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نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح والتعايش  -  رئيس مجلس أمناء الجائزة

رؤية واعدة لمستقبل نخيل التمر

، فهي رفيقة اإلمارات في كل األوقات منذ قديم الزمن، حيث تشير 
ً
تحتل النخلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة مكانة خاصة جدا

الدراســات إلــى أن تاريــخ زراعــة نخيــل التمــر بهــا يعــود إلــى نحــو 5000 عــام، فقــد ســجل علمــاء اآلثــار وجودهــا، وعثــروا علــى نــوى ثمارهــا فــي 
املواقــع األثريــة التــي نقبــوا فيهــا، ومنهــا جزيــرة صيــر بنــي يــاس ومنطقــة العيــن، وكانــت فيهــا بســاتين نخيــل التمــر، وتعتمــد فــي ريهــا علــى ميــاه 
األفــاج. وحظيــت النخلــة باهتمــام خــاص مــن املغفــور لــه الوالــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب هللا ثــراه، الــذي أولــى 
 طموحــة لتوســيع الرقعــة الزراعيــة، وتوفيــر نظــام ري متطــور، وتشــجيع املزارعيــن، وتوفير 

ً
رعايــة كبيــرة لاهتمــام بالزراعــة، ووضــع خططــا

كل االحتياجات التي تساعدهم على تطوير إنتاجهم، وعّبر عن هذا اإليمان بأهمية الزراعة في مقولته الشهيرة: »اعطوني زراعة أضمن 
لكــم حضــارة«. وقــد ســار علــى خطــاه املغفــور لــه بــإذن هللا الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان طيــب هللا ثــراه، ومــن بيــن مآثــر ســموه تأســيس 

جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي عــام 2007.

 وقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور قفــزة نوعيــة بفضــل رؤيــة ودعــم صاحــب الســمو 
ً
كمــا شــهد القطــاع الزراعــي باإلمــارات عمومــا

الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه هللا" إلــى أن باتــت دولــة اإلمــارات تتصــدر الئحــة الــدول فــي مجــال الزراعــة الذكيــة 
باســتخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطناعي بما يســاهم في توفير املواد الغذائية بجودة عالية وكلفة أقل وترشــيد في اســتهاك 
امليــاه والطاقــة. ألن االهتمــام بالزراعــة يتســق مــع اســتراتيجية االســتدامة وحمايــة البيئــة، واملحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة فــي الدولــة. 
 21(، فــي 

ً
حيــث وجــه ســموه فــي شــهر مــارس 2019 بتخصيــص 5.6 مليــار درهــم إماراتــي لدعــم البحــث والتطويــر بابوظبــي ضمــن برنامــج )غــدا

املجــاالت الحيويــة التــي تعــزز مكانــة اإلمــارات كحاضنــة عامليــة لابتــكار واإلبــداع فيمــا يتعلــق بنــدرة امليــاه واألمــن الغذائــي وكفــاءة الطاقــة 
والــذكاء االصطناعــي.

وفــي ديســمبر 2019 وبنــاء علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، "حفظــه هللا" وبالتنســيق مــع 
الدول العربية توجت دولة اإلمارات جهودها في مجال االهتمام بالتراث العربي، ومن أبرز عناصره شــجرة نخيل التمر، بتســجيل ملف 
النخلــة فــي القائمــة التمثيلّيــة للتــراث الثقافــي غيــر املــادي لـ»اليونســكو«، حيــث تقدمــت دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، وبالتنســيق مــع 
منظمــة التربيــة والثقافــة والعلــوم )اإللكســو( التابعــة لجامعــة الــدول العربّيــة، بملــف ترشــيح النخلــة للتســجيل فــي »اليونســكو« كملــف 
عربــي مشــترك باســم 14 دولــة عربيــة. وقامــت اليونســكو بــإدراج "النخلــة" علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر املــادي، ويعتبــر ذلــك 
النجاح إضافة نوعّية للجهود التي تبذلها دولة اإلمارات لصون تراثها، والترويج له على الصعيد العالمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

كما ال نن�سى عندما خص سموه األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بلقاءين مهمين األول عام 2016 
 مــن أعضــاء مجلــس أمنــاء الجائــزة، وأكــد ســموه خــال اللقــاء االهتمــام الــذي توليــه دولــة 

ً
والثانــي عــام 2022 عندمــا اســتقبل ســموه وفــدا

اإلمــارات لقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور لتعزيــز مســاهمته فــي األمــن الغذائــي واالقتصــاد الوطنــي بجانــب ارتبــاط شــجرة النخيــل 
 بتــراث دولــة اإلمــارات األصيــل وتاريخهــا. 

ً
 وثيقــا

ً
ارتباطــا

شــجــرتـنــا



إصدرات الجائزة اإللكترونية
KIADPAI E-Publication

12

13

36

12

216
34

50

45

www.ekiaai.com
كتاب الفائزين

Winners Book

كتاب سنوي
Year Book

الشجرة المباركة
The Blessed Tree

كتاب التصوير
Photography Book

تقرير إعالمي
Media Reports

محاضرات
Lectures

سلسلة الـ 50 ُكتيب

كتب علمية
Scientific Books

50 Booklet Series



سلسلة مهرجانات التمور العربية

كلـــمــتـنـا

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

املشرف العام

حرصــت األمانــة العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي منــذ تأسيســها علــى تلبيــة رؤيــة القيــادة الرشــيدة لصاحــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، "حفظه هللا" في تطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر 
علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي، بمــا يامــس احتياجــات املــزارع ودعــم املؤسســات القائمــة علــى خدمتــه للنهــوض بقطــاع زراعــة وإنتــاج 

وصناعــة وتصديــر التمــور العربيــة وتحقيــق األمــن الغذائــي ودعــم التنميــة املســتدامة.  

مع حلول العام الثامن من سلسلة مهرجانات التمور العربية التي بدأت عام 2015 بتنا أمام مشهد رائع ونتائج أروع على صعيد تنمية 
 للتمــور 

ً
وتطويــر قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي العربــي، مــن خــال تنفيــذ خمســة عشــر مهرجانــا

العربية، إن فكرة تنظيم مهرجانات للتمور العربية بدأت بتوجيهات ودعم من قبل ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة 
خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي، حيــث كلــف ســموه األمانــة العامــة للجائــزة بتنظيــم هــذه السلســلة فكانــت البدايــة تنظيــم 
املهرجان الدولي للتمور املصرية بسيوة بجمهورية مصر العربية عام 2015 بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة املصرية، واآلن وصلنا 
إلــى الــدورة السادســة مــن املهرجــان 2022، ثــم جــاء تنظيــم املهرجــان الدولــي للتمــور الســودانية عــام 2017 بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة 
والغابــات، واآلن وصلنــا إلــى الــدورة الرابعــة مــن املهرجــان 2022، وعقــب ذلــك نظمــت الجائــزة املهرجــان الدولــي األول للتمــور األردنيــة عــام 
 جــاري العمــل علــى 

ً
 وليــس آخــرا

ً
2018 بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة األردنيــة، واآلن وصلنــا إلــى الــدورة الرابعــة مــن املهرجــان 2022، وأخيــرا

تنظيــم املهرجــان الدولــي األول للتمــور املوريتانيــة فــي نواكشــوط 2022 بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة املوريتانيــة. الــى جانــب تنظيــم معــرض 
ابوظبــي الدولــي للتمــور بالتعــاون مــع مركــز ابوظبــي الدولــي للمعــارض، واآلن وصلنــا إلــى الــدورة الثامنــة مــن املعــرض 2022.

الهدف من هذه السلسلة هو تطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الدول املنتجة للتمور، كما تهدف إلى تعزيز 
املوقــع الريــادي الــذي وصلــت إليــه دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي مجــال زراعــة وإنتــاج وتصنيــع وتصديــر التمــور بالعالــم. إلــى جانــب 
تعزيــز ســمعة وتنافســية التمــور العربيــة فــي األســواق الدوليــة، حيــث زادت نســب النمــو فــي قيمــة التمــور مقارنــة بنســب النمــو فــي الكميــات، 
باإلضافــة الــى زيــادة املســاحة املزروعــة بنخيــل التمــر فــي كل الــدول املنتجــة للتمــور وزادت معهــا املشــاريع االســتثمارية فــي هــذا القطــاع وزاد 

الطلــب العالمــي علــى التمــور العربيــة.

 بأهميــة 
ً
ونحــن بدورنــا إذ نؤكــد علــى أن هــذه السلســلة مــا هــي إال ترجمــة لرؤيــة القيــادة الرشــيدة بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ايمانــا

العمــل املؤس�ســي املســتدام للنهــوض بواقــع قطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور علــى املســتوى الوطنــي والعربــي بمــا يســاهم فــي تعزيــز األمــن 
الغذائــي وتحقيــق التنميــة املســتدامة.



الرئيس الفخري
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة
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 مـــن مصـــادر الدخـــل آلالف األســـر املوريتانيـــة فـــي مناطـــق الواحات. ويبلـــغ 
ً
 مهمـــا

ً
تعتبـــر زراعـــة نخيـــل التمـــر مـــن أهـــم األنشـــطة الزراعيـــة ومصـــدرا

ألـــف طـــن   59  مـــا يقـــارب 
ً
ألـــف نخلـــة تنتـــج ســـنويا يبلـــغ عـــدد أشـــجار النخيـــل مليونيـــن وســـتمائة  352 واحـــة كمـــا  اجمالـــي عـــدد الواحـــات 

مـــن التمـــور. ويتميـــز نخيـــل التمـــر فـــي موريتانيـــا بتعـــدد األصنـــاف التـــي يقـــدر عددهـــا ب 350 صنـــف يتميـــز بعضهـــا بخصائـــص مورفولوجيـــة 
وبيوكيميائيـــة جيـــدة.  وتعانـــي زراعـــة نخيـــل التمـــر جملـــة مـــن التحديـــات البيئيـــة منـــن أهمهـــا زحـــف الرمـــال وشـــح ميـــاه الـــري باإلضافـــة إلـــى بعـــض 
 علـــى إنتـــاج التمـــور. إن الهـــدف مـــن هـــذه الورقـــة هـــو التعريـــف بزراعـــة نخيـــل 

ً
ــي تؤثـــر ســـلبا ــا لبعـــض اآلفـــات واألمـــراض املتوطنـــة التـ تعرضهـ

ــا.  ــا وآفاقهـ ــا واقعهـــا، تحدياتهـ التمـــر بموريتانيـ

أ.د. علي محمد سالم البخاري
جامعة نواكشوط العصرية، كلية العلوم والتقنيات

 alimedsalem@gmail.com

زراعـة نخيـل التمر في موريتانيا
الواقع، التحديات واآلفاق

�ملجلد �لر�بع ع�سر, �لعدد 03 , �أغ�سط�س  2022 6



 Phoenix( التمـــر  نخيـــل  زراعـــة  تعتبـــر 
األنشـــطة  أقـــدم  مـــن   ).dactylifera L
بدايـــة  تعـــود  موريتانيـــا إذ  فـــي  الزراعيـــة 
ــا بيـــن القرنيـــن الســـابع  ــا إلـــى الفتـــرة مـ توطينهـ
والعاشـــر امليادييـــن )كنيتـــة ودولبـــو 2010(. 
ويساهم نخيل التمر بصورة مباشرة أو غير 
مباشـــرة فـــي تحقيـــق األمـــن الغذائـــي لســـكان 
الواحـــات حيـــث تعتبـــر النخلـــة بإنتاجيتهـــا 
العاليـــة مـــن التمـــور مصـــدرا للغـــذاء، كمـــا 
توفـــر بفضـــل قدرتهـــا علـــى التكيـــف مـــع املنـــاخ 
الصحـــراوي الجـــاف، بيئـــة مواتيـــة للعديـــد 

مـــن الزراعـــات التحتيـــة كاألشـــجار املثمـــرة، 
والخضـــروات. وال  واألعـــاف،  والحبـــوب، 
تقتصـــر فائـــدة النخلـــة علـــى مـــا تنتجـــه مـــن 
األخـــرى  أجزاؤهـــا  تســـتخدم  وإنمـــا  ثمـــار 
تقليديـــة  أوليـــة  لصناعـــات  أوليـــة  كمـــواد 
كثيـــرة. وتشـــير إحصائيـــات وزارة الزراعـــة 
 علـــى

ً
لســـنة 2012 إلـــى وجـــود مـــا يربـــو قليـــا

000 600 2 نخلـــة موزعـــة علـــى 352 واحـــة 
ألـــف   20 ب  االجماليـــة  مســـاحتها  تقـــدر 

هكتـــار. 

يعتمـــدون  الذيـــن  الســـكان  عـــدد  ويقـــدر 
النخيـــل  زراعـــة  علـــى  مباشـــر  بشـــكل 
فـــي  بهـــا  املرتبطـــة  التحتيـــة  واملحاصيـــل 
مناطـــق الواحـــات ب %16. ويبلـــغ معـــدل 
اإلنتـــاج الســـنوي للواحـــات املوريتانيـــة مـــن 
التمـــور حوالـــي 59 ألـــف طـــن )وزارة التنميـــة 

 .)2012 الريفيـــة 

وعلـــى مســـتوى اســـتهاك الفـــرد مـــن التمـــور 
البلـــدان  أكثـــر  مـــن  تعتبـــر  موريتانيـــا  فـــإن 
املعـــدل  يقـــدر  حيـــث  للتمـــور  اســـتهاكا 

الســـنوي الســـتهاك الفـــرد مـــن التمـــور ب 7 
.)2005 وآخـــرون  )شـــطو  كيلـــو غرامـــات 

تعـــرض هـــذه الورقـــة واقـــع زراعـــة نخيـــل 
التمـــر فـــي موريتانيـــا وأهـــم التحديـــات التـــي 
املرفـــق  بهـــذا  النهـــوض  وآفـــاق  تواجههـــا 

املهـــم. الزراعـــي 

أهمية زراعة نخيل التمر في موريتانيا

املساحة والتوزيع الجغرافي للواحات:

تتـــوزع زراعـــة نخيـــل التمـــر فـــي موريتانيـــا علـــى 
خمـــس واليـــات هـــي آدرار وتكانـــت ولعصابـــة 
والحـــوض الشـــرقي والحـــوض الغربـــي يقطنهـــا 
حســـب آخـــر تعـــداد عـــام للســـكان واملســـاكن 
بموريتانيـــا حوالـــي 000 200 1ســـاكن أي مـــا 

يمثـــل %34 مـــن مجمـــوع الســـكان.

املوريتانيـــة  النخيـــل  واحـــات  عـــدد  ويبلـــغ 
352 واحة تحتل مســـاحة تقدر ب 20 ألف 
هكتـــار. وتضـــم واليـــة تكانـــت أكبـــر عـــدد مـــن 
الواحـــات )127 واحـــة( تليهـــا واليـــة لعصابـــة 

)97 واحـــة( ثـــم واليـــة آدرار )75 واحـــة(.

الجدول )1( أهم الواحات املوريتانية حسب الوالية

أهم الواحاتالوالية

 امحيرث، أوجفت، وادان، تنلب، شنقيط، تيارت،أدرار
 تنكاد، سكليل، العين، اتويزكت، الطواز، ترون،

لكصير، العين الصفرة، املداح، لدي، آزوكي، مليلح

 الحسينية، تكنكله، تجكجة املدينة، الرشيد،تكانت
تيشيت

 بوكرف، تغاد الواسعة، جوك، أدي الرخمة،كرولعصابة
املدينة، كنكوصة، رأس الفيل، الكوز

البربارة، أغجرت، الراظي، أغرغار، اسويكةالحوض الغربي

بوخزامة، النعمة املدينةالحوض الشرقي

املصدر: وزارة التنمية الريفية )2012( 
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املرتبتيـــن  وأدرار  لعصابـــة  واليتـــي  وتحتـــل 

األولـــى والثانيـــة مـــن حيـــث مســـاحة الواحات 

التوالـــي,  علـــى   
ً
هكتـــارا و5673   7914 ب 

ويتـــراوح متوســـط مســـاحة الواحـــات مـــا بيـــن 

21 هكتارا /للواحة في الحوض الشرقي إلى 

81 هكتارا/للواحـــة فـــي تكانـــت.

أمـــا مـــن حيـــث تعـــداد أشـــجار النخيـــل فـــإن 

التقديـــرات تشـــير إلـــى وجـــود 2 641 343  

منتجـــة.   )71%(  1.869.717 منهـــا  نخلـــة 

 1.190.000 وحدهـــا  آدرار  واليـــة  وتضـــم 

)%45.1( نخلة من مجموع أشجار النخيل 

فـــي موريتانيـــا. ويعطـــي الجـــدول رقـــم )2( 

توزيـــع أشـــجار النخيـــل حســـب الواليـــة.

الجدول )2( توزيع أعداد أشجار النخيل حسب الوالية

عدد األشجار املنتجة )%(عدد أشجار النخيل )%( الوالية

796 908 )%48.7( 218 192 1 )%45.1(أدرار

482 381 )%20.4( 811 635 )%24.1( تكانت

157 381 )%20.3(957 516 )%19.6(لعصابة

 777 163)%8.7(741 242 )%9.2( الحوض الغربي

 505 34)%1.8(616 53 )%2( الحوض الشرقي

717 869 1 )%100( 343 .641 .2 )%100(املجموع

املصدر: وزارة التنمية الريفية )2012( 

إنتاج التمور:

املـــزارع املنتجـــة  مـــن  يمكـــن تمييـــز نوعيـــن 
النخيـــل  واحـــات  مســـتوى  علـــى  للتمـــور 
املوريتانيـــة. أولهـــا مـــزارع نخيـــل ذات إنتـــاج 
جيد تلقى صيانة وعناية مستمرة وكميات 
مـــن املـــاء مناســـبة للـــري وتضـــم هـــذه املـــزارع 
زراعـــة  مثـــل  تحتيـــة  زراعـــات  العـــادة  فـــي 
الخضـــروات والقمـــح والشـــعير. أمـــا النـــوع 
الثانـــي مـــن املـــزارع فهـــي املـــزارع التـــي يمكـــن 
وصفهـــا بمـــزارع حصـــاد التمـــور إذ غالًبـــا 
مـــا يتـــم إهمالهـــا علـــى مـــدار الســـنة مـــن قبـــل 
أصحابهـــا باســـتثناء فترتـــي التلقيـــح وموســـم 
حصـــاد التمـــور الـــذي ُيعـــرف فـــي موريتانيـــا بــــ 

)الكيطنـــة(. 

قبـــل  مـــن  عموًمـــا  النشـــاط  هـــذا  ُيمـــارس 
الواحـــة،  ســـكان  مـــن  ليســـوا  أشـــخاص 
ربحيـــة  أكثـــر  أخـــرى  أنشـــطة  يمارســـون 
مـــن زراعـــة النخيـــل كالتنميـــة الحيوانيـــة 
والتجـــارة.  ومـــن هـــذا املنطلـــق فـــإن إنتـــاج 
النخلـــة مـــن التمـــور يعتمـــد علـــى انتمائهـــا 

املـــزارع. مـــن  النـــوع أو ذاك  لهـــذا 

 بلـــغ إنتـــاج موريتانيـــا مـــن التمـــور 
ً
عمومـــا

. ويبلـــغ 
ً
فـــي 2012 أكثـــر مـــن 58 ألـــف طنـــا

مـــن  للنخلـــة  الســـنوي  اإلنتـــاج  متوســـط 
وهـــذا  كلـــغ.  فـــي موريتانيـــا 31.49  التمـــور 
الرقـــم أكبـــر مقارنـــة باملغـــرب )18 كلغـــم/

)الشكل 1 ـ ج(  صنف بوسكر )الشكل 1 ـ أ( صنف أحمر  )الشكل 1 ـ ب( صنف ملدينة 

الشكل )1( نماذج من بعض أصناف التمور في موريتانيا )الصور خاصة باملؤلف(

 )الشكل 1 ـ د( صنف تجيب
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للنخلـــة( ولكنـــه أقـــل بكثيـــر مـــن مثيلـــه فـــي 
مصر )60 كلغ/للنخلة( وتونس )50 كلغم/
كلغم/للنخلـــة(.   67( والجزائـــر  للنخلـــة( 

 
ً
أهـــم تقييمـــا  )3( الجـــدول رقـــم  ويلخـــص 
التمـــور  مـــن  الواحـــات  مختلـــف  إلنتـــاج 

.2012 للعـــام  الواليـــة  حســـب 

الجدول )3( تقديرات انتاج الواحات املوريتانية من التمور حسب الوالية

 متوسط إنتاج النخلة الوالية
 )كلغم(

 اإلنتاج اإلجمالي
بالطن

736 27.2224أدرار

275 37.4214تكانت

093 31.7312لعصابة

790 41.466الحوض الغربي

28.29976الحوض الشرقي

870 31.4958على املستوى الوطني

املصدر: وزارة التنمية الريفية )2012( 

ويتـــم اســـتهاك مـــا يقـــرب مـــن نصـــف اإلنتاج 
 فـــي شـــكل بلـــح 

ً
الســـنوي مـــن التمـــور طازجـــا

ـ  أو رطـــب خـــال موســـم الكطنـــة )يونيـــو 
أغســـطس(. وال تـــزال تكنولوجيـــا معالجـــة 
التمـــور ومشـــتقاتها )تعبئـــة التمـــور، شـــراب، 

مربـــى، عســـل التمـــر، الـــخ( شـــبه معدومـــة. 

وللتمور في موريتانيا بعض االســـتخدامات 
املثـــال،  التقليديـــة. فعلـــى ســـبيل  الطبيـــة 
يعتبـــر تنـــاول التمـــور الســـوداء مثـــل )صنـــف 
األحمـــر(، فـــي مرحلـــة الرطـــب أو فـــي مرحلـــة 

البلـــح مفيـــد لعـــاج اإلمســـاك املزمـــن وفقـــر 
بونـــا،  )ولـــد  الصفراويـــة  واألمـــراض  الـــدم 
2002(. كمـــا تدخـــل التمـــور الجافـــة مثـــل 
صنفي تيكدرت وتيفرت في تحضير العديد 
مـــن مســـهات الهضـــم الخفيفـــة )ولـــد بونـــا، 
يو�ســـي  الشـــباب،  حـــب  ولعـــاج   .)2002
بعـــض األطبـــاء التقليدييـــن بوضـــع الزبـــدة 
الطازجـــة املمزوجـــة مـــع حجـــر الـــدم )ويعرف 
أوال  الهليوتـــروب(  أو  الـــدم  بيشـــب  أيضـــا 
علـــى موضـــع الحبـــة ثـــم يتبـــع بوضـــع التمـــر 

املمضـــوغ مســـبقا )لريـــش، 1952(. 

أصناف التمور في موريتانيا

بتنـــوع  موريتانيـــا  فـــي  التمـــر  نخيـــل  يتميـــز 
مناطـــق  مـــن  منطقـــة  ولـــكل  األصنـــاف 
الواحـــات أصنافهـــا التـــي تميزهـــا عـــن بقيـــة 
 واســـعة 

ً
املناطـــق كمـــا أن هنـــاك أصنافـــا

 350 موريتانيـــا حوالـــي  وتضـــم  االنتشـــار. 
املختلفـــة  املناطـــق  علـــى   

ً
موزعـــا  

ً
صنفـــا

)Munier 1973(. وتختلف هذه األصناف 
فـــي جودتهـــا ونســـبة انتشـــارها، وقد اثبتـــت 
دراســـة حـــول الخصائـــص البيوكيميائيـــة 
األحمـــر  صنـــف  مثـــل  األصنـــاف  لبعـــض 
األصنـــاف  هـــذه  اعتبـــار  وتيجـــب  وبوســـكر 
 مهما ملضادات األكسدة الطبيعية 

ً
مصدرا

 )الشكل 1 ـ ه( صنف أم اعريش )الشكل 1 ـ و(صنف امريزيكة
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ونصحـــت بتناولهـــا فـــي مرحلـــة البلـــح من أجل 
تحقيـــق االســـتفادة القصـــوى مـــن الناحيـــة 
وآخـــرون  األميـــن  محمـــد  )بنـــت  الغذائيـــة 

2014أ(. 

كمـــا أثبتـــت دراســـة أخـــرى أن الخصائـــص 
لبعـــض  والبيوكيميائيـــة  املورفولوجيـــة 
تنافـــس  املوريتانيـــة  التمـــور  أصنـــاف 
 مثـــل دقلـــة النـــور 

ً
األصنـــاف املعروفـــة عامليـــا

الجزائريـــة )بنـــت محمـــد األميـــن وآخـــرون 
2014أ(.    

 لبعـــض 
ً
 موجـــزا

ً
ونقـــدم فيمـــا يلـــي توصيفـــا

األصناف املتواجدة في واليتي آدرار وتكانت.

صنف أحمر )الشكل 1 ـ أ(

 في موريتانيا إذ 
ً
وهو الصنف األكثر انتشارا

ال تـــكاد تخلـــو منـــه واحـــة. ويعتبـــر أهـــم صنـــف 
تجـــاري إذ يصـــل ســـعر الكيلوغـــرام منـــه فـــي 
الســـوق إلـــى 5 دوالر )200 أوقيـــة جديـــدة(. 
ويســـتهلك فـــي جميـــع مراحـــل النضـــج مـــن 
البلـــح إلـــى الرطـــب إلـــى التمـــر. ولـــون البلـــح 
أحمـــر والتمـــر أســـود داكـــن ونصـــف جـــاف. 
انتاجيتـــه عاليـــة. الـــوزن الرطـــب ل 20 تمـــرة 
99.5 غرام. املحتوى من السكريات ما بين 

70 و%75 ونســـبة الرطوبـــة فيـــه 20%.

صنف ملدينة )الشكل 1 ـ ب(

وهـــو صنـــف جيـــد واســـع االنتشـــار فـــي واحـــات 

آدرار وبعـــض واحـــات تكانـــت. يســـتهلك كثيـــرا 

خـــال موســـم الكيطنـــة لكـــون رطبـــه ذات 

طعـــم مقبـــول. ولـــون البلـــح يميـــل إلـــى البنـــي 

عنـــد مرحلـــة الرطـــب. وال يصلـــح للتســـوق فـــي 

مرحلـــة التمـــر لكـــون القشـــرة تصبـــح ميالـــة 

لانفصـــال عـــن اللحـــم. انتاجيتـــه عاليـــة. 

غـــرام.   109 تمـــرة   20 لــــ  الرطـــب  الـــوزن 

املحتـــوى مـــن الســـكريات متوســـط )50%( 

ونســـبة الرطوبـــة فيـــه عاليـــة )33%(

صنف بوسكر )الشكل 1 ـ ج(

صنـــف جيـــد غيـــر أنـــه محـــدود االنتشـــار فـــي 

املدينـــة.  وأطـــار  بتيـــارت  الواحـــات  بعـــض 

مـــن التمـــور الجافـــة عنـــد النضـــج وطعمـــه 

لـــون البلـــح أصفـــر ولـــون التمـــرة  ســـكري. 

بنـــي، نســـبة الســـكريات فيـــه %55 ونســـبة 

الرطوبـــة أقـــل مـــن 10%.

 )الشكل 1 ـ ط( صنف سل مدينة

 )الشكل 1 .ز( صنف املهبولة )الشكل 1 ـ ح( صنف سكانني
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صنف تيجب )الشكل 1 ـ د(

االنتشـــار  الواســـعة  الجيـــدة  األصنـــاف  مـــن 
وادن  فـــي  وجـــوده  وينـــدر  أدرار  واحـــات  فـــي 
وشـــنقيط وواحـــات تكانـــت. لـــون البلـــح أحمـــر 
ولـــون الرطـــب بنـــي داكـــن. وشـــكل التمـــرة شـــبه 
دائري. وال يصلح كتمر لكون القشرة تميل إلى 
االنفصـــال عـــن اللحـــم. نســـبة الســـكريات فيـــه 
عالية )75ـ  %80( ونسبة الرطوبة منخفضة.

صنف أم اعريش )الشكل 1 ـ ه(

مـــن األصنـــاف الجيـــدة الواســـعة االنتشـــار 
فـــي واحـــات تكانـــت. لـــون البلـــح أحمـــر فاتـــح 
التمـــرة  وشـــكل  فاتـــح.  بنـــي  الرطـــب  ولـــون 
أســـطواني. وتمـــره جيـــد. نســـبة الســـكريات 
الرطوبـــة  ونســـبة   )51%( متوســـطة  فيـــه 

منخفضـــة. ويعتبـــر تمـــره نصـــف جـــاف.

صنف امريزيكة )الشكل 1 ـ و(

فـــي  املنتشـــرة  الجيـــدة  األصنـــاف  مـــن 
واحـــات تكانـــت وتمـــره شـــبيه مـــن الناحيـــة 
املورفولوجيـــة بـــأم اعريـــش ولكـــن البلـــح فيه 
أصفـــر اللـــون مائـــل إلـــى البنـــي. وشـــكل التمـــرة 
شـــبه أســـطواني. ويصلـــح للتخزيـــن. نســـبة 
الســـكريات فيـــه متوســـط )%55( ونســـبة 

منخفضـــة. الرطوبـــة 

صنف املهبولة )الشكل 1 ـ ز(

مـــن األصنـــاف املمتـــازة املنتشـــرة فـــي واحـــات 
تكانـــت ويســـتهلك فـــي مرحلـــة الرطـــب. والبلـــح 
فيـــه أصفـــر اللـــون مائـــل إلـــى البنـــي. وشـــكل 
التمـــرة أســـطواني. ونســـبة الســـكريات فيـــه 
متوســـطة )55 ـ 60 %( ونســـبة الرطوبـــة 

عاليـــة )36%(.

صنف سكانني )الشكل 1 ـ ح(

مـــن األصنـــاف املمتـــازة املنتشـــرة فـــي واحـــات 

وادان بـــآدرار. وتمـــره شـــبه دائـــري ومجعـــد 
ولـــون البلـــح أصفـــر. وشـــكل التمـــرة شـــبه 
نســـبة  للتخزيـــن.  ويصلـــح  أســـطواني. 
الســـكريات فيـــه متوســـط )%55( ونســـبة 

منخفضـــة. الرطوبـــة 

صنف سل مدينة )الشكل 1 ـ ط(

مـــن األصنـــاف املمتـــازة املنتشـــرة فـــي واحـــات 
الرطوبـــة  شـــديد  وتمـــره  بـــآدرار.  شـــنقيط 
ولـــون البلـــح يميـــل إلـــى االخضـــرار. وشـــكل 
التمـــرة شـــبه أســـطواني. ونســـبة الســـكريات 
الرطوبـــة  ونســـبة   )55%( متوســـطة  فيـــه 

.25%

أمراض وأفات نخيل التمر في موريتانيا

تتعـــرض شـــجرة نخيـــل التمـــر فـــي موريتانيـــا 
لجملـــة مـــن اآلفـــات واألمـــراض التـــي تؤثـــر 
ســـلبا علـــى قدرتهـــا اإلنتاجيـــة. ومـــن أهـــم تلـــك 
اآلفـــات واألمـــراض املتوطنـــة فـــي موريتانيـــا 

نذكـــر:

مـــرض اللفحـــة الســـوداء الناجـــم عـــن فطـــر 
)Thielaviopsis paradoxa( وهـــو يصيـــب 
جميـــع أجـــزاء النخلـــة وحتـــى الجـــذور وتظهـــر 
األعـــراض علـــى أشـــكال مختلفـــة منهـــا ظهـــور 
مناطـــق محروقـــة علـــى جريـــد النخلـــة أو علـــى 
الخـــوص قـــد تكـــون بشـــكل خطـــوط طويلـــة 
أو متقطعـــة وعلـــى طـــول الجريـــد أو العـــرق 

الوســـطى للســـعفة.

األبيـــض الـــذي لـــم يتـــم  الفرعـــون  مـــرض 
التعـــرف علـــى العامـــل املســـبب لـــه بعـــد.

أما اآلفات املنتشرة في الواحات 

املوريتانية فنجد:

 Parlatoria( القشـــرية  النخيـــل  حشـــرة 
blanchardi TARG(، وهي األكثر انتشـــارا 
في واحات النخيل املوريتانية على االطاق. 

وتؤثـــر فـــي جميـــع اجـــزاء نخلـــة التمـــر بجميـــع 
اصنافهـــا.

الغبـــار أو عنكبـــوت الغبـــار ويعـــرف  حلـــم 
فـــروة(  )أبـــو  الجزائـــر  وفـــي  تـــاكا  محليـــا ب 
  )Oligonychus afrasiaticus( ويســـببه 
وهـــو يصيـــب الثمـــار ويســـبب خســـائر فادحـــة 

املحصـــول. فـــي 

وفـــي تســـعينيات القـــرن املا�ســـي تـــم اإلعـــان 
بعـــض  فـــي  البيـــوض  مـــرض  وجـــود  عـــن 
واحـــات آدرار. لقـــد فتـــك هـــذا املـــرض الـــذي 
 Fusarium oxysporum( فطـــر  يســـببه 
albedinis( بماييـــن النخيـــل فـــي املغـــرب. إال 
أنـــه وبعـــد مـــرور أكثـــر مـــن عشـــرين ســـنة علـــى 
ذلـــك فـــإن بـــوادر وجـــود املـــرض فـــي الواحـــات 
املوريتانيـــة ال تبـــدو واضحـــة حتـــى الســـاعة.  

وفـــي العـــام 2016 تـــم اإلعـــان وألول مـــرة فـــي 
موريتانيـــا عـــن ظهـــور حـــاالت مـــن سوســـة 
النخيـــل الحمـــراء فـــي بعـــض واحـــات تكانـــت 
وبفضل التدخل السريع لألجهزة املختصة 
بـــوزارة الزراعـــة فقـــد تـــم الســـيطرة علـــى 
بـــؤر  علـــى  والقضـــاء  األفـــة  هـــذه  انتشـــار 

املـــرض.

معوقات تطور زراعة
النخيل في موريتانيا

تواجـــه زراعـــة النخيـــل فـــي موريتانيـــا جملـــة 
مـــن االكراهـــات يمكـــن تلخيصهـــا فـــي:

الرمـــال    لزحـــف  املســـتمر  التهديـــد 
2.أ(. )الشـــكل  والتصحـــر 

أشـــجار    لـــري  الازمـــة  امليـــاه  نـــدرة 
النخيـــل واملحاصيـــل التحتيـــة واالعتمـــاد فـــي 
عدد من الواحات على الوسائل التقليدية 

للـــري )الشـــكل 2.ب(.

بعـــض    فـــي  الشـــرب  ميـــاه  نقـــص 
. ت حـــا لوا ا
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هجـــرة اليـــد العاملـــة ذات الخبـــرة فـــي   
مجـــال النخيـــل نحـــو املـــدن بحثـــا عـــن آفـــاق 

أفضـــل.

عزلة الواحات وصعوبة الولوج إليها.  

بدائية وسائل حصاد وتسويق التمور.  

الزراعـــي    االرشـــاد  نجاعـــة  عـــدم 
علـــى الرغـــم مـــن جهـــود مشـــروع التنميـــة 
مســـتوى  علـــى  للواحـــات  املســـتدامة 
للواحـــات. التشـــاركي  التســـيير  تعاونيـــات 

الولوج إلى املدخات الزراعية.  

بعـــض    فـــي  النخيـــل  أمـــراض  تف�ســـي 
الواحـــات واالفتقـــار إلـــى الوســـائل ملحاربـــة 

2.ج(.: )الشـــكل  املحاصيـــل  أعـــداء 

أـ  زحف الرمال على واحة في شنقيط.

ب. اســـتخدام وســـائل الـــري التقليديـــة فـــي 
بعـــض الواحـــات.

 بــــ 
ً
ج. آفـــة حلـــم الغبـــار أو مـــا يعـــرف محليـــا

تـــاكا. )الصـــور خاصـــة باملؤلـــف(.

آفاق زراعة النخيل في موريتانيا

املذكـــورة  االكراهـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
زراعـــة  تنتظـــر  واعـــدة   

ً
آفاقـــا فـــإن   

ً
آنفـــا

نخيـــل التمـــر فـــي موريتانيـــا عبـــر جملـــة مـــن 
املحـــاور يجـــري العمـــل فيهـــا علـــى املســـتوى 
الرســـمي. لقـــد أنشـــأت الدولـــة املوريتانيـــة 
منـــذ عقديـــن مـــن الزمـــن مشـــروع التنميـــة 
املســـتديمة للواحـــات الـــذي يهـــدف مـــن 
خـــال جملـــة مـــن البرامـــج املوجهـــة لســـكان 
الخمـــس  الوطـــن  واليـــات  فـــي  الواحـــات 
التـــي تضـــم واحـــات النخيـــل إلـــى محاربـــة 
داخـــل  البيئـــي  التدهـــور  ووقـــف  الفقـــر 
الواحـــات ومـــن أجـــل ذلـــك يعمـــل املشـــروع 
علـــى تحقيـــق األهـــداف النوعيـــة التاليـــة 

:)PDDO, 2016(

الشكل 2: مظاهر لبعض التحديات التي تواجهها زراعة 

نخيل التمر في موريتانيا )الصور خاصة باملؤلف(

)الشكل 2-أ(  زحف الرمال على واحة في شنقيط

)الشكل 2-ب(  استخدام وسائل الري التقليدية في 

بعض الواحات

 بـ تاكا.
ً
)الشكل 2-ج(  آفة حلم الغبار أو ما يعرف محليا

القـــدرات  تطويـــر  األول:  النوعـــي  الهـــدف 

املحليـــة للتنظيـــم واإلدارة وتعزيـــز املشـــاركة 

النســـاء  ســـيما  وال  للســـكان،  الفعالـــة 

فـــي عمليـــة التنميـــة املجتمعيـــة  والشـــباب 

املؤس�ســـي. اإلطـــار  وتحســـين  واملحليـــة 

الهـــدف النوعـــي الثانـــي: تعزيـــز االســـتغال 

اإلنتاجيـــة  للطاقـــات  واملســـتدام  األمثـــل 

للواحات، ال سيما من حيث املوارد املائية.

الهـــدف النوعـــي الثالـــث: تطويـــر شـــبكة مـــن 

الخدمـــات املاليـــة املحليـــة الخاصـــة.

وفـــي الســـنوات األخيـــرة عملـــت الدولـــة علـــى 
تشـــييد بنيـــة تحتيـــة لفائـــدة القطـــاع لعـــل 
وبيوتكنولوجيـــا  أمـــراض  مختبـــر  أبرزهـــا 
نخيل التمر حيث يعنى من بين أمور أخرى 
باإلكثـــار الســـريع لبعـــض أصنـــاف النخيـــل 
عـــن  االقتصاديـــة  القيمـــة  ذات  املحليـــة 
طريـــق تقنيـــة زراعـــة األنســـجة. كمـــا يهتـــم 
بمحاربـــة اآلفـــات واألمـــراض التـــي تصيـــب 

النخيـــل وتؤثـــر علـــى قدرتـــه اإلنتاجيـــة. 

غيـــر أن هـــذا املختبـــر ال يحتـــاج إلـــى الدعـــم 
لكـــي يقـــوم بمهامـــه علـــى الوجـــه املطلـــوب 
املصـــادر  مســـتوى  علـــى  وبالخصـــوص 
املخبريـــة  املســـتهلكات  واقتنـــاء  البشـــرية 
بســـهولة  للتنقـــل  اللوجســـتية  والوســـائل 
ويســـر داخـــل الواحـــات واســـتكمال بنيتـــه 
التحتيـــة والدعـــم الفنـــي فـــي مجـــال تقنيـــات 
زراعة االنسجة ومحاربة األمراض واآلفات 
فـــي  الجامعييـــن  الباحثيـــن  علـــى  وانفتاحـــه 

تخصصـــه. مجـــاالت 

كمـــا شـــيدت الدولـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة 
مصنعـــا للتمـــور بإطـــار عاصمـــة واليـــة آدرار 
يعنـــى بتســـويق التمـــور املحليـــة وخلـــق قيمـــة 
مضافـــة لهـــذا املنتـــوج الوطني وزيـــادة قدرته 
التنافســـية. غيـــر أن حجـــم اســـتثمار القطـــاع 
الخـــاص فـــي مجـــال الواحـــات بصفـــة عامـــة 
وبخاصـــة فـــي مجـــال تســـويق التمـــور ال يـــزال 

دون املســـتوى.

وعلـــى مســـتوى نـــدرة امليـــاه قامـــت الدولـــة 
بإنشـــاء ســـد واد ســـكيل بواليـــة آدرار وهـــو 
بهـــدف تخزيـــن  البـــاد  فـــي  أكبـــر ســـد  ثانـــي 
ميـــاه األمطـــار وتوفيـــر وســـائل الـــري الزراعـــي 
للواحـــات والحـــد مـــن مخاطـــر الفيضانـــات 
وتوفيـــر ميـــاه الشـــرب للســـكان. غيـــر أن نـــدرة 
االمطار وعدم انتظام تهاطلها على املنطقة 
قـــد  التـــي  املعوقـــات  إحـــدى  تشـــكل  ربمـــا 
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تواجـــه االســـتغال األمثـــل لهـــذا الســـد. 

زراعـــة  قطـــاع  وتطويـــر  تنميـــة  أن  يبقـــى 
بربـــط  حتمـــا  يمـــر  موريتانيـــا  فـــي  النخيـــل 
العلمـــي  بالبحـــث  الحيـــوي  القطـــاع  هـــذا 
البحـــوث  وتشـــجيع  دعـــم  عبـــر  واالبتـــكار 
واســـتحداث جوائـــز للباحثيـــن واملبدعيـــن. 
وفـــي هـــذا اإلطـــار يجـــب العمـــل علـــى خلـــق 
فضـــاء للباحثيـــن واملبتكريـــن املوريتانييـــن 
يتمحـــور أساســـا حـــول نخلـــة التمـــر وتثمينهـــا 
جميـــع  العلمـــي  البحـــث  إطـــار  فـــي  ويعالـــج 
املواضيـــع واإلشـــكاليات العلميـــة والثقافيـــة 

بهـــا.  املرتبطـــة  واالجتماعيـــة 
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13جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



 لألنشـــطة والعمليـــات التـــي تـــم إنجازهـــا مـــن لـــدن وزارة الزراعـــة فـــي إطـــار تنميـــة الواحـــات وهـــو 
ً
مشـــروع ترقيـــة وتنميـــة الواحـــات يشـــكل امتـــدادا

جـــزء مـــن إســـتراتيجية تنميـــة القطـــاع الريفـــي التـــي تـــم إعدادهـــا فـــي إطـــار إســـتراتيجية النمـــاء املتســـارع والرفـــاه املشـــترك التـــي تـــم اعتمادهـــا مـــن 
طـــرف الحكومـــة املوريتانيـــة ســـنة 2016 فـــي أفـــق 2030 ويوفـــر هـــذا املشـــروع الجديـــد للمناطـــق الواحاتيـــة البنـــى التحتيـــة القاعديـــة الضروريـــة 
لتنميتهـــا ودمجهـــا فـــي الـــدورة االقتصاديـــة الوطنيـــة. كمـــا يســـتند فـــي بعـــض جوانبـــه علـــى اإلســـتراتيجية الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الخـــاص 

وخاصـــة جوانـــب معالجـــة وتســـويق التمـــور الوطنيـــة.

وتقـــع املنطقـــة الواحاتيـــة املوريتانيـــة علـــى 

امتـــداد الشـــريط الصحـــراوي الجـــاف الـــذي 

يمتـــاز بنـــدرة اإلمطـــار ويعانـــي منـــذ عـــدة عقـــود 

مـــن جفـــاف حـــاد، وقـــد تـــم غـــرس النخيـــل 

اســـتثماري  نظـــام  وفـــق  عشـــوائية  بصفـــة 

ري  ويتـــم  الوديـــان،  حافـــة  علـــى  تقليـــدي 

النخيل عن طريق استغال بحيرات جوفية 

ســـطحية كمـــا يتـــم جلـــب امليـــاه باســـتخدام 

أدوات بدائيـــة مثـــل: »الدلـــو واشـــيال«. 

 
ً
ومـــع تغيـــر املعطيـــات الهيدرولوجيـــة ونظـــرا

لتدنـــي مردوديـــة هـــذه الواحـــات التقليديـــة 
إدخـــال  الضـــروري  مـــن  أصبـــح  فقـــد 

د. زين العابدين ولد بونة عبد هللا
أستاذ في جامعة نواكشوط العصرية - مستشار مشروع ترقية وتنمية الواحات

بإشراف وزارة الزراعة، الجمهورية اإلسامية املوريتانية

bouna3@hotmail.com

برنامج ترقية وتنمية الواحات
في موريـتـانـيــا
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اســـتصاح  فـــي  تتمثـــل  إصاحـــات جديـــدة 

 للمعاييـــر الدوليـــة 
ً
مســـاحات جديـــدة وفقـــا

لإلنتـــاج وكـــذا البحـــث عـــن مصـــادر للميـــاه 

أكثـــر اســـتمرارية بغيـــة وضـــع نظـــام إنتاجـــي 

قابـــل للتطويـــر ســـيمكن مـــن ارتفـــاع نســـبة 

تغطية حاجاتنا من التمور والتي تقدر بـ 47 

ألـــف طـــن مـــن التمـــور حيـــث ال تنتـــج الــــ 2.6 
مليـــون نخلـــة إال 27000 طـــن أي مـــا يســـاوي 

%56 مـــن الطلـــب الوطنـــي مـــن التمـــور.

املقاربة، االستهداف ومنطقة التدخل:

يتبنـــى املشـــروع مقاربـــة شـــمولية تهـــدف إلـــى 

فـــي املناطـــق  دعـــم الشـــعبتين الزراعيتيـــن 

الواحاتيـــة )التمـــور والخضـــروات( وذلـــك 

 مـــن العـــرض 
ً
 وكيفـــا

ً
بغيـــة التحســـين كمـــا

الوطنـــي فـــي مجـــال التمـــور والخضـــروات وفـــي 

هـــذا املجـــال يعتمـــد اســـتصاح مســـاحات 

لإلنتـــاج  الدوليـــة  للمعاييـــر   
ً
وفقـــا جديـــدة 

الواحاتـــي ومواكبـــة السلســـلة مـــن الغـــرس 
وحتـــى املعالجـــة وحفـــظ املنتـــوج.

ومـــن جهـــة أخـــرى لـــن يتخلـــى املشـــروع عـــن 
الواحـــات القديمـــة بـــل سيســـتمر فـــي دعمهـــا 
مـــن خـــال إدخـــال عـــدد كبيـــر مـــن املضخـــات 
بغيـــة  الشمســـية  بالطاقـــة  تعمـــل  التـــي 
تخفيـــض تكلفـــة اإلنتـــاج علـــى املزارعيـــن، 
تغذيـــة  علـــى  أخـــرى  جهـــة  مـــن  والعمـــل 
البحيرات الجوفية من خال بناء الســـدود 
والحواجـــز املائيـــة علـــى امتـــداد الوديـــان، 
وســـيمكن االســـتهداف مـــن تمكيـــن جهـــات 
العقاريـــة  امللكيـــة  إلـــى  الولـــوج  مـــن  هشـــة 
والزراعيـــة مـــن خـــال اســـتصاح مســـاحات 
والخضـــروات  النخيـــل  لزراعـــة  جديـــدة 
لصالح هذه الفئات الهشة املستهدفة التي 

لـــم تســـبق لهـــا ملكيـــة فـــي مجـــال النخيـــل.

ســـيتم تحديـــد منطقـــة تدخـــل املشـــروع 
بيـــن الواحـــات أو املناطـــق املحاذيـــة لهـــا 
 فـــي واليـــات آدرار وتكانـــت 

ً
واألكثـــر احتياجـــا

مـــن  غيرهـــا  أو  والحوضيـــن،  ولعصابـــة 
املناطـــق الزراعيـــة اإليكولوجيـــة املناســـبة 
لشـــجرة النخيـــل وذات مـــوارد مائيـــة هامـــة 
 ألولويـــات الرابطـــات 

ً
ويكـــون ذلـــك طبقـــا

للتنميـــة.  الجهويـــة  واللجنـــة  الواحاتيـــة 
وتبدأ إجراءات البرمجة السنوية بطلبات 
الدعـــم املقدمـــة مـــن طـــرف الرابطـــة ويلـــي 
الـــذي  للتنميـــة  الجهـــوي  املجلـــس  ذلـــك 
يحدد أولويات املناطق املستهدفة ويرتب 
الئحـــة باملناطـــق املختـــارة بالنســـبة لـــكل 
مسلســـل  وينتهـــي  التدخـــات  مـــن  فئـــة 
واملتابعـــة  التوجيـــه  بمجلـــس  البرمجـــة 
العمـــل  مخطـــط  علـــى  يصـــادق  الـــذي 

الســـنوية.   وامليزانيـــة 
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الهدف العام:

أهداف املشروع هي: 

إنجـــاز 1250 هكتـــار مـــن املســـاحات   
والتـــي  للنخيـــل  املخصصـــة  الجديـــدة 
الدوليـــة  للمعاييـــر   

ً
وفقـــا اســـتصاحها  تـــم 

لإلنتـــاج ويتـــم تخصيـــص 10 % منهـــا لزراعـــة 
هــــكتار   200 يناهـــز  مـــا  أي  الخضـــروات، 

جديـــدة.

القديمـــة    النخيـــل  بســـاتين  مواكبـــة 
بالطاقـــات  بئـــر   1000 تجهيـــز  خـــال  مـــن 
الشمســـية مـــن أجـــل ري 750 هــــكتار مـــن 
البساتين القديمة باإلضافة إلى وضع طاقم 
إرشـــاد زراعـــي وإدخـــال أصنـــاف جديـــدة مـــن 
النخيـــل وتثميـــن املنتـــوج مـــن خـــال دعـــم 
وتوســـيع أول وحـــدة ملعالجـــة التمـــور يتـــم 
إنشـــاؤها فـــي موريتانيـــا. وإن النســـبة الكبيـــرة 
مـــن الواحـــات الجديـــدة ستشـــكل فرصـــة 
للطبقـــات الهشـــة فـــي الواحـــات للولـــوج إلـــى 

امللكية العقارية والزراعية.

الوصف التقني ومكونات املشروع:

سيتم إنجاز املشروع من خالل 

املكونات التالية:

املكونة رقم )1(:

بكلفـــة  واملائيـــة  الزراعـــة  التحتيـــة  البنـــى 
أوقيـــة   )841.380.000( تبلـــغ  إجماليـــة 
جديـــدة،%87 منهـــا بتمويـــل مـــن الصنـــدوق 
العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتماعـــي، 
أي مـــا يعـــادل )6.100.000( دينـــار كويتـــي. 

 املكونة الفرعية )1.1(: البنى التحتية للري:

بكلفـــة إجماليـــة تســـاوي )741.380.000( 
أوقيـــة جديـــدة، 87 % منهـــا بتمويـــل مـــن 
االقتصـــادي  لإلنمـــاء  العربـــي  الصنـــدوق 
واالجتماعـــي، وســـوف تســـتمر هـــذه املكونـــة 
فـــي نشـــر مفهـــوم بســـاتين النخيـــل الحديثـــة 

املزروعـــة  املســـاحات  مضاعفـــة  بهـــدف 

بأصنـــاف النخيـــل املحليـــة واألجنبيـــة ذات 

مـــن خـــال  العاليـــة  القيمـــة االقتصاديـــة 

تطويـــر وحـــدات الـــري التـــي ســـتزرع بفســـائل 

أنبوبية يتم استيرادها أو إنتاجها في املختبر 

الوطنـــي لزراعـــة األنســـجة.

الجديـــدة  الوحـــدات  هـــذه  زراعـــة  ســـتتم 

علـــى شـــكل وحـــدات ري مســـتقلة تتكـــون كل 

واحـــدة منهـــا مـــن:

1ـ بئـــر واحـــد أو أكثـــر حســـب منســـوب امليـــاه 

املزروعـــة. واملســـاحة 

 لعـــدد 
ً
2ـ محطـــة ضـــخ واحـــدة أو أكثـــر تبعـــا

اآلبـــار فـــي كل وحـــدة ري.

3ـ خزان ماء واحد أو أكثر حسب املساحة.

4ـ شـــبكة ري بالتنقيـــط، أو بـــأي نظـــام آخـــر 

ذي جدوائيـــة فـــي ترشـــيد املـــاء.
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5ـ حديقـــة مـــن الســـياج بارتفـــاع 2 م لحمايـــة 

البســـتان.

وقبـــل وضـــع هـــذه التجهيـــزات تتـــم ترتيبـــات 

تســـوية األرا�ســـي الغيـــر مســـتوية والرمليـــة 

وقـــد تـــم االحتفـــاظ بنســـبة 62,5 % مـــن 

تجربـــة  أســـاس  علـــى  اإلجماليـــة  املســـاحة 

 1250 يعـــادل  مـــا  أي  القديـــم  املشـــروع 

هكتـــار، وتهـــدف هـــذه املكونـــة مـــن خـــال 

إنجـــاز200 بئـــر ارتوازيـــة بمنســـوب 20 م3 

/س أو أكثـــر إلـــى اســـتصاح 1250 هــــكتار 

 للمعاييـــر الدوليـــة الســـتصاح 
ً
جديـــدة وفقـــا

االســـتصاحات  غـــرار  علـــى  الواحـــات 

الجديـــدة فـــي الـــدول الواحاتيـــة )املغـــرب، 

العربيـــة  اإلمـــارات  الجزائـــر،  تونـــس، 

املتحـــدة، الـــخ( وستشـــمل  هـــذه املســـاحة 

حوالـــي %10 مـــن زراعـــة الخضـــروات أي 

مـــا يناهـــز 200 هــــكتار جديـــدة يتـــم دمجهـــا فـــي 

هـــذه الحدائـــق التـــي ســـيتم انجازهـــا.

أمـــا بالنســـبة للواحـــات القديمـــة فســـيتم 
تجهيـــز 1000 بئـــر فيهـــا لتغطيـــة حوالـــي 750 
ري  مـــن  بئـــر  كل  تجهيـــز  وســـيمكن  هــــكتار 
حديقتيـــن أو أكثـــر تتـــراوح مســـاحتها مـــا بيـــن 
0,25 هــــكتار إلـــى 0,33 هــــكتار أي بمعـــدل 

0,75 هــــكتار لـــكل طاقـــة شمســـية.

املكونـــة الفرعيـــة )1.2(: البنـــى التحتيـــة لتغذيـــة 

البحيـــرات الجوفيـــة:

 )100.000.000( تبلـــغ  إجماليـــة  بكلفـــة 
مـــن  بتمويـــل  منهـــا  جديـــدة، 87%  أوقيـــة 
االقتصـــادي  لإلنمـــاء  العربـــي  الصنـــدوق 
املكونـــة  هـــذه  ســـتمكن  واالجتماعـــي، 
تحتيـــة  بنـــى  بنـــاء  متابعـــة  مـــن  الفرعيـــة 
مجـــال  فـــي  وفعالـــة  مكلفـــة  غيـــر  خفيفـــة 
مكافحـــة انجـــراف التربـــة كمـــا تســـاهم فـــي 
الســـطحية  الجوفيـــة  البحيـــرات  تغذيـــة 
التـــي تـــزود اآلبـــار والنخيـــل كالحواجـــز املائيـــة 
والتجهيـــزات املختلفـــة للحفـــاظ علـــى امليـــاه 

والتربة وتشـــكل عتبات التباطؤ الخمســـين، 
وأعمـــال الحفـــاظ علـــى امليـــاه والتربـــة املقـــرر 
إنجازها على مســـتوى عشـــرين حوض مائي 
أدوات  فعالـــة  ملكافحـــة انجـــراف التربـــة، 
الـــذي مـــن  شـــأنه أن يقلـــص مـــن املســـاحات 
التحســـيس  أنشـــطة  وبفضـــل  الزراعيـــة. 
مـــن  املكونـــة  هـــذه  ســـتمكن  والتكويـــن 
ترســـيخ بعـــض املفاهيـــم والتجـــارب املتعلقـــة 
أجـــل  مـــن  للتربـــة  املســـتديم  بالتســـيير 
الحفـــاظ علـــى األرا�ســـي الصالحـــة للزراعـــة 
فـــي مســـتوى مـــن االســـتغال يســـمح للســـكان 

األساســـية. احتياجاتهـــم  بتلبيـــة 

املكونة رقم )2(: تثمين اإلنتاج:

بكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ )80.000.000( أوقيـــة 
جديـــدة،87 % منهـــا بتمويـــل مـــن الصنـــدوق 
العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتماعـــي، 
كويتـــي.  دينـــار   )580.000( يعـــادل  مـــا  أي 
وحـــدة  أداء  لرفـــع  تخصيصهـــا  وســـيتم 
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معالجـــة التمـــور املوجـــودة بإطـــار لتتمكـــن 
االقتصـــادي  املســـتوى  إلـــى  الوصـــول  مـــن 
املربـــح ورفـــع قدرتهـــا علـــى املعالجـــة مـــن 500 

.
ً
إلـــى 1000 طـــن مـــن التمـــور ســـنويا

 لخدمة العمل األولية أن 
ً
ومن املحتمل وفقا

يمنحهـــا هـــذا املســـتوى االســـتقرار والربحيـــة 
االســـتقال  إلـــى  باإلضافـــة  الضروريـــة 
وســـتمكن  الطويـــل  املـــدى  علـــى  الذاتـــي 
االستصاحات الجديدة من بناء أربع غرف 
إضافيـــة للتبريـــد تبلـــغ ســـعتها اإلجماليـــة 500 
مـــع تركيـــب حقـــل شم�ســـي ســـيمكن  طـــن 
مـــن تزويـــد املصنـــع بالكهربـــاء باإلضافـــة إلـــى 
اقتناء صناديق إضافية لحفظ 1000 طن 
من التمور كما سيتم إنشاء وحدة ملعالجة 
املـــاء باإلضافـــة إلـــى أشـــغال إضافيـــة أخـــرى. 
إضافـــي  بتمويـــل  املكونـــة  هـــذه  وســـتمكن 
ضمـــن الدعـــم املؤس�ســـي مـــن دعـــم املختبـــر 
الوطنـــي لتكثيـــر النخيـــل باملعـــدات األساســـية 

إنتـــاج 200.000  مـــن  لتمكينـــه  والتكويـــن 
.
ً
فســـيلة أنبوبيـــة ســـنويا

املكونة رقم )3(: الدعم التقني:

الكلفـــة اإلجماليـــة )125.517.200( أوقيـــة 
جديـــدة،87 % منهـــا بتمويـــل مـــن الصنـــدوق 

العربـــي لإلنمـــاء االقتصـــادي واالجتماعـــي.

