدون غــذاء لفتــرة 
عشــرة  حتــى  تصــل  طويلــة،  زمنيــة 
أيــام، فتــزداد فــرص تكاثــر احلشــرة 
الكاملــة  األفــراد  مــوت  عــدم  نتيجــة 
واحتفاظهــا  الغــذاء  نقــص  عنــد 

التناســلية.  بقدرتهــا 
9 - التلقيــح: يســتطيع الذكــر تلقيــح 
حولــه،  املتواجــدة  اإلنــاث  مــن  عــدد 
كمــا ميكــن لأنثــى أن تتلقــح مــن عــدد 
مــن الذكــور يف نفــس الفتــرة وهــذا مــا 
يزيــد مــن عــدد البيــض امللقــح، ويقلــل 
الذكــور  مــن  االســتفادة  فــرص  مــن 
العقيمــة يف مكافحــة احلشــرة، وتكــون 
تصــل  عاليــة،  البيــض  فقــس  نســبة 

ــر مــن 90%. ــى أكث إل
ثانيــًا- العوامــل اخلاصــة بالبيض:

1. أماكــن وضــع البيــض: تضــع اإلنــاث 
تصنعهــا  التــي  اجلــروح  يف  البيــض 
اجلــروح  أو  والكــرب  الســعف  علــى 
الناجمــة عــن العوامــل امليكانيكيــة أو 
تلــك اجلــروح التــي تصنعهــا األنــواع 
وبخاصــة  احلشــرات  مــن  األخــرى 

وتؤمــن  النخيــل،  عــذوق  حفــارات 
هــذه األماكــن حمايــة كبيــرة للبيــض 
الســقوط  أو  احليويــة  األعــداء  مــن 

والكســر.
يفقــس  البيــض:  فقــس  مــدة   .2
معظــم البيــض بعــد فتــرة 5-3 أيــام، 
قصيــرة  فتــرة  وهــي  الوضــع،  مــن 
جــداً، تســاعد قســم كبيــر منــه علــى 
مــن  والهــروب  بحيويتــه  االحتفــاظ 
القاســية  البيئيــة  الظــروف  تأثيــر 
ــة يف حــال  والتعــرض لأعــداء احليوي
وجودهــا، وهــذا مــا يزيــد مــن أعــداد 
احلشــرة، ويســاعدها علــى االنتشــار 

األضــرار.      وزيــادة 
للبيــض:  العاليــة  الفقــس  نســبة   .3
 90% الفقــس  البيــض  نســبة  تتجــاوز 
ــاث سوســة  ــه إن مــن مجمــوع مــا تضع
يزيــد  مــا  وهــذا  احلمــراء،  النخيــل 
أعــداد احلشــرة ويســاعد علــى  مــن 
انتشــارها يف أماكــن جديــدة وبســرعة 

كبيــرة. 
باليرقــات:  اخلاصــة  العوامــل  ثالثــًا- 
تتشــابه أشــكال يرقــات سوســة النخيل 
احلمــراء يف أعمارهــا املختلفــة، شــكل 
مــن  متكنهــا  صفــات  ولليرقــة   )2(
حمايــة نفســها مــن املــوت واالســتمرار 
اإلصابــة  ونشــر  الضــرر  إحــداث  يف 

ــات: ــن هــذه الصف وم
علــى  الصغيــرة  اليرقــات  قــدرة   -1
اليرقــات  تبــدأ  اجلــذع:  اختــراق 

الشكل )3( الشرنقة الليفية لعذراء للسوسة شكل )2( أعمار يرقية مختلفة للسوسة
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مباشــرة  الفقــس  بعــد  الصغيــرة 
باحلفــر داخــل اخلشــب املكــون جلــذع 
هــذه  عليهــا  تتواجــد  التــي  النخلــة 
اليرقــات ،وتدخــل إليــه خــال فتــرة 
اجلــذوع  داخــل  يف  وتتطــور  وجيــزة، 
الغــذاء  لهــا  تؤمــن  التــي  املصابــة 
املناســب وهــذا مــا يســاعد علــى تأمن 
مــن  وحمايتهــا   ، لهــا  األمــن  املــكان 
املــوت وفتــك األعــداد احليويــة وفعــل 
املبيــدات والظــروف البيئيــة التــي ال 
ــة وإحلــاق  تناســبها ، وتســتمر بالتغذي
ــرات  ــة لفت األضــرار باألشــجار املصاب
األضــرار. هــذه  ومضاعفــه  طويلــة 

بــني  املنخفضــة  املــوت  نســبة   -  2
اليرقــات: تتغــذى اليرقــات مبحتويــات 
ــم  ــا، ول ــي تتواجــد بداخله اجلــذوع الت
تســجل نســب مــوت بن هــذه اليرقات، 
بــل تتطــور لتصــل إلــى مراحــل منوهــا 
الكــرب  ابــط  يف  وتتعــذر  األخيــرة، 
ــن تواجدهــا، وهــذا  ــب مــن أماك القري
مــا يؤمــن أعــدادا كبيــرة مــن احلشــرة 
التكاثــر  يف  وتســتمر  دائــم  بشــكل 
وإحلــاق األضــرار باألشــجار املصابــة، 

وانتشــارها إلــى أماكــن أخــرى. 

رابعــًا- العوامــل اخلاصــة بالعذراء:
يف  اليرقــة  تقــوم  التعــذر:  مــكان   .1
باالقتــراب  األخيــرة  منوهــا  مراحــل 
للجــذع،  اخلارجــي  الســطح  مــن 
حفــرة  الكــرب،  ابــط  يف  وحتفــر 
هــذا  يف  الشــرنقة  لبنــاء  مســتطيلة، 
األنظــار  عــن  والبعيــد  اآلمــن  املــكان 
مــن  وحمايتهــا  احليويــة،  واألعــداء 
القاســية. البيئيــة  الظــروف  تأثيــر 

اليرقــة  تتعــذر  الليفيــة:  الشــرنقة   .2
يف شــرنقة ليفيــة، اســطوانية الشــكل، 
متينــة، وبطريقــة هندســية فائقــة يف 
الدقــة والتصميــم، تصنعهــا مــن أليــاف 

ومفــرزات  بهــا  احمليطــة  النخيــل 
الصقــة  مبــواد  وتخلطهــا  تغذيتهــا، 
تفرزهــا اليرقــة مــع لعابهــا، وتغطــي 
إحــدى نهايتــي هــذه الشــرنقة بطبقــة 
لتأمــن  الليــف،  مــن  وطريــة  رقيقــة 
خــروج احلشــرة الكاملــة منهــا شــكل 
داخــل  يف  وتتحصــن  وتتعــذر   )3(
هــذه الشــرنقة، بعيــدة عــن األنظــار، 
مــن  احلمايــة  لهــا  يؤمــن  مــكان  ويف 
احليويــة  واألعــداء  املبيــدات  تأثيــر 

الســيئة. البيئيــة  والظــروف 
بــني  املنخفضــة  املــوت  نســبة   .3
العــذارى: تصــل كامــل أعــداد العــذارى 
احلشــرة  مرحلــة  إلــى  معظمهــا  أو 
مــوت  نســب  تســجل  ولــم  الكاملــة، 
زيــادة  علــى  هــذا  ويســاعد  بينهــا، 
أماكــن  واتســاع  احلشــرة،  أعــداد 
وأضرارهــا،  وانتشــارها  تواجدهــا 
ووصولهــا إلــى أماكــن جديــدة، خــال 

قصيــرة.     زمنيــة  فتــرات 
13 - لقــد دخلــت هــذه اآلفــة إلــى دولــة 
لوحدهــا  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
ودون األعــداء احليويــة لهــا: خلــق اهلل 
تعالــى الكــون يف توازن محدد ومحكم، 
ومــن املعــروف أن لــكل حشــرة عــدد 
مــن الطفيليــات واملفترســات والعوامــل 
املمرضــة التــي تترافــق مــع األطــوار 
املختلفــة لهــذه احلشــرة، والتــي تعمــل 
علــى القضــاء علــى أعــداد ال يســتهان 
بهــا مــن هــذه األطــوار يف كثيــر مــن 
طريقــة  إلــى  وبالنظــر  احلــاالت، 
ــى  ــراء إل ــل احلم دخــول سوســة النخي
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
حيــث أنهــا دخلــت مــع بعــض الفســائل 
احليويــة  األعــداء  ترافقهــا  أن  ودون 
وعوامــل  ومفترســات  طفيليــات  مــن 
ممرضــة علــى األطــوار املختلفــة لهــذه 
احلشــرة، فقــد شــجعها هــذا األمــر 

ونشــر  كبيــرة  بســرعة  التكاثــر  علــى 
مــن  كبيــرة  أعــداد  علــى  اإلصابــة 
النخيــل ويف مناطــق كبيــرة مــن الدولــة 

خــال فتــرة زمنيــة وجيــزة.

النخيــل  أشــجار  إصابــة  أعــراض 
احلمــراء: النخيــل  بسوســة 

النخيــل  اشــجار  اكتشــاف  يتعــذر 
املصابــة بسوســة النخيــل احلمــراء، يف 
معظــم احلــاالت، وبخاصــة يف مراحــل 
اإلصابــة األولــى والتــي تعــد العامــل 
برامــج مكافحــة  الرئيســي يف وضــع 
يف  اكتشــافها  حــال  يف  اآلفــة  هــذه 
بدايــة اإلصابــة، ويتطلــب ذلــك تدريــب 
ــن يف برامــج مكافحــة  ــل العامل وتأهي
ــة اكتشــافها  ــى كيفي هــذه احلشــرة عل
ــى   ــك إل ــود ذل ــة، ويع ــة اإلصاب يف بداي
ــة، ووجودهــا  ســلوك أطوارهــا املختلف
يف داخــل جــذوع األشــجار املصابــة،  
وتكاثرهــا يف هــذه األماكــن بعيــدة عــن 
األنظــار وحمايتهــا مــن العوامــل التــي 
ذلــك  مــن  وبالرغــم  حياتهــا،  تهــدد 
فهنــاك بعــض العامــات واألعــراض 
التــي ميكــن ماحظتهــا علــى األشــجار 
املصابــة بسوســة النخيــل احلمــراء ، 
يف حــال فحــص هــذه األشــجار بدقــة 
ــج  ــن يف برام ــل العامل ــن قب ــي، م وتأن
مكافحتهــا، ومــن األعــراض التــي تــدل 
أشــجار  علــى  اإلصابــة  وجــود  علــى 

النخيــل : 

الشكل )4( سيالن العصارة النباتية نتيجة إصابة 
جذع النخلة بسوسة النخيل احلمراء
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القــص  أماكــن  يف  البيــض  وجــود   -  1
وداخــل جــذع النخلــة، وأماكــن أخــرى 
علــى الشــجرة: ميكــن ماحظــة بيــض 
وذلــك  احلمــراء،  النخيــل  سوســة 
ــة،  ــل بدق ــد، فحــص أشــجار النخي عن
مــن قبــل املختصــن واملدربــن بشــكل 
احلفــر  أماكــن  فحــص  بعــد  جيــد، 
املختلفــة،  واألجــزاء  والشــقوق، 
للشــجرة ) قواعــد الكــرب، الســعف، 
والرواكيــب،  الفســائل  فصــل  أماكــن 
أماكــن القــص علــى الســعف األخضــر، 
قلــب النخلــة، أماكــن اٌصابــة بحفــارات 
وميكــن  ...ألــخ(،  النخيــل،  عــذوق 
ماحظــة البيــض بالعــن اجلــردة أو 
حــال  يف  حقليــة،  مكبــرة  باســتخدام 
مــن  والتأكــد  األماكــن،  هــذه  فحــص 

أو عــدم وجــوده.    البيــض  وجــود 
الكاملــة  احلشــرات  وجــود   -  2
يف  تطيــر  احلمــراء  النخيــل  لسوســة 

الكاملــة  احلشــرات  تنشــط  احلقــل: 
لسوســة النخيــل احلمــراء يف الفتــرة 
رؤيــة  وميكــن  واملســائية،  الصباحيــة 
يف  طيرانهــا  أثنــاء  األفــراد  هــذه 
املصابــة  األشــجار  علــى  أو  احلقــول 
كمــا ميكــن مشــاهدتها علــى األرض 
وهــي تســير حــول األشــجار املصابــة، 

أخــرى إلــى  شــجرة  مــن  تنتقــل  أو 
-3 وجــود ثقــوب الدخــول على الســاق: 

املصابــة  النخلــة  ســاق  علــى  تبــدو 
ثقــوب، صغيــرة، يف بدايــة اإلصابــة، 
عندمــا تدخــل اليرقــات الصغيــرة إلــى 
داخــل جــذع الشــجرة املصابــة، وتــزداد 
ــاد أحجــام  أقطــار هــذه الثقــوب بازدي
اليرقــات التــي تختــرق الســاق، وغالبــا 
مــا تتواجــد هــذه الثقــوب، يف قواعــد 

الكــرب.  
مــن  النباتيــة  العصــارة  ســيالن   -  3
ــدأ يرقــات سوســة  ثقــوب الدخــول: تب

يف  أنفــاق  بحفــر  احلمــراء  النخيــل 
األنســجة  يف  االجتاهــات،  مختلــف 
النباتيــة جلــذع النخلــة التــي تصيبهــا، 
النباتيــة،  األنســجة  بهــذه  وتتغــذى 
وينتــج عــن تغذيتهــا، مخلفات ممزوجة 
ــن  ــق م ــي تتدف ــة، الت بالعصــارة النباتي
فيهــا  تتواجــد  التــي  األماكــن  أســفل 
علــى   ،)4( الشــكل  اليرقــات  هــذه 
وجــود اليرقــات داخــل اجلــذع، منــذ 
ــددة،  ــاق متع ــر، أنف ــة وحف ــرة، زمني فت
الســريع،  التدخــل  األمــر  ويتطلــب 
زيــادة  مــن  ومنعهــا  عليهــا،  للقضــاء 
الضــرر، والوصــول إلــى مرحلــة كســر 

املصابــة.  األشــجار 
مخلوطــة  خشــبية  نشــارة  وجــود   -  4
ســاق  حــول  النباتيــة  بالعصــارة 
اإلصابــة:  منطقــة  وحتــت  النخلــة 
تنتشــر حتــت أماكــن اإلصابــة، نشــارة 

العصــارة  مــع  مخلوطــة،  خشــب 
اليرقــات  تغذيــة  نتيجــة  النباتيــة 
وخلطهــا  وقرضهــا،  األنســجة،  بهــذه 

بالعصــارة النباتيــة الشــكل )5(، ويــدل 
تقــدم  علــى  العامــات،  هــذه  وجــود 
داخــل  يف  أنفاقــاً  ووجــود  اإلصابــة، 
جــذع النخلــة، وضــرورة التدخــل للحــد 
مــن هــذه األضــرار، وحمايــة األشــجار 
املصابــة، مــن خطــر هــذه احلشــرة. 
5 -  وجــود أنفــاق التغذيــة يف مختلــف 
املصــاب:  اجلــذع  داخــل  االجتاهــات 
املصابــة،  الســاق،  داخــل  يف  تبــدو 
أنفــاق التغذيــة التــي تصنعهــا، يرقــات 
يف  النفــاق،  هــذه  وتكــون  احلشــرة، 
مختلــف االجتاهــات، ومــن املؤكــد، أن 
وصــول اإلصابــة إلــى هــذه املرحلــة، 
ــد للشــجرة  ــوت املؤك ــي حصــول امل يعن

املصابــة، يف معظــم األحيــان.
تتركــز  الكــرب:  قواعــد  اهتــراء   -  7
احلمــراء،  النخيــل  سوســة  إصابــة 
ألشــجار  الكــرب،  قواعــد  عنــد 
النخيــل، فتســبب جفافهــا، واهتــراء، 
قواعدهــا، ويســهل فصــل الكــرب عــن 
اجلــذع ويــدل وجــود هــذا الشــكل، مــن 
يف  اإلصابــة  وجــود  علــى  األضــرار، 

)6( الشــكل  املتقدمــة،  مراحلهــا 
قواعــد  عنــد  الشــرانق  وجــود   -  8
الكــرب: تلجــأ اليرقــات، قبــل التعــذر 

الشكل )5(  نشارة خشبية مخلوطة بالعصارة النباتية 
نتيجة اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء

الشكل )6(  تهتك قواعد الكرب لنخلة مصابة بسوسة 
النخيل احلمراء

الشكل )7(  أغلفة عذارى سوسة النخيل احلمراء 
حول األشجار املصابة
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الكــرب،  إلــى قواعــد  االنتقــال،  إلــى 
ــي،  ــا لعمــل الشــرنقة الت ــر، فيه واحلف

تســتخدمها، للتعــذر بداخلهــا، وتبــدو 
هــذه الشــرانق، مغروســة يف قواعــد 
الكــرب، كاألصابــع، لتأمــن احلمايــة 
للعــذارى، وســهولة خــروج احلشــرات 
الكاملــة مــن هــذه الشــرانق بعــد قضــاء 
فتــرة 10-7 أيــام بداخلهــا، ووصولهــا 
إلــى مرحلــة النضــج اجلنســي، ومــن 
ثــم اخلــروج مــن الفتحــة املخصصــة 

لذلــك.   
حــول  العــذارى  أغلفــة  وجــود   -  9
اغلفــة  تتواجــد  املصابــة:  األشــجار 
األشــجار  جــذوع  حــول  العــذارى 
هــذه  وتتســاقط  بشــدة  املصابــة، 
احلشــرات  خــروج  بعــد  األغلفــة 
األنســجة  فتتحلــل  منهــا،  الكاملــة 
النباتيــة التــي تتغــذى بهــا اليرقــات، 
ويســهل فصــل الكــرب، وتاحــظ هــذه 
األغلفــة علــى األرض وحتــت األماكــن 

)7( الشــكل  املصابــة. 
األنســجة  قــرض  صــوت  ســماع   -  10
داخــل  اليرقــات  قبــل  مــن  النباتيــة 
جــذع النخلــة: تتغــذى يرقــات سوســة 
النخيــل احلمــراء، باألنســجة النباتيــة، 
احمليطــة بهــا، وتقــرض هــذه األنســجة 
بشــراهة عاليــة، وبقــوة، وميكن ســماع، 
لأنســجة  اليرقــات،  قــرض  صــوت 

ــك  ــة، وذل ــة، املصاب داخــل ســاق النخل
عــن طريــق، وضــع األذن علــى ســاق 
القــرض،  أصــوات  فتســمع  النخلــة، 
وبشــكل واضــح، عنــد وجــود أعــداداً 
كبيــرة مــن اليرقــات يف هــذه األماكــن.

وجــذع  الكــرب  حتريــك  ســهولة   -  11
اإلصابــة  تســبب  املصابــة:  النخلــة 
ــراء،  ــل احلم ــة، بسوســة النخي املتقدم
جتويــف ســاق النخلــة، مــن الداخــل، 
وميكــن  الكــرب،  قواعــد  واهتــراء 
اجلــذع  عــن  املصــاب  الكــرب  فصــل 

األنســجة  قــرض  بســبب  بســهولة 
وتبقــى  الكــرب  قواعــد  يف  النباتيــة 
طبقــة رقيقــة مــن اخلشــب اخلارجــي 
اإلصابــة  تســبب  أن  وميكــن  للســاق، 
أماكــن  يف  اجلــذع  كســر  الشــديدة 

تقدمهــا.  بعــد  اإلصابــة 
يف  النباتيــة  األنســجة  تهتــك   -  12
تواجــد  يســبب  اإلصابــة:  مــكان 
احلمــراء،  النخيــل  سوســة  يرقــات، 
النخيــل  أشــجار  مــن  جــزء  أي  علــى 
الســعف،  الكــرب،  قواعــد  )الســاق، 
األنســجة  قــرض  النخلــة(  قلــب 
مــا  وغالبــا  اجلــزء،  لهــذا  النباتيــة 
يــؤدي ذلــك إلــى تهتــك هــذه األنســجة 
بشــكل واضــح، الشــكل )8(  ووجــود 
بالنســغ،  واملخلوطــة  األنســجة  بقايــا 
هــذه  يف  اليرقــات  وجــود  حــال  يف 

األماكــن أو وجــود هــذه البقايــا جافــة، 
اليرقــات. وجــود  عــدم  حــال  يف 

الســعف،  وشــحوب  اصفــرار   -  13
أشــجار  علــى  تبــدو  األوراق:  وتهــدل 
عامــات،  املصابــة،  النخيــل 
الشــحوب، واالصفــرار، نتيجــة، تغذيــة 
ــل  ــة وتعطي اليرقــات باألنســجة النباتي
فتصفــر  الناقلــة،  األوعيــة  عمــل 
الســعف وجتــف بعــد فتــرة زمنيــة مــن 

 . اصفرارهــا
14 - وجــود ثقــوب مســدودة مبخلفــات 
النخيــل  سوســة  يرقــات  تغذيــة 
احلمــراء: تبــدأ يرقــات سوســة النخيــل 
مباشــرة،  فقســها  بعــد  احلمــراء، 
ــك  ــى ســاق الشــجرة، وذل بالدخــول إل
مــن خــال ثقــب صغيــر حتفــره، يف 
دخولهــا،  خــال  وتتغــذى  الســاق، 
التــي  النباتيــة  األنســجة  مــن  بجــزء 
تصادفهــا، وتقــرض جــزء كبيــرا مــن 

الشكل )8(  تهتك األنسجة النباتية على جذع النخلة 
نتيجة اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء

الشكل )10(  كسر جذع النخلة نتيجة اإلصابة 
الشديدة بسوسة النخيل احلمراء

الشكل )11(  موت الفسيلة بجانب النخلة األم بسبب 
اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء

الشكل )9(  وجود أماكن متآكلة على جذع نخلة 
مصابة بشدة بسوسة النخيل احلمراء
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للخلــف،  وتدفعهــا  األنســجة،  هــذه 
وميكــن  الدخــول،  ثقــب  بهــا  وتســد 
املصابــة  األشــجار  علــى،  االســتدالل 
عــن  والتحــري،  البحــث،  خــال  مــن 

لهــا. املميــزة  العامــات  هــذه 
15 - وجــود أماكــن متآكلــة علــى جــذع 
النخلــة: تاحــظ علــى ســاق النخلــة 
املصابــة، بسوســة النخيــل احلمــراء، 
مناطــق محفــورة، ومتآكلــة، وجتاويــف، 
نتيجــة  األحيــان،  بعــض  يف  كبيــرة 
التغذيــة، باألنســجة النباتيــة، يف هــذه 

األماكــن  ، الشــكل )9(
16 - يصبــح جــذع النخلــة املصابــة، ويف 
جتويــف  املتقدمــة،  اإلصابــة  مراحــل 
ــل  ــات سوســة النخي ــذى يرق فــارغ: تتغ
كمــا  كبيــرة،  بشــراهة،  احلمــراء، 
النســيج  مــن  كبيــرة  كميــات  تقــرض 
بأماكــن  يحيــط  الــذي  النباتــي، 
تواجدهــا، )داخــل ســاق النخلــة(، يف 

معظــم احلــاالت، ويــؤدي هــذا األمــر 
الســاق. إلــى جتويــف 

املصابــة  النخلــة  جــذع  كســر   -  17
اســتمرار  يــؤدي  اإلصابــة:  مــكان  يف 
تواجــد األطــوار املختلفــة، مــن سوســة 
داخــل اجلــذع  النخيــل احلمــراء، يف 
مناطــق  إضعــاف  إلــى  املصــاب، 
اليرقــات،  تغذيــة  نتيجــة  تواجدهــا، 
قســم  وقــرض  النباتيــة،  باألنســجة 

فتســبب  األنســجة،  هــذه  مــن  كبيــر 
التــي  األماكــن  عنــد  اجلــذع،  كســر 
بعــد  األطــوار،  هــذه  فيهــا  تتواجــد 

)10( الشــكل  تغذيتهــا.  مــن  فتــرة 
وتشــبه  متحللــة  مــواد  وجــود   -  18
النخلــة  ســاق  داخــل  يف  التــراب 
املكســورة: تتحلــل األنســجة النباتيــة يف 
ــة، نتيجــة  ــة مــن النخل األجــزاء املصاب
تغذيــة اليرقــات، بأجــزاء من األنســجة 
وتتعفــن  بهــا،  حتيــط  التــي  النباتيــة 
هــذه األنســجة وجتــف وتصبــح، مــواد 
التــراب. وتشــبه  متحللــة،  عضويــة، 

مــن  فتــرة  بعــد  األشــجار  مــوت   -  19
أشــجار  إصابــة  تــؤدي  إصابتهــا: 
احلمــراء،  النخيــل  بسوســة  النخيــل 
بعــد  أكيــد،  بشــكل  موتهــا،  إلــى 
مــن اإلصابــة، يف حــال عــدم  فتــرة، 
مكافحتهــا بالشــكل الصحيــح، وتطــول 
هــذه املــدة، أو تقصــر، بحســب، شــدة 

اإلصابــة. 
املصابــة:  الفســائل  مــوت   -  21
حــول  املتواجــدة،  الفســائل،  تتعــرض 
لفتــك،  املصابــة،  النخيــل  أجــار 
التــي  احلمــراء،  النخيــل  سوســة 
الغضــة  بأنســجتها  التغذيــة  تفضــل 
منطقــة  يف  تنمــو  وكونهــا  والطريــة، 
التــاج )اتصــال اجلــذع بالتربــة( وهــي 
سوســة  ملهاجمــة  املفضلــة  املنطقــة 

الفســائل  ومتــوت  احلمــراء،  النخيــل 
اإلصابــة،  مــن  فتــرة  بعــد  املصابــة 
الفســيلة  علــى عمــر  وتعتمــد مدتهــا 

)11( الشــكل  اإلصابــة.   وشــدة 
تنمــو  املصابــة:  الرواكيــب  مــوت   -  22
علــى جــذوع اشــجار النخيــل، بعــض 
النباتيــة  األنســجة  ذات  الرواكيــب، 
تفضلهــا  والتــي  والطريــة،  الغضــة 
سوســة النخيــل احلمــراء، وتكــون هــذه 
النمــوات، ذات أنســجة، غضــة وطرية، 
ــن  ــة م ــة، للمهاجم ــون، مفضل ــذا تك وب
ــراء، ممــا  ــل احلم ــل، سوســة النخي قب
يــؤدي، إلــى مــوت هــذه الرواكيــب، يف 

كثيــر مــن احلــاالت. الشــكل )12(
23 - انتشار رائحة كريهة من األشجار 
املصابــة، واملنبعثــة، مــن املفــرزات التــي 
تنتشــر  اإلصابــة:  مــكان  مــن  تســيل 
مــن أشــجار النخيــل املصابــة بسوســة 
اخليــل احلمــراء، رائحــة كريهــة، تنتــج 
مــن النســج املتهتكــة والتــي تقرضهــا 
ــي  ــة، والت اليرقــات واحلشــرات الكامل
والنســغ  احلشــرة  تختلــط مبخلفــات 
واملــواد املتهتكــة واملختمــرة، وتفضــل 
الروائــح  هــذه  الكاملــة  احلشــرات 

ــن.  ــى هــذه األماك فتنجــذب إل
يصــاب  النخلــة:  قلــب  مــوت   -  24
قلــب النخلــة يف كثيــر مــن احلــاالت 
عنــد  احلمــراء،  النخيــل  بسوســة 
القلــب  منطقــة  يف  جــروح  وجــود 
والتــي جتــذب إنــاث احلشــرة لوضــع 
البيــض يف هــذه اجلــروح الناجتــة مــن 
اإلصابــة بحفــارات عــذوق النخيــل أو 
أيــة عوامــل أخــرى، وتســبب اإلصابــة 
ــى الشــجرة  ــب والقضــاء عل مــوت القل

 )13( الشــكل  املصابــة. 
يفيــد هــذا العــرض الســريع يف تعريــف 
املزارعــن والعاملــن يف مجــال وقايــة 
النخيــل  سوســة  ومكافحــة  النبــات 

الشكل )12(  إصابة الراكوب بسوسة النخيل احلمراء 
على جذع النخلة

الشكل )13(  إصابة قلب النخلة للسوسة
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احليطــة  أخــذ  بضــرورة  احلمــراء 
واحلــذر يف التعامــل مــع هــذه اآلفــة 
واالســتفادة مــن ســلوكها عنــد وضــع 
ــص  ــا وضــرورة التخل برامــج مكافحته
يف  تركهــا  وعــدم  املصابــة  األشــجار 
املزرعــة أو بالقــرب منهــا، واتخــاذ كل 
هــذه  مبكافحــة  الكفيلــة  اإلجــراءات 

احلشــرة. 
املراجع

 )2002( زيــاد.  أحمــد  األحمــدي،   -
سوســة النخيــل احلمــراء أو سوســة 
Rhyn� اآلســيوية احلمــراء   النخيــل 
chophorus ferrugineus Oliv. )Curcu�
والفيرمونــات   )lionidae: Coleoptera
اجلنســية املســتخدمة يف مكافحتهــا. 
اســتعمال  حــول  التدريبيــة  الــدورة 
اآلفــات  مكافحــة  يف  الفرمونــات 
هيئــة   .2002/10/23-14 الزراعيــة 
دمشــق  الســورية.  الذريــة  الطاقــة 

الســورية. العربيــة  اجلمهوريــة 
 )2006( زيــاد.  أحمــد  األحمــدي،   -
نشــرة  احلمــراء.  النخيــل  سوســة 
ارشــادية رقم 471 - مديرية اإلرشــاد 
الزراعــي- وزارة الزراعــة واإلصــاح 
العربيــة  اجلمهوريــة  الزراعــي- 

صفحــة  20 الســورية. 
2004أ.   حســن.  أحمــد  الســعود،   -
حمايــة  الزراعيــة يف  العمليــات  دور 
اإلصابــة  مــن  النخيــل  أشــجار 
Rhyn� احلمــراء النخيــل   بسوســة 
 chophorus ferrugineus Olivier )
مجلــة    )Coleoptera : Curculionida
إدارة اإلرشــاد والتســويق  املرشــد ) 
الزراعــي والثــروة احليوانيــة – دائــرة 
املــدن-  أبــو ظبــي وتخطيــط  بلديــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة(. العــدد 
اخلامــس والعشــرون. تشــرين ثانــي 

.45-40 صفحــة  )نوفمبــر(2004. 

- الســعود )2007(. مكافحــة سوســة 
عمــل  ورشــة  احلمــراء.  النخيــل 
حــول اســتعمال الفيرمونــات واملــواد 
اجلاذبــة األخــرى يف مكافحــة اآلفــات 
الطاقــة  هيئــة  تنظيــم  الزراعيــة. 
العربيــة  اجلمهوريــة  يف  الذريــة 
.14-19/7/2007 دمشــق  الســورية- 
 )2008( حســن  أحمــد  الســعود،   -
عــدو  احلمــراء،  النخيــل  سوســة 
مجلــة  اكتشــافه.  يصعــب  خطيــر 
الزراعــة - وزارة الزراعــة واإلصــاح 
العربيــة  اجلمهوريــة  يف  الزراعــي 
الســورية. العــدد 26 لعــام 2008: -16

.1 9
العزيــز  عبــد  العجــان،   -
النخيــل  سوســة  محمــد.1999. 
Rhynchophorus ferrugine�  احلمــراء
us Olivier ) Coleoptera: Curculioni�
dae( الــدورة التدريبيــة القوميــة حــول 
النخيــل  آلفــات  املتكاملــة  املكافحــة 
والتمــور11/27-1999/12/8. جامعــة 
العربيــة  اململكــة  فيصــل-  امللــك 

لســعودية. ا
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يف األسواق الدولية 

الغالــب  يف  العربيــة  التمــور  تســوق 
يقومــون  الذيــن  املزارعــن  قبــل  مــن 
ويبيــع  بأنُفِســهم  منتجهــم  بتســويق 
صغــار املزارعــن متورهــم مباشــرة إلــى 
   )Collectors( املجمعــن،  أو  املشــترين 
مــن  اجلملــة  ســوق  تزويــد  يتــم  كمــا 
قبــل كبــار املنتجــن، ويقــوم املشــترون  
واملجمعــات  املصانــع  )أصحــاب 
االســتهاكية أو غيرهــم( الذيــن لديهــم 
قــدرة ماليــة بشــراء كميــات كبيــرة مــن 
أجــل تزويــد املصانــع أو ســوق التجزئــة 
أو لتصديــر التمــور. ويعتبــر التســويق 
يف الغالــب مبنيــا علــى مبــادرات فرديــة 
وال يخضــع لسياســة تصديــر مســبقة 
أو عقــود مبرمــة مــا عــدى يف قلــة مــن 

العربيــة.  الــدول 
املــزارع  أن  اســتنتاجه  ميكــن  ومــا 
ملعرفــة  الكافيــة  الوســائل  ميلــك  ال 
السمســار  ويُشــّكُل  الســوق؛  متطلبــات 

املســتهلك. وبــن  بينــه  حاجــزاً 
كمــا تتصــف عمليات تعبئــة ونقل التمور 
وباســتخدام  بالضعــف  املصنــع  الــى 
اجلــودة  لقواعــد  تخضــع  ال  طــرق 
يف  بهــا  املعمــول  الصحيــة  والقواعــد 
التمــور  وتتعــرض  األغذيــة.  تصنيــع 
عنــد املجمعــن يف بعــض الــدول املنتجــة 
واألتربــة  التلــوث  خطــر  الــى  للتمــور 
ــم اســتخدام  ــج وعــدم تعمي وتشــوه املنت
الباســتيكية  واحلاويــات  الصناديــق 
وهــي وســائل تعبئــة مناســبة صاحلــة 
لاســتخدام أو اعــادة االســتخدام ملــدة 

ثــاث إلــى أربــع ســنواِت. 
ومــن ناحيــة أخــرى يعتمــد املشــترون يف 
إمتــام صفقــات الشــراء علــى خبراتهــم، 
حيــث ليــس هنالــك تعامــل مبواصفــات 
وفئــات  وأنــواع  جــودة  حتــدد  رســمية 
أســعار أصنــاف التمــور املختلفــة ومتثــل 
الفيصــل بــن املــورد واملشــتري لضمــان 

خبير دويل يف زراعة النخيل، تونس

benabdallaha4@gmail.com

الدكتور عبد اهلل بن عبد اهلل

محــور تحديات المنافسة
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يف  توجــد  وال  للمســتهلك.   اجلــودة 
الغالــب نقــاط للمراقبــة يف األســواق، 
لتســجيل بيانــات الســوق مثــل حجــم 
وأســعار  بيعهــا  مت  التــي  الكميــات 

ــع. البي
كمــا ال توجــد أســواق خاصــة بالتمــور 
يف مناطــق االنتــاج يف أكثريــة الــدول 
العربيــة التــي يفتــرض بهــا أن تضــم 
بالتمــور  املتعلقــة  النشــاطات  كافــة 
مســاحات  غيــاب  إلــى  باإلضافــة 
إمــداد  ويتــم  باجلملــة.  للبيــع  كبيــرة 
ــور مباشــرة مــن  ــع بالتم بعــض املصان
الســوق. مــع العلــم أن أســواق البيــع 
تعمــل  للبيــع  منافــذ  لديهــا  باجلملــة 
العــادة جتــار  الســنة وهــم يف  طــوال 
كميــات  يتعاملــون يف  الذيــن  اجلملــة 
هــذه  مــن  والكثيــر  بالتجزئــة؛  للبيــع 
املصانــع  مــع  مرتبطــة  للبيــع  املنافــذ 
الكبيــرة حيــث متدهــا بالتمــور بانتظــام 

احلاجــة.  حســب 
مــن  البــد  التمــور  تســويق  ولتطويــر 
تشــجيع صغــار املنتجــن، واملزارعــن 
إنتاجهــم  وبيــع  باجلنــي  للقيــام 
خــال  مــن  أو  بأنفســهم  مباشــرة 
مــع  شــراكة  يف  والدخــول  جمعيــات؛ 
مصنــع التعبئــة ليوفــر لهــم الوســائل 
)صناديــق  الضروريــة  اللوجســتية 
املعاجلــة، ومعــدات التبخيــر، واملرافــق 
الفــرز(؛  قبــل  مــا  ملرحلــة  املناســبة 
لصاحــب  تضمــن  الشــراكة  وهــذه 
إمــداده  مصــدر  معرفــة  املصنــع 
الوســائل  وضــع  أن  بعــد  بالتمــور 
ــة حتــت تصــرُّف  اللوجســتية الضروري
املـُـزاِرع مــن أجــل جمــع وحفــظ املُنْتـَـج. 
انتاجــه.  بيــع  فيضمــن  املــزارع  إمــا 
وميكــن تنظيــم هــذه الشــراكة بوضــع 
هــذا  يدعــم  متكامــل  ملشــروع  إطــاٍر 
اجلهــد الــذي يســتهدف حتســن نظــام 

التمــور. قطــاع  يف  التجهيــز 
مخــازن  إنشــاء  تشــجيع  يجــب  كمــا 
ممــا  للمنتجــن  املبــردة  للتمــور 
املنتــوج  علــى  احملافظــة  ســيضمن 
مــرور  مــع  البيــع  بامتــداد  ويســمح 
املزارعــن  دعــم  مــن  والبــد  الزمــن. 
الزراعــي  اإلرشــاد  خــال  مــن  فنيــا 
والتدريــب الفنــي علــى أســس التخزيــن 
املبــرد. كمــا يجــب تعميــم اســتخدام 
ــة  ــق الباســتيك مــن أجــل تعبئ صنادي
التمــور وكذلــك ضــرورة إنشــاء أســواق 
نقطــة  فيهــا  توجــد  للتمــور  وطنيــة 
مراقبــة ومكتــب دائــم ملراقبــة اجلــودة 
بســجات،  واالحتفــاظ  واملعامــات، 
وتدويــن البيانــات اخلاصــة بالســوق.  
أيضــا  اإلطــار  هــذا  يف  ويوصــى 
لأســواق  تفصيلــي  مســٍح  بإجــراء 
حتديــد  منــه  الهــدف  يكــون  احملليــة 
ُطــُرق تقويــة احللقــة التجاريــة احلاليــة 
وزيــادة الطلــب يف املســتقبل وكذلــك 
مســح مــوازي ملعرفــة معــدل اســتهاك 

التمــور. 
علــى  عمــل  خطــة  وضــع  مــن  والبــد 
والبعيــد  واملتوســط  القريــب  املــدى 

االعتبــار:  يف  تأخــذ 

ــا  ــل وفق 1( سياســة منــو زراعــة النخي
ــات  ــة ولإلمكاني لســعة األســواق احمللي

ــر.  التــي ســتحدد مــن أجــل التصدي
2( حتديــد سياســٍة وطنيــة صناعيــة 
التعبئــة،  ناحيــة  تشــمل  للتمــور 
يف  والتبريــد  والتجميــد،  والتحويــل، 
ــك وضــع  دة. ويجــب كذل ــرَّ ــرف املُب الغ
ــات  ــي متطلب ــة تُلب ــة صناعي ــة حتتي بني
الســوق وذلــك بتهيئــة مناطــق صناعيــة 
إلنشــاء  املتطلبــات  كل  فيهــا  تتوفــر 

تعبئــة.  وحــدات  أو  مصانــع 
3( توجيــه إنتــاج التمــور نحــو األصناف 

عات املســتهلك. التــي تُلبــي توقُّ
ر، مبنــي بصفــٍة دائمــة  4( اعــداد تصــوُّ
إلجــراءاٍت  املشــتري،  رغبــة  علــى 
نوعيــة  حتســن  أجــل  مــن  ُمحّفــزة 
هــذا  ويف  العــرض  وحتســن  املُنتَــج، 
ومواصفــات  معاييــر  تطويــر  اإلطــار 

للتمــور. 
5( تأســيس نظــاٍم للتوثيــق بالشــهادة 
للوحــدات املُصنِّعــة التــي تنتــُج التمــور 

املُعبــأة والتمــور املصّنعــة حتويليــاً.
للبحــث  مؤسســي  إطــاٍر  إنشــاءُ   )6
علــى  والرقابــة  القطــاع،  وتطويــر 
البيانــات،  ولرصــد  احمللــي،  الســوق 
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والدعــم املالــي مــن املرّوجــن الذيــن 
يُنجــزون أعمــاالً ضمــن إطــار املشــروع 
6( تنظيــم الدائــرة التجاريــة عــن طريق 
collec� )تنظيــم ِمهنــة مجمعــي التمــور 

وسماســرة  اجلملــة  وجتــار   ،)tors
اجلملــة.  أســواق 

7( تبنــي سياســة دعايــة جتاريــة مبنيــة 
املعــارض،  وإقامــة  االتصــال  علــى 
والــذي يكــون مفتوحــاً ملصانــع تصنيــع 
التمــور ومجموعــات املُنتجــن الذيــن 
والتصنيــع. املعاجلــة  وســائل  لديهــم 

تعبئــة وتصنيــع التمــور
العربيــة  التمــور  مصانــع  تبقــى 
خــال  فيهــا  التطــور احلاصــل  رغــم 
حاجــة  يف  املاضيــة  ســنة  العشــرين 
للتطويــر وإعــادة التأهيــل علــى الرغــم 
مــن ازديــاد عــدد الوحــدات إال أنهــا 
تســتوعب  أن  تتمكــن  لــم  الغالــب  يف 
مــا مت  اإلنتــاج.  مــن  قليــًا  جــزًء  إال 
هــو  دراســاتنا  مــن خــال  اســتنتاجه 
بوســائل  مجهــزة  املصانــع  بعــض  أن 
واملُعاجلــة  والفــرز،  للتبخيــر،  حديثــة 
التعبئــة؛  وخطــوط  احلراريــة، 
ُملحقــة  وحــدات  لهــا  منهــا  والبعــض 
لتصنيــع عجينــة التمــر، وعســل التمــر، 

التمــر.  مــن  املصّنعــة  واملُعّجنــات 
الــواردة  اخلــام  التمــور  اســتام  يتــم 
غالبيــة  يف  التبخيــر  عمــل  ويتــم 
Phos�  املصانــع باســتخدام الفوســفن
phine كبديــل لبروميــد امليثيــل، وهــو 
بعــد  التمــور  تفــرز  ثــم  فعــال  ُمنتَــٌج 
وزنهــا يف  يتــم  ثــم  وتغســل  تبخيرهــا 
إلعدادهــا  الباســتيك  مــن  حاويــات 
للتعبئــة. وتشــتمل التعبئــة علــى ضغــط 
التمــور مباكينــات الضغــط احلــراري 
التعبئــة  وتتــم  الهــواء  تفريــغ  وبنظــام 
لأصنــاف  ضغــط  دون  مــن  أيضــاً 
التــي تائــم هــذا النــوع مــن التصنيــع. 
التــام  املنتــج  تعبئــة  تتــم  األخيــر  ويف 
املصنــع يف صناديــق مــن الكرتــون قبــل 

للبيــع.  عرضــه 
يســجل  املنتجــة  الــدول  بعــض  ويف 
علــى  اجلــودة  رقابــة  أجهــزِة  غيــاب 
جهــاز  مثــل  الُصنــع  تــام  املُنْتَــج 
املعــادن،  كاشــف  أَو  الــوزن  مراقبــة 
املُنْتَــج  تواُفــق  بضمــان  تســمُح  التــي 
بعــض  وحتتــوي  اجلــودة  معاييــر  مــع 
خلــزن  دة  ُمبــرَّ غــرف  علــى  املصانــع 
التمــور اخلــام، ويعتبــر هــذا اخلــزن 
هامــاً  ُعنصــراً  اخلــام  للمــواد  املُبــرد 

ــر وانتشــار املُنْتَــج طــوال  يســمح بتوفُّ
الســنة ويُحافــظ عليــه مــن اإلصابــة 
ويف  حالتــه.   وتدهــور  باحلشــرات، 
علــى  العمــل  يقتــرح  اإلطــار  هــذا 
ايجــاد ساســل تبريــد مجمعــة يف كل 
منطقــة انتــاج يشــارك فيهــا املــزارع 

واملصنــع.  املجمــع  أو  واملخــزن 
وانطاقــاً ممــا تقــدم مــن اســتنتاجات 
التمــور  وتصنيــع  التعبئــة  حلالــة 
تقــدمي  فيمكــن  احلاليــة  العربيــة 

التاليــة:  التوصيــات 
1( تطويــر مواصفــات التمــور اخلاصة 

باألصنــاف ومواصفــات تصنيعها. 
2(  ضــرورة حتديــث شــركات تصنيــع 
لتتمّكــن  إعدادهــا  أجــل  مــن  التمــور 
وهــذا  العاملــي،  الســوق  دخــول  مــن 
تطويــر  يشــمل  أن  يجــب  التحديــث 
بنفــس  وكذلــك  واملعــدات  األجهــزة 
الدرجــة مــن األهميــة حتســن اإلدارة 
والتســيير داخــل الشــركات واملصانــع. 
يف  التحديــث  هــذا  ايجــاز  وميكــن 

التالــي: 
مــن  1( توظيــف خريجــي اجلامعــات 
العاملــن  تأهيــل  وتطويــر  الشــباب 
التدريــب  طريــق  عــن  الشــركات  يف 
لسلســة  التوعيــة  وحمــات  املســتمر 
واملواصفــات  باالشــتراطات  القيمــة 
الزراعيــة  واملمارســات  القياســية 

اجليــدة. والصناعيــة 
2( دعــم مشــروعات ريــادة األعمــال يف 
مجــال تــداول وحفــظ وتعبئــة وتصنيــع 

التمــور بأنواعهــا.
ــه مــن ِقبــل الشــركات نحــو  3( التوجُّ
مراقبــة  طــرق  وتبنــي  اجلــودة،  إدارة 
األمــن الصحــي طبقــاً لشــهادة "اإليــزو 

."  ISO
4( االســتعداد للحصــول علــى شــهادات 
باملمارســات  تتعلــق  أخــرى  هامــة 
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االحتــاد  مثــل:  واجلــودة،  اجليــدة 
 British(( البريطانــي للبيــع بالتجزئــة
Retail Consortium -BRC - والشــهادة 
التقنــي لتصنيــع  للمعيــار  البريطانيــة 
 Food Technical Standard( األغذيــة 
وشــهادة   ،)for the United Kingdom
Internation� )املعيــار العاملــي لأغذيــة 

 .)al Food Standard - IFS
ــع التمــور  5( مشــاركة شــركات التصني
مــع املصــدر األساســي لإلنتــاج وذلــك 
مــن  املنتجــن  مــع  شــراكة  بإنشــاء 
وإدخــال  املُنْتَــج،  ومعرفــة  تَتبُّــع  أجــل 
مســتوى  عنــد  اجليــدة  املمارســات 
سلســلة  ِقبــل  مــن  املطلوبــة  الزراعــة 
احلديثــة  والتجهيــزات  اإلمــدادات 
)علــى  العاملــي  الســوق  يف  لأغذيــة 
Glob� جــاب جلوبــال  املثــال:   ســبيل 

 .)al-gap
6( دعــم إنشــاء مراكــز جتميــع التمــور 
)قطــاع خــاص، جمعيــات، تعاونيــات(.
مواصفــة  اشــتراطات  اصــدار    )7
اســتام املنتــج اخلــام للمصانــع طبقــاً 
اخلــط  شــروط  وكذلــك  للصنــف 
لوحــدات  كمواصفــة  الصناعــي 

اإلنتــاج.
التمــور  تصنيــع  شــركات  تبنــي   )8
بواســطة  يعمــل  ٍم  ُمتقــدِّ لنظــاٍم 
حتســن  أجــل  مــن  اآللــي  احلاســب 
وتتبُّــع  واالتصــال،  اإلدارة،  أنظمــة 

 . ملُنْتَــج ا
9(  مــن أجــل تطويــر املــواد املنتجــة، 
املعاجلــة  خطــوط  تشــكيل  يقتــرُح 
وظيفــة  مــن  لتمكــن  والتصنيــع 
علــى  والعمــل  اجليــدة،  التشــغيل 
الُصنــع نحــو  تامــة  الســلع  ــه  تُوجَّ أن 
أجــل  مــن  وأيضــاً  احمللــي  الســوق 

 . يــر لتصد ا
التعبئــة  منظومــة  تطويــر   )10

املعــدات،  اخلــام،  )املــواد  والتغليــف 
واالبتــكار(.  التصميــم 

والبــد مــن تنفيــذ خطــة عمــل تطويريــة 
التاليــة:  مراحــل  األربعــة  تشــمل 
اســتقبال التمــور، والفــّرز والتدريــج، 
واملُعاجلــة، والتغليــف؛ أمــا العمليــات 
املُلحقــة بهــذه املراحــل فتخــص اخلــْزن 
ومــكان اجتماعــي لراحــة العاملــن. 

والبــد مــن توثيــق ربــط البحــث العلمــي 
ــق النتائــج  بالصناعــة مــن خــال تطبي
اجلديــدة وعــرض مشــاكل الصناعــة 
علــى جهــات البحــث إليجــاد احللــول 
تشــجيع  يجــب  كمــا  لهــا.  التطبيقيــة 
املنتجــات  وادخــال  االبتــكار  ودعــم 
واملنتجــات  واملشــتقات  اجلديــدة 
والتصنيــع  التطبيــق  حيــز  الثانويــة 
الدوليــة  املنظمــات  البحــث،  )مراكــز 

 .)...
وحــدات  انشــاء  خصــوص  يف  أمــا 
والنصــف  اجلافــة  التمــور  لتبريــد 
التمــور  لتجميــد  ووحــدات  جافــة 
الرطبــة فإنــه مــن املفضــل أن تكــون 
للمصانــع  امتــداداً  الوحــدات  هــذه 
تنويــع  أجــل  مــن  بالفعــل  املوجــودة 
بعمليــات  القيــام  ويتــم  نشــاطاتها. 

إلــى  باإلضافــة  والتجميــد  التبريــد 
خــزن املُنتـَـج املكتمــل الصنــع يف موســم 
احلصــاد، وبذلــك يكــون هنالــك تكامــل 
يف الوحــدات القائمــة ممــا يزيــد يف 
مــن  والبــد  الُكلّــي؛  اإلنتــاج  معــدل 
ــة إلنشــاء  أجــراء الدراســات الضروري
مثــل هــذه املشــاريع. والبــد مــن ايجــاد 
والتــداول  للحفــظ  جديــدة  بدائــل 
التبريــد  علــى  والتركيــز  للتمــور 
والتجميــد )قطــاع خــاص، جمعيــات، 
ايجــاد  محاولــة  مــع   )... تعاونيــات 
للمنشــآت  مدعمــة  متويليــة  برامــج 
ــل املنشــآت القائمــة.  ــدة ولتأهي اجلدي
الروابــط  تعزيــز  مــن  البــد  وأخيــراً 
خــال  مــن  السلســلة  أعضــاء  بــن 
النــدوات  املؤمتــرات،  املهرجانــات، 
الدراســية  والرحــات  والــدورات 
وأيضــا تبــادل اخلبــرات علــى املســتوى 

والدولــي.  اإلقليمــي 
تصديــر التمور  

تونــس أكبــر مصــدر للتمــور يف العالــم 
 87 بلــغ تصديرهــا  وقــد   2014 لســنة 
حجــم  مــن   %  19 ميثــل  طــن  ألــف 
بلغــت  بقيمــة  العامليــة  الصــادرات 
يف  ويليهــا  دوالر.  مليــون   230
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الصــادرات  حجــم  حســب  الترتيــب 
كل مــن إيــران، اســرائيل، الســعودية، 
االمــارات، باكســتان، العــراق، أمريــكا، 
مصــر ثــم اجلزائــر. هــذه العشــر دول 
اجمالــي  مــن   %  86 للعالــم  تصــدر 

العامليــة.  التمــور  صــادرات  قيمــة 
علــى  الســابق  التعــرف  خــال  ومــن 
العربيــة  للتمــور  التصديــر  وضعيــة 
التاليــة:  التوصيــات  تقــدمي  ميكــن 

آنفــاً  املقدمــة  التوصيــات  تعتبــر   )1
ــع  ــة والتصني ــر التعبئ واخلاصــة بتطوي

الصــادرات.  لزيــادة  ضروريــة 
األســواق  استكشــاف  ضــرورة   )2
األجنبيــة عــن طريــق زيارتهــا وحالــة 
اجلذابــة  الثغــرات  واســتغال  ايجــاد 
أكثــر  علــى  التعــرُّف  وكذلــك  فيهــا 
املنتجــة.  للتمــور  مائمــة  األســواق 
3( أفضــل الوســائل الختــراق الســوق 
ألول مــرة أن يتــم إدخــال املُنتَــج عــن 
ــص يعمــُل يف  طريــق مســتورٍد ُمتخصِّ
التصديــر  بتوجيــه  املقصــود  البلــد 
إلــى ســوقه؛ والــذي يكــون يف أغلــب 
اجلافــة  للفواكــه  موزعــاً  األحيــان 
ولديــه اخلبــرة الكافيــة يف بيــع التمــور؛ 
ــي بعقــد شــراكة  ر العرب ــدِّ ــوم املُص ويق

مــع مثــل ذلــك العميــل؛ ويقــوم هــذا 
األخيــر بنقــل رســالة الســوق لــه حــول 
يتعلــق  فيمــا  املســتهلكن  تعليقــات 
باملُنتـَـج. إن مثــل هــذا التعــاون، واملبنــي 
يســمح  املتبادلــة  املنفعــة  مبــدأ  علــى 
معرفتــه  بتطويــر  العربــي  للتاجــر 
بذلــك الســوق ويُــوازن نظــام إنتاجــه 
واالشــتراطات  للمتطلبــات  وفقــاً 

املتوقعــة. 
االســتراتيجية  الدراســات  إعــداد   )4
العامليــة  املــدى عــن األســواق  طويلــة 
تقــوم  جهــة  حتديــد  ويتــم  للتمــور 
جــودة  عامــة  وإنشــاء  العمــل  بهــذا 
يف  لهــا  والترويــج  املنتجــة  للتمــور 
املعــارض  يف  واملشــاركة  اخلــارج 
املتخصصــة  الترويجيــة  والبعثــات 
حوافــز  تقــدمي  وكذلــك  التمــور  يف 
إلــى  رســمي  الغيــر  القطــاع  لتحويــل 
قطــاع رســمي لضمــان جــودة االنتــاج 
بالغــرف  املصنعــن  وربــط  والرقابــة 
التصديريــة.  واملجالــس  الصناعيــة 
ــٍص،  5( البــد مــن إنشــاء هيــكل ُمتخصِّ
تعهــُد إليــه الدعايــة للتصديــر، لكــي 
يقــوم بجمــع البيانــات حــول الســوق، 
وباملشــاركة يف املهرجانــات واملعــارض، 

الــخ.  الترويجيــة  باألعمــال  والقيــام 
املكلفــة  املؤسســة  يكــون  وســوف 
يتعلــق  فيمــا  والدعايــة  باإلشــراف 
لديهــا،  ســيكون  والتــي  بالتصديــر، 
ضمــن أشــياء أخــرى، بنــكاً للبيانــات 
أجــل  مــن  ضروريــاً  يُعتبــر  والــذي 
علــى  االســتراتيجي  القــرار  اتخــاذ 
مســتوى كل شــركة وعلــى الشــركات 
للســوق  بدراســات  تقــوم  أن  أيضــاً 
الهيــكل.  هــذا  مــن  مســاعدٍة  مــع 
االعتبــار  يف  يوضــع  أن  مــن  والبــد 
ــي  ع الشــركات ال يســمُح بتبن ــوُّ ــأن تن ب
فريــدة  واحــدة  اســتراتيجية جتاريــة 
ر بــأن  جتــاه الســوق العاملــي مــا لــم يقــرِّ
يُعهــد لهــذا الهيــكل مهمــة التصديــر 
بالنيابــة عــن جميــع شــركات التمــور، 

وهــو أمــر ال نوصــي بــه. 
ــه صنــدوق الترويــج  5( يجــب أن يُوجُّ
للتصديــر نحــو متويــل البحــث حــول 
الدعايــة  وأعمــال  األجنبــي،  الســوق 
الختبــار  الدعــم  وتقــدمي  واإلعــان، 
التســويق، ومتويــل شــحنات التجربــة 
ــه نســبة مــن  ــخ.... كمــا يجــب توجي ال
خطــوط  لتطويــر  الصــادرات  دعــم 
الهنــدي  بالســوق  واالهتمــام  االنتــاج 
وعامــة احلــال خاصــة لــدول شــرق 

آســيا.
6( أخيــراً، البــد مــن تشــجيع العاملــن 
يف هــذا القطــاع للدخــول يف شــراكٍة 
املنتجــة  الــدول  مــن  املُصدريــن  مــع 
األخــرى إذ يُعتبــر مثــل ذلــك التعــاون 

مربحــاً لــكا الطرفــن.
الســوق العامليــة للتمور 

أن تصديــر  إلــى  أعــاه  أشــرنا  لقــد 
التمــور العربيــة هــو الوســيلة األكثــر 
مائمــة لتخفيــض فائــض اإلنتــاج كمــا 
ــاً  ــر ســوف يلعــب دوراً هام أن التصدي
الوطنيــة  التمــور  صناعــة  تنميــة  يف 
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الرئيســين  العاملــن  لفهــم  نتيجــة 
أفضــل  بصــورٍة  الســوق  ملتطلبــات 
مفاهيــم  إلدخــال  املتقــدم  ولاجتــاه 
ســيضمنان  عامــان  وهمــا  اجلــودة، 
العربيــة.  للتمــور  مســتمراً  ســوقاً 
التمــور  وضــع  حتديــد  أجــل  ومــن 
ووضــع  العاملــي  الســوق  يف  العربيــة 
لتطويــر  مناســبة  اســتراتيجية 
مــن  بأنــه  نعتقــد  فإننــا  التســويق، 
الضــروري حتليــل البيانــات املتعلقــة 
باإلنتــاج واالســتهاك والتســويق علــى 

العالــم.  نطــاق 
اإلنتــاج العاملــي للتمور

للتمــور  العاملــي  اإلنتــاج  يبلــغ 
7 مليــون  العــراق( حوالــي  )باســتثناء 
األغذيــة  منظمــة  )إحصائيــات  ِطــن 
 ،)2012 املتحــدة  لــأمم  والزراعــة 
مــن  رئيســية  بصفــٍة  اإلنتــاج  ويأتــي 
منطقــة  يف  خاصــة  تقــُع  بلــداً   30
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق 
وبخــاف ذلــك، يوجــد إنتــاج التمــور 
أيضــاً يف البلــدان التاليــة: يف جنــوب 
شــرق آســيا: )باكســتان(، يف الشــرق 
أفريقيــا:  ويف  )الصــن(  األقصــى: 
)الســودان وتشــاد( وأخيــراً يف أمريــكا: 
األمريكيــة،  املتحــدة  )الواليــات 

 . ملكســيك( ا و
باالختــاف  اإلنتــاج  هــذا  يتســُم 
التمــور  جــودة  ويف  األصنــاف  يف 
الشــرق  ــز متــور  تتميَّ حيــث  املُنتجــة؛ 
للنخيــل،  األصلــي  املوطــن  األوســط، 
العالــي،  ر  الُســكَّ محتــوى  مبعــدل 
والنســبة املنخفضــة للرطوبــة وانعــدام 
التغيــرات يف الثمــار وماءمتــه حلفــظ 

أفضــل.  بصــورٍة  املُنتَــج 
التمــور  فــإن  األخــرى،  الناحيــة  مــن 
املنتجــة يف كل مــن باكســتان وجنــوب 
لليبيــا  الســاحلي  واخلــط  مصــر، 

ومنطقــة "قابــس Gabès، يف )تونــس( 
تصــل  ال   )Elche )اإليلشــه  واســبانيا 
ــى األشــجار،  ــام عل ــج الت ــة النُض ملرحل
وبذلــك تتطلــُب ُمعاجلــات خاصــة مــن 

ِحفِظهــا. أجــل 
يعتبــُر إنتــاج التمــور يف العالــم تقليديــاً 
األمــر  واقــع  ويف  رئيســية؛  بصفــٍة 
انتشــار  مــع  جــاء  التمــور  انتشــار  إن 
ــة  االســام، وإن نســبة 99 % مــن جمل
دول  يف  إنتاجهــا  يتــم  ِطــن  مليــون   7
أو باألحــرى مناطــق جغرافيــة حيــث 
ُمعظــم الســكان فيهــا مــن املســلمن؛ 
واجلــزء املتبقــي مــن اإلنتــاج العاملــي 
ــات  ــة أي الوالي ــى دول حديث ينســب إل
وإســرائيل،  األمريكيــة،  املتحــدة 
واملكســيك، وحديثاً ناميبيا. إن الســمة 
التقليديــة لإلنتــاج واضحــة للغايــة إذ 
أن الزراعــات الصناعيــة قــد ظهــرت 
مؤخــراً نســبياً، وإننــا جندهــا فقــط يف 
دول اخلليــج، مصــر )بشــكل محــدود(، 
ــدان ذات  ــر، ويف البل وتونــس، واجلزائ
اإلنتــاج احملــدود )كالواليــات املتحــدة 
واملكســيك(.  وإســرائيل،  األمريكيــة، 

االســتهالك العاملــي مــن التمور
ــاج العاملــي بصفــٍة  ــم اســتهاك اإلنت يت

للتمــور؛  املنتجــة  الــدول  يف  خاصــة 
حوالــي  رة  املُصــدَّ الكميــات  متثــل  إذ 
مبعنــى  فقــط،  ِطــن  ألــف   900.000
نســبة  يبلــُغ  الذاتــي  االســتهاك  أن 
ــاك اســتيراد  ــل إن هن ــاً. ب 95 % تقريب
إضــايف مــن التمــور يف بعــض البلــدان 

املُنِْتجــة.
يف  تعتمــد  االســتهاك  معــدالت  إن 
عــة  اجلــزء األكبــر علــى عوامــل متنوِّ
تختلــُف مــن بلــٍد إلــى آخــر مثــل اإلنتــاج 
ــع، ويف واقــع األمــر  احملتمــل أو املتوقَّ
إن البلــدان املُنِْتجــة للتمــور يف الشــرق 
املســتهلكن  أكبــر  مــن  هــي  األوســط 
اخلصــوص  وجــه  وعلــى  للتمــور 
لكــن  الســعودية.  العربيــة  اململكــة 
هــذا االجتــاه لاســتهاك الذاتــي يف 
تناُقــٍص مســتمر نتيجــة للتغيُّــرات يف 
عــادات تنــاول الطعــام التــي أدت إلــى 
االنخفــاض يف االســتهاك التقليــدي 

للتمــور. 
امُلْنِتجــة  غيــر  الــدول  يف  االســتهالك 

ر للتمــو
تســتهلك الــدول ذات الغالبيــة الكبيــرة 
)الهنــد،  آســيا  يف  املســلمن  مــن 
والصــن(،  وماليزيــا،  وإندونيســيا، 
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حوالــي %74 مــن الكميــات املعروضــة 
يف الســوق العاملــي، ولكــن الــدول غيــر 
املســلمة يف اإلقليــم )باســتثناء هــوجن 
اليابــان،  مثــل  وســنغافورة(  كــوجن 
كميــة  تســتهلك  وتايانــد  والفلبــن 
علــى  الهنــد  وتُهّيِمــُن  جــداً.  صغيــرة 
مــن  تُعتبــُر  وهــي  اآلســيوي،  الســوق 
العالــم  يف  للتمــور  املســتوردين  أكبــر 
)حيــث اســتوردت 17 - 5 % مــن حجــم 
الــواردات العامليــة يف ســنة 2014(. وال 
بتقديــٍر  تْســمُح احلــدود يف أفريقيــا 
يف  التمــور  الســتهاك  عليــه  يُعتمــُد 

غــرب ووســط أفريقيــا حيــث يعيــش 
مســلم. مليــون   100 حوالــي 

الســوفيتي  االحتــاد  دول  يف  أمــا 
مــن  الســكان  تعــداد  الســابق )حيــث 
نســمة(،  مليــون   58 مُيثِّــلُ  املســلمن 
فــإن االســتهاك ُمتقلِّــب منــذ احلظــر 
املفــروض علــى الــواردات مــن العــراق 
ــف املشــتريات الضخمــة لروســيا  وتوقُّ
مــن اجلزائــر منــذ عام 1995م )10.000 
االحتــاد  اســتهاك  إن  طــن(. 
يف  التمــور  مــن  الســابق  الســوفيتي 
ألوكرانيــا  شــامًا  2004م،  عــام 

وبياروســيا بلــغ حوالــي 26.000 ِطــن. 
يف  باالســتهاك  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
ــات املتحــدة  ــكا الشــمالية )الوالي أمري
الضــروري  فمــن  وكنــدا(  األمريكيــة 
 Mouth األكل  متــور  بــن(  التمييــز 
إن  املُصنَّعــة.  والتمــور   )  dates
العنــب،  )مثــل  املُشــاِبهة  املنتجــات 
والتــن الــخ...( مــن املُمِكــن أن حِتــّل 
محــل األول "متــور األكل"، األمــر الــذي 
ــاً مــن  يجعــل معــدل االســتهاك متقلِّب
عــاٍم إلــى آخــر. إن الطلــب يف أمريــكا 
الشــمالية التــي يعيــُش فيهــا حوالــي 
4 مليــون مــن املســلمن مــن أصــوٍل 
ــى اإلقليمــن،  ــة، واملُنتشــرين عل عربي
ــاج  ــه بصفــٍة خاصــة مــن إنت ــم تلبيت يت

كاليفورنيــا. يف  التمــور 
الغربيــة  أوربــا  اســتهاك  كان  لقــد 
غالبيــة  توجــد  )حيــث  التمــور  مــن 
مــن  املهاجريــن  الســكان  مــن  كبيــرة 
املســلمن(، يعــد مهمــا وهــو يخــص 
فرنســا، وإيطاليــا، واســبانيا، واململكة 
إن  وبلجيــكا.  وأملانيــا،  املتحــدة، 
ــن الســكان هــم  ــك املســتهلكن م أولئ
بصفــٍة خاصــة مــن مواطنــي الــدول 
بريطانيــا،  يف  )باكســتان  املُنْتِجــة 
وبصفــة  العربــي  املغــرب  ومواطنــي 
وتونــس  اجلزائــر  مواطنــي  خاصــة 
الســكان  أولئــك  أمــا  فرنســا(،  يف 
مــن  الغربيــة  أوربــا  يف  املهاجريــن 
الــدول غيــر املنتجــة للتمــور )مواطنــو 
تركيــا يف أملانيــا، ومواطنــو بنغاديــش 
ومســلمو الهنــد يف بريطانيــا( فإنهــم 
مــن  نســبياً  أقــل  كميــات  يســتهلكون 

التمــور.
اســتهالك الســكان من غير املســلمني 

يف  التمــور  اســتهاك  حجــم  يعتبــُر 
شــهر  خــال  اإلســامية  البلــدان 
رمضــان كبيــر للغايــة، كمــا يعتبــُر ذو 
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بعيــد  أثنــاء االحتفــال  أهميــٍة أيضــاً 
املســيحيِن؛  الســكان  لــدى  امليــاد 
االحتفاليــة  الســمة  هــذه  وتعتبــُر 
فــٍة  ُمجفَّ بثمــاٍر  )واملرتبطــة  للُمنتَــج 
البلــدان  يف  للغايــة  قويــة  أخــرى( 
ذات الثقافــة الاتينيــة مثــل فرنســا، 
وإيطاليــا، وإســبانيا وحتــى يف بلــدان 

اجلنوبيــة. أمريــكا 
أوروبــا الغربية 

التمــور  اســتهاك  ثقافــة  تُعتبــر 
نســبياً،  حديثــة  الغربــي  العالــم  يف 
فــإذا مــا مت ْحــذُف اســتيراد اململكــة 
يعــوُد  الــذي  العــراق  مــن  املّتحــدة 
فــإن  املاضــي،  القــرن  بدايــة  إلــى 
االســتهاك قــد ازداد إلــى حــٍد كبيــر 
بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، ويرجــُع 
الفضــل إلــى املنتجــن مــن مارســيليا، 
والذيــن كانــوا يضمنــون تلبيــة الطلــب 
اجلزائــر  مــن  التمــور  مــن  الوفيــر 
وتونــس، فأنشــئوا املصانــع لكــي تــزود 
اجلــودة  ذات  باملنتجــات  املســتهلكن 
املُمتــازة. أدخــل أولئــك الصناعيــون 
جميــع  يف  تدريجــي  بشــكل  التمــور 
اقتحمــوا  وقــد  األوروبيــة  البلــدان 
خــارج  يف  حتــى  جديــدة  أســواقاً 
وقــد عملــوا علــى  األوربيــة.  القــارة 
جذابــة  صناديــق  يف  التمــور  تعبئــة 
ــدالً عــن  ــون وأقــل تكلفــة، ب مــن الكرت
اعتــاد  التــي  اخلشــبية  الصناديــق 
علــى  فيهــا  التمــور  حفــظ  املنتجــون 
شــكل كميــات كبيــرة للبيــع باجلملــة. 
فــة  كمــا مت اختــراُع ســلة الفواكــه املَُجفَّ
)حيــث كان للتمــر موضــع خــاص بــن 
ــة األخــرى(؛  ــة املختلف ــاف الفاكه أصن
التمــور  عــرض  اســتحداث  مت  ولقــد 
ويف  الكــؤوس،  ويف  الصوانــي،  يف 
مارســيليا،  مــن  التمــور  صناديــق 
مــع  العــرض  يف  التمــور  ووضــع 

ف املســتهلكون  فروعهــا، وبذلــك تعــرَّ
إلــى  إيطاليــا  مــن  األوروبيــون، 
النرويــج، علــى التمــور التــي ميكنهــم 
معروضــًة  بســهولة  عليهــا  احلصــول 
يف  احملفوظــة.  الفاكهــة  محــال  يف 
الوقــت احلاضــر، تأتــي الكميــة التــي 
ــا أساســاً مــن  ــم اســتهاكها يف أورب يت
ومــن   )60%( تونــس  التاليــة:  الــدول 
وتأتــي  ضعيفــة(،  )بنســبة  اجلزائــر 
إيــران،  مــن  أساســية  بصفــة  البقيــة 
والواليــات  وإســرائيل،  وباكســتان، 

األمريكيــة.  املتحــدة 

القــارة األمريكية واألســترالية 
قائمــة  رأس  علــى  كنــدا  تُعتبــُر 
اســتهاكها  ويتــم  للتمــور  املســتهلكن 
املتحــدة  للواليــات  خافــاً  ســنوياً، 
األمريكيــة واملكســيك، واللتــان تعتبــران 
وتأتــي  للتمــور.  املُنِْتجــة  الــدول  مــن 
أمريــكا الاتينيــة )خاصــة البرازيــل، 
مرتبــة  يف  وفنزويــا(  واألرجنتــن، 
كنــدا  بعــد  االســتهاك  مــن  ضئيلــة 
ــان  ــات األطن ــث تســتهلك بعــض مئ حي
فقــط، أمــا االســتهاك يف اســتراليا 

العــام.  يف  طــن   5.000 فهــو 
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االســتهالك الصناعــي للتمــور 
إن البيانــات املذكــورة أعــاه تختــُص 
بجميــع التمــور، ولكــن ينبغــي علينــا أن 
 ،"Mouth dates مُنيِّــز بــن متــور األكل
والتمــور املطلوبــة مــن أجــل التصنيــع. 
للتمــور  التحويليــة  الصناعــات  إّن 
سكســونية  أجنلــو  األســاس  يف  هــي 
باملُعّجنــات،  خــاص  بوجــه  وتهتــم 
 60 ومُتّثــُل  شــابهها،  ومــا  واحلبــوب، 
اململكــة  يف  االســتهاك  مــن   %
و50%  أملانيــا،  يف  و30%  املّتحــدة، 
يف  و60%  اإلســكندنافية،  الــدول  يف 
ومتثِّــُل  أســتراليا،  يف  و80%  كنــدا، 
اجلــزء األكبــر مــن واردات الواليــات 
الصناعــة  هــذه  األمريكيــة.  املتحــدة 
موجــودة  غيــُر  فعلــي  بشــكٍل  تعتبــر 
يف جنــوب أوربــا )فرنســا، وإيطاليــا، 
وإســبانيا، والبرتغــال، واليونــان(، علــى 
التحضيــرات  بعــض  أن  مــن  الرغــم 
جنــوب  يف  التمــر  مــن  ُصنعهــا  يتــم 
ــدت  اســبانيا، وهــي بالتأكيــد عــادةٌ تولَّ
النخيــل  ملــزارع  الوجــود  طريــق  عــن 
يف  الواقعــة   "Elche "إلشــا  الصغيــرة 

اســبانيا.  جنــوب 
الصــادرات علــى مســتوى العالم

للصــادرات،  األداء  تقديــر  يقــاس 
عــن  ذلــك  ويكــون  الكميــات  حســب 
أنــه  أي  )التصدير/اإلنتــاج(،  طريــق 
للمملكــة  بالنســبة   4.7% حوالــي 
2004م؛  عــام  يف  الســعودية  العربيــة 
نســبة  فــإن  فقــط  العلــم  بــاب  ومــن 
حوالــي  هــي  هــذه  للصــادرات  األداء 
%11 إليــران، و%10 لباكســتان، و32% 
العربيــة  لأمــارات  و4%  لتونــس، 
و0.03%  للجزائــر،  و2%  املتحــدة، 
ملصــر و%25 للواليــات املتحــدة و45% 

إلســرائيل.
املنافســة علــى صعيــد الســوق العاملــي 

ومســتوي تناُفــس التمــور العربيــة 
ــل املنافســة يف الســوق  مــن أجــل حتلي
العاملــي للتمــور، فإننــا نأخــذ كمؤشــر 
يتفــاوُت  التصديــر.  ســعر  متوســط 
رٍة إلــى  هــذا الســعر مــن دولــٍة ُمصــدِّ
أخــرى؛ وبالنظــر إلــى التشــكيل الراهن 
األخيــر  هــذا  فــإن  العاملــي،  للســوق 
ميكــن تقســيمه يف أقســام فرعيــة إلــى 

رة: ُمصــدِّ ودول  مجموعــات 
الشــرق  يف  رة  املُصــدِّ الــدول   -
األوســط )اململكــة العربيــة الســعودية 
ــران،  ــة املتحــدة، وإي ــارات العربي واإلم

وُعمــان(.  ومصــر 
رة  املُصــدِّ أفريقيــا  شــمال  دول   -

. ر للتمــو
- الــدول األوربيــة )معيــدو التصديــر( 

مُمثلــة بفرنســا.
- الواليــات املتحدة األمريكية.

