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نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح  -  رئيس مجلس أمناء الجائزة

طحنـون بن محمد شـخصيـة العـام 

بمناســبة االحتفــال بتكريــم الفائزيــن بجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، فــي دورتهــا الرابعــة عشــرة 2022، 
بمــا يمثلــه ذلــك مــن اعتــزاز كبيــر، باملكانــة العامليــة املتميــزة واملتناميــة، لهــذه الجائــزة التــي تتشــرف بأنهــا تحمــل االســم الكريــم 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه هللا« كما أنها تجسد اهتمام سموه بالشجرة املباركة، 
وتأكيــده الدائــم علــى دورهــا املحــوري فــي التنميــة الزراعيــة الناجحــة فــي الدولــة واملنطقــة والعالــم، ونشــكر ســموه علــى قيادتــه 
الحكيمــة لهــذا الوطــن، وبمــا يمثلــه مــن حــرٍص قــوي، علــى االحتفــاء باإلنجــاز والتميــز فــي كافــة املجــاالت، وســعيه الدائــم إلــى أن 
 فــي املقدمــة والطليعــة، بيــن دول العالــم أجمــع فــي زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور 

ً
تكــون دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة دائمــا

واالبتــكار الزراعــي، بــل ومــا تمثلــه قيادتــه الحكيمــة كذلــك، مــن امتــداد طبيعــي، للرؤيــة الثاقبــة، ملؤســس الدولــة، املغفــور لــه 
الوالــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هللا ثــراه، وهــو القائــد التاريخــي الــذي أر�ســى دعائــم نهضــة زراعيــة شــاملة، تأخــذ 
بأفضــل الســبل والوســائل، لخدمــة املــزارع، واإلفــادة مــن أنشــطة البحــث والتطويــر واالبتــكار، والســعي نحــو تحقيــق األمــن 

الغذائــي، والتقــدم املجتمعــي، فــي إطــار يحــرص علــى اإلســهام الكامــل، فــي كافــة إنجــازات التطــور.

 جهود صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات املســلحة، 
ً
قدر عاليا

ُ
كما ن

، برؤيــة ســموه 
ً
ونشــكر ســموه، علــى دعمــه القــوي، لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، ونفتخــر كثيــرا

 
ً
الحكيمــة لــدور الزراعــة فــي تحقيــق التنميــة املســتدامة فــي الدولــة، وبتوجيهاتــه الرشــيدة، إلــى أن تكــون التنميــة الزراعيــة، مجــاال
 وقــدوة فــي تطويــر املعــارف، وتنميــة التقنيــات وتحقيــق اإلفــادة 

ً
، تصبــح دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فيــه، نموذجــا

ً
حيويــا

الكاملــة منهــا فــي كافــة مناحــي الحيــاة.

الــوزراء، وزيــر شــؤون  رئيــس مجلــس  نائــب  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  الشــيخ منصــور   ســمو 
ً
كثيــرا حيــي ونشــكر 

ُ
ن اإلطــار  وفــي ذات 

 فعالــة، تســهم فــي تطويــر 
ً
، أداة

ً
، مســاندته القويــة، لهــذه الجائــزة، وحرصــه علــى أن تكــون دائمــا

ً
الرئاســة، ونقــدر لســموه كثيــرا

زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــر واالبتــكار الزراعــي، إننــا نعتــز غايــة االعتــزاز كذلــك بالدعــم القــوي، الــذي تحظــى بــه هــذه الجائــزة 
املرموقــة، علــى كافــة املســتويات، فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وبيــن العامليــن واملختصيــن.

، أن الجائــزة فــي هــذا العــام، تتشــرف بتكريــم، واحــد مــن رواد النهضــة والتقــدم فــي هــذا الوطــن الكريــم، هــو 
ً
كمــا ُيســعدني كثيــرا

ســمو الوالــد العزيــز، الشــيخ طحنــون بــن محمــد آل نهيــان، ممثــل الحاكــم فــي املنطقــة الشــرقية إلمــارة أبوظبــي، وهــو الــذي كان 
 لشــجرة النخلــة، فــي منطقــة العيــن وفــي عمــوم الدولــة كلهــا، هــذا شــرف عظيــم للجائــزة، ومناســبة 

ً
 مخلصــا

ً
، ومــا يــزال راعيــا

ً
دائمــا

نتقــدم فيهــا بخالــص التحيــة وعميــق االحتــرام إلــى ســموه، ونؤكــد لــه أن ارتبــاط جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 
الزراعــي، بالعطــاء املتواصــل، واإلنجــازات املتالحقــة لســموه، إنمــا يســهم فــي تأكيــد املكانــة املتميــزة، التــي نرجوهــا للجائــزة فــي 

الدولــة والعالــم.

شــجــرتـنــا
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المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر

كلـــمــتـنـا

أ.د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

املشرف العام

مــا مــن شــجرة احتلــت هــذا االهتمــام فــي فكــر ووجــدان القيــادة كشــجرة نخيــل التمــر، ومــا مــن دولــة حظيــت فيهــا الشــجرة املباركــة بهــذا 
الدعــم والرعايــة مثــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إنهــا شــجرة الحيــاة ملــا تمثلــه مــن إرث اجتماعــي وثقافــي واقتصــادي لــدى أبنــاء 
االمــارات منــذ زمــن بعيــد، كمــا اســتحقت هــذه الشــجرة أن تنــال نصيبهــا مــن البحــث العلمــي زراعــة وخدمــات ومنتجــات، فــال تخلــو 
جامعــة فــي العالــم مــن متخصصيــن بزراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور، بــل تــم إنشــاء عديــد مــن مراكــز البحــوث املتخصصــة بهــذا القطــاع 

ملــا تمثلــه مــن قيمــة اقتصاديــة واجتماعيــة تســاهم فــي دعــم األمــن الغذائــي وتعزيــز التنميــة املســتدامة. 

2022 املؤتمــر الدولــي الســابع لنخيــل  16 مــارس   – 14 وكمــا هــو معلــوم تســتضيف دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة خــالل الفتــرة 
التمــر، الــذي تنظمــه األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، برعايــة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة »حفظــه هللا«. وبدعــم مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان، 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء، وزيــر شــؤون الرئاســة، ومتابعــة معالــي الشــيخ نهيــان مبــارك آل نهيــان، وزيــر التســامح والتعايــش، رئيــس 

مجلــس أمنــاء الجائــزة، بمشــاركة أكثــر مــن خمســة وعشــرون جهــة ومنظمــة وطنيــة وإقليميــة ودوليــة متخصصــة. 

هــذا املؤتمــر الــذي يمثــل عالمــة فارقــة فــي تنميــة وتطويــر قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى الدولــي ويحظــى بمشــاركة 
بمــا  دولــة،   42 يمثلــون  والباحثيــن واألكاديمييــن  الخبــراء  مــن   

ً
475 مشــاركا الســابعة  بدورتــه  للمؤتمــر  تقــدم  واســعة، حيــث  دوليــة 

فيهــم 141 ورقــة علميــة و76 ملصــق علمــي. باإلضافــة الــى 264 باحــث ســجل كحضــور فقــط. فــي حيــن بلــغ إجمالــي عــدد املشــاركين فــي 
املؤتمــر عبــر دوراتــه الســبع )1998 – 2022( حوالــي 2229 باحــث مشــارك مــن 42 دولــة، قدمــوا أحــدث البحــوث والدراســات العلميــة 

املتخصصــة كل مــن موقعــه واختصاصــه، موزعيــن علــى النحــو التالــي 802 ورقــة علميــة و409 ملصــق علمــي.

كما تتشرف األمانة العامة للجائزة أن تكون منصة لتعزيز أطر الشراكة والتعاون الدولي بين املؤسسات واملنظمات لدعم وتنمية 
 مــن الفعاليــات العلميــة 

ً
قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى اإلقليمــي والدولــي، حيــث ســوف يشــهد هــذا املؤتمــر عــددا

رفيعــة املســتوى، مثــل جلســة رئيســية خاصــة برؤســاء املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة بالتعــاون مــع وزارة التغيــر املناخــي والبيئــة بدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وجلســة خاصــة ألصحــاب املعالــي وزراء الزراعــة العــرب تعنــى بإطــالق منصــة االبتــكار لتنميــة الزراعــة 
الصحراويــة لتعزيــز األمــن الغذائــي واملائــي فــي ظــل التغيــر املناخــي، بالتعــاون مــع املركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي املناطــق الجافــة 
)ICARDA( واملجموعــة االستشــارية الدولــي للبحــوث الزراعيــة  )CGIAR(، الــى جانــب جلســة خاصــة لدعــم وتنميــة زراعــة النخيــل 
وإنتــاج التمــور فــي واليــة بورنــو بجمهوريــة نيجيريــا، بالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة )AOAD( واملصــرف العربــي 
للتنميــة االقتصاديــة بأفريقيــا )BADEA(، وجلســة خاصــة بإطــالق الشــبكة الدوليــة لتنميــة قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فــي 
الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، بالتعــاون مــع كافــة املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، 
مــع الوكالــة الوطنيــة  بالتعــاون  التغيــر املناخــي  النخيــل ملواجهــة  املبــادرة الدوليــة للمحافظــة علــى واحــات  وجلســة خاصــة بإطــالق 
 علــى أرض دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، أرض الخيــر 

ً
لتنميــة مناطــق الواحــات وشــجر األركان باململكــة املغربية.أهــال بكــم جميعــا

واألمــان والتنميــة. 
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التوزيع المكاني للجيل الخريفيالتوزيع المكاني للجيل الخريفي

على صفوف سعف نخيل التمر

 للغــذاء فــي العديــد مــن الــدول. هــذا النخيــل وثمــاره تعانــي العديــد مــن األضــرار التــي تســببها اآلفــات، 
ً
 مهمــا

ً
يعــد نخيــل التمــر مصــدرا

 .
ً
 ونوعــا

ً
 ألشــجار النخيــل وانخفــاض إنتاجهــا كمــا

ً
ويعتبــر الدوبــاس )Ommatissus lybicus( إحــدى أكثــر اآلفــات التــي تســبب ضــررا

 حــول توزيــع أعــداد الحشــرة وكميــة ندوتهــا العســلية علــى صفــوف نخيــل التمــر الصنــف برحــي فــي أحــد بســاتين 
ً
 حقليــا

ً
أنجــز مســحا

بغــداد )املدائــن( والــذي تجــرى فيــه أعمــال مكافحــة وذلــك خــالل الجيــل الخريفــي 2014، حيــث حســبت أعــداد البيــض والحوريات 
وكميــة النــدوة العســلية علــى صفــوف النخيــل باعتبــار الصــف األول مركــز القمــة الناميــة للنخلــة، فحســبت أعــداد الحوريــات علــى 
النخلــة مباشــرة أمــا أعــداد البيــض والنــدوة العســلية فحســبت مختبريــا بقطــع ســعفة واحــدة مــن كل صــف مــن صفــوف النخلــة 
ولثــالث نخــالت مــن جهــات مختلفــة، أمــا النــدوة العســلية فقــد حســبت كميتهــا بتقســيم الســعفة إلــى أربــع أقســام وحســبت فــي أربــع 
خوصــات وجريدهــا مــن كل قســم فــوزن الخــوص والجريــد مــع النــدوة العســلية ثــم تمســح النــدوة العســلية بقطعــة قمــاش رطبــة 

وتوزن مرة أخرى لحساب كمية الندوة العسلية.

الدكتور محمد زيدان خلف
مركز المكافحة المتكاملة لآلفات، دائرة البحوث الزراعية

وزارة العلوم والتكنولوجيا، بغداد، جمهورية العراق
mkhalaf34@yahoo.co.uk

Ommatissus lybicusOmmatissus lybicus لدوباس النخيللدوباس النخيل

املجلد الرابع عشر - العدد 01 مارس 0102022



نخلـــة التمـــر الصنـــف برحـــي تحتـــوي علـــى 

اآلتـــي )شـــكل 1(:

عدد الخوص في السعفة الواحدة: .201

عـــدد الســـعف فـــي الصـــف الواحـــد:   ●
الناميـــة(  )القمـــة  4 عـــدا الصـــف االول 

واحـــدة. ســـعفة 

النخلـــة  فـــي  الســـعف  صفـــوف  عـــدد   ●
.10 الواحـــدة: 

● عـــدد الســـعف في النخلـــة الواحدة: 37 
)1 فـــي الصـــف االول + 36 فـــي الصفـــوف 

مـــن 2 – 10(.

● عـــدد الخـــوص فـــي النخلـــة الواحـــدة: 
 7437

الدوبـــاس:  لحشـــرة  املختلفـــة  األدوار 

البيضـــة، الحوريـــة والبالغـــة )شـــكل 2(          

 خوصـــة الصـــف االول )القمة النامية، 
شكل 3(:

● عدد البيض على الخوصة الواحدة: 0
● عدد الحوريات على الخوصة الواحدة:0

●  كميـــة النـــدوة العســـلية علـــى الخوصة 
الواحدة: 0

خوصة الصف الثاني )شكل 4(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 0
● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 4 
● عـــدد الحوريـــات فـــي الســـعفة الواحدة: 

804

● عدد الحوريات في الصف: 3216
● نوع الندوة العسلية: جديدة

● كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة 
غـــرام  0.022 الواحـــدة: 

فـــي الســـعفة  ● كميـــة النـــدوة العســـلية 
غـــرام  4.422 الواحـــدة: 

الصـــف:  فـــي  العســـلية  النـــدوة  ● كميـــة 
غـــرام  17.688

)شكل 1( نخلة برحي متوسطة العمر

)شكل 2( االدوار املختلفة لدوباس النخيل )البيض (

)شكل 2( االدوار املختلفة لدوباس النخيل  )الحورية( 

)شكل 3( خوصة الصف االول

)شكل 4( خوصة الصف الثاني )شكل 2( االدوار املختلفة لدوباس النخيل ) البالغة(

011 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام  0.100 الواحـــدة:  الســـعفة 

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام  0.400 الصـــف: 

 خوصة الصف الثالث )شكل 5(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 0
● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 17
● عـــدد الحوريـــات في الســـعفة الواحدة: 

3417

● عدد الحوريات في الصف: 13668
● نوع الندوة العسلية: جديدة

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
غـــرام  0.098 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
غـــرام  19.698 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
غـــرام  78.792

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●

السعفة الواحدة: 0.301 غرام

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام  1.204 الصـــف: 

خوصة الصف الرابع )شكل 6(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 75

عـــدد البيـــض فـــي الســـعفة الواحـــدة:   ●
15075

● عدد البيض في الصف: 60300
● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 35

● عـــدد الحوريـــات في الســـعفة الواحدة: 
7035

● عدد الحوريات في الصف: 28140

● نوع الندوة العسلية: جديدة

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
غـــرام  0.144 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
غـــرام  28.944 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
غـــرام  115.776

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام  0.782 الواحـــدة:  الســـعفة 

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام  3.128 الصـــف: 

خوصة الصف الخامس )شكل 7(:

● عـــدد البيـــض فـــي الخوصـــة الواحـــدة: 
134

عـــدد البيـــض فـــي الســـعفة الواحـــدة:   ●
26934

)شكل 6( خوصة الصف الرابع)شكل 5( خوصة الصف الثالث

)شكل 7( خوصة الصف الخامس
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)شكل 7( خوصة الصف الخامس

● عدد البيض في الصف: 107736
● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 9

● عـــدد الحوريـــات في الســـعفة الواحدة: 
1809

● عدد الحوريات في الصف: 7236
● نوع الندوة العسلية: جديدة

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
غـــرام  0.222 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
44.622غـــرام الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
178.488غـــرام

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
1.205غـــرام الواحـــدة:  الســـعفة 

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
4.820غـــرام الصـــف: 

خوصة الصف السادس )شكل 8(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 33
عـــدد البيـــض فـــي الســـعفة الواحـــدة:   ●

6633

● عدد البيض في الصف: 26532

● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 6
● عـــدد الحوريـــات في الســـعفة الواحدة: 

1206

● عدد الحوريات في الصف: 4828
● نـــوع الندوة العســـلية: جديدة وقديمة 

)مواســـم سابقة(

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
غـــرام  0.390 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
غـــرام  78.390 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
313.560غـــرام

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●

السعفة الواحدة: 2.410غرام

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
9.640غـــرام الصـــف: 

خوصة الصف السابع )شكل 9(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 0
● عدد البيض في السعفة الواحدة: 0

● عدد البيض في الصف: 0
● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 2
● عدد الحوريات في السعفة الواحدة: 402

● عدد الحوريات في الصف: 1608
● نـــوع الندوة العســـلية: جديدة وقديمة 

)مواســـم سابقة(

)شكل 9( خوصة الصف السابع

)شكل 8( خوصة الصف السادس
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كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
0.663غـــرام الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
غـــرام الواحـــدة:133.263 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
533.052غـــرام

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
3.331غـــرام الواحـــدة:  الســـعفة 

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام  13.324 الصـــف: 

 خوصة الصف الثامن )شكل 10(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 0

● عدد البيض في السعفة الواحدة: 0

● عدد البيض في الصف: 0

● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 0

● عدد الحوريات في السعفة الواحدة: 0

● عدد الحوريات في الصف: 0
● نـــوع النـــدوة العســـلية: قديمـــة، طبقـــة 

غبـــار وعفـــن أســـود ســـخامي

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
0.257غـــرام الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
51.657غـــرام الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
206.628غـــرام

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
1.302غـــرام الواحـــدة:  الســـعفة 

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
5.208غـــرام الصـــف: 

مالحظة: السعف في هذا الصف 
يحمل العثوق

خوصة الصف التاسع )شكل 11(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 0

● عدد البيض في السعفة الواحدة: 0
● عدد البيض في الصف: 0

● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 0
● عدد الحوريات في السعفة الواحدة: 0

● عدد الحوريات في الصف: 0
● نـــوع النـــدوة العســـلية: قديمـــة، طبقـــة 

غبـــار وعفـــن أســـود ســـخامي

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
0.497غـــرام الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
99.897غـــرام الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
399.588غـــرام

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام الواحـــدة:2.640  الســـعفة 

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
غـــرام  10.560 الصـــف: 

)شكل 11( خوصة الصف التاسع)شكل 10( خوصة الصف الثامن
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خوصة الصف العاشر )شكل 12(:

● عدد البيض في الخوصة الواحدة: 0

● عدد البيض في السعفة الواحدة: 0

● عدد البيض في الصف: 0

● عدد الحوريات في الخوصة الواحدة: 0

● عدد الحوريات في السعفة الواحدة: 0

● عدد الحوريات في الصف: 0

● نـــوع النـــدوة العســـلية: قديمـــة، جلـــود 
انســـاخ حوريـــات

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الخوصـــة   ●
0.547غـــرام الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الســـعفة   ●
غـــرام  109.947 الواحـــدة: 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي الصـــف:   ●
غـــرام  439.788

جريـــد  فـــي  العســـلية  النـــدوة  كميـــة   ●
0.450غـــرام الواحـــدة:  الســـعفة 

كميـــة النـــدوة العســـلية فـــي جريـــد الصف: 

1.800غرام

)شكل 12( خوصة الصف العاشر

)شكل 13( الندوة العسلية لدوباس النخيل على جريد 
سعف الصنف برحي خالل الجيل الخريفي 2014 

)شكل 14( الندوة العسلية لدوباس النخيل على خوص 
سعف الصنف برحي خالل الجيل الخريفي 2014عند 

االصابة الشديدة )شكل 12( خوصة الصف العاشر
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)شكل 15( األماكن غير االعتيادية )الجريد واالشواك( 
التي يضع عليها دوباس النخيل  البيض في حالة االصابة 

الشديدة خالل الجيل الخريفي.

)شكل 16( أعداد بيض دوباس النخيل على خوص 
الصنف برحي في حالة االنفجار السكاني لآلفة عند 

الجيل الخريفي 2014

 )شكل 17( الضرر غير املباشر لدوباس النخيل الذي 
تسببه الندوة العسلية  عند تساقطها على اشجار 

الزراعة البينية )الحمضيات والتفاح(

جدول رقم )1( كمية الندوة العسلية لدوباس النخيل على خوص النخيل صنف برحي للجيل الخريفي 2014

 2014 يفLرJKا ليHIل FGرب فنص ليخنلا صوخ <=ع ليخنلا سا7ودل ةيلسعلا ةودنلا ةيمك )1( مقر لودج

 ةودنلا عون فصلا

 ةيلسعلا

 %80 – 75 سقف ةبسن دنع ةرشحلا دادعأ مارغ/ةيلسعلا ةودنلا ةيمك

 ىBع

 ةصوخلا

 تايروح ضيب فصلا فعس ىBع ةدحاولا ةفعسلا ىBع

 فص ديرج صوخ فص ديرج صوخ ديرج صوخ ديرج صوخ

 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 دجويال 1

 3216 804 4 0 0 0 0.400 17.688 0.100 4.422 0.022 ةديدج 2

 13668 3417 17 0 0 0 1.204 78.792 0.301 19.698 0.098 ةديدج 3

 28140 7035 35 60300 15075 75 3.128 115.776 0.782 28.944 0.144 ةديدج 4

 7236 1809 9 107736 26934 134 4.820 178.488 1.205 44.622 0.222 ةديدج 5

 4824 1206 6 26532 6633 33 9.640 313.560 2.410 78.390 0.390 ةميدقو ةديدج 6

 1608 402 2 0 0 0 13.324 533.052 3.331 133.263 0.663 ةميدقو ةديدج 7

 ،رابغ ،ةميدق 8

 نفع

0.257 51.657 1.302 206.628 5.208 0 0 0 0 0 0 

 ،رابغ ،ةميدق 9

 نفع

0.497 99.897 2.640 399.588 10.560 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 1.800 439.788 0.450 109.947 0.547 ةفاج 10

 60.31 25.74 10.13 100.12 79.46 23.13 1.101 16.532 0.630 7.362 0.102 يونعم قرف لقأ

 

املجلد الرابع عشر - العدد 01 مارس 162022



 2014 يفSرPRا ليPQا MN ONرب فنصلا فعس فوفص BCع ليخنلا سا;ودل ي,ا8ملا ع5زوتلا ةبس, )2( مقر لودج

 

 ةصوخلا لوط فصلا

 ةفعسلا فصتنم

 مس/

 ةصوخلا ضرع

 ةفعسلا فصتنم

 مس/

 لوط

 ةفعسلا

 مس/

  ضيبلا عومجم

 فصلا ي<

  تايروحلا عومجم

 فصلا ي<

  ةيلسعلا ةودنلا ةيمك

 مغ/ فصلا ي<

 % لدعملا % لدعملا % لدعملا

1 48 2.00 320 0 0 0 0 0 0 

2 49 2.50 350 0 0 3216 5.48 18.088 0.8 

3 50 3.00 400 0 0 13668 23.29 79.996 3.4 

4 50 3.00 425 60300 30.99 28140 47.95 118.904 5.1 

5 51 3.50 440 107736 55.37 7236 12.33 183.308 7.9 

6 51 3.75 455 26532 13.37 4824 8.22 323.200 13.8 

7 51 3.75 460 0 0 1608 2.74 546.375 23.4 

8 51 3.75 460 0 0 0 0 211.836 9.1 

9 51 3.75 460 0 0 0 0 410.168 17.6 

10 51 3.75 460 0 0 0 0 441.588 18.9 

LSD 2.314 0.762 20.15       

 

جدول رقم )2( نسبة التوزيع املكاني لدوباس النخيل على صفوف سعف الصنف برحي في الجيل الخريفي 2014

جدول رقم )1( كمية الندوة العسلية لدوباس النخيل في الصنف برحي خالل الجيل الخريفي 2014 عند نسبة فقس بيض 75 – 80%

)شكل 18( نسبة التوزيع املكاني لبيض وحوريات والندوة العسلية لدوباس النخيل Ommatissus lybicus  على صفوف سعف الصنف برحي خالل الجيل الخريفي 2014

  ليخنلا سا7ودل ةيلسعلا ةودنلا ةيمك )1( مقر لودج

 %80 – 75 ضيب سقف ةبسO دنع 2014 يفHرEGا ليEFا لالخ =Bرب فنصلا =>

 مغ/ ةيلسعلا ةودنلا ةيمك تايروحلا عومجم ضيبلا عومجم ددعلا وا ةحاسملا

 يAكلا عومجملا ديرجلا ىAع صوخلا ىAع

 2333.463 50.084 2283.36 58692 194568 ةدحاو ةلخن

 233344.4 5008.4 228336 5869200 194568800 )ةلخن 100 ( دحاو راتكه

 373351.04 8013.44 365337.6 9390720 31130880 )ةلخن 160 ( دحاو راتكه
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العـوامــل المؤثرة على لـون الثمـــار فـــــــــــــــــــي مرحلة التمرالعـوامــل المؤثرة على لـون الثمـــار فـــــــــــــــــــي مرحلة التمر
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العـوامــل المؤثرة على لـون الثمـــار فـــــــــــــــــــي مرحلة التمرالعـوامــل المؤثرة على لـون الثمـــار فـــــــــــــــــــي مرحلة التمر

النضــج  مراحــل  حســب  ويتغيــر  للثمــار،  الخارجيــة  الصفــات  عناصــر  أهــم  اللــون 
املختلفــة وتجانــس لــون الثمــار هــو أحــد مميــزات الجــودة، وهــو صفــة حســية تؤثــر 
علــى رغبــة املســتهلك،وأهم مــا يميــز ثمــار النخيــل فــي مرحلــة اكتمــال النمــو اللــون 
املميــز للصنــف )األصفــر أو األحمــر(، و لــون الثمــار فــي مرحلــة التمــر وبعــد الجنــي 
وهــو أحــد أهــم مكونــات املواصفــة القياســية العامليــة CODEX ، وتمثــل كثافــة 
وانتظــام توزيــع اللــون أهــم قواعــد الجــودة، و فــي مرحلــة التمــر  تكــون الثمــار 
قــد تحولــت  مــن اللــون الزاهــي  للثمــار فــي مرحلــة الرطــب إلــى اللــون البنــي 
،ولكــن  الحمــراء  لألصنــاف  الغامــق  البنــي  و  الصفــراء  لألصنــاف  الفاتــح 
تمتــاز الكثيــر مــن أصنــاف نخيــل التمــر وخاصــة التجاريــة والرئيســة منهــا 
)املجهــول ودقلــة نــور والخــالص( بتغيــر اللــون حيــث تكــون الثمــار داكنــة 
أو غامقــة اللــون فــي مناطــق معينــة ولونهــا فاتــح فــي مناطــق أخــرى وهــذا 
يعود إلى عدة عوامل أهمها ]املعامالت الزراعية الحقلية منها )الري 
وملوحــة امليــاه، التســميد، و عمليــات الخدمــة األخــرى( ومعامــالت 
للعوامــل  الخــزن( وكذلــك  )التجفيــف وطريقــة  الحصــاد  بعــد  مــا 
البيئيــة )التربــة ودرجــة الحــرارة و الرطوبــة الجويــة والضــوء وتأثيــر 
البيئــة واملوقــع كاالرتفــاع واالنخفــاض عــن ســطح البحــر والبيئــة 
الصحراويــة )الجافــة( والســاحلية )الرطبــة(. لــذا يجــب مراعــاة 
لــون التمــور املرغــوب لــدى املســتهلك وحســب الصنــف حيــث 
نالحــظ أن اللــون الغامــق أو الداكــن هــو املرغــوب فــي األســواق 
الذهبــي  أو  الفاتــح  اللــون  بينمــا  بالنســبة لصنــف املجهــول 
هــو املرغــوب لصنــف دقــة نــور ويفضــل اللــون الفاتــح فــي 

األســواق العربيــة والخليجيــة لصنــف الخــالص.

شكر وتقدير

 البـــد مـــن تقديـــم الشـــكر والتقديـــر للدكتـــور رضـــا 
مزيانـــي مـــن اململكـــة املغربيـــة واملـــزارع املســـتثمر 
العربيـــة  اململكـــة  مـــن  الصبحـــي  غبـــان  يونـــس 
رائـــد  املتميـــز  الفلســـطيني  واملـــزارع  الســـعودية 
حوشـــيه واملهنـــدس العراقـــي ياســـر البهادلـــي على 
ميدانيـــة  املاحظـــات  تقديـــم    فـــي  تعاونهـــم 

والصـــور. واملعلومـــات 

األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
خبير استشاري فسيولوجي وبستنة نخلة التمر

abdulbasit1956@gmail.com 
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املقدمة

  تنتشـــر نخلـــة التمـــر فـــي املناطـــق الجافـــة  
الجافـــة    شـــبه  واملناطـــق   Arid Zone
البيئـــي  والحـــزام   ،Zone Semi-Arid
لنخيـــل التمـــر يمتـــد فـــي املنطقـــة الواقعـــة 
بيـــن خطـــي عـــرض )16-27( درجـــة شـــمال 
درجـــات  تتوفـــر  حيـــث  االســـتواء  خـــط 
نســـبة  انخفـــاض  مـــع  املناســـبة  الحـــرارة 
بقدرتهـــا  التمـــر  نخلـــة  وتمتـــاز  الرطوبـــة، 
الثمـــري  واالنتـــاج  الخضـــري  النمـــو  علـــى 
ضمـــن مدى واســـع من الظـــروف املناخية 
املختلفـــة، وبتحملهـــا للتقلبات  في درجات 
العظمـــى  الحـــرارة  فدرجـــات   ، الحـــرارة 
التـــي تتحملهـــا تصـــل إلـــى اعلـــى مـــن 50 ْم، 
ودرجـــات الحـــرارة املنخفضـــة إلـــى) 2- ْم (، 
ولكن درجات الحرارة املثلى للنمو ولتطور 

ْم(.  38-32( الثمـــار  

زراعـــة  نخيـــل  التمـــر تتأثـــر بعوامـــل البيئة 
املختلفة )الحـــرارة، والرطوبة، واالمطار، 
 ،) الشـــمس  واشـــعة  والضـــوء  والريـــاح، 
العوامـــل  هـــذه  مـــن  بــــيئي  عامـــل  لـــكل  و 
أق�صـــى  وحـــد   )Minimum( أدنـــى  حـــد 
 ،)Optimum( وحـــد أمثـــل )Maximum(
وتصـــل جميـــع العمليـــات الفســـيولوجية 
أق�صـــى  إلـــى  والتطـــور  والنمـــو  واأليضيـــة 
معدالتهـــا  عندمـــا يصـــل العامـــل البيئـــي  
إلـــى الحـــد األمثـــل ويتأثـــر معـــدل العمليـــات 
بزيـــادة أو نقـــص شـــدة أو مســـتوى العامـــل 
البيئـــي عـــن الحـــد األمثـــل، وأهـــم عامليـــن 
يؤثـــران على زراعة النخيل وإنتاج التمور 
همـــا  درجـــة الحـــرارة  وهـــي املحـــدد لنجـــاح 
زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج التمـــور ، واملؤثـــر 
علـــى االزهـــار ونجاح عمليـــة التلقيح وعقد 
الثمـــار وســـرعة نموها والتبكيـــر في نضجها 
إضافـــة إلـــى تأثيرهـــا علـــى جـــودة ونوعيـــة 

النســـبة   هـــو  الثانـــي  والعامـــل  الثمـــار، 
 مهما في 

ً
املئويـــة للرطوبـــة التـــي تلعـــب دورا

تماســـك الثمـــار وعدم انتفاخها وتقشـــرها 
وكذلـــك اصابتهـــا بضـــرر الذنـــب األبيـــض 
فـــي  وتســـاقطها  أبوطويـــق(  )أبوخشـــيم، 
والعامـــان  الرطوبـــة،  عاليـــة  املناطـــق 
مرحلـــة  فـــي  الثمـــار  لـــون  علـــى  يؤثـــران 

الفاتـــح(. أو  الداكـــن  التمر)اللـــون 

اللـــون أهـــم عناصـــر املظهـــر يتغيـــر حســـب 
مراحـــل النضـــج املختلفـــة وتجانـــس لـــون 
الجـــودة، وهـــو  أحـــد مظاهـــر  هـــو  الثمـــار 
صفـــة حســـية تؤثـــر علـــى رغبـــة املســـتهلك، 
فـــي مرحلـــة  وأهـــم مـــا يميـــز ثمـــار النخيـــل 
اكتمـــال النمـــو هـــو اللـــون املميـــز للصنـــف 
)االصفـــر او االحمـــر( وكذلـــك لـــون الثمـــار 
بعـــد الجنـــي، واختـــاف الوان الثمـــار يعود 
إلـــى الصبغـــات النباتيـــة )Pigments( التـــي 
تتراكـــم فيهـــا فـــي مرحلـــة معينة مـــن مراحل 
نموهـــا وتطورهـــا وكمـــا هـــو معـــروف ان 
فســـيولوجي،  دور  النباتيـــة  للصبغـــات 
أهـــم  ومـــن  آخـــر،  عـــن  نبـــات  تميـــز  وهـــي 
 A الصبغـــات النباتية املعروفة كلوروفيل
وB، والكاروتينـــات، واالنثوســـيانين، ومن 
هـــذه الصبغـــات مـــا هـــو ذائـــب في املـــاء وهي 
صبغـــة االنثوســـيانين، أما باقـــي الصبغات 
فهـــي ذائبـــة فـــي الكحول واأليثر واالســـيتون 

،وتقســـم االلـــوان إلـــى مجاميـــع ثـــاث:

األلـــوان األساســـية )األحمـــر واألصفـــر   .1
واألزرق(: أطلـــق عليهـــا هـــذا املســـمى كونهـــا 
ال يمكـــن الحصـــول عليهـــا عـــن طريـــق مـــزج 

األلـــوان األخـــرى.

2. األلوان الثانوية )البرتقالي والبنفســـجي 
عليهـــا  الحصـــول  يمكـــن  واألخضـــر(: 
 
ً
معـــا أساســـيين  لونيـــن  مـــزج  عـــن طريـــق 

)األصفـــر+ األحمـــر= البرتقالـــي، األحمـــر + 

األزرق = البنفســـجي، األزرق + األصفـــر 
= األخضـــر(، يعتبـــر اللـــون األحمـــر أطـــول 
موجـــات األشـــعة املنظـــورة بينمـــا اللـــون 

أقصرهـــا.   البنفســـجي 

واألبيـــض  )األســـود  املحايـــدة  األلـــوان   .3
والرمادي(: ســـميت ألنها ليســـت أساسية وال 
ثانويـــة، ومن خصائصها أنها تمنح القوة ألي 
، وأهمها 

ً
 ومبهرا

ً
لون يقع بجانبها فيبدو مشعا

اللـــون الرمـــادي ألنـــه ناتـــج عن جميـــع األلوان 
األساســـية بنســـب متســـاوية، بينمـــا األبيـــض 
 مهمـــا فـــي تخفيـــف او 

ً
واألســـود يلعبـــان دورا

تعميق حدة أي لون آخر. 

املواصفـــة  مكونـــات  أهـــم  أحـــد  واللـــون 
القياســــــــــــــــــــية العــــــــــــــــــاملية CODEX، حيــــــــث 
تشـــــــــــكل كثافة وانتظـــام توزيع اللون أهم 
قواعـــد الجـــودة التي ترتــــــــبط باملســــــــــــــــتهلك 
وثقـــــــــــــــــافــتــــــــه ورغبــــــــــتــــــــــــه وكذلك متطلبات 
مـــن  لسلســـلة  محصلـــة  وهـــي  الســـوق 
العمليـــات واملمارســـات تبـــدأ مـــن املزرعـــة 
ومعامـــات مـــا قبـــل وبعـــد الجنـــي وكذلـــك 
اختيار وزراعة األصناف املائمة واملقبولة 
لألســـواق الخارجية وتوجيـــه االنتاج نحو 
 لألســـواق العامليـــة 

ً
أكثـــر األصنـــاف مائمـــة

مـــن حيث الجودة وبشـــكل خاص تجانس 
اللـــون والحجـــم ونســـبة الرطوبـــة. 

الصبغات وااللوان السائدة في مراحل 

نمو  وتطور الثمار   

الصبغات الصفراء والحمراء في الثمار؟

مركـــب  اتحـــاد  مـــن  تنتـــج  الكاروتينـــات 
الليوســـين  حامـــض  مـــع  األســـيتيل 
)Leucine(. لينتـــج حامـــض امليفالونيـــك
تتكشـــف  (الـــذي    )Mevalonic acid
 phytoene ليكـــون  منـــه  وحـــدات  ثمـــان 
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 Neurosporene ثـــم   phytofluene ثـــم 
عنـــد ذلـــك الحـــد تكـــون الثمـــار وصلـــت إلـــى 
مرحلـــة اكتمـــال النمـــو، و تلـــك املركبـــات 
السابقة الذكر عديمة اللون وعند بداية 
إلـــى  أمـــا  األخيـــر  املركـــب  يتحـــول  النضـــج 
الكاروتيـــن أو إلـــى الليكوبين ثـــم الزانثوفيل 
وذلك بمســـاعدة الضوء فهو يساعد على 
تغيـــر لـــون االنثوســـيانين تبعـــا لتغيـــر درجـــة 
العصيـــر  فـــي  الذائـــب  املحلـــول  حموضـــة 
الوســـط  فـــي  حمـــراء  فتكـــون  الخلـــوي 
الحام�صي وبنفســـجي في الوسط املتعادل 

ازرق فـــي الوســـط القلـــوي.

)Carotenes الصبغات الصفراء )الكاروتينات

الصفـــراء  للصبغـــة  األســـاس  املصـــدر 
املرحلـــة  فـــي  النخيـــل  ثمـــار  فـــي  املوجـــودة 
الكاروتينـــات  هـــي  )الخـــال(  امللونـــة 
 مقارنـــة بباقـــي 

ً
حيـــث يكـــون تركيزهـــا عاليـــا

أن  إلـــى  الدراســـات  وتشـــير  الصبغـــات، 
كان  الكاروتينـــات  مـــن  الثمـــار  محتـــوى 
 فـــي مرحلة الجمري، ولكـــن الصبغة 

ً
عاليـــا

يـــؤدي  ممـــا  الكلوروفيـــل  هـــي  الســـائدة 
إلـــى ظهـــور اللـــون األخضـــر، وبالرغـــم مـــن 
انخفـــاض الكاروتينـــات فـــي مرحلة الخال 
عـــن مرحلـــة الجمـــري، إال أن لونهـــا يكـــون 
، وهـــذا يعـــود إلـــى 

ً
 وتركيزهـــا عاليـــا

ً
ســـائدا

انخفـــاض الصبغـــة الخضـــراء فـــي مرحلـــة 
األصفـــر  اللـــون  يكـــون  حيـــث  الخـــال 
 
ً
الخـــاص بالكاروتينات هو الســـائد. وأيضا

فـــان مركبـــات الفافونـــول لونهـــا اصفر أو 
الفافونـــات فيكـــون  امـــا  اصفـــر مبيـــض 
لونها اصفر أو كريمي فاتح. اللون االصفر 
لثمـــار صنـــف البرحـــي مصـــدره وجـــود مادة 
الفافونـــول  او   Flavone الفافـــون  
يعـــود  الســـماني  ثمـــار  وفـــي   Flavanol

.Carotenoids للكاروتونيـــــــد 

الصبغات الحمراء

انثوســـــــــــيانين  شـــــــــــــكل  علـــى  مــــــــــــوجــــــــــــــــودة 
تراكيزهـــا  أن  ولوحـــظ  وانثوســـيانيدين، 
وتنخفـــض  الجمـــري،  مرحلـــة  فـــي  عاليـــة 
فـــي مرحلـــة الخـــال، ولكـــون لونهـــا يكـــون 
تكـــون  التـــي  األصنـــاف  فـــي  الســـائد  هـــو 
ثمارهـــا حمـــراء اللـــون فـــي مرحلـــة الخـــال، 
األلـــوان  مصـــدر  هـــي  واالنثوســـيانينات 
مـــن األحمـــر إلـــى األزرق وإذا اتحـــدت هـــذه 
فـــي  الفينوليـــة  املركبـــات  مـــع  الصبغـــات 

البنيـــة. األلـــوان  تظهـــر  الثمـــار 

 )Tamar stage( مرحلة التمر

املرحلـــة األخيـــرة مـــن مراحـــل نضـــج الثمرة 
 Full( التـــام  النضـــج  مرحلـــة  وتســـمى 

Ripening( وتحســـب باأليـــام مـــن االزهـــار 
أو  الجنـــي  إلـــى   ،Full bloom(( الكامـــل 
الحراريـــة  الوحـــدات  عـــدد  مـــع  الحصـــاد 
املتجمعـــة خـــال الفتـــرة وتصبـــح الثمـــار 
ناضجـــه فـــي مرحلـــة التمـــر وفيهـــا ياحـــظ 
الجـــزء  عـــن  القشـــرة  نســـيج  انفصـــال 
اللحمـــي مكونة غاف منفصل واألصناف 
تختلـــف فيمـــا بينهـــا فـــي هـــذه الصفـــة التـــي 
تعـــد مـــن الصفـــات الرديئـــة والتـــي يرجـــع 
ســـببها إلـــى عـــدة عوامـــل، وأهـــم مميـــزات 
نســـبة  )ثبـــات  املرحلـــة  هـــذه  فـــي  الثمـــار 
والرطوبـــة،  الجافـــة،  واملـــادة  الســـكر، 
وحجـــم ووزن الثمـــرة. يكـــون قـــوام الثمـــرة 
 وجافا في األصناف الجافة 

ً
)اللحـــم( صلبا

ولينـــا )طريا(فـــي األصنـــاف الرطبـــة. وتصل 
البـــذرة إلى حجمه ووزنهـــا النهائي وتمثل ما 
نســـبته 4-20 % مـــن اجمالـــي وزن الثمـــرة 
تحـــول  هـــو  واألهـــم  االصنـــاف(  وحســـب 
اللـــون الزاهـــي للرطـــب إلـــى اللـــون الغامـــق 
أو القاتـــم، ويكـــون بنـــي غامـــق لألصنـــاف 

الصفـــراء وبنـــي مســـمر للحمـــراء. 

األصناف التي تظهر عليها تغيرات في اللون

تمتـــاز الكثيـــر مـــن أصنـــاف نخيـــل التمـــر 
وخاصـــة التجاريـــة والرئيســـة منهـــا بتغيـــر 
اللـــون حيث تكـــون الثمار داكنة او غامقة 
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اللـــون فـــي مناطـــق معينـــة ولونهـــا فاتـــح فـــي 
منطـــق اخـــرى وســـنحاول تســـليط الضوء 

علـــى أســـباب ذلـــك.

  Medjhool)املجهول )املدجول

التســـمية معناهـــا مـــن أصـــل غيـــر معـــروف، 
ومجهـــول باألمازيغيـــة يعنـــي ذو قيمة هو من 
األصنـــاف املغربيـــة وموطنـــه وادي زيـــز فـــي 
املغـــرب، يعتبـــر مـــن أجـــود أصنـــاف املغرب، 
وفـــي شـــمال أفريقيـــا بأســـرها وأمريـــكا ودول 
أخـــرى منتجـــة للتمـــور. يحتـــل الصـــدارة فـــي 
الكبيـــرة  ثــــمرته  العامليـــة لحجـــم  األســـواق 
واتـــزان حاوتهـــا وتميزهـــا بالنكهـــة والشـــكل 
الجميـــل وهـــو من األصنـــاف الطرية.  تنجح 
زراعتـــه فـــي كافة أنـــواع التـــرب، ويصدر هذا 
الصنف ألسواق أوروبا من املغرب بكميات 
كبيـــرة، انتشـــرت زراعـــة صنـــف املجهول في 
العديـــد مـــن بلـــدان زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج 
التمور بسبب إكثاره بالزراعة النسيجية، 
ومنهـــا االردن وســـوريا وفلســـطين، ومصـــر 
والعـــراق،  الســـعودية،  العربيـــة  واململكـــة 
افريقيـــا  ليبيـــا، وجنـــوب  وســـلطنة عمـــان 

وناميبيـــا، واســـتراليا.

الصفات الثمرية

* لـــون الثمـــار عنـــد اكتمـــال نموهـــا أصفـــر 

برتقالـــي بخطـــوط رفيعـــة ســـمراء محمـــرة 
فـــي حيـــن أن الثمـــار الناضجـــة ذات لـــون 
عنبري، والتمر لونه أحمر مســـمر شفاف، 
مغطـــى بطبقـــة شـــمعية رقيقـــة أو كثيفـــة 

حســـب الظـــروف املحيطـــة 

* الثمرة ذات شـــكل بيضوي، مســـتطيل، 
وتعتبـــر الثمـــرة كبيـــرة الحجـــم حوالي 40 –  
، وقد 

ً
، و 26 – 32 مـــم قطـــرا

ً
50 مـــم طـــوال

يصـــل وزن الثمـــرة الواحـــدة نحـــو ثاثيـــن 
.
ً
غرامـــا

* القشـــرة متوســـطة الســـمك، ملتصقـــة 
مكونـــة  اللحـــم  مـــع  وتنكمـــش  باللحـــم 
تجاعيـــد كثيـــرة خشـــنة، وســـمك اللحـــم 5 
 ،

ً
– 7 مـــم، ليـــن بقوام، قليل األلياف جدا

لذيـــذ. والطعـــم 

  *  ثمـــار املجهـــول تحتـــاج إلى إجراء الخف 
ألن تزاحمها يجعلها صغيرة الحجم ويزيد 

مـــن درجة حرارتها ويبكر نضجها

املجهول في األغوار األردنية الفلسطينية

اللـــون والطعـــم املميز لثمـــار املجهول في مناطق 
إلـــى  يرجـــع  والفلســـطينية  االردنيـــة  االغـــوار 

التاليـــة: العوامـــل 

* انخفـــاض املنطقـــة عـــن ســـطح البحـــر 
وتوفـــر عنصـــر االوكســـجين بتراكيـــز عاليـــة

* ملوحة مياه الري

* الحـــرارة العاليـــة التـــي ال تقـــل عـــن 25 
درجـــة مئويـــة ليـــا وال تزيـــد كثيـــرا عـــن 40 
 علـــى مدى أكثـــر من 50 

ً
درجـــة مئويـــة نهـــارا

 محققة االحتياجات الحرارية 
ً
إلى 60 يوما

املثاليـــة لصنـــف املجهـــول توفـــر الرطوبـــة 
الجويـــة املناســـبة 50-45 % .

* فـــي مناطـــق االغـــوار تعطـــي نضـــج كامـــل 
وثمـــار ذات لحم ســـميك وغامقة اللون ما 
يعطـــي مواصفـــة خاصـــه لتمـــور املجهـــول 
األردنيـــة في القـــوام واللون والطعم   بينما 
فـــي املناطـــق الجافـــه والصحراويـــة والتـــي 
يكـــون الجـــو فيهـــا بـــارد ليـــا تكـــون الثمـــار 

فاتحـــه اللـــون.

 على 
ً
* تمور املجهول تنضج ببطء طبيعيا

النخلـــة )ال يوجـــد إنضـــاج صناعـــي( تحـــت 
حـــرارة شـــمس االغـــوار الهادئـــة واملعتدلـــة 
ويتـــم تـــرك الثمـــار تنضـــج وتصـــل مرحلـــة 
التمـــر علـــى االشـــجار ويتم جنـــي الثمار على 

الناضجـــة علـــى دفعـــات.

* اســـتخدام كميـــات كبيـــرة مـــن األســـمدة 
العضويـــة.

* جنـــي الثمـــار وهـــي عاليـــة الرطوبـــة مـــع عدم 
تنظيـــم الـــري يـــؤدي إلـــى ظهـــور التقشـــر. كما 
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تؤثر الرطوبة املحيطة بالعذوق والشـــماريخ 
علـــى املحتـــوى الرطوبـــي داخـــل الثمـــرة وعلى 
قـــدرة الثمـــرة علـــى فقدان الرطوبـــة   مما قد 
يؤثـــر علـــى حـــدوث هـــذه الظاهـــر كلمـــا زادت 
الرطوبـــة فـــي الثمـــار عـــن 35 % زاد االنتفـــاخ 

والتقشـــر فـــي ثمـــار املجهول.

الرطوبـــة  املجهـــول  يتحمـــل صنـــف  ال   *
املناســـبة  والرطوبـــة  العاليـــة  النســـبية 
خـــال مرحلتـــي الرطـــب والتمـــر حيـــث بلـــغ 
متوســـط الرطوبـــة فـــي شـــهري اب وايلـــول 
معظـــم  فـــي  والتمـــر  الرطـــب  شـــهري  همـــا 
مناطق االغوار بين 53-56 % وفي منطقة 
االزرق كان املتوسط %51 وارتفاع نسبة 
الرطوبـــة يســـبب تســـاقط الثمـــار وكذلـــك 

تعرضهـــا للتعفـــن. 

املجهول في اململكة املغربية  

يمتـــاز صنـــف املجهـــول فـــي اغلـــب مناطـــق 
الســـبب  ويرجـــع  الفاتـــح  باللـــون  االنتـــاج 
الرئي�صـــي للـــون الغامـــق حســـب مجموعـــة 
الطويـــل  التعـــرض  إلـــى  املاحظـــات  مـــن 
لألشـــعة والحرارة خال عملية التجفيف. 
ياحظ ايضا ان بعض الضيعات تستعمل 
كميـــات كبيـــرة من الســـماد العضوي يميل 
بهـــا لـــون التمـــور إلـــى الغامـــق لكن اظـــن انه 
لتحديـــد  ميدانيـــة  تجـــارب  وضـــع  يجـــب 

الحقيقيـــة. االســـباب 

املجهول في السودان

 يمتاز املجهول النامي في شـــمال الســـودان، 
بـــأن لـــون الثمـــار يتحـــول إلـــى اللـــون العنبري 
املحمـــر وبخطـــوط رفيعـــة ســـمراء والتمـــر 
لونه أحمر شـــفاف ومغطي بطبقة شـــمعية 
رقيقـــة والثمـــار شـــكلها بيضاوي مســـتطيلة. 
امـــا فـــي الخرطـــوم وجنوبهـــا الخرطـــوم يكون 

اللـــون غامـــق جـــدا والثمـــار أصغـــر حجمـــا. 

معـــه  مكونـــة  باللحـــم  ملتصقـــة  والقشـــرة 

تجاعيـــد خشـــنة واللحـــم قليـــل االليـــاف.