انجـــاز  مـــن  املكونـــة  هـــذه  ســـتمكن 
الدراســـات الهيدرولوجيـــة والجيوفيزيائيـــة 
والطبوغرافيـــة الضروريـــة إلنجـــاز اإلشـــغال 
املبرمجـــة باإلضافـــة إلـــى التعاقـــد مـــع مكاتـــب 
للرقابـــة كمـــا سيســـتمر العمـــل فـــي التعاقـــد 
مـــع الخبـــراء والتقنيـــن لتعويـــض النقـــص فـــي 
التابعـــة املاحـــظ خـــال املراحـــل املاضيـــة.

املكونة رقم )4(: الدعم املؤس�سي:

الكلفـــة اإلجماليـــة )41.380.000( أوقيـــة 
جديـــدة، 87 % منهـــا بتمويـــل مـــن الصنـــدوق 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

ســـتمكن هـــذه املكونـــة مـــن اكتتـــاب طاقـــم 
تقنـــي فـــي مجـــال اإلرشـــاد الزراعـــي علـــى شـــكل 
وتكوينهـــا  تجهيزهـــا  يتـــم  متنقلـــة  وحـــدات 
 منهـــا خدميـــة مســـتديمة 

ً
لتشـــكل مســـتقبا

فـــي مجـــال اإلرشـــاد الزراعـــي، كمـــا ستســـاهم 
املاديـــة  الوســـائل  توفيـــر  فـــي  املكونـــة  هـــذه 
واللوجستية الضرورية لإلشراف واملتابعة 
ألنشـــطة املشـــروع علـــى املســـتوى امليدانـــي 
)8 ســـيارات( كمـــا تمكـــن مـــن اقتنـــاء أدوات 
لصالـــح  معلوماتيـــة  ووحـــدات  مكتبيـــة 
مصالـــح املشـــروع فـــي املنســـقية والوحـــدات 
مـــن  التقنـــي  الدعـــم  وســـيمكن  الجهويـــة. 
تقديـــم خدمـــات نوعيـــة لصالـــح املزارعيـــن 

املتميزيـــن مـــن اجـــل تطويـــر منتوجهـــم.

املبالغ الغير مخصصة:

وتبلـــغ قيمتهـــا اإلجماليـــة )153.103.500( 
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البنـــد  أوقيـــة جديـــدة. وســـيخصص هـــذا 
وتغييـــرات  البرمجـــة  فجـــوات  لتمويـــل 
وســـتتم  املشـــروع  تنفيـــذ  طيلـــة  التكلفـــة 
 للعجـــز واألولويـــات 

ً
إعـــادة تخصيصـــه وفقـــا

املـــدة.  منتصـــف  فـــي  املشـــروع  ملكونـــات 

التمويل ومدة املشروع:

 )1.241.380.700( املشـــروع  تمويـــل 
 )161.390.700( منهـــا  جديـــدة،  أوقيـــة 
أوقيـــة جديـــدة كمســـاهمة مـــن الحكومـــة 
الضرائـــب  ذلـــك  فـــي  بمـــا  املوريتانيـــة 
ومســـتحقات العمـــال باإلضافـــة إلـــى نفقـــات 

املشـــروع. تنفيـــذ  وحـــدات  تســـيير 

جديـــدة  أوقيـــة  و)1.080.000.000( 
لإلنمـــاء  العربـــي  الصنـــدوق  مـــن  كتمويـــل 
يعـــادل  مـــا  أي  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 
تقديرهـــا  تـــم  كويتـــي  دينـــار   )9.000.000(
بقيمة تقريبية تساوي 120 أوقية جديدة/

لتنفيـــذ  التقريبيـــة  واملـــدة  كويتـــي.  دينـــار 
 أي 5 ســـنوات.

ً
املشـــروع هـــي )60( شـــهرا

النتائج والتأثيرات املتوقعة للمشروع:

إنتـــاج  بتأخـــر  االعتبـــارات  فـــي  األخـــذ  مـــع 
النخيـــل ومعرفـــة أن إنتـــاج النخيـــل املـــزروع 
 يســـتغرق مـــن 4 إلـــى 5 ســـنوات فـــإن 

ً
حديثـــا

مدة 7 سنوات من السنة األولى للمشروع 
النخيـــل.  أشـــجار  جميـــع  إلنتـــاج  كافيـــة 
يعرض الجدول املرفق اإلنتاج املتوقع من 
خـــال نشـــاطات املشـــروع )ال يوجـــد جـــدول 

مرفـــق بامللـــف(

الخاتمة

يتضـــح مـــن ســـيناريو التنفيـــذ أعـــاه أنـــه 
فـــي النهايـــة ســـيمكن املشـــروع مـــن زيـــادة 
طـــن   14.500 بمقـــدار  الواحـــات  إنتـــاج 
مـــن التمـــور عاليـــة الجـــودة وخاصـــة تلـــك 
القادمـــة مـــن الواحـــات الجديـــدة و 4000 

 هـــذا بدعـــم 
ً
طـــن مـــن الخضـــروات ســـنويا

مـــن وحـــدة معالجـــة التمـــور التـــي ســـتضمن 

 يبلـــغ 1000 طـــن مـــن التمـــور 
ً
 ســـنويا

ً
عرضـــا

معالجتهـــا  تتـــم  الجـــودة  عاليـــة  الوطنيـــة 

وطرحهـــا فـــي األســـواق علـــى امتـــداد جميـــع 

 
ً
أشـــهر الســـنة كمـــا يجـــب أن نتذكـــر أيضـــا

ســـيتركز  للمشـــروع  االيجابـــي  التأثيـــر  أن 

بشـــكل أسا�ســـي لصالـــح الفئـــات الضعيفـــة 

وصغـــار  الشـــباب  الســـيما  الســـكان  مـــن 

املنخفـــض  الدخـــل  ذوي  مـــن  املنتجيـــن 

وســـكان الواحـــات الذيـــن لـــم يســـبق لهـــم 

فـــي الواحـــات،  أن اســـتفادوا مـــن ملكيـــة 

 ستســـتفيد 6000  شـــخص مـــن  
ً
وإجمـــاال

الواحاتييـــن مـــن  دعـــم املشـــروع.
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تؤكـــد جـــل الشـــهادات املصدريـــة أن بدايـــات غـــرس النخيـــل ظهـــرت منـــذ 4000 ســـنة ق.م فـــي بـــالد الرافديـــن )العـــراق، بابـــل( و3000 ســـنة فـــي 
مصـــر، وعرفـــت أيضـــا النخلـــة فـــي فلســـطين وفينيقيـــا، ذلـــك أن املـــؤرخ فولفيـــوس جوزيـــف مـــن القـــرن امليـــالدي األول أبـــان عـــن وجـــود بســـاتين 

نخيـــل فـــي أريحـــا وحـــول بحيـــرة طبريـــا علـــى جبـــل الزيتـــون.

أما في موريتانيا فيرجع ظهورها أو غراستها 

بيـــن الســـابع والعاشـــر ميـــادي، إذ تذكـــر 

الروايـــات الشـــفوية علـــى أن أقـــدم وجـــود 

وتنســـب  آدرار،  فـــي  يقـــع  وأهمهـــا  للنخيـــل 

غيـــر  شـــعوب  وهـــم  البافـــور  مزارعـــي  إلـــى 

مســـلمة أسســـوا مدينـــة الـــكاب قبـــل قـــدوم 

املرابطيـــن فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر امليـــادي 

الواحـــات  أيضـــا  األولـــى  الواحـــات  ومـــن 
البريـــة أو الطبيعيـــة، واملرابطيـــن الذيـــن كان 

إعداد األستاذ عالي مرواني
مؤرخ وباحث في التراث املوريتاني

 bouna3@hotmail.com

أدب النخيل وتراث موسم التمور 
)الكيطنه( في موريتانيا

�ملجلد �لر�بع ع�سر, �لعدد 03 , �أغ�سط�س  2022 20



لهـــم دور فـــي غـــرس النخيـــل متأخريـــن عـــن 

البافـــور.

فـــي هـــذا الكـــراس إظهـــار الـــدور  ســـنحاول 

األدبـــي بشـــقيه العربـــي أو الحســـاني اللهجـــي 

وربطـــه بثقافـــة الكيطنـــه التـــي لهـــا مضاميـــن 

فلكلوريـــة وأدبيـــة راســـخة.

النخلة رمز:

النخلـــة رمـــز للخصـــب والنمـــاء واالخضـــرار، 

فالنخلـــة رمـــز للســـخاء وهـــي شـــجرة ال يمكـــن 

بالوشـــم  شـــبيهة  فهـــي  عنهـــا  يســـتغنى  أن 

الـــذي يصعـــب علـــى اإلنســـان اقتاعـــه، وهـــي 
رمـــز للشـــجرة املباركـــة واملقدســـة، وبعبـــارة 

مختصـــرة: النخلـــة رمـــز للهويـــة العربيـــة. 

وللنخلـــة عاقـــة وطيـــدة باإلنســـان ملـــا بينهمـــا 

مـــن تبـــادل املحبـــة، فاإلنســـان يخـــدم النخلـــة 

والنخـــل يجازيـــه ببـــارد ظلـــه وطيـــب ثمـــاره 

فلـــذا كان النخـــل لإلنســـان بمثابـــة الصاحـــب 

نـــأى عنـــه  أو الحبيـــب املقـــرب يتذكـــره إن 

ويستثير مشاعره إن رآه، واألدب خير شاهد 

علـــى ذلـــك فـــي صورتيـــه الفصيـــح واللهجـــي. 

العربـــي  التاريـــخ  فـــي  قيـــل  مـــا  أجـــود  ومـــن 

نذكـــر أبياتـــا لعمـــر بـــن ابـــي ربيعـــة املخزومـــي، 

يخاطـــب حبيبتـــه مـــن النخـــل:

حب���ذا بوان���ة  وادي  نخلت���ي  اأي���ا 
فطيبكم���ا اأرب���ى عل���ى النخل���ة بهج���ة 
فتاكم���ا  الفت���اء  ط���ول  ���ى  عل وزاد 

وعن العاقة الودية الظاهرة ومنذ النشأة 

بهـــذا املنكـــب البرزخـــي مـــن بـــاد شـــنقيط 

نســـجل العاطفـــة الجياشـــة للشـــيخ محمـــد 

نخلتـــي  يخاطـــب  هللا  رحمـــه  يـــوره  أحمـــد 

لوريـــن مظهـــرا الـــود لهمـــا والتحيـــة فـــي شـــعره 

الجميـــل قائـــا: 

�س���قى النخالت الالتي يظهرن من بعدي
���ى النه���ر م���ن ثوب���ان من�س���جم الرع���د  عل

ويبـــدي ديـــوان األصالـــة والشـــموخ مناجـــاة 
هاشـــم)1(  كابـــر  محمـــد  الكبيـــر  الشـــاعر 
للنخيـــل مـــن خـــال رمزيـــة النخلـــة بوصفهـــا 
نظيـــرا لإلنســـان فـــي هـــذه األرض وفـــق مـــا جـــاء 
فـــي الحديـــث )مثـــل املؤمـــن مثـــل النخلـــة مـــا 
أخـــذت منهـــا ينفعـــك( وفـــي مونولوجيـــا بيـــن 
الشاعر والنخلة نستمتع بقصيدته حديث 
النخـــل، اســـتعراض لنشـــأة النخيـــل وتثميـــن 
واملرشـــدين  ول 

ُ
األ بالفاتحيـــن  لعاقتهـــا 

الناشـــرين لإلســـام فـــي هـــذه البقـــاع.

حديث النخيل: 

ح���دث النخ���ل ق���ال ذات زم���ان
كان مه���دي للفاحت���ن مقي���ال

اأكل���وا التم���ر زاده���م ون���واه
ق���د رم���وه فكن���ت من���ه النخي���ال

حمل���وين م���ن نبع ي���رب ذكرى
م���ن عب���ر تفوح عط���را جميال 

ط���ب فرع���ا وموطن���ا وف�سي���ال
وم�س���يال ومنبت���ا  وقبي���ال 

كان �س���يفي للمعتف���ن جمن���ا
دون عر�س���ي وكن���ت ظ���ال ظلي���ال

ف�سل���وا �س���مت قامت���ي وغذوه���ا
كربي���اء وعنفوان���ا اأ�سي���ال 

مل اأذق يوم���ا للف�س���ولة طعم���ا
م���ذ غ���ذوين وم���ا نبت ف�س���يال

ولي���ك اأروم  ال  اأن  ع���ودوين 
احل���رب ل���و ي�س���اء طوي���ال

ق���در النخ���ل اأن يظ���ل دوام���ا
راف���ع اله���ام اأو يك���ون قتي���ال 

���ي لل�سافن���ات مقي���ال كان ظل
خي���ل فتح ته���دي ال�سهيل �سليال

���ي لل�سافن���ات مقي���ال كان ظل
خي���ل فتح ته���دي ال�سهيل �سليال

���ى امل���كاره جل���د كل ن���دب عل
لي����س يبغ���ي باحل�س���نين بدي���ال

عقب���ة اخل���ر من هنا م���ر يوما
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واب���ن يا�س���ن ق���د هداه ال�س���بيال
يو�س���ف الع���دل �س���يفه حم���ري

ياأل���ف الغ���زو بك���رة واأ�سي���ال
وامل���رادي يحتب���ي رم���ح ح���ق

�س���مهريا وم�س���رفيا �سقي���ال

رثاء نخلة: 

يقـــو الشـــيخ محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد ابـــن 
أيـــام  القلقمـــي)2( رحمـــه هللا ذاكـــرا  اباتـــي 
طلبـــه للعلـــم فيمـــا ذكـــر ابنـــه محمـــد عبـــد هللا 
من كتابه: »البدور النيرات في تراجم علماء 
أهـــل آبـــات« يقـــول نقـــا عـــن والـــده نزلنـــا 
واد ملريفـــك ومكثنـــا فيـــه فتـــرة طويلـــة كنـــا 
نســـتظل فيهـــا بشـــجرة ضخمـــة مـــن الغضـــا 
تزاحمهـــا نخلـــة طويلـــة ريحهـــا كالنســـيم وبعد 
ذلـــك بزمـــن مـــررت باملـــكان فوجـــدت النخلـــة 

قـــد أحرقـــت فقلـــت:
ل���دى عدوت���ي وادي املريف���ق م���ا بق���ى

بعيني���ك م���ن دم���ع ت�س���ون وال تقي
ويف ملتق���ى االأ�س���يال رب���ع عهدت���ه

�س���بيخة ذي التم���ر جن���ب املريف���ق

يقول أحد شعراء تيشيت: 

�سالم كعرف الرو�س غب وكيف 
واإال فنخ���ل اآذن���ت بقط���وف   

األدب الحساني )اللهجي(

مـــن  بداياتـــه  فـــي  الحســـاني  الشـــعر  عانـــى 
فـــي  ظهـــوره  تاريـــخ  تحديـــد  فـــي  الغمـــوض 
اســـتنتاجات  هنـــاك  وإنمـــا  البـــاد،  هـــذه 
وافتراضـــات حـــول ظهـــوره، إذ بعـــد دخـــول 
الهجرات العربية الحســـانية لهذه الباد في 
القرن الثامن الهجري الرابع عشر ميادي، 
تبـــدت معاملـــه وال شـــك أن هـــذا الشـــعر مـــر 
بعـــدة مراحـــل وتطـــورات حتـــى وصـــل غايـــة 
النضج ونكاد نجزم بأن البدايات املعروفة 
بقرضـــه كانـــت فـــي فتـــرة ســـدوم ولـــد أنجرتـــو 

)3(1267 هــــ الـــذي يعـــد مـــن أبـــرز شـــعراء 

الحســـانية، ونجمـــل مضاميـــن هـــذا الشـــعر: 
حرية االنتجاع، االرتباط باألرض، الوقوق 
النخلـــة،  املـــرأة،  املطمـــوس،  الطلـــل  علـــى 
وهنـــا ســـنقدم نمـــاذج مـــن الشـــعر الحســـاني 

املرتبـــط بالنخلـــة. 

يقـــول ســـيد األميـــن بـــن ودادي مـــن تكانـــت 
متغـــزال فـــي حبيبتـــه ومشـــيتها الهوينـــا 

���ت � ي � ل � � � الت ���ول  م� ي� واهلل 
م���ن حا�س���ي دركل وكدرني���ت 
اأع���ل نخ���ل الر�س���يد اأمت���ن

���ن  � � � � وحام���ي حل���كاف القبلي
تتم����س �س���احل م�س���ي اهج���ن 

ومما يروى من أدب الكيطنه أنه جرت بين 
كبوالنـــي )xavie’ capolani( وأحـــد أدبـــاء 

تكانـــت مســـاجلة أو أقطـــاع نصـــه كالتالـــي: 

يقول صاحب تكانت: 

اأحلم���ت الب���ارح             اأحلي���م اأبي���م 

بن���ي فاملال���ح       بلك���ح انحم���و 

)xavie’ capolani( فرد عليه كبوالني

اأحلف���ت اأبحج���ه      يليكال انحمو 
���و � � يبلح جتكجه      ما يق�سم فم�

ومن كفان الكيطنه يقول آخر: 

ان�سب���ح ي���وم  ب���ي  يلط���ف 
�س���ح  بغ���رام  اإيل  فاأك���رب 

اأمط���رح لكياط���ن  اأدب����س 
الكلف���ه  فاأع���كاب  مزال���ت 

اأم���رح اأكب���ر  ن���و  يرك���ب 
ردف حت���ت  والرباق���ه 

ومـــن أدب أهـــل تيشـــيت امللحـــون )اللهجـــي( 
وعاطفتهـــم الجياشـــة نحـــو النخيـــل 

ح���ق وزي���ن  تي�س���يت  زين���ه 
وانخل���ه زي���ن افرا����س ال���رك 

الكيطنه )موسم حصاد التمور( 
ومصطلحاتها في األدب الحساني:  

يمتلـــك تـــراث الكيطنـــه الحســـاني قامـــوس 

�ملجلد �لر�بع ع�سر, �لعدد 03 , �أغ�سط�س  2022 22



كبير من املفردات الخاصة بموســـم التمور 
روائـــع  مـــن  ثريـــة  إضافـــة  يمثـــل  وبذلـــك 
األدب اللهجـــي الحســـاني، وفـــي هـــذا الصـــدد 
نتذكـــر طلعـــة األميـــر ســـيد أحمـــد ولـــد أحمـــد 
عيـــده)4(، وهـــو يحـــن لعـــودة ميمونـــة إلـــى 

الكيطنـــه:  أحضـــان 

راج���ن ���ي  اإلل عن���د  اأح���ن 
اأمرجع���ن  لط���ار  اأجن 

اأمطول���ن في���ه  واأن�سل���و 
اإيدومات���ن م���ن  اأبعي���د 

���ن � � � � � اأمطلعي وفكن���وال 
اأوتيجبات���ن  حلم�����ر 

لوعتـــه  عـــن  معبـــرا  آخـــر  مغـــن  ويقـــول 
والوديـــان: البقـــاع  لتلـــك  واشـــتياقه 

ال���واد ���ي  اأحتجل م���ن  اأرع 
اأم���راد  م���ن تذك���ريل  واأرع 

واذ ���اطن  � ولكي حلب���اب 
الن���������اجع   واأه���واه  راره 

ع���اد اآن���ذاك  اأوتن���كار 
ل����������������ماجع    يل  اإيكي���م 

اأمن���ن اأال  ع���ت  واأكتن���ي 
راج��������ع     اأمن���ادم  اأن�س���وف 

متك�س���ن اأمكيط���ن  كان 
راج���ع م���ا قم���ت اأراج��������ع  

ومـــن ســـجال فـــي أطـــار )عاصمـــة واليـــة آدرار( 
بيـــن عبـــدي ولـــد أعبيـــدي ومحمـــد فـــال ولـــد 

الشـــيخ الحســـن 

يقول محمد فال: 

يجح���د ال  لعب���دي  كول���و 
اأج���دورو م���اه  نخل���و  بي���ع 

���د � � � � � � بع اإبيع���و  اله  لع���اد 
اأمن���دورو بي���������ع  اإبيع���و 

فرد عليه عبدي: 

م���زال م���ن  اإل  اأنبي���ع  اله���ي 
اأم�س���اوي بلح���و واأج���دورو 

اأال كيف���ت بي���ع اأحم���د ف���ال
لتاي���و واأخنط���و واأوخ���ورو

ومن تقنيات حصاد التمور أن تلجأ األســـر 
في الواحات األهلية إلى خدمات طاع مكين 
فـــي املهنـــة، حيـــث يذكـــر لنـــا األديـــب الشـــاعر 
املعـــروف بـــدر ولـــد مو�ســـى. أنـــه كان فـــي صغـــره 
طـــاع قريـــة أعوينـــت أظميـــن وكان األهالـــي 
يعتمدون عليه في التكاع ولكطيعه، وقال 

فـــي هـــذا املعنـــى:

اأجن���رب اأمل���ا  ل���كان  ب���در 
الق������احل  ال���واد  اأفه���اذ 

اأمت���ر ويب���ك  اأه���ل  يب���كاو 
واح���ل  النخل���ة  اأفرا����س 

ثقافة موسم التمور)الكيطنه( 

1( املظاهر الثقافية واالجتماعية 
للواحات: موسم التمور )الكيطنه( 

واالجتماعيـــة  الثقافيـــة  املامـــح  تبيـــن 

لإلمـــاءات  تخضـــع  والتـــي  للواحـــات 

خاصـــة  ثقافيـــة  طبيعـــة  إلـــى  الجغرافيـــة 

ومتميزة ذلك أن الســـاكنة في تلك األصقاع 

إلـــى  تنتمـــي لثقافـــة االســـتقرار التـــي تدعـــو 

الـــزرع والنمـــاء وخلـــق عاقـــة متبادلـــة بيـــن 

واملجتمـــع. االقتصـــادي  النشـــاط  طبيعـــة 

 ومـــن أهـــم مظاهـــر الثقافـــة موســـم جنـــي 

التمـــور املتزامـــن مـــع بدايـــة فصـــل الصيـــف 
الســـنوي  الحـــدث  بمثابـــة  وهـــو  ســـنة  كل 

األبرز داخليا والذي يفرض نشاطا وحركة 

شـــبيهة بحالـــة تعبئـــة لحـــدث يكت�ســـي نكهـــة 

مميـــزة تلغـــي بمذاقهـــا علـــى مناحـــي الحيـــاة 

واالقتصاديـــة  والثقافيـــة  االجتماعيـــة 

وتعرف هذه االحتفالية بموســـم الكيطنه، 

وهـــو بمثابـــة موســـم مهرجـــان ثقافـــي تراثـــي 

يحمل دالالت اجتماعية مطعمة بممارسة 

واســـتخدام لـــإلرث الثقافـــي لـــكل منطقـــة.

)2( الكيطنه أو موسم جني التمور

مفهوم الكيطنه: 
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ســـنوي  موســـم  بأنهـــا  الكيطنـــه  تعـــرف 
مـــن  تســـافر  التـــي  األســـر  عديـــد  يســـتهوي 
محـــل إقامتهـــا إلـــى واحـــات النخيـــل ويعـــد مـــن 
أبرزهـــا واليـــة آدرار بالشـــمال وواليتـــي تكانـــت 
ولعصابه في الوسط وشرقا إلى الحوضين، 
كما تتداعى ساكنة أحوازها إلى هذا املوعد 
الغذائـــي والفلكلـــوري الهـــام. إن موعـــد هـــذا 
الحـــدث يكـــون بدايـــة يوليـــو مـــن كل عـــام، 
راحـــة مؤقتـــة  مـــن  تســـتفيد األســـر  حيـــث 
تشـــكل لهـــا نقاهـــة واســـتجمام تحـــت ظـــال 
النخـــل والركـــون إلـــى الجـــو الريفـــي وتراثـــه 
الزاخـــر. تعتبـــر الكيطنـــه بالنســـبة لواليـــات 
الوجهـــة فتـــرة انتعـــاش اقتصادي تتضاعف 
واملداخيـــل  التجاريـــة  املبـــادالت  خالهـــا 
النقديـــة ذاك أن التمـــر هـــو أهـــم ســـلعة فـــي 
املوســـم باألســـواق املحليـــة، حيـــث الرطـــب 
الزائريـــن  لـــدى  اللذيـــذة  ونكهتـــه  والبلـــح 
خاصـــة فـــي موســـم الكيطنـــه، وتصنـــف هـــذه 
احتفـــاالت  مـــن  يصاحبهـــا  ومـــا  التنقـــات 
الداخليـــة   الســـياحة  خانـــة  فـــي  موســـمية 
ذاك أن املوســـم يمتـــاز بعـــروض مختلفـــة فـــي 
صـــورة مهرجـــان الســـتظهار الفلكلـــور املحلـــي 
ومختلـــف االبداعـــات مـــن أنمـــاط الفنـــون و 
التـــراث الشـــعبي املرتبـــط بواحـــات النخـــل 
عبـــر نشـــاطات متنوعـــة أخـــرى كمعـــارض 
أصناف التمور ومنتجات الواحة املختلفة 
والســـهرات الفلكلوريـــة التـــي تنعشـــها فـــرق 
موســـيقية شـــعبية تقليديـــة وكان النطـــاق 
مهرجان التمور الكيطنه 2011 في نسخته 
األولـــى أن ســـلط الضـــوء علـــى جوانـــب مهمـــة 
مـــن التـــراث املحلـــي للواحـــات، كمـــا أســـس 
لفكرة االستثمار في التمور وأهمية التعرف 
إمكانيـــة تســـوقيها  علـــى أجناســـه وكذلـــك 

داخليـــا.

وال يقتصـــر حـــدث الكيطنـــه علـــى املظاهـــر 
االحتفاليـــة واالقتصاديـــة وإنمـــا يكل وصفة 

غذائيـــة استشـــفائية لهـــا فوائـــد جمـــة ولعـــل 
 إلـــى هـــذه الوجهـــة 

ً
البعـــض يتنقـــل أساســـا

للتـــداوي وممارســـة الحميـــة العاجيـــة.

3( تعريف الكيطنه: 

يذهـــب مختصـــو ومهنيـــو هـــذا املوســـم إلـــى 
الكيطنـــه:  لكلمـــة  لغـــوي  تفســـير  تحديـــد 
بأنهـــا مشـــتقة مـــن فعـــل قطـــن ويفيـــد معنـــى 
اإلقامـــة بجـــوار النخـــل التـــي تتطلـــب املكـــث 
حتـــى تتـــم عمليـــة جنـــي الثمـــار. وســـنعالج 
فـــي هـــذا املبحـــث عـــدة عناصـــر نجملهـــا فـــي 
العناصر التالية: تراث الكيطنه، الوجبات 

الفوائـــد  الكيطانـــه،  عنـــد  الغذائيـــة 

الواحاتيـــة الســـياحة  الصحيـــة، 

فـــي  التاقـــي  هـــذا  خلـــف  الكيطنـــه:  تـــراث 

ثقافيـــة  مفاهيـــم  التمـــور  حصـــاد  موســـم 

مرتبطـــة بالحـــدث، فأهـــل الكيطنـــه وماكـــو 

الزرايبـــه يـــرون أن للكيطنـــه ســـحرا أخـــاذا 
حتـــى اعتمـــدوا مقولـــة ســـارت مثـــا: )ســـلمول 

ــا يعرفـــن، ولـــي يعرفـــن أدور أجـــي(  اعـــل لـــي مـ

ومدلـــول املثـــل أن مـــن ســـبق لـــه أن حضـــر 

ســـيأتي  ألنـــه  دعـــوة  يحتـــاج  ال  الكيطنـــه 

، أمـــا الـــذي ال يعرفهـــا فهـــو مـــن 
ً
بإرادتـــه حتمـــا
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يحتـــاج الســـام ـكــي يأتـــي.

إن أجـــواء الكيطنـــه االحتفاليـــة بمـــا ينتجـــه 
مهرجانهـــا الشـــعبي، تفصـــح عـــن أنـــواع مـــن 
التنـــوع الثقافـــي والتراثـــي فـــي مختلـــف املناطـــق 
التي تمارس بها الكيطنه بكل ما يحمله من 
شـــحنات وتنـــوع فـــي الغنـــاء والرقـــص تحـــت 
ظـــال النخيـــل يضفـــي عليـــه املحيـــط الريفي 
زينـــة وإبداعـــا بمـــا يكتســـيه مـــن فسيفســـاء 
املتنقلـــة  أو  الثابتـــة  الريفيـــة  العمـــارة 
والوجبـــات واألزيـــاء الزاهيـــة وذات النكهـــة 

الفريـــدة.

إن أدوات وفضـــاءات النخيـــل أو الزرايـــب 
املا�ســـي، حيـــث  قـــوي بحيـــاة  ارتبـــاط  لهـــا 
اســـتلهم مـــن جســـم النخلـــة جـــل الحـــرف 
التقليديـــة كأدوات غـــرس النخيـــل ومجـــاري 
الســـقاية املحفـــورة مـــن جذوعهـــا وأدوات 
مـــن خـــوص  امليـــاه وأدوات أخـــرى  جـــذب 
والتجفيـــف  الحفـــظ  فـــي  تنفـــع  النخـــل 
والتعليـــب، وقـــد كان يصنـــع مـــن أغصانهـــا 
النعـــال التـــي عـــرف اســـتخدامها منـــذ القـــدم.

فـــي  التراثيـــة للكيطنـــه  وتتشـــكل الجوانـــب 
عمارتهـــا الســـائدة والتـــي تتمثـــل فـــي شـــكلين: 

التيكيت 

هـــي  تيكاتـــن،  مفـــرد  مـــن  فالتيكيـــت   
مســـاكن قديمـــة تعـــرف فـــي اللغـــة العربيـــة 
باألخصـــاص، وقـــد ابتكرتهـــا شـــعوب زنجيـــة 
الذيـــن  والســـوننكي  كالبافـــور  هجينـــة  أو 
موريتانيـــا،  فـــي  مختلفـــة  بقاعـــا  عمـــروا 
ســـواء مـــن آدرار أو املـــدن القديمـــة وكـــذا 
للمجـــاري  املحاذيـــة  املنخفضـــة  املناطـــق 
مســـاكن  تعتبـــر  فهـــي  واألنهـــار،  واألوديـــة 
زراعيـــة للواحـــات وحقـــول الـــزرع وصيـــادي 
وبصفـــة  والشـــواطئ،  املائيـــة  املســـاحات 
عامـــة فقـــد تبنـــت هـــذه العمـــارة وأدخلتهـــا فـــي 

فضاءاتهـــا بعـــض الفنـــادق ومـــدن الشـــاطئ 
عـــن  الباحثيـــن  لروادهـــا  الراحـــة  لغـــرض 

الهـــواء البحـــري املنعـــش.

يختلـــف  للتيكيـــت  املعمـــاري  الشـــكل  إن 
حسب املواد املتوفرة في اإلقليم ففي آدرار 
تبـــدو بشـــكل أســـطواني مـــن ســـعف النخـــل 
مســـتويات  فـــي  بحبـــال  واملبطـــن  اليابـــس 
ــا عـــادة فتحتيـــن كمدخـــل  ــا وبهـ مختلفـــة منهـ
تكـــون  ـكــي  تطويرهـــا  جـــرى  وقـــد  ونافـــذة، 

بمثابـــة غـــرف مريحـــة لـــرواد الكيطنـــه.

الخيمة: 

فـــي  الكيطانـــه  أو  املصطافـــون  يســـتخدم 
كمســـكن  الخيمـــة  بالواحـــات  إقاماتهـــم 
متنقـــل بوصفهـــا تيهـــئ فضـــاءا فســـيحا يتيـــح 
مـــرور الريـــح بصفـــة متوازنـــة كمـــا يتحمـــل 
تهويـــة  ويكفـــل  التســـاقطات  انســـيابية 

لقاطنهـــا. مريحـــة 

فالخيمـــة فـــي األصـــل مصنوعـــة مـــن الوبـــر 

وصـــوف املاعـــز، إال أنـــه فـــي بعـــض األحيـــان 
تكـــون مـــن نســـيج القطـــن ويمكـــن أن توظـــف 
أعـــداد منهـــا داخـــل الواحـــة لضيافـــة أفـــواج 

متزايـــدة مـــن املصطافيـــن أو الكيطانـــه.

الوجبات الغذائية: 

يرتكـــز الجانـــب الغذائـــي للكيطنـــه فـــي أغلبـــه 
والبلـــح  والرطـــب  التمـــر  اســـتهاك  علـــى 
اليـــوم  مـــدار  علـــى  مخصوصـــة  بدفعـــات 
بمعدل ثاث وجبات أو أكثر يصحبه حساء 
مـــن مـــرق اللحـــم املطبـــوخ، كمـــا يســـتهلك 
شـــراب مـــن حســـاء دقيـــق الشـــعير باللبـــن.

إن هـــذه التمـــور بأشـــكال نضجهـــا وأنواعـــه 
غنية بالفيتامين واملعادن والسكر، فهي ثمار 
ترفـــع مـــن مســـتوى قـــدرة الجســـم علـــى تأهيـــل 
التالـــف منـــه ومكافحـــة مختلـــف الجراثيـــم 
الضـــارة، ويـــرى خبـــراء التغذيـــة فـــي موريتانيـــا 
أن ســـكان هـــذه البـــاد مـــن أكثـــر الشـــعوب 
حاجـــة للتمـــور ألن عاداتهـــم الغذائيـــة تفتقـــر 
إلـــى متطلبـــات التغذيـــة الصحيـــة الســـليمة، 
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فتكـــون حميـــة الكيطنـــه تـــؤدي إلـــى تـــوازن فـــي 
الجســـم ظـــل غائبـــا طـــوال الســـنة.

ج. فوائد التمور الصحية

عربيـــه  الســـيدة  التغذيـــة  خبيـــرة  تفيـــد 
ســـيدي إبراهيـــم أن التمـــور تتســـم بكونهـــا 
أو  نســـب  مـــن  فيـــه  بمـــا  متكامـــل  غـــذاء 
مقاديـــر متفاوتـــة مـــن الدهـــون والبروتيـــن 
والفيتامينـــات واملعـــادن، كمـــا تضيـــف أن 
التمـــور تحتـــوي كميـــات كبيـــرة مـــن األليـــاف 
فـــي تعزيـــز عمـــل الجهـــاز الهضمـــي  تســـاهم 
خاصـــة ملـــن يعانـــون اإلمســـاك. لـــذا يعتبـــر 
أداء  لتحســـين  ممتـــازا  الكيطنـــه  موســـم 
الجهاز الهضمي وابتداء من األسنان والفم 
ألن التمور تقوي عمل الغدد اللعابية وهذا 
يحمي من التسوس، فهي بذلك تعمل على 
الرفـــع مـــن مســـتوى مناعـــة الجســـم ألنهـــا مـــن 
أهـــم الثمـــار املضـــادة لألكســـدة كمـــا تكافـــح 

الســـرطانية. الخايـــا  نشـــاط 

د. السياحة الواحاتية وموسم جني التمور 

الهجـــرة  املوســـم  هـــذا  مميـــزات  مـــن  إنـــه 
تواجـــد  أماكـــن  تســـتهدف  التـــي  الداخليـــة 
وتجهـــز  الخيـــام  تنصـــب  حيـــث  النخـــل، 
التيكاتن لهؤالء الوافدين بغية تذوق طعم 
الرطـــب والبلـــح والتمـــر بعـــد جنيـــه مباشـــرة.

وتعتبـــر الســـياحة فـــي مفهومهـــا العـــام فضـــول 
فـــي التعـــرف علـــى بلـــد أو بيئـــة أو ثقافـــة معينـــة 
واالنتقـــال إليهـــا واالحتـــكاك بمهنييهـــا، وهـــي 
مـــن أهـــم مصـــادر الدخـــل القومـــي بمـــا توفـــره 
مـــن عائـــدات نقديـــة مـــن العملـــة الصعبـــة 
الناتـــج  إثـــراء  شـــأنها  مـــن  والتـــي  غيرهـــا  أو 
املحلـــي ومكافحـــة البطالـــة، وتتوفـــر املناطـــق 
الواحاتيـــة علـــى مقـــدرات ســـياحية طبيعيـــة 
تكفـــل لهـــا أن تكـــون مناطـــق جـــذب ســـواء فـــي 

الداخـــل أو علـــى الشـــواطئ.
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مـــن  نوعيـــن  بيـــن  التمييـــز  يمكـــن  وهنـــا 
: حة لســـيا ا

 )Eco-Tourisme( الســـياحة اإليكولوجيـــة
أو الســـياحة البيئيـــة التـــي تعتمـــد الســـفر 
بيـــن املواقـــع الطبيعيـــة التـــي تزخـــر بالنباتـــات 
والثمـــار والحيوانـــات واملحميـــات الطبيعيـــة.

علـــى  التعـــرف  ومنهـــا  الثقافيـــة:  الســـياحة 
املعالـــم الثقافيـــة وكـــذا العـــادات والتقاليـــد 
ومنهـــا تعـــرف الســـياحة الداخليـــة أو املحليـــة 
والتـــي تتمثـــل فـــي االطـــاع علـــى مواقـــع ومعالـــم 
النشـــاط  وكـــذا  تراثهـــا  وأشـــكال  تراثيـــة 
الفلكلـــوري للكيطنـــه، فيـــه يتمتـــع الســـائح 
ثـــم  الطبيعـــة  وبروعـــة  املـــكان  بفاكهـــة 
االستمتاع بالوصات الغنائية والفلكلورية 
وجميـــع مكونـــات التـــراث الامـــادي واألجـــواء 
مهرجانـــا  يجعلهـــا  ممـــا  األخـــرى  الحميميـــة 

يفتقـــده مرتـــادوه طيلـــة الســـنة. 

إن هـــذا التـــراث الشـــفوي عرضـــة للضيـــاع 
وتســـجيله  جـــرده  يتحتـــم  لـــذا  والنســـيان 
وتوثيقـــه ســـبيا إليصالـــه لألجيـــال الاحقـــة.

هوامش ومصادر 

)1( محمـــد كابـــر هاشـــم شـــاعر وأديـــب   
موريتانـــي ولـــد بتجكجـــه بوســـط موريتانيـــا 
األدبـــاء  رابطـــة  رئيـــس   )2018-1953(
لـــه ديـــوان  والكتـــاب املوريتانييـــن ســـابق، 
شـــعر )األصالة والشـــموخ( ومن أهم شـــعره: 

رائعتـــه حديـــث النخيـــل 

أي    املحاضـــر،  أعـــام  مـــن   )2(
املـــدارس الدينيـــة التقليديـــة فـــي موريتانيـــا 

تكانـــت واليـــة  مـــن 

)3( ســـدوم ولـــد انجرتـــو، رائـــد الشـــعر   
الشـــعبي فـــي موريتانيـــا، )1710-1812( مـــن 
قبيلـــة لحساســـنه ولـــد فـــي الحـــوض الشـــرقي 

وعـــاش لصيقـــا بإمـــارة أوالد أمبـــارك، ومـــن 
بدايـــات شـــعره مـــا قـــال فيـــه: صلـــى هللا أعـــل 
البشـــير   نبـــي هللا أنبـــي ... إل مـــا كيـــف جنكيـــر 

خـــات قرشـــيه

)4( األميـــر ســـيد أحمـــد ولـــد أحمـــد   
 )1932-1889( الجعفـــري  العمنـــي  عيـــده 
إبـــان  وخاصـــة  االســـتعمار  ضـــد  ناضـــل 
التـــي   GAURAUD غـــورو  العقيـــد  حملـــة 
احتلت أطار 1909 ويعد األمير ســـيد أحمد 
باإلضافـــة لخصالـــه املعروفـــة مـــن شـــجاعة 
وفروســـية أنه ايضا شـــاعر متمكن باللهجة 
الحســـانية )وليـــدة اللغـــة العربيـــة( قتـــل فـــي 
معركـــة وديـــان الخـــروب فـــي اشـــتباك مـــع 

1932 الفرنســـية  القـــوات 

   notes d’histoire et-
 d’archéologie sur Azogui, Chniguitti,

 et Ouadane. Bulletin de l’IFAN, N°

1955  2-1

فـــي    التمـــر  نخيـــل  أصنـــاف  أهـــم 

الواحـــات  تنميـــة  مشـــروع  موريتانيـــا؛ 

 PPDO املســـتديمة  والتنميـــة 

 عبـــد الجبـــار البكـــر )1972(، نخلـــة   

فـــي  والجديـــد  وحاضرهـــا  ماضيهـــا  التمـــر: 

وتجارتهـــا وصناعتهـــا  زراعتهـــا 

ديـــوان األصالـــة والشـــموخ: الشـــاعر   

الكبيـــر محمـــد كابـــر هاشـــم 

 تحديـــد لغـــوي: كل مـــا ورد مـــن كلمـــات   

لهجيـــة حســـانية بـــكاف فهـــو معقـــود كالجيـــم 

املصريـــة 

مرويـــات الشـــاعر الحســـاني: بـــدر ولـــد   

مو�ســـى – أطـــار 
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محمد يحيى ولد سيدي
رئيس االتحاد الوطني لاتحادات الجهوية لرابطات التسيير التشاركي لواحات موريتانيا

 yahyassidi@yahoo.fr

المنظمات المهنية
الواحاتية في موريتانيا

 بالنخيـــل مـــن خـــالل تمويـــل وإنشـــاء مشـــاريع خاصـــة تســـاعد املزارعيـــن الواحاتييـــن فـــي زيـــادة اإلنتـــاج 
ً
ــا لقـــد اهتمـــت الدولـــة املوريتانيـــة قديمـ

وتحســـين ظروفهـــم املعيشـــية. تجســـد ذلـــك فـــي تنظيـــم ســـكان الواحـــات فـــي رابطـــات وهيئـــات للقـــرض املجـــاور. وزيـــادة علـــى ذلـــك ولضمـــان 

 ينظـــم ســـير وعمـــل هـــذه التنظيمـــات ويمنحهـــا االســـتقاللية فـــي التســـيير والتحكـــم فـــي املـــوارد الطبيعيـــة واملليـــة.
ً
 قانونيـــا

ً
االســـتمرارية أعـــدت إطـــارا

ففـــي ســـنة 1985 وفـــرت الدولـــة املوريتانيـــة 

عـــن طريـــق مشـــروع الواحـــات )1( املمـــول 

لإلنمـــاء  العربـــي  الصنـــدوق  طـــرف  مـــن 

االقتصـــادي واالجتماعـــي ملزارعـــي النخيـــل 

الدعـــم أحدهمـــا علـــى شـــكل  مـــن  نوعيـــن 

قـــروض مـــن مصـــرف تملكـــه الدولـــة يحصـــل 

املـــزارع منـــه علـــى قـــرض يتمثـــل فـــي بعـــض 

املعدات التي تساعد في انجاز آبار تقليدية، 

والدعـــم الثانـــي تمثـــل فـــي مكافحـــة زحـــف 
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الرمـــال علـــى الواحـــات عـــن طريـــق غـــرس 

الواحـــات. حوالـــي  األشـــجار 

مشروع الواحات:

وبعـــد دراســـة تقييميـــة معمقـــة للمرحلـــة )1( 

مـــن املشـــروع والتـــي شـــارك فيهـــا إلـــى جانـــب 

وزارة التنمية الريفية والبيئة مجموعة من 

الخبـــراء الدولييـــن قابلـــو الســـكان وناقشـــوا 

معهـــم آراءهـــم حـــول املرحلـــة املاضيـــة مـــن 

املشـــروع. وبعـــد الصياغـــة النهائيـــة لتقريـــر 

الخبـــراء تقـــرر مـــا يلـــي:

مـــن  الثانيـــة  املرحلـــة  تمويـــل  ضـــرورة  ـ   1

ملشـــروع. ا

رابطـــات  فـــي  الواحـــات  ســـكان  تنظيـــم  2ـ 

تسمى رابطات التسيير التشاركي للواحات.

3ـ  ضـــرورة خلـــق قانـــون لتنظيـــم عمـــل هـــذه 

الرابطـــات يمنحهـــا صاحيـــة تســـيير املـــوارد 

الطبيعيـــة واالقتصاديـــة للوســـط الواحاتـــي 

ويحميهـــا مـــن االســـتغال املفـــرط.

وقـــد تجســـد ذلـــك فـــي إعطـــاء األولويـــة 
لتنظيـــم ســـكان الواحـــات فـــي رابطـــات مهنيـــة 
تتولـــى تســـيير التنميـــة املحليـــة فـــي الوســـط 
التـــي  الصاحيـــات  كل  ومنحهـــا  الواحاتـــي 
قانـــون  أنشـــاء  طريـــق  عـــن  ذلـــك  تضمـــن 
خاص بالتســـيير التشـــاركي للوســـط الواحتي 
هو القانون 1998/016 الصادر بتاريخ 19 
يونيـــو 1998. هـــذه الرابطـــة يتولـــى تســـييرها 
مكتـــب منتخـــب مـــن طـــرف الجمعيـــة العامـــة 

لســـكان واحـــة النخيـــل.

طريقة تشكيل الرابطة:

تقـــوم بعثـــة مـــن مشـــروع الواحـــات بزيـــارة 
ميدانية لكافة واحات أي والية )محافظة( 
مـــن واليـــات النخيـــل وتختـــار الواحـــات األهـــم 
علـــى مســـتوى الواليـــة حســـب معاييـــر أهمهـــا: 

ـ وجـــود كميـــة معتبـــرة مـــن النخيـــل ال تقـــل 
عـــن ألـــف نخلـــة.

ـ  وجـــود كثافـــة ســـكانية فـــي الواحـــة ال تقـــل 
عـــن مائـــة أســـرة.

بينهـــا  مـــن  أخـــرى  معاييـــر  إلـــى  باإلضافـــة   
علـــى  الســـكان  بيـــن  والتوافـــق  االنســـجام 
واإلشـــراف  التســـيير  تتولـــى  رابطـــة  إنشـــاء 
علـــى التنميـــة املحليـــة. وبعـــد التأكـــد مـــن أن 
املعاييـــر متوفـــرة فـــي الواحـــة تقـــوم البعثـــة 

الواحـــة  بســـكان  عامـــة  بطلـــب جمعيـــة 

تشـــرح لهـــم أهميـــة التنظيـــم ودور الرابطـــة 
فـــي التنميـــة املحليـــة كمـــا توضـــح لهـــم ضـــرورة 
املشاركة املالية لكل الراغبين في االنتساب 
للرابطـــة. وبعـــد اســـتجابة الســـكان لتشـــكيل 
الرابطة واختيار مقر لها، تطلب البعثة من 
السكان عقد جمعية عامة وانتخاب لجنة 
تتولـــى اســـتقبال املشـــاركات املاليـــة للراغبيـــن 
فـــي االنتســـاب للرابطـــة. بعـــد م�ســـي فتـــرة ال 
 تعـــود البعثـــة 

ً
تتعـــدى خمســـة عشـــر يومـــا

مكتـــب  لتشـــكيل  عامـــة  جمعيـــة  لتطلـــب 
الرابطـــة.

 :)AGPO( للرابطـــة  التنظيمـــي  الهيـــكل 
واملكتـــب  العامـــة.  الجمعيـــة  وتضـــم 

. لتســـييري ا
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املكتـــب  ُيشـــكل  الجمعيـــة  هـــذه  وفـــي 
 
ً
التســـييري للرابطـــة علـــى النحـــو التالـــيـ  طبقـــا

ملـــا ينـــص عليـــه القانـــون 016 لســـنة 1998: 
العـــام  الكاتـــب  الرئيـــس،  نائـــب  الرئيـــس، 
ونائبـــه، مســـؤول املاليـــة ونائبـــه، مســـؤولة 
النســـاء ونائبتهـــا، مســـؤول البيئـــة ونائبـــه، 
مســـؤول التمويـــن ونائبـــه، مســـؤول امليـــاه 
ونائبه، ثم مفوض الحسابات وال يعتبر من 

املكتـــب.

بعد االنتهاء من تشكيل املكتب واملصادقة 
عليـــه مـــن طـــرف الجمعيـــة العامـــة باالقتـــراع 
املباشـــر وعـــن طريـــق رفـــع اليـــد تباشـــر بعثـــة 
مـــن املشـــروع تدريـــب أعضـــاء املكتـــب علـــى 
مـــع  تحـــدد  كمـــا  واملالـــي،  اإلداري  العمـــل 
املكتـــب البرنامـــج التنمـــوي للرابطـــة وترتيـــب 
األولويـــات وعرضهـــا علـــى الجمعيـــة العامـــة 
والتـــي هـــي أعلـــى ســـلطة فـــي الرابطـــة مـــن أجـــل 

املصادقـــة عليـــه أو التعديـــل فيـــه.

برنامج التنمية املستديمة للواحات:

تأســـس البرنامـــج عـــام 2002 للحفـــاظ علـــى 
النظـــم البيئيـــة الهشـــة للحـــد مـــن الهجـــرة 
القرويـــة مـــن جهـــة ولتطويـــر قطـــاع نخيـــل 
التمـــر مـــن خـــال االســـتثمار فـــي الواحـــات، 
وتعزيـــز وتطويـــر البحـــوث، واإلشـــراف علـــى 
املزارعيـــن، ودعـــم املنظمـــات االجتماعيـــة.

 
ً
كبيـــرا  

ً
اهتمامـــا أعطـــى  البرنامـــج  هـــذا 

ـ  )الرابطـــات  املهنيـــة  للتنظيمـــات 
التعاونيـــات النســـوية( حيـــث تجســـد ذلـــك 
فـــي إبـــرام اتفاقيـــات مـــع االتحـــادات الجهويـــة 
تكويـــن  أجـــل  مـــن  الواحاتيـــة  للربطـــات 
التعاونيـــات النســـوية علـــى تقنيـــات التســـيير 

واملالـــي. اإلداري 

هـــذه التنظيمـــات تتشـــكل خالهـــا تعاونيـــات 
نســـوة يمارســـن أنشـــطة مختلفـــة كتصبيـــر 
فـــي  وحفظهـــا  تقليديـــة  بطريقـــة  التمـــور 
حاويـــات. كمـــا تمـــارس فنيـــات صناعة الخبز 
املنزلـــي والحلويـــات والتدبيـــر املنزلـــي باإلضافة 

كفنيـــات الطبـــخ )تجربـــة مغربيـــة(.

االتحـــادات  مـــع  البرنامـــج  تعاقـــد  كمـــا 
الجهوية من أجل تطوير قطاع النخيل عن 

طريـــق االســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثـــة 
فبفضـــل اإلرشـــاد الزراعـــي ظهـــرت واحـــات 
نموذجيـــة تخضـــع للمعاييـــر الفنيـــة، كمـــا 
اســـتفادت الواحـــات القديمـــة مـــن تقنيـــات 
اإلرشـــاد، وبـــدأ املزارعـــون يقلـــدون العمـــل فـــي 

الواحـــات النموذجيـــة.     

االتحـــادات  مـــع  البرنامـــج  كذالـــك  تعاقـــد 
مـــن أجـــل اإلشـــراف املباشـــر علـــى اإلرشـــاد 
فـــي مجـــاالت التنميـــة الزراعـــة عـــن طـــرق 
التعاقـــد مـــع مهندســـين جهوييـــن يؤطـــرون 
مجموعـــة مـــن املنعشـــين املحلييـــن ومتابعـــة 
فـــي  الفاحيـــة  للتنميـــة  الوطنيـــة  البرامـــج 
الواحـــات وتنفيـــذ املشـــاريع وتعزيـــز التعـــاون 
الجهـــات  مختلـــف  بيـــن  الجهـــود  وتنســـيق 
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املعنيـــة فـــي كل محـــاور التنميـــة.

للتعـــاون  املتوقعـــة  النتائـــج  ملخـــص 
الواحـــات  وترقيـــة  تطويـــر  برنامـــج  بيـــن 

املحليـــة:  والتنظيمـــات 

1ـ  زيادة في مساحة الزراعة وإنتاج التمور.

2ـ  تحســـين مراقبـــة امليـــاه مـــن خـــال دعـــم 
امليـــاه  لتغذيـــة  املبتكـــرة  االســـتثمارات 
الجوفيـــة )الســـدود وهيـــاكل إعـــادة تعبئـــة 
واملعـــدات  )العتبـــات(  الجوفيـــة  امليـــاه 
والهيـــاكل األساســـية لتوفـــر امليـــاه والتوزيـــع، 
اآلبار ذات معدل تدفق أكبر من 20 مكعب 
واآلبـــار املجهـــزة بــــ مضخـــات تعمـــل بالطاقـــة 

. الشمســـية(

فـــي  والتدريـــب  الدعـــم  إلـــى  باإلضافـــة  3ـ 
اإلدارة الســـليمة للمعـــدات واملـــوارد املائيـــة، 
وســـتعطى األولويـــة ألنظمـــة الـــري بالتنقيـــط 
وجـــذب امليـــاه بالطاقـــة املتجـــددة )الطاقـــة 

الشمســـية(.

تحســـين  النموذجيـــة،  الحدائـــق  زيـــادة  4ـ 
التمـــور  كميـــة  تحســـين  التمـــور،  تســـويق 

للتســـويق.  املتوجهـــة 

املنتجيـــن  ولـــوج  ودعـــم  تحســـين  5ـ 
إنشـــاء  دعـــم  األســـواق؛  إلـــى  واملســـتهلكين 
بيئـــة مواتيـــة لقـــدرة القطـــاع علـــى املنافســـة، 
إنشـــاء بيئـــة مؤسســـية جذابـــة للمســـتثمرين 

الخـــاص. القطـــاع  مـــن 

6ـ تنفيـــذ الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام 
والخـــاص.

والتنظيميـــة  الفنيـــة  القـــدرات  تعزيـــز  7ـ 
واإلداريـــة والتفاوضيـــة للمنظمـــات املهنيـــة 
الفاعلـــة فـــي هـــذا القطـــاع، دعـــم هيكلـــة هـــذه 

املنظمـــات )الرابطـــات، االتحـــادات(. 

الجهـــات  بيـــن  البينـــي  التعـــاون  دعـــم  8ـ 
التجـــار،  املورديـــن،  )املنتجيـــن،  الفاعلـــة 
إلـــخ( داخـــل هـــذا القطـــاع، بنـــاء القـــدرات فـــي 
اإلدارة والتســـويق والتفـــاوض بيـــن الجهـــات 

الفاعلـــة.

للمـــوارد  املســـتدامة  اإلدارة  تحســـين  9ـ 
 . لطبيعيـــة ا

للمنتجيـــن  املؤسســـية  القـــدرات  بنـــاء  10ـ 
ومنظماتهـــم وإدمـــاج الشـــباب والنســـاء فـــي 

هـــذا القطـــاع. 

 والهـــدف الرئي�ســـي هـــو مســـاعدة املنتجيـــن 
املاديـــة  ومواردهـــم  خبراتهـــم  معـــا  لوضـــع 
والبشـــرية مـــن أجـــل صـــون وترميـــم وتطويـــر 
تغيـــر  تحديـــات  علـــى  والتغلـــب  الواحـــة، 
للتنميـــة  مفهـــوم جديـــد  وإدخـــال  املنـــاخ، 

املســـتدامة.

11ـ تطويـــر املنتجـــات املاليـــة ونظـــم التأميـــن 
التكثيـــف  ألهـــداف  املائمـــة  الزراعيـــة 
القـــرض  طريـــق  عـــن  والتنويـــع  الزراعـــي 
خدماتـــي  مالـــي  نظـــام  كأحســـن  املجـــاور 

حـــات. للوا

التقليديـــة  الواحـــات  هيكلـــة  12.إعـــادة 

علـــى   
ً
حفاظـــا تدبيرهـــا  أســـاليب  وتطويـــر 

فـــي  االنتـــاج  مـــن  الرفـــع  الطبيعيـــة  املـــوارد 

والنوعيـــة  الكميـــة 

13ـ حمايـــة الواحـــات التقليديـــة ومناطـــق 

توســـع زراعـــة النخيـــل مـــن التدهـــور بســـبب 

عـــدم ترشـــيد ميـــاه الـــري.