- إسرائيل.
يوضــُح الرســم البيانــي أدنــاه الفــوارق 

الكبيــرة يف األســعار الســائدة.
الوقــت الراهــن أكثــر األســواق جذبــاً، 
دون أن نغفــل عــن األســواق الناشــئة 
ــى اندونيســيا. إن  ــا أو حت ــل ماليزي مث
املنافســة يف الســوق العاملــي والوضــع 
أن  يجــب  العربيــة  للتمــور  املســتقبلي 
املســتويات  ناحيــة  مــن  إليــه  ينظــر 

التاليــة:
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فرصة اختيار الصنف 
التمــور  مــن  لصنــف  ُمنتَــج  هنــاك 
مشــهور  صنــف  وهــو  "املجهــول"، 
حلجمــه املناســب ومحتــوى الُســّكريات 
ويتفــوَّق علــى صنــف "ِدقلــة نــور" مــن 
ســنوات  منــذ  وكان  أفريقيــا،  شــمال 
التمــور  أنــواع  كأفضــل  عديــدة 
للتصديــر. وقــد الحظنــا بــأن صنــف 
املوجــودة  األصنــاف  مــن  "املجهــول" 
العربيــة يف  الــدول  بعــض  بالفعــل يف 
أن  املفهــوم  ومــن  اجلديــدة؛  املــزارع 
حجــم التمــور هــي أيضــاً مســألة تتعلــق 
العــذوق  )خــف  احلقليــة  باملمارســة 
ــن أيضــاً  ــن املمك ــه م ــا أن ــار(. كم والثم
ألصنــاٍف أخــرى مــن التمــور املنتجــة أن 
تُلبــي مواصفــات الســوق العاملــي مــن 
خــال االختيــار الدقيــق ومراعــاة كافــة 

واملتطلبــات. العوامــل 
حتسني امُلْنَتج

يعتبــر تصنيــع التمــور الوســيلة املناســبة 
خــال  مــن  وذلــك  املُنْتَــج،  لتحســن 
وتقــدمي  املختلفــة  واملعاجلــات  الفــرز 
وإن  للبيــع؛  النهائــي  املُصنَّــع  املُنْتَــج 
تعبئــة التمــور تظــل الوســيلة الرئيســية 
قيمــًة  التمــور  مانحــًة  للمنافســة 

الــدول  أن  كمــا  الســوق.  يف  ُمضافــة 
علــى  قــادرة  للتمــور  املنتجــة  العربيــة 
ــور  ــة خاصــة يف جتــارة التم ــوء مكان تب
العامليــة شــرط تطويــر وحتســن البنيــة 

األساســية. الصناعيــة 
االلتزام مبتطلبات السوق 

إن أحــد املتطلبــات الرئيســية للســوق 
ــة التمــور باحلشــرات  هــي نســبة إصاب
ــم يف هــذه النســبة ليســت مــن  إن التحكُّ
ر فحســب، بــل أيضــاً  اهتمامــات املُصــدِّ
وبصفــٍة خاصــة هــي مســئولية الشــبكة 
التمــور  وتصنيــع  بإنتــاج  املتعلقــة 
ومجمعــن  منتجــن،  مــن  بأكملهــا 
مواجهــة  ويف  للتمــور.  وُمصنِّعــن 
بصــورة  املتزايــدة  الزبائــن  متطلبــات 
مســتمرة فيمــا يتعلــُق بإصابــة التمــور 
العاملــون  يجــد  ســوف  باحلشــرات، 
أنفســهم يف منافســٍة مــع دوٍل أخــرى 
رة للتمــور، والذيــن يف اســتطاعة  ُمصــدِّ
ــة  ــم تقــدمي ُمنتجــاٍت خالي البعــض منه
ــة مــن  ــة باحلشــرات وخالي مــن اإلصاب
عــدم  وعيــوب  والتشــوهات  األتربــة 
جتانــس اللــون ونســبة الرطوبة احملددة 

العاملــي.  الســوق  اشــتراطات  يف 
اإلدارة التجارية 

الــذي ميارســه  التجــاري  إن االجتــاه 
ــٌه بصــورة  أغلبيــة جتــار التمــور موجَّ
عيــة للتجــارة  كبيــرة نحــو الناحيــة التوقُّ
االحتــرايف  اجلانــب  نحــو  منــه  أكثــر 
Pro�  للتصديــر واملبنــي علــى "العمليــات

cesses" حيــث رضــاء العميــل وكســب 
ثقتــه همــا الهدفــان الرئيســيان التــي 
ينبغــي حتقيقهمــا علــى املــدى القصيــر 
وســوف  البعيــد؛  واملــدى  واملتوســط 
مواجهــن  أنفســهم  املصــدرون  يجــد 
بالقــوة الشــرائية املرتفعــة للســوق مــع 
دوٍل أخــرى، تنافــس يف الســوق، وهــي 
التســويق  ناحيــة  مــن  تنظيمــاً  أكثــر 

وإرضــاء الزبــون.
اخُلـالصــة

لقــد حللّنــا يف هــذا اجلــزء مــن التقريــر 
أجــل  مــن  للتمــور  العاملــي  الســوق 
فحــص إمكانيــة زيــادة الصــادرات مــن 
التمــور العربيــة. وقــد الحظنــا أن نســبة 
%5 مــن اإلنتــاج العاملــي للتمــور )مــا 
يعــاِدُل 390.000 ِطــن( قــد مت تســويقه 
خــارج حــدود الــدول املنتجــة لــه بســعر 
أمريكــي  دوالر   0.75 عــن  يزيــد  ال 
عــن الكيلوجــرام الواحــد؛ لكــن نســبة 
رة )والتــي  %16 مــن الكميــات املُصــدَّ
بيعهــا  مت  قــد  ِطــن(  تُعــاِدُل60.000 
دوالر   5 إلــى   2 مــن  ســعٍر  مبتوســط 
أمريكــي عــن الكيلوجــرام الواحــد مــن 

التمــر.
أن  أيضــاً  التحليــل  مــن  ظهــر  لقــد 
فئتــن،  إلــى  ينقِســُم  التمــور  ســوق 
حيــث متثــل أعلــى السلســلة األســواق 
الشــمالية  أمريــكا  وأســواق  األوربيــة 
للفئــة األولــى، وبقيــة األســواق األخــرى 
يف العالــم متثــل الفئــة الثانيــة؛ وعلــى 
اإلنتــاج  يف  املتوقعــة  الزيــادة  اعتبــار 
احلتمــي  واألمــر  املنطقــي  مــن  فإنــه 
مكانتهــا  العربيــة  التمــور  تأخــذ  أن 
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ــي الســوق  ــدة باســتهداف كا فئت الرائ
العالــم.  يف 

الســوق  يف  االســتراتيجي  الَوْضــع 
ملــي لعا ا

مــع األخــذ يف االعتبــار تشــكيل الســوق 
فإننــا  الســابقة،  والتوصيــات  العاملــي 
نقتــِرُح فيمــا يلــي تعريفــاً ملوقــف التمــور 
الضــروري  ومــن  األســواق؛  بعــض  يف 
ــك  مــن أجــل هــذا الغــرض تصنيــف تل
األســواق املختلفــة، ووضــع اســتراتيجية 
ليتــم تبنيهــا يف عاقــٍة إلــى نقــاط القوة 
اإلنتــاج  وأدوات  للُمنْتَــج،  والضعــف 
أجــل  مــن  التجــاري  العمــل  وســعة 
التعامــل مــع الســوق العاملــي للتمــور. 
اســتناداً  الســوق  متييــز  املمكــن  مــن 
ــر: اجلــْذب  ــٍل مــزدِوج املعايي ــى حتلي عل

الدعايــة. وتكثيــف 
- إن العناصــر الرئيســية التــي ســوف 
تقييــم  أجــل  مــن  االعتبــار  تأخــذ يف 

اجلــذب هــي:
للتمــور  الشــرائية  الســوق  ســعة   -

. مــاً عمو
- ســعة الســوق علــى وجــه التحديــد 

العربيــة. للتمــور 

- مستوى التَنَاُفس يف السوق.
- مستوى األسعار يف السوق.

بلــد  يف  املســلمن  الســكان  نســبة   -
الســوق. 

ســوف  التــي  الرئيســية  والعناصــر   -
توضــع يف االعتبــار مــن أجــل تكثيــف 

هــي: الدعايــة 
القــادرة  احلديثــة  املــزارع  وجــود   -
علــى إتْقــان اإلنتــاج مــن املصــدر والتــي 
تتكامــل يف نظــام "جلوبــال  أن  مُيْكــُن 

جــاب" وتُتقــن تتبــع منشــأ املُنْتــج. 
- وجــود أصنــاف متواجــدة يف الســوق 
احمللــي، والتــي يف نفــس الوقــت تلبــي 

ــي.  ــات الســوق العامل ُمواصف
- إمكانيــة تطويــر شــركات التصديــر 
لكــي تزيــد التناُفــس وتضمــن للعميــل 

إتقــان جــودة املُنْتَــج.. 
إطــاق  علــى  الشــركات  قــدرة   -
العاملــي  الســوق  يف  جديــدة  ُمنتجــاٍت 
ومنتجــات  ــدة،  املُجمَّ التمــور  )مثــل 
ــات واخلــل والدبــس مــن التمــر  احللوي

الــخ.( 
ســوف يتــم تقســيم الســوق العاملــي إلــى 
نوعــاً  املتشــابهة  الــدول  مجموعــات 

ــن مــن قيــاس مســتوى  مــا لكــي نتمكَّ
ــة.  ــة بالنســبة للشــركات العربي الِربحيَّ
وإننــا مــن أجــل ذلــك الغــرض نقتــرُح 

اآلتــي:  
تسلُسل املجموعات/ البلــدان 

املجموعــة 1/ االحتــاد األوربــي، وأمريــكا 
الشــمالية، وأستراليا

املجموعة 2/ أوربا الشرقية وروسيا
وماليزيــا  اخلليــج،  دول   /3 املجموعــة 

واندونيســيا 
املجموعــة 4 / الــدول العربيــة األخــرى: 

ســوريا، واألردن واملغــرب
املجموعــة 5/ الــدول اآلســيوية األخــرى: 

لهند ا
رقــم  املجموعــة  فــإن  للتحليــل  وطبقــاً 
باملقارنــة  متوّســطة  كميــاٍت  تســتورُد   1
ولكــن  التمــور  مــن  العامليــة  للصــادرات 
بأســعار جــد عاليــة وبــأن هــذه املجموعــة 
العربيــة.  التمــور  لغالــب  ليســت ســهلة 
ويعتبــر مســتوى املنافســة فيهــا قويــاً وإن 
الســعر يعتبــر عاليــاً للغايــة. كما أن نســبة 
الســكان املســلمن تعتبــر هامــة يف عاقٍة 
ـي ملســتهلكي التمــور يف  إلــى العــدد الُكلِـّ
املجموعــة. والبــد مــن العمــل باألولويــة 
ثاثــة  املجموعــات  اســتهداف  علــى 
واربعــة وخمســة التــي تســتورد كميــات 
كبيــرة وبأســعار معقولة واشــتراطات أقل 
اجحافــاً وعلــى مــدى أطــول اســتهداف 

املجموعــة واحــد واثنــن. 
إن الوضــع االســتراتيجي لتلــك األســواق 
املكثَّفــة  الدعايــة  اســتخدام  يتطلــُب 

مــن أجــل: املذكــورة ســابقاً 
- حتســن تبنــي التمــور العربيــة يف بعض 

األسواق
- أخذ مكانة يف أكثر األسواق املربحة 

مــن  عاليــة  حصــة  علــى  احلصــول   -
أكثريــة  ذات  املجموعــات  يف  الســوق 

املســلمن.  مــن  الســكان 
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التخطيط جلودة وسالمة
التمور املصرية

ثاثــة  إلــى  املصريــة  التمــور  تنقســم 
النصــف اجلافــة،  أنــواع رئيســية هــي 
ذات  األصنــاف  والطريــة.   واجلافــة، 
املجهــول  مثــل  للتمــور  العاملــي  الطلــب 
األمريكــي، والبرحــي الســعودي، ودجلــة 
ــاف نصــف  ــا أصن ــور التونســي جميعه ن
جافــة »متيــل يف صفاتهــا إلــى الطــراوة، 
تتميــز بلحــم ســميك، وبــذرة صغيــرة، 
ومرتفــع،  متميــز  ســكرى  ومحتــوى 
وبأحجــام كبيــرة نســبياً، يصــل أســعار 
تلــك األصنــاف إلــى أكثــر مــن عشــرة 
أضعــاف األنــواع احملليــة املنتجــة مثــل 

الصعيــدي.  أو  الســيوي 
رمبــا يرجــع انخفــاض الســعر العاملــي 
للمنتــج املصــري إلــى انخفــاض خــواص 
اجلــودة املترتبــة علــى ضعــف اخلدمــة 
باإلضافــة  احلصــاد،  قبــل  لأشــجار 
إلــى رداءة معامــات مــا بعــد احلصــاد، 
وزيــادة نســب اإلصابــة باآلفــات، ومــن 
األصنــاف  فــإن  الفنيــة  النظــر  وجهــة 

احملليــة لــو مت توجيــه الرعايــة املناســبة، 
اخلــواص،  لتحســن  االنفــاق  وزيــادة 
زيــادة  ألمكــن  لهــا  دوليــاً  والترويــج 
أن  كمــا  منهــا،  املصريــة  الصــادرات 
التمــور املصريــة يف حاجــة أيضــاً إلــى 
الدعايــة احملليــة لزيــادة الطلــب احمللــى 

مصنعاتهــا.  علــى 
ممارسات غير جيدة قبل احلصاد

تبــدأ اإلصابــة ســواء بــدودة أو سوســة 
ــا  ــة م ــر نتيجــة للمعامــات اخلاطئ التم
قبــل احلصــاد. معامــات قبــل احلصــاد 
املزرعــة،  نظافــة  أو  الــرش،  مثــل 
ونظافــة النخلــة يف حاجــة إلــى املزيــد 
ــح  ــة التلقي ــا أن عملي مــن التحســن. كم
بوســائل  تتــم  »التدكيــر«  الصناعــي 
كثيــر  يف  كفــؤة  وغيــر  بطيئــة  بدائيــة 
ــة  مــن األحــوال. وقــد انتشــرت يف اآلون
معظــم  يف  النخيــل  سوســة  األخيــرة 

املصــري.  النخيــل  زراعــات  مناطــق 
ويســتلزم مكافحــة هــذه اآلفــة تضافــر 

المدرس بمركز التخطيط والتنمية الزراعية
معهد التخطيط القومي

http://inplanning.gov.eg

د. علي زين العابدين قاسم

محــور تحديات المنافسة
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مالكــي  مــع  احلكوميــة  اجلهــود 
مكافحــة  بأعمــال  للقيــام  احليــازات 
جماعيــة ســواء كيماويــة أو بيولوجيــة 
لــن  »الفرديــة«  املزرعــة  مســتوى  ألن 
تٌفلــح يف حــال وجــود اآلفــة يف أمــان يف 

املجــاورة. املــزارع 
ولــن يتأتــى ذلــك إال باســتعادة الــدور 
وتوفيــر  الزراعــي،  لإلرشــاد  الفاعــل 
لذلــك، وحتســن  الكافيــة  امليزانيــات 
الزراعيــة  األصــول  وإنتاجيــة  جــودة 
واجــٌب  ثــروة  تعــد  التــي  املصريــة 

األمثــل.  االســتغال  اســتغالها 
ممارسات غير جيدة بعد احلصاد

يتــم القطــف يف معظــم األحــوال دون 
مراعــاة لدرجــة جتانــس نضــج الثمــار 
علــى الرغــم مــن خطــورة ذلــك علــى 
خــواص جــودة املنتــج، وتســقط نســبة 
كبيــرة مــن الثمــار علــى األرض لعــدم 
وجــود التجهيــزات املناســبة يف املــزارع 

التقليديــة. 
كمــا توجــد إصابــات بالغــة يف الثمــار 
لبعــض  كنتيجــة  احلصــاد  بعــد 
مزارعــي  مــن  اخلاطئــة  املمارســات 
التمــور مثــل »التنشــير« يف الشــمس مــع 
تقليبــه مــن أجــل أن يكتمــل منــوه وال 
يكتــرث العديــد مــن املزارعــن ألهميــة 
التخزيــن املبــرد يف حفــظ املنتــج حتــى 
بيعــه رمبــا لضمــان الفــاح أن املنتــج 
ســيباع ال محالــة لعــدم اهتمــام عــدد 
كبيــر مــن التجــار مبواصفــات اجلــودة، 
بــل رمبــا اســتفاد التاجــر بانخفــاض 
الدرجــة التــي قــد ترتبــط بانخفــاض 
أســعار  ثبــات  مــع  الشــراء  ســعر 
التوريــد.  وميــارس نســبة قليلــة مــن 
املزارعــن ممارســات مــا بعــد احلصــاد 
اجليــدة ابتــداًء بالتقطيــع، والتخزيــن، 

والتبخيــر.
ونتيجــة لذلــك يلجــأ املصــدرون إلــى 

شــراء التمــور اخلــام يف أول املوســم، 
التخزيــن  بعمليــات  هــم  وقيامهــم 
التــي  الكميــات  أن  إال  والتبخيــر 
قــد  املوســم  أول  يحصلــون عليهــا يف 
ــر مــن نصــف احتياجاتهــم  ــل أكث ال متث
اســتكمال  إلــى  فيضطــرون  الفعليــة، 
الكميــات املطلوبــة مــن التمــر اخلــام 
غيــر املعامــل جيــداً، والــذي ترتفــع فيــه 
نســبة اإلصابــة، فتزيــد نســب التالــف، 
األســواق  فقــدان  احتماليــة  وتــزداد 

اجلــودة. النخفــاض  التصديريــة 
القنوات التسويقية للتمور اخلام

للبلــح  توجــد ثاثــة قنــوات تســويقية 
اخلــام:

1 -( تتمثــل القنــاة التســويقية األولــى 
يف توريــد التمــور اخلــام مباشــرة مــن 
املــزارع فــور اإلنتــاج، وبــدون احلاجــة 
ذلــك  ويتــم  إلــى معامــات تخزينيــة، 
هــذه  ومتثــل  املوســم،  أول  يف  غالبــاً 
مــن   50% حوالــي  التســويقية  القنــاة 

اإلنتــاج.
2 -( والقنــاة التســويقية الثانيــة، تكــون 
مــن خــال املــزارع أيضــاً الــذي يقــوم 
بنفســه بعمليــات تخزيــن املنتــج اخلــام 
بوســائل بدائيــة يف معظمهــا، وميــر يف 
 25% التســويقية حوالــي  القنــاة  هــذه 

ــاج.  مــن اإلنت
الثالثــة،  التســويقية  القنــاة  أمــا   )-  3
إلــى  املــزارع  مــن  املنتــج  فيــه  فيعبــر 
املصنعــن عبر الوســطاء الذين يقومون 
ويقومــون  للمنتــج،  تخزيــن  بعمليــات 
بعــدد مــن الوظائــف التســويقية مثــل 
التخزيــن املبــرد، والتبخيــر، متثــل هــذه 
مــن   25% حوالــي  التســويقية  القنــاة 

اإلنتــاج.
مراقبة اجلودة يف مصانع التمور

قبــل  مــن  الظاهــري  الفحــص  يتــم 
مســئولي االســتام للكميــات الــواردة، 

ويتــراوح عــدد األقفــاص يف الســيارة 
قفــص.   210-220 مــن  الواحــدة 

ــع  ــواردة للمصن ــات ال ونظــراً ألن الكمي
طــن   100 إلــى  تصــل  قــد  اليــوم  يف 
)حوالــي 4000 قفــص( خاصــة يف فتــرة 

املوســم، 
مجتمــع  جميــع  فحــص  فيســتحيل 
العينــة، ويتــم أخــذ عينــة ممثلــة لــكل 

ســيارة.
 وال ميلــك مســئول االســتام يف معظــم 
الشــحنة  رفــض  يف  احلــق  األحــوال 

بالكامــل، وردهــا،
هــذا  يف  الســوق  نضــج  لعــدم  رمبــا 
العاقــات  تتداخــل  حيــث  القطــاع، 
التجاريــة. بالعاقــات  االجتماعيــة 
ويكــون التصــرف املســموح يف أحســن 
نســبة اإلصابــة،  تقديــر  هــو  األحــول 
املســتحق  اإلجمالــي  مــن  وخصمهــا 

للتاجــر.
توكيد جودة املوردين

ــم عــدد مــن مصنعــي ومصــدري  ال يهت
التمــور بإيــاء االهتمام املطلوب بتوكيد 
جــودة املورديــن رمبــا النشــغالهم بعقــد 
الصفقــات وإدارة العمليــات اإلنتاجيــة. 
اآلن  املصنعــن  مــن  العديــد  أن  إال 
ــات  ــأن عملي ــة ب ــم قناع أصبحــت لديه
إدارة جــودة املورديــن ال تنفصــل عــن 
ــاج  ــع أو التســويق أو اإلنت ــات البي عملي
ألنهــا تســتهدف منــع حــدوث منتجــات 
غيــر معيبــة يف األســاس، ممــا يوفــر 
اجلهــد والتكلفــة املهــدرة يف منتجــات 
غيــر معيبــة، لــذا أظهــر عــدداً منهــم يف 
اآلونــة األخيــرة املزيــد مــن االهتمــام 
بتوكيــد جــودة املــزارع التــي يســتمدون 

ــم اخلــام. ــا منتجه منه
أنظمة اجلودة

املــكان  أن  القــول  ميكــن  ســبق  ممــا 
غيــر الائــق مبنتــج التمــور املصريــة يف 
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أســواق التصديــر قــد يعزى إلــى العديد 
املســائل  تتصدرهــا  األســباب  مــن 
املتعلقــة باجلــودة علــى طــول سلســلة 
القيمــة للتمــور املصريــة، فمــازال هــذا 
القطــاع يف حاجــة لتحســن املمارســات 
باجلــودة وبســامة  املتعلقــة  الســليمة 
سلســلة  حلقــات  كافــة  يف  الغــذاء 
ــة  ــا األمامي ــداد بروابطه ــد واالم التوري

واخللفيــة. 
تقييــم  يتــم  أن  الضــروري  فمــن  لــذا 
واقــع تلــك املمارســات تقييمــاً علميــاً 
للجــودة  دوليــة  معاييــر  علــى  يعتمــد 
ــة  ــا أنظمــة دولي وســامة الغــذاء متثله
ــزو 22001: 2005 )نظــام ادارة  ــل األي مث
احتــاد   BRC( و)  الغــذاء(،  ســامة 
جتــار التجزئــة البريطانــي، واألوســاس 
والصحــة  )الســامة   2007  :18001
ــزو 14001: 2015 )نظــام  ــة(، واألي املهني
تلــك  حتــوي  حيــث  البيئــة(.  إدارة 
املواصفــات الدوليــة خاصــة املبــادئ 
الشــاملة  إدارة اجلــودة  تتبناهــا  التــي 
التــي هــي روح التحســن ألي صناعــة 

أو قطــاع يــراد تطويــره.
التمــور  وســالمة  جلــودة  التخطيــط 

يــة ملصر ا
ــق  ــط للجــودة بتطبي ــإن التخطي ــذا، ف ل
مصانــع  يف  الدوليــة  اجلــودة  أنظمــة 
ساســل  لتحســن  املصريــة  التمــور 
اإلمــداد والتوريــد لتلــك الصناعــة مــن 

إلــى املســتهلك النهائــي. املزرعــة 
 لــذا، فمــن الضــروري تكثيــف جهــود 
التمــور  منتجــات  مصنعــي  توعيــة 
اجلــودة  ادارة  مببــادئ  املصريــة 
األنظمــة  تتضمنهــا  التــي  الشــاملة 
املصدريــن  خاصــة  للجــودة،  الدوليــة 
منهــم ســواء مــن يقومــون بالتصديــر 
بتصديــر  يقــوم  مــن  أو  بأنفســهم 
منتجاتــه مــن خــال وكاالت تصديريــة. 

يستشــعر  أن  مبــكان  احليــوي  فمــن 
املصنعــون واملصــدرون أهميــة ومفهــوم 

املورديــن. جــودة  توكيــد 
اســتهداف  خطــط  تبــدأ  أن  فيجــب 
أســواق التصديــر بزيــادة وعــى املصنــع 
واملصــدر بأهميــة إيــاء املزيــد واملزيــد 
طــول  علــى  واالنفــاق  االهتمــام  مــن 
حتســن  أجــل  مــن  االمــداد  سلســلة 
مســتويات رضــاء العمــاء الــذي يجــب 
أن يتــم اســتحداث آليــة الســتقصائه 

والتفاعــل معــه.
ولــن يتــم تنفيــذ هــذه املبــادئ األساســية 
إلدارة اجلــودة الشــاملة إال مــن خــال 
لفهــم  للمصنعــن  العــون  يــد  تقــدمي 
وتطبيــق أنظمــة اجلــودة، ومســاعدتهم 
الشــهادات  تلــك  علــى  احلصــول  يف 
خطــة  وتتلخــص  الهامــة.  الدوليــة 
التمــور  منتجــات  جــودة  حتســن 
لواقــع  العلمــي  التقييــم  يف  املصريــة 
الغــذاء،  وســامة  اجلــودة  ممارســات 
مصانــع  كفــاءة  لرفــع  دليــل  وإنشــاء 
التمــور املصريــة مــن خــال حتســن 
تلــك املمارســات مــن خــال التدريــب 
مصنعــي  مــن  لعــدد  واالستشــارات 
التمركــز  أماكــن  يف  املصريــة  التمــور 

اإلنتاجــي. 
الرقابــة  »مبــادرة  أخيــرة  توصيــة 

 ! » عمــة ا لد ا
يف ضــوء مــا ســبق يُقتــرح قيــام عــدد 
مــن اجلهــات الفنيــة الفاعلــة يف قطــاع 

التمــور املصريــة احلكوميــة واألهليــة
الصناعــات  تكنولوجيــا  مركــز  مثــل 
ــد  ــع الزراعــي، ومعه ــة والتصني الغذائي
ــل  ــة، واملعم ــا األغذي بحــوث وتكنولوجي
نخيــل  وتطويــر  لأبحــاث  املركــزي 
للغــذاء  الدوليــة  واملؤسســة  البلــح، 
ــة  ــع الهيئ ــا بالتنســيق م ــن، وغيره األم
القوميــة لســامة الغــذاء باالشــتراك 

تطبيــق  مــدى  تقييــم  يف  تطوعــاً 
والتصنيعيــة  الزراعيــة  املمارســات 
للمزارعــن  ممثلــة  لشــريحة  اجليــدة 
بالــوادي  املصنعــن  مجتمــع  وجلميــع 
اجلديــد، والواحــات البحريــة، وســيوة 
مــن خــال مــا مُيكــن أن يُطلــق عليــه 
التــي  الداعمــة«  الرقابــة  »مبــادرة 
تســتهدف تقــدمي تقريــر ُمفصــل إلــى 
أو  باحملافظــات  التنفيذيــة  األجهــزة 
املراكــز التــي تتبــع لهــا تلــك املــزارع أو 
املصانــع عــن حالــة اجلــودة وســامة 
الغــذاء يف املــزارع واملصانــع التــي مت 
ــع  ــق« م ــا، ووضــع »خطــة للتطاب زيارته
يبــدأ  زمنــى  مــدى  علــى  املتطلبــات 
التطابــق  تســتوجب  التــي  باحلــاالت 
تؤثــر  التــي  احلــاالت  مثــل  الفــوري 
وتلحــق  املنتــج،  ســامة  علــى  حتمــاً 
األذى باملســتهلك، والتــدرج إلــى حــاالت 
عــدم التطابــق التــي يحــب معاجلتهــا 
ثاثــة  مــن  )أقــل  القصيــر  املــدى  يف 
شــهور(، املــدى املتوســط )مــن 3 إلــى 6 
أشــهر(، ويف املــدى الطويــل )6 أشــهر 
إلــى عــام( حســب شــدة اخلطــورة علــى 
ســامة املنتــج وصحــة املســتهلكي ن من 
جهــة، وإمكانيــة التطابــق يف املزرعــة أو 

املصنــع مــن جهــة أخــرى. 
جهــود  أن  املبــادرة  هــذه  وســتضمن 
الدعــم الفنــي املبذولــة يف هــذا القطــاع 
أو  املُــزارع  وأن  ُســدى،  تذهــب  لــن 
التأهيــل  يف  احلــق  لــه  كمــا  املُصنــع 
والتدريــب والدعــم فــإن عليــه واجــب 
التطبيــق الفعلــي، والتحســن املعنــوي 
أن  كمــا  الغــذاء.  وصحــة  جــودة  يف 
ــٌق  ــم هــو فري ــه التقيي ــوط ب ــق املن الفري
مؤهــٌل إلعــداد تقريــر تفتيــش يرتكــز 
علــى دعائــم فنيــة للتحســن والتطويــر، 
جتعــل مــن القــرار يف صالــح اجلميــع 
ســواء كان زارع أو صانــع أو مســتهلك.
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مصــر  يف  التمــور  محصــول  يعتبــر 
حتتــل  حيــث  اســتراتيجياً  محصــوالً 
املرتبــة  احلاضــر  الوقــت  يف  مصــر 
مــن  العاملــي  املســتوى  علــى  األولــى 
مــن   17.7% )بنســبة  اإلنتــاج  حيــث 
واألولــى  للتمــور(،  العاملــي  اإلنتــاج 
)بنســبة  العربــي  املســتوى  علــى 
العربــي  اإلنتــاج  مــن   %  23 حوالــي 
مــن التمــور( رغــم أنهــا ليســت األولــى 
عربيــاً يف عــدد النخيــل املثمــر، وتؤكــد 
مســتمر  تزايــد  وجــود  اإلحصائيــات 
يف أعــداد النخيــل الكلــي واملثمــر يف 
كافــة محافظــات مصــر املنتجــة للتمــور 
أســوان،  اجلديــد،  الــوادي  )أهمهــا: 
ــاط،  ــرة، دمي ــزة، الشــرقية، البحي اجلي
مطــروح، شــمال ســيناء( لتصــل إلــى 
مــا يقــرب مــن 15 مليــون نخلــة تنتــج 

حوالــي 1.6 مليــون طــن متــر مبتوســط 
كجــم   )105( يتعــدى  مرتفــع  إنتاجيــة 
للنخلــة الواحــدة، مــع تزايــد املســاحات 
التمــر  نخيــل  أشــجار  حتتلهــا  التــي 
يف  اجلديــدة  االســتثمارات  نتيجــة 
وتولــي  والتمــور،  النخيــل  مشــروعات 
جمهوريــة مصــر العربيــة قطــاع التمــور 
اهتمامــاً بالغــاً لكونــه أحــد القطاعــات 
االقتصــادي  النمــو  لتحقيــق  الواعــدة 
وزيــادة الصــادرات خلــق فــرص العمــل 
اجلديــدة، وحتقيــق التنميــة املجتمعيــة.
قطــاع  أن  إلــى  اإلشــارة  وجتــدر 
 30 مــن  أكثــر  يضــم  مبصــر  التمــور 
ألــف مــزارع ومــورد، وأكثــر مــن 200 
مبختلــف  تنتشــر  صناعيــة  منشــأة 
اجلديــد  بالــوادي  اإلنتــاج  مناطــق 
وأســوان  وســيوة  البحريــة  والواحــات 

الدكتور أمجد القاضي
مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية 

والتصنيع الزراعي
وزراة التجارة والصناعة، مصر

amgadelkady37@yahoo.com

محــور تحديات المنافسة



109 الشجرة المباركة - اكتوبر 2018

واألقصــر والبدرشــن والفيــوم والدلتــا 
ودميــاط والشــرقية والبحيــرة واملنيــا 

واالســماعيلية.
التمــور  مــن  مصــر  صــادرات  أن  إال 
متثــل حاليــاً حوالــي %3 مــن إنتاجهــا 
التجــارة  حجــم  مــن   4% يعــادل  مبــا 
الدوليــة للتمــور، محتلــة املركــز الثامــن 
حيــث  للتمــور،  املصــدرة  الــدول  بــن 
تواجــه صــادرات التمــور املصريــة عدداً 
مــن التحديــات واملعوقــات والتــي يتــم 
ــا بشــكل علمــي مــدروس  التعامــل معه
صــادرات  ومضاعفــة  عليهــا  للتغلــب 
األعــوام  خــال  املصريــة  التمــور 
القادمــة تنفيــذاً الســتراتيجية الدولــة 

التمــور. قطــاع  لتطويــر 
أهم أصناف التمور املصرية

أكثــر  يعــد  الرطبــة:  األصنــاف   �
املصريــة  التمــور  انتــاج  نصــف  مــن 
)احليانــي،  الرطبــة  األصنــاف  مــن 
 ).... الزغلــول،  الســماني،  األمهــات، 
وتفــرض اســتخدام تقنيــات التجميــد 
الغالــب  تســويقها يف  ويتــم  حلفظهــا، 
ــى مســتوى الســوق احمللــي، ويصــل  عل
الفاقــد منهــا خــال عمليــات التخزيــن 
والتــداول والتســويق إلــى حوالــي مــا 

.40% إلــى  يصــل 
ــل )الســكوتي،  ــاف اجلافــة: مث � األصن
اجلنديلــة،  امللكابــي،  البرمتــودا، 
مــن   1.5% الشــامية(، ومتثــل حوالــي 
املصريــة،  التمــور  إنتــاج  إجمالــي 
وينتشــر زراعتهــا مبحافظــات أســوان 

واألقصــر.
� املجهــل: وهــي متــور مزروعــة بالبــذرة 
جــودة  ذو  وبعضهــا  متجانســة،  غيــر 
منخفضــة، ويتــم تصديرهــا علــى نطــاق 
ضيــق، وتصــل نســبة النــاجت منهــا إلــى 
حوالــي %28 مــن إجمالــي إنتــاج مصــر 

مــن التمــور.

متثــل  جافــة:  النصــف  األصنــاف   �
املرغوبــة  جافــة  النصــف  األصنــاف 
أو  )الســيوي  العامليــة  األســواق  يف 
العجانــي،  العمــري،  الصعيــدي، 
إنتــاج  مــن   15,6% حوالــي  العــزاوي( 
الركيــزة  وتعــد  التمــور،  مــن  مصــر 
تطويــر  اســتراتيجية  يف  األساســية 
يف  التوســع  بجانــب  التمــور  قطــاع 

املجــدول. صنــف  زراعــة 
وجتــود زراعة وإنتاج األصناف النصف 
الصــادرات  أغلــب  التــي متثــل  جافــة 
وعلــى  الغربيــة،  بالواحــات  املصريــة 
والداخلــة  اخلارجــة  واحــات  رأســها 
الــوادي  حملافظــة  )تابعــة  والفرافــرة 
اجلديــد( بإنتاجيــة حوالــي 75-60 ألــف 
طــن ســنوياً، والواحــات البحريــة )تابعــة 
حوالــي  بإنتاجيــة  اجليــزة(  حملافظــة 
وواحــة  ســنوياً،  طــن  ألــف   45-60
مطــروح(  حملافظــة  )تابعــة  ســيوة 
ألــف طــن ســنوياً.   25-35 بإنتاجيــة 

أهم معوقات تصدير التمور املصرية
ــل  ــج أحــد أهــم العوام ــد جــودة املنت تع
عــام  بشــكل  التســويق  علــى  املؤثــرة 
والتصديــر بشــكل خــاص، فاجلــودة يف 
أبســط معانيهــا هــي تلبيــة متطلبــات 
العمــاء، والتســويق هــو العلــم أو الفــن 

احتياجــات  تلبيــة  علــى  يعمــل  الــذي 
الســوق املُســتهدف مــع حتقيــق ربــح، 
ويعــد تطويــر جــودة املنتــج الــذي يبــدأ 
للتســويق  األســاس  هــو  املزرعــة  مــن 
املختلفــة  املســببات  وتعــد  الفعــال، 
املؤديــة إلــى عــدم حتقيــق جــودة املنتــج 
مــن أهــم معوقــات تصديــر التمــور، إلــى 
جانــب عــدد آخــر مــن املعوقــات الفنيــة، 

والتــي ميكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي:
1. املعوقــات املتعلقــة بنوعيــة األصنــاف 
االقتصاديــة  األصنــاف  عــدد  وقلــة 
املرتفعــة،  التصديريــة  القيمــة  ذات 
ــاف،  ــل لهــذه األصن ــة أعــداد النخي وقل
ــة مــن  ــاف الرطب وارتفــاع نســبة األصن

اجمالــي إنتــاج مصــر مــن التمــور.
2. املعوقــات الفنيــة املتعلقــة بانخفــاض 
جــودة الثمــار الناجتــة نتيجــة عــدم إملــام 
املزارعــن واملنتجــن بالقطــاع الزراعــي 
بالعمليــات الفنيــة واملعامــات الزراعية 
التلقيــح،  التســميد،  )الــري،  املناســبة 
ــس، اخلــف، التكييــس،  ــم، التقوي التقلي
ــي مــن  ــن( الت احلصــاد، الفــرز، التخزي
ــي  ــار وبالتال ــم جــودة الثم شــأنها تعظي
حتقيــق مــردود اقتصــادي مرتفــع، أو 
تلــك  بتطبيــق  االلتــزام  عــدم  نتيجــة 

املمارســات.
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النخيــل  مــزارع  عــدد  انخفــاض   .3
املمارســات  شــهادة  علــى  احلاصلــة 
جــاب(  )جلوبــال  اجليــدة  الزراعيــة 
إلــى  املزرعــة  مــن  املنتــج  وتتبــع 
املســتهلك، والتحقــق مــن االســتخدام 
والتــي  واألســمدة،  للمبيــدات  اآلمــن 
مــن شــأنها احلــد مــن املخاطــر املتعلقــة 
بســامة الغــذاء والتحقــق مــن إنتــاج 
محصــول آمــن وصحــي، وهــذا النظــام 
مطلــوب مــن قبــل عــدد كبيــر مــن كبــار 

بالعالــم.  التمــور  مســتوردي 
4. نقــص االهتمــام مبعامــات مــا بعــد 
وتدريــج  فــرز  أعمــال  مــن  احلصــاد 
مــن  وتخلــص  وتخزيــن  وجتفيــف 
وتعبئــة  وتنظيــف  حشــرية  إصابــات 
املضافــة.  القيمــة  وتعظيــم  وتغليــف 
كفايــة  بعــدم  املتعلقــة  املعوقــات   .5
ونقــص  واملجمــدة،  املبــردة  املخــازن 
لتخزيــن  الســليم  باألســلوب  الوعــي 
اإلصابــة  مــن  وحمايتهــا  التمــور 

وغيرهــا. املخــازن  بحشــرات 
بــن  الربــط  حلقــة  تنظيــم  عــدم   .6

واملصنعــن. املزارعــن 
بعــض  يف  الفاقــد  ارتفــاع   .7
التمــور  خاصــًة  التمــور  أصنــاف 

. طبــة لر ا
8. اقتصــار عــدد كبيــر مــن املصانــع 
علــى تعبئــة التمــور دون العمــل علــى 
منتجــات  وتصنيــع  املنتجــات  تطويــر 

التمــور. أخــرى مــن 
9. افتقــار عــدد مــن املصانــع وبيــوت 
التعبئــة إلــى البنيــة التحتيــة املناســبة 
ومتطلبــات حتقيــق اشــتراطات ســامة 

ــذاء. الغ
10.عــدم حصــول عــدد مــن املصانــع 
وبيــوت التعبئــة علــى شــهادات اجلــودة 
العامليــة كأحــد متطلبــات التصديــر. 

مــن  املصنعــن  مــن  عــدد  11.وجــود 

رســمي. الغيــر  الكيــان 
أهــم مقترحــات احللــول للتغلــب علــى 

معوقــات تصديــر التمــور املصريــة
ــة  ــاف املائم 1. تشــجيع زراعــة األصن
ــا  ــي جتــود زراعته ــاً والت ــة عاملي املطلوب
يف الظــروف اجلويــة والبيئيــة املصريــة 
والبرحــي  )املجهــول(  املجهــول  مثــل 
تؤثــر  ال  مناســبة  بكميــات  والصقعــي 
العامليــة  االقتصاديــة  القيمــة  علــى 
لهــذه األصنــاف مــع احلــد مــن التوســع 
وتتــم  الرطبــة،  املفــرط يف األصنــاف 
أو  الفســائل  باســتخدام  الزراعــة 
باســتخدام تقنيــات زراعــة األنســجة.
ملكافحــة  متكامــل  برنامــج  تنفيــذ   .2
اآلفــات التــي تصيــب التمــور، وتشــجيع 
املكافحــة  معامــل  تشــغيل  ودعــم 

التمــور. إنتــاج  مبناطــق  احليويــة 
علــى  املــزارع  حصــول  تشــجيع   .3
شــهادات الزراعــة العضويــة التــي تؤدي 
إلــى رفــع القيمــة املضافــة والتســويقية 

للمنتــج.
ــل  ــل مــزارع النخي ــى تأهي 4. العمــل عل
املمارســات  شــهادة  علــى  للحصــول 
جــاب(  )جلوبــال  اجليــدة  الزراعيــة 
النافــذة  لتوســيع  عامليــاً  املطلوبــة 

لتصديريــة. ا
وقــدرات  كفــاءة  برفــع  االهتمــام   .5
العاملــن يف الزراعــة وبنــاء قدراتهم يف 
مجــاالت تطبيق املعامات واملمارســات 
الزراعيــة اجليــدة مــن خــال تقــدمي 
والتوســع  للمزارعــن،  الفنــي  الدعــم 
يف تنفيــذ البرامــج الفنيــة االرشــادية 
االرشــادية  واملــزارع  احلقليــة  واأليــام 

بأهــم مناطــق إنتــاج التمــور مبصــر.
6. تشــجيع الزراعــة التعاقديــة والربــط 
بــن املزارعــن ومصانــع التمــور وبيــوت 
التعبئــة مبــا يحقــق املصالــح املتبادلــة 

للطرفــن.

7. العمــل علــى تعظيــم القيمــة املضافــة 
للتمــور املصريــة وخفــض الفاقــد منهــا 
إنتــاج  يف  اســتخدامها  خــال  مــن 
مصنعــات ذات عائــد اقتصــادي علــى 

النحــو التالــي:
الرطبــة  األصنــاف  مــن  االســتفادة   o
مــن   50% عــن  يزيــد  مــا  التــي متثــل 
إنتــاج  يف  التمــور  مــن  مصــر  إنتــاج 
عجينــة التمــور والدبــس التــي تدخــل 
أخــرى. منتجــات  إنتــاج  يف  بدورهــا 

اجلافــة  األصنــاف  مــن  االســتفادة   o
والتمــور املجهولــة التــي متثــل مجتمعــة 
مــن  مصــر  إنتــاج  مــن   30% حوالــي 
التمــور  مســحوق  إنتــاج  يف  التمــور 
ــاج  املجففــة الــذي يدخــل بــدوره يف إنت

متعــددة.  أخــرى  منتجــات 
التمــور  مصانــع  وحتديــث  تطويــر   .6
مــع  يتناســب  مبــا  التعبئــة  وبيــوت 
ــة.  ــة والتكنولوجي االشــتراطات الصحي
مجــال  يف  االســتثمار  تشــجيع   .7
التمــور  وتصنيــع  النخيــل  زراعــة 
واملجمــدة  املبــردة  املخــازن  وإنشــاء 
وظــروف  بقــدرات  والبلــح  للتمــور 
البنيــة  وتهيئــة  مناســبة،  تخزينيــة 
ــة املناســبة باملناطــق  ــة الصناعي التحتي
الصناعيــة القريبــة مــن مناطــق زراعــة 
النخيــل، وطــرح تلــك املشــروعات بعــد 
إعــداد دراســات اجلــدوى الازمــة لهــا 
علــى املســتثمرين مــن خــال اخلريطــة 

مبصــر. والصناعيــة  االســتثمارية 
8. دعــم مشــروعات ريــادة األعمــال يف 
مجــال تــداول وحفــظ وتصنيــع وتعبئــة 

التمــور.
9. تقــدمي احلوافــز الازمــة والدعــم 
ــر  ــل القطــاع الغي ــي واملــادي لتحوي الفن
لضمــان  رســمي  قطــاع  إلــى  رســمي 
الرقابــة  وحتقيــق  اإلنتــاج  جــودة 

الازمــة.
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10.تشــجيع إنشــاء الكيانــات التــي مــن 
ــر  ــع التمــور وتوفي ــم جتمي شــأنها تنظي
ــن  ــة للمصنع ــة مجمع ــات قطاعي خدم
املخــازن  مثــل  التمــور  إنتــاج  مبناطــق 
الفــرز  وخطــوط  واملجمــدة  املبــردة 
والتدريــج املتطــورة ومختبــرات مراقبــة 
علــى  يصعــب  قــد  والتــي  اجلــودة، 
املصانــع الصغيــرة واملتوســطة توفيرهــا 

بشــكل منفــرد.
11.العمــل علــى نشــر الوســائل املناســبة 
لتــداول التمــور باســتخدام الصناديــق 
الباســتيكية املناســبة ووســائل النقــل 

املناســبة.
ــة والتغليــف  ــر منظومــة التعبئ 12.تطوي

ملنتجــات التمــور املختلفــة.
بالبحــث  الصناعــة  ربــط  13.تفعيــل 
احللــول  إيجــاد  بهــدف  العلمــي 
خفــض  شــأنها  مــن  التــي  التطبيقيــة 
وتعظيــم  اجلــودة  وحتســن  الفاقــد 
املنتجــات،  وتطويــر  املضافــة  القيمــة 
وتشــجيع  التكنولوجيــا  نقــل  وتســهيل 
البحثيــة  األفــكار  وحتويــل  االبتــكار، 
التطبيقيــة ذات اجلــدوى االقتصاديــة 

التطبيــق. حيــز  إلــى  املناســبة 
التمــور  ادخــال  يف  14.التوســع 
الغذائيــة  الصناعــات  يف  ومصنعاتهــا 
املدرســية،  التغذيــة  ويف  املختلفــة 
وادخــال املنتجــات املبتكــرة مــن التمــور 
ذات القيمــة املضافــة املرتفعــة كمكــون 
)علــى  الغذائيــة  باملنتجــات  أساســي 
ســبيل املثــال ادخــال مســحوق التمــور 
املجففــة كبديــل للســكر يف كثيــر مــن 

املنتجــات(.
وقــدرات  كفــاءة  برفــع  15.االهتمــام 
التمــور  وتعبئــة  تصنيــع  يف  العاملــن 
تطبيــق  مجــاالت  يف  قدراتهــم  وبنــاء 
والتصنيعيــة  الصحيــة  املمارســات 
الدعــم  تقــدمي  خــال  مــن  اجليــدة 

لهــم. الفنــي 
لشــهادات  التمــور  16.تأهيــل مصانــع 

العامليــة. اجلــودة 
يعنــى  كيــان  إلنشــاء  17.التخطيــط 
بكافــة حلقــات سلســلة القيمــة لقطــاع 
التمــور، ويختــص بتوفيــر الدعــم الفنــي 
والربــط  القطــاع،  لتطويــر  واملــادي 
وضبــط  واملصنعــن،  املزارعــن  بــن 
وتســويق  جتميــع  وتنظيــم  األســعار 
لضمــان  والرقابــة  التمــور،  وتصديــر 
ومنــح  التصديــر  مبتطلبــات  االلتــزام 

املصريــة.  للتمــور  اجلــودة  عامــة 
املواصفــات  حتديــث  علــى  18.العمــل 
القياســية للتمــور املصريــة مبا يتناســب 
ودســتور  الدوليــة  املواصفــات  مــع 

الغــذاء.
19.تعميــق التصنيــع احمللــي خلطــوط 
التمــور  املســتخدمة مبصانــع  اإلنتــاج 

وبيــوت ومحطــات التعبئــة.
التســويقية  الدراســات  20.إجــراء 
لأســواق املســتهدفة، والتعــرف علــى 
متطلبــات العمــاء يف هــذه األســواق، 

حتقيقهــا.  علــى  والعمــل 
21.الترويــج للتمــور املصريــة باألســواق 
العامليــة املختلفــة، وتقــدمي التســهيات 
الازمــة ملشــاركة املصنعــن واملصدريــن 

مبعــارض التمــور العامليــة.
22.تفعيــل االســتفادة مــن االتفاقيــات 
التجاريــة الدوليــة التــي تربــط مصــر 
مــع دول العالــم والتجمعــات املختلفــة 
يف زيــادة صــادرات التمــور املصريــة.