املجهول في اململكة العربية السعودية

واملناطـــق  املنخفضـــة  الرطوبـــة  يتحمـــل 

الجافـــة ولكـــن عـــدم تنظيـــم الـــري خاصـــة 

خال مرحلة التحول من البســـر إلى الرطب 

يســـبب اصابـــة الثمـــار بالذنـــب االبيـــض.

فـــي  املجهـــول  ثمـــار  علـــى  يالحـــظ  مـــا  أهـــم 
االخـــرى زراعتـــه  مناطـــق 

* اللون الفاتح .

خشـــيم/ابو  )ابـــو  الفســـلجي  الضـــرر   *

االبيـــض(. الذنـــب  طويـــق/ 

* جنـــي الثمـــار فـــي مرحلـــة الرطـــب الهامـــد 

حيـــث تكـــون عاليـــة الرطوبـــة.

Deglet Noor )Nour(دقلة نور

 يسمى  )سيدة التمور ( و )أصابع الضوء/
ثمـــرة النـــور (  مـــن أحســـن أنـــواع التمـــور 

، وهو 
ً
إن لـــم تكـــن أحســـنها  منظـــرا ومذاقا

أحـــد أهـــم أصنـــاف التمور ويمثـــل اإلنتاج 

الجنـــوب  واحـــات  مـــن  لعـــدد  الرئيـــس 

الجزائـــري )واليـــة بســـكرة(، وصنـــف دقلة 

نـــور ســـجل كعامـــة جزائريـــة فـــي العالـــم 

ألنهـــا موطنـــه األصلـــي، وهومـــن األصنـــاف 

 فـــي العالـــم نظـــرا لجودتهـــا 
ً
األكثـــر انتشـــارا

العاليـــة ومذاقهـــا الفريـــد  .  

اللون أهم عناصر الصفات 
الخارجية للثمار، ويتغير 

حسب مراحل 
النضج المختلفة 

وتجانس لون 
الثمار هو أحد 

مميزات الجودة.

 ثمار املجهول تحتاج إلى إجراء الخف ألن تزاحمها يجعلها صغيرة الحجم
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الصفات الثمرية 

* موعـــد اإلزهـــار: وســـط املوســـم، وموعـــد 

النضـــج: متوســـط التأخيـــر

* لـــون البســـر: احمـــر مرجانـــي او برتقالـــي 

مشم�صـــي، ولـــون الرطـــب: عنبـــري داكـــن 

ولـــون التمـــر عســـلي شـــفاف.

* شكل الثمرة بيضوي مستطيل

* يصلح للخزن املبرد في مرحلتي التمر والرطب

الخالص

إلـــى خــــــــــاصة  تســـمية الصنـــف نســـــــــــــــــبة 

األصنـــاف  جوهـــــــــــــرة  أي  األصنــــــــــــــــاف 

عـــدة  منـــه  توجـــد  املمـــــــــتاز.  الصنـــــــف  أو 

ســـاالت منـــه، )خـــاص، خـــاص عمـــان، 

خـــاص جبرين، خاص الظاهرة، خاص 
االحســـاء(. وفـــي البصـــرة )شـــط العـــرب( 
يسمى، وهو من األصناف املميزة واملحببة 
لصفاتـــه املمتـــازة ونكهتـــه املميـــزة وســـرعة 
اثمـــاره، ومنتشـــر فـــي معظـــم مناطق زراعة 
واململكـــة  عمـــان،  ســـلطنة  فـــي  النخيـــل، 
العربيـــة الســـعودية والبحريـــن والكويـــت 
وقطر واالمارات، وتموره من أغلى التمور 

وأجودهـــا. الصفـــات الثمريـــة

1.  يبـــدأ موســـم إزهـــار نخلـــة الخـــاص فـــي 
نهايـــة شـــهر ينايـــر ويبـــدأ االرطـــاب فـــي بداية 

يوليـــو وهـــو متوســـط النضـــج

يتحـــول  زاهـــي،  أصفـــر  البســـر  لـــون   .2
تدريجيـــا إلـــى اللون العســـلي خـــال مرحلة 
 إلـــى األحمـــر أو البنـــي الفاتح 

ً
الرطـــب وأخيـــرا

خال مرحلة التمر، وقوام بسر الخاص 
هـــش ومقرمـــش ويتحـــول إلـــى قـــوام لـــدن 

يـــذوب فـــي الفـــم.

مســــتطيل  بيضـــاوي  الثــــمرة  شـــكل   .3
مـــــدبب الطـــرف، شـــكل الثمـــرة مخروطـــي 

املجهول في األغوار األردنية الفلسطينية

املجهول في اململكة املغربية  

املجهول في السودان

دقلة نور من تونس والجزائر
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والقمـــة مخروطيـــة بنبلـــة والقاعـــدة مائلة 

لاســـتواء والقمـــع صغيـــر الحجـــم ذهبـــي 

اللـــون والحافـــة ضيقـــة ذهبيـــة، والنـــواة 

غير منتظمة ملساء عسلية اللون والشق 

الوســـط  عنـــد  ضيـــق  العمـــق  متوســـط 

منفـــرج عنـــد الطرفيـــن.

4. ال يتحمل الرطوبة الجوية. 

5. يستهلك رطب وتمر 

ثقافة املستهلك واللون املرغوب 
للتمور

لـــدى  املرغـــوب  اللـــون  مراعـــاة  يجـــب 

املســـتهلك وحســـب الصنـــف حيث ناحظ 

ان اللـــون الغامـــق او الداكـــن هـــو املرغوب 
فـــي االســـواق بالنســـبة لصنـــف املجهـــول 

بينما اللون الفاتح او الذهبي هو املرغوب 

لصنـــف دقلـــة نـــور ويفضـــل اللـــون الفاتح 

فـــي االســـواق العربيـــة والخليجيـــة لصنـــف 

الخـــاص.

العوامل املؤثرة على لون التمور 
عند النضج

)Browning Reactions( التفاعالت البنية

التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـل البـــــــــني الغــــــــيــر إنـــــــزيـمـي 

Nonenzymatic Browning Reactions

اللون الغامق او اللون البني الداكن  على 
التمور سببه النشاطات غير االنزيمية مع 
ارتفـــاع ملحـــوظ في نســـبة الرطوبة ودرجة 
األنزيمـــي  غيـــر  الداكـــن  فاللـــون  الحـــرارة 

بيـــن ســـكريات  التفاعـــل  بســـبب  يحـــدث 

التمور والبروتينات او االحماض االمينية 

عنـــد معاملـــة التمـــور بالحـــرارة او بســـبب 

الخـــزن الطويـــل للتمـــور ويســـمى )تفاعـــل 

 إلـــى 
ً
ميـــارد( )Maillard reaction(نســـبة

مييـــارد  الفرن�صـــّي  والكيميائـــي  الطبيـــب 

الـــذي درس تفاعـــات األحمـــاض األمينيـــة 

مـــع الســـكّريات عـــام 1912،  هـــو تفاعـــل 

املجهول في اململكة العربية السعودية

املجهول في جمهورية مصر العربية

املجهول في سلطنة عمان

خالص من سلطنة عمان
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األمينيـــة  األحمـــاض  بيـــن  إنزيمـــي،  غيـــر 
تتطلـــب  والتـــي  املختزلـــة،  الســـكريات  و 
عـــادة وجـــود الحـــرارة ولتعطـــي لـــون بنـــي 
إضافـــة  تتضّمـــن  فيـــه  األولـــى  والخطـــوة 
مجموعـــة األميـــن فـــي الحامـــض األمينـــي إلى 
راملختزل 

ّ
الســـك فـــي  الكربونيـــل  مجموعـــة 

مـــع مجموعـــة األميـــن للحامـــض األميني أو 

ر 
ّ
ببتيـــد أو بروتيـــن، وفـــي حـــال كان الســـك

هـــو الكلوكـــوز فـــإّن الناتـــج هـــو )الكلوكـــوز 
يـــل أميـــن( ويحـــدث فـــي املراحـــل املتقدمـــة 
بنـــي ونتيجتـــه   لـــون  تكـــون  التفاعـــل  مـــن 
تكـــون الثمـــار داكنـــة اللـــون )ســـوداء( مـــع 
ظهـــور رائحـــة غيـــر مقبولة مقارنـــة بالتمور 

الطازجـــة.

 Enzymatic Oxidative browning  التلون البني الداكن أو االسود االنزيمي

لـــون ثمـــرة التمـــور يلعـــب دورا مهمـــا فـــي تحديـــد قيمتهـــا وجودتهـــا، ويعـــد اســـمرار التمـــور 
ظاهـــرة طبيعيـــة ذات تأثيـــر ســـلبي علـــى لونهـــا، وفـــي هذه الظاهـــرة يتغير اللون مـــن الذهبي 
الطبيعـــي املقبـــول إلـــى اللـــون البنـــي الداكـــن، ويحدث هـــذا التغير في درجة حـــرارة الغرفة 
 )Polyphenol oxidase( بسبب عمل األنزيمات املسمرة مثل البولي فينول أوكسيديز

والبيروكســـيديز .

صبغات بنية←حمض أميني+سكر مختزل

 )Peroxidase( وتكويـــن صبغـــة امليانيـــن 
فتـــرة  خـــال  التمـــر  مرحلـــة  فـــي  خاصـــة 
التخزين، ولحدوث التفاعل البني اإلنزيمي 
ال بـــد مـــن توفـــر ثـــاث عوامـــل وهـــي مـــادة 
التفاعـــل )مركبـــات الفينول(، األوكســـجين 
واإلنزيـــم. وال يتطلـــب نشـــاط اإلنزيـــم وجود 
الكربوهيـــدرات.  حيـــث يعمـــل إنزيـــم بولـــي 

 )Polyphenol oxidase( فينـــول أكســـيديز
 )Phenol( علـــى أكســـدة مركبـــات الفينـــول
إلى مركبات الكوينون )Quinone’s(، الذي 
 .)Melanin( امليانيـــن  إلـــى صبغـــة  يتبلمـــر 
وتعتبر هذه املشـــكلة مســـؤولة عن خســـائر 
للفواكـــه والخضـــروات  كبيـــرة  اقتصاديـــة 

تصـــل إلـــى 50 %.

     Caramelizationالكرملة

إحدى التفاعات البنية غير األنزيمية تحدث في غياب املركبات النتروجينية، وتحدث 
في الثمار نتيجة الحتراق السكريات حيث يتحول لون التمور من اللون البني او الذهبي 
او الترابـــي إلـــى اللـــون االســـود الداكـــن   خـــال سلســـلة مـــن التفاعـــات تـــؤدي إلـــى تكويـــن 
صبغـــة الكراميـــل بفعـــل املعامـــل بالحـــرارة او تـــرك التمور فـــي مخازن غير مســـيطرة عليها 
تصـــل درجـــة حرارتهـــا إلـــى أكثر مـــن 55درجة مئوية، وتحـــدث الكرملة لجميع الســـكريات 

)ال تحتـــاج إلـــى وجود ســـكر مختـــزل ومجموعة األمين(.

صبغات بنية←إنزيم بولي فينول أكسيديز+فينوالت

: املعامالت الزراعية الحقلية
ً
أوال

عـــدة  بعوامـــل  الثمـــار  لـــون  درجـــة  تتأثـــر 
منهـــا )الـــري، التســـميد، التقليـــم، والخف 
وكافـــة  والجنـــي  والتقويـــس  والتكميـــم 
عمليات الخدمة( ألنها تؤثر على املساحة 
الخضـــراء للنخلـــة وبالتالـــي علـــى مســـتوى 
درجـــة  علـــى  يؤثـــر  الـــذي  الكربوهيـــدارت 
تلـــون الثمـــار فالثمـــار الفقيـــرة فـــي محتواها 
الســـكري واالقـــل تعرضـــا للضـــوء يكـــون 

لونهـــا باهتـــا او ضعيفـــا.

1. تأثير حبوب اللقاح على لون الثمار 

مـــن خـــال مراجعـــة االبحاث والدراســـات 
التـــي تتحدث عن التأثير امليتازيني لحبوب 
اللقـــاح علـــى صفـــات الثمـــار بينـــت العديد 
منهـــا وجـــود تأثيـــر لألفحـــل علـــى تبكيـــر تلون 
الثمـــار ونضجهـــا وليـــس التأثيـــر علـــى درجـــة 
اللـــون او شـــدته حيـــث لم نجد أي دراســـة 
تشـــير إلـــى ذلـــك، وعنـــد اســـتخدام خليـــط 
من حبوب اللقاح مصدره افحل مختلفة 
وخاصـــة البذريـــة أدى ذلـــك إلـــى حصـــول 
اختـــاف فـــي موعـــد نضج الثمار فـــي العذق 

الواحـــد وبشـــكل واضـــح.

2. تأثير األسمدة العضوية 

فـــي  الزراعيـــة  املمارســـات  خـــال  مـــن 
اســـتخدام األســـمدة العضويـــة يتضـــح ان 
لهـــا دور كبيـــر في شـــدة اللون وتكـــون اللون 
الغامـــق للثمار وكمـــا مبين في الجدول رقم 

)1(

3. تأثير كمية السماد وموعد االضافة 
على لون الثمرة

الزراعيـــة  الدراســـات واملمارســـات  تشـــير 
إلـــى تأثيـــر االســـمدة الكيميائيـــة والعناصـــر 
الغذائيـــة علـــى شـــدة اللـــون فـــي الثمـــار كما 
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مبين في الجدول رقم )2( 

الجدول رقم 2: تأثير االسمدة الكيميائية 
والعناصر الغذائية شدة اللون في التمور

4. تأثير الري وملوحة املياه الري

مرحلتـــي  فـــي  الـــري  ميـــاه  كميـــات  زيـــادة 
الرطب والتمر يسبب زيادة اللون الغامق 
للثمار، وكلما زادت نسبة امللوحة في مياه 
الري ادت إلى تسبب اللون الغامق للثمار

5. تأثير مسافات الزراعة

تســـبب  متقاربـــة  مســـافات  علـــى  الزراعـــة 
تزاحم السعف والظل الكثيف على الثمار 
ممـــا يجعـــل لونهـــا غامـــق مقارنـــة بالزراعـــة 

املفتوحـــة وعلـــى مســـافات منتظمـــة.

6. التكميم

استخدمت انواع عديدة من االكياس في 
تكميـــم العـــذوق  منها )اكيـــاس بولي اثيلين 
بيضـــاء وســـوداء وصفـــراء ، اكيـــاس ورق 
بيضـــاء وســـمراء  واكيـــاس مـــن القمـــاش 
الوليســـتر واملوســـلين ( ولكـــن لـــم يـــدرس 
تأثيـــر  هـــذه االكيـــاس علـــى شـــدة اللـــون فـــي 
مرحلـــة التمـــر ولكـــن لوحـــظ اناالكيـــاس 
الورقية  البنية و ذات  الطبقة الشـــمعية 

)كرافت(Brown paper  تغطى بها الثمار 
فـــي املرحلـــة امللونة)الخـــال/ البســـر( علـــى 
شـــكل قمـــع تربط مـــن االعلى فـــي العرجون 
تعطـــي  االســـفل  مـــن  مفتوحـــة  وتكـــون 
تجانـــس للـــون الثمـــار ويجب عـــدم التبكير 
بالتغطيـــة بهـــذه االكياس حتى ال تؤثر على 

شـــدة اللـــون فـــي الثمـــار.

7. التقويس أو التذليل 

ســـحب العذوق الثمرية من بين الســـعف 
بشـــكل  توزيعهـــا  علـــى  والعمـــل  وتدليتهـــا 
هـــذه  وتجـــرى  النخلـــة.  رأس  فـــي  منتظـــم 
العمليـــة قبل تصلب العراجين. وما يجب 
ماحظتـــه هـــو أنـــه عندمـــا تكـــون العـــذوق 
إلـــى  تربـــط  أن  فيجـــب  ثقيلـــة  الثمريـــة 
الســـعفة املجـــاورة، او يوضـــع العـــذق على 
السعفة املجاورة، وال تجرى هذه العملية 
لألصنـــاف ذات العراجيـــن القصيـــرة وفـــي 
علـــى  تســـاعد  الخفيـــف.   الحمـــل  حالـــة 
تعريـــض الثمـــار للضـــوء الكافـــي   ممـــا يزيـــد 

مـــن تلونهـــا وتحســـين صفاتهـــا.

موعد الجني

اللـــون  فـــي  بيـــن التغييـــر  ال توجـــد عاقـــة 

وموعـــد الحصـــاد او الجنـــي ولكـــن الجنـــي 
املبكر للثمار وعند اكتمال مرحلة الرطب 
عنـــد  ويمكـــن  فاتـــح  الثمـــار  لـــون  يكـــون 
التجفيف باملعاملة الحرارية يكون اللون 
غامـــق. ولكـــن التأخيـــر فـــي موعـــد الجني مع 
عـــدم ايقـــاف الـــري يجعـــل اللـــون غامـــق، 
النضـــج  مرحلـــة  هـــي  التمـــر  وتعدمرحلـــة 
النهائـــي حيـــث تكـــون الثمار صالحـــة للجني 
وهـــي طريـــة وغامقـــة اللون وتحتـــوي كمية 
أقل من املاء، حيث يشكل املاء نسبة 25 
%فـــي مرحلـــة التمـــر. وتشـــكل الســـكريات 
نســـبة 70 % ،وهـــذا التحـــول مـــن الرطـــب 
إلـــى التمـــر يتـــم باإلبقـــاء علـــى ثمـــار الُرطـــب 
فـــي أشـــجارها ـكــي تتـــم عمليـــة )األكســـدة 
البنيـــة Browning Oxidation( بطريقـــة 
التجفيـــف  عمليـــة  وتحصـــل  طبيعيـــة 
الشـــمس،  ألشـــعة  الطبيعـــي  بالتعـــرض 
مناعـــة  جهـــاز  مـــن  باالســـتفادة  هـــذا  كل 
النخلـــة إلتمـــام تلـــك العمليـــة دون تعرض 
الُرطـــب للتلـــف، و ان الثمـــار فـــي مرحلـــة 
كيميائيـــة  مـــادة  علـــى  تحتـــوي  الرطـــب 
 Dactylifric »سمى »حمض داكتيليفيرا

ُ
ت

مـــن  الفريـــدة  األنـــواع  أحـــد  acid،وهـــو 
أنـــواع )ركائـــز أنزيمات تكويـــن اللون البني( 
 Enzymic Browning Substrates
املوجـــودة فـــي التمـــور، والتـــي اكتشـــفت فـــي 

التأثير على شدة اللون العناصر الغذائية

زيادة تركيز النيتروجين يسبب زيادة املجموع الخضري وقلة اإلضاءة وخاصة في املراحل األخيرة من تطور الثمار مما يقلل من 
شــدة اللــون.

النيتروجين

الفسفور  يحفز بناء   وفعالية االنزيمات التي تدخل في بناء وتصنيع   صبغة االنثوسيانين مما يزيد من درجة اللون

اضافة السماد البوتا�صي في مرحلة املرحلة امللونة)الخال/البسر( تلوين يزيد شدة اللون   البوتاسيوم

الكالسيوم  يقلل من اللون الغامق للثمار 

وجود الزنك مع عنصر الفوسفور يساعد في زيادة اللون الغامق. الزنك

ضروري لتكوين الكاروتين والريبوفافين   املنغنيز  

الجدول رقم 1:تاثير نوع السماد على شدة اللون في التمور

صبغات بنية←درجات حرارة مرتفعة+السكر

27 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



يكـــون  وانزيم)داكتيليفيـــرا(   .1964 عـــام 
متواجد في مرحلة الرطب عالية الرطوبة. 
وعمليـــة تكوين اللـــون البني من العمليات 
الكيميائيـــة الحيوية التي تحصل في أنواع 
والفواكـــه.  والحبـــوب  الثمـــار  مـــن  شـــتى 
واملحصلـــة النهائيـــة هـــي تكويـــن الصبغـــات 
البنيـــة Melanosis ضمـــن مكونـــات ثمـــار 

الُرطـــب لتصبـــح تمـــرا. 

: معامالت ما بعد الحصاد
ً
ثانيا

* التجفيف

التجفيـــف الشم�صـــي بالطـــرق التقليديـــة 
وتعريض الثمار ألشـــعة الشـــمس املباشرة  
يســـبب زيـــادة اللـــون الغامـــق للثمـــار ،و أن 
عـــدم االهتمـــام بدرجـــة حـــرارة التجفيـــف 
قد يؤدي إلى قتامة اللون نتيجة االسمرار 
الاإنزيمـــي أو تفاعـــل ميـــارد،  لـــذا يفضل 
اســـتخدام طـــرق تجفيـــف حديثـــة مثـــل 
للمحافظـــة  كريونيـــت  البولـــي  غـــرف 
وآخـــرون  العانـــي  الثمار.قـــام  لـــون  علـــى 
)2009(، بإجـــراء دراســـة ملقارنـــة تجفيف 
الشمســـية  الطاقـــة  باســـتعمال  التمـــور 
)البيـــت الزجاجـــي، البيـــت الباســـتيكي(، 
الحراريـــة(  )الغرفـــة  اآللـــي  والتجفيـــف 
و2008،   ،2007 متتالييـــن  وملوســـمين 
وعلـــى ثاثـــة أصناف مـــن التمور،)البرحي، 
الثمـــار  واختيـــرت  ولولـــو(،  والخـــاص، 

بمرحلتيـــن همـــا الرطـــب التـــام )الهامـــد(، 
والتمر. وضعت الثمار في إطارات معدنية 
الزجاجـــي،  البيـــت  علـــى  ووزعـــت  مثقبـــة 
والبيـــت الباســـتيكي، والغرفـــة الحراريـــة. 

وأجريـــت علـــى الثمـــار الدراســـات اآلتيـــة:

� نســـبة الرطوبـــة فـــي الثمـــار قبـــل التجفيـــف 
.TSS وبعـــده / نســـبة املـــواد الصلبـــة الذائبـــة

�  نسبة التقشير/لون الثمار.
إن  الدراســـة،  ملوســـمي  النتائـــج  وبينـــت 
التجفيـــف بالغرفـــة الزجاجيـــة أعطـــى أعلـــى 
نســـبة مـــواد صلبـــة ذائبـــة فـــي مرحلـــة الرطـــب 
لصنـــف البرحـــي للموســـمين )83، و81 %( 
علـــى التوالـــي، ولصنـــف الخـــاص )82، و79 
%(، وللصنف لولو )84، و78 %( للموسمين 

.
ً
على التوالي. وكان لون الثمار فاتحا

عنـــد القيـــام بوضـــع التمـــور ذات اللـــون 

االشـــقر املنتجـــة فـــي املناطـــق الصحراويـــة 

ذات التبايـــن الكبيـــر بيـــن درجـــات حـــرارة 

الليـــل والنهـــار فـــي افـــران خاصـــة توفـــر بهـــا 
درجـــات حـــرارة ورطوبـــة عاليـــة، تتحـــول 
هـــذه التمـــور ذات اللون االشـــقر إلى اللون 

البني الداكن. وهنا أستنتج ان عند غياب 

االســـباب املعطلـــة لعمـــل انزيـــم االكســـدة 

مرحلـــة  قصـــر  وهـــي  البنية)داكتيليفيـــرا( 

الرطـــب وانخفـــاض درجات الحـــرارة يعود 

عمليـــة  وتعـــود  طبيعـــي  بشـــكل  لعملـــه 

االكســـدة البنيـــة فـــي التمـــور.

* الخزن

التأثير على شدة اللون  نوع السماد

زيادة كميات التســـميد العضوي خاصة باألســـمدة مرتفعة النســـبة من املادة العضوية مثل الســـماد املتكون من 
)ســـماد بقـــري +ســـماد دواجـــن+ هيومـــك اســـيد( حيـــث تكـــون نســـبة املـــادة العضوية فيـــه 50-55 % مما يـــؤدي إلى 

زيـــادة اللون الغامق فـــي الثمار.

األسمدة العضوية

اضافـــة حامـــض الهيوميـــك فولفيـــك إلى التربة وتقليل كمية الســـماد العضوي ادى إلى خفض شـــدة ودكانة اللون 
اي يكـــون لون الثمـــار في صنف املجهول فاتح.

حامض الهيوميك فولفيك

الجدول رقم 2: تأثير االسمدة الكيميائية والعناصر الغذائية شدة اللون في التمور
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 مـــا تكـــون 
ً
� دقلـــة النـــور التونســـية غالبـــا

صفـــراء اللـــون وعنـــد مرورهـــا فـــي الخـــزن 
التبريـــدي الغيـــر محكم مـــن حيث الرطوبة 
والحرارة فإنها تصبح سوداء اللون بحكم 
عـــدم نجـــاح عملية الخـــروج التدريجي من 
الخزن التبريدي حيث يفترض أن تواصل 
دقلـــة النور وضعها بالخزن التبريدي حتى 
فـــي مســـالك التوزيـــع لتصـــل للمســـتهلك في 

شـــكلها الطبيعـــي صفـــراء اللـــون وفاتحة.

األس  درجـــة  علـــى  املحافظـــة   �
فـــي  مهـــم  دور  فلـــه   pH الهيدروجينـــي 
زيـــادة  الثمـــرة وان  لـــون  علـــى  املحافظـــة 
الدرجـــة إلـــى اعلـــى مـــن  pH =   8 يســـبب 

الثمـــرة. لـــون  اســـوداد 

�  تثبيـــط عمـــل انزيـــم )PPO( مـــن خـــال 
الخـــزن  التعبئـــة والتغليـــف او  اســـتخدام 
فـــي جـــو هوائـــي معـــدل يتميـــز بارتفـــاع ثانـــي 
اوكســـيد الكربون وانخفاض االوكسجين، 
حامـــض  مثـــل  مركبـــات  اضافـــة  او 
اعـــادة  علـــى  يعمـــل  الـــذي  االســـكوربيك 
اختـــزال الكينـــون الن الحموضـــة تخفـــض 

فعاليتـــه. االنزيـــم  وتفقـــد   pH درجـــة 

دراسة ماجستير في جامعة 
السلطان قابوس

قامـــت العمرانيـــة )2017( بدراســـة تأثيـــر 
عـــدة طـــرق للحفاظ علـــى اللـــون والعاقة 
بيـــن اللون الداكـــن وتركيز صبغة امليانين 
تـــم  التـــي  والطـــرق  الخـــاص،  تمـــور  فـــي 

هـــي: اســـتخدامها 

 )تعديـــل بيئـــة الحفـــظ املحيطـــة، والخزن 
ثانـــي  غـــاز  باســـتخدام  واملعالجـــة  املبـــرد، 
أكســـيد الكبريـــت، واســـتخدام بخـــار مـــاء 
درجـــة حرارته 100درجة مئوية ملدة ثاث 
دقائـــق، وأبقيـــت عينة واحـــدة للمقارنة(، 

وأظهـــرت النتائـــج:

1. وجـــود نشـــاط ألنزيم البيروكســـيديز في 
جميـــع العينـــات، وتمـــت ماحظة زيـــادة في 
محتوى امليانين في جميع العينات طوال 
فتـــرة الخـــزن باســـتثناء العينـــات املعالجـــة 

بغـــاز ثاني أكســـيد الكبريت.

كان اللـــون األصفـــر أعلـــى )افتـــح( فـــي   .2
العينة املعالجة بغاز ثاني اكسيد الكبريت 

مقارنـــة مـــع جميـــع العينـــات األخـــرى، 

أظهـــرت النتائـــج تدهـــور فـــي اللـــون فـــي   .3
املـــاء. العينـــات املعالجـــة ببخـــار 

خلصـــت الدراســـة إلـــى فعاليـــة املعالجـــة 
بثانـــي أكســـيد الكبريـــت للحـــد مـــن عمـــل 
انزيمـــات االســـمرار وتحســـين لـــون التمـــور 
حـــرارة  درجـــة  فـــي  الخـــزن  فتـــرات  خـــال 

مئويـــة(. درجـــة   27-25( الغرفـــة 

*  تقنية معالجة التمور

 اســـتخدام تقنيـــة البخـــار الجـــاف تحـــت 
جـــوي،  ضغـــط  تحـــت  الهـــواء  تفريـــغ 
ملعالجـــة التمـــور وتحســـين لونهـــا واثبتـــت 
 في معالجـــة الثمار في 

ً
هـــذه التقنيـــة نجاحـــا

النضـــج. مختلفـــة  مراحـــل 

: العوامل البيئية
ً
ثالثا

1. تأثير التربة على لون الثمرة

فـــي املزرعـــة الواحـــدة وللصنـــف الواحـــد 
لوحـــظ اختـــاف او تبايـــن فـــي لـــون الثمـــار 
والســـبب يكـــون لطبيعـــة التربـــة، والتربـــة 
املالحة مع املياه املالحة وفي مناطق قليلة 
الرطوبـــة مثـــل اريحـــا او قـــرب البحـــر امليت 
يكون لون الثمار بني غامق والتمور قليلة 
الرطوبـــة. والجـــدول رقـــم )3( يبيـــن ذلـــك.

2. تأثير درجة الحرارة

خال الفترة االخيرة من نضج الثمار  كلما 
كان التباين بين درجة حرارة الليل والنهار 
 مـــن 20 25- درجـــة 

ً
قليـــا  كأن تكـــون نهـــارا

مئويـــة وليـــا اقـــل من 18 درجة يســـاعد في 
زيـــادة تركيـــز الصبغـــة وشـــدة اللـــون ، لكـــن 
 مع نهار اعلى في الحرارة 

ً
الليل البارد نسبيا

اكثـــر مـــن 30  درجـــة مئويـــة له تأثير عك�صـــي 
علـــى  اللـــون وتكـــون الثمـــار فاتحـــة اللـــون  
.طـــول الفتـــرة الزمنيـــة ملرحلـــة الرطـــب لهـــا 

29 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



دور كبيـــر فـــي حـــدوث التلـــون البنـــي وهـــذه 
تتوفـــر فـــي األصنـــاف املزروعـــة فـــي املناطـــق 
الحـــارة الرطبـــة والتـــي تكـــون فيهـــا درجـــات 
ونهـــارا. ليـــا  متقاربـــة  والرطوبـــة  الحـــرارة 
انخفاضهـــا  أو  الحـــرارة  درجـــات  ارتفـــاع 
تتأثـــر  ٌحيـــث  الثمـــار  تلـــٌون  لســـوء  ُيـــؤدى 
ـــي الثمار 

ً
الصبغـــات املســـئولة عـــن اللـــون ف

بدرجـــات الحـــرارة والبـــد مـــن توفـــر مـــدى 
لذلـــك. مناســـب 

3. تأثير الرطوبة الجوية

ارتفـــاع نســـبة الرطوبـــة الجوية فـــي املنطقة   
وخاصـــة املناطـــق الســـاحلية تســـبب اللون 
الغامـــق للثمـــار وهـــذا مـــا تمـــت ماحظتـــه 
عمـــان  لســـلطنة  الســـاحلية  املناطـــق  فـــي 
مقارنـــة  الخـــاص  لصنـــف  بالنســـبة 
الجافـــة، وكذلـــك  او  الداخليـــة  باملناطـــق 
العربيـــة  باململكـــة  القصيـــم  منطقـــة  فـــي 
الســـعودية حيـــث الرطوبـــة الجويـــة تصـــل 
إلـــى %5 فتكـــون الثمـــار لونهـــا فاتـــح بينمـــا في 
املنطقـــة الشـــرقية حيث الرطوبـــة أكثر من 
%50يكـــون اللـــون غامـــق. ارتفـــاع الرطوبـــة 

حـــول الثمـــار يرجـــع للعوامـــل التاليـــة. 

تحـــت  الصيفيـــة  املحاصيـــل  زراعـــة    �
النخيـــل. أشـــجار 

�  عدم اجراء خف للعذوق وتهوية الشماريخ.

4. تأثير الضوء على الثمار

للضـــوء تأثيـــر علـــى تلـــون الثمـــار فتعـــرض 
يســـاعد  املباشـــر  الضـــوء  إلـــى  الثمـــار 
علـــى تخليـــق وتكـــون الصبغـــة الحمـــراء 
الثمـــار  ان  لوحـــظ  )االنثوســـيانين( 
الواقعـــة فـــي االجـــزاء املظللة يقـــل حجمها 
الناميـــة  بالثمـــار  مقارنـــة  تلونهـــا  ويخـــف 
فـــي الجهـــات املعرضـــة لضـــوء الشـــمس،  
املباشـــر  الضـــوء  إلـــى  الثمـــار  فتعـــرض 
يســـاعد علـــى تخليـــق وتكـــون الصبغـــات  
لذلـــك تكـــون الثمـــار فـــي الجـــزء املعـــرض 
للشـــمس اغمـــق مـــن الثمـــار التـــي فـــي قلـــب 
وداخـــل العـــذق كمـــا ان اشـــجار النخيـــل 
املزروعة من الشـــرق إلى الغرب تســـتقبل 
طاقـــة ضوئيـــة اكثـــر بنســـبة %9فـــي اواخر 
الصيف من النخيل املزروع من الشمال 
إلـــى الجنـــوب وهـــذه الزيـــادة فـــي الضـــوء 

تحســـن مـــن نوعيـــة الثمـــار .

الجـــو الرطـــب والغائـــم يـــؤدي إلـــى خفـــض 
امتصـــاص  وزيـــادة  الحـــرارة  درجـــات 

البنفســـجية. فـــوق  االشـــعة 

5. تأثير البيئة واملوقع

*  تأثير االرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر

كلمـــا زاد االنخفـــاض عـــن مســـتوى ســـطح 
وخاصـــة  بالنضـــج  الثمـــار  بكـــرت  البحـــر 

صنـــف دقلـــة نـــور ويعتقـــد ان الســـبب فـــي 
ذلـــك هـــو ارتفـــاع نســـبة االوكســـجين مـــع 
ارتفـــاع درجـــة الحـــرارة ممـــا يســـاعد علـــى 
نضـــج الثمـــار وتحســـين نوعيتهـــا، واملوقـــع 
املنخفـــض للمـــزارع فـــي وادي األردن وفـــي 
منســـوب  وعلـــى  الفلســـطينية  االغـــوار 
حوالي 350 متر تحت ســـطح البحر، يوفر 
ويجعـــل  االوكســـجين  مـــن  عاليـــة  نســـبة 
والظـــروف  مرتفعـــا  الجـــوي  الضغـــط 
بطعـــم  ثمـــار  إلنتـــاج  مناســـبه  املناخيـــة 
خـــاص مميـــز ونكهـــة جيـــدة ولـــون غامـــق 
وخاصـــة لصنـــف املجهـــول ممـــا يميـــزه عن 

باقـــي املجهـــول فـــي البلـــدان األخـــرى.  

)الجافـــة(  الصحراويـــة  البيئـــة  تأثيـــر   *

الثمـــرة  لـــون  والســـاحلية )الرطبة(علـــى 

ناحـــظ فـــي أصنـــاف التمـــور ذات اللـــون 
الخال)البســـر(  مرحلـــة  فـــي  االصفـــر 

لون الثمارنوع التربة
غامق مائل للسوادالكلسية )الجيرية( والقاعدية عالية pH والتي تزيد فيها نسبة الصوديوم عن 15%  

   PH7–6 زاهي وفاتحالترب املتعادلة الحموضة او قليلة الحموضة
غامق الترب املالحة   

غامقالطينية والثقيلة   
فاتحالرملية والخفيفة

غامقالغنية باملادة العضوية

الجدول رقم 3:تاثير نوع التربة على لون الثمار
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املناطـــق  فـــي  املزروعـــة  تلـــك  وخاصـــة 
فـــي  الكبيـــر  التبايـــن  ذات  الصحراويـــة 
بيـــن الليـــل والنهـــار, ان  درجـــات الحـــرارة 
مرحلـــة الرطـــب تكون قصيـــرة  ونظرا لقلة 
الرطوبـــة وعـــدم توفـــر معـــدالت الحـــرارة 
الازمـــة إلتمـــام عمليـــة االكســـدة البنيـــة 
الطبيعيـــة فـــي التمـــور فـــي املنطقـــة  يتعطل 
اكســـدة  فـــي  الداكتيليفيـــرا  انزيـــم  عمـــل  
التمـــور  فيكـــون اللـــون فاتـــح  وهـــذا مـــا 
لوحـــظ فـــي املناطـــق الجافـــه والصحراويـــة 
األردن  وشـــرق  األردن  جنـــوب  املزروعـــة 
باتجـــاه الحدود العراقيـــة )منطقة االزرق 
الشـــمالي (حيـــث معدل حـــرارة النهار تصل 
إلى 38 درجة مئوي وتنخفض في الليل إلى 
معـــدل 24 درجـــة . والتـــي يكـــون الجـــو فيهـــا 
بـــارد ليـــا تكون الثمـــار فاتحه اللـــون. ذات 
لـــون أشـــقر، بينما فـــي مزارع االغـــوار حيث 
درجـــات الحـــرارة املرتفعة تصل إلى معدل 
40 درجـــة مئـــوي فتـــرة النضـــج والرطوبـــة 
أكثـــر 55 % والفـــارق الحـــراري بيـــن الليـــل 
والنهـــار ال يتجـــاوز 5 درجة مئوي. فالحرارة 
االغـــوار  مناطـــق  فـــي  العاليـــة  والرطوبـــة 
والثابتـــة فـــي الليـــل والنهـــار فـــي مرحلـــة نضج 
التمورتعطـــي نضج كامـــل وثمار ذات لحم 
ســـميك وغامقـــة وداكنـــة اللـــون ألصنـــاف 

تمـــور املجهـــول والخـــاص.
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عمليـــة  تأثيـــر   .2002 الجابـــري.  عـــواد  مو�ســـى  هللا  وخيـــر  عـــودة  الباســـط  عبـــد  إبراهيـــم،   ●
 Phoenix التكييـــس فـــي فعاليـــة أنزيم االنفرتيز في ثمار أربعـــة أصناف تجارية من نخيل التمر
dactylifera L. . مجلـــة البصـــرة ألبحـــاث نخلـــة التمـــر – املجلـــد 2 – العـــدد )1،2(، ) 21 – 

.)30

● ابراهيـــم، عبـــد الباســـط عـــودة، وحـــداد، انـــور هـــالل، وشـــذا ظاهـــر الشـــوبكي )2018(، 
االمانـــة  التطويـــر(.  /التحديات/آفـــاق  )الواقـــع  االردن  فـــي  التمـــور  وانتـــاج  النخيـــل  زراعـــة 

)189(صفحـــة. الزراعـــي.  واالبتـــكار  التمـــر  الدوليةلنخيـــل  خليفـــة  لجائـــزة  العامـــة 

زراعتهـــا  فـــي  والجديـــد  وحاضرهـــا  ماضيهـــا  التمـــر  نخلـــة   .)1972( الجبـــار،  عبـــد  البكـــر،   ●
صفحـــة.  )1085( بغـــداد.    – العانـــي  مطبعـــة  وتجارتهـــا.  وصناعتهـــا 

● العانـــي، عامـــر محمـــد بنـــدر، والبغـــام، ســـعيد حســـن، وإبراهيـــم، منصـــور، وصالـــح عبـــد 
هللا اكـــروت، )2009(. اســـتخدام الطاقـــة الشمســـية لتجفيـــف التمـــور فـــي البيـــت الزجاجـــي 
والبالســـتيكي مقارنـــة مـــع التجفيـــف بالفـــرن اآللـــي. مجلـــة الشـــجرة املباركـــة. املجلـــد األول. 

العـــدد 2: 44 – 55.

● العمرانيـــة، مريـــم بنـــت داهـــم )2017( اســـتخدام معامـــالت مختلفة للمحافظـــة على لون 
التمـــور بعـــد الجني. رســـالة ماجســـتير جامعة الســـلطان قابوس.

● بـــن عابديـــن، طـــارق بـــن البشـــير )2019(. معالجـــة التمـــور بتقنيـــة البخـــار الجـــاف تحـــت 
تفريـــغ الهـــواء ونظـــام التبخيـــر بغـــاز ثانـــي أكســـيد الكربـــون، النـــدوة العلميـــة الثانيـــة ملهرجان 

.16-2019/10/18 عمـــان. االردن. التمـــور االردنيـــة 

● داوود، داوود حســـين. )2019(. زراعـــة النخيـــل وانتـــاج التمـــور فـــي جمهوريـــة الســـودان. 
االمانـــة العامـــة لجائـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي. )334( صفحـــة.

● زايـــد، عبـــد الوهـــاب، وحميـــد جاســـم الجبـــوري. )2006(. تكنولوجيا زراعـــة وإنتاج نخلة 
التمـــر. منظمـــة الزراعـــة واالغذية الدولية )فـــاو(. )505(صفحة.
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القــدم والتــي تشــمل الحشــرات والعناكــب وبعــض املجموعــات يصاب نخيل التمر بالعديد من اآلفات التابعة لشعبة مفصليات 
 للجــذور، 

ً
فــي العالــم والتــي تعتبــر آفــات تحــدث ضــررا األخــرى. يوجــد نحــو )134( نــوع مــن الحشــرات والعناكــب علــى نخيــل التمــر 

 اقتصاديــا يســتوجب التدخــل 
ً
الســاق، الســعف والثمــار )1(. مــن هــذا العــدد الكبيــر توجــد حوالــي )8( أنــواع فقــط قــد تحــدث ضــررا

واملكافحــة. وتعتبــر سوســة النخيــل الحمــراء، الدوبــاس، حلــم الغبــار، حفــار ســاق النخيــل ذو القــرون الطويلــة، الحشــرة القشــرية 

الخضــراء، دودة البلــح الصغــرى )الحميــرة(، فراشــة الخــروب ودودة البلــح الكبــرى مــن أهــم آفــات نخيــل التمــر حــول العالــم )2( أهــم 
اآلفــات التــي تصيــب طلــع وثمــار النخيــل هــي دودتــي البلــح الكبــرى والصغــرى، فراشــة الخــروب، سوســة طلــع النخيــل، حفــار عــذوق 
النخيــل، خنفســاء نــواة البلــح، حلــم الغبــار ودودة التمــر. تعــد دودة البلــح الكبــرى مــن أهــم آفــات ثمــار النخيــل وتختلــف شــدة اإلصابــة 

بهــا حســب صنــف النخيــل، املــكان والظــروف املناخيــة الســائدة )4،3(.
االســم العلمــي لــدودة البلــح الكبــرى هــو Aphomia sabella ولهــا متــرادف هــو Arenipses sabella وتتبــع لرتبــة حرشــفية األجنحــة. 
للحشــرة أســماء أخــرى باللغــة العربيــة مثــل دودة التمــر الكبــرى ودودة الطلــع الكبــرى وفراشــة التمــر الكبــرى وثاقبــة العراجيــن الكبــرى. 
ســميت دودة البلــح الكبــرى ألن هنالــك حشــرة أخــرى )دودة البلــح الصغــرى أو الحميــرة Batrachedra amydraula( والتــي تصيــب 
ثمــار النخيــل الناميــة وتتزامــن معهــا. الهــدف مــن هــذا املقــال هــو القــاء الضــوء علــى اهــم الجوانــب الحياتيــة لــدودة البلــح الكبــرى 

وطبيعــة الضــرر الــذي تحدثــه علــى النخلــة واهميتهــا االقتصاديــة والوســائل املتبعــة ملكافحتهــا.

الصفات الحياتية، األهمية االقتصادية 
واإلدارة المتكاملة لدودة البلح الكبرى
Aphomia (= Arenipses) sabella (Lepidoptera: Pyralidae)

شكل رقم 1:  الطور البالغ لدودة البلح الكبرى الدكتور حمدتو عبد الفراج الشفيع
مركز التميز البحثي في النخيل والتمور

جامعة الملك فيصل-المملكة العربية السعودية

elshafie62@yahoo.com
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التوزيع الجغرافي واملدى العائلي

كل  فـــي  الكبـــرى  البلـــح  دودة  تنتشـــر 
شـــمال  فـــي  النخيـــل  زراعـــة  مناطـــق 
شـــمال  األوســـط،  الشـــرق  افريقيـــا، 
هـــو  التمـــر  نخيـــل  ويعتبـــر  الهنـــد)3( 
عائلهـــا الرئي�صـــي املعـــروف حتـــى اآلن. 
توجـــد هـــذه اآلفـــة فـــي العـــراق، إيـــران 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية، مصـــر، 
الســـودان، الجزائـــر، اإلمـــارات، ليبيا، 
وفـــي  واألردن  اســـرائيل  فلســـطين، 
مناطـــق  عـــدة  فـــي  تنتشـــر  الســـعودية 
الدمـــام،  القطيـــف،  الهفـــوف،  منهـــا 
نجران، تربه، بيشـــة، وادي الدواسر، 
الجـــوف، الريـــاض والدرعيـــة. تواجـــد 
اليرقـــات داخـــل التمـــور الناضجـــة فـــي 
نهاية املوســـم قد يســـاعد في انتشـــارها 
عبـــر تجـــارة وترحيـــل التمور بيـــن الدول 

التمـــور غيـــر املعاملـــة. خاصـــة 

الدورة الحياتية وبيئة الحشرة

دودة البلـــح الكبـــرى متوســـطة الحجـــم 

حيث يبلغ طول الجسم في الحشرة 
ملـــم   )20-15( حوالـــي  الكاملـــة 
واملسافة بين الجناحين املنبسطين 
حوالـــي )34( ملـــم فـــي الذكـــر و )40( 
ملم في األنثى. لون األجنحة األمامية 
بنـــي إلـــى اصفـــر مـــع وجـــود حراشـــف 
لونهـــا  الخلفيـــة  واألجنحـــة  ســـوداء 
بنـــي فاتـــح بينمـــا لـــون البطـــن ف�صـــي 
والرأس والصدر بني فاتح إلى أصفر 
)شـــكل رقـــم1(. األنثى عـــادة أكبر من 
الذكـــر والشـــفة الســـفلى مـــن أجـــراء 
فمهـــا أطـــول وهـــذه الصفـــة يمكـــن 
اســـتخدامها للتمييـــز بيـــن الجنســـين 

.
ً
عندمـــا يكونـــان ســـويا

كريمـــي  ولونـــه  مســـتدير  البيـــض 
ابيـــض صغيـــر الحجـــم )2-3 ملـــم( 
عناقيـــد  فـــي  او  فـــرادى  ويوضـــع 
علـــى غـــاف الطلـــع وعلـــى الخـــوص 
تضـــع  الغـــض.  والجريـــد  الجديـــد 
األنثى الواحدة حوالي )285( بيضة 
خـــال عمرهـــا ويفقـــس البيض بعد 

)4-5( أيـــام عنـــد درجـــة حـــرارة )27( 
درجة )5(. اليرقة لونها بنى مســـود او 
قرمـــزي ويبلـــغ طولهـــا عنـــد اكتمـــال 
توجـــد  ملـــم.   )35( حوالـــي  نموهـــا 
)4( بقـــع بنيـــة علـــى الســـطح العلـــوي 
لليرقة لونها داكن واليرقة شرهة في 
التغذيـــة ونشـــطة. لهـــذه الحشـــرة)4( 
أعمـــار يرقية وقد تصـــل فترة الطور 
اليرقـــي إلـــى )34-40( يـــوم عند درجة 
حـــرارة )27( درجـــة. العـــذراء مكبلـــة 
البرميـــل  شـــكل  وتشـــبه  مســـتطيلة 
ولونهـــا بني فاتح وطولها حوالي )18( 
داخـــل شـــرنقة  توجـــد  ملـــم حيـــث 
أســـمر  أو  ابيـــض  لونهـــا  حريريـــة 
إلـــى  العـــذراء  طـــور  ويســـتمر  فاتـــح 
حوالـــي )10-14( يـــوم. يتـــراوح عمـــر 
الكاملـــة(  )الحشـــرات  الفراشـــات 
مـــا بيـــن )7( إلـــى )8( أيـــام.  قـــد يكـــون 
للحشـــرة )4( اجيال في العام ما بين 
ابريـــل وســـبتمبر فـــي بعـــض مناطـــق 
زراعـــة النخيـــل ولكـــن جيليـــن فقط 
لهمـــا اهمية اقتصادية: جيل الربيع 
الحديـــث  الجريـــد  يهاجـــم  الـــذي 
وجيـــل  واألغاريـــض  التكويـــن 

الصيـــف الـــذي يصيـــب الثمـــار.

تظهـــر الحشـــرة الكاملة لجيـــل الربيع 
)الجيـــل األول( خـــال شـــهر مـــارس 
واوائـــل ابريـــل حيـــث تتـــزاوج الذكـــور 
واالنـــاث وتضـــع اإلنـــاث بيضهـــا بعـــد 
)3( أيـــام مـــن التـــزاوج خال األســـبوع 
بشـــكل  مـــارس  شـــهر  مـــن  الثانـــي 
انفـــرادي علـــى غـــاف الطلـــع وعلـــى 
تخـــرج  الخـــوص الجديـــد والجريـــد. 
الحشـــرات البالغـــة لهـــذا الجيـــل مـــن 
العـــذارى التـــي قضـــت فتـــرة الشـــتاء 
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وهي في طور الســـكون. بعد الفقس تتغذى 
اليرقـــات علـــى االزهـــار او الثمـــار الحديثـــة 
التكويـــن أو علـــى الســـعف حديـــث النمـــو 
او علـــى غـــاف الطلـــع.  يتـــم التعـــذر داخـــل 
شـــرنقة فـــي منطقـــة تـــاج أو راس النخلـــة 
حيـــث توجد بعـــض العـــذارى داخل غاف 
الطلع او بين الكرب والليف وقد يستغرق 
.  تظهر 

ً
الجيل األول من )12-41( اســـبوعا

الحشـــرة الكاملـــة لجيـــل الخريـــف )الجيـــل 
الثاني( في شهر يوليو وتستمر حتى سبتمبر. 
تق�صي اليرقات أشهر الشتاء )التشتية( في 
حالـــة ســـبات داخـــل الشـــرانق وبعضهـــا ال 
يكمـــل نموهـــه خـــال أشـــهر الخريف لذلك 
يق�صى الشـــتاء ما بين الكرب والليف دون 
أن تنســـج لنفســـها شـــرانق حيـــث تتحـــول 
هـــذه اليرقـــات الـــى عـــذارى فـــي مارس-ابريـــل 
إلـــى  تتحـــول  وبعدهـــا  القـــادم  العـــام  مـــن 

حشـــرات كاملـــة. 