14.تعزيـــز التكويـــن املســـتمر لصالـــح األطـــر 

زراعـــة  مجـــال  فـــي  املحلييـــن  والتقنييـــن 

الواحاتيـــة.  والزراعـــة  النخيـــل 

15ـ تعزيـــز التكويـــن واملواكبـــة املســـتمرين 

املهنيـــة  والتعاونيـــات  الرابطـــات  لشـــباب 

املحليـــة فـــي مجـــال زراعـــة النخيـــل والزراعـــة 

الواحاتيـــة. 

16ـ تطويـــر أســـاليب جديـــدة لتثميـــن التمـــور 

قابلـــة  الغيـــر  النخيـــل  أصنـــاف  ومخلفـــات 

الخارجـــي. للتســـويق 

الدولييـــن  والتكامـــل  التعـــاون  تعزيـــز   .17

بيـــن الـــدول املنتجـــة للتمـــور فـــي كل املجـــاالت 

املطلوبـــة. 
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التمـــور وضـــع  قيمـــة  تطويـــر سلســـلة  18ـ 
قواعـــد أساســـية للتعـــاون واملحافظـــة علـــى 
امللكيـــة الفكريـــة فـــي إنتـــاج وتصنيـــع التمـــور.

اإلطار القانوني:

مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الواحـــة كمـــوروث 
الدولـــة  وضعـــت  واقتصـــادي،  حضـــاري 
القانـــون )016( الصـــادر فـــي 19 يونيـــو 1998 
والـــذي صادقـــت عليـــه الجمعـــة الوطنيـــة. 
التطبيقـــي  املرســـوم  الحكومـــة  وأصـــدرت 
لـــه، رقـــم 59 الصـــادر 21 يونيـــو 1999، هـــذا 
 لســـكان الواحـــات 

ً
القانـــون يعتبـــر مكســـبا

فهو ال يوفر الحماية للنخلة فقط بل يعتبر 
الواحـــة نظـــام تنمـــوي واقتصـــادي متكامـــل 
كافـــة  ممارســـة  للرابطـــة صاحيـــة  يعطـــي 
األنشـــطة التنمويـــة الحيـــز الجغرافـــي للواحـــة 
واألشـــجار  النخيـــل  زراعـــة  عـــن   

ً
فضـــا

املثمـــرة والخضـــروات فالرابطـــة مســـؤولة 
بقـــوة القانـــون عـــن البيئـــة وامليـــاه والتنميـــة 
الحيـــز  فـــي  املطريـــة  والزراعـــة  الحيوانيـــة 

الجغرافـــي للواحـــة بـــا منـــازع.

الواقع:

واليـــات  خمـــس  امتـــداد  علـــى  اآلن  يوجـــد 
لعصابـــةـ  تكانتــــ  آدرارـ  هـــي:  )محافظـــات( 
الشـــرقي.  الحـــوض  الغربيــــ  الحـــوض 
التســـيير  علـــى  ومـــدرب  مكونـــة  ربطـــات 
النخيـــل  زراعـــة  وتقنيـــات  واملالـــي  اإلداري 

وبفضـــل  والخضـــروات. 
وإدارة  التســـيير  فـــي  واملشـــاركة  التأطيـــر 
األعمـــال واألنشـــطة التـــي يمنحهـــا برنامـــج 
التنميـــة املســـتديمة للواحـــات للتنظيمـــات 
األخيـــرة  هـــذه  تطـــورت  فقـــد  الواحاتيـــة 
لتشـــكل اتحـــادات جهويـــة هـــذه االتحـــادات 
.
ً
 وطنيـــا

ً
الجهويـــة بدورهـــا شـــكلت اتحـــادا

الجهويـــة  لاتحـــادات  الوطنـــي  االتحـــاد 
للواحـــات  التشـــاركي  التســـيير  لرابطـــات 

نيـــا يتا مور

 يهـــدف إلـــى خلـــق تنميـــة قاعديـــة مســـتدامة 
علـــى مســـتوى واحـــات موريتانيـــا ويتكـــون 
تكانتــــ  )آدرارـ  جهويـــة  اتحـــادات  أربـــع  مـــن 
االتحـــادات  هـــذه  الحوضيـــن(  لعصابـــةـ 
تـــم  للتنميـــة املحليـــة،  110 رابطـــة  تضـــم 
ســـنة  مـــن  ابتـــداء  الربطـــات  هـــذه  إنشـــاء 

1997 من طرف الدولة عن طريق مشروع 
الواحات، وتم إعداد قانون خاص بتسيير 
التنميـــة القاعديـــة فـــي الوســـط الواحاتـــي 
هـــو القانـــون 98/016. واملرســـوم املطبـــق 
لـــه رقـــم 99/59، وفـــي 19 أغســـطس 2021 
تـــم تأســـيس اإلتحـــاد الوطنـــي وحصـــل علـــى 
االعتـــراف عـــن طريـــق مقـــرر مشـــترك بيـــن 
وزارتـــي الداخليـــة والزراعـــة بتاريـــخ 12/31/ 

.2021

الهيئات املشكلة لالتحاد الوطني:

التشـــاركي  التســـيير  رابطـــات  اتحـــاد  ـ   1
فـــي  تأسيســـه  تـــم  لعصابـــة  لواحـــات 
2001/04/21 وتـــم االعتـــراف بـــه عـــن طريق 
مقـــرر مشـــترك رقـــم 379 مـــن وزيـــر التنميـــة 
الريفيـــة ووزيـــر الداخليـــة طبقـــا للمـــادة 10 
مـــن للقانـــون 98/016 الـــذي ينظـــم تســـيير 
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فـــي  للواحـــات  التشـــاركي  التســـيير  رابطـــات 

موريتانيـــا. يضـــم اإلتحـــاد الجهـــوي لواليـــة 

لعصابـــة 25 رابطـــه وتضـــم هـــذه الرابطـــات 

.
ً
فـــي عضويتهـــا 7500 منتســـبا

أحد اجتماعات املكتب التنفيذي لاتحاد 

الجهوي لوالية لعصابة

2ـ  اتحاد رابطات التسيير التشاركي لواحات 

آدرار تـــم تأسيســـه فـــي 2001/11/26 وتـــم 

مشـــترك  مقـــرر  عـــن طريـــق  بـــه  االعتـــراف 
رقـــم 59 مـــن وزيـــر التنميـــة الريفيـــة ووزيـــر 

الداخليـــة وفقـــا للقانـــون 98/016 الـــذي 

ينظـــم رابطـــات التســـيير التشـــاركي للواحـــات 
الجهـــوي  اإلتحـــاد  ويضـــم  موريتانيـــا.  فـــي 

لواليـــة آدرار 27 رابطـــة، يبلـــغ وصـــل عـــدد 

.
ً
منتســـبيها إلـــى 6258 منتســـبا

3ـ  اتحاد رابطات التسيير التشاركي لواحات 

تكانـــت تـــم تأسيســـه فـــي 2007/07/15 وتـــم 

عـــن   2014/06/09 بتاريـــخ  بـــه  االعتـــراف 

طريـــق مقـــرر مشـــترك رقـــم 1904 مـــن وزيـــر 
وفقـــا  الداخليـــة  ووزيـــر  الريفيـــة  التنميـــة 
رابطـــات  ينظـــم  الـــذي   98/016 للقانـــون 
التســـيير التشـــاركي للواحـــات فـــي موريتانيـــا. 
ويضـــم اإلتحـــاد الجهـــوي لرابطـــات تكانـــت 
28 رابطـــه وصـــل عـــدد منتســـبيها إلـــى 5600 

.
ً
منتســـبا

التشـــاركي  التســـيير  رابطـــات  اتحـــاد  ـ   4

فـــي  تأسيســـه  تـــم  الحوضيـــن  لواحـــات 
بتاريـــخ  بـــه  االعتـــراف  وتـــم   2007/07/15
2012/02/02 عـــن طريـــق مقـــرر مشـــترك 
رقـــم 198 مـــن وزيـــر التنميـــة الريفيـــة ووزيـــر 
الداخليـــة وفقـــا للقانـــون 98/016 الـــذي 
ينظـــم تســـيير رابطـــات التســـيير التشـــاركي 
اإلتحـــاد  ويضـــم  موريتانيـــا.  فـــي  للواحـــات 
20 رابطـــة  لرابطـــات الحوضيـــن  الجهـــوي 
.
ً
وصـــل عـــدد منتســـبيها إلـــى 4177 منتســـبا

ملخص

النساء عدد املنتسبين عدد الرابطات الواليات

3769 )60,22 %( 6258 28 اتحاد آدرار

7300 )58,4 %( 7500 27 اتحاد لعصابة

3000 )53,57 %( 5600 29 اتحاد تكانت

3165 )75,77 %( 4177 26 اتحاد الحوضين

17234 )60,39 %( 21042 110 املجموع

الخالصة:

املوريتانيـــة  التقليديـــة  الواحـــات  تعتبـــر 

إفريقيـــا  شـــمال  فـــي  الواحـــات  أقـــدم  مـــن 

ويجـــب الحفـــاظ عليهـــا مـــن التدهـــور ســـبب 

املعوقـــات املذكـــورة ســـابقا كمـــا يســـتلزم 

وتدبيرهـــا. هيكلتهـــا  إعـــادة 

ينبغي توسع مناطق زراعة النخيل بإنشاء 
القديمـــة  املـــزارع  مـــزارع جديـــدة وتجديـــد 
مـــن  الزيـــادة  أجـــل  مـــن  النخيـــل  بواحـــات 
إنتـــاج التمـــور كميـــا ونوعيـــا كـــي نحصـــل علـــى 
االكتفـــاء الذاتـــي وكذلـــك خلـــق فـــرص عمـــل 

لشـــباب الواحـــات والرفـــع مـــن نســـبة جـــودة 
العيـــش فـــي تلـــك املناطـــق.

مـــن الضـــروري توفيـــر الدعـــم املالـــي والفنـــي 
الواحـــات حتـــى  للبرامـــج الوطنيـــة لتنميـــة 
تتحقـــق االهـــداف ســـواء مـــن طـــرف الدولـــة 

أو املســـاهمات املحليـــة والدوليـــة.
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أ.د. حسن أمين الشقطي
عميد كلية التجارة، املستشار االقتصادي ملحافظ أسوان

تعتبـــر التمـــور هـــي املحصـــول الزراعـــي االســـتراتيجي األول ملحافظـــة أســـوان حيـــث تزيـــد عـــدد أشـــجار النخيـــل عـــن 2.2 مليـــون نخلـــة بإجمالـــي 
 شـــركات خاصـــة والتـــي تزيـــد عـــن 

ً
إنتـــاج يناهـــز الــــ 120 ألـــف طـــن.. ناهيـــك عـــن املـــزارع املتخصصـــة التـــي أقامتهـــا جهـــات وهيئـــات حكوميـــة وأيضـــا

 الحاضنـــة البكـــر للنخيـــل.
ً
750 ألـــف نخلـــة تنتـــج أصنـــاف مطـــورة كاملجهـــول وغيرهـــا. وإذا شـــئنا فـــإن محافظـــة أســـوان تعتبـــر حاليـــا

 تتميـــز أســـوان عـــن باقـــي محافظـــات 
ً
أيضـــا

نتـــاج  فـــي  تتخصـــص  بأنهـــا  الجمهوريـــة 
األصنـــاف الجافـــة ونصـــف الجافـــة األمـــر 
الـــذي يعطـــي ألســـوان ميـــزة تصنيـــع منتجـــات 
خاصـــة قـــد ال يمكـــن تصنيعهـــا ســـوى بالتمـــر 
األســـواني والتـــي علـــى رأســـها بـــودرة التمـــر 

والكحـــول. والســـكر 

محافظـــة  مجهـــودات  جـــاءت  هنـــا  مـــن 

أســـوان لصياغـــة مقتـــرح ومخطـــط شـــامل 

داخـــل  التمـــور  لتصنيـــع  مجمـــع  إلنشـــاء 

محافظـــة أســـوان، لاســـتفادة مـــن إنتـــاج 

التمـــور بصعيـــد مصـــر ورفـــع كفـــاءة التمـــور 

األســـوانية، عـــاوة علـــى خلـــق أكثـــر مـــن 6 

فـــي  للشـــباب  عمـــل جديـــدة  فرصـــة  آالف 

مجال زراعة التمور والصناعات املتعددة 

عليهـــا. القائمـــة 

تمور أسوان..
ومخطط استثماري استراتيجي للتصنيع

تمور أسوان..
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زيـــادة  فـــي  الدراســـة  مـــن  الهـــدف  يتمثـــل 
مستوى الناتج القومي اإلجمالي من التمور 
بمحافظـــة أســـوان مـــن مســـتوى 1.3 مليـــار 
جنيـــه إلـــى قيمتـــه الحقيقيـــة والتـــي تناهـــز 4.5 
مليـــار جنيـــه، حيـــث تمتلـــك أســـوان أكثـــر مـــن 
 وبمجمل إنتاج 

ً
مليوني نخلة ونصف حاليا

مـــن املتوقـــع أن يكـــون األعلـــى علـــى مســـتوى 
محافظـــات الجمهوريـــة.

وتتمثـــل األهـــداف االســـتراتيجية مـــن دراســـة 
الجـــدوى إلنشـــاء مجمـــع التمـــور فـــي زيـــادة 
إلـــى  بأســـوان  التمـــور  مـــن  القومـــي  الناتـــج 
4.5 مليـــار جنيـــه، وزيـــادة الناتـــج القومـــي 
 30 عـــن  يزيـــد  مـــا  إلـــى  أســـوان  ملحافظـــة 
مليـــار جنيـــه، وتنشـــيط قطـــاع املشـــروعات 
وخلـــق  بأســـوان،  واملتوســـطة  الصغيـــرة 
فـــرص عمـــل جديـــدة بأســـوان تناهـــز 6000 

عمـــل.  فرصـــة 

وتســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى بحـــث وتحليـــل 
الجـــدوى الســـوقية والفنيـــة واالقتصاديـــة 
ملشـــروع إنشـــاء مجمـــع متكامـــل لتصنيـــع 
التمـــور فـــي ســـياق مبـــادرة معروضـــة علـــى 
محافـــظ  عطيـــة  أشـــرف  الوزيـــر  معالـــي 
 عـــن تحديـــد أهـــم املنتجـــات 

ً
أســـوان، فضـــا

التـــي ينبغـــي البـــدء بهـــا فـــي هـــذا املجمـــع، لكـــي 
 إلضاءة الطريق لصنع القرار 

ً
تكون مرشدا

املبدئـــي بإنشـــاء هـــذا املشـــروع.

وجديـــر بالذكـــر أن أشـــجار النخيـــل تتميـــز 
بتعـــدد منتجاتهـــا، وتعتبـــر أحـــد أهـــم املـــوارد 
الكبيـــرة  األهميـــة  ذات  االقتصاديـــة 
حيـــث  مـــن  وخاصـــة  الريفيـــة،  للمناطـــق 
 
ً
وصناعيـــا  

ً
غذائيـــا اســـتخداماتها  تعـــدد 

، وتعتبر أشجار النخيل أحد املصادر 
ً
وطبيا

لرفـــع القيمـــة املضافـــة للقطـــاع الزراعـــي فـــي 
االقتصـــاد الوطنـــي، ورغـــم ذلـــك، لـــم تنـــل 
صناعـــة التمـــور حظهـــا الوفيـــر مـــن االهتمـــام 

علـــى املســـتوى العالمـــي، ويرجـــع جـــزء هـــام 
مـــن ذلـــك نتيجـــة أن أشـــجار النخيـــل تتركـــز 
فـــي الـــدول الناميـــة الزراعيـــة التـــي تتصـــف 
بالطبيعـــة القاريـــة فـــي الجنـــوب. وربمـــا كثيـــر 
مـــن فوائـــد النخيـــل والتمـــور لـــم تكتشـــف 
حتـــى اآلن نتيجـــة غيـــاب االهتمـــام البحثـــي 

والعلمـــي بهـــا.

كبريـــات  مـــن  أســـوان  محافظـــة  وتعتبـــر 
بمصـــر،  للتمـــور  املنتجـــة  املحافظـــات 
إنتـــاج  علـــى  االعتمـــاد  يمكـــن  وبالتالـــي 
وتصنيـــع هـــذه التمـــور فـــي تحســـين املســـتوى 
االقتصـــادي للمحافظـــة وســـكانها، وأحـــد 
أهـــم أهـــداف الـــدول املنتجـــة للتمـــور، هـــي 
الســـعي لتصنيعهـــا وإنتـــاج منتجـــات أعلـــى فـــي 
قيمتهـــا املضافـــة، ومـــن ثـــم تحســـين املحتـــوى 
. وتتنـــوع املنتجـــات 

ً
الزراعـــي للنخيـــل عمومـــا

خـــل  مـــن  التمـــور  مـــن  تصنيعهـــا  املمكـــن 
التمـــر والعجـــوة ومربـــى التمـــر وعصيـــر التمـــر 
ودبس التمر والســـكر الســـائل وبودرة التمر 
والكحول الطبي، وأحد املزايا االقتصادية 
تحتـــاج  أنهـــا  املنتجـــات،  هـــذه  لتصنيـــع 
للثمـــار منخفضـــة الجـــودة، بشـــكل يضمـــن 
للمنتجين للتمور، بيع الثمار عالية الجودة 
مرتفعـــة،  بأســـعار  قليلـــة(  بكميـــات  )وهـــي 

ثـــم االتجـــاه لتوريـــد املنتجـــات منخفضـــة 

ولعـــل  الصناعييـــن.  للمنتجيـــن  الجـــودة 
التمـــور  تحويـــل  ملصانـــع  التوريـــد  ضمـــان 

يعتبـــر فـــي حـــد ذاتـــه تحســـين القتصاديـــات 

النخيـــل.  مـــزارع 

 عـــن األهميـــة االقتصاديـــة الكبيـــرة 
ً
فضـــا

للتمـــور والتـــي تعـــد مـــن الســـلع واملحاصيـــل 

يمكـــن  والتـــي  الهامـــة  التقليديـــة  غيـــر 

االســـتفادة منهـــا ســـواء لاســـتهاك املحلـــى 

أو التصديـــري، ويعـــزى ذلـــك إلـــى مـــا تمتـــاز بـــه 

التمـــور مـــن احتوائهـــا علـــى العديـــد مـــن املواد 

الغذائيـــة والفيتامينـــات واألمـــاح املعدنيـــة، 

كما يمكن أن يعتمد عليها اإلنسان كغذاء 

، باإلضافـــة 
ً
كامـــل لفتـــرة زمنيـــة طويلـــة نســـبيا

إلـــى إمكانيـــة تصنيعهـــا والحصـــول منهـــا علـــى 

نواتج ثانوية متعددة )املربى وعسل البلح، 

صناعـــة الكحـــول الطبـــي والصناعـــي والخـــل 

والســـكر الســـائل وغيرهـــا(، فـــإذا مـــا أضفنـــا 
إلـــى ذلـــك املكاســـب التـــي يمكـــن الحصـــول 

عليهـــا مـــن نخيـــل البلـــح ومنتجاتـــه الثانويـــة 

جـــذوع  الليـــف،  الخـــوص،  )الجريـــد، 

مـــن  العديـــد  فـــي  واســـتخداماتها  التخيـــل( 

الصناعـــات املنزليـــة وصناعـــة األخشـــاب.
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زراعة النخيل وإنتاج التمور

في 
أسوان
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تعتبـــر محافظـــة أســـوان هـــي املحافظـــة األكثـــر شـــهرة فـــي محافظـــات الصعيـــد وهـــي بوابـــة مصـــر الحدوديـــة بيـــن كل مـــن مصـــر والســـودان ويرتبـــط 
فـــي العصـــور  بـــــ »ســـونو«  فـــي الســـودان وهـــي بدايـــة دخـــول النيـــل إلـــى مصـــر وكانـــت تعـــرف  أهلهـــا بصـــالت اجتماعيـــة مـــع الواليـــة الشـــمالية 

الفرعونيـــة وســـماها النوبييـــن أســـوان أو بـــالد الذهـــب.

تقـــع محافظـــة أســـوان فـــي أق�ســـى جنـــوب 
مصـــر، علـــى الضفـــة الشـــرقية، لنهـــر النيـــل 
عنـــد الشـــال األول، ويبلـــغ عـــدد ســـكانها 
 1,480,284 نســـمة، تبلـــغ مســـاحة 

ً
تقريبـــا

املحافظـــة حوالـــي 34.6 ألـــف كيلومتـــر مربـــع 
وترتفـــع عـــن ســـطح البحـــر حوالـــي 85 متـــر 
وتضـــم 5 مراكـــز إداريـــة بهـــا حوالـــي 100 قريـــة 
يشـــكل فيهـــا نخيـــل البلـــح إحـــدى الزراعـــات 

للمحافظـــة. األساســـية 

بشـــكل  الســـياحية  بمعاملهـــا  تشـــتهر  وهـــي 
مـــن  كبيـــر  عـــدد  لتواجـــد  وذلـــك  أسا�ســـي 
املعابـــد واملوميـــاوات فـــي ربوعهـــا باإلضافـــة 
عـــدد  تضـــم  التـــي  النباتـــات  جزيـــرة  إلـــى 
كبيـــر مـــن األصنـــاف النـــادرة مـــن النباتـــات 
االســـتوائية والســـد العالـــي وبحيـــرة ناصـــر. 
ومن املعروف أن بحيرة ناصر هي ثاني أكبر 
بحيـــرة صناعيـــة فـــي العالـــم وتعتبـــر البحيـــرة 
ذات أهميـــة حيويـــة ملصـــر بأكملهـــا حيـــث 
أنهـــا تمثـــل مخـــزون مصـــر الرئي�ســـي مـــن امليـــاه 
حربيـــٍة  مدرســـٍة  أول  أّن  وُيذكـــر  العزبـــة. 
تأسســـت فـــي مصـــر، عـــام 1837م فـــي مدينـــة 
أســـوان، وذلـــك علـــى يـــد محمـــد علـــي بـــك. 

وتتميـــز الزراعـــة بمحافظـــة أســـوان بطابـــع 
بيئـــي مميـــز ملـــا تنفـــرد بـــه مـــن ظـــروف جويـــة 
وعوامـــل طبيعيـــة ممـــا انعكـــس علـــى تحديـــد 
تجـــود  التـــي  الزراعيـــة  الحاصـــات  أنـــواع 

بهـــا، وتبلـــغ املســـاحة املزروعـــة فـــي محافظـــة 
قصـــب  يعتبـــر  فـــدان.  ألـــف   229 أســـوان 
الرئي�ســـي  النقـــدي  املحصـــول  هـــو  الســـكر 
املزروعـــة  املســـاحة  مـــن   57% ويغطـــي 
ويعتبر نخيل البلح ومنتجاته هو املحصول 
الرئي�ســـي الثانـــي مـــن الفاكهـــة بعـــد قصـــب 
الســـكر حيـــث تنفـــرد منطقـــة أســـوان بوجـــود 
أصنافهـــا  أهـــم  ومـــن  الجافـــة،  األصنـــاف 
امللكابـــي والســـكوتي والبرتمـــودا والجنديلـــة 
ويليـــه  والشـــامية.  والجرجـــودة  والدجنـــة 
والعنـــب  والجوافـــة  املانجـــو  االنتشـــار  فـــي 
والجريـــب  والليمـــون  والبرتقـــال  والبطيـــخ 

فـــروت. وهنـــاك محاصيـــل حقليـــة أخـــرى 
والـــذرة  والشـــعير  والبرســـيم  القمـــح  مثـــل 
والحمـــص  والفـــول  والثـــوم  والبصـــل 
والسمســـم والكركديـــه والحنـــاء. كمـــا يمتـــاز 
النباتـــات  بعـــض  بوجـــود  أســـوان  إقليـــم 

والعطريـــة. الطبيـــة 

توشـــكي  مشـــروع  تشـــغيل   
ً
حاليـــا وجـــاري 

مســـاحات  واســـتصاح  لزراعـــة  العمـــاق 
شاســـعة مـــن األرا�ســـي يتـــم ريهـــا مـــن ميـــاه 
تعتمـــد  أن  املخطـــط  ومـــن  ناصـــر  بحيـــرة 
الزراعـــة فـــي منطقـــة توشـــكي علـــى الزراعـــة 

أ.د. عز الدين جاد هللا العبا�سي
مدير املعمل املركزي للنخيل، مركز البحوث الزراعية - جمهورية مصر العربية

ezzgad20@gmail.com
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العضويـــة حيـــث ال يســـمح فيهـــا باســـتخدام 

تطبيقـــات املبيـــدات واألســـمدة الكيماويـــة. 

ويعتمـــد نشـــاط الصيـــد بصـــورة أساســـية 

علـــى بحيـــرة ناصـــر ونهـــر النيـــل وهمـــا بمثابـــة 

الســـوق  فـــي  للســـمك  الرئي�ســـي  املصـــدر 

املصـــري. ويوجـــد فـــي محافظـــة أســـوان عـــدد 

القائمـــة  الكبـــرى  الصناعـــات  مـــن  قليـــل 

الســـكر  مصنعـــي  وأكبرهـــا  الزراعـــة  علـــى 

وكـــوم  ادفـــو  فـــي  التكامليـــة  والصناعـــات 

الســـكر  بتكريـــر  املصنعـــان  ويقـــوم  امبـــو 

واســـتخدام بقايـــا قصـــب الســـكر فـــي إنتـــاج 
الـــورق والخشـــب الحبيبـــي، وشـــركة مصـــر 
كمـــا  األســـماك،  وتصنيـــع  لصيـــد  أســـوان 
يوجـــد مصنـــع كيمـــا الـــذي ينتـــج الســـماد 

النيتروجينـــي.

منطقـــة  فـــي  وتواجـــد  النخيـــل  زرع  وقـــد 
أســـوان منـــذ عهـــد الفراعنـــة ويـــزرع العديـــد 
مـــن األصنـــاف هنـــاك ســـواء كانـــت رطبـــة 
أو نصـــف رطبـــة وهـــي لاســـتهاك املباشـــر 
والتهـــادي بيـــن النـــاس ولكـــن مثلـــت األصنـــاف 

القتصـــاد  األساســـية  الركيـــزة  الجافـــة 

األصنـــاف  هـــذه  لقابليـــة  هنـــاك  النخيـــل 

لفتـــرات طويلـــة وكان  للتخزيـــن والتـــداول 

لشـــهر رمضـــان املبـــارك عامـــل كبيـــر فـــي التأثيـــر 

علـــى هـــذه املمارســـة حيـــث بتحـــرك الشـــهر 

مـــن  املختلفـــة  الفصـــول  خـــال  الكريـــم 

الســـنة وحاجـــة النـــاس الـــى اســـتهاك البلـــح 

فـــي هـــذا الشـــهر وارتبـــاط جمـــع املحصـــول 

بنهايـــة فصـــل الصيـــف فقـــط مـــا جعـــل هـــذه 

األصنـــاف الجافـــة املصـــدر الرئي�ســـي للبلـــح 
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الســـنوات  مـــدار  علـــى  املصـــري  للشـــعب 
موســـم  خـــارج  فـــي  لاســـتهاك  الســـابقة 
الرئي�ســـي  االقتصـــاد  وشـــكلت  املحصـــول 
ملنطقـــة أســـوان فـــي تجـــارة وزراعـــة البلـــح 
الجـــاف لتلبيـــة احتياجـــات املســـتهلكين علـــى 

مصـــر. طـــول 

فأســـوان هـــي واحـــدة مـــن أكثـــر املـــدن حـــرارة 
أعلـــى  يبلـــغ  العالـــم.  فـــي   

ً
 وجفافـــا

ً
وشمســـا

متوســـط لدرجـــات الحـــرارة أكثـــر مـــن 40˚م 
متوســـط  ويظـــل  الصيـــف.  خـــال فصـــل 
˚م   23 فـــوق  املرتفعـــة  الحـــرارة  درجـــات 
خـــال فصـــل الشـــتاء، متوســـط درجـــات 
بمحافظـــة  النســـبية  والرطوبـــة  الحـــرارة 
)بمتوســـط   2020 عـــام  خـــال  أســـوان 
4200˚م وحـــدة حراريـــة، ورطوبـــة نســـبية 
25: %30( وقـــد وضعـــت املحافظـــة خطـــة 
باســـتصاح  األفقـــي  للتوســـع  طموحـــة 
أرا�سي جديدة. وتعتبر الزراعة هي املصدر 
الرئي�سي لفرص العمل في محافظة أسوان 
حيـــث يعمـــل حوالـــي 29 % مـــن الســـكان 
بالزراعـــة وصيـــد األســـماك كمـــا تعتبـــر أكبـــر 
املنطقـــة  فـــي  اإلبـــل  لتجـــارة  تجـــاري  مركـــز 
األفريقيـــة. وبهـــا محميتيـــن طبيعيتيـــن بهمـــا 
 
ً
 من النبات النادر وحوالي 60 نوعا

ً
94 نوعا

مـــن الطيـــور النـــادرة واملهـــددة باالنقـــراض 
باإلضافـــة إلـــى الزراعـــات الطبيـــة والعطرية. 

ويعتبـــر ســـطوع الشـــمس وارتفـــاع متوســـط 
درجـــات الحـــرارة مـــن العوامـــل األساســـية فـــي 
نجاح زراعة النخيل، وبحساب الوحدات 
الحراريـــة ملحافظـــة أســـوان نجـــد أنـــه مـــن 
املمكـــن زراعـــة املجاميـــع الثاثـــة األصنـــاف 
الرطبـــة والتـــي تحتـــاج إلـــى 2000 - 2100˚م 
 
ً
وحـــدة حراريـــة والتـــي تأخذهـــا ثمارهـــا مبكـــرا

حيـــث تنضـــج الثمـــار فـــي أوائـــل أو منتصـــف 
والزغلـــول  )الســـماني  مثـــل  يوليـــو  شـــهر 
والحياني واألمهات وبنت عيشة واألصناف 

العربيـــة الرطبـــة مثـــل البرحـــي والخـــاص( 
ويمكـــن زراعـــة األصنـــاف النصـــف جافـــة 
والتـــي تحتـــاج إلـــى2500 - 2700˚م وحـــدة 
حراريـــة وتنضـــج الثمـــار فـــي شـــهر أغســـطس 
والعمـــري  )الســـيوي  مثـــل  وســـبتمبر 
النصـــف  العربيـــة  واألصنـــاف  والعجانـــي 
زراعـــة  ويمكـــن  املجهـــول(.  مثـــل  جافـــة 
األصنـــاف الجافـــة والتـــي تحتـــاج إلـــى -3800 
م وحـــدة حراريـــة وتنضـــج الثمـــار فـــي   ̊4200
أخـــر ســـبتمبر وأوائـــل أكتوبـــر مثـــل )الســـكوتي 

والبرتمـــودا(. والجنديلـــة  وامللكابـــي 

تصـــل أعـــداد النخيـــل فـــي محافظـــة أســـوان 
إلـــى 3.6 مليـــون نخلـــة تقـــدر قيمتهـــا االنتاجية 
أعـــداد  وتـــزداد  طـــن  ألـــف   120 بحوالـــي 

النخيـــل باملحافظـــة بوتيـــرة 30 ألـــف نخلـــة 

 كما زادت اإلنتاجية للنخلة بمقدار 
ً
سنويا

2.1 كيلـــو جـــرام / نخلـــة تنتـــج أســـوان 6.6% 

مـــن إنتـــاج مصـــر مـــن البلـــح محتلـــة بذلـــك 

البحيـــرة  محافظتـــي  بعـــد  الثالـــث  املركـــز 

والـــوادي الجديـــد بحوالـــي 120 ألـــف طـــن. 

يتصدرهـــا صنـــف الســـكوتي ثـــم البرتمـــودا 

ثـــم الجنديلـــة وامللكابـــي. فيتـــوزع النخيـــل 

بأســـوان 2.1 مليـــون نخلـــة زراعـــات قديمـــة، 

الشـــركة  بمشـــروع  نخلـــة  مليـــون   1.4

نخلـــة  مليـــون   0.9 بتوشـــكى،  الوطنيـــة 

بعـــدد  الخاصـــة  االســـتثمارية  للشـــركات 

 
ً
إجمالـــي 3.6 مليـــون نخلـــة مثمـــر منهـــم حاليـــا

حوالـــي 1.4 مليـــون نخلـــة.
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إجمالي أعداد النخيل واملساحة املنزرعة بأهم املراكز بمحافظة أسوان

شتتاملساحة )ف(املركز
ُ
جملة النخيل املجمع وامل

294439,600أدفو

1,310553,539كوم أمبو

1,050316,490دراو

965,155نصر النوبة

983177,299أسوان

812,595بحيرة ناصر

13,822108,755شباب الخريجين

29019,301التنمية الريفية

1588,650اإلصالح الزراعي

6,317523,444وادي النقرة

24,4032,154,828اإلجمالي

األصناف املصرية املتميزة بأسوان:

السكوتي )االبريمي / البركاوي(:

حوالـــي  املثمـــرة  األشـــجار  عـــدد  ويصـــل 
122,776 نخلـــة مثمـــرة تنتـــج 10951 طـــن. 

يبلـــغ  الطـــرف  مســـحوبة  مدببـــة  الثمـــرة 
طولهـــا بيـــن 5 - 4 ســـم وقطرهـــا مـــن أعلـــى 
حوالـــي 1.5 ســـم، لـــون القشـــرة أصفـــر غامـــق 
عنـــد القاعـــدة وأســـمر قـــارب إلـــى الحمـــرة 
إلـــى أســـفل، لحمهـــا متوســـط  مـــن القمـــة 

السمك حلو املذاق عند النضج ومتوسط 
محصول النخلة حوالي 55 كجم، وهي من 

.
ً
أكثر األصناف انتشارا

امللكابي:

وهـــو مـــن أجـــود األصنـــاف الفاخـــرة وأغاهـــا 
ثمنـــا، ويصـــل عـــدد األشـــجار املثمـــرة حوالـــي 
طـــن   2194 تنتـــج  مثمـــرة  نخلـــة   25263
ويبلـــغ متوســـط إنتـــاج النخلـــة 86 كجـــم فـــي 
العـــام، الثمـــرة طويلـــة ذات قمـــة مســـتدقة 
يبلـــغ طولهـــا 5.6 5- ســـم وقطرهـــا حوالـــي 
2.5 ســـم، لـــون الثمـــرة أحمـــر قبـــل النضـــج 
)البســـر( يتحـــول إلـــى اللـــون العنبـــري بعـــد 
النضـــج )التمـــر( واللحـــم ســـميك، ليـــن وحلو 

الطعـــم ســـكرى.

الجنديلة:

ويصـــل عـــدد األشـــجار املثمـــرة حوالـــي 23600 
نخلة مثمرة تنتج 2123 طن ويبلغ متوســـط 
إنتـــاج النخلـــة 90 كجـــم فـــي العـــام، الثمـــرة 
 مـــا طولهـــا 

ً
متوســـطة الحجـــم مكتنـــزة نوعـــا

مـــن 4 – 4.5 ســـم وقطرهـــا بيـــن 2.52 – 2.2 
ســـم لونهـــا قبـــل النضـــج أصفـــر ليمونـــي بينمـــا 
عنـــد النضـــج فلونهـــا أصفـــر عنـــد القاعـــدة 
وبني ضارب إلى الحمرة من القمة إلى أسفل 
واللحـــم هـــش تتفتـــت بســـهولة عنـــد الضغـــط 

عليهـــا، ســـهلة املضـــغ، ســـكرى املـــذاق.

البرتمودا )بنتمودا(:

املمتـــازة،  الجافـــة  األصنـــاف  أجـــود  مـــن 
حوالـــي  املثمـــرة  الشـــجار  عـــدد  ويصـــل 
33388 نخلـــة مثمـــرة تنتـــج 10951 طـــن 
90 كجـــم  النخلـــة  إنتـــاج  ويبلـــغ متوســـط 
فـــي العـــام، والثمـــرة أطـــول مـــن الســـكوتي 
إذ يبلـــغ طولهـــا حوالـــي 6 - 5 ســـم وقطرهـــا 
حوالـــي 2 - 1.6 ســـم وهـــي ليســـت متماثلـــة 
الجوانـــب حيـــث تتضخـــم عنـــد منتصفهـــا ثم 
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تتضـــاءل وتســـتدق عنـــد القاعـــدة والقمـــة، 

لـــون القشـــرة برتقالـــي مبرقـــش باألحمـــر قبـــل 

النضـــج )البســـر( يتحـــول إلـــى البنـــي الفاتـــح 

عنـــد النضـــج، واللحـــم ذو تجاعيـــد خفيفـــة 

ومتوســـط الســـمك وقوامـــه ليـــن غيـــر لـــزج 

حلـــو املـــذاق.

جراجودا:

التواجـــد.  املتميـــزة وعزيـــزة  االشـــجار  مـــن 

الثمار متوسطة الجودة مختلفة األحجام 

يتـــراوح طولهـــا بيـــن 4 - 3 ســـم وقطرهـــا مـــن 2 

- 1.5 ســـم لونها أصفر ليموني قبل النضج 

يتحـــول إلـــى األصفـــر الداكـــن )البنـــي الفاتـــح( 

.
ً
عنـــد القاعـــدة والقمـــة لونهـــا داكـــن نوعـــا

الدجنة:

صغيـــرة  والثمـــرة  اإلثمـــار  كثيـــرة  النخلـــة 

الحجـــم حيـــث يتـــراوح طولهـــا بيـــن 2.5 – 3 

ســـم وقطرها من 1 – 1.5 ســـم لونها أصفر 

قبـــل النضـــج يتحـــول إلـــى البنـــي الفاتـــح عنـــد 

النضـــج لحمهـــا معتـــدل الســـمك.

الشامية:

انتجت من البذرة لكنها تعتبر صنف فاخر 

 يمكـــن العنايـــة بـــه عـــن طريـــق الفســـائل 
ً
جـــدا

 أعددهـــا قليلة والثمرة 
ً
وإكثارهـــا لكـــن حاليـــا

مخروطيـــة كبيـــرة الحجـــم طولهـــا بيـــن 6 – 8 

ســـم وقطرهـــا مـــن 2 – 2.5 ســـم لـــون الثمـــرة 

يميـــل إلـــى البنـــي الفاتـــح أو املصفـــر مـــع وجـــود 

لـــون بنـــي داكـــن أو مشـــوب بحمـــره فـــي أحـــد 

جوانـــب الثمـــرة اللحـــم ســـميك ولكنـــه أقـــل 

حـــاوة عـــن األصنـــاف الســـابقة.

بيان مجمع ألهم أصناف البلح األسواني، املساحة املنزرعة، أعداده، إنتاجيته بمحافظة أسوان خالل 2020

الصنف
 املساحة/

فدان
النخيل املثمر

 متوسط اإلنتاجية
)نخلة/ كجم(

اإلنتاج/ طن

100714855890,1913,398السكوتي

2011834791,001,699امللكابي

6303354089923016الجنديلة

100315970159511435البرتمودا

مميزات منطقة أسوان للنخيل:

ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة ممـــا يســـمح بزراعـــة 
التمـــور  لـــم يكـــن كل أصنـــاف  أغلـــب إن 
مـــع ميـــزة التبكيـــر فـــي األصنـــاف الرطبـــة عـــن 

وســـط وشـــمال الجمهوريـــة.

بزيـــادة  األفقـــي  ســـواء  للتوســـع  القابليـــة 
املســـاحة املنزرعـــة لتوافـــر مســـاحات جيـــدة 

مـــن األرا�ســـي الصحراويـــة.

تنفيـــذ التوســـع الرأ�ســـي مـــن خـــال تنفيـــذ 
عمليـــات الزراعيـــة لزيـــادة كميـــة املحصـــول 

مـــن وحـــدة النخلـــة.

منخفضـــة  األصنـــاف  مـــن  االســـتفادة 
تحويليـــة  صناعـــات  قيـــام  فـــي  الجـــودة 
مربـــح. بشـــكل  منهـــا  لاســـتفادة  وابتكاريـــة 

تخزيـــن ثمـــار األصنـــاف الجافـــة فـــي مخـــازن 
 مـــن تجفيفهـــا فـــي املناشـــر ليمكـــن 

ً
مبـــردة بـــدال

تقديـــم الثمـــار بأكثـــر مـــن صـــورة لتعـــدد صـــور 
التســـويق وتلبيـــة رغبـــات املســـتهلكين طـــوال 

 مـــن رمضـــان فقـــط.
ً
العـــام بـــدال

تكويـــن مناطـــق تجميـــع وثاجـــات وتعبئـــة 
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وتصنيـــع وتغليـــف لألصنـــاف املختلفـــة مـــن 
النخيـــل.

مشاكل النخيل بأسوان:

للنخيـــل    العمريـــة  الفئـــات  توزيـــع 
أشـــبه بالهـــرم املقلـــوب حيـــث أعـــداد النخيـــل 
صغيـــر الســـن )أقـــل مـــن 20 ســـنة( ال تتجـــاوز 
نســـبته %22 وهـــو الـــذي يمكـــن الحصـــول 
منـــة علـــى الفســـائل للتوســـع بينمـــا يشـــكل 
النخيـــل الكبيـــر )أكثـــر مـــن 60 ســـنة( حوالـــي 

%52 مـــن النخيـــل املتواجـــد هنـــاك.

انتشـــار الحيـــازات الصغيـــرة واملفتتـــة   
بشكل كبير حيث %36 من مزارعي النخيل 
لديهـــم أقـــل مـــن فـــدان و%23 مـــن فـــدان 
إلـــى اثنيـــن بينمـــا %2 لديهـــم خمســـة فدانيـــن 

فأكثـــر.

عـــدم تنفيـــذ جميـــع عمليـــات الخدمـــة   
تنفيـــذ  وعـــدم  جيـــد  بشـــكل  البســـتانية 
بعضهـــا علـــى االطـــاق للتنـــازع بيـــن الورثـــة مـــا 

يوثـــر علـــى إنتاجيـــة النخلـــة.

مـــن    الفســـائل  كل  فصـــل  عـــدم 
حـــول النخلـــة األم ممـــا يســـبب مشـــكات 

اإلصابـــات  مـــن  ويزيـــد  معهـــا  التعامـــل  فـــي 

واملرضيـــة. الحشـــرية 

اإلهمـــال فـــي عمليـــات مكافحـــة اآلفات   

واألمـــراض والتعامل معها.

الفســـائل    فصـــل  فـــي  الخبـــرة  عـــدم 

والتعامـــل معهـــا بعـــض الفصـــل ممـــا يرفـــع 

الفقـــد. نســـب 

الزراعـــات غيـــر املنتظمـــة فـــي األرا�ســـي   

القديمة حيث املساحة محدودة ومع ذلك 

تشـــكل %85 مـــن أعـــداد النخيـــل هنـــاك.

انتشـــار عـــدد مـــن األصنـــاف الرديئـــة   

)البذريـــة( وخلطهـــا مـــع األصنـــاف الجيـــدة.

هجـــرة مـــاك النخيـــل وتـــرك األشـــجار   

كثـــرة  أو  العائـــد  لضعـــف  عنايـــة  بـــدون 

)الورثـــة(. الشـــركاء 

تعاونيـــة    جمعيـــات  وجـــود  عـــدم 

تســـويقية واعتمـــاد املزارعيـــن علـــى التســـويق 

بأنفســـهم حيـــث يســـوق %65 محصولهـــم 
يســـوقون  و21.5%  أســـوان  داخـــل 

األخـــرى. املحافظـــات  فـــي  محصولهـــم 

عـــدم الخبـــرة واالبتـــكار فـــي التعامـــل   

مـــع الدرجـــات املختلفـــة مـــن البلـــح الناتـــج 
واالعتمـــاد علـــى التجفيـــف ثـــم البيـــع دون 

والتغليـــف. بالتعبئـــة  االهتمـــام 

عـــدم تقديـــم املســـاعدات فـــي حالـــة   

الكـــوارث )الحرائـــق والســـيول وغيرهـــا( أو 

ضعيفـــة. تعويضـــات  تقديـــم 
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مزرعة توشكي... أكبر مزرعة بالعالم:

الرئيـــس  الســـيد  فخامـــة  لتوجيهـــات  كان 
عبـــد الفتـــاح السي�ســـي باالهتمـــام بزراعـــة 
النخيل دافع لتحويل توشكى لنقلة نوعية 
ومحورية في مجال زراعة النخيل في مصر 
 2.3 عـــدد  لزراعـــة  التخطيـــط  تـــم  حيـــث 
مليـــون نخلـــة بمـــا يـــوازي 37 ألـــف فـــدان فـــي 
غـــرب أســـوان مـــن خـــال الشـــركة الوطنيـــة 
لاســـتصاح األرا�ســـي الصحراويـــة حيـــث 
يتـــم زراعـــة صنـــف املجهـــول بشـــكل أسا�ســـي 
ورئي�ســـي باإلضافـــة إلـــى تضميـــن مســـاحات 
خاصـــة بجميـــع األصنـــاف العربيـــة األخـــرى 
ليكـــون لـــدى مصـــر فـــي توشـــكى أكبـــر بنـــك 
جينـــات يضـــم أصنـــاف النخيـــل املتواجـــدة 
علـــى مســـتوى العالـــم فـــي مـــكان واحـــد كمـــا 
يتـــم تجهيـــز أماكـــن خاصـــة بالفـــرز والتعبئـــة 
والتغليـــف والتخزيـــن الجـــاف واملبـــرد. وهـــذه 
خدمـــة  أجـــل  مـــن  عدادهـــا  يتـــم  األماكـــن 
املزرعـــة الخاصـــة بهـــم واملـــزارع األخـــرى ممـــا 
يشكل نقطة تجميع تلقائية لها مواصفات 
عامليـــة ليمكـــن التصديـــر منهـــا مباشـــرة إلـــى 

جميـــع دول العالـــم.

الخاصـــة  األخـــرى  املـــزارع  الـــى  باإلضافـــة 
متســـعة املســـاحة مثـــل الراجحـــي والظهـــرة 
يقـــل عـــن  مـــا ال  التـــي مـــن شـــأنها إضافـــة 
نصف إلى مليون نخلة أخرى من األصناف 
الفاخرة العاملية. باإلضافة الى املستثمرين 
املتوســـطين والصغـــار الذيـــن يســـتثمرون فـــي 
النخيـــل علـــى املســـتوى الصغيـــر ولكـــن مـــن 
تجميـــع هـــذه األرقـــام تضيـــف حوالـــي 250 

ألف نخلة أخرى خال السنوات الحالية.

طـــول  علـــى  املضافـــة  األعـــداد  تلـــك  وكل 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة تدعـــم مـــن بقـــاء 
 مـــن ناحيـــة 

ً
مصـــر فـــي املرتبـــة األولـــى عامليـــا

الجـــودة  فـــي  مكانتهـــا  مـــن  وتعـــزز  اإلنتـــاج 
وتنـــوع األصنـــاف بإنتاجيـــة تصـــل إلـــى 1.8 
 فـــي وصـــول أعـــداد النخيـــل فـــي 

ً
طـــن ســـنويا

جمهوريـــة مصـــر إلـــى حوالـــي 18 مليـــون نخلة.

األودية القديمة والزراعات الجديدة:

تضـــم أســـوان كل مـــن وادي النقـــرة، وادي 
الصعايـــدة، نصـــر النوبـــة، بحيـــرة ناصـــر فـــي 
منطقـــة شـــرق أســـوان وجنوبهـــا والـــذي بـــدأ 
تســـعينات  منـــذ  فيهـــا  واالســـتثمار  تكوينهـــا 
القرن املا�سي إال أن العديد من املستثمرين 
كانـــوا لـــم يبـــدأوا بعـــد فـــي االســـتثمار وزراعـــة 
األرض إال أنـــه فـــي خـــال الســـنوات األخيـــرة 
قـــام هـــؤالء املســـتثمرين بتنفيـــذ زراعـــات 
واســـتثمارات كبيـــرة فـــي مجـــال النخيـــل علـــى 
عـــدة أصنـــاف ويأتـــي علـــى رأســـها األصنـــاف 
املحليـــة وعلـــى رأســـها الســـكوتي والبرتمـــودا 
والجنديلـــة باإلضافـــة إلـــى األصنـــاف املتميـــزة 
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األخـــرى وهـــي بمســـاحات تتـــراوح بيـــن 5 إلـــى 
150 فـــدان نخيـــل متنوعـــة األصنـــاف.

وعليـــة نجـــد أن محافظـــة أســـوان القديمـــة 
تقـــع بيـــن جناحيـــن خضراويـــن مـــن النخيـــل 
والحيـــاة  البهجـــة  ويبعثـــان  بهـــا  يحيطـــان 
توفيـــر  خـــال  مـــن  االقتصـــاد  ويدعمـــان 
فـــرص الســـتغال األيـــدي العاملـــة وتشـــغيل 
ماييـــن الشـــباب والشـــبات فـــي هـــذه املـــزارع 
عليهـــا  القائمـــة  أو  املغذيـــة  والصناعـــات 
مثـــل مصنـــع التغذيـــة املدرســـية الـــذي ينتـــج 
بالتمـــور  املدعمـــة  املدرســـية  الوجبـــات 
 أكثـــر مـــن مصنـــع إلنتـــاج دبـــس 

ً
ويوجـــد أيضـــا

التمـــر مـــن البلـــح األســـواني. وإنتـــاج معجـــون 
التمـــور، الخـــل، االعـــاف، مســـحوق التمـــر، 
واملســـتثمرين  املصانـــع  مـــن  عـــدد  نشـــاط 
نشـــط،  إلنتـــاج خشـــب مضغـــوط، فحـــم 
منتجـــات  مـــن  وغيرهـــا  نباتـــي  كمبوســـت 
املخلفـــات  مـــن  تســـتفيد  التـــي  مبتكـــرة 
واملنتجـــات الثانويـــة مـــن أشـــجار النخيـــل من 

خـــال إقامـــة مراكـــز تجميـــع لهـــا.

النتائج املتوقعة لزراعة النخيل 
بأسوان وما ستقدمه ملصر والعالم:

مليـــون    عـــدد 12.5  علـــى  الحصـــول 
الفاخـــرة  األصنـــاف  شـــتات  مـــن  فســـيلة 
تشكل 12.5 إلى 18.75 مليون جنية )سعر 
البيع الحالي( خال الخمس سنوات األولى 
فـــي حالـــة البيـــع ويعـــاد ذلـــك بعـــد خمـــس 

ســـنوات أخـــرى بســـعر البيـــع وقتهـــا.

يمكـــن االســـتفادة مـــن هـــذه الشـــتات   
فـــي التوســـع األفقـــي بزراعـــة مـــا يقـــرب مـــن 
192.3 ألـــف فـــدان فـــي الخمـــس ســـنوات 
العـــدد  مـــن عمـــر املشـــروع ونفـــس  األولـــى 

خـــال الخمـــس التاليـــة.

الـــرديء    النخيـــل  اســـتبدال  يمكـــن 
والســـاالت البذريـــة املتواجـــدة فـــي أســـوان 

والتي يقدر عددها بحوالي مليون نخلة مما 

سيشـــكل مصـــدر لاســـتفادة مـــن األرا�ســـي 

منخفضـــة العائـــد املـــادي.

ارتفـــاع القـــدرة التصديريـــة للتمـــور   

إلـــى   
ً
ســـنويا طـــن  ألـــف   50 مـــن  املصريـــة 

 عنـــد الوصـــول 
ً
150: 200 ألـــف طـــن ســـنويا

لألشـــجار. الكامـــل  لإلنتـــاج 

توفيـــر عـــدد كبيـــر مـــن الوظائـــف وفـــرص   

مـــن  العـــدد  هـــذا  وخدمـــة  لرعايـــة  العمـــل 
النخيـــل يصـــل إلـــى 50 ألـــف وظيفـــة مباشـــرة 
)مهندســـين وعمـــال للنخيـــل( ومـــا يقـــرب مـــن 
)ســـائقين،  مباشـــرة  غيـــر  وظيفـــة  ألـــف   20
تدويـــر  شـــركات  باســـتيك،  شـــبك  مصانـــع 
مصـــدر  توفيـــر  يعنـــى  ممـــا  ...الـــخ(  مخلفـــات 
دخـــل إلـــى مـــا يقـــرب مـــن حوالـــي 70 ألـــف أســـرة 
ويغيـــر مـــن الوضـــع االقتصـــادي ويرفـــع منـــة فـــي 

املحافظـــة.
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الخضـــري    الغطـــاء  مســـاحة  زيـــادة 
والنباتـــي فـــي املنطقـــة ممـــا يســـاهم فـــي محاربـــة 
التصحـــر ويحـــد مـــن تأثيـــر التغيـــرات البيئيـــة 
ويعمـــل علـــى اســـتهاك كميـــة كبيـــر مـــن ثانـــي 
أوكســـيد الكربـــون تصـــل إلـــى 2 طـــن نخلـــة فـــي 
ســـنة مما يعنى اســـتهاك 5 مليون طن ثاني 
اكسيد الكربون خال السنة عند اكتمال 

املشـــروع لتكـــون رئـــة لهـــذه املنطقـــة.

املجـــاالت    فـــي  املســـتثمرين  تشـــجيع 
املختلفـــة الزراعيـــة والصناعيـــة علـــى إقامـــة 
مشـــروعاتهم )التصنيـــع الغذائـــي، التصنيـــع 
بأســـوان  املخلفـــات(  تصنيـــع  التحويلـــي، 
لاســـتفادة مـــن عوائـــد هـــذه االســـتثمارات 

مـــع تقليـــل مصاريـــف النقـــل والهالـــك.

جمع وتجفيف األصناف الجافة 
بمحافظة أسوان

جمـــع  بعـــد  الثمـــار  تنشـــير  عمليـــة  تتـــم 
املحصـــول، وتبـــدأ عمليـــة التجفيـــف بنشـــر 
البلـــح بمـــكان جـــاف فـــي الهـــواء وفـــرزه تحـــت 
أشـــعة الشـــمس ويتـــم تقليبـــه بيـــن الحيـــن 
واآلخـــر لحيـــن جفافـــه ويوضـــع بعـــد ذلـــك فـــي 
أجولـــة مـــن الخيـــش جيـــدة التهويـــة لكيـــا 
يتعـــرض للترطيـــب. ويتـــم تجفيـــف الثمـــار 
بعـــد قطعهـــا مـــن النخيـــل وذلـــك بوضعهـــا 
علـــى حصـــر مفترشـــة علـــى األرض ملـــدة شـــهر 
إلـــى شـــــهرين لتجفيفـــه، ثـــم بعـــد ذلـــك يتـــم 
فـــرز الثمـــار طبًقـــا للحجـــم والنـــوع ثـــم يعبـــأ 
فـــي شــــــــــــكائر باســـــــــــتيك كعـــازل، وبعـــــــــد ذلـــك 
تـــــــأتى عملية التبخير بغاز االيكوفيوم لحفظ 
البلـــح مـــن آفـــات املخـــازن )االفســـتيات( أو 
األلومنيـــوم  أقـــراص فوســـفيد  اســـتعمال 
 بـــأن عمليـــة التبخيـــر بغـــاز االيكوفيـــوم 

ً
علمـــا

تتـــم مرتيـــن فـــي العـــام األولـــى بعـــد التجفيـــف 
فـــي املنشـــــــــــــــــــر بشـــــــــــهر نوفمبـــر  والثــــــــــــانية فـــي 

شـــهر فبرايـــر. 

التصنيع في أسوان:

رغـــم االنتـــاج الكثيـــف مـــن التمـــور إال أنـــه 
محافظـــة  فـــي  التمـــور  لتصنيـــع  بالنســـبة 
 مصانع لاســـتفادة 

ً
أســـوان فا يوجد حاليا

مـــن التمـــور املنتجـــة فـــي محافظـــة أســـوان 
الـــذي  املدرســـية  التغذيـــة  مصنـــع  ســـوى 
ينتـــج الوجبـــات املدرســـية املدعمـــة بالتمـــور 
 مصنـــع إلنتـــاج دبـــس التمر من 

ً
ويوجـــد أيضـــا

البلـــح الجـــاف وذلـــك راجـــع لوجـــود نســـبة 
كبيرة من التمور بأشكال وأحجام مختلفة 
النتشـــار الســـاالت البذريـــة بأعـــداد كبيـــرة 
تصـــل إلـــى مليـــون نخلـــة بيـــن جـــاف ونصـــف 
التمـــر  أغلـــب  ويســـتخدم  ورطـــب  جـــاف 
بعـــد  املبـــارك  فـــي شـــهر رمضـــان  األســـواني 
 مـــع اللبـــن.

ً
نقعـــة فـــي املـــاء البـــارد أو مخلوطـــا

ويمكن االستفادة من التمور املنتجة في 
أسوان في عديد من املنتجات مثل:

تصنيعـــه  يســـهل  الـــذي  التمـــر  مســـحوق 
مـــن التمـــور الجافـــة والـــذي يتميـــز بقيمتـــه 
الغذائيـــة العاليـــة وتعـــدد اســـتخداماته فـــي 

الغذائيـــة.  الصناعـــات 

االســـتفادة  يمكـــن  حيـــث  التمـــر  معجـــون 
جـــاف  نصـــف  مرحلـــة  عنـــد  التمـــور  مـــن 
قبـــل الوصـــول إلـــى مرحلـــة التمـــر الجـــاف فـــي 

ملنشـــر. ا

نتاج خل التمر من األصناف البذرية 
منخفضة الجودة.