التحالفــات  إنشــاء  23.تشــجيع 
التمــور. إنتــاج  ملناطــق  التصديريــة 
وســائل  بعــدة  املصدريــن  24.تشــجيع 

الصــادرات. دعــم  منهــا صــرف 
للنــواجت  املضافــة  القيمــة  25.تعظيــم 
التمــور،  ومخلفــات  للنخيــل  الثانويــة 
إلنشــاء  الازمــة  الدراســات  وإعــداد 
املشــروعات القائمــة على هــذه النواجت، 

وتقــدمي التدريــب الفنــي الــازم.
26.إتاحــة القــروض امليســرة مــن حيــث 
قيمــة الفائــدة ومــدة الســماح إلجــراء 
واملصانــع  للمــزارع  التطويــر  اعمــال 
وتنفيــذ متطلبــات املمارســات الزراعيــة 

والصحيــة والتصنيعيــة اجليــدة.
املانحــة  اجلهــات  مــع  27.التواصــل 
برامــج  لتمويــل  الدوليــة  واملنظمــات 
تطويــر سلســلة القيمــة لقطــاع التمــور 

الدولــة. الســتراتيجية  وفقــاً 
العربيــة  االمــارات  دولــة  مــع  التعــاون 
املتحــدة يف مجــال تطويــر قطــاع التمور 

مبصــر
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السياســية  القيــادة  مــن  وادراكاً 
بأهميــة  العربيــة  مصــر  بجمهوريــة 
مــع  التعــاون  فقــد مت  التمــور،  قطــاع 
الشــقيقة  العربيــة  االمــارات  دولــة 
علــى  مبصــر  التمــور  قطــاع  لتطويــر 

التالــي: النحــو 
1. التعــاون مــع »جائــزة خليفــة الدوليــة 
الزراعــي«  واالبتــكار  التمــر  لنخيــل 
التمــور املصريــة  يف تنظيــم مهرجــان 
فخامــة  رعايــة  حتــت  ســيوة  بواحــة 
رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة، حيــث 
مت إقامــة املهرجــان األول عــام 2015، 
النســخة   2018 نوفمبــر  يف  ونســتقبل 
الرابعــة مــن املهرجــان، وذلــك بهــدف 
إلقــاء الضــوء علــى قطــاع التمــور يف 
ــات  ــة اجله ــود كاف ــد جه مصــر، وتوحي
مــن مؤسســات حكوميــة وجهــات بحثيــة 
بالقطــاع  للنهــوض  دوليــة  ومنظمــات 
وإيجــاد احللــول التطبيقيــة للمشــاكل 
التــي تواجــه منتجــي ومصنعــي التمــور، 
وإقامــة روابــط قويــة بــن تلــك اجلهــات 
وتوثيــق  التمــور،  ومصنعــي  ومنتجــي 
بــن  اخلبــرات  وتبــادل  الروابــط 
منتجــي ومصنعــي التمــور مــن داخــل 
االبتــكار  وتشــجيع  مصــر،  وخــارج 
مســابقات  خــال  مــن  واملنافســة 
املعلومــات احلديثــة  ونقــل  املهرجــان، 
وتبــادل اخلبــرات مــن خــال النــدوات 
اســتضافت  كمــا  املصاحبــة،  العلميــة 
املصريــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
عــدداً مــن أهــم مســتوردي التمــور مــن 
دول العالــم املختلفــة فضــًا عــن دعــوة 
التســويق  وساســل  املصدريــن  كبــار 
والشــركات الكبــرى لفتــح أفــاق جديــدة 
لتســويق  التمــور  ومصنعــي  ملنتجــي 

منتجاتهــم. وتصديــر 
متــور  مصنــع  وافتتــاح  تأهيــل  مت   .2
واحــة ســيوة احلكومــي وذلــك بدعــم 

مــن اجلانــب اإلماراتــي ويوجــد باملصنع 
6 خطــوط إنتــاج، يتجــاوز إنتاجهــا 10 
إجماليــة  بتكلفــة  ســنوياً  طــن  آالف 
قدرهــا 10 مايــن جنيــه والــذي أصبــح 
يعــد اآلن أكبــر مصنــع إلنتــاج التمــور 
مبصــر مــن حيــث الطاقــة االنتاجيــة 

وأيضــاً مــن حيــث تنــوع املنتجــات.
علــى  للحصــول  ســيوة  تأهيــل  مت   .3
مت  مبوجبهــا  والتــي   GIAHS شــهادة 
إدراج النظــام الزراعــي يف ســيوة ضمــن 
التــراث العاملــي حيــث تعــد املدينــة رقــم 
الشــهادة  علــى  حتصــل  التــي   )38(

علــى مســتوى العالــم.
4. مت تأهيــل ومنــح 200 مزرعــة بســيوة 

لشــهادة الزراعــة العضويــة.
5. مت مــد أفــق التعــاون ملناطــق أخــري 
بأنحــاء اجلمهوريــة مبوازنــة تبلــغ 40 
ــه بدعــم مــن ســمو الشــيخ  ــون جني ملي
منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيس 
ــة  ــر شــؤون الرئاســة بدول ــوزراء، وزي ال
الشــقيقة  املتحــدة  العربيــة  االمــارات 

ــن: وتتضم
للتمــور  مبــردة  مخــازن  إنشــاء   o
بالواحــات البحريــة مبحافظــة اجليــزة 
والتــي تعــد مــن أكبــر املناطــق انتاجــا 
نقــص  مــن  وتعانــي  مبصــر  للتمــور 
الواحــة  لتمــور  التخزينيــة  القــدرات 

احلصــاد. بعــد 
o تأهيــل مجمــع متــور الــوادي اجلديــد 
طاقتــه  زيــادة  بهــدف  احلكومــي 
اإلنتاجيــة وحتســن اجلــودة وتطويــر 
التعبئــة  منظومــة  وتطويــر  املنتجــات 
املضافــة  القيمــة  لتعظيــم  والتغليــف 

اجلديــد. الــوادي  محافظــة  لتمــور 
o اجــراء عــدد مــن الدراســات الفنيــة 
والقــدرة  املضافــة  القيمــة  لتعظيــم 
التصديريــة علــى مــدار سلســلة القيمــة 
لقطــاع التمــور لارتقــاء بهــذا القطــاع 

الواعــد.
صور توقيع مذكرات التفاهم

التجــارة  وزارة  إســهامات  ملخــص 
بقطــاع  للنهــوض  املصريــة  والصناعــة 

لتمــور ا
والصناعــة  التجــارة  وزارة  تقــوم 
اجلهــات  كافــة  مــع  بالتعــاون  حاليــاً 
برنامــج  بتنفيــذ  املعنيــة  واألطــراف 
متكامــل للنهــوض بقطــاع التمــور وذلــك 
مــن خــال تطويــر سلســلتي اإلمــداد 
التركيــز  مــع  القطــاع  لهــذا  والقيمــة 
التكنولوجيــات  وتطبيــق  نقــل  علــى 
احلديثــة واملمارســات اجليــدة يف كافــة 
عمليــات إنتــاج وتصنيــع التمــور وزيــادة 
النهائــي  للمنتــج  املضافــة  القيمــة 
ــف  ــن يف مختل ودعــم املنتجــن املصري
حلقــات سلســلة القيمــة، حيــث مت عــام 
الوطنيــة  االســتراتيجية  إعــداد   2016
مصــر  يف  التمــور  قطــاع  لتطويــر 
احلكوميــة  املؤسســات  مــع  بالتعــاون 
واملنظمــات الدوليــة املختلفــة )منظمــة 
املتحــدة  لــأمم  والزراعــة  األغذيــة 
ــة  ــة األمم املتحــدة للتنمي FAO، ومنظم
خليفــة  وجائــزة   )UNIDO الصناعيــة 
 )56( رقــم  الــوزاري  القــرار  مبوجــب 
لســنة 2016 الصــادر عــن وزيــر التجــارة 
ــا قامــت وزارة  والصناعــة، ومــن جانبه

باآلتــي: والصناعــة  التجــارة 
األغذيــة  منظمــة  مــع  التعــاون   .1
إلــى  املتحــدة جنبــا  لــأمم  والزراعــة 
جنــب مــع وزارة الزراعــة واســتصاح 
تطويــر  مشــروع  تنفيــذ  يف  االراضــي 
التمــور  لسلســلة  القيمــة  سلســلة 
مبصــر، كأول املشــروعات املنبثقــة عــن 
التمــور. قطــاع  تطويــر  اســتراتيجية 
2. التعــاون مــع اجلهــات البحثيــة لربــط 
ومتويــل  العلمــي  بالبحــث  الصناعــة 
سلســلة  لتطويــر  بحثيــة  مشــروعات 
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يف  والتوســع  التمــور،  لقطــاع  القيمــة 
ــات املدرســية  ــور يف الوجب ادخــال التم
بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة، وإدخــال 
التمــور يف صناعــات غذائيــة ذات قيمة 
باملنتجــات  أساســي  كمكــون  مضافــة 
الغذائيــة )علــى ســبيل املثــال إدخــال 
كبديــل  املجففــة  التمــور  مســحوق 

للســكر يف كثيــر مــن املنتجــات(.
ــة إلنشــاء  3. إعــداد الدراســات الازم
مصانــع إلنتــاج وتعبئــة التمــور حســب 
تركــز  مبناطــق  اإلنتــاج  اقتصاديــات 
إنتــاج التمــور مثــل: أســوان، الواحــات 

مطــروح. البحريــة، 
واملصدريــن  املســتثمرين  تشــجيع   .4
إنشــاء شــركات جديــدة إلنتــاج  علــى 
وتقــدمي  التمــور،  وتصديــر  وتصنيــع 

الــازم. الفنــي  الدعــم 
الــازم  الفنــي  الدعــم  تقــدمي   .5
ملصانــع التمــور ورفــع القيمــة املضافــة 
ــع للحصــول  ــل املصان للمنتجــات وتأهي
 ISO( علــى شــهادات اجلــودة الدوليــة
22000 وISO 18001 وحــال(، وتقــدمي 
البرامــج التدريبيــة ملصنعــي ومصــدري 

التمــور بأنحــاء اجلمهوريــة.
6. رفــع الوعــي باملمارســات الصحيــة 
والتصنيعيــة اجليــدة يف سلســلة القيمــة 
للتمــور مــن خــال عقــد ورش العمــل 
ــن  ــراء محلي ــة املتخصصــة بخب الدوري

ــن. ودولي
7. العمــل علــى تعميــق التصنيــع احمللــي 
التمــور  إنتــاج  وخطــوط  ملعــدات  مــن 

والتعبئــة والتغليــف.
8. الترويــج ملنتجــات التمــور املصريــة 
األســواق  دراســات  وإعــداد  باخلــارج 

اخلارجيــة.
الدوليــة  املنظمــات  مــع  9.التنســيق 
مــن  عــدد  لتنفيــذ  املانحــة  واجلهــات 
املشــروعات لتعظيــم القيمــة املضافــة 

للتمــور لعمــل تطويــر شــامل لسلســلة 
انتــاج التمــور، ومنهــا مشــروع تطويــر 
سلســلة القيمــة املمــول مبعرفــة الفــاو، 
بجنــوب  الشــباب  تشــغيل  ومشــروع 
للتنميــة  حيــاة  ومشــروع  الصعيــد، 
اليونيــدو،  مبعرفــة  املمولــن  احملليــة 
أخــرى. ملشــروعات  االعــداد  وجــاري 
الازمــة  الدراســات  10.إعــداد 
للصناعــات التــي تقــوم علــى املنتجــات 
ــل )أعــاف، كمبوســت،  ــة للنخي الثانوي

.)...... خشــب،  أثــاث، 
11.إجــراء دراســة تشــخيصية لقطــاع 
التمــور وتشــجيع املنتجــن واملصنعــن 
علــى تطويــر خطــوط اإلنتــاج واالهتمام 
املخــازن  وإنشــاء  والتغليــف  بالتعبئــة 

املبــردة واملجمــدة للتمــور.
مطــروح  محافظــة  مــع  12.التعــاون 
تنفيــذ  يف  الدولــي  التعــاون  ووزارة 
مشــروع تطويــر واحــة ســيوة، والــذي 
أســفر عــن إنشــاء مركــز الصناعــات 
ــه  ــة بســيوة وامللحــق ب ــة واحلرفي البيئي

التمــور.  منتجــات  لتصنيــع  مصنــع 
اإلقليمــي  املكتــب  مــع  12.التعــاون 

للتنميــة  املتحــدة  األمم  ملنظمــة 
الصناعيــة )اليونيــدو( إلنشــاء حتالــف 
بســيوة.   التمــور  ملنتجــي  تصديــري 
13.دعــم مشــاركة منتجــي ومصــدري 
التمــور املصريــة يف عــدد مــن املعــارض 

ــة. الدولي
14.إعــداد دراســة لأســواق اخلارجيــة 
مــن خــال مكاتــب التمثيــل التجــاري 
وإنشــاء  للتمــور،  املســتهلكة  بالــدول 
مكتبــة إلكترونيــة تضــم بيانــات أهــم 

بالعالــم. التمــور  مســتوردي 
15.الترويــج للصــادرات املصريــة مــن 

التمــور.
مــن  املصريــة  الــواردات  16.خفــض 
التمــور مــن خــال تعميــق  مصنعــات 
نقــل  خــال  مــن  احمللــي  التصنيــع 
املصنعــن  وتأهيــل  التكنولوجيــا 
ــاف املســتوردة،  ــاج األصن ــن إلنت احمللي

باملصنعــن. املنتجــن  وربــط 
17 .تقــدمي الدعــم الفنــي واملؤسســي 
عــام  مصــر(  متــور  )جمعيــة  إلنشــاء 
األمم  )منظمــة  مــع  بالتعــاون   2015

الصناعيــة(. للتنميــة  املتحــدة 
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املاضيــة  القليلــة  الســنوات  شــهدت 
تطــورات كبيــرة يف تقنيــات املعلومــات 
الرقميــة، والتــي واكبهــا انتشــار كبيــر 
بالهواتــف  اخلاصــة  للتطبيقــات 
والتــي  اللوحيــة،  واألجهــزة  الذكيــة 
يف  منهــا  كبيــر  عــدد  حتميــل  يتــم 
متجــر جوجــل Google Store ومتجــر 
التطبيقــات  وهــذه   Apple Store أبــل 
ــا  ــر منه ــم االســتفادة مــن عــدد كبي يت
ــي تقدمهــا بشــكل  ومــن اخلدمــات الت

مجانــي.
االتصــاالت  ثــورة  أســهمت  لقــد 
الرقميــة والتقــدم الهائــل الــذي حتقــق 
الذكيــة،  يف مجــال تصنيــع األجهــزة 
يف منــو وازدهــار كثيــر مــن القطاعــات 
والطبيــة  والتجاريــة  الصناعيــة 
واخلدماتيــة  والزراعيــة  والتســويقية 
وغيرهــا مــن القطاعــات التــي شــهدت 
منــواً كبيــراً ومكنــت كثيــر مــن النــاس 
ــدة  ــى خدمــات جدي مــن احلصــول عل

بشــكل فــوري وســريع.
التمــر  نخيــل  زراعــة  قطــاع  ويعــد 
وتســويقها  بهــا  والعنايــة  وإنتاجهــا 
أحــد القطاعــات املســتفيدة مــن الثورة 
ــة  ــة، وبالرغــم مــن قل الرقميــة احلديث
بهــذا  اخلاصــة  التطبيقــات  عــدد 
واحليــوي،  الهــام  الزراعــي  القطــاع 
إال أنــه توجــد حاليــا محــاوالت جــادة 
املؤسســات  بعــض  قبــل  مــن  ورائــدة 
الرســمية والشــركات وبعــض األفــراد 
إلدارة  خاصــة  تطبيقــات  لتصميــم 
ورعايــة نخيــل التمــر وتقدمي اخلبرات 
الصحيحــة  العلميــة  واملعــارف 
للمزارعــن ومســاعدتهم علــى تســويق 
منتجاتهــم وبيعهــا بأفضــل األســعار، 
مــن  والتجــار  املســتهلكن  ومتكــن 
املزارعــن  مــع  مباشــرة  التواصــل 
بالطبــع  وهــذا  منتجاتهــم،  لشــراء 
ســوف يخــدم هــذا القطــاع الزراعــي 

العربيــة. بادنــا  جــدا يف  الهــام 

محــور االبتكار والتقنيات 
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أهــم التطبيقــات اخلاصــة  بالتمــور

ايصنــوان علــى متجــر جوجــل وآبل
 isinwan مت تطويــر تطبيــق ايصنــوان
مــن قبــل الدكتــور طــال احلريقــي، 
ويهــدف هــذا التطبيــق إلــى تســهيل 
ال  ملــن  التمــر  نخيــل  ورعايــة  إدارة 
ميلكــون خبــرة ســابقة، وإلــى تشــجيع 
الشــباب العربــي علــى االنخــراط يف 
مهنــة زراعــة النخيــل وتقــدمي املعــارف 
واخلبــرات الازمــة لهــم وفــق أحــدث 
ممــا  احلديثــة،  العلميــة  األســاليب 
يوفــر فــرص عمــل جديــدة للشــباب 
نخيــل  يف  االســتثمار  قطــاع  ومنــو 

التمــر.
توفيــر  إلــى  التطبيــق  يهــدف  كمــا 
مــن  للتحليــل  قابلــة  بيانــات  قاعــدة 
قبــل الباحثــن واجلهــات ذات العاقــة 
وخصائــص  أمنــاط  علــى  للتعــرف 
التمــور،  وإنتــاج  النخيــل  زراعــة 
كذلــك فــإن تطبيــق ايصنــوان ميكــن 
املزارعــن مــن إنشــاء ســجل خــاص 
ويتضمــن  مزرعتهــم  يف  نخلــة  لــكل 
وأنظمــة  ونوعهــا  موقعهــا  ذلــك 
الــري ونــوع التربــة وعمرهــا، وهــذا 
توفيــر  علــى  املزارعــن  سيســاعد 
مــدار  علــى  بالنخيــل  عنايــة  أفضــل 

العــام، مــن خــال جدولة مهــام العناية 
بأشــجار النخيــل ضمــن نطــاق زمنــي 
محــدد خــال العــام، وهــذا ســيعمل 
العنايــة  طــرق  كفــاءة  زيــادة  علــى 
بالنخيــل مــن خــال متكــن املزارعــن 
ــق  ــم بشــكل دقي ــط أعماله ــن تخطي م
ومعــدل  اإلنتــاج  بكميــة  وتعريفهــم 

املتوقــع. املبيعــات 
ايصنــوان  تطبيــق  ويتضمــن  هــذا 
ــه MB 18.21 لوحــة  ــغ حجم ــذي يبل ال
التطبيــق  إلدارة  مركزيــة  حتكــم 
يســهل  ممــا  البيانــات  وقواعــد 
يتــم  التــي  البيانــات  حتليــل  عمليــة 
جمعهــا مــن املــزارع لتكويــن معلومــات 
احلكوميــة  اجلهــات  تســاعد  دقيقــة 
لاســتفادة  الصلــة  وذات  واملختصــة 
منهــا احصائيــاً ومعرفــة أماكــن جتمــع 
أشــجار نخيــل التمــر وأنواعهــا وســبل 
العنايــة بهــا وتقديــر اإلنتــاج املتوقــع 

منطقــة. أي  التمــور يف  مــن 
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تطبيــق Dates متــر متجــر جوجــل
بيــع  عمليــات  يف  متخصــص  تطبيــق 
وشــراء التمــور، حيــث يكــون التطبيــق 
كوســيط يف عقــد الصفقــات التجاريــة 
لبيــع وشــراء التمــور يف اململكة العربية 
الســعودية بشــراكة مــن منصــة متــر، 
حجمــه  يبلــغ  مجانــي  تطبيــق  وهــو 
عــام  اطاقــه يف  وقــد مت   MB  1.72

.2017
املوجــودة  التمــور  التطبيــق  ويعــرض 
يف األحســاء واملدينــة املنــورة وحائــل 
ووادي  وينبــع  وبيشــة  والقصيــم 

ــزة واجلــوف،  الدواســر واخلــرج وعني
صفقــات  التطبيــق  يتضمــن  كمــا 
يومــي.  بشــكل  تتــم  التــي  التمــور 
ولاســتفادة مــن التطبيــق واخلدمــات 
ملــف  إنشــاء  يجــب  يقدمهــا،  التــي 
إليــه  الدخــول  وتســجيل  شــخصي 
مــع  اإللكترونــي  البريــد  بواســطة 
اختيــار كلمــة ســر خاصــة باملســتخدم.

منصــة   Dates تطبيــق  ويعــد  هــذا 
مببيعــات  تهتــم  تفاعليــة  الكترونيــة 
يتيــح  وهــو  أنواعهــا  بكافــة  التمــر 
أن  أو  برســوم  متجــر  فتــح  للتجــار 

%  2.5 بنســبة  شــريكاً  يكــون 

تطبيــق حــراج متــر متجــر جوجل
بعــرض  التطبيــق  هــذا  يتخصــص 
حيــث  متــر،  حــراج  موقــع  بيانــات 
ميكــن مــن خالــه تصفــح كامــل املوقــع 
ــك  ــا ميكن ــة ســهلة وســريعة كم بطريق
مــن إجــراء عمليــات البيــع والشــراء 
املعلومــات  كافــة  علــى  واحلصــول 
العربيــة  اململكــة  يف  لذلــك  الازمــة 
واإلمــارات  والكويــت  الســعودية 
العربيــة املتحــدة والبحريــن وســلطنة 
يتقاضــى  املوقــع  بــأن  علمــاً  عمــان، 
ســعر  مــن   %  2.5 قدرهــا  عمولــة 
املشــتري. يدفعهــا  املباعــة  الســلعة 

هــذا ويضــم املوقــع عرضــاً لعــدد كبيــر 
مــن أنــواع التمــور املعروفــة وأماكــن 
بيعهــا وأســعارها وصــور لهــا وأرقــام 
هواتــف احملــال التجاريــة املتخصصــة 
هــذا  اســتخدام  ويتطلــب  بالبيــع. 

جديــدة  عضويــة  تســجيل  التطبيــق 
فيــه حيــث يتــم اختيــار اســم الدخــول 
اإللكترونــي  والبريــد  اجلــوال  ورقــم 

واختيــار كلمــة مــرور.

تطبيــق مــزاد التمــور  متجــر جوجــل
بيئــة  هــو  التمــور  مــزاد  تطبيــق 
ــة للتعامــل الرقمــي يف مجــال  حديث
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التمــور مــن حيــث البيــع والشــراء 
والتواصــل بــن التجــار ومســتخدمي 
ــب اســتخدام هــذا  ــق. ويتطل التطبي
جديــد  حســاب  تســجيل  التطبيــق 
ورقــم  املســتخدم  اســم  يتضمــن 
اإللكترونــي  والبريــد  اجلــوال 
احلســاب  ونــوع  واملدينــة  والدولــة 
أو  مــورد  أو  دالل  أو  كبائــع  ســواء 
شــركة ومعلومــات عــن البائــع ويتــم 
ــار كلمــة مــرور خاصــة  ــراً اختي أخي

التطبيــق. هــذا ويوفــر  مبســتخدم 
تطبيــق مــزاد التمــور عرضــاً ممتــازاً 
للتمــور مــن جميــع األنــواع والفئــات 
ــل  ــات بشــكل جمي واألســعار والكمي

وســهل. وجــذاب 
  

متجــر  التمــور  حــراج  تطبيــق 
جــل جو

هــذا التطبيــق هــو منصــة إعانيــة 
مــن  املنوعــة  األصنــاف  لعــرض 
متــور التجــار لبيعهــا وشــرائها عبــر 
التطبيــق  أطلــق  وقــد  اإلنترنــت. 
 6.2 حجمــه  ويبلــغ   2017 عــام  يف 
MB وهــو يوفــر تصنيفــات رئيســة 
لتمكينهــم  للمســتخدمن  مختلفــة 
اخلاصــة  إعاناتهــم  إضافــة  مــن 
الوصــول  مــن  اآلخريــن  لتمكــن 
وإضافــة  ومشــاهدتها  إليهــا 
ــم.  ــا بينه ــم والتواصــل فيم تعليقاته
علــى  اإلعانــات  نشــر  يتطلــب 

اتفــاق مــا  إلــى  التوصــل  التطبيــق 
وصاحــب  اإلعــان  صاحــب  بــن 
التطبيــق ثــم يتــم الدفــع مــن خــال 

بنكيــة. حوالــة 

تطبيــق Dates KSA متجــر جوجــل 
و آبــل

ــع  ــة لبي ــارة عــن منصــة إلكتروني عب
اململكــة  يف  التمــور  أنــواع  أجــود 
العربيــة الســعودية بأفضــل األســعار 
مــع توفيــر خدمــة الشــحن والنقــل 
إلــى جميــع أنحــاء اململكــة وبعــض 
دول العالــم، وكذلــك تقــدمي ضمــان 
التمــور  اســتبدال  أو  باســترجاع 
مطابقــة  عــدم  حــال  يف  املباعــة 
املتفــق  املواصفــات  مــع  التمــور 
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حجــم  يبلــغ  واملذكــورة.  عليهــا 
متوفــر  وهــو   MB  1.59 التطبيــق 
 IOS و  األندرويــد  نظــام  ضمــن 
وقــد حصــل التطبيــق علــى تســجيل 
يف  التجــارة  وزارة  يف  رســمي 
اململكــة العربيــة الســعودية. ويقــدم 
هــذا التطبيــق خدمــة بيــع أنــواع 
مختلفــة مــن التمــور مــن أهمهــا: 
متــور اخلــاص )متــور القصيــم، 
ومتــور اخلــرج، ومتــور األحســاء(. 
ومتــور الســكري. ومتــور الصقعــي. 

املدينــة. أجــواء  ومتــور 
بتقدميــه  التطبيــق  هــذا  ويتميــز 
للجهــات  خاصــة  خلصومــات 
للجمعيــات  للتمــور  املانحــة 
ووجبــات  واملســاجد  اخليريــة 
شــهر  خــال  الســريعة  اإلفطــار 

املبــارك. رمضــان 

متجــر   Omani Dates تطبيــق 
جــل جو

يف  التطبيــق  هــذا  يتخصــص 
مهرجــان  علــى  الضــوء  تســليط 
يف  عقــد  الــذي  العمانيــة  التمــور 
التطبيــق  ويتخصــص   ،2015 عــام 
اهتمــام  علــى  الضــوء  تســليط  يف 
العصــور  مــر  علــى  العمانيــن 
النخلــة ورعايتهــا تقديــراً  بزراعــة 

ــة  ــة والبيئي ــا الغذائي ــم لفوائده منه
ولاســتخدامات املتعــددة ملكوناتهــا 
الصناعــة  أو  البنــاء  يف  ســواء 
مبختلــف أشــكالها. وتعتبــر أشــجار 
الرئيــس  احملصــول  التمــر  نخيــل 
عــدد  ويقــدر  الســلطنة  يف  األول 
أصنــاف النخيــل املعروفــة بحــدود 
325 صنفــا كمــا ورد علــى صفحــة 

جوجــل. متجــر  يف  التطبيــق 
  

 Palm تطبيــق  العمانيــة  التمــور 
جوجــل متجــر   Tree Wallpapers
يتخصــص هــذا التطبيــق الــذي يبلــغ 
حجمــة MB 17.19 بتوفيــر خلفيــات 
نخيــل  ألشــجار  الذكيــة  لأجهــزة 
ورد يف  وكمــا  عاليــة،  بدقــة  التمــر 
صفحــة التطبيــق علــى متجر جوجل، 
فإنــه ال يوجــد شــيء أكثــر جتديــداً 
للحيــاة مــن االســترخاء علــى شــاطئ 
ــداً  حتــت ظــال أشــجار النخيــل بعي

عــن ضغــوط احليــاة اليوميــة وروتــن 
العمــل املمــل. ولذلــك فــإن اخللفيــات 
الذكــي  جهــازك  علــى  االســتوائية 
الشــاطئ  ذلــك  إلــى  تنقلــك  ســوف 
مــع  الدافئــة  الرمــال  فــوق  البعيــد 
فوقــك،  العماقــة  النخيــل  ســعف 
ــل بلطــف  عندمــا يهــب النســيم العلي
علــى  برفــق  األمــواج  ويعلــو صــوت 
الــذي قــد يكــون  الشــاطئ الرملــي 
علــى احمليــط الهــادئ يف كاليفورنيــا 
أو علــى طــول البحــر الكاريبــي. إن 
مــا مييــز هــذه اخللفيــات منظرهــا 
البــارد مــع أوراق النخيــل العماقــة، 
كمــا ســتجد صــور أخــرى ألشــجار 
النخيــل مــع شــروق الشــمس اجلميلــة 
أو غروبهــا الســاحر فــوق احمليــط.
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امتزاز صبغة امليثلني الزرقاء
من املاء باستخدام كربون منشط 

بهيدروكسيد الصوديوم
 من نوى البلح

االهتمــام  زاد  االخيــرة  اآلونــة  يف 
مبعاجلــة امليــاه وذلــك بســبب التوســع 
البيئــة  التلــوث  ومشــاكل  الصناعــي 
الصناعــي  التوســع  عــن  الناجمــة 
الصارمــة  البيئــة  قوانــن  وتطبيــق 
ونقــص  املعاجلــة  تكلفــة  وارتفــاع 
مــوارد امليــاه.  لذلــك مت عمــل دراســة 
لتحضيــر كربــون منشــط كيميائيــاً مــن 
هيدروكســيد  باســتخدام  البلــح  نــوى 
امتــزاز  يف  واســتخدامة  الصوديــوم 
ــى  ــاء حت ــن امل ــن م ــة االزرق ميثل صبغ
مــرة  املعالــج  املــاء  اســتخدام  يعــاد 
اجتهــت  ولقــد  الزراعــة.  يف  أخــرى 
انظــار الباحثــن إلــى حتضيــر الكربون 
ــل  ــة مث النشــط مــن املخلفــات الزراعي
قــش االرز ونــوي الزيتــون وقشــر اللــوز 

وحطــب القطــن ونــوي البلــح الــذي هــو 
محــل الدراســة حيــث أن حتويــل نــوى 
البلــح إلــى كربــون نشــط لــه مــردود 

عالــي. اقتصــادي 
 11 النخيــل  مــن  مصــر  إنتــاج  يبلــغ 
مليــون نخلــة وهــي متثــل 9 يف املائــة 
مســتوى  علــى  النخيــل  تعــداد  مــن 
تعــداد  مــن  املائــة  يف  و14  العالــم، 
النخيــل علــى مســتوى العالــم العربــي، 
اجلديــد  الــوادي  محافظــة  وتعــد 
املصريــة  احملافظــات  أشــهر  مــن 
التمــور إنتــاج  يف  االطــاق  علــى 
dates  حيــث متتلــك هــذه احملافظــة 
مــن  نخلــة  مليونــي  مــن  يقــرب  مــا 
األصنــاف املختلفــة، وهــو مــا ميثــل 12 
يف املائــة مــن تعــداد النخيــل يف مصــر 

المعمل المركزي ألبحاث وتطوير نخيل 
البلح، مركز البحوث الزراعية

الدكتورة مها صبحي السيد
الدكتور شريف فتحي الشرباصي

محــور االبتكار والتقنيات 
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و2 يف املائــة مــن تعــداد النخيــل علــى 
ويعتبــر  العربــي،  الوطــن  مســتوى 
البلــح الســيوي هــو الصنــف الرئيســي 
هــو »الســيوي« حيــث يتعــدى تعــداده 
صنــف  وهــو  نخلــة  مليــون  نصــف 
نصــف جــاف ولــه مواصفــات فاخــرة 
الطعــم  ناحيــة  مــن  اجلــودة  وعالــي 
والقيمــة الغذائية،محصــول التمــر يف 
ــر محصــوالً اســتراتيجياً،  مصــر يعتب
األول  املركــز  حاليــاً  مصــر  وحتتــل 
املســتوى  إنتاج التمور علــى  يف 
والســعودية،  إيــران  قبــل  العاملــي 
ويقــدر إنتاجهــا الســنوي بحوالــي 1، 
5 مليــون طــن مــا يعــادل %17.7 مــن 
اإلنتــاج العاملــي املقــدر بـــ 7.5 مليــون 
ــع العجــوة تتــرك  طــن. كمــا أن مصان
ورائهــا مخلفــاً مــن نــوى البلــح ميكــن 

إلــى كربــون نشــط.  حتويلــة 
تركيــب صبغــة امليثلــني الزرقاء

صيغتــه  كيميائــي   هو مركــب 
لــه   .C16H18ClN3S :الكيمائيــة
مجــاالت  يف  عديــدة  اســتعماالت 
درجــة  يف  بيولوجيــة.  كيميائيــة، 
حــرارة الغرفــة هــو مــادة صلبــة لونهــا 
أخضــر داكــن عــدمي الرائحــة، يعطــى 
محلــوالً أزرق عندمــا يــذاب يف املــاء. 
الصيغــة املائيــة حتــوي 3 جزيئــات مــن 
املــاء لــكل جــزئ مــن أزرق املثيلــن.

امليثلــني  لصبغــة  اجلانبيــة  االثــار 
االنســان علــى  الزرقــاء 

وجــود صبغــة االرزق ميثلــن يف املــاء 
تؤثــر علــى القلــب واألوعيــة الدمويــة 
ضغــط  ارتفــاع  علــى  تعمــل  حيــث 
الــدم كمــا تؤثــر علــى اجلهازالعصبــي 
املركــزي وتــؤدي إلــى دوخــة، تشــوش 
ذهنــي، صــداع يف الــرأس وايضــا إلــى 

ــراز.                                                       ــون الب ــد ول ــون اجلل تغيــر يف ل
الكربون النشــط )املســامي(

أهــم  أحــد  النشــط  الكربــون  يعتبــر 
فريــدة  مــادة  وهــي  الكربــون  صــور 
مبســاحة  تتميــز  حيــث  نوعهــا  مــن 
علــى  عاليــة  وقــدرة  عاليــة  ســطح 
آالف  منــذ  معــروف  وهــو  االمتــزاز 
املصريــون  اســتخدمه  الســنن 
قبــل  ســنة   2000 منــذ  القدمــاء 
املســتخدمة  امليــاه  لتنقيــة  امليــاد 
تطويــر  وأول  الطبيــة  األغــراض  يف 
لهــذا النــوع مــن الكربــون كان أثنــاء 
ــى وقــد ترافــق  ــة األول احلــرب العاملي
 Bansal,( تطــوره مــع تطــور الصناعــة
ــون النشــط مــن  2005( ويتكــون الكرب
حلقــات سداســية مــن الكربــون غيــر 
إلــى  أدى  الســبب  ولهــذا  منتظمــة 
مختلفــة  وفجــوات  ثقــوب  ظهــور 
احلجــم ومختلفــة املســاحة كمــا أن 
ــادة اخلــام املســتخدمة يف  ــة امل طبيع
ــة  ــل التنشــيط وطريق التفاعــل وعام
التشــيط ســواء كيميائــي أو فيزيائــي 
مــن أهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى 

املســامات. وكميــة  نوعيــة 
يف  النشــط  الكربــون  اســتخدامات 

الصناعــة مجــال 
• تنقيــة الهــواء يف األماكــن املزدحمــة 

مثــل املطاعــم واملستشــفيات
• يدخــل يف صناعــة الســكر لتنقيــة 
الشــوائب  مــن  الســكر  محلــول 

واأللــوان
• إزالــة األمونيــا من حمض اخللليك

وغيــر  العضويــة  امللوثــات  إزالــة   •
املبيــدات  مثــل  امليــاة  مــن  العضويــة 
والرصــاص  واألصبــاغ  احلشــرية 

لنحــاس ا و
مــن  الزئبــق  امتــزاز  يف  يســتخدم   •
بالفحــم العاملــة  الطاقــة  محطــات 

حتضيــر الكربــون النشــط مــن نوى 
البلح باســتخدام هيدروكســيد 

الصوديوم 
مــن مصانــع  البلــح  نــوى  يتــم جمــع 
العجــوة وغســلة جيــداً باملــاء الســاخن 




صورة لصبغة امليثلني الزرقاء بعد ذوبانة يف املاء



121 الشجرة المباركة - اكتوبر 2018

للتخلــص مــن الشــوائب العالقــة بــه 
ثم جتفيــف عنــد درجــة حــرارة 110 
إلــى  وتكســيره   ســاعة   24 ملــدة 
حجــم جزيئــات يصــل 2 مليمتــر بعــد 
كربــون  عينــة  حتضيــر  يتــم   ذلــك 
غيــر نشــط "C" عــن طريــق تفحيــم 
نــوى البلــح عنــد درجــة حــرارة 600 
درجــة مئويــة يف غيــاب األوكســجن 
كعامــل منشــط وتســمي هــذة العمليــة 
يف   "C" العينــه  نقــع  ثــم  بالكربنــة 
هيدروكســيد  مــن  مركــز  محلــول 
بنســبة  أيــام   3 ملــدة  الصوديــوم 
)2:1(,)3:1(,)4:1( وهــي نســبة نــوى 
الصوديــوم  هيدروكســيد  البلــح: 
درجــة  عنــد  اخلليــط  تفحيــم  ثــم 
وذلــك  مئويــة   درجــة   750 حــرارة 
العينــات  علــى  حصلنــا  قــد  نكــون 
اآلتيــة "CN12,CN13,CN14". وتعتبــر 
هــذه الطريقــة مــن طــرق التنشــيط 
الكميائــي ومــن مميزاتهــا أن الوقــت 
املســتغرق يف عمليــة التنشــيط أقــل 
ــا أن درجــة احلــرارة املســتخدمة  كم
الكربونــي  احملتــوى  أن  كمــا  أقــل 
الكميائيــة  املــواد  ألن  أعلــى  يكــون 
لهــا  التنشــط  يف  املســتخدمة 

خصائــص الهيدروجــن الــذي مينــع 
للمســام  وملئــة  القطــران  تكويــن 
التنشــيط  مــن  النــوع  هــذا  ولكــن 
يحتــاج  أنــه  هــو  عيــوب  عــدة  لــه 
للتخلــص  مــرات  عــدة  غســيل  إلــى 
أثنــاء  تكونــت  التــي  الشــوائب  مــن 
التفاعــل الكيميائــي وأيضــاً التخلــص 
ــى أن  ــوم إل مــن هيدروكســيد الصودي

[1,2] املتعــادل  الوســط  إلــى  نصــل 
توصيــف العينــات التــي مت تنشــيطها 

باســتخدام هيدروكســيد الصوديــوم
احملضــرة  العينــات  توصيــف  مت 
توصيفــاً حراريــاً وذلــك عــن طريــق 
املــاء،  لفقــد  املئويــة  النســبة  تعــن 
محتــوى الرمــاد، وتوصيــف ملســاحة 
الســطح واملســامية وذلــك مــن خــال 
تتبــع امتــزاز النيتروجــن عنــد درجــة 
حــرارة 77 كلفــن. ولقــد مت توصيــف 
امليكروســكوب  باســتخدام  املســامية 
االلكترونــي. أيضــاً مت عمــل توصيــف 

جدول رقم )1(: محتوى الرماد، جتفيف الوزن، مساحة السطح وحجم املسام لعينات الكربون املنشط

rˉ (nm)SBET (m2/g) نسبة تجفيف الوزن
(%)

نسبة الرماد 
(%)

عينة

1.18466.24.3303.471CN12

1.14498.95.6202.390CN13

1.19162.03.8733.990CN14

 الشكل )1(: درجة حرارة االمتزاز / االمتصاص بالنيتروجني عند الدرجة املئوية 196- لـ
CN12 و CN13 و CN14 and CN14
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ــق دراســة  ــات عــن طري ــي للعين كميائ
الرقــم الهيدروجينــي ملنقــوع الكربــون 
امتصــاص  طيــف  وقيــاس  املنشــط 

االشــعة حتــت احلمــراء.                                                                                
نتائــج التوصيــف احلراري

نســبة  أن  يتضــح  اجلــدول  مــن 

ــل  ــادة نســبة عام ــف بزي ــاد تختل الرم
التنشــيط حيــث أنــه يف حالــة زيــادة 
معامــل التنشــيط تقــل نســبة الرمــاد 
كمــا يف العينــة "CN12, "CN13وذلــك 
لقــدرة هيدروكســيد الصوديــوم علــى 
للعينــه  بالنســبة  أمــا  الرمــاد  إذابــة 

ــادة  ــاد للزي ــاود نســبة الرم CN14 فتع
ذرات  تــاكل  بســبب  أخــرى  مــرة 
الكربــون نتيجــة زيــادة هيدروكســيد 
بــة  املســموح  الصوديــوم عــن احلــد 
أمــا النســبة املئويــة لفقــد املــاء فإنهــا 
ثــم  التنشــيط  معامــل  بزيــادة  تزيــد 
ــادة  ــك  أيضــاً بســبب زي تقــل بعــد ذل
وأظهــرت  ولقــد  الســطح  مســاحة 
نتائــج التوصيــف أن مســاحة الســطح 
498 متــر مربــع   - 466 بــن  تتــراوح 
  "  CN12,CN13" العينــات   حالــة  يف 
كمــا هــو واضــح يف الشــكل 1بينمــا 
فــإن   "  CN14" العينــة  حالــة  يف 
تصــل  حتــى  تقــل  الســطح  مســاحة 
162 متــر مربــع نتيجــة زيــادة نســبة 
ــؤدي  ــي ت ــوم الت هيدروكســيد الصودي
إلــى تــأكل ذرات الكربــون فبذلــك يقل 
احملتــوى الكربونــي للعينــة. ومتوســط   

نصــف قطــر املســام تــراوح بــن 1.14 
إلــى  يرجــع  وهــذا  نانومتــر   1.19 و 
املختلفــة  التنشــيط  عوامــل  قــدرة 
علــى تكســير املــادة وخلــق مســام بــن 

اجلزيئــات. 
نتائــج التوصيف بواســطة 
امليكروســكوب االلكترونــي

باســتخدام  التوصيــف  نتائــج  ومــن 
نــوى  أن  تبــن  اإللكترونــي  املاســح 

CN12 ، CN13 : وعينات الكربون املنشط DPP ، C لـ SEM :)2( الشكل

اجلدول )2(: الرقم الهيدروجيني من طاف و pHpzc من الكربونات احملقق

Sample Surface pH pHpzc

CN12 7.40 7.70

CN13 8.00 8.65

CN14 8.50 9.20
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أي  عليــة  يوجــد  ال   )DPP( البلــح 
عمليــة  إجــراء  وبعــد  مســامات 
قليلــة  تكــون  الثقــوب  فــإن  الكربنــة 
بينمــا   )  C  ( العينــة  يف  كمــا  جــداً 
عينــات نــوى البلــح الــذي أجــري لهــا 
الصوديــوم  بهيدروكســيد  تنشــيط 
فــإن ســطحها يتميــز مبســامية عاليــة 

.2 بالشــكل  موضــح  كمــا 
نتائــج التوصيــف الكميائــي

الهيدروجينــي  األس  دراســة  مت 
للعينــات كمــا موضــح باجلــدول وتبــن 
بالصوديــوم  التنشــيط  نتيجــة  أن 
ظهــور  إلــى  أدى  هيدروكســيد 
مثــل  قاعديــة  وظيفيــة  مجموعــات 
الكرومــن والبيــرون وقــد اتضــح هــذا 
األمــر بعــد حتليــل طيــف االمتصــاص 
امتــزاز  بالشــكل  موضــح  هــو  كمــا 
بواســطة  الزرقــاء  امليثلــن  صبغــة 
ــوى  ــون احملضــرة مــن ن ــات الكرب عين

البلــح.
امتــزاز  علــى  التركيــز  تأثيــر  دراســة 

الزرقــاء امليثلــني  صبغــة 
مــن  مختلفــة  تركيــزات  مت حتضيــر 
 800 إلــى   50 مــن  تتــراوح  الصبغــة 
اللتــر ووضــع الكربــون  مليجــرام يف 
ــح يف  ــوى البل ــن ن النشــط احملضــر م
هــذة العينــات لدراســة قدرتــة علــى 
إلــى  التوصــل  ومت  الصبغــة  امتــزاز 
اآلتــي كلمــا زادت مســاحة الســطح 
االمتــزاز  علــى  العينــة  قــدرة  زادت 
ثــم   CN12, CN13 العينــات  يف  كمــا 
بســبب   CN14 حالــة  يف  كمــا  تقــل 
كمــا  للعينــة  الســطح  مســاحة  قلــة 
وأيضــاً يف   .4 بالشــكل  هــو موضــح 
االمتــزاز  يكــون  القليلــة  التركيــزات 
ــة  ــزات العالي ــم يقــل يف التركي ــر ث كثي
ــات  ــذي حــدث لعين بســبب التشــبع ال
التركيــزات  يف  النشــط  الكربــون 

CN14 و CN13 و CN12 من كربون منشط FT-IR الشكل )3(: أطياف

الشكل )4(: امتزاز صبغة امليثيلني األزرق

الشكل رقم )5(: منحنيات االمتصاص احلركي ملادة MB عند درجة حرارة 25 مئوية لعينة الكربون املنشط

0 100 200 300 400 500 600 700
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

q e (m
g /

g) 

Ce (mg/L)

C  N  1  2

C  N  1  3

C  N  1  4

0 5 10 15 20 25

70

75

80

85

90

95

100

q t(m
g/g

)

t  (  h  )

C  N  1  3



124

االولــي.
امتــزاز  علــي  الوقــت  تاثيــر  دراســة 

الزرقــاء امليثلــني  صبغــة 
لدراســة    CN13 العينــة  اختيــار  مت 
تأثيــر الوقــت كمــا موضــح بالشــكل 
الكربــون  عينــة  أن  وتبــن   5 رقــم 
النشــط متتــز الصبغــة بســرعة عاليــة 
يف الســاعات األولــى وذللــك بســبب 
وجــود ثقــوب يف العينــة ثــم تبــدأ يف 
حتــى  15ســاعة  أول  مــن  الثبــات 
الثقــوب  نســبة  أن  حيــث  ســاعة   25
لهــا  حــدث  الســطح  علــى  املوجــودة 

.[3,4] بالصبغــة  وملئــت  تشــبع 
 ج - دراســة تاثيــر درجــة احلــرارة علــى 

امتــزاز صبغــة امليثلــني الزرقــاء 
مت دراســة امتــزاز الصبغة باســتخدام 
ــد  ــة CN13 عن ــون النشــط للعين الكرب
مختلفــة  حــرارة  درجــات  ثــاث 
موضــح  كمــا  كلفــن  298و308و318 
إلــى  التوصــل  ومت   6 رقــم  بالشــكل 
الصبغــة  امتــزاز  أن  وجدنــا  اآلتــي 
يــزداد بزيــادة درجــة حــرارة االمتــزاز 
مــا يبــن أن امتــزاز الصبغــات يحتــاج 
حتــى  عاليــة  تنشــيط  طاقــة  إلــى 

الصبغــة.   ومتتــص  املســام  تتفتــح 

أن  القــول  نســتطيع  ســبق  ممــا 
حتضيــر الكربــون املنشــط مــن نــوى 
أمتــزاز  يف  مســتقبل  يعتبرلــه  البلــح 
العضويــة  وغيــر  العضويــة  امللوثــات 
مــن املــاء وأن كفاءتــة يف ذلــك تعتمــد 
علــى طريقــة التنشــيط ودرجــة حرارة 
التنشــيط وظــروف قياســات االمتــزاز 
مــن  االســتفادة  مــن  البــد  ولذلــك 
املخلفــات التــي تخــرج مــن املصانــع 
وإعــادة تدويرهــا حيــث أن نــوى البلــح 
ــات الرخيصــة كمــا  ــر مــن املخلف يعتب
نحتاجهــا  التــي  املــواد  جميــع  أن 
مثــل  متاحــة  كربــون  إلــى  لتحويلــة 
وحمــض  الصوديــوم  هيدروكســيد 
الفوســفوريك وكلوريــد الزنــك كلهــا 
عوامــل تنشــيط متاحــة  حتــى ميكــن 
اســتخدام الكربــون النشــط يف تنقيــة 
ميــاة الصــرف الصناعــي ووضعــة يف 
التــي تكــون يف املصانــع  املرشــحات 

لتقليــل نســبة التلــوث يف البيئــة .  
إلــى  بالشــكر  نتفضــل  النهايــة  يف 
يوســف  محمــد  الفتــاح  عبــد  ا.د/ 
أحمــد  الديدامونــي  حمــدي  ا.د/  و 
ــك ملجمهودهــم يف امتــام البحــث  وذل
والوصــول بــه إلــى الصــورة النهائيــة.
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K 318 يف 298 و 308 و CN13 شكل رقم )6(: امتزاز أزرق امليثيلني على عينة الكربون املنشط
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املصيدة اجلافة 
لسوسة النخيل احلمراء
»ELECTRAP TM  الكتراب«

سوســة النخيــل احلمــراء هــي أكثــر آفــات 
النخيــل خطــورة وفتــكاً يف معظــم مناطــق 
زراعــة النخيــل يف العالــم، حيــث يعتبــر 
جنــوب شــرق آســيا هــو موطــن سوســة 
تصيــب  كانــت  حيــث  احلمــراء  النخيــل 
إجــراءات  وبســبب  الهنــد  جــوز  نخيــل 
احلجــر الصحــي الضعيفــة بــن الــدول 
أدى إلــى االنتشــار الســريع لـــلسوسة إلــى 
أكثــر مــن 50 دولــة حــول العالــم، فقــد مت 
اإلبــاغ عــن أول إصابــة بسوســة النخيــل 
العربــي يف منتصــف  بالوطــن  احلمــراء 
الثمانينــات لتصيــب بعــد ذلــك مايــن 
مســتمرة  خســائر  مســببة  األشــجار 
مبايــن الــدوالرات جــراء مــوت األشــجار 

وبرامــج املكافحــة املســتمرة.
فعلــى ســبيل املثــال فقــد قــدر مجلــس 
التعــاون اخلليجــي أنــه إذا تراوحــت نســبة 
ــن  ــراء م ــل احلم ــة بسوســة النخي اإلصاب
1 – 5 % فإنهــا تتســبب يف خســائر ماليــة 
تتــراوح مــن 5.18 - 25.92 مليــون دوالر، 
أمــا يف األردن حيــث تبلــغ أعــداد أشــجار 

نخيــل التمــر نصــف مليــون شــجرة، فقــد 
10 آالف  مــن  جتــاوزت اإلصابــة ألكثــر 
شــجرة، واإلصابــة مــا زالــت مســتمرة. 

)Mashal& Obaidate, B, 2015(
تفخــر شــركة »فيشــتر انوفيشــن رايــت 
سوليوشــن جتلوجيــز« صاحبــة االمتيــاز 
ملنتــج »الكتــراب« مصائــد سوســة النخيــل 
دولــة  ومقدرهــا  اجلافــة،  احلمــراء 
ــة املتحــدة، أنهــا قدمــت  اإلمــارات العربي
للعالــم بأســره أول مصيــدة قليلة الصيانة 
اجلهــاز  مختــرع  بواســطة  واخلدمــة، 
واملهنــدس  بورســيا  لويجــي  الدكتــور 
عمــاد حــردان مديــر التســويق الدولــي. 
خــال فتــرة وجيــزة حقــق اجلهــاز نتائــج 
محليــة  واعتمــادات  وجوائــز  مبهــرة 

وعامليــة علــى النحــو التالــي:
1. بــراءة اختــراع إماراتيــة صــادرة مــن 
 « امللكية رقــم  إدارة  االقتصــاد،  وزارة 

.»874
ــر  ــل التم ــة لنخي ــة الدولي ــزة خليف 2. جائ
فئــة  عــن   2018 الزراعــي  واالبتــكار 

emad.hardan@uaefirst.com

املهندس عماد حردان
فيشتر انوفيشن رايت سوليوشن تجلوجيز

محــور االبتكار والتقنيات 
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الزراعيــة. االبتــكارات 
3. جائــزة الشــرف مــن هيئــة التطويــر 
املتحــدة،  لـــأمم  الصناعي التابعــة 

2017 ايطاليــا  ميــان 
4. شــهادة اعتمــاد مــواد مــن قســم جــودة 

املــواد، بلديــة مدينــة أبوظبــي 2017
زراعــي،  منتــج  أفضــل  شــهادة   .5
وزارة  مــن  الصــادرة   )2016 )اجرامــي 
دولــة  يف  والبيئــة  املناخــي  التغييــر 

املتحــدة. العربيــة  اإلمــارات 
ــة للجهــاز صــادرة مــن  ــر أفضلي 6. تقري
مركــز  والزراعــة،  وامليــاه  البيئــة  وزارة 
اململكــة  باالحســاء،  والتمــور  النخيــل 

الســعودية. العربيــة 
7. تقريــر فحــص شــامل لفريــق عمــل 
مركــز  أعضــاء  مــع  )الفــاو(  منظمــة 
العربيــة  اململكــة  للنخيــل،  االحســاء 

الســعودية.
األشــغال  وزارة  مــن  إشــادة  تقريــر   .8
وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني، 
الســمكية،  والثــروة  الزراعــة  شــؤون 

البحريــن. مملكــة 
9. تقريــر إشــادة فنــي وبحثــي مــن املركــز 
ــي لأبحــاث واإلرشــاد الزراعــي،  األردن

اململكــه األردنيــة الهاشــمية.
مــن  وبحثــي  فنــي  إشــادة  10.تقريــر 

إيطاليــا. بــاري،  جامعــة 
عــن  كعكــة  وليــد  الدكتــور  11.تقريــر 
نتيجــة فحــص واملقارنــة مــع املصائــد 

التقليديــة.
12.تقريــر اســتخدام مــن جهــات مختلفــة 
)مكتــب ســمو الشــيخ أحمــد بن طحنــون 
الزراعيــة،  املــواد  شــركة  نهيــان،  آل 
االستشــارى بارســون، شــركة الشــاطئ 

الغربــي للمقــاوالت، جامعــة ساســاري 
إيطاليــا، جلوبــال إكبــرس لاستشــارات 

الزراعيــة(.
مصائــد  بهــا  تتمتــع  التــي  املزايــا 

» ب ا و لكتــر ا «
اجلانب االجتماعي:

1. ســهولة اســتخدام اجلهــاز: حيــث ال 
أي  تركيــب اجلهــاز  أو  تشــغيل  يحتــاج 
عمالــة مدربــة أو مهنيــة، كمــا أن مــدة 
تشــغيله ومتابعــة تنظيفــه ال حتتــاج أكثــر 

ــة. مــن نصــف دقيق
للمدينــة  اجلمالــي  املنظــر  يُحّســن   .2
ــة  ــار آف ــن آث ــص م ــزارع جــراء التخل وامل

احلمــراء. السوســة 
3. يزيــد مــن الدخــل املــادي للمزرعــة 
الســلبية  اآلثــار  مــن  التخلــص  نتيجــة 
لدينــا نخيــل  يكــون  لــن  لآلفــة، حيــث 
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مصــاب وبالتالــي نخفــف مــن اخلســائر 
ــة الفادحــة التــي كان يتعــرض لهــا  املادي

املزارعــن.
4. التخلــص مــن األضــرار الناجمــة عــن 
ســقوط النخيــل املصــاب يف حالــة الرياح 
الشــديدة أو الظــروف اجلويــة الصعبــة.

اجلانب االقتصادي:
مــن  »الكتــراب«  املصيــدة  تعتبــر   .1
جدواهــا  أثبتــت  التــي  املصائــد 
االقتصاديــة بشــكل فعــال حيــث يتــراوح 
املســتثمر  املــال  رأس  عــودة  فتــرة 
ــى  ــاً مــن ســتة أشــهر إل ــدة تقريب للمصي
ســنة )حســب ســعر املصيــدة بــكل دولــة 
وحســب كلفــة تشــغيل اليــد العاملــة بــكل 

دولــة(.
ميــزة  »الكتــراب«  مصيــدة  متتلــك   .2
رائعــة وهــي انخفــاض كلفــة الصيانــة 
علــى خــاف األجهــزة التقليديــة التــي 
أو  أســبوع  كل  الصيانــة  تكــرار  حتتــاج 
عشــرة أيــام، حيــث ال حتتــاج »الكتــراب« 
أي ســوائل أو متــر لتشــغيلها باعتبارهــا 
مصيــدة جافــة ميكــن زيارتهــا كل ثاثــة 
أشــهر للتأكــد مــن مســتوى الفيرمــون 

والكارميــون بهــا.
3. زيــادة العائــد املــادي جــراء   إنتــاج 

املزرعــة مــن التمــور.
املتوقع عشــر  االفتراضــي  العمــر   .4
عجلــة  حتــت  تســحق  لــم  إن  ســنوات 

االســتخدام. ســوء  أو  املركبــات، 
اجلانب البيئي )التصميمي(:

املصيــدة  بهــا  التــي صنعــت  املــواد   .1
»اليكتــراب« تعتبــر صديقــة للبيئــة وهــي 

ــن:  ــة م مؤلف
إلعــادة  قابلــة  مــواد  هــي   ABS  )1(
التدويــر وال تشــكل خطــر علــى البيئــة 

اســتخدامه. مــن  اإلنتهــاء  حالــة 
األليــاف   + بروبيلــن  البولــي   )2(

. جيــة جا لز ا

)3( النايلون 66.
)4( ميثاكريات البوليمثيل.

2. جميع أجزاء اجلهاز معاجلة بواسطة 
البنفســجية لدرجة  فــوق  األشــعة 
و400   200( جــداً  عاليــة  انصهــار 
مئويــة(، مســتقرة لتحلــل مــع أي تشــتت 
يف الهــواء حتــت أي والظــروف اجلويــة، 

التدويــر. القابلــة إلعــادة   100٪
3. اجلهــاز ال يحتــاج أي امــدادات مــن 
الطاقــة ســواء الكهربائيــة أو الشمســية 
أو البطاريــة، ممــا يعنــي ضمنــاً عــدم 

انبعــاث أو تســرب ممكــن للبطاريــة.
شــكل  علــى  »الكتــراب«  هيــكل   .4
مخــروط ممــا يعطيــه ثبــات أكثــر علــى 
ويوجــد  الريــاح،  ضــد  األرض  ســطح 
بأعاهــا واقــي دخــول ميــاه األمطــار 

اجلانب البيئي )الزراعي(:
1.  مصيــدة »الكتــراب« تلبــي احتياجات 

الصحــة العامة.
2. مصيــدة »الكتــراب« صديقــة للبيئــة 
اســتخدام  عــن  يُغنــي  بديــل  ألنهــا 
املبيــدات  تشــكل  حيــث  املبيــدات، 
علــى خصوبــة التربــة  خطــراً شــديداً 
وتلــوث امليــاه اجلوفيــة، وبالتالــي خطــر 
ــة  ــات احلي ــة للكائن ــى الصحــة العام عل
ــم  ــات( نظــراً لتراك ــوان، نب )إنســان، حي
املنتجــات  يف  املبيــدات  متبقيــات 

الغذائيــة.
التوجــه  تلبــي  »الكتــراب«  مصيــدة   .3
املتزايــد بالســوق العاملــي لدعم املنتجات 

ــة.  ــة والعضوي الطبيعي
رائــع  بديــل  »الكتــراب«  مصيــدة   .4
للمصائــد التقليديــة التــي تشــكل طبقــة 
املــاء وعائــق  العفــن علــى ســطح  مــن 

احلشــرة  باصطيــاد 
جــداً  هامــة  نقطــة  إلــى  وباإلضافــة 
نتيجــة عــدم إدراك املســتخدم للمصائــد 
القدميــة  الســوائل  بإفــراغ  التقليديــة 

علــى األرض والتــي قــد حتمــل بيــوض 
املســاهمة  وبالتالــي  السوســة  أنثــى 
عــن  عوضــاً  الســوس  أعــداد  بإزيــاد 

. مكافحتهــا
مبدأ عمل مصيدة »الكتراب«

»الكتــراب«  املصيــدة  تشــغيل  نظــام 
يعتمــد علــى نشــر الروائــح الفرمونيــة 
التــي  الكبســوالت  مــن  والكيرمونيــة 
MA�  تعمــل بنظــام مت اختصــاره باســم 
توجــد  SER((( 2013، )Porcellaحيــث 
res�  »غرفــة رنــن« مغناطيســي داخليــة
العلويــة  املنطقــة  يف   onance chamber
ملصيــدة »الكتــراب« هــذه الغرفــة مغلفــة 
باملرايــا بالكامــل يوجــد يف ســقفها فتحة 
صغيــرة مغلفــة بزجاجــة تســمح بدخــول 
بكميــات  الطبيعيــة  الشــمس  أشــعة 
قليلــة جــداً حيــث تنعكــس األشــعة يف 
الغرفــة علــى املرايــا الداخليــة  وتنعكــس 
باســتمرار الضــوء وتبــدأ عمليــة رنــن 
تســببت بتشــبع انعــكاس الضــوء داخــل 
 Wright 1977(، )Laithwaite( الغرفــة 
1960(، وبالتالــي تصــدر موجــات الراديو 
حتــت  باألشــعة  الكهرومغناطيســية 
احلمــراء احململــة بجزيئــات الفرمونــات 
جــذب  وبالتالــي  ثانيــة،  اخلــارج  إلــى 

.)Vacas,. et al. 2016( احلشــرات  
الهرمــي  التصميــم اخلارجــي  أن  كمــا 
اخلطــوط  إلــى  باإلضافــة  للمصيــدة 
يســهل  اخلارجــي  بالســطح  احملفــورة 
وبالتالــي  السوســة،  دخــول  عمليــة 
ــدة،  ــد دخــول السوســة داخــل املصي عن
لســببن:  بخروجهــا  اســتحالة  هنــاك 
أوالً ميــان الســطح الداخلــي للمصيــدة 
ونعومتــه وثانيهمــا وجــود خيــوط مــن 
النايلــون يشــكان عائــق كبيــر للسوســة، 
لذلــك فإنهــا حتشــر بالداخــل وبالتالــي 
متــوت السوســة مــن اجلفــاف واحلــرارة 
العاليــة نظــراً للــون األســود للمصيــدة. 
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تقنية النانو تكنولوجي وقدراتها 
على التحكم يف النشاط امليكروبي 

يف مزارع األنسجة لنخيل التمر

تقنيــة النانــو تكنولوجــي هــي العلــم الــذي 
املــواد  معاجلــة  عمليــة  بدراســة  يهتــم 
باالســتعمال اجلزيئــي والــذري، وتقــاس 
هــذه التقنيــة بالنانوميتــر، والــذي يعتبــر 
جــزءاً مــن أجــزاء املليــون املتواجــدة يف 
يف  التقنيــة  هــذه  تســتخدم  امللليتمتــر، 

العديــد مــن املجــاالت، ومنهــا: الزراعيــة، 
والعســكرية،  والصناعيــة،  والبيئيــة، 
إحــداث  يف  كبيــراً  دوراً  لعبــت  والتــي 

الثــورة التكنولوجيــة )الشــكل 1( .
هــذا وقــد ظهــرت يف الســنوات األخيــرة 
التــي  الدراســات واألبحــاث  مــن  كثيــر 

zemmz2005@yahoo.com

الدكتورة زينب السيد محمد زايد
قسم التكنولوجيا الحيوية

 المعمل المركزي لبحوث النخيل
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تناولــت إدخــال تقنيــة النانــو يف املجــال 
Agro nan� "الزراعــي وهــو مــا  يســمى 

otechnology"   ومــن أهــم الدراســات 
الواعــدة هــو إســتخدام تقنيــة النانــو 
يف حفــظ االغذيــة ومكافحــة االفــات 
احلشــرية وأالكاروســات ورصــد أماكــن 
داخــل  احلشــرية  اإلصابــات  تواجــد 
احلقــول الزراعيــة وتقليــل الفقــد يف 
احملاصيــل الزراعيــة وتنقيــة التربــة مــن 
العناصــر الثقيلــة التــي تعيــق إمتصــاص 
النباتــات للعناصــر الغذائيــة واملــاء كمــا 
املــواد  مــن  امليــاه  تنقيــة  يف  تســاعد 
تفــوق  بصــورة  بهــا  العالقــة  الثقيلــة 
عمليــة التناضــح العكســى وبشــكل أقــل 

يف التكلفــة. 
وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي 
إلــى االســتخدامات اإليجابيــة  تشــير 
زراعــة  مجــال  يف  النانــو  لتكنولوجيــا 
األنســجة النباتيــة، حيــث اســتخدمت 
اجلســيمات النانويــة )NPs( علــى نطــاق 
واســع لتحســن إنبــات البــذور، وتعزيــز 
إمكانيــة  وإنتاجيتــه،  النبــات  منــو 
وحتســن  النباتــي،  الوراثــي  التعديــل 
النشــطة  احليويــة  املركبــات  إنتــاج 
وحمايــة النباتــات )صــورة 2،1(. وقــد 
أن  احلديثــة  الدراســات  أظهــرت 
التطهيــر الســطحي لأجــزاء النباتيــة 
اجلســيمات  باســتخدام   explants
كبيــر  بشــكل  NPsيقلــل  النانويــة   
مختلــف  يف  اجلرثومــي  التلــوث  مــن 
 NPs إضافــة  ميكــن  حيــث  النباتــات 
إلــى وســائط زراعــة األنســجة للقضــاء 
املثيــر  ومــن  البكتيــري،  التلــوث  علــى 
لاهتمــام ماحظــة أنــه علــى الرغــم 
مــن وجــود أبحــاث متفرقــة يف مجــات 
حــول  النباتيــة  احليويــة  التكنولوجيــا 
زراعــة  يف  النانويــة  املــواد  اســتخدام 
هنــاك  تكــن  لــم  النباتيــة،  األنســجة 

التقاريــر الكافيــة حــول هــذا املوضــوع. 
احلاليــة  اإلجنــازات  تلخيــص  ميكــن 
فيمــا يتعلــق باســتخدام NPs يف زراعــة 
النباتيــة. يف القضــاء علــى  األنســجة 
تكــون  تشــجيع  اجلرثومــي،  التلــوث 
وتكويــن  األعضــاء،  وتكــُوّن  الكالــس، 
اجلنــن اجلســدي، والتعديــل الوراثــي 
أننــا  كمــا  الثانويــة  املركبــات  وإنتــاج 
املــواد  مــن  املزيــد  دمــج  إلــى  نحتــاج 
اجلرافــن  مثــل  اجلديــدة،  النانويــة 
والكــرات الكربونيــة، وإمكانيــة إنشــاء 
بيئــات نانويــة فعالــة لزراعــة األنســجة 
النباتيــة، يتــم التكهــن بهــا يف التوقعــات 

.)  2 )الشــكل  املســتقبلية 
وميكــن االســتفادة مــن تطبيــق تقنيــة 
علــى  القضــاء  يف  تكنولوجــى  النانــو 
مــزراع  داخــل  امليكروبــى  التلــوث 
األنســجة لنخيــل التمــر حيــث يعتبــر 
ــواع  ــل التمــر واحــداً مــن أهــم األن نخي
ويــزرع  النخيــل،  لعائلــة  االقتصاديــة 

( )التمــور.  للثمــار  أساســاً 
 يف الوقــت احلاضــر هنــاك زيــادة يف 
الطلــب علــى فاكهــة النخيــل يف جميــع 
أنحــاء العالــم ولتلبيــة هــذا الطلــب، مت 
ــر،  ــن طــرق التكاث ــد م اســتخدام العدي
الــذي مت  الدقيــق  اإلكثــار  بينهــا  مــن 

صورة 1. النانو كوحدة قياس للصغائر املتناهيات بالنسبة األشياء األخرى

صورة 2. التركيب النانوى لبعض املواد
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الــدول  مــن  العديــد  يف  اســتخدامه 
ــل التمــر  ــار نخي األخــرى مــن أجــل إكث
نخيــل  ويواجــه  واســع،  نطــاق  علــى 
خــال  املشــاكل  مــن  العديــد  التمــر 
مراحــل األكثــار الدقيــق ومــن أعظــم 
هــذه املشــاكل هــو التلــوث امليكروبــي 
بالفطــر أو البكتريــا أو اخلمائــر الــذي 
اإلنتــاج  لبــدء  رئيســياً  حتديــاً  ميثــل 
ــاج  ــل إنت ــه داخــل معام واحملافظــة علي
نخيــل التمــر بتقنيــة زراعــة األنســجة 
)4,3(. والتأثيــرات الضــارة الرئيســية 
للتلــوث امليكروبــي على مزارع األنســجة 
لنخيــل التمــر تكمــن يف التحلــل والتلــون 
البني لأنســجة املصابة بســبب إطاق 
بعــض املــواد يف الوســط الغذائــي مثــل 
cellulase وكذلــك الســموم  الفينــول و 
اخلامــات  إضاعــة  إلــى  يــؤدي  ممــا 
والوقــت واجلهــد ويســهم يف خســائر 

اقتصاديــة حــادة )5(. 
يتــم أســتخدم كثيــر مــن املــواد الكيماوية 
مثــل الصوديــوم هيبوكلوريــت وكلوريــد 
الزئبقيــك وكحــول األيثانــول  للتعقيــم 
بــدء  يف  النباتيــة  لأجــزاء  الســطحى 
لنخيــل  املعمليــة  الزراعــة  عمليــة 
التمــر)6( وذلــك للحصــول علــى أجــزاء 
امللوثــات  مــن  وخاليــة  نظيفــة  نباتيــة 
البكتيريــة والفطريــة تكــون قــادرة علــى 
مراحــل  خــال  واالســتمرار  الثبــات 
النمــو املختلفــة داخــل املعمــل )صــورة 
3،4،5،6( وحتتــوي أشــجار النخيــل علــى 
بكتريــا داخليــة يف األنســجة ويصعــب 
التخلــص منهــا لــذا يتم إضافــة كثير من 
املضــادات احليويــة واملبيــدات الفطريــة 
إلــى األوســاط الغذائيــة للســيطرة علــى 
خــال  والفطــري  البكتيــري  التلــوث 
مراحــل اإلنتــاج املختلفــة لنخيــل التمــر، 
وقــد أعطــت نتائــج إيجابيــة ولكنهــا غير 
كافيــة للســيطرة علــى التلــوث امليكروبــي 

شكل 2. تأثير التركيزات املختلفة لنوعني من املضادات احليوية )جينتاميسني كلورومفينكول( على النسبة 
املئوية حليوية األجزاء النباتية والنشاط البكتيري والفطري ودرجات النمو لنباتات نخيل البلح صنف البرحي

صورة 3. التلوث البكتيري يف املراحل املختلفة لنمو نخيل التمر معمليًا

صورة 4. جزء نباتي ملوث بالبكتريا
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خــال مراحــل النمــو املختلفــة إلكثــار 
نخيــل التمــر معمليــاً وأيضاً قــد تتعرض 
ــن  ــوت م ــف وامل ــة للضع األجــزاء النباتي
جــراء االســتخدام الدائــم للمضــادات 
احليويــة واملبيــدات الفطريــة مثــل هــذه  
)أموكسيســيلن  احليويــة  املضــادات 
وجنتاميســن وكلورامفينيكــول( بتركيــز 
50 مللجم/لتــر )7( واملبيــدات الفطريــة 
 1 بتركيــز  والبنلــت(  )كاربنــدزمي  مثــل 

جم/لتــر )8( .
NPs النانويــة   اجلســيمات  أثبتــت 

ألكاســيد املعــادن والفلــزات أنهــا مفيــدة 

احليــة  الكائنــات  علــى  القضــاء  يف 
الدقيقــة املختلفــة. 24 مجموعــة كبيــرة 
مــن NPs مثــل الفضــة )Ag( وأكســيد 
األلومنيــوم )Al2O3( ، CuO ، أكســيد 
 )Au( الذهــب   ،  )Fe3O4( احلديــد 
 )MgO( املغنيســيوم  أكســيد  وكذلــك 
  SiO2 و )Si( والســيليكون )Ni( والنيــكل
 ZnO و )TiO2( وثاني أكســيد التيتانيوم
ميتلكــون أنشــطة مضــادة للميكروبــات 
ضــد كائنــات دقيقــة مختلفة. للســيطرة 
علــى التلــوث اجلرثومــي يف فاليريانــا 
اســتخدمت   .)9( أوفيســيناليس 

ــى  ــة للقضــاء عل ــرات الفضــة النانوي نت
أي  بــدون  العنــب  امللوثــات يف  جميــع 
األفــرع  تضاعــف  علــى  ســلبي  تأثيــر 
ــذا تهــدف الدراســة  ــر )10(. ل والتجذي
إلــى الســيطرة علــى التلــوث امليكروبــي 
ــة خــال  ــد األجــزاء النباتي ــاء توطي أثن
مرحلــة االألكثــار الدقيــق لنخيــل التمــر 
النانويــة  الفضــة  بواســطة جســيمات 
احليويــة  باملضــادات  ومقارنتهــا 

الفطريــة.  واملبيــدات 
املعمــل  يف  الدراســة  هــذه  أجريــت 
املركــزي لأبحــاث وتطويــر نخيــل البلح 
مبركــز البحــوث الزراعيــة بجمهوريــة 
ــى  ــة بهــدف الســيطرة عل مصــر العربي
النشــاط امليكروبــي للفطــر والبكتريــا 
لأجــزاء  التوطيــد  مرحلــة  خــال 
ــح صنــف البرحــي  ــة لنخيــل البل النباتي
بواســطة  املعمليــة  الزراعــة  أثنــاء 
أســتخدام بعــض املــواد مثــل جســيمات 
ــة،  ــة، املضــادات احليوي الفضــة النانوي

الفطريــة. املبيــدات 
النمــو  يف  قويــة  أشــجار  اختيــار  مت 
احملصــول  يف  وممتــازة  اخلضــري 
األصابــات  مــن  وخاليــة  الثمــري 
صنــف  مــن  احلشــرية  أو  الفطريــة 
شــرق  منطقــة  يف  املزروعــة  البرحــي 
العوينــات التــي تقــع يف اجلــزء اجلنوبــي 
الداخلــة  جنــوب  مصــر  مــن  الغربــي 
ومت  اجلديــد  الــوادي  مبحافظــة 
 )Offshoots( احلصــول علــى الفســائل
مــن هــذه األشــجار املختــارة متهيــدا 

املعمــل. داخــل  لزراعتهــا 
املعمــل  إلــى  الفســائل  هــذه  نقــل  مت 
وإزالــة كل األوراق اخلارجيــة اخلضــراء 
حتــى الوصــول إلــى األوراق الداخليــة 
ــة  ــح القمــم النامي ــث تصب البيضــاء حي
بطــول 5ســم وقطــر 5 ســم أيضــاً ثــم 
ألجــراء  الزراعــة  كابينــة  إلــى  تنقــل 

صورة 5. أفرع خضرية ملوثة بالفطر وأخرى سليمة

صورة 6. نباتات ملوثة بالبكتريا يف مرحلة االستطالة
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عمليــة التعقيــم الســطحى والزراعــة. 
 )Explants( تعقــم هــذه القمــم الناميــة
بتركيــز  الزئبقيــك  كلوريــد  بواســطة 
0.2 جم/لتــر ملــدة ســاعة ثــم تشــطف 
باملــاء املقطــر املعقــم ملــدة ثاثــة مــرات 
وتصبــح جاهــزة للزراعــة حيــث تــزال 
كل األوراق املتأثــرة وامليتــة بفعــل املــادة 
اجــزاء   8 او   6 إلــى  وتقطــع  املعقمــة 
طوليــة وتــزرع داخــل أوانــي الزراعــة 
احملتويــة علــى البيئــة الغذائيــة الأزمــة 
جتهزهــا  مت  والتــي  املرحلــة  لهــذه 

كاآلتــي:
ألمــاح  األساســية  البيئــة  مت جتهيــز 
احملتويــة   )11( وســكوج  مراشــيجي 
فحــم  3جــم  ســكروز،  جــم   40 علــى 
نباتي نشط، 200 ملجم جلوتامن، 500 
ملجــم كازيــن هيدروليــزات، 100ملجــم 
ميوانزيتــول، 40 ملجــم أدينــن ســلفات، 
ارثوفوســفات،  بوتاســيوم  ملجــم   200
170 صوديــوم ارثــو فوســفات، 10 ملجــم 
داي كلوروفينوكســي أســيتك أســيد 2,4 
  2ip  ملجــم اأزو بنتانيــل أدينــن D، 3 -
6جــم أجــار / لتــر )التركيــز الكنتــرول(  
ويضــاف إليهــا املــواد املســتخدمة يف 
التجربــة بتركيزاتهــا املختلفــة بصــورة 
نتــرات  إضافــة  يتــم  حيــث  مفــردة 
بيئــة  إلــى   )SNP( النانويــة  الفضــة 
 ،1.0( بتركيــزات  األساســية  الزراعــة 
ملجم/لتــر(،   20  ،10.0  ،5.0  ،2.5
وتضــاف نوعــان مــن املضادات احليوية 
وكلوروميفينكــول  جينتاميســن  هــي 
 300.0  ،200.0  ،100.0( بتركيــزات 
ملجم/لتــر( ويضــاف نوعــان أيضــاً مــن 
كاربنــدازمي  هــي  الفطريــة  املبيــدات 
 ،500.0  ،250.0( بتركيــزات  وبينوميــل 
1000.0 ملجم/لتــر( حيــث يتــم أختبــار 
ــى التحكــم  مــدى قــدرة هــذه املــواد عل
يف النشــاط امليكروبــى خــال مرحلــة 

أثنــاء  النباتيــة  لأجــزاء  التوطيــد 
األكثــار الدقيــق لنخيــل التمــر.