اعراض اإلصابة واألهمية االقتصادية

تكمـــن أهميـــة وخطـــورة دودة البلح الكبرى 

فـــي أن أجيالهـــا املختلفـــة تتواجـــد فـــي حقول 

النخيـــل فـــي جميـــع مراحـــل نمـــو الثمـــار مـــن 

بدايـــة تكويـــن الطلـــع حتـــى مرحلـــة نضـــج 

الثمـــار )ظاهـــرة تداخـــل األجيـــال(. تهاجـــم 

يرقـــات هـــذه الحشـــرة الطلـــع واألغاريـــض 

القمـــة   
ً
واحيانـــا الغـــض  والجريـــد  والثمـــار 

.)7،6( الناميـــة 

الضـــرر بواســـطة جيلـــي  يحـــدث معظـــم 
يرقـــات  توجـــد  حيـــث  والصيـــف  الربيـــع 
جيـــل الربيع على قواعد الســـعف الغضة 
او الجريـــد الجديـــد وكذلـــك تتغـــذى علـــى 
النـــورات والثمـــار حديثـــة التكويـــن وتنخـــر 
في منطقة التقاء الشـــماريخ بالعرجون او 
حامـــل األزهـــار وقـــد تصـــل أنفـــاق التغذيـــة 
إلى )10( سنتمترات )شكل رقم 2-4(. يبدأ 
العرجـــون املصـــاب فـــي الذبـــول والتحطـــم 
بالبكتريـــا  ثانويـــة  إصابـــة  تحـــدث  وقـــد 
التـــي  األخاديـــد  مناطـــق  فـــي  والفطريـــات 
تصنعهـــا اليرقـــات. تصيـــب يرقـــات جيـــل 
الصيـــف الثمـــار الناضجـــة فقـــط حيـــث 
تنخـــر اليرقـــات من خال منتصف العذق 
ويمكنهـــا اتـــاف كل العـــذق الـــذي يبـــدأ فـــي 
غـــاف  علـــى  اليرقـــات  تتغـــذى  التحطـــم. 
الطلـــع قبـــل التفتـــح، الشـــماريخ واألزهـــار، 
ســـاق الطلـــع، الثمـــار الصغيـــرة او حديثـــة 
التكويـــن، الثمـــار الناضجـــة علـــى اشـــجار 

النخيـــل وفـــي مخـــازن التمـــور.

تتغـــذى األعمـــار اليرقيـــة األولـــى )الصغيـــرة( 

شكل رقم 3: اإلصابة في منطقة التقاء الشماريخ بالعرجون )الحظ فضالت اليرقة(

شكل رقم 4: جفاف وموت الشماريخ املصابة بدودة البلح الكبرى
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للحشـــرة داخـــل النـــورة الزهريـــة علـــى 
األزهار النامية وتترك مساحات سوداء 
بينهـــا وهـــي عبـــارة عـــن فضات الحشـــرة 
)شكل رقم 5(. تحفر اليرقات في قاعدة 
العـــذق عنـــد اتصالـــه بالنخلـــة حيـــث 
 
ً
 مائـــا

ً
 مســـتديرا

ً
تحفـــر كل يرقـــة ثقبـــا

طولـــه )5-8( ســـم إال أن بعض اليرقات 
 غيـــر 

ً
تـــأكل طبقـــة رقيقـــة وتعمـــل حفـــرا

عميقـــة متناثـــرة علـــى ســـطح العـــذق.

التـــي  والقطوعـــات  الجـــروح  تـــؤدي 
تســـببها دودة البلح الكبرى في العرجون 
)شـــكل رقـــم 6( الـــى اضمحـــال العـــذق 
وجفـــاف ومـــوت الثمـــار وتلونهـــا باللـــون 
ممـــا   

ً
حشـــفا وتســـمى  الفاتـــح  االصفـــر 

الغذائيـــة  قيمتهـــا  خفـــض  إلـــى  يـــؤدى 
والتجاريـــة وقـــد تختلـــف شـــدة اإلصابة 
فـــي  اليرقـــات  تتغـــذى  آلخـــر.  عـــام  مـــن 
الناضجـــة والتـــي  الثمـــار  ســـبتمبر علـــى 
املرتبطـــة  بالفضـــات  مليئـــة  تكـــون 
اليرقـــات  تنتجهـــا  حريريـــة  بأنســـجة 
وهـــي  اليرقـــات  هـــذه  ترحيـــل  ويمكـــن 

شكل رقم 5: أعراض تغذية اليرقات على األزهار النامية

داخل الثمار الى املخازن وقد يجدها 
هـــذه  اســـتخدام  عنـــد  املســـتهلك 
الثمـــار. لقـــد وجـــد أخيـــرا أن بعـــض 
التشـــوهات واإلضرابات الشكلية في 
النخيـــل والتـــي لـــم يعـــرف لها مســـبب 
لإلصابـــة  نتيجـــة  هـــي  الســـابق  فـــي 

الكبـــرى)8(.  البلـــح  دودة  بيرقـــات 

هـــذه التشـــوهات تشـــمل التقـــزم، 
التـــاج،  او  الـــراس  انحنـــاء  ظاهـــرة 
مـــوت البراعـــم الطرفيـــة، ســـقوط 
الســـعف املفاجـــئ، تشـــوه العـــذوق 
والقطوعـــات  امللتويـــة  والعراجيـــن 
والتـــي  العراجيـــن  فـــي  املســـتعرضة 
تظهر على شـــكل الحـــرف اإلنجليزي 
)V ( )شكل رقم 7(. أذا لم تكتشف 
اإلصابـــة مبكـــرا ويتـــم العـــاج، قـــد 
البرعـــم  مـــوت  الـــى  اإلصابـــة  تقـــود 
انتـــاج  فـــي  النخلـــة  وتبـــدأ  الطرفـــي 
البراعـــم  مـــن  جانبيـــة  فســـائل 
اإلبطيـــة. قـــد تتراوح نســـبة اإلصابة 
 )%  50( بيـــن  مـــا  الحشـــرة  بهـــذه 

اإلصابـــة  حالـــة  وفـــي   )%  90( إلـــى 
الشـــديدة وعدم التدخل ملكافحتها 
قـــد يفقـــد املحصـــول بأكملـــه )9(. 

مقاومة أصناف النخيل لإلصابة 

فـــي  النخيـــل  أصنـــاف  تختلـــف 
اآلفـــة  بهـــذه  وتأثرهـــا  اســـتجابتها 
ويمكـــن تصنيـــف اإلصابـــة إلـــى قوية 
وجـــد  لقـــد  وضعيفـــة.  ومتوســـطة 
فـــي  الســـكري وســـلطانا  أن صنـــف 
الكويـــت أكثـــر قابليـــة لإلصابـــة مـــن 
 خضعت للدراسة، 

ً
بين )22( صنفا

كذلـــك فـــي مصـــر صنـــف صعيـــدي 
قابـــل لإلصابـــة أكثـــر مـــن األصنـــاف 
األخـــرى)10( كانـــت اإلصابـــة شـــديدة 
العـــراق  فـــي  الســـاير  صنـــف  علـــى 
مثـــل  األخـــرى  باألصنـــاف  مقارنـــة 
الحـــاوي والخضـــراوي. لقـــد وجـــد 
مجهـــول  الصنـــف  أن  األردن  فـــي 
بـــدودة  لإلصابـــة   

ً
جـــدا حســـاس 

باألصنـــاف  مقارنـــة  الكبـــرى  البلـــح 
مثـــل الخضـــراوي والبرحى والحاوي 
والتـــي أظهـــرت إصابـــات متوســـطة. 
ال توجـــد دراســـات كافيـــة حتـــى اآلن 
تفســـر اختـــاف أصنـــاف النخيـــل في 
حساســـيتها لإلصابـــة بـــدودة البلـــح 
الكبـــرى ولكـــن قـــد يكـــون مردهـــا إلـــى 
صفـــات فســـيولوجية أو تشـــريحية 

أو كيميائيـــة. بيئيـــة  او 

لاختافـــات  يكـــون  قـــد  مثـــا 
األجـــراء  ومكونـــات  الكيميائيـــة 
الخضريـــة والثمريـــة دورا مهمـــا فـــي 
هـــذه العمليـــة أو طبيعـــة التركيـــب 
هـــي  النخيـــل  ألصنـــاف  النســـيجي 
املســـؤولة عن   اختاف االستجابة 
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لإلصابـــة بهـــذه الحشـــرة. أشـــارت بعـــض 
الدراســـات إلـــى اختـــاف أعـــراض اإلصابة 
علـــى العراجيـــن باختـــاف صنـــف النخيـــل 
االختافـــات  نتيجـــة  يكـــون  قـــد  وهـــذا 
كذلـــك  العراجيـــن.  لهـــذه  املورفلوجيـــة 
الظـــروف املناخيـــة تؤثـــر فـــي نشـــاط وتكاثر 
الفراشـــة وفـــي عـــدد األجيال وبالتالي شـــدة 

بـــة.    اإلصا

الفيرمون الذي تنتجه الذكور

 يحـــدث التجمـــع والتـــزاوج فـــي الفراشـــات 
التـــي  الجنـــس  فيرومونـــات  عبـــر  عـــادة 
مـــن  الذكـــور  وتجـــذب  اإلنـــاث  تفرزهـــا 
الذكـــر  تفـــرز  بينمـــا  طويلـــة،  مســـافات 
مركبـــات متطايرة تســـتخدم فـــي التخاطب 
عن قرب وقد تســـتخدم في حركات الغزل 
افـــراد الحشـــرات  التـــزاوج وتنشـــط  قبـــل 
وتحســـن اســـتقبال األنثـــى للتـــزاوج. فـــي هذا 
الصـــدد تمكـــن )11( من عزل ســـت مركبات 
مـــن غـــدد خاصـــة علـــى الجنـــاح األمامـــي 
وتنجـــذب  األنثـــى  لهـــا  تســـتجيب  للذكـــر 
 sulcatol, هـــي:  املركبـــات  وهـــذه  نحوهـــا 
 benzaldehyde, 2-phenylpropenal,
 phenylacetaldehyde, geranyl
acetone, fuscumol  وأشـــار الباحثـــون 
أن تـــزاوج فراشـــة البلـــح الكبـــرى يحـــدث 
مـــا  الفجـــر  مـــن  األولـــى  الســـاعات  خـــال 
بيـــن الســـاعة الثالثـــة والخامســـة صباحـــا 
بعـــد افـــراز الذكـــر خليطـــا مـــن املركبـــات 
الســـابقة. كل املركبات الســـت اســـتجابت 
 phenylacetaldehyde لهـــا األنثى ما عدا
الـــذي اســـتجابت لـــه الذكـــور فقـــط. لـــم 
يثبـــت أن هـــذه املركبـــات تجـــذب اإلنـــاث 
مـــن مســـافات بعيـــدة. من خال دراســـات 
وماحظـــات معمليـــة وجـــد أن التـــزاوج فـــي 
دودة البلـــح الكبـــرى يتـــم فقـــط فـــي وجـــود 

إلـــى  يشـــير  وهـــذا  التمـــر  نخيـــل  انســـجة 
احتماليـــة أن التـــزاوج فـــي هـــذه الحشـــرة 
يتـــم فـــي منطقـــة تـــاج النخلـــة. قـــد تكـــون 
هنالك مركبات او روائح توجد في انسجة 
النخلـــة تقـــوم بعمـــل الكيرومـــون الحـــال   
)Kairomone(كمـــا هـــو الحـــال مـــع بعـــض 
اآلفـــات الحشـــرية األخـــرى مثـــل سوســـة 
النخيـــل الحمـــراء وحفـــار عـــذوق النخيـــل 

وغيرهـــا.

ديناميكية أعداد الحشرة

معرفـــة ديناميكيـــة اعـــداد اآلفة مهم جدا 

ولوضـــع  لهـــا  املوســـمي  النشـــاط  ملعرفـــة 
املكافحـــة  لبرنامـــج  الصحيحـــة  األســـس 
املتكاملـــة. تشـــير معظـــم الدراســـات التـــي 
أجريـــت علـــى دودة البلـــح الكبـــرى أن لهـــا 
جيـــان فـــي العـــام يحدثـــان معظـــم الضـــرر 
على النخيل هما الجيل األول الذي يظهر 
فـــي مـــارس عندمـــا يبـــدأ النخـــل فـــي النمـــو 
الخضـــري والتكاثـــري بعـــد كمـــون الشـــتاء 
حيث تتغذى اليرقات على الطلع. والجيل 
الثانـــي الـــذي فـــي يبـــدأ فـــي ســـبتمبر-أكتوبر. 
هذيـــن  بيـــن  األجيـــال  بعـــض  توجـــد  قـــد 
الجيليـــن كمـــا ذكـــر بعـــض العلمـــاء لقـــد 

شكل رقم 6: القطع املستعرض على العرجون نتيجة اإلصابة بدودة البلح الكبرى
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أشـــار بعـــض الباحثيـــن أن الحشـــرات 

البالغة للحشـــرة تواجـــدت في املصائد 

الضوئيـــة لـــوزارة الزراعـــة فـــي الريـــاض 

طـــوال العـــام بالرغـــم مـــن أن اعـــداد 

الحشـــرات التـــي تـــم صيدهـــا قلـــت فـــي 

الفتـــرة مـــن نوفمبـــر إلـــى فبرايـــر)12(.

حصر أعداد الحشرة وتقدير اإلصابة

آفـــات  أعـــداد  يعتبـــر رصـــد ومراقبـــة   

العينـــات  أخـــد  وطـــرق  التمـــر  نخيـــل 

املتكاملـــة  اإلدارة  ركائـــز  أهـــم  مـــن 
لآلفـــات)13(.

وجـــود  علـــى  االســـتدالل  يمكـــن 
النخيـــل  علـــى  والتعـــرف  اليرقـــات 
النســـيج  عـــن  بالبحـــث  املصـــاب 
بهـــا  ملتصقـــة  الكثيـــف  الحريـــري 
عـــن  عبـــارة  داكنـــة  بنيـــة  حبيبـــات 
فضـــات اليرقـــات والتـــي يوجـــد علـــى 
كذلـــك   ،)8 رقـــم  )شـــكل  العـــذوق 
الكشوط السطحية على العرجون 

والجريـــد  املتفتـــح  غيـــر  والطلـــع 
واألنفـــاق والقطوعـــات علـــى قواعـــد 
الشـــماريخ  والعراجيـــن.   الســـعف 
الذابلـــة أو اليابســـة والثمار املصابة 
بـــدودة  اإلصابـــة  علـــى  أيضـــا  تـــدل 
البلـــح الكبرى. يمكـــن رصد ومتابعة 
الفراشـــات  او  البالغـــة  الحشـــرات 
باســـتخدام املصائـــد الفيرومونيـــة 
أو الضوئيـــة أو الاصقـــة وتحديـــد 
كثافتهـــا ولكـــن يبقـــى الســـؤال املهـــم 
هـــذه  مـــن  االســـتفادة  يتـــم  كيـــف 
وربطهـــا  وترجمتهـــا  املعلومـــات 
للفراشـــات  الحقيقيـــة  باألعـــداد 
فـــي حقـــول النخيـــل واليرقـــات التـــي 
أن  تاحـــظ  لقـــد  الضـــرر.  تحـــدث 
وجـــود فراشـــة واحـــدة فـــي املصيـــدة 
تقابله نسبة إصابة تتراوح ما بين )5 
%( و )10 %( في العذوق وهذا يعني 
أن املصيـــدة الضوئية قد ال تعكس 
الوضع الحقيقي لإلصابة الحقلية. 
حتـــى اآلن ال توجد عتبـــة اقتصادية 
)Economic threshold( لتحديـــد 
مســـتويات اإلصابـــة التي تســـتوجب 
التدخـــل وبـــدء عمليـــات املكافحـــة.

البحـــوث  تكثيـــف  يتطلـــب  هـــذا 
العلمية على هذه اآلفة فيما يتعلق 
ومســـتوى  الحياتيـــة  بالجوانـــب 
مـــن  للتمكـــن  الضـــرر االقتصـــادي 
لهـــا.  متكاملـــة  إدارة  برنامـــج  وضـــع 
على األقل يمكن استخدام معاملي 
النســـبة املئويـــة لإلصابـــة والكثافـــة 
العدديـــة ليرقـــات الحشـــرة لتقديـــر 
الضرر ومقارنة حساسية األصناف 
املختلفـــة للنخيـــل لإلصابـــة بـــدودة 
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نســـبة اإلصابـــة هي عدد العـــذوق املصابة 
من العدد الكلي للعذوق التي تم فحصها 
)شـــدة  لليرقـــات  العدديـــة  الكثافـــة  امـــا 
اإلصابـــة( تمثـــل عـــدد اليرقـــات املوجـــودة 
على عدد معين من العذوق يتم اختيارها 
عشـــوائيا مـــن النخلـــة ويفضـــل أن تكـــون 
مـــن جميـــع االتجاهـــات الجغرافيـــة. كلمـــا 
كأن عـــدد األشـــجار املختـــارة وكذلك عدد 
العـــذوق التـــي يتـــم فحصهـــا مـــن كل نخلـــة 
كبيـــرا، كلمـــا كانـــت املعلومـــات املتحصـــل 
عليهـــا  يعتمـــد  أن  ويمكـــن  دقيقـــة  عليهـــا 

 .
ً
إحصائيـــا

اإلدارة املتكاملة لآلفة

املتكاملـــة  لـــإلدارة  برنامـــج  وضـــع  يمكـــن 
لـــدودة البلح الكبرى مـــع األخذ في االعتبار 
تواجـــد آفـــات ثمـــار النخيـــل األخـــرى التـــي 

تتزامـــن معهـــا. 

املكافحة امليكانيكية والفالحية

● تنجذب الحشرات الكاملة )الفراشات( 
لدودة البلح الكبرى بشـــدة ناحية الضوء 
لذلك يمكن استخدام املصائد الضوئية 
لتجميعهـــا بأعـــداد كبيـــرة والتخلـــص منهـــا. 
يمكـــن وضـــع املصائـــد مـــن بدايـــة مـــارس 
حتـــى نهايـــة الحصاد بمعـــدل 2-3 مصيدة 

للحقـــل. 

● اســـتخدام املصائـــد املائيـــة لاصطيـــاد 
))Mass trapping الجماعـــي للبالغـــات

)الكـــرب(  الســـعف  قاعـــدة  ازالـــة   ●
للتخلـــص مـــن الثمـــار املتســـاقطة واماكـــن 
واليرقـــات الكاملـــة  الحشـــرات  اختبـــاء 

● الحصاد املبكر لبعض اصناف التمور

بالشـــباك  العـــذوق  وتغطيـــة  تكييـــس   ●
الباســـتيكية ملنـــع وصول الفراشـــات اليها 
ووضع البيض. يجب االستمرار في تغطية 
الحصـــاد.  موســـم  نهايـــة  حتـــى  العـــذوق 
تعتبـــر تغطيـــة العـــذوق طريقـــة ميكانيكيـــة 
املتكاملـــة  اإلدارة  فـــي  تســـتخدم  بســـيطة 
آلفات الثمار وهي صديقة للبيئة وتحسن 

 .
ً
مـــن جـــودة الثمـــار أيضـــا

الثمـــار  مـــن  للتخلـــص  العـــذوق  هـــز   ●
الســـليمة والتـــي  بيـــن  املصابـــة املوجـــودة 

العمليـــة  أثنـــاء  تتســـاقط 

● نظافـــة املزرعـــة والتخلـــص مـــن الثمـــار 
املتســـاقطة علـــى األرض ومـــن الشـــماريخ 
العـــذوق املصابة واتباع التدابير الصحية 

فـــي الحقـــل.

املقاومـــة  األصنـــاف  وزراعـــة  اختيـــار   ●
للحشـــرة حيـــث توجـــد بعـــض األصنـــاف 

التـــي ال تتأثـــر كثيـــرا بهـــذه اآلفـــة 

● إزالـــة الفســـائل الزائـــدة مـــن األمهـــات 
التـــي  املتســـاقطة  الثمـــار  وجـــود  لتفـــادى 

تمثـــل مخبـــأ جيـــدا لليرقـــات
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العـــذارى  لدفـــن  التربـــة  حـــرث   ●
املوجـــودة داخـــل الثمار املتســـاقطة او 

النخيـــل حـــول  النباتـــة  املخلفـــات 

مذكـــر  طلـــع  اســـتخدام  تفـــادى   ●
نقـــل  يتـــم  ال  حتـــى  بالـــدودة  مصـــاب 

املؤنثـــة النـــورات  الـــى  اليرقـــات 

● التســـميد الجيـــد للنخلـــة وتقويتهـــا 
لتقـــاوم اآلفـــات واملـــراض املختلفـــة

املكافحة البيولوجية 

مـــن  الزنابيـــر  مـــن  العديـــد  يوجـــد 
علـــى  تتطفـــل   Braconidae عائلـــة 
يرقـــات دودة البلـــح الكبـــرى )14( مثـــل 
 )Habrobracon hebetor( النـــوع 
 Apantles Macrocentus sp.و.  و 
sp.فـــي العـــراق توجـــد بعـــض العقـــارب 
الكاذبـــة بيـــن قواعـــد الجريـــد والليـــف 
 فـــي القضـــاء 

ً
 كبيـــرا

ً
ويعتقـــد أن لهـــا دورا

منطقـــة  فـــي  املوجـــودة  اليرقـــات  علـــى 
طفيـــل  إطـــاق  يمكـــن  النخلـــة.  راس 
 Trichogramma( الترايكوقرامـــا 
evanescens( مـــرة واحـــدة في املوســـم 
فـــي بدايـــة شـــهر مايـــو بمعـــدل 20000 

للفـــدان)15(.   )طفيـــل(  كبســـولة 

املوجـــودة  الصغيـــرة  اليرقـــات  تكـــون 
عرضـــة  النخلـــة  تـــاج  منطقـــة  فـــي 
لافتـــراس بواســـطة النمـــل والعناكب. 
املمرضـــة  البكتريـــا  اســـتخدام  يمكـــن 
 Entomopathogenic( للحشـــرات 
 Bacillus مثـــل الباســـيلس )bacteria
النخيـــل  ملعاملـــة   )  )thuringiensis
نوفمبـــر- شـــهري  فـــي  الحصـــاد  بعـــد 

ديســـمبر لتقليـــل أعـــداد اليرقـــات قبـــل 
دخولهـــا  فـــي البيـــات الشـــتوي وكذلـــك 

قـــد  ألنهـــا  الفحـــول  يجـــب معاملـــة 
لإلصابـــة.   

ً
مصـــدرا تكـــون 

املكافحة الكيماوية

معظـــم  وفـــي  املناطـــق  بعـــض  فـــي 
هـــذه  خطـــورة  تصـــل  ال  األوقـــات 
اآلفة للحد الذي يتطلب استخدام 
األمـــر  تطلـــب  إذا  ولكـــن  املبيـــدات 
ذلـــك  يمكـــن  الكيماويـــة  املكافحـــة 
دودة  مكافحـــة  برنامـــج  ضمـــن 
نســـبة  )الحميـــرة(  الصغـــرى  البلـــح 
لتزامـــن وجودهمـــا في الحقـــل. تؤدى 
ضـــد  تســـتخدم  التـــي  املبيـــدات 
وخنافـــس  الصغـــرى  البلـــح  دودة 
العصـــارة وبعـــض فراشـــات التمـــر 
اآلفـــة.  هـــذه  إلـــى مكافحـــة  األخـــرى 
البيروثرويـــدات  اســـتخدام  يمكـــن 
واملبيـــدات الفوســـفورية )مبيـــدات 
الوقائـــي  الـــرش  فـــي  متخصصـــة( 
 يمكـــن 

ً
قبـــل ظهـــور الطلـــع. عمومـــا

تعمـــل  التـــي  املبيـــدات  اســـتخدام 
الجهازيـــة  املبيـــدات  أو  باملامســـة 
والتـــي قد تســـتمر فعاليتها ملدة ثاث 
أســـابيع وكذلـــك يمكـــن اســـتخدام 
املبيـــدات املثبطـــة لنمـــو الحشـــرات 
 Insect growth regulators(
IGR( والتـــي تســـتخدم عندمـــا تكون 
اإلصابة متوسطة أو خفيفة ويجب 
رشـــها فـــي بدايـــة املوســـم عنـــد ظهـــور 
أطـــوار الجيـــل األول للحشـــرة حتـــى 
ال تكتمـــل دورة حياتهـــا. معـــروف أن 
منظمـــات النمـــو بطيئـــة وتحتـــاج إلى 
وقـــت ـكــي يظهـــر تأثيرهـــا علـــى اآلفـــة.

14. El-Shafie, H. A. 
F. 2020. The man-
agement of pyralid 
moths in stored 
dates. International 
Pest Control, 62)6(: 
306-309.

15. Gameel, S. M. 
M., Ewais, M. A. 
and Sayed, A. A. 
)2014(. Using of 
Trichogramma 
evanescens West. 
)Hymenoptera:  
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dae( for controlling 
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Hampson and 
Batrachedra 
amydraula Meyrick 
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fields at the New 
Valley-Egypt. Egypt. 
Acad. J. Biolog., 
Sci.6:35-41.

خاتمة

أصبحـــت دودة البلـــح الكبـــرى آفة 
رئيســـة ومهمـــة فـــي حقـــول النخيـــل 
فـــي بعـــض مناطـــق زراعـــة النخيـــل 
تتوفـــر  ال  األخيـــرة.  الســـنوات  فـــي 
معلومـــات كافيـــة تغطـــى الجوانب 
تاريـــخ حيـــاة الحشـــرة  مـــن  املهمـــة 
وفعاليـــة  اعدادهـــا  وديناميكيـــة 
عليـــه  الطبيعيـــة.  أعدائهـــا 
هنالـــك حاجـــة ماســـة للمزيـــد مـــن 
البحـــوث علـــى هـــذه اآلفـــة خاصـــة 
الجيـــد  بالفهـــم  يتعلـــق  فيمـــا 
والبيئيـــة  الحياتيـــة  للخصائـــص 
للحشـــرة وطـــرق الرصـــد واملراقبة 
ألعدادهـــا وايجـــاد طـــرق قياســـية 
االقتصاديـــة  العتبـــة  لتحديـــد 
والحـــد االقتصـــادي الحـــرج وأخذ 
العينـــات وربط أعداد الحشـــرات 
الفعليـــة  باإلصابـــة  املصائـــد  فـــي 
يمثـــل  ســـبق  مـــا  كل  الحقـــل.  فـــي 
التـــي  املهمـــة  والركائـــز  األســـس 
تبنـــى عليهـــا اإلدارة املتكاملـــة لهـــذه 
اآلفـــة. تعليـــم املزارعيـــن وتكثيـــف 
املنظمـــة  اإلرشـــادية  الحمـــالت 
مـــن شـــانها املســـاهمة الفاعلـــة فـــي 
املكافحـــة  برامـــج  وتنفيـــذ  تطويـــر 
هـــذه  خطـــورة  مـــن  تحـــد  التـــي 

الحشـــرة.

39 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



ظلــت املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ومنــذ تأسيســها تعمــل علــى متابعــة تحقيــق أهدافهــا، 

املتمثلــة بصــورة رئيســية فــي مســاعدة االقطــار العربيــة علــى تنميــة وتطويــر قطاعاتهــا الزراعيــة 

وتحقيــق االمــن الغذائــي عبــر االســتغالل األمثــل ملواردهــا الطبيعيــة. وفــي هــذا اإلطــار أولــت 

تحقيــق  فــي  املســاهمة  تســتهدف  التــي  الرئيســية  بالجوانــب  االهتمــام  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
قــدرا املنظمــة 

التنميــة الزراعيــة املســتدامة والحــد مــن تلــوث البيئــة وترشــيد اســتخدام املبيــدات الكيماويــة، 

من أجل تحقيق انتاج زراعي غذائي آمن.

جهود المنظمة العربيـة للتنـميـة الرزاعـية
في مجال وقاية النباتات ومكافحة اآلفات 
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هـــذا وقـــد تركـــز اهتمـــام املنظمـــة العربيـــة 
للتنميـــة الزراعيـــة علـــى تخصيـــص برامـــج 
رئيسية في خطة عملها السنوية تستهدف 
دعـــم ومســـاندة جهـــود دولهـــا األعضـــاء فـــي 
إحـــكام التنســـيق والتعـــاون فيمـــا بينهـــا فـــي 
كل مـــا مـــن شـــأنه تنميـــة املـــوارد الزراعيـــة 
التدهـــور  مـــن  وحمايتهـــا  الطبيعيـــة 
النباتيـــة  واألمـــراض  اآلفـــات  ومكافحـــة 
والحيوانيـــة التـــي تهدد القطـــاع الزراعي في 
املنطقـــة. وتتنـــوع جهود املنظمـــة فيما بين 
اعـــداد دراســـات فنيـــة قطريـــة وإقليميـــة 
تبـــادل  أنشـــطة  إلـــى  باإلضافـــة  وقوميـــة، 
الرأي والخبرة، املتمثلة في عقد املؤتمرات 
ورش  وتنفيـــذ  املتخصصـــة  والنـــدوات 
العمـــل وأنشـــطة بنـــاء القـــدرات وتنميـــة 
فـــي مختلـــف مجـــاالت التنميـــة  املهـــارات. 
الزراعيـــة، ومـــن بينهـــا مجـــال االســـتخدام 
االمثل للمبيدات الكيماوية وتعزيز ونشر 
لآلفـــات  املتكاملـــة  املكافحـــة  اســـاليب 

للمزرعـــة. املتكاملـــة  واالدارة  الزراعيـــة 

الزراعيـــة  املحاصيـــل  لتعـــرض   
ً
ونظـــرا

بشكل مستمر لألضرار التي تسببها اآلفات 
واألمـــراض النباتية العابرة للحدود خال 
فتـــرة النمـــو واالزهـــار واإلثــــمار والحصـــاد 
والتخزين والتسويق والنقل، فقد دخلت 
إلى املنطقة العربية خال العقود القليلة 
املاضيـــة مجموعـــة مـــن اآلفـــات الزراعيـــة 
 كبيرة 

ً
العابـــرة للحدود، مما ســـبب اضرارا

أثرت على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي 
فـــي املنطقـــة، كمـــا أثـــرت بدرجـــة كبيـــرة قـــي 
التجـــارة الزراعيـــة والغذائية بيـــن الدول، 
وبرامـــج  خطـــط  وجـــود  يســـتدعي  ممـــا 
وتقانات الحتواء تلك املهددات، وتنسيق 
املحليـــة  املســـتويات  كافـــة  علـــى  الجهـــود 
الخبـــرات  وتبـــادل  والدوليـــة  والقوميـــة 

والتجارب الناجحة بين الدول، مما يقود 
تدريجيـــا إلـــى القضـــاء علـــى كافـــة اآلفـــات 
واألمـــراض النباتيـــة العابـــرة للحـــدود فـــي 
املنطقـــة، مـــن خـــال الخطـــط املشـــتركة 
بيـــن الـــدول فـــي مجـــاالت الرصـــد واالنـــذار 

املبكـــر واملكافحـــة املتكاملـــة. 

 تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن املنظمـــة العربيـــة 
بالجهـــود  تكتفـــي  لـــم  الزراعيـــة  للتنميـــة 
التـــي بذلـــت فـــي الســـابق فـــي مجـــال التصدي 
العابـــرة  النباتيـــة  واألمـــراض  لآلفـــات 
للحـــدود، بـــل اســـتمرت فـــي اعطـــاء أهميـــة 
متقدمة لبرامج مكافحة اآلفات واألمراض 
النباتيـــة العابـــرة للحـــدود باعتبارهـــا أكبـــر 
فـــي  النباتيـــة  املحصوليـــة  للثـــروات  مهـــدد 
املنطقـــة، فخططـــت ونفـــذت العديـــد مـــن 
البرامـــج املوجهـــة للتصدي لتلك املهددات. 
بـــل  الجهـــد،  بهـــذا  املنظمـــة  تكتفـــي  ولـــم 
ضمنـــت اســـتراتيجيتها للتنميـــة الزراعيـــة 
العربيـــة املســـتدامة )2030(، التـــي كيفـــت 
مؤخـــرا مـــع أهـــداف التنميـــة املســـتدامة.  

هـــذه االســـتراتيجية  هـــذا وقـــد اســـتهدفت 
االيكولوجيـــة  النظـــم  واســـتدامة  تنميـــة 

واملحافظـــة علـــى حســـن إدارتهـــا. وتضمـــن 
 للمحافظـــة علـــى صحـــة 

ً
برامجهـــا برنامجـــا

الغـــذاء،  وســـامة  والحيـــوان  النبـــات 
فـــي  البشـــرية  القـــدرات  بنـــاء  اســـتهدف 
واملكافحـــة  والرصـــد  التشـــخيص  مجـــال 
وتحليـــل املخاطـــر ووضـــع خطـــط الطـــوارئ 
وإجـــراء املســـوحات واالســـتقصاء الوبائـــي 
دعـــم  إلـــى  باإلضافـــة  النباتيـــة،  لألمـــراض 
البرامـــج الوطنيـــة إلعداد الخـــرط الوبائية.، 
وتصميم وانشاء قاعدة بيانات متخصصة 
فـــي اآلفـــات واألمـــراض النباتيـــة املســـتوطنة 

والعابـــرة للحـــدود فـــي الـــدول العربيـــة.

فـــي  للمنظمـــة  الســـابقة  - االنــــجازات   2
مجـــال وقايـــة النبـــات ومكافحـــة اآلفـــات 

للحـــدود:  العابـــرة  النباتيـــة 

تتمثـــل جهـــود املنظمـــة فـــي مجـــال وقايـــة 
النبـــات، فـــي تنفيـــذ العديـــد مـــن االنشـــطة 
ذات العاقـــة بمكافحة اآلفات واألمراض 
النباتيـــة، ســـواء املســـتوطنة او الوافـــدة 
)العابـــرة للحـــدود(، وذلـــك ضمـــن البرامـــج 
مـــن  الســـنوية  عملهـــا  بخطـــط  املدرجـــة 
دراســـات وأنشـــطة بنـــاء قـــدرات وتنميـــة 
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مهارات أو أنشـــطة تبادل رأي وخبرة، هذا 
باإلضافـــة إلـــى املشـــروعات التـــي تنفذهـــا 
املنظمـــة بالتعـــاون مـــع عديـــد املنظمـــات 
االقليمية والدولية النظيرة، وبتمويل من 
مؤسســـات التمويـــل العربيـــة واإلقليميـــة 
هـــذه  تصنيـــف  ويمكـــن  هـــذا  والدوليـــة. 
األنشـــطة وتوزيعهـــا علـــى املحـــاور التاليـــة. 

1-2 محور املشروعات التنموية القومية:

للمكافحـــة  االقليمـــي  املشـــروع   2-1-1

الحمـــراء  النخيـــل  لسوســـة  الحيويـــة 
باســـتخدام  والجـــذور  الســـاق  وحفـــارات 
النيماتـــودا املمرضـــة للحشـــرات، وغيرهـــا 
نفـــذ  الحيويـــة.  املكافحـــة  وســـائل  مـــن 
هـــذا املشـــروع فـــي دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي خـــال الســـنوات 2002-1997، 
)6( دول عربيـــة.  منـــه  اســـتفادت  وقـــد 

الحيويـــة  املكافحـــة  مشـــروع   2-1-2  
وحفـــارات  الحمـــراء  النخيـــل  لسوســـة 
الســـاق والجـــذور باســـتخدام النيماتـــودا 
فـــي  للحشـــرة،  املمرضـــة  والفطريـــات 

العربيـــة. مصـــر  جمهوريـــة 

املكافحـــة  تقانـــة  نقـــل  مشـــروع   2-1-3

االدارة  فـــي  أسا�صـــي  كعنصـــر  الحيويـــة 

املتكاملة لآلفات ملكافحة سوسة النخيل 
الحمـــراء فـــي الشـــرق االوســـط / املرحلـــة 
اســـتفادت  وقـــد   .2008-2007 الثالثـــة 
منـــه )9( دول عربيـــة، تشـــمل دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي، باإلضافـــة إلـــى كل من: 

األردن وفلســـطين واليمـــن.

للكشـــف  البحثـــي  اإلقليمـــي  املشـــروع   2-1-4

النخيـــل  علـــى  البيـــوض  مـــرض  عـــن  املبكـــر 
وتطويـــر تقانـــات مكافحتـــه )2004 2009-(. 

وقـــد اســـتفادت منـــه )15( دولـــة عربيـــة.

للوقايـــة  املبكـــر  االنـــذار  مشـــروع   2-1-5

مـــن مخاطـــر اآلفـــات النباتيـــة واالمـــراض 
الوبائية الحيوانية العابرة للحدود 2008 

)األردن، فلســـطين، ســـوريا، لبنـــان(.

6-1-2 مشروع إدخال وتبادل أنواع وأصناف 

األشـــجار املثمـــرة فـــي املناطـــق البـــاردة )2010 
2011-(. وقد استفاد من هذا املشروع عدد 
9 دول عـــر بيـــة، تشـــمل: )األردن، الجزائـــر، 
السعودية، سوريا، العراق، سلطنة عمان، 

لبنـــان، ليبيا واليمن(.

7-1-2  مشـــروع تطويـــر اإلدارة املتكاملـــة 

لحشـــرة دوبـــاس نخيـــل التمـــر فـــي املنطقـــة 
العربيـــة: نفـــذ هـــذا املشـــروع فـــي كل مـــن: 

ســـلطنة  االردن،  الكويـــت،  )العـــراق، 
البحريـــن  االمـــارات،  قطـــر،  عمـــان، 

 .2012  - واليمـــن(2011 

 8-1-2   اإلطـــار االســـتراتيجي لتطويـــر ساســـل 

القيمـــة لنخيـــل التمـــر فـــي املنطقـــة العربيـــة: 
نفذ هذا االطار بالتعاون مع منظمة االغذية 
والزراعـــة لألمـــم املتحـــدة، وقد شـــمل الدول 
البحريـــن،  االمـــارات،  )االردن،  التاليـــة: 
الســـودان،  الســـعودية،  الجزائـــر،  تونـــس، 
ليبيـــا،  قطـــر،  العـــراق،  عمـــان،  ســـلطنة 

املغـــرب، مصـــر وموريتانيـــا(.

2-2 محور املشروعات التنموية القطرية:

1-2-2 مشـــروع أبحـــاث ودراســـات وقايـــة 

الهامـــة  اآلفـــات  بمكافحـــة  املزروعـــات 
واملســـتعصية املكافحـــة في دولـــة االمارات 

)2002(م. املتحـــدة  العربيـــة 

2-2-2 مشـــروع تطويـــر املكافحـــة املتكاملـــة 

لآلفات الزراعية في نخيل التمر واالشجار 
املثمـــرة في دولة االمـــارات العربية املتحدة 

)1995-2002(م.

3-2-2 مشـــروع تطويـــر املكافحـــة املتكاملـــة 

آلفـــات القطـــن فـــي جمهوريـــة العـــراق.

4-2-2 مشـــروع املكافحـــة الحيويـــة لآلفات 

الزراعيـــة /دولة الكويت.

لبحـــوث  وحـــدة  انشـــاء  مشـــروع   2-2-5

اململكـــة  فـــي  االبيـــض  النمـــل  مكافحـــة 
.1977 الســـعودية  العربيـــة 

زراعـــة  وتطويـــر  تنميـــة  مشـــروع   2-2-6

التســـميد  عمليـــات  خـــال  مـــن  الزيتـــون 
وخدمـــة  واالمـــراض  االفـــات  ومكافحـــة 
2000م.  الكويـــت  دولـــة  فـــي  املحصـــول 

مركـــزي  مختبـــر  انشـــاء  مشـــروع   2-2-7
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لتحليل املبيدات وتطوير برامج اختبار فاعليتها وتشجيع املكافحة الحيوية 
في إطار املكافحة املتكاملة/ سوريا 1977 م.

8-2-2 مشـــروع اســـتخدام الطاقة الشمســـية لتعقيم التربة الزراعية 

فـــي البيوت املحميـــة /جمهورية لبنان.

الحمـــراء  النخيـــل  سوســـة  حشـــرة  مكافحـــة  مشـــروع   2-2-9

ُعمـــان. ســـلطنة  فـــي  )الهنديـــة( 

10-2-2 املشروع الرائد ملكافحة الحشرة القشرية الخضراء 

على نخيل التمر في جمهورية السودان2006م.

11-2-2 مشـــروع املكافحـــة املتكاملـــة لحفـــار جـــذور 

اللوزيـــات باململكـــة االردنيـــة الهاشـــمية 2006م.

12-2-2 مشـــروع املســـاهمة فـــي انشـــاء محطـــات 

للحجر النباتي والبيطري في املنافذ الجمركية 
فـــي جمهورية اليمـــن 2006م.

بعـــض  ادخـــال  مشـــروع   2-2-13

زراعـــة  فـــي  الحديثـــة  التقانـــات 
النخيل وانتاج التمور /في دولة 

املتحـــدة.  العربيـــة  االمـــارات 

المنظمة العربية 
للتنمية الزراعية 

تعمل على تحقيق 
أهدافها في مساعدة 

األقطار 
العربية على 
تنمية وتطوير 

قطاعاتها 
الزراعية وتحقيق االمن الغذائي

43 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



املتكاملـــة  املكافحـــة  مشـــروع   2-2-14

املحميـــة  البيـــوت  فـــي  الزراعيـــة  لافـــات 
2008م. عـمـــــــــــــان  بســــــــلطنة 

املكافحـــة  تطويـــر  مشـــروع   2-2-15

املتكاملة لافات الزراعية في نخيل التمر 
2008م. املثمـــرة  واالشـــجار 

ودعـــــــــــــــــم  تطـــــــــــوير  مشــــــــــــــــــــروع   2-2-16

خـــــــدمـــــــــــــــــات الحجـــــــــــر الزراعـــي بالـــــــممــــــلكة 
2008م. الســــــــعــــــــــودية  العربيـــة 

مشـــروع الدعـــم الفنـــي ملكافحة   2-2-17

فراشـــة الرمان في ســـلطنة عمـــان2011م.

18-2-2  مشـــــــــــــــــروع دعـــــــم وبنـــــــــــاء قــــــــــــــــدرات 

العربيـــة  باملمــــــــــــلكة  الزراعـــي  الحجـــر 
.)2021-2013( الســـــــــــعودية 

19-2-2   مشروع الدعم الفني في مجال وقاية 

النبات في سلطنة عمان )2021-2018(.

املتكاملـــة  املكافحـــة  مشـــروع   2-2-20

فـــي  الحمـــراء  النخيـــل  سوســـة  لحشـــرة 
  .2018 الهاشـــمية  االردنيـــة  اململكـــة 

3 -  محـــــــــــــــــــــــــــــــــور الـمــعــــــــــــــــــــــونــــــات الفــنـــــــــيـــة
واالســـــــــــــــــــتشـــــــــارات العــــلمـــــيـــة:

اســـتجابة لطلبـــات الـــدول العربيـــة تقـــوم 
الزراعيـــة  للتنميـــة  العربيـــة  املنظمـــة 
املشـــاكل  ملواجهـــة  فنـــي  دعـــم  بتقديـــم 
الفنية الطارئة، كما تقوم بتقديم اسناد 
مؤس�صـــي فـــي مختلـــف املجـــاالت، خاصـــة 
فـــي مجـــال االســـتخدام االمثـــل للمبيـــدات 
وبرامـــج  الطبيعيـــة  املبيـــدات  وبدائـــل 
الزراعيـــة  لآلفـــات  املتكاملـــة  املكافحـــة 
وغيرهـــا مـــن املواضيـــع ذات العاقـــة وعلى 

ســـبيل املثـــال ال الحصـــر:

1-3 املعونات الفنية:

تتمثل هذه املعونات فيما يلي:

1. تأمين معدات ووحدات واجهزة رش كيماويات.

2. سيارات مجهزة ملكافحة الجراد الصحراوي.

ملكافحـــة  فرمونيـــة  مصائـــد  تأميـــن   .3
حشـــرة  الحبـــوب،  بقـــة  مثـــل:)  الحشـــرات 

البطاطـــا(. درنـــات  عثـــة  القلـــف، 

وفرمونيـــة  كيرمونيـــة  مـــواد  توفيـــر   .4
فـــي مصائـــد متخصصـــة مثـــل  الســـتخدامها 
)حشـــرة سوســـة النخيـــل الهنديـــة الحمـــراء(.

3-2 االستشارات العلمية:

املجـــاالت  فـــي  هـــذه االستشـــارات  نفـــذت 
التاليـــة وفـــي الـــدول التاليـــة:

1. تسجيل املبيدات.

2. استخدام املبيدات وبدائلها.

3. مكافحة الحشرات واآلفات الزراعية. 

4. تصميم برامج املكافحة الحيوية.

5. انشاء املعامل تحليل املبيدات.

6. االساليب االمنة للتخلص من املبيدات.

7. انتاج فسائل نخيل مريستيمية /االردن.

8. النظم الخبيرة في النخيل /االمارات.

9. زراعة انسجة النخيل /االمارات.

زراعـــة  بواســـطة  النخيـــل  اكثـــار   .10
 . لبحرين ا / نســـجة ال ا

11. التقانـــات الحديثـــة لزراعـــة الشـــتول 
النســـيجية للنخيـــل /البحريـــن.

12. وقاية النخيل /فلسطين.

/ النخيـــل  افـــات  مكافحـــة   .13
لســـودان. ا

االنســـجة  زراعـــة   .14

/الكويـــت. النباتيـــة 

وترتيـــب  تصنيـــف   .15
/موريتانيـــا.  النخيـــل  اصنـــاف 

16.  وقايـــة النبـــات وتأهيـــل االطـــر 
/الجزائـــر. املبيـــدات  بمختبـــر  الفنيـــة 

17. وقاية النبات/جيبوتي.

18. انشاء مختبر لوقاية النبات/قطر

للتدريـــب  االساســـية  االحتياجـــات   .19
واملعـــــــــــــــدات  االجهــــــــــــــزة  ومواصفـــــــــــــــات 
املستخدمة في تطوير مختبر وقاية النبات 

بمركـــز تهامـــة/ اليمـــن.

20. املكافحة املتكاملة آلفات النخيل/البحرين. 

21. املكافحـــة املتكاملـــة آلفـــات النخيـــل 
/االردن. والتمـــر 

22. مكافحة سوسة النخيل والحفارات /ليبيا.

4 - محور الدراسات والتقارير الفنية:

1-4 الدراسات القومية:

املبيـــدات  اســـتخدام  دراســـة   4-1-1

الزراعية واخطارها على االنسان 
والحيـــوان في الوطـــن العربي.

حـــول  دراســـة   4-1-2

امكانيـــة التعـــاون 
فـــي  العربـــي 

مجال 
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املكافحة املتكاملة الهم االفات الزراعية 
العربـــي. الوطـــن  فـــي 

املحميـــة  الزراعـــة  حـــول  دراســـة   4-1-3

فـــي الوطـــن العربـــي واملشـــروعات الازمـــة 
ووقايتهـــا. لتطويرهـــا 

اســـتخدام  تشـــجيع  دراســـة   4-1-4

املكافحـــة املتكاملة للحد من تلوث البيئة 
العربـــي. الوطـــن  فـــي 

املائمـــة  الطـــرق  حـــول  دراســـة   4-1-5

للتخلـــص االمـــن مـــن املبيـــدات الزراعيـــة 
العربـــي. الوطـــن  فـــي  املســـتخدمة  غيـــر 

2 - 4 دراسات قطرية:

مركـــزي  مختبـــر  انشـــاء  دراســـة   4-2-1

لتحليـــل املبيـــدات وتطويـــر برامـــج اختبـــار 
فعاليتهـــا وتشـــجيع املكافحـــة الحيويـــة فـــي 

1977م.  / املتكاملـــة  املكافحـــة  إطـــار 

بحـــوث  وحـــدة  انشـــاء  دراســـة   4-2-2

اململكـــة  فـــي  االبيـــض  النمـــل  مكافحـــة 
1977م.  / الســـعودية  العربيـــة 

البنجـــر  وامـــراض  افـــات  دراســـة   4-2-3

/1980م العربـــي  الوطـــن  فـــي  الســـكري 

4-2-4  دراســـة طـــرق املكافحـــة املتكاملـــة 

لافـــات الزراعيـــة باالمـــارات / 1981م.

5-2-4   دراســـة مكافحـــة امـــراض املانجـــو 

االمـــارات/ 1983م.

6-2-4  دراســـة حصـــر ومكافحـــة االفـــات 

جيبوتـــي/1983م. الزراعيـــة 

7-2-4   دراســـة تقييم املختبرات الزراعية 

املبيـــدات  لتحليـــل  عوامـــل  واســـتخدام 
واالعـــاف واللحـــوم وااللبـــان فـــي البحرين 

/1985م.

الوحـــدات  مشـــروع  دراســـة   4-2-8

املنتجـــات  )مناولـــة  لإلنتـــاج  التعاضديـــة 
الزراعيـــة ونقلهـــا وخزنهـــا ووقايتهـــا/ قـــدود 
التونســـية/  الجمهوريـــة  بنـــزرت  واليـــة 

1م. 9 8 8

9-2-4  دراســـات قطريـــة حـــول التعـــاون 

املتكاملـــة  املكافحـــة  مجـــال  فـــي  العربـــي 
االردن،  مـــن  كل  فـــي  الزراعيـــة  لافـــات 
البحريـــن، تونـــس، الجزائـــر، الســـودان، 
ســـوريا، العـــراق، ســـلطنة عمـــان، قطـــر، 
الكويـــت، لبنـــان، ليبيـــا، مصـــر، املغـــرب، 

1994م.  / واليمـــن  موريتانيـــا 

الحجـــر  قوانيـــن  حصـــر  دراســـة   4-2-10

وصـــوال  العربـــي  الوطـــن  فـــي  الزراعـــي 
1994م. لتوحيدهـــا/ 

11-2-4   دراســـة إمكانيـــة التعـــاون العربـــي 

فـــي مجال املكافحـــة املتكاملة ألهم اآلفات 
الزراعيـــة فـــي الوطن العربـــي /1995م.