البذيـــة  التمـــور  مـــن  االســـتفادة  يمكـــن 
األعـــاف. إنتـــاج  فـــي  الجـــودة  منخفضـــة 

االستفادة من متبقيات نواتج التقليم 

يوجد في أســـوان حوالي 3 مليون نخلة، كل 
 ،

ً
نخلـــة تعطـــي حوالـــي 10-15 جريـــدة ســـنويا

ســـنوًيا،  جريـــدة  مليـــون   45-30 بإجمالـــي 
مـــن  العديـــد  فـــي  منهـــا  االســـتفادة  يمكـــن 
الصناعـــات اليدويـــة وغيـــر اليدويـــة فيمكـــن 
والفحـــم  واألعـــاف  الكمبوســـت  عمـــل 
النشـــط وخشـــب MDF عـــن طريـــق عمـــل 
مركـــز تجميـــع هـــذه املخلفـــات أو املتبقيـــات 
بـــكل مجموعـــة قـــري أو مدينـــة ويتـــم فرمهـــا 
وكبســـها وتوصيلهـــا إلـــى مصنـــع MDF أو عـــن 
طريـــق قيـــام التجـــار بتجميـــع وشـــراء الجريـــد 

مـــن املزارعيـــن.

45جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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ً
تقــع محافظــة الــوادي الجديــد فــي جنــوب غــرب جمهوريــة مصــر العربيــة فــي الصحــراء الغربيــة، وتشــترك فــي الحــدود الدوليــة مــع ليبيــا غربــا

. وهــي أكبــر محافظــات مصــر مــن حيــث املســاحة وتمثــل حوالــي %43 مــن إجمالــي املســاحة الكليــة البالــغ حوالــي مليــون كيلــو 
ً
والســودان جنوبــا

 حيــث تــم اإلعــالن عــن البــدء فــي إنشــاء واد مــواز لــوادي النيــل يختــرق الصحــراء 
ً
متــر مربــع )شــكل 1(. يرجــع تســميتها إلــى عــام 1958 ميالديــا

الغربيــة لتعميرهــا وزراعتهــا علــى ميــاه العيــون واآلبــار بهــدف تخفيــف التكــدس الســكاني فــي وادي النيــل، وكانــت تســمى قبــل ذلــك محافظــة 
الجنــوب.

محافظــة عــدة واحــات لهــا بعــد تاريخــي منــذ 
أقــدم العصــور فواحــة الخارجــة ســميت 
 
ً
بـ"الواحــة العظمــى" حيــث تشــغل منخفضــا
 فــي الصحــراء وعاصمتهــا هيبــس والتــي 

ً
كبيــرا

ومعناهــا  هبــت  كلمــة  مــن  إســمها  اشــتق 
املحــراث. وكانــت الواحــات الداخلــة تســمى 
كنمــت وعاصمتهــا )دس- دس( أي )اقطــع- 
اقطــع( بمعنــى قطــع األرض وشــقها لزراعتهــا 
أي  )تا-احــت(  باســم  الفرافــرة  وعرفــت 
إنســان  املنطقــة  فــي  عــاش  البقــر.  أرض 
عصــور مــا قبــل التاريــخ منــذ حوالــي 5000 
ســنة ق.م. وتــرك آثــاره فــي ربــوع الواحــات 
منهــا جبــل الطيــر بالخارجــة ودرب الغبــاري 
بطريــق الخارجــة - الداخلــة وفــي العوينــات 
جنــوب الواحــات، وفــي العصــور الفرعونيــة 
كانــت الواحــات تمثــل أهميــة قصوى لكونها 
القديمــة  مصــر  عــن  األول  الدفــاع  خــط 
املنطقــة  بهــدوء  يهتمــون  الفراعنــة  وكان 
واســتقرارها وتظهــر آثارهــم فــي عــدة مناطــق 

والداخلــة. بالخارجــة 

يعتمــد الــري باملحافظــة علــى ميــاه اآلبــار 
الســائد  املنــاخ  والعيــون،  الجوفيــة 
حيــث  جــاف  حــار  صحــراوي  باملحافظــة 
 35-25 بيــن  مــا  الحــرارة  درجــات  تتــراوح 
مابيــن  إلــى   

ً
أحيانــا وترتفــع  مئويــة،  درجــة 

40-45 درجــة مئويــة فــي الفتــرة الحــارة مــن 

تــكاد  ســبتمبر،األمطار  حتــى  أبريــل  شــهر 
تكــون منعدمــة علــى مــدار العــام، وتتــراوح 
مم/يــوم   21-16 بيــن  مــا  البخــر  معــدالت 
خــال الفتــرة الحــارة، ومــا بيــن 4-8 مم/يــوم 
خــال الفتــرة األقــل حــرارة، تتــراوح الرطوبــة 
 مــا 

ً
 ونــادرا

ً
النســبية مــا بيــن 28-%45 صيفــا

تتجــاوز ٪60 شــتاء، أمــا عــن ســرعة الريــاح 
فهــي مــا بيــن 3-10 متــر/ ثانيــة ويــزداد هبوبها 
إثــارة  إلــى حــد  خــال الفتــرة الخماســينية 

الرمليــة.  العواصــف 

مــن الجديــر بالذكــر هنــا ولخصوصيــة تلــك 
املحافظــة مــن الناحيــة البيئيــة فــإن وزارة 
عــام  فــي  األرا�ســي  واســتصاح  الزراعــة 
1995 حظــرت اســتخدام جميــع املبيــدات 

فــي مكافحــة اآلفــات  الحشــرية التقليديــة 
بهــا. الزراعيــة 

الوضع الراهن لزراعات التمور:

يعتبــر نخيــل التمــر هــو املحصــول البســتاني 
تعــداده  ويقــدر  باملحافظــة  الرئي�ســي 
 إلحصائيــات 

ً
بنحــو 3 مليــون نخلــة طبقــا

الصنــف  ويمثــل   2021 الزراعــة  مديريــة 
النصــف  األصنــاف  مــن  وهــو  الصعيــدي 
جافــة أكثــر مــن%70 منهــا. خــال خمســون 
عامــا )1970-2020( حــدث ازديــاد مطــرد 
لتعــداد نخيــل التمــر حيــث ارتفــع التعــداد 
مــن 0.7 مليــون عــام 1970 إلــى 2.54 مليــون 
نخلــة خــال2020. تراوحــت نســبة الزيــادة 

أ. د. صالح محمود محمد جميل
معهد بحوث وقاية النباتات، مركز البحوث الزراعية، جمهورية مصر العربية

Salahgameel@arc.sci.eg

شكل )2( تطور تعداد نخيل التمر في محافظة الوادي الجديد خالل الفترة من 2020-1970
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فــي الفتــرة مــن 1970-2010 مــا بيــن 9.52 

األعــداد  هــذه  تضاعفــت  حتــى 21.78%. 

 فــي الفتــرة مــا بيــن 2010-2020 حيــث 
ً
تقريبــا

بلغــت نســبة الزيــادة حوالــي %93. وهــذا 

النخيــل  تعــداد  فــي  الواضــح  التضاعــف 

املنــزرع فــي الســنوات العشــر األخيــرة يعطــي 

 علــى مــدى االهتمــام فــي االســتثمار 
ً
مؤشــرا

عائــد  مــن  لــه  ملــا  التمــر  نخيــل  زراعــة  فــي 

 .)2( اقتصــادي متميــز شــكل 

قبــل نهايــة القــرن املا�ســي كانــت أصنــاف 

الصنــف  هــى  زراعتهــا  الشــائع  النخيــل 

ثمريــة  بصفــات  يتميــز  والــذي  الصعيــدي 

)صنــف  الــوادي  وتمــر  الجــودة،  عاليــة 

منزرعــة  أخــرى  أصنــاف  كذلــك  جــاف(، 

بإعــداد قليلــة )مثــل الحجــازي، القعقــاع، 

الفالق( باإلضافة ألعداد أخرى من النخيل 

الحــادي  القــرن  بدايــة  مــع  البــذري)28(. 

والعشــرون بــدأ االهتمــام بدخــول أصنــاف 

جديدة أشهرها البرحي، املجدول، سكوتي، 

صقعــي، خــاص، برتمــودا )شــكل  3(. 

الجديــد  الــوادي  بمحافظــة  التمــر  نخيــل 
الــذي  منهــا  اآلفــات  مــن  بالعديــد  يهاجــم 
فراشــة  مثــل  اقتصــادي  ضــرر  يســبب 
 Aphomia)الطلــع )دودة  الكبــرى  التمــر 
؛   )Arenipses( sabella Hmpson
)الحميــرة(  الصغــرى  التمــر  فراشــة 
Batrachedra amydraula Meyrick؛ 
أبــو دقيــق الرمــان Virachola livia Klug؛ 
 Cadra )األفســتيا(  الــكادرا  مــن  ونوعيــن 
 )Ephestia( cautella Walker and
Cadra )Ephestia( calidella )Guenee(؛ 

 Olivier(( الحمــراء  النخيــل  سوســة 
 Rhynchophorus ferrugineus
اكاروس  مــن  أنــواع  عــدة  إلــى  باإلضافــة 
 Oligonychus مثــل  )الغبيــرة(  النخيــل 
تــم  وأخــرى   .)afrasiaticus )McGregor
تسجيلها بصورة ثانوية مثل البق الدقيقي
 Pseudaspidoproctus hyphaeniacus
Hall,1925((  وحشــرة النخيــل القشــرية 
وبعــض   Parlatoria blanchardii Targ
 dimiatus F  Carpophilusخنافس الثمار
  Carpophilus hemipterus Lو

.  )),7,4,1,8،12،20

علــى  ســجلت  وغيرهــا  اآلفــات  هــذه  مثــل 
نخيــل التمــر فــي مصــر)9،10،19( والعديــد مــن 
الــدول العربيــة مثــل األردن)3( والعــراق)5( 

أخــرى)30(.  عربيــة  ودول  وُعمــان)18( 

التــي  االقتصاديــة  األهميــة  ذات  اآلفــات 
التمــر: نخيــل  تهاجــم 

الطلــع(   )دودة  الكبــرى  التمــر  فراشــة   :
ً
أوال

Arenipses( sabella Hmpson Aphomia(

 )4( شــكل  الكبــرى  التمــر  فراشــة  تعتبــر 
بثاقبــة   

ً
أحيانــا )تســمى  الطلــع  دودة  أو 

املبكــرة  النخيــل  آفــات  مــن  العراجيــن( 
التــي تهاجــم نخيــل التمــر وتســبب لــه ضــرر 

شكل )3( تطور تعداد أصناف التمر الجديدة بمحافظة الوادي الجديد

شكل )4( الحشرة الكاملة شكل  )5( الطور اليرقي
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محافظــة  واحــات  بمختلــف  اقتصــادي 
الوادي الجديد يضعها في املرتبة األولى من 
حيــث األهميــة االقتصاديــة. تــم ماحظــة 
ازديــاد معــدالت اإلصابــة بتلــك اآلفــة مــع 
املا�ســي  القــرن  مــن  التســعينيات  نهايــة 
وخاصــة فــي واحتــي الخارجــة والداخلــة علــى 
الرغــم مــن أنــه كانــت مســجلة كآفــة ثانويــة 

فــي ســبعينيات القــرن املا�ســي)20(.

فراشــة التمــر الكبــرى مــن الحشــرات ذات 
التطــور الكامــل ويعتبــر الطــور اليرقــي )شــكل 
 
ً
)5 هــو الطــور الضــار. تبــدأ اإلصابــة مبكــرا
بهــذه اآلفــة حيــث تهاجــم الطلــع املذكــر الغير 
متفتــح فــي األســبوع األخيــر مــن شــهر ينايــر. 
لوحــظ وجــود إصابــات خفيفــة علــى الطلــع 
املؤنــث غيــر املتفتــح فــي نهايــة شــهر مــارس 
يتبــع ذلــك إصابــة األزهــار والثمــار حديثــة 
العقــد عنــد تكوينهــا، وبذلــك فــإن الشــماريخ 
املصابــة تظهــر بــدون ثمــار عليهــا مــع ماحظــة 
الــذي  النخيــل  فــي  ازديــاد معــدل اإلصابــة 
تلقــى معــدالت عاليــة مــن حبــوب اللقــاح)16(. 

من أهم مظاهر إصابة الطلع بحشرة دودة 
طلــع النخيــل هــو وجــود األنفــاق اململــوءة 
ببــراز الحشــرة واملــواد النباتيــة األخــرى. مــن 

األخيــرة  الســنوات  فــي  الهامــة  املاحظــات 
بثاقبــة  اإلصابــة  مابيــن  عاقــة  وجــود 
العراجيــن وانتشــار مــرض اللفحــة الســوداء 
الفطــر  يســببه  الــذي   Black scorch
)شــكل6(.  Thielaviopsis paradoxa

تراوحــت إصابــة العراجيــن مــا بيــن ســطحية 
مــدى  عــن  )تعبــر   surface damage
النخيــل  بحقــول  اآلفــة  وتواجــد  انتشــار 
املختلفــة ولكــن ال تســبب ضــرر اقتصــادي 
 cut( وقطــع لحامــل العرجــون )للمحصــول

حوامــل  قطــع  ويعتبــر   )bunch bases
العــذوق )شــكل 7( هــو الضــرر االقتصــادي 
الــذي تســببه هــذه الحشــرة حيــث يــؤدى 
إلــى كســر حوامــل العراجيــن خاصــة أثنــاء 
إجــراء املــزارع لعمليــة التقويــس )الــدالوة( 
أو بعــد اكتمــال نمــو املحصــول خــال شــهر 
ثقيلــة  العــذوق  تكــون  عندمــا  أغســطس 
وبالتالــي  الثمــار  حمــل  علــى  قــادرة  وغيــر 
ذبــول الثمــار وجفافهــا وتبقــى معلقــة علــى 
الشــماريخ. أعلــى معــدل قطــع لســباطات 
نخلــة واحــدة هــو %62,50. فــي الفتــرة مــن 
2006 حتــى 2013 تراوحــت نســبة العــذوق 
املصابة تراوحت ما بين 12؛ %44 في واحة 

الخارجــة)12،17(.

أكثر من %80 من إجمالي النخيل الذي تم 
فحصــه فــي كل واحــات الخارجــة والداخلــة 
وأعلــى  اآلفــة  بتلــك  مصابــا  كان  وباريــس 
متوســط لقطــع قواعــد الســباطات وفقــد 
الصعيــدي  للصنــف   )11%( للمحصــول 
تــم تســجيله فــي واحــة الخارجــة. الصنــف 
لحشــرة   

ً
تفضيــا أكثــر  كان  الصعيــدي 

ثاقبــة العراجيــن مقارنــة بالنخيــل البــذري 
واحــات  مختلــف  فــي  وذلــك  )املنتــور( 

شكل )6( أعراض اإلصابة بفراشة التمر الكبرى ومرض اللفحة السوداء على الثمار حديثة العقد

شكل )7( مظاهر مختلفة من أعراض التغذية على حامل العذوق
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املحافظــة. فــي واحــة الداخلــة لوحــظ أن 
آفــة ثاقبــة العراجيــن تفضــل التغذيــة علــى 
الصعيــدي  عــن  الــوادي  تمــر  نخيــل  ثمــار 
 
ً
نــادرا التمــر  وأن قواعــد ســباطات نخيــل 

إصابــة  نســبة  كانــت  حيــث  تصــاب  مــا 
الســباطات )0.27 و%0.22( للتمر و)6.67 
متوســط  وكان  للصعيــدي  و13.02%( 
للصنــف  الثمــار  محصــول  فــي  الفقــد 
الصعيــدي )20.87 و%26.23( ولصنــف 
التمــر )47.21 و%44.62(. أظهــر التحليــل 
الكيميائــي لــكل مــن ثمــار وقواعــد ســباطات 
تمــر  ثمــار  أن  والتمــر  الصعيــدي  صنفــي 
الــوادي تحتــوي علــى نســب عاليــة مــن كل 
مــن عنصــري البوتاســيوم والكالســيوم عــن 
الصنــف الصعيــدي بينمــا كان هنــاك تبايــن 
فــي النســب الكليــة لــكل مــن البروتيــن الكلــى 
والكربوهيــدرات الكليــة والرطوبــة النســبية 

فــي كا الصنفيــن )15(.

اآلفــة  لهــذه  املتكاملــة  املكافحــة  إلجــراء 
تحــت  الدراســات  مــن  العديــد  جريــت 

ُ
أ

ظــروف املحافظــة أوضحــت أنــه باإلضافــة 

إلــى إجــراء املكافحــة امليكانيكيــة والتخلــص 
اآلمن من مخلفات املحصول السابق يلزم 

تطبيــق التالــي:

معاملــة نخيــل التمــر باملبيــدات أو بدائلهــا 
ثــاث  مــن نوفمبــر وبعــد  فــي األول  بالــرش 
أســابيع مــن الرشــة األولــى ويعتقــد أن هــذا 
امليعــاد هــو األفضــل ملجابهــة يرقــات دودة 
الطلع قبل دخولها في فترة البيات الشتوي 
Hibernation وتحــد مــن أعــداد الحشــرات 
املوســم  فــي  النخيــل  إلصابــة  املنطلقــة 
القــادم حيــث تــم الحصــول أعلــى تأثيــر ضــد 
آفة فراشة التمر الكبرى وبنسبة خفض في 

اإلصابــة تراوحــت مــا بيــن )75-85%()6(.

في حالة استخدام التلقيح املائي يمكن مزج 
حبــوب اللقــاح مــع بعــض عناصــر املكافحــة 
 Bacillus thuringiensis مثــل  الحيويــة 
 sub Kurstaki ،Metarhizium
anisopliae )Sorok( للحصــول علــى نتائــج 
متميزة في خفض نسبة اإلصابة في املراحل 

املبكــرة)2(.

 Trichogramma طفيــل  إطــاق 
لــكل  طفيــل   600 بمعــدل   evanescens
بدايــة  دفعــات  ثــاث  إلــى  مقســمة  نخلــة 
مــن أبريــل حتــى يونيــو أدى إلــى انخفــاض 

.)13(%5 دون  مــا  الــى  املؤثــرة  اإلصابــة 

مــن كل مــا ســبق يتضــح أن لــدى فراشــة 
التمــر الكبــرى قــدرة كبيــرة علــى االنتشــار 

يجعلهــا  ممــا  اقتصــادي  ضــرر  وإحــداث 

علــى  تؤثــر  التــي  اآلفــات  أهــم  مــن  واحــدة 

إنتاجيــة نخيــل التمــر فــي تلــك املحافظــة ممــا 

يســتلزم معهــا إجــراء مزيــد مــن الدراســات 

االيكولوجيــة والبيولوجيــة لهــذه الحشــرة 

لتطويــر وســائل املكافحــة املتكاملــة للحــد 

مــن اإلصابــة بهــا)29(.

: فراشــة التمــر الصغــرى )الحميــرة( 
ً
ثانيــا

 )Batrachedra amydraula Meyrick(

تعتبــر آفــة دودة التمــر الصغــرى مــن اآلفــات 

التــي تحولــت مــن آفــة خطيــرة كانــت تســبب 

فقــد فــي املحصــول يصــل إلــى %40 إلــى آفــة 

شكل )8( بعض مظاهر اإلصابة املختلفة على الثمار

شكل )10( إطالق طفيل الترايكوجراما من قبل املزارعينشكل )9( ثمرة معلقة بواسطة الخيوط الحريرية
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اقــل أهميــة فــي الســنوات األخيــرة وذلــك فــي 
مختلــف واحــات املحافظــة)17(.

الثمــار  الصغــرى  التمــر  فراشــة  تصيــب 
حديثــة العقــد وتبــدأ ظهــور اإلصابــة مــع 
أوائــل موســم الثمــار فــي أواخــر مــارس وتصــل 
اإلصابــة إلــى أعلــى معــدل لهــا خــال مايــو ثــم 
الزيــادة  يونيــو.  النقصــان خــال  فــي  تبــدأ 
الســريعة فــي اإلصابــة بعــد بدايتهــا تعــزى إلــى 
أن اليرقات تقوم بالتغذية على العديد من 
الثمــار خــال فتــرة حياتهــا فتتحــول الثمــار 
إلــى اللــون البنــي شــكل)8(  وإمــا إن تظــل 
التمــرة عالقــة بالشــماريخ بالخيــوط التــي 
تنســجها اليرقــات شــكل )9( أو تســقط علــى 
األرض فــي حالــة زيــادة حجــم الثمــار وزيــادة 
املتســاقطة  الثمــار  علــى  ويســتدل  وزنهــا 
الخيــوط  بقايــا  بوجــود  اإلصابــة  نتيجــة 
التــي تنســجها اليرقــات عنــد اتصــال الثمــار 
بالشماريخ ويزداد معدل اإلصابة في الثمار 

املتســاقطة عنهــا فــي الثمــار العالقــة.

 لهذه الحشرة ثاث أجيال خال العام من 
أبريــل إلــى ســبتمبر الجيــل األول هــو الجيــل 
الذي يسبب أكبر ضرر وهو الذي له أهمية 
اقتصادية بينما الجيل الثاني يعتبر أقل في 
اإلصابــة فــي أحــداث الضــرر والجيــل األخيــر 
هــو الجيــل الــذي تظــل فيه اليرقات مختبئة 
ســاكنة فــي مخلفــات املحصــول الســابق مــن 

البلــح القديــم املتســاقط فــي إبــط األوراق 
وعلــى األرض والبلــح املتــروك علــى النخيــل 
البــذري وكذلــك بقايــا العراجيــن القديمــة 
واألغاريــض الزهريــة وتظــل اليرقــات ســاكنة 
خــال  الســابق  املحصــول  مخلفــات  فــي 
الشــتاء حتــى مــارس وأبريــل لتكــون مصــدر 

لإلصابــة فــي العــام الــذي يليــه.

اآلفــة  لهــذه  املتكاملــة  املكافحــة  تعتمــد 
امليكانيكيــة  املكافحــة  إجــراء  باإلضافــة 
والتخلــص اآلمــن مــن مخلفــات املحصــول 

التالــى: تطبيــق  يتبعــه  الســابق 

إطــاق طفيــل الترايكوجرامــا بمعــدل 250 
طفيــل لــكل نخلــة مــرة واحــدة خــال شــهر 
أبريــل أدى إلــى انخفــاض اإلصابــة بنســبة 

أعلــى مــن %75 )شــكل 10( .

الناتجــة  املركبــات  مــن  العديــد  أظهــرت 
عــن تخمــرات أو إفــرازات كائنــات دقيقــة 
 Saccharopolyspora spinosa, مثــل 
Streptomycesa vermitilis أو من ديدان 
حلقيــة بحريــة Lumbrinereis spp كفــاءة 
عاليــة فــي مكافحــة دودة التمــر الصغــرى. 
النيــم  شــجرة  بمســتخلصات  املعاملــة 
واملنظفــات  الخفيفــة  الصيفيــة  والزيــوت 
اإلصابــة  خفــض  إلــى  أدت   Detergents
بحشــرة دودة التمــر الصغــرى بنســبة تزيــد 

.)23،26(85% عــن 

 فــي حالــة اســتخدام التلقيــح املائــي يمكــن 
عناصــر  بعــض  مــع  اللقــاح  حبــوب  مــزج 
 B.thuringiensis املكافحــة الحيويــة مثــل
 sub Kurstaki ، M. anisopliae,
الحصــول   Beauveria bassiana Bals
على نتائج متميزة في خفض نســبة اإلصابة 
فــي املراحــل املبكــرة التــي تعقــب عقــد الثمار.

: أبو دقيق الرمان
ً
ثالثا

  )Virachola livia  Klug(

تراجعــت األهميــة االقتصاديــة لهــذه اآلفــة 
واحــات  معظــم  فــي  األخيــرة  الســنوات  فــي 
بــاط بواحــة  املحافظــة باســتثناء مدينــة 
الداخلة التي تنتشر بها العديد من العوائل 
الرئيســية والثانويــة لهــذه الحشــرة. آفــة أبــو 
دقيــق الرمــان كانــت تعتبــر إحــدى اآلفــات 
الرئيســية لنخيــل التمــر بالــوادي الجديــد 
وتقــع فــي املرتبــة األولــى مــع حشــرة الحميــرة 
حيــث تصــل نســبة اإلصابــة إلــى أكثــر مــن 
%30 وخاصــة فــي واحــة الخارجــة)20(. تحــت 
تبــدأ  الجديــد  الــوادي  محافظــة  ظــروف 
اإلصابــة بــدودة ثمــار الرمــان فــي أواخــر مايــو 
ولكــن تشــتد اإلصابــة لهــا فــي أواخــر يوليــو 
وأوائــل أغســطس حيــث تتغــذى اليرقــات 
داخــل الثمــار ومــن أعــراض اإلصابــة ظهــور 
إفرازات عسلية بالعذوق وحول ثمار التمر 

شــكل )11(.

شكل )14( العائل الثانوي ثمار الرمانشكل )13( العائل الثانوي قرون الشيشالنشكل )12( العائل الرئي�سي قرون أشجار السنطشكل )11( أعراض اإلصابة على ثمار التمر
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هنــاك عــدة عوائــل رئيســية وثانويــة تســاهم 
بشدة في انتشار هذه اآلفة، العائل األسا�سي 
الســنط  أشــجار  قــرون  هــو  الحشــرة  لهــذه 
حيــث   )Acacia trees )Acacia nilotica
تظــل اليرقــات علــى قــرون الســنط )شــكل  
12( في الفترة من أكتوبر حتى مايو من العام 
الــذي يليــه وهــي فتــرة إزهــار وإثمــار هذا النبات 
وبعــد جفــاف قــرون نباتــات الســنط فــي مايــو 
تنتقــل اإلصابــة بعــد ذلــك إلــى ثمــار التمــر أي 
لهــذه  التمــر تعتبــر العائــل البديــل  ثمــار  أن 
الحشــرة. عــدد األجيــال لهــذه الحشــرة يتــراوح 
مابيــن 6-7 أجيــال منهــم 1-2 جيــل علــى ثمــار 
التمــر والباقــي علــى قــرون نباتــات الســنط كما 
يوجــد عائــل بديــل لهــذه الحشــرة هــي قــرون 
نبــات  وهــو   )13 )شــكل  الشيشــان  نبــات 
تكــون  لــه  القــرون  تكــون  وفتــرة  صحــراوي 
مصاحبــة ملوســم إثمــار التمــر أي أن اإلصابــة 
تحــدث خــال الصيــف فقــط)20( باإلضافــة 
إلى ثمار أشجار الرمان املتناثرة داخل بعض 
حقول نخيل التمر بالرغم من عدم جدواها 

اقتصاديــا )شــكل 14(.

هــو  اآلفــة  هــذه  أهــم طــرق مكافحــة  مــن 
لــف ســباطات التمــر بشــكاير مــن الجرســية 
15( ألن  1-2 مللــى )شــكل  املثقبــة بقطــر 
الحشــرات الكاملــة ألبــو دقيــق الرمــان تبــدأ 
فــي وضــع البيــض علــى الثمــار والشــماريخ 
بعــد أول يوليــو مــن كل عــام وعليــه فــإن 
عمليــة لــف ســباطات البلــح فــي ميعــاد غايته 
األول مــن هــذا الشــهر يعيــق تلــك الحشــرة 
مــن وضــع البيــض علــى الثمــار والشــماريخ 
مباشــرة وبالتالــي تقــل فرصــة اإلصابــة بهــذه 
الحشــرات الــى حــد كبيــر. أدى تطبيــق هــذه 
الطريقــة مــن املكافحــة إلــى خفــض نســبة 
اإلصابــة بأبــو دقيــق الرمــان بنســبة تزيــد 
عــن %80)22(. وعمومــا هــو مــن تطبيقــات 
عليهــا  أقبــل  التــي  امليكانيكيــة  املكافحــة 

املــزارع وأصبحــت تطبــق علــى نطــاق واســع 

وبديــل مناســب ونظيــف وفعــال للمبيــدات 

الحشــرية. باإلضافــة إلــى اســتخدام بدائــل 

الكائنــات  بعــض  مــن  الناتجــة  املبيــدات 

أو   S.spinosa, S.vermitilis مثــل  الحيــة 

 Lumbrinereis مــن ديــدان حلقيــة بحريــة

spp والتي سجلت كفاءة عالية في مكافحة 

تلــك اآلفــة)23،26(.

 ).Cadra spp( )الكادرا )االفستيا :
ً
رابعا

تأتــى األهميــة االقتصاديــة آلفــات الــكادرا 

ليس ملهاجمتها ثمار التمر في نهاية أغسطس 

ولكــن للضــرر األكبــر الــذي يحــدث في أماكن 

التخزيــن وهــي مــن اآلفــات املحــددة لعمليــة 

وكذلــك  مصــر  لخــارج  التمــور  تصديــر 
تداولها في السوق املحلي حيث أن اإلصابة 
الحيــة مهمــا كانــت نســبتها تــؤدي إلــى رفــض 

التمــر بالكامــل املصــدر للخــارج.

الــكادرا  جنــس  مــن  نوعيــن  تســجيل  تــم 
 Cadra )Ephestia( cautella Walker
 and Cadra )Ephestia( calidella
Guenee(( .لحشــرة.C.cautella. للحشــرة 
الظــروف  تحــت  الســنة  فــي  أجيــال  أربعــة 
الشــتاء  جيــل  وكان  باملعمــل  الطبيعيــة 
كان  بينمــا  145يومــا  واســتغرق  أطولهــا 
الجيل الذي بدأ في أول أغسطس أقصرها 
اإلصابــة  نســبة   .

ً
يومــا  62 اســتغرق  وقــد 

 C. calidella ضعــف C. cautella بحشــرة
سواء في الحقل أو املخزن)25(. يعتبر التمر 
للنخيــل  جمــع  بــدون  والعالــق  املتســاقط 
البــذري هــو املصــدر املجــدد لإلصابــة بهاتيــن 
اآلفتيــن فــي املوســم الجديــد )شــكل 16(.

يتــم  الحقــل  فــي  اآلفتيــن  هاتيــن  ملكافحــة 
تطبيــق مــا ورد ذكــره فــي مكافحــة أبــو دقيــق 
الرمان باإلضافة إلى جمع الثمار املتساقطة 
إلــى  باإلضافــة  البــذري.  للنخيــل  وخاصــة 

شكل )15( تكيس )تزميط( عذوق التمر   

شكل )16( ثمار نخيل بذري ال يتم جمعها – ثمار تمر متساقطة املصدر الرئي�سي لتجدد اإلصابة بحشرة الكادرا )اإلفستيا(
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الترايكوجرامــا  لطفيــل  املتكــرر  اإلطــاق 
إصابــة  نســبة  تضاعفــت  حيــث   

ً
ســنويا

ثمــار التمــر املغطــاة والغيــر مغطــاة وكذلــك 
وكادرا  كوتيــا  كادرا  بحشــرتي  املتســاقطة 
كاليديا في الواحات التي ال يتم فيها إطاق 
الطفيــل مثــل واحــة باريــس مقارنــة بواحــة 
الخارجــة التــي تــم تطبيــق اإلطــاق بهــا ملــدة 

متتاليــة)14(.  ســبع ســنوات 

أمــا فــي املخــزن يتــم حفــظ التمــور فــي ثاجات 
علــى درجــة حــرارة 6-10مئويــة بعــد إجــراء 
االلومنيــوم  فوســفيد  باقــراص  التبخيــر 

بمعــدل 3 قــرص لــكل متــر مكعــب.

 Olivier( سوسة النخيل الحمراء :
ً
خامسا

  )ferrugineus   Rhynchophorus

سوســة النخيــل الحمــراء واحــدة مــن أهــم 
تصيــب  التــي  الحشــرية  اآلفــات  وأخطــر 
النخيل بأنواعه املختلفة حيث أنها تصيب 
نخيــل التمــر ونخيــل الزينــة فــي كل مــن الهنــد 
وباكســتان وتنتشــر هــذه الحشــرة انتشــارا 
 فــي جنــوب شــرق أســيا. كان الوطــن 

ً
واســعا

1985حيــث  العربــي خاليــا منهــا حتــى عــام 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  تســجيلها  تــم 
1989 والكويــت وســلطنة عمــان  ثــم قطــر 
فــي  أمــا  1995م،  1993والبحريــن  عــام 
جمهوريــة مصــر العربيــة فقــد تــم تســجيلها 
فــي أواخــر عــام 1992 فــي منطقــة الصالحيــة 

بمحافظة الشرقية)21(.

مــن   
ً
12عامــا حوالــي  2005وبعــد  عــام  فــي 

دخــول سوســة النخيــل الحمــراء مصــر تــم 
تســجيل اإلصابــة بهــذه اآلفــة ألول مــرة فــي 
محافظة الوادي الجديد في واحة الفرافرة 
وبالرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت للســيطرة 
عليها في تلك املنطقة بالرغم من محدودية 
أعــداد النخيــل ومســافات العــزل الجغرافــي 
بينهــا وبيــن أقــرب زراعــات للنخيــل إال أنــه 
فــي عــام 2008 أصابــت نخيــل التمــر بواحــة 
الخارجــة فــي ناحيــة طريخــة وعيــن صالــح 
واحــة  إلــى  انتقلــت اإلصابــة  ثــم  وهيبيــس 

الداخلــة التــي تبعــد عــن الفرافــرة 300كــم 
فــي عــام 2017 فــي قريــة بدخلــو. مــا زال حتــى 
اآلن هناك عدة مناطق خالية من اإلصابة 
مثل منطقة شرق العوينات وباط وواحة 
باريــس. تــم تســجيل اإلصابــة بهــذه اآلفــة 
تمــر  الصعيــدي،  أصنــاف  مــن  كل  علــى 
النخيــل  إلــى  باإلضافــة  الفالــق،  الــوادي، 

البــذري والذكــور )شــكل 17(.

لسوســة  االقتصاديــة  األهميــة  ترجــع 
النخيــل الحمــراء إلــى أنهــا تصيــب الفســائل 
األصنــاف  مختلــف  مــن  النخيــل  وأشــجار 
)ذكــور وإنــاث(، وتظهــر اإلصابــة فــي جــذع 

شكل )18( تدريب املزارعين على التعرف على مظاهر اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية العالج

إصابة شديدة لقمة النخيل املذكرإصابة شديدة لساق النخيل البذريموت قلب نخلة من الصنف الصعيدي
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النخيــل  وفــي  الناميــة  القمــة  وفــي  النخلــة 
بهــذه  اإلصابــة  وتــزداد  واملســن  الصغيــر 
الحشــرة فــي الجــزء األســفل مــن النخلــة إلــى 
ارتفاع يقرب من 1.5 متر من سطح األرض. 
وتعتبــر يرقــة سوســة النخيــل الحمــراء هــي 
وتتغــذى  تحفــر  أنهــا  الضــار حيــث  الطــور 
النخيــل  وجــذوع  األوراق  قواعــد  داخــل 
مكونة أنفاقا عديدة داخل الجزء املصاب 
وضعــف  األنســجة  تهتــك  إلــى  يــؤدى  ممــا 

النخيــل وقلــة املحصــول الناتــج منهــا.

مــن  بذلــت  التــي  املجهــودات  مــن  بالرغــم 
مختلــف الجهــات للســيطرة علــى تلــك اآلفــة 
املدمــرة إال أنــه فــي نهايــة العقــد الثانــي مــن 
القــرن الواحــد والعشــرين لوحــظ اتســاع 
جديــدة  ملناطــق  وغزوهــا  اإلصابــة  نطــاق 
وتكويــن بــؤر شــديدة اإلصابــة ويأتــي ذلــك 
لعــدة أســباب أهمهــا اعتمــاد املــزارع الكلــى 
يتعلــق  مــا  فــي كل  التنفيــذي  الجهــاز  علــى 
غالبيــة  وعــي  وعــدم  املكافحــة  بإجــراءات 
معرفــة  وعــدم  اآلفــة  بخطــورة  املزارعيــن 
إلــى  باإلضافــة  أطوارهــا ومظاهــر اإلصابــة 
الوقايــة  عمليــة  فــي  الخاطئــة  اإلجــراءات 
والعاج. لذا كان التوجه نحو طريقة أخرى 
تعتمــد علــى رفــع الوعــي لــدى مزارعــي التمــر 
الحمــراء.  النخيــل  سوســة  مخاطــر  ضــد 
 على ما ذكره تقرير منظمة األغذية 

ً
اعتمادا

أهــم  مــن  الــذي شــدد علــى أن  والزراعــة 
العوامــل التــي تســاهم فــي مكافحــة سوســة 
مشــاركة  تحســين  هــو  الحمــراء  النخيــل 
والقطــاع  املصلحــة  أصحــاب  املزارعيــن/ 
الخــاص واملنظمــات غيــر الحكومــة فــي برامــج 
التوعيــة  كفــاءة  رفــع  خــال  مــن  اإلدارة 
والتدريــب)11(. لــذا تــم فــي آخــر عاميــن تنظيــم 
للمزارعيــن  التدريبيــة  الــدورات  عشــرات 
بنخيــل  واملهتميــن  الزراعييــن  واملشــرفين 
لطــاب  باإلضافــة  واملســتثمرين  التمــر 

الثانوي الزراعي وكان ذلك بهدف أن يكون 

املتعامــل مــع نخيــل التمــر هــو حائــط الصــد 

األول فــي مجابهــة سوســة النخيــل الحمــراء 

فــي  شــركاء  وجعلهــم  لديهــم  الوعــي  ورفــع 

الحمــراء  النخيــل  سوســة  إدارة  برنامــج 

فاحصيــن  إلــى  املزارعيــن خاصــة  وتحويــل 

ومكتشــفين لإلصابــة ومعالجيــن لهــا )شــكل 

18(. بعــد تصحيــح تلــك األخطــاء التــي يقــوم 

بهــا املزارعيــن وتدريبهــم علــى طــرق الوقايــة 

واملكافحــة الصحيحــة تــم رصــد انحســار 

انتشــار  وعــدم  املصــاب  النخيــل  تعــداد 

اإلصابــة إلــى أماكــن جديــدة.

والبــق  القشــرية  الحشــرات   :
ً
سادســا

: قيقــي لد ا

اإلصابــة  ســجلت  األخيــرة  الســنوات  فــي 
مثــل   )19 )شــكل  القشــرية  بالحشــرات 
Parlatoria blanchardii Targ مســتويات 
مرتفعــة علــى نخيــل التمــر خاصــة فــي واحــة 
الفرافــرة وبلغــت نســبة إصابــة النخيــل فــي 
العديــد مــن املــزارع أكثــر مــن %80 الــذي 
اســتدعى املكافحــة باســتخدام املبيــدات. 
أما حشرات البق الدقيقي )شكل 20( مثل 
 Pseudaspidoproctus hyphaeniacus
إصابــات  لهــا  فســجلت    ))Hall,1925

شكل )19( أعراض اإلصابة على سعف النخيل بالحشرات القشرية   / شكل )20( أعراض اإلصابة على ثمار النخيل بالبق الدقيقى

شكل )21( مظهر اإلصابة بحلم الغبار على ثمار التمر
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شديدة على الثمار ولكن في حاالت منفردة. 
يتــم  لــم  الحشــرات  مــن  املجموعــة  هــذه 
إجــراء أي دراســات مكثفــة وتحتــاج املزيــد 
مــن الجهــد لوضــع برنامــج إدارة متكامــل 

لهــم. 

: أكاروس النخيل)الغبيرة(: 
ً
سابعا

 )Oligonychus afrasiaticus )McGregor

مــن اآلفــات التــي ســجلت كآفــة ثانويــة)1( 
حلــم  أصبــح  األخيــرة  الســنوات  فــي  ولكــن 
علــى  مهمــة  آفــة   ،O. afrasiaticusالغبــار
ثمار نخيل التمر غير الناضجة من الصنف 
الصعيــدي فــي كل واحــات محافظــة الــوادي 
الضــرر)8(.  مــن  الكثيــر  تســبب  الجديــد 
األكاروســات أو الغبيــرة تصيــب الثمــار قبــل 
وأثنــاء وبعــد التلويــن وقبــل الترطيــب خــال 
تغطيــة  اإلصابــة  ويصاحــب  يوليــو  شــهر 
الثمــار بنســيج عنكبوتــى )شــكل 21( تتراكــم 
عليــه األتربــة وذرات الغبــار الدقيقــة ممــا 
يترتــب عليــه اعاقــة النمــو الطبيعــي يتبــع 
ذلك تشــوه الثمار وانفصال القشــرة وعدم 
اكتمــال النضــج وفقــد القيمــة التســويقية. 
أنــواع  مــن  العديــد  وتعريــف  حصــر  تــم 
األكاروســات املتطفلــة علــى أوراق وثمــار 

مثــل: النخيــل)4( 

 Oligonychus afrasiaticus
)McGregor( leaves- fruit

Eutetranychus orientalis )Klein( leaves

Raoiellaindica )Hirst( leaves- fruit

 Phyllotetranychus aegypticus
)Sayed( leaves

 Cheletogenesornatus )Canestrini &
Fanzago( leaves

 Phytoseius plumifer  )Canestrini &
Fanzago( leaves

 Tyrophagous putrescentiae
)McGregor( leaves

والعمليــات  العوامــل  علــى  دراســة  فــي 
بحلــم  اإلصابــة  علــى  املؤثــرة  الزراعيــة 
النخيــل  أشــجار  أن  أظهــرت  الغبــار، 
املجــاورة للطــرق الترابيــة كانــت أعلى إصابة 
مقارنــة بالنخيــل البعيــد عــن الطــرق، لــون 
الثمــار لــم يؤثــر علــى تعــداد الحلــم، الثمــار 
املغطاة )تكيس/ تزميط( كانت أقل إصابة 
مــن الغيــر مغطــاة، ارتفــاع نســبة اإلصابــة فــي 
املزارع التي لم يتم بها مكافحة الحشائش، 
حــرث التربــة يقــل اإلصابــة بالحلــم، إجــراء 
عمليــة التقليــم يحــد مــن اإلصابــة، عــدم 
الحلــم  تعــداد  فــي  معنويــة  فــروق  وجــود 
10×10م(،   ،6×6( الزراعــة  ومســافات 
كذلــك عــدم تأثيــر انتظــام الــري علــى تعــداد 
هــذه اآلفــة)4(. مــا زال االعتمــاد فــي مكافحــة 
تلــك اآلفــة علــى تطبيــق املبيــدات التقليديــة 
ولــم تدخــل عناصــر املكافحــة الحيويــة حيــز 

لتقييــم. ا

نظــرة مســتقبلية لــإدارة املتكاملــة آلفــات 
نخيــل التمــر بمحافظــة الــوادي الجديــد:

يمثــل نخيــل التمــر أهميــة اقتصاديــة كبــرى 
بمحافظــة الــوادي الجديــد وهنــاك اتجــاه 
املنــزرع  النخيــل  تعــداد  مضاعفــة  إلــى 
فــي الســنوات القليلــة املقبلــة مــع التركيــز 
علــى زراعــة األصنــاف التــي لهــا مجــال أكبــر 
للتصديــر لألســواق العامليــة. النظــام البيئــي 
الزراعــي بتلــك املحافظــة يختلــف عمــا هــو 
القــرار  اتبعــه  ممــا  النيــل  بــوادى  موجــود 
الــوزاري بحظــر اســتخدام جميــع املبيــدات 
فــي مكافحــة اآلفــات  الحشــرية التقليديــة 
الزراعية باملحافظة. لذا وفي ضوء ما سبق 
ذكــره مــن تبايــن فــي األهميــة االقتصاديــة 
آلفــات نخيــل التمــر فــي كل واحــة عن األخرى 

 Integrated( فانــه لنجــاح اإلدارة املتكاملــة
Pest Management( آلفــات نخيــل التمــر 

البــد مــن التأكيــد علــى عــدة نقــاط:

• إجــراء املزيــد مــن الدراســات االيكولوجيــة 
والبيولوجية والحصر الجيد آلفات النخيل 
لتذبــذب  التتبــع  مــع  الحيويــة  وأعدائهــا 
كل  خصوصيــة  علــى  والتأكيــد  تعدادهــا 
واحــة علــى حــده مــن ناحيــة النظــام البيئــي 

الزراعــي الخــاص بهــا.

بتقييــم  املتعلقــة  الدراســات  تشــجيع   •
املتكاملــة. املكافحــة  عناصــر 

• التوسع في انشاء املزيد من معامل انتاج 
طفيــل الترايكوجرامــا بمختلــف الواحــات 
وخاصــة بعــد نجــاح مســاهمة هــذا الطفيــل 
فــي الســيطرة علــى العديــد مــن آفــات نخيــل 

التمــر.

املكافحــة  عناصــر  تقييــم  فــي  التوســع   •
البيولوجيــة األخــرى مــن بكتريــا، فطريــات، 
نيماتــودا وغيرهــا وكذلــك بدائــل املبيــدات 

اآلمنــة. 

املبيــدات  اســتخدام  مــن  التقليــل   •
اإلمــكان  قــدر  املكافحــة  فــي  التقليديــة 
النخيــل  سوســة  مكافحــة  فــي  وخاصــة 
الحمــراء وأكاروس النخيــل والبحــث عــن 
املفــرط  االســتخدام  الن  آمنــة،  بدائــل 
لهــا قــد يــؤدى هــدم النظــام البيئــي فــي تلــك 

حــات.  لوا ا

• املتابعــة الجيــدة لألصنــاف الجديــدة مــن 
لهــا مــن آفــات  حيــث التفضيــل العوائلــي 

النخيــل.

• البــد أن يكــون مزارعــي التمــور وأصحــاب 
املصلحــة شــركاء أساســيين فيمــا يتخــذ مــن 

قــرارات وتوصيــات فنيــة.
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تتعــرض أشــجار النخيــل للعديــد مــن اإلصابــات الحشــرية املختلفــة والتــي يســتلزم معهــا التعامــل مــع ثمــار النخيــل وجذوعهــا بأنــواع مختلفــة 
مــن املبيــدات الكيمائيــة والتــي يكــون لهــا األثــر الســلبي علــى املنتــج النهائــي مــن التمــور ســواء كان هــذا الضــرر باألثــر املتبقــي للمبيــد لســوء 
االســتخدام وعــدم األخــذ فــي االعتبــار فتــرة مــا قبــل الحصــاد لهــذا املبيــد )يحــدث مــع معظــم املزارعيــن فــي الوطــن العربــي( أو عــدم الدراســة 
املســتفيضة لتلــك املبيــدات مــن حيــث أثرهــا املتبقــي علــى ثمــار النخيــل عنــد حقنهــا داخــل الجــذوع ملكافحــة سوســة النخيــل الحمــراء حيــث 
تختلــف تمامــا مــدة األثــر املتبقــي للمبيــدات التــي تحقــن عــن تلــك التــي تــرش بنفــس نــوع املــادة الفعالــة نتيجــة لعــدم تعــرض املبيــدات التــي 

تحقــن لنفــس الظــروف البيئيــة التــي تتعــرض لهــا عنــد الــرش.

وارتباطها بالمنـاعة الذاتية للنخيل والعنـــــــــــــــــــاصـر الســمـاديـة المســاعدة في ذلك
حساسية أصناف النخيــل تجـاه اإلصـــــــــــــــــابة بالســوســة الحـمـــراء

�ملجلد �لر�بع ع�سر, �لعدد 03 , �أغ�سط�س  2022 58



وارتباطها بالمنـاعة الذاتية للنخيل والعنـــــــــــــــــــاصـر الســمـاديـة المســاعدة في ذلك
خالد بن الوليد محمود 

مدير الدعم الفني والتطوير بالشركة املصرية السعودية للزراعة العضوية والتقليدية 

ibnelwaleed1978@gmail.com

حساسية أصناف النخيــل تجـاه اإلصـــــــــــــــــابة بالســوســة الحـمـــراء

هنــاك معادلــة صعبــة البــد مــن أن يحققهــا 
مزارعــي النخيــل فــي عاملنــا العربــي وهــي توافر 
 خاليــة 

ً
تمــور بــا متبقيــات مبيــدات وأيضــا

مــن اإلصابــات الحشــرية الثمريــة، هنــاك 
اشتراطات دولية لهذا األمر حيث يجب أال 
تزيــد نســبة الثمــار املصابــة بآفــات حشــرية 
عــن )5 – 6 %( والــذي يســتلزم معــه عــدم 
قبــل  مــا  فتــرة  خــال  مبيــدات  اســتخدام 

الحصــاد وكذلــك خــال فتــرة التخزيــن. 

لقــد أصبــح للنخيــل واســتثماراته بــاع كبيــر 
فــي اقتصــاد معظــم البلــدان املنتجــه للتمــور 
ســواء كان ذلــك املنتــج النهائــي لاســتهاك 
هــذا  ومــن  التصديــر،  بغــرض  أو  املحلــي 
لــه  أصبــح  التمــور  إنتــاج  فــإن  املنطلــق 
مــن  حيثيــات ومعاييــر جــودة عامليــة البــد 
تــداول تمورنــا  توافرهــا حتــى نتمكــن مــن 
املــردود   بشــكل اقتصــادي ويحقــق 

ً
عامليــا

التجــاري املرجــو منــه خاصــة أن دولنــا فــي 
الشــرق األوســط هي املنتج األكبر لألصناف 

العالمــي. الطلــب  ذات 

تمورنــا  علــى  العالمــي  الطلــب  زيــادة  ومــع 
كان والبــد مــن تطبيــق العديــد مــن األنظمــة 
اآلمنــة فــي املكافحــة واســتخدام املبيــدات 
املختلفــة ومــع ارتفــاع التكاليــف املختلفــة 

إلــى  النظــر  مــن  والبــد  كان  املــزارع  علــى 
رفــع  آخــر وهــو كيفيــة  بمنظــور  املكافحــة 
مناعــة النخيــل اتجــاه اإلصابــات الحشــرية 
املختلفــة ومــا هــي الطــرق اآلمنــة األخرى التي 
لتقليــل اســتخدام  يمكــن أن نســتخدمها 

املبيــدات. 

يهــدف هــذا املقــال إلــى عــرض مــا هــي املناعــة 
الحشــرية  اإلصابــات  اتجــاه  النباتــات  فــي 
داخــل  ذاتــي  بشــكل  اســتثارتها  وكيفيــة 
أمــر  فــي   

ً
قليــا التعمــق  ثــم  ومــن  النبــات 

تفضيل السوسة الحمراء إلصابة أصناف 
األمــر  ذلــك  وعاقــة  النخيــل  مــن  معينــة 
باملناعــة الذاتيــة للنخيــل ومــا هــي املعامــات 
دور  لهــا  يكــون  التــي  املختلفــة  الســمادية 
فعــال اتجــاه رفــع املناعــة اتجــاه اإلصابــات 
املكافحــة.  فــي  دورهــا  الحشــرية وكذلــك 

ماذا تعني املناعة في النبات:

إن األكسجين مصدر الحياة لكل الكائنات 
بنــا  املحيطــة  البيئــة  فــي  ويتواجــد  الحيــة 
بشــكل غيــر خامــل، أمــا عــن النباتــات فــإن 
ويتكــون  منــه  املنتــج   )O2( األكســجين 
اســتقرار  حالــة  فــي  يكــون   

ً
أيضــا بداخلــة 

 إلــى 
ً
وخمــول إال أنــه يمكــن تحولــه داخليــا

أنــواع عاليــة الطاقــة مــن األكســجين تســمى 

األكســجين التفاعلــي )ROS(. تعتبــر أنــواع 
األكسجين التفاعلية )ROS( من املنتجات 
الثانويــة لعمليــة التمثيــل الغذائــي الهوائــي 
للنبات ويتم إنتاجها في عدة أقسام خلوية 
 Dietz 2016( مثل الباستيدات الخضراء
 2016Huang et )وامليتوكوندريــا ،) .et al
 Sandalio and( والبيروكسيسومات ،).al

)Romero-Puertas, 2015

 تعــد مســتويات ROS املنخفضــة ضروريــة 
لتقــدم العديــد مــن العمليــات البيولوجيــة 
األساســية، بمــا فــي ذلــك التكاثــر الخلــوي 
للنبــات  الطبيعــي  النمــو  وتنظــم  والتمايــز 
الناتــج  أو  البيئــي  لإلجهــاد  واالســتجابة 
فــي  والفطريــة  الحشــرية  اإلصابــات  عــن 

األعلــى املســتويات 

 Gill and Tuteja, 2010; Tsukagoshi et(
 al., 2010; Zeng et al., 2017; Kong et

)al., 2018

التفاعليــة  األكســجين  أنــواع  وتشــكل   
 قــد يــؤدي فــي النهايــة إلــى تلــف 

ً
 كبيــرا

ً
تهديــدا

 Xie( النبــات   ومــوت  النــووي  الحمــض 
 )ROS( يشــير هــذا إلــى أن .)et al., 2014
لهــا دور مــزدوج فــي النخيــل اعتمــاًدا علــى 
مســتويات مختلفــة مــن التفاعــل ومواقــع 
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بيــن  األغشــية  عبــوره  وإمكانيــة  اإلنتــاج 
 )Miller G. et al., 2010( الخايــا النباتيــة
أمــا عــن دورهــا كجزيئــات تفاعليــة تعمــل 
أنــواع )ROS( علــى أكســدة بعــض املكونــات 
أداء  مــن  وتمنعهــا  وتعديلهــا  الخلويــة 
 Apel and Hirt, 2004;(( وظائفها األصلية
Mittler et al., 2004. فــي ظــل الظــروف 
كبيــًرا  عــدًدا  النباتــات  تولــد  املواتيــة  غيــر 
مــن أنــواع )ROS( التــي تشــارك فــي تنظيــم 
العمليات املختلفة بما في ذلك الدفاع عن 
الحشــرية  األمــراض واألصابــات  مســببات 
 Gill and Tuteja, 2010; Schippers((
األكســجين  أنــواع  et al., 2016توجــد 
التفاعليــة فــي حــاالت أيونيــة و / أو جزيئيــة.، 
كل نــوع مــن أنــواع األكســجين التفاعليــة 
)ROS( لــه قــدرة أكســدة مختلفــة ويؤثــر 
وكيميائيــة  فســيولوجية  تفاعــات  علــى 
حيويــة مختلفــة تنظمهــا جينــات مختلفــة 
يتفاعــل  ذلــك  أمثلــة  ومــن  النباتــات  فــي 
H2O2 مــع الهرمونــات لتنظيــم عمليــة نمــو 
النبــات واســتجابات اإلجهــاد ومنهــا االجتهــاد 
 Karkonen and Kuchitsu,( الحشــري 
2015(. وفــي ظــل الظــروف العاديــة، يمكــن 
التخلــص مــن أنــواع األكســجين التفاعليــة 
املفرطــة مــن خــال آليــات دفــاع مضــادة 
التــوازن  اضطــراب  حالــة  فــي  لألكســدة. 
بيــن إنتــاج والتخلــص مــن )ROS( بســبب 
الضغــوط الحيويــة وغيــر الحيويــة املختلفــة 
وبالتالــي يكــون النبــات هــو امللــزم بالحفــاظ 
علــى هــذا التــوازن مــن خــال آليــات أخــرى 
للحفــاظ علــى التــوازن ألن الخلــل وارتفــاع 

)ROS( يــؤدي إلــى اضــرار بالغــة للنبــات.

آليات التخلص من )ROS( عند ارتفاعه

لألكســدة  املضــادة  الدفــاع  أنظمــة 
تعمــل  والتــي  األنزيميــة،  وغيــر  األنزيميــة 
علــى  للحفــاظ  قــوي  تنظيمــي  بشــكل 

األنزيميــة  األنظمــة  تشــتمل  التــوازن، 

والكتــاز   ،SOD علــى  أسا�ســي  بشــكل 

 ،)APX( وبيروكســيداز أســكوربات ،)CAT(

 GPX( ))Apel( والجلوتاثيون بيروكســيديز

and Hirt, 2004  في األنظمة غير األنزيمية 

مضــادات  طريــق  عــن  أسا�ســي  بشــكل 

األكســدة منخفضة الكتلة الجزيئية، مثل 

 )AsA( الجلوتاثيــون وحمــض األســكوربيك

والفافونويــد.

وممــا ســبق ذكــره فــإن النخيــل عنــد حــدوث 

النخيــل  بسوســة  لــه  حشــرية  إصابــات 

النخلــة  أجــزاء  مــن  فــي أي جــزء  الحمــراء 

فــإن النخلــة يكــون لهــا رد فعــل اتجــاه ذلــك 

األمــر بحيــث تبــدأ الخايــا النباتيــة املحيطــة 

األكســجين  بتنشــيط  اإلصابــة  بموضــع 

مــن  نشــطة  صــورة  إلــى  ويتحــول   )O2(

الصــور الســابق ذكرهــا والتــي تتــاءم مــع 

 )ROS( شــدة اإلصابــة وبالتالــي تبــدأ نســبة
بالزيــادة التدريجيــة والتــي يتبعهــا مباشــرة 
نشــاط انزيمــي أو/ وغيــر انزيمــي ليحافــظ 
لتلــك  الســمي  الحــد  دون  معدالتــه  علــى 
اإلصابــة أو االجهــاد الحشــري الــذي حــدث 

النبــات. علــى 

رد فعــل النخيــل اتجــاه اإلصابــة بسوســة 
النخيــل الحمــراء: 

تــم إجــراء العديــد مــن الدراســات ملعرفــة مــا 
هو رد فعل أنواع وأصناف النخيل املختلفة 

اتجــاه اإلصابــة بالسوســة الحمــراء.   