 )pH( يتــم ضبــط الرقــم الهيدروجينــى
إضافــة  قبــل  املختلفــة  للتركيــزات 
علــى  الغذائيــة  البيئــة  إلــى  األجــار 
هــذه  صــب  يتــم  ثــم   1  5.7± الرقــم 
التركيــزات يف جــارات الزراعــة حيــث 
يحتــوي كل جــار علــى 35 ملليلتــر مــن 
ــدة 20  ــوكاف مل ــم يف األوت ــة وتعق البيئ
دقيقــة علــى درجــة 121 درجــة مئويــة 

كجم/ســم2    1.1 وضغــط 
التــي  النباتيــة  األجــزاء  زراعــة  تتــم 
الغذائيــة  البيئــة  علــى  تعقيمهــا  مت 
األساســية واملضــاف إليهــا التركيــزات 
املختلفــة للمــواد املــراد أختبــار قدرتهــا 
علــى التحكــم يف النشــاط امليكروبــي، 
البيئــات  هــذه  تعقيــم  بعــد  وذلــك 
وحتضينهــا ملــدة ثاثــة أيــام يف مــكان 
نظيــف وجــاف للتأكــد مــن خلوهــا مــن 
قبــل  بكتيريــة  أو  فطريــة  إصابــة  أي 
الزراعــة. يتــم حتضــن جــارات الزراعة 
يف  النباتيــة  باألجــزاء  زراعتهــا  بعــد 
غــرف النمــو علــى درجــة حــرارة 25± 
1 درجــة مئويــة ويف ظــام كامــل ملــدة 
4 أســابيع ثــم يكــرر النقــل علــى بيئــات 
Subcul�( 3 نقات  غذائيــة جديــدة ملــدة

ture(. يتم تســجيل النتائج بعد 3 شــهور 

مــن الزراعــة علــى التركيــزات املختلفــة 
ــك عــن  ــواد موضــوع الدراســة، وذل للم
ــة  ــة حليوي ــر النســبة املئوي ــق تقدي طري
املئويــة  والنســبة  النباتيــة  األجــزاء 
املئويــة  والنســبة  البكتيــرى  للتلــوث 
املئويــة  والنســبة  الفطــرى  للتلــوث 
ودرجــة  النباتيــة  األجــزاء  النتفــاخ 
النمــو  قــوة  درجــة  وأخيــراً  االنتفــاخ 

النباتيــة. لأجــزاء 
أشــارت النتائــج فــى )اجلــدول 1( أن 
 SNP( ــة ــرات الفضــة النانوي أضافــة نت
ــا املختلفــة )1.0، 2.5، 5.0،  ( بتركيزاته
10.0، 20 ملجم/لتــر( إلــى بيئــة الزراعة 
األساســية )التركيــز الكنتــرول( لنخيــل 
التمــر صنــف البرحــي لــم تؤثــر علــى 
مطلقــاً  النباتيــة  األجــزاء  حيويــة 
حتــت  حيويــة   100% حققــت  حيــث 
للنشــاط  وبالنســبة  التركيــزات،  كل 
الفطــري والبكتيــري وجــد أن كلمــا زاد 
كلمــا  النانويــة  الفضــة  نتــرات  تركيــز 
قلــت النســبة املئويــة للتلــوث امليكروبــى، 
األجــزاء  انتفــاخ  لدرجــة  بالنســبة 
النباتيــة ونســبتها وكذلــك درجــة قــوة 
ــة  ــزداد النســبة املئوي منوهــا جنــد أن ت
النتفــاخ األجــزاء النباتيــة حتــى التركيــز 
5.0 ملجم/لتــر ثــم تقــل بعــد ذلــك يف 
باقــي التركيــزات أمــا درجــة االنتفــاخ 

صــورة 7. جــزء نباتــي ســليم معامــل بنتــرات الفضــة النانويــة وجــزء نباتــي ملــوث بالبكتريــا كان معامــل باملبيــدات 
الفطريــة
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التركيــز  عنــد  درجــة  أعلــى  ســجلت 
ذلــك  بعــد  قلــت  ثــم  ملجم/لتــر   1.0
بالتدريــج، كمــا ســجلت النتائــج أن قــوة 

النمــو لأجــزاء النباتيــة أعطــت نفــس 
الكنتــرول  للتركيــز  بالنســبة  القيمــة 
وكذلــك التركيــزات مــن 1.0 إلــى 5.0 

ــر  وهــي )%88) )صــورة 7(. ملجم/لت
كمــا أشــارت النتائــج يف )اجلــدول 2( 
املئويــة حليويــة األجــزاء  النســبة  أن 
النباتيــة تأثــرت فقــط عنــد التركيــز 
احليويــة  للمضــدات  ملجم/لتــر   300
جينتاميســن أو كلورومفينكــول حيــث 
كانــت النســبة املئويــة حليويــة األجــزاء 
باقــي  أمــا  للنوعــن  بالنســبة   %  88
حيويــة.   %  100 ســجلت  التركيــزات 
لــم تســجل النتائــج أي تلــوث بكتيــري 
التركيــز  يف  إال  النباتيــة  لأجــزاء 
حيــث  كلوروميفينكــول  100.0ملجــم 
ســجلت )%11.11( أمــا النســبة املئويــة 
للتلــوث الفطــري ســجل نفــس النســبة 
 .)22.22%( التركيــزات  كل  عنــد 
أعلــى نســبة مئويــة لانتفــاخ ودرجتــه 
ودرجــة قــوة النمــو مت تســجيلها عنــد 
مــن  لــكا  100.0ملجم/لتــر  التركيــز 
نوعــي املضــادات احليويــة املســتخدمة 

كلورومفينكــول(. أو  )جينتاميســن 
أن   )3 )اجلــدول  يف  النتائــج  أكــدت 
الفطريــة بنوعيهــا  املبيــدات  إضافــة 
وتركيزاتهــم  وبينوميــل(  )كاربنــدازمي 
املختلفــة إلــى بيئــة الزراعــة لأجــزاء 
النباتيــة عملــت علــى انخفاض النســبة 
امليكروبــي وخاصــة  للنشــاط  املئويــة 
النشــاط الفطــرى أمــا النســبة املئويــة 
حليويــة األجــزاء النباتيــة فقــد تأثــرت 
بدرجــة كبيــرة عنــد التركيــزات العالية 
لــكا مــن  كاربنــدازمي وبينوميــل حيــث 
ســجلت النتائــج أقــل حيويــة لأجــزاء 
النباتيــة عنــد التركيــز 1000.0 مجلــم/
لتــر وبينوميــل )%66.66(، أعلــى نســبة 
النباتيــة  األجــزاء  النتفــاخ  مئويــة 
250.0ملجــم/ التركيــز  عنــد  ســجلت 

أعلــى  بينمــا  بينوميــل )77.77%(  لتــر 
درجــة انتفــاخ األجــزاء النباتيــة ســجلت 
عنــد التركيــز الكنتــرول و250.0 ملجــم/

جدول 1. تأثير التركيزات املختلفة نترات الفضة النانوية على النشاط امليكروبي وتوطيد األجزاء النباتية 
لنباتات نخيل البلح صنف البرحي معمليًا.

 Gentamicin and( جدول 2. تأثير التركيزات املختلفة لنوعني من املضادات احليوية
Chloramphenicol(  جينتاميسني وكلوروميفينكول على النشاط امليكروبي وتوطيد األجزاء النباتية لنباتات 

نخيل البلح  صنف البرحي معمليًا.

 )Carbendazim and Benomyl( جدول 3. تأثير التركيزات املختلفة لنوعني من املبيدات الفطرية
كاربندازمي وبينوميل أعلى النشاط امليكروبي وتوطيد األجزاء النباتية لنباتات نخيل البلح صنف البرحي 

معملياً.

تركيز الفضة 
قوة النمودرجة االنتفاخ%االنتفاخ%الفطر%البكتريا%احليوية النانوية ملجم/لتر

0.010033.3333.3333.3377.7788.88

1.010022.2233.3344.4488.8888.88

2.510011.1122.2266.6666.6688.88

5.01000.00.010077.7788.88

10.01000.00.055.5555.5555.55

20.01000.00.033.3333.3344.44

أنواع املضادات
تركيز 
املضاد 

ملجم/لتر
درجة االنتفاخ%الفطر%البكتريا%احليوية %

قوة النمواالنتفاخ

0.010033.3333.3333.3377.7788.88

جينتاميسي

1001000.022.2277.7777.7777.77

2001000.022.2244.4444.4455.55

30088.880.022.2233.3333.3344.44

كلوروميفينكول

10010011.1122.2277.7777.7777.77

2001000.022.2266.6666.6666.66

30088.880.022.2244.4433.3344.44

أنواع 
املبيدات

تركيز املبيد 
درجة %االنتفاخ%الفطر%البكتريا%احليوية ملجم/لتر

قوة النمواالنتفاخ

0.010033.3333.3333.3377.7788.88

كاربندازي

25010033.3311.1155.5577.7777.77

50010022.220.066.6666.6655.55

100077.7711.110.033.3322.2222.22

بينوميل

25010011.110.077.7766.6666.66

50088.8811.110.055.5533.3344.44

1000.66.660.00.033.3333.3333.33
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لتــر كاربنــدازمي بــدون فــروق معنويــة 
ــى درجــة للنمــو لأجــزاء  )77.77(. أعل
النباتيــة ســجلت عند التركيــز الكنترول 

.)88.88(
نتــرات  تركيــزات  ســجلت  وأخيــراً، 
النانويــة )SNP( أعلــى نســبة  الفضــة 
مئويــة حليويــة األجــزاء النباتيــة خــال 
نخيــل  لنباتــات  الدقيــق  األكثــار 
التمــر  وأقــل نســبة مئويــة للنشــاط 
أو  البكتيــري  ســواء  امليكروبــي 
الفطــري وأعلــى نســبة مئويــة لدرجــة 
قــوة النمــو وذلــك مقارنــة باملضــادات 
الفطريــات  ومبيــدات  احليويــة 
أن  مــن  الرغــم  علــى   (  1 )الشــكل 
املضــادات احليويــة قــد حققــت نســبة 
عاليــة مــن إعاقــة النشــاط البكتيــري 
أن  إال  النباتيــة،  لأجــزاء  والفطــري 
األجــزاء  وقــدرة  للحيــاة  القابليــة 
النباتيــة علــى النمــو كانــت أقــل مــن 
للفضــة   النانويــة  بنتــرات  املعاملــة 
أن  حــن  .)يف  )الشــكل2     )SNP(
الفطريــة كانــت األعلــى يف  مبيــدات 
امليكروبــي  النشــط  علــى  الســيطرة 

مقارنــة  الفطــري  النشــاط  وخاصــة 
 )SN( النانويــة   الفضــة  بجســيمات 
معــدل  ولكــن  احليويــة،  واملضــادات 
تعــرض  النباتيــة  األجــزاء  مــن  كبيــر 

)شــكل3(. واملــوت  للضعــف 
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الهيدروجيل بوليمر
أمل جديد لزراعة النخيل يف 

املنطقة العربية
يساعد على توفير الرطوبة حول جذور النخلة ويزيد اإلنتاج

ــى  ــد املســتمر للســكان عل يف ظــل التزاي
يصــل  أن  واملتوقــع  العالــم  مســتوى 
بحلــول  نســمة  مليــار   9 حوالــي  إلــى 
عــام2050, ومــا يتطلبــه ذلــك مــن ضــرورة 
توفيــر االحتياجــات الغذائيــة واملعيشــية 
ــادة  ــك مــن زي املختلفــة، ومــا يســتتبع ذل
اســتهاك الكميــات املتاحــة مــن امليــاه 
إدارة  فــإن  لــذا  املختلفــة،  مبصادرهــا 
مــن  تعتبــر  الوقــت احلاضــر  امليــاه يف 
ــي تواجــه  ــات الرئيســية الت أهــم التحدي
العالــم أجمــع وخاصــة بلــدان املناطــق 

اجلافــة وشــبه اجلافــة.
احلــادة  التأثيــرات  علــى  عــاوة 
للتغيــرات املناخيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن 
تأثيــرات ســلبية علــى القطــاع الزراعــي 

مــن تصحــر وقلــة األمطــار املتســاقطة 
ــاه الصاحلــة  واالســتهاك الســريع للمي
مــن  مختلفــة  مناطــق  يف  لاســتعمال 
العالــم، باإلضافــة إلــى االســتخدامات 
العديــدة للميــاه مــن القطاعــات املختلفــة 
أو  العمرانيــة  االســتخدامات  ســواًء 
ــة وغيرهــا مــن االســتخدامات  الصناعي
اليوميــة ممــا يزيــد حــدة التنافــس علــى 
اســتهاك الكميــات احملــدودة مــن امليــاه 
العذبــة املتاحــة، يف نفــس الوقــت يعتبــر 
القطــاع الزراعــي املســتهلك الرئيســي 
حيــث  العالــم  مســتوى  علــى  للميــاه 
يســتهلك منفــرداً حوالــي  %70 مــن امليــاه 
العذبــة علــى مســتوى العالــم، ويف نفــس 
الوقــت مطلــوب مــن القطــاع الزراعــي 

wabobatta@yahoo.com

الدكتور وليد فؤاد رزق أبوبطة
معهد بحوث البساتين

مركز البحوث الزراعية, مصر

محــور االبتكار والتقنيات 
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زيــادة اإلنتــاج الزراعــي بنســبة 50 يف 
اإلنتــاج  عــن  عــام2050  بحلــول  املائــة 
احلالــي لتوفيــر متطلبــات البشــرية مــن 

الغــذاء والكســاء.
وتعتبــر املنطقــة العربيــة مــن املناطــق 
التــي تعانــي مــن نقــص حــاد يف املــوارد 
املائيــة املتاحــة، كمــا أن قلــة كميــات 
األمطــار بهــا ونقــص ميــاه الــري تعتبــر 
مــن أهــم العوامــل احملــددة إلنتاجيــة 
فيهــا،  املختلفــة  الزراعيــة  احملاصيــل 
لــذا فــإن اســتخدام أحــدث التقنيــات 
املتاحــة لزيــادة كفــاءة اســتخدام املــاء 
ــة ألقصــى  ــة املختلف والعناصــر الغذائي
حــد ممكــن ســيكون لهــا قــدر كبيــر مــن 

األهميــة خــال الفتــرة القادمــة.
األشــجار  مــن  البلــح  نخيــل  ويعتبــر 
ومتثــل  العربيــة  للمنطقــة  املميــزة 
مكونــات  مــن  أصيــل  جــزء  النخلــة 
الثقافــة العربيــة، كمــا متثــل نخلــة البلح 
أمــل متجــدد لزيــادة املســاحة املنزرعــة 
واإلنتــاج الزراعــي يف املنطقــة العربيــة 
املناخيــة،  للظــروف  ملائمتهــا  نظــراً 
ــاه، وحتملهــا  ــة احتياجاتهــا مــن املي وقل
وهــي  العاليــة  احلــرارة  لدرجــات 
بســهولة  تتحملهــا  ال  التــي  الظــروف 
التمــور  ومتثــل  احملاصيــل،  باقــي 
ــد مــن  محصــوالً اســتراتيجياً يف العدي
دول العالــم، وتعتبــر الــدول العربيــة مــن 
أكثــر دول العالــم انتاجــاً للتمــور والــذي 
يبلــغ حوالــي 7.5 مليــون طــن حيــث أن 
13 دولــة عربيــة تنتــج حوالــي %95  مــن 
ــاج العاملــي للتمــور ومنهــا »مصــر،  اإلنت
اجلزائــر،  االمــارات،  الســعودية، 

تونــس«. العــراق، 
إنتــاج  يف  الصــدارة  مصــر  وحتتــل   
مليــون   1.54 بكميــة  عامليــاً  التمــور 
طــن ســنوياً متثــل نســبة 17.7 % مــن 
ــا اململكــة  ــي للتمــور وتليه ــاج العامل اإلنت

ــون طــن  ــاج ملي ــة الســعودية بإنت العربي
ســنوياً %15 مــن اإلنتــاج العاملــي، تليهــا 
ــة 900  ــران يف املركــز الثالــث بإنتاجي إي
% مــن اإلنتــاج   14 ألــف طــن بنســبة 
بنســبة  العربيــة  واإلمــارات  العاملــي، 
بنســبة  اجلزائــر  وتأتــي  أيضــاً،   14%
%9 يف املركــز اخلامــس، يف حــن يحتــل 
العــراق املركــز الســادس بنســبة %8 مــن 

اإلنتــاج العاملــي.
ــر للســوق العاملــي  بينمــا طبقــاً للتصدي
اإلنتــاج،  عــن  يختلــف  الوضــع  فــإن 
األول  املركــز  تونــس  حتتــل  حيــث 
عامليــاً يف تصديــر التمــور بحجــم 87 
حجــم  مــن   19% متثــل  طــن  ألــف 
الصــادرات العامليــة مــن التمــور، بينمــا 
الرابــع  املركــز  يف  اإلمــارات  تأتــي 
والســعودية والعــراق ومصــر يف املراكــز 
حــن  يف  الثامــن  إلــى  الســادس  مــن 
تأتــي اجلزائــر يف املركــز العاشــر يف 
ــم،  ــى مســتوى العال ــر التمــور عل تصدي
ــة ضمــن  ــاك ســت دول عربي أي أن هن
وتصديــراً  انتاجــاً  دول  عشــرة  أكثــر 

العالــم. مســتوى  علــى  للتمــور 
لــذا فــإن حتســن منــو وإنتاجيــة نخيــل 

البلــح لــه أهميــة اقتصاديــة خاصــة يف 
امليــاه  نــدرة  ظــل  يف  العربــى  الوطــن 
والتغيــرات  لاســتخدام  الصاحلــة 
لهــا  تتعــرض  التــي  احلــادة  املناخيــة 
نخيــل  ميثــل  حيــث  العربيــة  املنطقــة 
البلــح مصــدر أساســي لدعــم املــزارع 

العربيــة. الــدول  واقتصــاد  العربــي 
التــي  املــواد  مــن  البوليمــرات  وتعتبــر 
مثــل  عديــدة  مجــاالت  يف  تســتخدم 
املنتجــات الصحيــةـ وصناعــة األســمنت 
وإنتــاج األدويــة  والزراعــة، حيــث تتميــز 
بقدرتهــا العاليــة علــى امتصــاص املــاء 
ملــدة  بــه  واالحتفــاظ  كبيــرة  بكميــات 
مــن  االجهــاد  ظــروف  حتــت  طويلــة 
املنتظــر  فمــن  لــذا  وجفــاف،  حــرارة 
أن يكــون لهــا دوراً هامــاً يف النهــوض 
تســتخدم  حيــث  الزراعــي  بالقطــاع 
علــى  تعمــل  كمــا  للتربــة،  كمحســنات 
توفيــر وســط مناســب لنمــو النباتــات 
الغذائيــة  والعناصــر  بامليــاه  وامــداده 
تبعــا الحتياجاتــه خــال موســم النمــو، 
كمــا أن اســتخدام البوليمــرات يعمــل 
علــى زيــادة كفــاءة ميــاه الــري مــن خال 
ــري املســتخدمة  ــاه ال ــات مي ــل كمي تقلي
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واطالــة فتــرات الــري.
 وقــد بــدأ اســتخدام البوليمــرات علــى 
العالــم  مســتوى  علــى  واســع  نطــاق 
خــال العقديــن املاضيــن لزيــادة توفير 
للنباتــات،  الغذائيــة  والعناصــر  امليــاه 
وزيــادة قــدرة التربــة علــى االحتفــاظ 
مبيــاه الــري ألطــول فتــرة ممكنــة ممــا 
يحســن يف النهايــة منــو النباتــات وزيادة 
تســتخدم  كمــا  االقتصاديــة،  الغلــة 
تقليــل  يف  للمســاعدة  البوليمــرات 
تعريــة التربــة حيــث يتــم تثبيــت الكثبــان 
الرمليــة باســتخدام البوليمــرات ممــا 
ــة  ــل مــن تصحــر األراضــي الزراعي يقل
ويســاهم يف حتقيــق التنميــة الزراعيــة 

املســتدامة.
يف  البوليمــرات  اســتخدام  بــدأ  وقــد 
زراعــات النخيــل يف املنطقــة العربيــة 
خاصــة يف منطقــة اخلليــج حيــث متثــل 
األساســية  العناصــر  أحــد  النخلــة 
ــث يفضــل  ــا، حي للقطــاع الزراعــي فيه
إنشــاء  عنــد  البوليمــرات  إضافــة 

النخيــل  ملســاعدة  النخيــل  مــزارع 
علــى النمــو بســرعة وجتــاوز مرحلــة 
ــم  الشــتل يف األرض املســتدمية ومــن ث
الدخــول يف مرحلــة االثمــار  امكانيــة 
املجمــوع  تقويــة  علــى  مبكــراً، عــاوة 
اجلــذري واخلضــري للنخلــة باالضافــة 
لاســتغال األمثــل للميــاه حيــث تعمــل 
البوليمــرات علــى اطالــة فتــرات الــري 
حيــث قــد تصــل إلــى 3 أيــام تقريباً عند 
اســتخدام البوليمــرات مقارنــة بالــري 
اليومــي للنخيــل الــذي لــم يتــم إضافــة 
البوليمــرات لــه، ويوجــد حاليــاً مركــب 
بوليمــرات البوتاســيوم يتــم اســتخدامه 
اخلليــج  مبنطقــة  النخيــل  مــزارع  يف 
مواجهــة  علــى  األشــجار  ملســاعدة 

الظــروف املناخيــة وتســريع منوهــا.
يف  مهمــاً  دوراً  البوليمــرات  وتلعــب 
للتربــة  كمحســنات  الزراعــي  القطــاع 
التركيــب  حتســن  يف  تســاهم  حيــث 
ــة  ــة ممــا يســاعد يف تهيئ البنائــي للترب
الظــروف املناســب إلنبــات البــذور يف 
ــك حتســن منــو  ــاد واملراقــد، وكذل امله
كمــا  احملميــة،  البيــوت  يف  النباتــات 
اســتهاك  فــى  التحكــم  علــى  تعمــل 
ــات  ــل الكمي ــرى مــن خــال تقلي مــاء ال

الــري.  فتــرات  واطالــة 
تركيــب  املقــال  هــذا  ونســتعرض يف   
وخــواص الهيدروجيــل بوليمــر، عــاوة 
ــرات  ــة للبوليم ــات العملي ــى التطبيق عل
يف القطــاع الزراعــي، مثــل دوره املهــم 
مــزارع  وانتاجيــة  منــو  حتســن  يف 
النخيــل مــن خــال حتســن خصائــص 
ــة الهشــة  ــة وأيضــاً الترب ــة الرملي الترب
ذات التركيــب البنائــي املفــكك، ورفــع 
وتقليــل  املغذيــات،  اســتخدام  كفــاءة 
املختلفــة،  باملبيــدات  التربــة  تلــوث 
وإدارة طــرق الــري بشــكل أفضــل للحــد 
مــن اســتهاك امليــاه واحملافظــة عليهــا.

البوليمرات 
احلجــم  كبيــرة  جزيئــات  عــن  عبــارة 
ارتبــاط  مــن  تتكــون  األبعــاد  ثاثيــة 
صغيــرة  جزيئــات  مــن  كبيــر  عــدد 
تســمى املومنــرات، وتتميــز البوليمــرات 
 10000 مــن  الكبيــر  اجلزيئــي  بوزنهــا 
إلــى 100000 مومنــور تقريبــاً، لــذا يطلق 
mac�  عليهــا البعــض اجلــزيء العمــاق 
romolecule” “, وجــزئ البوليمــر عبــارة 
عــن سلســلة حلقــات جلــزيء املومنــر 
ترتبــط معاً بروابط تســاهمية أوروابط 
الساســل  هــذه  تكــون  وقــد  أيونيــة، 
ــة، وحتــدد  ــة أو متشــعبة أو حلقي خطي
بصــورة  اجلزيئيــة  الساســل  طبيعــة 
البوليمــر، كمــا أن  جزئيــة خصائــص 
طريقــة جتمــع اجلزيئــات البوليمريــة 
لهــا دور أيضــاً يف حتديــد خصائــص 
البوليمــرات حيــث قــد تتجمــع عشــوائياً 
بــدون ترتيــب, أو تتجمــع يف ساســل 
طوليــة, أو منطويــة معــاً, أو تتجمــع يف 

أشــكال مختلطــة.
وقــد مت حتضيــر البوليمــرات ألول مــرة 
Hed� )يف خمســينيات القــرن املاضــي 

لــم  ولكنهــا   ,)rick and Mowry 1952
تســتخدم يف الزراعة إال يف الســبعينات 
بقــدر محــدود )Zhang et al., 2013(, إال 
امليــاه  العالــم الزمــة  انتبــاه  ومــع  أنــه 
امليــاه  علــى  العاملــي  الطلــب  وزيــادة 
وخاصــة  املختلفــة  لاســتخدامات 
التوســع العمرانــي, بــدأت عــدة جهــات 
يف التســعينيات بإجــراء االبحــاث علــى 
اســتخداماتها  املتعــددة  يف الزراعــات 
اســتخدام  بــدأ  وحاليــاً  املختلفــة, 
يف  جتــاري  نطــاق  علــى  البوليمــرات 
وأن  أهــداف  لعــدة  الزراعــي  القطــاع 
كان لــم يتــم اســتخدامه بالقــدر الــكايف 

يف املنطقــة العربيــة حتــى اآلن.
منــذ  البوليمــرات  إنتــاج  تطــور  وقــد 
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للتربــة  كمحســنات  الســبعينات 
بهــدف اســتغالها يف زراعــة املناطــق 
الصحراويــة واجلافــة، حيــث مت رفــع 
كفاءتهــا ليســتمر مفعولهــا يف التربــة 
قدرتهــا  رفــع  وكذلــك  أطــول،  لفتــرة 
ــى  ــدالت أعل ــاء مبع ــى امتصــاص امل عل
وتوفيــره للنبــات لفتــرة زمنيــة أطــول 
التأثيــرات  تقليــل  يف  يســاهم  ممــا 
جفــاف  مــن  املناخــي  للتغيــر  احلــادة 
علــى  احلــرارة  درجــات  وارتفــاع 
النباتــات املختلفــة، كمــا يتــم حتميــل 
األســمدة والعناصــر الغذائيــة وبعــض 
املبيــدات خاصــة مبيــدات احلشــائش 
يف  يســاعد  ممــا  البوليمــرات  علــى 
ــة. ــا بانتظــام وبصــورة تدريجي اطاقه
املجــال  يف  البوليمــرات  وتســتخدم 
وال  خاملــة  كمــواد  عــادة  الزراعــي 
تتفاعــل مــع حبيبــات التربــة، لــذا يعتمد 
تأثيرهــا يف التربــة علــى مواصفاتهــا 
الفيزيائيــة مثــل مــدى ثباتهــا يف التربــة، 
قدرتهــا علــى التشــبع باملــاء واطاقــه 
بكميــات عاليــة، وأيضــاً مــدى حتملهــا 
كمــا  التربــة،  يف  املختلفــة  للظــروف 
ــة ومــدى تواجــد  ــر خصائــص الترب تؤث
نســبة مــن األمــاح وخاصــة الصوديــوم 
يف  كمــا  عاليــة  بكميــات  والكالســيوم 
األراضــي اجليريــة علــى مــدى كفــاءة 

البوليمــرات. وفعاليــة 
أهــم العوامــل التــي حتــدد مــدى كميــة 

ــاه التــي ميتصهــا البوليمــر: املي
1.  توافــر كميــات كبيــرة مــن مجموعــة 
الكربوكســيل التــي ترتبــط بالسلســلة 
أن  ميكــن  والتــي  للبوليمــر  اجلانبيــة 

ترتبــط بهــا جزيئــات املــاء.
2. التركيــب البنائــي للبوليمــرات ومــدى 
هيكلهــا  يف  مناســبة  فراغــات  توفــر 
البنائــي يســمح بامتصــاص كميــة كبيــرة 

.)Qureshi et al. 2015( مــن املــاء

ويتــم تصنيــف البوليمــرات إلــى عــدة 
تصنيفــات منهــا:

1.  تبعا لنوعيتها تنقسم إلى:
1. بوليمــرات طبيعيــة: وهــي بوليمــرات 
مــن  يتــم حتضيرهــا  للبيئــة  صديقــة 
حيوانيــة،  أو  نباتيــة  طبيعيــة  مــواد 
املجــال  يف  واســعة  تطبيقــات  ولهــا 
الزراعــي بســبب خصائصهــا املتميــزة 
مثــل حتللهــا بســهولة ملــواد غيــر ضــارة 
بالبيئــة، صديقــة للبيئــة، تكلفــة انتاجها 
بســيطة، ويتــم حتضيرهــا مــن منتجــات 
والنشــا،  البروتينــات،  مثــل  نباتيــة 
منتجــات  أو  واملّطــاط،  والســليلوز، 
ــن. حيوانيــة مثــل الكيتــوزان واجليات
2. بوليمــرات مخلقــة صناعيــاً: حيــث 
crosslink� ــة  ــا بطريق ــا إم ــم تخليقه )يت

ing( حيــث يتــم ربــط جزيئــات البوليمــر 
ببعضهــا بروابــط تســاهمية أو روابــط 
ــا  ــك باســتخدام أشــعة جام ــة وذل أيوني
يتــم  كمــا   ,  )Ghobashy et al., 2017(
عــن  كيميائيــاً  البوليمــرات  تخليــق 
طريــق اســتخدام الفورمالدهيــد كعامــل 

مســاعد لربــط جزيئــات البوليمــر معــاً  
..)Marandi, et al., 2008(

2. تبعًا لتركيبها تقسم إلى:
متجانســة:  بوليمــرات   .1
وتتكــون مــن نــوع واحــد مــن الساســل 

يــة ليمر لبو ا
 Homopolymeric hydrogels )Takashi  

.)et  al.,2007
وتتكــون  مختلطــة:  بوليمــرات   .2
الساســل  مــن  أكثــر  أو  نوعــن  مــن 

يــة ليمر لبو ا
 Copolymeric hydrogels )Yang et al., 

 )2002
وهــي  العديــدة:  البوليمــرات   .3
البوليمــرات  يف  األهــم  املجموعــة 
مــن  أكثــر  أو  نوعــن  مــن  وتتكــون 
البوليمــرات الطبيعيــة والصناعيــة معــاً 
Multipolymer inter� واحــ مركــب  ديف 
   penetrating polymeric hydrogel )IPN(,

.  ))Hacker and Mikos 2011
3. كمــا يتــم تقســيم البوليمــرات تبعــا 

إلــى: الفيزيائيــة  خلصائصهــا 
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1. بوليمرات متبلورة »صلبة«
2. بوليمرات غير متبلورة »سائلة«

ويطلــق  متبلــورة  شــبه  بوليمــرات   .3
زجاجيــة« »بوليمــرات  أيضــاً  عليهــا 

البوليمــرات  أنــواع  جميــع  وتعمــل 
ممكنــة  كميــة  أكبــر  امتصــاص  علــى 
بهــدف  بهــا  واالحتفــاظ  املــاء  مــن 
اتاحتهــا للنبــات عنــد جفــاف منطقــة 
نــوع  كل  قــدرة  وتختلــف  اجلــذور, 
علــى امتصــاص كميــة معينــة مــن املــاء, 
والكميــة التــي ميكــن ضخهــا للنبــات 
مــرة أخــرى تبعــاً ملواصفــات وخصائص 
تصنيعهــا, ولذلــك تختلــف البوليمــرات 
علــى  قدرتهــا  يف  لنوعيتهــا  تبعــاً 
كميــات  يف  وكذلــك  املــاء,  امتصــاص 
امليــاه والعناصــر الذائبــة التــي ميكــن 
اطاقهــا مــرة أخــرى للنباتــات, فنجــد 
أن هنــاك أنــواع مــن البوليمــرات متتص 
حوالــي 300 صعــف حجمهــا مــن املــاء, 
وأنــواع أخــرى تصــل قــدرة امتصاصهــا 
تقريبــاً  ضعــف   1000 حلوالــي  للمــاء 

املــاء,  مــن  كبيــرة  كميــات  يوفــر  ممــا 
 Super Absorption نــوع   ويعتبــر 
أنــواع  أهــم  مــن   )  Polymer  )SAP
الزراعــة  يف  املســتخدمة  البوليمــرات 
العاليــة  بقدرتــه  يتميــز  حيــث  حاليــاً 
علــى امتصــاص املــاء واالحتفــاظ بــه 
حيــث تصــل قــدرة 1 جــم جــاف منــه 
علــى امتصــاص مــن 400 إلــى 1500جــم 
مــاء, ولذلــك فــإن االســتخدام الصحيــح 
لهــذه البوليمــرات يتيــح للنبــات حوالــي 
%95 مــن احملتــوى املائــي املمتــص, كمــا 
لهــذا  غذائيــة  عناصــر  إضافــة  يتــم 
النبــات  اســتفادة  يزيــد  ممــا  املركــب 
 .)Woodhouse and Johnson 1991(

)صــورة1(
أهــم أنــواع البوليمــرات املســتخدمة يف 

الزراعــة:
يوجــد نوعــان رئيســيان مــن البوليمــر 
يتــم اســتخدامهم يف املجــال الزراعــي 

كالتالــي:
1. بوليمــرات قابلــة للذوبــان يف املــاء » 

 :»Water-soluble Polymers
البوليمــرات  مــن  أنــواع  وتشــمل 
املختلطــة  والبوليمــرات  املتجانســة 
وتتكــون مــن ساســل خطيــة ومنهــا:
Poly)eth� جليكــول  ايثلــن  البولــي   .1

,))ylene glycol
Poly)vinyl alco� 2. البولــي فينيلكــول

,))hol
,)Polyacrylates( 3. البولي اكريليت

Polyacryl�( اكريليميــد  البولــي   .4
)amide( )Azzam 1980

 « املــاء  يف  ذائبــة  غيــر  بوليمــرات   .2
:»Gel-forming polymers

املــاء  يف  تــذوب  ال  بوليمــرات  وهــي 
ومت اســتخدامها يف القطــاع الزراعــي 
ألول مــرة يف الثمانينــات، وهــي عبــارة 
عــن بللــورات جافــة متتــص املــاء حتــى 

التشــبع، وتتميــز بوليمــرات هــذا النــوع 
ضعــف  امتصــاص  علــى  بقدرتهــا 
املــاء، وعنــد  1000 مــرة مــن  حجمهــا 
جفــاف التربــة حــول منطقــة اجلــذور 
يتــم حتريــر املــاء واملغذيــات املخزنــة 
فيهــا ببطــىء للنباتــات، وتعتبــر معظــم 
القطــاع  يف  املســتخدمة  البوليمــرات 
الزراعــي مــن ضمــن هــذه املجموعــة 
ــاه  ــات مي ــل كمي ــى تقلي ــث تعمــل عل حي
فتــرات  واطالــة  املســتخدمة  الــري 

الــري.
وعــادة ال يتــم اســتخدام البوليمــرات 
الرتفــاع  جتاريــاً  منفــردة  بصــورة 
تكلفتهــا االقتصاديــة، لــذا يتــم خلطهــا 
مــع مركبــات أخــرى لتكويــن مركبــات 
ماديــاً  مجهــدة  وغيــر  اقتصاديــة 
للمزارعــن مثــل خلــط البوليمــرات مــع 
خــام البنتونيــت لتكويــن مركــب يعــرف 
Hy� كمبوزيــت  »هيدروجيــل   باســم 
نســبة  فيــه  drogel composite«وتصــل 
ــاً )حجــم  البوليمــر حلوالــي %10 تقريب

حجــم(.  /
كمــا تضــاف عناصــر ســمادية بطيئــة 
لتحقيــق  البوليمــرات  إلــى  التحلــل 
خــال  مــن  األســمدة  مــن  اســتفادة 
الحتياجــات  تبعــاً  ببــطء  توفرهــا 
تقليــل  الوقــت  نفــس  ويف  النبــات، 
فقدهــا بالغســيل، كذلــك ميكــن حتميــل 
البوليمــرات  علــى  املختلفــة  املبيــدات 
ويقلــل  البوليمــر  دور  يضاعــف  ممــا 
تكاليــف اإلضافــة بالنســبة للمزارعــن.
وتتوافــر حاليــاً العديــد مــن مركبــات 
تتوافــر  والتــي  التجاريــة  البوليمــر 
أو  مختلفــة  ســمادية  عناصــر  بهــا 
وحتــى  فطريــة  أو  حشــرية  مبيــدات 
إضافتهــا  يتــم  احلشــائش  مبيــدات 
حاليــاً ملركبــات البوليمــر لتقليــل منــو 
للمحصــول  ومنافســتها  احلشــائش 
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لرئيســي. ا
أهــم طــرق اســتخدام البوليمــرات يف 

الزراعــة
التربــة  مــع  البوليمــرات  خلــط  يتــم 
فتتكــون كتلــة هاميــة غيــر متبلــورة لهــا 
القــدرة علــى امتصــاص املــاء واطاقــه 
لفتــرة طويلــة مــن الوقــت، حيــث تعمــل 
البوليمــرات كمصــدر لإلطــاق البطيء 
للمــاء والعناصــر الغذائيــة الذائبــة يف 
التربــة واتاحتهــا للنبــات لفتــرة ممتــدة 
املختلفــة  النمــو  مراحــل  مــع  تتــاءم 
Abobat� ــة )  ــه الفعلي )وتبعــاً الحتياجات
ta2018 وتتــم اإلضافــة بعــدة طــرق تبعــاً 

ــي: لنــوع النبــات املنــزرع كمــا يل
إضافــة  تتــم  النخيــل  مــزارع  يف   .1
البوليمــر يف جــور حــول النخلــة علــى أن 
تتــم تغطيــة البوليمــر بجــزء مــن تــراب 

اجلــورة بعــد االضافــة. )صــورة 2(
خلــط  يعتبــر  الفاكهــة  بســاتن  2. يف 
البوليمــرات داخــل التربــة يف منطقــة 
مناســبة  الطــرق  أكثــر  مــن  اجلــذور 
فقــد  لتــايف  وذلــك  لأشــجار 
البوليمــرات عنــد وضعهــا علــى ســطح 

التربــة.
واخلضــر  احلقليــة  احملاصيــل  يف   .3
باطــن  يف  البوليمــرات  اضافــة  يتــم 
اخلــط اثنــاء جتهيــز التربــة للزراعــة 
بحيــث يتــم تغطيــة مــع زراعــة النباتــات 
ويكــون قريبــاً للجــذور لتحقيــق أقصــى 

اســتفادة للنبــات )صــورة 3(.
4. ميكــن رش البوليمــرات علــى ســطح 
ــة  ــق هــذه الطريق ــة ولكــن ال حتق الترب
حيــث  للنباتــات،  املطلوبــة  االســتفادة 
يظــل جــزء منهــا بعيــدا عــن اجلــذور 
وال تســتفيد منــه النباتــات، كمــا يفقــد 

بســهولة نتيجــة تعرضــه للشــمس.
وعــادة يتــم اضافة مخلــوط البوليمرات 
حجــم   %  0.1 حوالــي  بنســبة  للتربــة 

تقريبــاً، حيــث ميكنهــا امتصــاص كميــة 
ضعــف   1000 إلــى   300 تعــادل  ميــاه 
البوليمــر  لنــوع  تبعــا  تقريبــاً  حجمهــا 

املســتخدم.
إضافــة  أن  األبحــاث  أوضحــت  وقــد 
تركيــزات منخفضــة مــن البوليمــرات 
 SAP بنســبة %0.001 للتربــة مــن نــوع
أعطــت  /هكتــار  22كجــم  مبعــدل  أى 
نتائــج جيــدة يف حتســن اخلصائــص 
الفيزيائيــة للتربــة كنســبة التهويــة، كمــا 
بــن  واالندمــاج  التكتــل  نســبة  قللــت 
Wallace and Wal� )حبيبــات التربــة   

.)lace1986
أهميــة اســتخدام البوليمــرات يف مــزارع 

النخيل
مــن املعــروف أن معظــم مــزارع النخيــل 
توجــد يف املناطــق الصحراويــة والتــي 
ــري  ــاه الصاحلــة لل ــة املي ــي مــن قل تعان
لــذا فــإن اســتخدام البوليمــرات يعتبــر 
مــزارع  يف  الواعــدة  التطبيقــات  مــن 

ــى: ــث يعمــل عل ــل حي النخي
ميــاه  مــن  كبيــر  بجــزء  االحتفــاظ   .1
الــري لفتــرات طويلــة واتاحتهــا للنخلــة 

بعــد جفــاف التربــة.
2. زيادة كفاءة استخدام املياه.

للتربــة  احلقليــة  الســعة  زيــادة   .3
اخلفيفــة. الرمليــة 
4. اطالة فترات الري.

5. زيادة نســب جناح الفســائل احلديثة 
الزراعة.

6. حتســن كفــاءة األســمدة املضافــة 
وتقليــل الكميــات املهــدرة منهــا.

7. حتقيــق منــو خضــري جيــد ألشــجار 
النخيــل.

8. احلصــول علــى ثمــار ذات مواصفات 
جيدة.

البوليمــرات  اســتخدام  ويفضــل عنــد 
اذابــة  تتــم  أن  النخيــل  مــزارع  يف 

البوليمــر يف كميــة مناســبة مــن املــاء 
قبــل االضافــة مــع ضــرورة عمــل جــورة 
اضافــة  تتــم  ثــم  ومــن  النخلــة  حــول 
فــى  النخلــة  حــول  البوليمــر  محلــول 
منطقــة اجلــذور علــى أن تتــم اإلضافــة 
بعــد الــري بحيــث تكــون التربــة مازالــت 
رطبــة، ثــم يتــم تغطيــة مــكان االضافــة 
نســبة  بــه  اجلــورة  تــراب  مــن  بجــزء 

.)4 رطوبــة )صــورة 
 وتختلــف كميــة البوليمــر املضافــة إلــى 
الشــجرة  وحجــم  لعمــر  تبعــاً  النخلــة 
وعــادة تتــراوح الكميــة بــن 300 جــم 
لأشــجار الصغيــرة، وتصــل إلــى 500 

املثمــر. الكبيــر  للنخيــل  جــم 
عنــد  املطلوبــة  االحتياطــات  أهــم 
مــزارع  يف  البوليمــرات  اســتعمال 

لنخيــل ا
1. عنــد االضافــة يف مــزارع النخيــل 
ــد  ــات عن يفضــل عمــل جــور حــول النب
نهايــة املجمــوع اجلــذري لتــايف تقطيــع 
ليتــم  اجلذريــة  الشــعيرات  مــن  جــزء 
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إضافــة البوليمــر فيهــا.
ــا نســبة  ــة به ــون الترب 2. يفضــل أن تك

ــة. ــل اإلضاف ــة قب ــن الرطوب م
تــراب  مــن  جــزء  اســتخدام  يتــم   .3
إضافــة  بعــد  التــردمي  يف  اجلــورة 

 )5 )صــورة  البوليمــر 
4. يتــم الــري مباشــرة بعــد االضافــة 

البوليمــر. لتنشــيط 
يف  البوليمــرات  اســتخدام  عنــد   •
إضافــة  يفضــل  الفاكهــة  بســاتن 
ــرة ســكون األشــجار  البوليمــرات يف فت
اجلديــد  املوســم  نشــاط  بــدء  وقبــل 
بــدء  مــع  اســتفادة  أقصــى  لتحقيــق 

اجلــذري. املجمــوع  نشــاط 
يف  البوليمــرات  اســتعمال  عنــد   •
احملاصيــل احلقليــة واخلضــر يراعــى 
تغطيــة البوليمــر بعــد اإلضافــة حتــى 
يكــون قريــب ملنطقــة اجلــذور ولتــايف 

اجلويــة. للظــروف  الســلبي  التأثيــر 
 دور البوليمرات يف التربة

 إن إضافــة البوليمــرات للتربــة تعمــل 
الطبيعيــة  خصائصهــا  حتســن  علــى 

ــي: ــا يل كم
1. زيــادة قــدرة التربــة علــى االحتفــاظ 
املختلفــة  الغذائيــة  والعناصــر  باملــاء 

.)1997Jhurry(
2. زيادة كفاءة استخدام مياه الري.

للتربــة  احلقليــة  الســعة  زيــادة   .3
 Khoram-Del,( طويلــة  ملــدة  اخلفيفــة 

)  1997
3. حتسن نفاذية التربة الثقيلة.

الــري  ميــاه  كميــات  تقليــل   .4
. مة ملســتخد ا

5. اطالــة فتــرات الــري وتقليــل تكاليــف 
الري.

الثقيلــة  بالتربــة  التهويــة  حتســن   .6
Wal� )نتيجــة لتقليــل اندمــاج حبيباتهــا 

.  )lace and Wallace 1986
7. زيــادة نشــاط الكائنــات الدقيقــة يف 

 Khodadadi(  2016 ( التربــة
8. احلد من تعرية التربة.

منــو  حتســني  يف  البوليمــرات  أهميــة 
النباتــات وإنتاجيــة 

ــل  ــادة نســب جنــاح فســائل النخي 1. زي
بعــد الشــتل.

2. حتســن منــو أشــجار النخيــل وزيــادة 
انتاجها.

3. حتسن إنبات البذور )صورة 6 (.
4. تشــجيع منــو اجلــذور وتغلبهــا علــى 

ظــروف االجهــاد )صــورة7(. 
5. زيــادة فــرص جنــاح الشــتات بعــد 
ــر  ــاءة نتيجــة توف الزراعــة ومنوهــا بكف

ــرة أطــول. ــة لفت ــة بالترب الرطوب
) )Baker 1991 6. زيادة منو النباتات

 Vundavalli et( ــاه للنبــات 7. توفيــر املي
. )al., 2015

ــة  ــة املختلف ــر العناصــر الغذائي 8. توفي
ــات. ــة للنب ــة الغذائي وحتســن احلال

9. ترشــــيد استخدام االســمدة وزيــادة 
كفاءتهــا.

بالغســيل  االســمدة  فقــد  10.تقليــل 
 Jhurry( وبالتالــي تقليــل تلــوث البيئــة

)1997
11.زيــادة اإلنتــاج النباتــي حتــت ظــروف 

اجلفاف.
12.حتسن نوعية احملصول الناجت.

يف  البوليمــرات  اســتخدام  فوائــد  أهــم 
الزراعــة

يف  البوليمــر  اســتخدام  اكتســب 
الزراعــة زخــم كبيــر يف الفتــرة األخيــرة 
مهمــة  ملشــاكل  حلــوالً  وفــر  حيــث 
الفتــرة  يف  الزراعــي  القطــاع  تواجــه 
زيــادة  إلــى  احلاجــة  ومنهــا  احلاليــة 
إنتاجيــة وحــدة املســاحة ألقصــى قــدر 
البشــرية،  احتياجــات  لتلبيــة  ممكــن 
امليــاه  اســتخدام  كفــاءة  رفــع  وكذلــك 
البيئــة  علــى  ســلبية  تأثيــرات  بــدون 
ــة بســرعة،  واســتنزاف املــوارد الطبيعي
حيــث ميكــن للبوليمــرات أن تعمــل علــى 
ــة  ــة للترب حتســن اخلصائــص الطبيعي
مــن كثافــة وتركيبهــا البنائــي, كمــا تؤثــر 
تســاعد  حيــث  التربــة  نفاذيــة  علــى 
الثقيلــة  التربــة  نفاذيــة  زيــادة  علــى 
الفرصــة  التاحــة  تكتلهــا  مــن  واحلــد 
تعمــل  كمــا  للجــذور,  اجليــد  للنمــو 
علــى تقليــل معــدالت البخــر مــن خــال 
مســك املــاء يف جزيئــات البوليمــر ممــا 
ــى طبقــات  ــل مــن فقــده بســرعة إل يقل
التربــة البعيــدة عــن جــذور النباتــات. 
لزيــادة  البوليمــرات  تســتخدم  كمــا 
املختلفــة،  واملبيــدات  األســمدة  كفــاءة 
أقــل  كميــات  الســتخدام  يــؤدي  ممــا 
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مــن هــذه املــواد وبالتالــي حمايــة البيئــة 
بصــورة غيــر مباشــرة عــن طريــق احلــد 
مــن التلــوث بهــذه املــواد ومتبقياتهــا. 
فوائــد  أهــم  يلــي  فيمــا  ونســتعرض 
الزراعــة  فــى  البوليمــرات  اســتخدام 
ودورهــا املرتقــب يف زيــادة انتــاج الغــذاء 
والكســاء الــذي حتتاجه البشــرية خال 
الفتــرة املقبلــة ومــدى تأثيــر ذلــك علــى 
األمــن الغذائــي للــدول املختلفــة خاصــة 

الــدول التــي تعانــي مــن اجلفــاف.
الفســائل  جنــاح  نســبة  زيــادة   .1

 : ة يــد جلد ا
مــزارع  يف  البوليمــرات  تعمــل  حيــث 
النخيــل احلديثــة اإلنشــاء علــى توفيــر 
امليــاه باســتمرار حــول جــذور الفســائل 
ممــا يتيــح فــرص أفضــل لنمــو اجلــذور 
اجلديــدة وزيــادة نســبة جناح الفســائل.

2. زيادة إنتاجية مزارع النخيل:
إن الهــدف األساســي ملــزارع النخيــل 
ــادة اإلنتاجيــة وحتســن  املثمــرة هــو زي
الحتفــاظ  ونظــراً  الثمــار,  جــودة 
أطــول  لفتــرة  بامليــاه  البوليمــرات 
وإتاحتهــا للنخلــة عنــد جفــاف التربــة 
حتمــل  علــى  األشــجار  يســاعد  ممــا 
موجــات  خاصــة  املناخيــة  الظــروف 
اجلفــاف واحلــرارة العاليــة, وبالتالــي 
ممــا  النخيــل  أشــجار  منــو  حتســن 
وفيــر  محصــول  إنتــاج  يف  يســاعد 
اســتخدام  بــدأ  وقــد  ممتــازة,  وثمــار 
مــزارع  يف  االنتشــار  يف  البوليمــرات 
النخيــل مبنطقــة اخلليــج العربــي ويف 
مصــر كأحــد املــواد التــي تســاعد علــى 
زيــادة منــو وإنتاجيــة النخلــة واحلصــول 
مــن  ممتــازة  جــودة  ذات  ثمــار  علــى 
علــى  النخلــة  قــدرة  زيــادة  خــال 
مواجهــة الظــروف املناخيــة الصعبــة.

3. حتسني منو الشتالت:
إن منــو الشــتات املختلفــة وجناحهــا 

ــوى  ــد كلمــا زاد احملت بعــد الزراعــة يزي
اطالــة  مــع  التربــة  يف  الرطوبــي 
فتــرات الــري، لــذا فــإن تقليــل اآلثــار 
الســلبية لإلجهــاد النــاجت عــن اجلفــاف 
 )SAP( مثــل  البوليمــرات  باســتعمال 
إنتاجيــة  لتحســن  النهايــة  يف  يــؤدي 
 Ali( النبــات وزيــادة احملصــول الكلــي

et al., 2014(.)صــورة8(
يف  الكلوروفيــل  محتــوى  زيــادة   .4

: ت لنبــا ا
إن اســتخدام البوليمــرات يزيــد معــدل 
األوراق،  يف  الكلوروفيــل  صبغــات 
كمــا يســاهم يف زيــادة كفــاءة التمثيــل 
الضوئــي حتــت ظــروف اجلفــاف ممــا 
ــة علــى حتســن منــو  ينعكــس يف النهاي
النبــات حتــت ظــروف االجهــاد املختلفة 

Weia et al., 2015( (
5. زيادة احملتوى املائي لألوراق: 

تزيــد  للتربــة  البوليمــرات  إن إضافــة 
النباتــات  ألوراق  املائــي  احملتــوى 
يف  يســاهم  ممــا   )16%  4-( بحوالــي 
وزيــادة  للجفــاف  النباتــات  حتملهــا 
 Weia النمــو اخلضــري والثمــري للنبــات

.))et al., 2015
6. زيادة عدد وحجم األوراق: 

كمحســن  البوليمــرات  اســتعمال  إن 
املنزرعــة  الرمليــة  لأراضــي  تربــة 
عــدد  زيــادة  علــى  تعمــل  باخلضــر 
معــدل  وزيــادة  النباتــات  يف  األوراق 
النمــو اخلضــري نتيجــة زيــادة احملتــوى 

.  )9 )صــورة  للنباتــات  املائــي 
7. البوليمرات كمحسن تربة: 

كمحســنات  البوليمــرات  تســتخدم 
تربــة منــذ فتــرة طويلــة حيــث أن خلــط 
الســطحية  الطبقــة  يف  البوليمــرات 
للتربــة )خاصــة التربــة الرمليــة( يعمــل 
علــى حتســن اخلصائــص الفيزيائيــة 
التربــة  تفكيــك  خــال  مــن  للتربــة 

الثقيلــة وتقليــل تضاغطهــا, وحتســن 
ــادة  ــى زي ــة, كمــا تعمــل عل ــة الترب نفاذي
ــى االحتفــاظ  ــة عل ــة الرملي قــدرة الترب
باملــاء, ويقلــل فقــد املــاء بســرعة منهــا, 
ــاء,  ــاءة اســتخدام امل ــد مــن كف ممــا يزي
وتقليــل كميــات امليــاه املســتخدمة يف 
الــري, عــاوة علــى احلــد مــن تعريــة 
التربــة، وبالتالــي زيــادة انبــات البــذور, 
وارتفــاع نســبة جنــاح الشــتات نتيجــة 
ممــا  أفضــل  بشــكل  اجلــذور  منــو 
ينعكــس علــى زيــادة كفــاءة منــو النباتات 
خاصــة يف التربــة املفككــة ويف املناطــق 

.)Ghobashy et al., 2018( اجلافــة( 
8. إنتاج أسمدة بطيئة التحلل:

العاليــة  بقدرتهــا  البوليمــرات  تتميــز 
مــن  كبيــرة  كميــات  امتصــاص  علــى 
الوقــت  نفــس  ويف  واملغذيــات  املــاء 
اطاقهــا ببطــيء للنبــات عنــد احلاجــة 
إليهــا، وبالتالــي زيــادة كفــاءة اســتخدام 
األســمدة، كمــا تظــل امليــاه واملغذيــات 
قريبــة مــن جــذور النباتــات ملــدة طويلة، 
ويف نفــس الوقــت ال تفقــد العناصــر 
التربــة  أو  املــاء  الغذائيــة بســهولة يف 
ــات.  ــداً عــن جــذور النبات احمليطــة بعي
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9. تغليف البذور:
يف  البوليمــرات  اســتخدام  ميكــن   
تغليــف البذورحيــث يعمــل ذلــك علــى 
تســريع إنبــات ومنــو البــذور، وحمايتهــا 
التربــة  فــى  االمــراض  بعــض  مــن 
باضافــة بعــض املبيــدات املتخصصــة 
بكميــات مناســبة، لزيــادة نســبة االنبات 
كماميكــن  البناتــات،  منــو  وحتســن 
ومبيــدات  منــو  منظمــات  إضافــة 
البوليمــرات حلمايــة  علــى  وحتميلهــا 
املختلفــة  األمــراض  مــن  الشــتات 

.)Abd EI-Rehim et al., 2004(
10.املبيدات احليوية البوليمرية:

يعتبــر تصنيــع مبيــدات حيويــة بوملريــة 
ميكــن  التــي  التقنيــات  أحــدث  مــن 
وذلــك  البوليمــرات  فيهــا  تســاهم  أن 
اجلانبيــة  اآلثــار  تقليــل  أو  لتجنــب 
ــة،  ــى البيئ ــدات عل ــذه املبي ــة له احملتمل
ــدأ العمــل يف هــذا االجتــاه مــن  وقــد ب
 Ahmed( املاضــي  القــرن  تســعينيات 
هــذه  اســتعمال  يحقــق  حيــث   ,)1990

منهــا:  عــدة مميــزات  املبيــدات 
أقــل  كيماويــات  نســب  اســتخدام   .1

التقليديــة. املبيــدات  يف  عنهــا 
اجلوفيــة  وامليــاه  البيئــة  حمايــة   .2
ــات  ــات الكيماوي ــل كمي مــن خــال تقلي

املســتخدمة.
ــات املختلفــة  ــل ســمية الكيماوي 3. تقلي
مــن خــال التحكــم يف تقليــل قدرتهــا 
ووصولهــا  التربــة  يف  االنتقــال  علــى 

للميــاه اجلوفيــة بســرعة.
4. إطــاق املبيــدات باســتمرار وببطيء 

ممــا يتيــح حمايــة أكبــر للنبات.
اســتخدام  مــرات  عــدد  تقليــل   .5
املبيــدات نظــراً لتواجــد املــواد الفعالــة 

أطــول. ملــدة 
6. توفيــر اجلهــد واملــال نتيجــة لتقليــل 
املختلفــة  الكييماويــات  اســتخدام 

املعامــات. عــدد  وتقليــل 
منــو  علــى  الســيطرة  يف  تســاعد   .7
املســتمر  نتيجــة اإلطــاق  احلشــائش 
احملصــول  تضــرر  بــدون  للكيماويــات 

األساســي.
مستقبل البوليمرات يف الزراعة:

األبحــاث  مــن  العديــد  حاليــاً  جتــري 
إلنتــاج مخلــوط بوليمــرات مــع مــواد 
التكلفــة  لتقليــل  جديــدة  حاملــة 
االقتصاديــة كمــا حــدث عنــد إضافــة 
البوليمــرات إلــى خــام البنتونيــت وذلــك 
التاحــة البوليمــرات لقطــاع أكبــر مــن 

املزارعــن.
النخيــل  مــزارع  يف  التوســع  ظــل  يف 

الدخــل  لزيــادة  املختلفــة  بأصنافــه 
املائيــة  املــوارد  قلــة  ومــع  القومــي 
املتاحــة ميكــن أن يلعــب البوليمــر دور 
مهــم يف تشــجيع منــو االشــجار وزيــادة 
احملصــول، حيــث ميكــن إضافــة مــن 
لعمــر  تبعــا  جم/نخلــة   500 إلــى   250
هــذه  تســاهم   النخلــة حيــث  وحجــم 
الكميــة يف حتســن منــو النخلــة واطالــة 
فتــرات الــري بــدون تأثيــر علــى النمــو 
االحتفــاظ  خــال  مــن  واإلنتاجيــة 
ــة  ــدة مــن الرطوب باســتمرار بنســبة جي
حــول اجلــذور, ممــا يــؤدي للحصــول 
علــى إنتاجيــة عاليــة مــن النخلــة مــع 
احلفــاظ علــى كميــات امليــاه املتاحــة 
تعمــل  حيــث  ممكنــة,  فتــرة  ألكبــر 
الرطوبــة  توفيــر  علــى  البوليمــرات 
حــول جــذور النخيــل باســتمرار ممــا 
يســاعدها يف التغلــب علــى الظــروف 
ــا. ــي تتعــرض له ــة الت ــة  الصعب املناخي
بوليمــرات  انتــاج  حاليــا  يتــم  كمــا 
كفاءتهــا  لزيــادة  النانــو  بتكنولوجيــا 
poly� )وتقليــل كميــات البولــي اكريليــت 
ــل  ــي تقلي acrylate(  املســتخدمة وبالتال
محتــوى املركــب مــن املــواد الغيــر قابلــة 
علــى  واحلفــاظ  التربــة  يف  للتحلــل 
 ,  )Vundavalli et al., 2015( البيئــة 
وهنــاك أبحــاث متقدمــة جتــري حاليــاً 
يف  الزراعيــة  املخلفــات  الســتخدام 
إنتــاج البوليمــرات ممــا ينعكــس علــى 
علــى  عــاوة  للبيئــة  أفضــل  حمايــة 
ــر  ــة للبوليمــرات كتوفي ــد املعروف الفوائ
للنبــات  الغذائيــة  والعناصــر  امليــاه 
وتعظيــم العائــد للمزارعــن مــن خــال 
للمخلفــات  االقتصــادي  االســتخدام 
الزراعيــة, كمــا جتــري حاليــاً أبحــاث 
لتغطيــة جزيئــات الكالســيوم النانويــة 
مبركــب مــن البوليمــرات لزيــادة كفــاءة 
علــى  للنبــات  وتوفرهــا  امتصاصهــا 
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مــدار موســم النمــو.
أهم السلبيات:

1. مــن ســلبيات اســتخدام البوليمــرات 
يف  امللوحــة  مبســتويات  تأثرهــا 
أليونــات  العاليــة  والتركيــزات  التربــة 
الكالســيوم والصوديــوم، كمــا أن حتلــل 
البوليمــرات املخلقــة صناعيــاً يحتــاج 
لزمــن طويــل وقــد يســبب مشــاكل بيئيــة 
 Serrano  et( القادمــة  العقــود  خــال 

.  )al.,  2015
غيــر  بطريقــة  اســتخدامها  عنــد   .2
تؤثــر  الثقيلــة  األراضــي  يف  مناســبة 
ســلباً علــى منــو النباتــات نتيجــة لتوفــر 
الرطوبــة العاليــة حــول جــذور النباتــات 
لفتــرة طويلــة ممــا يســاعد علــى انتشــار 
منــو  وتدهــور  الفطريــة  األمــراض 

النباتــات.
اخلامتة

حتميــة  أولويــة  هنــاك  ســتصبح 
حتتفــظ  التــي  املــواد  الســتخدام 
ــاءة  ــادة كف ــل البوليمــرات لزي ــاه مث باملي
اســتخدام امليــاه خــال املرحلــة القادمة 
وخاصــة يف املناطــق اجلافــة والشــبه 
جافــة مثــل املنطقــة العربيــة وذلــك يف 
ظــل قلــة مصــادر امليــاه العذبــة املتاحــة, 
بقدرتهــا  البوليمــرات  تتميــز  حيــث 
واملغذيــات  بامليــاه  االحتفــاظ  علــى 
عندمــا  للنباتــات  واتاحتهــا  النباتيــة 
يف  باجلــذور  احمليطــة  التربــة  تبــدأ 
البوليمــرات  اســتخدام  وأن  اجلفــاف, 
لهــا  املختلفــة  النخيــل  زراعــات  يف 
مــردود جيــد علــى حتســن منــو النخلــة 
وزيــادة انتاجيتهــا عــاوة علــى إنتــاج 
ثمــار متميــزة خاصــة عنــد اســتعمال 
بوليمــرات محملــة بالعناصــر الغذائيــة 
التــي حتتاجهــا النخلــة, وقــد أوضحــت 
باســتخدام  األبحــاث اخلاصــة  نتائــج 
املختلفــة  النباتــات  علــى  البوليمــرات 

التربــة  إلــى  البوليمــرات  إضافــة  أن 
يــؤدي المتصــاص  بطريقــة صحيحــة 
كميــات كبيــرة مــن املــاء تصــل ألضعــاف 
وبالتالــي  املســتخدم,  البوليمــر  حجــم 
متنــع فقــده مــع مــاء الصــرف، ممــا 
يف  الرطوبــي  احملتــوى  لزيــادة  يــؤدي 
وعندمــا جتــف  كبيــر،  بشــكل  التربــة 
النباتــات  بجــذور  احمليطــة  التربــة 
يتــم إطــاق هــذه امليــاه املخزنــة الــى 
منطقــة اجلــذور ببــطء, كمــا أن إضافــة 
منظمــات  وبعــض  املختلفــة  العناصــر 
املبيــدات  بعــض  علــى  عــاوة  النمــو 
التــي يحتاجهــا النبــات خــال دورة منوه 
العمليــة  تكاليــف  خفــض  يف  تســاعد 
الزراعيــة ممــا يزيــد ربحيــة املــزارع, 
البيئــة  تلــوث  مــن  للحــد  باإلضافــة 
نتيجــة تكــرار اســتخدام كميــات كبيــرة 
مــن املــواد الكيميائيــة ســواًء كمغذيــات 
أو مبيــدات, ويف نفــس الوقــت احلفــاظ 
علــى كميــات امليــاه املتاحــة ورفــع كفــاءة 

اســتخدامها.
الســتعمال  احملــدد  العامــل  ويعتبــر 
ــوع معــن مــن البوليمــرات هــو مــدى  ن
قدرتــه علــى االحتفــاظ بكميــات كبيــرة 
مــن املــاء والعناصــر الغذائيــة، وإطــاق 
عنــد  للنباتــات  منهــا  عاليــة  نســبة 