12-2-4   دراسات قطرية في مجال تنسيق 

وتـــداول  اســـتيراد  وتشـــريعات  قوانيـــن 
االقطـــار  بعـــض  فـــي  الزراعيـــة  املبيـــدات 
البحريـــن،  االمـــارات،  االردن،  العربيـــة: 
تونـــس، الجزائر، الســـعودية، الســـودان، 
ســـوريا، العـــراق، قطـــر، ســـلطنة عمـــان، 
الكويـــت، ليبيا، مصر، املغرب، موريتانيا 

1996م. واليمـــن/ 

13-2-4 دراســـات قطريـــة حـــول امكانيـــة 

التعاون في مجال املكافحة املتكاملة الهم 
اآلفـــات الزراعيـــة فـــي االردن، االمـــارات، 
البحريـــن، تونـــس، الجزائـــر، الســـعودية، 
ســـلطنة  العـــراق،  ســـوريا،  الســـودان، 
ليبيـــا، مصـــر،  الكويـــت،  قطـــر،  عمـــان، 
املغـــرب، موريتانيـــا واليمـــن عـــام 1996.

14-2-4 دراســـة قوميـــة لحصـــر وتحديـــد 

45 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



التدريبيـــة  واالحتياجـــات  االمكانـــات 
االنـــذار  تقانـــات  الســـتخدام  املناســـبة 
املبكـــر فـــي مجـــال رصـــد تحـــركات الجـــراد 
الصحـــراوي فـــي الوطـــن العربـــي/ 1997م.

اســـتخدام  تشـــجيع  دراســـة   4-2-15

املكافحـــة املتكاملة للحد من تلوث البيئة 
/1999م. العربـــي  الوطـــن  فـــي 

16-2-4   دراســـة دور املحميـــات الطبيعيـــة 

فـــي حمايـــة التنـــوع الحيـــوي واملشـــروعات 
املقترحـــة للتطويـــر/ 1999م.

وتطبيـــق  نشـــر  حـــول  دراســـة   4-2-17

ونظـــم  بعـــد  عـــن  االستشـــعار  تقانـــات 
املعلومات الجغرافية في مراقبة التصحر 
وتحـــركات الجـــرد الصحـــراوي/ 2000 م.

اضـــرار  وتقديـــر  دراســـة حصـــر   4-2-18

مرض الشاركا على اللوزيات في اململكة 
/2008م. الهاشـــمية  االردنيـــة 

3-4  تقارير فنية:

طـــرق  حـــول  تقريـــر   4-3-1

لآلفـــات  املتكاملـــة  املكافحـــة 
العربيـــة  االمـــارات  بدولـــة 

م. املتحـــدة/1981 

2-3-4 تقرير فني حول انشـــاء 

جهاز للحجر الزراعي في دولة 
قطـــر /1982 م.

بحـــوث  ملخصـــات   4-3-3

العربيـــة  للنـــدوة  مقدمـــة 
لآلفـــات  املتكاملـــة  للمكافحـــة 

اســـتخدام  وترشـــيد  الزراعيـــة 
العربـــي/ بالوطـــن  الكيماويـــة  املبيـــدات 

م.  1984 الجزائـــر/ 

4-3-4 تقريـــر فنـــي حـــول امـــراض املوالـــح 

الفيروســـية والشـــبيهة / ســـلطنة عمـــان 
م.  1986/

5-3-4 تقريـــر فنـــي حـــول مشـــروع قانـــون 

الزراعيـــة  املبيـــدات  واســـتيراد  لتســـجيل 
ملعامـــل  تصاميـــم  ووضـــع  وتداولهـــا 
وتقديـــر  املبيـــدات  لتحليـــل  )مختبـــرات( 
/ الغذائيـــة  املـــواد  علـــى  املتبقـــي  أثرهـــا 
جمهوريـــة اليمـــن الديمقراطيـــة الشـــعبية 

1988م.  /

مكافحـــة  حـــول  فنـــي  تقريـــر    4-3-6

الحمضيـــات  أوراق  حفـــار  حشـــرة 

.1995 العـــراق  بجمهوريـــة 

7-3-4  التقريـــر العلمـــي النهائـــي عـــن مهمـــة 

حصـــر االمراض النباتية في دولة االمارات 
العربيـــة املتحـــدة الجـــزء االول االمـــراض 

البكتيريـــة.

التقريـــر الفنـــي للمشـــروع البحثـــي   4-3-8

الوراثيـــة  البصمـــة  لتحديـــد  املشـــترك 
ألصناف الزيتون في االردن، مصر واملغرب 
)الهنـــــــــدســـــــــــــة الوراثــــــــــيـــــــة، التكنـــــــولوجيــــــــا 
الحيويـــة، البصمـــة الوراثيـــة، الجينـــات، 
انتـــاج اللقاحـــات واالمصـــال، االخصـــاب 

الصناعـــي، املبيـــدات الحيويـــة(.

وتنميـــة  القـــدرات  بنـــاء  محـــور   -  5
املهـــارات:

القومـــي  التدريـــب  أنشـــطة   5-1

: قليمـــي إل وا

الـــدورات  مـــن  عـــدد  عقـــد  تـــم 
التدريبيـــة القوميـــة واإلقليميـــة فـــي 
مجال مكافحة اآلفات واستخدام 
وبدائـــل  الكيماويـــة  املبيـــدات 
املتكاملـــة  املكافحـــة  وبرامـــج  املبيـــدات 

يلـــي: كمـــا  وبيانهـــا  الزراعيـــة  لآلفـــات 

مكافحـــة  مجـــال  فـــي  تدريبيـــة  دورة    .1
فـــي الوطـــن العربـــي:  الجـــراد الصحـــراوي 
التعـــرف علـــى نباتـــات 

الرعي 
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الجـــراد  توالـــد  لبيئـــات  الطبيعـــي 
1989م. الصحـــراوي/ 

الجـــراد  ملكافحـــة  تدريبيـــة  دورة   .2
الصحـــراوي فـــي الوطـــن العربـــي: تحـــركات 
العربـــي  الوطـــن  فـــي  الصحـــراوي  الجـــراد 
والتنبـــؤ والظـــروف البيئيـــة املؤثـــرة عليهـــا/ 

1989م.

3.  دورة تدريبية في مجال مكافحة الجراد 
الصحـــراوي فـــي الوطـــن العربـــي: االبحـــاث 
الصحـــراوي  الجـــراد  علـــى  اجريـــت  التـــي 

والنطـــاط فـــي الـــدول العربيـــة /1989م.

مكافحـــة  مجـــال  فـــي  تدريبيـــة  دورة    .4
العربـــي:  الوطـــن  فـــي  الجـــراد الصحـــراوي 
التوجهـــات الحديثـــة لألبحـــاث فـــي مجـــال 
1989م. الصحـــراوي/  الجـــراد  مكافحـــة 

دورة تدريبيـــة حـــول خطـــر املبيـــدات    .5
وتأثيرهـــا علـــى صحـــة االنســـان والحيـــوان 
وتلـــوث البيئـــة / عمـــان-االردن / 1992م.

6.  دورة حـــول تحليـــل املبيـــدات واالثـــر 
املتبقـــي لهـــا / دمشق-ســـوريا / 1993 م.

الزيتـــون  آفـــات  حـــول  تدريبيـــة  دورة   .7
وبرامـــج مكافحتهـــا املتكاملـــة فـــي دمشـــق-
ســـوريا عـــام 1994 وتم تكـــرار هذه الدورة 

عـــام1995.

8.  دورة تدريبيـــة حـــول مرض البيوض في 
النخيـــل لـــدول املغـــرب العربـــي، فـــي تونـــس 

عام 1995.

فســـائل  انتـــاج  حـــول  تدريبيـــة  دورة   .9
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جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 2017. 

43. دورة تدريبيـــة فـــي مجـــال اســـتخدام 
التقنيـــات الحيويـــة في مكافحـــة االفات في 

مصـــر، جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 2017.

44.  دورة تدريبيـــة فـــي مجـــال االســـتقصاء 
الوبائـــي وتحليـــل املخاطـــر، فـــي دولـــة قطـــر 

.2017

45. دورة تدريبيـــة فـــي مجـــال العمليـــات 
الزراعيـــة البســـتانية للنخيـــل فـــي ســـلطنة 

عمان2017 م   

تطويـــر  مجـــال  فـــي  تدريبيـــة  دورة   .46
والفحـــص  الزراعـــي  الحجـــر  إجـــراءات 
التشـــخي�صي الســـريع لآلفـــات واألمـــراض 
.2018 البحريـــن  ممكلـــة  فـــي  املنافـــذ  فـــي 

47. دورة تدريبيـــة فـــي مجال حياة سوســـة 
اكتشـــافها،  وطـــرق  الحمـــراء  النخيـــل 
فـــي مدينـــة اإلحســـاء – اململكـــة العربيـــة 

2018 الســـعودية 

األمـــراض  مجـــال  فـــي  تدريبيـــة  دورة   .48
النباتيـــة اإلســـتراتيجية التـــي تصيـــب أهـــم 
والطـــرق  مصـــر  فـــي  الحقليـــة  املحاصيـــل 
الحديثة للمكافحة في القاهرة - جمهورية 

مصـــر العربيـــة، 2019

49. دورة تدريبيـــة فـــي مجـــال املمارســـات 
التصنيعية الجيدةGMP وتطبيق معايير 
ســـامة الجـــودة والغـــذاء، فـــي القاهـــرة - 

جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 2019 

50. دورة تدريبيـــة حـــول أســـس اإلدارة 
فـــي  الحشـــائش  ملكافحـــة  املتكاملـــة 
املحاصيل الحقلية والبســـتانية والخضر 
وجوانب الجســـور واملصـــارف بمصر بحثا 
وتطبيقـــا فـــي القاهـــرة - جمهوريـــة مصـــر 

العربيـــة 2019

اإلدارة  مجـــال  فـــي  تدريبيـــة  دورة   .51
املســـتدامة للمصايـــد فـــي الدوحـــة – دولـــة 

قطـــر خـــال الفتـــرة 2019.

تدريـــب مدربيـــن  ورشـــتي عمـــل   .52
)TOT( ملكافحـــة سوســـة النخيل الحمراء 
مكتـــب الفـــاو، فـــي عمان، اململكـــة األردنية 

.2019 الهاشـــمية

دورة تدريبيـــة قطريـــة فـــي مجـــال   .53
مكافحة سوســـة النخيل الحرماء، في دير 
عـــا، اململكـــة االردنيـــة الهاشـــمية 2021. 

6 - محور تبادل الراي والخبرة:

وورش  والنـــدوات  املؤتمـــرات  يشـــمل 
العمـــل واللقـــاءات الســـمينارات وهـــي مـــن 
اهم االنشـــطة التي تقوم بها املنظمة على 
واالقليمـــي  والقومـــي  القطـــري  املســـتوى 
لغايات تبادل االراء والخبرات واملعلومات 
والخـــروج بتوصيـــات علميـــة فنية مثمرة، 
قابلـــة للتطبيـــق، بحيـــث تتبناهـــا املنظمـــة 

فـــي خططهـــا التنفيذيـــة، وهـــي كالتالـــي:.

املكافحـــة  حـــول  القوميـــة  النـــدوة   .1
وترشـــيد  الزراعيـــة  لافـــات  املتكاملـــة 
اســـتخدام املبيـــدات الكيماويـــة فـــي الدول 
العربيـــة عقـــدت بمدينـــة الجزائـــر 1984.

2. النـــدوة القوميـــة حـــول خطـــر املبيـــدات 
وتاثيرهـــا علـــى صحـــة االنســـان والحيـــوان 

وتلـــوث البيئـــة عقـــدت فـــي بيـــروت 1992.

النـــدوة القوميـــة حـــول ادارة التنميـــة   .3
الزراعيـــة فـــي الوطـــن العربـــي، عقـــدت فـــي 

.1993 القاهـــرة 

األشـــجار  ملســـؤولي  القومـــي  اللقـــاء   .4
املثمـــرة ملناقشـــة وثيقـــة مشـــروع قومـــي 
لتطوير األشـــجار املثمـــرة ووقايتها بالوطن 

1996 العربـــي لبنـــان 

مكافحـــة  حـــول  اإلقليميـــة  النـــدوة   .5
وحفـــارات  الحمـــراء  النخيـــل  سوســـة 
الســـاق والجـــذور في دول مجلـــس التعاون 

1998 االمـــارات  الخليجـــي 

6. النـــدوة القومية حـــول مبيدات االفات 
الزراعيـــة وامكانيـــة تجنـــب اخطارهـــا فـــي 
الوطن العربي، عقدت في ابو ظبي 1999.

تشـــجيع  حـــول  القوميـــة  النـــدوة   .7
إســـتخدام املكافحـــة املتكاملـــة للحـــد مـــن 

1999 االمـــارات  البيئـــة  تلـــوث 

8. لقاء الخبراء التشاوري حول االنشطة 
البحثيـــة والتطويريـــة املشـــتركة فـــي مجـــال 
التقانـــات الزراعيـــة الحيويـــة، عقـــدت فـــي 

القاهـــرة 2002.

مجـــاالت  حـــول  قوميـــة  عمـــل  حلقـــة   .9
لافـــات  الحيويـــة  املكافحـــة  اســـتخدام 
الزراعيـــة للحـــد من تلـــوث البيئة، عقدت 

فـــي دمشـــق 2002.

10. لقاء مســـئولي وقاية النبات للتســـنيق 
االفـــات  مكافحـــة  مجـــال  فـــي  والتعـــاون 
العربـــي  الوطـــن  فـــي  الوبائيـــة  واالمـــراص 

2004 االردن 

11. ورشـــة عمـــل حـــول االدارة املتكاملـــة 
املنطقتيـــن  فـــي  الهامـــة  االفـــات  لبعـــض 
العربية والشـــرق االدنى، دمشـــق، ســـوريا 

.2006
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12. لقـــاء خبـــراء حـــول اســـتخدام بدائـــل 
غـــاز بروميـــد امليثيـــل فـــي الوطـــن العربـــي، 
الليبيـــة  العربيـــة  الجماهيريـــة  طرابلـــس، 

.2006

13. ورشـــة عمـــل حـــول االدارة املتكاملـــة 
لبعـــض االفـــات النباتيـــة الهامـــة فـــي دول 
االدنـــى،  والشـــرق  العربيـــة  املنطقتيـــن 
الســـورية  العربيـــة  الجمهوريـــة  دمشـــق، 

.2006

14.  ورشـــة عمـــل حـــول ســـامة االغذيـــة 
العربيـــة  الـــدول  تســـتوردها  التـــي 
واالجـــراءات الوقائيـــة الازمـــة، دولة قطر 

.2 0 0 8

واحـــدة  حـــول صحـــة  عمـــل  ورشـــة   .15
النباتيـــة  واآلفـــات  األمـــراض  بعنـــوان 
والحيوانيـــة والســـمكية العابـــرة للحـــدود 
نظمتهـــا  والتـــي  اإلقليمـــي  التعـــاون  حالـــة 
باألمـــم  والزراعـــة  األغذيـــة  منظمـــة 
منظمـــة  مـــع  )بالتعـــاون  الفـــاو  املتحـــدة( 
وقايـــة النبات في الشـــرق األدنـــى، وذلك في 

 .2018 املغربيـــة  -اململكـــة  الربـــاط 

حـــول  األول  الدولـــي  االجتمـــاع   .16
االســـاليب املبتكـــرة واملســـتدامة ملكافحـــة 
حشـــرة سوســـة النخيل الحمراء في مدينة 
منظمـــة  مـــع  بالتعـــاون  ايطاليـــا  بـــاري، 
االغذيـــة والزراعـــة لألمـــم املتحـــدة الفـــاو 

.2018

لإلطـــار  االتصـــال  نقـــاط  اجتمـــاع   .17
والصحـــة  الصحـــة  مللفـــي  املؤسســـاتي 
النباتية والعوائق الفنية للتجارة في إطار 
منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى، 
الهاشـــمية  األردنيـــة  اململكـــة   – عمـــان 

.2019

سوســـة  بشـــأن  املانحيـــن  اجتمـــاع   .18

تكريـــم  حفـــل  وفـــي  الحمـــراء  النخيـــل 
الفائزيـــن بجائـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل 
التمر بأبوظبي وأجراء لقاءات مع مسئولي 
املركـــز الدولـــي للزراعـــة امللحيـــة والهيئـــة 
العربية لاستثمار ولإلنماء الزراعي بدبي, 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة 2019م.

19.  ورشـــة عمـــل إقليمية خاصة بإدماج 
التجـــارة:  علـــى  الفنيـــة  القيـــود  ملفـــات 
اإلطـــار  فـــي  النباتيـــة  والصحـــة  الصحـــة 
التشـــريعي ملنطقة التجارة 2019/عمان، 

االردن. 

20. االجتمـــاع التشـــاوري حـــول تطبيـــق 
الجيـــدة  الزراعيـــة  املمارســـات  إطـــار 
اللجنـــة  مـــع  فـــي األردن ولبنـــان  الوطنيـــة 
أســـيا  لغـــرب  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
األردنيـــة  اململكـــة  عمـــان،  )االســـكوا(، 

.2019 الهاشـــمية 

الصحـــة  للجنـــة  الثانـــي  االجتمـــاع   .21
والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى بالقاهرةـ  جمهورية 

مصـــر العربيـــة خـــال الفتـــرة 2019.

الصحـــة  للجنـــة  الثالـــث  االجتمـــاع   .22
منطقـــة  أطـــار  فـــي  النباتيـــة  والصحـــة 
التجـــارة الحـــرة العربيـــة الكبـــرى، باألمانـــة 
العامـــة لجامعـــة الدول العربيـــة بالقاهر/ 

2019م. العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة 

مشـــروع  فعاليـــات  فـــي  املشـــاركة   .23
التوأمـــة لدعـــم إنشـــاء منهجيـــة الجـــودة 
داخـــل مصالـــح وقايـــة النبـــات واملراقبـــة 
التقنية، وزارة الفاحة والتنمية والصيد 

2019م. بالجزائـــر  البحـــري 

فـــي  الفنيـــة  املســـــــــاهمة  محـــــــــــور    -  7
أنشــــــــــطـــــــة املؤســــســـــــــــــــــات واملنــــظــــــمـــــــــــات 

والدوليـــــــــة: واالقليـــــــميـــــــــة  العربيـــــــــــة 

الهيئـــات  مـــع  املنظمـــة  تعـــاون  إطـــار  فـــي 
العاقـــة  ذات  النظيـــرة  واملؤسســـات 
بالتنميـــة الزراعيـــة، ســـواء اإلقليميـــة أو 
أنشـــطة  فـــي  املنظمـــة  شـــاركت  الدوليـــة، 
تلك املنظمات سواء املؤتمرات والندوات 
وورش العمل ولقاءات املسؤولين بتقديم 
املتخصصـــة  العلميـــة  االوراق  عديـــد 
وترشـــيد  املتكاملـــة  املكافحـــة  مجـــال  فـــي 

اســـتخدام املبيـــدات، بيانهـــا كمـــا يلـــي:

نـــدوة »حظـــر املبيـــدات وتأثيرهـــا علـــى   .1
صحة االنســـان والحيـــوان وتلوث البيئة« 
ورقـــة املنظمـــة تحـــت عنـــوان »املكافحـــة 
املتكاملـــة ودورهـــا فـــي ترشـــيد اســـتخدام 
املبيـــدات وأثـــر ذلـــك علـــى تقليـــل اخطـــار 
التلـــوث البيئـــي » عقدتهـــا االمانـــة العامـــة 
التحـــاد املهندســـين الزراعييـــن العـــرب فـــي 

.1992 بيـــروت 

2. اجتمـــاع الخبـــراء العـــرب حـــول التنمية 
الزراعيـــة والريفيـــة املســـتدامة فـــي الوطن 
عنـــوان:  تحـــت  املنظمـــة  ورقـــة  العربـــي، 
فـــي  الزراعيـــة  الكيماويـــات  »اســـتخدام 

الوطـــن العربـــي« فـــي القاهـــرة 1994.

3. املؤتمـــر العربـــي الخامـــس لعلـــوم وقايـــة 
النباتـــات، ورقـــة املنظمـــة تحـــت عنـــوان 
»دور املنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة 
فـــي مجال وقايـــة النباتات« في مدينة فاس 

املغربيـــة 1994.

قدمـــت  البلديـــات،  اســـبوع  مؤتمـــر   .4
املنظمـــة ورقـــة حـــول »التأثيـــرات البيئيـــة 
والصحية للمبيدات«في االمارات العربية 

.1996 املتحـــدة 

5. املؤتمر الدولي ملكافحة الحيوية لآلفات 
الزراعـــة، ورقـــة املنظمـــة تحـــت عنـــوان« 
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املكافحـــة الحيويـــة لسوســـة النخيـــل فـــي 
دول مجلس التعاون الخليجي« في جامعة 

حلب بســـوريا عـــام 1999.

الحيويـــة  للتقانـــات  الدولـــي  املؤتمـــر   .6
فـــي الزراعـــة الحاضـــر واملســـتقبل، ورقـــة 
املنظمـــة تحـــت عنـــوان« جهـــود املنظمـــة 
العربية للتنمية الزراعية في مجال تعزيز 
اســـتخدام التقانـــات الحيويـــة فـــي الزراعة 
العربية«فـــي جامعـــة البلقاء في االردن عام 

.2000

7. نـــدوة املعهد العربي للصحة والســـامة 
املهنيـــة التابـــع ملنظمـــة العمـــل الدوليـــة، 
ورقـــة املنظمـــة تحـــت عنـــوان »املخاطـــر 
عـــن  الناجمـــة  والبيئيـــة  الصحيـــة 
اســـتخدام املبيدات الزراعية والحشـــرية 
واملخصبـــات » فـــي دمشـــق بســـوريا 2000.

8. املؤتمـــر الزراعي الرابع للبحث العلمي 
ورقـــة  آمـــن،  زراعـــي  إنتـــاج  اجـــل  مـــن 
املنظمـــة تحت عنـــوان »مرئيات املنظمة 
وجهودهـــا فـــي مجـــال حفز وتعزيـــز االنتاج 
االمثـــل  واالســـتغال  االمـــن  الزراعـــي 
جـــرش  جامعـــة  فـــي  الزراعيـــة«  املـــوارد 

.2000 عـــام  بـــاالردن 

البحـــوث  تعزيـــز  حـــول  القوميـــة  النـــدوة   .9
التقانـــات  فـــي مجـــال اســـتخدامات  املشـــتركة 
ورقـــة  النباتـــي،  االنتـــاج  لتحســـين  الحيويـــة 
املقمـــدة  »االنشـــطة  عنـــوان  تحـــت  املنظمـــة 
مجـــال  فـــي  املشـــتركة  البحـــوث  لتعزيـــز 
لتحســـين  الحيويـــة  التقانـــات  اســـتخدامات 
االنتـــاج النباتي«فـــي القاهرة بمصر عام 2001.

مواءمـــة  بشـــأن  خبـــراء  اجتمـــاع   .10
والتشـــريعات  والنظـــم  املواصفـــات 
للمدخـــات الزراعية بالتعاون مع اللجنة 
آســـيا  لغـــرب  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

)االســـكوا(، ورقـــة املنظمـــة تحـــت عنوان« 
جهـــود املنظمـــة فـــي مجال توحيد وتنســـيق 
التشريعات والقوانين الخاصة باملبيدات 
والصحـــي  الزراعـــي  والحجـــر  الزراعيـــة 
والبيطـــري فـــي الوطن العربـــي » في القاهرة 

بمصـــر عـــام 2002.

11. الندوة القومية حول االساليب االمنة 
والكيماويـــات  املبيـــدات  مـــن  للتخلـــص 
املنظمـــة  ورقـــة  وعبواتهـــا،  الفاســـدة 
تحـــت عنـــوان »واقـــع املبيـــدات الكيماويـــة 
الوطـــن  فـــي  املســـتخدمة  غيـــر  الزراعيـــة 
العربـــي » فـــي بيـــروت بلبنـــان عـــام 2002.

12. املؤتمـــر الدولـــي عـــن اإلدارة املتكاملـــة 
الزيتـــون  معهـــد  الزيتـــون،  لشـــجرة 
التون�صـــي، الجمهوريـــة التونســـية 2008.

للجنـــة  الخامســـة  الـــدورة  اجتمـــاع   .13
مكافحـــة الجـــراد الصحـــراوي فـــي املنطقـــة 
العربية، اغادير، اململكة املغربية 2009.

14. املؤتمـــر اإلقليمـــي األول حـــول إدارة 
فـــي الوطـــن العربـــي،  آفـــات نخيـــل التمـــر 
العربيـــة  االمـــارات  دولـــة  العيـــن،  مدينـــة 

.2012 املتحـــدة 

ملســـئولي  الثانـــي  الـــدوري  اللقـــاء   .15  
وخبـــراء البحـــوث ونقـــل التقنيـــة فـــي مجـــال 
الســـودان  الخرطـــوم،  النباتـــي،  االنتـــاج 

 2013

16. املشـــاركة فـــي امللتقـــى الدولـــي للتنـــوع 
الحيـــوي وخدمات النظم البيئية، بون – 

أملانيـــا 2013

17. ورشـــة عمـــل مرفـــق البيئـــة العالمـــي، 
مانيـــا، الفلبيـــن، 2013.

18. اجتمـــاع فريـــق الخبراء حول ساســـل 
القيمـــة للزراعة الخضـــراء من أجل حياة 

أفضـــل فـــي املنطقـــة العربيـــة الـــذي دعـــت 
الدولـــي  للتعـــاون  األملانيـــة  الجمعيـــة  لـــه 
)GIZ( ولجنـــة األمم املتحـــدة االقتصادية 
 )ESCWA( آســـيا  لغربـــي  واالجتماعيـــة 
الطبيعـــة،  لحمايـــة  العربيـــة  والشـــبكة 

بيـــروت – لبنـــان2013 .

19. ورشـــة عمل«نحـــو شـــهادات مشـــتركة 
فـــي  الغذائيـــة  والـــواردات  للصـــادرات 
اململكـــة  عمـــان،   ،« العربيـــة  املنطقـــة 

.2017 الهاشـــمية  االردنيـــة 

الحـــد  فـــي  املنظمـــة  جهـــود  - ملخـــص   8
مـــن انتشـــار اآلفـــات واألمـــراض النباتيـــة 

للحـــدود:  العابـــرة 

هناك كم هائل من االنشطة والفعاليات 
التـــي انجزتهـــا املنظمـــة العربيـــة للتنميـــة 
واملكافحـــة  االدارة  مجـــال  فـــي  الزراعيـــة 
املســـتوطنة  النباتيـــة  لافـــات  املتكاملـــة 
والعابـــرة للحـــدود، ممـــا انعكـــس ايجابـــا 
وبشكل كبير على حماية الثروات النباتية 
فـــي ااملنطقـــة العربيـــة وزيـــادة واســـتقرار 
فـــرص  وتحســـين  املحصولـــى  االنتـــاج 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  التجـــاري  التبـــادل 
والعالـــم، ومـــا زال هنـــاك الكثير من الجهد 
املمكـــن بذلـــه، مـــن أجـــل أحـــداث نقلـــة 

نوعيـــة فـــي هـــذا املجـــال.

تعتبـــر مكافحة اآلفـــات واالمراض النباتية 
 فـــي اســـتراتيجيات الـــدول 

ً
 اساســـيا

ً
محـــورا

الوطنيـــة.  املحصوليـــة  ثرواتهـــا  لحمايـــة 
 ،

ً
كثيـــرا الجهـــود  تلـــك  تباينـــت  وقـــد  هـــذا 

فبعضهـــا  تـــم فـــي إطـــار تطبيـــق اجـــراءات  
والبعـــض  النباتيـــة،  والصحـــة  الصحـــة 
املكافحـــة  برامـــج  تطبيـــق  فـــي  كان  اآلخـــر 
النباتيـــة،  واالمـــراض  لافـــات  املتكاملـــة 
فـــي إطـــار خطـــط وطنيـــة  للحد من انتشـــار 
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االفـــات واالمـــراض النباتيـــة  املســـتوطنة 
والعابـــرة للحـــدود، باالضافـــة إلـــى توجـــه 
اديلـــة  طـــرق  الســـتخدام  الـــدول  بعـــض 
فغـــي عمليات املكافحـــة والوقاية من تلك 
املهددات .يمكن القول أن جهود املنظمة  
كانـــت مقـــدرة وفاعلـــة وذات تاثيـــر مباشـــر 
علـــى عمليـــات الحـــد مـــن انتشـــار اآلفـــات 
واالمـــراض النباتيـــة املســـتوطنة والعابـــرة 
للحـــدود  فـــي املنطقـــة العربيـــة قـــي املـــدى 

القصيـــر واملتوســـط والبعيـــد وكمـــا يلـــي:

1. ســـاعدت املنظمة من خال االنشـــطة 
العديـــدة التـــي نفذتهـــا خـــال فتـــرة عملهـــا 
السابقة في مجال وقاية النبات ومكافحة 
العابـــرة  النباتيـــة  واالمـــراض  اآلفـــات 
للحـــدود دولها االعضاء في تطوير التدابير 
بالصحـــة  املرتبطـــة  والفنيـــة  القانونيـــة 
الخطـــط  ووضـــع  النباتيـــة  والصحـــة 
لحمايـــة  الضروريـــة  واالســـتراتيجيات 
الثـــروات املحصوليـــة الوطنيـــة وضمـــان 

الجيـــدة. الزراعيـــة  املمارســـات 

ســـاعدت  فنيـــة،  معونـــات  تقديـــم   .2
الكـــوادر الفنيـــة العربيـــة واملزارعيـــن علـــى 
تطويـــر أســـاليب حديثـــة ملكافحـــة اآلفـــات 

للحـــدود. العابـــرة  النباتيـــة  واالمـــراض 

العربيـــة علـــى  الـــدول  3. تشـــجيع وحـــث 
تطبيـــق برامـــج املكافحـــة املتكاملة لآلفات 
الزراعيـــة واملمارســـات الزراعيـــة الجيـــدة 
لضمـــان  الحصـــاد  بعـــد  مـــا  ومعامـــات 
منتـــج خالـــي مـــن االفـــات والحشـــرات ومـــن 

املبيـــدات. متبقيـــات 

4. املســـاهمة فـــي بنـــاء قـــدرات عـــدد مـــن 
الكـــوادر الفنيـــة العربيـــة فـــي مجـــال تقييـــم 
املخاطـــر وتحليلهـــا وتحديـــد خيـــارات إدارة 

املخاطـــر واألزمـــات وضمـــان تنفيذهـــا.

5. املســـاعدة فـــي تبـــادل الخبـــرات الدروس 
بيـــن  والزيـــارات  واملعلومـــات  املســـتفادة 
العربيـــة  الـــدول  فـــي  والباحثيـــن  الخبـــراء 
وخاصـــة فـــي إطـــار االقاليـــم الجغرافيـــة  

الوعـــي  نشـــر  فـــي  الفاعلـــة  املســـاهمة   .6
ترشـــيد  واســـاليب  وطـــرق  بإجـــراءات 

الحشـــرية. املبيـــدات  اســـتخدام 

9 - النظـــرة املســـتقبلية: ســـتقوم املنظمـــة 
العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة وخـــال الفترة 

القادمـــة بمـــا يلي:

الـــدول  بيـــن  الزيـــارات  تبـــادل  تعزيـــز   .1
لاطـــاع  والخبـــراء  للمختصيـــن  العربيـــة 
علـــى التجـــارب الناجحـــة لبعـــض الـــدول 
الصحـــة  واجـــراءات  الوقايـــة  مجـــال  فـــي 
اســـتخدام  وتقنيـــن  النباتيـــة  والصحـــة 

ملبيـــدات. ا

2. تشجيع املشاركة في املؤتمرات العربية 
اآلفـــات  إدارة  فـــي  تبحـــث  التـــي  والدوليـــة 
للحـــدود،  العابـــرة  النباتيـــة  واالمـــراض 
ودعم التنســـيق العربـــي واالقليمي في هذا 

املجـــال.

بنـــاء  أنشـــطة  تنفيـــذ  فـــي  االســـتمرار   .3
القدرات للعاملين في مجال وقاية النبات 

فـــي الـــدول العربيـــة.

متخصصـــة  ارشـــادية  برامـــج  تطويـــر   .4
بإجـــراءات  الوعـــي  نشـــر  فـــي  للمســـاعدة 
واملكافحـــة  النباتيـــة  والصحـــة  الصحـــة 
املتكاملـــة لآلفـــات واالمـــراض النباتيـــة فـــي 

العربيـــة. املنطقـــة 

التشـــريعات  تطويـــر  فـــي  املســـاعدة   .5
فـــي  للتجـــارة  املنظمـــة  واللوائـــح  والنظـــم 
وبخاصـــة  الزراعيـــة  واملنتجـــات  الســـلع 

املتصـــل منها بإجـــراءات الصحة والصحة 

التجـــارة. أمـــام  والعوائـــق  النباتيـــة 

6. االســـتمرار فـــي عمليـــة توحيـــد اجـــراءات 

تســـجيل املبيـــدات الزراعيـــة فـــي الوطـــن 

العربـــي.

7. تطويـــر التشـــريعات الخاصـــة بالحجـــر 

الدوليـــة  املعاييـــر  مـــع  لتتما�صـــى  الزراعـــي 

ورفـــع  الزراعـــي  الحجـــر  اجهـــزة  ودعـــم 

 . ئتهـــا كفا

8. دعـــم جهـــود الـــدول العربيـــة فـــي اجـــراء 

االعـــداء  حـــول  مســـتمرة  مســـوحات 

الحيوية لآلفات النباتية وتشجيع تبادلها 

تحـــت مظلـــة املنظمـــة.

9. العمـــل علـــى تحديث الدليل االرشـــادي 

الـــذي أصدرتـــه حـــول اجـــراءات الحجـــر 

الزراعـــي النباتـــي فـــي الـــدول العربيـــة. 

10. العمـــل علـــى اصدار دليل استرشـــادي 

عربـــي لبرامـــج املكافحـــة املتكاملـــة لآلفـــات 

الزراعيـــة فـــي املنطقـــة العربية. 

11.  العمـــل على اصدار دليل استرشـــادي 

عربي حول »املبيدات الزراعية في الوطن 

العربي«. 

املراجع:

جميـــع مـــا ذكـــر موثـــق فـــي مكتبـــة املنظمـــة 

شـــكل  علـــى  الرزاعيـــة  للتنميـــة  العربيـــة 

نســـخة ورقية او على شـــكل الكتروني على 

http://www.aoad.org/ موقع املنظمة

aoad-library

محفظـــة  والصـــور  الحقـــوق  وجميـــع 

للمنظمـــة العربيـــة للتتنميـــة الزراعيـــة .
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الّنخلة واألنساق الثقافية الظاهرة الّنخلة واألنساق الثقافية الظاهرة 
والمضمرة عند شعراء الحداثةوالمضمرة عند شعراء الحداثة

الّنخلة واألنساق الثقافية الظاهرة 
والمضمرة عند شعراء الحداثة

قافي 
ّ
قد الث

ّ
خلة في ضوء الن

ّ
تقـوم هـذه الدراسـة علـى تقـديم قـراءة نقديـة لشعراء الحداثة فيما كتبوه عن الن

 علــى الوصــف الخارجــي بقــدر مــا 
ً
منطلقــة مــن فرضيــة أن شــعراء الحداثــة لــم يكــن اهتمامهــم بالطبيعــة قائمــا

 مــع معانيهــا الجميلــة كفــيء وكظــل وكامــرأة وكلوحــة جميلــة ناطقــة لهــا تشــكيالت مختلفــة متماهيــة 
ً
كان تماهيــا

جرة من معان مختلفة لدى شاعر الحداثة 
ّ

له الش
ّ
مع الفن التشكيلّي إضافــــة إلــــى أنهــــا نــــّص رمـــزّي فيما تشك

خلــة وتشــكله فــي نســقين إثنيــن: 
ّ
ممــا يعنــي غنــى شــعر الحداثــة فــي أنســاقه الجديــدة حــول الن

لجينة علي نبهان
باحثة في التراث وشاعرة، سورية

logien1973@gmail.com
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همـــا: نســـق ثقافـــّي معلـــن، وهـــو عمـــل 
ّ
أول

قصـــدّي ناتـــج عـــن وعـــي املبـــدع ويعـــّد جـــزأ 
عبـــة الجمالّيـــة التـــي هي من أنســـاق 

ّ
مـــن الل

ل إضافـــة شـــعرّية 
ّ
ـــعر الحديـــث، وشـــك

ّ
الش

جديـــدة عـــن الّنخلـــة.

مضمـــرة)1(   ثقافّيـــة  أنســـاق  وثانيهمـــا: 

قافة من غرسها في ما قيل من 
ّ
نت الث

ّ
تمك

شـــعر الحداثة حول الّنخلة وتمريرها عبر 
غوايـــات الّرمـــز. 

ومـــن طبقـــة النـــّص الظاهـــر، ذي اللغـــة 
محـــّدٍد  زمـــٍن  فـــي  واملتموضعـــة  الثابتـــة، 
النمطّيـــة،  النحوّيـــة  والعاقـــات  مـــاٍض، 
 
ُ
يـــة أو األفقّيـــة إلـــى طبقـــة

ّ
والداللـــة الخط

النـــّص املضمـــر، كنـــّص التأويـــل، ونـــّص 
الزمانـــّي  والثبـــات  النســـق  علـــى  التمـــّرد 
واللغوّي، ونّص إحياء العاقة مع التاريخ 
والطبيعـــة واإلنســـان والتغّيـــر والحركـــة)2(.

خلـــة 
ّ
ـــجرة الن

ّ
وعـــن غوايـــات الّرمـــز عبـــر الش

يمكـــن تمييـــز ثـــالث ســـمات لهـــا:

يبـــدأ  الشـــعري  الّرمـــز  أّن  األولـــى: 
مـــن الواقـــع ليتجـــاوزه، فيصبـــح 
، وال يتحّقق 

ً
أكثر صفاء وتجريدا

 
ّ
إال التجريـــدّي  املســـتوى  هـــذا 
ـــجرة- 

ّ
بعـــزل الّرمـــز عـــن تخـــوم املـــاّدة )الش

الّنخلـــة(، وتجريـــده مـــن املعانـــي الحســـّية 
املواكبـــة لـــه فـــي عالـــم الواقـــع.

 
ً
ـــعري هنـــا تحديـــدا

ّ
الثانيـــة: أن الّرمـــز الش

 للواقـــع، بـــل هـــو 
ً
مـــع الّنخلـــة ليـــس تحليـــا

تكثيـــف لـــه، عبر ربطها بالحلـــم، أو اإليماء 

)1( الغذامي، عبد هللا، النقد الثقافي، ص 84 - 81.
)2( عودة، ناظم، حضورية النص املضمر، مقال منشور في مجلة اإلمارات الثقافية، العدد 79، 2019

)3( مخوخ، فؤاد، الرمز أساس الوجود اإلنساني، توحيد النقائض وتجميع األضداد، مكناس، املغرب، مجلة اإلمارات الثقافية، 2019
)4( الخليل، أحمد محمود، جماليات الرمز الشعري، دار الفكر املعاصر، بيروت، 1996، ص14

ـبهات" التقليد، مقال منشور في مجلة اإلمارات الثقافية، العدد 52، ديسمبر، 2016
ُ

)5( تاقي، سعيدة، الشعر العربي، حقوق اإلبداع و"ش

ر على عناصر 
ّ
بـــة التـــي تتوف

ّ
بالصـــورة املرك

ذات ســـمات مشـــتركة، وهـــذا التكثيـــف 
تتعـــّدد معـــه مســـتويات الّتأويـــل. 

خصــــــــــــــــائص  مــــــــــــن  الـــــّرمــــــــــز  أّن  الثـــة: 
ّ
الث

خصـــــــــــــــائص  مـــن  وليـــس  األســـــــــــــــلوب، 
الكلمـــات، وبعبـــارة أخرى: إنذ قيمة الّرمز 
ـــعرّي ال تتحّقـــق بالكلمـــة املفـــردة، وال 

ّ
الش

البســـيطة وحدهـــا،  اللغوّيـــة  بالوحـــدات 
ـــى قيمتـــه الجمالّيـــة علـــى نحـــو 

ّ
وإنمـــا تتجل

 
ً
 تعبيرّيـــا متفاعـــا

ً
أوضـــح فـــي كونـــه نســـقا

.
ً
ومتكامـــا

وتقودنا هذه الغوايات الثاث الى املقارنة 
باعتبـــاره  الّرمـــز  والصـــورة،  الّرمـــز  بيـــن 
ـــب)3( 

ّ
واملرك والجمالـــّي  املعنـــوّي  املعطـــى 

الح�ّصـــّي  املعطـــى  باعتبارهـــا  والّنخلـــة   ،
فـــي  الّرمـــز  أّن  غيـــر  والطبيعـــّي  والجمالـــّي 
وحدتـــه األولـــى صـــورة حّســـية تشـــير إلـــى ما 
هـــو معنـــوّي، غيـــر أّن هـــذه الصـــورة تكـــون 
قاصـــرة بمفردهـــا عن اإليحاء من املنظور 
الرمـــزّي  املضمـــون  يقـــوم  وال  الرمـــزّي، 
ـــه، وهـــذا األمـــر ال يكـــون 

ّ
إال باألســـلوب كل

 فـــي الصـــورة، إذ تقـــوم الصـــورة 
ً
مطلوبـــا

 أخـــرى 
ً
 بالكلمـــة املفـــردة، وأحيانـــا

ً
أحيانـــا

بالعبـــارة الواحـــدة كما ســـيرد عند تحليلنا 
الّنخلـــة. لنصـــوص الحداثـــة حـــول 

ومـــن هنـــا فـــإّن الّرمـــز ال يقـــّرر، وال يصـــف، 
 غير مباشر 

ً
بْل يؤمئ ويوحي بوصفه تعبيرا

عـــن الجوانـــب الســـايكولوجّية)4( .

املفتتح

عرّي 
ّ

عر في راهن اإلبداع الش
ّ

ر وضع الش تغيَّ
، حيـــث إّن 

ً
عمـــا كان الحـــال عليـــه قديمـــا

املخيـــف  الرقمـــّي  اإللكترونـــّي  االنــــفتاح 
الذي يشهده عالـم الكتـابة اليـوم ترك كّل 
األبــــواب والّنـوافذ مـواربة دون حـراسة أو 
عر العربّي 

ّ
تحــــصين. وبرغم أن تقاليد الش

ر 
ّ
القديـــم لـــم تكـــن تمتلـــك من قبل مـــا يوف

إمكانـــات التحصيـــن أو الحراســـة، إال أّن 
اإلبـــداع الّراهـــن ال ينشـــغل ِبــــنسج الّصلـــة 
لفظ واملعنى، في أفق 

ّ
د بين ال حمة بتفرُّ

َّ
الا

ـــرض عبر 
َ
اقتنـــاص الوجـــود الشـــعرّي املفت

ي.  ِ
ّ
ــــل

ُ
توليـــد الجديـــد مـــن بـــذور الشـــائع الك

عرّية على ممارسة 
ّ

ه يشيد كينونته الش
ّ
إن

عب، 
َّ
ـك واالستكشاف والتجريب والل

ّ
الش

دون الركـــون إلـــى يقـيــــن املنَجـــز الشـــعري 
تأسيســـه  علـــى  تعبـــت  مـــا  أو  القديـــم، 

 .)5( ـــعرّية العربّيـــة قديمـــاً
ّ

الش

، الّتي قال بها أرسطو 
ً
محاكاة الطبيعة إذا

كوظيفة شعرّية مركزّية، أخذت بالتهاوي 
مثلهـــا  ـــعرّية. 

ّ
الش الحداثـــة  مواجهـــة  فـــي 

مثـــل النظريـــات التـــي تتعامـــل مـــع الشـــعر 
كوعـــاء للمعرفـــة وأداة للمتعـــة. وبالتالـــي 
ـــعر وســـيلة للتبليـــغ الجمالـــّي 

ّ
لـــم يعـــد الش

باملعنـــى املتعـــارف عليـــه. كمـــا أّن قدســـية 
ـــعرّي صـــارت محـــّل اختـــاف. 

ّ
القـــول الش

منطقـــة  العلـــم  اختـــراق  مـــع   
ً
خصوصـــا

)الاوعـــي( وتبديـــد أوهـــام اإللهـــام. 

ـــعر 
ّ

ومـــن ركام هـــذه املحـــاكاة نهـــض الش
الحديـــث، بتصـــّور اوكتافيـــو بـــاث، علـــى 
ميثولوجيا شـــخصّية، على عكس الشعر 
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القديم الذي ينهل من منابع ال شخصّية. 
اعر القديم كان يراهن على 

ّ
بمعنى أّن الش

إنتـــاج املعنـــى العـــام مـــن خـــال مرجعّيـــات 
شـــمولّية، فـــي الوقـــت الـــذي يحتكـــم فيـــه 
ـــاعر الحديث إلى معناه الخاص الذي 

ّ
الش

يعنيه هو بمعزل عن اإلكراهات الجمعّية 

بـــكّل صورهـــا 
ومرجعّياتها 
والصوفّيـــة  والقبلّيـــة  الدينّيـــة 
الّتـــي  والّســـحرّية  والتنجيمّيـــة 
ـــعر في مـــدارات الخير 

ّ
تقيـــد الش

والجمـــال والحـــّق. وهـــو ما يعني 
تربـــط  التـــي  الّداللـــة  زحزحـــة 
اعر بالعالم. وتقويض 

ّ
ذات الش

الرؤيـــة أو النظرّية الكاســـيكّية 
ـــعر)6(.

ّ
للش

ومـــن هنـــا فإّن أنســـاق التجريب 
مـــن  الّنخلـــة  علـــى  املفتوحـــة 
ـــاعر 

ّ
بالش صـــة 

ّ
الخا املرجعّيـــة 

)))  عباس، محمد، الشعر الحديث.. ميثولوجيا شخصية، مجلة ثقافات، القدس العربي، سبتمبر 20, 2016 
)7( الغذامي، عبد هللا، النقد الثقافي، ص 70، 71

)8( الخليل، أحمد محمود، جماليات الرمز الشعري، دار الفكر املعاصر، بيروت، 1996، ص22
)9( د. مشاري، عبد هللا النعيم، تدوير الثقافة املادية، مناهج توثيق التراث الشعبي في دولة اإلمارات، إصدار مركز زايد للتراث والتاريخ، إعداد: د. محمد حسن النابودة، ود. محمد 

فاتح زغل، 2001، ص 148
)10( د. مشاري، عبد هللا النعيم، تدوير الثقافة املادية، مناهج توثيق التراث الشعبي في دولة اإلمارات، إصدار مركز زايد للتراث والتاريخ، إعداد: د. محمد حسن النابودة، ود. محمد 

فاتح زغل، 2001، ص 156

عملـــت علـــى تنويعـــات جديـــدة فيمـــا قالـــه 
شـــعراء الحداثـــة مـــن شـــعر سنشـــير إليـــه 
ــــوامله املتداخلة  فـــي هـــذه الّدراســـــــــة وإلى عـــــ

وأبعـــاده املتعـــّددة وحـــدوده العــــــائمة.

فـــي  قّدمناهـــا  تـــي 
ّ
ال النقدّيـــة  املهـــاد  هـــذه 

فـــي  الّدراســـة  هـــذه  عليهـــا  بنينـــا  املفتتـــح 
إثنيـــن:  قســـــــمين 

الّتعريـــف  علـــى  يقـــوم  نظـــرّي  أولهمـــا: 

  )7( ومفاهيمـــه  ـــه 
ّ
وآليات قافـــي 

ّ
الث بالّنقـــد 

 لقـــراءة النصـــوص 
ً
ليكـــون مّتـــكأ نظرّيـــا

ـــعرية لبعـــض شـــعراء الحداثة العرب 
ّ

الش
مـــع الوقـــوف علـــى املضمرات النســـقّية في 
ـــعرّية وتق�ّصـــي التعالقـــات 

ّ
الّنصـــوص الش

يخـــص  ـــعر فيمـــا 
ّ

الش هـــذا  فـــي  النســـقّية 
 الكثير 

ً
الّنخلة. ونشير هنا أننا نّحينا جانبا

علـــى  القتصـــاره  العمـــودّي  شـــعر 
ّ
ال مـــن 

خطاب وصفّي خـــــــــارجّي ســـــــــبق أن بســـــــــط 
فيـــه وال حـــــاجــــــــة لتكـــراره.

وثانيهمـــا: ســـبر بعـــض الـــّرؤى الرمزّيـــة فـــي 

عليـــه  حّرضـــت  التـــي  الحداثّييـــن  شـــعر 
 
ً
رمزّيـــا  

ً
نّصـــا بوصفهـــا  الّنخلـــة  طبيعـــة 

للّنخلـــة  الطبيعـــّي  بالتشـــكيل  يتوّســـل 
تـــي تتماهـــى مـــع 

ّ
ليقـــّدم املعانـــي املختلفـــة ال

ـــاعرة، وكرمز ملعاني 
ّ

ات الش
ّ
املضمر في الذ

إنســـانّية متعـــّددة مـــع احتفاظهـــا ببعـــض 
ـــون أو األوراق املفصّصة 

ّ
خصائصهـــا كالل

ها أو بثمرها أو 
ّ
أو حتى طولها الفارع أو بظل

بفيئهـــا وقربهـــا مـــن اإلنســـان. 

خلة
ّ
الحّس الجمالّي الرؤيوّي والن

ـــعر فاعلّيـــة رؤيوّيـــة جمالّية تشـــكيلّية 
ّ

الش
عرّية 

ّ
تبرز من خال فاعلّية األنســـاق الش

 
ًّ
 لغوّيـــا

ً
ـــاعر يختـــار شـــكا

ّ
التـــي تجعـــل الش

ـــاعر الحقيقـــّي املبدع هو 
ّ

دون آخـــر، والش
ـــذي يمتلـــك الحـــّس الجمالـــّي الرؤيوّي في 

ّ
ال

الّتعبيـــر عـــن تجربتـــه بإيحاء فّنـــي جمالّي)8(. 