ومــن خــال دراســة مقارنــة علــى أصنــاف 

الزغلــول والســماني والحيانــي وبنــت عيشــة 

فــي مصــر عنــد تعرضهــا لإلصابــة بالسوســة 

الكيميائيــة  التغيــرات  ومعرفــة  الحمــراء 

املختلفة التي تحدث كما هو موضح كاآلتي: 

مخطط توضيحي آللية تكوين املناعة داخل النبات نتيجة التعرض للمؤثرات الحيوية والغير حيوية املختلفة
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جدول )1( يوضح بعض املواد الناتجة من التحليل األنزيمي ألنسجة بعض أنواع نخيل البلح )املصاب والغير مصاب( بسوسة النخيل الحمراء للمواد التي نتجت كرد فعل من تلك اإلصابة

r
Health

pal

r
Infestation 

palm

F
Inter

action
Mean

Varieties
Chemicals 

analysis ZagloulSamaniAmriBent AshiaHayaniKinds

-0.0152ns
.293ns+43.37 

***

6.596 b5.765.986.297.927.03HealthyPeroxidase
AO.D340/min/

gdw( 7.68  a7.165.667.968.569.06Infest.

-.2921ns+0.123ns
59.94  

***

64.8  b63.33657058.6767HealthyAlpha esterase’s
)Ug.a-naphthol 

/min/gdw(
96.666 a124.331247494.3366.33Infest

-0.02934 
ns

-0.12923
41.63 

***

2.012  b1.173.390.592.472.44HealthyPhenol oxidase
)O.D.units /

min/gdw( 2.742  a2.294.771.312.862.48Infest.

+.4558
*

+0.9137
**

30.43 
***

4.697 b5.795.815.329.2212.90Healthy
B-glycosidase

7.808 a5.174.143.824.555.82Infest.

+0.7207**-.1920 ns
30.43 

***

1215.53 b1280.6711911143.331082.671380HealthyPhenols
)Ug GA/gdw(

2100 a2546.332788.3311812447.671536.67Infest.

جدول )2( يوضح بعض املواد الناتجة من التحليل الكيميائي ألنسجة بعض أنواع نخيل البلح )املصاب والغير مصاب( بسوسة النخيل الحمراء للمواد التي نتجت كرد فعل من تلك اإلصابة

R
Health 
palm

r
Infestation 

palm

F
Inter

action
Mean

Varieties mg/ gmChemicals 
analysis ZagloulSamaniAmri

Bent
Ashia

HayaniKinds

+.6420*-.2403
110.13113.33115.6711297.67112HealthyTannins

)Ug tannic 
acid/gdw( 110.13 a99.67126.33108.67.33 b c96.33120Infest.

-.03640ns
0.82524+

**
56.872

***

110.17242.33256255149.67162.33HealthyTotal carbo-
hydrates

)mg/gdw( 165.87 a136255246.67126.3365.33Infest.

-.4251ns+.17012ns
94.99

***

2.888 b3.144.102.972.321.91HealthyTotal Pro-
teins

)mg/gdw( 3.636 a5.034.522.863.562.20Infest.

-.4208ns
+.011824

ns
66.48

 ***

466.13 b503.67665.33477.33371.33313HealthyTotal nitro-
gen

)Ug/gdw( 567781.67713.33458.67544.67340.67Infest.

53036.-*-.6168*

3.5 *317.33 a323.33403340.67266.67253HealthyFree amino 
acids

)Ug alanine/
min/gdw( 317312.33412345.67272.33247Infest.

وتشــير النتائــج إلــى أن هنــاك فــروق معنويــة 
التــي  أنزيميــة  والغيــر  األنزيميــة  املــواد  فــي 

النخيــل  مــن  املختلفــة  األصنــاف  تفرزهــا 
اتجــاه اإلصابــة بالسوســة الحمــراء حيــث 

وبيتــا  البيروكســيديز  كميــة  زيــادة  وجــد 
وعلــى  والكربوهيــدرات  جلوكســيدات 
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الجانــب اآلخــر انخفضــت كميــة الفينــوالت 
واألحمــاض  الكلــي  والبروتيــن  والتانينــات 
األمينيــة الحــرة فــي النخيــل املصــاب مقارنــة 
كميــات  أن  كمــا  مصــاب  الغيــر  بالنخيــل 
ونســب املــواد املفــرزة تختلــف مــن صنــف 

)Eldeeb et al., 2015( .آلخــر

وفــي دراســة أخــرى تمــت علــى نخيــل جــوز الهنــد 

)Cocos nucifera( فــي ماليزيــا والــذي يتعــرض 

علــى  الحمــراء  النخيــل  بسوســة  لإلصابــة 

 )PANDA, MAWA and MATAG( األصنــاف
وقــد تمــت دراســة رد فعــل هــذه األصنــاف علــى 
اإلصابــة بالسوســة الحمــراء ودراســة التغيــرات 
 
ً
 ونوعــا

ً
فــي النشــاط اإلنزيمــي وغيــر اإلنزيمــي كمــا

وكانــت النتائــج تشــير إلــى اآلتــي:

جدول )3( يوضح مقارنة بين كمية مضادات األكسدة األنزيمية  )الكتاليز – البيروكسيديز – واسكوربات البيروكسيديز( في النخيل املصاب والغير مصاب بالسوسة الحمراء

Enzymatic antioxidants )units/mg protein(
Coconut cultivars

PANDAN MAWA MATAG

CAT )Catalase( Infested Control
2.60 ± 0.11*
0.18 ± 0.03

1.13 ± 0.04*
0.57 ± 0.12

0.27 ± 0.10ns
0.24 ± 0.10

POD )peroxidase( Infested Control
5.0 ± 0.72*
1.56 ± 0.15

39.38 ± 2.29*
9.74 ± 0.87

10.33 ± 0.42*
1.91 ± 0.10

APX )ascorbate 
peroxidase(

Infested Control
1.58 ± 0.20*
0.92 ± 0.14

1.15 ± 0.16*
0.16 ± 0.05

0.17 ± 0.03ns
0.40 ± 0.07

جدول )4( يوضح مقارنة بين كمية مضادات األكسدة الغير إنزيمية )الفاتوكوفيرول - اسكوربيك اسيد - الكارتينويدز( في النخيل املصاب والغير مصاب بالسوسة الحمراء

Non-enzymatic antioxidants )μg/g.fwt( Coconut cultivars

PANDAN MAWA MATAG

α-Tocopherol Infested Control
1.43 ± 0.04ns
1.36 ± 0.10

2.85 ± 0.31*
0.85 ± 0.16

1.02 ± 0.18ns
1.22 ± 0.06

Ascorbic acid Infested Control
3.37 ± 1.37

22.43 ± 6.69*
15.71 ± 3.00*
4.66 ± 2.04

22.49 ± 8.08*
5.94 ± 1.09

Carotenoids Infested Control
2771.20 ± 263.90*
455.20 ± 135.10

3043.20 ± 526.35*
1408.40 ± 103.02

921.20 ± 281.10*
248.80 ± 110.39

وكمــا هــو واضــح فــي الجــدول الســابق أن 
األصنــاف  أكثــر  هــو   )MAWA( الصنــف 

بالصنفيــن  مقارنــة  معنويــة  نتائــج  لــه 
)الفاتوكوفيــرول  تكويــن  فــي  اآلخريــن 

 - الكارتينويــدز   - اســيد  اســكوربيك   -
واســكوربات  البيروكســيديز   - الكتاليــز 
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 Norhayati et al( البيروكســيديز(.   
نتائــج  مــن  عرضــة  ســبق  وممــا   )2016
ألبحــاث مختلفــة فــإن النخلــة يكــون لــه 
رد فعــل كيميائــي واضــح اتجــاه اإلصابــة 
ونــوع  كــم  ويختلــف  الحمــراء  بالسوســة 
 
ً
وفقــا النخيــل  مــن  املفــرزة  املنتجــات 
لنــوع وصنــف النخيــل وفــي دراســة أخــرى 
اختبــار  تــم  فإنــه  الشــأن  بهــذا  مرتبطــة 

قابليــة إصابــة أربعــة أنــواع مــن النخيــل 
 Phoenix canariensis - Phoenix(
 dactylifera Chamaerops humilis –

)Washingtonia filifera

حيــث  الحمــراء  النخيــل  سوســة  اتجــاه 
كانــت تــدور التجربــة حــول إحــداث إصابــة 
صناعيــة للنخيــل بمختلــف أنواعــه بعمــل 
فــي  املثقــاب  باســتخدام  صناعيــة  أنفــاق 

أماكــن متفرقــة علــى جــذع النخلــة ووضــع 
إنــاث مــن السوســة الحمــراء جاهــزة لوضــع 
البيــض داخــل هــذه األنفــاق وعلــى الجانــب 
اآلخر من التجربة وهي وضع حشرات كاملة 
إلنــاث السوســة الحمــراء الجاهــزة لوضــع 
البيض مع أنواع النخيل السابق ذكرها في 
أقفــاص ليتــم بذلــك عــدوى طبيعيــة وكانــت 
النتائــج كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول اآلتــي: 

جدول )5( يبين نتائج إحداث عدوى صناعية ألربعة أنواع من النخيل بسوسة النخيل الحمراء ومقارنتها في الحالة الطبيعية ونسب حدوث اإلصابة بها

Forced infestation assay                                                 Natural infestation assay

Species % infestation % larval survival % infestation No. of individuals per palm

Washingtonia filifera 100 83.3 ± 0a 0 0

Chamaerops humilis 100 94.43 ± 5.56a 0 0

Phoenix dactylifera 100 77.76 ± 14.69a 0 0

Phoenix canariensis 100 88.86 ± 5.56a 100 100 ± 64

وممــا ســبق يتضــح لنــا أنــه فــي حالــة توافــر 
ظــروف حــدوث إصابــة بسوســة النخيــل 

الحمــراء فــإن األمــر ال يتوقــف علــى صنــف 
محــدد بــل تصــاب كل األصنــاف مــا دامــت 

 Cangelosi et( لذلــك.  الظــروف مائمــة 
.)al., 2016
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مــن  مختلفــة  أنــواع  علــى  أخــرى  دراســة  وفــي 
النخيــل فــي جمهوريــة مصــر العربيــة )الزغلــول، 

الســماني(  العامــري،  عيشــة،  بنــت  الحيانــي، 
ودراســة مــدى حساســيتها لإلصابــة بالسوســة 

الحمــراء فــي الظــروف الحقليــة علــى مــدى )4( 
ســنوات كانــت النتائــج كاآلتــي: 

جدول )6( يوضح مدى حساسية بعض أصناف النخيل في مصر اتجاه اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء

M
on

th
s

2010 2011

No. of 
infested 
palms

The varieties of infested palms No. 
of infested 

palms
H. ./ 
98

Date palm

The varieties of infested palms

H./ 
100

Date palm

Z. ./ 
100
Date 
palm

B. ./ 
100
Date 
palm

S./ 100
Date 
palm

Amr./ 
100
Date 
palm

Z. ./
 97

Date 
palm

B. ./ 
100
Date 
palm

S./ 
100

Date palm

Amr./ 
100
Date 
palm

Total 87 25 27 19 12 4 47 15 16 8 5 3
Total 

%
17.4 25 27 19 12 4 9.4 15.3 16.5 8 5 3

S.E. ± 0.89 0.26 0.28 0.23 0.25 0.14 0.96 0.28 0.26 0.26 0.19 0.18

M
on

th
s

2012 2013

No. of infest-
ed palms

H. ./ 
98

Date palm

The varieties of infested palms No. of 
in-

fested 
palms
H. ./
 97

Date 
palm

The varieties of infested palms

Z. ./ 95
Date 
palm

B. ./ 
100
Date 
palm

S./ 
100
Date 
palm

Amr./ 100
Date palm

Z. ./
 94

Date 
palm

B. ./ 
98

Date palm

S./
 100
Date 
palm

Amr./ 
100
Date 
palm

Total 33 11 16 5 1 0 26 11 13 2 0 0

Total 
%

6.7 11.2 16.8 5 1 0 5.3 11.3 13.8 2 0 0

S.E. ± 0.66 0.26 0.26 0.19 0.08 0 0.58 0.26 0.26 1.67 0 0
H=Hayani       Amr=Amry             S=Samani                       Z=Zaghloul                      B=Bent Eshia

وتوضــح هــذه الدراســة أن جميــع األصنــاف 

عرضــة  جميعهــا  كانــت  الدراســة  تحــت 

أن  إال  الحمــراء  بالسوســة  لإلصابــة 

أكثــر  كانــا  والحيانــي  الزغلــول  الصنفــان 
حساســية لإلصابــة مــن األصنــاف األخــرى 

 )Eldeeb et al., 2015(  .محــل الدراســة

ومــن نتائــج الدراســات الســابقة البــد مــن 

 وهو تفضيل 
ً
إلقاء الضوء على أمر هام جدا

السوســة الحمــراء لإلصابــة بصنــف معيــن 

مــن أصنــاف النخيــل مقارنــة بصنــف آخــر 

 تفيــد 
ً
حيــث مــن واقــع مــا تــم عرضــه مســبقا

األصنــاف  كل  أن  والدراســات  األبحــاث 
معرضــة لإلصابــة بالسوســة الحمــراء طاملــا 
توافــرت ظــروف اإلصابــة املختلفــة ولكــن 
تختلــف فيمــا بينهــا فــي مــدى تحمــل الصنــف 
الــذي  الداخلــي  والضــرر  اإلصابــة  لشــدة 
بيــن  الكثيــرة  االختافــات  نتيجــة  يحــدث 
األصنــاف فــي رد فعلهــا اتجــاه تلــك اإلصابــة 
 مــن مــواد 

ً
مــن خــال مــا تفــرزه النخلــة ذاتيــا

انزيميــة وغيــر انزيميــة تعطيهــا املناعــة اتجــاه 
تلــك اإلصابــة كمــا أنــه البــد أال نتغافــل عــن 

املحتــوى الرطوبــي ونســبة الكربوهيــدرات 

لــكل نــوع وصنــف نخيلــي والــذي يعتبــر مــن 

العوامل التي تقوم بتســهيل عملية انتشــار 

اإلصابــة داخــل جــذوع النخلــة.

كمــا أن املحتــوى الغذائــي للنخلــة يلعــب 

 فــي كفــاءة وفاعليــة الجهــاز 
ً
 جــدا

ً
 هامــا

ً
دورا

املناعــي للنخيــل اتجــاه اإلصابــة بالسوســة 

الحمــراء حيــث تتوافــر العناصــر الغذائيــة 

 
ً
 بشــكل متــوازن وفقــا

ً
 ونوعــا

ً
املختلفــة كمــا

وظروفــه  وعمــره  النخيــل  الحتياجــات 
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البيئية ومرحلته اإلنتاجية ...الخ. من أمور 
يؤثــر فــي النهايــة علــى كفــاءة رد فعــل النبــات 

اتجــاه اإلصابــات الحشــرية املختلفــة. 

الكشف املبكر لإصابة
بالسوسة الحمراء:

ممــا ســبق ذكــره مــن تفاصيــل عــن ردود 
فعــل النخيــل الكيميائيــة اتجــاه اإلصابــة 
بالسوسة الحمراء كان ال بد من االستفادة 
مــن تلــك األمــور فــي كيفيــة الكشــف املبكــر 
عــن اإلصابــة بالسوســة الحمــراء. فقــد تــم 
انجــاز العديــد مــن الدراســات علــى أنــواع 
التغيــرات  لدراســة  النخيــل  مــن  مختلفــة 
الكيميائيــة كمــا ســبق ذكــره فقــد أكــدت 
األبحــاث العلميــة أن هنــاك تغيــر كيميائــي 
واضــح يحــدث مــع بدايــة حــدوث اإلصابــة 
 هو 

ً
بالسوسة الحمراء وكان األكثر وضوحا

هرمــون حمــض األبسيســيك والــذي يــزداد 
تركيــزة فــي النخيــل املصــاب مقارنــة بالســليم 
واملرتبــط بــه العديــد مــن أنــواع البروتيــن 
املختلفــة والتــي يمكننــا مــن خالها الكشــف 
 Nazmi ( ( املبكــر عــن السوســة الحمــراء

Harith et al. 2021

كمــا أن هنــاك دراســات متعــددة اســتفادت 
من ذلك األمر حيث تمت دراســة التغيرات 
فــي البروتينــات النباتيــة التــي تحــدث نتيجــة 
كان  فقــد  الحمــراء  بالسوســة  اإلصابــة 
هنــاك منتجــات بروتينيــة جديــدة نتيجــة 
اإلصابــة بالسوســة الحمــراء فقــد اتضــح 
 
ً
نوعــا  )32( تكويــن  الدراســات  إحــدى  فــي 
مــن الببتيــدات نتيجــة اإلصابــة بالسوســة 
)Khawaja Rasool et al. 2015( الحمراء

وفــي دراســة مفصلــة عــن تحديــد اســتجابة 
ألنســجة  والبروتيــن  األكســدة  مضــادات 
النخيــل  بسوســة  املصابــة  الزيــت  نخيــل 
الحمــراء، حيــث أجريــت التحليــات ملــدة 

شهر واحد والذي اعتمدت بها على تحديد 
املحتــوى  إلــى  األكســدة  نشــاط مضــادات 
الفينولي الكلي ألنسجة النخلة )TPC( كما 
تم تحديد اجمالي محتوى البروتين القابل 
الكلــي  بروتيــن  ومامــح   )TSP( للذوبــان 
لوحــظ  وقــد  واملصــاب  الســليم  للنخيــل 
انخفــاض )TPC( ألنســجة النخيــل املصــاب 
بسوســة النخيــل الحمــراء بشــكل ملحــوظ 
مــن األســبوع األول حتــى األســبوع الرابــع مــع 
أعلــى انخفــاض لوحــظ فــي األســبوع الثالــث. 
وكان األســبوع الرابــع لـــ )TSP( هــو األعلــى 
بشــكل ملحــوظ مقارنــة بباقــي املــدة، كمــا تــم 
تكوين ثاثة عشر بروتيًنا جديًدا في أنسجة 
النخيــل املصــاب بسوســة النخيــل الحمــراء 
ا بروتينًيــا مفقــوًدا. 

ً
بينمــا كان )20( شــريط

ومما ســبق ذكره تشــير التغييرات في نشــاط 
محتــوى  فــي  وكذلــك  األكســدة  مضــادات 
بالسوســة  املصــاب  النخيــل  البروتيــن 
الحمــراء إلــى أن نوًعــا مــن آليــات الدفــاع 
 في النخيل 

ً
والتنظيم قد تم استثارتها ذاتيا

والتي يمكن استخدامها كمؤشرات حيوية 
املبكــرة  اإلصابــة  عــن  للكشــف  محتملــة 
بسوســة النخيــل الحمــراء فــي نخيــل الزيــت. 

)Fahmeeda et al. 2021(

الوقايــة  فــي  ودورهــا  الســمادية  البرامــج 
الحشــرية: اإلصابــات  مــن 

كيميائــي  عنصــر  هــي  النباتيــة  املغذيــات 
تــم  وقــد  وتكاثــره  النبــات  لنمــو  ضــروري 
علــى  غذائًيــا  )14( عنصــًرا  علــى  التعــرف 
أنهــا أساســية، املغذيــات الكبــرى األساســية 
البوتاســيوم(  الفوســفور،  )النيتروجيــن، 
واملغذيــات الكبــرى الثانويــة )الكالســيوم، 
واملغذيــات  والكبريــت(  املغنيســيوم، 
الزنــك،  املنغنيــز،  )الحديــد،  الدقيقــة 
النحــاس، البــورون، املوليبدينــوم، الكلــور، 

النباتــات. لنمــو  والنيــكل( 

 يؤثــر التوافــر النســبي للعناصــر الغذائيــة 
املختلفــة داخــل النبــات علــى نمــو وتكاثــر 
اآلفــات الحشــرية املختلفــة والتــي تحتــوي 
علــى نفــس العناصــر الغذائيــة للنبات ولكن 
تركيــزات تواجدهــا فــي الحشــرات أكبــر بكثيــر 
Boswell et al. 2008(( مقارنــة بالنباتــات

من بين العديد من املغذيات النباتية هناك 
)17( عنصــًرا أساســًيا فقــط للنمــو الســليم 
وتطــور النباتــات ويلعــب كل عنصــر غذائــي 
دوًرا مهًما في نموها. هذه العناصر الغذائية 

العوائل النباتية مصدر كل عناصر التغذية املختلفة لنمو وتطور اآلفات الحشرية 
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لنموهــا،  الحشــرات  قبــل  مــن  مطلوبــة 
والحفــاظ علــى األنســجة، والتكاثــر والطاقــة 
خــال  مــن  بمتطلباتهــم  يفيــون  والذيــن 
التغذيــة علــى النباتــات وتشــمل املتطلبــات 
الغذائية النوعية للحشرات الكربوهيدرات 
والبروتينات واألحماض األمينية واألحماض 
والتــي  والفيتامينــات  واملعــادن  الدهنيــة 
تحصــل عليهــا مــن النباتــات بطــرق التغذيــة 

 لنــوع الحشــرة. 
ً
املختلفــة وفقــا

أمــا العمليــات الحيويــة داخــل النبــات مثــل 
العمليــات  وهــي  الــخ.  والنمــو..  األخصــاب 
الحيويــة األساســية تحتــاج إلــى فيــض كبيــر 
كمــا  الســمادية  الغذائيــة  العناصــر  مــن 
توجــد عمليــات حيويــة ثانويــة أخــرى ثانويــة 
مــن  بالعديــد  واملرتبطــة  النبــات  داخــل 
العوامــل والتأثيــرات الخارجيــة علــى النبــات 
مثل ظروف توافر املاء والحراره والظغوط 
البيئيــة الحيويــة علــى النبــات ومــن هنــا نجد 
املحتــوى  هــذا  بتوجيــه  يقــوم  النبــات  أن 
الغذائــي لــه وفقــا الحتياجاتــه. فــي حالــة أن 
للنبــات  محــدودة  غذائيــة  مصــادر  هنــاك 
فإنه ال يمكن بتلبية كل املتطلبات في وقت 
واحــد وهنــا تحــدث املفاضلــة بين العمليات 
الفسيولوجية األساسية فيما بينها وكذلك 
العمليــات الثانويــة لإلبقــاء علــى حياتــه وهــو 
الــوازع األهــم للنبــات. إن النبــات يبــدأ فــي 
 للمتــاح لــه مــن 

ً
تعديــل مســارات نمــوه وفقــا

عناصــر غذائيــة فعندمــا يكــون هنــاك وفــرة 
ســمادية غذائيــة نجــد أن مســاحة أوراق 
النبــات فــي ازديــاد ويــؤدي ذلــك إلــى ســرعة 
عمليــات  مســاحة  أن  حيــث  النبــات  نمــو 
البنــاء الضوئــي كبيــرة والعكــس بالعكــس فــي 
حالــة عــدم توافرهــا، ويرتبــط بذلــك في هذه 
انتشــار أوســع للمجمــوع الجــذري  الحالــة 

 عــن العناصــر الســمادية الغذائيــة.
ً
بحثــا

عنــد زيــادة مســاحة النبــات حيــث ارتفــاع 

فــإن  الغذائيــة  الســمادية  املــواد  نســبة 
نســبة الكربــون داخــل النبــات يحــدث لهــا 
زيــادة طرديــة والتــي بدورهــا يحــدث زيــادة 
والســكريات..  الكربوهيــدرات  محتــوى  فــي 
 للعائــات 

ً
الــخ. مــن مــواد جاذبــة وهامــة جــدا

زيــادة  فــإن  وبالتالــي  املختلفــة  الحشــرية 
فيهــا  األسا�ســي  )الســبب  النبــات  مســاحة 
النيتروجيــن( ترتبــط ارتبــاط وثيــق بزيــادة 
ســبق  كمــا  الحشــرية  اإلصابــة  معــدالت 
متــوازن  الغيــر  التســميد  أن  كمــا  ذكــره. 
 
ً
 لظــروف احتياجــات النبــات لــه دورا

ً
وفقــا

إنتــاج  مســتوى  انخفــاض  فــي   
ً
جــدا  

ً
كبيــرا

املنتجــات النباتيــة الثانويــة األخــرى داخــل 
...الــخ(.  والهرمونــات  )األنزيمــات  النبــات 
التــي  املختلفــة  الدراســات   نتائــج  وتشــير 
أثبتت أن هناك ارتباط وثيق بين التسميد 
ومناعــة النبــات اتجــاه األصابــات الحشــرية 
حيــث أن زيــادة العناصــر الســمادية يؤثــر 
بالســلب علــى املنتجــات الثانويــة املختلفــة 
والتانينــات  والراتنجــات  الفينــوالت  مثــل 
بعمــل   

ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا مرتبطــة  وجميعهــا 

أنزيمــي خلــوي داخــل النبــات والــذي يتأثــر 
 van  .النبــات فــي  الكربــون  بزيــادة نســبة 
 Loon et al., 2006; Pieterse et al.,
 2014; Piasecka et al., 2015; Klessig

 et al., 2018; Wang et al., 2020

: تأثير النيتروجين:
ً
أوال

املغذيــات  أهــم  مــن  هــو  النيتروجيــن 
وفــي  الحشــرات  تتطلبهــا  التــي  الرئيســية 
املحــدد  العامــل  هــي  الحــاالت  معظمهــا 
حيــث  للحشــرات  األمثــل  للنمــو  الرئي�ســي 
النيتروجينيــة  األســمدة  اســتخدام  أن 
بالنســب الغيــر متوازنــة يزيــد عــادة تفضيــل 
الحشــرات للتغذيــة الشــرهة علــى العائــل 
النباتــي والــذي يتبعــه مباشــرة زيــادة كبيــره 
فــي التعــداد الحشــري والكفــاءه الجنســية 

 .)Rostami et al., 2016(

علــى  إيجابيــة  تأثيــرات  للنيتروجيــن 
بســبب  ربمــا  الفرديــة،  الحشــرات  أداء 
التحســينات التــي يســببها فــي كيميــاء العائــل 
التحســينات  هــذه  تشــمل  حيــث  النباتــي 
زيــادة التخليــق الحيــوي وتراكــم البروتينات 
والســكريات  األمينيــة  واألحمــاض 
الدفاعيــة  املركبــات  تركيــزات  وانخفــاض 

الكربــون. علــى  القائمــة 

: الفوسفور:
ً
ثانيا

العائــل  مائمــة  مــن  الفوســفور  يقلــل   
عــن  املختلفــة  الحشــرية  لآلفــات  النباتــي 
مثــل  الثانويــة  املســتقبات  تغييــر  طريــق 
الفينــوالت والتربينــات وتراكــم الفينــوالت 

تأثير جزيئات السيليكا فيزيائيا على كيوتيكل جسم الحشرة والعمل على فقد الرطوبة الداخلية للحشرة املعاملة
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بمثابــة  يعتبــر  والــذي  اللجنيــن(  )التانيــن، 

)مضــاد  الحشــرية  لإلصابــة  حاجــز 

للتغذيــة( أو تأثيــر ســام بشــكل مباشــر )مبيــد 

حشــري( علــى اآلفــات الحشــرية املختلفــة 

)Facknath and Lalljee 2005(. تتداخــل 

النمــو،  وبــطء  الهضــم،  مــع  الفينــوالت 

وتعــوق نشــاط اإلنزيــم وانقســام الخايــا. 

 )monoterpenes( تتداخل التربينات مثل

 terpene(و  )sesquiterpenes(و

polymers( مــع االنتقــال العصبــي وتكتــل 

عــن  هــو عبــارة  مــا ســبق  الفســفرة، وكل 

النبــات  مناعــة  فــي  يدخــل  انزيمــي  نشــاط 

الحشــرية.  اإلصابــة  اتجــاه 

: البوتاسيوم: 
ً
ثالثا

تعمــل املســتويات العاليــة مــن البوتاســيوم 
الثانــوي  الغذائــي  التمثيــل  تعزيــز  علــى 
للمركبــات املختلفــة داخــل النبــات، وتقليل 
تقليــل  وبالتالــي  الكربوهيــدرات  تراكــم 
التأثيــر الحشــري علــى أنســجة النبــات حيــث 
الجرعات املرتفعة من البوتاسيوم لها تأثير 
علــى امتصــاص النيتروجيــن. تــؤدي الكميــة 
الزائــدة مــن البوتاســيوم إلــى تغيــرات كميــة 
فــي العناصــر الغذائيــة واملــواد الكيميائيــة 
الكيميائيــة  البيئــة  تؤثــر بشــدة علــى  التــي 
للنبــات وتلعــب دوًرا مهًمــا فــي خفــض تعــداد 
األصابــات الحشــرية بشــكل غيــر مباشــر. 

: تأثير املغذيات الثانوية
ً
رابعا

واملغذيات الدقيقة:

إلــى جانــب املغذيــات الكبــرى األوليــة، تؤثــر 
بعض املغذيات الكبرى الثانوية واملغذيات 
الدقيقــة أيًضــا علــى تعــداد اآلفــات، كمــا 
أن املغذيــات الكبــرى الثانويــة واملغذيــات 
الدقيقــة الثانويــة مثــل الكالســيوم والزنــك 
والكبريــت تقلــل مــن انتشــار اآلفــات وذلــك 
عــن طريــق تحفيــز بعــض املــواد الكيميائيــة 
)قلويــدات،  مثــل  املختلفــة  الحيويــة 

جلوكوزيــدات(. 

فــي مقاومــة النبــات  كمــا أن الســيليكون دوًرا 
ألضرار اإلصابات الحشرية. يشارك السيليكون 
فــي مقاومــة النبــات ضــد أضــرار اآلفات الحشــرية 

مــن خــال آليتيــن دفــاع رئيســيتين:

فيزيائيــة: حيــث تتكــون بلــورات الســيليكا 
من أجســام صلبة تشــبه الشــفرات الحادة 
 على الحشرات بشكل 

ً
والتي تؤثر ميكانيكيا

غيــر مباشــر حيــث تــؤدي إلــى حــدوث جــروح 
في كيوتيكل الحشرات وتعمل على إحداث 
أنــه  كمــا  الحشــرة،  جســم  لرطوبــة  فقــد 
يعمل على تصعيب مهمة الحشرات سواء  صورة توضح تواجد جزيئات السيليكا داخل طبقات أنسجة النبات ودورها في املكافحة 

صورة توضح تواجد جزيئات السيليكا داخل طبقات أنسجة النبات ودورها في املكافحة 
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فــي وضــع البيــض أو الحركــة علــى أســطح 

ســواء  التغذيــة  عمليــة  وتعيــق  النبــات 

القارضــة.  اليرقــات  أو  املاصــة  للثاقبــات 

علــى  فيزيائيــا  الســيليكا  جزيئــات  تأثيــر 

كيوتيــكل جســم الحشــرة والعمــل علــى فقــد 

املعاملــة للحشــرة  الداخليــة  الرطوبــة 

كيميائية: يتم ترسيبه على شكل حصوات 

نباتيــة أوباليــن تزيــد مــن صابــة األنســجة 

للتغذيــة  رادًعــا  يكــون  حيــث  وكشــطها 

يقلــل مــن االستســاغة وال يتــرك أي بقايــا 

للمبيــدات فــي الطعــام أو البيئــة كمــا أنــه 

وقائــي ضــد مجموعــة واســعة مــن املجاميــع 

الحشرية املختلفة والحشرات التي تتغذى 

 Keeping( علــى أنســجة النبــات الداخليــة

 )and Meyer, 2003

 ZnSO4 ·( الزنــك  كبريتــات  تقييــم  تــم 

H2O( ســمًيا وبيولوجًيــا وفســيولوجًيا علــى 

األطــوار املختلفــة لسوســة النخيــل الحمــراء 

وقــد اثبتــت الدراســات ان لهــذه املــادة تأثيــر 

ســام وقاتــل لألطــوار اليرقيــة عــن طريــق منــع 
التغذية كما أن له تأثير على عمليات التطور 

اليرقــي ونســب التشــرنق وظهــور الحشــرات 

البالغــه وكذلــك تاثيــره علــى نســبة الفقــس 
تكــون  وأماكــن  وخصوبتــه  البيــض  وعــدد 

األمشــاج فــي الذكــور والبويضــات فــي األنــاث 

كمــا كان هنــاك تأثيــر علــى أنســجه وخايــا 

Zamzam M. Al-(.املعــي الوســطى لليرقــات

)Dhafar and Aziza Sharaby, 2012

جدول )7( يوضح مدى تأثر العوامل الحيوية املختلفة )التطور ليرقات سوسة النخيل الحمراء( عند معاملتها بسلفات الزنك

Treatment

Means Larval 
duration in 
days±S.E

%
Larval mor-

tality

Means pu-
pal duration

 %
Pupation

% Adult
emergence

Means life cycle 
in days ± S.E

Zinc sulfate 56 ± 0.8” 15 45 ± 0.3” 45 36 125 ± 0.8**

Control 28 ± 0.3 3 25±0.0 85 79 78 ±0.05

جدول )8( يوضح مدى تأثر العوامل الحيوية املختلفة)خصوبة الحشرات الكاملة الناتجة من معاملة اليرقات بسلفات الزنك(

Matingcombinations
Means No.depos-

itedegw ±S.E
Egghatching)%(

Corrected)%(
Sterility)%(

Fecundity Hatchability

♀ x N♂ )control( 356± 0.12a 83 61.7 48.2 70.3

N♀ x T♂ 220 ± 0.8 C 40 93.3 43.4 59.S

T♀ x N♂ 270± 0.17C 36 93.3 43.4 59.S

T♀ x T♂ 176±0.05b 29 61.8 24.1 85.1
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صنف واعد يعزز من تنافسية 
التمور المصرية بالعالم

تمر »المجهول« بمصرتمر »المجهول« بمصرتمر »المجهول« بمصرتمر »المجهول« بمصر

شـــجرة النخيـــل هـــي شـــجرة الحيـــاة، وهـــي مصـــدر الـــرزق لكثيـــر مـــن األمـــم وخاصـــة العربيـــة، وتنتشـــر زراعـــة نخيـــل البلـــح فـــي معظـــم محافظـــات 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، وقـــد حبـــا هللا مصـــر بظـــروف مناخيـــة متباينـــة وبالتالـــي انعكـــس ذلـــك علـــى أصنـــاف التمـــر املختلفـــة فنجـــد أن نخيـــل 
 
ً
 ومـــن ســـاحل البحـــر األحمـــر شـــرقا

ً
 إلـــى حـــدود الســـودان جنوبـــا

ً
التمـــر يـــزرع علـــى طـــول وعـــرض الجمهوريـــة مـــن ســـاحل البحـــر املتوســـط شـــماال

. 
ً
حتـــى حـــدود ليبيـــا غربـــا

الظـــروف  فـــي  التنـــوع  هـــذا  خـــال  ومـــن 
املناخيـــة تنوعـــت أصنـــاف التمـــور املصريـــة 
بجميـــع املحافظـــات حيـــث نجـــد األصنـــاف 
الرطبـــة والنصـــف رطبـــة والجافـــة.  وكشـــف 

تقريـــر صـــدر عـــن منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة 
مصـــر  أن  عـــن  )الفـــاو(،  املتحـــدة  لألمـــم 
إنتـــاج  فـــي  األول  املركـــز  تحتـــل  أصبحـــت 
التمـــور علـــى مســـتوى العالـــم، حيـــث بلـــغ 

إنتاج مصر من هذا املحصول االســـتراتيجي 
نحـــو 1.7 مليـــون طـــن فـــي العـــام بمـــا يعـــادل 
نحـــو %18 مـــن اإلنتـــاج العالمـــي، ويتـــوزع فـــي 
كل مـــن واحـــة ســـيوة، والواحـــات البحريـــة، 
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والـــوادي الجديـــد، وأســـوان بفضـــل تطويـــر 
برنامـــج النخيـــل والتمـــور فـــي مصـــر بالتعـــاون 
مـــع وزارة  التجـــارة والصناعـــة  بيـــن وزارة 
الزراعـــة واســـتصاح األرا�ســـي، مـــع التوســـع 
فـــي مناطـــق إنتـــاج جديـــدة، والتعـــاون بيـــن 
املزارعيـــن واملنتجيـــن واملصدريـــن فـــي مجـــال 
النخيـــل والتمـــور لتصبـــح كميـــات التصديـــر 
 
ً
ســـنويا طـــن  ألـــف   40 نحـــو  التمـــور  مـــن 
ومضاعفتها إلى 120 ألف طن في السنوات 
الخمـــس املقبلـــة بعـــد أن أصبحـــت مصـــر 

علـــى خارطـــة التجـــارة العامليـــة. 

املـــزارع  مـــن  عشـــرات  مصـــر  وتضـــم 
االســـتثمارية املتخصصة في زراعة النخيل 
وإنتـــاج التمـــور فـــي عـــدد كبيـــر مـــن محافظـــات 
أنظمـــة  تطبـــق  والتـــي  املصـــري،  القطـــر 
الجـــودة العامليـــة فـــي كافـــة حلقـــات سلســـلة 
القيمـــة، وتشـــتمل بدورهـــا علـــى عشـــرات 

املجـــدول. نخيـــل  أشـــجار  مـــن  اآلالف 

لقد أثبتت الدراسات العلمية التي أجريت 
 علـــى أن جمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

ً
مؤخـــرا

هـــي مـــن بيـــن أفضـــل الـــدول لزراعـــة صنـــف 
 ملناســـبة الظـــروف املناخيـــة 

ً
املجهـــول نظـــرا

مـــن  اإلنتـــاج  مدخـــات  وتوفـــر  املتوفـــرة، 
مساحات أرا�سي قابلة للزراعة، والخبرات 
الفنيـــة والكـــوادر البشـــرية والعمالـــة املدربـــة 
بتكلفـــة مناســـبة، كمـــا تتمتـــع مصـــر بموقـــع 
اتفاقيـــات  مـــن  وبالعديـــد  فريـــد،  جغرافـــي 
التجـــارة الحـــرة التـــي تربـــط مصـــر مـــع االتحاد 
األوروبـــي وحـــوض البحـــر املتوســـط والـــدول 
العربيـــة وإفريقيـــا واملغـــرب العربـــي وتركيـــا 
وأمريـــكا الجنوبيـــة ودول شـــرق آســـيا، األمـــر 
الـــذي يعمـــل علـــى زيـــادة التنافســـية الدوليـــة 
 عـــن توفـــر ســـوق 

ً
للتمـــور املصريـــة، فضـــا

 للزيـــادة الســـنوية 
ً
محلـــي كبيـــر ومتزايـــد نظـــرا

فـــي عـــدد الســـكان وتزايـــد الوعـــي واســـتهاك 
التمـــور ملـــا لهـــا مـــن قيمـــة غذائيـــة وصحيـــة 

مرتفعـــة، وللتوســـع فـــي اســـتخدام التمـــور.

الزراعـــات  فـــي  مســـتمر  توســـع  وهنـــاك 
الحديثـــة مـــن صنـــف املجهـــول الـــذي أشـــتهر 
صنـــف  وهـــو  »املجـــدول«  باســـم  بمصـــر 
عالـــي الجـــودة تتركـــز زراعتـــه فـــي املحافظـــات 
التاليـــة: أســـوان، الـــوادي الجديـــد، املنيـــا، 
جنـــوب  البحريـــة(،  )الواحـــات  الجيـــزة 
وخـــال  األحمـــر.  البحـــر  جنـــوب  ســـيناء، 
العـــام املا�ســـي تخطـــت بشـــائر اإلنتـــاج تمـــر 
املجهـــول الفاخـــر إلـــى ألـــف طـــن تـــم توجيـــه 
جـــزء منهـــا للســـوق املحلـــي والـــذي أصبـــح 
علـــى وعـــي تـــام بدرجـــات الجـــودة املختلفـــة 
لهـــذا الصنـــف مـــع توجيـــه كميـــة مـــن اإلنتـــاج 
كان  والتـــي  العامليـــة  لألســـواق  للتصديـــر 
مـــن بينهـــا كنـــدا وتركيـــا واإلمـــارات واملغـــرب 
وجـــاري فتـــح أســـواق جديـــدة، حيـــث يصـــل 
 
ً
تعداد أشجار صنف املجهول بمصر حاليا
حوالـــي 1.4 مليـــون نخلـــة، منهـــا حوالـــي 600 
ألـــف نخلـــة بـــدأت بالفعـــل فـــي اإلثمـــار، ومـــن 
املتوقـــع زيـــادة إنتاجيتهـــا بمعـــدل ســـنوي، 
نتيجـــة لزيـــادة عـــدد النخيـــل املثمـــر ولزيـــادة 
االســـتثمارات املصريـــة والعربيـــة الجديـــدة 
 
ً
فـــي هـــذا القطـــاع، كمـــا تقـــوم مصـــر حاليـــا

النخيـــل  لزراعـــة  مشـــروع  أكبـــر  بإنشـــاء 
وإنتـــاج التمـــور باملنطقـــة علـــى مســـاحة 40 
ألـــف فـــدان تتســـع لعـــدد 2.5 مليـــون نخلـــة 
 إنشـــاء املخـــازن املبـــردة واملجمـــدة 

ً
متضمنـــا

ومحطات الفرز والتعبئة وخطوط اإلنتاج 
القصـــوى  االســـتفادة  لتحقيـــق  املتنوعـــة 

والعمـــل علـــى تعظيـــم القيمـــة املضافـــة.

 أصل صنف املجهول

 أصـــدر الخبيـــر الزراعـــي الدولـــي، الدكتـــور 
عبـــد الوهـــاب زايـــد األميـــن العـــام لجائـــزة 
واالبتـــكار  التمـــر  لنخيـــل  الدوليـــة  خليفـــة 
الزراعـــي بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، 

التمـــور(،   
ُ
ة ُدرَّ )املجهـــول  بعنـــوان  كتـــاب 

وهـــو مؤلـــف علمـــي رفيـــع املســـتوى واألول 
وموطـــن  أصـــل  يوثـــق  الـــذي  نوعـــه  مـــن 
صنـــف املجهـــول التـــي تشـــتهر بـــه جهـــة درعـــة 
تافيالـــت باململكـــة املغربيـــة، وقـــد ســـاهم 
فـــي إعـــداد الكتـــاب 8 وزراء زراعـــة فـــي الـــدول 
 
ً
املنتجـــة للتمـــور، باإلضافـــة إلـــى 44 باحثـــا
 مـــن 

ً
 يمثلـــون 13 بلـــدا

ً
 زراعيـــا

ً
 وخبيـــرا

ً
وعاملـــا

بينهـــا املغـــرب، إلـــى جانـــب 4 منظمـــات دوليـــة.

حيـــث خطـــف تمـــر »املجهـــول« أنظـــار العالـــم 
 إلـــى املكانـــة 

ً
حولـــه عـــن باقـــي التمـــور، نظـــرا

العامليـــة التـــي وصـــل إليهـــا حيـــث تربـــع تمـــر 
»املجهـــول« علـــى الئحـــة أفضـــل وأجـــود وأغلـــى 
التمـــور فـــي العالـــم، وكثـــر الحديـــث عـــن اســـم 
وأصـــل هـــذا الصنـــف، وكثـــر معـــه العبـــث فـــي 
هاتيـــن النقطتيـــن )أصـــل التســـمية وأصـــل 
الصنـــف( حتـــى بـــات ُيقـــال فـــي بعـــض املحافـــل 
في نسب تمر املجهول إلى هذه الدولة أو تلك، 
ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة تأصيـــل هـــذا الصنـــف 
ضمـــن كتـــاب علمـــي  وذلـــك لســـببين األول 
تثبيـــت حـــق اململكـــة املغربيـــة فـــي أصـــل وجـــذر 
تمـــر »املجهـــول«، والثانـــي هـــو تصحيـــح اســـم 
»املجهـــول« باللغتيـــن العربيـــة واالنجليزيـــة.

واعتبـــر الدكتـــور عبـــد الوهـــاب زايـــد أن هـــذا 
الكتاب هو بمثابة دحض علمي للشائعات 
التـــي راجـــت حـــول أصـــل صنـــف املجهـــول 

»المجهول«
دخل إلى مصر 

بين عامي 2003 
و2004
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ورد االعتبـــار ألصـــل الصنـــف الـــذي ينتشـــر 
بشـــكل عام في كافة املناطق التابعة لواحة 
إلقليـــم  التابعـــة  أطرافهـــا  بـــكل  تافيالـــت 
الرشـــيدية مثـــل أرفـــود واملعاضيـــط وتزيمـــي 
لوحدهـــا،  )بوذنيـــب(  وليـــس  والنواحـــي 
ســـواء كانـــت مراكـــز حضريـــة )مثـــل ارفـــود، 
بوذنيـــب، الراشـــيدية، كلميمـــة، بوعنـــان، 
الريصانـــي، تنجـــداد..( أو جماعـــات قرويـــة 
محمـــد  بنـــي  ريصانـــي،  الزريقـــات،  )مثـــل 
الســـيفة،  الســـفاالت،  سجلماســـة، 
الطـــاوس، فركلـــة العليـــا، فركلـــة الســـفلى، 
أن   

ً
مضيفـــا تيغوســـت..(،  علـــي،  ســـيدي 

منطقـــة )بوذنيـــب( بجهـــة درعـــة تافيالـــت 
لهـــا خصوصيـــة وهـــي أن الفســـائل الــــ )11( 
ســـوينجل(  )والتـــر  الدكتـــور  أخذهـــا  التـــي 
كانـــت  أمريـــكا  إلـــى  وأرســـلها   1927 عـــام 
بالتحديـــد مـــن )بوذنيـــب(. وهـــذا الكتـــاب 
موثق بدراسات وشهادات علمية من )44( 
 فـــي نخيـــل صنـــف 

ً
ــا  متخصصـ

ً
ــا  وباحثـ

ً
خبيـــرا

املجهول من ثاثة عشر دولة تقوم بزراعة 
أمريـــكا،  مثـــل  أراضيهـــا  علـــى  »املجهـــول« 
افريقيـــا،  جنـــوب  اســـتراليا،  إســـرائيل، 
املكسيك، األردن، مصر، ناميبيا، وغيرها.

رحلة املجهول من املغرب إلى العالم

وعـــن نطـــق اســـم »املجهـــول« أكـــد الدكتـــور 
نطـــق  اختـــاف  أن  زايـــد  الوهـــاب  عبـــد 
اســـم »املجهـــول« ســـواء باللغـــة العربيـــة أو 
اإلنجليزيـــة أو الفرنســـية كان مصـــدر قلـــق 
ألن  الصنـــف،  هـــذا  ورواج  ســـمعة  علـــى 
توحيـــد االســـم يســـاهم بشـــكل طبيعـــي فـــي 
ارتفـــاع مؤشـــر الســـمعة وزيـــادة الطلـــب علـــى 
هـــذا التمـــر دون غيـــره، لكـــن عندمـــا تختلـــف 
اســـم  كل  أن  املســـتهلك  يظـــن  األســـماء 
هـــو لصنـــف مختلـــف عـــن اآلخـــر وبالتالـــي 
ســـيحجم عـــن الشـــراء إال إذا صـــادف نفـــس 
االســـم الراســـخ فـــي ذهنـــه، مـــن هنـــا تأتـــي 

أهميـــة توحيـــد االســـم بـــكل اللغـــات. حيـــث 
قمنـــا بجمـــع كافـــة األســـماء املتداولـــة باللغـــة 
اإلنجليزية والفرنسية بطريقة خاطئة وهي 
 Majdoul(، )Mejhol(،( علـــى النحـــو التالـــي
 )Madqul(، )Majhool(، )Majhul(،
 )Mashghul(، )Mechghoul(،
 )Medjeheul(، )Medjool(، )Medjoul(،
واالســـم   ...،))Mejhool(، )Mejool

 .)Mejhoul( هـــو  الصحيـــح 

 ال 
ً
أمـــا فـــي اللغـــة العربيـــة حيـــث نجـــد عـــددا

بـــأس بـــه مـــن األســـماء املتداولـــة بطريقـــة 
خاطئـــة وهـــي علـــى النحـــو التالـــي: )مجـــدول(، 
)مغهـــول(،  )مدجهـــول(،  )مجـــول(، 
)مـــدول(،  )مدغـــول(،  )مجدهـــول(، 
هـــو  الصحيـــح  واالســـم  )مشـــغول(،... 

. ملجهـــول( ا (

عبـــد  البروفســـير  الكتـــاب  مؤلـــف  وأكـــد 
الوهـــاب زايـــد أن »املجهـــول« نشـــأ نخيلـــه 
فـــي املغـــرب، بإقليـــم  مـــن وادي تافيالـــت 
الرشـــيدية. وتـــم تأكيـــد املنشـــأ مـــن خـــال 
مـــن  للعديـــد  النـــووي  الحمـــض  تحليـــل 
عينـــات نخيـــل املجهـــول التـــي تـــم جمعهـــا مـــن 
مناطـــق متنوعـــة بمـــا فـــي ذلـــك املغـــرب ومصـــر 
وأظهـــرت  األمريكيـــة.  املتحـــدة  والواليـــات 
هـــذه الدراســـة التـــي قـــام بهـــا الباحـــث املغربـــي 
صنـــف  أن  الهميـــزي،  محمـــد  الدكتـــور 
املجهـــول هـــو أحـــد أصنـــاف )Landrace( من 

املغـــرب.

ومعلـــوم خـــال القـــرن الســـابع عشـــر، عـــرف 
املجهول بأنه تمر عالي الجودة وكانت ثماره 
تبـــاع بســـعر أعلـــى مـــن األصنـــاف األخـــرى فـــي 
أســـواق إنجلتـــرا وإســـبانيا فـــي ذلـــك الوقـــت، 
كمـــا كان معظـــم التمـــر يحضـــر إلـــى أوروبـــا 
مـــن تافيالـــت. ولســـوء الحـــظ، فـــإن حـــدوث 
مرض البيوض الناجم عن فطر موجود في 

 ألول مـــرة فـــي 
ً
التربـــة والـــذي تـــم وصفـــه علميـــا

 )Foex & Vayssière( عـــام 1919 مـــن قبـــل
التمـــور  مـــزارع  مكثـــف  بشـــكل  دّمـــر  قـــد 
املغربيـــة. وكان صنـــف املجهـــول مـــن بيـــن 
أكثـــر األصنـــاف حساســـية للمـــرض، وبالتالـــي 
مـــن  الطازجـــة  املجهـــول  تمـــور  اختفـــت 
األســـواق األوروبيـــة بعـــد انخفـــاض إنتاجهـــا 

بشـــكل ملحـــوظ.

وهنـــاك إجمـــاع علـــى أن صنـــف املجهـــول 
نشـــأ فـــي واحـــة تافيالـــت حيـــث يوفـــر نهـــر زيـــز 
املياه للواحة التي تقع على ارتفاع 764 متر 
عن ســـطح البحر. وتقع في الوقت الحاضر 
درعـــة،  )جهـــة  الرشـــيدية،  إقليـــم  ضمـــن 
واحـــات  أكبـــر  هـــي  وتافيالـــت  تافيالـــت(. 
اململكـــة ومـــكان لزراعـــة التمـــور القديمـــة، 
 ألطلـــس النخيـــل املغربـــي األخيـــر، كمـــا 

ً
وفقـــا

لثلـــث أصنـــاف  هـــي موطـــن  تافيالـــت  أن 
 
ً
نخيل التمر املسجلة، 151 من 453 صنفا

مـــن التمـــور.

تمـــر  علـــى  التعـــرف  رحلـــة  وبـــدأت  هـــذا، 
والتـــر  الدكتـــور  انضـــم  عندمـــا  املجهـــول 
ســـوينجل إلـــى اللجنـــة الفرنســـية فـــي املغـــرب 
للتعامـــل مـــع التهديـــد املزعـــج الـــذي يشـــكله 
مـــرض البيـــوض علـــى أشـــجار النخيـــل، وفـــي 
رحلـــة ميدانيـــة قـــام بهـــا عـــام 1927 إلـــى واحـــة 
تافيالـــت، حـــدد ســـوينجل مزرعـــة مجهـــول 
صحيـــة فـــي قريـــة بوذنيـــب الصغيـــرة. وتـــم 
 فـــي الفســـائل 

ً
 قويـــا

ً
اختيـــار نخلـــة تظهـــر نمـــوا

حيـــث تمـــت إزالـــة ســـتة أحجـــام قياســـية 
وتجهيزهـــا  صغيـــرة،  فســـائل  وخمســـة 
للشـــحن، وتعبئتهـــا فـــي صنـــدوق وشـــحنها إلـــى 
واشـــنطن العاصمـــة، حيـــث وصلـــت بعـــد 

حوالـــي خمســـة أســـابيع.

ومـــن املهـــم ماحظـــة أن جميـــع الفســـائل الــــ 
)11( جـــاءت مـــن نفـــس الشـــجرة وبالتالـــي 
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. وحـــرص مســـؤولو 
ً
فهـــي متطابقـــة وراثيـــا

الحجـــر الزراعـــي فـــي الواليـــات املتحـــدة علـــى 
عـــدم دخـــول محتمـــل ملـــرض البيـــوض إلـــى 
بالحجـــز  مـــن وضعهـــا  البـــد  وكان  البـــاد، 
الزراعـــي ومـــن ثـــم تبخيـــر فســـائل املجهـــول ثـــم 
زراعتها تحت إشرافهم في مكان بعيد لعدة 
ســـنوات، فـــي منطقـــة ال توجـــد فيهـــا أشـــجار 
النخيـــل. وتـــم اختيـــار الطـــرف الجنوبـــي مـــن 
واليـــة نيفـــادا، علـــى طـــول نهـــر كولـــورادو، 

كموقـــع للحجـــر الصحـــي.

املوقـــع  إلـــى  الســـفر  مـــن  الفســـائل  ونجـــت 
 .1927 يوليـــو   4 فـــي  بنجـــاح  وتـــم زراعتهـــا 
حيـــث وافـــق أحـــد مزارعـــي أمريـــكا علـــى رعايـــة 
الفســـائل وريها، مع زيارات إشـــرافية دورية 
مـــن قبـــل مهنـــدس زراعـــي مـــن محطـــة التمور 
التابعة لوزارة الزراعة األمريكية في إنديو، 
بكاليفورنيـــا. وفـــي وقـــت مبكـــر، ماتـــت )2( 
فســـيلة ونجت الـ )9( فســـائل األخرى. وبعد 
ثاث سنوات، كانت الفسائل التسعة تنتج 
فسائل خاصة بها. وبعد ثماني سنوات من 
الحجـــر الصحـــي، تـــم اإلعـــان عـــن صحـــة 

جميـــع النباتـــات دون أي دليـــل علـــى وجـــود 
أخـــرى.  أمـــراض  أي  أو  البيـــوض  مـــرض 
الفســـائل  كانـــت  الوقـــت،  ذلـــك  وبحلـــول 
التســـعة األصليـــة قـــد أنتجـــت 64 فســـيلة 
إضافيـــة. وفـــي صيـــف عـــام 1936، تـــم زرع 
جميـــع الفســـائل البالـــغ عددهـــا 73 فســـيلة 
فـــي محطـــة التمـــور فـــي إنديـــو دون خســـائر.

الفســـائل  التمـــور  محطـــة  وأتاحـــت 
للمزارعين في كاليفورنيا وأريزونا ابتداء من 
األربعينيـــات مـــن القـــرن املا�ســـي، وتوســـعت 
مـــزارع املجهـــول باســـتخدام الفســـائل منـــذ 
ذلـــك الحيـــن. كمـــا رأينـــا أن نمـــو املجهـــول 
بشـــكل ناجـــح فـــي أمريـــكا قـــد أثـــار االهتمـــام 

فـــي العديـــد مـــن البلـــدان األخـــرى، واكتســـبت 

الواليات املتحدة سمعة كمصدر للفسائل 

الســـليمة مـــن صنـــف املجهـــول ذات األصـــل 

املغربـــي.

املجهول في مصر 

أكـــد البحـــث العلمـــي عـــن زراعـــة املجهـــول 

للباحـــث  العربيـــة  مصـــر  جمهوريـــة  فـــي 

الدكتـــور أمجـــد القا�ســـي والدكتـــور شـــريف 

الشربا�سي أن صنف املجهول بمصر يتميز 

بمميـــزات عديـــدة منهـــا: أنـــه صنـــف متأخـــر فـــي 

النضـــج ممـــا يســـمح بخفـــض املنافســـة بينـــه 

وبين األصناف األخرى مبكرة النضج، ومن 

حيـــث املواصفـــات فيتمتـــع بشـــكل جميـــل 

وحجـــم كبيـــر ونســـبة حـــاوة مناســـبة ممـــا 

 للتصدير وخاصة الى أوروبا 
ً
يجعله مرغوبا

وأمريكا، ومن الناحية الزراعية ال يتعرض 

إلـــى كـــم كبيـــر مـــن اإلجهـــادات البيئيـــة التـــي 

تؤثـــر علـــى عمليـــة التلقيـــح فـــي بدايـــة املوســـم 

ممـــا يقلـــل مـــن تكاليـــف اإلنتـــاج ويـــؤدي إلـــى 

عقـــد واثمـــار جيـــد.