احلاجــة إليهــا، وكذلــك مــدى التحلــل 
وعــدم  البوليمــرات  لهــذه  احليــوي 

البيئــة منهــا. تضــرر 
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استخالص العصير واملربى والدبس 
من التمور مبنطقة اجلفرة

ــى  ــر واملرب ــا باســتخاص العصي قمن
والدبــس )الــُرب( مــن متــر )التغيــات 
املعالــج  املــاء  باســتخدام  والدقلــة( 
 5 الــى  التمــر  مــن  كجــم   1 بنســبة 
لتــر( يف درجــة  املــاء )5  كجــم مــن 
 98 ْم،   65 30ْم،  اســتخاص  حــرارة 
ْم واســتخدام جتربــة التــذوق لتقييــم 
ــى زوار  ــا عل ــد اعتمدن املنتجــات. وق
باجلفــرة  املقامــة  النخيــل  ورشــة 
مبدينــة هــون يف الفتــرة 6-4 مايــو 
ــت  ــم املنتجــات، وقــد اثبت 2017 لتقيي
واملربــى  العصيــر  انتــاج  الدراســة 
التغيــات  متــر  )الُرب(مــن  والدبــس 
والدقلــة ووجــد قبــوالً يتــراوح مــا بــن 
اجليــد واجليــد جــداً، ولكــن فضــل 
املتذوقــن العصيــر املســتخلص مــن 
درجــة  عنــد  )الدقلــة(  نــوع  التمــر 

املســتخلصة  واملربــى  ْم،   65 حــرارة 
مــن متــر نــوع )التغيــات( عنــد درجــة 
)الــُرب(  والدبــس  ْم،   98 حــرارة 
املســتخلص مــن التمــر نــوع )الدقلــة( 
وهــذه  ْم.   98 حــرارة  درجــة  عنــد 
تصنيــع  امكانيــة  تشــجع  النتائــج 
العصيــر واملربــى والدبــس )الــُرب( 

التمــور مبنطقــة اجلفــرة. مــن 
اســتخاص  املفتاحيــة:  الكلمــات 
العصيــر واملربــى والدبــس )الــُرب(، 

متــر التغيــات، متــر الدقلــة
املقدمة

مكونــات  أهــم  مــن  تعــد  التمــور 
فهــي  لذلــك  باإلضافــة  الغــذاء، 
ــة  ــد أيضــاً مصــدراً رئيســياً للعمل تع
تصديرهــا  خــال  مــن  الصعبــة 
واألمــر ال ينحصــر يف مجــرد العائــد 

gmkhalifah@hotmail.com

)1( مركز القابرو للتدريب الهندسي والتقني 
وتنمية المرأة

)2( جامعة الجفرة كلية العلوم، السودان

د. جالل الدين محمد خليفة حسن )1(
أنيسة عبد القادر محمد عبد الدائم )2(

شيماء محمد مرسوكة )2(

محــور الصناعات الغذائية
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االقتصــادي مــن ثمــار النخيــل فهناك 
منطقــة  ســكان  مــن  كبيــرة  أعــداد 
اجلفــرة تعتمــد علــى زراعــة وإنتــاج 
النخيــل وتعبئــه وتصنيــع ونقــل وبيــع 
التمــور وحيــث أن األســواق العربيــة 
ــي مــن تكــدس التمــور الفائضــة  تعان
مــن األصنــاف غيــر اجليــدة وغيــر 
املرغوبــة لاســتهاك املباشــر )1(. 
التمــر أو البلــح أو الرطــب أو البســر 
هــي ثمــرة أشجار الـــنخيل وهو أحــد 
الغذائيــة  بقيمتهــا  الشــهيرة  الثمــار 
صيفيــة  فاكهــة  وهــي  العاليــة 
وقــد  العربــي.  يف الوطــن  تنتشــر 
حياتهــم  يف  اعتمد العرب قدميــاً 
تأخــذ  والتمــر  عليهــا،  اليوميــة 
مقاســها  ويتفــاوت  بيضاويــاً  شــكًا 
 8 و  60 مم طــوالً  إلــى   20 بــن  مــا 
الثمــرة  تتكــون  30 مم قطــراً،  إلــى 
الناضجــة مــن نــواة صلبــة محاطــة 
يســمى الِقْطِمير  ورقــي  بغــاف 
يفصــل النــواة عــن القســم اللحمــي 
أول  الطلــع  يعتبــر   )1( يــؤكل  الــذي 
ظهــور مــن الثمــرة ويبــدأ هــذا الطــور 
بعــد التلقيــح مباشــرة بفتــرة قصيــرة 
يعتبــر  و  أســابيع   4-5 مــن  متتــد 
اخلــال ثانــي طــور مــن منــو ثمــرة 
باالســتطالة  الثمــرة  وتبــدأ  التمــر 
ويتصــف  أخضــر  لونهــا  ويصبــح 
الــوزن واحلجــم  بزيــادة ســريعة يف 
بالبــطء  البســر  الطــور  ويتصــف 
يف زيــادة الــوزن ويتغيــر اللــون إلــى 
اللــون األصفــر أو األحمــر أو األشــقر 
ومدتــه 5-3 أســابيع ويبــدأ الرطــب 
ثــم يعمهــا  يف ذنــب مرحلــة البســر 
ــة  ــح مائي ــاً تصب ــح الثمــرة رطب فتصب
وحلــوة وتتــراوح الفتــرة مــن 2 إلــى 4 
أســابيع والتمــر  هــو الطــور النهائــي 
قــد  اللينــة  واألصنــاف  للثمــرة 

يتماســك اللحــم بقــوام ويعتــم اللــون 
وتتجمــد القشــرة ويذكــر أنــه يوجــد 
أكثــر مــن 450 نوعــاً مــن التمــر يف 

العالــم.)1,2(
ســكريات  علــى  التمــور  حتتــوي 
والفركتــوز(  واجللوكــوز  )الســكروز 
وحتتــوي التمــور علــى كميــة جيــدة 
مــن Ca وP وهــي مهمــة لبنــاء العظــام 
تــوازن  وعنصــر K املهــم يف عمليــة 
وكذلــك  والقاعديــة  احلموضــة 
حركــة العضــات وعنصــر Mg املهــم 
أيضــاً يف حركــة العضــات وعنصــر 
بعــض  تركيــب  يف  يدخــل  الــذي   S
األساســية  األمينيــة  األحمــاض 
وكذلــك عنصــر Fe الــذي يدخــل يف 
تركيــب هيموغلبــن الــدم. أن هــذه 
مــن  الكثيــر  يف  تدخــل  العناصــر 
التفاعــات األنزمييــة وكذلــك توجــد 
وهــو   A فيتامــن  مــن  كميــة جيــدة 
ــو  ــم للنم ــوي للنظــر ومه فيتامــن مق
 B والتكاثــر وكذلــك يوجــد فيتامــن
مهمــة  فيتامينــات  وهــي   B 2 و    1
يســبب  نقصهــا  العصبــي  للجهــاز 
الذاكــرة  وضعــف  واإلرهــاق  التعــب 
يوجــد  وكذلــك  األعصــاب  وتوتــر 
مينــع  الفيتامــن  وهــذا   C فيتامــن 
مــرض  وهــو  اإلســقربوط  مــرض 
هــذه  أن  علمــاً  ســابقاً  معــروف 

كبيــرة يف  أهميــة  لهــا  الفيتامينــات 
ــة التــي  كثيــر مــن التفاعــات احليوي
يســبب  ونقصهــا  لإلنســان  حتــدث 
املرضيــة  احلــاالت  مــن  الكثيــر 
التفاعــات  بعــض   )3( التغذويــة 
ــا  ــي حتــدث داخــل خاي ــة الت احليوي
أيضــاً  وتســبب  واحليــوان  اإلنســان 

)3( التغذيــة  أمــراض  بعــض 
أهــم صناعــات التمــور أو املجــاالت 
إنتاجهــا،  يف  التمــور  يدخــل  التــي 
ممكــن  الصناعــات  هــذه  بعــض 
القيــام بهــا داخــل البيــوت أو املعامــل 
إلــى رأســمال  الصغيــرة وال حتتــاج 

جدول رقم )1( يوضح النسب وزمن االستخالص ودرجة احلرارة يف التمر نوع )التغيات( يف املنتجات التالية

درجة احلرارةزمن االستخالصالنسبة بي التمر واملاءاملنتجات

65 مْساعتان5:1عصير 1

98 م30ْ دقيقة5:1عصير 2

65 مْساعتان5:1مربي  1

98 م30ْ دقيقة5:1مربي  2

98 م60ْ دقيقة5:1الدبس (الرُب)

جدول رقم )2( يوضح تقييم عصير التمر نوع 
)التغيات( عند درجة حرارة 98 ْم

جدول رقم )3( يوضح تقييم عصير التمر نوع 
)التغيات( عند درجة حرارة 65 ْم
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ولكــن  كثيــرة  عاملــة  ويــدي  كبيــر 
هنــاك صناعــات عكــس ذلــك )3(:

1. كبــس وتعبئــة التمــور 2. صناعــة 
الدبــس 3. صناعــة الســكر الســائل 
صناعــة   .4 مركــز  عصيــر  إلنتــاج 
الكحــول 5. صناعــة خميــرة اخلبــز 
 .7 املطبــوخ  اخلــال  صناعــة   .6
 )SCP( امليكروبــي  البروتــن  إنتــاج 
واملعــزز احليــوي Probiotic 8. إنتــاج 
األحمــاض  إنتــاج   .9. اإلنزميــات 
األحمــاض  إنتــاج   .10. العضويــة 
املعجنــات  .-11صناعــة  األمينيــة 
ب-  كــرمي.  األيــس  صناعــة  12ا- 
صناعــة مربــى التمــر. ج- صناعــة 
د-  التمــور  مــن  مغذيــة  عصائــر 
صناعــة طرشــي اخلــال هــــ  صناعة 
متــر الديــن )شــبيه بالقمــر الديــن( 
و- صناعــة احللويــات الشــعبية ز- 
صناعــة مســحوق التمــر ط- صناعــة 
التمــور  حفــظ  التمــر-13  عجينــة 
بالتبريــد والتجميــد .-14 االســتفادة 
مــن ســكريات التمــور يف الصناعــات 

مــن  االســتفادة   .15. الصيدالنيــة 
يف  كعلــف  التمــور  ومخلفــات  نــوى 
تغذيــة احليــوان )الدواجــن، األغنــام، 
ــاج قهــوة نــوى التمــر. ج  األبقــار( إنت
ـ يحتــوي النــوى علــى زيــت صالــح 
ولصناعــات  البشــري  لاســتهاك 
أخــرى 16. الصناعــات الشــعبية مــن 
مخلفــات نخلــة التمــر )احلصــران، 
اخلشــب  الكراســـي،  املكانــس، 

)4,3,،2( الــخ(  املضغــوط، 
الهدف من املشــروع

جــودة    األقــل  التمــور  تصنيــع    .1
)الــُرب(،  الدبــس  عصيــر  إنتــاج 
مخلفاتهــا  مــن  واالســتفادة 
)الفائــض( إلنتــاج منتجــات أخــرى 

املربــي. مثــل 
املتاحــة  اإلمكانيــات  اســتخدام   .2
منتــج  علــى  احلصــول  بغــرض 
املســتهلك لــدى  مقبــول  اقتصــادي 

والتحليــل:  املســتخدمة  املــواد 
ميــزان حســاس، كأس قيــاس، قمــع 
ترشــيح، وعــاء طبــخ، ورق ترشــيح، 
ترمومتــر،  زجاجيــة،  برطمانــات 
خــاط كهربائــي، التمــر، نوعــي دقلــة 
وتغيــات، ســكر، ليمــون، مــاء معالــج. 

طريقــة اختبــار التذوق )6-12(
يقومــون  أشــخاص  عــدة  مطلــوب 
ــر  ــات املوجــودة )عصي ــار العين باختب
التمــر، واملربــي، والدبــس( وإعطاؤها 
أرقــام مــن 0_7 مــن حيــث الطعــم 
أرغــب  ال  وهــي:  والرائحــة  واللــون 
نهائــي: 1 - ال أرغــب بشــدة .2 - ال 
أرغــب. 3 - أرغــب فيــه قليــًا. 4 - 
أرغــب فيــه مقبــول. 5 - أرغــب فيــه 
جيــد. 6 - أرغــب فيــه جيــد جــداً. 

-7 أرغــب فيــه بامتيــاز 
1. طريقــة التصنيع

ومت  العصيــر:  اســتخالص  طريقــة 

عصيــر  مــن  أنــواع   3 باســتخاص 
والدقلــة(  )التغيــات  نــوع  التمــر 
درجــات  بينهمــا يف  االختــاف  كان 
احلــرارة وعــدد ســاعات التســخن. 
حيث العصير األول كان اســتخاصه 
يف درجــة حــرارة الغرفة 30 ْم والثاني 
ْم والثالــث يف   65 يف درجــة حــرارة 
درجــة حــرارة 98 ْم، كمــا هــو موضــح 

التاليــة: يف اخلطــوات 
طريقــة اســتخالصه يف درجــه حــرارة 
مــن  لتــر   2.5 إضافــة  متــت  ْم:   30
املــاء علــى 0.5 كجــم مــن التمــر يف 
وعــاء الطبــخ وتركــه يف درجــة حــرارة 
الغرفــة 30 ْم ملــدة 5 ســاعات، ومــن 
ثــم مت ترشــيحه يف برطمــان زجاجــي 

للحفــظ 
طريقــة اســتخالصه يف درجــة حــرارة 
مــن  لتــر   2.5 بإضافــة  متــت  ْم:   65
التمــر  مــن  كجــم   0.5 علــى  املــاء 
درجــة  يف  وتركــه  الطبــخ  وعــاء  يف 
ومــن  ســاعتن.  ملــده  ْم   65 حــرارة 
ثــم مت ترشــيحه يف برطمــان زجاجــي 

للحفــظ 
طريقــة اســتخالصه يف درجــة حــرارة 
مــن  لتــر   2.5 بإضافــة  متــت  ْم:   98
املــاء علــى 0.5 كجــم مــن التمــر يف 
درجــة  يف  وتركتــه  الطبــخ  وعــاء 
حــرارة 98 ْم ملــدة 30 دقيقــة. ومــن 
برطمــان  يف  بترشــيحه  قمنــا  ثــم 

للحفــظ. زجاجــي 
النتائج 

 5:1 مــن  كانــت  واملــاء  التمــر  نســبة 
  )6-12( التوالــي  علــى 

حيــث يف درجــة حــرارة الغرفــة 30 
ْم نســبة االســتخاص كانــت للعصيــر 
حيــث  للتخمــر،  باإلضافــة  ضعيفــة 
مت أبعــاد درجــة حــرارة الغرفــة 30 
يف  أمــا  القادمــة،  التجــارب  يف  ْم 

جدول رقم )4( يوضح تقييم مربي التمر نوع 
)التغيات( عند درجة حرارة 65 ْم

جدول رقم )5( يوضح تقييم مربي التمر نوع 
)التغيات( عند درجة حرارة 98 ْم

احلالة العامةاللونالطعم

5.35.75.7املتوسط

احلالة العامةاللونالطعم

5.65.85.6املتوسط

احلالة العامةاللونالطعم

5.65.85.6املتوسط
جدول رقم )6( يوضح تقييم الدبس)الُرب( التمر نوع 

)التغيات( عند درجة حرارة 98 ْم
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درجــة  عنــد  االســتخاص  عمليــة 
الســاعتن  زمــن  يف  ْم   65 حــرارة 
درجــة  عنــد  االســتخاص  وعمليــة 
حــرارة 98 ْم يف زمــن 30 دقيقــة مت 
احلصــول علــى منتــج جيــد مــن حيــث 
اللــون والطعــم واحلالــة العامــة، لــذا 
سنســتمر يف اســتخدامه يف التجارب 

القادمــة.
مت  املربــى:  اســتخالص  طريقــة 
ــواع مــن املربــي  ــة أن اســتخاص ثاث
وذلــك مــن التمــر الــذي اســتخلص 
احلــرارة  درجــات  العصيــر يف  منــه 
التاليــة: 30 ْم، 65 ْم، 98 ْم بإضافــة 
وقطــرات  الســكر  مــن  جــم   100
بخلــط  منهمــا.  لــكل  الليمــون  مــن 
خــاط  يف  حــدى  علــى  منهمــا  كل 
برطمانــات  يف  ووضعهــا  كهربائــي، 

للحفــظ   زجاجيــة 
النتائج

 وقــد وجــد قبــول مــن حيــث الطعــم 
واللــون واحلالــة العامــة ولكــن زيــادة 
لــذا سنســتمر يف  الســكر  يف طعــم 
تخفيــض  مــع  القادمــة  التجــارب 

املضــاف  الســكر  نســبة 
طريقــة اســتخالص الدبــس )الــُرب(: 
مت إضافــة 1 لتــر مــاء علــى نصــف 
كجــم مــن التمــر ووضعــه يف وعــاء 
 30 النــار مــدة  للطبــخ وتركــه علــى 
دقيقــة. وترشــيحه وتركــه علــى جنــب 
)عمليــة االســتخاص للمــرة األولــى( 
ومــن ثــم مت إضافــه املــاء حتــى الغمــر 
دقيقــة   45 ملــدة  النــار  علــى  وتركــه 
وثــم  األول.  للمســتخلص  وإضافتــه 
علــى  األول  املرشــح  املزيــج  خلــط 
املزيــج املرشــح الثانــي، ووضعــه علــى 
ــح قوامــه متماســكاً  ــى أصب ــار حت الن
وتركــه  دقيقــة   30 ملــدة  يجــب  كمــا 
برطمــان  يف  ووضعــه  يبــرد  حتــى 

زجاجــي.
النتائج:

نســبة التمــر واملــاء كانــت مــن 2:1 
علــى التوالــي حيــث حتصلــت علــى 
مقبــول  وطعمــه  )الــُرب(  دبــس 
ولونــه مقبــول وذات قــوام متماســك 
جــداً. وسنســتمر فيــه يف التجــارب 

القادمــة.
اســتخاص  املنتجــات:  حتســن 
العصيــر واملربــي والدبــس )الــُرب( 
ودقلــة( )التغيــات  نــوع  التمــر  مــن 

قمنــا  العصيــر:  اســتخالص  طريقــة 
عصيــر  مــن  نوعــن  باســتخاص 
يف  بينهمــا  االختــاف  كان  التمــر 
وعــدد  احلــرارة  ودرجــات  التركيــز 
ســاعات التســخن. حيــث العصيــر 
درجــة  يف  اســتخاصه  كان  األول 
حــرارة 65 ْم والثانــي يف درجــة حرارة 
98 ْم، كمــا هــو موضــح يف اخلطــوات 

التاليــة: 
طريقــة اســتخالصه يف درجــة حــرارة 
65 ْم: مت إضافــة 2.5 لتــر مــن املــاء 
علــى 0.5 كجــم مــن التمــر يف وعــاء 
الطبــخ وتركتــه يف درجــة حــرارة 65 
قمنــا  ثــم  ومــن  ســاعتن.  ملــده  ْم 
زجاجــي  برطمــان  يف  بترشــيحه 

للحفــظ 
درجــة  يف  اســتخاصه  طريقــة 

حــرارة 98 ْم: قمنــا بإضافــة 2.5 لتــر 
ــى 0.5 كجــم مــن التمــر  ــاء عل مــن امل
يف وعــاء الطبــخ وتركتــه يف درجــة 
حــرارة 98 ْم ملــدة 30 دقيقــة. ومــن ثــم 
قمنــا بترشــيحه يف برطمــان زجاجــي 
االســتخاص  عمليــة  يف  للحفــظ 
زمــن  يف  ْم   65 حــرارة  درجــة  عنــد 
االســتخاص  وعمليــة  الســاعتن 
عنــد درجــة حــرارة 98 ْم يف زمــن 30 
دقيقــة مت احلصــول علــى منتــج جيــد 
اللــون والطعــم واحلالــة  مــن حيــث 

العامــة.
مت  املربــي:  اســتخاص  طريقــة 
املربــي  مــن  نوعــن  اســتخاص 
وذلــك مــن التمــر الــذي اســتخلص 
احلــرارة  درجــات  العصيــر يف  منــه 
التاليــة: 65 ْم، 98 ْم بإضافــة 25 جــم 

درجة احلرارةزمن االستخالصالنسبة بي التمر واملاءاملنتجات

65 مْساعتان5:1عصير 1

98 م30ْ دقيقة5:1عصير 2

65 مْساعتان5:1مربي  1

98 م30ْ دقيقة5:1مربي  2

98 م60ْ دقيقة5:1الدبس (الرُب)

احلالة العامةاللونالطعم

4.554.8املتوسط

جدول رقم )7( يوضح النسب وزمن االستخالص ودرجة احلرارة يف التمر نوع )الدقلة( يف املنتجات التالية

احلالة العامةاللونالطعم

6.65.55.5املتوسط

جدول رقم )8( يوضح تقييم عصير التمر نوع 
)الدقلة( عند درجة حرارة 65 ْم

جدول رقم )9( يوضح تقييم عصير التمر نوع 
)الدقلة( عند درجة حرارة 98 ْم
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مــن الســكر وقطــرات مــن الليمــون 
لــكل منهمــا. وبخلــط كل منهمــا علــى 
حــدي يف خــاط كهربائــي ووضعتهــا 
يف برطمانــات زجاجيــة للحفــظ وقــد 
وجــد مــن املتذوقــن قبــوالً مــن حيــث 

الطعــم واللــون واحلالــة العامــة.
طريقــة اســتخاص الدبــس )الــُرب(: 
ــى 2/1 كجــم  ــر مــاء عل مت إضافــة لت
مــن التمــر ووضعتــه يف وعــاء للطبــخ 
ســاعتن.  مــدة  النــار  علــى  وتركــه 
وترشــيحه وتركــه علــى جنــب )عمليــة 
االســتخاص للمــرة االولــى(، أخذنــا 
وســكب  ثانيــة  مــره  املرشــح  التمــر 
عليــه املــاء حتــى غمــر، ويتــرك علــى 
النــار ملــدة ســاعة، ثــم رشــح حتــى 

الشــوائب  عــن  الســائل  فصــل  مت 
ــط  ــب وبخل ــى جن ــرك عل ــة وت املتبقي
املزيــج  علــى  األول  املرشــح  املزيــج 
املرشــح الثانــي، ووضعــه علــى النــار 
حتــى أصبــح قوامــه متماســكاً كمــا 
يجــب. حيــث اســتغرق وقــت ومدتــه 
علــى  حتصلــت  حيــث  دقيقــة.   60
دبــس )الــُرب( ذات قــوام متماســك 
الطعــم  حيــث  مــن  جــداً  وجيــد 

واللــون  والرائحــة 
امللخص

منطقــة  ســكان  مــن   70% يعتمــد 
اجلفــرة على زراعــة وتصنيع التمور. 
كمــا يعتبــر التغيــات والدقلــة من أهم 
أنــواع التمــور مبنطقــة اجلفــرة. مــع 
واملربــى  العصيــر  تصنيــع  إمكانيــة 
التغيــات  )الُرب(مــن متــر  والدبــس 
مــن  قبــوالً  املنتــج  ووجــد  والدقلــة 
درجــة جيــد إلــى جيــد جــداً حســب 
رأي املتذوقــن، وهــذا العمــل يدعــم 
توصيــات مؤمتــر النخيــل والزيتــون 
الــذي انعقــد باجلفــرة )مدينــة هــون( 

مــن 4_6 مايــو 2017.
والفتــرة  الزمــن  لضيــق  نســبة 
احملــدودة يف البحــث لــم نتمكــن مــن 
عمــل التكلفــة االقتصاديــة للمنتجــات 
املوجــودة  باملنتجــات  ومقارنتهــا 
لباحثــن  ونتركــه  احمللــي  بالســوق 
درجــة  أن  جنــد  حــن  يف  اُخــر. 
ــا  ــدى املســتهلكن م ــر ل ــول العصي قب
ويرجــع  جــداً  واجليــد  اجليــد  بــن 
ذلــك لعــدم وجــود عصائــر بالســوق 
 PH= احمللــي وانخفــاض احلموضــة
5 يف حــن أن املســتهلك تعــود علــى 
احلامضــة  واملشــروبات  العصائــر 
إلــى  يحتــاج  وهــذا     PH= 3.2
نوصــي  كمــا  التجــارب،  مــن  مزيــد 
يف  واألبحــاث  الدراســة  باســتمرار 

الســابقة. النقــاط 
أو  إنتــاج  املســتقبلية:  الدراســات 
تصنيــف التمــور املتوســطة واجليــدة 
وتصنيــع  باملســتورد.  ومقارنتهــا 
منتجيــة  وحــدة  املنتجــات يف  نفــس 

)جتاريــة(.

املراجع 
ــد  ــادر محمــد عب ــد الق 1. أنيســة عب
مرســوكة،  محمــد  وشــيماء  الدائــم 
واملربــي  العصيــر  اســتخاص 
التمــور  مــن  )الــُرب(  والدبــس 
ــل  ــرة بحــث تخــرج لني ــة اجلف مبنطق
درجــة البكالريــوس، جامعــة اجلفــرة، 
 2017 الكيميــاء  العلــوم قســم  كليــة 

ليبيــا  يوليــو 
2. عاطــف محمــد إبراهيــم. محمــد 
ــر  ــة التم ــف. نخل ــف حجــاج خلي نظي
يف  وإنتاجهــا  رعايتهــا  زراعتهــا، 
الوطــن العربــي. جامعة اإلســكندرية، 

كليــة الزراعــة 
ابراهيــم،  عــودة  الباســط  عبــد   .3
اخلدمــة،  نخلة-التمر-الزراعــة، 
الرعايــة، الفنيــة، والتصنيــع، مركــز 

م.  2014 الثقــايف،  عيســى 
ابراهيــم  عــودة  الباســط  عبــد   .4
كتاب-نخلة-التمر-تاريخ-وتــراث، 
نخلــة  بســتنة  خبيــر  ودواء،  غــذاء، 
التمــر، مركــز عيســى الثقــايف ،2014 

م.
5. ابراهيــم محمــد اســطيل، زيــارة 
ميدانيــه ملصنــع التمــور بهــون تاريــخ 
زيــارة  غليــط،  2017معتيــق   /9/4
ميدانيــة بتاريــخ 1/4/2017م بهــون

اللزراعيــة،  النهضــة  مؤمتــر   .6
24- الصداقــة،  قاعــة  اخلرطــوم، 

القومــي  املركــز   ،2009 أكتوبــر   25
والتقانــة.  العلــوم  وزارة  للبحــوث، 

جدول رقم )12( يوضح تقييم الدبس)الُرب( التمر نوع 
)الدقلة( عند درجة حرارة 98 ْم

اجلدول رقم )12(. يبني مقارنه أفضل عصير التمر 
لنوعي )الدقلة والتغيات(

احلالة العامةاللونالطعم

5.55.55.3املتوسط

احلالة العامةاللونالطعم

4.954.9املتوسط

احلالة العامةاللونالطعم

6.36.26.3املتوسط

تقييم  
احلالة اللون  الطعم نوع التمر

العامة

5.55.5 6.6الدقلة

5.65.85.6التغيات

جدول رقم )10( يوضح تقييم مربي التمر نوع 
)الدقلة( عند درجة حرارة 98 ْم

جدول رقم )11( يوضح تقييم مربي التمر نوع 
)الدقلة( عند درجة حرارة 98 ْم
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Mohamed A/All Mohmmed,Salih 
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Wei ,Extraction and development 
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اجلدول رقم )15( يبني مقارنه أفضل النسب ألفضل منتجات األنواع الثالث من عصير واملربي والدبس )الُرب(

احلالة العامةاللون الطعمتقييم أفضل املنتجات

6.65.55.5عصير نوع الدقلة عند درجة حرارة 65 مْ

5.75.65.6مربي نوع التغيات عند درجة حرارة 98 مْ

الدبس(الرُب) نوع الدقلة عند درجة حرارة 98 
6.26.3 6.3مْ

تقييم  
احلالة اللون  الطعم نوع التمر

العامة

5.55.3 5.5الدقلة

5.75.65.6التغيات

تقييم نوع 
التمر

 
احلالة اللون الطعم 

العامة

6.26.3 6.3الدقلة

6.2  6  6   التغيات

اجلدول رقم )13(. يبني مقارنه أفضل مربى التمر 
لنوعي )الدقلة والتغيات( )يف درجة حرارة 98 ْم(

اجلدول رقم )14( يبني مقارنه أفضل دبس )الُرب( 
التمر لنوعي )الدقلة والتغيات( عند درجة حرارة 98 ْم
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االنتفاخ  والتقشر
 يف ثمار بعض أصناف نخيل التمر

عليهــا  يطلــق   )Tamr stage( التمــر 
ويف   ،)Suluppu( ســولبو  البابليــة  يف 
الســومرية زولــوم مــا )Zulumma(، ويف 
ــة تامــار)Tamar(، ويف احلبشــية  العبري
الهيروغليفيــة  ويف   ،)Tamrat( متــرة 
ويف   ،)BNR و   BNRT( بنراوبنــرت 
الهندية والفارســية )خرما(،   ويســمى 
)متــر( يف معظــم املناطــق العربيــة، ويف 
مصــر )بلــح(، ويف عمــان ) ســح(، ويف 

املغــرب )أبلــوح(، هــي املرحلــة األخيــرة 
مــن مراحــل نضــج الثمــرة   وتســمى 
 Full Ripening التــام  النضــج  مرحلــة 
ــام مــن االزهــار الكامــل  وحتســب باألي
Full bloom ،  الــى اجلنــي او احلصــاد  
مــع عــدد الوحــدات احلراريــة املتجمعة 
خــال الفتــرة وتصبــح  الثمــار ناضجــه 

يف مرحلــة التمــر ، أهــم مميزاتهــا:
ــى  ــون الزاهــي للرطــب إل 1( حتــول الل

خبير بستنة النخيل
مشروع زراعة المليون نخلة/سلطنة عمان

Alihamadncrrt@yahoo.com

أ.د. عبدالباسط عودة ابراهيم

!!

محــور أمراض نخيل التمر
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ــامت، ــق أو الق ــون الغام الل
ويتقلــص  الثمــرة،  وزن  يقــل    )2
لفقــدان  نتيجــة  وينكمــش  حجمهــا، 

، الســكر  انتقــال  وتوقــف  املــاء 
3( توقف النشــاطات األنزميية.

واملــادة  الســكر،  نســبة  ثبــات   )4
ووزن  وحجــم  والرطوبــة،  اجلافــة، 

. ة لثمــر ا
للجنــي  صاحلــة  الثمــار  تصبــح   )5
والنقــل واخلــزن، أو التعبئــة والكبــس.

ذاتيــة  الثمــار ذات حمايــة  تكــون   )6
الدقيقــة  بالكائنــات  اإلصابــة  ضــد 
ــي تســبب تعفــن الثمــار وتخمرهــا  الت
وحتمضهــا، وهــذا يعــود إلــى النســبة 
مقارنــة  الســكريات  مــن  العاليــة 

الرطوبــة. بنســبة 
7( يكــون قــوام الثمــرة )اللحــم( صلبــا 
ولينــا  اجلافــة  االصنــاف  وجافــا يف 

)طريــا(يف االصنــاف الرطبــة.
ــى حجمــه ووزنهــا  ــذرة ال 8( تصــل الب
النهائــي ومتثــل مــا نســبته 4 - 20 % 
وحســب  الثمــرة  وزن  اجمالــي  مــن 

االصنــاف.
9( جلــد الثمــرة Skinيلتصــق باللحــم 
وبعــض  االصنــاف  بعــض  يف  عــدا 
عنهــا،  منفصــا  يكــون  احلــاالت 

نســيج  انفصــال  فيهــا   ياحــظ   او 
القشــرة عــن اجلــزء اللحمــي مكونــة 
غــاف منفصــل واالصنــاف تختلــف 
التــي  الصفــة  هــذه  يف  بينهــا  فيمــا 

الرديئــة. الصفــات  مــن  تعــد 
عبــارة  القشــرة(  انفصــال  التقشــر) 
االنتفــاخ  مــن  حالــة  حــدوث  عــن  
انفصــال  ،اي  الثمــرة  يف  البســيط 
غــاف الثمــرة او اجلــدار اخلارجــي 
 Exocarp or الثمــرة  جلــد  ويســمى 
Epicarp وهــو يشــمل )نســيج القشــرة  
اللحمــي  اجلــزء  عــن  اخلارجيــة(  
مكونــة غــاف منفصــل وبنســبة 50% 
مرحلــة  يف  احلالــة  هــذه  وتاحــظ 
ان  ويجــب  واضــح،  بشــكل  التمــر 
الصنــف  يف  التقشــر  نســبة  التزيــد 
اصنــاف  %10،عــدا  عــن  الواحــد 
واجلبــري  والبرحــي   اخلــاص 
عــن  النســبة  تزيــد  حيــث  وســلطانه 
فيمــا  االصنــاف  وتختلــف   20%
بينهــا يف ظهــور هــذه  الصفــة التــي 
وغيــر  الرديئــه   الصفــات  مــن  تعــد 
نوعيتهــا  تــردي  وتتســبب   املقبولــة 
وضعــف قيمتهــا التســويقية   ،وتتميــز 
بــن  بعــض االصنــاف بوجــود فــراغ 
ــذرة  ــن الب ــرة وب اجلــزء اللحمــي للثم

وقلــة ســمك اجلــزء اللحمــي  بينمــا 
اصنــاف  يف  الفــراغ  هــذا  يتاشــى 
)املجهول/اخلســتاوي/ مثــل  اخــرى 
، حتــدث هــذه  نور//املكتــوم(  دقلــة 
املزروعــة  االصنــاف  يف  الظاهــرة 
ــة مــن  يف  املناطــق الســاحلية والقريب
ظاهــرة  ياحــظ   حيــث  الســواحل  
انفصــال القشــرة عــن اللحــم  ولهــذه 
احلالــة اســباب متعــددة  منهــا ارتفــاع 

معــا. اجلويــة  والرطوبــة  احلــرارة 
زراعــة  مناطــق  كافــة  يف  تنتشــر 
احلساســة  االصنــاف  ويف  النخيــل 
وجــش  اخلــاص   صنــف  وخاصــة 
معــان  وابــو  وحامتــي   ربيــع 
،وابــو  ،وصفــري  والبرحي،وســري 
غيــر  الصفــات  مــن  وهــي  العــذوق 
ــن  ــل م ــي تقل ــار والت ــة يف الثم املرغوب
قيمتهــا التســويقية ويجعلهــا عرضــة 
الســكرية  البلــورات  وظهــور  للتعفــن 

اخلزنيــة. قابليتهــا  مــن  وتقلــل 
املسببات

1( العوامــل الوراثيــة
- التركيــب التشــريحي للثمــار

يف دراســة للتركيــب التشــريحي لثمــار 
صنــف البرحــي أشــار خلــف )2002( 

!
!!
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اليــأن ثمــرة النخيــل تتكــون مــن :
1( القشــرة )Excocarp( وتتكون من :

البشــرة العليــا، وتضــم صفــاً واحــداً 
 ،))Epidermal cells اخلايــا  مــن 
 7  –  6 وتضــم  الســفلى،  والبشــرة 
نهايــة  عنــد  اخلايــا  مــن  صفــوف 
صفــوف  و8  الســريع  النمــو  مرحلــة 
النمــو،  اكتمــال  مرحلــة  نهايــة  عنــد 
 Hypodermal اخلايــا  هــذه  وتســمى 
 Skin( احلشــوية  البشــرة  cells،ثــم 
 4  –  3 مــن  وتتكــون   )parenchyma
البارنكيميــة  اخلايــا  مــن  صفــوف 
ــارة  ــة وهــي عب ،تليهاالقشــرة احلجري

اخلايــا  مــن  صفــوف   3  –  1 عــن 
املتراصــة التــي تأخــذ شــكًا دائريــاً 
ومتثــل   ،  Macroccherides وتســمى 
اللحميــة  للطبقــة  النهائــي  احلــد 

.)Mesocarp (
 ،))Mesocarp اللحميــة  الطبقــة   )2
وتشــمل معظــم حجــم الثمــرة وتتميــز 

ــي: مبــا يل
 Outer( اخلارجيــة  اللحــم  طبقــة   -
 –15 عــن  عبــارة  وهــي   ،  )mesocarp
25 صفــاً مــن اخلايــا الكلورنكيميــة 

.)Chloren chyma(
- الطبقــة التانينيــة، وهــي تلــي طبقــة 

اللحــم اخلارجيــة، وتتكــون مــن ثاثــة 
صفــوف مــن اخلايــا الكبيــرة التــي 
مرحلــة  عنــد  التانــن  علــى  حتتــوي 
النمــو الســريع، ويختــزل عددهــا إلــى 
صفــن وصــف واحــد عنــد مرحلتــي 
اكتمــال النمــو والنضــج علــى التوالــي.
Endo me�  - طبقــة اللحــم الداخليــة
socarp((، وهــي عبــارة عــن عــدد كبيــر 
البارنكيميــة  اخلايــا  صفــوف  مــن 
حتــى  واملتراصــة  الشــكل  املنتظمــة 
مرحلــة اكتمــال النمــو، تصبــح بعدهــا 
عنــد  اجلــدران  مهشــمة  مفككــة 
النضــج، وهــي متثــل أهــم جــزء مــن 

نسبة االليافلون اللحمسمك حلم الثمرةقشرة الثمرةالصنف

قليلةابيضمتوسطرفيعه اورقيقه تتجعد مع اللحم واحيانا تنفصل عنهحالوي

قليلةابيضمتوسطسميكة وملتصقه باللحمساير

قليلةابيضسميكرقيقه ملتصقه باللحمبري

خاليابيض مشوب بصفرةسميكمنفصله عن اللحم ومجعدةخضراوي

خاليابيض مشوب بسمرهسميكمجعدة ومتيل لالنفصال عن اللحمخنيزي

قليلةابيض مشوب بذهبيمتوسطمنفصله عن اللحمبومعان

قليلةابيضمتوسطملتصقه باللحمديري

قليلةابيضسميكملتصقه باللحمزهدي

قليلةابيضسميكملتصقه باللحم ومجعده ومكرمشهمجهول

قليلةابيضسميكتتكرمش وتنفصل عن اللحمسكري

متوسطةابيضمتوسطمنفصلهصقعي

قليلةابيضسميكملتصقهنبة سيف

خاليابيض مشوب بحمرهسميكمنفصلهحنظل

قليلةابيضمتوسطمنفصلهشيشي

متوسطابيضسميكمنفصلهحياني

خاليابيضسميكرقيقه ومنفصلهخالص

جدول رقم 1. مواصفات القشرة واللحم يف ثمار بعض االصناف املعروفة
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اللــب، وياحــظ فيهــا وجود املســافات 
.)Intercellular spaces( البينيــة 

3( النســيج الوعائــي ويتكــون مــن عــدد 
 Vascular( كبيــر مــن احلــزم الوعائيــة
bundles( املنتشــرة يف طبقــة اللحــم، 
الثمــرة  جتهيــز  علــى  تعمــل  والتــي 

والبــذرة باملــواد الغذائيــة.
Endo�( الداخلــي  الثمــرة  غــاف   )4
Me� اللحميــة  الطبقــة  ويلــي   ،)carp
socarp((، ويتكــون مــن صــف واحــد 
البويضــة  تغلــف  التــي  اخلايــا  مــن 
يف الثمــار الفتيــة، و هــذه الطبقــة مــع 
ــة  ــة الداخلي ــن الطبق ــا م بضــع  خاي
للبــذرة  الورقــي  الغــاف  تكــون 
النضــج   مرحلــة  ويف  )القطميــر( 
تنتــزع هــذه الطبقــة كغشــاء رقيــق مــع 

البــذرة.
- قشــرة الثمرة وســمك اللحم

توجــد اصنــاف ســهلة التقشــر واخــرى 
ســمك  الــى  ذلــك  ويعــزى  مقاومــة  
ودرجــة  صابتهــا  وقــوة  القشــرة 
جتعدهــا، وتاحــظ هــذه الظاهــرة يف  
العديــد مــن االصنــاف ولكــن بشــكل 

حيــث  اخلــاص  صنــف  يف  واضــح 
املناطــق  يف  رقيقــة  القشــرة  تكــون 
املرتفعــة  الرطوبــة  وذات  احلــارة 
وكذلــك يف البرحــي حيــث يســتمر منو 
القشــرة )جلــد الثمــرة( ويتوقــف منــو 
اللحــم  ،ورمبــا يعــود ذلــك للعوامــل 
بســمك  تتحكــم  التــي  الوراثيــة  
القشــرة او نحافتهــا وقــوة صابتهــا 
او جتعدهــا ونعومتهــا ومــن االصنــاف 
القشــرة)احلاوي  رقيقــة  او  رفيعــة 
الســمك   ومتوســطة  ســيف(   ونبتــة 
والغليظــة  اخلضــراوي  ثمــار  يف 
اوســميكة القشــرة) الزهــدي وجــش 
ثمــار  يف  باللحــم  وملتصقــه  حبــش( 
عــن  ومنفصلــه  الدبــاس  صنــف 
خضــري،  اصنــاف  ثمــار  يف  اللحــم 
خــال  ومــن  العــذوق  ابــو  ســري، 
مراجعــة املعلومــات حــول ثمــار بعــض 
الثمــرة  قشــرة  وخاصــة  االصنــاف 
وســمك اللحــم مت جتميعهــا يف جــدول 
رقــم 1. مواصفــات القشــرة واللحــم 
املعروفــة االصنــاف  بعــض  ثمــار  يف 

ثمــار  )طبيعــة  الصنــف  طبيعــة   -

التشــريحية(  الصنــف 
تختلــف  التشــريحية  الناحيــة  مــن 
الثمــرة  اغلفــة  ســمك  االصنــاف يف 
دراســة  ففــي  والوســطى  اخلارجيــة 
بــن  التشــريحية  االختافــات  عــن 
ثــاث  علــى  اجريــت  االصنــاف 
التمــر  نخيــل  مــن  زراعيــة  اصنــاف 
وهــي  البصــرة  محافظــة  يف  ناميــة 
البــرمي واخلضــراوي وليلــوي  مقارنــة 
اغلفــة الثمــرة اخلارجيــة والوســطى 
Exo and Mesocarpيف مرحلــة البســر 
البــرمي  صنــف  ومتيــز  )اخلــال(   
الوســطي  الغــاف  طبقــة  بســمك 
 Outer mesocarp 1.13 اخلارجــي 
 0.82 اخلضــراوي  يليــه صنــف  ملــم 
واكــدت   0.61 ليلــوي  صنــف    ثــم 
ثمــار  اختــاف  ان  الــى  الدراســة 
النخيــل الناضجــة فســلجيا يف صابة 
ســمك  اختــاف  الــى  يعــود  ثمارهــا 
لغافهــا  الصلبــة  الطبقــة  وكثافــة 
حســب  تختلــف  وهــذه  اخلارجــي 
ــار  )ســويد  مراحــل منــو وتطــور الثم
،2012(، وميكــن تلخيــص بعــض نتائــج 

.  )2( رقــم  اجلــدول  يف  الدراســة 
امــا الطبقــة التانينيــه وهــي الطبقــة 
الوســطي  الغــاف  بــن  الفاصلــة 
الوســطي  والغــاف  اخلارجــي 
لهــا  ســمك  اعلــى  كان  الداخلــي  
0.7ملــم يف ثمــار اخلضــراوي وتظهــر 
ــة  بشــكل طبقــة مســتمرة  وهــي مكون
مــن 5-3 صفــوف وعــدد اخلايــا يف 
يليــه صنــف  12 خليــه  كل صــف-10 
البــرمي 0.5 ملــم ثــم ليلــوي 0.3 ملــم 
طبقــة  ســمك  يف  االختــاف  وهــذا 
القابــض  الطعــم  لــه  يعــود  التأنــن 
يف الثمــار فكلمــا قــل الســمك زادت 
حــاوة الثمــار. ان التغايــر احلاصــل 
لثمــار  التشــريحية  الصفــات  يف  جدول ر قم 2. االختالفات التشريحيه يف سمك اخلاليا الصناف البرمي واخلضراوي وليلوي

الصفة
االصناف

ليلوياخلضراويالبري

120.1125.1150.9سمك الغالف اخلارجي(ملم)

μm (ميكرو ميتر)4.713.052.99سمك طبقة الكيوتكل

μm (ميكرو ميتر)11.149.2412.90معدل سمك البشرة

3-35-34-5معدل عدد صفوف اخلاليا حتت البشرة

معدل سمك اخلاليا املتصلبة 
μm (ميكرو ميتر)77.181.2196.63
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االصنــاف حتت الدراســة رمبــا يعكس 
الصــف الوراثيــة للصنــف وذلــك لعــدم 
االختــاف يف املؤثــر امليتازينــي كونهــا 
ملقحــه بنفــس اللقــاح واملؤثــر البيئــي  

كونهــا يف موقــع واحــد.
ويف دراســة  تشــريحيه مقارنــة  علــى 
يف  النخيــل  مــن  اصنــاف  ثمانيــة 
جمهوريــة مصــر العربيــة) الزغلــول، 
عيشــه،  ،بنــت  ،واالمهــات  وبرحــي 
وعمــري،  وحيانــي،  الســماني، 
Sakr،واخــرون  وكبوشــني(  قــام بهــا 
اختــاف  النتائــج  بينــت   ،)2010(
التشــريحية   صفاتهــا  يف  االصنــاف 
وخاصــة ســمك طبقــة البشــرة وســمك 
ومتوســط  التانينيــة  اخلايــا  طبقــة 

ســمك الغــاف الوســطي واخلارجــي 
.)3( رقــم  اجلــدول  يف  مبــن  وكمــا 

- قــوام او حلــم الثمــرة
يف  بينهــا  فيمــا  االصنــاف  تختلــف 
لينــة  اصنــاف  فهنــاك  الصفــة  هــذه 
او طريــة اللحــم واصنــاف متوســطة 
جافــه  نصــف  او  طريــة  نصــف  او 
الثمــار  ،وقســمت  جافــه  واصنــاف 
يف  حلمهــا  طــراوة  )قــوام(  حســب 

إلــى: النضــج  مرحلــة 
2( العوامــل البيئيــة

- درجــة احلرارة
غــاف  كثافــة  بــن  اختــاف  هنــاك 
اللحــم  كثافــة  الثمرة)القشــرة(وبن 
ســرعة  تختلــف  لذلــك  ونتيجــة 

بينهمــا  احلــرارة  وفقــدان  اكتســاب 
حيــث ان هنــاك اختــاف يف درجــة 
احلــرارة  بــن الليــل والنهــار وهــذا 
غــاف  وتقلــص  متــدد  علــى  يؤثــر 
وتأثيرهــا  اللحمــي  ،واجلــزء  الثمــرة 
علــى كثافــة  النســيجن   وبالتالــي 
 ، الثمــرة  عــن  القشــرة  انســاخ 
اثنــاء  ولتغيــرات يف درجــة احلــرارة 
ظهــور  يف  مهــم  دور  النمــو  موســم 
الثمــرة  لغــاف  والتشــقق  االنتفــاخ  
او  اجلفــاف  بســبب  اخلارجــي 
حــرارة  درجــة  بــن  فــرق  حصــول 
حــرارة  ودرجــة  احمليــط  الهــواء 
الثمــرة كذلــك احلــرارة احلقليــة تؤثــر 
احلــرارة  التقشــروتعرف  وتســبب 
الازمــة  احلــرارة  بكميــة  احلقليــة  
احملصــول  حــرارة  درجــة  خلفــض 
مــن درجــة حــرارة احلقــل الــى درجــة 
وعــادة  املطلوبــة  التخزيــن  حــرارة 
تكــون درجــة حــرارة احلقــل بــن -45

50 درجــة مئويــة بينمــا حــرارة املخــزن 
املبــرد تكــون 5درجــة مئويــة فــا بــد 
مــن العمــل علــى تخفيــض تدريجــي 
للحــرارة يف الثمــار قبــل وضعهــا يف 
Pre� العمليــة هــذه  وتســمى   املخــزن 
انكمــاش  اليحصــل  حتــى   cooling
يف حلــم الثمــرة وحتصــل انتفاخــات 

القشــرة. وتنفصــل 
- الرياح

لهــا دور مهــم يف زيــادة عمليــة فقــدان 
وكذلــك   الثمــار  مــن  احلــر  املــاء 
تزامــن شــدة  وان  االســموزي   املــاء 
الريــاح مــع  ارتفــاع درجــات احلــرارة 
لــب  عــن  القشــرة  انفصــال  يســبب 
التمــرة وقــد تظهــر بعــض البلــورات  

الثمــار. علــى  الســكرية  
- التربــة

ــر يف حــدوث  ــة   دور كبي ــوع  الترب لن

جدول رقم 3. االختالفات التشريحية بني االصناف املصرية املدروسة

الصفة
االصناف

ليلوياخلضراويالبري

120.1125.1150.9سمك الغالف اخلارجي(ملم)

μm (ميكرو ميتر)4.713.052.99سمك طبقة الكيوتكل

μm (ميكرو ميتر)11.149.2412.90معدل سمك البشرة

3-35-34-5معدل عدد صفوف اخلاليا حتت البشرة

معدل سمك اخلاليا املتصلبة 
μm (ميكرو ميتر)77.181.2196.63

الصنفدرجة الطراوة

برحي/حياني/مجهول/مكتوم/خضراوي. (حالوي, طرية
برحي, خضراوي,فرض, خالص)

زهدي/ديري/ دقلة نور. ,والصقعي)نصف جافة

الثوري/اجلونديلة/ برمتودة/حلوة والبركاويجافة
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وتتزايــد   والتقشــر  االنتفــاخ  ظاهــرة 
هــذه االنتفاخــات والتقشــر يف التــرب 
الكلســية والتــي يتفاعــل فيهــا الكلــس 
والفركتــوز  الكلوكــوز  ســكري  مــع 
مكونــا بلــورات  ســكرية بهــا عنصــر++ 
ca    علــى شــكل كالســيوم كلوكوزيــت 
ــر هــذه  ــت ، وتظه وكالســيوم فركتوزي
قشــرة  حتــت  الســكرية  احلبــات 
الثمــرة ممــا يســبب انفصــال قشــرة 
الثمــرة عــن لــب الثمــرة محدثــا بعــض 
اجلفــاف وبالتالــي ظهــور االنتفاخــات 

التقشــر. أو 
Ca + + + glucose ----- ca glu�

cosate
Ca + + + fructose ---- ca-fructo�

sate
للتــرب الرمليــة فهــي األخــرى لهــا دور 
يف حــدوث هــذه الظاهــرة بســبب أن 
التــرب الرمليــة تفقــد امليــاه بســرعة 
وبالتالــي  الثمــار  جفــاف  مســببة 
لــب  عــن  الثمــرة  قشــرة  انفصــال 

الثمــرة
- الرطوبــة

ذلــك  يف  دور  الرطوبــي  للمحتــوى 
وخاصــة اختــاف نســبة الرطوبــة  يف 
غاف الثمرة  واجلزء اللحمي دور يف 
حــدوث التقشــر، قــد يكــون الختــاف 
احملتــوى الرطوبــي والنشــاط املائــي 
النضــج  مراحــل  بــن  الثمــرة  داخــل 
حــدوث  يف  االكبــر  الــدور  املختلفــة 
.)2013، التقشــر)الغامن،واخرون 
فالرطوبــة يف الثمــار هــي عبــارة عــن 
 Free مــاء يف ثــاث صــور ، املــاء احلــر
waterوهــو املــاء املوجــود بالقــرب مــن 
ســطح الثمــرة ومــن القشــرة بشــكل 
عنــد  الثمــرة  مــن  ويتبخــر  خــاص 
تعرضهــا للحــرارة املباشــرة مــن خــال 
الثمــار  مــن  ويفقــد  الشــمس  اشــعة 

 Osmosis االســموزي  واملــاء  بســهولة 
waterوهــو املــاء الــذي يتحــرك داخــل 
ــن  ــة م ــر االغشــية اخللوي ــا عب اخلاي
املنخفضــة  الــى  العاليــة  التراكيــز 
داخــل الثمــرة وميكــن الســيطرة عليــه 
بعمليــة التجفيــف والصــورة االخيــرة 
Bound water ــاء املتحــد ــو امل ــاء ه للم
الســيطرة  ميكــن  ال  النــوع  وهــذا 
عليــه وازاحتــه ألنــه يدخــل يف تركيــب 
تغييــر  واي  بســيطة  ونســبته  الثمــار 
تركيــب  يف  تغييــر  يعنــي  نســبته  يف 

الثمــرة.
Plasmolysis )البلزمــة )االنكماش

لنــا مــن  لتوضيــح هــذا االمــر البــد 
النباتيــة  اخلليــة  تركيــب  معرفــة 
ــة  ــاء االنســجة املختلف وهــي وحــدة بن
حيثتقســم  النســيج  اوطبقــات 
إلــى  النباتيــة  اخلليــة  محتويــات 

: عتــن مجمو
النباتيــة  للخليــة  احليــة  التراكيــب 

.) بروتوبالزميــة  )مكونــات 
داخــل  (و  النــواة  ،و  )الســيتوبازم 
الســيتوبازم  توجــد )جهــاز كوجلــى، 
 ، ريبوســومات  كوندريــة،  جســيمات 
ــه ، اجلســيمات  الشــبكة اإلندوبازمي
اخلضــراءو  الباســتيدات  الدقيقــة، 
مراكــز  وهــي  أشــكال  عــدة  لهــا 
اوالباســتيدات  الضوئــي  التمثيــل 
النشــاء   تخــزن  التــي  اللــون  عدميــة 
وهــي تتواجــد يف الدرنــات والبــذوراو 
يف  تتواجــد  ملونــة  باســتيدات 
النباتــات الزهريــة ويف الثمــار( وهــذه 
االجســام محاطــة بغشــاء منفــذ للمــاء 
الغشــاء  او  اخللــوي  الغشــاء  يســمى 
البازمــي يســمى كذلك االكتوباســت 
Ectoplast هــو غشــاء حيــوي يفصــل 
احمليــط   الوســط  عــن  الســيتوبازم 
وهــو عبــارة عــن ليبيــد ثنائــي الطبقــة 

يف  مشــتركة  النفاذيــة  اختياريــة 
ــوي هــذا  ــة  يحت ــا احلي ــع اخلاي جمي
مــن  اخلليــة  كيــان  مجمــل  الغشــاء 
الســايتوبازم ومــا فيهــا مــن عضيــات 
مــن  خــاص  بشــكل  يتألــف  خلويــة 
البروتينــات والدهنيــات مرتبــة بشــكل 
فسيفســائي، هــذه املكونــات الغشــائية 
مــن  واســعة  مجموعــة  يف  تدخــل 
العمليــات اخللويــة، يف نفــس الوقــت 
ميكــن أن يعمــل كنقطــة اتصــال بــن 
اخللــوي  واجلــدار  اخللــوي  الهيــكل 
ــه  ــون مهمت يف حــال وجــوده. رمبــا تك
األساســية هــي تنظيــم دخــول وخــروج 
وخروجهــا  اخلليــة  إلــى  اجلزيئــات 

منــه.
للخليــة  احليــة  غيــر  التراكيــب   
النباتيــة )مكونــات غيــر بروتوبالزميــة 

)
اجلــدار اخللــوي، الفجــوات والعصارة 
الضوئــي  التمثيــل  نــواجت  اخللويــة، 
)ســكريات، بروتينــات، زيــوت، دهــون، 
ــة،  ــن، أصبغ ــات، ل أنزميــات، فيتامين

ــورات(. بل
جــدار اخلليــة )Cell wall(جــدار صلب 
غيــر حــي لكنــه مــرن إلــى حــد مــا  ، 
ويتكــون اجلــدار اخللــوي يف النباتــات 
مــن  رفيعــة  خيــوط  مــن  الراقيــة 
الســليولوز تســمى االليــاف الدقيقــة 
و تكــون هــذه االليــاف موازيــة لســطح 
غيــر  وســط  يف  مغمــورة  و  اخلليــة 
غشــاء  خــارج  ويكــون  ســليولوزي، 
البازمــا او plasma lemma و يعطــي 
صابــة  و  دعــم  قــوة  جلــدار  هــذا 
للخليــة النباتيــة، وهــو مييــز اخلليــة 
احليوانيــة  اخلليــة  عــن  النباتيــة 

مــن : اخللــوي  اجلــدار  ويتكــون 
- الصفيحــة الوســطية وهــي أول مــا 
يتكــون بــن اخلايــا عنــد االنقســام 
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بكتــات  مــن  اجلــدار  هــذا  ويتكــون 
املغنيســيوم وبكتــات  الكالســيوم 

 )Primary wall( اجلــدار االبتدائــي -
الوســطية  الصفيحــة  يلــي  تركيــب 
  Cellulose الســليلوز   مــن  ويتكــون 
 Pectin   وأشــباه الســليلوز والبكتــن
ســمكها  ويصــل   Proteinوالبروتــن

ميكــرون  3 إلــى 
 Secondary الثانــوي)  اجلــدار   -
يف  اخلليــة  تقــدم  بعــد  wall(يتكــون 
أهمهــا  مــواد  مــن  يتكــون  العمــر 
Sub�والســوبرين  Lignin  اللجنــن 
وكربونــات   Cutin والكيوتــن   erin
يقــوم  و   . والســليكات  الكالســيوم 
اخلليــة  بحمايــة  اخللــوي  اجلــدار 
مــن اخلــدوش واألخطــار اخلارجيــة 
تعيــش  ان  ميكــن  النباتيــة  ،واخلليــة 
يف تراكيــز اســموزية ذات مــدى واســع 
فــاذا وضعــت يف مــاء نقــي تنتفــخ الــى 
وبفعــل  التنفجــر  ولكنهــا  معــن  حــد 
ارتفــاع جهدهــا االســموزي فــان املــاء 
يدخــل لهــا ويدفــع غشــاء اخلليــة ضــد 
ــوي والضغــط املســؤول  جدارهــا اخلل
عــن ذلــك يســمى الضغــط االنتفاخــي 
اجلــدار  ولكــن   Turgor Pressure
ضغــط  يولــد  فانــه  صلــب  اخللــوي 
اجلــداري  الضغــط  يســمى  معاكــس 
عامــات  فــاول  املــاء  نقــص  وعنــد 
للخايــا  املائــي  االنتفــاخ  نقــص 
ويكــون مظهرهــا ذابــا وتظهــر حالــة 
غيــر طبيعيــة تســمى البلزمــة وميكــن 
ــة يف  ــد وضــع اخللي ــك عن ــح ذل توضي
محلــول مائــي خارجــي ســتمر بثــاث 

اجلهــد: فــرق  حــاالت حســب 
حتــى  اخلليــة  الــى  املــاء  يدخــل   )1
احمللــول  يكــون  وهنــا  التعــادل  يتــم 
hy�  اخلارجــي منخفــض االســموزية
potonicوعنــد التعــادل تكــون اخلليــة 

ومنتفخــة. ممتلئــة 
ــات  ــر يف العاق 2( ال يحــدث اي تغيي
اخلارجــي  احمللــول  ويكــون  املائيــة 

.Isotonic االســموزية  متعــادل 
يخــرج املــاء مــن اخلليــة الــى احمللــول 
ضغــط  جهــد  وينخفــض  اخلارجــي 
حتصــل  وهنــا  الصفــر  الــى  اخلليــة 
احمللــول  ويكــون  البلزمــة  ظاهــرة 
Hyper�  اخلارجــي عالــي االســموزية
حيــث  مبلزمــه  اخلليــة  tonicوتكــون 
وتنكمــش  اخللــوي  الغشــاء  ينحســر 
اخلليــة  جــدار  عــن  بعيــدا  اجزائــه 

التقشــر. تفســير  ميكــن  وهنــا 
 Pectic materials البكتينيــة  املركبــات 

وصابــة الثمــار 
امــا   دورا  البكتينيــة  املركبــات  تلعــب 
فــى صابــة الثمــار. حيــث أن اجلــدار 
االولــي يحتــوي علــى املوادالبكتينيــة 
باالضافة إلى الســليلوز واليميســليلوز 
والبروتينــات واللبيــدات. امــا اجلــدار 
فيحــوي  الثمــار  خلايــا  الثانــوي 
القليــل مــن املــواد البكتينيــة ويكــون 

املكــون االساســي لــه والســليلوز.وعند 
يف  تغيــرات  حتــدث  الثمــار  نضــج 
الصفيحــة الوســطى واجلــدار االولــي 
بينمــا ال يحــدث أي تغييــريف اجلــدار 
الثانــوي. ومــا يحــدث يف الصحيفــة 
الوســطى واجلــدار االولــي مــا و إال 
الغرويــة  الكالســيوم  بكتــات  حتلــل 
الــا حمــة بــن اخلايــا إلــى مركبــات 
اللحــم  دورا  فينتــي  املــاء  يف  تــذوب 
وتلــن علــى أثــره تلــك الثمــار فتصبــح 
ســلة نــزع القشــرة عــن الثمــرة ويلعــب 
يف  االساســي  الــدور  الكالســيوم 
حتديــد مــدى صابــة الثمــار حيــث 
أن احتــاده مــع البكتــن واالحمــاض 
وعنــد  الصابــة  يســبب  البكتينيــة 
البكتينيــز  أنــزمي  بواســطة  حتــرره 
يلعــب  صابتهــا.وال  الثمــرة  تفقــد 
الوحيــد  الــدور  البكتينيــز  أنــزمي 
فــى تلــن الثمــار، بــل يشــاركه عــدة 
أنزميــات أخــرى مثــل البروتوبكتينيــز 
إلــى  البروتوبكتــن  يحلــل  الــذي 
أن  وجــد  وقــد  بكتينيــك.  حامــض 
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مــع  يزيــد  االنزميــات  تلــك  نشــاط 
النضــج. الثمــار يف  تقــدم 

3( عمليــات اخلدمــة 
- التلقيــح وتاثيــر حبــوب اللقــاح

ان نوعيــة اللقــاح وتوافقــه مــع الصنف 
أي  ألن  الثمــرة  حيــاة  مهــم يف  أمــر 
لــه صفاتــه النوعيــة اخلاصــة  لقــاح 
واملتميــزة وراثيــا  والتــي لهــا عاقــة 
phenotype بالشــكل املظهــري  للثمــرة

وكذلــك بلونهــا ونكهتهــا ) الطعــم + 
الرائحــة   ( ،لــذا علــى املــزارع الــذي 
ثمــار  علــى  احلصــول  يف  يرغــب 
لقــاح  يعتمــد  أن  ثمــار جيــدة  جيــدة 
مــن شــجرة نخيــل ذكريــة معروفــة و 
معتمــدة وال يعتمــد اللقــاح اخلليــط أو 
البــودرة  ألنهــا غيــر معروفــة األصــل 
وســتعطى حتمــا  ثمــار ذات صفــات 
 . والتقشــر  االنتفــاخ  ومنهــا  رديئــة 
واشــار Omer)2011( الــى ان حلبــوب 
اللقــاح املســتخدمة يف عمليــة التلقيــح 
التشــريحية  الصفــات  علــى  تأثيــر 
ذلــك  بدراســة  قــام  حيــث  للثمــار 
واســتخدم  الزغلــول  صنــف  علــى 
اللقــاح  كميــات مختلفــة مــن حبــوب 
اســتخدمت  حيــث  الطلــع  تلقيــح  يف 
كل  تلقيــح  مذكــر يف  4و8و16شــمراخ 
كمــا  النتائــج  وكانــت  انثويــة  طلعــة 

يلــي:
)Fruit Thinning(خــف الثمــار -

مهمــة يف التقليــل مــن ظاهــرة االنتفاخ 
اجلائــر  اخلــف  ويســبب   ، والتقشــر 
Puffi-  زيــادة نســبة الثمــار املنتفخــة
Blister likeنتيجــة  ،وامللســوعة   ness

النفصــال القشــرة عــن اللحــم.
- املياه  

إنتاجيــة  علــى  كبيــر  تأثيــر  للــري 
النخلــة عمومــا  وذلــك اعتمــادا علــى 
امليــاه/   نوعيــة  الــري/   طريقــة    (

ــرة املــزارع   مــن  ــة/  خب ــة الترب نوعي
ســنويا  النخيــل  مــع  تعاملــه  حيــث 
العوامــل   / االحتياجــات  لتحديــد 

املناخيــة(.
- التســميد

التســميد  عمليــة  يف  اختــال   -
الثمــرة  تكامــل   يف  اختــال  يــؤدي 
العناصــر  مــن  يزيــد  التســميد  الن 
الصلبــة الذائبــة يف الثمــرة ويحســن 
متاســك  ويعطيهــا  مواصفاتهــا  مــن 
ــم  ــل تراك ــا بفع ــان نتيجــة امتائه وملع
الســليلوزية  واملــواد  الســكريات 
الثمــرة  داخــل  املعدنيــة  والعناصــر 
االنتفــاخ   ( ظهــور  عــدم  وبالتالــي 

،) والتقشــر 
البوتاســي  الســماد  لزيــادة كميــة  ان 
 980 إلــى   490 مــن  للتربــة  املضــاف 
وحــدة أدى إلــى إنتــاج ثمــار بهــا أقــل 
مقارنــة   0.6% الثمــار  تقشــر  نســبة 
%72.7)الواصــل  القيــاس  مبعاملــة 

.)2007، واخــرون 
4( معامــالت مــا بعــد اجلني

Break� للثمــار التصــدع   نقطــة 
املنتــج  ســلوك  يف  تؤثــر    ing point
الغذائــي خاصــة عنــد تعرضــه لتأثيــر 
ــة  فالتمــور تتعــرض خــال  ــوة معين ق
عمليــات الفــرز والتنظيــف والغســيل 
الــى رشــاش مــاء قــوي يســبب تشــقق 

اثــر  النقطــة  ولهــذه  الثمــرة  قشــرة 
التمــور  وتعبئــة  كبــس  عــن  كبيــر 
حيــث ال يجــب ان تزيــد عــن احلــد 
االقصــى املســموح بــه لتفــادي التلــف 
الــى متــزق  يــؤدي  الــذي  امليكانيكــي 

الثمــرة.   قشــرة 
غســيل التمور  

تنظيــف  يف  احلديثــة   الطــرق  مــن 
الثمــار وهــي فعالــة حيــث متــر الثمــار 
علــى  متحــرك  معدنــي  ســير  علــى 
قليــل  ميــان  فيــه  مائــم  ارتفــاع 
بحواجــز  ومحــاط  االعلــى،  نحــو 
مــن  املــاء  ويندفــع  جانبيــة  معدنيــة 
ــى واســفل الســير املعدنــي خــال  اعل
فتحــات مثبتــة يف انابيــب نقــل املــاء 
التــي متتــد علــى طــول جهــاز الغســل 
التمــور  املــاء علــى  وتســمح بانتشــار 
اجتاهــات  عــدة  مــن  مباشــر  بشــكل 
علــى شــكل رذاذ خفيــف يصــل الــى كل 
اجــزاء ســطح الثمــرة ويتوقــف ضغــط 
املــاء املســتعمل يف الغســل علــى مــدى 
العالقــة  االوســاخ  ومتاســك  لزوجــة 
صابتهــا  درجــة  وعلــى  بالتمــور 
قلــت  فيها،وكلمــا  الرطوبــة  ونســبة 
فتــرة تعــرض الثمــار للغســيل باملــاء، 
أن  كمــا  أفضــل،  ذلــك  كان  كلمــا 
االهتمــام بعمليــة جنــي وتعبئــة الثمــار 
يف احلقــل وعــدم مامســتها للتربــة 

الصفةاملعاملة

8شماريخ

اعطت اقل سمك لطبقة البشرة370 ميكرون وللخاليا 
احلجرية 63ميكرون والغالف اخلارجي 1041 ميكرون 

وطبقة التاني 533ميكرون واعلى سمك للغالف 
الوسطي الداخلي 4500 ميكرون

اعطت اعلى سمك لطبقة التاني 1072ميكرونمعاملة املقارنة

اعطت اعلى سمك لطبقة الغالف الوسطي واخلارجي 4شماريخ
1700ميكرون واخلاليا احلجرية 90 ميكرون
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يســاعد علــى تقليــل الفتــرة الن اطالــة 
ــؤدي  ــار املــاء ت ــرة الغســيل وقــوة تي فت

الــى:
- تضــرر قشــرة الثمــرة خاصــة وانهــا 
علــى  تســاعد  للمــاء  نفــاذة  نصــف 
امتصــاص املــاء اثنــاء التخزيــن. وان 
التمــور متضــررة القشــرة يحــدث بهــا 

ذوبــان للمــادة الســكرية يف املــاء.
ــم  ــور دور مه ــة غســل التم - أن لعملي
ايضــا يف انتفــاخ وتقشــر التمــور أن 
اســتخدام نوابــذ مائيــة أو فارشــات 
ــف التمــور  ــة تنظي )Brushes( يف عملي
هــذه  ظهــور  عمليــة  يف  تســاعد 

ميكانيكيــا  الظاهــرة 
جتفيــف التمور  

يعتمــد أكثــر أصحــاب بســاتن النخيــل 
التجفيــف احلقلــي بتعريــض التمــور 
إلــى أشــعة الشــمس وهــذه العمليــة 
اخلمائــر  بعــض  منــو  علــى  تســاعد 
ممــا يســبب ظهــور هــذه الظاهــرة ) 

االنتفــاخ( اجليــوب بســطح الثمــرة 
 تعقيــم التمــور باحلــرارة    

 60 املرتفعــة    احلــرارة  اســتخدام 
تعقيــم  يف  10ســاعات  وملــدة  مئويــة 
ــة اطــوار  ــل كاف ــى قت ــؤدي ال التمــور ي
ظاهــرة  يســبب  ولكنــه  احلشــرات 

. والتقشــر  االنتفــاخ 
اخلزن 

الطريــة  متــور  خــزن  عمليــة  أن 
والنصــف  اجلافــة يف املجمــدات )- 
15 م – 18(0 م ثم إخراجها   لتوظيبها 
ــاخ  ــة انتف ــى عملي ــب ســتؤدي إل يف عل
قشــرة التمــرة وانكمــاش اللــب نتيجــة 
عمليــة اإلذابــة و تعرضهــا إلــى الهــواء 
قشــرة  انفصــال  علــى  يســاعد  ممــا 
ــور   ــور وظه ــواع التم ــرة لبعــض أن الثم
بلــورات  ثلجيــة ناعمــة علــى ســطح 
الثمــار هــذه البلــورات عنــد إذابتهــا 

الثمــرة  ســطح  وجفــاف  بســرعة 
. انتفاخــات  تســبب 

دراســات بحثية 
صنف الســكري

أهــم املشــكات التــي تؤثــر علــى جودة 
ثمــار نخيــل التمــر صنــف الســكري 
اســوداد الثمــار وتقشــرها )انفصــال 
الثمــرة(.  حلــم  عــن  الثمــرة  قشــرة 
غيــر  الصفــات  تلــك  مــن  وللتخلــص 
جــودة  ذات  ثمــار  وإنتــاج  املرغوبــة 
عاليــةويف دراســة الواصــل واخــرون 
)2007( لتأثيــر فتــرات الــري وكميــة 
وطريقــة إضافــة الســماد البوتاســي 
علــى تقشــر واســوداد متــور النخيــل 
صنــف الســكري  ،فقــد متــت معاملــة 
ســكري  صنــف  النخيــل  أشــجار 
ســماديه  بكميــات  ســنة   20 بعمــر 
البوتاســي  الســماد  مــن  مختلفــة 
 980 و   ،K2O 490(، 735 صــورة  يف 
وحــدة بوتاســيوم /نخلــة( واملضــاف  
علــى  رشــاً  أو  التربــة  إلــى  مباشــرة 
بــن كل  ثــاث دفعــات  االشــجار يف 
دفعــة واألخــرى شــهر ونصــف الشــهر 
الــري  فتــرات  حتديــد  إلــى  إضافــة 
كل  يف  لتر/شــجرة   420 بـــ  احملــدد 
ــد  ــاث مواعي ــث اســتخدم ث ــرة حي فت
لــري األشــجار يوميــاً، و كل يومــن، 
منــذ  أســبوعيا  أيــام  ثاثــة  كل  و 
بــدء عقــد الثمــار وحتــى بــدء تلويــن 

: النتائــج  كانــت  الثمــار، 
مباشــرة  الســماد  إضافــة  أن   )1
للتربــة كان أفضــل تأثيــراً مــن طريقــة 

الــرش. 
أيــام  ثاثــة  كل  األشــجار  ري     )2
زيــادة  و  اليومــي  الــري  مــن  بــدال 
املضــاف  البوتاســي  الســماد  كميــة 
وحــدة   980 إلــى   490 مــن  للتربــة 
ــا أقــل نســبة  ــاج ثمــار به ــى إنت أدى إل

ــة  ــة مبعامل تقشــر الثمــار %0.6 مقارن
72.7% القيــاس 

3(  حتســن يف لــون الثمــار حيــث كانت 
نســبة الثمــار املســودة يف أقــل معــدل 
كل  ري  فتــرة  %0.66-0.33عنــد  لهــا 
ثاثــة أيــام بصــرف النظــر عــن كميــة 
الســماد البوتاســي املضــاف للشــجرة، 
بينمــا تراوحــت نســبة الثمــار املســودة 
فتــرة  عنــد  أو  القيــاس  معاملــة  يف 
عــن  النظــر  بصــرف  يوميــاً  الــري 
ــة الســماد مــا بــن 62.2-77.5 %  كمي
4( زادت معاملــة الــري كل ثاثــة أيــام 
 170.6-179.6 الثمــار)  صابــة  مــن 
تأثيــر  ياحــظ  ولــم  رطل/بوصــة2( 
واضــح للســماد البوتاســي عنــد هــذه 
املعاملــة مــن الــري بينمــا ظهــر تأثيــر 
الســماد البوتاســي العالــي عنــد فتــرة 

ــري اليومــي.  ال
5( لــم ياحــظ فــروق كبيــرة يف نســبة 
والســكريات  الكليــة،  الســكريات 
املختزلــة وغيــر املختزلــة والســكريات 
الكليــة الذائبــة بــن معامــات الــري 
املقارنــة،  معاملــة  وكذلــك  والســماد 
لتلــك  نســبة  أعلــى  كانــت  ولكــن 
كل  الــري  معاملــة  عنــد  املتغيــرات 
ثاثــة أيــام وأعلــى وحدات بوتاســيوم.