ـــراث 
ّ
وفـــي مجـــال الّنخلـــة التـــي هـــي مـــن الت

املـــادّي البيئّي وتعّد من الظواهر الثقافّية 
العامـــات)9(،  مـــن  نظـــام  أّنهـــا  لـــو  كمـــا 
وقـــد ارتبطـــت فـــي املجتمعـــات الخليجّيـــة 
قاطبـــة واملجتمـــع اإلماراتـــي بشـــكل خـــاص 
الخيـــر  وبمعانـــي  االجتماعّيـــة  بالتنشـــئة 
والخصوبـــة والجمـــال والظـــّل كمـــا تشـــير 
التـــي  االجتماعّيـــة  املكانـــة  إلـــى  الّنخلـــة 
ارتبطـــت بشـــخصّية اإلنســـان اإلماراتـــّي، 
وجمـــــــــــاٌل  وســـــــــكٌن  ووطــــــــٌن  أمٌّ  فالّنخلـــــــة 

وظـــٌل.  ــــواٌء  وهـــــ

 كمـــا أّن للّنخلـــة املعنـــى الخـــاّص املرتبـــط 
بالهوّيـــة الشـــخصّية لصاحـــب الّنخـــل وال 
يمكن ألحد أن يدرك أهمّية هذا العنصر 
املـــادّي فـــي املجتمـــع الخليجـــّي إال إذا كان 
الـــذي  الثقافـــّي  بالعمـــق  علـــى وعـــي كامـــل 
لـــه الّنخلـــة ودالالتهـــا الرمزّيـــة املرتبطة 

ّ
تمث

بشـــخصّية الفـــرد الخليجـــّي)10( . 
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الرحمن الرفيع صديقة فيخاطبها بقوله: 
صديقتي، والتي تمثل االحساس الفياض 
بالفـــرح واألمـــان والراحة، وهو االحســـاس 
الـــذي يشـــعره االنســـان عادة عندمـــا يلوذ 
بظـــل الشـــجرة، أو يرتـــاح تحـــت ســـعفات 

النخلـــة املتماوجـــة باالفياء فوق رأســـه: 

صديقتي.. 

الشمس في بـــــــــــــــــــــــــالدها نهر من الضيــــاء 

لم تتــــمــــــتع أرضـــــــها بنعــــمــــة الســــــــــــــــــــماء 

وضحــــــــكــة الربيـــــع والثـــــمــر 

لكن لفح الريح فيها يصنــــــــــع الجمــــــال

صديقتي نمت من الرمال)11( 

لـــم  بالنخلـــة وان  انـــه يرســـم هنـــا شـــيئا 
بنفـــس  يوحـــي  بمـــا  شـــبيها  أو  يذكرهـــا، 
الشـــاعر، التي تقاوم املحل والجفاف من 
حولها، وتنشـــر الظل والخضرة على سعة 
املـــكان. امـــرأة صديقـــة يدعوهـــا الشـــاعر: 
صديقتي؛ فتجتمع في هذه الكلمة خيوط 
 
ً
النفس واملرأة والوطن، وسنأخذ نموذجا
بـــن  آخـــر وهـــو الشـــاعر البحرينـــي أحمـــد 
محمـــد آل خليفـــة وهـــذه الصـــورة للنخلة 

األم/الوطـــن إذ يقـــول:

يئسنا....؟!

كيف يا أمي؟!

، رأت خوصاته السقيا
ً
أيا نخال

دماء براعم األزهار 

تحت ظاللها يجري)12( .

مـــن  شـــفيف  شـــاعر  تجربـــه  إلـــى  ونذهـــب 

)11( راجع قصيدة )نمت على الرمال( ديوان أغاني البحار األربعة: عبد الرحمن رفيع
)12( أحمد بن محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة، ديوان »القمر والنخيل« )1978(، و»العناقيد األربعة )1980(، البحرين

)13(  الشاعـر، د. ماجد األحمد ابو الطيب النميري، سوري من حوران دكتوراه في العلوم الزراعية، نشر ثالثة دواوين شعرية
/https://www.iraqi-datepalms.net ،14( موقع الشبكة العراقية لنخلة التمر(

)15( مجلة القوافي، العدد السادس عشر، 2020، النخلة في الشعر هوية ووطن، سمية دويفي، الجزائر.

الفاتـــح  الديـــن  محـــي  الشـــاعر  الســـودان 
ليرسم لنا صورة جمالية وهو ذلك التماهي 
بيـــن األنثـــى والنخلـــة وهـــو متعطـــش لحيـــاة 
لـــن تمنحـــه إياهـــا إال امـــرأة بمقـــام نخلة وفي 

يقـــول:  نخلـــة"  المـــرأة  ـــع 
ّ
قصيدته"أتطل

أتطلع المرأة نخلة

تحمل عني ثقل الدنيا

تمنحني معنى أن أحيا

أتطلع المرأة نخلة 

ة
ّ
لتجنب أقدامي الذل

ومـــن قطـــر يطـــل علينـــا الشـــاعر الصحفـــي 
مبـــارك بـــن ســـيف آل ثانـــي فـــي قصيـــدة لـــه 

بعنـــوان "إمـــام النخلـــة" يقـــول:

مهجـــورة  الكثيـــب  فـــوق  نخلـــة  يـــا 
الغـــروب يحجبهـــا  األصحـــاب 

معقوفة السعف تناوشها الخطوب

وحيدة خلف الرمال الحمر يدميها الهبوب

في القيظ يحرقها السموم

 وفي صقيع البرد يبحرها الجنوب

 والنخلـــة عنـــد الشـــاعر الســـوري الدكتور 
ماجـــد األحمـــد أبـــو الطيـــب النميـــري)13( ، 
مليحـــة حســـناء باســـقة القـــوام ممشـــوقة 
القـــد كريمـــة ســـخية بمـــا تحملـــه مـــن خير.

هي نخلة أبدت مفاتن حسنها 

كمـــــليـــحـــة زفـــــت إلى العـلــيـــــــــــاء  

هيفاء باسقة القـــوام بديعـــــة 

وأنـــــا وأنت نهــــيــــــــم بالهـــيـــفـــــــــــــــــاء 

تدني القطـــــوف كثـــــيرة فكانما 

فاضت جوانبها بكل عطاء)14(  

أمـــا الشـــاعر العراقـــي رعـــد بنـــدر فهـــو يجـــري 
مقاربـــة بيـــن النخـــل وحالـــة الخـــوف عنـــد 
اإلنسان وكيف أنها صامدة في وجه الريح 
بهـــا  الـــذي يشـــبه نفســـه  الشـــاعر  كحـــال 
متلبسا ثباتها كوقفة رجل ال يخاف يقول:

، فالنخـــل علمــــني 
ً
ما كنـــــــــــــت مرتجـــــــــــــفا

ال يرجف الجذع إن الراجف السعف

يــــانخـــــلة العمــــــر أيــــــامــــــي الـــولـــــودة قـــــــد

هزتك نـــــــــــادبـــــــة فأســـــاقــــط الــحشــــــــــف

أمـــا الشـــاعر غـــازي القصيبـــي فـــي قصيدته 
 
ً
تمامـــا كاألم  رآهـــا  فقـــد  النخيـــل"،  "أم 

ويحـــاول أن يســـترد مـــن أم النخيل طفولة 
قلبـــه الضائعـــة، إذ يقـــول:

ْ
ُبلت

َ
 ذ

ً
أمَّ النخيل! ... هبيني نخلة

ال ؟!
ُ
بـ

َ
 بعد أن ذ

ً
 النخُل غّضا

ُ
هل ينبت

ته
َ
.. ُرّدي على قلبي طفول يا أمُّ

 أِفال
ً
 ناعما

ً
وأرجعي لي شبابا

ولـــم يكـــن الشـــاعر عارف الشـــيخ اســـتثناء 
مـــن هـــذا التأثـــر اإلبداعـــي الخـــاق، فقـــد 
اإلماراتيـــة  البيئـــة  مظاهـــر  انعكســـت 
العتيقـــة على شـــعره أيضا، وكانت النخلة 
فـــي قصائـــده، نبتـــة نقيـــة املعـــدن وأصيلـــة 

الجوهـــر، إذ قـــال )15(

باســــقـــات أصــــولنا ثابتات

وفروع قد شيدت في السماء

أنا ســـــر الحيــاة لو عرفوني
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أنـــا في األوفـــيـــــــاء رمـــــــــز الوفـــــــاء 

معدني طيب وأصلي كريم
وإلى آدم يقــــــــــال انتمـــــــــــــائي )16(

والشـــاعر اإلماراتـــي ســـيف املـــري   شـــاعر 
يقف  في   صف شعراء كبار ممن استهوتهم 
النخلـــة وأشـــادوا بها،   وتعبـــر قصيدته خير 
تعبيـــر عمـــا لـــدى اإلماراتييـــن مـــن شـــغف 

وحـــب للنخلـــة   يقـــول)17( :                                       

َعراءُ                                     
ُ

ِة   الش
َ
ل

ْ
خ

ّ
   بُحّب   الن

ْ
هاَمت

ْهواءُ                  
َ
ِن   الهوى األ

َ
   على ُسن

ْ
َجَرت

َ
 ف

                                     
ً
َعما

ْ
   َمط

ْ
ت

َ
   وكان

ّ
   لنـــــــا ِظال

ْ
ت

َ
كان

ــــــــــــــــــاءُ                                    
َ
ض

َ
َصـــــــــاَب   ق

َ
ــــــّل   زادٌ   أو أ

َ
   ق

ْ
 إن

ما                   
ّ
ل

ُ
   ك

ً
مانا َ

حيــــــا ز
َ
ْمـــــِرها ن

َ
مــــــــــــن ت

ــــــْهَبــــــــــــــــــــــــاءُ                  
َ

   ش
ْ

ــــــــت
َ
َبل

ْ
ق

َ
   علينا أ

ٌ
ة

َ
 َســـــــن

نهُ                            
َ
وثمــــــــاُرها الُرطــــُب   الَجِنيّ   كأ

 عســــــٌل   وِطيـــــُب   مـــــــذاِقِه   َصْهَبـــــاءُ                           

والنخلـــة عنـــد الشـــاعر اإلماراتـــي محمـــد 
القـــرق   قصـــة تحكيهـــا النخلـــة عـــن نفســـها 
وحتـــى  النضـــج  طفولتهـــا  مـــن  مراحـــل 
والكهولـــة  وقـــد ظلـــت طـــوال هـــذه املراحل 

لإلنســـان  يقـــول:                               وفّيـــة  صديقـــة 

وباسقة فرعها في   السماء

وقد ثبت األصل في   الرابيه                     

تقادم عهد لها في   السنين      

فمنذ القرون هي   الناميه                     

وكم مّر دهر وكم مّر جيل

ونخلتنا في   العطا ماضيه               

)16( عبد الغفار حسين، النخلة في   شعر اإلمارات )3(، صحيفة الخليج اإلماراتية، العدد 13 يوليو 2015        
)17(  عبد الغفار حسين، النخلة في   شعر اإلمارات )5(، صحيفة الخليج اإلماراتية 14يوليو 2015        
)18( عبد الغفار حسين، النخلة في   شعر اإلمارات )5(، صحيفة الخليج اإلماراتية 14يوليو 2015        

)19( الهاشمي، د. علوي، ما قالته النخلة للبحر، دراسة للشعر الحديث في البحرين، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1994
)20( الصباح، سعاد، ديوان فتافيت امرأة، أوراق من مفكرة امرأة خليجية، دار سعاد الصباح، الكويت، 2010

)21( محمود فهمي عامر، ديوان فتافيت امرأة لسعاد الصباح، موقع ديوان العرب، 2020
)22(  يوسف، سعدي، الحوار املتمدن، ديوان صالة الوثني، 2007

فمـــا اشـــتكت املكـــث طـــول الســـنين     وال 
ذرفـــت دمعهـــا باكيـــه)18(       

للنخلـــة  املضمـــرة  الثقافيـــة  األنســـاق   -  2
الحداثـــة  شـــعراء  عنـــد 

الشاعر الحديث في معالجته الفنية اختار 
النخلـــة من بين مظاهـــر طبيعية متعددة، 
بعـــد أن اندمـــج بهـــا وصـــارت جـــزءا مـــن 
تجربتـــه النفســـية والفكريـــة االجتماعية؛ 
اختارهـــا شـــاعر الحداثـــة وفتـــح لهـــا ســـماء 
القصيدة، بل سماء تجربته الفنية كلها، 
واكتفـــى منهـــا بإشـــارات يبثها في نســـيج تلك 
التجربـــة، فينشـــر حضورهـــا فـــي أوصـــال 
القصيـــدة التـــي تعكـــس تجربـــة شـــمولية 

يعيشـــها الشـــاعر الجديـــد)19(

والناقـــدة  الشـــاعرة  تجربـــة  هنـــا  تبـــرز 
أوجـــزت  التـــي  الصبـــاح  ســـعاد  الكويتيـــة 
بجزالـــة التعبيـــر والداللة ضمن ســـياق لم 
تكـــن تتحـــدث فيه عن نفســـها بل تحدثت 
بلســـان املـــرأة الخليجيـــة وقـــد شـــملتها فـــي 
خطابهـــا بوضـــوح وتحد لكل من يســـتقوي 
ويســـتعضف املـــرأة معلنـــة انشـــقاقها عـــن 

تلـــك الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة:
أنا النخلة

أنـــا الخليجيـــة الهاربـــة مـــن كتـــاب ألـــف 
ليلـــة وليلـــة

ووصايا القبيلة 
وسلطة املوتى 

أنا النخلة العربية األصول

واملرأة الرافضة ألنصاف الحلول 
فبارك ثورتي)20( 

مشـــروعها  فـــي  ســـعت  الصبـــاح  ســـعاد 
الناضجـــة  األنـــا  حضـــور  إلـــى  النســـوي 
املتكلمـــة الرافضـــة لواقع ُيميـــز متكلًما عن 
متكلـــم لجنســـه، وهـــي بهـــذه األنـــا املتكلمـــة 
فـــي صياغـــة مفـــردات  أنـــا اآلخـــر  تشـــارك 

فيـــه)21(. تعيـــش  الـــذي  املجتمـــع 

أمـــا الشـــاعر العراقـــي ســـعدي يوســـف ، 
 
ً
 وشـــغفا

ً
فقـــد آثـــر أن يقـــول فـــي النخـــل حبا

واحتضان روح للمكان الذي ينتمي إليه، 
فهـــو ال يكـــف عـــن الحنيـــن إلـــى الوطـــن، 
وإلـــى مســـقط الـــرأس، وفـــي الوقـــت نفســـه 
بأهلـــه  تغيـــرت  وقـــد  جحيمـــي  مـــكان  هـــو 
األحـــوال، ألســـباب سياســـية واجتماعيـــة 
مـــن خـــال  ال�صـــيء ونقيضـــه  وتاريخيـــة، 
الرمـــز ومضاعفاتـــه، وهـــي مـــن جماليـــات 

:
ً
النخـــل وعظيـــم أثـــره فنيـــا

يا ربَّ النخِل، لَك الحمد
ْحني، يا ربَّ النخِل، رضاَك، وعفَوَك 

َ
امن

بِصُر حولي قاماٍت تتقاَصُر
ُ
إني أ

حدوِدُب،
َ
بصُر حولي أْمطاًء ت

ُ
أ

قدميـــِن  علـــى   
َ

يمشـــون كانـــوا  مـــن  بصـــُر 
ُ
أ

… تســـعى  حّيـــاٍت  انقلبـــوا 
يا ربَّ النخِل، رضاَك وعفَوَك

ني في هذي املحنِة
ْ

ال تترك
أرجوَك !

ْحني، يا ربَّ النخلِة
َ
امن

 … )22( ْ
 نخلة

َ
قامة
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ســـعدي يوســـف)23( يـــكاد يبصـــر مـــا يكونـــه 
النخـــل فـــي منظـــوره الوجدانـــي أو النف�صـــي 
تكونـــه  ومـــا  الداللـــي،  الصعيـــد  علـــى 

.
ً
واقعـــا الذكريـــات 

الفلســـطيني  الشـــاعر  إلـــى  انتقلنـــا  ولـــو 
الراحـــل محمـــود درويـــش، فإننـــا نتلمـــس 
 مـــن الزحزحـــة الزمكانيـــة، 

ً
فـــي نخلـــه نوعـــا

 
ً
فيكـــون الجنـــوح االســـتعاري أكثـــر حضورا
 مـــع صنعة الخيـــال، وبالتالي فإن 

ً
وتكييفـــا

لـــدى الفلســـطيني الكثيـــر ممـــا يقدمـــه مـــن 
للمســـاءلة  قابليـــة  أكثـــر  شـــعري  منظـــور 
فـــي  يقـــول  الفنيـــة  واملكاشـــفة  التأويليـــة 
قصيدته "عيون املوتى على األبواب")24( :

مروا على صحراء قلبي، حاملين ذراع نخلْه

مروا على زهر القرنفل، تاركين أزيز نحلْه

وفي قصيدة )وطن( يقول:

قوني على جدائل نخلْه
ّ
عل

واشنقوني.. فلن أخون النخله!ْ

ومـــا يأتـــي فـــي ســـياق الرثـــاء لآلخـــر، ويكـــون 
، كمـــا هو شـــأن العشـــيقة 

ً
الوطـــن حاضـــرا

أو الحبيبـــة األثيـــرة فـــي القلـــب، فـــي )قتلـــوك 
فـــي الـــوادي(:

وتغادرين جلودنا
وتغادرين..

 وأنت عيد.

)23( شاعر وكاتب وُمترجم عراقي، عمل في التدريس والصحافة الثقافية. غادر العراق في سبعينيات القرن العشرين وأقام في لندن حتى وفاته
)24( محمود درويش | األعمال الكاملة، أزهار الدم - -6 عيون املوتى على األبواب / آخر الليل 1967

)25( مظفر عبد املجيد النواب شاعر عراقي معاصر ومعارض سيا�سي بارز وناقد، تعّرض للمالحقة وسجن في العراق وهرب من سجنه إلى األهواز، عاش بعدها في عدة عواصم منها 
بيروت ودمشق ومدن أوربية اخرى. ثم عاد إلى دمشق واستقرفيها حتى عام ٢٠١١ ثم عاد إلى العراق

)26( مظفر النواب: من قصيدة " تعلل فالهوى علل
اب شاعر عراقي أحد مؤس�سي الشعر الحر في األدب العربي )27( بدر شاِكر السيَّ

)28( السياب، بدر شاكر: ديوانه، دار العودة، بيروت/1986، م1، ص 474.
)29( سميح القاسم أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطينيين املعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة واملقاومة

)30( القاسم، سميح، 1987 م, ج 1 ، 159
)31( شاعر إماراتي حداثي، عضو اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات، عضو اتحاد األدباء والكتاب العرب، فائز بجائزة الدولة التقديرية في الشعر الفصيح لعام 2009، له إصدارات شعرية 

كثيرة منها: صحوة الورق، فساد امللح، سلم الكون

وأراك
أشجار النخيْل

سقطت.
وماذا قال عبدهللا؟

-في الزمن البخيل 

الشـــاعر  بيـــن  الوجدانيـــة  الرابطـــة  إن 
ونخلتـــه املرســـومة فـــي متخيلـــه الشـــعري، 
تظلـــل املســـاحة الكاملة لوطنه الســـليب، 
 لـــذات 

ً
والنخلـــة حالـــة اســـتعارية امتـــدادا

الشـــاعر في جغرافيتـــه الوطنية والقومية.

غير أن حركة النخلة عند الشـــاعر مظفر 
صورتهـــا  حـــدود  تخطـــت  النـــواب)25(، 
التقليديـــة إلـــى عالـــم الرمزيـــة املوغـــل فـــي 

يقـــول:  إيحاءاتـــه 

ورغم تشردي ال يعتريني بنخلة خجل

بالدي ما بها وسط وأهـلي ما بهم بخل)26( 

وملظفر النّواب مع النخيل حديث يطول، 
 مـــن 

ً
 فياضـــا

ً
ويمتـــد فـــي آفـــاق نفســـه نهـــرا

املشـــاعر يقـــول فـــي قصيـــدة وتريـــات ليلية:
صعد النخل بقلبي

صعدت إحدى النخالت
بعيدا أعلى من كل النخالت

تسند قلبي فوق السعف العذق
من يصل القلب اآلن

قلبي في السجن

وقلبي بين غذوق النخل

أمـــا بـــدر شـــاكر الســـياب)27(  وهـــو شـــاعر 
ينتمي إلى دنيا النخيل والبداوة املتاخمة، 
وفي قصيدته املشـــهورة "أنشـــودة املطر"، 
يظهـــر هـــذا االنخطـــاف بالنخـــل ويصـــف 
عيـــون حبيبتـــه وكأن النخلة إطارها الذي 

ال تكتمـــل إال بـــه، يقـــول:

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر)28( 

لكن النخلة في أغلب صورها عند سميح 
القاســـم)29(  تنبع مـــن وجدانه وما يتوافق 
 
ً
مع أهداف املقاومة ولغته تتما�صى دالليا

مع تنمية تجربته الشعورية التي ال تخرج 
مـــن إطـــار املقاومـــة مثـــل وصفـــه النخيـــل 
 ووصلها بأحداث فلســـطين 

ً
 وبائســـا

ً
رائعـــا

 كان النخيل 
ً
رائعا

 صار النخيل 
ً
بائسا

بعد أن أهوى على الشاطئ مرزوق القتيل 

برصاصات الدخيل 

خر مرزوق وعيناه وعين البندقية 

في الوحوش األجنبية)30(  

محمـــد  إبراهيـــم  اإلماراتـــي  والشـــاعر 
إبراهيـــم)31(  فـــي قصيدتـــه "مـــا بيـــن النخلـــة 
والزيتـــون قلبـــي" حيث تتكشـــف في صورة 
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شـــعرية مكثفة العاقة الواقعية والفنية 
العميقة التي تربط بين االنســـان والنخلة 
وهمـــه  املوضوعـــي  واقعـــه  مـــن  جـــزءا 
النف�صـــي والفكـــري والفنـــي الـــذي يجســـده 

تجســـيد  أصـــدق  هنـــا،  الشـــاعر، 

،
َ

عاِشٌق أنت
ٌ

وهذي األرُض ِمْضياف
.

ْ
لكّلِ العاشقين

عاِشٌق أنت
ولكْن

.
ْ

ّلِ العاشقين
ُ
غيُر ك

. 
ُ
لة

ْ
خ

َ
َك األوَحُد ن ُحبُّ

ْيَمٍة
َ

وبقايا خ
الِل الُحْمِر، ِ

ّ
بين الت

 للَوْحِش
ً
نا

َ
 َمْسك

ْ
صارت

ُب ِصغاَرْه. ِ
ّ

وي تحتها الذ ْ
ُيؤ

.
ْ
ْوَحُد َبْرٌد وشرارة

َ
َك األ ُحبُّ

لِبَك
َ
وُرؤى ق

.
ْ

رِض الياَسمين
َ
ُبْركاٌن بأ

؟  يا اْبَن الَعّمِ
ُ

فإالَم الُحْزن
وِق

ّ
 في الش

َ
ت

ْ
ْسَرف

َ
قْد أ

راْب)32( .
ُّ
 الت

َ
 وماخان

َ
نت

ُ
فما خ

وهاهـــو نـــزار قبانـــي)33(  لـــم يجـــد كالنخلـــة 
 لحبيبتـــه بلقيـــس الـــراوي التـــي طاملا 

ً
شـــبيها

أشـــبهته  حتـــى  األعظميـــة  نخـــل  عشـــقت 
والتـــي قضـــت في تفجيـــر الســـفارة العراقية 
فرثاهـــا فـــي قصيدتـــه الخالـــدة )بلقيـــس(:

بلقيس كانت أجمل الكلمات في تاريخ بابل 

)https://www.klmat.com )32   موقع مجلة كلمات
)33( شاعر سوري معاصر، ُعرف بشعره في املرأة والحب والحرب

https://www.aldiwan.net/poem6229.html ،34( قصيدة بلقيس، الديوان(
)35( حمد كابر هاشم واحد من أكبر وأهم الشعراء املوريتانيين، ولد بتجكجة عام 1953، وهو وجه صحفي بارز في اإلذاعة والتليفزيون املوريتاني، حيث كان يكتب القصة والسيناريو 

واملسرح، إلى جانب الشعر
)36( /مجلة الزمان/ قصيدة حديث النخيل من دواوين الراحل كابر هاشم،3 سبتمبر، 2021

)37( قاسم حداد شاعر بحريني حداثي، عمل في إدارة الثقافة والفنون بوزارة اإلعالم وتولى رئاسة تحرير مجلة كلمات التي صدرت عام 1987

بلقيس كانت أطول النخالت في أرض العراق)34(

ـــه 
ّ
وهـــا هـــو الشـــاعر العمانـــي املعاصـــر املدل

بعشـــق النخلـــة يكتـــب عنهـــا كمـــا لـــو أنهـــا 
يعيـــش هاجـــس أن  التـــي  الحبيبـــة  أنثـــاه 

 فـــا يجدهـــا:
ً
يســـتيقظ يومـــا

يؤرقني الخوف حين أنام 
وأخ�سى ذهاب النخل مع الراحلين

وقد كان هذا النخيل مناي وحبي
وأيامي الغالية

أيدينـــا قامـــة  بيـــن  املوريتانـــي  الشـــعر  فـــي 
شعرية مشهود لها على الساحة الشعرية 
كابـــر  محمـــد  الشـــاعر  إنـــه  املوريتانيـــة 
هاشـــم العلـــوي)35( في هـــذا النص الجميل 
القصيـــدة نستشـــرف  عنـــوان  مـــن   

ً
بـــدءا

مـــن خالـــه أي كنـــوز مخبـــأة والقصيـــدة 
النخـــل: بعنـــوان حديـــث 

حّدث النخل قال ذات زمان
كان مهــــــدي الفاتحيــــن مقيــــــــال

أكلـــــــــــــوا التمــــر زادهـــــــــم ونــــــواه
 منه نخيـــــــــــــال

ُ
قـــــد رمــــــوه فكـــنت

 
ً
 للفسولة طعما

ً
لم أذق يوما

مذ غـــــــذوني وما نبـــــــت فســـــــــــيال
عــــــودوني أن ال أروم انحنـــــــــاء

وليل الجدب -لو يشاء- طويال
قـــــدر النخــــل أن يظــــل دوامـــــا

رافـــــع الهـــــــام أو يكــــون قتيال)36( 

الشـــاعر هنـــا يكون لســـان النخلـــة وصوتها 
وذاكـــرة النـــاس تلـــك النخلـــة العتيقة التي 

جـــاؤوا بهـــا مـــن يثـــرب تلـــك األرض الطاهرة 
وولـــدت مـــن نواة تمـــر أكلهـــا أحدهم ورمى 

النـــواة فكانـــت النخلة. 

أمـــا الشـــاعر املصـــري فـــاروق شوشـــة فـــي 
ديوانـــه الـــذي جـــاء بعنـــوان: "نخلـــة املاء"، 
نجـــد إحساًســـا بالعزلـــة، وحنيًنـــا إلـــى زمـــن 

آخـــر غيـــر الـــذي نحيـــاه اآلن:

 "هذه النخلة الوحيدة في املاء
اســـتظلت بشـــاطئ من رمال أتراها تحّن 

للزمـــن الخالي؟ "

غيـــر أن هـــذه النخلـــة قـــد رضيـــت بعزلتهـــا 
لحيـــاة  تصلـــح  لـــن  أنهـــا  أيقنـــت  أن  بعـــد 
أخـــرى، بيـــن كائنـــات أحالـــت الحيـــاة إلـــى 

يطـــاق: ال  جحيـــم 

" هي في املاء طوال الوقت
ال تخرج منه

وال تضيق بحال
رضيت بالرمال والبحر مأوى

يستبيها بنهلة وابتهال

عنـــد الشـــاعر البحرينـــي قاســـم حـــداد)37(  
األحاســـيس  مـــن  متقـــدة  شـــعلة  ثمـــة 
والـــروح النضاليـــة العميقـــة التـــي تظهـــر في 
قصيدتـــه نخلـــة العـــذاب حتـــى مـــع غيـــاب 
جسد النخلة نفسه الذي قد ال يذكره في 

كلهـــا القصيـــدة 

مازالت الحرب في جسد األرض
واألرض ذاكرة للنخيل

نخلة تعرف علم السالالت
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تذكر دفق الدماء التي ارتعشت في التراب
ليطلع لون ويزهو

تذكُر من جزها، لتموت، ويلهو
 الخيام الفقيرة

َ
َْحف

وتذكر ز
 القرى واملدينة

َ
تذكر  وحَش القبيلة يجتاُح ِريف

 األرض
ُ
 طفلة

ٌ
نخلة

من قال تم�سي النخيُل وتن�سى )38( ؟

الخاتمة

بعد أن طفنا على شعراء الحداثة العرب 
وما كتبوه عن النخلة وما استنتجناه من 
أنســـاقها الظاهـــرة واملضمـــرة باتـــكاء علـــى 
النقـــد الثقافـــي ســـتنجلي أمامنـــا الصـــورة 
بـــأن النخلـــة كانـــت مـــن بيـــن أكثـــر الكائنات 
فيمـــا  فـــرادة  أولهـــا،  ولعلهـــا  الشـــجرية، 
ُينســـب إليهـــا مـــن صفـــات ماديـــة مشـــاهدة 
ومرئيـــة ومـــا وراء املرئي وهـــو املضمر الذي 
حاولنـــا فـــي هـــذا املقال الكشـــف عنه، فما 
 مـــن حضـــور متعـــدد 

ً
تمّيـــزت بـــه تاريخيـــا

األشـــكال، أو املـــدون باســـمها، ومـــا يدخـــل 
لهـــا،  تتبعنـــا  فـــي  إننـــا   .

ً
قيميـــا فـــي عهدتهـــا 

حاولنـــا تتبـــع هـــذا البعـــد الســـيري الجديـــد 
فـــي حياتهـــا كســـيرة ثقافيـــة ملهمـــة وهـــو مـــا 
شـــكل حافزنـــا لكتابـــة هـــذا البحـــث بمـــا 

يليـــق بمقامهـــا واســـمها.

إن مبـــّرر هـــذا البحث، وأزعم أنه مختلف 
عـــن كثيـــر مـــن الدراســـات التـــي تعرضـــت 
الـــدالالت  اســـتعراض  هـــو  للنخلـــة، 
الجديـــدة عنـــد شـــعراء الحداثـــة العـــرب 
كزوايـــا  بـــه،  الحافـــة  العامـــات  وقـــراءة 
جديدة تستشـــرف النخلة وثراء مكوناتها.

املصادر واملراجع 

)38(  الديوان، حداد، قاسم، الديوان، قصيدة نخلة العذاب.

مـــن  النخيـــل  الزمـــان/ قصيـــدة حديـــث  ●  مجلـــة 
2021 ســـبتمبر،  هاشـــم،3  كابـــر  الراحـــل  دواويـــن 

● إبراهيـــم محمـــد، شـــاعر إماراتـــي حداثـــي، عضـــو 
اتحـــاد كتـــاب وأدبـــاء اإلمارات، عضو اتحـــاد األدباء 
والكتـــاب العـــرب، فائـــز بجائـــزة الدولـــة التقديريـــة 
إصـــدارات  لـــه   ،2009 لعـــام  الفصيـــح  الشـــعر  فـــي 
شـــعرية كثيـــرة منهـــا: صحـــوة الـــورق، فســـاد امللـــح، 

ســـلم الكـــون 

● أحمد بن محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة، 
و»العناقيـــد   ،)1978( والنخيـــل«  »القمـــر  ديـــوان 

األربعـــة )1980(، البحريـــن

اب شـــاعر عراقـــي أحـــد مؤس�ســـي  ● بـــدر شـــاِكر الســـيَّ
الشـــعر الحـــر فـــي األدب العربـــي.

● تاقـــي، ســـعيدة، الشـــعر العربـــي، حقـــوق اإلبـــداع 
مجلـــة  فـــي  منشـــور  مقـــال  التقليـــد،  ــــبهات" 

ُ
و"ش

2016 ديســـمبر،   ،52 العـــدد  الثقافيـــة،  اإلمـــارات 

● حمـــد كابـــر هاشـــم واحـــد مـــن أكبر وأهم الشـــعراء 
املوريتانييـــن، ولـــد بتجكجـــة عـــام 1953، وهـــو وجه 
صحفـــي بـــارز فـــي اإلذاعـــة والتليفزيـــون املوريتانـــي، 
حيـــث كان يكتـــب القصة والســـيناريو واملســـرح، إلى 

جانب الشـــعر

الرمـــز  جماليـــات  محمـــود،  أحمـــد  الخليـــل،   ●
1996 بيـــروت،  املعاصـــر،  الفكـــر  دار  الشـــعري، 

الثقافـــة  تدويـــر  النعيـــم،  هللا  عبـــد  مشـــاري،  د.   ●
دولـــة  فـــي  الشـــعبي  التـــراث  توثيـــق  مناهـــج  املاديـــة، 
والتاريـــخ،  للتـــراث  زايـــد  مركـــز  إصـــدار  اإلمـــارات، 
إعـــداد: د. محمد حســـن النابـــودة، ود. محمد فاتح 

 ،2001 زغـــل، 

قصيـــدة  الديـــوان،  قاســـم،  حـــداد،  الديـــوان،   ●
العـــذاب. نخلـــة 

● راجـــع قصيـــدة )نمـــت على الرمـــال( ديوان أغاني 
البحـــار األربعة: عبـــد الرحمن رفيع 

العـــودة،  دار  ديوانـــه،  شـــاكر:  بـــدر  الســـياب،   ●
.474 ص  م1،  بيـــروت/1986، 

● الشاعــــر، د. ماجـــد األحمد ابو الطيب النميري، 
ســـوري من حـــوران دكتـــوراه في العلـــوم الزراعية، 

نشـــر ثالثة دواوين شـــعرية

● الصبـــاح، ســـعاد، ديـــوان فتافيت امـــرأة، أوراق 
مـــن مفكـــرة امـــرأة خليجيـــة، دار ســـعاد الصبـــاح، 

2010 الكويـــت، 

● عبـــاس، محمـــد، الشـــعر الحديـــث.. ميثولوجيـــا 
العربـــي،  القـــدس  ثقافـــات،  مجلـــة  شـــخصية، 

2016  ,20 ســـبتمبر 

● عبـــد الغفـــار حســـين، النخلـــة فـــي   شـــعر اإلمـــارات 
)3(، صحيفـــة الخليـــج اإلماراتيـــة، العـــدد 13    

مقـــال  املضمـــر،  النـــص  حضوريـــة  ناظـــم،  عـــودة،   ●
منشـــور فـــي مجلة اإلمـــارات الثقافية، العـــدد 79، 2019

فـــي  ● الغذامـــي، عبـــد هللا، النقـــد الثقافـــي، قـــراءة 
األنســـاق الثقافيـــة، املركـــز الثقافـــي العربـــي، 2008

فـــي  ● قاســـم حـــداد شـــاعر بحرينـــي حداثـــي، عمـــل 
وتولـــى  اإلعـــالم  بـــوزارة  والفنـــون  الثقافـــة  إدارة 
رئاســـة تحرير مجلة كلمات التي صدرت عام 1987

https://www. الديـــوان،  بلقيـــس،  قصيـــدة   ●
aldiwan.net/poem6229.html

 ،2020 عشـــر،  الســـادس  العـــدد  القوافـــي،  مجلـــة   ●
النخلـــة في الشـــعر هوية ووطن، ســـمية دويفـــي، الجزائر.

● محمـــود درويـــش | األعمـــال الكاملـــة، أزهـــار الدم 
- -6 عيـــون املوتـــى علـــى األبـــواب / آخـــر الليل 1967

امـــرأة  فتافيـــت  ديـــوان  عامـــر،  فهمـــي  محمـــود   ●
2020 العـــرب،  ديـــوان  موقـــع  الصبـــاح،  لســـعاد 

● مخـــوخ، فـــؤاد، الرمز أســـاس الوجود اإلنســـاني، 
مكنـــاس،  األضـــداد،  وتجميـــع  النقائـــض  توحيـــد 

2019 املغـــرب، مجلـــة اإلمـــارات الثقافيـــة، 

● مظفر عبد املجيد النواب شـــاعر عراقي معاصر 
ومعـــارض سيا�ســـي بـــارز وناقـــد، تعـــّرض للمالحقـــة 

وســـجن فـــي العـــراق وهـــرب مـــن ســـجنه إلـــى األهواز، 

عـــاش بعدهـــا فـــي عدة عواصم منها بيروت ودمشـــق 

ومـــدن أوربيـــة اخـــرى. ثـــم عـــاد إلـــى دمشـــق واســـتقر 

فيهـــا حتـــى عـــام 2011 ثـــم عـــاد إلـــى العراق

التمـــر،  لنخلـــة  العراقيـــة  الشـــبكة  موقـــع   ●
/h t t p s : / / w w w . i ra q i - d a t e p a l m s . n e t

https://www.klmat.com موقع مجلة كلمات ●
● الهاشـــمي، د. علـــوي، مـــا قالتـــه النخلـــة للبحـــر، 
املؤسســـة  البحريـــن،  فـــي  الحديـــث  للشـــعر  دراســـة 

1994 بيـــروت،  والنشـــر،  للدراســـات  العربيـــة 

ديـــوان  المتمـــدن،  الحـــوار  ســـعدي،  يوســـف،    ●
2007 الوثنـــي،  صـــالة 

61 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



التحديات
التي تواجه

قطاع نخيل التمر في
فلسطين
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يعانـــي منهـــا قطـــاع النخيل ونســـتطيع بكل 
ثقة ان نســـاهم في التطوير التدريجي لهذا 
القطاع االستراتيجي الهام ونحقق افضل 

النتائج االقتصاديـــة والفنية املرجوة.

يعتبر قطاع النخيل من القطاعات الهامة 
لجـــدواه االقتصاديـــة املرتفعـــة وديمومـــة 
ســـنوات االنتـــاج كمـــا ان محصول التمور 
وبيعـــه  طويلـــه  لفتـــرة  تخزينـــه  باإلمـــكان 
بأســـعار  فـــي االســـواق املحليـــة والعامليـــة 

منافســـه وجـــودة عاليـــة.

ســـت  قرابـــة  النخيـــل  قطـــاع  ويوفـــر   
االف فرصـــة عمـــل ســـنوية ممـــا أدى إلـــى 
اســـتقطاب العديـــد مـــن العمالـــة الفنيـــة 
باملســـتوطنات  يعملـــون  ممـــن  املاهـــرة 
االســـرائيلية وخاصـــة فـــي منطقـــة االغـــوار 
 
ً
ايجابـــا تنعكـــس  فنيـــة  رافعـــة  ليشـــكلوا 
علـــى هـــذا القطـــاع الواعـــد الهـــام ويرفـــد 

دوالر  مليـــون   50 بــــ  الوطنـــي  االقتصـــاد 
 .

ً
ســـنويا

مـــن أجـــود  التمـــور الفلســـطينية  تعتبـــر 
أنـــواع التمـــور وخاصـــة صنـــف املجهـــول 
مـــن  طـــن   6000 قرابـــة  صدرنـــا  حيـــث 
تمـــر املجهـــول فـــي املوســـم املا�صـــي 2020 
الـــى أكثـــر مـــن 25 دولـــة عربيـــة واألجنبيـــة 
وبذلك نستطيع القول بأن زراعة نخيل 
التمـــر تفوقـــت علـــى أيـــة زراعـــات أخـــرى 

وبـــدون منـــازع.

مساحة أشجار النخيل في فلسطين:

بــــ  فلســـطين  فـــي  النخيـــل  مســـاحة  تــــقدر 
أشـــجار  أعـــداد  وقـــدرت  دنـــم   38600
النخيـــل بحوالـــي 500000 شـــجرة، منهـــا 

مثمـــرة. شـــجرة   410000 قرابـــة 

تطـــور مســـاحة نخيـــل التمـــر فـــي فلســـطين 

يوفر قطاع النخيل 
قرابة ست آالف فرصة 

عمل سنوية مما 
أدى إلى 

استقطاب 
العديد من 

العمالة 
الفنية الماهرة
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خال العشر سنوات املاضية.

انتاج التمور في فلسطين:

• ننتـــج فـــي فلســـطين قرابـــة 20340 طـــن مـــن التمـــور 
منهـــا 8340 طـــن فـــي قطـــاع غـــزة و 12000 طـــن فـــي 

الضفـــة الغربيـــة.

• 90 % من التمور املنتجة في قطاع غزة من 
صنف الحياني.

األغـــوار  فـــي  املنتجـــة  التمـــور  مـــن   90% •
الفلســـطينية في الضفة الغربية من صنف 

املجهـــول.

انتـــاج  كميـــة  تـــزداد  أن  املتوقـــع  ومـــن  هـــذا 
التمـــور لتصـــل 30000 طـــن بحلـــول موســـم 

.2025

تطـــور كميـــة انتـــاج التمـــر فـــي فلســـطين خـــال 
املاضيـــة. ســـنوات  العشـــر 
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التحديات التي تواجه قطاع نخيل التمر:

تختلـــف معيقـــات زراعـــة النخيـــل في الوطـــن العربي عـــن املعيقات 

التـــي يواجههـــا املـــزارع الفلســـطيني واهم هـــذه التحديات:

: تراجـــع كميـــات املياه الزراعية والســـيطرة عليها من قبل 
ً
أوال

االحتال االســـرائيلي لصالح املســـتوطنات األمر الذي يهدد 

بالحـــد مـــن التوســـع فـــي زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج التمـــور في 

االعـــوام املقبلـــة في حال اســـتمرت هذه املمارســـات.

: يعاني منتج التمور من ضعف البنية التحتية 
ً
ثانيا

التســـويقية وإنتـــاج أنـــواع تقليدية ال تتمتع بقدرة 

تنافســـية فـــي األســـواق الخارجيـــة ممـــا ينعكـــس 

والشـــركات  املزارعيـــن  دخـــل  علـــى   
ً
ســـلبا

املصـــدرة.

: ارتفـــاع أســـعار مدخـــات االنتـــاج 
ً
 ثالثـــا

مـــن األســـمدة الكيماويـــة والعضويـــة 

بعـــض  ادخـــال  ومنـــع  واملبيـــدات 

انواع األســـمدة الهامـــة الى ارا�صي 

الســـلطة الوطنيـــة بحجـــج امنيـــه 

االســـتعمال(. )ثنائيـــة 

وغيـــاب  التصنيـــع  معوقـــات   :
ً
رابعـــا

التكامـــل الزراعـــي الصناعـــي وعـــدم توفـــر 
صناعـــات تحويليـــة تعتمد على ثمـــار التمور 

أوليـــة. كمـــادة 

: يمتـــاز الطلـــب املحلـــي علـــى ثمـــار النخيـــل 
ً
خامســـا

 للبيانـــات املتوفـــرة 
ً
باالســـتقرار النســـبي وذلـــك وفقـــا

حول اســـتهاك األســـرة الفلســـطينية ملحصول التمور 

)1كغـــم للفرد /الســـنة(، بينما تتزايـــد كمية إنتاج الثمار 

ســـنة تلـــو األخـــرى وفـــق بيانـــات وزارة الزراعـــة الســـنوية.

: عـــدم وجـــود بـــرادات بســـعة كبيـــرة لتخزيـــن الفائـــض 
ً
سادســـا

مـــن اإلنتـــاج فـــي أوقـــات الحصـــاد ممـــا يـــؤدي إلـــى زيـــادة املعـــروض 

فـــي األســـواق بشـــكل أكبـــر مـــن املطلوب لاســـتهاك وبالتالـــي تدني في 

األســـعار وعـــدم تحقيـــق املرابـــح املرجـــوة مـــن قبـــل املزارعيـــن.
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: الســـيطرة اإلســـرائيلية علـــى املعابـــر والحـــدود وفـــرض 
ً
ســـابعا

املعيقـــات علـــى نقـــل املنتجـــات لتســـويقها خـــارج فلســـطين، 
لإلجـــراءات  الفلســـطينية  الزراعيـــة  املنتجـــات  وخضـــوع 

املشـــددة.  اإلســـرائيلية  األمنيـــة 

 مباشـــرة علـــى شـــجرة التخيـــل 
ً
: هنـــاك أضـــرارا

ً
ثامنـــا

نتيجـــة لعمليـــات التدميـــر التـــي تتعـــرض لهـــا اثنـــاء 
اقتـــاع  وتـــم  كمـــا  غـــزه،  قطـــاع  علـــى  الحـــروب 

بذريعـــة  ومصادرتهـــا  النخيـــل  اشـــجار  مئـــات 
انهـــا مزروعـــة فـــي مناطـــق )ج( التـــي تخضـــع 

االســـرائيلية. للســـيطرة 

: اغـــراق االســـواق الفلســـطينية 
ً
تاســـعا

بالتمـــور االســـرائيلية متدنيـــة الجـــودة 
مـــن قبـــل بعـــض املهربيـــن ممـــا يؤثـــر 

على اسعار املنتج املحلي وتسويق.

اشـــجار  تعـــرض   :
ً
عاشـــرا

بالكثيـــر  لإلصابـــة  النخيـــل 
واآلفـــات  الحشـــرات  مـــن 
وخاصـــة  الزراعيـــة 

الحمـــراء  النخيـــل  سوســـة 
واملكافحـــة  التنســـيق  وغيـــاب 

االخـــر. الطـــرف  مـــع  الجماعيـــة 

أحـــد عشـــر: عـــدم وجـــود املختبـــرات 

النخيـــل  إكثـــار  فـــي  املتخصصـــة 
األنســـجة  زراعـــة  تقنيـــة  بواســـطة 
الجانـــب. هـــذا  فـــي  الخبـــرات  وضعـــف 

اللقـــاح  حبـــوب  كفايـــة  عـــدم  عشـــر:  اثنـــا 
الذكري ألشـــجار النخيل واالعتماد على شـــرائها 

بنســـبة %80 مـــن الجانـــب االســـرائيلي وبأســـعار 
نســـبيا. مرتفعـــة 

املراجع:

وزارة الزراعـــة الفلســـطينية، الجهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء 
الفلســـطيني، جميعـــة مزارعـــي النخيـــل الفلســـطينية.
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إدارة أنظمة الري تحت السطحي الحديثة
باستخدام التطبيقات الهندسية الدقيقة 

لترشيد استهالك مياه ري النخيل

املجلد الرابع عشر - العدد 01 مارس 682022



كمـــا أن االعتمـــاد علـــى التحكـــم املنطقـــي 
اآللـــة  وتعلـــم  وامليكاترونيكـــس  املبرمـــج 
االصطناعـــي  والـــذكاء  األشـــياء  وإنترنـــت 
بعـــد  عـــن  واالستشـــعار  اآلليـــة  والرؤيـــة 
يســـاهم فـــي ترشـــيد اســـتهاك ميـــاه الـــري 
وتحســـين انتاجيتهـــا بشـــكل فعـــال وذلـــك 
مـــن خال اســـتخدام التطبيقـــات الذكية 
التـــي تعتمـــد علـــى هـــذه التقنيـــات. لذلـــك 
تـــم تنفيـــذ هـــذا املشـــروع البحثـــي الـــذي 
ميـــاه  كميـــات  تأثيـــر  دراســـة  إلـــى  هـــدف 
النخيـــل  لـــري  املطبقـــة  املحـــدودة  الـــري 
باســـتخدام نظـــام ري تحـــت ســـطحي ذـكــي 
األشـــياء  انترنـــت  منصـــات  علـــى  يعتمـــد 
القائمة على الســـحابة في تشـــغيله ويعمل 
بالطاقة الشمسية. وقد تم االعتماد على 
إنترنـــت األشـــياء القائمـــة علـــى الســـحابة 
فـــي هـــذه الدراســـة ملـــا تقدمـــه مـــن حلـــول 
وســـهولة فـــي التحكـــم عـــن بعد فـــي األنظمة 
والزراعـــة الدقيقـــة بصفة عامـــة ومراقبة 
وتحســـين إدارة ميـــاه الـــري. اعتمـــد نظـــام 

التحكم على شبكة مستشعرات مستقلة 
واملحتـــوى  املناخيـــة  املعلومـــات  لجمـــع 
املائـــي الحجمي للتربة في منطقة الدراســـة 
منصـــات  اســـتخدام  تـــم  وقـــد  لحظًيـــا. 
الســـحابية   Ubidotsو  ThingSpeak
وتطبيقIFTTT الستقبال وعرض قراءات 
التحاليـــل  وإجـــراء  االستشـــعار،  أجهـــزة 
املســـتخدم،  مـــع  والتفاعـــل  الحســـابية، 
أجهـــزة  إلـــى  التحكـــم  إشـــارات  وإرســـال 

إنترنت األشـــياء في موقع الدراسة وإرسال 
عنـــد  للمســـتخدم  التحذيريـــة  الرســـائل 
وجـــود أي أعطـــال. كمـــا تـــم دراســـة تأثيـــر 
كميـــة ميـــاه الـــري املحـــدودة باســـتخدام 
نظـــام الـــري تحـــت الســـطحي املصمـــم على 
تبـــادل الغـــازات، ومحتـــوى الكلوروفيـــل، 
وكفاءة اســـتخدام املياه، وإنتاجية املياه، 
والكيميائيـــة  الفيزيائيـــة  والخصائـــص 
للفاكهـــة، وإنتاجيـــة نخيـــل التمـــر. وقد تم 

تعتبر ندرة املياه من املعوقات الرئيســية الســتدامة الزراعة في املناطق القاحلة وشــبه القاحلة، كما تعتبر املحاصيل املقاومة 

للجفــاف مثــل نخيــل التمــر )Phoenix dactylifera L.( هــي الســائدة فــي هــذه املناطــق، والتــي تتطلــب ميــاه ري أقــل، لذلــك يعتبــر 

تطويــر التقنيــات الحديثــة التــي تضمــن االســتخدام الفعــال مليــاه الــري أمــر حتمــي لتوفيــر ميــاه الــري. لقــد تــم تطويــر العديــد مــن 

أنظمــة الــري الحديثــة للحفــاظ علــى ميــاه ري النخيــل، إال أنــه الزال هنــاك حاجــة ماســة إلــى تطويــر نمــاذج / أنظمــة أكثــر كفــاءة 

للــري للحفــاظ علــى امليــاه بشــكل أكثــر كفــاءة لــري نخيــل التمــر. باإلضافــة إلــى ضــرورة اعتمــاد وتطبيــق طــرق الــري الدقيقــة 

والذكيــة املوفــرة للميــاه للمســاهمة فــي إيجــاد حلــول ملشــكلة االســتهالك غيــر الفعــال مليــاه الــري. إن تصميــم أنظمــة التحكــم 

االلكترونــي الحديثــة والذكيــة يســاهم فــي إيجــاد حلــول أفضــل للمشــاكل الزراعيــة املتعلقــة بإمــدادات الطاقــة والتحكــم الدقيــق 

فــي العمليــات الزراعيــة وتحســين إدارة ميــاه الــري. 