مصر من أفضل 
الدول لزراعة صنف 

المجهول
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مناخ وبيئة مصر
مناسبة لزراعة املجهول

تعـــد جمهوريـــة مصـــر العربيـــة مـــن أفضـــل 
ملناســـبة   

ً
نظـــرا املجهـــول  لزراعـــة  الـــدول 

توفـــر مدخـــات  كمـــا  املناخيـــة،  الظـــروف 
اإلنتـــاج والكـــوادر البشـــرية والعمالـــة املدربـــة 
األرا�ســـي  ومســـاحات  مناســـبة،  بتكلفـــة 
الازمـــة، كمـــا يتيـــح موقـــع مصـــر الجغرافـــي 
وخطـــوط الشـــحن واالتفاقيـــات التجاريـــة 
التـــي تربطهـــا مـــع العديـــد مـــن دول العالـــم 
والتجمعـــات زيـــادة التنافســـية فـــي تصديـــر 
 عـــن توفـــر ســـوق محلـــي كبيـــر 

ً
املنتـــج، فضـــا

فـــي عـــدد  للزيـــادة الســـنوية   
ً
ومتزايـــد نظـــرا

الســـكان وتزايـــد الوعـــي واســـتهاك التمـــور ملـــا 
لهـــا مـــن قيمـــة غذائيـــة وصحيـــة مرتفعـــة.

وتضم مصر عشرات من املزارع االستثمارية 
املتخصصـــة فـــي زراعـــة نخيـــل البلـــح وإنتـــاج 
التمـــور تحتـــوي علـــى عشـــرات اآلالف مـــن 
نخيـــل املجهـــول، ويتـــم التصريـــح باســـتيراد 
شـــتاتها بمعرفة وزارة الزراعة واســـتصاح 
هـــذه  معظـــم  وتطبـــق  املصريـــة.  األرا�ســـي 
املـــزارع أنظمـــة الزراعـــة العضوية والنظيفة 
إلنتـــاج تمـــور خاليـــة مـــن اآلثـــار الكيميائيـــة 
الضـــارة، وحاصلـــة علـــى شـــهادات 
مثـــل  العامليـــة  الجـــودة 
 G l o b a l (

بمصـــر  تتوفـــر  كمـــا   .)Gap – GRASP
املخـــازن املبـــردة ومحطـــات الفـــرز والتعبئـــة 
ألحـــدث   

ً
وفقـــا املـــزارع  لهـــذه  التابعـــة 

التقنيـــات العامليـــة، وحاصلـــة علـــى شـــهادات 
 FSSC22000(،( مثـــل  العامليـــة  الجـــودة 

.))ISO22000(، )BRC

وأكـــد البحـــث الـــذي أعـــده الدكتـــور أمجـــد 
نخيـــل  عـــدد  إجمالـــي  أن  علـــى  القا�ســـي 
 حوالـــي 1.4 

ً
املجهـــول بمصـــر وصـــل حاليـــا

مليـــون نخلـــة، منهـــا حوالـــي 600 ألـــف نخلـــة 
بيـــن  تتـــراوح  انتاجيـــة  بمتوســـط  مثمـــرة 
وتصـــل  للنخلـــة،  جـــرام  كيلـــو   70  –  60
الحالـــي  الوقـــت  فـــي  االجماليـــة  االنتاجيـــة 
، تزيـــد 

ً
ــا يزيـــد عـــن 3 ألـــف طـــن ســـنويا إلـــى مـ

بمعـــدل ســـنوي لزيـــادة عـــدد النخيـــل املثمـــر 
والعربيـــة  املصريـــة  واالســـتثمارات   

ً
ســـنويا

الجديـــدة، حيـــث تشـــجع الدولـــة االســـتثمار 
السياســـية  القيـــادة  وتولـــي  عـــام،  بشـــكل 
بقطـــاع   

ً
خاصـــا  

ً
اهتمامـــا الدولـــة  وأجهـــزة 

زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج التمـــور بمصـــر لكونـــه 
أحد القطاعات الواعدة لزيادة الصادرات 

التنميـــة. وتحقيـــق 

وفي هذا الصدد بدأ منذ عام 2018 إنشاء 
أكبـــر مزرعـــة نخيـــل باملنطقـــة علـــى مســـاحة 
40 ألـــف فـــدان تتســـع لعـــدد 2.5 مليـــون 
نخلة بمحافظتي الوادي الجديد وأسوان 
األصنـــاف  لزراعـــة 
املختلفـــة مـــن النخيـــل، 
حيـــث تـــم خـــال 
ميـــن  لعا با

األخيرين زراعة ما يزيد عن 700 ألف نخلة 
مـــن صنـــف املجهـــول، ويتضمـــن املشـــروع 
إنشـــاء املخـــازن املبـــردة واملجمـــدة ومحطـــات 
التعبئة وخطوط االنتاج املتنوعة لتحقيق 
االســـتفادة القصـــوى والعمـــل علـــى تعظيـــم 

القيمـــة املضافـــة.

حيث أكد الباحث الدكتور أمجد القا�سي 
مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية 
التكنولوجيـــا  ومراكـــز  الزراعـــي  والتصنيـــع 
التجـــارة  بـــوزارة  الصناعـــي  واالبتـــكار 
والصناعـــة، علـــى أن زراعـــة نخيـــل املجهـــول 
 بجـــودة عاليـــة 

ً
فـــي مصـــر بـــدأت منـــذ 15 عامـــا

الواحـــات  فـــي  املجهـــول  زراعـــة  وتنتشـــر 
وتوشـــكى  الداخلـــة  واحـــات  مـــع  البحريـــة 
الهيئـــة  أن   

ً
مضيفـــا العوينـــات،  وشـــرق 

والجـــودة  للمواصفـــات  العامـــة  املصريـــة 
تقوم بإعداد أول مواصفة قياسية مصرية 
أول  املواصفـــة  هـــذه  وتعتبـــر  للمجهـــول 
مواصفـــة للمجهـــول علـــى مســـتوى الوطـــن 
العربي ويرى الباحث أنه البد من االهتمام 
باملمارسات الزراعية حتى نحصل على تمر 
املجهـــول عالـــي الجـــودة مـــن خـــال معامـــات 
ــا بعـــد الحصـــاد وعمليـــات الفـــرز والتبريـــد  مـ
باإلضافـــة إلـــى تعظيـــم القيمـــة املضافـــة حتـــى 
يدخـــل فـــي الصناعـــات املتعـــددة لاســـتفادة 
العامليـــة  التجـــارة  بحجـــم  الفائـــض  مـــن 
للمجهـــول وكذلـــك الترويـــج علـــى املســـتوى 
منتجـــي  جهـــود  بتضافـــر   

ً
مطالبـــا املحلـــي، 

صنـــف املجهـــول فـــي الـــدول العربيـــة للعمـــل 
املشـــترك علـــى الترويـــج لهـــذا الصنـــف لفتـــح 

أســـواق واعـــدة جديـــدة.  

هل من املمكن أن يق�سي صنف 

املجهول على زراعة األصناف األخرى 

من التمور املصرية مع الوقت؟ 

: بالطبـــع 
ً
رد الباحـــث د. أمجـــد القا�ســـي قائـــا
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ال.. وعلـــى الرغـــم مـــن أن تمـــر املجهـــول يحتـــل 
 إال أنـــه يوجـــد ســـوق لألصنـــاف 

ً
األعلـــى ســـعرا

األخـــرى فـــي شـــرق آســـيا وأفريقيـــا وأوروبـــا 
األصنـــاف  ألن   

ً
نظـــرا الجنوبيـــة  وأمريـــكا 

 
ً
 وبالتالـــي هنـــاك أيضـــا

ً
األخـــرى أقـــل ســـعرا

الطلـــب عليهـــا مـــن تلـــك الـــدول.

شـــريف  الدكتـــور  الزراعـــي  الخبيـــر  يؤكـــد 
الشـــربا�سي مديـــر املعمـــل املركـــزي ألبحـــاث 
النخيـــل الســـابق أن صنـــف املجهـــول مـــن 
املتحـــدة  الواليـــات  وقامـــت  مغربـــي  أصـــل 
تكمـــن  وهنـــا  املجهـــول  بتطويـــر  األمريكيـــة 
علـــى  يديهـــا  وضعـــت  أمريـــكا  أن  املشـــكلة 
املرحلـــة التـــي يحتاجهـــا الســـوق األجنبـــي مـــن 
تنـــاول املجهـــول باختـــاف العـــرب، وقـــال 
الشـــربا�سي أن صنـــف املجهـــول يتـــم تناولـــه 
فـــي مرحلتيـــن همـــا )جـــاف ونصـــف جـــاف( وال 
يســـمح تناولـــه فـــي مرحلـــة البســـر »الخـــال«، 
 ،

ً
وفـــي األصـــل العـــرب تـــأكل املجهـــول جافـــا

أمـــا الشـــعب األوربـــي واألمريكـــي ال يســـتهوى 
تناولـــه ســـوى  فـــي مرحلـــة الجفـــاف وهنـــا 
فضلـــت أمريـــكا أن تأخـــذ مرحلـــة مـــن مراحل 
نصـــف  مرحلـــة  وهـــي  املجهـــول  ثمـــار  نمـــو 
جـــاف رطـــب، وهـــذا هـــو االســـم الـــذي قمـــت 
بتسميته عن هذه املرحلة بمعنى أن نسبة 
الرطوبـــة التـــي يفضـــل تناولهـــا عنـــد الشـــعب 
األمريكـــي واألوربـــي مـــن 27 % - 23 %  وفـــي 
حالـــة زيـــادة نســـبة الرطوبـــة فـــي الثمـــرة ال 
يفضلونهـــا، وعندمـــا وجـــدوا فـــي هـــذه الثمـــرة 
فوائـــد كثيـــرة منهـــا كبـــر حجـــم الثمـــرة، أقـــل 
حـــاوة فـــي الطعـــم، ال يســـرب العســـل علـــى 
األيـــدي بعكـــس األصنـــاف األخـــرى، ســـهل 
تناولـــه فـــي أي وقـــت ومـــن هنـــا جـــاءت شـــهرة 
صنف املجهول وأصبح رقم )1( في السوق 
األصنـــاف  ســـائر  عـــن  واألوربـــي  األمريكـــي 

األخـــرى مـــن التمـــور.

حدثـــت  عندمـــا  الشـــربا�سي:  د.  وأوضـــح 

طفـــرة كبيـــرة ونهضـــة فـــي زراعـــة النخيـــل بـــدأ 
بنفـــس  املجهـــول  بصنـــف  يهتمـــوا  العـــرب 
املواصفات والشكل الذي يحتاجه السوق 
يســـتطيعوا  حتـــى  واألمريكـــي  األوروبـــي 
املنافســـة، وعندمـــا قمـــت بتأســـيس املعمـــل 
املركـــزي للنخيـــل عـــام 1993 بمصـــر، بدأنـــا 
مـــن اآلخـــر بمعنـــى أننـــا قمنـــا بدراســـة الســـوق 
ملعرفـــة ماهـــي األصنـــاف الجيـــدة الصالحـــة 
إلـــى مصـــر وقمنـــا  للتصديـــر حتـــى ندخلهـــا 
باتخـــاذ اتجاهيـــن همـــا تحســـين األصنـــاف 
أصنـــاف  إدخـــال  مـــع  بالتـــوازي  املصريـــة 

جيـــدة مطلوبـــة للســـوق الخارجـــي.

وفـــى عـــام 1999 تـــم إدخـــال بلـــح البرحـــي إلـــى 
مصـــر بكثافـــة عـــن طريـــق وزارة الزراعـــة 
وتقبلها الســـوق املصري وأصبح تمر البرحي 
مـــن األصنـــاف املرغوبـــة للعـــرب باإلضافـــة 
إلـــى أن نطاقهـــا املناخـــي واســـع يتـــم زراعتهـــا 
فـــي البـــاد العربيـــة، أمـــا صنـــف املجهـــول 
فقـــد دخـــل مصـــر بيـــن عامـــي 2003 و2004 
علـــى شـــكل نباتـــات، ومـــن هنـــا كان للمعمـــل 
فـــي  مصـــر  فـــي  كبيـــر  دور  للنخيـــل  املركـــزي 
املجهـــول وطريقـــة  بثمـــرة  النـــاس  تعريـــف 
كيفيـــة  الشـــركات  ومســـاعدة  زراعتهـــا 
تقليمهـــا وتوزيعهـــا فـــي مصـــر. وبالتالـــي أصبـــح 
فـــي مصـــر إقبـــال كبيـــر علـــى صنفـــي  لدينـــا 

واملجهـــول. البرحـــي 

وحـــول ســـبل رفـــع جـــودة صنـــف املجهـــول 
قـــال  العامليـــة  املنافســـة  وتحقيـــق  بمصـــر 
الباحث د. شـــريف الشـــربا�سي قمت بعمل 
كتـــاب بعنـــوان »الدليـــل املصـــور لزراعـــة 
وخدمـــة نخيـــل البلـــح والتمـــور فـــي مصـــر« 
والزراعـــة  األغذيـــة  منظمـــة  عـــن  وصـــدر 
لألمـــم املتحـــدة )الفـــاو( حـــول كيفيـــة زراعـــة 
ومنهـــا  مصـــر  فـــي  النخيـــل  أصنـــاف  جميـــع 
صنفـــي البرحـــي واملجهـــول، ويعتبـــر أول كتـــاب 
 
ً
فـــي العالـــم يخاطـــب املـــزارع مباشـــرة نظـــرا

يفهمهـــا  التـــي  والصـــورة  الكلمـــة  لساســـة 

العامة، ثم قمنا بتوثيق األصناف املصرية 

ودخـــول صنـــف املجهـــول مصـــر فـــي »أطلـــس 

الباحـــث  مـــع  بالتعـــاون  بمصـــر«  النخيـــل 
الدكتـــور رضـــا رزق، ويعتبـــر صنـــف املجهـــول 

لـــه منـــاخ خـــاص وقـــد قمـــت بعمـــل خريطـــة 

توضـــح الجـــودة العاليـــة لوجـــود املجهـــول فـــي 

مصر يتمثل في الحزام املمتد من محافظة 

املنيـــاـ الواحـــات البحريـــةـ ســـيوة وتعتبـــر هـــذه 

املناطـــق مـــن أفضـــل األماكـــن التـــي تصلـــح 

لزراعـــة املجهـــول وال تحتـــاج لجهـــد كبيـــر 

 ألن املنـــاخ فـــي تلـــك األماكـــن يتناســـب 
ً
نظـــرا

مـــع صنـــف املجهـــول وتصـــل الجـــودة  100 

%، أمـــا باقـــي املناطـــق األخـــرى بمحافظـــات 

وواحـــات مصـــر ســـوف تحتـــاج إلـــى مجهـــود 

وتعـــب كبيـــر وتصـــل الجـــودة فـــي تلـــك املناطـــق 

بنســـبة مـــن 60 % إلـــى 75 %.

   املصادر

الدكتـــور    للباحـــث  بحثيـــة  دراســـة 

أمجـــد القا�ســـي والباحـــث الدكتـــور شـــريف 

الشـــربا�سي. 

فـــي    والتمـــور  البلـــح  نخيـــل  أطلـــس 

مصـــر، منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة لألمـــم 

)الفـــاو(. املتحـــدة 

كتـــاب املجهـــول درة التمـــور، جائـــزة   

واالبتـــكار  التمـــر  لنخيـــل  الدوليـــة  خليفـــة 

الزراعـــي.   

   48221 العـــدد  األهـــرام  جريـــدة 

بتاريخ 15 سبتمبر 2018.

لألنبـــاء علـــى    العربـــي  املغـــرب  وكالـــة 

االنترنـــت.  شـــبكة 

خليفـــة    لجائـــزة  اإلعامـــي  املركـــز 

الدوليـــة لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي.
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جنـــى 
ُ
ـــى بالنخيـــل الشـــعراُء وســـّموه بأميـــر البســـاتين والحقـــول وزاد الغنـــي والفقيـــر واملغتـــرب واملســـافر. نخيـــُل التمـــر رمـــز العطـــاء والتســـامي، ت

ّ
تغن

ـــس فـــي الوجـــدان العربـــي منـــذ ُوجـــد العربـــي 
ّ

 مـــن الســـلوى وأحلـــى مـــن املـــّن؛ لـــم ُيبخ
ّ

ى، لتكـــون ألـــذ
ّ
هـــا شـــت

ُ
ِثمـــاُره كالشـــهد مـــن كل لـــوٍن ُيحـــّب، مذاق

.
ً
 وِرفعـــة

ً
واقتـــرن بصحرائـــه ونخلتـــه وَجَملـــه إلـــى يومنـــا هـــذا بحقيقتـــه أو رمزيتـــه، والتـــي نراهـــا تتجلـــى فـــي الكتـــب الســـماوية؛ مـــا زاده شـــرفا

 بعـــَض الســـطور عـــن 
ّ
ـــط

ُ
إنـــه المتيـــاز أن أخ

ِقطـــاع نخيـــل التمـــر األردنـــي ودور التعـــاون 
األردنـــي اإلماراتـــي فـــي تطويـــر هـــذا القطـــاع 
الهـــام فـــي هـــذه املجلـــة وهـــي رائـــدة املجـــات 
العربّيـــة املتخّصصـــة بالنخيـــل. حيـــث بـــات 
النخيل يحظى بأهمية بالغة جَعلت األردن 
 لتنميـــة هـــذا القطـــاع 

ً
يطلـــق اســـتراتيجية

 منـــه لخلـــق 
ً
لألعـــوام )2020-2030(، ســـعيا

بيئٍة تمكينّيٍة للتوسع في زراعة نخيل التمر 
ومأسســـة  وتصديـــره  وتصنيعـــه  وإنتاجـــه 
 لقيمتـــه 

ً
قطـــاع النخيـــل مـــن جهـــة، وتقديـــرا

والصحـــي  والغذائـــي  الثقافـــي  املـــوروث  فـــي 
بهـــا  يتمتـــع  التـــي  االقتصاديـــة  والفـــرص 
االستثمار في قطاع النخيل، وتجدر اإلشارة 
ِعَبْتـــُه جائـــزة 

َ
هنـــا إلـــى الـــدور املحـــوري الـــذي ل

واالبتـــكار  التمـــر  لنخيـــل  الدوليـــة  خليفـــة 
الزراعي في مساندة ودعم الجهود الوطنية 

فـــي إعـــداد هـــذه االســـتراتيجية الهامـــة.

 
ً
 ملحوظة

ً
 ســـنوية

ً
أصبح األردن يشـــهد زيادة

فـــي املســـاحات املزروعـــة بالنخيـــل؛ حيـــث 
فاقـــت املســـاحة املزروعـــة عـــن )40,000( 
؛ )70%( 

ً
دونـــم و )750,000( نخلـــة تقريبـــا

منهـــا مـــن صنـــف املجهـــول، و )%20( مـــن 
 )10%( الــــ  تشـــكل  بينمـــا  البرحـــي،  صنـــف 
 أخـــرى، وهـــي وتيرة 

ٌ
 مختلفـــة

ٌ
الباقيـــة أصنـــاف

ـــن األردن مـــن رفـــع صادراِتـــه 
ّ
عمـــل دؤوب مك

 ،
ً
مـــن التمـــور بحوالـــي )2000( طـــن ســـنويا

وتخفيض مستورداِته بنحو )1000( طن، 
تفـــوق  بنســـبة  املحلـــي  االســـتهاك  وتلبيـــة 

الخمســـين باملائـــة.

 
ً
اهتمامـــا تولـــي  األردنيـــة  الزراعـــة  وزارة 

علـــى  فتحـــرص  القطـــاع،  بهـــذا   
ً
خاصـــا

والتعريـــف  األردنيـــة  التمـــور  ترويـــج 
بجودتهـــا العاليـــة ومذاقهـــا املميـــز مـــن خـــال 
املشـــاركة فـــي املحافـــل واملعـــارض املحليـــة 
واإلقليميـــة والدوليـــة، حيـــث يشـــكل هـــذا 
 لـــدى الـــوزارة ضمـــن خطتهـــا 

ً
القطـــاع أولويـــة

 
ً
االســـتراتيجية الوطنيـــة، جعلْتـــه ُمســـتقِطبا

العمـــل،  عـــن  العاطليـــن  الشـــباب  آلالف 
وقـــد ســـاهم اإلقبـــال علـــى االســـتثمار فيـــه 
فـــي إدخـــال مدخـــات إنتـــاج جديـــدة وإنتـــاج 
صناعـــات تحويلّيـــة مـــن مـــادة التمـــر، ورفـــع 
قيمة العامة التجارية للتمور األردنية من 
خـــال توقيـــع تعاقـــداٍت تســـويقّيٍة لهـــا، إلـــى 
ذلـــك فقـــد أتـــاح ذلـــك املجـــال أمـــام الـــذراع 
بمؤسســـة  واملتمثـــل  للـــوزارة  اإلقرا�ســـي 
اإلقراض الزراعي لتوســـيع قاعدة التمويل 
والتعبئـــة  التدريـــج  لعمليـــات  املوّجهـــة 
والتغليـــف ملنتجـــات التمـــر لقيمتهـــا املضافـــة 
والعائـــد  املحلـــي  املســـتوى  علـــى  العاليـــة 
االقتصـــادي علـــى املتـــر املكعـــب مـــن امليـــاه.

الزراعيـــة،  للبحـــوث  الوطنـــي  املركـــز  فـــي 
الذراُع البحثيُّ لوزارة الزراعة ومن منطلق 
سعِينا لتطوير وتنمية زراعة نخيل التمر، 
نـــا البحثـــي ينطـــوي بشـــكل أسا�ســـي 

َ
فـــإن عمل

فـــي  هامـــٍة  تطبيقيـــٍة  مشـــاريَع  تنفيـــذ  علـــى 
مجـــال نخيـــل التمـــر، وفـــق خطـــط عمليـــة 

د. نزار جمال حداد
مدير عام املركز الوطني للبحوث الزراعية، اململكة األردنية الهاشمية

 drnizarh@gmail.com           -           director@narc.gov.jo

قطوف من ذهب َيَتأَلأل بتعاون عربيقطوف من ذهب َيَتأَلأل بتعاون عربي

نخيل التمر األردنينخيل التمر األردني
قطوف من ذهب َيَتأَلأل بتعاون عربيقطوف من ذهب َيَتأَلأل بتعاون عربي
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وفـــي  واضحـــة  اســـتراتيجيات  علـــى  مبنيـــة 
مواضيع متعددة كتأثير حبوب اللقاح على 
اإلنتاجيـــة ونوعيـــة الثمـــار فـــي صنَفـــْي البرحـــي 
واملجهـــول، االحتياجـــات املائيـــة للنخيـــل، 
التقشـــير فـــي ثمـــار النخيـــل، سوســـة النخيـــل 
واملكافحـــة  الحيويـــة  املكافحـــة  الحمـــراء، 
املتكاملـــة آلفـــات وأمـــراض النخيـــل وتجويـــد 
اإلدارة املزرعية لبســـاتين النخيل وتقنيات 
مـــا بعـــد الحصـــاد؛ وبمـــا يحقـــق اســـتدامة 
 مـــن خـــال 

ً
هـــذا القطـــاع وتطويـــره وخاصـــة

تبـــادل الخبـــرات ونقلهـــا للمزارعيـــن والفنييـــن 
واملتخصصيـــن فـــي مجـــال النخيـــل. ويعمـــل 
املركـــز الوطنـــي للبحـــوث الزراعيـــة بشـــكٍل 
وثيـــٍق ومتكامـــٍل مـــع وزارة الزراعـــة وجمعيـــة 
التمور األردنية وكافة الجهات ذات العاقة 
الخـــاص  القطـــاع  شـــركاُت  رأســـها  وعلـــى 
النخيـــل،  قطـــاع  فـــي  العامليـــن  واملزارعيـــن 
 مـــن تحديـــد األولويـــات البحثيـــة التـــي 

ً
بـــدءا

يجـــب الســـير وفقهـــا للنهـــوض بهـــذا القطـــاع 
واســـتدامته، باإلضافـــة إلـــى اجتـــراع الحلـــول 
املمكنـــة للمشـــاكل التـــي تواجُهـــه ومزارعيـــه.

 التعاون 
َ
التعاوُن األردنّي اإلماراتّي ُيعتبر ُدرة

فـــي هـــذا القطـــاع؛ جمعيـــة التمـــور األردنيـــة 
 فـــي التشـــبيك بيـــن مزارعـــي 

ً
 بـــارزا

ً
لعبـــت دورا

التمـــور األردنييـــن وجائـــزة خليفـــة الدوليـــة 
لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي، وتوطيـــد 
العاقـــة التـــي تربـــط األخيـــرة بـــوزارة الزراعـــة 
في الترويج لقطاع التمور األردني من خال 
تنفيذ املهرجان الدولي للتمور األردنية عبر 
دوراته الثاث لألعوام )2018-2021(. وال 
 إن أشـــرُت إلـــى الـــدور املحـــوري 

ً
أف�ســـي ســـرا

لجمعيـــة التمـــور األردنيـــة فـــي نشـــر املعـــارف 
ومخرجـــات االبتـــكار املنبثقـــة عـــن الجائـــزة 
بشـــكل  التمـــور  مزارعـــي  علـــى  وتعميمهـــا 
خاص، واملهتمين بهذا القطاع بشكل عام.

وملا تحظى به جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر واالبتكار الزراعي من ســـمعة مرموقة 
 
ً
علـــى عـــدة مســـتويات فقـــد القـــت إقبـــاال

 مـــن باحثـــي املركـــز، ملـــا أصبحـــت 
ً
شـــديدا

تتبـــوأه مـــن موضـــع تقديـــر واحتـــرام كبيرْيـــن 
النخيـــل علـــى  املهتميـــن بقطـــاع  ِقبـــل  مـــن 
ـــن عـــدد منهـــم 

ّ
مســـتوى العالـــم؛ حيـــث تمك

مـــن حصـــد جوائـــز املســـابقة املنعقـــدة علـــى 
هامـــش مهرجـــان التمـــور األردنيـــة فـــي حقـــل 
التطبيقيـــة  العلميـــة  البحـــوث  أفضـــل 
حيـــث فـــاز بحـــث حـــول التلقيـــح فـــي النخيـــل 
2018(؛  )العـــام  غنيـــم  هانـــي  م.  للزميـــل 
د.  للزميـــل  للنخيـــل  املائيـــة  واالحتياجـــات 
نعيـــم مزاهـــرة )العـــام 2019(؛ والتقشـــير فـــي 
ثمـــار النخيـــل للزميـــل م. رائـــد لطفـــي )العـــام 

 علـــى فـــوز املركـــز بطباعـــة 
ً
2021(، عـــاوة

كتّيـــب بعنـــوان »الدليـــل العلمـــي والعملـــي 

لتحســـين إنتاجيـــة تمـــر صنـــف املجهـــول« 

للزميـــل م. رائـــد لطفـــي كواحـــٍد مـــن خمســـين 

 فـــي زراعـــة النخيـــل وإنتـــاج 
ً
 متخصصـــا

ً
كتّيبـــا

مبـــادرة  الزراعـــي ضمـــن  التمـــور واالبتـــكار 

»سلســـلة الــــ 50 كتّيـــب فـــي عـــام الــــ 50«.

للتمـــور  األول  الدولـــي  املهرجـــان  ومنـــذ 

 ،2018 عّمـــان  فـــي  ُعقـــد  الـــذي  األردنيـــة 

بمراعـــاة  الجائـــزة  اهتمـــام  منطلـــق  ومـــن 

املعاييـــر الُفضلـــى فـــي إنتـــاج التمـــور والتعبئـــة 

والتغليـــف وتعزيـــز ثقافـــة االبتـــكار والبحـــوث 

ـــّرم عـــدد مـــن 
ُ
العلميـــة فـــي هـــذا القطـــاع، ك
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األردنييـــن ومـــن بينهـــم الزميلـــة د. منـــى مشـــعل 
عـــام 2019، إلـــى جانـــب تكريـــم عـــدد مـــن 
الشـــخصيات املهتمـــة بقطـــاع النخيـــل فـــي 
املهرجـــان  دورات  هامـــش  علـــى  اململكـــة 

األردنيـــة. للتمـــور  الدولـــي 

الوطنـــي  للمركـــز  الفرصـــة  أتيحـــت  وقـــد 
 2021 عـــام  خـــال  الزراعيـــة  للبحـــوث 
للتشـــبيك بيـــن منتســـبي حاضنـــة االبتـــكار 
مـــع  فـــي املركـــز  الزراعيـــة  وريـــادة األعمـــال 
املهرجـــان  ورّواد  والريادييـــن  املبتكريـــن 
الدولـــي الثالـــث للتمـــور، مـــا ســـمح بترويـــج 
بـــراءات اختراعاتهـــم وخبراتهـــم ومنتجاتهـــم 
فـــي هـــذا القطـــاع للكثيريـــن علـــى املســـتويين 

والخارجـــي. الداخلـــي 

وفـــي العـــام 2022، شـــارك املركـــز الوطنـــي 
للبحوث الزراعية في املؤتمر الدولي السابع 
لنخيـــل التمـــر الـــذي نظمتـــه الجائـــزة في شـــهر 
آذار/ مـــارس 2022 فـــي العاصمـــة أبوظبـــي، 
 لعرض ِخبرات املركز 

ً
في تجربة كانت فريدة

وتجاربـــه فـــي عمليـــة زيـــادة اإلنتـــاج وتحســـين 
نوعيته، وعْرض بحث علمي تطبيقي حول 
ظاهـــرة التقشـــير فـــي ثمـــار النخيـــل، وقـــد كانت 
 لاســـتزادة مـــن 

ً
 ذهبيـــة

ً
فـــي الحقيقـــة فرصـــة

الخبرات والتجارب العديدة التي تم طرحها 
مـــن شـــتى أنحـــاء العالـــم، ببحـــوث علميـــة بلـــغ 
باإلضافـــة  علميـــة،  ورقـــة   )140( عدُدهـــا 
إلـــى )71( ملصـــق علمـــي، أضافـــت الكثيـــر 
لرصيـــد املعرفـــة فـــي مجـــال النخيـــل لتحقيـــق 
التنميـــة املســـتدامة واالرتقـــاء بهـــذا القطـــاع 
علـــى املســـتوى الوطنـــي. كمـــا شـــمل املؤتمـــر، 
 من معالي الشيخ نهيان مبارك 

ً
 الفتا

ً
تكريما

التـــي  الشـــخصيات  مـــن  لعـــدد  نهيـــان  آل 
ســـاهمت فـــي خدمـــة وتطويـــر قطـــاع زراعـــة 
املســـتويات  التمـــور علـــى  وإنتـــاج  النخيـــل 
الوطنيـــة والدوليـــة، وكان لـــألردن نصيـــٌب 
وافـــٌر مـــن هـــذا التكريـــم مـــن خـــال تكريـــم كل 
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مـــن معالـــي الدكتـــور محمـــود عايد الدويري/ 
التمـــور  وُمـــزارع  األســـبق  الزراعـــة  وزيـــر 
الريـــادي املهنـــدس ثائـــر فيصـــل العـــدوان، 
واملهنـــدس أنـــور هـــال حـــداد رئيـــس جمعيـــة 

التمـــور األردنيـــة.

وفـــي إطـــار التعـــاون البحثـــي األردنـــي اإلماراتـــي، 
ِشـــُق بســـتان النخيـــل بمســـاحة تقـــارب 

َ
يمت

 في محطة الكرامة للبحوث 
ً
زهاء )30( دونما

الزراعيـــة التابعـــة للمركـــز الوطنـــي للبحـــوث 
جّمـــَع الوراثـــَي األكثـــر 

ُ
الزراعيـــة، ليكـــون امل

 مـــن نخيـــل 
ً
 فـــي األردن لــــ )21( صنفـــا

ً
تميـــزا

 )400( بحوالـــي  البســـتان  ليتفـــرد  التمـــر، 
 مـــن اإلمـــارات العربيـــة 

ٌ
هـــا هديـــة

ّ
شـــجرة، ُجل

األصنـــاف  إلـــى   
ً
إضافـــة الشـــقيقة  املتحـــدة 

هـــداة مـــن الجمهوريـــة العراقيـــة الشـــقيقة، 
ُ
امل

وقـــد تمـــت زراعتـــه خـــال األعـــوام )2000-
2004(، وُعـــّزز بزراعـــة حوالـــي )100( فســـيلة 
مـــن نخيـــل تمـــر املجهـــول املنَتجـــة فـــي محطـــات 

املركـــز الوطنـــي للبحـــوث الزراعيـــة.

بيـــن خســـتاوي، برحـــي،  وتتنـــّوع األصنـــاف 
فاخـــر، زهـــدي، مجهـــول، خصـــاب، حاوي، 
خـــاص، دجلـــة نـــور، خضـــراوي، زغلـــول، 
ديـــري،  ســـاير،  ملوـكــي،  بريـــم،  حيانـــي، 
أحمـــر طـــال، فـــراد، غنامـــي، بلـــدي ونبـــوت 
ســـيف. وطموُحنـــا كبيـــر فـــي أن يتـــم توســـيع 
جديـــدة  أصنـــاف  بزراعـــة  البســـتان  هـــذا 
فـــي   

ً
مرغوبـــة لاســـتهاك املحلـــي مســـتقبا

نشـــأ 
ُ
 للغايـــة التـــي أ

ً
إطـــار بحثـــي، اســـتكماال

مـــن أجلهـــا هـــذا البســـتان واملتمثلـــة بتنفيـــذ 
الـــدورات  وعقـــد  التطبيقيـــة،  البحـــوث 
التدريبيـــة املتخصصـــة فـــي النخيـــل، وتنفيـــذ 
ورشـــات العمـــل واأليـــام الحقليـــة للمزارعيـــن 
والفنييـــن بهـــدف تحســـين مهاراتهـــم وزيـــادة 
الزراعيـــة  العمليـــات  بأهـــم  معارفهـــم 
الضروريـــة الازمـــة لخدمـــة أشـــجار النخيـــل 
 والتكييـــس 

ّ
مـــن التقليـــم والتلقيـــح والخـــف

وإنشـــاء شـــبكات الـــري، وليكـــون البســـتان 
 لطالبـــي املعرفـــة مـــن طلبـــة 

ً
 علميـــة

ً
منـــارة

واملهتميـــن  واملزارعيـــن  الزراعـــة  كليـــات 
التمـــر. بنخيـــل 

 
ُ
الدوليـــة  

ُ
االلكترونيـــة  

ُ
املكتبـــة وتتســـّنُم 

ـــنها 
ّ

لنخيـــل التمـــر واالبتـــكار الزراعـــي التـــي دش
نهيـــان  آل  مبـــارك  نهيـــان  الشـــيخ  معالـــي 
وزيـــر التســـامح والتعايـــش، رئيـــس مجلـــس 
أمنـــاء جائـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل التمـــر 
واالبتـــكار الزراعـــي فـــي حزيـــران/ يونيـــو مـــن 
 نشـــِر املعـــارف العلميـــة، 

َ
هـــذا العـــام صهـــوة

 فـــي املكتبـــات الزراعيـــة 
ٌ
 فارقـــة

ٌ
وهـــي عامـــة

فـــي  الجائـــزة  مـــن رغبـــة  تأتـــي  املتخصصـــة 

تحقيـــق اســـتراتيجيتها فـــي توطيـــن املعـــارف 
ونشـــرها، وتتـــواءم مـــع التوجهـــات العامليـــة 
أكثـــر  لتكـــون  القطاعـــات  رقمنـــة  نحـــو 
تنميـــة  فـــي  الريـــادّي  دورهـــا  مـــع   

ً
انســـجاما

التمـــور واالبتـــكار  النخيـــل وإنتـــاج  قطـــاع 
الزراعـــي ســـواء علـــى مســـتوى الدولـــة أو علـــى 
املســـتويات اإلقليميـــة والدوليـــة، ويجعـــل 
  للمزارعيـــن 

ً
 هامـــا

ً
 علميـــا

ً
هـــذه املكتبـــة مـــوردا

والباحثيـــن األردنييـــن والعـــرب املتخصصيـــن 
فـــي هـــذا القطـــاع.

واالنســـجام  التناغـــم  أن  أجـــزم  وأكاد 
التعـــاون األردنـــي اإلماراتـــي مبنـــّي علـــى  فـــي 
اإلمـــارات  دولـــة  بيـــن  األخويـــة  العاقـــات 
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األردنيـــة  واململكـــة  املتحـــدة  العربيـــة 
ـــت، والتـــي رّســـخ 

َ
الهاشـــمية عبـــر عقـــوٍد خل

رواســـيها الراحـــان الكبيـــران جالـــة امللـــك 
الحســـين بن طال وصاحب الســـمو الشـــيخ 
طيـــب هللا  نهيـــان،  آل  ســـلطان  بـــن  زايـــد 
ثراهمـــا، وعـــّزز بنيانهـــا جالـــة امللـــك عبـــد هللا 
الثانـــي بـــن الحســـين وأخـــوه صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، حفظهمـــا 
 
ً
 وتفّردا

ً
هللا، فأثمرت شماريخ التعاون تميزا

على مستوى املنطقة، وما توقيع بروتوكول 
األردنيـــة  الزراعـــة  وزارة  بيـــن  التعـــاون 
والجائـــزة فـــي شـــأن تنظيـــم املهرجـــان الدولـــي 
الرابـــع للتمـــور األردنيـــة فـــي تشـــرين األول/ 
أكتوبـــر 2022؛ وخطـــاب النوايـــا مـــع كليـــة 
الزراعة في الجامعة األردنية لتبادل ونشـــر 
املعلومـــات حـــول األمـــن الغذائـــي والتغذيـــة 
التفاهـــم  ومذكـــرة  الزراعيـــة؛  والتنميـــة 
الصـــادرات  وتطويـــر  تنميـــة  جمعيـــة  بيـــن 
البســـتانية املصريـــة )هيـــا( وجمعيـــة التمـــور 
األردنيـــة للتعـــاون املشـــترك فـــي مجـــال إنتـــاج 
محصـــول النخيـــل والتمـــور بإشـــراف األمانة 
العامة للجائزة، خال مراسم حفل تكريم 
الفائزيـــن بالجائـــزة فـــي آذار/ مـــارس املا�ســـي، 
إال دالئل على تشّعب وتأّصل مهمة الجائزة 
فـــي دعـــم هـــذا القطـــاع الهـــام علـــى مســـتوى 

 مـــن رؤيـــة دولـــة اإلمـــارات 
ً
املنطقـــة، انطاقـــا

العربية املتحدة الشاملة بضرورة التعاون 

والعمـــل املشـــترك مـــع الجميـــع، مـــن خـــال 
تقديـــم الدعـــم علـــى كافـــة األصعـــدة لتكـــون 

 فـــي 
ً
هـــي وأشـــقاؤها مـــن الـــدول العربيـــة دومـــا

املقدمـــة والطليعـــة.

إلـــى فـــرص تطويـــر هـــذا  ومـــا زلنـــا نصبـــوا 

التعـــاون بشـــكل أوســـع وبخاصـــة فـــي مجـــال 

بحـــوث زراعـــة األنســـجة للنخيـــل وبحـــوث 

الوراثيـــة  واألصـــول  الحيويـــة  التقانـــات 

للنخيـــل وتطويـــر تقنيـــات مـــا بعـــد الحصـــاد، 

فهـــذا التعـــاون العلمـــي التقنـــي فـــي قطـــاع 

التمـــور األردنـــي بيـــن وزارة الزراعـــة األردنيـــة 

وأذرعهـــا علـــى الصعيـــد الرســـمي ومـــن خـــال 

جمعيـــة التمـــور األردنيـــة واملزارعيـــن وكافـــة 

العامليـــن فـــي هـــذا القطـــاع مـــن جهـــة، ومـــن 

جهـــة أخـــرى بيـــن جائـــزة خليفـــة الدوليـــة 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي واملؤسسات 

الحكوميـــة واألهليـــة اإلماراتيـــة يصـــّب فـــي 

مصلحة القطاع في البلدين الشقيقين بل 

 على كافة الدول الشقيقة 
ً
وينعكس إيجابا

والصديقـــة املهتمـــة بقطـــاع زراعـــة النخيـــل 

وإنتـــاج التمـــور واالبتـــكار الزراعـــي.
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مسـحـوق الـتـمـرمسـحـوق الـتـمـر

�ملجلد �لر�بع ع�سر, �لعدد 03 , �أغ�سط�س  2022 82



األمينيــة  األحمــاض  مــن  وقليــل  واألليــاف  واملعــادن  بالســكريات  والغنيــة  الغذائيــة  بقيمتهــا  املتميــزة  الصيفيــة  الفواكــه  مــن  التمــور  تعتبــر 
 أن طبيعــة الثمــرة مختلفــة 

ً
 األطفــال والشــباب علمــا

ً
ومحتواهــا الســكري كبيــر فهــي مصــدر لطاقــة الجســم ولديمومــة الحركــة وخصوصــا

مــن حيــث الرطوبــة فمنهــا الرطبــة ونصــف الجافــة والجافــة باالعتمــاد علــى محتــوى الرطوبــة وأن نصنــع مســحوق التمــر أمــر فــي غايــة األهميــة 
بحيــث يســاعد فــي تقليــل الطلــب علــى الســكر البلــوري )ســكر املائــدة( أي بمعنــى آخــر تقليــل الفجــوة الســكرية باالعتمــاد علــى بدائــل الســكر فــي 
االســتهالك بحيــث ال نحتــاج إلــى اســتيراد الســكروز لغايــات صناعــة املشــروبات والعصائــر وإنتــاج الحلويــات... الــخ حيــث يعتبــر مســحوق التمــر 
منتــج مهــم فــي اآلونــة األخيــرة فــي الوطــن العربــي حيــث انتشــرت هــذه الصناعــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات، مصــر، الســودان، 

ســلطنة ُعمــان وفــي جمهوريــة العــراق. 

مزايا مسحوق التمر: 

• سهل النقل والتخزين. 
• تصغير حجم املنتج. 

• تواجد املنتوج على طول السنة. 
• عدم الحاجة إلى مواد حافظة. 

• يحافظ على جودة املنتج. 
• عمليــة التجفيــف تقلــل مــن التفاعــات 

الكيمياويــة. 

• نســبة الرطوبــة قليلــة )أقــل مــدى( بحيــث 
تمنــع النمــو املايكروبــي. 

أمــا أهــم األمــور التــي يجــب االنتبــاه لهــا فــي إنتــاج 

مســحوق التمــر هــي: 

• االبتعاد عن الجفاف السطحي لثمار التمر.
التمــور  وصنــف  بنوعيــة  االهتمــام   •
للتجفيــف يفضــل التمــور القاســية الجافــة 

الشــكل(.  )خشــبية 

• تقطيــع حبــة التمــر لزيــادة املســاحة لفقــد 
اســتخدام  أو  متســاوي  بشــكل  الرطوبــة 

طريقــة الفــرم للتمــور. 

بعض الخبراء يستعملون حامض الليمون 
أو فيتامين C مع املاء )1: 1( ومن ثم تجري 
عمليــة التجفيــف لغــرض املحافظــة علــى 

جماليــة اللــون قبــل عمليــة التجفيــف.

أمــا درجــات الحــرارة املســتخدمة فــي األفران 
هــي 55 م مــع التحريــك بيــن فتــرة وأخــرى. 

إن إنتاج مسحوق التمر من االستخدامات 
الحديثــة لحفــظ التمــور عــن طريــق خفــض 
نســبة الرطوبــة باســتخدام الحــرارة تحــت 
ظــروف مائمــة مــن حيــث درجــة الحــرارة 
ودرجــة الرطوبــة النســبية وســرعة الهــواء 
ممــا يــؤدي إلــى نقــص مــا تحتويــه التمــور مــن 
رطوبــة وبالتالــي ترتفــع نســبة املــواد الصلبــة 

إلــى الحــد الــذي يقــف عنــده نمــو معظــم 
األحيــاء املجهريــة مــع عــدم اإلضــرار بصفــات 
والقيمــة  اللــون  مثــل  الغذائيــة  التمــر 
 يتــم تجفيــف الفواكــه 

ً
الغذائيــة وعمومــا

إلــى حــد %25 رطوبــة والخضــرة %5 أمــا 
 إلى حد 20-25% 

ً
التمور فتجفف اعتياديا

رطوبــة ولكــن فــي حالــة مســحوق التمــر يجب 
وفــي   12%-10 حــد  إلــى  الرطوبــة  خفــض 
 أن املــواد 

ً
بعــض األصنــاف إلــى 6-%8 علمــا

مســتويات  إلــى  ســترتفع  الذائبــة  الصلبــة 
عاليــة 85-%90 فــي التمــور.

أ.د. حسن خالد العكيدي
خبير دولي بزراعة النخيل وانتاج التمور

hassan.alogidi@yahoo.com
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صناعــة  فــي  املســتخدمة  األصنــاف  أهــم 
التمــر مســحوق 

العــراق  فــي   
ً
عمومــا الجافــة  األصنــاف 

أشر�ســي،  زهــدي،  الصنــف  تســتخدم 
مكتومــي، فــي الســعودية ســكري، مكتومــي، 
فــي ســلطنة ُعمــان الخنيــزي أمــا فــي الســودان 
ومصــر فهنــاك الكثيــر مــن األصنــاف الجافــة 
البــركاوي تيمــودا، برتمــودا الجــاو، وكلمــه.

يمكن استخدام الصنف برحي أو البريم في 
مرحلة البســر. 

إن نســبة الســكريات فــي ثمــرة التمــر تزيــد 
التمــر  ســكريات  وتتميــز   78%-70 عــن 
الــدم  إلــى  وانتقالهــا  امتصاصهــا  بســرعة 
مباشــرة وهضمها وخزنها وذلك بســبب أنها 
ســكريات أحاديــة )كلوكــوز وفركتــوز( ولكــن 
فــي بعــض األصنــاف تحتــوي علــى ســكريات 
الســكريات  إلــى  إضافــة  )ســكروز(  ثنائيــة 

األحاديــة. 

الرطبــة  التمــور  فــي  الرطوبــة  نســبة  إن 
)الطريــة( تكــون بحــدود %26 أمــا التمــور 
تجــاوزت  ثمارهــا  التــي  الجافــة  النصــف 
مرحلة الطراوة إلى مرحلة الجفاف النسبي 
ولكــن ال تتصلــب والرطوبــة فيهــا تكــون مــا 

بيــن 20-%22 أمــا املجموعــة الجافــة فــإن 

الرطوبــة فــي ثمارهــا تصــل مــا بيــن 15-20% 

وهنــا ال بــد لنــا مــن اإلشــارة إلــى أن ليــس كل 

التمــور تصلــح لصناعــة مســحوق )التمــر( 

Date Powder ففــي العــراق يمكــن إنتــاج 

التاليــة:  األصنــاف  مــن  التمــر  مســحوق 

الزهدي، الجبجاب، البريم، األشر�سي، أما 

فــي الســعودية يمكــن إنتــاج مســحوق التمــر 

مــن الســكري، الصقعــي، االخــاص ... الــخ 

أما في السودان يمكن استخدام األصناف 

برتمــودا، كلمــه.

وهنــا ال بــد أن نشــير إلــى أن ســكريات التمــر 
بمعنــى  أي   Hygroscopic للمــاء  محبــة 
آخــر أنهــا متميعــة تأخــذ الرطوبــة مــن الجــو 
لــذا فــا بــد مــن إضافــة مــواد ضــد التميــع 

الرطوبــة.  وامتصــاص 

أنواع املياه في التمر: 

ســهلة  وهــذه   Free Water حــرة  ميــاه 
الحــرارة. بدرجــات  االنتــزاع 

وهــذه   Osmosis Water أزموزيــة  ميــاه 
بســهولة  التمــر  مــن  انتزاعهــا  يمكــن  ميــاه 

الحــرارة.  بزيــادة 

ميــاه  وهــذه   Bound Water رابطــة  ميــاه 
االنتــزاع.  صعبــة 

خطوات صناعة مسحوق التمر: 

• اســتام التمــور النصــف جافــة والجافــة 
بمعنــى  أي  الطحــن  لعمليــة  واملائمــة 
والكلوكــوز  الســكروز  علــى  تحتــوي  آخــر 

لفركتــوز.  وا

• أن التمور صالحة وخالية من الفطريات 
والشوائب. 
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• عملية الغسل. 
• عمليــة التجفيــف األولــي والتخلــص مــن 

ميــاه الغســيل. 

• أن تكون خالية من روائح غير مرغوبة. 
• أن تكون محتفظة بلونها ونكهتها. 

أنواع التجفيف: 

•  التجفيف الشم�سي. 
•  التجفيف الصناعي. 
•  التجفيف الشم�سي: 

تعتمــد هــذه الطريقــة علــى تعريــض التمــور 
ألشــعة الشــمس كمصــدر طبيعــي للحــرارة 
وســحب  المتصــاص  الطبيعــي  والهــواء 
الرطوبــة مــن التمــور مــن خــال نشــرها علــى 
ُحصــر داخــل الحقــل أو داخــل مبانــي ومنــه 
مــن يســتعمل الصوانــي علــى رفــوف وتنشــر 
فــوق الســطوح ويمكــن اســتخدام البيــوت 
 أن 

ً
 لهــذا الغــرض علمــا

ً
الباســتيكية أيضــا

 ذات لون مرغوب 
ً
التمور املجففة شمسيا

 أن هــذه العمليــة تحتــاج إلــى 
ً
وجميــل علمــا

أســبوع أو )10( أيــام بحيــث تصبــح الرطوبــة 
12-%14 إلــى )8-12%(. 

فوائد التجفيف الشم�سي )مزايا(: 

• االعتماد على حرارة الشمس. 
 .

ً
• غير مكلف اقتصاديا

• سهولة عملية التجفيف. 
• معداته قليلة. 

• يحافظ على لون املادة الغذائية. 
• السرعة في التجفيف. 

عيوب التجفيف الشم�سي للتمور: 

• عــدم التحكــم بنســبة الرطوبــة فــي الثمــار 
واالعتمــاد علــى الخبــرة.

• استعمال عمالة كبيرة. 

• فقدان بعض العناصر الغذائية. 
• تحتاج إلى مساحة واسعة. 
• الثمار املنتجة أقل جودة. 

• تتعــرض الثمــار إلــى األتربــة والحشــرات 
)تلــوث(.  والطيــور 

• التلوث املعدني. 

أنواع طرق التجفيف الشم�سي: 

)صوانــي  للتجفيــف  األر�ســي  املســتوى   •
األرض(.  علــى 

• التجفيف على رفوف بارتفاع 1م. 
• البيــوت املتعــددة للتجفيــف الشم�ســي 
الشــمس  أشــعة   + شمســية  )طاقــة 

 . ) شــرة ملبا ا

املجففات الشمسية: 

الشــمس  أشــعة  علــى  األولــى  تعتمــد   •
.Absorption وتســمى  وحرارتهــا 

 
ً
• تعتمــد الثانيــة علــى تســخين الهــواء أيضــا

الهــواء  يمــرر  ثــم  ومــن  الشــمس  بحــرارة 
الثمــار.  علــى  الســاخن 

الخلط بين الطريقتين. 

 Shade الظلــي  التجفيــف 
.D r y i n g

هــذا النــوع مــن التجفيــف 
ويحافــظ  الثمــار  يحمــي 
وذلــك  نوعيتهــا  علــى 

: لتحكــم با

الطاقــة  بشــدة   •
 . لشمســية ا

• إن عمليــة التجفيــف بطيئــة 
 مــا ألنهــا تســتخدم الصوانــي 

ً
نوعــا

)الشــبك  الظلــة  تحــت  الشمســية 
األخضــر( أو بيــت زجاجــي. 

العوامل املؤثرة في التجفيف الشم�سي: 

• كمية الثمار في املوسم. 
• كمية الثمار في الدفعة الواحدة. 

• مدة التجفيف وظروف التجفيف. 
• كمية الرطوبة في كل فاكهة أو خضرة. 

• مــدى تأثيــر الحــرارة فــي املوســم )الظــروف 
املناخيــة(. 

التجفيف الصناعي: 

إن التجفيــف الصناعــي لــه أهميــة كبيــرة 
الازمــة  الحراريــة  املؤشــرات  يحقــق  ألنــه 
للتجفيــف فــي وقــت محــدد كمــا أنــه يحقــق 
النظافــة وذلــك باســتخدام املجففــات التــي 
تعمل على الوقود أو الكهرباء وهي بأحجام 
مختلفــة وســعات مختلفــة )طاقــة إنتاجيــة( 
كمــا أنهــا تؤمــن الســيطرة علــى درجــة حــرارة 
املجفــف وســرعة الهــواء، خلخلــة الهــواء، 
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الرطوبة النسبية، درجة الحرارة 45 – 55 
م° للتمــور.

ويعتمد التجفيف الصناعي على استعمال 
وســائل كثيــرة إلزاحــة أكبــر جــزء مــن امليــاه فــي 

الفاكهــة أو الخضــر.

أنواع املجففات الصناعية: 
.Tunnel Dryer مجففات األنفاق

.Conveyer Dryer مجففات الحزام الناقل

.Cabinat Dryer مجففات املقصورات

.Drum Dryer مجففات األسطوانية

.Spray Dryer مجففات الرذاذية

متطلبات التجفيف الصناعي: 

• اعتماده على املجففات.
• اعتماده على الوقود أو الكهرباء.

• املجففات ذات أحجام مختلفة ومسيطر 
ســرعة  الحــرارة،  درجــة  بمنظمــات،  عليهــا 
الهــواء، خلخلــة الهــواء، الرطوبــة النســبية. 

• حرارة التجفيف تتراوح ما بين 45-60 م°.
حساب حرارة التجفيف: 

درجــة   × النوعيــة  الحــرارة   × الثمــار  وزن 

الحرارة النوعية التي ارتفعتها الثمار مع األخذ 

باالعتبــار زيــادة قــدرة الهــواء علــى حمــل البخار 

 مــع درجــة الحــرارة. 
ً
ألنهــا تتناســب طرديــا

مثال: 

علــى  تحتــوي  الطازجــة  الثمــار  مــن  عينــة 
فــرن  فــي  جففــت  نســبتها 50%  ســكريات 

زئبــق  ســم   100 ضغــط  تحــت  كهربائــي 

للســكريات  املئويــة  النســبة  فأصبحــت 

الرطوبــة؟ نســبة  احســب   65%

6500 – 65 س = 5000 

6500 – 5000 = س 

س = 23 

نسبة الرطوبة إذن 23%

اســتخدام  يمكــن  نذكــر  أن  بــد  ال  وهنــا 
 ومــن 

ً
الطريقتيــن، التجفيــف الشم�ســي أوال

إلزالــة  الصناعــي  بالتجفيــف  التكملــة  ثــم 
أكبر قدر من الرطوبة من التمور أو عجينة 
التمــر ونفصــل عجينــة التمــر ألن املســاحة 

أكبــر.  للتجفيــف  الســطحية املعرضــة 

العوامل املؤثرة في سرعة
التجفيف الصناعي: 

• سرعة الهواء 5 متر/دقيقة. 
• الرطوبــة النســبية للهــواء كلمــا كانــت أقــل 
كلمــا كانــت الفائــدة أكبــر ألنهــا مهمــة ألنهــا 
تســبب ظاهــرة الجفــاف الســطحي للثمــار. 

• درجة الحرارة الداخلة للمجفف 45-60  م°. 
• نوعية الثمار املراد تجفيفها. 
• حجم الثمار املراد تجفيفها. 

• مزايا الحفظ بالتجفيف الصناعي: 
• السيطرة على عملية التجفيف.
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• تأميــن أفضــل الظــروف )حــرارة، رطوبــة، 
حركــة الهــواء(. 

• اختزال الزمن. 
• سرعة التجفيف. 

• اختزال التلوث.
• اإلنتاجية نمطية. 

• نوعية الثمار املنتجة ممتازة. 

• مساوئ التجفيف الصناعي: 
• كلفة عالية للتجفيف. 
• كلف عالية للتشغيل. 

أمثلة على درجات الحرارة املستخدمة للتجفيف: 

الحرارة القصوىنوع الفاكهة

°م 55الدراق

° م65املشمش

° م65التفاح

° م65العنب

° م55 اإلجاص

  م°55-45التمر

أمثلة على درجة الحرارة والزمن والرطوبة: 

الرطوبة %الزمن/ساعاتدرجة الحرارةالكمية/كغمنوع الفاكهة

%620-5°م 75-225شرائح التفاح

%1515-10°م70-260الدراق

%1215°م70-255 الكرز

%1215°م م60-255التمور
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تعبئة وخزن الثمار املجففة: 

وضع الثمار في أوعية خشبية أو باستيكية 

معقمة. 

درجة الحرارة 7-12 م. 

رطوبة نسبية 55-60%. 

املخازن جيدة التهوية ومعقمة. 

CaO قد تضاف مواد المتصاص الرطوبة

تأثر التجفيف على األنزيمات: 

التجفيــف يؤثــر علــى األنزيمــات التاليــة مــن 

حيــث الفاعليــة: 

بولي فينول اوكسيدنر.

أنزيم دي كالكترونيز. 

أنزيم السيليلوز.

أنزيم البكنيز.

أنزيم االنفريتز.