صنــف اخلالص
يف دراســة قــام بهــا الغــامن واخــرون 
التعطيــش  اثــر  لدراســة   )2013(
وتقليــل كميــة ميــاه الــري على التقشــر 
الفتــرة  خــال  اخلــاص  صنــف  يف 
معرفــة  ومحاولــة   2008-2010 مــن 
خــال  مــن  الظاهــرة  هــذه  اســباب 
وضــع االشــجار حتــت االجهــاد املائــي  
حيــث كانــت معامــات التجربــة ري 
 30% وري   50% وري     100% كامــل 
)4(يبــن  رقــم  %25واجلــدول  وري 
معامــات  حســب  الــري  كميــات 
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الســنة اشــهر  مــدار  التجربــة علــى 
اتبــع برنامــج تســميد موحــد لكافــة 
املعامــات 3كــغ يوريــا علــى دفعتــن 
يف مــارس ومايووالســماد الفوســفاتي  
واحــده  دفعــه  علــى  نخلــه  كــغ   1.5
نيتروجــن   18%( داب  بصــورة 
و%46 فوســفات( والســماد البوتاســي 
بصــورة كبريتــات البوتاســيوم 1.5كــغ 
اكتوبــر  يف  دفعــات  ثــاث  علــى 
وفبرايــر وابريــل، ولوحــظ مــن خــال 

التجربــة:
1( ان قشــرة الثمــرة تبــدأ بالظهــور 
يف مرحلــة الرطــب  ويبــدأ انفصــال 
ويتطــور  اللحــم  عــن  فيهــا  بســيط 
الثمــرة  ومنــو  تطــور  مــع  االنفصــال 
وبشــكل تدريجــي حتــى يكــون واضــح 

التمــر. مرحلــة  يف 
2( لــم ياحــظ اي فــرق بــن معامــات 

التجربة يف نســبة التقشــر.
احملتــوى  الختــاف  يكــون  قــد   )3
داخــل  املائــي  والنشــاط  الرطوبــي 
الثمــرة بــن مراحــل النضــج املختلفــة 
التقشــر. حــدوث  يف  االكبــر  الــدور 

4( لنســبة الدهــن يف قشــرة الثمــرة 
تأثيــر علــى حصــول هــذه الظاهــرة 
قشــرة  يف  الدهــن  نســبة  فكانــت 
اخلــاص %0.93 بينمــا تراوحــت يف 
معامــات التجربــة  بــن  %0.17 يف 
املعاملــة A و%0.21. يف املعامــات ل
Dبــدون  املعاملــة  Cو%0.18يف  Bو  

ايــة فروقــات معنويــه.
مواســم  ولثــاث  جتربــة  اجريــت 
التقشــر  ظاهــرة  لتقليــل  متتاليــة 
ســلطنة  يف  اخلــاص  صنــف  علــى 
عمــان ،حيــث يعــد هــذا الصنــف مــن 
ــار  ــاخ الثم ــن انتف ــاف لك اجــود االصن
تعــد  اللحــم  القشــرة عــن  وانفصــال 
مــن الظواهــر التــي تاحــظ علــى ثمار 

التســويقية  قيمتــه  وتقلــل  الصنــف 
علــى  التجربــة  معامــات  ،وتركــزت 
مختلفــة  جنــي  مواعيــد  اســتخدام 
للثمــار   وهــي  اجلنــي اليومــي للثمــار 
الناضجــة ومعامــات جنــي مختلفــة 
مرحلــة  وحتــى  الرطــب  مرحلــة  يف 
ــك املعامــات  التمــر  ومعرفــة تأثيرتل
ظاهــرة   هــذه   مــن  التقليــل  علــى 

التقشــر وعلــى نســبة الثمــار عاليــة 
اجلــودة والثمــار املتكرمشــة والثمــار 
يف  كمــا  النتائــج  وكانــت  املشــوهة 

 . رقــم)5(  اجلــدول 
 ) التقرير السنوي للبحوث الزراعية 

واحليوانية ،2016(
من هذه التجربة اســتنتج االتي:

1( زيــادة نســبة التمــور عاليــة اجلــودة  

!!

جدول رقم 4. كميات الري الشهرية حسب معامالت التجربة

الشهر
 كمية مياه الري لتر/نخله مرتي ف االسبوع

ABCD
665333222166لتريناير

840420280210فبراير

1057529352264مارس

1722861574431ابريل

20551027685514مايو

28351418945709يونيو

28701435957718يوليو

23701185790592اغسطس

1960980653490سبتمبر

1509754503377اكتوبر

1001501334250نوفمبر

665333222166ديسمبر
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معاملــة  يف  التقشــر  نســبة  وتقليــل 
كل  االرطــاب  مرحلــة  يف  اجلنــي 
حتتــاج  العمليــة  هــذه  ولكــن  يومــن 
كلفــة  وتزيــد  اجلنــي   عمليــة  تعــدد 

اجلنــي 
2( ظهــور الثمــار املتكرمشــة مرتبــط  
حيــث  للثمــار  املبكــر  باجلنــى  
ناضجــه  غيــر  الثمــار  بعــض  تكــون 
الــى  يــؤدي  ممــا  فســيولوجيا  

. مشــها تكر
3( تظهر الثمار املشوهة يف معامات 

جنــي الثمــار مكتملة النضج.
- املعاجلــات

1( اســتخدام حبــوب لقــاح مــن افحــل 
كانــت  كلمــا  و  املواصفــات،  معروفــة 
أعطــى  كلمــا  عاليــة  اللقــاح  حيويــة 
ثمــار  جيــدة بالتوافــق مــع األزهــار 
األنثويــة وبالتالــي ثمــار جيــدة املظهــر  
تنبيتهــا  فــور  األغاريــض  وتكييــس   ،
املثقبــة  الورقيــة  باألكيــاس  مباشــرة 
ملــدة 3-2 أســابيع لضمــان احلصــول 
علــى أعلــى نســبة عقــد يف العــذوق 
نضــج  وانتظــام  بالنضــج  والتبكيــر 
الثمــار وتناســقه األمــر الــذي ينعكــس 
إيجابــا علــى تقليــل التفــاوت يف نضــج 

و جفــاف الثمــار. 

2( االهتمــام بــري النخيــل يف األيــام 
ان  مــن   البــد  وهنــا  جــدا  احلــارة 
املضافــة  الــري  ميــاه  كميــة  تكــون  
احلــرارة  درجــات  مــع  متناســبة  
أثنــاء املوســم   امليــاه . لــذا  يجــب 
مــع  متناســب   ري   برنامــج  وضــع 
،ومراعــاة  النخلــة   وعمــر  صنــف 
تقليــل عــدد الريــات عنــد بــدء حتــول 
الثمــار ملرحلــة الرطــب وعــدم تــرك 
علــى  العــذوق  يف  لتجــف  الثمــار 
النخلــة لفتــرات طويلــة ممــا يزيــد مــن 
ــرة  ــب الثم ــاش ل حــدة التقشــر وانكم
وانخفــاض معــدل وزنهــا إضافــة إلــى 
اكتســاب الثمــرة لونــاً داكنــاً لدرجــات 
غيــر مرغوبــة، واالســتفادة مــن حرارة 
اجلــو الطبيعيــة لتقليــل رطوبــة الثمــار 

جتفيفهــا. عمليــة  وتســهيل 
متناســب   تســميد  برنامــج  3( وضــع 
النخلــة،  وعمــر  صنــف  مــع 
إنتهــاء  فــور  والتســميدالعضوي 

التمــور جنــي  موســم 
4( اجــراء عمليــة خــف الثمــار ومبــا 
وقــوة  الصنــف  طبيــع  مــع  يتناســب 

منــو  الشــجرة 
عمليــة  ظــروف  علــى  الســيطرة   )5
القطــف ) اجلنــي( هــي األخــرى لهــا 
تأثيــر علــى ظهــور ظاهــرة االنتفــاخ 
والتقشــر الن درجــة احلــرارة   احلقــل  
مئويــة  درجــة   45 بحــدود  تكــون 
ــا  ــة ف وظــروف اخلــزن5 درجــة مئوي
بــد مــن خفــض هــذه احلــرارة   مــن 45   
إلــى 5 درجــة مئويــة تدريجيــا حتــى 
التمــرة  لــب  انكمــاش يف  يحصــل  ال 
االنتفاخــات  هــذه   ظهــور  وبالتالــي 
األعلــى  إلــى  القشــرة  تقفــع  حيــث 
يف بعــض مناطــق مــن غــاف التمــرة 
وهــذه العمليــة تدعــى التبريــد األولــي 

   Precooling

جدول رقم 5. تاثير مواعيد جني الثمار على جودة التمور ونسبة التقشر والتكرمش  والتشوه يف ثمار صنف 
اخلالص 

متور عالية املعاملة
اجلودة%

متور 
متقشرة%

متور 
متكرمشة
%

متور 
مشوهة
%

-------------73-2574-26اجلني اليومي للثمار 

جني  الثماربعد 
اسبوعي من بدء 

الرطب
27-2556-4824-19-------

جني  الثماربعد نضج 
-------16-5718-2361-5026% من ثمار العذق

جني الثمار كل يومي 
7.5-8.7-------34-48.545.8-57وف مرحلة االرطاب

اجلني بعد جفاف 
الثمار على النخلة مع 

انزالها بعناية
30.6%54------15.4

اجلني بعد جفاف 
الثمار على النخلة مع 
رمي العذوق من راس 

النخلة  
20%67------13
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تكــون  عمليــة جتميــد  بــد أن  6( ال 
محكمــة   ظــروف  حتــت  الثمــار 
واخلــزن اجليــد لــه دور يف تقليــل مــن 
ــم  ــذا  يجــب  تصمي هــذه الظاهــرة  ل
اخلاصــة  الظــروف  ذات  املخــازن 
للتمــور مــن حيــث   )  درجــة احلــرارة 

الرطوبة/التهوية/التعقيــم(.    /
7( التجفيــف الصناعــي للتمــور حيــث 
تتــم   الســيطرة علــى كميــة الهــواء 
ــي  ــه الت ــى املجفــف وحركت ــة ال الداخل
ويفضــل  التمــر  ســطوح  تامــس 
شــافط  مــع  ناقــل  حــزام  اســتخدام 
مــن حتــت احلــزام   لكــي يثبــت حبــة 
التمــر . أمــا درجــة حــرارة   املجفــف 
55 درجــة  فيفضــل أن ال تزيــد عــن 
مئويــة  وال تقــل عــن 40  درجــة مئويــة 
وحركــة  املــاء  بكميــة  التحكــم    )8
احلــزام الناقــل  اثنــاء غســيل التمــور 
االســتنلس  مــن  احلــزام   يكــون  وان 
ســتيل والــذي ال يخــدش الثمــار وان 

. معقمــة  املســتخدمة  امليــاه  تكــون 

املر اجع
عــودة،  الباســط  عبــد  إبراهيــم، 
)2008(. نخلــة التمــر شــجرة احليــاة. 
املناطــق  لدراســات  العربــي  املركــز 
ــة "أكســاد"  اجلافــة واألراضــي القاحل

)390( صفحــة. 
عــودة،  الباســط  عبــد  ابراهيــم،   )1
وتــراث  تاريــخ  التمــر،  نخلــة   )2014(
عيســى  مركــز   / ودواء  وغــذاء 
صفحــة.  )329( الثقايف/البحريــن 

عــودة،   الباســط  عبــد  إبراهيــم،   )2
)2015(ممارســات خاطئــة يف زراعــة 
ووســائل  التمــر  نخلــة  وخدمــة 
الوطنــي  /املركــز  معاجلتها/كــراس 
 )82( /الريــاض/  والتمــور  للنخيــل 

1 رقــم  نشــرة   . صفحــة 

عــودة،   الباســط  عبــد  إبراهيــم،   )3
ــى  )2015( االضــرار الفســيولوجية عل
ثمــار نخيــل التمــر/ كــراس /املركــز 
الوطنــي للنخيــل والتمــور /الريــاض/ 

)47( صفحــة . نشــرة رقــم 5.
فاضــل  فــوزي  وســن  االبريســم،   )4
الصفــات  بعــض  دراســة   )2011(  ،
Phoenix dactylif� التمــر نخيــل   يف 
املــزروع  اخلضــراوي  صنــف   .era L
يف منطقتــي البصــرة وبغــداد مجلــة 
املجلــد3  الزراعيــة  للعلــوم  الكوفــة 

.12-20 العــدد1: 
 .)1972( اجلبــار،  عبــد  البكــر،   )5
وحاضرهــا  ماضيهــا  التمــر  نخلــة 
وصناعتهــا  زراعتهــا  يف  واجلديــد 
وجتارتهــا. مطبعــة العانــي – بغــداد .  

. صفحــة   1085
6( العكيــدي، حســن خالــد حســن. 
وفســاد  التلــف  عوامــل     .)2011(
املباركــة    الشــجرة  مجلــة  التمــور. 

.   64-68 العــدد4:  املجلــد3. 
7( العكيــدي، حســن خالــد.)2012(. 
ــل  ــم االساســية يف حق بعــض املفاهي
النخيل)ظاهــرة االنتفــاخ والتقشــر(. 
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وبــودي،  ســالم،  ناصــر  الغــامن،   )8
والشــاهن،  الرحمــن،  عبــد  نبيــل 
ســعود  ،وســليمان  حمــد  شــاهن 
اثــر  دراســة   .)2013( الســعود 
ــف  ــى تقشــر ثمــار صن ــش عل التعطي
اخلــاص, املركــز الوطنــي ألبحــاث 
النخيــل والتمــور يف االحســاء/وزارة 
الزراعة/اململكــة العربيــة الســعودية.

9( الواصــل، عبدالرحمــن بــن صالح، 
ــان    ــن ، ،والثني ــاء الدي والريــس،  ضي

ســلطان ، 
تأثيــر   )2007( ابوعيانــة   رمــزي  و 
وطريقــة  وكميــة  الــري  فتــرات 

علــى  البوتاســي  الســماد  إضافــة 
النخيــل  متــور  واســوداد  تقشــر 
النخيــل  .نــدوة  الســكري   صنــف 
التصنيــع  »حتديــات  الرابعــة 
والتســويق ومكافحــة اآلفــات« مركــز 
بجامعــة  والتمــور  النخيــل  أبحــاث 
.  2007 باإلحســاء  فيصــل  امللــك 

ناصــر،  احلســن  عبــد  10(خلــف، 
النباتيــة  الهرمونــات  دور   .)2002(
التمــر  نخيــل  ثمــار  نضــج  منــو  يف 
البذريــة والبكريــة صنــف البرحــي. 
الزراعــة  كليــة   – دكتــورا  أطروحــة 
 125 العــراق   / البصــرة  جامعــة   –

. صفحــة
11(ســويد، ســاجدة ياســن.)2012(. 
لثمــار  مقارنــة  تشــريحيه  دراســة 
يف  التمــر  نخيــل  اصنــاف  بعــض 
الفســيولوجي.  النضــج  مرحلــة 
نخلــة  ألبحــاث  البصــرة  مجلــة 
.58-74  :2 العــدد  التمرزاملجلــد11. 
12(وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية  
/املديريــة العامــة للبحــوث الزراعيــة 
.التقريــر   )2016( واحليوانيــة 
دراســة  صفحــة(.  الســنوي)68 
ــف  ــف ثن عــدة طــرق حلصــاد وجتفي

.  5-6: صفحــة   ، اخلــاص 
 Omer.A.E.K.)2011(.Effect  )13
 of  amount of pollen on anatomy
 and quality of Zaghloul date palm
fruit)Phoenix dactylifera L.(Am�

 .er.J.Bot.76)9(: 1255-1265
 Sakr, M.M; I.M.Abuzied  )14
 ;A.E .Hassn;A.G.I.O.Baz and
 W.M Hassn.)2010(.Identification
of some date palm )Phoenix dac�
tylifera L.(Cultivars by fruit char�
acters. Indian .J. of Sci. and Tech.

.Vol.3.No.3:338-343
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تأثير استخدام البوراكس
على زيادة العقد، واحلد من تساقط 

الثمار يف نخيل التمر »صنف البرحي«

أجريــت الدراســة خــال موســمي 2016 
اإلســماعيلية،  محافظــة  يف   -2017
مــن  الرئيســي  الهــدف  وكان  مصــر. 
هــذا العمــل هــو دراســة تأثيــر إضافــة 
بتركيــزات  بــورون(   11٪( البوراكــس 
و250   200  ،150  ،100  ،50  ،0( مختلفــة 
الــري  منظومــة  خــال  مــن  جــرام( 
مرتــن  الكميــة  بنفــس  بالتنقيــط 
املعامــات  وأجريــت جميــع  أســبوعياً، 
خــال أشــهر )فبرايــر، مــارس، أبريــل(. 
الفيزيائيــة  اخلصائــص  أشــارت  وقــد 
ــع املعامــات  ــادة يف جمي ــى زي ــار إل للثم
علــى  معنويــة  تأثيــرات  وجــود  مــع 
احملصــول وجميــع اخلــواص الفيزيائيــة 
كمــا  البرحــى.  نخيــل  لثمــار  األخــرى 
ذات  املعامــات  أن  النتائــج  أوضحــت 

اهميــة كبيــرة فيمــا يتعلــق باحملصــول 
مثــل  للثمــار  الفيزيائيــة  واخلصائــص 
)وزن )كجــم(، وزن الثمــرة )جــم(، وزن 
اللحــم )جــم(، وزن البــذرة )جــم(، طــول 
صنــف  مــن  )ســم(  وعرضهــا  الثمــرة 
 B4 املعاملــة  وكانــت  البرحــي.  نخيــل 
200(جــم( يف املوســمن التجريبيــن مــن 
ــى الثمــار. ــراً عل أفضــل املعامــات تأثي

املقدمة
Phoenix dac� التمــر  نخيــل  )ينتمــي 
monocoty� إلــى  تصنيفــاً   ).tylifera. L
ledonous وإلــى عائلــة palmaceae ولهــا 
وأهميــة  كبيــرة  زراعيــة  اســتخدامات 
اإلنســانية.  تاريــخ  خــال  اقتصاديــة 
ويف الوقــت احلاضــر، تشــتهر ثمارهــا 
بوجــود العديــد مــن الُســَكريات املختلفــة 

الدكتور شريف الشرباصي )1(
الدكتور هشام غزاوي )2(

)1( المعمل المركزي ألبحاث وتطوير نخيل 
البلح، مركز البحوث الزراعية، مصر

)2( مركز التميز البحثي يف النخيل والتمور، 
جامعة الملك فيصل، السعودية

sharabasydate@yahoo.com

محــور أمراض نخيل التمر
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لنخيــل التمــر يف جميــع أنحــاء العالــم. 
يف  األساســية  احملاصيــل  مــن  وهــو 
حيــث  األوســط،  الشــرق  منطقــة 
ــد يف  ــل بشــكل جي ــو أشــجار النخي تنم
اجلافــة  شــبه  الصحراويــة  املناطــق 
ومــن  حديثــاً،  املســتصلحة  والتربــة 
الــدول املنتجــة الرئيســية هــي مصــر 
والســعودية وإيــران والعــراق واجلزائــر 
وباكســتان. وميتــد زراعــة النخيــل يف 
مصــر مــن شــمال الدلتــا إلــى محافظــة 
 ،)Ghazzawy, et al. 2005( أســوان 
ــك، ميكــن مــن خــال  ــى ذل وعــاوة عل
املعامــات يف التربــة أن تــزود مــا يكفــي 

مــن املغذيــات لزيــادة اإلنتــاج. 
يعــد البــورون أحــد العناصــر الهامــة 
والضــروري  االســتخدامات  املتعــدد 
حيــوي  عنصــر  فالبــورون  للنباتــات. 
واالنقســام  للتطــور  بالنســبة  للغايــة 
النباتــات  منــو  مناطــق  يف  اخللــوي 
براعمهــا  مناطــق  مــن  بالقــرب 
علــى  البــورون  يؤثــر  كمــا  وجذورهــا. 
التلقيــح، أيضــاً. كمــا يُحســن مــن نوعية 
وحجــم ثمــار اجلوافــة بشــكل كبيــر مــن 
بالبوراكــس  األوراق  معاملــة  خــال 

.)Komal et al, 2017(
مــواد وطــرق العمل

مت تنفيــذ الدراســة خــال موســمن 
متتاليــن )2016 2017-( يف مزرعــة 
محافظــة  يف  اخلاصــة  ســمرينا 
اســتخدام  مت  حيــث  اإلســماعيلية. 
ثمانيــة عشــر نخلــة صنــف البرحــي 
يف هــذه الدراســة وكانــت األعمــار 
األشــجار  معاملــة  ومت  عاًمــا(   12(
الطبيعيــة.  الزراعيــة  باملمارســات 
نفــس  طريــق  عــن  التلقيــح  ومت 
 2-4 بعــد  اللقــاح  حبــوب  مصــدر 
الســبائط يف كا  أيــام مــع تغطيــة 
النخيــل  اختيــار  مت  املوســمن. 

الشكل )1(: تأثير التركيزات املختلفة من البواركس على نسبة الثمار العاقدة يف صنف نخيل التمر البرحي

الشكل )2(: تأثير التركيزات املختلفة من البواركس على نسبة الثمار املتبقية يف صنف نخيل التمر البرحي
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وقســمت إلــى 6 معامــات يف ثــاث 
مكــررات ورتبــت يف تصميــم كامــل 
يلــي: كمــا   ،)RCBD( العشــوائية 

B0 = )كنتــرول( , B1 = )50 جــم / 
نخلــه( ,B2  = )100 جــم /نخلــه( , 
 B4  = )200, )جم /نخله B3 = )150

جــم /نخلــه( ,
 B5 = )250 جــم / نخلــه(

أضفيــت جميــع التركيــزات الســابقه 
بجرعــات متســاوية مرتــن أســبوعياً 
ملــده ثاثــة أشــهر )فبرايــر، مــارس، 

أبريــل(.
الثمــار  بتقديــر  وذلــك  التقييــم  مت 
املتبقيــة واملتســاقطة بعــد 30 يومــاً 
ــم يف وقــت احلصــاد،  ــح ث مــن التلقي
التوالــي. ومت اختيــار خمــس  علــى 
شــماريخ / عــذق عشــوائياً مــن كل 
الثمــار،  أعــداد  وســجلت  مكــررة. 

)كجــم(. احملصــول  ووزن 
للثمــار:  الفيزيائيــة  اخلصائــص 
ثمــرة   15 مــن  عينــات  اختيــار  مت 
لتقديــر  عــذق:  كل  مــن  عشــوائياً 
للثمــار  الفيزيائيــة  اخلصائــص 
عينــة  كل  ثمــار  وزن  مت  كالتالــي: 
)ســم(  بالطــول  وقياســها  )جــم( 
والعــرض )ســم( ثــم مت وزن اللحــم 
العينــة )وزن( علــى  والنــوى لنفــس 

حــدة.
النتائج

فيمــا يتعلــق بنســب ومعــدالت النمــو 
لصنــف نخيــل البرحــي. فقــد تأثــرت 
كاســتجابة  كبيــر  بشــكل  الثمــار 
للتركيــزات املختلفــة للبوراكــس عــن 
أكبــر  تســجيل  مت  فقــد  الكنتــرول. 
 82.900٪( العاقــدة  للثمــار  قيمــة 
 B4 و٪85.213( باســتخدام املعاملــة 

متفوقــة  كانــت  والتــي  جــم(   )200
حــن  األخــرى يف  املعامــات  علــى 
لوحــظ متوســط   احلــد األدنــى قيمــة 
للثمــار العاقــدة )47.400 و36.067%) 
مــع الكنتــرول. )الشــكل 1(. وفيمــا 
املختلفــة  التركيــزات  بتأثيــر  يتعلــق 
املتبقيــة،  الثمــار  علــى  للبوراكــس 
مــن  نســبة  أقــل  تســجيل  مت  فقــد 
الثمــار املتبقيــة مــن ثمــار البرحــي 
املوســمن.  كا  يف   )30.00%(
احلــد  كان  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
املتســاقطة  الثمــار  لنســبة  األدنــى 
)2.100 و3.900( مع B4 )200 جم( يف 
املوســم األول والثانــي، علــى التوالــي 
مقارنــة مــع معاملــة الكنتــرول والتــي 
خــال  و6.067(   7.527( ســجلت 
وتتفــق   .)2 )الشــكل  النمــو  موســم 
النتائــج املذكــورة أعــاه مــع النتائــج 
 Komal إليهــا  التوصــل  مت  التــي 
فيهــا  الحــظ  والتــي   et al.، 2017
إلــى  أدى  بالبوراكــس  املعاملــة  أن 
زيــادة إنتاجيــة الشــجرة لــكل شــجرة 
)46.08 كيلوجرام( كما ورد يف شــكل 
 127.96( هكتــار  لــكل  والعائــد   )3(
ف( يف نبــات اجلوافــة. فالبوراكــس 
لــه دور رئيســي يف انقســام اخلايــا 
واســتطالة اخلايــا، وهنــاك زيــادة 
يف النمــو اخلضــري. ومــن الســمات 
ــراً  ــر تأثي ــه يؤث ــارزة للبوراكــس أن الب
التمثيــل  نشــاط  علــى  مباشــراً 
يف  ورد  كمــا  للنباتــات  الضوئــي 

 .)Bagali et al. )1993( تقريــر 
فيمــا يتعلــق بقيــم احملصــول أشــارت 
 B4 بالبوركــس  املعاملــة  أن  إلــى 
زادت  جــم(   B5 )250 أو   ))200g
بـــ  مقارنــة  احملصــول  نســبة  مــن 
ســجلت  والتــي  )الكنتــرول(   B0
كا  يف  و130.96(   131.033(

الشكل )3(: تأثير التركيزات املختلفة من البواركس على نسبة الثمار املتساقطة يف صنف نخيل التمر البرحي
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كمــا يف  التوالــي.  علــى  املوســمن، 
.)4( رقــم  شــكل 

كمــا مت احلصــول علــى أعلــى نســبة 
لــوزن الثمــار عنــد أســتخدام املعاملة 
B4 )200g( والتــي ســجلت )19.07( 
أعطــت  والتــي  األول  املوســم  يف 
الثانــي.  املوســم  يف  التأثيــر  نفــس 
يف ذات الســياق، مت احلصــول علــى 
ــن  ــوى )جــم( م ــوزن الن ــم ل ــى قي أعل
التــي ســجلت  املعاملــة  ذات  خــال 
املوســم األول و1.333 يف  1.293 يف 
تســجيل  الثانــي. حيــث مت  املوســم 
أدنــى وزن النــوى )1.086 و1.090 يف 
بالعــاج  التوالــي(  املوســمن، علــى 
أن  ميكــن  البوراكــس.   )B4 )200g
تعــزى الزيــادة يف إنتاجيــة الثمار إلى 
الزيــادة يف النمــو اخلضــري. ويعمــل 
عمليــات  يف  كمحفــز  البوراكــس 
أيضــاً  ولــه  واالختــزال  األكســدة 
التمثيــل  عمليــة  يف  كبيــرة  أهميــة 
الغذائــي للســكر، وقــد تأثــر حجــم 
الثمــار لصنــف البرحــي بشــكل كبيــر 
مختلفــة  تركيــزات  اســتخدام  عنــد 
املوســمن.  كا  يف  البوراكــس  مــن 
التركيــزات  بتأثيــر  يتعلــق  وفيمــا 
أعطــى  وقــد  للبوراكــس،  املختلفــة 
التركيــز B4 )200 جــم( أكبــر حجــم 
 19.816( البرحــي  لصنــف  للثمــار 
3 يف  ســم  و18.46  األول  3 يف  ســم 
املوســم الثانــي. وقــد لوحظــت نفــس 
هــذا  الثمــار يف  طــول  مــع  النتائــج 
 3.923( املوســمن  كا  يف  الصــدد 
بتأثيــر  يتعلــق  وفيمــا  و3.896(، 
يف  للبوراكــس  املختلفــة  التركيــزات 
الثمــار  املوســمن علــى عــرض  كا 
وســمك الثمــار، وجــد نفــس االجتــاه 
الــذي ســجل )3.100 و3.056( لطــول 

الثمــار لــكل مــن املوســمن.
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خطورة احلشرة القشرية اخلضراء 
على نخيل البلح وتأثيرها

على مستقبل زراعة النخيل
وإنتاج التمور بالسودان 2018

أ- زراعة وإنتاج نخيل البلح بالسودان 
البلــح  نخيــل  أشــجار  عــدد  يقــدر 
شــجرة  مليــون   8 بحوالــي  بالســودان 
النيــل  نهــر  طــول  علــى  تقــع  أغلبهــا 
ــى حــدود الســودان  مــن اخلرطــوم وحت
وتعتبــر  العربيــة  مــع جمهوريــة مصــر 
الواليــة الشــمالية ذات النصيــب األكبــر 
النيــل  نهــر  واليــة  تليهــا  النخيــل  مــن 
بينمــا ينتشــر النخيــل بدرجــة أقــل يف 
واليــة اخلرطــوم وشــمال دارفــور وبقيــة 
النخيــل يف  زراعــة  الســودان.  مناطــق 
واليــات الشــمالية ونهــر النيــل حتظــى 
املزارعــن  كل  مــن  كبيــر  باهتمــام 
العمــود  النخيــل هــي  باعتبــار شــجرة 

األساســي للحيــاة علــى طــول نهــر النيــل 
وميتــد عمــر زراعتها إلى آالف الســنن. 
يف    الشــجرة  أجــزاء  كل  مــن  يســتفاد 
ــوان ويف صناعــة  غــذاء اإلنســان واحلي
كل منتجــات املنــزل مــن أثــاث منزلــي 
بعــداً  الشــجرة  أعطــى  ممــا  وخافــه 

وثقافيــاً. واجتماعيــاً  اقتصاديــاً 
يــزرع النخيــل يف  شــمال الســودان علــى 
ضفتــي نهــر النيــل يف حيــازات مملوكــة  
للمزارعــن ويتوارثهــا األبنــاء عــن اآلبــاء 
وهــؤالء ورثوهــا مــن آبائهــم وأجدادهــم 
يســتثمر  جيــل  وكل  الطريقــة  بنفــس 
املســاحة التــي ورثهــا يف  زراعــة النخيــل 
بــن  املســافات  ضيــق  إلــى  أدى  ممــا 

املهندس أنس عباس علي الصديق
أخصايئ المبيدات ووقاية النباتات، الخرطوم

elsiddiganassabbas@gmail.com

محــور أمراض نخيل التمر
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أشــجار النخيــل لتناقــص املســاحة التــي 
يرثهــا كل فــرد مــن أفــراد عائلــة املــزارع 
ــا  ــى م ــة األشــجار إل ــت كثاف ــى وصل حت
ولــم  األوراق  املتشــابكة  الغابــة  يشــبه 
يحــس املــزارع بــأي تأثيــر لهــذه الكثافــة 
العاليــة مــن األشــجار يف وحدة املســاحة 
ــح بســبب عــدم تنافــس  ــاج البل ــى إنت عل
األشــجار علــى ميــاه الــري والعناصــر 
الغذائيــة بالدرجــة األولــى وقلــة تأثيــر 
ــى احتياجــات  ــة عل ــة العالي هــذه الكثاف
الــازم  الشــمس  ضــوء  مــن  الشــجرة 
لعمليــة التمثيــل الضوئــي لصنــع الغــذاء 
بواســطة أوراق الشــجرة وذلــك للوضــع 
مــع  تعامــده  وشــبه  للجريــد  األفقــي 
ســاق النخلــة  ومواجهــة أكثــر الســعف 
وتعامــده مــع أشــعة الشــمس الســاقطة 
مــن أعلــى وبالتالــي عــدم تأثــر عمليــة 
الســعف.  بواســطة  الغــذاء  تصنيــع 
كذلــك تســتمد النخلــة احتياجهــا مــن 
ترســيبات  مــن  الغذائيــة  العناصــر 
عنــد  الغذائيــة  باملــواد  الغنــي  الطمــي 
امتصــاص  بجانــب  النيــل  فيضــان 
العناصــر الغذائيــة عــن طريــق جــذور 
ــك اجلــذور  ــا متــددت تل الشــجرة حيثم
ــزارع حســب  ــوم امل ــاً ويق رأســياً أو أفقي
ــدي مــن  ــة الســماد البل احلوجــة بإضاف
ــام  ــة كاألغن ــات املنزلي ــات احليوان متبقي
خــواص  لتحســن  وذلــك  والطيــور 
النخيــل  ري  يتــم  ال  غالبــاً  التربــة. 
مــن  ولكــن  ومباشــرة  منفــردة  بصــورة 
املوســمية  بقيــة احملاصيــل  خــال ري 
والتوابــل  املصــري  والفــول  كالقمــح 
ــي تكــون  واألعــاف إال يف احلــاالت الت
فيهــا أشــجار النخيــل بعيــدة عــن النيــل. 
أمــا تكلفــة عمليــة التلقيــح فيأخــذ عامل 
التلقيــح أجــره مــن محصــول التمــر عنــد 
حصــاده. فقــط عمليــات تقليــم اجلريــد 
والتكريــب هــي العمليــات التــي حتتــاج 

هــذه  كل  وجهــد.  عاليــة  تكلفــة  إلــى 
العوامــل الطبيعيــة أعــاه ســاعدت علــى 
زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور وإنتــاج 
بأقــل  اجلديــدة  للزراعــات  الفســائل 

التكاليــف.

ممــا تقــدم ميكننــا اعتبــار أن زراعــة مــا 
يقــارب 8 مليــون شــجرة نخيــل يف شــمال 
الســودان علــى طــول ضفتــي نهــر النيــل 
شــمال اخلرطــوم حتــى حــدود جمهوريــة 
مصــر )أكثــر مــن 700 كلــم( تعتبــر أكبــر 

عدد األشجار املناطق املصابةالفترة
املصدراملصابة

تقرير وقاية النباتات 120مشروع القولد بحري وسط1981
دنقال

1991
"      "       "    جنوب 

"      "     شبعانة شمال 
127000"      "       "    جنوب

مسوحات احلملة 
املكثفة 1991

2005 - 1995

مشاريع غرب نهر النيل: 
البكري-الغابة, اجلابرية, دنقال, البرقيق, 
احلفير, بدين, كرمة, جزيرة أرتقاشة, ارقو 

مشاريع شرق نهر النيل: 
الغدار, تنقسي, أرقى 
والية نهر النيل: أبوحمد

إجمالي جتميعي ملا 
سبق حوالي 
1000000

مسح ميداني 2005

2014 -2006
والية اخلرطوم: بحري- السليت 

والية نهر النيل منطقة بربر 
الوالية الشمالية: التوسع شمال وجنوب 

الوالية

إجمالي جتميعي ملا 
سبق حوالي 
أ2000000

إفادة املدير العام 
لإلدارة العامة لوقاية 

النباتات 2014

5 - 8 مليون نخلةعدد النخيل 

السنة
عدد 

األشجار 
املعاملة

عدد احلفر 
املعاملة

االسم التجاري 
للمبيد املستخدم

االسم العام للمبيد املستخدم 
ونسبة املادة الفعالة

كمية       
املبيد 
باللتر

أميداكلوبريد SL200 +ثياميثوكثام كونفدور+أكتارا2008578068285381
25WG10035.9

11670.9أميداكلوبريد200SLكونفدور200958751784497

8073.75أميداكلوبريد200SLكونفدور2010459136204431

17584.5أميداكلوبريد200SLكونفدور20118035783788

8782.75أميداكلوبريد 17.8SL +200SLكونفدور+ميداس2012468754184953

250.195أميداكلوبريدSL + 200SL 17.8كونفدور+ميداس2013459136204431

كونفدور+ميداس 2014408376212253*
8262.77أميداكلوبريد+200SL+17.8SL+ أكوبريد

3764576117973464660.77اجلملة

جدول رقم )1(: انتشار اإلصابة باحلشرة القشرية اخلضراء 1981 - 2014 م

جدول رقم )2(: حمالت املكافحة املتكاملة للحشرة القشرية اخلضراء 2008 - 2014م
املصدر: تقرير اإلدارة العامة لوقاية النباتات ملكافحة احلشرة القشرية اخلضراء 2008 - 2014م

 )سنهوري 2014م(
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مزرعــة زراعــة عضويــة يف العالــم حيــث 
أن األســمدة واملبيــدات الكيماويــة لــم 
الســنن  آالف  خــال  بتاتــاً  تســتخدم 
القشــرية  احلشــرة  ظهــور  بعــد  إال 
ــدات  ــث اســتخدمت املبي اخلضــراء حي

احلشــرية ملكافحتهــا.
القشــرية  احلشــرة  عــن  دراســات  ب- 
يف  البلــح  نخيــل  علــى  اخلضــراء 

1989  –  1986 الســودان 
أدت الكثافــة العاليــة للنخيــل يف واليتــي 
شــمال الســودان يف الســنوات األخيــرة 
مثــل  اآلفــات  بعــض  أنتشــار  إلــى 
احلشــرة القشــرية اخلضــراء والتــي لــم 
تكــن موجــودة يف مناطــق زراعــة النخيــل 
بالســودان وذلــك مــن خــال نقل فســيلة 
خــارج  مــن  باآلفــة  مصابــة  واحــدة 
الســودان رصــدت يف  ثمانينيــات القــرن 
املاضــي )يف عــام 1981 رصــدت علــى 
ــاً  ــي غالب ــل فقــط( والت 120 شــجرة نخي
ــة ممــا  ــا الطبيعي ــدون أعدائه ــت ب أدخل
أدى إلــى تكاثــر هــذه اآلفــة بدرجة كبيرة 
ــة  وســاعد يف  انتشــارها الكثافــة العالي
ــى وحــدة املســاحة  ــل عل ألشــجار النخي
والعوامــل اجلويــة املثاليــة مــن حــرارة 
املوســمية  الريــاح  وخاصــة  ورطوبــة 
الشــمالية واجلنوبيــة والــذي ثبــت مــن 
)الصديــق  العلميــة  األبحــاث  خــال 
يف  للريــاح  األساســي  الــدور  1989م( 
املنطقــة يف  انتشــار احلشــرة خاصــة 
وجنــوب  شــمال  األول  اليرقــي  الطــور 
منطقــة اإلصابــة األصليــة وبكثافــة أكثــر 
نحــو اجلنــوب لســيادة الريــاح الشــمالية 
يف  املنطقــة طــوال العــام مــا عــدا فترات 
االنتشــار  يكــون  الصيــف  متقطعــة يف 
فيهــا إلــى الشــمال. هــذا باإلضافــة إلــى 
منطقــة  خــارج  املصابــة  الشــتول  نقــل 
إلــى  أدى  والــذي  األصليــة  اإلصابــة 
وحــدوث  اآلفــة  هــذه  انتشــار  ســرعة 

أضــرار كبيــرة بأشــجار النخيــل والبلــح.
التاليــة احلشــرات  الدراســات  شــملت 
القشــرية واألعــداء احليويــة لهــا وكانــت 

ــج هــذه الدراســات: نتائ
لتحديــد  ميدانيــة  مســوحات   -  1
التــي  القشــرية  احلشــرات  وتصنيــف 
تصيــب نخيــل البلــح يف شــمال الســودان 
احليويــة  األعــداء  وتصنيــف  وتعريــف 

)الصديــق,1989(: لهــا 
القشــرية  احلشــرة  مســح  شــمل   •
النخيــل  زراعــة  اخلضــراء كل مناطــق 
علــى نهــر النيــل مــن اخلرطــوم وحتــى 
يف  وجودهــا  وتأكــد  القدميــة  حلفــا 
ــر  ــد بطــول عشــرة كيلومت ــة القول منطق

النيــل. نهــر  علــى ضفتــي 
• شــمل املســح مناطــق زراعــة النخيــل 
بجمهوريــة مصــر العربيــة علــى طــول 
نهــر النيــل مــن أســوان وحتــى منطقــة 
ــل  ــو النخي ــن خل ــزة بالقاهــرة. وتب اجلي
يف كل منطقــة املســح مــن هــذه احلشــرة 
نخيــل  عــدا  مــا  اخلضــراء  القشــرية 
الزراعيــة  األبحــاث  مزرعــة  يف  البلــح 
يف منطقــة البراجيــل وملــوى مبحافظــة 
مــن  الغــرض  القاهــرة.  جنــوب  املنيــا 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  يف  املســح 
للحشــرة  احليويــة  األعــداء  معرفــة 

اخلضــراء. القشــرية 
• مت حتديد وتصنيف احلشــرة القشــرية 
ــح ألول مــرة  ــل البل ــى نخي اخلضــراء عل
بالســودان خال هذه الدراســة وحتديد 
املناطــق املصابــة بهــا منطقــة القولــد 
كمــا يف اخلريطــة رقــم )1(. يعتبــر هــذا 
أول ســجل للحشــرة القشــرية اخلضــراء 
يف الســودان )الصديــق، ســيف النصــر، 

)1991
• مت حتديد األعداء احليوية للحشــرات 
القشــرية وشــملت احلشــرات والعناكــب 

املفترسة

خريطة رقم )1( تبني املناطق املصابة باحلشرة 
القشرية اخلضراء مبنطقة القولد 1986 - 1989م

صورة )1( شجرة نخيل مصابة باحلشرة القشرية 
اخلضراء كامل اجلريد والسعف وتظهر اإلصابة 

الكاملة للشتول املجاورة لها

 صورة )2( إصابة احلشرة القشرية اخلضراء على 
كامل اجلريدة والسعف
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• مت حتديــد درجــات اإلصابــة باحلشــرة 
القشــرية اخلضــراء يف املنطقــة علــى 
جريــد وســعف وثمــار شــجرة النخيــل 
وتعريــف األهميــة االقتصاديــة لإلصابــة 
وألول مــرة يرصــد تأثيــر احلشــرة علــى 
إصابــة ثمــار البلــح األخضــر )الدفيــق( 
وعــدم نضــج الثمــار املصابــة وتكرمشــها 
وعــدم صاحيتهــا لاســتهاك اآلدمــي.

-2 دراســة التواجــد املوســمي والكثافــة 
يف  القشــرية  للحشــرات  العدديــة 

:)1989 )الصديــق  املنطقــة 
احلشــرة  أطــوار  تواجــد  • مت حتديــد 
املئويــة  والنســبة  اخلضــراء  القشــرية 

لــكل طــور طــوال العــام
القشــرية اخلضــراء ثاثــة  للحشــرة   •
يف  قصيريــن  جيلــن  ســنوياً  أجيــال 
حــي  طويــل  شــتوي  وجيــل  الصيــف 
يصيــب طــور اليرقــة األول يف اجليــل 
الشــجرة  أجــزاء  كل  األول  الصيفــي 
اخلضــراء ويصيــب طــور اليرقــة األول 
الثمــار  الثانــي  الصيفــي  اجليــل  يف 

)الدفيــق( اخلضــراء 
• تنتقــل احلشــرة علــى نفــس الشــجرة 
األول  اليرقــة  طــور  أرجــل  بواســطة 
باملنطقــة  الريــاح  نقــل  أو  )الزاحــف( 
لطــور اليرقــة األول مــن مــكان إلى مكان 
األشــجار  أو  الشــجرة  نفــس  يف  آخــر 
ــن  ــن الوحيدت ــا الطريقت املجــاورة وهم
بنقــل  أو  للحشــرة  الذاتــي  لانتشــار 

املــزارع. بواســطة  املصابــة  الشــتول 
الريــاح  بواســطة  احلشــرة  تنتشــر   •
الســائدة يف املنطقــة ويكــون االنتشــار 
إلــى اجلنــوب بواســطة الريــاح الشــمالية 
أغلــب  املنطقــة  يف  الســائدة  القويــة 
العــام وإلــى الشــمال بواســطة الريــاح 
فتــرة  يف  قصيــرة  لفتــرة  اجلنوبيــة 
الصيــف مــع انتشــار أكثــر إلــى اجلنــوب 
مــن الشــمال كمــا أوضحــت الدراســات 

يف   )1( رقــم  اخلريطــة  توضــح  كمــا 
الفتــرة 1981 1989-م واخلريطــة رقــم 
)2( 1990 - 2014م يف الواليــة الشــمالية 
مــن دنقــا حتــى منطقــة جنــوب الدبــة.

• تصيــب احلشــرة القشــرية اخلضــراء 
مــن  اخلضــراء  الشــجرة  أجــزاء  كل 
جريــد وســعف وثمــار مهمــا كان موقعهــا 
يف الشــجرة وال تتأثــر بالظــروف اجلوية 
اخلضــراء  األجــزاء  كافــة  وتغطــى 
أنــواع  كل  عكــس  علــى  للشــجرة 
احلشــرات القشــرية والتــي تتواجــد يف 
النبــات بعيــداً عــن أشــعة الشــمس ويف 
املناطــق التــي بهــا رطوبــة قــرب قنــوات 

الــري أســفل أشــجار النخيــل.
• قــد تكــون الظــروف اجلويــة مــن حرارة 
عاليــة أغلــب العــام ورطوبــة متوســطة 
يف الســودان خاصــة الواليــة الشــمالية 
توالــد  إلــى  أدت  النيــل  نهــر  وواليــة 
هــذه احلشــرة بصــورة كبيــرة وواضحــة 
ــكل أجــزاء الشــجرة  ــة ل وتغطــي اإلصاب
اخلضــراء دليــل علــى ذلــك حيــث تغطــى 
واليرقــات  األنثــى  أطــوار  مــن  املئــات 
األولــى والثانيــة كامــل الســعف واجلريــد 
يف كل الشــجرة برغــم درجــات احلــرارة 
الســودان  شــمال  يف  الســائدة  العليــا 

عمومــاً.
نخيــل  أصنــاف  قابليــة  دراســة   -  3
باحلشــرات  لإلصابــة  باملنطقــة  البلــح 

)1989 )الصديــق  القشــرية 
• أثبتــت الدراســة أن احلشــرة تصيــب 
كل أصنــاف نخيــل التمــر ولكــن تختلــف 
الكثافــة العدديــة للحشــرة حســب عرض 
ــى  ــت أعل ــل وكان ومســاحة ســعفة النخي
والقنديلــة  املشــرق  إصابــة يف صنفــي 
ومتوســطة يف صنــف البــركاوي وأقــل 

ــودا واجلــاو. ــي التم ــة يف صنف إصاب
للحشــرة  احليــاة  دورة  دراســة   -  4
ــف أطوارهــا  القشــرية اخلضــراء وتعري

الصديــق,1992(  ;1989 )الصديــق, 
• أنثــى احلشــرة القشــرية هــي الطــور 
الرئيســي املســبب للضــرر علــى اجلريــد 
والســعف والثمــار وتكــون األنثــى داخــل 
كبســولة تتكــون مــن جــزء علــوي ســميك 
وقــوى وجــزء ســفلى مامــس لســطح 
النبــات تتوســطه أنبوبــة الفــم الثاقــب 
املــاص والــذي ميتــص املــواد الغذائيــة 
مــواد  يفــرز  وقــد  النبــات  مــن خايــا 
البيــض  النبــات.  ســامة داخــل خايــا 
يكــون محمــى داخــل الكبســولة حلــن 
تكــون طــور اليرقــة األول والتــي تزحــف 
فتحــة  مــن  الكبســولة  مــن  وتخــرج 
عــن  تتــم  والتــي  الكبســولة  نهايــة  يف 
بــن  التــزاوج  عمليــة  أيضــاً  طريقهــا 

واألنثــى. الذكــر 
الطــور  هــو  األول  اليرقــة  الطــور   •
األرجــل  مــن  أزواج  بثاثــة  املتحــرك 
نقــل  وأيضــاً  النبــات  علــى  للحركــة 
الريــاح الســائدة باملنطقــة لطــور اليرقــة 
وهــي  أخــرى  إلــى  شــجرة  مــن  األول 
عــن  الــذي  املتحــرك  الوحيــد  الطــور 

صورة )3( اصفرار كامل للجريدة والسعف نتيجة 
امتصاص محتويات خاليا النبات. النقاط البنية هي

ألنثى احلشرة القشرية ميتة بعد جفاف السعفة
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القشــرية يف  تنتشــر احلشــرة  طريقــه 
ملنطقــة.  ا

الطــور  هــو  الكامــل  الذكــر  طــور   •
األجنحــة  مــن  زوج  لــه  الــذي  الوحيــد 
وثاثــة أزواج مــن األرجــل وفــم أثــري 
وال يتغــذى ودوره فقــط تلقيــح األنثــى 
ــة الكبســولة.  عــن طريــق فتحــة يف نهاي
-5 جتــارب املكافحــة الكيماوية للحشــرة 

القشــرية اخلضراء )الصديق 1989(
• جتربــة املبيــدات احلشــرية )ماثيــون، 
فوليمــات ودملــور وزيــت األلبولينيوم عن 
طريــق الرش ودايسســتون وفيورادان يف 
التربــة( علــى إنــاث احلشــرة القشــرية 
األشــجار  علــى  جتربــة  يف  اخلضــراء 
األشــجار  علــى  وجتربــة  الصغيــرة 
هــذه  كل  تأثيــر   أوضحــت  الكبيــرة 
املبيــدات علــى طــور األنثــى مقارنــة مــع 
احلشــرات يف املعاملــة املقارنــة حيــث 
قلــت أعــداد احلشــرة حتــى أســبوعن 
بعــد املعاملــة ثــم تــزداد األعــداد يف  كل 
املعامــات حتــى شــهرين فقــط تنخفــض 
أعــداد احلشــرة مــرة أخرى بعد شــهرين 
يف معاملــة مبيــد الفوليمــات ومخلــوط 
ولكــن  األلبولينيــوم  وزيــت  املاثيــون 
كانــت الفــروق معنويــة عــن األشــجار يف 

معاملــة املقارنــة.

• جتربــة تركيــزات مختلفــة من املبيدات 
احلشــرية )فوليمــات ومخلــوط ماثيون 
+ زيــت األلبولينيــوم( يف جتربــة شــبه 
ــى  ــا عل ــر تركيزاته ــة لدراســة تأثي حقلي
وأنثــى  والثانــي  األول  اليرقــة  طــوري 
القشــرية اخلضــراء  للحشــرة  البالغــة 
وأوصــت الدراســة باســتخدام مخلــوط 
ضــد  األلبولينيــوم  زيــت   + ماثيــون 
أطــوار اليرقــة األول والثاني واســتخدام 
ــة  ــى البالغ ــات ضــد األنث ــد الفوليم مبي

للحشــرة القشــرية اخلضــراء. 
• تؤثــر املبيــدات علــى طــور اليرقة األول 
والطــور الثانــي لذكــر احلشــرة القشــرية 
علــى  للمبيــدات  تأثيــر  وال  اخلضــراء 
طــور مــا قبــل العــذراء وطــور العــذراء 
للذكــر لتوقــف تغذيــة األطــوار املذكــورة 
علــى خايــا النبــات وكذلــك عــدم تأثــر 
الذكــر البالــغ باملبيــدات لوجــود فمــي 
أثــري وال يتغــذى علــى خايــا النبــات 
ويطيــر الذكــر البالــغ بعــد خروجــه مــن 

ــذراء.  طــور الع
• مت إجــراء جتربــة ملكافحــة احلشــرة 
القشــرية اخلضــراء ومكافحــة حشــرة 
ــد  ــة عن ــي تليهــا يف األهمي األرضــة والت
اســتخدام املبيــدات التــي تســتخدم عــن 
طريــق التربــة )الصديــق وتــن 1992( 
Chilo�   6 - مت جتربــة إطــاق املفتــرس
أقفــاص  يف   .chorus bipustulatus L

حديديــة مغطــاة بقمــاش
ميكــن مــن متابعــة تغذيــة املفتــرس علــى 
احلشــرة القشــرية اخلضــراء وحمايــة 
املفتــرس مــن أي أعــداء حيويــة عليــه. 
ماتــت كل احلشــرات املفترســة خــال 
فتــرة أقــل مــن شــهر ومت تشــريح أمعــاء 
بعضهــا يف املعمــل ووجــد أن املفتــرس 
ولــم  اليرقــة  طــور  علــى  فقــط  تغــذى 
يتمكــن مــن افتــراس األنثــى لعــدم قــدرة 
حــول  الكبســولة  أكل  علــى  املفتــرس 

األنثــى وأيضــاً بيــض احلشــرة القشــرية 
داخــل الكبســولة كذلــك عــدم التغذيــة 
ــة الذكــر )الصديــق 1989م(. علــى حوري
ملكافحــة  القوميــة  اللجنــة  توصيــات 
 Obeid(( احلشــرة القشــرية اخلضــراء

1993
أ-التوصيــات األوليــة لبرنامــج املكافحــة 
املكثفــة الســتئصال احلشــرة القشــرية 
1992م(   –  1991( بالقولــد  اخلضــراء 
نظــرا لشــدة اإلصابــة كمــا يف الصــور 
املرفقــة )الصديــق، تن وآخــرون 1993(:

محجريــة  آفــة  احلشــرة  اعتبــار   -
ــن احلجــر الزراعــي  ــق قوان ــم تطبي ويت
وحصرهــا يف مناطــق اإلصابــة احلاليــة.

املكثفــة  املكافحــة  عمليــة  تطبيــق   -
يف  املعتمــدة  املبيــدات  باســتخدام 
احلشــرة  علــى  متــت  التــي  التجــارب 
يف  بهــا  املوصــي  املبيــدات  بجانــب 
الســودان ملكافحــة احلشــرات القشــرية 
مــن خــال املكافحــة اجلويــة واألرضيــة. 
املكثفــة  الكيمائيــة  املكافحــة  حملــة   -
للحشــرة القشــرية اخلضــراء يف منطقــة 

القولــد 1991 – 1992م:
ــى للمكافحــة عــام  ــة األول نتيجــة احلمل
مــن كل   %  97 مــن  أكثــر  إبــادة  1992م 

أطــوار اآلفــة يف منطقــة القولــد.
ولكــن ارتفعــت اإلصابــة إلــى %50 خــال 
مــن عــام ممــا أســتدعى تعديــل  أقــل 

االســتراتيجية.
لبرنامــج  النهائيــة  التوصيــات  ب- 
املكافحــة املتكاملــة للحشــرة القشــرية 
:Obeid 1993(( بالســودان  اخلضــراء 

علــى  بنــاًء  كانــت  التوصيــات  هــذه   -
نتائــج حملــة املكافحــة املكثفــة -1991 

الفــوري بالتطبيــق  م   1992
للحجــر الزراعــي واعتبــار احلشــرة آفــة 

قوميــة تكافــح مجانــاً.
محجريــة  آفــة  احلشــرة  اعتبــار   -

صورة )4( اصابة احلشرة القشرية اخلضراء على 
ثمار البلح اخلضراء )الدفيق(
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ــن احلجــر الزراعــي  ــق قوان ــم تطبي ويت
وحصرهــا يف مناطــق اإلصابــة احلاليــة.