الدكتور ماجد السيد أحمد محمد
رئيس برنامج التقنيات الهندسية الدقيقة لنخيل التمر – مركز التميز البحثي في النخيل والتمور– جامعة الملك فيصل – المملكة العربية السعودية

أستاذ مشارك هندسة النظم الحيوية والطاقة – قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية – كلية الزراعة – جامعة المنوفية – جمهورية مصر العربية
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مقارنـــة أداء هـــذا النظـــام مـــع طـــرق الـــري 
بالفـــوارات  والـــري  الســـطحي  بالتنقيـــط 
أداء  أن  النتائـــج  أثبتـــت  وقـــد  )البابلـــر(. 
نظـــام الـــري تحـــت ســـطحي املتحكـــم فيـــه 
عـــن بعـــد بطريقـــة جدولـــة الـــري القائمـــة 
علـــى حساســـات الرطوبـــة كان أفضـــل من 
أداء النظـــام عنـــد تطبيـــق جدولـــة الـــري 
القائمـــة علـــى الوقـــت. حيـــث إن جدولـــة 
الـــري القائمـــة علـــى حساســـات الرطوبـــة 
زودت النخيل بكمية املياه املثلى مباشرة 
وبشـــكل  الوظيفيـــة.  الجـــذر  منطقـــة  فـــي 
عـــام، خفضـــت جدولة الـــري القائمة على 
حساســـات الرطوبة والقائمة على الوقت 
املصمـــم كميـــة  الـــري  نظـــام  باســـتخدام 
 64.1٪ بنســـبة  املســـتخدمة  الـــري  ميـــاه 
بالـــري  مقارنـــة  التوالـــي،  علـــى  و61.2٪ 
منطقـــة  فـــي  املتبـــع  التقليـــدي  الســـطحي 
الـــري املتحكـــم  الدراســـة. حافـــظ نظـــام 
فيـــه اوتوماتيكيـــا بطريقـــة جدولـــة الـــري 
القائمـــة علـــى حساســـات الرطوبـــة علـــى 
محتـــوى املـــاء الحجمي فـــي منطقة الجذور 
الوظيفية بجانب السعة الحقلية مقارنة 
بطريقـــة الـــري الســـطحي التقليدية. لذلك 
فـــإن نظام الري املتحكم فيه اوتوماتيكيا 
علـــى  القائمـــة  الـــري  جدولـــة  بطريقـــة 
حساســـات الرطوبـــة مناســـًبا تماًمـــا لـــري 
نخيـــل التمـــر فـــي املناطـــق القاحلـــة، ملـــا لـــه 
مـــن تأثيـــر إيجابـــي علـــى إدارة ميـــاه الـــري 
مـــن  التمـــر.  نخيـــل  إنتاجيـــة  وتحســـين 
خـــال التأثيـــر اإليجابـــي لنظام الـــري تحت 
الســـطحي املصمـــم والـــذي يعمـــل بالطاقة 
الشمســـية علـــى كفـــاءة اســـتخدام ميـــاه 

)1(     Sagheer, A.; Mohammed, M.; Riad, K.; Alhajhoj, M. A cloud-based IoT platform for precision control of soilless greenhouse cultivation. Sensors )Switzer
           land( 2021, 21, 1–29, doi:10.3390/s21010223.

)2(   Mohammed, M.E.A.; Alhajhoj, M.R.; Ali-Dinar, H.M.; Munir, M. Impact of a novel water-saving subsurface irrigation system on water productivity, photosyn
             thetic characteristics, yield, and fruit quality of date palm under arid conditions. Agronomy 2020, 10, doi:10.3390/agronomy10091265.

الـــري وتعزيـــز محصول وجـــودة ثمار نخيل 
التمـــر يعتبـــر مناســـب تماًمـــا لـــري أشـــجار 
النخيل في املناطق الجافة وشبه الجافة. 
قدمـــت منصـــات إنترنـــت األشـــياء القائمـــة 
علـــى الســـحابة تســـهيات للـــري الذـكــي من 
خـــال عمليـــات فعالـــة للمراقبة والتحكم 

عـــن بعـــد لتقليـــل العمالـــة والتكاليف.

املقدمة

لقـــد أصبـــح األمـــن الغذائـــي مـــن التحديات 
متزايـــدة األهميـــة فـــي جميـــع البلـــدان علـــى 
مســـتوى العالم، ال ســـيما مع استمرار نمو 
ســـكان العالم وتناقص األرا�صي الصالحة 
للزراعـــة ونـــدرة ميـــاه الـــري. تضيـــف نـــدرة 
امليـــاه ونقـــص العمالة تأثيًرا ســـلبًيا إضافًيا 
علـــى الزراعـــة التقليديـــة وإنتـــاج الغـــذاء. 
وتـــزداد املشـــكلة ســـوًءا فـــي البلـــدان ذات 
القاســـية،  واملناخـــات  القاحلـــة  األرا�صـــي 

ممـــا يـــؤدي إلـــى تفاقـــم الفجـــوة الغذائية في 
هـــذه البلـــدان. لذلـــك، هناك حاجة ماســـة 
إلـــى حلـــول ذكيـــة وعمليـــة لتعزيـــز الزراعـــة 
واستدامتها وإيجاد حلول فعالة لتحديات 
إنتـــاج الغـــذاء)1(. تعتبـــر نـــدرة امليـــاه أخطـــر 
مشـــكلة تواجـــه اإلنتـــاج الزراعـــي، وتتزايـــد 
املناطـــق  فـــي معظـــم  املشـــكلة  هـــذه  حـــدة 
عـــاوة  العالـــم.  مســـتوى  علـــى  الزراعيـــة 
علـــى ذلـــك فـــإن املناطـــق القاحلـــة وشـــبه 
القاحلـــة تتميـــز بشـــكل عـــام بنـــدرة املـــوارد 
املائيـــة بســـبب انخفـــاض هطـــول األمطـــار 
ســـنوًيا، األمـــر الـــذي يعوق ويحـــد من إنتاج 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  الزراعيـــة.  املحاصيـــل 
نـــدرة امليـــاه بهـــذه املناطـــق، ال يـــزال الـــري 
بالطـــرق التقليديـــة يمـــارس فـــي العديـــد من 
املناطق حول العالم)2(. يزدهر نخيل التمر 
فـــي املناطـــق الجافـــة التـــي تعانـــي مـــن نـــدرة 
امليـــاه، ولكنـــه يتطلـــب رًيا مناســـًبا للحفاظ 

الشكل 1. رسم تخطيطي للمكونات األساسية لنظام الري تحت السطحي املصمم ]16[. )1( بئر مياه جوفية، )2( مضخة 
مياه، )3( خزان مياه، )4( منظم تلقائي ملضخة املياه، )5( مضخة مياه، )6( مرشحات قرصية، )7( وحدة تحكم، )8( لوحة 
شمسية، )9( منطقة الجذور املستهدفة، )10( جذع نخيل التمر، )11( صمام مياه كهربي، )12( وحدة الري تحت السطحي.
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على عمليات التمثيل الغذائي إلنتاج ثمار 
عاليـــة الجـــودة. علـــى الرغـــم مـــن أن نخيـــل 
التمـــر من املحاصيـــل التي تتحمل الجفاف 
ويعتبـــر مـــن أهـــم املحاصيـــل الرئيســـية فـــي 
املناطـــق القاحلـــة وشـــبه القاحلـــة إال أن 
بشـــكل  يتأثـــران  ثمـــاره  وجـــودة  إنتاجيتـــه 
لذلـــك  املائيـــة.  احتياجاتـــه  بنقـــص  كبيـــر 
فـــإن اإلدارة الجيـــدة مليـــاه الـــري وتحســـين 
إنتاجيتها من أهم األهداف التي تركز عليها 
العلمـــاء وأصحـــاب املصلحـــة وذوي الصلة 
لضمـــان اإلنتـــاج املســـتدام لنخيـــل التمـــر 
فـــي هـــذه الظـــروف البيئيـــة الصعبـــة. حيث 
إن تحســـين إنتاجيـــة امليـــاه يعتبـــر الهـــدف 
املســـتدامة  الزراعـــة  لضمـــان  األسا�صـــي 

)3( Mohammed, M.; Sallam, A.; Munir, M.; Ali-Dinar, H. Effects of deficit irrigation scheduling on water use, gas exchange, yield, and fruit quality of date palm. 
         Agronomy 2021, 11, 2256, doi:10.3390/agronomy11112256. 
)4(   Food and Agriculture Organization of the United )FAO( & International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies )CIHEAM( Workshop on “Irrigation 
        of Date Palm and Associated Crops. In Proceedings of the East; Faculty of Agriculture; Damascus University: Damascus, Syrian Arab Republic, 2007; pp. 27–30. 

)5(   Pereira, L.S.; Oweis, T.; Zairi, A. Irrigation management under water scarcity. Agric. Water Manag. 2002, 57, 175–206, doi:10.1016/S03786-00075)02(3774-. 

)6(   Deng, X.P.; Shan, L.; Zhang, H.; Turner, N.C. Improving agricultural water use efficiency in arid and semiarid areas of China. Agric. Water Manag. 2006, 80,  23–40, 

doi:10.1016/j.agwat.2005.07.021. 

واألمـــن الغذائـــي)3(. 

لاســـتخدام  الازمـــة  امليـــاه  تكلفـــة  إن 
فـــي  وخاصـــة  للغايـــة  مرتفعـــة  الزراعـــي 
املناطـــق القاحلـــة، كمـــا أن نخيـــل التمـــر 
مـــن األشـــجار التـــي تتطلـــب كميـــات كبيـــرة 
مـــن امليـــاه علـــى مـــدار العـــام. لذلـــك، فـــإن 
الناقصـــة  الـــري  اســـتراتيجيات  تطبيـــق 
لزراعـــة نخيـــل التمـــر قـــد يســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي الحفـــاظ علـــى امليـــاه. فـــي املناطـــق 
الجافـــة نـــادرة امليـــاه، يتطلـــب أن تكـــون 
كفـــاءة اســـتخدام امليـــاه هـــي الدافـــع وراء 
سياسة استخدام مياه الري وليس إنتاج 
النخيـــل فقـــط. وبالرغم مـــن تحقيق أعلى 
إنتـــاج لنخيـــل التمـــر عنـــد توفيـــر متطلبات 

ميـــاه الـــري الكاملـــة بالطـــرق التقليديـــة، 
إال أنـــه يمكـــن تحقيـــق نفـــس اإلنتـــاج مـــع 
اســـتخدام أقـــل للمياه باســـتخدام أنظمة 
الـــري الحديثـــة)4(. لذلـــك، فـــإن التطبيـــق 
الفعـــال للتكنولوجيـــا والبحـــوث الحديثـــة 
مـــن األمـــور الضروريـــة الســـتخدام ميـــاه 
الري بشـــكل مناســـب لإلنتاجية الزراعية 
خاصـــة فـــي املناطـــق التـــي تعانـــي مـــن شـــح 
امليـــاه)5(. لقـــد وفـــرت طـــرق الـــري الحديثـــة 
إمكانيـــة الحفـــاظ علـــى ميـــاه الـــري وزيـــادة 
فـــي  إلـــى أق�صـــى حـــد  كفـــاءة اســـتخدامها 
والتـــي  الجافـــة،  الجافـــة وشـــبة  البيئـــات 
علـــى  املحاصيـــل  إلنتـــاج  أهميتهـــا  أثبتـــت 
الـــري  ممارســـات  إن  الطويـــل)6(.  املـــدى 
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التقليديـــة ليســـت فقـــط غيـــر مســـتدامة، 
ـــا شـــديًدا علـــى 

ً
ولكنهـــا أيًضـــا تضـــع ضغط

بالفعـــل)7(.  الشـــحيحة  امليـــاه  إمـــدادات 
تعـــد أنظمـــة الـــري بالتنقيـــط والفقاعـــات 
والـــرش مـــن بيـــن العديـــد مـــن طـــرق الـــري 
الســـطحي األخـــرى املســـتخدمة فـــي إنتـــاج 
يهـــدر معظمهـــا كميـــة  املحاصيـــل، والتـــي 

كبيـــرة مـــن امليـــاه)8()9(.

تعتمـــد معظم أنظمة الري املطبقة حالًيا 
علـــى جدولـــة امليـــاه بشـــكل دوري مســـتمر 
بغـــض النظـــر عـــن حاجـــة النبـــات الفعلية 
مليـــاه الـــري، وهو مـــا يمثل تحدًيا كبيـــًرا)10(.

)7(     Dewidar, A.Z.; Al-Fehaid, Y.; Al-Hilal, S.; Saleh, M. ben Water saving in arid regions: a comparison of surface and subsurface drip irrigation systems. Am. J. 
Innov. Res. Appl. Sci. 2016, 289–29  ..
)8(     Liebenberg, P.J.; Zaid, A. Date palm irrigation. In Date palm cultivation. Rome )Italy(: FAO plan production and protection, paper 156; Food and Agricultural 
Organization of the United Nations: Rome, Italy,: Rome, 2002.
)9(    Olimovich, M.S. Methods of teaching ethics of water use in water economy. Acad. J. Digit. Econ. Stab. 2021, 6, 54–63.
)10(    Calera, A.; Campos, I.; Osann, A.; D’Urso, G.; Menenti, M. Remote sensing for crop water management: From ET modelling to services for the end users. 
Sensors )Switzerland( 2017, 17.
)11(    Brouwer, C., K. Prins, Heibloem, M. Irrigation Water Management: Irrigation Scheduling. Train. Man. 1989, 4, 66.

تســـاعد جدولـــة الـــري املناســـبة فـــي إنتـــاج 
التطبيـــق  عنـــد  ولكـــن  جيـــد.  محصـــول 
العملي تكون هناك صعوبة بالغة في تغيير 
كميـــات امليـــاه املطبقة وتكرارهـــا لصعوبة 
التنفيـــذ يدويـــا. كمـــا أن االختافـــات فـــي 
حســـب  تطبيقهـــا  املـــراد  امليـــاه  كميـــات 
االحتياجـــات الفعلية اليومية للنبات أمر 
محير للغاية بالنســـبة للمنتجين حيث إنه 

يجـــب تغييرهـــا يومًيـــا)11()12(.

إن تحديـــد الكميـــة املثلـــى مـــن املـــاء ليـــس 
باملهمـــة الســـهلة؛ حيـــث انهـــا تعتمـــد علـــى 
عوامـــل متعددة مثل درجة حرارة الهواء، 

ندرة المياه من 
المعوقات الرئيسية 

الستدامة الزراعة في 
المناطق 
القاحلة 

وشبه 
القاحلة
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الريـــاح،  وســـرعة  النســـبية،  والرطوبـــة 
اليوميـــة،  الشـــمس  شـــروق  وســـاعات 
وشدة اإلشعاع الشم�صي)12( )13( لذلك، في 
الغالـــب تقدر االحتياجـــات املائية للنخيل 
متوســـط  باســـتخدام  تقريبيـــة  بصـــورة 
عمـــق ميـــاه ري بفاصـــل زمني ثابت حســـب 
التحديـــد  يعتبـــر   .)11( النبـــات  نمـــو  فتـــرة 
معقـــدة  عمليـــة  الـــري  لجـــدول  الدقيـــق 
. أدى اســـتخدام 

ً
وتســـتغرق وقًتـــا طويـــا

الوصـــول  جعـــل  إلـــى  الحاســـوب  برامـــج 
إليهـــا أكثـــر ســـهولة، وأصبـــح مـــن املمكـــن 
اآلن جدولـــة كميـــة ميـــاه الـــري بدقـــة وفًقا 
للميـــاه املطلوبة للمحاصيل. جدولة الري 
القائمـــة علـــى أجهـــزة االستشـــعار هـــي أداة 
فعالـــة ودقيقـــة تعتمـــد علـــى االحتياجـــات 
الفعليـــة للنبـــات بنـــاء علـــى رطوبـــة التربـــة 
أو الظـــروف املناخيـــة للحقـــل لذلـــك فهـــي 
تسهل بشكل كبير قرارات جدولة الري )1(.

الديناميكـــي  الـــري  ميـــاه  جدولـــة  إن 
األشـــياء  انترنـــت  تقنيـــات  باســـتخدام 
تســـاعد في إدارة امليـــاه بكفاءة. لذلك فإن 
الدراســـات الحاليـــة يركـــز فيهـــا املؤلفـــون 
 مـــن التحكم 

ً
علـــى أتمتـــة عمليـــة الري بدال

نظـــًرا  وذلـــك  يدوًيـــا.  الـــري  جدولـــة  فـــي 
للثـــورة الهائلـــة إلنترنـــت األشـــياء وتطـــور 
الذكيـــة،  للزراعـــة  االستشـــعار  أجهـــزة 
فـــإن تطبيقاتهـــا لهـــا تأثيـــر إيجابـــي كبير على 
النباتـــات والحفـــاظ علـــى ميـــاه الـــري)14(.

اســـتخدام  فـــإن  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن   

)12(    Pereira, L.S. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56 H2Olive3s View project no 
title View project. Fao, Rome 1998, 300, D05109.
)13(     Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56 - Crop Evapotranspiration. 1998.
)14(     Nam, S.; Kang, S.; Kim, J. Maintaining a constant soil moisture level can enhance the growth and phenolic content of sweet basil better than fluctuating 
irrigation. Agric. Water Manag. 2020, 238, 106203, doi:10.1016/j.agwat.2020.106203.
)15(     Mohammed, M.E.A.; El-Shafie, H.A.; Sallam, A.A.A. A solar-powered heat system for management of almond moth, Cadra cautella )Lepidoptera: Pyralidae( 
in stored dates. Postharvest Biol. Technol. 2019, 154, 121–128, doi:10.1016/j.postharvbio.2019.04.025.

الطاقة الشمســـية الكهروضوئية يحسن 
حيـــث  وبيئًيـــا.  تقنًيـــا  الـــري  أنظمـــة  أداء 
إن اللوحـــات الكهروضوئيـــة )PV( تولـــد 
الكهربـــاء مباشـــرة من ضوء الشـــمس عبر 
عمليـــة إلكترونيـــة تحـــدث بشـــكل طبيعـــي 
فـــي أنـــواع معينـــة من املواد، تســـمى أشـــباه 
تقنيـــة  هـــي  الكهروضوئيـــة  املوصـــات. 
تنطـــوي علـــى التحويـــل املباشـــر لإلشـــعاع 
الشم�صـــي إلـــى كهربـــاء باســـتخدام الخايـــا 
نظيفـــة  الشمســـية  الطاقـــة  الشمســـية. 
تحـــدث  وال  للبيئـــة،  وصديقـــة  للغايـــة، 
ضوضـــاء، وال انبعاثـــات غازيـــة أو نفايـــات 
سامة. عاوة على ذلك، يعد السيليكون، 
فـــي  املـــادة الخـــام الرئيســـية املســـتخدمة 
الخايـــا الشمســـية، أحـــد أكثر املـــواد وفرة 

العربيـــة  اململكـــة  األرض)15(.  وجـــه  علـــى 
جغرافيـــة  منطقـــة  فـــي  تقـــع  الســـعودية 
غنيـــة بالطاقـــة الشمســـية تســـمى الحـــزام 
الشم�صـــي، بيـــن خطـــي عـــرض 40 درجـــة 
اململكـــة  فـــي   .

ً
جنوبـــا درجـــة  و40   

ً
شـــماال

العربية الســـعودية، يبلغ متوســـط كثافة 
فـــي  وات/م2   1000 الشم�صـــي  اإلشـــعاع 
 300-250 ومتوســـط  النهـــار  منتصـــف 
وات م2 يـــوم- 1، بمتوســـط مـــدة وفـــرة مـــن 
اإلشـــعاع الشم�صـــي بمقـــدار 8.89 ســـاعة 
يومًيا مما يحفز إلى استخدامها في تشغيل 
املضخـــات في أنظمة الري الحديثة. يعتبر 
اســـتخدام الطاقـــة الشمســـية كمصـــدر 
للطاقـــة بمثابـــة مصـــدر تشـــغيل مكونـــات 
أنظمـــة الـــري وفـــي نفـــس الوقـــت كمصـــدر 

الشكل 2. رسم تخطيطي للمكونات األساسية لنظام الري تحت السطحي املصمم)3(.
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للطاقة الازمة ألنظمة التحكم في عملية 

. من خال هذا النظام، 
ً
جدولـــة الـــري آليا

تكـــون عمليـــة التحكـــم فـــي الـــري ممكنـــة في 

املناطـــق النائية)16(. 

للـــري  الحديثـــة  التقنيـــات  تطبيـــق  عنـــد 

تحـــت الســـطحي فـــإن كفـــاءة اســـتخدام 

امليـــاه أعلى بكثير مـــن كفاءتها عند تطبيق 

التقليديـــة.  الســـطحي  الـــري  تقنيـــات 

أعلـــى  محصـــول  إنتـــاج  إلـــى  باإلضافـــة 
وخاصـــة عند تطبيـــق اســـتراتيجيات الري 

الناقص مقارنة بطرق الري التقليدية)17(. 

حيث إن نظام الري تحت السطحي يقوم 

بتوزيـــع امليـــاه بشـــكل موحـــد مباشـــرة فـــي 

منطقـــة الجـــذور، وال يوجـــد فيـــه تبخـــر أو 

جريـــان للميـــاه، ويقلـــل مـــن تـــآكل التربـــة 

أمـــراض  ومخاطـــر  العمالـــة،  وتكاليـــف 

النبـــات. كمـــا يمكن تشـــغيله بضغط مياه 

أقـــل مـــن طـــرق الـــري األخـــرى، ممـــا يوفـــر 

الطاقـــة)18(. إن نظام الري الســـطحي يهدر 

كميات هائلة من املياه بسبب تبخر املياه 

)16(    Mohammed, M.; Riad, K.; Alqahtani, N. Efficient iot-based control for a smart subsurface irrigation system to enhance irrigation management of date palm. 
Sensors 2021, 21, doi:10.3390/s21123942.
)17(    Al-Amoud, A.I.; Bacha, M.A.; Al-Darby, A.M. Seasonal water use of date palms in the central region of Saudi Arabia. Int. Agric. Eng. J. 2000, 9, 51–62.
)18(     Phocaides, A. Technical Handbook on Pressurized Irrigation Techniques. FAO, Rome 2000, 372.

وجريانهـــا. عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الجذور 

العميقـــة لنخيـــل التمر لم تســـتفد من كل 
هذه الكميات الضائعة من املياه في الري 
الســـطحي. وعلـــى العكس فـــإن أتمتة الري 

عنـــد الطلب باســـتخدام نظام الري تحت 

الســـطحي يوفـــر الكميـــة املثلـــى مـــن امليـــاه 

التـــي تتطلبهـــا شـــجرة النخيـــل مـــع الحفاظ 

علـــى امليـــاه مـــن التبخـــر والجريان والرشـــح 

الزائد )2(. 

علـــى الرغـــم مـــن أن أنظمـــة الـــري تحـــت 

ميـــاه  علـــى  تحافـــظ  أن  يمكـــن  ســـطحي 

الـــري إال أنـــه يجـــب تطويـــر هـــذه األنظمـــة 

لتجنـــب عيـــوب طـــرق التحكـــم التقليديـــة 

فيهـــا. حيـــث إنـــه من الضـــروري وجود أحد 

ملتابعـــة  الحقـــل  فـــي  باســـتمرار  العامليـــن 

عمليـــات الـــري، وهـــذا أمـــر مرهـــق للغايـــة 

بالنســـبة للمزارعيـــن من الناحية العملية. 

عاوة على ذلك، فإن كمية املياه املطبقة 

عادة ما تكون غير دقيقة نظًرا ألن أنظمة 

الـــري تحـــت ســـطحي غيـــر مرئيـــة إلـــى حـــد 

كبيـــر. لذلـــك فهنـــاك أيًضا حاجـــة للتغلب 
علـــى احتمـــال أن تكـــون منطقـــة الترطيـــب 
 جًدا في التربة بســـبب تعطل نظام 

ً
صغيرة

الـــري أو عـــدم كفايـــة ميـــاه الـــري الازمـــة. 
وبالتالـــي، يجـــب التأكيـــد علـــى اســـتخدام 
أنظمـــة الـــري الذكيـــة تحـــت الســـطحية. 
الحلـــول  توظيـــف  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة 
واملنصـــات  األشـــياء  إلنترنـــت  الواعـــدة 
الســـحابية للتحكـــم فـــي أنظمـــة الري تحت 
الســـطحي يساهم بشكل فعال في تحسين 
إنتاجيـــة امليـــاه والحفـــاظ عليهـــا، وتجنـــب 
تحـــت  التقليديـــة  الـــري  أنظمـــة  مشـــاكل 
الســـطحية، وتعزيـــز إنتاجيـــة نخيـــل التمر 

فـــي املناطـــق الجافـــة. 

مـــع أخـــذ ذلك فـــي االعتبار كانـــت أهداف 
هـــذا املشـــروع هي:

1. تصميم وتنفيذ نظام ري تحت سطحي 
حديـــث ودراســـة تأثير ميـــاه الري املحدودة 
الغـــازات،  تبـــادل  علـــى  باســـتخدامه 
ومحتوى الكلوروفيل، وكفاءة اســـتخدام 
والخصائـــص  امليـــاه،  وإنتاجيـــة  امليـــاه، 
وإنتاجيـــة  لثمـــار  الكيميائيـــة  الفيزيائيـــة 
تمـــت  شي�صـــي(،  )صنـــف  التمـــر  نخيـــل 
مقارنـــة تأثيـــر نظـــام الـــري تحـــت ســـطحي 
املصمم مع نظامين للري السطحي، وهما 
الري بالتنقيط الســـطحي والري السطحي 

بالفـــوارات.

أداء  مـــن  والتحقـــق  وتقييـــم  تطويـــر   .2
املصمـــم  ســـطحي  تحـــت  الـــري  نظـــام 
وتشـــغيله بالطاقـــة الشمســـية والتحكـــم 
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فيه الكترونيا ومراقبة والتحكم في كمية 
ميـــاه الـــري عـــن ُبعـــد. اعتمـــد هـــذا النظام 
علـــى شـــبكة مستشـــعرات مســـتقلة لجمع 
املائـــي  واملحتـــوى  املناخيـــة  املعلومـــات 
الدراســـة  منطقـــة  فـــي  للتربـــة  الحجمـــي 

منصـــة  اســـتخدام  تـــم  وقـــد  لحظًيـــا. 
الســـتقبال  الســـحابية   ThingSpeak
االستشـــعار،  أجهـــزة  قـــراءات  وعـــرض 
وإجـــراء التحاليـــل الحســـابية، والتفاعـــل 
إشـــارات  وإرســـال  املســـتخدم،  مـــع 

التحكـــم إلـــى أجهـــزة إنترنـــت األشـــياء فـــي 
موقـــع الدراســـة. وقد تم دراســـة تأثير هذا 
امليـــاه  اســـتخدام  كفـــاءة  علـــى  التطويـــر 
وجـــودة وإنتـــاج ثمـــار نخيـــل التمـــر )صنف 

خـــاص(.

املواد والطرق 

)أ(. موقع الدراسة

تـــم تصميـــم وتطويـــر وتقييـــم نظـــام الـــري تحت الســـطحي املتحكم به فـــي مركز التميز البحثي فـــي النخيل والتمور جامعـــة امللك فيصل، 
األحســـاء، اململكة العربية الســـعودية. وأجريت التجارب على أشـــجار النخيل في حقول مركز التميز للبحثي للنخيل والتمور بمحطة 
التدريـــب واألبحـــاث الزراعيـــة والبيطريـــة )Latitude: 25.261 N°, Longitude: 49.708 °E(  ملـــدة خمســـة أعـــوام ابتـــداء مـــن 2016 
إلـــى 2021 م علـــى نخيـــل مكتمـــل النمـــو بعمـــر 12 عام عند بداية التجربة صنفي خاص وشي�صـــي. يبين الجـــدول 1 خصائص التربة في 

منطقة الدراســـة.

)ب(. وصف نظام الري تحت السطحي 

يتكون نظام الري تحت الســـطحي كما هو 
موضح في الشكل 1 من مصدر ومضخات 
الـــري، ومصـــدر للطاقـــة،  ميـــاه، وشـــبكة 
ووحـــدات تحكـــم للـــري تحـــت الســـطحي. 
كان مصـــدر امليـــاه املســـتخدمة فـــي التجربة 
مـــن بئـــر ميـــاه جوفيـــة فـــي موقـــع التجربـــة. 
يتـــم ضـــخ امليـــاه مـــن البئـــر إلـــى خـــزان امليـــاه 
مصنوع من البولي ايثيلين ويبلغ حجمه 5 
م3 باســـتخدام مضخـــة ميـــاه 2 كيلـــو وات. 
كمـــا تـــم اســـتخدام مضخة ميـــاه أخرى )1 
كيلـــوواط( لتزويـــد شـــبكة الـــري بكميـــات 

ميـــاه الري الكافية عند الضغط املطلوب 
حسب جدولة املياه. تضمنت شبكة الري 
الفرعيـــة،  والخطـــوط  الرئي�صـــي،  الخـــط 
وخراطيـــم التغذيـــة الحلقـــي املصنـــوع مـــن 
 )HDPE( الكثافـــة  عالـــي  إيثيليـــن  البولـــي 
بأقطـــار 0.05 م،0.03 م، 0.025 م. كمـــا 
تضمنـــت شـــبكة الـــري أيًضـــا املرشـــحات 
القرصيـــة )120 شـــبكة، 130 ميكـــرون(، 
والصمامـــات اليدويـــة، وصمامـــات امللـــف 
مكونـــات  تجميـــع  وملحقـــات  اللولبـــي، 
الشـــبكة الـــري األخـــرى. تـــم أخـــذ مصـــدر 
الطاقة لوحدة التحكم التي تضم األجهزة 
ألجهـــزة  الطاقـــة  ومصـــدر  اإللكترونيـــة 

االستشـــعار مـــن بطاريـــة )12 فولـــت، 55 
أمبيـــر( تشـــحن بواســـطة لوحـــة شمســـية 
ومنظـــم  واط   50 بقـــدرة  كهروضوئيـــة 
شـــحن 12 فولت. كما تم تشغيل مكونات 
كهربـــاء  محـــول  باســـتخدام  الـــري  نظـــام 
 3000 بقـــدرة  220/12 فولـــت  )انفرتـــر( 
وات وبطاريـــات )24 فولـــت 500 وات( يتم 
شـــحنها أيًضا باســـتخدام لوحات شمسية 
كهروضوئية. يبين الشكل 2 صورة لنظام 

الـــري تحـــت الســـطحي املصمـــم.

يبين شـــكل 3 رسم تخطيطي لوحدة الري 
تحـــت الســـطحي والتـــي تتكون مـــن أنبوبين 

الجدول 1. الخصائص الفيزيائية والهيدروليكية للتربة في موقع التجربة, BD هي الكثافة الظاهرية ، Fc هي السعة امليدانية ، PWP هي نقطة الذبول الدائمة ، pH األس 
الهيدروجيني ، ECs هي املوصلية الكهربائية ، و HC هي املوصلية الهيدروليكية.
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مثقوبيـــن مصنوعيـــن مـــن البولـــي فينيـــل 
كلوريـــد )PVC( ملفوفيـــن بقطعـــة قمـــاش 
ترشـــيح ملنـــع دخـــول الجســـيمات الدقيقة 
داخـــل الوحـــدة. كمـــا يبيـــن شـــكل 4 رســـم 
تحـــت  الـــري  لتوزيـــع وحـــدات  تخطيطـــي 
الســـطحي الســـتة حـــول النخلـــة وطريقـــة 

وأبعادهـــم.   تجميعهـــم 

)ج( وصف نظام التحكم في نظام الري 
تحت السطحي باستخدام إنترنت األشياء

ملنصـــات  األساســـية  األهـــداف  تتمثـــل 
إنترنـــت األشـــياء القائمـــة علـــى الســـحابة 
املســـتخدمة فـــي هـــذه الدراســـة فـــي مراقبـــة 
عـــن  فيـــه  والتحكـــم  التمـــر  نخيـــل  ري 
بعـــد. كمـــا هـــو مبيـــن فـــي الشـــكل 5، يتكـــون 
دمجهـــا  يتـــم  عناصـــر  عـــدة  مـــن  النظـــام 
مًعـــا بكفـــاءة وتعمـــل بساســـة لتحقيـــق 
أهـــداف الدراســـة. اعتمـــد نظـــام التحكـــم 
علـــى شـــبكة مستشـــعرات مســـتقلة لجمع 
املائـــي  واملحتـــوى  املناخيـــة  املعلومـــات 
الدراســـة  منطقـــة  فـــي  للتربـــة  الحجمـــي 
منصـــات  اســـتخدام  تـــم  وقـــد  لحظًيـــا. 
الســـحابية   Ubidotsو  ThingSpeak
وتطبيقIFTTT الستقبال وعرض قراءات 
التحاليـــل  وإجـــراء  االستشـــعار،  أجهـــزة 
املســـتخدم،  مـــع  والتفاعـــل  الحســـابية، 
أجهـــزة  إلـــى  التحكـــم  إشـــارات  وإرســـال 

إنترنت األشـــياء في موقع الدراسة وإرسال 
عنـــد  للمســـتخدم  التحذيريـــة  الرســـائل 
وجـــود أي أعطـــال. يحصـــل النظـــام علـــى 
ويحمـــل  املستشـــعرات،  مـــن  القياســـات 
القائمـــة  املنصـــات  إلـــى  اإلجـــراءات  هـــذه 
علـــى الســـحابة، ويقوم بتحليـــل البيانات، 
ويتخـــذ القـــرارات، ويطبـــق القـــرارات علـــى 
نظـــام الـــري تحـــت الســـطحي. يظهـــر نظـــام 

 الشكل 3. رسم تخطيطي لوحدة الري تحت السطحية املصممة املستخدمة في نظام الري تحت السطحي )األبعاد باملتر( ]16[. )1( مصدر املياه، )2( صمام 
يدوي، )3( منظم تدفق املياه، )4( أنبوب داخلي مثقب، )5( قماش ترشيح، )6( ح�سى بركاني صغير، )7( أنبوب خارجي بفتحات مستطيلة بطول 2 سم وعرض 

0.3 سم بزاوية °30، )8( قماش ترشيح لتغطية األنبوب الخارجي، )9( رأس النقاط القابل للضبط، )10( قطرة املاء، )11( مستوى سطح األرض.

الشكل 5. رسم تخطيطي يوضح املكونات الرئيسية لنظام الري تحت السطحي املتحكم فيه آلًيا.
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املصمـــم  النظـــام   .4 الشـــكل  فـــي   CSIS
يتخـــذ قـــرارات الـــري بنـــاًء علـــى القيـــاس 
 ،)VWC( املباشـــر ملحتـــوى املـــاء الحجمـــي
مـــع مراقبـــة العوامـــل األخـــرى مثـــل درجـــة 
 ،)RH( حـــرارة الهـــواء، والرطوبة النســـبية
الريـــاح،  وســـرعة  الشم�صـــي،  واإلشـــعاع 

ومعـــدل تدفـــق امليـــاه.

النتائج واملناقشة

تحـــت  الـــري  نظـــام  تأثيـــر  مقارنـــة  تمـــت 
للـــري  نظاميـــن  مـــع  املصمـــم  ســـطحي 
السطحي، وهما الري بالتنقيط السطحي 
والـــري الســـطحي بالفـــوارات خـــال عامـــي 
2018 و2019 علـــى نخيـــل التمـــر صنـــف 
شي�صـــي. بلـــغ إجمالـــي البخـــر نتـــح الســـنوي 
تـــم  ملـــم،   ETc( 2544( للمحصـــول 
اســـتخدام ميـــاه الـــري املطبقـــة عنـــد 50٪ 
الـــري  لنظـــام   ETc مـــن  و125٪  و75٪ 
تحـــت ســـطحي املصمـــم والـــري بالتنقيـــط 

الشكل 4. رسم تخطيطي لوحدات الري تحت سطحي الست املوزعة حول شجرة نخيل التمر )األبعاد باملتر()16(.  )1( مدخل 
املياه، )2( مضخة املياه، )3( منظم مضخة املياه األوتوماتيكي، )4( مرشح مياه قر�سي، )5( مقياس الضغط، )6( منظم 

الضغط، )7( خط الري الرئي�سي، )8( صمام يدوي، )9( خط فرعي للري، )10( مقياس تدفق املياه، )11( صمام يدوي، )12( 
صمام مياه كهربي، )13( وحدة الري تحت السطحي، )14( خرطوم توزيع حلقي، )15( املنطقة املستهدفة للري، )16( املنطقة 

املستهدفة للري لكل وحدة ري تحت سطحي، )17( النخلة، )18( موضع حساس رطوبة التربة الحجمي.
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بالفـــوارات،  التقليـــدي  والـــري  الســـطحي 
علـــى التوالـــي، وقـــد طبقـــت هـــذه النســـب 
بنـــاء علـــى أعلى إنتاجية تم الحصول عليها 
مليـــاه الـــري فـــي دراســـة ميدانيـــة أوليـــة قبـــل 
تنفيذ هذه الدراســـة، كان إجمالي الحجم 
باســـتخدام  املطبقـــة  للميـــاه  الســـنوي 
نظـــام الـــري تحـــت ســـطحي املصمـــم والـــري 
التقليـــدي  والـــري  الســـطحي  بالتنقيـــط 
22.89 و34.34 و57.24 م3  بالفـــوارات 
للنخيـــل، علـــى التوالي. كانـــت إنتاجية مياه 
الـــري )CWP( فـــي نظام الري تحت ســـطحي 
 1.15( ملحـــوظ  بشـــكل  أعلـــى  املصمـــم 
كجـــم م- 3( مقارنـــة بنظـــام الـــري بالتنقيـــط 
الســـطحي )0.51 كجـــم م- 3( ونظـــام الـــري 
التقليـــدي بالفـــوارات )0.37 كجـــم م- 3(، 
كانـــت كفـــاءة اســـتخدام امليـــاه فـــي التمثيل 
ميكـــرو  و9.56  و9.96   10.09 الضوئـــي 
لتـــر ثانـــي أكســـيد الكربـــون مليمـــول1- مـــاء 
لنظـــام الـــري تحت ســـطحي املصمم والري 
التقليـــدي  والـــري  الســـطحي  بالتنقيـــط 
الحـــد  لوحـــظ  التوالـــي.  علـــى  بالفـــوارات، 
للنخيـــل  الكلوروفيـــل  ملحتـــوى  األق�صـــى 
الـــري  نظـــام  باســـتخدام   )SPAD  62.4(
الـــري  التقليـــدي بالفـــوارات، يليهـــا نظـــام 
 )SPAD  58.9( املصمـــم  ســـطحي  تحـــت 
 .)SPAD 56.9( والري بالتنقيط الســـطحي
الضوئـــي  التمثيـــل  صافـــي  كان  وباملثـــل، 
ومعدل النتح أعلى بشكل ملحوظ للنخيل 
التقليـــدي  الـــري  نظـــام  اســـتخدام  عنـــد 
بالفـــوارات ويليها نظام الري تحت ســـطحي 
الـــري  نظـــام  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع  املصمـــم، 
زيـــادة  إلـــى  أدى  املصمـــم  ســـطحي  تحـــت 
محصـــول النخيـــل بشـــكل كبيـــر وتحســـين 
جـــودة الثمـــار، مـــن خـــال التأثيـــر اإليجابي 
لنظـــام الـــري تحـــت ســـطحي املصمـــم علـــى 
وتحســـين  الـــري  ميـــاه  اســـتخدام  كفـــاءة 

الشكل 6. بعض القياسات التي تظهر واجهة املستخدم عن بعد في القناة الخاصة باملشروع على منصة ThingSpeak السحابية.
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إنتاجيـــة وجـــودة ثمـــار نخيـــل التمـــر، فإنـــه 
يعتبر مناسب تماًما لري أشجار النخيل في 

املناطـــق القاحلة وشـــبه القاحلة.

أثبتـــت نتائـــج التجارب التـــي أجريت خال 
عامـــي 2019 و2020 علـــى صنـــف خاص 
إن أداء نظام الري تحت سطحي املتحكم 
فيه عن بعد بطريقة جدولة الري القائمة 
علـــى حساســـات الرطوبـــة كان أفضـــل من 
أداء النظـــام عنـــد تطبيـــق جدولـــة الـــري 
القائمـــة علـــى الوقـــت. حيـــث إن جدولـــة 
الـــري القائمـــة علـــى حساســـات الرطوبـــة 
زودت النخيل بكمية املياه املثلى مباشرة 
وبشـــكل  الوظيفيـــة.  الجـــذر  منطقـــة  فـــي 
عـــام، خفضـــت جدولة الـــري القائمة على 
حساســـات الرطوبة والقائمة على الوقت 
باستخدام نظام الري املصمم كمية مياه 
الري املســـتخدمة بنســـبة ٪64.1 و61.2٪ 
الســـطحي  بالـــري  مقارنـــة  التوالـــي،  علـــى 
الدراســـة.  منطقـــة  فـــي  املتبـــع  التقليـــدي 

كان إجمالـــي الكميـــة الســـنوية مليـــاه الـــري 
املســـتخدمة للنخلة بــــنظام الري املتحكم 
فيـــه اوتوماتيكيـــا بطريقـــة جدولـــة الـــري 
القائمة على حساسات الرطوبة وجدولة 
الـــري القائمـــة علـــى الوقـــت وطريقـــة الـــري 
التقليديـــة هـــي 21.04 و22.76 و58.71 
م3- للنخلـــة علـــى التوالـــي. كانـــت إنتاجيـــة 
فيـــه  املتحكـــم  الـــري  نظـــام  فـــي  امليـــاه 
اوتوماتيكيا بطريقة جدولة الري القائمة 
علـــى حساســـات الرطوبـــة )1.783 كجـــم 
م3-( وجدولـــة الـــري القائمـــة علـــى الوقـــت 
مقارنـــة  بكثيـــر  أعلـــى  م3-(  كجـــم   1.44(
بطريقة الري السطحي التقليدي )0.531 
كجـــم م3-(. حافـــظ نظـــام الـــري املتحكـــم 
فيـــه اوتوماتيكيـــا بطريقـــة جدولـــة الـــري 
القائمـــة علـــى حساســـات الرطوبـــة علـــى 
محتـــوى املـــاء الحجمي فـــي منطقة الجذور 
الوظيفية بجانب السعة الحقلية مقارنة 
بطريقـــة الري الســـطحي التقليـــدي. لذلك 
فـــإن نظام الري املتحكم فيه اوتوماتيكيا 
علـــى  القائمـــة  الـــري  جدولـــة  بطريقـــة 
حساســـات الرطوبـــة مناســـًبا تماًمـــا لـــري 
نخيـــل التمـــر فـــي املناطـــق القاحلـــة، ملـــا لـــه 
مـــن تأثيـــر إيجابـــي علـــى إدارة ميـــاه الـــري 

وتحســـين إنتاجيـــة نخيـــل التمـــر.

تـــم تقييـــم آثـــار الـــري الناقـــص املتحكـــم 
فيـــه باســـتخدام نظاميـــن حديثيـــن للـــري 
امليـــاه،  اســـتخدام  كفـــاءة  علـــى  الدقيـــق 
الفاكهـــة،  وإنتاجيـــة  الغـــازات،  وتبـــادل 
خـــاص.  صنـــف  التمـــر  نخيـــل  وجـــودة 
الـــري  أنظمـــة  الـــري  أنظمـــة  وشـــملت 
الســـطحية.  الـــري  وأنظمـــة  بالتنقيـــط 
أجريـــت الدراســـة خـــال موســـمي 2020 
و2021. تمـــت مراقبـــة متغيـــرات الظروف 
الوقـــت  فـــي  الدراســـة  ملنطقـــة  املناخيـــة 

األشـــياء  إنترنـــت  باســـتخدام  الفعلـــي 

مرجـــع  لحســـاب  الســـحابة  علـــى  القائـــم 

التبخـــر )ETo( والتحكـــم فـــي جـــدول الـــري. 

تـــم تطبيـــق ثـــاث معامـــات ري )50، 75، 

ETc 100٪( باستخدام أنظمة الري تحت 

الســـطحي والري بالتنقيط مقارنة بطريق 

الســـطحية  بالفـــوارات  التقليـــدي  الـــري 

)التحكـــم(. كانـــت امليـــاه املطبقـــة الفعليـــة 

عنـــد معامـــات الـــري الناقصـــة 50 و75 

و44.14   ETc 27.28 ± 0.06 و100٪ 

للنخلـــة  م3   0.37  ± و55.55   1.07  ±

فـــي جميـــع معامـــات الـــري  علـــى التوالـــي. 

الناقـــص، كان كلوروفيـــل األوراق وتبادل 

الغـــازات أعلـــى بشـــكل ملحـــوظ فـــي الـــري 

الـــري  بنظـــام  مقارنـــة  الســـطحي  تحـــت 

بالتنقيـــط. لـــم يختلـــف محصـــول نخيـــل 

التمـــر بشـــكل كبيـــر بيـــن نظامـــي التحكـــم 

والنظـــام الدولـــي على مســـتوى 100 و75٪ 

ETc. كانـــت كفـــاءة اســـتخدام امليـــاه عنـــد 

تطبيـــق الري تحت الســـطحي )1.09 كجم 

م3( أعلـــى بكثيـــر من نظـــام الري بالتنقيط 

الســـطحي )0.52 كجـــم م3( علـــى مســـتوى 

٪50. لم يكن هناك فرق كبير فيما يتعلق 

بمؤشـــرات جـــودة الثمـــار بيـــن الـــري تحـــت 

التقليـــدي  والـــري   50٪ بنســـبة  ســـطحي 

لذلـــك،   .100٪ نســـبة  عنـــد  بالفـــوارات 

يمكـــن اقتـــراح اعتماد اســـتراتيجيات الري 

الناقـــص باســـتخدام نظـــام الـــري تحـــت 

 ETc 50٪ ســـطحي املقتـــرح عنـــد مســـتوى

علـــى مـــدار العـــام لـــري نخيـــل التمـــر لتوفير 

املياه وتحســـين كفاءة استخدام املياه مع 

الحفـــاظ علـــى جـــودة ثمـــار نخيـــل التمـــر.
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كان الهدف من الدراســة البحثية هو تحديد تأثير التركيزات املختلفة لجســيمات الفضة النانوية )1، 5، 10 و20 ملجم / لتر( بمفردها، 

وباالقتــران مــع املطهــرات شــائعة االســتخدام )٪80 هيبوكلوريــت الصوديــوم و٪0.2 كلوريــد الزئبــق( علــى الجــزء النباتــي املــزروع فــي املختبــر 

لنخيــل التمــر صنــف البرحــي. وتــم عمــل ســبعة عشــر توليفــة لدراســة نســبة عــدم التلــوث، والتلــوث، واملــوت لنخيــل التمــر املــزروع فــي 

املختبــر. وقــد نفــذت التجربــة املعمليــة علــى تصميــم عشــوائي بالكامــل بثــالث مكــررات فــي كل معاملــة. وقــد أظهــرت النتائــج أن اســتخدام 

جســيمات الفضــة النانويــة بتركيــز 5 ملجــم / لتــر بمفردهــا، أوباالقتــران مــع ٪80 هيبوكلوريــت الصوديــوم و٪0.2 كلوريــد الزئبــق كان لهمــا 

. ومــع ذلــك، لوحــظ الحــد األق�ســى لعــدم التلــوث علــى للجــزء النباتــي )٪88.89( ومــوت بنســبة صفــر فــي املائــة 
ً
نفــس الســلوك احصائيــا

عنــد اســتخدام 5 ملجــم / لتــر 1 جزيئــات الفضــة النانويــة وحدهــا. واظهــرت النتائــج ان التركيــزات األعلــى مــن جســيمات الفضــة النانويــة 

)10 و20 ملجــم / لتــر( عنــد الدمــج مــع هيبوكلوريــت الصوديــوم وكلوريــد الزئبــق كان لهــا تأثيــر ضــار، وتســببت فــي أعلــى معــدل مــوت لألجــزاء 

النباتيــة. وقــد أظهــرت إضافــة هيبوكلوريــت الصوديــوم وكلوريــد الزئبــق تلــوث بنســبة ٪33.33 و٪11.11 نســبة مــوت لألجــزاء النباتيــة. 

لذلــك تــم التوصــل إلــى اســتخدام 5 ملجــم / لتــر مــن جزيئــات الفضــة النانويــة وحدهــا لتعقيــم النبــات املســتخرج مــن نخيــل التمــر صنــف 

البرحــى وهــي غيــر خطــرة وصديقــة للبيئــة.