املائــي(  )النشــاط  امليكروبــي  النشــاط 

Water Activity

Water Activity )النشاط امليكروبي )النشاط املائي

 الحدود الدنيا لفعالية املاءمجموع األحياء

0.91 البكتيريا

0.81 الخميرة

0.80 العفن

0.75 بكتيريا مقاومة للملح

0.62 بكتيريا مقاومة للسكر

عملية الطحن: 

 :
ً
 أو آليا

ً
1 - نزع النوى يمكن إزالة النوى يدويا

الطحــن  بمعــدات  الطحــن  تجــري عمليــة 

وذلــك  التنعيــم  أو  الجــرش  أو  الفــرم  أو 

وتســحب  التكتــل  ضــد  مــواد  باســتخدام 

للمــاء.  محــب  التمــر  ألن  الرطوبــة 

عملية النخل: 

لهــذا  عبــر مناخــل معــدة  املســحوق  يمــرر 
الغــرض لضمــان تجانــس حبــات املســحوق 

فيجــب  للرطوبــة  محــب  املســحوق  وألن 

وضــع املســحوق فــي أوعيــة محكمــة وغيــر 

نافــذة للرطوبــة ووســط خالــي مــن الهــواء فــي 

وجــود غــاز حامــل كالنيتروجيــن ثــم يعبــأ فــي 

عبــوات تحــت التفريــغ. 

نسبة الرطوبة في املسحوق  %11.5  - البروتين 

 %2.00  -  الدهــون  %0.35 نســبة الحديــد 

%1.25 - %5.4 حســب نــوع التمــر 

أمثلة على: 

)1( إنتاج مسحوق التمر: 

عجينــة تمــر - مــاء 1.5 مــن وزن العجينــة  

- حليــب CMC - 15% كاربوك�ســي مثيــل 

الكالســيوم  فوســفات   -  1% ســيليلوز 

%0.1  ثــم تنشــر فــي صوانــي مــن املعــدن 
االســتانلس ســتيل املدهونــة بزيــت الزيتــون 

االلتصــاق ملنــع 

توضع في فرن درجة حرارته 65 ملدة 12 ساعة

�ملجلد �لر�بع ع�سر, �لعدد 03 , �أغ�سط�س  2022 88



)2( إنتاج مسحوق الدبس: 

مســحوق  علــى  الحصــول  ويمكــن  كمــا 
التاليــة:  بالطريقــة  الدبــس 

دبــس  - نشــا %4.6  - ســترات الكالســيوم 
%1 - عمليــة طحــن للمكونــات الســابقة - 
عمليــة نخــل مــن خــال منخــل ذا مســامات

)3( خلطات مسحوق التمر 

1 كيلــو تمــر منــزوع النــوى - 1.5 كغــم مــاء 
- حســب الخلطــة مســحوق فــول الصويــا  
- حســب الخلطــة صمــغ عربــي بديــل عــن 
 Powder Aid Q341 مثخــن   )CMC(

 Sodium Alginate

عملية التحضير: 

خــاط  فــي  وتوضــع  املكونــات  خلــط  يتــم 
املــاء. مــع  ســتيل  اســتانلس 

توضــع فــي الفــرن ملــدة 7 ســاعات - مــواد 
صلبــة وجامــدة - عمليــة طحــن - إضافــة 
النشــا - إضافــة Sodium Alginate مانعــة 

التكتــل.

)4( خلطة )2(: 

1 كيلــو عجينــة تمــر - فوســفات الكالســيوم 
 CMC كاربوك�ســي مثيــل ســليلوز -  0.5%
%1 - تقطيــع التمــر - إضافــة %15 حليــب 
مجفــف - عمليــة تجفيــف – ملــدة 15-12 
ســاعة / نســبة الرطوبــة % - عمليــة طحــن

مواد مانعة للتكتل غذائية 

كربونــات   -  E500 الصوديــوم  كربونــات 
البوتاســيوم E501 - كربونــات املغنيســيوم 
E504 - ثاثــي فوســفات الكالســيوم 341 - 
مسحوق السليلوز 460 )2(  - بودرة التالك 
353 ب  - الكولينــي E559 - الســليلوز  - 

مساحيق البن، الكاكاو، القهوة - املانيتول 
أحــادي  الكالســيوم  فوســفات   -  E421
الهيدروجيــن - الصمــغ العربــي  - الليســتين 
- أنــواع املكســرات املطحونــة - ســولو وداي 
 E471 - الدهنيــة  لألحمــاض  كليســرايد 
CMC كاربوك�ســي مثيــل ســيليلوز - قائمــة 

املصادر واملراجع:

ســيدة  التمــر  نخلــة  العكيــدي،  حســن 
الثمــر. ودرة  الشــجر 

تجفيف التمور – حســن العكيدي، موقع 
 Saadedine MANAA, :النخلــة العراقيــة
 Maammar yousit 2013 university
 of adrar study of methods for dry
 dates review the traditional drying
 method in region of touat wilaya

.adrar

الفاكهــة  تجفيــف  العكيــدي،  حســن 
لنخلــة  اإللكترونــي  املوقــع   ،Power Pint

العراقيــة.  التمــر 

الطماطــم  لتجفيــف  العلمــي  الدليــل 
.GTI بالشــمس 

أ.د. إيمــان محمــد ســالم، االســتفادة مــن 
جمهوريــة  فــي  الجــودة  منخفضــة  التمــور 
التمــر  بــودرة  )صناعــة  العربيــة  مصــر 
ومعجــون التمــر( الشــجرة املباركــة، نوفمبر 

ص55.  ،2017

الصناعــات  تكنولوجيــا  املحســنة،  املــواد 
الغذائيــة: 

K e n a n & o n l i n e . e o m / u s e r /
foodtecnologycentelposts157229

إلنشــاء  االقتصاديــة  الجــدوى  دراســة 
)دراســة  التمــور  مســحوق  إنتــاج  مصنــع 

التمــور(  إنتــاج مســحوق  ملشــروع مصنــع 

 .2018 إبريــل 

الغذائيــة،  الصناعــات  العانــي،  حامــد 

بالتجفيــف.  األغذيــة  حفــظ 

علي هادي سامي، عاء جبار منهل، دراسة 

والكيمياويــة  الفيزيائيــة  الصفــات  بعــض 

واملايكروبيــة ملســحوق الخــال املنتــج مــن 

بعــض األصنــاف، مجلــد 4، العــدد 2-1، 

2005، مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر. 

file// طريقــة التجفيــف الصناعــي للعنــب

f:JADFCA USB

 Brace Research Institute. How  

 to Make a Solar Cabient Dryer

 for Agricultural Produce. McGill

.University. Quebec, Canada, 1973

 Teaching Manual. Peace Crops.  

.Washington, D.C, 1982

 ILO. Solar Drying: Practical Methods 

 of Food Preservation. ILO, Geneva,

.1986

 Solar Convection Dryer. )A  

 German Research Project( IST

 Energretechrick GmbH, Bonn, Nov

.1 9 9 0

 Fruit and Vegetable Processing.  

 Food Cycle Technology Source

.Book, Vol. 2 UNIFEM, 1993

 Processing: A guide to appropriate 

 equipment. Intermediate

 Technology Publications, London,

 .1 9 9 2
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ً
تتركــز زراعــة النخيــل فــي آســيا وأفريقيــا والعالــم، فــي الــدول العربيــة وإيــران وباكســتان والنيجــر وجنــوب افريقيــا وتشــيلي ويــزرع النخيــل أيضــا

فــي الواليــات املتحــدة فــي صحــراء كاليفورنيــا وأريزونــا كمــا يــزرع فــي املكســيك والبرازيــل واالرجنتيــن واســتراليا وبنغالديــش وبمســاحات محصــورة 
فــي اندونيســيا ومدغشــقر كمــا هــو موضــح فــي املناطــق امللونــة باللــون البرتقالــي فــي الشــكل رقــم )1(.  

تحديات وفرص نخيل التمر

املهندس أنور حداد
رئيس مجلس إدارة جمعية التمور األردنية

info@jodates.org

في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا
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املصدر: دراسة التوزيع الجغرافي والتطور الزمني ملساحة وإنتاج نخلة التمر  في العالم - الدكتور محمد الشرف

التوزيع الجغرافي ملناطق زراعة

يالحظ أن معظم مناطق اإلنتاج تتركز في قارتي آسيا وافريقيا

وبحســب منظمــة األغذيــة والزراعــة 
العامليــة )FAO( فــإن )1.09( مليــون 

هكتــار مزروعــة بـــ )160( مليــون نخلــة 

طــن  مليــون   )9.07( مــن  أكثــر  تنتــج 

 حيــث يــزرع نحــو 5000 صنــف 
ً
ســنويا

العالــم  حــول  النخيــل  أشــجار  مــن 

 في منطقة 
ً
وتتركز زراعة النخيل عامليا

آســيا نحــو )%56( وافريقيــا )43%( 

وتســتحوذ  العالمــي  اإلنتــاج  مــن 

مــن  أكثــر  علــى  العربيــة  املنطقــة 

)%77( مــن اإلنتــاج العالمــي للتمــور 

رقــم  شــكل  البيانــي  الرســم  ويوضــح 

شكل رقم )1( خارطة التوزيع الجغرافي ملزارع نخيل التمر التجارية في القارات الخمس

شكل رقم )2( تطور إنتاج التمور في العالم خالل الفترة )2010-2019(
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 خــال 
ً
)2( تطــور إنتــاج التمــور عامليــا

الفتــرة الزمنيــة )2010 2019-( وتحتــل 
جمهوريــة مصــر العربيــة املركــز األول 
فــي إنتــاج التمــور حيــث يقــدر إنتاجهــا 
مــن التمــور )1.6( مليــون طــن فــي عــام 

2019 تليها  اململكة العربية السعودية 
)1.5( مليــون طــن ثــم جمهوريــة إيــران 
اإلســامية )1.3( مليــون طــن كمــا هــو 
مبيــن فــي الجــدول رقــم )1( )أكثــر عشــر 

دول منتجــة للتمــور فــي العالــم (. 

جدول رقم )1( أكثر عشر دول منتجة للتمور في العالم

أعلى 10 دول منتجة للتمور  في جميع أنحاء العالم
 اإلنتاج السنوي للتمور

الطازجة  )2019( طن متري

جمهورية مصر العربية 1603762

اململكة العربية السعودية 1539756

الجمهورية اإلسامية في إيران 1307908

جمهورية الجزائر الديموقراطية 1136025

جمهورية العراق 639315

جمهورية باكستان 483071

جمهورية السودان 438700

سلطنة ُعمان 372572

االمارات العربية املتحدة 323478

الجمهورية التونسية 288700

التجارة الدولية للتمور

1 - املستوردات العاملية

هــذا وتعتبــر الجمهوريــة الهنديــة أكثــر الــدول 
املســتوردة للتمــور )361 ألــف طــن( مقابــل 
)1.3 مليــون طــن( مــن اجمالــي مســتوردات 
كانــت  مقابــل   2020 عــام  فــي  العالــم 
مستوردات العالم )1.7مليون طن( في عام 
2019 وكانــت مســتوردات دولــة االمــارات 
ألــف طــن( وتلتهــا  املتحــدة )631  العربيــة 
املغــرب وهمــا مــن مجموعــة دول الشــرق 
 )NENA( األدنــى وشــمال افريقيــا، دول الـــ
باقي الدول كما هو مبين في الشكل رقم )3( 
 أن أهــم الــدول املنتجــة هــي 

ً
وهــذا يبيــن أيضــا

مــن أهــم الــدول املســتوردة.

2 - الصادرات العاملية من التمور

أن   )2( رقــم  الجــدول  فــي  البيانــات  تشــير 
اململكــة العربيــة الســعودية تتصــدر الــدول 
فــي  الكميــة  حيــث  مــن  للتمــور  املصــدرة 
عــام 2020 تليهــا إيــران والعــراق واالمــارات 
الترتيــب  علــى  وتونــس  املتحــدة  العربيــة 
وجميــع هــذه الــدول هــي مــن دول مجموعــة 
تونــس  تتصــدر  حيــن  فــي   )NENAـ( الـــ 

شكل رقم )3( أهم الدول املستوردة للتمور خالل الفترة )2019 – 2020(
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واململكــة العربيــة الســعودية هــذه الــدول 
ويعــود  الصــادرات  هــذه  مــن حيــث قيمــة 
هــذه  تصدرهــا  التــي  األصنــاف  الــى  ذلــك 

الــدول مــن حيــث قيمتهــا العاليــة )األســعار( 
حيــث ســجلت التمــور الفلســطينية أعلــى 
معــدل ســعر تلتهــا بعــد ذلــك التمــور املصريــة 

وســجلت أســعار التمــور املصريــة املصــدرة 
أعلى معدل نمو سنوي تلتها التمور األردنية 

.)NENA(مــن مجموعــة دول الـــ

جدول رقم )2( أهم الدول املصدرة للتمور في العالم

التمــور  مــن  املحلــي  معــدالت االســتهالك 
)NENA(  فــي مجموعــة دول الـــ

 )3( رقــم  الجــدول  فــي  املعلومــات  تشــير 
والســعودية  والعــراق  ُعمــان  ســلطنة  أن 
واالمــارات العربيــة املتحــدة علــى الترتيــب 
محلــي  اســتهاك  معــدالت  أعلــى  ســجلت 
للتمــور بمعــدل )60، 45، 35، 18( علــى 
التوالي كغم للفرد الواحد بالسنة، مقارنة 
مــع املعــدل العالمــي الــذي هــو أقــل مــن )1( 

للفــرد. كغــم 

  )NENA( إنتاج وصادرات مجموعة دول الـ

تشــير البيانــات فــي الجــدول رقــم )4( إلــى أن 
 )NENA( اجمالــي إنتــاج مجموعــة دول الـــ
وصــل فــي عــام 2020 الــى )8.1 مليــون طــن( 
مليــون   9( أصــل حوالــي  مــن  التمــور  مــن 
جدول رقم )3( معدل استهالك الفرد للتمور السنوي لعام 2019طــن( مــن اجمالــي إنتــاج التمــور فــي العالــم  
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وأن )%50( مــن هــذا اإلنتــاج يتركــز فــي دول 
املشرق )مصر، السودان، سوريا، األردن، 
 )29%( تليهــا  العــراق(  إيــران،  فلســطين، 
مجموعــة دول الخليــج العربــي )البحريــن، 
العربيــة  االمــارات  الســعودية،  قطــر، 
املتحــدة، اليمــن، الكويــت( وتليهــا )21%( 
)ليبيــا،  افريقيــا   شــمال  دول  مجموعــة 

موريتانيــا، املغــرب، تونــس، الجزائــر( علــى 
الترتيــب وتصــل صــادرات التمــور مــن دول 
هــذه املجموعــة الــى حوالــي )1 مليــون طــن( 
إلــى  تصــدر  طــن(  مليــون   1.7( أصــل  مــن 
الســوق العالمــي مــن الــدول املنتجــة للتمــور 
وأن )%43( مــن صــادرات التمــور مــن دول 
هذه املجموعة )NENA( يتم تصديرها من 

مجموعة دول الخليج تليها )%40( من دول 

املشــرق وتليهــا )%18( مــن مجموعــة دول 

شــمال افريقيــا، كمــا يتبيــن أن أعلــى نســبة 

صــادرات مــن اإلنتــاج املحلــي كانــت مــن دول 

الخليــج العربــي تلتهــا وبنفــس الدرجــة دول 

املشــرق ودول شــمال افريقيــا.

Region countryproduction% of prod.Exports% of exp.
% expo Of 

Prod.

Al
 M

es
hr

eq

EYGEPT16037620.40282360.070.02
SUDAN4387000.112150.000.00
SYRIA35670.00230.000.01

JORDAN233750.0162050.020.27
PALESTINE77290.0062100.020.80

IRAN13079080.321620450.420.12
IRAQ6393150.161822790.470.29

Subtotal40243560.503852130.400.10

N
or

th
 A

fri
ca

Libya1748500.1017290.010.01
Mauritania219260.0120.000.00
Morocco1015370.0610540.010.01
Tunisia2887000.171138870.670.39
Algeria11360250.66541850.320.05

SubTotal17230380.211708570.180.10

GC
C 

&
 Y

em
en

Bahrain130000.01690.000.01
Qatar258430.0100.000.00

Saudi Arabia15397560.661823170.190.12
Oman3725720.16128560.010.03
UAE3234780.142128310.220.66

Yemen643750.0320.000.00
Kuwait36690.0036690.001.00

SubTotal23426930.294117440.430.18
NENATotal8090087 967814 0.12

جدول رقم )4( إنتاج وصادرات دول الشرق األدنى وشمال افريقيا من التمور

التحديــات التــي تواجــه قطــاع النخيــل فــي 

 )NENA( مجموعــة دول الـــ

تواجــه زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور فــي 

دول الشرق األدنى وشمال افريقيا العديد 

مــن التحديــات يقــع معظمهــا فــي اآلتــي:

: انخفــاض اإلنتــاج واإلنتاجيــة والتــي تعــود 
ً
 أوال

لعــدة أســباب منهــا: 

• األصناف التقليدية املزروعة في املنطقة. 

والتقليــدي  الســائد  الزراعــة  نظــام   •
املحاصيــل  مــن  عــدد  تحميــل  يتــم  حيــث 
علــى زراعــة النخيــل كالحمضيــات واملانجــا 
وغيرها وكذلك مسافات الزراعة والكثافة 

الواحــات.  فــي  النباتيــة 
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• االشــتال املزروعــة غيــر معروفــة ومؤكــدة 
األصــول وجــزء منهــا بــذري ال يمثــل األصــول 

التــي جــاءت منهــا. 

الزراعيــة  املدخــات  اســتخدام  عــدم   •
الحديثــة وفــق االحتياجــات املثلــى للنخيــل 
واالعتمــاد علــى املدخــات التقليديــة وعــدم 
إنتــاج  فــي  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام 

التمــور كطــرق الــري الحديثــة. 

• تفتــت الحيــازات الزراعيــة ممــا يــؤدي إلــى 
ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج.

واألمــراض  اآلفــات  مــن  عــدد  انتشــار   •
كاألمــراض  للحــدود  العابــرة  الوبائيــة 
الفطرية وسوسة النخيل الحمراء ما يمثل 
 يؤثر على العائدات املزرعية 

ً
 إقليميا

ً
تحديا

ويرفــع كلــف اإلنتــاج ويحــد مــن القــدرة علــى 
املنافســة كمــا يهــدد ديمومــة القطــاع كمــا 
حصــل فــي املغــرب فــي بدايــات القــرن التاســع 
عشــر وانتشــار مــرض البيــوض وكمــا هــو 
حاصــل فــي العديــد مــن دول اإلقليــم نتيجــة 

تهديــد سوســة النخيــل الحمــراء.  

: املمارسات الزراعية الخاطئة
ً
ثانيا

قبل وبعد الحصاد

الزراعيــة  املمارســات  اتبــاع  عــدم  يــؤدي 
الحســنة ســواء قبــل أو بعــد الحصــاد إلــى 
تدنــي اإلنتــاج واإلنتاجيــة وجــودة اإلنتــاج 
علــى  القــدرة  وعــدم  األســعار  وانخفــاض 
املنافســة فــي الســوق العالمــي كمــا يــؤدي إلــى 
ارتفــاع الفاقــد فــي عمليــات مــا بعــد الحصــاد 
الصافيــة  العوائــد  انخفــاض  إلــى  وبالتالــي 
للمــزارع وربمــا الــى خســائر كبيــرة ســواء علــى 
مســتوى املــزارع أو علــى املســتوى الوطنــي 
العــام فــي هــذه الــدول وهــذا التحدي يعكس 
املرتبطــة  االقتصاديــة  الكفــاءة   

ً
أيضــا

باالســتثمارات فــي هــذا القطــاع واملرتبطــة 

بتدريــب العمالــة وارتفــاع الكلــف اإلنتاجيــة 
العائــد الصافيــة. وتدنــي 

: عوامــل اإلنتــاج واملتمثلــة بــاألرض وامليــاه 
ً
ثالثــا

البحــث  إليهــا  ويضــاف  املــال  ورأس  والعمــل 

التكنولوجيــا  ونقــل  العلمــي 

 
ً
 ونقصــا

ً
حيــث تواجــه دول املنطقــة تفتتــا

التوســع  نتيجــة  الزراعيــة  األرا�ســي  فــي 
واالمتــداد الحضــري وزيــادة فــي الطلــب علــى 
ميــاه الشــرب علــى حســاب حصــة الزراعــة 
مــن امليــاه باإلضافــة إلــى تراجــع جــودة امليــاه 
مــن حيــث امللوحــة والحموضــة والنظافــة 
وارتفــاع نســب التلــوث فــي امليــاه الســطحية 
البشــرية  املمارســات  نتيجــة  والجوفيــة 
الخاطئــة فــي التعامــل مــع البيئــة ولتلــوث 
البشــرية  املخلفــات  عــن  الناتــج  البيئــي 
اســتيعاب  قــدرة  تفــوق  التــي  والصناعيــة 
علــى  ذلــك  كل  وانعــكاس  البيئــي  النظــام 
الزراعــة  فــي  واإلنتاجيــة  الزراعــي  اإلنتــاج 
وقطــاع النخيــل املثمــر منهــا، كمــا أن معظــم 
فــي دول مجموعــة الـــ )NENA( هــي  امليــاه 
ميــاه مشــتركة وحدوديــة ومــن خــارج أرا�ســي 
دول هــذه املجموعــة كميــاه النيــل والفــرات 
ودجلــة ونهــر األردن وامليــاه املشــتركة بيــن 
وســوريا  واألردن  والعــراق  ايــران  مــن  كل 
ومصــر....  وليبيــا  والســودان  والســعودية 
الــخ. مــا يهــدد بنشــوب نزاعــات تؤثــر علــى 
النخيــل  قطــاع  فــي  االســتثمار  مســتقبل 
فــي مناطــق إنتاجــه، وبالرغــم مــن ارتفــاع 
كفــاءة النخيــل فــي اســتخدام امليــاه وقدرتــه 
علــى تحمــل ملوحــة ميــاه الــري وعلــى تحمــل 
العطــش وقلــة امليــاه املتاحــة كمــا هــو ســائد 
في مجموعة دول الـ )NENA( إال أن شجرة 
مــن  عاليــة  كميــات  إلــى  تحتــاج  النخيــل 
امليــاه، كمــا أن كل ذلــك يؤثــر علــى اإلنتــاج 
انخفــاض  وبالتالــي  والجــودة  واإلنتاجيــة  
العائــد علــى املتــر املكعــب مــن امليــاه والعائــد 

علــى االســتثمار ممــا يســتدعي اتخــاذ جملــة 
اإلقليمــي  املســتوى  علــى  اإلجــراءات  مــن 
واملحلــي لرفــع كفــاءة اســتخدام  وتوزيــع 

للزراعــة. املتاحــة  امليــاه 

أخــرى  جهــة  مــن  املناخــي  التغيــر  أن  كمــا 
يؤثــر علــى نقــص فــي امليــاه املتاحــة للزراعــة 
الســطحية منهــا والجوفيــة وارتفــاع فــي تركــز 
االمــاح فــي االحــواض املائيــة كمــا أن التغيــر 
املناخــي يــؤدي إلــى ارتفــاع فــي درجــات الحرارة 
بمعــدالت ســنوية ســتؤثر علــى املــدى البعيــد 
علــى إعــادة توزيــع األصنــاف النباتيــة ومنهــا 
أصنــاف النخيــل املثمــر فــي مناطــق اإلنتــاج 
 )NENA(في دول اإلقليم ومجموعة دول الـ
ممــا قــد يســتدعي إعــادة النظــر فــي األصنــاف 
حســب  مائمــة  األكثــر  إنتاجــه  ومناطــق 
تصنيفهــا الجــاف والرطــب ونصــف الرطب. 
وللتخفيــف مــن آثــار نــدرة امليــاه فــي املنطقــة 
حديثــة  ري  أنظمــة  اســتخدام  يجــب 
الســتخدام األمثــل للميــاه وصيانــة شــبكات 
امليــاه بشــكل مســتمر لخفــض الفاقــد مــن 
امليــاه وكمــا يجــب العمــل علــى تحليــة امليــاه 
املالحــة وتطويــر مصــادر امليــاه عــن طريــق 
الحصــاد املائــي وبنــاء الســدود التجميعيــة 
مليــاه االمطــار ومعالجــة امليــاه املســتخدمة 
وتدوريهــا  اســتخدامها  وإعــادة  )العادمــة( 

لســد نقــص امليــاه.

العمــل والعمالــة الزراعيــة املدربــة واملاهــرة 
والتــي  النخيــل  قطــاع  يحتاجهــا  التــي 
ترتبــط مباشــرة بجــودة اإلنتــاج والكفــاءة 
التحديــات  أهــم  مــن  تعتبــر  االقتصاديــة 
التــي تواجهــه تطــور قطــاع النخيــل فــي دول 
املنطقــة فــي ظــل عــدم االقبــال علــى العمــل 
مجموعــة  دول  فــي  الزراعــي  القطــاع  فــي 
برامــج  تصميــم  يســتدعي  مــا   )NENA(الـــ
موجهــة لتدريــب العمالــة ومنحهــا الحوافــز 
فــي   

ً
خصوصــا النخيــل  قطــاع  فــي  للعمــل 
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املناطــق النائيــة والصحراويــة حيث مناطق 
التمــور. إنتــاج 

رأس املــال: إن دورة رأس املــال فــي قطــاع 
مــع  باملقارنــة  تعتبــر دورة طويلــة  النخيــل 
العديد من الفواكه والخضار وأن الحاجة 
 لصغار 

ً
إلى رأس املال العامل يشكل تحديا

املزارعيــن خاصــة وملزارعــي النخيــل عامــة إذ 
أن كلف تأسيس مزارع النخيل تعتبر عالية 
ويحتاج املزارع إلى عدة سنوات ال تقل عن 
ســبعة الســترداد رأس املــال املســتثمر كمــا 
أن دورة اإلنتــاج الســنوي تعتبــر ســنة كاملــة 
أو كثــر علــى املــزارع أن يســتمر باإلنفــاق علــى 
املزرعــة إلــى حيــن الحصــاد وتجهيــز املنتــج 
املشــترين  قبــل  مــن  أثمانــه  ودفــع  وبيعــه 
 
ً
املحلييــن والخارجييــن وهــذا يتطلــب توفــرا

للســيولة النقديــة امليســرة ويتطلــب حجــز 
مبالــغ لــرأس املــال العامــل. 

: عدم مالئمة البيئة التمكينية 
ً
رابعا

البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا: علــى 
الرغم من أن قطاع النخيل يعتبر من قدم 
فــي  وأعــرق القطاعــات الزراعيــة النباتيــة 
العالــم إال أنــه لــم يحظــى بالبحــث العلمــي 
الكافــي لتحقيــق نقــات نوعيــة وتقــدم فــي 
األصنــاف  وتطويــر  واإلنتاجيــة  اإلنتــاج 
ألســباب تتعلــق بــان معظــم مناطــق زراعــة 
الناميــة  الــدول  نطــاق  فــي  تقــع  النخيــل 
أشــرنا  كمــا  اإلنتــاج  بطــول دورة  ويتعلــق 
إمــا  املتاحــة  واألبحــاث  الدراســات  وكل 
أنهــا تقادمــت وتحتــاج إلــى تحديــث يواكــب 
النخيــل  لزراعــة  االقتصــادي   التحــول 
االقتصاديــة  واألصنــاف  التمــور  وإنتــاج 
أو أنهــا ال تتعــدى تجــارب خاصــة بمناطــق 
معينــة وألصنــاف محــددة، هــذا باإلضافــة 
إلــى قضايــا تتعلــق بالتغيــر املناخــي أو أخطــاء 
تأسيســية كزراعــة أصنــاف غيــر مناســبة أو 

أصنــاف تقليديــة غيــر اقتصاديــة فــي مناطــق 
أنظمــة  واســتخدام   

ً
مناخيــا مناســبة  غيــر 

علــى  انعكــس  ممــا  مناســبة  غيــر  زراعــة 
جــودة اإلنتــاج واإلنتاجيــة هــذا باإلضافــة 
إلــى اهمــال امتــد لفتــرات متأخــرة مــن القــرن 
إلــى  التكنولوجيــا  ادخــال  وعــدم  املا�ســي 
وهــذا  واســع  نطــاق  علــى  النخيــل  قطــاع 
التحدي يســتدعي النهوض بالبحث العلمي 
املوجــة لقطــاع النخيــل وإعــادة تأهيــل كل 
املــزارع التقليديــة علــى أســس علميــة مــع 
الحفاظ على البيئات الخاصة بهذه املزارع 

تســويقية. دراســات  وإجــراء  والواحــات 

املعلومــات  وتبــادل  التدريــب  نقــص 
والتعــاون املحلــي واإلقليمــي أدى وســيؤدي 
األصنــاف  فــي  التدهــور  مــن   

ً
مزيــدا إلــى 

أن  مــن  بــد  ال  وهنــا  واإلنتاجيــة  واإلنتــاج 
لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  لجائــزة  نســجل 
التمــر واالبتــكار الزراعــي دورهــا البــارز خال 
العقديــن املاضييــن ملواجهــة هــذا التحــدي. 

الزراعيــة  السياســات  اســتقرار  عــدم  إن 
وجــود  وعــدم  الحكومــات  بتغيــر  املرتبطــة 
النخيــل  زراعــة  لتطويــر  اســتراتيجي  نهــج 
 
ً
 آخــر لهــذا القطــاع يؤثــر ســلبا

ً
يشــكل تحديــا

علــى  وبالتالــي  والتمويــل  االســتثمار  علــى 
اإلنتــاج واإلنتاجيــة والتســويق خاصــة وأن 
هــذا القطــاع طويــل املــدى عابــر للتغيــرات 
العديــدة التــي تحصــل للسياســات الناظمــة 
لإلنتــاج الزراعــي فــي مناطــق توصــف بأنهــا 

ناميــة.   دول 

: التســويق واملنافســة العاليــة فــي 
ً
خامســا

أســواق محــدودة

العالــم ينتــج حوالــي )9 مليــون طــن( مــن 
التمــور فيمــا تــم تصديــر )1.4 مليــون طــن( 
منهــا فقــط ومــا نســبته )%18( مــن اإلنتــاج 
العالمــي وفــي عــام 2021 علــى ســبيل املثــال 

الكميــات  مــن  مــن )50%(  أكثــر  وجــد أن 
املســتوردة تــم اســتيرادها مــن قبــل ثــاث 
فيمــا  واملغــرب  واإلمــارات  الهنــد  هــي  دول 
تــم تصديــر أكثــر مــن )%65( مــن الكميــات 
أربــع  مــن  العالمــي  الســوق  إلــى  املصــدرة 
دول فقــط هــي العــراق وإيــران والســعودية 
علــى  يــدل  وهــذا  الترتيــب  علــى  واإلمــارات 
محدودية السوق العالمي للتمور ويتطلب 
للتعريــف  الترويجيــة  الجهــود  مــن   

ً
مزيــدا

بأهميــة وقيمــة التمــور الصحيــة والغذائيــة 
العالمــي  املعــدل  أن  إذ  واالقتصاديــة 
كغــم(   1( يتجــاوز  ال  التمــور  الســتهاك 
منخفــض  املعــدل  وهــذا  الواحــد  للفــرد 
مقارنــة مــع معــدالت االســتهاك فــي دول الـــ 
)NENA( كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 
)4( أعاه، كما يؤشر ذلك إلى ارتفاع نسبة 
الفاقــد العالمــي وكذلــك مســتوى األصنــاف 
مهــارات  تطويــر  وعــدم  الجــودة  وتدنــي 
تســويق التمــور فــي الســوق العالمــي وعــدم 
وجــود هيئــات تعمــل علــى تســويق التمــور 
وتوحيــد  املزارعيــن  صغــار  مــن  وتجميعهــا 
جــودة هــذه املنتجــات واملنافســة العاليــة 
فــي أســواق محــدودة مــا يســتدعي التوســع 
ألسواق جديدة في العالم ودراسة األنماط 

فــي هــذه األســواق  االســتهاكية 

الفرص املتاحة

فــي عالــم اليــوم هنالــك العديــد مــن الفــرص 
التــي يمكــن االســتفادة منهــا وتوظيفهــا فــي 
مواجهــة التحديــات التــي تــم اإلشــارة إليهــا 
والتــي تواجــه قطــاع النخيــل فــي مجموعــة 
فــي  تلخيصهــا  يمكــن   )NENAـ( الـــ  دول 

الشــكل رقــم )4( علــى النحــو التالــي: 

بــكل  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تعتبــر 
العلميــات  علــى  وانعكاســاتها  مضامينهــا 
أهــم  مــن  اليوميــة  الزراعيــة  واملمارســات 
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ً
حلــوال تشــكل  أن  يمكــن  التــي  الفــرص 
لتحديــات قطــاع الزراعــة وقطــاع التمــور 
وخاصــة فــي مجــال تخفيــض كلــف اإلنتــاج 
واإلدارة ورفــع القــدرة التنافســية ومهــارة 
اإلنتــاج وتحســين الجــودة كمــا أن ســرعة 
التطــور التقنــي ســاعدت وستســاعد علــى 
تطويــر االبتــكارات ملواجهــة التحديــات التــي 

الزراعــي.  القطــاع  تواجــه 

عملــت  الحديثــة  التكنولوجيــا  أن  كمــا 
علــى تســهيل الكشــف والوقايــة مــن بعــض 
اآلفــات والحشــرات التــي تصيــب النخيــل 

معهــا. التعامــل  وســرعة 

التكنولوجيــا  اســتخدام   
ً
أيضــا وينعكــس 

فــي توفيــر امليــاه واســتخدمها بكفــاءة عاليــة 
عــن طريــق تحديــث أنظمــة الــري لتقليــل 
واالســتخدام  الــري  بميــاه  الفاقــد  مــن 
األمثــل للميــاه عــن طريــق تدوريهــا وتكريرهــا 
مــع  الزراعــة  فــي  أخــرى  مــرة  الســتخدامها 
ملوحتهــا  ذلــك  فــي  بمــا  جودتهــا  مراقبــة 

وتحليتها والرقم الهيدروجيني ملياه الري.

الغذائيــة  بالقيمــة  الوعــي  زيــادة  إن 
فتــح  فــي  فرصــة  تعتبــر  للتمــور  والصحيــة 
أســواق جديــدة وزيــادة الطلــب وتحســين 
العائــد الصافــي للمزارعيــن كمــا أن زيــادة 
الوعي بتأثيرات التغير املناخي زاد من التركيز 
علــى ابتــكار الطــرق والوســائل لرفــع كفــاءة 
اســتخدام امليــاه وتطويــر األصنــاف لتصبــح 
أكثر مائمة للبيئات الجديدة الناجمة عن 
التغيــر املناخــي مــن زيــادة فــي درجــات الحــرارة 
باإلضافــة  هــذا  األمطــار  ميــاه  فــي  ونقــص 
الغذائــي  األمــن  بأهميــة  الوعــي  زيــادة  إلــى 
كورونــا،  بعــد جائحــة   

ً
العالمــي خصوصــا

 مــن مصــادر تحقيــق 
ً
والتمــور تعتبــر مصــدرا

 الرتفــاع قيمــة الطاقــة 
ً
األمــن الغذائــي نظــرا

التــي تحتويهــا )كل 100 غــرام مــن التمــور 
تحتــوي علــى 300 ســعرة حراريــة( زد علــى 
ذلــك إمكانيــة تخزيــن التمــور لفترات طويلة 
بحاالتهــا النصــف جافــة والجافــة ممــا زاد 

االهتمام بالتوسع بزراعة النخيل وتطوير 
أصنافــه وأشــكاله املطروحــة فــي األســواق 
 أو معجونــة أو علــى 

ً
 أو دبســا

ً
ســواء كان تمــرا

شــكل وصفــات غذائيــة متنوعــة وعديــدة 
وكبديــل صحــي للمحليــات وتوســع  البحــث 
عــن أنــواع مقاومــة و متحملــة لنــدرة امليــاه 
وذات إنتاجيــة عاليــة وإدراج التمــور ضمــن 
برامــج  غذائيــة صحيــة لألطفــال والشــباب.

املتجــددة  الطاقــة  اســتخدام  فرصــة  إن 
والبديلــة فــي الزراعــة وإنتــاج التمور وتحلية 
امليــاه تعتبــر مــن أكبــر الفــرص التــي ســيواجه 
بهــا العالــم التحديــات التــي تواجــه إنتــاج 
الغــذاء بتكاليــف مقبولــة ومعقولــة لكفــة 
 
ً
وخصوصــا املجتمــع  وفئــات  طبقــات 

منهــم.  الفقــراء 

إن التصنيــع الغذائــي يشــكل أهــم الفــرص 
إنتــاج  فائــض  تســتوعب  أن  يمكــن  التــي 
ازدهــارا  أكثــر  مســتقبل  وإقامــة  التمــور 

الســماء. باركتهــا  التــي  النخلــة  ملزارعــي 

شكل رقم )4( الفرص املتاحة التي يمكن االستفادة منها وتوظيفها في مواجهة التحديات

الفر�س
الثورة ال�سناعية الرابعة 

واإمكانية اال�ستفادة منها يف 
املمار�سات الزراعية احل�سنة يف 

النخيل

زيادة االهتمام العاملي بالطاقة 
البديلة والزراعة امل�ستدامة

زيادة الوعي بتاأثرات التغر 
املناخي واآثارها ال�سلبية على 
الزراعة والغذاء واال�ستدامة

زيادة الطلب على التمور 
واملنتجات الع�سوية يف 

زيادة الوعي باأهمية وقيمة ال�سوق العاملي
التمور الغذائية وال�سحية

�سرعة التطور يف التقنيات 
احلديثة واال�ستفادة منها 
يف العديد من املجاالت يف 

الزراعة

االهتمام العاملي باالأمن الغذائي
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في ثمار النخيل صنف المجهولفي ثمار النخيل صنف المجهول
تحت ظروف وادي األردنتحت ظروف وادي األردن

تقييم تأثير معامالت الخف على التقشر )االنتفاخ(
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َبـــْر نخيـــل التمـــر )Phoenix dactylifera L.( ثانـــي أهـــم شـــجرة فاكهـــة بعـــد الزيتـــون )Olea europaea( فـــي اململكـــة األردنيـــة الهاشـــمية. 
َ
ُيْعت

وهنـــاك توســـع كبيـــر فـــي زراعـــة النخيـــل فـــي األردن حيـــث تضاعفـــت املســـاحة املزروعـــة بالنخيـــل مـــن 17 ألـــف دونـــم عـــام 2010 إلـــى 35 ألـــف دونـــم 
عـــام 2019، وزاد عـــدد األشـــجار مـــن 264407 إلـــى 511679 شـــجرة خـــالل نفـــس الفتـــرة )الشـــكل 1( )دائـــرة اإلحصـــاء، 2009 و2019(. ونجحـــت 
زراعـــة صنـــف املجهـــول فـــي مناطـــق وادي األردن مـــن ديـــر عـــال، ومناطـــق الغـــور فـــي األردن )Altahat, 2015( وحتـــى وادي عربـــة ومنطقـــة العقبـــة.

فـــإن  األردنيـــة،  التمـــور  جمعيـــة  وحســـب 

 
ً
املساحة املزروعة بالنخيل في األردن حاليا

قـــد تجـــاوزت الــــ 40 ألـــف دونـــم وأن عـــدد 

 .
ً
األشـــجار قـــد بلـــغ 750 ألـــف نخلـــة تقريبـــا

الشـــجرة  هـــذه  بزراعـــة  التوســـع  ويســـتمر 

فـــي األردن نتيجـــة لتوفـــر الظـــروف البيئيـــة 

درجـــات  تحمـــل  علـــى  وقدرتهـــا  املناســـبة 

الحـــرارة املرتفعـــة والجفـــاف وملوحـــة التربـــة 

أو امليـــاه. حوالـــي %70 مـــن هـــذه األشـــجار 

هـــي مـــن صنـــف املجهـــول )Medjool( الـــذي 

ينتـــج األردن %14 مـــن اإلنتـــاج العالمـــي منـــه 

بمـــذاق مميـــز، و%20 مـــن صنـــف البرحـــي 

أصنـــاف  مـــن   10% بينمـــا   ،)Berhee(

مختلفـــة األصنـــاف األخـــرى وتشـــمل كل مـــن: 

أحمـــر طـــال، دقلـــة نـــور، خـــاص، حيانـــي، 
مكتومـــي،  زغلـــول،  خضـــراوي،  زهـــدي، 

لولـــو. حـــاوي، 

ويتنـــج املـــزارع األردنـــي ثمـــار املجهـــول بجـــودة 

عاليـــة علـــى مســـتوى العالـــم بســـبب املنـــاخ 

املناســـب وتوفـــر الظـــروف البيئيـــة املائمـــة 

فـــي منطقـــة وادي األردن الـــذي يعتبـــر مثاليـــا 

ومرغوبـــة  الجـــودة  عاليـــة  تمـــور  إلنتـــاج 

العالمـــي. للســـوق 

وتوســـعت زراعـــة صنـــف املجهـــول بســـرعة 
كبيـــرة فـــي العقـــود القليلـــة املاضيـــة، ويعتبـــر 
حجـــم الثمـــار والقيمـــة الغذائيـــة العاليـــة 
لثمـــار املجهـــول مـــن الخصائـــص الرئيســـية 
للجـــودة التـــي جعلتهـــا تحتـــل املرتبـــة األولـــى 

بيـــن األصنـــاف األخـــرى فـــي األردن.

ومن الضروري للمزارع أن يطبق العمليات 
الزراعيـــة الضروريـــة ومنهـــا إجـــراء عمليـــة 
زيـــادة  فـــي  يســـاهم  ممـــا  املناســـب  الخـــف 
اإلنتاجيـــة ويحســـن مـــن الصفـــات النوعيـــة 
للمنتـــج وينعكـــس علـــى جـــودة املحصـــول 
ويعـــزز نجـــاح هـــذا القطـــاع ويشـــجع علـــى 

بـــه.  االســـتثمار 

ظاهرة التقشر:
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هـــي عبـــارة عـــن انفصـــال غـــاف أو الجـــدار 
اللحميـــة  املـــادة  عـــن  للثمـــرة  الخارجـــي 
)إبراهيـــم، عبـــد الباســـط عـــودة ،2015(، 
مـــن  تقلـــل  فســـيولوجية  ظاهـــرة    وهـــي 
ويعتبـــر  التمـــر،  لثمـــار  التجاريـــة  الجـــودة 
حـــدوث التقشـــر )صـــورة رقـــم :1( فـــي الثمـــار 
الناضجـــة غيـــر مرغـــوب ويقلـــل مـــن القيمـــة 

ماليـــة  ويســـبب خســـارة  للثمـــار  الســـوقية 
كبيـــرة للمزارعيـــن. وتعـــد ظاهـــره التقشـــر 
التمـــور  تواجـــه  التـــي  املشـــاكل  أهـــم  مـــن 
الطريـــة وتعـــد ذات أهميـــة كبيـــرة فـــي بعـــض 
األصنـــاف ومنهـــا علـــى ســـبيل املثـــال املجهـــول 
وال يوجـــد إجابـــات مقاطعـــه تفســـر أســـباب 
هذه الظاهرة والتي تســـبب خســـارة مرتفعة 
للمحصـــول )Gophen, 2021( تتـــراوح بيـــن 
25 إلـــى 50 % مـــن اإلنتـــاج الـــذي يتحـــول 
الثانيـــة  الدرجـــة  إلـــى  األولـــى  الدرجـــة  مـــن 

والثالثـــة ممـــا يقتـــل مـــن قيمته 
لتســـويقية. ا

فـــي 
األردن 

تشـــكل هـــذه 
ة  هـــر لظا ا

 
ً
تحــــــديا

 وهـــــــــي 
ً
كبيـــرا

بحــــاجـــــــــــــة 
لـــى  إ

فـــــــــــة  مـــــعـــــــــــر
بــــــــــها  ســــــــــــبـــــــا أ

م. رائد لطفي أحمد )1(  د. نعيم مزاهرة )2(، د. جمال عياد )3(، م. عمر ابو سمره )4(، م. منال الحياري )5(

)1( باحث بستنة شجرية ونخيل، املركز الوطني للبحوث الزراعية باألردن

)2(، )4(، )5( املركز الوطني للبحوث الزراعية، )3( الجامعة األردنية، كلية الزراعة
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 وأن قطـــاع 
ً
وايـــجـــــــــــــــــاد حلـــول لهـــا خصوصـــا

النــــــخــــــــــيـــــــل يشكل أحـــــــــد أهـــــــم املحـــــــاصيــــــــــل 
الزراعيـــة التـــي ترفـــد االقتصـــاد األردنـــي.

تتميز مرحلة نضج الثمار )الرطب( بنشـــاط 
انزيمـــي شـــديد ويصبـــح الجـــزء اللحمـــي فـــي 
الثمـــرة )mesocarp( أكثـــر طـــراوة ويتحطـــم 
الجدار الخلوي لخايا الجزء اللحمي ويقل 
املـــاء وينكمـــش  الداخلـــي ويفقـــد  ضغطـــه 
ويتقلـــص حجمـــه ويتغيـــر شـــكله الرئي�ســـي، 
الطريـــة  األنســـجة  هـــذه  انكمـــاش  ويعتبـــر 
طبيعيـــة  عمليـــة  هـــي  لرطوبتهـــا  وفقدانهـــا 
تحـــدث فـــي ثمـــار نخيـــل التمـــر جميعهـــا خـــال 

مرحلـــة نضـــج الثمـــار. 

 epidermis( فـــي حيـــن خايـــا غـــاف الثمـــرة 
فـــي  ســـليمة  تبقـــى   )and hypodermis
مرحلـــة النضـــج وال تقـــل مســـاحة ســـطحه 
 ويقـــل ارتباطهـــا 

ً
 كبيـــرا

ً
وال يطـــرأ عليـــه تغيـــرا

بالجـــزء اللحمـــي ويتجعـــد أثنـــاء فقـــد الثمـــرة 
للرطوبـــة وجفافهـــا. يـــؤدي انكمـــاش وتقلـــص 
املادة اللحمية للثمرة أثناء النضج مع بقاء 
مســـاحة غـــاف الثمـــرة كمـــا هـــو دون تغييـــر 

إلـــى حـــدوث تجاعيـــد فـــي غـــاف الثمـــرة فـــي 
املناطـــق التـــي يبقـــى بهـــا غـــاف الثمرة مرتبط 
باملـــادة اللحميـــة، فـــي حيـــن يحـــدث انفصـــال 
اللحميـــة  للمـــادة  الطريـــة  األنســـجة  بيـــن 
وطبقات الجلد في مناطق أخرى من سطح 
الثمـــرة، وهنـــا يجـــب التأكيـــد علـــى أن قـــدرة 
 باملـــادة اللحميـــة 

ً
الجلـــد علـــى بقائـــه مرتبطـــا

للثمـــرة أثنـــاء انكماشـــها يرجـــع إلـــى صفاتـــه 
 .)mechanical properties( امليكانيكيـــة 
ويـــؤدي انفصـــال طبقـــة الجلـــد عـــن املـــادة 
اللحميـــة للثمـــرة إلـــى تجمـــع الهـــواء بينهمـــا 
وهـــذا مـــا يعـــرف بظاهـــرة انفصـــال الجلـــد 

التقشـــر.   أو   )Loose skin(

تتأثـــر جـــودة التمـــور بالعديـــد مـــن عوامـــل مـــا 
قبـــل الحصـــاد مثـــل الـــري والتلقيـــح وخـــف 
الثمـــار وكذلـــك عوامـــل مـــا بعـــد الحصـــاد 
 Al-Yahyai and( مثـــل التخزيـــن واملعالجـــة
وتحمـــل   ،)Manickavasagan, 2012
أشـــجار نخيـــل التمـــر عـــدًدا كبيـــًرا مـــن الثمـــار 
فـــي عناقيدهـــا، يمكـــن أن تســـبب العناقيـــد 
الثقيلة بعض االضطرابات الفسيولوجية 

مثـــل انخفـــاض حجـــم الثمـــار، وزيـــادة نســـبة 
وحـــدوث  النضـــج،  وتأخـــر  الجلـــد،  فصـــل 
 Atawia et al.،( الحمـــل  تبـــادل  ظاهـــرة 

.)2020

العمليـــات  مـــن  الخـــف  عمليـــه  وتعـــد 
 فـــي األصنـــاف مرتفعة 

ً
الضروريـــة وخصوصـــا

الثمـــن مثـــل صنـــف النخيـــل مجهـــول بغـــرض 
صفاتهـــا  وتحســـين  الثمـــرة  حجـــم  زيـــادة 
والتبكيـــر فـــي النضـــج وتجانســـه والتخفيـــف 
مـــن ظاهـــرة تبـــادل الحمـــل. يجـــب التبكيـــر 
فـــي الخـــف )بدايـــة الطـــور كمـــري( ويكـــون 
إمـــا بإزالـــة بعـــض العـــذوق كاملـــة بحيـــث 
يبقـــى علـــى الشـــجرة مـــن 8-12 عـــذق حســـب 
قـــوة الشـــجرة، أو بتقصيـــر الشـــماريخ علـــى 
العـــذق أو إزالـــة بعـــض هـــذه الشـــماريخ مـــن 
وســـط العـــذق أو كاهمـــا. ولهـــذه العمليـــة 
أثـــر كبيـــر فـــي ظاهـــرة التقشـــر وتحســـين نوعيـــة 
الثمـــار ممـــا يزيـــد مـــن املـــردود االقتصـــادي 

  . )Lustig et al., 2021(   للمحصـــول

 علـــى نمـــو 
ً
  إن اإلجهـــاد املائـــي يؤثـــر ســـلبا

نخيل التمر وإنتاجية الثمار وجودتها، ومن 
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الضـــروري تجنـــب نقـــص امليـــاه أثنـــاء تطـــور 
 Al-Yahyai and Al-Kharusi( الثمـــرة 
2012(، ويلعـــب املـــاء دوًرا مهًمـــا فـــي التركيـــب 
الكيميائـــي للثمـــرة خـــال تطورهـــا، ويعتبـــر 
الحفاظ على إمدادات كافية من املياه أمر 

بالـــغ األهميـــة.

وتعـــد هـــذه الدراســـة التـــي قـــام بهـــا املركـــز 
مـــن  بدعـــم  الزراعيـــة  للبحـــوث  الوطنـــي 
وزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي/ صنـــدوق 
دعـــم البحـــث العلمـــي واالبتـــكار ملعرفـــة تأثيـــر 
الخـــف فـــي الصنـــف مجهـــول علـــى التقليـــل 
مـــن ظاهـــره االنتفـــاخ أو التقشـــر وتحســـين 
 علـــى 

ً
نوعيـــة الثمـــار حيـــث   ينعكـــس ايجابـــا
القيمـــة التســـويقية لتمـــر املجهـــول. 

أســـباب متعـــددة لهـــا دور فـــي حـــدوث عمليـــة 
التقشـــر فـــي ثمـــار التمـــور ومنهـــا: 

: العامل الوراثي: 
ً
أوال

تحـــدث ظاهـــره التقشـــر فـــي بعـــض األصنـــاف 
أكثـــر مـــن غيرهـــا وتكـــون شـــديدة فيهـــا وهنـــاك 
البرحـــي  مثـــل  التقشـــر  ســـهلة  أصنـــاف 
هـــذه  بـــأن   

ً
علمـــا والخـــاص،  واملجهـــول 

الظاهـــرة تختلـــف فـــي شـــدتها مـــن صنـــف إلـــى 
آخر. ومما هو معروف فإن العامل الوراثي    
يؤثـــر علـــى ســـمك القشـــرة وقـــوة صابتهـــا 
درجـــة مرونتهـــا وقابليتهـــا للتجعـــد ومحتـــوى 
الثمـــر مـــن الرطوبـــة، وســـمك وكثافـــة املـــادة 
اللحميـــة واالنفصـــال عـــن املـــادة اللحميـــة.

ثانيا: العوامل البيئي: هنالك اختاف كبير 
في نسبه   التقشر في الثمار لنفس الصنف 
عنـــد زراعتـــه مـــن مناطـــق مختلفـــة    ويعـــود 
ذلـــك الـــى عـــدد مـــن العوامـــل البيئيـــة اهمهـــا:

 الحرارة:

تـــؤدي الحـــرارة العاليـــة إلـــى جفـــاف فـــي قشـــرة 

الثمـــرة ممـــا يقلـــل مـــن مرونتهـــا ويســـاعد علـــى 
ظهـــور االنتفاخـــات كمـــا يـــؤدي االختـــاف 
الليـــل والنهـــار  بيـــن  مـــا  فـــي درجـــه الحـــرارة 
علـــى تمـــدد وتقلـــص قشـــرة الثمـــرة واملـــادة 
اللحميـــة للثمـــرة ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى حـــدوث 
انفصـــال قشـــرة الثمـــرة عـــن املـــادة اللحميـــة.

الرطوبة: 

املناخـــي  للعامـــل  دور  هنـــاك  أن  يعتقـــد 
للهـــواء،  النســـبية  الرطوبـــة   

ً
وخصوصـــا

النضـــج  فـــي مرحلـــة  الثمـــار  تحتـــاج  حيـــث 
إلـــى جـــو شـــديد الجفـــاف وأفضـــل الثمـــار 
تتشـــكل فـــي املناطـــق الجافـــة والحـــارة. تؤثـــر 
والشـــماريخ  بالعنقـــود  املحيطـــة  الرطوبـــة 
علـــى املحتـــوى الرطوبـــي داخـــل الثمـــرة وعلـــى 
قـــدرة الثمـــرة علـــى فقـــدان الرطوبـــة ممـــا قـــد 

يؤثـــر علـــى حـــدوث هـــذه الظاهـــرة.

الرياح: 

تلعـــب طبيعـــة الريـــاح الســـائدة فـــي املنطقـــة 
دور مهـــم فـــي حـــدوث هـــذه الظاهـــرة، حيـــث 
تؤثـــر علـــى ســـرعة فقـــدان املـــاء مـــن الثمـــرة 
 إذا تعرضـــت الثمـــار إلـــى ريـــاح 

ً
وخصوصـــا

حـــارة فـــي فتـــره نضـــج الثمـــار.

: العمليات الزراعية:
ً
ثالثا

 التلقيح وحبوب اللقاح:

تؤثـــر نوعيـــة حبـــوب اللقـــاح وتوافقـــه مـــع 
الصنف املراد تلقيحه على جودة وصفات 
عـــودة  الباســـط  عبـــد  )ابراهيـــم،  الثمـــرة 
وأبعادهـــا  الثمـــرة  ووزن  كالحجـــم   )2018
الكليـــة  الذائبـــة  الصلبـــة  املـــواد  ونســـبة 
الرطوبـــي  واملحتـــوى  الســـكريات  ونســـبة 
للثمـــرة والتبكيـــر والتأخيـــر فـــي موعـــد النضـــج 
وبالتالـــي  للثمـــرة.  التشـــريحية  والصفـــات 
يفضـــل ان يتـــم التلقيـــح مـــن اشـــجار ذكريـــة 

ممـــا  الصنـــف  مـــع  ومتوافقـــة  معروفـــة 
يضمـــن الحصـــول علـــى ثمـــار بنوعيـــة جيـــدة   
هـــذه  حـــدوث  مـــن  التقليـــل  فـــي  ويســـاهم 

الظاهـــرة.

الري:

)صورة رقم:2(: ري أشجار النخيل

تؤثـــر كميـــة ميـــاه الـــري وعـــدد الريات ونوعية 
ميـــاه الـــري وتوزيعهـــا )صـــورة رقـــم :2( علـــى 
إلـــى  الثمـــرة وتطورهـــا حتـــى وصولهـــا  نمـــو 
مرحلـــة النضـــج ومـــن ثـــم إلـــى مرحلـــه التمـــر 

وحـــدوث التقشـــر ونســـبته. 

تختلـــف كميـــة امليـــاه التـــي يجـــب اعطائهـــا 
للشـــجرة حســـب مرحلـــة النمـــو، ويجـــب أن 
يناســـب برنامـــج الـــري الصنـــف واملنطقـــة 
وعمـــر الشـــجرة والظـــروف البيئيـــة الســـائدة 
ومرحلـــة النمـــو للثمـــرة، وتلعـــب كميـــة املـــاء 
 
ً
ونوعيتـــه دور مهـــم فـــي تحســـين اإلنتـــاج كمـــا

 فـــي النخيـــل، وتؤثـــر علـــى حـــدة ظاهـــرة 
ً
ونوعـــا

تتأثـــر  الظاهـــرة  هـــذه  أن  حيـــث  التقشـــر 
بالظروف املناخية املحيطة بالعذق خال 
فتـــرة نضـــج الثمـــار، والتـــوازن املائـــي للثمـــرة. 

وفـــي دراســـة قـــام بهـــا املركـــز الوطنـــي للبحـــوث 
الزراعيـــة ملعرفـــة أثـــر كميـــة الـــري فـــي صنـــف 
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املجهـــول علـــى التقليـــل مـــن ظاهـــرة التقشـــر 
حيـــث أظهـــرت النتائـــج ان تخفيـــض كميـــة 
الـــري عنـــد بدايـــة مرحلـــة الرطـــب بشـــكل 
تدريجـــي إلـــى النصـــف ومـــن ثـــم   إلـــى الربـــع 
وايقـــاف الـــري فـــي مرحلـــة القطـــاف أدت إلـــى 
تحســـين نوعيـــة الثمـــار وقللـــت مـــن نســـبة 

التقشـــر فـــي ثمـــار املجهـــول.