- اعتبــار احلشــرة القشــرية اخلضــراء 
آفــة قوميــة تتولــى أدارة وقايــة النباتــات 

مكافحتهــا.
بهــا  املوصــي  املبيــدات  اســتخدام   -
ملكافحة احلشــرات القشــرية يف حملتن 
صيفيــة ملكافحــة الطــور اليرقــي األول 
ــة  ــة الثمــار اخلضــراء وحمل ــع إصاب ومن
شــتوية ملكافحــة الطــور اليرقــي الثانــي 

ــى طــور األنثــى. ــه إل قبــل حتول
احملليــة  احليويــة  األعــداء  دراســة    -
املصابــة  املناطــق  مــن  واملســتوردة 
ــق  ــم وتطبي باحلشــرة القشــرية يف العال
برنامــج املكافحــة املتكاملــة )التشــريعية 
والكيماويــة(  واحليويــة  والزراعيــة 
ملكافحــة احلشــرة القشــرية اخلضــراء 

بالســودان.
دورتــن  بعقــد  املقــال  كاتــب  قــام     -
زراعــة  يف  متخصصتــن  تدريبيتــن 
القشــرية  احلشــرة  ومكافحــة  النخيــل 
اخلضــراء ملــدة أســبوع لــكل دورة عامــي 
منطقتــن  أكبــر  يف  و1994م   1993
لزراعــة النخيــل يف الســودان ومت تدريب 
50 مهنــدس وفنــي زراعــي وذلــك لدعــم 
املطلــوب  بالــكادر  املكافحــة  برامــج 
الطويلــة  التدريبيــة  الــدورات  بجانــب 
الســنوية والتــي شــملت أيضــاً معلومــات 
عــن احلشــرة القشــرية اخلضــراء علــى 
والصديــق،   1991 )الصديــق.  النخيــل 

.)1994  1993-
املتكاملــة  املكافحــة  حمــالت  ثالثــًا: 
للحشــرة القشــرية اخلضــراء بالســودان 

)2014 )ســنهوري  4201م   –  4199
-  حمــات املكافحــة املتكاملــة للحشــرة 

القشــرية اخلضــراء 1994 - 2007م
عــام  يف  الزراعــي  احلجــر  تنفيــذ  مت 
مــن خــال  القولــد  1994م يف منطقــة 

نقــاط تفتيــش ومكافحــة شــمال وجنــوب 
املنطقــة املصابــة خصوصــاً بعــد حصــاد 
توقــف  ولكــن  العــام  نفــس  يف  التمــور 
العمــل بعــد فتــرة لعــدم توفيــر التمويــل 
ــات  ــازم. ال يوجــد أي تســجيل لعملي ال
ــة  احلجــر الزراعــي واملكافحــة الكيمائي
واملكافحــة الزراعيــة خــال الفتــرة 1994 

2007-م.
- حمــات املكافحــة املتكاملــة للحشــرة 
2014م   -  2008 اخلضــراء  القشــرية 

 )2014 )ســنهوري 
مت تنفيــذ عمليــات املكافحــة الكيماويــة 
الصيفيــة والشــتوية يف املناطــق املصابــة 
أثنــن  عــدد  اإلصابــة  تعــدت  حيــث 
مليــون شــجرة نخيــل كمــا يف اخلريطــة 
رقــم )2( )موســى 2014(. متــت املعاملــة 
الكيمائيــة فقــط يف حفــر األشــجار التــي 
مت ريهــا وإزالــة اجلريــد املصفر واجلاف 
مســبقاً بواســطة املــزارع. لــم يتــم تنفيــذ 
أي نشــاط للحجــر الزراعــي منــذ توقــف 
عــام  واملكافحــة  التفتيــش  عمليــات 

ــخ هــذا املقــال. ــى تاري 1994م وحت
ملحوظات هامة

1 -   مت تقديــر عــدد األشــجار املصابــة 
2006م مبليــون شــجرة   -  1995 خــال 
وعــدد مليونــي شــجرة حتــى عــام 2014م
-2   األشــجار املعاملــة باملبيــد فقــط 
تلــك التــي مت ازالــة جريدهــا املصــاب 
صاحــب  املــزارع  بواســطة  ريهــا  ومت 

املزرعــة 
3 - عــدد األشــجار املعاملــة ال يتعــدى 
50 % مــن عــدد األشــجار املصابــة بعــد 
عــام 2008 ولــم يتعــدى %25 مــن عــدد 
2014م  عــام  حتــى  املصابــة  األشــجار 
الكيماويــة  املكافحــة  عمليــة  وتكــرار 
مرتــن ســنوياً علــى نفــس األشــجار مــن 

عــام 2008 2014-م.
4 - مت تســجيل عــدد األشــجار واحلفــر 

الصيفيــة  احلملــة  يف  فقــط  املعاملــة 
احلملــة  تنفــذ  ولــم   2014 عــام  يف 

الشــتوية.
5 -   مت أجــراء حملــة شــتوية واحــدة يف 
عــام 2015 م باســتخدام نفــس املبيــدات 
لهــذه  تســجيل  أو  رصــد  يوجــد  وال 
2015م  احلملــة  هــذه  تعتبــر  احلملــة. 
اإلدارة  بواســطة  تنفــذ  حملــة  آخــر 
العامــة لوقايــة النباتــات، وزارة الزراعــة 
وزارات  تتولــى  أن  علــى  االحتاديــة 
الزراعــة الوالئيــة بالواليــات املســئولية 

املتكاملــة. املكافحــة  عــن حمــات 
احلشــرة  مكافحــة  نتائــج  تقييــم   -  6
القشــرية خــال الفتــرة 2008 - 2015م 
تعتمــد فقــط علــى رضــا املــزارع عــن 
أجــراء أي  يتــم  ولــم  املكافحــة  عمليــة 
تقييــم علمــي لكفــاءة عمليــات املكافحــة 
لطــور  خاصــة  املــوت  نســبة  وحتديــد 
املبيــدات  وفعاليــة  البالغــة  األنثــى 

املســتخدمة.
املتكاملــة  املكافحــة  حمــالت  نتائــج 
 –  2008 اخلضــراء  القشــرية  احلشــرة 

2014م
املصابــة  األشــجار  عــدد  أن  وضــح 
قــد تضاعــف يف أثنــاء فتــرة حمــات 
الــى   2008 مــن  املتكاملــة  املكافحــة 
2014م وكذلــك اتســعت رقعــة املســاحة 
املصابــة خــال نفــس الفتــرة رغــم عــدم 
ــة  ــد بداي ــم علمــي دوري عن أجــراء تقيي
علــى  مؤشــر  وهــذا  كل حملــة  ونهايــة 
عــدم جنــاح حملــة املكافحــة املتكاملــة 
جنــاح  عــدم  الفتــرة.  هــذه  خــال 
للحشــرة  املتكاملــة  املكافحــة  حمــات 
2008 - 2014 قــد يكــون لبعــض أو كل 

أدنــاه: األســباب 
1 -   عــدم تطبيــق املكافحــة التشــريعية 
التفتيــش  ونقــاط  الزراعــي(  )احلجــر 
واملراقبــة أدى إلــى انتشــار احلشــرة عــن 
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طريــق نقــل الفســائل والشــتول املصابــة 
إلــى خــارج مناطــق اإلصابــة األساســية 
وبالتالــي انتشــار احلشــرة يف املناطــق 
اجلديــدة بعــد ذلــك عــن طريــق الريــاح 

ــة. املوســمية وتوســيع املنطقــة املصاب
ــة  2 - عــدم اســتخدام املكافحــة احليوي
بأجــراء البحــوث العلميــة إليجــاد أعــداء 
حيويــة فعالــة ســواء محليــة أو مســتوردة 
املكافحــة  برنامــج  اســتدامة  لضمــان 
املتكاملــة باعتبارهــا أهــم عمليــة إلجناح 

املكافحــة املتكاملــة
املــادة الفعالــة  3 -   اســتخدام نفــس 
مــن  مرتــن ســنوياً  ملكافحــة احلشــرة 
عــام -2008 2014م قــد تكــون أكســبت 
احلشــرة صفــة املقاومــة للمــادة الفعالــة 
املبيــدات  كل  كفــاءة  عــدم  وبالتالــي 
املســتخدمة يف احلمــات مــا عــدا مبيــد 
واحــدة  ملــرة  أســتعمل  والــذي  اكتــارا 

فقــط عــام 2008م.
ــم  ــم اســتخدام طــرق التقيي ــم يت 4 -   ل
العلميــة لتقييــم نتائــج مكافحــة احلشــرة 
بــل مت االعتمــاد علــى رضــا املــزارع عــن 
أجــراء عمليــة املكافحــة وبالتالــي عــدم 
بعــد  املبيــدات  فعاليــة  فتــرة  معرفــة 

املكافحــة املتكاملــة.
املناقشــة والتوصيــات ملكافحــة احلشــرة 
القشــرية اخلضــراء علــى نخيــل البلــح 

يف الســودان 1994 - 2014 
تبــن مــن املعلومــات املذكــورة أعــاه أن 
احلشــرة القشــرية اخلضــراء انتشــرت 
النخيــل  زراعــة  مناطــق  أغلــب  يف 
املكافحــة  عمليــات  كل  وأن  بالســودان 
1994م  مــن  الفتــرة  التــي متــت خــال 
وحتــى اآلن لــم تنجــح يف ايقــاف انتشــار 
تنفيــذ  لعــدم  ذلــك  ويعــزى  احلشــرة 
توصيــات املكافحــة املتكاملــة خصوصــا 
اســتخدام وســائل املكافحــة التشــريعية  
وعــدم  احليويــة  املكافحــة  اســتخدام 

بازالــة  الزراعيــة  املكافحــة  تطبيــق 
اجلريــد املصــاب مبســتوى جيــد بجانــب 
املكافحــة الكيمائيــة ولــم تطبــق علــى كل 
النخيــل املصــاب ممــا يــؤدى إلــى عــودة 
إصابــة احلشــرة علــى النخيــل املعامــل 
النخيــل  مــن  باحلشــرات  باملبيــدات 
غيــر املعامــل باملبيــدات باإلضافــة إلــى 
جتاريــة  بأســماء  مبيــدات  اســتخدام 
وبنفــس  الفعالــة  املــادة  نفــس  حتتــوي 
التركيــز وبنفــس اجلرعــة تقريبــاً ملــدة 
تصــل إلــى أكثــر مــن خمســة ســنوات 
إلــى اكســاب  يــؤدي ذلــك أيضــا  وقــد 
احلشــرة مناعــة ضــد املبيــد املســتخدم.

كل ذلك أدى إلى فشل برنامج املكافحة 
املتكاملــة منــذ 1994 حتــى 2014م ممــا 
ــل يف الســودان  ــة كل النخي يهــدد بإصاب
نخيــل  شــجرة  مليــون   8  -  5 والبالــغ 
زراعتــه  يتــم  وكذلــك فشــل كل نخيــل 
التعامــل مــع  يتــم  لــم  مســتقبًا طاملــا 
احلشــرة القشــرية اخلضــراء وبالتالــي 
محصــول  والســودان  املــزارع  يفقــد 

نقــدي هــام.
التوصيــات ملكافحــة احلشــرة القشــرية 
اخلضراء على نخيل البلح يف الســودان 

2018م:
1 - اعتبار احلشــرة القشــرية اخلضراء 
أخطــر آفــة علــى نخيــل البلــح بالســودان 
سوســة  حشــرة  خطورتهــا  يف  وتفــوق 
االقتصــادي  للضــرر  نســبة  النخيــل 
الكبيــر علــى الســعف واجلريــد والثمــار 
اخلســائر  تقديــر  حيــث مت  اخلضــراء 
يف إنتــاج التمــور خــال الفتــرة -1994 
دوالر  مليــون   200 بحوالــي  م   2014
أمريكــي بإصابــة مليــون شــجرة نخيــل 
)أحمــد مهــدى 2008( وتقديــر الســيد 
مديــر اإلدارة العامــة لوقايــة النباتــات 
ــة حتــى2014  بتضاعــف املســاحة املصاب
وتقديــر اخلســائر بنــاًء عليــه بحوالــي 

اخلســائر  لتكــون  دوالر  مليــون   200
حوالــي 400 مليــون دوالر منــذ دخــول 
لكاتــب  صــدرت  للســودان.  احلشــرة 
هــذا املقــال عــدة مقــاالت حتــذر مــن 
 2006 عــام  احلشــرة  هــذه  خطــورة 
عنــد حضــور اجتمــاع للجنــة القوميــة 
ــة للحشــرة القشــرية  للمكافحــة املتكامل
اخلضــراء وأعــوام 2011 و2013 ثــم يف 
عــام 2015 م حــذرت مــن عــدم امكانيــة 
زراعــة أي فســائل نخيــل يف كل املنطقــة 
الحقــا  أصابتهــا  واملتوقعــة  احلاليــة 
وبالتالــي عــدم زراعــة نخيــل وعــدم توقع 
التمــور  أنتــاج  توقــف  وبالتالــي  أنتــاج 
مســتقبًا وفقــدان محصــول نقــدي هــام 
)الصديــق, 2006 و2011 و2013 و2015(.

2 - اعتبــار احلشــرة آفــة حجــر زراعــي 
تتطلــب اســتخدام كل وســائل املكافحــة 
يف  النخيــل  إصابــة  ملنــع  التشــريعية 
املناطــق التــي لــم تصلهــا احلشــرة بعــد 
والتــي يقــدر عــدد النخيــل فيهــا أكثــر 

مــن -3 5 مليــون شــجرة نخيــل.
يف  البلــح  نخيــل  تأهيــل  أعــادة   -  3
القشــرية  باحلشــرة  املصابــة  املناطــق 
بحثيــة  برامــج  خــال  مــن  اخلضــراء 
ــة واســتثمارية مبشــاركة ودعــم  وتدريبي
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة 
املهتمــة بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور.

4 - االســتفادة مــن كل املشــاريع التــي 
عرضــت علــى اللجنــة القوميــة ملكافحــة 
يف  اخلضــراء  القشــرية  احلشــرة 
اجتماعهــا يف 2006 املقــدم مــن املنظمــة 
وبقيــة  الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة 
املشــاريع واألبحــاث خصوصــا أبحــاث 
ــي مت اعتمادهــا  ــة والت املكافحــة احليوي
للتطبيــق امليدانــي بأطاقهــا يف املناطــق 
املصابــة بعــد خفــض اإلصابــة العاليــة 
للنخيــل عــن طريــق املبيــدات والتقليــم 
)تقريــر  املصــاب.  للجريــد  اجلائــر 
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مشــروع متولــه املنظمــة العربيــة للتنميــة 
.)2006 الزراعيــة 

العلميــة  الكــوادر  - تأهيــل وتدريــب   5
دراســات  يف  املتخصصــة  والفنيــة 
عليــا وأبحــاث ميدانيــة عــن احلشــرة 
فنــي  وتدريــب  اخلضــراء  القشــرية 

الوســيطة.  للكــوادر 

املراجع
)1989م(:  عبــاس  أنــس  الصديــق،   .1
القشــرية  احلشــرة  عــن  دراســات 
اخلضــراء علــى نخيــل البلــح مبنطقــة 
بكليــة  ماجســتير  رســالة  القولــد. 

اخلرطــوم. جامعــة  الزراعــة 
2. علــي، أنــس عبــاس وســيف النصــر 
للحشــرة  تســجيل  أول  )1992م(: 
القشــرية اخلضــراء علــى نخيــل البلــح 
الزراعــة  منظمــة  مجلــة  بالســودان. 
واألغذيــة )الفــاو( العــدد 40 )3( 1992- 

.115  :
 First record of the green pit scale  .3

insect  on date palm in Sudan
FAO Plant production and protec�  .4

tion Bull.,Vol. 40 )3( 1992:115
علــى  عبــاس  أنــس  الصديــق،   .5
)1992م(: احلشــرة القشــرية اخلضــراء 
القولــد  مبنطقــة  البلــح  نخيــل  علــى 
العالــم  مجلــة  الســودان.  شــمال   –
للتنميــة  العربيــة  املنظمــة  العربــي، 
الزراعية، العدد 4 )1992(: ص 30 – 35 
6. علــي، أنــس عبــاس وتــن، عبــداهلل 
الكيماويــة  املكافحــة  جتــارب   :)1992(
القشــرية  واحلشــرة  األرضــة  حلشــرة 
النخيــل يف محافظــة  اخلضــراء علــى 
للجنــة  الســنوية  )االجتماعــات  دنقــا 
هيئــة  رئاســة   – واألمــراض  اآلفــات 
الســودان –مدنــى  الزراعيــة  البحــوث 

وعبــدهلل  عبــاس  أنــس  الصديــق،   .7

تــن وآخــرون )1993(: احلملــة القوميــة 
ملكافحــة احلشــرة القشــرية اخلضــراء 
القولــد  منطقــة  يف  النخيــل  علــى 
)االجتماعــات الســنوية للجنــة اآلفــات 
البحــوث  هيئــة  رئاســة   – واألمــراض 

الســودان.  – –مدنــى  الزراعيــة 
 :)1991( عبــاس  أنــس  الصديــق،   .8
دليــل   - احلشــرية  اآلفــات  مكافحــة 
الفنيــن واملرشــدين الزراعيــن يف أنتــاج 
الدراســات  كليــة   – والفاكهــة  اخلضــر 
للعلــوم  الســودان  –جامعــة  الزراعيــة 
الســوداني  واملشــروع  والتكنولوجيــا 
األملانــي لدعــم أنتــاج اخلضــر والفاكهــة: 

.196  –  176 ص 
 1993( عبــاس  أنــس  الصديــق،   .9
دورة  كل  تدريبيــة  دورات   :)1995  –
واملرشــدين  للمهندســن  أســبوع  ملــدة 
واحلشــرة  النخيــل  عــن  الزراعيــن 
)اخلرطــوم،  يف  اخلضــراء  القشــرية 

والقولــد(. مــروي 
 :)2006( عبــاس  أنــس  الصديــق،   .10
لبرنامــج  القوميــة  اللجنــة  اجتمــاع 
املكافحــة املتكاملــة للحشــرة القشــرية 
اإلدارة  البلــح،  نخيــل  علــى  اخلضــراء 
اخلرطــوم  النباتــات  لوقايــة  العامــة 

)2006م(. بحــري 
 :)2011( عبــاس  أنــس  الصديــق،   .11
علــى  اخلضــراء  القشــرية  احلشــرة 
املهــدد   – الســودان  يف  البلــح  نخيــل 
الرئيســي لزراعــة النخيــل يف الســودان. 
العــدد  الســودانية.  الصحافــة  جريــدة 
رقــم 5297    بتاريــخ 11 أبريــل 2011م
 :)2013( عبــاس  أنــس  الصديــق،   .12
احلشــرة القشــرية اخلضــراء – النخيــل 
يف خطــر – جريــدة الوطــن الســودانية. 

2013م. أبريــل   3 بتاريــخ   4393 العــدد 
)2015م(:  عبــاس  أنــس  الصديــق،   .13
اخلضــراء  القشــرية  احلشــرة  كارثــة 

زراعــة  توقــف   – البلــح  نخيــل  علــى 
الســودان.  بشــمال  التمــور  وإنتــاج 
جريــدة الوطــن الســودانية. العــدد 5271 

2015م. أكتوبــر   5 بتاريــخ 
14. احلســن، إشــراقة ))2007(: احلشرة 
القشــرية اخلضــراء. النشــرة اإلخباريــة 
لوقايــة النباتــات للــدول العربية والشــرق 

األدنــى. العــدد 44 ص 29 )2007(.
15. عبيــد، مصطفــى )1994 م(: زراعــة 

ووقايــة نخيــل البلــح يف الســودان.
Pub. Hort.Vol. 40 455 – 468 .16

17. ســنهوري، ســلوى )2014م(: التقريــر 
ملكافحــة  الصيفيــة  للحملــة  اخلتامــي 
احلشــرة القشــرية اخلضــراء احلافــرة 
2014 م واحلمــات الصيفيــة والشــتوية 
ملكافحــة احلشــرة القشــرية اخلضــراء 

خــال الفتــرة 2008 - 2014 م.
النباتــات،  لوقايــة  العامــة  اإلدارة   .18
االحتاديــة،  والــري  الزراعــة  وزارة 

الســودان جمهوريــة 
وقايــة  بــإدارة  املبيــدات  قســم   .19
النباتــات )2014م(: املبيــدات احلشــرية 
القشــرية  احلشــرة  ملكافحــة  املســجلة 
اخلضــراء علــى نخيــل البلــح بالســودان.

20. مقتــرح مشــروع املكافحــة املتكاملــة 
للحشــرة القشــرية اخلضــراء على نخيل 
)2006م(:  الســودان  بجمهوريــة  التمــر 
 – الزراعيــة  للتنميــة  العربيــة  املنظمــة 

ــة. ــدول العربي ــة ال جامع
 :)2008( الرحمــن  عبــد  مهــدي،   .21
خســائر احلشــرة القشــرية اخلضــراء 
احلقيقــة  جريــدة  الســودان.  بشــمال 

.2010 أبريــل   20 بتاريــخ  الســودانية 
22. موســى، خضــر، )2014م(: مقابلــة 
شــخصية. مديــر اإلدارة العامــة لوقايــة 
والغابــات  الزراعــة  وزارة  النباتــات، 

.2014 الســودانية 
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أهم العقبات التي تواجه اإلكثار 
اخلضري املعملي لنخيل البلح 

بتقنية زراعة األنسجة

 ).Phoenix dactylifera L( التمــر  نخيــل 
تقســيمه  ينــدرج  الــذي  احملصــول  هــذا 
اململكــة  حتــت   Arecaceae العائلــة  إلــى 
النباتيــة تتــوزع زراعتــه بشــكل رئيســي يف 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. والتــي 
انتشــرت زراعتــه فيمــا بعــد إلــى أســتراليا 
ويعتمــد  واألميركتــن.  إفريقيــا  وجنــوب 
انتشــار أشــجار النخيــل يف مناطــق زراعته 
إلــى توفــر الطقــس احلــار كصفــة وراثيــة 
يضمــن معهــا التلقيــح الناجــح ونضج الثما 
)Chao and Krueger 2007(. وقــد عــرف 
اإلنســان زراعــة النخيــل منــذ فجــر التاريخ 
تواجــده  علــى  احلفريــات  دلــت  حيــث 
مرتبطــاً باحلضــارات القدميــة يف بــاد 
لقــد  الفرعونيــة.  واحلضــارة  الرافديــن 
ــروف  ــوع مع ــن 3000 ن ــر م مت تســجيل أكث

Va�  2012 )مــن نخيــل البلــح حــول العالــم 
yalil(. متضمنــة األصنــاف القدميــة يف 
مواطنهــا األصليــة وتلــك التــي مت انتخابهــا 
فيمــا بعــد. وجنــد أن يف جميــع األديــان 
لهــذه  خاصــة  روحيــة  مكانــة  الســماوية 
 .)  )Johnson, 2011 املباركــة  الشــجرة 
النخيــل مصــدراً  كانــت شــجرة  ولطاملــا 
جتمعاتهــا  أماكــن  يف  الغذائــي  لأمــن 
البشــرية حيــث حتتــوي ثمــار نخيــل البلــح 
علــى قيمــة غذائيــة عظيمــة التناهــي مــن 
ــي  ــة الت ــدرات اآللي ــث نســبة الكربوهي حي
تصــل نســبتها إلــى حوالــي 70% والتــي 
تتمثــل يف نســبة الســكريات اآلليــة فيهــا 
باإلضافــة إلــى أنهــا مصــدر جيــد للمعــادن 
 )  )Al-Harrasi et al.,2014 األساســية 
املركبــات  وكذلــك  األكســدة  ومضــادات 
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 Al-Alawi et al.,( الهامــة  الفينوليــة 
 -2017   2009,  ) El-Hadrami, and El
ممــا يعــزز قيمتهــا الطبيــة أيضــاً علــى 
صحــة اإلنســان للوقايــة مــن الســرطان 
الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  وأمــراض 
),Vayalil  2012(.  كمــا تقــوم علــى الثمــار 
مثــل  الصناعــات  مــن  العديــد  بذاتهــا 
شــراب النخيــل، ســكر النخيــل، اخلــل 
والنبيــذ وعســل ثمــار التمــر واملخبــوزات 

املختلفــة كمــا يســتخدم اجلــزء اخلضــري 
مــن شــجرة النخيــل كمــادة خــام ألغطيــة 
الســقف للمنازل، قوارب خشــبية، خشــب 
الصناعــة وكثير مــن الصناعات واحلرف 
اليدويــة فلذلــك يطلــق على هذة الشــجرة 
الكرميــة بشــجرة احليــاة. وقــد يشــكل 
اقتصاديــة  منصــة  النخيــل  محصــول 
ــد  ــاجت الدخــل القومــي للعدي ــة مــن ن قوي
واملصــدرة  بــل  لــه  املنتجــة  الــدول  مــن 

ــك جنــد أن  ــار، لذل فقــط حملصــول الثم
ــي للثمــار الســنوية  قيمــة التســويق الدول
والتصديــر(  االســتيراد  ذلــك  يف  )مبــا 
حملاصيــل التمــور بلغ حوالــي 1.9 مليار 

.)FAOSTAT, 2013( أمريكي  دوالر 
يف الســنوات األخيــرة، أدى االســتغال 
إلــى  الزراعيــة  لأراضــي  املفــرط 
انخفــاض تنــوع بســاتن نخيــل التمــر هذا 
باضافــة إلــى أن إنتــاج واســتعمال ثمــار 
النخيــل يختلــف مــن مــكان إلــى آخــر تبعــاً 
ــة  ــة املتواجــدة يف كل دول للظــروف البيئي
منتجــة للنخيــل. وهنــاك أيضــاً عوامــل 
أساســية قــد تعيــق إنتــاج نخيــل التمــر 
أهمهــا يف املقدمــة اآلفــات واألمــراض 
احلصــاد  وســوء  واجلفــاف  وامللوحــة 
 Al-Khayri;( وممارســات بعــد احلصــاد
تعتبــر   .)Jain; Johnson, 2015a, 2015b
فســائل النخيــل الناجتــة مــن منــو براعــم 
الوســيلة  هــي  األم  للشــجرة  جانبيــة 
التقليديــة األكثــر شــيوعاً يف إكثــار نخيــل 
اإلكثــار  يتجنــب  حيــث  خضريــاً  البلــح 
البــذري شــكل )1( الــذي قــد يــؤدي إلنتــاج 
أصنــاف مغايــرة منخفضــة اجلــودة وغيــر 
حلــدوث  وذلــك  األم  لنبــات  مطابقــة 
االنعــزاالت الوراثيــة كمــا يكــون نصــف 
أشــجار  البــذري  اإلكثــار  مــن  النــاجت 
باإلضافــة  لهــا  ثمــري  نــاجت  ال  مذكــرة 
إلــى صعوبــة التعــرف علــى النــوع بســهولة 
إال بعــد الوصــول ملرحلــة االزهــار والتــي 
Abah� )تقتضــي فتــرة زمنيــة طويلــة جــداً 
ــاك  ــة أخــرى هن ــن ناحي mane,2011(. وم
أيضــاً معوقــات تواجــه اإلكثــار اخلضــري 
الشــكل  الفســائل  طريــق  عــن  للنخيــل 
احملــدود  العــدد  يف  تتمثــل  والتــي   )2(
طيلــة  الواحــدة  النخلــة  تنتجــه  الــذي 
فتــرة حياتهــا والــذي يتــراوح بــن 1-30 
ــل  ــاة شــجرة نخي ــرة حي ــة فت فســيلة طيل
التمــر نســبة إلــى الصنــف هــذا باإلضافة 

!

!
شكل (1) االكثار البذري لنخيل التمر كوسيلة تقليدية لإلكثار في نخيل البلح والذي يتعذر معه معرفة 
النبات املذكر أو النبات املؤنث من البداية كما يستغرق فترا ت زمنية طويلة من النمو حتى اإلنتاج 

الثمري

!
شكل (2) استخدام الفسائل الخضرية النامية حول نبات األم كوسيلة شائعة تقليدية لإلكثار الخضري

شكل (3) استخدام تقنية زراعة األنسجة لإلكثار الخضري لنبات نخيل البلح

! !
شكل (4) املراحل االولية لزراعة أجزاء من املنفصل النباتي للقمة النامية لنخيل البلح بتقنية زراعة 

األنسجة أما باالتجاه املباشر أو االتجاه الغير مباشر

!

!
شكل (1) االكثار البذري لنخيل التمر كوسيلة تقليدية لإلكثار في نخيل البلح والذي يتعذر معه معرفة 
النبات املذكر أو النبات املؤنث من البداية كما يستغرق فترا ت زمنية طويلة من النمو حتى اإلنتاج 

الثمري

!
شكل (2) استخدام الفسائل الخضرية النامية حول نبات األم كوسيلة شائعة تقليدية لإلكثار الخضري

شكل (3) استخدام تقنية زراعة األنسجة لإلكثار الخضري لنبات نخيل البلح

! !
شكل (4) املراحل االولية لزراعة أجزاء من املنفصل النباتي للقمة النامية لنخيل البلح بتقنية زراعة 

األنسجة أما باالتجاه املباشر أو االتجاه الغير مباشر

شكل )1( االكثار البذري لنخيل التمر كوسيلة تقليدية لإلكثار يف نخيل البلح والذي يتعذر معه معرفة النبات 
املذكر أو النبات املؤنث من البداية كما يستغرق فترا ت زمنية طويلة من النمو حتى اإلنتاج الثمري

شكل )2( استخدام الفسائل اخلضرية النامية حول نبات األم كوسيلة شائعة تقليدية لإلكثار اخلضري



178

األمــراض  انتقــال  نســبة  ارتفــاع  إلــى 
ممــا  اخلاطئــة،  الزراعيــة  واملمارســات 
يــؤدي إعاقــة جنــاح هــذا االجتــاه  قــد 
التقليــدي إلكثــار نخيــل البلــح ومــا يترتــب 
معــه عــدم القــدرة علــى تلبيــة الطلــب 
املتزايــد للصناعــات الزراعيــة القائمــة 
 Al-Khayri and ( علــى هــذا احملصــول

)Naik 2017
لقــد أصبــح اســتخدام تقنيــات اإلكثــار 
الدقيــق للزراعــة النســيجية لنخيــل البلــح 
البــاع الكبيــر للتخلــص مــن  شــكل )9( 
قيــود اإلكثــار التقليــدي حيــث يســمح هذا 
ــرة مــن  ــاج أعــداد كبي املجــال املتقــدم إنت
النباتــات الصحيــة خاليــة مــن األمــراض 
اإلنتــاج  واســع  نطــاق  علــى  ويســمح 
ربحــاً  يعطــي  التمــر  لنخيــل  التجــاري 
ــام والقطــاع  ــكل مــن القطــاع الع ــراً ل كبي

اخلــاص.
وميكن تبسيط ماهية الزراعة النسيجية 
بشــكل عــام حيــث يتــم احلصــول علــى 
جــزء مــن األنســجة عاليــة املرســيتيمية 
مــن  التجــدد  علــى  القــدرة  لهــا  والتــي 
باملنفصــل  يعــرف  والــذي  األم  نبــات 
يتــم  بــدوره  والــذي   )3( يشــكل  النبــات 
زراعتــه حتــت ظــروف عاليــة مــن التعقيــم 
املعملــي مــع ضبــط العوامــل األساســية 
للتحضــن مــن درجــة احلــرارة، واالضــاءة 
املنفصــات  زراعــة  يتــم  والرطوبــة. 
مجهــزة  زراعيــة  بيئــات  علــى  النباتيــة 
حتتــوي علــى جميــع املكونــات الغذائيــة 
والهرمونــات  النمــو  ومنظمــات  الهامــة 
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي لنمــو هــذه 
اخلايــا النســيجية وتســمح لهــا بالتطــور 
والتضاعــف ثــم التميزالكامــل لنباتــات 

جديــدة مطابقــة متامــاً لنبــات األم.
األبحــاث  مــن  العديــد  تقــدمي  مت  لقــد 
والدراســات والتــي تصاحــب معها النجاح 
التطبيقــي يف مجــال الزراعــة النســيجية 

!

!
شكل (1) االكثار البذري لنخيل التمر كوسيلة تقليدية لإلكثار في نخيل البلح والذي يتعذر معه معرفة 
النبات املذكر أو النبات املؤنث من البداية كما يستغرق فترا ت زمنية طويلة من النمو حتى اإلنتاج 

الثمري

!
شكل (2) استخدام الفسائل الخضرية النامية حول نبات األم كوسيلة شائعة تقليدية لإلكثار الخضري

شكل (3) استخدام تقنية زراعة األنسجة لإلكثار الخضري لنبات نخيل البلح

! !
شكل (4) املراحل االولية لزراعة أجزاء من املنفصل النباتي للقمة النامية لنخيل البلح بتقنية زراعة 

األنسجة أما باالتجاه املباشر أو االتجاه الغير مباشر

!

!
شكل (1) االكثار البذري لنخيل التمر كوسيلة تقليدية لإلكثار في نخيل البلح والذي يتعذر معه معرفة 
النبات املذكر أو النبات املؤنث من البداية كما يستغرق فترا ت زمنية طويلة من النمو حتى اإلنتاج 

الثمري

!
شكل (2) استخدام الفسائل الخضرية النامية حول نبات األم كوسيلة شائعة تقليدية لإلكثار الخضري

شكل (3) استخدام تقنية زراعة األنسجة لإلكثار الخضري لنبات نخيل البلح

! !
شكل (4) املراحل االولية لزراعة أجزاء من املنفصل النباتي للقمة النامية لنخيل البلح بتقنية زراعة 

األنسجة أما باالتجاه املباشر أو االتجاه الغير مباشر

 شكل )3( استخدام تقنية زراعة األنسجة لإلكثار اخلضري لنبات نخيل البلح

شكل )5( االجتاه الغير مباشر لإلكثار املعملي لنخيل البلح متضمن تكون لنسيج الكالس وتكشف األجنة 
اجلسدية وإنباتها إلى أفرع خضرية متضاعفة

شكل )4( املراحل االولية لزراعة أجزاء من املنفصل النباتي للقمة النامية لنخيل البلح بتقنية زراعة األنسجة 
أما باالجتاه املباشر أو االجتاه الغير مباشر

! !

! !
شكل (5) االتجاه الغير مباشر لإلكثار املعملي لنخيل البلح متضمن تكون لنسيج الكالس وتكشف 

األجنة الجسدية وإنباتها إلى أفرع خضرية متضاعفة

! ! !

!
شكل (6) االتجاه املباشر لإلكثار املعملي  لنخيل البلح للحصول على البراعم العرضية مباشرة  

وتكشفها ألفرع خضرية متضاعفة

! !
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لنخيــل البلــح والتــي تتبلور بشــكل رئيســي 
in direct so�  يف اجتاهــن األول هــو إنتــاج
matic embryo genesis األجنــة اجلســدية 
أي   )4( مباشــر شــكل  الغيــر  بالطريــق 
احلصــول علــى الكالــس اجلنينــي والــذي 
بــدوره تتكشــف منــه األجنــة اجلســدية 
والتــي يتــم منوهــا لنباتــات كاملــة مــن 
ــة  ــي املســتخدم مــن القم املنفصــل النبات
ــة  ــن القم ــة م ــة، واألوراق االبتدائي النامي
 et al  , اجلانبيــة  البراعــم  أو  الناميــة 
 2015(  Aslam, et al., 2011 Khierallah
AL-Khayri ( ,2005, أو البراعم الزهرية 
.)Abul-soad, )Mazri, et al,2017( )2012
direct organ�  أمــا االجتــاه الثانــي وهــو
ogenesis أي االجتــاه املباشــر شــكل )5( 
ــة جســدية  ــة أو أجن ــاج أفــرع عرضي إلنت
مــن املنفصــات النباتية الســابقة دون أن 
يتخلــل ذلــك تكــون كالــس جنينــي. ويتــم 
 Bekheet,(  ًمتيــز النباتــات الكاملــة أيضــا
Abahmane 2017 ,2013(ويف احلالتن يتم 
ضبــط املكونــات الغذائيــة لبيئــة الزراعــة 
املناســب  الهيدروجينــي  الرقــم  وتوفيــر 
وشــدة اإلضــاءة املناســبة لــكل مرحلــة من 
النمــو، درجــة حــرارة التحضــن املناســبة 
ــاء الزراعــة  ــة أثن ــم التام وظــروف التعقي
والتحضــن حتــى ضمــان احلصــول علــى 
 Mazri  ( الصاحلــة   الكاملــة  النباتــات 
etal,. 2016( شــكل )6( ملرحلــة فيمــا قبــل 

األقلمــة.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن مجــال الزراعــة 
النســيجية لنخيــل البلــح يقــدم نواحــي 
تطبيقيــة عمليــة أخــرى لهــذا احملصــول 
بخــاف اإلكثــار اخلضــري ألعــداد هائلــة 
مــن النباتــات الكاملــة املطابقــة للصنــف، 
فهــو يوفــر أيضــاً احلصــول علــى نباتــات 
ذات صفــات جديــدة مقاومــة لظــروف 
ثمــار  مــع  واألمــراض  امللحــي  االجهــاد 
 El-Hadrami and El-( اجلــودة  عاليــة 

تقنيــة  يقــدم  وكذلــك   )Hadrami, 2009
 Bekheet,( اســتخدام البذور االصطناعية
Aboha� ( وتقنية املعلقات اخللوية  )2017
tem et al.,2017(، وإنتــاج مركبــات األيــض 

El-Shar�  الثانويــة مثــل االســترويدات )
abasy and El-Dawayat i2017(, وحفــظ 
األصــول الوراثيــة لضمــان احلفــاظ علــى 
األصنــاف الهامــة والنــادرة بتقنــة احلفظ 

شكل )6( االجتاه املباشر لإلكثار املعملي  لنخيل البلح للحصول على البراعم العرضية مباشرة  وتكشفها ألفرع 
خضرية متضاعفة

! !

! !
شكل (5) االتجاه الغير مباشر لإلكثار املعملي لنخيل البلح متضمن تكون لنسيج الكالس وتكشف 

األجنة الجسدية وإنباتها إلى أفرع خضرية متضاعفة

! ! !

!
شكل (6) االتجاه املباشر لإلكثار املعملي  لنخيل البلح للحصول على البراعم العرضية مباشرة  

وتكشفها ألفرع خضرية متضاعفة

! !

! !

! !
شكل (5) االتجاه الغير مباشر لإلكثار املعملي لنخيل البلح متضمن تكون لنسيج الكالس وتكشف 

األجنة الجسدية وإنباتها إلى أفرع خضرية متضاعفة

! ! !

!
شكل (6) االتجاه املباشر لإلكثار املعملي  لنخيل البلح للحصول على البراعم العرضية مباشرة  

وتكشفها ألفرع خضرية متضاعفة

! !

شكل )8( التلوث الفطري والبكتيري يف مزارع أنسجة النخيل

شكل )7( مرحلة التجذير وفيها يتم احلصول على نبيتات نخيل البلح الكاملة

شكل (7) مرحلة التجذير وفيها يتم الحصول على نبيتات نخيل البلح الكاملة

!
شكل (8) التلوث الفطري والبكتيري في مزارع أنسجة النخيل

! !
شكل (9) تجنب التلوث املعملي بالنظافة والتعقيم الشديد مع االستعانه بفنيني ذوي خبرة عالية

! !
شكل (10) مثال ملظهر التلوث البكتيري الناتج من البكتريا الداخلية في نبات نخيل البلح
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  )Salma and Engelmann2017( بالتجميــد
أو احلفــظ حتــت ظــروف النمو املنخفض 

 .et al.,  ) El-Dawayati 2018(
ومــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك مشــكات 
يف  تطبيــق  لــكل  ومعوقــات  خاصــة 
لنخيــل  احليويــة  التكنولوجيــا  مجــال 
البلــح )Al-Khateeb, 2008(. ولعــل أكثــر 
باإلكثــار  واملتعلقــة  شــيوعاً  املشــكات 
ــوث  ــز يف التل ــح تترك ــل البل ــق لنخي الدقي
 Abass,( والفطــري  البكتيــري  الداخلــي 

 2015,( البنــي  التلــون  ظاهــرة   ،)2013
Browning ) Mazri, and Meziani, ظاهــرة 
Zayed etal., 2012(( Hyper�  التزجــج
اجلســدية  األجنــة  وتكشــف   hydrecity
abnormals somatic em�  الغيــر طبيعيــة
 bryos  Zayed 2003, El   Dawayatia et
الشــذوذات  إلــى  باإلضافــة   ))al.,2012
somaclon� ثواالختافــات التــي قــد حتــد
  )al variation ) El- Hadrami,. et al.,2011
يف النباتــات املنتجــة مــن زراعــة األنســجة 

 Kurup,. باإلضافــة إلــى مشــاكل األقلمــة
et al 2014(  ) Hegazy 2008. كل هــذا  
العمليــة  لفشــل  النهايــة  يــؤدي يف  قــد 
اإلنتاجيــة باســتخدام زراعــة األنســجة 
لنخيــل البلــح. وميكننا أن نســتعرض هذه 
املشــاكل واحللــول املقدمــة لهــا مــن خال 

األبحــاث والدراســات بهــذا الصــدد.
أواًل: التلوث الفطري والبكتيري

والبكتيــري  الفطــري  التلــوث  يعتبــر 
اخلارجــي والداخلــي النــاجت مــن كائنــات 
هــو   )7( شــكل  دقيقــة  ميكروســكوبية 
زراعــة  تكنيــك  لنجــاح  الفاصــل  احلــد 
األنســجة ألي نبــات معمليــاً، ألن هــذه 
املشــكلة قــد تدمــر العمليــة اإلنتاجيــة 
برمتهــا بــل وقــد تعــوق إجــراء أي أبحــاث 
احلقيقــي  اخلطــر  ويكمــن  ودراســات. 
يف أن هــذه الكائنــات ميكــن أن تهاجــم 
مــن  مرحلــة  أي  النســيجية يف  املــزارع 
مراحــل النمــو بداخــل املعمــل. وميكــن 
املشــكلة  هــذه  مــن  عــام  بشــكل  احلــد 
قواعــد  مــن  الــازم  باتخــاذ  الكارثيــة 
لغــرف  املســتمر  والتعقيــم  النظافــة 
وكذلــك  بأكملهــا  وللمعامــل  التحضــن 
للباحثــن  الشــخصية  األخطــاء  جتنــب 
أو الفنيــن القائمــن بالزراعــة املعمليــة 
شــكل )8(. هــذا ويتــم توخــي احلــذر مــن 
البدايــة باتخــاذ الــازم مــن حيــث التعقيم 
املبدئــي واألساســي باســتخدام املبيــدات 
ــو  ــل هيب ــة مث ــل املعقم ــة واحملالي الفطري
الزئبقيــك  وكلوريــد  الصــودمي  كلوريــد 
املاخــوذة  النباتيــة  املنفصــات  ملصــدر 
 .Abahmane 2017(( األم  نبــات  مــن 
ومــع كل هــذه االحتياطــات القويــة جنــد 
أن نبــات نخبــل البلــح يختــص بوجــود 
أنــواع مــن البكتيريــا الداخليــة شــكل )9( 
ــي  ــي تتعايــش بشــكل طبيعــي وتكافل والت
حتــت ظــروف النمــو اخلارجــي باحلقــل 
بداخــل  حقيقــي  تعتبرخطــر  ولكنهــا 

شكل )9( جتنب التلوث املعملي بالنظافة والتعقيم الشديد مع االستعانه بفنيني ذوي خبرة عالية

شكل )10( مثال ملظهر التلوث البكتيري الناجت من البكتريا الداخلية يف نبات نخيل البلح

شكل (7) مرحلة التجذير وفيها يتم الحصول على نبيتات نخيل البلح الكاملة

!
شكل (8) التلوث الفطري والبكتيري في مزارع أنسجة النخيل

! !
شكل (9) تجنب التلوث املعملي بالنظافة والتعقيم الشديد مع االستعانه بفنيني ذوي خبرة عالية

! !
شكل (10) مثال ملظهر التلوث البكتيري الناتج من البكتريا الداخلية في نبات نخيل البلح

شكل (7) مرحلة التجذير وفيها يتم الحصول على نبيتات نخيل البلح الكاملة

!
شكل (8) التلوث الفطري والبكتيري في مزارع أنسجة النخيل

! !
شكل (9) تجنب التلوث املعملي بالنظافة والتعقيم الشديد مع االستعانه بفنيني ذوي خبرة عالية

! !
شكل (10) مثال ملظهر التلوث البكتيري الناتج من البكتريا الداخلية في نبات نخيل البلح



181 الشجرة المباركة - اكتوبر 2018

املعمــل عنــد اإلكثــار النســيجي وذلــك ألن 
هــذه البكتريــا الداخليــة تعيــش داخليــاً 
البينيــة  املســافات  وبــن  اخلايــا  يف 
للخايــا حيــث يتعــذر معــه القضــاء عليها 
املعقمــة  احملاليــل  باســتخدام  خارجيــاً 
تظــل  فهــي  البدايــة.  منــذ  واملطهــرة 
ــرات  ــل ولفت ــة لعــدد مــن النقــات ب كامن
طويلــة أثنــاء العمليــة اإلنتاجيــة المظهــر 
لوجودهــا علــى البيئــة الزراعيــة املغذيــة، 
وفجــأة قــد تهاجــم املزرعــة النباتيــة يف 
أي مرحلــة ودون ســابق إنــذار ممــا قــد 
يكــون مــن شــأنه التدميــر الشــامل ملرحلــة 
جنينــي،  كالــس  كانــت  ســواء  اإلنتــاج 
أجنــة، تضاعــف أفــرع خضريــة أو مرحلة 
 .)Abass 2013a, Abass ,2016( التجذيــر
أن  والدراســات  األبحــاث  أثبتــت  ولقــد 
اســتخدام املضــادات احليويــة لهــا فاعلية 
يف القضــاء علــى البكتريــا الداخليــة يف 
Al-Dosa� )مــزارع أنســجة نخيــل البلــح، 
ry et al. 2011( وكذلــك أيضــاً اســتخدم 
املســتخلصات النباتــات الطبيــة التــي لهــا 
خاصيــة املضــادة للبكتيريــا ولقــد قدمــت 
دراســة حديثــة الســتخدام مســتخلص 
البكتريــا  علــى  للســيطرة  الزجنبيــل 
معمليــاً  البلــح  نخيــل  ملــزارع  الداخليــة 
)El-Dawayati etal., 2018( وقــد أثبتــت 
فعاليته عن اســتخدام املضادات احليوية 
يف مرحلتــي التضاعــف والتجذيــر. هــذا 
ويجــب التخلــص مــن املــزارع القدميــة 
واحلــرص علــى النقــل الــدوري املنتظــم 
ملــزارع النباتــات الناميــة بداخــل املعمــل.

ثانيًا: مشكلة التلون البني
تلــون  بظهــور  تاحــظ  الظاهــرة  هــذه 
املزروعــة  النباتيــة  للمنفصــات  بنــي 
ــل لأســوداد  والــذي مبــرور الوقــت يتحل
مــع ســوء وتدهــور حلالــة املزرعــة شــكل 
حقيقــي  مظهــر  يعتبــر  قــد  بــل   )10(
مــن مظاهــر مــوت النباتــات. واملســبب 

الرئيســي لهــذه املشــكلة هــو أثنــاء إجــراء 
التقطيــع والتجريــح للمنفصــل النباتــي 
عنــد النقــات الزراعيــة تخــرج املركبــات 
ــة وتتعــرض لأكســدة  ــة الداخلي الفينولي

مــواد  لتتكــون  اخلارجــي  للهــواء  بفعــل 
فينوليــة ســامة أهمهــا مركــب الكوانــن 
والــذي بزيادتــه يــؤدي إلــى القضــاء علــى 
مــن  العديــد  وهنــاك  متامــاً.  املزرعــة 

شكل (11) مثال ملشكلة التلون البني في مزارع انسجة نخيل البلح في مرحلتي الكالس املتكون، تكشف 
األجنة ومرحلة تضاعف األفرع الخضرية

! !

!
شكل (12) مثال ملشكلة التزجج في مزارع أنسجة نخيل البلح في مرحلتي الكالس املتكون،

تكشف األجنة ومرحلة التضاعف

شكل (11) مثال ملشكلة التلون البني في مزارع انسجة نخيل البلح في مرحلتي الكالس املتكون، تكشف 
األجنة ومرحلة تضاعف األفرع الخضرية

! !

!
شكل (12) مثال ملشكلة التزجج في مزارع أنسجة نخيل البلح في مرحلتي الكالس املتكون،

تكشف األجنة ومرحلة التضاعف

شكل )11( مثال ملشكلة التلون البني يف مزارع انسجة نخيل البلح يف مرحلتي الكالس املتكون، تكشف األجنة 
ومرحلة تضاعف األفرع اخلضرية

شكل )12( مثال ملشكلة التزجج يف مزارع أنسجة نخيل البلح يف مرحلتي الكالس املتكون،
تكشف األجنة ومرحلة التضاعف
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وســائل احلمايــة والتــي تتــم منــذ جتهيــز 
املنفصــل النباتــي ســواء للقمــم الناميــة 
أو أي جــزء أخــر مســتخدم للزراعــة يف 
البداية حيث يتم نقع األجزاء يف محاليل 
الســتريك  مثــل  األكســدة  مضــادات 
واالســكوربيك. كمــا يتــم إضافــة مركبــات 
مضــادة لتكــون الفينــوالت بداخــل تركيــب 
 PVP البيئــة الزراعيــة بذاتهــا مثــل مركــب
ــم أيضــاً بشــكل أساســي إضافــة  كمــا يت
منظــم  بشــكل  املنشــط  الفحــم  مركــب 
يف املراحــل األولــى مــن اإلنتــاج. وجنــد 
أنــه ميكــن جتنــب حــدوث هــذه املشــكلة 
ــح املســتمر  ــب التجري بشــكل دوري بتجن
يف النباتــات عنــد الفصــل والزراعــة هــذا 
باإلضافــة إلــى النقــل الــدوري املنتظــم 

وعــدم التاخيــر للمــزارع النباتيــة.
ثالثًا: مشكلة التزجج

هي ظاهرة فســيولوجية شــائعة احلدوث 
بداخــل مــزارع أنســجة نخيــل البلح ناجتة 
عــن اضطــراب فســيولوجي بســبب تراكم 
املــاء داخــل األنســجة النباتيــة ممــا يعطي 
النســيج الشــكل العصاري واللون األصفر 
وتصبــح  اخلضريــة  لأفــرع  الباهــت 
األوراق ذات شــكل اســفنجي يف حــاالت 
هــذه  شــأن  ومــن  الشــديدة  اإلصابــة 
الظاهــرة أن تقضــي ككل علــى العمليــة 
اإلنتاجيــة ملــزارع نخيــل البلــح حيــث عنــد 
ظهورهــا يف مرحلــة الكالــس اجلنينــي 
تــؤدي إلــى فقــد قدرتــه علــى التكشــف 
ــاج  لأجنــة اجلســدية بــل قــد تــؤدي إلنت
كمــا  أساســاً،  مشــوهة  جســدية  أجنــة 
ــرع  ــد هــذه الظاهــرة أيضــاً األف ــد تفق ق
لنباتــات  والوصــول  للنمــو  اخلضريــة 
ــة حدوثهــا  ــة شــكل )12,11( ويف حال كامل
النباتــات  تصبــح  التجذيــر  مرحلــة  يف 
االســتمرار  حتتمــل  وال  لينــة  الكاملــة 
يف مرحلــة األقلمــة فيمــا بعــد للضــرر 
واتصــال  تكــون  منطقــة  يف  احلــادث 

شكل )13( تكشف األجنة الغير طبيعي مع اإلنبات الضعيف لألجنة بسبب مشكلة تزجج نسيج الكالس

شكل )14( عالج الكالس املتزجج بإضافة مركبات مثل البولي ايثيلني جليكول أو نترات الفضة وذلك إلعادة قدرة 
نسيج الكالس لتكشف األجنة اجلسدية

!
شكل (13) تكشف األجنة الغير طبيعي مع اإلنبات الضعيف لألجنة بسبب مشكلة تزجج نسيج الكالس

!
شكل (14) عالج الكالس املتزجج بإضافة مركبات مثل البولي ايثيلني جليكول أو نترات الفضة وذلك 

إلعادة قدرة نسيج الكالس لتكشف األجنة الجسدية

! !

! !

!
شكل (13) تكشف األجنة الغير طبيعي مع اإلنبات الضعيف لألجنة بسبب مشكلة تزجج نسيج الكالس

!
شكل (14) عالج الكالس املتزجج بإضافة مركبات مثل البولي ايثيلني جليكول أو نترات الفضة وذلك 

إلعادة قدرة نسيج الكالس لتكشف األجنة الجسدية

! !

! !

شكل )15( تاثير مشكلتي التزجج والتلون البني علي منو االفرع اخلضرية والنموات الضعيفة الغير مرغوب فيها

!
شكل (13) تكشف األجنة الغير طبيعي مع اإلنبات الضعيف لألجنة بسبب مشكلة تزجج نسيج الكالس

!
شكل (14) عالج الكالس املتزجج بإضافة مركبات مثل البولي ايثيلني جليكول أو نترات الفضة وذلك 

إلعادة قدرة نسيج الكالس لتكشف األجنة الجسدية

! !

! !

!
شكل (15) تاثير مشكلتي التزجج والتلون البني علي نمو االفرع الخضرية والنموات الضعيفة الغير 

مرغوب فيها

! ! !
شكل (16) أمثلة ألشكال األجنة الغير طبيعية التكشف 

!

leafy shoots شكل (17) تكشف األجنة الغير طبيعية ألفرع ضعيفة غير طبيعية النمو تسمى

! !
شكل (18) مشكلة التغيرات الجينية التي قد تحدث أثناء برنامج اإلكثار املعملي لنبات نخيل البلح 

  Zaid أو اإلثمار غير الطبيعي (املصدر (Fay 2011املصدر) لتعطي نباتات مشوهة التزهير فيما بعد
(etal 2011



183 الشجرة المباركة - اكتوبر 2018

اجلــذر الرئيســي. ويرتبــط حــدوث هــذه 
ــل نقــص  ــل مث ــع عــدة عوام الظاهــرة، م
يف تركيــز بعــض العناصــر الدقيقــة مثــل، 
عــدم التــوازن يف تركيــز منظمــات النمــو، 
زيــادة تركيــز األمونيــا، اســتخدام البيئــات 
الســائلة املغذيــة كوســط زراعــي أو تراكــم 
مســتويات عاليــة مــن غــاز االثيلــن وقــد 
تكــون هــذه العوامــل منفــردة أو مجتمعــة. 
وجنــد أن هــذه العوامــل تــؤدي إلــى إجهاد 
التأكســد الــذي يعتبــر الســبب الرئيســي 
لزيــادة فــرط النشــاط يف النبــات زراعــة 
 Cassells and Curry 2001, Reed األنسجة
ولقــد   .))etal., 2013 ,Tian etal., 2016
أجريــت العديــد مــن الدراســات لتقــدم 
احللــول لهــذه املشــكلة ومنهــا زيــادة نســبة 
اآلجــار يف وســط البيئــة املغذيــة ولقــد 
النيتروجــن  مصــادر  تعديــل  أن  وجــد 
وتركيزاتهــا كان لــه األثــر الفعــال للحــد 
تعديــل  وبخاصــة  الظاهــرة  هــذه  مــن 
نســبة  إلــى  األمونيــوم  نتــرات  نســبة 
نتــرات البوتاســيوم يف تركيبــة األمــاح 
املغذية ملوراشــيجي وســكوج واملســتخدمة 
بفاعليــة  أدى  الزراعــة ممــا  وســط  يف 
حيويتــه  اجلنينــي  الكالــس  إلســتعادة 
الاحقــة علــى جتــدد األجنــة  وقدرتــه 
 El-Dawayati and( القويــة  اجلســدية 
عنــد  أن  وجــد  ولقــد   .))Zayed 2017
إضافــة بانتوثينــات الكالســيوم أو نتــرات 
ــة املغذيــة للزراعــة  الفضــة لوســط البيئ
يف مرحلــة الكالــس أدى أيضــاً للتقليــل 
Zayed and Syd� التزجــ حــدوث  جمــن 
ki 2013 . عــاوة علــى ذلــك وجــد أن 
اســتخدام التجفيــف الكيميائــي وذلــك 
بإضافــة مركــب البولــي ايثيلــن جليكــول 
  ,El – Dawayati etal.,2012( ( )13( شــكل
لوســط البيئــة املغذية والــذي يعمل زيادة 
بداخــل  اجلزئــي  االســموزي  الضغــط 
خايــا النبــات ممــا يــؤدي إلــى التجفيــف 

شكل )16( أمثلة ألشكال األجنة الغير طبيعية التكشف

leafy shoots شكل )17( تكشف األجنة الغير طبيعية ألفرع ضعيفة غير طبيعية النمو تسمى

شكل )18( مشكلة التغيرات اجلينية التي قد حتدث أثناء برنامج اإلكثار املعملي لنبات نخيل البلح لتعطي 
)Zaid  etal 2011 ( أو اإلثمار غير الطبيعي )املصدرFay 2011نباتات مشوهة التزهير فيما بعد )املصدر

!
شكل (15) تاثير مشكلتي التزجج والتلون البني علي نمو االفرع الخضرية والنموات الضعيفة الغير 

مرغوب فيها
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شكل (16) أمثلة ألشكال األجنة الغير طبيعية التكشف 

!

leafy shoots شكل (17) تكشف األجنة الغير طبيعية ألفرع ضعيفة غير طبيعية النمو تسمى

! !
شكل (18) مشكلة التغيرات الجينية التي قد تحدث أثناء برنامج اإلكثار املعملي لنبات نخيل البلح 

  Zaid أو اإلثمار غير الطبيعي (املصدر (Fay 2011املصدر) لتعطي نباتات مشوهة التزهير فيما بعد
(etal 2011

!
شكل (15) تاثير مشكلتي التزجج والتلون البني علي نمو االفرع الخضرية والنموات الضعيفة الغير 

مرغوب فيها

! ! !
شكل (16) أمثلة ألشكال األجنة الغير طبيعية التكشف 

!

leafy shoots شكل (17) تكشف األجنة الغير طبيعية ألفرع ضعيفة غير طبيعية النمو تسمى

! !
شكل (18) مشكلة التغيرات الجينية التي قد تحدث أثناء برنامج اإلكثار املعملي لنبات نخيل البلح 

  Zaid أو اإلثمار غير الطبيعي (املصدر (Fay 2011املصدر) لتعطي نباتات مشوهة التزهير فيما بعد
(etal 2011

!
شكل (15) تاثير مشكلتي التزجج والتلون البني علي نمو االفرع الخضرية والنموات الضعيفة الغير 

مرغوب فيها

! ! !
شكل (16) أمثلة ألشكال األجنة الغير طبيعية التكشف 

!

leafy shoots شكل (17) تكشف األجنة الغير طبيعية ألفرع ضعيفة غير طبيعية النمو تسمى

! !
شكل (18) مشكلة التغيرات الجينية التي قد تحدث أثناء برنامج اإلكثار املعملي لنبات نخيل البلح 

  Zaid أو اإلثمار غير الطبيعي (املصدر (Fay 2011املصدر) لتعطي نباتات مشوهة التزهير فيما بعد
(etal 2011

! !
شكل (19) مرحلة ما قبل األقلمة للنباتات كاملة التجذير في وسط البيئة الزراعية السائلة تمهيداً 

لخروجها ملرحلة األقلمة في الصوبة الزراعي

!
شكل (20) صوبة األقلمة املجهزة بالظروف املناسبة للنمو وتقسية نبيتات نخيل البلح املعملية (املصدر 

(Zaid et al 2011

!
شكل (21) نباتات نخيل البلح الناجحة األقلمة

!
شكل (22) فسائل النخيل قوية النمو املطابقة للصنف الناتجة من برنامج إكثار معملي خالي من عقبات 

اإلكثار الخضري بتقنية زراعة األنسجة

شكل )19( مرحلة ما قبل األقلمة للنباتات كاملة التجذير يف وسط البيئة الزراعية السائلة متهيدًا خلروجها 
ملرحلة األقلمة يف الصوبة الزراعي
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ــم داخــل األنســجة،  ــاء املتراك وســحب امل
الهوائــي  التجفيــف  باســتخدام  أو 
etal.,2013(  ) El – Dawayati لأجــزاء 
النباتيــة بداخــل كابينــة الزراعــة املعقمــة 
أدى ذلــك إلــى تكشــف األجنــة اجلســدية 
اخلضريــة  األفــرع  تضاعــف  وحتســن 
دون مظهــر للتزجــج. ومــن أجــل حتقيــق 
ــل  ــي لنخي ــار املعمل بروتوكــول ناجــح لأث
البلــح يجــب الفهــم اجليــد للعوامــل التــي 
اخللــل  هــذا  وجــود  مــن  أصــًا  تهيــئ 
الفســيولوجي ومــن تلــك التــي ستســاعد 
علــى زيــادة التزجــج أو التلــون حتــى ال 
يحــدث التدميــر الكلــي لأجــزاء املكثــرة 
احللــول  فايجــاد   .)14( شــكل  نســيجياً 
ــؤدي  ــة وســريعاً ي ــذ البداي الصحيحــة من
لهــذه  الســيء  األثــر  بــل ومنــع  لتجنــب 
الظاهــرة الفســيولوجية الغيــر مرغوبــة.

رابعًا: األجنة اجلسدية املشوهة
ــي حتــدث  ــة. الت التشــوهات املورفولوجي
اجلســدي  اجلنــن  تطــور  ســياق  يف 
اجلنينــي  الكالــس  التكاثــر يف  بخطــوة 
لأجنة اجلســدية املباشــر )بدون تشكيل 
الكالــس(، مثــل اندمــاج اجلنــن، عــدم 
وجــود قيمــة مناســبة أو فقــدان النمــو 
املشــاكل  أهــم  مــن  اجلنــن  قطبــي  يف 
ــة  ــف لأجن ــد الضعي مســؤولة عــن العائ
احليويــة يف العديــد مــن األنــواع النباتيــة 
رصــدت  لقــد   .)Benelli et al 2010(
يف  للخلــل  املئويــة  النســبة  الدراســات 
األجنــة اجلســدية لنخيــل التمــر، ووصف 
لأشــكال الشــاذة لأجنة اجلســدية التي 
ــة  ــة اجلســدية املتباين ــن األجن ظهــرت ب
مــن نخيــل التمــر مثــل )متعــدد الــرؤوس، 
واملتزجــج، وذو الغــاف امللتــف، مجهــض 
واملشــوه  األطــراف  أحــد  مــن  النمــو 
الهيــاكل  هــذه  أن  وأكــدت  بالكامــل( 
الشــاذة لأجنــة اجلســدية فشــلت متامــاً 
 )Zayed 2003( يف حتويلهــا إلــى نباتــات

شــكل )16,15(. وقــد وجــد أن التجفيــف 
إلــى  بإضافــة البولــي ايثيلــن جليكــول 
 El Dawayatia للزراعــة  ااملغذيــة  بيئــة 
2012(( أو تعريــض تلــك األجنــة للتجفيف 
ــة الزراعــة 2013( )  ــي داخــل كابين الهوائ
لتعزيــز  ضروريــاً  كان   El - Dawayati
إعــادة منــو هــذه األجنــة. وبصفــة عامــة 
ملــزارع  املنتظــم  النقــل  علــى  احلــرص 
اســتخام  وتقليــل  اجلنينــي  الكالــس 
التركيــزات العاليــة مــن الســيتوكينينات 
لــه األثــر الكبيــر للحــد مــن هــذه املشــكلة. 
املورفولوجيــة  التغيــرات  خامســًا: 

ثيــة  ا ر لو ا و
هــي االختافــات املورفولوجيــة والوراثيــة 
النباتــات  يف  ماحظتهــا  ميكــن  والتــي 
ــذي  ــق وال ــار الدقي ــاً باإلكث ــرة معملي املكث
علــى  األهميــة يف احلصــول  لــه  يكــون 
ــة.  ــدة داخــل برامــج التربي ــاف جدي أصن
جينيــة  طــرزاً  يقــدم  قــد  أنــه  حيــث 
لإلجهــاد  متحملــة  ألصنــاف  جديــدة 
البيئــي ومقاومــة لأمــراض وذات جــودة 
الدقيــق،  اإلكثــار  تقنيــات  ويف  عاليــة. 
البــذور االصطناعيــة واحلفــظ بالتجميد 
يعتبــر احتماليــة حدوثهــا عاليــة جــداً. 
األســباب  أن  الدراســات  أظهــرت  وقــد 
الرئيســية املشــجعة للتباينــات الوراثيــة 
هــذه تعــود بشــكل أساســي إلــى عمــر 
النســيج املســتزرع نســيجياً، الزيــادة يف 
اســتخدام تركيــزات عاليــة مــن اكســن الـ  
D-2,4 والــذي قــد بلغــت معــه إلــى حوالــي 
%25  مــن التبايــن والتغيــر امللحــوظ يف 
النخيــل  نبــات  ورقــة  ويف  مورفولوجــي 
وتســبب أيضــاً ضعــف تلقيــح زهــرة يف 
النباتــات الناجتــة ممــا يــؤدي إلــى جــودة 
منخفضــة مــن ثمــار البلــح الناجتــة شــكل 
veriation soma� 17(. وللحــد مــن خطــر(
clonal أشــارت األبحــاث إلــى اســتخدام 
explants أي املنفصات النباتية األحدث 
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األكســن  مــن  تركيــز  اســتخدام  ســناً، 
وبصفــة    2,4-Dوخاصــة املنخفــض 
عامــة خفــض اســتخدام التركيــزات مــن 
زيــادة  عــدم  وأخيــراً  النمــو.  منظمــات 
ــة بداخــل زراعــة  عــدد النقــات الزراعي

األنســجة.
سادسًا: مرحلة األقلمة

تعتبــر مرحلــة أقلمة النباتات هي املرحلة 
النهائية يف برنامج اإلكثار الدقيق لنخيل 
البلــح حيــث تنتقــل النباتــات الكاملــة ذات 
املجمــوع اجلــذري مــن حيــز النمــو بداخل 
املعمــل بعــد تهيئتهــا مبرحلــة مــا قبــل 
األقلمــة شــكل )19,18( إلــى ظــروف النمــو 
حتــت الصوبــة ألقلمتهــا حتــى تصــل إلــى 
احلجــم املناســب الــذي معــه تنتقــل إلــى 
ــاً يف احلقــل. ولقــد أثبتــت  النمــو خارجي
الدراســات التــي أجريــت يف هــذا الصــدد 
أن التحكــم اجليــد للمســتوى الرطوبــي 
داخــل صوبــة األقلمــة باإلضافــة لدرجــة 
احلــرارة ومعامــل التهويــة اجليــدة إلــى 
التركيــب  مســتوى  يف  االتــزان  جانــب 
العضــوي لبيئــة الزراعــة بداخــل األصص 
الزراعيــة لــه األثــر القــوي لنجــاح أقلمــة 
شــكل  حيــة  بقائهــا  وضمــان  النباتــات 
)Hegazy, 2008(  )21.20 (. ولقــد وجــد 
Kurup et al. 2014( ( أن نباتــات النخيــل 
الناجتــة صنــف خنيــزي أعطــت نســبة 
60% لبقائهــا حيــة أثنــاء أقلمتهــا عنــد 
اســتخدام وســط الزراعــة مــن البيتمــوس 
والفيرموكليــت بنســبة 1:2 ولقــد ســجل 
آخرون نســب متفاوتة من النجاح بصوبة 
 90:70AL-Khayri % األقلمــة تتــراوح بــن
 .))2010,Othmani et al. )2009a, 2009b
ومــن اجلديــر بالذكــر أن ظــروف املراحــل 
مرحلــة  قبــل  املعمــل  بداخــل  النهائيــة 
األقلمــة خارجيــا لهــا األثــر الكبيــر يف 
النجــاح واســتمرار نباتــات النخيــل املكثرة 
معمليــاً حيــث وجــد ))Mazri, 2015(.( أن 

اســتخدام وســط الزراعــة للبيئــة املغذيــة 
ــة أعطــى نســبة  ــة نصــف متصلب يف حال
جنــاح للنباتــات للبقــاء حيــة عنــد األقلمــة 
 %90 بنســبة  أشــهر  ثــاث  بعــد  وذلــك 
بينمــا اســتخدام البيئــة الســائلة كوســط 
االقلمــة  قبــل  مــا  مرحلــة  يف  زراعــي 
أدى النخفــاض هــذه النســبة إلــى %50 
ــة  ــا حي ــي اســتمر بقائه ــات الت مــن النبات
بعــد ثــاث أشــهر مــن خروجهــا لأقلمــة 
األقلمــة  مرحلــة  إن  الزراعــة.  بصوبــة 
الناجحــة ماهــي إال تعبيــر عــن برنامــج 
إكثــار معملــي ناجــح وممنهــج يف األصــل 
وبالتالــي فــإن تخطــي العقبــات واملشــاكل 
ســردها  مت  التــي  تلــك  مثــل  املختلفــة 
ســابقاً مــن شــأنه احلصــول علــى نبيتــات 
قويــة وســليمة تســتطيع أن تكمــل حياتهــا 
بشــكل طبيعــي داخــل ظــروف األقلمــة 
املســتوفاة الشــروط ليتثنــى يف النهايــة 
احلصــول علــى أعــداد كبيــرة مــن فســائل 
النخيــل القويــة واملطابقــة املنتجــة بتقنيــة 
زراعة األنســجة النباتية شــكل )22(.  وال 
يســعنا القــول غيــر أن معظــم الصعوبــات 
واملشــاكل التــي تواجــه برنامــج اإلكثــار 
تخطيهــا  البلــح ميكــن  لنخيــل  الدقيــق 
بالتطبيــق العلمــي الصحيــح مــن حيــث 
اكتشــاف املشــكلة ومعرفــة احلــل فالعبــرة 

ــة بالكيــف وليــس بالكــم. يف النهاي
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معاجلة التمور باإلشعاع

التــي  تُعــد التمــور مــن الفواكــه 
حتتــوي علــى نســبة عاليــة مــن 
املغذيــات والتــى ميكــن أن يعتمــد 
عليهــا اإلنســان فى غذائه إلمداد 
جســمه بالطاقــة الازمــة حلياتــه 
ونشــاطه، إذ حتتــوي التمــور علــى 
الســكريات  مــن  مرتفعــة  نســبة 
والكربوهيــدرات  والبروتينــات 
فضــًا عــن العديــد مــن العناصــر 
املعدنيــة الازمــة لإلنســان مثــل 
البوتاســيوم والفوســفور واحلديد 
ــود،  ــوم والكالســيوم والي والصودي
كمــا حتتــوى علــى نســبة ال بــأس 
بهــا مــن الفيتامينــات الهامــة مثــل:
 Vitamin A, Vit. D, Vit. B1, Vit. B2,

.Folic acid
تصنيف التمور:

تصنــف التمــور طبقــاً لنســبة الرطوبــة 
بهــا إلــى: متــور رطبــة )30 إلــى 45 % 
رطوبــة( ومتــور نصــف جافــة )20 ـ 25% 
رطوبــة( ومتــور جافــة )8ـ  %18 رطوبــة(.
أثنــاء  التمــور  تواجــه  التــى  املشــكالت 

والتســويق: التخزيــن 
تواجــه التمــور أثنــاء تخزينها وتصديرها 
عديــدة  ومعوقــات  مشــاكل  للخــارج 
تتســبب فــى إنخفــاض درجــة جودتهــا 
تلفهــا وفســادها  والفتــك بهــا وأخيــراً 

مــن أهمهــا:
أن  ميكــن  احلشــرات:  مهاجمــة   -  1
تهاجــم التمــور خاصــة نصــف اجلافــة 
واجلافــة أنــواع عديــدة مــن احلشــرات 
التــى تفتــك باحملصــول وتســبب خســائر 

فادحــة. إقتصاديــة 
2 - التلــوث امليكروبــي: تصــاب التمــور 
خاصــة الطريــة منهــا ونصــف اجلافــة 
بالعديــد مــن امليكروبــات التــى تتضمــن:
وتنمــو  بالتمــور  تتواجــد  الفطريــات: 

Alihamadncrrt@yahoo.com

الـدكتــــور علــي حـمــاد

أستاذ علوم وميكروبيولوجيا األغذية المتفرغ
نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقاً

جمهورية مصر العربية

محــور أمراض نخيل التمر
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أنــواع  مــن  عديــد  فيهــا  وتتكاثــر 
الفطريــات منهــا مــا يســبب عفــن وتلــف 
التمــور ومنهــا مــا هــو قــادر علــى إفــراز 
تســمى  التمــور  فــى  فطريــة  ســموم 
بالغــة  أضــراراً  تســبب   Mycotoxins
والفشــل  الســرطانات  مثــل  لإلنســان 
الكلــوى وغيرهــا مــن األمــراض ومنهــا:
Aspergillus flavus, A. niger, Penicil�
 lium rubreum, P. oxalicum, Rhizopus

.stolonifer, Fusarium species, … etc
اخلمائـــر: تنمــو اخلمائــر التــي تصيــب 
ــى الســكريات املوجــودة بهــا  التمــور عل
الكحولــى  التخمــر  مســببة  وحتللهــا 
أحــد  وهــو   Alcoholic fermentation

عامــات تلــف وفســاد التمــور.
بكتريــا  مــن  أنــواع  تنمــو  البكتريــا: 
 Lactobacillus species الاكتوباســيلس 
يعــزى  أحمــاض  وتنتــج  التمــور  علــى 
 acidic taste احلمضــى  الطعــم  إليهــا 
وهــو أيضــاً مــن عامــات تلــف وفســاد 
بعــض  بالتمــور  توجــد  كمــا  التمــور، 
مثــل  املمرضــة  البكتريــا  مــن  أنــواع 
Salmonella and E. coli وهــذه تســبب 

لإلنســان مخاطــر 
3 - فعــل اإلنزميــات: املوجــودة طبيعيــا 

فــى أنســجة التمــور والتــى أهمهــا:
Polyphenol oxidase, convertase, poly�
 galacturinase, Pectin estrase, cellulase,

.….. ect
وهــذه اإلنزميــات تســبب تدهــور جــودة 
التمــور أثنــاء تخزينهــا لفتــرات طويلــة. 
ــي  ــات احلشــرية الت ــد اإلصاب هــذا وتُع
تتمثــل يف مهاجمــة أنــواع معينــة مــن 
احلشــرات للتمــور مــن أهــم املشــكات 
واملعوقــات التــي تواجــه حفــظ وتخزيــن 
ويتطلــب  التمــور،  وتصديــر  وتســويق 
شــأنها  مــن  معامــات  إجــراء  اآلمــر 
اآلفــات  هــذه  مــن  التمــور  تطهيــر 

الصحــة  أغــراض  وحتقيــق  الضــارة 
النباتيــة.