استخدام جسيمات الفضة النانويةاستخدام جسيمات الفضة النانويةاستخدام جسيمات الفضة النانوية
كمطهر نباتي لصنف نخيل كمطهر نباتي لصنف نخيل 

التمر "برحي" معمليًاالتمر "برحي" معمليًا

األستاذ الدكتور شريف الشرباصي
األستاذ الدكتور هشام غزاوي

الدكتور محمد منير
sharabasydates@yahoo.com
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 Phoenix dactylifera( يزرع نخيل التمر
L( علـــى نطـــاق واســـع فـــي أجـــزاء كثيـــرة مـــن 
العالـــم بمـــا في ذلك مصر، وإيران، وشـــبه 
والعـــراق،  والجزائـــر،  العربيـــة،  الجزيـــرة 
وباكســـتان، وتونـــس. وتعـــد مصـــر هي أكبر 
دولـــة منتجـــة للتمـــور فـــي العالـــم أي أكثـــر 
 Food( ســـنوًيا.   / طـــن  مليـــون   1.5 مـــن 
 and Agriculture Organization,
2013(. ويتـــم إكثـــار نخيـــل التمـــر بشـــكل 
شـــائع عـــن طريـــق الفســـائل، ومـــع ذلـــك، 
وعليـــه فـــان أنـــاث أشـــجار نخيـــل التمـــر 
 Zaid and(  

ً
عذقـــا  20-10 فقـــط  تنتـــج 

deWet, 1999(، وهـــو عامل مقيد لتكاثر 
ســـتخدم تقنية غير 

ُ
األصنـــاف التجاريـــة. ت

تقليديـــة للزراعـــة فـــي األنابيـــب علـــى نطاق 
 Munir( فـــي العديـــد مـــن األنـــواع واســـع 

et al., 2015( بمـــا فـــي ذلـــك نخيـــل التمـــر 
Rashid and Quraishi, 1994; Al-(

 Khalifah and Shanavaskhan, 2012;
.)Ghazzawy et al., 2016

النباتيـــة  األجـــزاء  تعقيـــم  يتـــم  حالًيـــا، 
 بأنـــواع مختلفـــة مـــن املطهـــرات مثل 

ً
عـــادة

هيبوكلوريـــت الصوديـــوم، وهيبوكلوريت 
الكالسيوم، وكلوريد الزئبق، وبيروكسيد 
الهيدروجيـــن، وكحـــول اإليثيـــل، ونتـــرات 
البنزالكونيـــوم،  وكلوريـــد  الفضـــة، 
تقنيـــات  خـــال  مـــن  ســـتخدم 

ُ
ت والتـــي 

 Thakur and Sood, 2006;( مختلفـــة 
 Barampuram et al., 2014; Eziashi et
al., 2014(. ومع ذلك، في الدراسة الحالية 
وفعاليـــة  ماءمـــة  مـــدى  بدراســـة  قمنـــا 
جســـيمات الفضـــة النانويـــة كمطهـــر مـــع 

هيبوكلوريت الصوديوم وكلوريد الزئبق. 
لوحظـــت الخصائـــص املضـــادة للبكتيريـــا 
العصـــور  منـــذ   )Ag( الفضـــة  ألمـــاح 
القديمـــة، وتســـتخدم حالًيـــا للتحكـــم فـــي 
نمـــو البكتيريـــا فـــي عـــدد مـــن التطبيقـــات 
 Silver and Phung, 1996; Kim et al.,(
2007(. منـــذ الســـنوات القليلـــة املاضية، 
النانويـــة  الفضـــة  جســـيمات  ســـتخدم 

ُ
ت

)بحجـــم يتـــراوح بيـــن 1-100 نانومتـــر( علـــى 
نطـــاق واســـع كعامـــل مضـــاد للميكروبات 
فـــي مختلـــف الصناعـــات، ممـــا يـــؤدي إلـــى 
أيونـــات  مـــن  إطـــاق مســـتوى منخفـــض 
الكائنـــات  ضـــد  األمـــان  لتوفيـــر  الفضـــة 
 Li et al Li et al., 2010;( الحية الدقيقة
 Ouay and Stellacci, 2015; Thombre
et al., 2016(. كمـــا توجـــد عوامـــل مثبطة 
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قويـــة بســـبب مســـاحة ســـطحها املجهـــري 

وخصائصها الكيميائية وقدراتها املضادة 

 .Mapara et al., 2015(( للميكروبـــات

مواد وطرق العمل:

اختيار النبات املزروع والتعقيم: 

زراعـــة  معمـــل  فـــي  الدراســـة  أجريـــت 

األنســـجة ألبحـــاث وتطويـــر نخيـــل التمـــر، 

مركـــز البحـــوث الزراعيـــة، الجيـــزة، مصـــر 

خـــال عـــام 2015-2016. األشـــجار انـــاث 

بعمـــر أربـــع ســـنوات صنـــف البرحـــي. وتـــم 
اجراء التجربة في محافظة اإلسماعيلية، 
مصـــر. تـــم التحضيـــر األولي للجـــزء النباتي 
خـــارج املختبـــر عـــن طريـــق إزالـــة الجـــذور، 
وأغلفـــة األوراق الليفيـــة البنيـــة واألوراق 
مـــن  الخارجيـــة  الخضـــراء  الناضجـــة 
الفســـائل لتقليل الحجم إلى 30 ســـم. وفي 
املختبـــر، تمـــت إزالـــة األوراق الناضجـــة 
املتبقيـــة تدريجًيـــا من االســـفل إلـــى األعلى. 
املســـتأصل  النباتـــي  الجـــزء  غمـــر  تـــم 
حمـــض  مـــن  بمزيـــج  مكمـــل  محلـــول  فـــي 

األســـكوربيك وحمض الســـتريك بتركيزات 
100 و150 مجـــم لتـــر 1- علـــى التوالـــي ملـــدة 
ظاهـــرة  حـــدوث  لتقليـــل  واحـــدة  ســـاعة 

التلـــون البنـــى لألنســـجة.

املعالجات املطهرة: 

تـــم غســـل )الجـــزء النباتـــي( ثـــاث مـــرات 
 ،)SDDW( باملـــاء املقطـــر املـــزدوج املعقـــم
وغمرهـــا ملـــدة 30 دقيقـــة. بعـــد ذلك، تمت 
مـــن  مختلفـــة  بمجموعـــات  معالجتهـــم 
الصوديـــوم،  )هيبوكلوريـــت  املطهـــرات 

 إلى جنب مع جزيئات الفضة النانوية )1 و5 و10 و20 ملجم / لتر 1-(.
ً
الجدول )1( تركيبات مختلفة من املطهرات )٪80 هيبوكلوريت الصوديوم و٪0.2 كلوريد الزئبق( جنبا
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مـــع  جنـــب  إلـــى  جنًبـــا  الزئبـــق(  وكلوريـــد 
جزيئـــات الفضـــة النانويـــة )الجـــدول 1(. 
بعـــد غســـل الجـــزء النباتـــي، تم غمســـها في 
٪70 إيثانول ملدة 3 دقائق وشـــطفها ثاث 
مرات باســـتخدام SDDW متبوًعا بالغمر 
في ٪80 هيبوكلوريت الصوديوم، أو 0.2٪ 
محلـــول كلوريـــد الزئبق ملدة 20 دقيقة ثم 
غسلها ثاث مرات باستخدام SDDW. تم 
اعتماد إجراء مماثل عندما تم اســـتخدام 
تركيـــزات مختلفـــة مـــن جســـيمات الفضـــة 
النانويـــة )1، 5، 10 و20 ملجـــم. لتـــر 1-( 
كمطهر، ومع ذلك، تم غمر الجزء النباتي 
فـــي محاليـــل الجســـيمات النانويـــة الفضية 

ملـــدة نصف ســـاعة.

تحضير البيئة وزراعة الجزء النباتي: 

 Murashige and بيئـــة  اســـتخدام  تـــم 
علـــى  تحتـــوي  والتـــي   )Skoog )1962
وفيتامينـــات  وصغـــرى  كبـــري  عناصـــر 
تـــم ضبـــط األس  الدراســـة.  فتـــرة  طـــوال 
 5.7 إلـــى  الغذائيـــة  للبيئـــة  الهيدروجينـــي 
ثـــم تمـــت إضافـــة 7 جـــم/ لتـــر أجـــار. وتـــم 
صـــب عشـــرين مـــل مـــن البيئـــة الغذائيـــة 
فـــي انابيـــب زجاجية ســـعة 100 مـــل، والتي 
تـــم تعقيمهـــا بعد ذلك عن طريق التعقيم 
تحـــت ضغـــط 1.5 كجـــم ســـم 2 عنـــد 121 
درجـــة مئويـــة ملـــدة 20 دقيقـــة. بعـــد ذلك، 
تـــم نقـــل الجـــارات الزجاجيـــة إلـــى كبينـــة 
مائـــل  فـــي وضـــع  لتبـــرد  الزراعـــة، وتركهـــا 
حتـــى يتـــم اســـتخدامها فـــي زراعـــة االجـــزاء 
املســـتأصلة. كمـــا تمـــت زراعـــة النباتـــات 
املســـتأصلة على وســـط MS وتم تحضينها 
فـــي الظـــام عنـــد 25 درجة مئويـــة ± 2 ملدة 
ثمانيـــة أســـابيع مـــن أجل بدء نمـــو النبات.

كما تم اختيار التصميم التجريبي بشـــكل 

عشـــوائي بثـــاث مكـــررات فـــي كل معاملـــة. 

وقـــد تـــم تســـجيل البيانـــات لســـبعة عشـــر 

 ككل باســـتخدام 
ً
معاملـــة تـــم تحليلهـــا أوال

التصميـــم اإلحصائـــي ســـالف الذكر، وتم 

باســـتخدام  إحصائًيـــا  البيانـــات  تحليـــل 

 GenStat )VSN مـــن   18 اإلصـــدار 

International Ltd. ، اململكـــة املتحـــدة(

النتائج واملناقشة

الداللـــة  فـــي   
ً
تباينـــا  )1( الشـــكل  يوضـــح 

اإلحصائيـــة عند )P≤0.05( بين املعامات 

بنســـبة  يتعلـــق  فيمـــا  املطهـــرة  املختلفـــة 

عـــدم مـــوت الجـــزء النباتـــي لنخيـــل التمـــر 

الحـــد  ان  لوحـــظ  كمـــا  البرحـــى.  صنـــف 

النباتـــي  الجـــزء  بقـــاء  لنســـبة  األق�صـــى 

)٪88.89( عنـــد اســـتخدام 5 مجـــم مـــن 

لتـــر)م15(  النانويـــة/  الفضـــة  جزيئـــات 

جزيئـــات  تركيـــز  بنفـــس  متبوًعـــا  كمطهـــر 

الفضـــة النانويـــة مـــع ٪80 هيبوكلوريـــت 

الصوديـــوم و٪0.2 كلوريـــد الزئبـــق مثـــل 

م3، م7 وم11 )٪77.78(. وكانـــت هـــذه 

املعامـــات األربعـــة غيـــر معنويـــة إحصائًيا. 

شكل )1( تأثير املعامالت املختلفة للمطهرات )٪80 هيبوكلوريت الصوديوم، ٪0.2 كلوريد الزئبق وجزيئات الفضة 
النانوية 1، 5، 10 و20 ملجم / لتر( على نسبة بقاء صنف نخيل التمر البرحى.

شكل )2( تأثير املعامالت املختلفة للمطهرات )٪80 هيبوكلوريت الصوديوم، ٪0.2 كلوريد الزئبق وجزيئات الفضة 
النانوية 1، 5، 10 و20 ملجم / لتر( على نسبة تلوث صنف نخيل التمر البرحي
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وباملثل، فإن م1، م2، م4، م6، م8، م9، 
م10، م12، م14، م17و 4م كانـــوا غيـــر 
معنوية إحصائًيا، وتم عدم موت 55.56 
٪ فقـــط مـــن الجـــزء النباتـــي. كذلـــك عـــدم 
مـــوت ٪66.67 مـــن الجـــزء النباتـــي عندمـــا 
تـــم معاملتهـــا بــــ 10 ملجـــم مـــن جزيئـــات 
الفضـــة النانويـــة/ لتـــر منفـــردة. ومع ذلك، 
النبـــات  بقـــاء  مـــن  األدنـــى  الحـــد  لوحـــظ 
النباتـــي فـــي م5، م13 بنســـبة )44.44٪(. 
كمـــا أظهـــرت البيانـــات الخاصـــة بنســـبة 
تلـــوث الجـــزء النباتـــي فـــي الشـــكل رقـــم )2( 
عند مســـتوى فرق معنـــوي )P≤0.05( بين 
جميـــع طـــرق التعقيـــم املختلفـــة ان تلـــوث 
بنســـبة صفـــر باملائـــة مـــع املعامـــات م4، 
م5، م9، م12، م13، م14، م16. ومـــع 
ذلـــك، لوحـــظ الحـــد األق�صى مـــن التلوث 
)٪33.33( فـــي معامات م1 )الشـــكل 8 ج( 
وم2 )الشكل 8 أ( وم6 وم10 )الشكل 8 د( 
وم17 تليها معامات م3، م8، م17، م11 
)٪22.22(. وأظهـــرت االجـــزاء املســـتأصلة 
املعاملـــة بــــ 5 ملجـــم مـــن جزيئـــات الفضـــة 
ـــا 

ً
تلوث )م15(  وحدهـــا  لتـــر  النانويـــة/ 

بنســـبة ٪11.11 )الشـــكل 8 ب(. وتأثـــرت 

نســـبة عـــدم حياة)مـــوت( النبـــات معنويـــا 
)P≤0.05( بتطبيـــق تراكيـــز مختلفـــة مـــن 
املطهـــرات )الشـــكل 3(. تـــم تســـجيل مـــوت 
النبـــات الصفـــري فـــي معامـــات م3، م7، 
الحـــد  لوحـــظ  ذلـــك،  ومـــع  م17.  م11، 
األق�صـــى ملـــوت النبـــات النباتـــي )55.56٪( 
فـــي معامـــات م5 )الشـــكل 8ي( وم13 تليها 
معامات م4، م9، م12، م14 )44.44٪( 
وم16 )٪33.33( وم8 وم10 )22.22٪(. 
وباملثـــل، بلـــغ معدل موت األجـــزاء النباتية 

فـــي م1، م2، م17، م6 11.11٪.

تم تقســـيم البيانات املســـجلة في الدراسة 

الحاليـــة إلـــى أربع مجموعات. أشـــار تحليل 
املجموعـــة األولـــى إلـــى اختـــاف غيـــر كبيـــر 
فـــي معـــدالت التراكيـــز االولـــي فيمـــا يتعلـــق 
ببقـــاء النبـــات املســـتأصل )الشـــكل 4 أ(، 
ومـــع ذلـــك، كان التلـــوث )الشـــكل 4 ب( 
ونســـبة املـــوت للجـــزء النباتـــي )الشـــكل 4 
ج( متنوًعـــا بشـــكل كبيـــر بيـــن املعامـــات. 
أظهـــر م3 )٪80 هيبوكلوريـــت الصوديـــوم 
 / ملجـــم   5  + الزئبـــق  كلوريـــد   0.2٪  +
لتـــر 1 جزيئـــات الفضـــة النانويـــة( نســـبة 
بقـــاء أعلـــى )٪77.78(. كمـــا لوحـــظ اتجـــاه 
إحصائـــي مماثـــل فـــي املجموعـــة الثانيـــة، 

شكل )3( تأثير املعامالت املختلفة للمطهرات )٪80 هيبوكلوريت الصوديوم، ٪0.2 كلوريد الزئبق وجزيئات الفضة 
النانوية 1، 5، 10 و20 ملجم / لتر( على نسبة موت األجزاء النباتية صنف نخيل التمر  البرحي

الشكل )4( تأثير التركيبات التركيزات املختلفة )م1، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق؛ م2، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 1 مجم/لتر، جزيئات الفضة النانوية؛ 
م3، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 5 مجم/ لتر فضة الجسيمات النانوية؛ م4، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 10 ملجم/ لتر جسيمات الفضة النانوية، م5، 

هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 20 ملجم/ لتر جسيمات الفضة النانوية( على النبات النباتي )أ( البقاء على حي، )ب( التلوث و )ج(( نسبة موت األجزاء النباتية نخيل التمر.
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النباتـــات  بقـــاء  معـــدل  كانـــت  حيـــث 
5 ب(  )الشـــكل  والتلـــوث  أ(   5 )الشـــكل 
واملـــوت )الشـــكل 5 ج( كانـــت كبيـــرة. ومـــع 
ذلـــك، تـــم تســـجيل بقـــاء النبـــات النباتـــي 
أعلـــى )٪77.78( وعـــدم وجـــود وفيـــات فـــي 
م7 )٪80 هيبوكلوريـــت الصوديـــوم + 5 
ملجـــم / لتـــر جزيئـــات الفضـــة النانويـــة(. 
املجموعـــة  فـــي  املعامـــات  جميـــع  وكانـــت 
الثالثـــة متســـاوية إحصائًيـــا فيمـــا يتعلـــق 
ببيانـــات بقـــاء النبـــات النباتـــي )الشـــكل 6 
أ( بينمـــا لوحـــظ فـــرق كبيـــر بيـــن املعامـــات 

املتعلقـــة بالتلـــوث النباتـــي )الشـــكل 6 ب( 
وخصائص املوت )الشـــكل 6 ج(. ولوحظ 
 )77.78٪( أعلـــى  النباتـــي  النبـــات  بقـــاء 
وعـــدم حـــدوث مـــوت للجـــزء النباتـــي فـــي 
م11 )٪0.2 كلوريـــد الزئبـــق + 5 ملجـــم / 
لتـــر جزيئـــات الفضـــة النانويـــة(. وباملثـــل، 
املجموعـــة  فـــي  املعاملـــة  تركيبـــة  أظهـــرت 
الرابعـــة تبايًنـــا كبيـــًرا بيـــن املتوســـط فيمـــا 
)الشـــكل  النباتـــي  النبـــات  ببقـــاء  يتعلـــق 
7 ب( والنســـبة  أ( والتلـــوث )الشـــكل   7
املئوية ملوت الجزء النباتي )الشكل 7 ج(. 

ولوحـــظ الحـــد األق�صـــى مـــن بقـــاء النبـــات 

النباتـــي )٪88.89( وعـــدم حـــدوث مـــوت 

الجـــزء النباتـــي فـــي املعاملـــة م15 )5 ملجم 

/ لتـــر جســـيمات الفضـــة النانويـــة(.

علـــى الرغـــم مـــن أن اســـتخدام جســـيمات 

الفضـــة النانويـــة بمقـــدار 5 ملجـــم / لتـــر 

وكلوريـــد  الصوديـــوم  هيبوكلوريـــت  مـــع 

الزئبـــق قـــدم نتائـــج أقـــل تشـــابًها إحصائًيـــا 

عنـــد مقارنتهـــا بـ 5 ملجم / لتر 1 جســـيمات 

الفضـــة النانويـــة وحدهـــا، إال أننـــا أوصينا 

الشكل )5( تأثير التركيبات التركيزات املختلفة )م1، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق؛ م2، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 1 مجم/لتر، جزيئات الفضة النانوية؛ 
م2، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 5 مجم/ لتر فضة الجسيمات النانوية؛ م3، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 10 ملجم/ لتر جسيمات الفضة النانوية، م4، 

هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 20 ملجم/ لتر جسيمات الفضة النانوية( على النبات النباتي )أ( البقاء على حي، )ب( التلوث و )ج(( نسبة موت األجزاء النباتية نخيل التمر.

الشكل )6( تأثير التركيبات التركيزات املختلفة )م1، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق؛ م2، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 1 مجم/لتر، جزيئات الفضة 
النانوية؛ م3، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 5 مجم/ لتر فضة الجسيمات النانوية؛ م4، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 10 ملجم/ لتر جسيمات 

الفضة النانوية، على النبات النباتي )أ( البقاء على حي، )ب( التلوث و )ج(( نسبة موت األجزاء النباتية نخيل التمر.
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جزيئـــات   1 لتـــر   / ملجـــم   5 باســـتخدام 
أعطيـــت  إذا  وحدهـــا  النانويـــة  الفضـــة 
غيـــر  املطهـــرات  الســـتخدام  األفضليـــة 
الخطـــرة. عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن الجـــزء 
املســـتأصل املعالـــج بــــ 5 ملجـــم / لتـــر مـــن 
جســـيمات الفضـــة النانويـــة وحـــده كان 
لـــه أعلـــى معـــدل بقـــاء )٪88.89(، وأقـــل 
معـــدل تلـــوث )٪11.11(، ومعـــدل مـــوت 
للجـــزء النباتـــي صفـــر. وعلـــى الرغـــم مـــن 
أن جســـيمات الفضـــة النانويـــة البالغـــة 5 
ملجـــم / لتـــر عنـــد دمجها مـــع هيبوكلوريت 
الصوديوم وكلوريد الزئبق أظهرت معدل 
وفيـــات صفري، إال أن معدل التلوث كان 
نفـــس  اســـتخدام  مـــن   )22.22٪( أعلـــى 
تركيز جســـيمات الفضـــة النانوية وحدها. 

أن   Salisu et al.,2014 أكـــد  وقـــد 
النانويـــة  الفضـــة  جزيئـــات  إضافـــة 
بمعـــدل 40 ملجم/لتـــر فـــي وســـط النمـــو 
 

ً
فعـــاال كان   Cymbopogon citratus لــــ 
تماًمـــا للســـيطرة علـــى العـــدوى البكتيريـــة 
بعد أربعة أســـابيع من الزراعة. يمكن أن 
يكـــون االختـــاف بيـــن النتائج التـــي توصلنا 
ألن  ســـابًقا  املذكـــورة  والدراســـة  إليهـــا 

Salisu وزمـــاؤه اســـتخدموا نفـــس املـــادة 

)الجســـيمات النانويـــة الفضيـــة( كمعقـــم 

لتعقيـــم  اســـتخدامها  أثنـــاء  للوســـائط 

النبات قبل نقلها إلى الوسائط، وهذا هو 

الســـبب فـــي انخفـــاض تركيـــز املـــادة. عملت 

بشـــكل  الفضيـــة  النانويـــة  الجســـيمات 

جيد. قد يكون السبب املحتمل اآلخر هو 

االختـــاف فـــي األنـــواع النباتيـــة.

االستنتاجات

يعد استخدام املطهرات الكيميائية لتعقيم 

الجـــزء النباتـــي إجـــراًء شـــائًعا فـــي الدراســـات 

املخبريـــة. ومـــع ذلـــك، فـــي التجربـــة البحثيـــة 

املطهـــرات  عـــن  النظـــر  وبصـــرف  الحاليـــة، 

الصوديـــوم  )هيبوكلوريـــت  الكيميائيـــة 

وكلوريـــد الزئبـــق(، قمنـــا بتضميـــن تركيـــزات 

مختلفة من جزيئات الفضة النانوية )1، 5، 

10 و20 مجم/ لتر( ملراقبة خصائص الجزء 

النباتـــي مـــن حيـــث )البقـــاء والتلـــوث واملوت( 

. والنتائـــج التـــي توصلنـــا إليهـــا تثبـــت 
ً
فمعمليـــا

كفـــاءة املطهـــرات الكيميائيـــة جنًبـــا إلى جنب 

مـــع جســـيمات الفضـــة النانويـــة علـــى الرغـــم 

مـــن أن اســـتخدام 5 ملجم/لتـــر مـــن جزيئـــات 

الفضة النانوية بمفردها وفي مجموعات مع 

هيبوكلوريـــت الصوديوم وكلوريد الزئبق لم 

تكـــن ذات داللـــة إحصائيـــة، إال أننـــا نو�صـــي 

باســـتخدام 5 ملجم/لتر من جزيئات الفضة 

النانويـــة وحدهـــا إذا فضلنـــا تجنـــب تكلفـــة 

إضافيـــة للمطهـــرات الكيماويـــة. عـــاوة علـــى 

الحاليـــة  الدراســـة  نتائـــج  ســـتكون  ذلـــك، 

التعقيـــم  بروتوكـــول  تحســـين  فـــي  مفيـــدة 

الفضـــة  جســـيمات  الســـتخدام  النباتـــي 

النانويـــة غيـــر الخطـــرة والصديقـــة للبيئـــة.

الشكل )7( تأثير التركيبات التركيزات املختلفة )م1، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق؛ م3، هيبوكلوريت الصوديوم + كلوريد الزئبق + 1 مجم/لتر، جزيئات الفضة 
النانوية، على النبات النباتي )أ( البقاء على حي، )ب( التلوث و )ج(( نسبة موت األجزاء النباتية نخيل التمر.
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 ( 2004  - 1918 )

 في فكر  

الشيخ زايدالشيخ زايد

البيئةالبيئة  
 والزراعة والزراعة

      والنخيلوالنخيل

ســس ومقومــات 
ُ
أ علــى  يقــوم  جيوســتراتيجي  بموقــع  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  تتمتــع 

، عبــر عنــه الكاتــب الفرن�ســي جــان جــاك بيريبــي بقولــه: 
ً
كامنــة فــي األرض والســكان، تتداخــل معــا

"لقــد كان مــن شــأن هــذا املصيــر التاريخــي الفريــد أن خلــق لــدى ســكان الخليــج )يقصــد ســاحل 

عمــان املهــادن؛ مســمى اإلمــارات قبــل االتحــاد( ضميــًرا تاريخًيــا اجتماعًيــا موحــًدا كأنــه لــون مــن ألــوان 

الوطنيــة، التــي ال مجــال للشــك فيهــا")1( .

)1(  جان جاك بيريبي: الخليج العربي، نجدة هاجر وسعيد الغز )ترجمة(، )بيروت: املكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، 1959(، ص 22. 

الدكتور علي عفيفي علي غازي
باحث في التاريخ والتراث العربي، جمهورية مصر العربية

  afifyhistory@hotmail.com
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فقـــد عاشـــت علـــى أرض اإلمـــارات 
أظهـــرت  عربيـــة  مجموعـــات 
رغـــم  األرض  بهـــذه  تمســـكها 
التـــي  املعاشـــية،  الصعوبـــات 
مـــرت بهـــا، مـــع ذلـــك اســـتقروا، 
ومارســـوا  بهـــا 
حياتهم 

وبـــًرا، فقـــد عرفـــت واحـــات  عليهـــا بحـــًرا 
وريـــاض أبـــو ظبـــي والعيـــن والبريمـــي وليـــوا 
االســـتقرار والزراعـــة منـــذ عصـــور مـــا قبل 
ا 

ً
مـــاذ كانـــت  بنادرهـــا  أن  كمـــا  التاريـــخ، 

آمًنـــا للبحـــارة والغاصـــة، ومقـــًرا لكثيـــر من 
ا 

ً
الطواويـــش، الذيـــن كانوا يقصدونها بحث

عـــن الآللـــئ املميـــزة.

بـــن  زايـــد  الشـــيخ  إلـــى  املؤرخـــون  ينظـــر 
ســـلطان بـــن زايـــد بن خليفة بن شـــخبوط 
بـــن ذيـــاب ن عي�صـــى آل نهيـــان الفاحـــي 
مـــن البنـــي ياس، طيـــب هللا ثـــراه، باعتباره 
رائًدا ملســـيرة النهضة في اإلمارات العربية 
املتحـــدة، فقـــد قـــاد قومـــه مـــن الضيـــق 
إلـــى الرخـــاء، ومـــن ظـــام الجهـــل إلـــى نـــور 
العلـــم. ولـــد فـــي قصـــر الحصـــن 
عـــام 1918، ولـــم يتتلمـــذ 
أســـاطين  أيـــدي  علـــى 
وكبـــار  السياســـة 
يتلـــق  ولـــم  املفكريـــن، 
النظامـــي  التعليـــم  مـــن 
فـــي الكتاتيـــب واملـــدارس إال 
القـــدر اليســـير، باإلضافـــة ملبـــادئ 
الكتابـــة والخـــط العربـــي، وتلقـــى 
والتعامـــل  الفروســـية  فـــن 
مخالطتـــه  مـــن  الباديـــة  مـــع 
مجلـــس  فـــي  الســـن  كبـــار 
الحكـــم  قصـــر  فـــي  أبيـــه 
بالفطـــرة،  سياســـًيا  فـــكان 
وببســـاطته وفطرتـــه وحبـــه 
وبعظمـــة  وطنـــه،  ألبنـــاء 
شخصيته، استطاع أن ُين�صئ 
وســـط  متطـــورة  حديثـــة  دولـــة 
صحـــراء قاحلـــة، وأن يؤســـس كياًنـــا 
وحدوًيـــا قائًمـــا بذاتـــه وبقوانينـــه وأطـــره 
ُمحًبـــا  وكان  واملؤسســـاتية.  الدســـتورية 

لإلبـــل، ويعـــرف مـــن أوجاعهـــا وأدوائهـــا مـــا 
يعرفـــه البـــدو، وُيميـــز أصائلهـــا عـــن غيرها، 
غرم بالخيل، وبرع في امتطاء صواتها 

ُ
كما أ

، وأتقـــن فـــن التعامـــل مـــع الصقور، 
ً

طفـــا
والقنـــص  الصيـــد  رحـــات  مـــن  ـــم 

ّ
وتعل

دروًســـا فـــي الطبوغرافيـــة )التضاريـــس(، 
وفـــي  )البيئيـــة(،  األيكولوجيـــة  والعلـــوم 
الجغرافيـــا السياســـية، وفـــي ذلـــك حقيقة 
أساســـية هـــي أن زايـــد شـــخصية كونـــت 
نفســـها بالتعليـــم املســـتمر. وهكـــذا ق�صـــى 
زايـــد أيـــام طفولتـــه وباكورة صبـــاه في قرى 
منطقـــة العيـــن، والتـــي كانـــت تحـــت إدارة 
 للشـــيخ 

ً
أحمـــد بـــن هـــال الظاهـــري ممثـــا

 )1966-1928( ســـلطان  بـــن  شـــخبوط 
فـــي املنطقـــة الغربيـــة، وحيـــن توفـــي أنيطـــت 
لعلـــي بن غانـــم، وكان زايد أكثر تعلًقا بهذه 
املنطقـــة، وأوفـــر إخـــوة الحاكـــم معرفة بها 
وبأهلهـــا، وكان حريًصـــا علـــى معاونة أخية 
شـــخبوط فـــي إدارة شـــؤون الحكـــم، ولهـــذا 
 فـــي املنطقـــة 

ً
عينـــه فـــي عـــام 1946 ممثـــا

العيـــن. علـــى  وحاكًمـــا  الشـــرقية، 

وُيمثـــل حـــدث تولي الشـــيخ زايـــد الحكم في 
واحـــة العيـــن، بداية التنميـــة االقتصادية 
عامـــة، والزراعيـــة خاصـــة، فعلـــى الرغـــم 
مـــن حرصه على إحياء التـــراث والتقاليد، 
عجلـــة  أدار  نفســـه  الوقـــت  فـــي  أنـــه  إال 
فقـــام  واملعاصـــرة،  والتطويـــر  التجديـــد 
بوضـــع خطـــة دقيقـــة إلســـتثمار إمكانيـــات 
ـــا، 

ً
الواحـــة، وحقـــق فيهـــا ازدهـــاًرا ملحوظ

نـــدرة  ونهضـــة غيـــر مســـبوقة، فلـــم تكـــن 
املـــاء واملـــال وقلـــة اإلمكانيـــات حجـــر ُعثـــرة 
بتطويـــر  يتعلـــق  فيمـــا  إصاحاتـــه  أمـــام 
املـــاء عصـــب  بـــأن  يؤمـــن  الواحـــة، وكان 
الحيـــاة، وأســـاس الحضارة،ولهـــذا عمـــل 
علـــى توفيـــره، وأســـهم فـــي زارعـــة النخيل في 
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واحـــة العيـــن أوال، وكانـــت أولـــى اهتماماتـــه 
فيهـــا تنميـــة اإلمكانيـــات الزراعيـــة بحفـــر 
اآلبار واألفاج، وهي قنوات مائية طبيعية 
ستخدم للسقي والشرب، مما وفر املياه 

ُ
ت

 عن تســـخيرها 
ً

للجميـــع بـــا مقابـــل، فضـــا
لســـقي األرا�صـــي الزراعيـــة، ومـــن العيـــن 
والخيـــر  باملحبـــة  اإلمـــارات  يـــزرع  انطلـــق 
واللـــون األخضـــر. ويـــرد فـــي أحـــد التقاريـــر 
البريطانيـــة بتاريـــخ 3 ســـبتمبر 1958 أن 
الشـــيخ زايـــد قـــد أمـــر بحفـــر ثقـــوب جديدة 
بالقـــرب مـــن منبـــع "فلـــج العيـــن"، وصلـــت 
الجوفيـــة؛  للميـــاة  جديـــدة  طبقـــة  إلـــى 
أبعـــد غـــوًرا مـــن ســـابقتها، وأوصلـــت هـــذه 
للفلـــج  الرئي�صـــي  باملجـــرى  اإلمتـــدادات 
زاد  أن  ذلـــك  نتائـــج  مـــن  وكان  القديـــم. 
تدفـــق امليـــاه بمقدار الثلث عّمـــا كان عليه 
صـــت هـــذه الزيـــادة فـــي 

ّ
حالهـــا ســـابًقا، وقل

املياة دورة الري لحدائق العين من ستين 
يوًمـــا إلـــى ســـتة وثاثين يوًمـــا، وأزهرت بعد 

)2(  عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: أبو ظبي توحيد اإلمارة وقيام االتحاد، )أبو ظبي: مركز الوثائق والبحوث، 2004(، ص 285.
)3( علي عفيفي علي غازي: "اليوم الوطني اإلماراتي.. شهادة التاريخ على عبقرية الفكرة"، مجلة تراث، العدد 206، )ديسمبر 2016(، ص 19-16.

ذلـــك أشـــجار النخيـــل، واخضرت أشـــجار 
فطرحـــت  وأينعـــت  والفاكهـــة،  املانجـــو 
وُيضيـــف  الخضـــروات.  وكثـــرت  ثمارهـــا، 
التقريـــر إن زايـــد عمل كذلك على تنظيف 
"فلـــج املعتـــرض"، وإعـــادة ترميمـــه، وقـــام 
بأعمـــال صيانة أدت إلى زيادة ملحوظة في 

مياهـــه)2( .

فـــي  الحكـــم  مقاليـــد  زايـــد  الشـــيخ  يتولـــى 
 ،1966 أغســـطس   6 فـــي  ظبـــي  أبـــو  إمـــارة 
ورئاســـة  الشـــيخ شـــخبوط،  خلًفـــا ألخيـــه 
قيامهـــا  منـــذ  املتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
العنـــان  فُيطلـــق   ،1971 ديســـمبر   2 فـــي 
بحكمتـــه وكرمـــه لـــكل املقّدرات اإلنســـانية: 
املاليـــة، واإلبداعيـــة، واألخاقيـــة؛ لخدمـــة 
مجـــاالت تنميـــة اإلنســـان والبيئـــة، فوضـــع 
حجـــر األســـاس لعـــدد كبيـــر مـــن مشـــروعات 
الزراعـــة، والـــري، والحدائـــق الخضـــراء فـــي 
اإلمـــارات كافـــة، فأحال رمالهـــا الصفراء إلى 

اللـــون األخضـــر؛ بفضـــل جهـــوده وحكمتـــه 
ـــاق، 

ّ
وحنكتـــه وكرمـــه، وخيالـــه املبـــدع الخ

وبذل العطاء في ميادين التعليم والصحة، 
والرعايـــة االجتماعيـــة، وتحســـين البيئـــة، 
والتنميـــة الزراعيـــة، وامتد عطاؤه ليشـــمل 
أرض اإلمـــارات كافة،التـــي ارتـــدت الثـــوب 
األخضـــر بعـــد إصفـــرار، خاصـــة وأن هـــذه 
جســـد جهـــد اإلنســـان وكفاحـــه 

ُ
التنميـــة ت

وعلمـــه؛ لترويـــض الصحراء من أجل حياة 
مـــن  بالرغـــم  والرفاهيـــة،  بالرخـــاء  زاخـــرة 
أن كل املعطيـــات علـــى أرض الواقـــع كانـــت 
�صي في مشـــروعه، 

ُ
تدفعـــه لليـــأس وعدم امل

إال أنـــه م�صـــى بيقيـــن وإيمـــان وثقـــة وعزيمـــة 
قلمـــا تتوفـــر لرجـــل، وبهـــذا اإليمـــان وتلـــك 
إلـــى  القبيلـــة  مـــن  مجتمعـــه  نقـــل  الثقـــة 
الدولـــة، مـــن التخلـــف إلـــى التقـــدم، ومـــن 
البدايـــات املتواضعـــة إلى وضعيـــة النموذج 
والتجربـــة الفريدة، التي ينظـــر إليها الجميع 

بإعجـــاب ودهشـــة)3( . 
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وتحـــدى الشـــيخ زايـــد أراء الخبـــراء الذيـــن 
كانوا يرون استحالة الزراعة في الطبيعة 
املناخيـــة  والظـــروف  الصحراويـــة، 
ـــح 

ُ
الصعبـــة، إضافـــة إلـــى قلـــة امليـــاه، وش

األمطـــار، وهـــو مـــا عبـــر عنـــه فـــي حديثـــه إلـــى 
 1976 25 يونيـــو  فـــي  تليفزيـــون القاهـــرة 
بقولـــه "كان الخبـــراء الذيـــن قدمـــوا إلينـــا 
أننـــا  إال  والنمـــو؛  الزراعـــة  ُيشـــجعون  ال 
جـــرب، فربمـــا أفلحنـــا 

ُ
قلنـــا لهـــم دعونـــا ن

إلـــى  الصحراويـــة  منطقتنـــا  تحويـــل  فـــي 
منطقـــة زراعيـــة، وبالفعل بدأنا التجربة، 
فـــي تجربتنـــا؛ ممـــا شـــجعنا علـــى  ووفقنـــا 
االســـتمرار والســـير في هذا املضمار، ونحن 
وزراعتهـــا  املراعـــي  بتشـــجير  باشـــر 

ُ
ن اليـــوم 

فيهـــا  منطقـــة  منطقتـــا  ألن  للحيوانـــات، 
الكثيـــر مـــن الحيوانـــات مثـــل اإلبـــل واملاعز 
والظبـــاء")4( . وقـــام الشـــيخ زايـــد بتنفيـــذ 
خطـــط طموحـــه، وغير مســـبوقة في مجال 
التوســـع الزراعـــي، واســـتزراع الصحـــراء 

)4(  نبيل راغب: أصول الريادة الحضارية، دراسة في فكر الشيخ زايد، )أبو ظبي: املجمع الثقافي، 1995(، ص 383، 384.
)5(  علي عفيفي علي غازي: "الثقافة والتاريخ في فكر الشيخ زايد 1918-2004"، مجلة تراث، العدد 127، )مارس 2014(، ص 18.

وتشجيرها، ومكافحة التصحر، فازدانت 
اإلبـــاء  رمـــز  النخلـــة،  الشـــجر،  بســـيدة 
العربي، وقد أعرب عن إرتياحه ملا تحقق 
مـــن ُمنجزات باهرة فـــي ميادين الزراعة في 
كلمتـــه بمناســـبة العيـــد الوطنـــي التاســـع 
العربيـــة  اإلمـــارات  لدولـــة  والعشـــرين 
املتحدة في األول من ديسمبر 2000 بقوله 
"لقـــد تمكنـــا فـــي فتـــرة وجيـــزة مـــن تحويـــل 
الصحـــراء القاحلـــة إلـــى ريـــاض خضـــراء، 
فغرســـنا فـــي تربتهـــا أكثـــر مـــن أربعيـــن مليون 
نخلة، وزرعنا أكثر من مائة مليون شجرة 
حرجيه ومثمرة، ظللت أغصانها وأوراقها 
مســـاحة كبيـــرة من بادنـــا، وقد رافق هذه 
املعجـــزة البيئية إقامـــة العديد من القرى 
واملـــدن في أعمـــاق صحرائنا الخضراء")5( .    

النهضـــة  قامـــت  أن  جهـــودة  علـــى  ترتـــب 
الزراعيـــة فـــي واحـــة العيـــن أوال، ومـــن ثـــم 
فـــي أبـــو ظبـــي، وأخيـــًرا فـــي اإلمـــارات العربيـــة 

النخيـــل،  زراعـــة شـــجرة  املتحـــدة، علـــى 
ـــا 

ً
ارتباط ارتبطـــت  التـــي  الشـــجرة  تلـــك 

ـــت بارتفاعها 
ّ
وثيًقـــا بتاريـــخ اإلمـــارات، ومثل

وشـــموخها فخـــر واعتـــزار أبنـــاء اإلمـــارات، 
إذ اســـتفاد اإلماراتيـــون من كل جزء منها، 
مـــن جذعهـــا وســـعفها ونواهـــا، وتمرهـــا، 
للســـكان  الرئيـــس  الغـــذاء  ل 

ّ
شـــك الـــذي 

فـــي منطقـــة أضنـــت عليهـــا الطبيعـــة. وقـــد 
لقيـــت النخلـــة اهتماًمـــا كبيـــًرا مـــن الشـــيخ 
زايـــد، ومـــن شـــعب اإلمـــارات، آمليـــن أن 
تتحـــول اإلمـــارات إلى منطقة وارفة بظال 
النخيـــل، وأال يكـــون فيها شـــبًرا إال وتغطيه 
كلهـــا، وأثمـــرت 

ُ
ضـــرة، وأتـــت الجهـــود أ

ُ
الخ

ولعـــل  اإلمـــارات.  كل  وأظلـــت  وأينعـــت، 
اهتمـــام الشـــيخ زايـــد بالنخلـــة قـــد منـــح 
قـــوة دفـــع كبيـــرة لإلهتمـــام بهـــذه الشـــجرة 
املباركـــة، ذات التاريخ العريق، فأصبحت 
ـــزرع فـــي كل منـــزل وشـــارع ومزرعـــة؛ ممـــا 

ُ
ت

التكاثـــر العجيـــب. كذلـــك  إلـــى هـــذا  أدى 
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شـــرع فـــي إقامة مشـــروع تصنيـــف التمور، 
والـــذي ُيشـــكل صرًحـــا صناعًيـــا ُيحافـــظ 

علـــى اإلنتـــاج الوفيـــر للتمـــور )6(.

بعـــد  هللا،  يرحمـــه  زايـــد،  الشـــيخ  ُيولـــي 
االتحـــاد اهتماًمـــا خاًصـــا بالبيئـــة، فينفـــق 
اإلمـــارات،  تشـــجير  علـــى  طائلـــة  مبالـــغ 
وتوليـــد فســـائل النخيـــل، لتكـــون متاحـــة 
لـــكل مواطـــن باملجـــان، أو بأســـعار رمزيـــة، 
اإلمـــارات  ســـائر  إصاحاتـــه  وعّمـــت 
فتحولـــت الصحـــراء إلـــى واحـــة خضـــراء، 
نيرها أشـــجار النخيل، وتزايدت مســـاحة 

ُ
ت

زايـــد  الشـــيخ  بســـعي  الزراعيـــة  األرا�صـــي 
الـــدؤوب لتوفيـــر امليـــاه، أســـاس كل �صـــيء 
حـــي، ووصـــل إجمالي املســـاحات الخضراء 
فـــي الدولـــة عـــام 1998 إلى نحـــو 2,1 مليون 
مســـاحة  إجمالـــي  وصـــل  بينمـــا  دونـــم، 
األرا�صي الزراعية إلى ما يقارب 617 ألف 
دونـــم مـــن بينها 591 ألف دونم مخصصة 

لزراعـــة النخيـــل )7(.

لدولـــة  الزراعيـــة  املحاصيـــل  وباتـــت 
اإلمـــارات العربيـــة املتحدة تعّم األســـواق، 
نافس في جودتها املنتجات املســـتوردة، 

ُ
وت

واســـتفاد مـــن دخـــل النفـــط، بـــأن وظفـــه 
فـــي التنميـــة الزراعيـــة، ومـــن ثـــم تنوعـــت 
اإلمـــارات، بعدمـــا  مصـــادر دخـــل ســـكان 
كانـــت أثنـــاء القـــرن التاســـع عشـــر تنحصر 
فـــي زراعـــة النخيل في أماكن محدودة مثل 
واحـــة ليـــوا، التـــي قـــدر بهـــا ثاثـــة وثاثـــون 
ألـــف نخلـــة، وقـــرى البريمـــي والعيـــن وبهـــا 
ســـتون ألـــف نخلـــة، أمـــا منطقـــة الصيـــر 

)6(   على عفيفي علي غازي: نخيل الخليج العربي في دليل لوريمر، )بيروت: دار الرافدين للطباعة والنشر، 2015(، ص 57-55.
)7(    وداد سالم محمد: "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، مجلة الخليج العربي، )2006(، ص 195.

)8( مر�سي محمد عبد هللا: دولة اإلمارات العربية املتحدة وجيرانها، )الكويت: دار القلم، 1981(، ص 145.
)9(  ويلفريد ثيسجر: الرمال العربية، )أبو ظبي: موتيف ايت للنشر، 1992(، ص 152،264، 265، 284، 285، 289؛ بيتر برنيث: بالد العرب القاصية، رحالت املستشرقين إلى بالد العرب، 

خالد أسعد عي�سى؛ أحمد غسان سبانو )ترجمة(، )بيروت: دار قتيبة للنشر والتوزيع، 1990(، ص 280، 282.

خمســـة  بهـــا  قـــدر  فقـــد  الخيمـــة  ورأس 
وعشـــرون ألـــف نخلـــة، كمـــا توجـــد زراعة 
النخيـــل فـــي قريـــة الذيـــد وفلـــج املعـــا)8( .

يـــزور الرحالـــة البريطانـــي ويلفريـــد ثيســـجر 
 )2003-Welfred Thesiger( )1910(
 1948- )نوفمبـــر  الفتـــرة  فـــي  ليـــوا  واحـــة 
ينايـــر 1949( بُصحبـــة دليل من الرواشـــد 
اســـتجابة  وذلـــك  طاحـــي"؛  "بـــن  ُيدعـــى 
لنصيحـــة الشـــيخ زايـــد، وانطلـــق إليهـــا مـــن 
قلعـــة املويعجـــي، ويذكـــر أنـــه ق�صـــى شـــهًرا 
لعبـــور تلك الواحـــة، والوصول إلى ظفار، 
حيـــث بـــدت كالحديقـــة الغنـــاء بأشـــجارها 
ونخيلهـــا. وُيقدم ثيســـجر وصًفـــا أدق لليوا 
ا مســـافة ثاثة أيام" كما 

ً
التي "تمتد شـــرق

أفـــاد دليلـــه، وكتـــب عـــن الظفـــرة، حيـــث 
ينمو النخيل بمحاذاة املنبسطات امللحية 
املتقاربـــة عنـــد ســـفوح الكثبـــان العاليـــة 

ذات الجوانب الشديدة اإلنحدار، وُيفيد 
بـــأن مزارع النخيل فـــي التجويفات الرملية 
مســـورة. وُيشـــير إلـــى عـــدم وجـــود أصنـــاف 
أخـــرى غيـــر النخيل مـــن املزروعات في تلك 
املزارع، التي حددت املسافات بينها بدقة، 
والتـــي تجـــد من أصحابها العناية الفائقة، 
أمـــا مـــاء ليوا فيـــراه وفيًرا، وقليـــل امللوحة، 
وغيـــر عميـــق الغـــور، إذ يتـــراوح عمـــق البئـــر 
بيـــن ســـبع أقـــدام وعشـــرين قدًمـــا. ويقـــول 
إن بنـــي يـــاس يعيشـــون في ليوا فـــي حجرات 
مرتفعـــة مصنوعـــة مـــن ســـعف النخيـــل، 
يقيمونها على املرتفعات املطلة على مزارع 

النخيـــل، وذلك لتلطيـــف الجو)9(. 

يقـــوم الرحالـــة البريطانـــي مارتن بكماســـتر 
)Martin Beckmaster(، برحلـــة تفقديـــة 
مـــع الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان بيـــن شـــهري 
مـــارس ومايـــو 1952، حيـــث تحـــدث عـــن 
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واحـــات ومحاضـــر ليوا، التـــي وصلها قادًما 
مـــن أبـــو ظبـــي عبـــر البريمـــي؛ ليصـــل الركـــب 
علـــى اإلبـــل إلـــى الثروانية في قلـــب ليوا بعد 
 

ً
أن قطـــع مســـافة خمســـة وثاثيـــن ميـــا
فـــي أربعـــة أيـــام، ومـــا إن اقتـــرب مـــن ليـــوا 
غنيـــة  منطقـــة خضـــراء  إلـــى  دلـــف  حتـــى 
بُعشـــبها ونخيلهـــا. وأنـــاخ الركـــب فـــي مســـاء 
25 مـــارس فـــي مضـــارب الثروانيـــة، التـــي 
كانـــت مثـــل كافـــة املضـــارب، التـــي تقـــع إلـــى 
الشـــرق منهـــا مهجـــورة مؤقًتـــا، إذ ال يعـــود 
إليهـــا ســـكانها مـــن مناطـــق الرعـــي فـــي بينونة 
والختـــم والحمـــرة ومناطـــق الـــكأل األخرى؛ 
إال فـــي نهايـــات شـــهر يونيـــو؛ لجنـــي تمـــور 
نخيلهـــم. وقبـــل أن ُيغـــادر بكماســـتر ليـــوا 
زار ثاثـــة محاضـــر: الظويهـــر، وهي مأهولة 
بالبوفـــاح، وكبيرهـــم مطوع يوثق به، وقد 
تملكتـــه العاطفـــة وفاضـــت مشـــاعره حين 
وقعـــت عينـــاه علـــى زايـــد حتـــى ظـــل خـــال 
يلهـــج  اللتيـــن قضوهمـــا معـــه  الســـاعتين 
بحمد هللا وشكره، وقدم لهم أميز نوع من 
التمـــور أكلوه في ليوا، وأنقى مشـــروب من 
املشـــروبات املنعشـــة. يســـتطرد بكماســـتر 
فُيشـــير إلـــى أن حاكـــم أبـــو ظبـــي يجمـــع زكاة 
التمـــور فقـــط مـــن بنـــي يـــاس فـــي ليـــوا، إذا 
بلـــغ النصـــاب عشـــرة جرابـــات، وقـــد حـــدد 
 ،

ً
رطـــا وثمانيـــن  بمئـــة  ليـــوا  فـــي  الجـــراب 

 .
ً

بينمـــا يبلـــغ جـــراب البريمـــي تســـعين رطـــا
تؤخـــذ الـــزكاة بمعـــدل جـــراب عـــن كل مـــا 
إلـــى عشـــرين  عـــن عشـــرة جرابـــات  يزيـــد 
جراًبـــا، ويؤخـــذ جرابـــان عـــن كل مـــا يزيـــد 
عـــن عشـــرين جراًبـــا، وذكـــر لـــه والـــي ليـــوا 
الســـابق مـــن قبـــل الشـــيخ شـــخبوط أن 
الوالـــي يـــزور عـــادة محاضـــر ليوا وبســـاتينها 

)10(  عبد العزيز عبد الغني إبراهيم: روايات غربية عن رحالت في شبه الجزيرة العربية، الجزء الثالث 1900-1952، )بيروت: دار الساقي، 2013(، ص -355 421.
)11( نبيل راغب: مرجع سابق، ص 400، 401.

الواقعـــة إلـــى الغـــرب مـــن الثروانيـــة وُيقدر 
زكاتهـــا بنفســـه، أمـــا الواقعـــة إلـــى الشـــرق 
منهـــا فهي إمـــا معفاة من الضرائب أو تنتج 
محصـــوال يقـــل عـــن عشـــرة جرابـــات، أي 
أقـــل مـــن النصـــاب، وأضـــاف أنـــه جمـــع فـــي 
الســـنة املنصرمة )1951( خمســـة عشـــرة 
وُيشـــير  ليـــوا.  منطقـــة  تمـــور  زكاة  جراًبـــا 
بكماســـتر إلـــى أن الشـــواهد تـــدل على عدم 
وجـــود أيـــة حيـــازات فـــي ليـــوا إال لبنـــي يـــاس 
واملناصيـــر، علـــى الرغـــم مـــن وجـــود ثـــاث 
، تعود ملكيتها إلى آل 

ً
قطـــع مزروعة نخيا

مـــرة، تقـــع بالقـــرب مـــن الظفيـــر، وبالقرب 
من حمرور، وفي الثروانية. ويزور محاضر 
ليـــوا في موســـم جنـــي التمور بعـــض من آل 
مـــرة، وأحياًنـــا مـــن الرواشـــد، وعـــدد مـــن 
العوامر، ويعملون في البساتين، ويتلقون 
أجورهـــم عيًنا، كما تفد تلك املجموعات 
إلى ليوا للبيع والشـــراء واملقايضة. ويذكر 
فـــي  يعملـــون  املناصيـــر  هـــؤالء  أن  كذلـــك 
الغـــوص علـــى اللؤلؤ وصيد األســـماك، وال 
يعـــود إلـــى ليـــوا منهـــم إال الذيـــن ُيدركون أن 
أســـرهم تعجـــز عـــن جنـــي التمـــور مـــن دون 
عودتهـــم. وُيشـــيد بكماســـتر بـــروح الزمالـــة 
بنـــي  قبائـــل  بيـــن  والتعاطـــف  والتآلـــف 
يـــاس واملناصيـــر، التـــي تعمـــل فـــي جماعات 
مشتركة من هذه القبيلة أو تلك في مركب 

. )10( واحـــد، وفـــي جنـــي التمـــور معـــاً

وُيكن الشـــيخ زايد ألشـــجار النخيل عشًقا 
خاًصـــا، فالنخلـــة شـــجرة مباركـــة، وترمـــز 
آالف  عبـــر  املعطـــاءة  املتجـــددة  للحيـــاة 
الســـنين، والزمـــت إنســـان اإلمـــارات طـــوال 
مســـيرته فـــي بطـــن الصحراء، وعلى ســـفوح 
فكانـــت  الخليـــج،  وســـواحل  الوديـــان، 

لإلماراتي قبل عصر النفط الغذاء والظل 
حيوًيـــا  جـــزًءا  يعتبرهـــا  ولذلـــك  واملـــأوى، 
"مـــن أصالتنـــا، ومـــن تراثنـــا، ومـــن تكويننـــا 
اإلنســـاني. ففضـــل النخيـــل علـــى أجيالنـــا 

املتعاقبـــة ال تحـــده كلمـــات. 

فـــي  املواســـم،  كل  فـــي  زادهـــم  كانـــت  لقـــد 
الصيـــف والشـــتاء، فـــي الخريـــف والربيـــع، 
لقـــد أعطـــت النخلـــة الكثيـــر ألســـافنا فـــي 
املا�صـــي أيام الضنك وصعوبة العيش)11(" 
. وتشـــهد أشـــجار النخيـــل املنتشـــرة فـــي كل 
أصقـــاع وشـــوارع وبـــوادي اإلمـــارات علـــى 
صـــدق حلمـــه وعملـــه، فقـــد ســـكنته حـــب 
الطبيعـــة، وعشـــق الجمـــال، والرغبـــة بـــا 
كلـــل أو ملـــل في توفير األخضر في كل مكان؛ 
ليأتـــي يـــوم الثانـــي مـــن نوفمبر عـــام 2004؛ 
والـــذي  بـــروًزا،  األشـــد  التاريـــخ  ليكـــون 
ـــا فـــي ذاكـــرة اإلمارتيـــون، 

ً
ســـيبقى محفوظ

ليس ألنه اليوم الذي فقدت فيه اإلمارات 
واملؤســـس  األب  واإلمارتيـــون  رئيســـها، 
واملعلـــم فقـــط، وإنمـــا باعتبـــار أن رحيـــل 
 تاريخًيـــا انتهى 

ً
الشـــيخ زايـــد يشـــكل مفصا

عنـــده فصـــل مـــن فصـــول تاريـــخ اإلمـــارات 
الحديـــث واملعاصر. واليـــوم تبدو اإلمارات 
نموذًجـــا نهضوًيـــا متميـــًزا، وتجربـــة عربيـــة 
هـــي األنجـــح على صعيد التنمية البشـــرية، 
والتطور العمراني، واالستقرار السيا�صي، 
اإلمـــارات  وأمـــام  الخارجـــي،  واالنفتـــاح 
وكثيـــر؛  جـــاد  عمـــل  املقبلـــة  املرحلـــة  فـــي 
الراحـــل،  ملنجـــزات  طبيعًيـــا   

ً
اســـتكماال

لكنـــه العمـــل الضـــروري، الـــذي ســـيؤكد 
وفـــاء أبنـــاء اإلمـــارات لزايـــد الخيـــر، والـــذي 
ســـيحمي ويصون منجزه النهضوي الكبير. 
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تمثــل أشــجار النخيــل ثــروة قوميــة فــي دول الخليــج والعالــم العربــي، حيــث تتميــز بفوائدهــا املتعــددة فنجــد أن التمــور مــن أكثــر الثمــار 

 علينــا أن نحافــظ عليهــا مــن أي آفــات 
ً
 علــى أنهــا ذات عائــد اقتصــادي كبيــر. مــن هــذا املنطلــق كان لزامــا

ً
احتــواء علــى املــواد الغذائيــة فضــال

يمكــن أن تصيبهــا أو تقلــل مــن انتاجيتهــا. ومــن أهــم اآلفــات التــي تتطفــل علــى أشــجار النخيــل هــي سوســة النخيــل والنمــل األبيــض ومــرض 

عفــن القلــب ويشــترك كل منهــم فــي أن اإلصابــة تكــون داخليــة ويصعــب الوصــول إليهــا بعمليــات الــرش العاديــة. وفيمــا يلــي اســتعراض 

لطريقــة العــالج بالحقــن لهــذه االفــات. 

اوال: عالج سوسة النخيل بالحقن

فـــي  البـــد  العـــاج  كيفيـــة  فـــي  البـــدء  قبـــل 
البداية أن نســـتعرض دورة حياه سوســـة 

اإلصابـــة  وأعـــراض  النخيـــل 

اعراض اإلصابة 

يمكـــن إيجـــاز أعـــراض اإلصابـــة التـــي تظهر 
علـــى النخلـــة فـــي النقـــاط التالية:

1 - ظهـــور إفـــرازات ســـميكة لزجـــة القـــوام 
شفافة اللون في البداية ثم تتحول إلى اللون 
البنـــي املائـــل للحمـــرة ذو رائحة نفاذة ويســـيل 

االفـــراز علـــى الجـــذع املصـــاب مـــن الخارج. 
2 - ظهور نشـــارة خشـــب متعفنة هي عبارة عن 

نواتج تغذية اليرقات على األنسجة النباتية.
3 - إصابـــة منطقـــة التـــاج تكون مصحوبة 
ثـــم  االوراق  بعـــض  واصفـــرار  بذبـــول 

المهندس مدحت المواردي
بلدية منطقة الظفرة

medhat.almwardy@drm.gov.abudhabi

عالج آفات النخيل

بالحقن
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يتعفـــن التـــاج محدثـــا روائـــح كريهـــة يمكـــن 
بســـهولة.  اكتشـــافها 

4 - مـــوت الفســـيلة املوجـــودة فـــي منطقـــة 
اإلصابـــة.  

5 - اصفرار السعف وتهدله.
الثلـــث  عنـــد  النخلـــة  جـــذع  انكســـار   -  6
القاعـــدي وماحظة تجوفه ووجود أطوار 

داخلـــه.  الحشـــرة 

أماكن حدوث اإلصابة 

سوســـة  ألنثـــى  مفضلـــة  أماكـــن  هنـــاك 
ويجـــب  البويضـــات  فيهـــا  تضـــع  النخيـــل 

منهـــا:  الفحـــص  عنـــد  عليهـــا  التركيـــز 

1 – األنفاق التي يحدثها حفار العذوق.
2 – أماكن قطع السعف األخضر.

3 – األنفـــاق التـــي تحدثها الفئران في جذع 
النخلة. 

4 – الشـــقوق التـــي توجـــد علـــى الجـــذع فـــي 
النخيـــل الصغيـــر. 

5 – مـــكان فصـــل الفســـائل والرواكيـــب 
مـــن النخلـــة.

6 – الجذور الهوائية العارية في النخلة.

دورة الحياة 

سوســـة النخيل من حشـــرات رتبة غمديه 
األجنحـــة ذات التطـــور الكامـــل )بيضـــة، 
وتضـــع  كاملـــة(،  حشـــرة  عـــذراء،  يرقـــة، 
األنثـــى خـــال فترة حياتها من 200 إلى 400 
ويكـــون  بيضـــة،   300 بمتوســـط  بيضـــة 
طـــول البيـــض من 2 – 3 ملم ولونه أبيض 
كريمي، بيضاوي الشكل وطرفه القاعدي 
فرديـــا  البيـــض  ويوضـــع  نســـبيا،  عريـــض 
فـــي أماكـــن الجـــروح أو الحفـــر التـــي تحدثهـــا 
السوســـة بخرطومهـــا فـــي النســـيج الغـــض 
للنخلـــة وُيغطـــى البيـــض بمـــادة صمغيـــة 
اســـمنتية تفرزها الغدد املساعدة للجهاز 

التناســـلي فـــي األنثـــى. 

يفقـــس البيـــض بعـــد فتـــرة حضانـــة تتـــراوح 
مـــن 2 – 5 أيـــام تبعـــا للظـــروف الجويـــة 
الحـــرارة  درجـــة  وخاصـــة  الســـائدة، 
والرطوبـــة، ويفقـــس البيـــض عـــن يرقـــات 
فكـــوك  وذات  األرجـــل،  عديمـــة  صغيـــرة 
علـــى اختـــراق خشـــب  قـــادرة  جـــدا  قويـــة 
النخيـــل وقرضـــه إلـــى داخـــل الجـــذع وفـــي 
نفـــس الوقـــت تدفـــع اليرقـــات األليـــاف إلـــى 
الخارج حتى تغلق فتحة الدخول. واليرقة 
عنـــد  طولهـــا  يبلـــغ  مصفـــر  أبيـــض  لونهـــا 
اكتمال نموها من 35 إلى 55 ملم وقطرها 
مـــن 18 إلـــى 22 مـــل ذات رأس بنـــي ولليرقـــة 
املجاورتيـــن  الحلقتيـــن  لـــون  حلقـــة   13
للرأس بني فاتح والحلقة األخيرة مسطحة 
لهـــا أطـــراف بنيـــة خشـــنة.  وتعتبـــر اليرقـــة 
هـــي الطـــور الضـــار املدمـــر لجـــذوع النخيـــل 
ثـــم الحشـــرة الكاملـــة، وفـــي النخـــل الكبيـــر 
تهاجـــم الجـــذوع مـــن أســـفل منطقـــة التـــاج 
أو فـــي التـــاج أو قواعـــد الســـعف.  وتتغـــذى 
النخلـــة  جـــذع  داخـــل  بشـــراهة  اليرقـــات 
مســـببة أنفاق فـــي جميع االتجاهات طوال 
فتـــرة حياتهـــا والتـــي أن تتـــراوح مـــن 36 الـــى 
78 يـــوم )متوســـط 55 يـــوم( حيـــث تنســـلخ 

اليرقة 4 مرات ولها خمسة أعمار. 

وقـــد لوحظـــت ظاهـــرة االفتـــراس الداخلـــي 
اليرقيـــة  األعمـــار  فـــي     Cannibalism
املتقدمة خاصة عندما تكون في حيز ضيق 
وتصيـــب  البعـــض،  بعضهـــا  تـــأكل  حيـــث 
سوســـة النخيـــل الحمـــراء مجموعـــة مـــن 
أشـــجار النخيـــل أهمهـــا نخيـــل ال ســـاجو

  Oil palmالزيـــت ونخيـــل    Sago palm
ونخيـــل جـــوز الهنـــدCoconut pal  ونخيل 
الزينـــةWashingtonia palm   باإلضافـــة 

. Date palm إلـــى نخيـــل التمـــر

وقـــد دلـــت املشـــاهدات الحقليـــة علـــى أن 
سوســـة النخيـــل الحمـــراء تفضـــل النخيـــل 
علـــى  ضررهـــا  وينخفـــض  العمـــر  صغيـــر 
النخيـــل املتقـــدم فـــي الســـن. تنتقـــل اليرقـــة 
الـــى مرحلـــة العـــذراء وهـــي من النـــوع املكبل 
داخـــل شـــرنقة تصنعهـــا اليرقـــة مـــن ألياف 
النخلـــة ويســـتمر طـــور العـــذراء مـــن 12 إلـــى 

20 يـــوم ثـــم تخـــرج الحشـــرة الكاملـــة. 

حيـــث تســـتمر داخل الشـــرنقة ملـــدة تتراوح 
نضجهـــا  لتســـتكمل  يـــوم   17 إلـــى   4 مـــن 
مـــن  خروجهـــا  بعـــد  وتعيـــش  الجن�صـــي 
الشـــرنقة مـــدة 14 إلـــى 17 يـــوم دون وضـــع 
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البيـــض(.  مـــا قبـــل وضـــع  البيـــض )فتـــرة 
وتتغـــذى الحشـــرة الكاملـــة وتتـــزاوج عـــدة 
مـــرات Polygamous خـــال فتـــرة حياتهـــا 
والتـــي تبلـــغ 76 إلـــى 113 يـــوم ويتـــم التـــزاوج 
فـــي أي وقـــت أثنـــاء النـــوم، وفـــي الغالـــب 
تعيـــش الذكور أكثر من اإلناث، والحشـــرة 
لها ثاث إلى أربع أجيال في السنة، وتكون 
فتـــرة الجيـــل 82 يـــوم ويوضـــع البيـــض مرة 
ثانيـــة فـــي نفـــس النخلـــة إذا كأن النســـيج 
كافي لحياة الجيل القادم، ونظرا لتداخل 
يمكـــن  الحيـــاة  فتـــرة  وطـــول  األجيـــال 
مشـــاهدة جميـــع األطـــوار فـــي وقـــت واحـــد 

داخـــل جـــذع النخلـــة املصابـــة.

أي أن سوســـة النخيـــل تمـــر فـــي حياتهـــا باربـــع اطوار هي 
)بيضـــة، حوريـــة، عذراء، حشـــرة كاملة(

الســـابقة نجـــد أن  الـــى االطـــوار  وبالنظـــر 
ثاثـــة اطـــوار تق�صـــي حياتهـــا داخـــل جـــذع 
النخلـــة بشـــكل كامـــل ونظـــرا ألن االطـــوار 
االولـــى مـــن اليرقـــة تقـــوم باختـــراق خشـــب 
النخيـــل وقرضـــه إلـــى داخـــل الجـــذع وفـــي 
نفـــس الوقـــت تدفـــع األليـــاف إلـــى الخـــارج 
حتـــى تغلـــق فتحـــة الدخـــول ويـــؤدي ذلـــك 
االطـــوار  هـــذه  الـــى  الوصـــول  لصعوبـــة 
بتطبيـــق عمليـــات الـــرش العاديـــة. وهـــذا 
يمثـــل أحد التحديـــات الحقيقية ملكافحة 

النخيـــل.  سوســـة 

الســـابقة  التقنيـــات 
النخيـــل سوســـة  مكافحـــة  فـــي 

مكافحـــة سوســـة  يتـــم  أن  العـــادة  جـــرت 
النخيل باستخدام حبوب الفوستوكسين 

وذلـــك باتبـــاع الخطـــوات التاليـــة: 

اإلصابـــة  اعـــراض  ماحظـــة  عنـــد   –  1
السابق ذكرها يتم حفر املنطقة املصابة 
النســـيج  وتنظيـــف  منجـــل  باســـتخدام 

املصـــاب وقتـــل اليرقـــات الحيـــة. 
2 – رش منطقـــة اإلصابـــة بمبيـــد حشـــري 

مناســـب. 
3 – وضـــع اقـــراص الفوستوكســـين علـــى 
باالليـــاف  تغطيتهـــا  ثـــم  املصـــاب  الجـــزء 
املأخـــوذة مـــن النخلـــة وربطهـــا بأكيـــاس 

 . باســـتيكية
4 – قـــد يقـــوم البعـــض بغلـــق وتغطيـــة 

باألســـمنت.  املصابـــة  املنطقـــة 

ولكـــن هـــذه الطريقـــة بدائيـــة ولهـــا العديد 
مـــن العيـــوب مثل

1 – حبـــوب الفوستوكســـين ســـامة جـــدا 
بالربـــو  العامليـــن  اصابـــة  فـــي  وتتســـبب 

وامراض الرئة. 
تأثيـــر  الفوستوكســـين  حبـــوب  تأثيـــر   –  2
وينتهـــي.  ســـاعات  عـــدة  يتعـــدى  ال  غـــازي 
3 – تشـــويه املظهر العام للنخلة وهو �صـــيء 
غيـــر مرغوب خاصة في الزراعة التجميلية.

 لذلك كأن البد من ابتكار تقنية جديدة.  

استخدام تقنية الحقن

حقـــن  فكـــرة  نشـــأت  املنطلـــق  هـــذا  مـــن 
لألطـــوار  للوصـــول  النخيـــل  أشـــجار 
املتواجدة داخل النخلة، واستخدمت في 
البداية اساليب حقن بدائية مثل الحقن 
اليـــدوي ثـــم تطـــورت حتـــى ظهـــرت تقنيـــة 
حاقـــن ماجوت التي اعتمدت على الحقن 
ولكـــن بدون اســـتخدام ضغـــط عالي. وقد 
تم ابتكار حاقن لألشـــجار والنخيل محليا 
املبيـــدات  لحقـــن  دوليـــا(  تســـجيله  )وتـــم 
داخل ســـاق النخيل تحت ضغط )5( بار 
وهو ضغط كافي الختراق النسيج الخشبي 

وتوصيـــل املبيـــد الـــى اماكـــن االصابـــة.

مكونات جهاز الحقن

يتكون جهاز الحقن من جزئين اساسيين 

صورة توضح شكل الحاقن 
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تـــم  الـــذي  الحاقـــن  وهـــو  األول:  الجـــزء 
تصميمه وتصنيعه بحيث يمكن ربطه في 
األشـــجار او النخيـــل مثـــل املســـمار املحوى 
screw nail   فيمنع املبيدات من التسرب 
تـــم اعـــداد الطـــرف  اثنـــاء الحقـــن بينمـــا 
بطريقـــة  املبيـــدات  بجهـــاز ضغـــط  االخـــر 
محكمـــة تتحمـــل ضغـــط عمليـــة الحقـــن. 
وقـــد تـــم تصميمـــه بشـــكل مخروطـــي حتـــى 
يكـــون دخولـــه فـــي األشـــجار بشـــكل تدريجي 

ويكـــون الربـــط محكـــم. 

املبيـــدات  مضخـــة  وهـــو  الثانـــي:  الجـــزء 
اليدويـــة عاليـــة الجـــودة والتـــي يمكـــن أن 
تضـــخ املبيـــد تحـــت ضغط يصـــل الى )10( 
بـــار و هي تشـــبه رشاشـــة املبيـــدات العادية 
اال انـــه تـــم تعديلهـــا لتناســـب الربـــط مـــع 

الجديـــد.  الحاقـــن 

خطوات عالج اصابات سوسة النخيل بالحقن 

بذلك نكون استطعنا أن نصل الى اماكن 
اصابـــات سوســـة النخيـــل وعاجها وهو ما 
لـــم يكـــن في اإلمـــكان من قبـــل. ولكن يجب 
أن ننـــوه الـــى أن اي طريقـــة للعـــاج البـــد 
لضمـــان  وقائيـــة  اجـــراءات  يتبعهـــا  وأن 
عـــدم اإلصابة مـــرة اخرى ويمكن تلخيص 

االجـــراءات الوقائيـــة فيمـــا يلـــي:

اإلجراءات الوقائية يجب اتخاذها

1 - التأكـــد مـــن أن الفســـائل التـــي تتـــم 
األمـــراض.  مـــن  خاليـــة  زراعتهـــا 

معقـــم  محلـــول  فـــي  الفســـائل  غمـــر   -  2
مستخرج من مواد طبيعية مثل زيت النيم.
3 - التأكـــد مـــن مصـــدر الفســـائل والحرص 
على عدم نقل الفسائل من مزارع مصابة.  
4 - عدم نقل النخيل من مناطق موبوءة 

إلى املناطق األخرى.  
5 - بعد عملية التكريب يجب الحرص على 

طاء أماكن القطع أو تغطيتها بالرمال.  

باســـتمرار حتـــى ال  الرواكيـــب  إزالـــة   -  6
الجـــذر.   منطقـــة  حـــول  ازدحـــام  تســـبب 
7 - بعد عملية فصل الفسائل يجب معالجة 

أماكن الفصل بمواد طبيعية طاردة. 
8 - ردم أجـــزاء جـــذع النخلـــة التـــي نمـــا بهـــا 
جـــذور هوائيـــة ألن هـــذه املناطـــق تكـــون 

عرضـــة لإلصابـــة بسوســـة النخيـــل. 
العـــذوق  حفـــار  حشـــرات  مكافحـــة   -  9

باســـتمرار.  الســـاق  وحفـــار 
10 - الحـــرص علـــى أن تكـــون األســـمدة 
أطـــوار  جميـــع  مـــن  خاليـــة  املســـتخدمة 

الحشـــرية.  اآلفـــات 
11 - عمـــل حـــوض صغيـــر داخـــل الحـــوض 
الكبيـــر ملنـــع ميـــاه الـــري مـــن الوصـــول إلـــى 

جـــذع النخلـــة.  
12 - عـــدم زراعـــة أي نباتـــات حـــول جـــذع 
النخلـــة ألنهـــا توفـــر بيئـــة مائمـــة لسوســـة 

النخيـــل. 
13 - االلتـــزام باملســـافات املو�صـــي بهـــا بيـــن 

النخيـــل عنـــد الزراعـــة وهـــي م 7 - 8 متـــر.
14 - االهتمام بنظافة املنطقة والتخلص 

من املخلفات بأسرع وقت. 

15 - االهتمـــام بإزالـــة األعشـــاب وتنظيـــف 
احـــواض النخيـــل يوميا. 

16 - يفضـــل طـــاء الجـــزء الســـفلى مـــن 
النخلـــة ويســـاعد هـــذا االجـــراء علـــى طـــرد 
الحشـــرات.  واكتشـــاف اإلصابـــة بســـرعة 

حـــال حدوثهـــا. 
داخـــل  النخيـــل  زراعـــة  عنـــد   -  17
ضبـــط  يجـــب  الخضـــراء  املســـطحات 
أماكـــن الرشاشـــات بحيـــث ال يصـــل املـــاء 

النخـــل.   جـــذوع  الـــى 

: عالج النمل األبيض بطريقة الحقن
ً
ثانيا

اهـــم  مـــن  األبيـــض  النمـــل  تعتبـــر حشـــرة 
اآلفـــات االقتصاديـــة على مســـتوى العالم 
األشـــجار  علـــى  فقـــط  تتغـــذى  ال  ألنهـــا 
مـــادة  تتغـــذى علـــى اي  والنخيـــل ولكنهـــا 
تحتوي على الســـليولوز واهمها االخشاب 
واملنشـــآت  املنـــازل  تهاجـــم  فإنهـــا  لذلـــك 
نتيجـــة  كبيـــرة  خســـائر  فـــي  ويتســـبب 
تغذيتـــه علـــى اطـــارات األبـــواب الخشـــبية 
وألن  الخشـــبية.  والخزائـــن  والديكـــورات 
بنـــاء  فـــي  الرمـــال  تســـتخدم  االفـــة  هـــذه 
التـــي تتحـــرك بداخلهـــا  الرمليـــة  االنفـــاق 
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فانهـــا تتســـبب فـــي نقـــل الرمـــال مـــن تحـــت 
القواعد واالساسات الخرسانية الى اعلى 
لبنـــاء االنفـــاق التـــي تظهـــر للعيـــان اعلـــى 
املمكـــن  مـــن  وبذلـــك  الخشـــبية  اطـــارات 
أن تتســـبب فـــي انهيـــارات جزئيـــة فـــي املبانـــي 
خاصـــة القديمـــة منهـــا. لذلـــك مـــن املمكـــن 
أن تنتقل من النخيل الى املباني واملنشآت 
القريبـــة وتتســـبب فـــي هـــذه االضـــرار. ولكي 
نصـــل الى الطريقة االفضل لعاج االرضة 
في النخيل يجب أن ندرس ونتفهم طبيعة 
التكاثـــر وبنـــاء املســـتعمرات لهـــذه االفـــة. 

 التكاثر في مجتمع النمل البيض. 

االرضـــة مـــن الحشـــرات غير كاملـــة التطور 
و هـــي تابعـــة للرتبـــة Isoptera  اي انهـــا تمـــر 
بثـــاث مراحـــل للتطـــور )بيـــض، حوريـــة، 
حشـــرة كاملة( ولكن بشـــكل تدريجي وتبدأ 

مراحـــل التكاثـــر كالتالـــي: 

فـــي اواخـــر الربيـــع او تظهـــر فـــي املســـتعمرة 
افـــرد مجنحـــة تامـــة وكاملـــة جنســـيا ذكـــور 
طبقـــة  تكـــون  االفـــراد  هـــذه  فـــي  وانـــاث، 
الكيوتـــكل ســـوداء او بنيـــة داكنة والعيون 
فعالة وبعد فترة وجيزة تترك هذه االفراد 
)جماعـــات(  طـــرود  بشـــكل  املســـتعمرة 
بحيـــث تظهـــر بشـــكل ســـحابات في الســـماء 
وكثيـــرا مـــا نراهـــا حـــول مصابيـــح االضـــاءة 
فـــي الشـــوارع واالســـواق والبيـــوت ثم تحط 
علـــى االرض وتنفـــض اجنحتهـــا، فـــي هـــذا 
الوقـــت تبحث الذكـــور عن االناث وتتازم 
معهـــا ولكـــن مـــن دون أن تتـــزاوج. إذا كانت 
هنـــاك طـــرود مـــن مســـتعمرات مختلفـــة 
فـــي نفـــس املنطقـــة فـــأن الجماعـــات مـــن 
املســـتعمرات املختلفـــة تتزامـــل وفيما بعد 
تتـــزاوج فيمـــا بينهـــا وهـــذا يقلـــل مـــن التزاوج 
الواحـــدة  املســـتعمرة  مـــن  االفـــراد  بيـــن 
)االقربـــاء( وهـــو امر محمـــود وراثيا. تموت 

وتهلـــك  االفـــراد  هـــذه  مـــن  كبيـــرة  اعـــداد 
ويأكل قســـم كبير منها الطيور والحشـــرات 
االخـــرى، امـــا االزواج التـــي يحالفها الحظ 
فتعيـــش وتجـــد محـــا مائما إلنشـــاء عش 
وهـــو الـــذي يصبح نـــواه ملســـتعمرة جديدة 
فـــي املســـتقبل ويســـمى الزوجـــان هنـــا امللك 
وامللكـــة او الـــزوج امللكـــي مجازيـــا لتميزهمـــا 
عـــن االزواج التكاثرية االخرى والتي تنشـــأ 
فـــي املســـتقبل. يمكـــن تعييـــن امللـــك االول 
بقايـــا االجنحـــة  بوجـــود  والتعـــرف عليـــه 
املســـتعمرة  تكويـــن  وبعـــد  ســـقطت  التـــي 
تتوســـع بطـــن االنثـــى نتيجـــة نمـــو اعضـــاء 
التناســـل والبيـــوض وفـــي هـــذه االنـــاث نرى 
اللوحـــات الظهريـــة والبطنية بشـــكل قطع 
مســـتعرضة ضيقـــة بينمـــا تكـــون املناطـــق 
الغشـــائية بينهما ممتدة وكبيرة وفي بعض 
االحيـــان يصـــل حجـــم امللكـــة الـــى 150 – 

200 مـــل وال تتمكـــن مـــن الحركـــة. 

ملكـــي  مخـــدع  فـــي  وامللكـــة  امللـــك  يعيـــش 
الحوريـــات  او  العامـــات  لهمـــا  وتجلـــب 
تضعـــه  الـــذي  البيـــض  وتأخـــذ  الغـــذاء 
امللكـــة الـــى املحـــات املخصصـــة للتفقيس 
وال يوجـــد بيـــن االنـــواع املعروفـــة فـــي الباد 
الحجـــم  هـــذا  الـــى  تصـــل  ملكـــة  العربيـــة 
ويبقـــى امللـــك وامللكـــة ســـويا مـــع بعضهمـــا 
بشـــكل دائـــم ويحصـــل التـــزاوج املســـتمر 
فـــي  الحيامـــن  مخـــازن  ألن  وذلـــك  بينهمـــا 
امللكـــة تكـــون صغيـــرة وال تتســـع لعدد كبير 
مـــن الحيامـــن كمـــا هـــو الحـــال فـــي النمـــل 

والنحـــل.  العـــادي 

يوجد احيانا في املستعمرة افراد متكاملة 
بشـــكل  محتفظـــة  تظـــل  ولكنهـــا  جنســـيا 
اجنحـــة  براعـــم  تحمـــل  وهـــي  الحوريـــة 
صغيرة وال تنمو تســـمى هذه االفراد الفئة 
التكاثرية الثانية وتكون هذه الفئة الوانها 

التلويـــن  قليلـــة  مركبـــة  وعيونهـــا  فاتحـــة 
وال تتـــرك االفـــراد املســـتعمرة اال فـــي أنفـــاق 
ارضيـــة وإذا حـــدث اي حـــادث للملكيـــن 
االصلييـــن فـــأن هذه الطبقة تحل محلهما 
 
ً
فـــي انتـــاج البيـــض لذلـــك يســـميان أحيانـــا

تضـــع  ثـــم  التعويضيـــان.  وامللكـــة  امللـــك 
االنـــاث التعويضيـــة عـــدد اقل من البيض 
لذلـــك تحتـــاج املســـتعمرة لعـــدد أكبـــر مـــن 
امللـــوك وامللـــكات التعويضيـــة حتـــى تســـد 
حاجتهـــا مـــن البيـــض. كمـــا نجـــد فـــي بعـــض 
االحيـــان في املســـتعمرة افراد بالغة تشـــبه 
العامـــات وبـــدون براعـــم اجنحـــة وتســـمى 
هـــذه االفـــراد الطبقـــة التكاثريـــة الثالثـــة. 

البيض 

تضـــع االنثى البيض بصـــورة مفردة ولكن 
في بعض االجناس تضع البيوض ملتصقة 
مـــع بعضهـــا بواســـطة افـــرازات جياتينيـــة 
وهـــو مـــا يشـــبه لحـــد كبير تجمعـــات بيوض 
الجـــراد وتبلـــغ مـــدة حضانـــة البيـــض مـــن 
فتـــرة طويلـــة جـــدا  يـــوم وهـــي   90  – 24
تهتـــم  االخـــرى.  باألنـــواع  قورنـــت  مـــا  إذا 
العامـــات والحوريـــات بالبيـــض وتأخذهـــا 
مـــن حيـــث تضعهـــا امللـــكات وتوزعهـــا فـــي 
مخـــادع ومحـــات خاصـــة ومعـــدة للفقس 
وحتى في هذه االثناء فأن العامات تعتني 

بالبيوض. 

الحوريات

فتـــرة الحوريـــات في االرضة طويلـــة والنمو 
بعـــد الفقـــس بطـــيء جـــدا إذا أن بعـــض 
االنـــواع تســـتغرق حوالـــي 32 شـــهر حتـــى 
تصبـــح الحوريات عامـــات وتصل الى حد 
النضـــوج. وقـــد اجريـــت دراســـات مختبرية 
وجـــد فيهـــا أن بعـــض الحوريـــات تســـتغرق 
مـــن 6 – 14 شـــهر فـــي درجـــة 21 م و رطوبـــة 
االرقـــام  هـــذه  وتختلـــف   .  83% نســـبية 
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باختاف درجة الحرارة والرطوبة واالنواع 
وايضـــا تختلـــف مـــع عمـــر وحجـــم وتكويـــن 
املســـتعمرة الطبقـــي. تظهـــر بـــوادر الفـــروق 
بيـــن الطبقـــات اثنـــاء النمـــو وبعـــد الفقـــس، 
فاألفراد التكاثرية االولى تأتي من حوريات 
تمتلـــك براعـــم او وســـائد لاجنحـــة بينمـــا 
تأتـــي طبقـــات الجنـــود مـــن حوريـــات بـــدون 

براعـــم ولكنهـــا ذات رؤوس كبيـــرة. 

تكـــون  تـــكاد  الثاثـــة  الحوريـــة  االطـــوار 
بـــدون اختـــاف ال ســـيما فـــي املســـتعمرات 
الحديثة بينما ال تظهر بوادر االختاف اال 
بعـــد االنســـاخ الســـادس فـــي املســـتعمرات 
القديمـــة وبالرغـــم مـــن أن االطـــوار االولـــى 
التشـــريح  فـــي  تختلـــف  انهـــا  اال  متشـــابهة 
الداخلـــي فالحوريـــات التـــي تعطـــي افـــراد 
واعضـــاء  ادمغـــة  ذات  تكـــون  تكاثريـــة 
تناســـلية كبيرة والجســـم يكون فيها مكتنز 
ومعتـــم بينما تكـــون الحوريات التي تعطي 
جنـــودا او عمـــاال فانهـــا تكـــون ذات اعضـــاء 
واجســـامها  صغيـــرة  وادمغـــة  تناســـلية 
تكـــون فاتحـــة وشـــفافة الـــى حد مـــا. وتكون 
الحوريات في بعض االنواع بحجم صغير 
من 1.3 – 1.4 ملم وفي بعض االنواع من 
2 – 3 ملم كما انها )الحوريات التي تعطي 
عامـــات( تكون غدتهـــا االمامية صغيرة او 
اثريـــة بينمـــا التـــي تعطـــي جنود فـــأن غدتها 

االماميـــة تكـــون كبيـــرة. 

تقـــرر الوراثـــة فـــي االرضـــة بوضـــوح جنـــس 
االرضـــة ولكـــن بيئة املجتمع هـــي التي تقرر 
أن االناث ســـوف تكون جنودا او عامات 

صغيرات. 

 4  –  2 مـــن  العقيمـــة  االفـــراد  وتعيـــش 
التكاثريـــة  االفـــراد  تعمـــر  بينمـــا  ســـنوات 
مـــن 15 – 50 ســـنة وتتكـــون املســـتعمرة 
فـــي الوطن العربي فـــي االرضة تحت االرض 

علـــى اعمـــاق مختلفـــة قـــد تصـــل الـــى )3( 
االرض.  تحـــت  أمتـــار 

التغذية في االرضة

تتغـــذى االرضـــة على املواد الســـيليولوزية 
خاصـــة التـــي تتواجـــد فـــي االخشـــاب حيـــث 
اعلـــى  الـــى  بالصعـــود  الشـــغاالت  تقـــوم 
والتغذيـــة علـــى مصـــادر االخشـــاب خاصـــة 
أشـــجار النخيـــل وذلـــك مـــن الداخـــل دون 
أن تظهـــر للعيان ثم تذهب الى املســـتعمرة 
مـــرة اخرى من خـــال أنفاق تقوم االرضة 
املســـتعمرة  بيـــن  لتصـــل  باحـــكام  ببنائهـــا 
وجـــذور النخيـــل حيـــث تبـــداء االصابة. ثم 
تقوم الشغاالت بنقل املواد السليولوزية 
امللـــك  لتغذيـــة  للمســـتعمرة  املهضومـــة 
وامللكـــة والعـــودة مرة اخرى لجذع النخلة 
واكل املزيـــد مـــن االنســـجة الخشـــبية، مـــع 
مـــرور الوقـــت تصبـــح النخلـــة خاويـــة مـــن 
مـــع  للســـقوط  عرضـــة  وتكـــون  الداخـــل 

هبـــوب الريـــاح. 

اعراض اإلصابة 

اعـــراض  علـــى  التعـــرف  الصعـــب  مـــن 

إذا  اال  االولـــى  املراحـــل  فـــي  اإلصابـــة 
قامـــت االرضـــة ببنـــاء أنفـــاق خارجيـــة امـــا 
االصابـــات الداخليـــة فيصعـــب التعـــرف 
عليهـــا ولكـــن يمكـــن ماحظة عامـــات تدل 

علـــى جـــذوع النخيـــل مثـــل:

االســـود علـــى  النمـــل  كثـــرة وجـــود   – 1  
الجـــذع خاصـــة علـــى ارتفاعـــات أكثـــر مـــن 
متـــر حيـــث تتبـــع عشـــائر النمـــل االســـود اي 
وجـــود للنمـــل األبيـــض للتغذيـــة عليـــه. 

ســـاق  عـــن  الكـــرب  ســـهولة فصـــل   – 2
النخلة وعند فصلها نشـــاهد افراد النمل 
األبيـــض لثوانـــي ألنهـــا ســـريعة الهـــروب. 

3 – ظهـــور ثقـــوب صغيـــرة وعامات رملية 
علـــى الجذع. 

طريقة املكافحة الحالية 

علـــى  املتداولـــة  املكافحـــة  طـــرق  تقتصـــر 
الرش باملبيدات الحشـــرية مع التركيز على 
زيـــادة املبيـــد فـــي حـــوض الزراعـــة لحمايـــة 
منطقـــة الجـــذور باعتبارهـــا مدخـــل االفة. 

مكافحة االرضة بطريقة الحقن

فـــي العـــادة تكـــون طريقـــة الـــرش العاديـــة 
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قليلـــة الفائـــدة نظـــرا لوجـــود االفـــة داخـــل 
الجـــذع فـــي االنفـــاق التـــي تقـــوم بحفرهـــا 
واالحتمـــاء داخلهـــا من املبيدات. لذلك تم 
ابتـــكار طريقـــة الحقـــن ويمكـــن تطبيقها في 

التاليـــة:  الخطـــوات 

1 – عمـــل ثقـــب فـــي النخلـــة علـــى بعـــد 1 
متـــر تقريبـــا مـــن ســـطح االرض باســـتخدام 
ماكينـــة تخريـــم قطرها 10 مـــل حتى نصل 

الـــى منتصـــف النخلـــة. 
2 – ربط الحاقن في الثقب. 

3 – تخفيف وتعبئة املبيد في جهاز الضخ. 
4 – ربط جهاز الضخ بالحاقن. 

5 – ضـــخ املبيـــد بالتدريـــج حتـــى نصـــل الـــى 
5 بـــار. 

6 - بعـــد عمليـــة ضـــخ املبيـــد نغلـــق الثقـــب 
بمـــادة الســـليكون. 

املتبعـــة  الخطـــوات  نفســـها  هـــي  أن  اي 
ملكافحة السوسة ويو�صى هنا باستخدام 
املبيـــدات التـــي تحتوي على املـــادة الفعالة 
)Febronil( ألن هـــذه املـــادة لهـــا القـــدرة 
علـــى التأثيـــر املمتد املفعـــول حتى تصل الى 
املســـتعمرة. وللقضاء على اإلصابة بشكل 
نهائـــي يو�صـــى بعمـــل حفـــرة حـــول النخلـــة 
عمقهـــا 50 ســـم وصـــب املبيد فيهـــا وبذلك 
نكون قد تخلصنا من هذه االفة في التربة 

وداخـــل جـــذع الشـــجرة. 

: عالج مرض عفن القلب
ً
ثالثا

تونـــس  مـــن  كل  فـــي  املـــرض  هـــذا  يوجـــد 
الســـعودية  العربيـــة  واململكـــة  والجزائـــر 
والعـــراق والكويـــت وموريتانيـــا والســـودان 
واملغـــرب وعمـــان وليبيـــا ومصـــر والواليـــات 
املتحـــدة األمريكيـــة والهنـــد. أمـــا فـــي دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة فهـــو مـــن أكثـــر األمـــراض 
انتشـــارا علـــى النخيـــل حيـــث شـــوهد فـــي 
مختلـــف املناطـــق الزراعيـــة، وقـــد ســـبب 

هـــذا املـــرض خســـائر ملحوظـــة فـــي بعـــض 
املـــزارع القديمـــة املهملـــة. يصيـــب املـــرض 

أشـــجار النخيـــل فـــي جميـــع األعمـــار. 

الفطر املسبب 

 Phytophthora palmivora
Thielaviopsis paradoxa

لتفهم مرض عفن القلب البد وأن نتفهم 
طبيعـــة التكويـــن التشـــريحي للنخلـــة. أن 
الخايـــا املريســـتيمية فـــي قمـــة النخلـــة هـــي 
التـــي تنتـــج االوراق الحديثـــة بشـــكل رمحـــي 
قبل أن تتفتح و يصبح لها اشواك بخاف 
األشـــجار االخـــرى مثـــل املوالـــح واملانجـــو 
التـــي تمتلـــك اكثر من برعم قادر على انتاج 
االوراق فأن شـــجرة النخيل تمتلك برعم 
طرفـــي واحد هو الوحيـــد القادر على انتاج 
االوراق لذلـــك عندمـــا يمرض هذا البرعم 
او يمـــوت فـــأن النخلـــة فـــي العـــادة تتعـــرض 

للمـــوت البطئ.

Phytophthora palmivora 1 - فطر

املناطـــق  فـــي  املمـــرض  الفطـــر  هـــذا  ويتواجـــد 
االســـتوائية وشبه االستوائية والحارة ويتسبب 
فـــي اصابـــة عـــدد هائـــل مـــن النخيـــل والنارجيـــل. 

وينتج هذا الفطر ثالثة انواع من الجراثيم هي :

 Sporangia  النوع االول هو اسبورينجا -
التحـــرك  علـــى  القـــدرة  لـــه  النـــوع  وهـــذا 

والتنقـــل فـــي الهـــواء واملـــاء 

 Zoospores  النوع الثاني هو زوسبورس -
وهذا النوع يتحرك في املاء 

كاميديوســـبورس    هـــو  الثالـــث  النـــوع   -
chlamydospores وهـــذا النـــوع يتواجـــد 
فـــي التربـــة لفتـــرات طويلة ويعتبـــر املاء الحر 
مـــن اهـــم العوامـــل التـــي تؤثـــر علـــى تواجـــد 

هـــذا الطـــور امكانيـــة االصابـــة. 

Thielaviopsis paradoxa 2 - فطر

هو ايضا من الفطريات الذي تنتشـــر على 
مـــدى واســـع حـــول العالم مســـببا خســـائر 
اقتصادية كبيرة للنخيل واشباه النخيل. 
الطـــور الاجن�صـــي مـــن هـــذا الفطـــر تغيـــر 
 Chalara الـــى Thielaviopsis اســـمه مـــن
وهـــذا هـــو الطـــور الـــذي نواجهـــه وهـــو ينتج 

نوعيـــن مـــن الجراثيـــم الاجنســـية. 

 Endoconidia  النوع االول وهو -

 Chlamydospores النـــوع الثانـــي وهـــو -
وهـــو يعيـــش لفترات طويلة جدا فـــي التربة. 

املجلد الرابع عشر - العدد 01 مارس 1002022



اعراض اإلصابة 

1 – اول اعـــراض عفـــن القلـــب هـــي غيـــاب 
اللـــون وذبـــول الوريقات الحديثـــة التي لم 

تتفتـــح بعد. 
2 – اصابـــة االوراق التالية وغياب اللون 

االخضر عنها. 
3 – جفـــاف االوراق الحديثـــة وتحولهـــا 
الـــى اللـــون البنـــي ثم تضعف هـــذه االوراق 

وتســـقط بعـــد تعفـــن قواعـــد االوراق. 
قواعـــد  مـــن  كريهـــة  رائحـــة  خـــروج   – 4

االوراق. 
مـــن رأس  الجـــزء االوســـط  5 – يصبـــح 
مـــوت  بعـــد  االوراق  مـــن  خالـــي  النخلـــة 
االوراق  تســـتمر  بينمـــا  الطرفـــي  البرعـــم 
الخارجيـــة خضـــراء لعدة أشـــهر عادة قبل 

النخلـــة.  مـــوت 

بعفـــن  اإلصابـــة  اعـــراض  وتتشـــابه 
   Thielaviopsis القلـــب الناتـــج عـــن فطـــر
فطـــر  يســـببها  التـــي  االعـــراض  مـــع 

 P h y t o p h t h o r a

 Diagnosis تشخيص املرض

نوعيـــن  بيـــن  االعـــراض  لتشـــابه  نظـــرا 
الفطريـــات موضـــوع املقـــال فـــأن التفرقـــة 
بينهـــم تكـــون صعبـــة جـــدا والبد مـــن اجراء 
التحليـــل املعملي لتحديد اي من النوعين 

هـــو املتســـبب فـــي املـــرض. 

طريقة اإلصابة 

فـــي  للمـــرض  املســـببة  الجراثيـــم  تتواجـــد 
التربـــة الغدقة ســـيئة التهويـــة وتعيش فيها 
لفتـــرة طويلـــة و تختـــرق جـــذر النخلـــة او 
أشجار النارجيل و تبدأ في السريان داخل 
جـــذع النخلـــة حتـــى تصـــل الـــى االنســـجة 
فـــي قمـــة النخلـــة والتطفـــل  املريســـتيمية 
عليهـــا ومـــن ثـــم تبدأ االعـــراض فـــي الظهور. 

طريقة العالج الحالية

عـــادة مـــا يتـــم عـــاج عفـــن القلـــب بالـــرش 
بمبيـــد فطـــري جهـــازي حتـــى يكـــون قـــادر 
حتـــى  الورقيـــة  االنســـجة  اختـــراق  علـــى 
يصـــل الـــى االنجـــة الداخليـــة. ولكـــن طـــرق 
الـــرش الســـابقة لـــم تعـــد كافيـــة للســـيطرة 
علـــى الفطـــر وآثـــاره الســـلبية علـــى النخيـــل 

والنارجيـــل. 

العالج بطريقة الحقن 

نظرا لعدم كفاية اســـاليب الرش العادية 
للقضاء على الفطر املســـبب للمرض فقد 
تـــم ابتـــكار طريقـــة الحقن لقتـــل امليكروب 
داخـــل أشـــجار النخيـــل والنارجيـــل وذلـــك 

باتبـــاع الخطـــوات التالية: 

ولكـــن لكـــي يكـــون العـــاج فعـــال ومتكامـــل 
البـــد مـــن تطبيـــق الخطـــوات التاليـــة 

1 – وضـــع النباتـــات علـــى ابعـــاد ال تقـــل 
عـــن 1 م فـــي املشـــتل وعـــدم وضعها بشـــكل 

متاصـــق.
2 – عـــزل النباتـــات املصابـــة فـــي املشـــتل 
اإلصابـــة  شـــديدة  النباتـــات  والتخلـــص 

الجراثيـــم.  النتشـــار  منعـــا 
والحـــرص  الـــري  ميـــاه  زيـــادة  عـــدم   – 3
علـــى امدادهـــا باملقنـــن املائـــي فقـــط. ألن 
زيـــادة ميـــاه الـــري يمثـــل العنصر االسا�صـــي 

الجراثيـــم. النتشـــار 
4 – الحـــرص علـــى مكافحـــة الحشـــرات 
التـــي لهـــا القـــدرة علـــى نقـــل الجراثيـــم مـــن 

نبـــات الخـــر.
تحليـــل  اجـــراء  الضـــروري  مـــن   –  5
فـــي  املتســـبب  الفطـــر  لتحديـــد  معملـــي 
اإلصابـــة وذلـــك لتحديـــد املبيـــد املناســـب 
ملكافحـــة  الفعالـــة  املبيـــدات  للعـــاج ألن 
بالضـــرورة  تكـــون  ال   Phytophthora
والعكـــس   Thielaviopsis ضـــد  فعالـــة 

صحيـــح. علـــى ســـبيل املثـــال عنـــد معالجـــة 
اإلصابـــة  عـــن  الناتجـــة  االصابـــات 
اســـتخدام  يفضـــل   Phytophthora
املبيـــدات التـــي تعتمـــد علـــى املـــادة الفعالة 
 ,fosetyl-Al, phosphite, mefenoxam
ومـــادة Propamocarb فـــي املشـــاتل فقـــط 
امـــا عنـــد معالجـــة االصابـــات الناتجـــة عن 
فطر Thielaviopsis فيو�صى باســـتخدام 
املبيـــدات التـــي تحتوي على املـــادة الفعالة 

 Thiophanate-methyl
5 – معالجـــة التربـــة بالســـماد الكيميائـــي 
كبريتـــات البوتاســـيوم خاصـــة فـــي االرا�صي 
علـــى  يحتـــوي  املركـــب  هـــذا  الجيريـــة ألن 
عنصـــر الكبريـــت الـــذي يقتـــل امليكروبـــات 
والجراثيـــم.  بذلـــك نكـــون قـــد نجحنـــا فـــي 
تطبيـــق تقنيـــة حديثة فعالـــة في املكافحة. 

املراجع 
1 – األرضة دابة األرض، د. جليل ابو الحب

تشـــخيص  املشـــاكل  النخيـــل،  امـــراض   –  2
االمـــراض، الوقايـــة والعالج، د. هشـــام هاشـــم عبد 

محمـــد  الحســـيني  الديـــن  صـــالح  القـــادر، 

3 – ارشـــادات فـــي املكافحـــة املتكاملـــة، م. مدحـــت 
املـــواردي، م. محمـــد خليـــل الحمـــادي 

4 – آفـــات النخيـــل والتمـــور فـــي العالـــم العربـــي، ا. 
د. محمـــد ابراهيـــم عبـــد املجيـــد، ا. د. زيـــدان هندي 

عبـــد الحميـــد، ا. د. جميـــل برهـــان الســـعدني 

زيـــدان  د.  ا.  الغذائـــي،  النبـــات واألمـــن  5 – وقايـــة 
الحميـــد عبـــد  هنـــدي 

والعالـــم  مصـــر  فـــي  االقتصاديـــة  الحشـــرات   –  6
العربـــي، د. شـــاكر محمـــد حمـــاد، د. احمـــد لطفـــي 

الســـالم  عبـــد 

لآلفـــات  املتكاملـــة  املكافحـــة  تطبيقـــات   –  7
الزميتـــي ســـعيد  محمـــد  د.  الزراعيـــة، 

الزراعـــة  وزارة  الحمـــراء،  النخيـــل  سوســـة   –  8
الســـمكية  والثـــروة 

9 - صورة مجموعات البيض من املوقع   

Bud Rot of Palm   Monica L. Elliott - 10

101 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي


	BlessedTreeIssuemarch2022AR_2022-03-01_4423027
	blankkkk
	BlessedTreeIssuemarch2022AR_2022-03-01_4423027