يقصــد  النباتيــة:  الصحــة  معامــالت 
بهــا املعامــات التــي جتــرى وتســتخدم 
لتطهيــر التمــور مــن اآلفــات احلشــرية
بهــدف منــع وصــول وانتشــار اآلفــات 
احلجريــة أو اآلفــات اخلاضعــة للوائــح 
أو احلشــرات واآلفــات ذات األهميــة 
مــن الناحيــة االقتصاديــة إلــى أقطــار 
أو مناطــق جديــدة مــن أجــل التغلــب 
علــى معوقــات احلجــر ومتريــر هــذه 
الســلع خــارج منطقــة احلجــر وتوجــد 
عــدة طــرق تقليديــة جتــرى علــى الســلع 
واحلاصــات الزراعيــة علــى النطــاق 
التجــاري مــن أجــل حتقيــق أغــراض 
الصحــة النباتيــة وتتضمــن هــذه الطرق 

ــي: ــا يل ــة م التقليدي
تخزيــن  يجــرى  وفيهــا  التبريــد:  أواًل: 
الفاكهــة ومنهــا التمــور املــراد تصديرها 
بــن  مــا  تتــراوح  حــرارة  درجــة  عنــد 
أو  أســابيع  لعــدة  2ْم(  إلــى  )صفــر 
شــهور. وبالرغــم مــن أن هــذه املعاملــة 
لــكل  مائمــة  غيــر  أنهــا  إال  معتمــدة 
أنــواع الفواكــه مثــل الفواكــه ذات النــواة 
وقتــاً  تتطلــب  أنهــا  كمــا  احلجريــة، 
فضــًا  مكلفــة،  تكــون  ورمبــا  طويــًا 
ــة يف  ــة وجــود حشــرات حي عــن إمكاني

املبــردة. الســلع 
مــاء  بالغمــر يف  إمــا  ثانيـــًا: احلــرارة: 
ســاخن عنــد )44 ـ 48ْم( ملــدة تتــراوح 
مــا بــن )1 ـ 2 ســاعة(، أو بإســتخدام 
تيــار مــن الهــواء املســخن عنــد )44 ـ 
48 م( لعــدة ســاعات، وهــذه املعامــات 
للثمــار  أضــراراً  تســبب  احلراريــة 
علــى  العثــور  إمكانيــة  عــن  فضــًا 

حيــة. حشــرات 
أو  التبخيــر  يُعــد  التبخيــر:  ثالثـــًا: 
الســامة  الغــازات  باســتعمال  التعفيــر 

 Methyl bromide )Me أهمهــا  التــي 
ملكافحــة   )Br( and Phosphine )PH3
التمــور مــن  التــي تصيــب  احلشــرات 
ويعتقــد  التقليديــة،  املعامــات  أهــم 
ــازات  ــى اآلن أن إســتعمال هــذه الغ حت
الســامة هــو األجــدى واألكثــر فاعليــة 
فــى مكافحــة احلشــرات، ولكــن لهــذه 

أهمهــا: عيــوب  عــدة  الطريقــة 
التمــور  يف  متبقيــة  آثــاراً  تتــرك   -  1
تســبب أضــراراً بالغــة بصحة اإلنســان.

2 - تتســبب يف أضــرار جمــة بصحــة 
املشــتغلن بهــذه الغــازات وبالبيئــة.

تزايــد  الغــازات يف  هــذه  أســعار   -  3
. مســتمر

بهــا  تتأثــر  ال  حيــث  كفــاءة  أقــل   -  4
احلشــرات عنــد وجودهــا داخــل الثمــار 
كبيــرة احلجــم أو املعبــأة يف كميــات، 
كمــا أنهــا غيــر كافيــة لقتــل جراثيــم 

البكتريــا.
املقاومــة  صفــة  ظهــور  إحتمــال   -  5

احلشــرات. عنــد  الســام  للغــاز 
مــن أجــل هــذه العيــوب اتخــذت جلنــة 
 International حمايــة النباتــات الدوليــة
 .)Plant Protection Commission )IPPC
إجــراءات صارمــة ملنــع اســتخدامها إال 
 Critical يف حــاالت الطــوارئ احلرجــة
احلجــر  تطبيقــات  يف  أو   )uses )CU
Quarantine and pre-ship�  وقبل الشحن

ments )QPs( ، هــذا وقــد أوصــت هــذه 
اللجنــة باســتعمال البدائــل الطبيعيــة 
التــي أهمهــا اســتخدام اإلشــعاع كعــاج 
للصحــة النباتيــة بالنســبة لآلفــات أو 

البنــود اخلاضعــة للوائــح.
تقنية املعاجلة باإلشعاع

ـ  )فواكــه  الغــذاء  معاجلــة  تقنيــة 
خضــروات ـ حبــوب ـ حلــوم ـ أســماك 
ــخ( باإلشــعاع  ــل ـ بهــارات ..... ال ـ تواب
تقنيــة حديثــة متطــورة وصديقــة للبيئــة 
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املنظمــات  مــن  العديــد  إعتمدتهــا 
والســلطات  واإلقليميــة  الدوليــة 
القطريــة املعنيــة للتخلــص مــن اآلفــات 
واحلشــرات وامليكروبــات والطفيليــات 
املوجــودة باألغذيــة بصفــة عامــة مــن 
أجــل إطالــة فتــرة حفظهــا وتخزينهــا 
وحتســن جودتهــا وضمــان ســامتها 

الصحيــة.
املنظمــات الدوليــة التــى أعتمــدت هــذه 

التقنية:
WHO, FAO, IAEA, ITC, Codex Ali�
.mentarius, IPPC, ISPM, WTO, …ect

ومن املنظمات اإلقليمية:
North Amercian Plant Protection Or�-

.ganization
 European and Mediterranean Plant-

Protection Organization
Asian Plant Protection organization-

 Food Safety Australian Newzealand-
)FSAZ( Authority

يف  احملليــة  الســلطات  وافقــت  كمــا 
العالــم  دول  مــن  دولــة   70 مــن  أكثــر 
علــى إســتعمال هــذه التقنيــة يف حفــظ 

األغذيــة. معاجلــة 
املقصود مبعاجلة التمور باإلشعاع:

بعــد  التمــور  تعريــض  بهــا  يقصــد 
املعــدة  النهائيــة  عبواتهــا  يف  تعبئتهــا 
للتصديــر أو الطــرح باألســواق احملليــة 
لكميــة محســوبة مــن األشــعة املؤينــة 
لتحقيــق غــرض  ملــدة زمنيــة محــددة 
معــن مســتحب ومطلــوب مثــل حتقيــق 
أغــراض الصحــة النباتيــة أو القضــاء 
علــى امليكروبــات املفســدة واملمرضــة 
أو إطالــة فتــرة احلفــظ والتخزيــن ..... 
الــخ. وجتــرى هــذه العمليــة يف وحــدات 
تصميــم  وذات  خاصــة  )محطــات( 
املعاجلــة  التمــور  وتســمى  خــاص 

باإلشــعاع.

أنواع األشعة املؤينة املستعملة:
األشــعة  مــن  أنــواع  ثاثــة  تســتخدم 

هــي: الغــرض  هــذا  يف  املؤينــة 
1 - أشــعة جامــا الصــادرة مــن نظيــر 

ـ137 الكوبالــت ـ 60 أو الســيزيوم 
2 - األشــعة اإللكترونيــة الصــادرة مــن 
معجــات الكترونيــة ال تزيــد طاقتهــا 

.10MeV عــن
3 - أشــعة أكــس X-rays الصــادرة مــن 
تزيــد  ال  التــي  أكــس  أشــعة  مولــدات 

MeV 5 طاقتهــا عــن

وحدات قياس اإلشعاع:
مصــدر  )قــوة  اإلشــعاع  شــدة  تقــاس 
يطلــق  كان  بوحــدة خاصــة  اإلشــعاع( 
عليهــا Curi )CU( واآلن يطلــق عليهــا 
Bequrel ، بينمــا تقــاس جرعــة اإلشــعاع 
عليهــا  يطلــق  كان  بوحــدة  املمتصــة 
 Gray عليهــا  يطلــق  واآلن   Rad راد 
الوحــدة  وهــي  ومضاعفاتهــا   ))Gy
معاجلــة  مجــال  يف  األهميــة  ذات 
الضــرر  أمــا  باإلشــعاع،  الغــذاء 
يطلــق  بوحــدة  فيقــاس  البيولوجــى 
التــي   )Sievert )SV ســيفرت  عليهــا 
تعبــر عــن مقــدار اجلرعــة اإلشــعاعية 
احليــوي. النســيج  يف   املمتصــة 

أهداف معاجلة التمور باإلشعاع:
ــة  ــق أغــراض الصحــة النباتي 1 - حتقي
اآلفــات  مــن  التخلــص  طريــق  عــن 

واحلشــرات.
2 - حتقيــق الســامة امليكروبيــة للتمــور 
عــن طريــق القضــاء علــى الفطريــات 
البكتريــا  وعلــى  للســموم  املفــرزة 

املمرضــة.
3 - إطالــة فتــرة حفــظ وتخزيــن التمــور 
وجميــع  احلشــرات  قتــل  طريــق  عــن 
أطوارهــا وعــن طريــق قتــل الفطريــات 
املنتجــة  والبكتريــا  للعفــن  املســببة 

للحموضــة وخمائــر التخمــر الكحولــي.
4 - حتسن درجة جودة التمور
5 - زيادة فرص تصدير التمور

مقدار اجلرعات اإلشعاعية املستعملة 
فى معاجلة التمور:

تســتخدم جرعــات إشــعاعية منخفضــة 
تتــراوح مــا بــن )0.5 ـ 1.0 كيلــو جــراى( 
الصحــة  أغــراض  لتحقيــق   )kGy(
ــة، وهــذه اجلرعــات اإلشــعاعية  النباتي
ــى  ــر عل ــراً يذك ــر تأثي املنخفضــة ال تؤث
ــى قيمتهــا  صفــات جــودة التمــور أو عل
جرعــات  تســتخدم  بينمــا  التغذويــة، 
إشــعاعية أعلــى تتــراوح مــا بــن )1.5 
ـ 3.5 كيلــو جــراى )kGy( للقضــاء علــى 
ــور،  ــن يف التم ــات املســببة للعف الفطري
وتلــك التــي تفــرز ســموم فطريــة ضــارة 
البكتريــا  وإلبــادة  اإلنســان،  بصحــة 
املمرضــة يف التمــور والبكتريــا املنتجــة 
ويتوقــف  هــذا  واخلمائــر.  للحامــض 
مقــدار اجلرعــة اإلشــعاعية املطلوبــة 
نــوع  أهمهــا:  عوامــل  عــدة  علــى 
التمــورـ نســبة الرطوبــة يف التمــورـ نــوع 

املســتهدفة.....الخ. احلشــرات 
مزايا تقنية معاجلة التمور باإلشعاع: 
ومزايــا  عامــة  مزايــا  التقنيــة  لهــذه 

: صــة خا
املزايا العامة: 

1 - أمنة وصديقة للبيئة.
2 - فعالة وذات كفاءة عالية.

3 - سهلة التطبيق.
4 - إقتصادية

املزايا اخلاصة:
1 - معاملــة طبيعيــة يتــم أجرائهــا علــى 
البــارد ولذلــك حتافــظ علــى طازجــة 
الثمــار وعلــى صفاتهــا الطبيعيــة وعلــى 

قيمتهــا التغذويــة.
ــدودة  ــق مع ــا دقائ 2 - يســتغرق إجرائه
بــدال مــن إســتغراق عــدة ســاعات أو 
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ــة. ــام فــى بعــض املعامــات التقليدي أي
3 - ميكــن إســتعمالها بعــد تعبئــة التمور 
يف عبواتهــا النهائيــة املعــدة للتصديــر 
احملليــة،  باألســواق  للطــرح  املعــدة  أو 
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن التبريــد هــو 
التــي  الوحيــدة  التقليديــة  املعاملــة 
ميكــن أن تســتعمل بعــد تعبئــة التمــور 

النهائيــة. يف عبواتهــا 
الباليتــات  علــى  تطبيقهــا  ميكــن   -  4

للشــحن. املعــدة 
5 - ال تتــرك ايــة متبقيــات يف الثمــار 
التبخيــر  بخــاف  بهــا،  املعاملــة 
بالغــازات الســامة الــذي يتــرك بقايــا 

بــه. املعاملــة  التمــور  يف  ســامة 
6 - فاعليتهــا وكفاءتهــا ال تتوقــف علــى 

حجــم العبــوات.
وحــدات  إســتخدام  ميكــن   -  7
الكترونيــة  تشــعيع  )محطــات( 
الكترونيــة(  مســرعات  أو  )معجــات 
الغــرض. لهــذا  ثابتــة  أو  متنقلــة 

املعجــات  إســتعمال  إمكانيــة   -  8
ملعاجلــة  تقــام  التــي  األلكترونيــة 
متعــددة  تشــعيع  أغــراض  يف  التمــور 
الفواكــه  أنــواع  كافــة  معاجلــة  منهــا 
والبهــارات  والتوابــل  واخلضــروات 
الصناعيــة  التطبيقــات  أغــراض  ويف 
والكابــات  األســاك  معاجلــة  مثــل 

. الكهربائيــة 
9 - تكاليف التشغيل منخفضة.

عيوب املعاجلة باإلشعاع:
1 - إرتفــاع تكاليــف رأس املــال الثابــت 
وحــدة  إقامــة  تكاليــف  تبلــغ  حيــث 
)محطــة تشــعيع( مــن 3 ـ 7 مليــون دوالر 

قدرتهــا. 
2 - حتتــاج إلــى خبــرة علميــة وفنيــة 
مدربــة وعلــى أعلــى درجــة مــن الكفاءة.
يف  املعاملــة  إجــراء  ضــرورة   -  3
الوحــدات أو احملطــات املقامــة لهــذا 

آخــر. مــكان  أي  يف  وليــس  الغــرض 
التطبيق:

1 - ميكــن تطبيــق املعاجلــة باإلشــعاع 
ــا  ــا يف عبواته ــد تعبئته ــور بع ــى التم عل

ــة ــرار اإلصاب ــع تك ــة ملن النهائي
الســلع  علــى  تطبيقهــا  ميكــن   -  2
الســائبة غيــر املعبــأة كاحلبــوب املنقولة 

علــى ســيور 
3 - ميكــن تطبيقهــا يف املواقــع املركزيــة 

مثــل موانــئ الشــحن
4 - عند نقطة الدخول

5 - موقع معن يف بلد آخر
6 - موقــع معــن يف البلــد الــذي توجــد 

فيــه الوجهــة النهائيــة
اإلستجابة املطلوبة:

إن هــدف اســتخدام اإلشــعاع كعــاج 
النباتيــة هــو منــع دخــول أو  للصحــة 
للوائــح،  اخلاضعــة  اآلفــات  إنتشــار 
وميكــن إجنــاز ذلــك بتحقيق إســتجابات 
معينــة لــدى اآلفــة )اآلفــات( املســتهدفة 

ــل: مث
- القتل )الفناء(

- عــدم القــدرة علــى التكاثــر )تعقيــم 
تتكاثــر  التــى  البالغــة  احلشــرات 

ط( بنشــا
- منــع بــزوغ احلشــرات البالغــة إعتباراً 

مــن الطــور اليرقــي الثالث
طــور  إلــى  والوصــول  النمــو  منــع   -
ــاراً مــن اليرقــات املتأخــرة ــوغ إعتب البل

- التخميل
اإلشــعاع  إســتخدام  يشــمل  كذلــك 
أماتــة  النباتيــة  الصحــة  ألغــراض 
تتبرعــم  أن  ذلــك  )مثــال  النباتــات 
البــذرة لكــن النبتــة ال تنمــو، أو أال تنبــت 

البصيــات(. أو  الدرنــات 
تفتيش الصادرات:

لتدابيــر  الدوليــة  للمعاييــر  طبقــاً 
النباتيــة الصحــة 

International Standards for Phy�
ميكــن    )tosamitary measures )ISPM
ــى  ــور عل ــد الفحــص والتفتيــش العث عن
أطوارهــا  أو  حيــه  مســتهدفة  آفــات 
بعــد املعاجلــة لكــن ال يعنــي ذلــك فشــل 
املعاجلــة باإلشــعاع وال ينبغــي أن يــؤدي 
الشــهادة  إصــدار  رفــض  إلــى  ذلــك 
إال عندمــا يكــون الفنــاء )القتــل( هــو 
اإلســتجابة املطلوبــة، ويجوز حيثما كان 
الفنــاء هــو املطلــوب العثــور علــى آفــات 
التــي  الفتــرة  خــال  حيــة  مســتهدفة 
تلــي تنفيــذ املعاجلــة مباشــرة، وذلــك 
ألن هــذه احلشــرات احليــة تصبــح بعــد 
املعاجلــة عقيمــة وتصبــح األطــوار غيــر 
قــادرة علــى التطــور والنشــوء والتكاثــر.
وهــذا إعتبــار هــام جــداً يف التفتيــش 
املصــدرة  التمــور  رســائل  وفحــص 
معامــات  بخــاف  وهــذا  الــواردة  أو 

الصحــة النباتيــة األخــرى.
الــدول التــي وافقــت علــى إســتخدام 

النباتيــة: للصحــة  كعــاج  اإلشــعاع 
للصحــة  كعــاج  اإلشــعاع  إســتخدام 
)يــزداد  مســتمر  تزايــد  يف  النباتيــة 
مــن  ســنوياً(  تقريبــاً   10% مبقــدار 
ــى  ــي وافقــت عل ــدول الت حيــث عــدد ال
اســتخدامه ومــن حيــث أنــواع الســلع 
الزراعيــة ومــن حيــث حجــم وكميــات 

الســلع. هــذه 
اعتمــدت  التــي  الــدول  عــدد  بلــغ   •
هــذه التقنيــة كمعاجلــة صحــة نباتيــة 
للتخلــص مــن اآلفــات واحلشــرات ثاثة 
وثاثــون دولــة هــي: كوبــا، كوســتاريكا، 
باكســتان،  بلجيــكا،  برازيــل،  شــيلي، 
االرجنتــن،  أســتراليا،  بنغاديــش، 
اجلزائــر، بيــرو، باراغــواي، نيوزيانــد، 
مكســيكو، ماليزيــا، إســرائيل، الهنــد، 
غانــا، مصــر، زامبيــا، فيتنــام، ســورية، 

الســعودية، روســيا، فلبــن.
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• ووافقــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
الطازجــة  الفواكــه  إســتيراد  علــى 
للصحــة  كعــاج  باإلشــعاع  املعاجلــة 
ـ  الــدول التاليــة: الهنــد  النباتيــة مــن 
تايانــد ـ باكســتان ـ فيتنــام ـ املكســيك 
ـ  ماليزيــا  ـ  أفريقيــا  جنــوب  ـ  غانــا  ـ 

الفلــن.
للفواكــه  املســتوردة  الــدول  أهــم   •
باإلشــعاع  املعاجلــة  واخلضــروات 
كعــاج للصحــة النباتيــة هــي: الواليــات 
ـ  أســتراليا  ـ  األمريكيــة  املتحــدة 
نيوزيانــد ـ ماليزيــا ـ بلجيــكا ـ اململكــة 
املتحــدة ـ الصــن، روســيا ..... الــخ.
• وبصفــة عامــة الــدول التــي وافقــت 
معاجلــة  علــى  احملليــة  ســلطاتها 
بإســتيراد  تســمح  باإلشــعاع  األغذيــة 
أغذيــة معاجلــة باإلشــعاع مــن الــدول 

التقنيــة. هــذه  تســتخدم  التــي 
فيهــا  املوافــق  الزراعيــة  الســلع  أنــواع 
كمعاملــة  اإلشــعاع  إســتخدام  علــى 

نباتيــة: صحــة 
• املاجنــو ـ البابــاظ ـ التمــور ـ الفراولــة 
ـ املوالــح ـ العنــب ـ البرقــوق ـ الرمــان 
ـ  األفــوكادو  ـ  األنانــاس  ـ  اجلوافــة  ـ 
اجلريــب فــروت ـ الفلفــل ـ الطماطــم 
ــوة  ــا ـ البطاطــس احلل ــا ـ اللوبي ـ البامي

- احلبــوب.
مــن  الواحــد  الطــن  تشــعيع  تكلفــة   •
أغــراض  حتقيــق  بهــدف  الفاكهــة 
دوالر   50 حوالــي  النباتيــة  الصحــة 
علــى  القضــاء  وبهــدف  أمريكــى 
الفطريــات حوالــي 100 دوالر أمريكــي.

سامة األغذية املعاجلة باإلشعاع:
األلــوف  مئــات  بــل  أجريــت عشــرات 
معظــم  والدراســات يف  البحــوث  مــن 
دول العالــم علــى مــدى أكثــر مــن نصــف 
توكيــد  حــول  الســتينات(  )منــذ  قــرن 
ســامة الغــذاء املعالــج باإلشــعاع مــن 

الناحيــة الصحيــة وامليكروبيــة والقيمــة 
الغذائيــة، وخلصــت هــذه البحــوث إلــى 
أن تشــعيع أي مــن املــواد الغذائيــة بأيــة 
أو  الهــدف  تــؤدي  إشــعاعية  جرعــة 
الغــرض املطلــوب ال يشــكل أي أضــرار 
ــة لإلنســان وأن هــذه  أو متاعــب صحي
آمنــة  باإلشــعاع  املعاجلــة  األغذيــة 
ــاً وســليمة وصاحلــة لإلســتهاك  متام
األمــر  يتطلــب  ال  ثــم  ومــن  اآلدمــي، 
عليهــا  الحقــة  اختبــارات  أي  إجــراء 
ســواء مــن ناحيــة الســمية أو الســامة 

امليكروبيــة أو القيمــة الغذائيــة.
والغــذاء  املشــع  الغــذاء  بــن  الفــرق 

ملشــع: ا
لقــد مت تنــاول موضــوع معاجلة األغذية 
ونــدوات  محاضــرات  يف  باإلشــعاع 
ودوليــة  وإقليميــة  محليــة  ومؤمتــرات 
ملتبــس  جــد  األمــر  أن  وجنــد  كثيــرة 
علــى العامــة وكثيــر مــن اخلاصــة وال 
األغذيــة  بــن  التفرقــة  يســتطيعون 
املعاجلــة باإلشــعاع والتــي يطلــق عليهــا 
ــة  ــة امللوث ــن األغذي ــة مشــعة أو ب أغذي
بنويــدات عناصــر مشــعة والتــي يطلــق 
عليهــا أغذيــة مشــعة، أتــت إليهــا مــن 
جــراء إنفجــار مفاعــات نوويــة كمــا 
حــدث يف مفاعــل تشــرنوبل عــام 1986 
نتيجــة  أو  )أوكرانيــا(  كيــف  مبدينــة 
إلقــاء قنابــل ذريــة مثــل الــذي حــدث 
نتيجــة  أو  وهيروشــيما  ناجازاكــي  يف 
إختبــارات األســلحة النوويــة ممــا يــؤدي 
إلــى إنتشــار نســبة مــن ذرات العناصــر 
العليــا  اجلــو  طبقــات  يف  املشــعة 
وســقوطها مــع األمطــار ممــا يتســبب 
التــي  والزراعــات  التربــة  تلــوث  يف 
واحلشــائش  اإلنســان  عليهــا  يتغــذى 
وهــذه  احليــوان  عليهــا  يتغــذى  التــي 
اإلنســان  إلــى  املشــعة تصــل  الــذرات 

الغذائيــة. مــن خــال السلســلة 

باإلشــعاع(  )املعالــج  املشــعع  الغــذاء 
قصــد  عــن  باإلشــعاع  عولــج  الــذي 
ــل اإلنســان لتحقيــق غــرض معــن  بفع
متامــاً  آمــن  هــو  ومطلــوب  مســتحب 
وســليم وصالــح لإلســتهاك اآلدمــي.
ــذرات عناصــر مشــعة  ــوث ب الغــذاء املل
)غــذاء مشــع( فهــو ال نقــول أنــه ضــار 
بصحــة اإلنســان فحســب وإمنــا هــو 
قاتــل ومميــت عنــد مســتوى معــن مــن 

اإلشــعاع.
الغــذاء  معاجلــة  تقنيــة  إنتشــار  بــطء 

باإلشــعاع:
معاجلــة  تقنيــة  إنتشــار  بــطء  يرجــع 
األســباب  إلــى  باإلشــعاع  الغــذاء 

: ليــة لتا ا
1 - مصطلــح "تشــعيع" أحيانــاً يــؤدي 
للمفاهيــم  نظــراً  وفــزع  هلــع  إلــى 
عقــول  بهــا  طمســت  التــي  اخلاطئــة 
وإرتبــاط  اخلاصــة  وبعــض  العامــة 
النوويــة  بالتفجيــرات  اللفــظ  هــذا 
وإســتخدام األســلحة والقنابــل الذريــة.
2 - ضعــف الوعــي املجتمعــي وعــدم 
اإلملــام الــكايف مباهيــة هــذه التقنيــة 

ومزاياهــا. وفوائدهــا 
إنتشــار  خطــورة  فهــم  عــدم   -  3
األمــراض التــي تنتقــل إلــى اإلنســان 
عــن طريــق الغــذاء امللــوث مبيكروبــات 
ممرضــة وأن التشــعيع هــو أحــد ركائــز 

منهــا. الوقايــة 
4 - إرتفــاع تكاليــف رأس املــال الثابــت 
إلقامــة وحــدات )محطــات( التشــعيع.

-5 احلمــات املضــادة لهــذه التقنيــة 
األخــرى  التقنيــات  أصحــاب  مــن 

سياســية. أو  جتاريــة  ألغــراض 
املميــزة  العامــة  وضــع  ضــرورة   -  6
التــي تــدل علــى أن الغــذاء مشــع ومــا 

يصاحبهــا مــن هلــع وفــزع. 
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تقييم بعض سالالت البلح البذرية 
املميزة كأصناف مستقبلية حمللية 

مروي بالوالية الشمالية بالسودان

الصفــات  لتقييــم  الدراســة  أجريــت 
نخيــل  مــن  ســالة   29 لعــدد  الثمريــة 
بالواليــة  البــذور  مــن  الناميــة  التمــر 
األعــوام  يف  مــروي  محليــة  الشــمالية 
علــى  الثمــار  جمــع  مت    .2009-2011
مراحــل النمــو الثاثــة: اخلــال، الرطب 
الفيزيوكيميائــي  للتحليــل  والتمــر، 
اســتخدم  املورفولوجيــا.  والدراســات 
ميــزان حســاس وجهــاز فيرنيــا جلمــع 
الثمــرة  )وزن  الطبيعيــة  البيانــات 
ووزن اللحمــة وقطــر الثمــرة   وســمك 
ــرة وطــول وعــرض  ــة وطــول الثم اللحم
البيانــات  جمــع  ومت  النــواة(..  ووزن 
الكيميائــي )نســبة الرطوبــة والتأنينــات 
and An�  والســكر( باســتخدام طريقــة
بطريقــة  البيانــات  وحللــت   nons.Lane

ANOVA أظهــرت النتائــج بوضــوح إن 
ــاً  ــا معنوي ــا بينه ــف فيم الســاالت تختل
ــع  ــى جمي ــة عل ــات الطبيعي يف كل الصف
املراحــل. االحصائيــة التــي مت احلصــول 
عليهــا مــن اخلــواص الطبيعيــة أظهــرت 
ــوزن مــن طــور اخلــال  انخفاضــاً يف ال
إلــى طــور التمــر. كما تختلف الســاالت 
مثــل  الكيميائيــة  الصفــات  يف  معنويــاً 
الســكريات  مــن  كل  ونســب  الرطوبــة 
الكليــة واملختزلــة وغيــر املختزلــة ومــادة 
املختلفــة.  النمــو  مراحــل  يف  التأنــن 
أن  علــى  دل  الكيمائــي  التحليــل 
ــة والســكريات  ــات الســكريات الكلي كمي
املختزلــة كانــت أعلــى يف مرحلــة التمــر 
إن  واخلــال.  الرطــب  طــور  عنهــا يف 
نســبة مــادة التأنيــن تقــل تدريجيــاً مــن 

fatimabashab@gmail.com

د. مرمي ابنعوف احلسن
د. محمد علي خيري

مركز بحوث المحاصيل البستانية
هيئة البحوث الزراعية، السودان

محــور أمراض نخيل التمر
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مرحلــة اخلــال إلــى التمــر ملعــدل 34 % 
ــة النســبية  ــة.  الرطوب ــن أصــل الكمي م
مرتفعــة يف مرحلــة اخلــال وتهبــط ل 
التمــر. ترتفــع نســبة  %30 يف مرحلــة 
الســكريات بســرعة مــن مرحلــة اخلــال 
للرطــب إلــى أن تصــل لـــ %70 يف مرحلــه 

التمــر. 
و29  ,و25   24,18 الســاالت  حــازت 
الطبيعيــة  املعــدالت  أعلــى  علــى 
مقارنــة بالســاالت األخــرى. واحتلــت 
املراتــب مــن  أدنــى   )4 الســالتان )1و 
كل  خــال  الطبيعيــة.  املواصفــات 
الدراســة                                                                                                                    عامــي  مــدى  علــى  املراحــل 
أمــا التقييــم الكيميائــي فــإن الســاالت 
نســبة  علــى  حتتــوي   )24 )19,26,27و 
مــادة تأنــن قليلــة يف مرحلــة اخلــال 
اخلــال  مرحلــة  يف  تــؤكل  أن  وميكــن 
وجميــع الســاالت ميكــن أن تــؤكل يف 
مرحلــة الرطــب مــا عــدا الســالة )0 
1و7( الحتوائهمــا نســبة أعلــى مــن مــادة 
التأينن )%1.67 و%1.38(. كل ساالت 
ــة التمــر. كمــا  ــوكل يف مرحل الدراســة ت
 ,  8,( الســاالت  إن  الدراســة  برهنــت 
علــى  يحتويــان  3,8,و1(  و)5,   )1,10,29
ــي  ــى مرحلت ــدل للســكريات عل ــر مع أكب
اخلــال والرطــب علــى التوالــي بينمــا 
علــى  يحتويــان  26,4و21و3  الســاالت 
أكبر معدل للســكريات الكلية يف مرحلة 
الســكريات  أن  ماحظــة  مــع  التمــر 
تختلــف  املختزلــة  وغيــر  املختزلــة 
باختــاف النــوع واملرحلــة. وعليــة ميكــن 
 29,24,18,25( الســاالت  إن  القــول 
ســتكون  ,و26,27,19,و1,3,8,5,و,21,4( 
التمــر  ألصنــاف  حقيقيــة  إضافــة 
مــن  أعلــى  معــدالت  علــى  الحتوائهــا 
ومــن  والكيمائيــة  الطبيعيــة  الصفــات 
قبــول  يف  التنــوع  أهميــة  يأتــي  هنــا 
ناحيــة  مــن  للتمــور  املســتهلك  وتــذوق 

الساللة طول الثمر سم عرض الثمرة 
(cm)

سمك الثمرة  
(cm ) (g) وزن الثمرة (g) وزن اللحم

1 3.89   l m n 64   ig.2 0.88   c 21.47   g 19.33  h

2 4.28   hark 2.48   lm 0.75   h 16.87   l 15.41  n

3 4.28   h I j k 2.42   m 0.70   i 13.04   o 11.60  r

4 3.70   n 2.31   n 0.59   m 10.79   r 9.44    u

6 4.08   jkl 2.71   hi 0.90   e 18.08   k 17.13   k

8 3.80   mn 2.50   kl 0.60   l 13.96   n 12.50   q

12 4.28   hijk 2.28   n 0.80   f 12.47   p 11.82   r

14 4.30   hij 1.90   p 0.60   l 9.98     s 8.79    v

16 4.15   ijk 2.02   o 0.48   o 10.65   r 8.95     v

18 5.62   d 2.98   d 0.88   c 25.43c 24.96   b

22 5.93   c 2.78   gh 0.70l 24.80   d 23.43   d

23 4.23   hijk 3.41   a 0.90   b 24.61   d 23.11    e

24 6.27   a 3.20   b 0.97  a 28.15   a 25.53   a

25 5.21   de 3,12   c 0.82  d 27.04   b 25.35   a

26 4.77   g 2.76   h 0.88c 20.06   i 18.10   i

29 5.95   b 3.12   c 0.88  c 27.03   b 24.94  c

 Sig
level *** *** *** *** ***

SE± 0.08 0.03 0.01 0.01 0.09

CV% 2.99% 1.83% 2.95% 1.05% .91%

جدول رقم )1( عينات مختارة من التمور يف مرحلة اخلالل
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احلجــم وكميــة الســكريات يف مراحــل 
مختلفــة وكذلــك للصناعــات املختلفــة. 
عــن  تكاثرهــا  يجــب  للمنتــج  لتوفرهــا 

األنســجة( طريــق 
كل الســاالت حتتــوي علــى نســبة أكبــر 
يف  واملختزلــة  الكليــة  الســكريات  مــن 
اخلــال  مرحلتــي  مــن  التمــر  مرحلــة 
والرطــب أمــا الســكريات الغيــر مختزلــة 
ممــا  وهــذا  التمــر.  مرحلــة  يف  أقــل 
يصنــف تلــك الســاالت مــن مجموعــة 
التمــور الرطبــة وشــبة الرطبــة. ويعتبــر 
هــذا نوعيــة مرموقــة لتحســن أصنــاف 

التمــور التجاريــة يف الســودان.
مقدمة

الزال األصــل الــذي انحــدر منــه النخــل 
غيــر معــروف هنــاك رأي يفســر منشــأه 
الضــروب  مــن  ضــرب  أســاس  علــى 
الوحشــية، وبتوالــي األزمنــة والعصــور 
وتعاقــب التهجــن الطبيعــي بــن هــذه 
يــد  التمــر. وأن  نتــج نخيــل  الضــروب 
نخــل  ايجــاد  علــى  ســاعدت  اإلنســان 
اســتمراره  بفضــل  احلالــي  التمــر 
مــدى العصــور الطويلــة علــى انتخــاب 

فاألحســن. األحســن 
املوطــن  كانــت  الشــمالية  الواليــة  إن 
األصــل لنخيــل الســودان وبحمــد اهلل 
الواليــات األخــرى  إلــى  بــدأ االنتشــار 
وســاهمت واليــة اخلرطــوم بقــدر واســع 
ملعرفــة وإمكانيــة زراعتــه خــارج نطاقــه 
التقليــدي. إن اإلنتــاج يســتهلك معظمــه 
يف منطقــة إنتاجــه وبقيــة أجــزاء القطــر 

املختلفــة.
قيمــة الطاقــة العاليــة وقابليــة التخزيــن 
يف  مثاليــاً  محصــوالً  يجعلــه  اجليــد 
فيهــا  زراعتــه  ميكــن  التــي  األماكــن 
األصنــاف  اختيــار  إن   ،Ragg,1977
تتــم  يف كافــة األقطــار املنتجــة للتمــر 
املرغوبــة  املواصفــات  وحســب  محليــة 

الساللة طول الثمرة  
(cm)

عرض الثمرة 
(سم ) (cm) سمك الثمرة (g)وزن الثمرة (g)وزن اللحم

1 2.11   j 2.50    l 0.62    q 11.92   y 10.36    p

2 3.97   hi 2.23    v 0.62    q 14.10   s 12.16   m

3 3.88   hi 2.30    t .63      p 10.88  z 9.60     q

4 3.30    l 2.16   x .47      w 8.48    == 7.5        s

6 4.04   fghi 2.60    u .76      g 17.48   n 16.55    h

8 4.56   defgh 2.10    y .82      e 21.37   f 19.55    f

12 4.27   efgh 2.32   s .60      r 14.43    r 13.32    l

14 4.40   efgh 1.77   * .55      t 10.23   * 9.16      r

16 4.02   ghi 2.07   z .52     v 10.83   s 9.55     q

18 5.54   c 2.78   c .72   d 22.72  d 22.05  c

22 5.32   abcd 2.52   k .74    h 22.76  e 22.05  e

23 3.96    hi 2.92   a .90     b 20.38   g 19.07   f

24 5.92   a 2.87   b .92    a 27.58   a 25.60   a

25 5.46    d 2.70   e .66     m 27.08   b 25.16  b

26     4.64
cdefgh 2.62   g .78      f 19.22   i 17.86   g

29 5.81     b 2.78    c .87     c 23.35   c 21.55  d

 Sig
level *** *** *** *** ***

SE± .2579 .0034 .0033 .0124 .1313

CV% 10.10% .24% .82% .004% 1.47%

جدول )3( عينات مختارة من التمور يف مرحلة الرطب
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لــدى املســتهلك. أن الســاالت الناجتــة 
الرئيســي  املصــدر  هــي  النــوى  مــن 
ــازة فيهــا الرطــب  لتكــون مجموعــة ممت
هــذا  بــن  واجلــاف  الرطــب  وشــبه 
صفــات  ذات  ســاالت  اختيــار  ميكــن 
ــدة )Al-Hooti et al., 1977(. ترتكــز  جي
وســائل إضافــة أصنــاف جديــدة لتركيبة 
أساســيتن  قاعدتــن  علــى  األصنــاف 
ــة شــهيرة  ــاف عاملي همــا اســتقدام أصن
مــن األقطــار املنتجــة للتمــور واالنتخــاب 
يف  املنتشــرة  احملليــة  الســاالت  مــن 
قليلــة.  بأعــداد  التمــور  إنتــاج  مناطــق 
وبينمــا يســهل اختــراق األســواق العامليــة 
باألصنــاف املســتقدمة يف حــال جناحهــا 
يف بعــض األماكــن فــإن االنتخــاب مــن 
الســاالت احملليــة املميــزة التــي يزخــر 
يحمــل  اهلل  وبحمــد  الســودان  بهــا 
ضمانــات تأقلــم هذه الســاالت للبيئات 
ــا داخــل الوطــن، ممــا  ــي نشــأت فيه الت
حــدا بنــا لتقــدمي هــذا البحــث يف عصــر 
األنســجة  بزراعــة  اإلكثــار  فيــه  بــرز 
كتقانــة أحدثــت نقلــة مذهلــة يف نشــر 

النخيــل. ســاالت 
لثمــار  الكيميائــي  التركيــب  يعتبــر 
معلمــاً  املختلــف  النخيــل  أصنــاف 
هامــاً لتقييــم جــودة ثمــار التمــر وقــد 
املختصــن  مــن  بالعديــد  التحقيــق  مت 
الســودان  يف     )Minessy,et al. 1975(
مت اإلبــاغ عــن بعــض التحقيقــات فيمــا 
ــل  ــاف نخي ــف أصن ــن مختل ــق بتكوي يتعل
 Khalifa( بواســطة  الســوداني  التمــر 

)1987,Moustafa 1986
املواد وطرق البحث

لتحديــد  ميدانــي  مبســح  القيــام 
مواقــع ســاالت النخيــل البذريــة ذات 
ــة الشــمالية  ــزة يف الوالي اخلــواص املمي
نــوري،  منطقــة  مــن  مــروي  محليــة 
املزارعــن  تنقاســي، والقريــر. مقابلــة 

الساللة طول الثمرة  
(cm)

عرض الثمرة 
(cm) (cm) سمك الثمرة (g) وزن الثمرة (g) وزن اللحم

1 2.60   n 1.73    v 0.42   p 5.18     w 3.98     =

2 3.90   k 1.98     t 0.48   0 8.75     t 7.78      y

3 3.58   l 2.14    p 0.60    h 8.03     v 6.73       *

4 3.11  m 1.83    u 0.26    r 12.03    k 10.90     p

6 3.64   l 2.21    n 0.60    h 10.90    p 10.12      i

8 4.22   hig 2.51    g 0.40    q 12.33    j 11.01      o

12 4.00  k 2.11     r 0.68    d 10.73    q 9.86       w

14 4.00  k 1.63     m 0.53    l 9.80      s 8.00       x

16 4.47  fg 2.27     l 0.52    m 11.03    o 10.01     v

18 5.10   cd 2.47    h 0.80    a 16.46     c 15.73c

19 4.10    ijk 2.57     e 0.64    e 16.28     e 15.21     f

20 5.02   d 2.13    q 0.52    m 13.62     f 12.74     i

21 4.34  fgh 2.31    k 0.59    i 12.66     i 11.64     m

22 4.98  d 2.21    n 0.60    h 16.34     e 15.50     e

23 3.95   k 2.61   d 0.74    b 12.84     h 12.25     k

24 6.04   a 3.03    a 0.74b 22.96     a 21.39     a

25 5.22   c 2.71   b 0.60h 17.86     b 16.42b

26 4.28   ghi 2.21    n 0.62    g 12.92     h 11.84     l

29 5.72    b 2.63   c 0.68 d 16.77     c 15.55   d

 Sig
level *** *** *** *** ***

SE± .624 .0047 .0065 0.0375 0.0043

CV% 2.48% .36% 1.94% 0.51% 0.06%

جدول )5( عينات مختارة من التمور يف مرحلة التمر
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منتجــي التمــر وعقــد اجتماعــات معهــم 
الســتخاص أجــود األنــواع مــن نخيــل 

البذريــة. التمــر 
 49 عــدد  مــن  ســالة   29 اختيــار  مت 
 29–  1 مــن  الســاالت  رقمــت  ســالة 
ــن -10 ــراوح ب ــك الســاالت تت عمــر تل
الفاحيــة تقريبــاً  العمليــات  15 ســنة، 
متســاوية، التلقيــح خــال شــهر مــارس. 
 10 كل  الثمــار  مــن  عينــة   30 أخــذ  مت 
ــة.  ــل تكــرار مــن3 ســباط مــن النخل متث
العينــات للتحليــل الفيزيائــي والكيمائــي 
الرطــب  اخلــال،  الثاثــة  للمراحــل 

والتمــر.
التحليــل الفيزيائــي يشــمل طــول الثمرة، 
ووزن  الثمــرة  وزن  الســمك  العــرض، 
اإلحصائــي  التحليــل  )اللــب(  اللحــم 
التحليــل   .  )ANOVA table( بواســطة 
الكليــة  الســكريات  يشــمل  الكيميائــي 
والســكريات املختزلــة والغيــر مختزلــة 

وكميــة املــاء ومــادة التاينــن.
النتائج 

1. الصفات الفيزيائية للثمرة 
• مرحلة اخلال اجلدول )1( 

بــن  اختافــات  هنــاك  أن  تبــن 
أن  كمــا  معنويــاً  املختــارة  الســاالت 
أظهــرت  و18   22,  29  ,24 الســاالت 
أنهــا أطــول الثمــار أمــا الســاالت 4, 8 
الســاالت  حــن  يف  طــوالً  أصغــر  و1 
وأصغــر  أكبــر عرضــاً  ,25 و18   24,  23
 14 الرقــم  أخــذت  التــي  هــي  عرضــاً 
انتخــاب الســاالت ,18, 23 ,22, 26 ,1 
و8 أظهــرت أنهــا أكبــر ســمكاً والرقــم 16 

ســمكاً. أصغــر  أنــه  أوضــح 
معنويــة  اختافــات  أظهــرت  النتائــج 
املنتخبــة  الســاالت  لــكل  الــوزن  يف 
 25  ,24 باألرقــام  املنتخبــة  الســاالت 
باملقارنــة  وزنــاً  أكبــر  أعطــت  و18   29,
إلــى 14, 16 و4 التــي احتلــت الــوزن أمــا 

الساللة الرطوبة  % السكریات % المختزل  % غیر مختزل % تاینین  %

1 63.12   m 44.36   a 22.64  s 20.63    a 1.25    hij

3 62.21  o 39.42  d 17.20    *** 21.11    a 1.64    d

4 61.35  q 32.42  ghi 10.82    * 20.52    a 1.19     hij

5 65.90  g 41.58  bc 18.91   x 21.54    a 1.64     d

7 66.87  f 29.94  jk 29.10    j 0.80      m 1.99    b

10 69.73  d 44.01  a 37.20    a 6.47    i 2.37    a

12 74.52  b 34.14  fg 25.82    0 7.90     h 1.37    fg

13 71.18  c 35.88  ef 30.26    f 5.34    i 1.77    c

15 63.38  k 35.50  ef 15.73   ** 18.78   b 1.42    ef

16 58.66  w 23.41  o 17.88   y 5.44     i 1.49    e

20 58.91   u 24.63  no 23.56    q 1.02   lm 1.05    kl

23 63.17   l 32.85   gh 32.23    b .59    m 1.25    hij

24 63.16   l 33.17   gh 30.10    g 2.92   j 0.95      lm

25 62.00   p 27.66   l 26.24    n 1.35   klm 1.84    c

27 55.42  x 26.72   e 22.34    t 13.66   e .72     n

28 5458   y 30.83  ijk 26.75    I 95        lm 1.20   hij

29 60.83   s 43.83  a 31.58    c 11.64   f 1.30   gh

 Sig
level *** *** *** *** ***

SE± 0.01 0.62 0.01 0.43 0.04

CV% 0.04% 0.16% 0.05% 8.68% 4.66%

جدول )7( نسبة الرطوبة والسكريات الكلية من السكر والسكروز والتانني لـ 29 صنف من التمور السودانية 
)مرحلة اخلالل(
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الساللة الرطوبة  % السكریات % المختزلة  % غیر مختزلة % تاینین  %

1 51.49   c 54.42  d 53.60  c 0.78   jk 0.52   kl

3 47.40   h 62.35  b 58.36  b 3.79   g—k 0.86   c

4 52.65   b 53.94  d 45.28  e 8.23   d—j 0.91   c

5 50.75    e 64.16  a 62.33  a 1.74    h—k 0.69   hi

10 47.71   g 53.93  d 32.99    ij 19.89   a 1.38    b

12 34.72   o 42.05  h 23.82   pq 17.32   abc 0.55     jk

15 25.88   x 39.13  ijk 32.60   ij 6.20   d—k 0.81    de

16 20.90   [ 39.70  ij 37.90   g 1.71   h—k 0.66     i

20 22.56  > 29.35   m 26.82   no 2.40     h—k 0.28     p

23 36.49  m 44.95   fg 34.10   hi 10.31    c—g 0.36     o

25 31.85  r 29.61  m 25.31   op 4.06     f—k 0.73    gh

26 39.75  j 30.79  lm 22.34   q 8.03    d—j 0.55    jk

27 26.4    w 44.03  gh 30.20   kl 13.14    a—d 0.27    p

28 29.61  t 46.06   f 26.75   no 12.64    b—e 0.43     mn

29 44.41  i 49.69  e 31.30  jk 17.47   ab 0.40    no

 Sig
level *** *** *** *** ***

SE± 0.01 0.62 0.55 2.14 0.14

CV% 0.05% 2.42% 1.95% 47.16% 3.83%

جدول )8( نسبة الرطوبة والسكريات الكلية من السكر والسكروز والتانني لـ 29 صنف من التمور السودانية 
)مرحلة الرطب(

ثمــار الســاالت 24, 18 ,25, و29 أعطــت 
أكبــر وزن حلــم )لــب( وعكــس ذلــك 14 
للحــم،  وزن  أقــل  أنهــا  حيــث  و4   16,
واالختافــات يف الصفــات الفيزيائيــة 
بــن كل الســاالت يف مرحلــة اخلــال 
عنهــا  اإلبــاغ  مت  التــي  مــع  توافــق 
 Khalifa 1973 ,Hussein 1982 بواســطة 
Osman 2008 Al-H00t et al 1996 Hus�

sein et al 1976
• مرحلة الرطب اجلدول )3(

بــن  اختافــات  هنــاك  أن  تبــن 
أن  كمــا  معنويــاً  املختــارة  الســاالت 
أظهــرت  و25   24,  29,  18 الســاالت 
ــا الســاالت 4 3  ــار أم ــا أطــول الثم أنه
الســاالت  حــن  يف  طــوالً  أصغــر  و1 
وأصغــر  عرضــاً  أكبــر  و29,18   24  ,23
عرضــاً هــي التــي أخــذت الرقــم 4 16 
و14 اختيــار الســاالت 24 ,23 ,29,و18 
والرقــم  ســمكاً  أكبــر  أنهــا  أظهــرت 
ســمكاً.  أصغــر  أنــه  أوضــح  و15   16,4
معنويــة  اختافــات  أظهــرت  النتائــج 
املنتخبــة.  الســاالت  لــكل  الــوزن  يف 
الســاالت املنتخبــة باألرقــام 24 ,25 ,29 
و18 أعطــت أكبــر وزنــاً باملقارنــة إلــى 
3, 16 و4 التــي احتلــت الــوزن أمــا ثمــار 
الســاالت 24 ,18 25, و29 أعطــت أكبــر 
وزن حلــم وعكــس ذلــك 14 ,16 و4 حيــث 

أنهــا أقــل وزن للحــم 
• مرحلة التمر اجلدول )7,5(

للثمــرة  الفزيائيــة  للصفــات  االختبــار 
لتوضيــح  التمــر  ملرحلــة  والنــواة 
مــن  ســالة   29 الـــ  بــن  االختافــات 
نخيــل التمــر جــدول )5 و6(، الســاالت 
أطــول  أنهــا  و18أظهــرت   25,  29,  24
أصغــر  و1   2 الســاالت  أمــا  الثمــار 
ــر  طــوالً والســاالت 24 ,23 25, و29 أكب
و1   14 بالرقــم  والســاالت  عرضــاً 
احتلــت أصغــر عــرض، والســاالت 18, 
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23 ,11 و29 أظهــرت أنهــا أكبــر ســمكاً 
والرقــم 1و2 أوضــح أنــه أصغــر ســمكاً. 
 ,25,  24, باألرقــام  املنتخبــة  الســاالت 
18 و22 أعطــت أكبــر وزنــاً بينمــا 1, 3, 
5, و2 التــي احتلــت الــوزن، نتائــج وزن 
اللحــم أن الســاالت بالرقــم 24,,25, 22, 
18 و29 أعطــت أكبــر وزن وعكــس ذلــك 
1,,3, 5 و2 حيــث أنهــا أقــل وزن للحــم 

)اللــب(.
أمــا الصفــات الفيزيائيــة ملرحلــة التمــر 
توافقــت مــع النتائــج التــي أعلنــت مــن 
Khalifa 1976   وOsman 2008. وآخرين، 
التمــر  نخيــل  أشــجار  ثمــار  أن  جنــد 

تختلــف مــن مرحلــة إلــى األخــرى.
2 -الصفات الكيميائية للثمرة

نتائــج البحــث لتحليــل عــدد 29 نــوع مــن 
ســاالت النخيــل كيميائيــاً )لكميــة املــاء 
والســكريات ومــادة التاينــن( موضحــة 
باجلــدول )7 ,8 ,9( أوضحــت اختافــات 

معنويــة يف كل مراحــل النمــو.
مرحلــة  يف  الكليــة  -1الســكريات   -  2
الرطــب  مرحلتــي  مــن  أقــل  اخلــال 

والتمــر
كميــة  نســبة  اخلــال:  مرحلــة   •
23.4-( بــن  تقــع  الكليــة  الســكريات 
44.3 %( الســاالت املنتخبــة باألرقــام 
نســبة  أعلــى  أعطــت  و29      10  ,1
كميــة ســكريات بينمــا 16 و14 أقــل كميــة 

ســكريات  
الســكريات  كميــة  الرطــب:  مرحلــة   •
 )%  .-69  64.1( بــن  تقــع  الكليــة 
و3   5 باألرقــام  املنتخبــة  الســاالت 
ســكريات  كميــة  نســبة  أعلــى  احتلــت 
ســكريات   كميــة  أقــل  و25   20 بينمــا 
أوضحــت  النتائــج  التمــر:  مرحلــة   •
تلــك  يف  الكليــة  الســكريات  كميــات 
املرحلــة بــن )71.4-40.2 %( الســاالت 
ــر نســبة )71.4 و71.3  بالرقــم 26 و4 أكب

ساللة الرطوبة % السكریات % المختزلة % غیر مختزلة%. تاینین %

1 17.16    i 51.26  l 50.04   e 1.16  m .36  hi

3 10.00   p 69.38   d 68.27  b 1.05  m .67    b

4 5.65  [ 71.33   b 70.74  a 0.56    n .48    f

5 4.22   ] 66.61   e 66.21  c 0.38    n0 .33    h—m

10 7.18     z 57.53    h 51.14  g 6.07   e .66    bc

12 8.77      v 44.92   w 42.86  j 1.96  jkl .35    hij

15 11.46    l 41.45  ] 34.02  m 7.06    d .61    cd

16 19.89    d 40.19  ] 28.16  n 11.43   b .35    hij

20 9.75     r 46.32  u 44.10  ij 2.11   h—k .28    k—n

23 18.80    e 46.38   t 43.77  ij 2.48  ghi .32    h—l

25 9.35   t 48.03   r 45.05  i 2.83  g .55    e

26 9.82   q 71.41   a 70.30  a 1.05  m .34    h—k

27 20.20   c 50.29    m 47.95  h 2.22   h—k .25    mn

28 10.80   0 57.06    i 55.47  ef 1.51  lm .34    h

29 13.71   k 50.13   n 37.50  l 12.00  a .24    n

 Sig
level *** *** *** *** ***

SE± 0.01 .01 .055 0.16 .01

CV% .15% .02% 1.95% 8.06% 5.74%

جدول )9( نسبة الرطوبة والسكريات الكلية من السكر والسكروز والتانني لـ 29 صنف من التمور السودانية 
)مرحلة التمر(
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%( وأقــل نســبة 16 و15 )40 و41 %(.
-2 -2الســكريات املختزلــة يف مرحلــة 
اخلــال عامــاً أقــل مــن مرحلتــي الرطب 

والتمــر
• مرحلــة اخلــال: النســبة بــن )10.8 
الــى 23.2 %( للســاالت املنتخبــة التــي 
أوضحــت الدراســة االختافــات املعنوية 
لهــا، يف مرحلــة اخلــال عامــا أقــل مــن 

مرحلتــي الرطــب والتمــر
• مرحلــة الرطــب: الدراســة أوضحــت 
الســاالت  بــن  معنويــة  اختافــات 
 )%  62.3–  18.1( النســبة  املنتخبــة 
املختزلــة  للســكريات  نســبة  أعلــى 

)% و58.3   62.3( و3   5 للرقــم 
و26   4 الســاالت  التمــر:  مرحلــة   •
عرضــت كأعلــى نســبة لتلــك املرحلــة 
)70.7 و70.3 %( وأقــل نســبة للســالة 
بــن  الســاالت  وبقيــة   )28.1%(16
أن  اخلاصــة   .)%  34.0-68.2(
الســكريات املختزلــة تركــزت يف مرحلــة 

التمــر.
2 - 3 -السكريات الغير مختزلة

• مرحلة اخلال النسبة بن )21.5 59- 
%( أعلــى نســبة وجــدت يف الســاالت 
 21.5( التالــي  النحــو  و4 علــى   1  ,3,  5
نســبة  وأقــل   )% و20.5   20.6,  21.1,
كالتــي  و7   20,  23 بالرقــم  للســاالت 

 )% و0.80   0.79,  0.59(
توضــح  النتائــج  الرطــب:  مرحلــة   •
الفروقــات املعنويــة بــن كل الســاالت 
املنتخبــة وتتــراوح بــن )0.27 19.89--- 
ــى نســبة للســاالت 10, 12 و24  %( أعل

)% و16.06   17.32  19.89(
• مرحلــة التمــر: أعلــى نســبة ســكريات 
 29 للســالة  أوضحــت  مختزلــة  غيــر 
 )%  0.07(  11 للســالة  نســبة  وأقــل 
ومــن ذلــك اتضــح أن الســكريات الغيــر 
مختزلــة تنقــص أو تقــل إلــى أدنى معدل 
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يف مرحلــة التمــر. بينــم تزيد الســكريات 
إلــى  اخلــال  مرحلــة  مــن  املختزلــة 
ــة التمــر  الرطــب حيــث تتركــز يف مرحل
وهــذا دليــل األصنــاف الرطبــة. أغلبيــة 
األصنــاف الســعودية حتتــوي علــى أعلــى 
تركيــز للســكريات املختزلــة يف مرحلــة 
 Ashmawi,et( التمــر وتوصــف بالرطــب

 )al .1956 Yggi,1977 Sawaya,1983
2 - 4 مادة التأنن

يتــراوح نســبة التانــن بــن )0.72 الــى 
ومرحلــة  اخلــال  مرحلــة  يف   )%  2.3
الرطــب تتــراوح بــن )0.27 1.67- %( 
ــى 0.75  ــن 0.25 إل ــة التمــر ب أمــا مرحل
مرحلــة  يف  تاينــن  نســبة  وأعلــى   )%
اخلــال 2.37 % الرقــم 10 وأقــل 0.72 

% للرقــم 27  
للرقــم  نســبة  أعلــى  الرطــب:  مرحلــة 
% ويف   0.2  28 للرقــم  وأقــل   %  1.6  7
 14 بالرقــم  الســالة  التمــر:  مرحلــة 
أعطــى أعلــى نســبة تأنــن والرقــم 29 
أقــل نســبة علــى الترتيــب التالــي: )0.75 

.)% %و0.24 
االستنتاج

الســاالت املنتخبــة لنخلــة التمــر لتلــك 
الدراســة محببة ملجموعة من الناس يف 
املناطــق التــي زرعــت فيهــا. املاحظــات 
الفيزيائيــة  الصفــات  يف  أوضحــت 
طــول  بــن  والعاقــة  والــوزن  الشــكل 
ــا. كلمــا  ــا ووزنه الثمــرة ووزنهــا وحجمه
كان وزن للحــم الثمــرة أعلــى مــن نســبة 
إلــى أفضــل صفــة  النــواة إشــارة  وزن 
للثمــر. أيضــاً مــن املاحظــات أوضحــت 
نســبة  وأعلــى  تاينــن  نســبة  أقــل  أن 
جتعــل  اخلــال  مرحلــة  يف  ســكريات 
الســالة املنتخبــة تــؤكل يف تلــك املرحلــة 
نســبة  أعلــى  علــى  التــي حتتــوي  أمــا 

تاينــن تؤجــل حتــى مرحلــة التمــر.
ميكــن  األساســية  الصفــات  حســب 
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 25,  24,  18 بالرقــم  اختيــار الســاالت 
,و29 يف املرتبــة األولــى من حيث الطول، 
احلجــم والســكريات والســاالت بالرقــم 
1و3 أصغــر يف احلجــم والطــول والــوزن 
ولكــن لــه ميــزة بــأن يــؤكل يف مرحلــة 
تاينــن  نســبة  أقــل  الحتوائــه  اخلــال 
وأعلــى نســبة ســكريات كمــا أنــه يضمــر 
مرحلــة  مــن  حتولــه  خــال  حجمــه 
النضــج.  اكمــال  إلــى مرحلــة  اخلــال 
أن الســاالت املنتخبــة ذات الرقــم 26 
و27 تــؤكل يف مرحلــة اخلــال أيضــاً. 
املنتخبــة  الســاالت  جميــع  أن  وعليــه 

تــؤكل يف مرحلــة التمــر.

References
1. Ashmawi,H.; H.Aref and A.El�Hus�
sein (1956): Compsitional changes in 
Zaglou date  
2. throughout the different stages of ma�
turity.J.Sci.Food Agric.7; 

3. 725�628.
4. Al�Hooti, S., J.S.Sidhu and H.Qaba�
zard 1997. Physicochemical characteris�
tics of five date   Fruit cultivars grown in 
the United Arab Emirates. Plant Foods 
for Human Nutrition.Vol.50. No.2. 
Pp.101�113
5. Khalifa, a.s., 1973.physiological stud�
ies on maturity ripening,handling and 
storage of date  Ph.d.thesis, hoti.dept.,�
fac. Agric.,cairouniv.
6. Hussein,F. and M.A.Hassin1982. Ef�
fect of irrigation on growth, yield and 
fruit quality of dry dates grown at As�
swan.Proc.of the 1* Symp. On the Date 
Palm, Al�Hassa 1982, Saudi Arabia.
Pp.168�172
7. Moustafa, A.A., A.A/EL�Aidy and 
A.P.El�Samak.1986. Evaluation of two 
seedling datepalms grown in El�Wady 

El�Gedid in comparison to standard    
cultivar ‘heigazy:“. proceeding of 2nd 
symposium of the date palmin saudia 
Arabic Vol.!1 pp.153�161.
8. Minessy,F.A.,Bacha, M.A. and 
EL�Azab,,E.M. 1975 Change in sugars 
an nutrient  elements content in fruits of 
four soft date varieties in Egypt.   Alex. 
J.Agric.23: 301�306.                                     
9. Osman,S.M.Fruit quality and General 
Evauation of Zaghloul and Samany date 
palms cultivars grown under Conditions 
of Aswan.American�rasian
10. J.Agric.and Environ.Sci.,4(2):230�
236,2008.
11. Rygg,G.L. (1946): Composition�
al changes in the date fruit during 
growth and ripening      .Tech.Bull.
No.910.U.S.Dept.Agric.,Washington 
D.C.