التسميد:

أثبتـــت األبحـــاث أن كميـــة الســـماد ونوعيتـــه 

 فـــي 
ً
 أساســـيا

ً
)صـــورة رقـــم 3( تلعـــب دورا

 .
ً
تحســـين اإلنتـــاج فـــي النخيـــل كمـــا ونوعـــا

وأن الســـماد البلـــدي املختمـــر والتســـميد 
مـــن  يزيـــد  املتـــوازن  الجيـــد  الكيميائـــي 
العناصـــر الغذائيـــة داخـــل الثمـــرة واملـــواد 
الصلبـــة الذائبـــة داخـــل الثمـــرة ويحســـن 
 
ً
صفاتهـــا ونوعيتهـــا، ولهـــذه العناصـــر دورا
 فـــي مرونـــة القشـــرة وتركيـــب املـــادة 

ً
أساســـيا

اللحميـــة للثمـــرة، ممـــا لـــه األثـــر املباشـــر فـــي 
عمليـــة انفصـــال القشـــرة عـــن الثمـــرة.

)صورة رقم 3(: التسميد العضوي

)صورة رقم :4(: عملية خف الثمار

نوعية التربة:

يلعـــب نـــوع التربـــة دور مهـــم فـــي حـــدوث هـــذه 
الظاهـــرة وتـــزداد حدتهـــا فـــي التـــرب الكلســـية. 
 الترب الرملية تفقد املاء بشكل سريع 

ً
أيضا

مســـببة جفـــاف الثمـــرة وانفصـــال القشـــرة 
)العكيـــدي،  للثمـــرة  اللحميـــة  املـــادة  عـــن 

حســـن خالـــد، 2012(

خف الثمار: 

 )4: رقـــم  )صـــورة  الخـــف  عمليـــة  تعـــد 
فـــي   

ً
مـــن العمليـــات الضروريـــة وخصوصـــا

املجهـــول  مثـــل  الثمـــن  األصنـــاف مرتفعـــة 
وتحســـين  الثمـــرة  حجـــم  زيـــادة  بغـــرض 
وتجانســـه  النضـــج  فـــي  والتبكيـــر  صفاتهـــا 
الحمـــل.  تبـــادل  ظاهـــرة  مـــن  والتخفيـــف 
ويجـــب إجـــراء عمليـــة الخـــف فـــي وقـــت مبكـــر 
)بداية طور الكمري(. وتشمل عملية خف 
املجهـــول: )أ( إزالـــة بعـــض العـــذوق كاملـــة 
 )12-8( مـــن  الشـــجرة  علـــى  يبقـــى  بحيـــث 
عـــذق بنـــاًء علـــى قـــوة الشـــجرة. )ب( تخفيـــف 
عـــدد الشـــماريخ علـــى القطـــف الواحـــد إلـــى 
إلـــى  ثاثـــة  بعـــد  )ج(   .

ً
شـــمروخا  )35-30(

أربعـــة أســـابيع مـــن العقـــد يتـــم خـــف عـــدد 
الثمـــار علـــى الشـــمروخ الواحـــد لتصبـــح مـــن 

ثمـــرات.       )10-8(

)صورة رقم:5(
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)صورة رقم:6(

ولهـــذه العمليـــة أثـــر كبيـــر فـــي ظاهـــره التقشـــر 
مـــن  يزيـــد  ممـــا  الثمـــار  نوعيـــة  وتحســـين 
املـــردود االقتصـــادي للمحصـــول. وملعرفـــة 
تأثيـــر معامـــات مختلفـــة مـــن الخف وتحديد 
درجـــة الخـــف املناســـبة علـــى التقليـــل مـــن 
ظاهـــرة التقشـــر )االنتفـــاخ( فـــي ثمـــار صنـــف 
للبحـــوث  الوطنـــي  املركـــز  قـــام  املجهـــول 

الزراعيـــة بتنفيـــذ هـــذه الدراســـة.

مواد وطرائق العمل:   

أجريـــت هـــذه الدراســـة فـــي موقعيـــن: وادي 
ووادي  األغوار)الكرامـــة((  )منطقـــة  األردن 
عربـــة، وتـــم اختيـــار هذيـــن املوقعيـــن ألنهمـــا 
يمثان املناطق الرئيسية إلنتاج نخيل التمر 
فـــي األردن، وظروفهمـــا املناخيـــة مختلفـــة ممـــا 

.
ً
 ونوعـــا

ً
ينعكـــس علـــى اإلنتـــاج كمـــا

املادة النباتية وموقع التجربة: 

موســـمين  خـــال  الدراســـة  تنفيـــذ  تـــم 
اختيـــار  وتـــم  و2019،   2018( متتالييـــن 
أشـــجار متماثلـــة مـــن أشـــجار النخيـــل صنـــف 
املجهـــول البالغـــة مـــن العمـــر 10 ســـنوات 

واملزروعـــة علـــى مســـافات 8 × 8 متـــر، كمـــا 
اتبعـــت املمارســـات الزراعيـــة الطبيعيـــة مـــن 
الـــري وإدارة األســـمدة واآلفـــات، ولقحـــت 
األشـــجار بنفـــس مصـــدر حبـــوب اللقـــاح. تـــم 
تـــرك عشـــرة عـــذوق علـــى الشـــجرة الواحـــدة. 
وبلـــغ عـــدد األشـــجار ثمانيـــة عشـــر شـــجرة 
نخيـــل صنـــف مجهـــول بشـــكل عشـــوائي فـــي 
كل مـــن املوقعيـــن )الكرامـــة ووادي عربـــة( 
العشـــوائية  القطاعـــات  تصميـــم  باتبـــاع 
معاملـــة.  لـــكل  مكـــررات  وبثاثـــة  الكاملـــة 
وبعـــد خمســـة أســـابيع مـــن تلقيـــح نخيـــل 
التمـــر، تـــم تطبيـــق ســـت معامـــات مختلفـــة 

مـــن الخـــف.

معامالت الخف: 

عـــدد  مـــن  إزالـــة 25%  األولـــى:  املعاملـــة   -
رقـــم:5(. )صـــورة  الشـــماريخ 

- املعاملـــة الثانيـــة: إزالـــة ثلـــث الشـــمراخ مـــن 
االســـفل )صـــورة رقـــم:6(.

مـــن   25% خ�ســـي  الثالثـــة:  املعاملـــة   -
رقـــم:7(. )صـــورة  الشـــماريخ 

)صورة رقم:7(

- املعاملـــة الرابعـــة: إزالـــة %50 مـــن الثمـــار 
علـــى الشـــماريخ )صـــورة رقـــم: 8(.

املركبـــة(:  )املعاملـــة  الخامســـة  املعاملـــة   -
إزالـــة ثلـــث الشـــماريخ مـــن األســـفل إضافـــة 

إلـــى الخ�ســـي.

- املعاملة السادسة: الشاهد. 

)صورة رقم:8(
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القطاف وتقدير االنتاجية وجودة الثمار:  

 تمـــت عمليـــة القطـــاف فـــي مرحلـــة نضـــج 
الثمـــار »التمـــر« فـــي كا املوقعيـــن. تـــم قيـــاس 
)صـــورة  واإلنتاجيـــة  العـــذق  وزن  معـــدل 

رقـــم:9(   لـــكل شـــجرة. 

)صورة رقم: 9(

 
ً
تـــم اختيـــار عينـــات مـــن 100 ثمـــرة عشـــوائيا
مـــن كل وحـــدة تجربـــة لتقييـــم الخصائـــص 
الفيزيائيـــة وجـــودة الثمـــار )متوســـط وزن 
الثمـــرة )غـــم(، طـــول الثمـــرة وعرضهـــا )ســـم(. 
كما تم قياس نســـبة املواد الصلبة الذائبة 
الكلية في الثمرة بواسطة مقياس االنكسار 

الرفراكتوميتـــر.  

ايضا تم تقييم انفصال القشرة عن املادة 
اللحميـــة فـــي الثمـــرة، حيـــث قســـمت النســـبة 

املئويـــة لحـــدوث انفصـــال الجلـــد فـــي ثمـــار 
املجهول وقت الحصاد إلى ثاثة مستويات 
مـــن خـــال حســـاب نســـبة الثمـــار التـــي حـــدث 
فيهـــا انفصـــال للقشـــرة عـــن املـــادة اللحميـــة 
إلـــى العـــدد اإلجمالـــي للثمـــار. وكانـــت كالتالـــي: 
فئـــة )A( مـــن الثمـــار هـــي الفئـــة التـــي بلغـــت 
نســـبة فصـــل القشـــرة عـــن اللحـــم فـــي الثمـــرة 
بيـــن 0-%35، وفئـــة )B( هـــي فئـــة الثمـــار التـــي 
بلغـــت نســـبة فصـــل القشـــرة عـــن اللحـــم 
فـــي الثمـــرة بهـــا 35 إلـــى %75، وفئـــة )C( مـــن 
الثمـــار هـــي الفئـــة التـــي تجـــاوزت نســـبة فصـــل 
املـــادة اللحميـــة عـــن   75%  الجلـــد عـــن 

 .)Gophen, 2021(

النتائج والنقاش: 

بيانات الطقس: 

يوضـــح الشـــكل )2( و )3( متوســـط درجـــات 
الحرارة والرطوبة النســـبية الشـــهرية، والتي 
تـــم أخذهـــا مـــن جهـــاز الداتـــا لوجـــر الـــذي تـــم 
تعليقـــه فـــي الشـــجرة علـــى مســـتوى العـــذوق 
فـــي كا مـــن الكرامـــة ووادي  )صـــورة:10( 
عربـــة. تباينـــت درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة 
النســـبية خـــال فتـــرة الدراســـة. فلقـــد بلـــغ 
متوســـط درجـــة الحـــرارة الدنيـــا )14.2( و 
)12.5( درجـــة مئويـــة فـــي كا مـــن الكرامـــة 
ووادي عربـــة بينمـــا وصـــل متوســـط درجـــة 
الحرارة العظمى إلى )37.6( و )36.3( درجة 
مئويـــة فـــي كا مـــن الكرامـــة ووادي عربـــة. 
بينمـــا تباينـــت الرطوبـــة كذلـــك خال موســـم 
النمـــو بيـــن )%14.2( و )%83( فـــي الكرامـــة 

وبيـــن )%12( و )%75( فـــي وادي عربـــة.

تلخـــص البيانـــات الـــواردة فـــي الجدوليـــن )1( 
و )2( ملخص تأثير معامات الخف التي تم 
تطبيقها على متوســـط   الخواص الفيزيائية 
ونســـبة  والقطـــر  والطـــول  الـــوزن  للثمـــار: 
وزن الثمـــرة بشـــكل  الرطوبـــة. زاد معـــدل   

ملعامـــات   
ً
اســـتجابة  

ً
إحصائيـــا معنـــوي 

ولوحـــظ   .)1 )الجـــدول  املختلفـــة  الخـــف 
اســـتجابة مماثلـــة فـــي املوقعيـــن التجريبييـــن. 
لـــوزن  تـــم الحصـــول علـــى أق�ســـى معـــدل   
الثمار عند كل من T4 )23.04-24.51 غم( 
و T5 )24.91-25.32 غـــم( مقارنـــة بالثمـــار 
فيـــم معاملـــة الشـــاهد )التـــي لـــم يتـــم خفهـــا( 
)17.94-20.48 غـــم( فـــي كل مـــن املوقعيـــن 

)الكرامـــة ووادي عربـــة( علـــى التوالـــي. 

فـــي حيـــن كان أعلـــى معـــدل وزن للثمـــار فـــي كا 
املوقعيـــن تـــم الحصـــول عليـــه مـــن املعاملـــة 
الخامســـة )املعاملـــة املركبـــة مـــن معامـــات 
T2 و T3 وهـــي بتقصيـــر إزالـــة ثلـــث الشـــماريخ 
الخ�ســـي(،  إلـــى  إضافـــة  األســـفل  مـــن 
واملعاملـــة الرابعـــة )إزالـــة %50 مـــن الثمـــار 

الشـــماريخ(. علـــى 

)صورة رقم: 10(
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)الشكل 2( متوسط درجات الحرارة والرطوبة النسبية الشهرية في الكرامة خالل موسم النمو 2018/2019

إن زيـــادة وزن الثمـــار ناتجـــة بشـــكل أسا�ســـي 
عـــن زيـــادة متوســـط   حجـــم الثمـــار. طـــول 
الثمـــار )الجـــدول 2( والقطـــر )الجـــدول 1( فـــي 
ثمار )املجهول( زاد بشكل إيجابي استجابة 
لجميع معامات التخفيف في كا املوقعين 

تحـــت التجربـــة. نتـــج عـــن معاملـــة الخـــف 
)T5( زيـــادة معنويـــة فـــي معـــدل   طـــول الثمـــار 
)54.4 ملـــم فـــي الكرامـــة و )50.2( ملـــم فـــي 
وادي عربـــة تليهـــا معاملـــة الخـــف T4 التـــي 
أجريـــت عـــن طريـــق إزالـــة %50 مـــن الثمـــار 

وانـــي اعطـــت معـــدل   طـــول للثمـــرة )53.4( 
ملـــم فـــي الكرامـــة و )49.8( ملـــم فـــي وادي 
عربـــة. فـــي حيـــن ســـجل الشـــاهد )املعاملـــة 
السادســـة( أقـــل طـــول للثمـــار فـــي املوقعيـــن 

)42.7 ملم و41.7 ملم( على التوالي.

Table 1. Effects of fruits/strands thinning on average fruit weight (gm) and length (mm) of “Medjool” date palm.

Treatment*
Average fruit weight )gm( Average fruit length )mm(

Al-Karama Wadi Araba Al-Karama Wadi Araba

T1 17.94 d 20.48 c 46.0 de 44.0 f

T2 18.27 d 22.59 b 46.2 de 45.0 ef

T3 20.74 c 23.10 b 47.4 c 46.4 cd

T4 23.04 b 24.51 a 53.4 a 49.8 b

T5 24.91 a 25.32 a 54.4 a 50.2 b

T6 15.98 e 18.78 d 42.7 g 41.7 g

LSD value 0.96 1.3

Means within each column followed with different letters indicate significant differences at p ≤  0.05

105جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



 )الشكل 3( متوسط درجات الحرارة والرطوبة النسبية الشهرية في وادي عربة خالل موسم النمو 2018/2019

 
وباملثل، أدت معاملتي الخف T5 و T4 أيًضا 
إلـــى زيـــادة معـــدل قطـــر الثمـــار )الجـــدول 2(. 
حيـــث تـــم الحصـــول علـــى أعلـــى معـــدل قطـــر 
للثمـــرة )29.9 مـــم و29.8 مـــم( فـــي معاملـــة 
T5 فـــي كل مـــن الكرامـــة ووادي عربـــة، علـــى 
التوالـــي، تليهـــا )T4( التـــي أعطـــت 29.6 مـــم 

و29.0 مـــم فـــي كا املوقعيـــن. علـــى التوالـــي. 
نســـبة  علـــى  الخـــف  معامـــات  أثـــرت  كمـــا 
الرطوبـــة فـــي الثمـــار عنـــد النضـــج )الجـــدول 
2(. أدت إلى إزالة ثلث الشمراخ من األسفل 
)T2( وإلـــى انخفـــاض محتـــوى رطوبـــة الثمـــرة 
أدت  بينمـــا  الكرامـــة،  موقـــع  فـــي   )27.8٪(

املعاملة الرابعة )إزالة %50 من الثمار على 
الشماريخ(. )T4( إلى أدنى مستوى )27.5٪( 
فـــي موقـــع وادي عربـــة باملقارنـــة مـــع الشـــاهد 
الـــذي بلغـــت نســـبة الرطوبـــة فـــي ثمـــاره )28.8 
إلـــى ٪32.0( علـــى التوالـــي فـــي كا مـــن الكرامـــة 

ووادي عربـــة )الجـــدول 2(.

Table 2. Effects of fruits/strand thinning on average fruit diameter (mm) and moisture content (%) of “Medjool” date palm.

Treatment*
Average fruit diameter )mm( Moisture %

Al-Karama Wadi Araba Al-Karama Wadi Araba

T1 26.9 de 24.8 f 28.9 bcd 29.7 bc

T2 25.7 ef 26.0 def 27.8 cd 28.9 bcd

T3 27.9 bcd 27.6 cd 30.3 ab 28.4 bcd

T4 29.6 ab 29.0 abc 28.6 bcd 27.5 d

T5 29.9 a 29.8 a 30.2 ab 28.0 cd

T6 24.3 fg 22.7 g 28.8 bcd 32.0 a

LSD value 1.817 1.95

 Means within each column followed with different letters indicate significant differences at p ≤ 0.05.
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عزى النتائج اإليجابية ملعامات 
ُ
يمكن أن ت

الخـــف علـــى الخصائـــص الفيزيائيـــة للثمـــار 

إلـــى انخفـــاض التنافـــس مـــا بيـــن الثمـــار علـــى 

التمثيـــل  ومنتجـــات  الغذائيـــة  العناصـــر 

تـــراص  الضوئـــي باإلضافـــة إلـــى انخفـــاض 

وتزاحـــم الثمـــار داخـــل العنقـــود ممـــا يحســـن 

 Soliman ا
ً
لونها ويجعل النضج أكثر اتساق

et al., 2010((. كمـــا تشـــابهت النتائـــج التـــي 

 Soliman et al.,( توصلنـــا إليهـــا مـــع نتائـــج

 30%  15- تخفيـــف  أدى  حيـــث   )2010

الشـــماريخ املركزيـــة للعـــذق إلـــى زيـــادة وزن 

بعـــدم  مقارنـــة  »الخـــاص«  تمـــور  ثمـــار 

معاملـــة  أدى  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة  الخـــف. 

الشـــماريخ  مـــن   30٪ بإزالـــة  الثمـــار  خـــف 

النخيـــل  لصنـــف  العـــذق  مـــن  املركزيـــة 

»الخضـــراوي« إلـــى زيـــادة حجـــم الثمـــار عـــن 

تلـــك التـــي لـــم يتـــم خفهـــا أو التـــي خفـــت بإزالـــة 

 Moustafa( 15 مـــن الشـــماريخ املركزيـــة٪

ســـتخدم 
ُ
et al., 2019(. عـــاوة علـــى ذلـــك، ت

ممارســـات خـــف الثمـــار والعـــذوق بشـــكل 

أسا�ســـي إلدارة مشـــكلة تبـــادل الحمـــل فـــي 

اشـــجار النخيـــل التـــي ترتبـــط عـــادة مـــع عـــدم 

الخـــف، كمـــا تحســـن حجـــم الثمـــار وجودتهـــا 

.)Chao, 2007(

كمـــا لوحـــظ زيـــادة حجـــم الثمـــار وانخفـــاض 

محتـــوى الرطوبـــة فـــي الثمـــار عنـــد النضـــج 

 لخـــف الشـــماريخ فـــي نخيـــل التمـــر 
ً
اســـتجابة

 Panchal et al 2021; Soliman and(

.)Harhash, 2012

 El-Badawy et al.( عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن

2018( أشـــار إلـــى زيـــادة حجـــم ثمـــار نخيـــل 

التمر »السوي« وانخفاض محتوى الرطوبة 

للثمـــرة اســـتجابة لزيـــادة معـــدل الخـــف.   

 Marashi and  ( أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 

حجـــم  أن  وجـــدوا   )  )Mousavi )2007

وجـــودة ثمـــار »برحـــي« لـــم تتأثـــر بمعامـــات  

 . والشـــماريخ  العـــذوق  خـــف 

 )Mostafa et al. 2019( ،عـــاوة علـــى ذلـــك

بينـــوا انـــه ال يوجـــد تأثيـــر معنـــوي بيـــن جميـــع 

معامـــات الخـــف علـــى املحتـــوى الرطوبـــي 

للثمار في املوسم االول، في حين ادى الخف 

بإزالـــة ٪30 مـــن العـــدد اإلجمالـــي للشـــماريخ 

املوجـــودة فـــي العـــذق إلـــى انخفـــاض معنـــوي 

فـــي املحتـــوى الرطوبـــي فـــي املوســـم الثانـــي.

التأثير الخف على معدل

وزن العذق واملحصول:

نتائج معامات الخف املطبقة بالنسبة إلى 

معدل وزن العذق واإلنتاج الكلي للشجرة 

موســـمي  خـــال  مشـــابًها  اتجاًهـــا  اتخـــذت 

النمو في كا املوقعين )الجدول 3(. وبشكل 

عـــام، أدت جميـــع معامـــات الخـــف لنخيـــل 

املجهـــول إلـــى خفـــض كبيـــر فـــي وزن العـــذق 

واملحصـــول لـــكل شـــجرة مقارنـــة بالشـــاهد 

)بـــدون خـــف(. انخفـــض معـــدل وزن العـــذق 

 )T3( إلـــى 9.7 كجـــم )T6( مـــن 17.9 كجـــم

 )T6( فـــي منطقـــة الكرامـــة ومـــن 7.6 كجـــم

إلـــى 4.9 كجـــم )T4( فـــي منطقـــة وادي عربـــة. 

 
ً
وباملثـــل، انخفـــض معـــدل اإلنتـــاج اســـتجابة

للخـــف مـــن 179.7 إلـــى 96.5 كجـــم / شـــجرة 

فـــي الكرامـــة ومـــن 75.2 إلـــى 48.8 كجـــم / 

شـــجرة فـــي وادي عربـــة.

Table 3. Effects of thinning treatments on average bunch weight (kg),  fruit yield (kg/tree) and TSS% of “Medjool” date palm

Treatment*

Average bunch 
weight )kg(

Average yield 
)kg/tree(

Average yield )kg/tree( TSS )%(

Al-Karama Wadi Araba Al-Karama Wadi Araba Al-Karama Wadi Araba

T1 10.9 b 6.4 cd 108.6 b 63.9 cd 64.1 def 62.2 ef

T2 10.2 b 6.1 de 102.2 b 63.9 cd 65.3 cde 66.2 ef

T3 9.7 b 5.5 de 96.5 b 55.0 de 67.2 bcd 66.6 bcd

T4 9.9 b 4.9 e 98.7 b 48.8 e 71.0 a 68.6 abc

T5 10.0 b 5.6 de 99.7 b 55.5 de 70.1 ab 69.5 ab

T6 17.9 a 7.6 c 179.7 a 75.2 c 62.1 ef 60.3 f

LSD value 1.4 14.1 3.8

Means within each column followed with different letters indicate significant differences at p ≤ 0.05.
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أمثلة على درجات الحرارة املستخدمة للتجفيف: 

عنـــد  مماثلـــة  نتائـــج  علـــى  الحصـــول  تـــم 

إجـــراء الخـــف بإزالـــة 15 و30 % مـــن العـــدد 

اإلجمالـــي للشـــماريخ مـــن مركـــز العـــذق فـــي 

 Soliman et al.,( »نخيـــل التمـــر »خـــاص

 Soliman and( »ونخيـــل »ســـكري )2010

 Al( »ســـيجا«  وتمـــور   )Harhash, 2012

Saikhan,2007(. عـــاوة علـــى ذلـــك، أدى 

خـــف الشـــماريخ إلـــى 20 أو 25 جديلـــة لـــكل 

عـــذق إلـــى انخفـــاض معنـــوي فـــي وزن العـــذق 

واإلنتاجيـــة لـــكل شـــجرة مـــن صنـــف نخيـــل 

 بعـــدم الخـــف.
ً
»زغلـــول« مقارنـــة

 Al-Saikhan( وجـــد  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 

2007( أن عمليـــات الخـــف عـــن طريـــق إزالـــة 

أطـــراف  وتقصيـــر  املركزيـــة  الشـــماريخ   3/1

التمـــر  نخيـــل  فـــي   3/1 بمقـــدار  الشـــماريخ 

وزن  مـــن  معنـــوي  بشـــكل  قللـــت  »روزيـــز« 

العذق وإنتاجية الثمار مقارنة بالشاهد وألي 

طريقـــة مـــن طـــرق خـــف الشـــماريخ وحدهـــا.

التأثير على نسبة املواد الصلبة

الذائبة الكلية: 

 زاد إجمالـــي املـــواد الصلبـــة الذائبـــة الكليـــة 

 ملعامات 
ً
)TSS%( بشـــكل معنوي اســـتجابة

الخـــف املختلفـــة فـــي كا املوقعيـــن )الجـــدول 

 T5 و T4 3(. اعطـــت معامـــات التخفيـــف لــــ

أعلـــى نســـبة مـــن املـــواد الصلبـــة الذائبـــة فـــي 

كل مـــن الكرامـــة ووادي عربـــة بقيـــم تتـــراوح 

مـــن %70.1 إلـــى %69.5 لــــ T5 ومـــن 71.0٪ 

إلـــى %68.6 للــــ T4 علـــى التوالـــي. 

علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، اعطـــت معاملـــة 

الشـــاهد )بـــدون خـــف( أقـــل قيمـــة ســـكريات 

ذائبـــة كليـــة فـــي كا املوقعيـــن )%62.1 إلـــى 

%60.3( علـــى التوالـــي. قـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى 

 source sink( فـــي  يغيـــر  الثمـــار  خـــف  أن 

املنافســـة  تقليـــل  خـــال  مـــن   )relations

بيـــن الثمـــار وبالتالـــي زيـــادة الكربوهيـــدرات 

املتوفـــرة واملســـموح بهـــا إلـــى الكميـــة املتبقيـــة 

 )Mostafa et al., 2019( الثمـــار  مـــن 

وبالتالي زيادة إجمالي املواد الصلبة الذائبة 

ومحتـــوى الســـكر فـــي الثمـــار وتســـريع النضـــج 

والتحســـين جـــودة الثمـــار. وبالتشـــابه مـــع 

النتائـــج التـــي حصلنـــا عليهـــا، زادت معامـــات 

الخـــف فـــي مرحلـــة التمـــر بشـــكل معنـــوي مـــن 

لنخيـــل  الكليـــة    الذائبـــة  الصلبـــة  املـــواد 

التمـــر وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى ارتفـــاع معـــدل 

تحميـــل منتجـــات التمثيـــل الضوئـــي وغيرهـــا 

 Al-Saikhan and( مـــن املســـتقلبات للثمـــار

Sallam, 2015(. فـــي هـــذا الســـياق، نتائـــج 

الباحثيـــن  مـــن  العديـــد  قبـــل  مـــن  مماثلـــة 

الذيـــن درســـوا العديـــد مـــن أصنـــاف نخيـــل 

 Soliman et al., 2010; Soliman( التمـــر

.)and Harhash, 2012

التأثير على درجة انفصال القشرة عن 

:separation skin املادة اللحمية

تغييـــر  إلـــى  الثمـــار  خـــف  ممارســـات  أدت 

هـــو  كمـــا  للثمـــار  الفيزيائيـــة  الخصائـــص 

تـــم تصنيـــف  موضـــح ســـابًقا. ومـــع ذلـــك، 

الثمـــار إلـــى 3 درجـــات وفًقـــا للنســـبة املئويـــة 

النفصال قشـــرة الثمرة عن املادة اللحمية: 

الدرجـــة األولـــى )A( )نســـبة انفصـــال القشـــرة 

عـــن املـــادة اللحميـــة للثمـــرة تتـــراوح مـــن 0 

إلـــى 35 %(، الدرجـــة )B( )نســـبة انفصـــال 

القشـــرة عـــن املـــادة اللحميـــة للثمـــرة تتـــراوح 

)نســـبة   )C( الدرجـــة إلـــى 70%(،   35 مـــن 

انفصال القشرة عن املادة اللحمية للثمرة 

تتراوح من 70 إلى %100( )صورة رقم 11(.
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)صورة رقم 3(: التسميد العضوي

تقليـــل  إلـــى  الخـــف  أدت جميـــع معامـــات 

ظاهرة التقشر )skin separation( وبالتالي 

األولـــى  الدرجـــة  مـــن  الثمـــار  نســـبة  زيـــادة 

مقارنـــة بالثمـــار غيـــر املخففـــة. تخفيـــف 50% 

مـــن الثمـــار الفرديـــة لـــكل خصلـــة )معاملـــة 

الخـــف)T4( أعطـــت أعلـــى نســـبة مـــن ثمـــار 

ووادي   )67.7%( الكرامـــة  فـــي   A الدرجـــة 

عربـــة )%76.3( وأقـــل نســـبة مـــن الدرجـــة 

)B( و )C(. فـــي حيـــن اعطـــت معاملـــة الشـــاهد 

)عـــدم الخـــف( فـــي كا املوقعيـــن أقـــل نســـبة 

مئويـــة مـــن ثمـــار الدرجـــة األولـــى )%52.3( و 

)%59.5( فـــي كا املوقعيـــن؛ علـــى التوالـــي.

Table 4. Effect of thinning treatments on fruit quality grades (% skin separation) of Medjool date palm.

*Treatment **Grade-A Grade-B )%( TSS
Al-Karama
Wadi Araba

Al-Karama Wadi Araba Al-Karama Wadi Araba

T1 f 58.5 cd 65.9 bcd 23.3 def 21.3 b 18.2 cd 12.7
T2 f 57.7 e 63.1 ab 24.9 abc 24.8 b 17.6 cd 12.1
T3 de 63.9 c 67.7 cde 22.4 ef 20.2 cd 13.6 cd 12.1
T4 c 67.7 a 76.3 f 19.3 g 16.8 cd 13.0 e 6.9
T5 cd 65.9 b 73.2 cde 22.4 fg 19.2 d 11.6 e 7.6
T6 g 52.3 f 59.5 de 21.8 a 25.9 a 25.8 c 14.6

LSD value 2.7 2.4 2.6
*   Means within each column followed with different letters indicate significant differences at p ≤ 0.05.

 The levels of skin separation were **
 of skin 35%-as follows: Grade A )0
 of skin 70%-separation(, Grade B )35
 100%-separation( and Grade C )70

.)of skin separation

 Soliman et al.( نتائـــج مماثلـــة حصـــل عليهـــا
 )Soliman and Harhash 2012( و )2010
اللـــذان وجـــدا أن معامـــات الخـــف أدت إلـــى 
نســـبة أعلـــى مـــن ثمـــار الصـــف األول مقارنـــة 

بالشـــاهد )عـــدم الخـــف(. مـــن ناحيـــة أخـــرى 
)Lustig et al. 2021(، وجـــد أن انفصـــال 
القشـــرة فـــي الثمـــار قـــد تأثـــرت بعوامـــل أخـــرى 
مثـــل الحالـــة املناخيـــة أثنـــاء نضـــج الثمـــار 
ومراحـــل النضـــج مثـــل التغيـــرات اليوميـــة فـــي 
الرطوبـــة النســـبية ودرجـــة الحـــرارة املحيطـــة.  

الخالصة:

ثمـــار  فـــي  والنوعيـــة  االنتاجيـــة  لتحســـين 
مـــن  وللتقليـــل  واملجهـــول  البرحـــي  النخيـــل 

ظاهـــرة التقشـــر واالنتفـــاخ فـــي ثمـــار املجهـــول 
 : يجـــب

حـــول  الهـــواء  حركـــة  زيـــادة  علـــى  العمـــل 
مـــن خـــال  العـــذق  فـــي  الشـــماريخ والثمـــار 

كالخـــف.  الزراعيـــة  العمليـــات 

االعتمـــاد علـــى برنامـــج تســـميد متـــوازن يتـــم 
اعتمـــاده بعـــد إجـــراء فحـــص للتربـــة، حيـــث 
إلـــى زيـــادة العناصـــر الغذائـــي  يـــؤدي ذلـــك 
داخـــل الثمـــرة ويحســـن صفاتهـــا ويحســـن 
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نوعيتهـــا وأن لهـــذه العناصـــر دور أسا�ســـي 

فـــي مرونـــة القشـــرة، حيـــث ترتبـــط ظاهـــرة 

االنتفـــاخ أو التقشـــير بمرونـــة قشـــرة الثمـــرة 

والخصائـــص الفســـيولوجية للثمـــرة. كمـــا 

تلعـــب العناصـــر الصغـــرى دور مهـــم بمرونـــة 

القشـــرة والتصاقهـــا باملـــادة اللحميـــة.

الـــري  ووقـــت  للشـــجرة،  الـــري  معامـــات 

واســـتخدام برنامـــج ري متـــوازن يعتمـــد علـــى 

عمـــر الشـــجرة ومنطقـــة الزراعـــة ومرحلـــة 

تطـــور الثمـــرة.
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 اجتماعيـــة واقتصاديـــة وبيئيـــة مهمـــة فـــي منطقـــة 
ً
يعـــد نخيـــل التمـــر )Phoenix dactylifera L( أحـــد أهـــم أنـــواع الثمـــار التـــي تلعـــب أدوارا

الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، وتحظـــى بطلـــب كبيـــر فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. تتـــم زراعـــة نخيـــل التمـــر فـــي أكثـــر مـــن 30 دولـــة مختلفـــة، 
ويتجـــاوز عددهـــا 150 مليـــون نخلـــة موزعـــة علـــى 5000 صنـــف )Sedra, 2013( كمـــا يتجـــاوز متوســـط اإلنتـــاج العالمـــي الســـنوي 8 مالييـــن طـــن 
)FAOSTAT, 2017(. يســـاهم نخيـــل التمـــر فـــي املغـــرب فـــي تثميـــن األرا�ســـي الهامشـــية واملتدهـــورة، ويســـاهم بنســـبة تصـــل إلـــى 60 % مـــن دخـــل 
مليـــون نســـمة مـــن ســـاكنة املناطـــق القاحلـــة وشـــبه القاحلـــة )MAPMDREF, 2019(. إلـــى جانـــب ذلـــك، ينتـــج نخيـــل التمـــر أكثـــر مـــن 3 مالييـــن 
يـــوم عمـــل فـــي الســـنة )ANDZOA, 2018(. تتعلـــق أيـــام العمـــل هـــذه بالعمـــل فـــي بســـاتين النخيـــل ووحـــدات معالجـــة وتخزيـــن التمـــر وكذلـــك 
وحـــدات تثميـــن املنتجـــات الثانويـــة لنخيـــل التمـــر.  يتوفـــر التمـــر علـــى العديـــد مـــن العناصـــر الغذائيـــة األساســـية مثـــل الكربوهيـــدرات، واألليـــاف 
الغذائيـــة، واملعـــادن، والفيتامينـــات. باإلضافـــة إلـــى مضـــادات األكســـدة ومضـــادات امليكروبـــات ومضـــادات اإلســـهال ومضـــادات االلتهابـــات... 

.)Bouhlali et al., 2016, 2017, 2018( الـــخ

 Mazri( يعد صنف املجهول مغربي األصل
et al., 2016(. وقـــد تـــم نقـــل بعـــض شـــتاته 
مـــن طـــرف الدكتـــور )والتـــر ســـوينجل( مـــن 
كاليفورنيـــا  واليـــة  إلـــى  تافيالـــت  منطقـــة 
 Zaid and( فـــي ثاثينيـــات القـــرن املا�ســـي
الحيـــن  ذلـــك  ومنـــذ   ،)Oihabi, 2022
أصبـــح يعتبـــر مـــن أهـــم أصنـــاف نخيـــل التمـــر 
 Krueger,( االقتصاديـــة  الناحيـــة  مـــن 
أصنـــاف  أشـــهر  مـــن  يعتبـــر  2015(. حيـــث 
 Sedra,( النخيـــل وأكثرهـــا طلًبـــا فـــي العالـــم
وطعمهـــا  الكبيـــر  لحجمهـــا   

ً
نظـــرا  )2015

العاليـــة.  وجودتهـــا  الرائـــع 

 يتميـــز صنـــف املجهـــول بقدرتـــه علـــى التأقلـــم 
مـــع بيئـــات مناخيـــه مختلفـــة الســـبب الـــذي 
يفســـر تواجـــده حاليـــا بالقـــارات الخمـــس. 
حساســـا  كذلـــك  الصنـــف  هـــذا  يعتبـــر 
طـــرف  مـــن  املســـبب  البيـــوض  ملـــرض 

 Fusarium oxysporum f. sp.( الفطـــر 

albedinis( والـــذي أدى إلـــى تدميـــر أعـــداد 

هائلـــة مـــن نخيـــل املجهـــول باملغـــرب. يتـــم 

غـــرس املجهـــول حاليـــا فـــي مختلـــف الواحـــات 

املغربيـــة )تافيالـــت، درعـــه، طاطـــا بانـــي، 

فيجيـــج( وذلـــك خاصـــة فـــي مناطـــق التوســـع 

الخاليـــة مـــن البيـــوض والتـــي تتواجـــد خـــارج 
الواحات التقليدية. لقد تم وضع املجهول 

في قلب االستراتيجية املغربية إلعادة إعمار 

الواحات والتي رمت الى غرس ما يقرب من 

ثاث مايين نخله بين سنتي 2010 و2020 

فـــي إطـــار مخطـــط املغـــرب األخضـــر إذ أنـــه 

شـــكل ما يناهز 67 % من مجموع الشـــتات 

املنتجـــة. تســـتمر هـــذه الديناميـــة املهمـــة مـــن 

خـــال اســـتراتيجية الجيـــل األخضـــر والتـــي 

وضعـــت كهـــدف أسا�ســـي غـــرس مـــا يقـــارب 

خمســـة ماييـــن نخلـــة نســـبة مهمـــة منهـــا مـــن 

صنـــف املجهـــول والـــذي ســـوف يتـــم غرســـه 

 بمناطـــق التوســـع خـــارج الواحـــات 
ً
أساســـا

التقليديـــة. أدت هـــذه االســـتراتيجيات إلـــى 

الرفـــع مـــن عـــدد نخيـــل املجهـــول املتواجـــد 

بالواحات املغربية، ففي واحات تافيالت، 

مهـــد هـــذا الصنـــف الفاخـــر، علـــى ســـبيل 

املثـــال كان يمثـــل هـــذا الصنـــف قبـــل بدايـــة 

مخطـــط املغـــرب االخضـــر 1 الـــى 2 % مـــن 

مجمـــوع النخيـــل )Sedra, 2003( بيـــد أنـــه 

 30 % مـــن مجمـــوع النخيـــل 
ً
يتجـــاوز حاليـــا

القويـــة  الديناميـــة  لهـــذه   
ً
نظـــرا املتواجـــد. 

 بهـــذا القطـــاع 
ً
التـــي يشـــهدها املغـــرب حاليـــا

والتـــي يترقـــب أن تضـــع املغـــرب فـــي الســـنوات 

القليلـــة القادمـــة كواحـــد مـــن أهـــم منتجـــي 

 
ً
ومصـــدري هـــذا الصنـــف الفاخـــر يظهـــر لزاما

القيـــام بدراســـات الستشـــراف التنافســـية 

املغربـــي  املجهـــول  لصنـــف  االقتصاديـــة 

التنافسية االقتصادية لتمر المجهول المغربي

م. زينب البكوري
جامعة موالي إسماعيل كلية العلوم والتقنيات 

بالرشيدية، اململكة املغربية
elbakouri.zineb@gmail.com

أ.د. فاطمة اجعيطي
جامعة موالي إسماعيل كلية العلوم 

والتقنيات بالرشيدية، اململكة املغربية

م.د. رضا مزياني
املعهد الوطني للبحث الزراعي، 

اململكة املغربية
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وذلك عن طريق تحديد كلفة إنتاجه وكذا 
مزايـــاه التنافســـية مقارنـــة باملجهـــول املنتـــج 
فـــي املناطـــق األخـــرى لإلنتـــاج حـــول العالـــم.

يبلـــغ حجـــم الصـــادرات العامليـــة مـــن تمـــر 
معظمهـــا  طـــن   67000 حوالـــي  املجهـــول 
 MAPMDREF,( أمريكيـــة  أو  إســـرائيلية 
ب  مبيعاتهـــا  حجـــم  تقـــدر  كمـــا   ،)2015
469 مليـــون دوالر أمريكـــي، وتجـــدر اإلشـــارة 
فـــي  للتصديـــر  مهمـــة  إمكانـــات  وجـــود  إلـــى 
الســـوق العامليـــة نظـــرا لإلقبـــال املتزايـــد مـــن 
املســـتهلكين علـــى تمـــر املجهـــول الـــذي يشـــكل 
فقـــط 4 إلـــى 5 % مـــن إجمالـــي التمـــر املصـــدر 

.),Meziani 2019( العالـــم  فـــي 

نظـــرا لســـعر البيـــع التناف�ســـي لتمـــر املجهـــول 
املغربـــي باإلضافـــة إلـــى هامـــش الربـــح الكبيـــر 
)MAPMDREF, 2015( )90٪(، أنشـــئت 
العديـــد مـــن مشـــاريع االســـتثمار فـــي قطـــاع 
النخيـــل فـــي مناطـــق التوســـع خـــارج الواحـــات 
مـــرض  مـــن  خاليـــة  تعـــد  التـــي  التقليديـــة 
البيـــوض، حيـــث يشـــكل صنـــف املجهـــول 

 .),Meziani 2015( 67٪ فيهـــا أكثـــر مـــن

نظـــرا لألهميـــة التـــي يحظـــى بهـــا تمر املجهول، 
اقتصاديـــة  دراســـة  وجـــود  عـــدم  وبســـبب 
لتكلفـــة إنتاجـــه فـــي املغـــرب، كان الهـــدف 
مـــن هـــذا البحـــث هـــو حســـاب تكلفـــة إنتـــاج 
تمـــر هـــذا الصنـــف الفاخـــر ضمـــن مشـــاريع 
التوســـع فـــي إطـــار مخطـــط املغـــرب األخضـــر، 
الرئيســـية،  التصديـــر  بمناطـــق  ومقارنتهـــا 
لتقييـــم قدرتهـــا علـــى املنافســـة فـــي الســـوق 

العامليـــة.

تقدير تكلفة إنتاج تمر املجهول باملغرب

اســـتندنا فـــي دراســـتنا هاتـــه علـــى اســـتبيانات 
حديثـــة  نخيـــل  مـــزارع  فـــي  إجراؤهـــا  تـــم 
ومنتجـــة، تـــدار بنظـــام الزراعـــة األحاديـــة 

ومجهزة بأنظمة الري بالتنقيط إضافة إلى 
االعتماد على مجموعة من الدراسات التي 
أجرتهـــا بعـــض الجهـــات الحكوميـــة كاملكتـــب 
لتافيالـــت  الفاحـــي  لاســـتثمار  الجهـــوي 
)ORMVATF( وكـــذا مديريـــة تنميـــة مناطـــق 

  .)DDZO( الواحـــات

فيهـــا  أجريـــت  التـــي  النخيـــل  مـــزارع  تقـــع 
االســـتبيانات فـــي منطقـــة »مســـكي بودنيـــب« 
 3 ° 57‹31.4« غرًبـــا، 

ً
)31 ° 56‹05.9 »شـــماال

تعتبـــر  املغـــرب(.  تافيالـــت،  درعـــة  منطقـــة 
هـــذه املنطقـــة مخصصـــة إلقامـــة مـــزارع نخيـــل 
بعدمـــا  التقليديـــة  الواحـــات  خـــارج  حديثـــة 
للرعـــي،  تســـتخدم  هامشـــية  منطقـــة  كانـــت 
 مئـــات مـــزارع النخيـــل الحديثـــة 

ً
تقـــام فيهـــا حاليـــا

 MAPMDREF,( علـــى مســـاحة 3400 هكتـــار
مـــن   % 90 مـــن  أكثـــر  تشـــكل  والتـــي   )2019
إجمالـــي املســـاحة التـــي تـــم إحداثهـــا فـــي مناطـــق 
الواحـــات منـــذ إطـــاق االســـتراتيجية املغربيـــة 

لتنميـــة قطـــاع النخيـــل.

 لقـــد قمنـــا بتحديـــد كلفـــة اإلنتـــاج مـــن 
خـــال تحليـــل التكاليـــف الثابتـــة واملتغيـــرة. 
تكاليـــف  املتغيـــرة  التكاليـــف  تشـــمل 
الطاقـــة واألســـمدة واملبيـــدات باإلضافـــة 
فيمـــا  املؤقتيـــن.  العمـــال  تكاليـــف  إلـــى 
تتضمن التكاليف الثابتة استهاك قيمة 

املعـــدات واملبانـــي وتكلفـــة اقتنـــاء الشـــتات 
األنبوبية وأجور العمال الدائمين إضافة 
الزراعيـــة  املســـاحة  إيجـــار  تكلفـــة  إلـــى 
فـــي حالـــة املـــزارع املســـتأجرة. فـــي مناطـــق 
التوسع، تتم زراعة النخيل على األرا�سي 
الجماعيـــة املمنوحـــة للمســـتثمرين ضمـــن 
عقـــود إيجـــار. تـــم تحديـــد ســـعر اإليجـــار بــــ 
800 درهم )83.76 دوالر أمريكي( للهكتار 
فـــي الســـنة. يتـــم احتســـاب جميـــع التكاليـــف 
الثابتة املتعلقة بشراء املعدات واألغراس 
مـــع وبـــدون دعـــم مـــن أجـــل تقييـــم أهميـــة 

الحوافـــز الحكوميـــة.

األمريكـــي  بالـــدوالر  معروضـــة  التكاليـــف 
للهكتـــار، لـــكل نبتـــة نخيـــل ولـــكل طـــن مـــن 
التمـــر )1 دوالر أمريكـــي 9.55 درهـــم مغربـــي(. 
تـــم إجـــراء الحســـابات بنـــاًء علـــى متوســـط   
كثافـــة زراعـــة 123 نبتـــة / هكتـــار ومتوســـط   

محصـــول يقـــدر بــــ 70 كجـــم / النخلـــة.

تكلفـــة  تقديـــر متوســـط  إلـــى  التوصـــل  تـــم 
دوالر   5285.5 ب  املجهـــول  تمـــر  إنتـــاج 
أمريكـــي للهكتـــار الواحـــد وحوالـــي 43 دوالًرا 
أمريكًيـــا للنخلـــة الواحـــدة فيمـــا تقـــدر تكلفـــة 
دوالر   634.55 ب  الواحـــد  الطـــن  إنتـــاج 
أمريكـــي )الجـــدول 1(.  وتنقســـم إلـــى تكاليـــف 

ثابتـــة ومتغيـــرة علـــى النحـــو التالـــي: 
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جدول 1. كلفة إنتاج تمر صنف املجهول

النسبة املئويةاملبلغ )دوالر للهكتار(املبلغ )دوالر للنخلة(املبلغ )دوالر للطن(املكون

%424.0528.73532.367التكاليف املتغيرة

%87.45.9728.714الطاقة

%4.10.234.91الري

%146.80.6128.123التسميد

%10.00.683.72مكافحة اآلفات

%63.04.27525.210العمالة املؤقتة

%105.37.1877.417تكاليف وسائل اإلنتاج

%6.280.452.31تكاليف أخرى

%210.414.21753.132التكاليف الثابتة

%10.00.683.72كراء املساحة الزراعية

%4.80.340.11البناء

%45.63.0380.37املعدات والتجهيزات

%15.41.0128.82نظام الري بالتنقيط

%114.77.7955.618العمالة الدائمة

%19.71.3164.43الشتالت األنبوبية

%634.542.95285.5100الكلفة اإلجمالية

التكاليف املتغيرة

تشـــمل التكاليـــف املتغيـــرة جميـــع املصاريف 
املتعلقـــة مباشـــرة بعمليـــات اإلنتـــاج مثـــل 
تكاليـــف الطاقـــة وجميـــع عوامـــل اإلنتـــاج 
العمالـــة  تكاليـــف  إلـــى  باإلضافـــة  الزراعـــي 
املؤقتـــة. بنـــاًء علـــى تحليلنـــا، تقـــدر التكاليـــف 
املتغيـــرة بــــ 3532.3 دوالر أمريكـــي للهكتـــار، 
للنخلـــة  أمريكـــي  دوالر   28.7 يعـــادل  مـــا 
الواحـــدة و424 دوالر أمريكـــي للطـــن. وتمثـــل 
مـــن   %  67 املتغيـــرة  التكاليـــف  مجمـــوع 
التكلفـــة اإلجماليـــة لإلنتـــاج. يتـــم توزيـــع هذه 

التكاليـــف علـــى النحـــو التالـــي:

تكاليف الري

مـــن بيـــن جميـــع أنمـــاط الـــري، يعتبـــر الـــري 
بالتنقيط األكثر فعالية في اإلدارة العقانية 
ملياه السقي إضافة إلى كونه يحد من انتشار 
 .)Sedra, 2003( مـــرض البيـــوض عبـــر املـــاء

فـــي جميـــع  بالتنقيـــط  الـــري  نظـــام  ويعتمـــد 
مـــزارع النخيـــل التـــي تـــم دراســـتها.

بالـــري  املتعلقـــة  املتغيـــرة  التكاليـــف  تتعلـــق 
بالتنقيـــط بشـــكل أسا�ســـي بتكاليـــف صيانـــة 
نظام الري املقدرة بـ 35 دوالًرا أمريكًيا للهكتار 
)0.3 دوالر للنخلـــة و4 دوالرات للطـــن( ممـــا 

يشـــكل ٪1 مـــن إجمالـــي تكلفـــة اإلنتـــاج.

تكاليف الطاقة

تقـــدر تكلفـــة الطاقـــة املطلوبـــة لضـــخ ميـــاه 
الـــري وتشـــغيل املعـــدات الزراعيـــة ب 729 
دوالر / هكتـــار )6 دوالرات للنخلـــة و87.5 

للطـــن(.  دوالر 
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تكاليف التسميد

تســـاهم عمليـــة التســـميد بشـــكل أسا�ســـي فـــي 
تحســـين املحصـــول وجـــودة الثمـــار والوقايـــة 
 Berger and( واألمـــراض  اآلفـــات  مـــن 
Delval, 2018(. في مزارع النخيل الحديثة 
العضـــوي  التســـميد  نوعـــي  اعتمـــاد  يتـــم 

.
ً
واملعدنـــي معـــا

املعدنيـــة  األســـمدة  تكاليـــف  تقـــدر 
والعضويـــة ب 1223.56 دوالر/ هكتـــار )10 
دوالرات للنخلـــة و147 دوالر للطـــن(. وتمثـــل 
هـــذه التكاليـــف 23 % مـــن إجمالـــي تكلفـــة 
اإلنتاج، لذلك فإن تكلفة عملية التســـميد 
هـــي األهـــم بيـــن جميـــع العمليـــات الزراعية في 

إنتـــاج التمـــر خاصـــة صنـــف املجهـــول.

تكاليف مكافحة األمراض والحشرات

شـــراء  العمليـــة  هـــذه  تكاليـــف  تغطـــي 
والحشـــرات وكذلـــك  الفطريـــات  مبيـــدات 
األعشـــاب الضـــارة. وفًقـــا لتحليلنـــا، تقـــدر 
هـــذه التكاليـــف بــــ 84 دوالًرا أمريكًيـــا للهكتـــار 
للطـــن(  دوالرات  و10  للنخلـــة  دوالر   0.7(
حيـــث تمثـــل ٪2 فقـــط مـــن إجمالـــي تكلفـــة 

اإلنتـــاج.

تكاليف العمالة املؤقتة

العمـــال  تعييـــن  يتـــم  النخيـــل،  زراعـــة  فـــي 
املؤقتيـــن علـــى نطـــاق واســـع لدعـــم العمـــال 
فـــي تنفيـــذ العمليـــات الزراعيـــة  الدائميـــن 
املوســـمية التـــي تتطلـــب عـــدة أيـــام عمـــل. 
التقليـــم،  هـــي  الزراعيـــة  العمليـــات  هـــذه 
التســـميد، التلقيـــح، التخفيـــف، مكافحـــة 
األمـــراض والحشـــرات والجنـــي. ومـــن الجديـــر 
صنـــف  هـــو  املجهـــول  صنـــف  أن  بالذكـــر 

متطلـــب للغايـــة مـــن حيـــث العمالـــة.

تقدر تكلفة العمال املؤقتين بـ 525.2 دوالر 

أمريكـــي للهكتـــار )4.3 دوالر أمريكـــي للنخلـــة 
و63 دوالر أمريكـــي للطـــن(. وهـــذا يمثـــل 10 
% مـــن إجمالـــي تكلفـــة اإلنتـــاج. وتعتبـــر عملية 
الجني أهم العمليات الزراعية حيث يمثل 

38 % مـــن تكاليـــف العمالـــة املؤقتـــة.

تكاليف وسائل اإلنتاج 

األكيـــاس  التكاليـــف  هـــذه  وتشـــمل 
وكـــذا  العراجيـــن  لحمايـــة  املســـتخدمة 
 Sedra,( لتثبيتهـــا  املســـتخدمة  الحبـــال 
بــــ  املنتجـــات  هـــذه  تكلفـــة  تقـــدر   .)2012
877.5 دوالر أمريكـــي للهكتـــار )7 دوالرات 
للنخلـــة و105.3 دوالر للطـــن( هـــو مـــا يمثـــل 

اإلنتـــاج. تكلفـــة  إجمالـــي  مـــن   %  17

التكاليف الثابتة

إيجـــار  تكلفـــة  الثابتـــة  التكاليـــف  تشـــمل 
املعـــدات  اســـتهاك  الزراعيـــة،  املســـاحة 
وتركيـــب  واملعـــدات  )اإلنشـــاءات  واملبانـــي 
وغـــرس  واقتنـــاء  بالتنقيـــط(  الـــري  نظـــام 
نباتـــات نخيـــل التمـــر باإلضافـــة إلـــى أجـــور 
العمـــال الدائميـــن. تقـــدر التكاليـــف الثابتـــة 
دوالر   14.2( هكتـــار،  دوالرات/   1753 بــــ 

تمثـــل  للطـــن(.  دوالر  و210.5  للنخلـــة 
التكاليـــف الثابتـــة 33 % مـــن إجمالـــي تكلفـــة 

اإلنتـــاج.

أظهـــرت الدراســـة أن أهـــم التكاليـــف الثابتـــة 
هـــي تلـــك املتعلقـــة بالعمالـــة الدائمـــة، تليهـــا 
اســـتهاك املعـــدات واملبانـــي حيـــث تمثـــان 
على التوالي 18 % و10 % من إجمالي تكلفة 
اإلنتـــاج. فـــي حيـــن أن تكلفتـــي الغـــرس وإيجـــار 
املســـاحة الزراعيـــة ال تتجـــاوزان 3 % و2 % 

مـــن إجمالـــي تكلفـــة اإلنتـــاج علـــى التوالـــي.

أثر الحوافز الحكومية على تكلفة إنتاج 
تمر املجهول

فـــي إطـــار مخطـــط املغـــرب األخضـــر، قامـــت 
الحكومـــة املغربيـــة علـــى تشـــجيع االســـتثمار 
في قطاع النخيل وذلك من خال مجموعة 
التنميـــة  صنـــدوق  ضمـــن  الحوافـــز  مـــن 
الفاحيـــة. وتخـــص أساســـا اقتنـــاء املعـــدات 
الزراعيـــة وتركيـــب نظـــام الـــري بالتنقيـــط 
وكذلـــك اقتنـــاء الشـــتات األنبوبيـــة. يوضـــح 
علـــى  الحكومـــي  الدعـــم  تأثيـــر   2 الجـــدول 

االســـتثمار. مكونـــات 
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جدول 2. تأثير الحوافز الحكومية على كلفة إنتاج تمر املجهول

املكون
 الكلفة بدون

حوافز )دوالر(
 النسبة
املئوية

 مبلغ االستثمار
)مع الحوافز/ دوالر(

 النسبة
املئوية

 القيمة املستهلكة مع
الحوافز )دوالر/السنة/

هكتار(

 القيمة املستهلكة دون

حوافز )دوالر/السنة/
الهكتار(

 نسبة تغير
%الكلفة 

%40,140,10%35.329,820%35329,89املباني

%380,3436,613%76.073,343%87.329,822التجهيزات واملعدات

%124,2621,080%31.539,218%157.696,341نظام الري بالتنقيط

%118,9412,171%34.890,020%108.188,428الشتائل األنبوبية

%663,61509,956%177.832,4100%388.544,5100املجموع

اإلعانـــات  أن  دراســـتنا  نتائـــج  أظهـــرت 
االســـتثمار  إجمالـــي  خفضـــت  الحكوميـــة 
التـــي  النتائـــج  بنســـبة ٪56. كمـــا كشـــفت 
توصلنا إليها أن إقامة نظام الري بالتنقيط 
هـــو العمليـــة األكثـــر تكلفـــة حيـــث تبلـــغ 42 
الدعـــم  أن  إال  االســـتثمار.  مبلـــغ  مـــن   %
الحكومـــي يغطـــي ٪80 مـــن هـــذه التكلفـــة. 
تمثل اقتناء الشتات األنبوبية حوالي ثلث 
تكلفـــة االســـتثمار ويســـاهم الدعـــم بتقليـــص 
فيمـــا   .)2 )الجـــدول   71٪ بحوالـــي  كلفتهـــا 
تمثـــل تكلفـــة املعـــدات الزراعيـــة ٪22 مـــن 
مبلـــغ االســـتثمار ويســـاهم الدعـــم الحكومـــي 
بتغطيتهـــا بحوالـــي ٪13.  أمـــا تشـــييد املبانـــي 
الـــذي يعـــد األقـــل تكلفـــة )يمثـــل ٪9 فقـــط 
مـــن االســـتثمار( فهـــو ال يســـتفيد مـــن الدعـــم 

الحكومـــي.

مقارنة تكلفة إنتاج تمر املجهول 

باملغرب مع مناطق اإلنتاج الرئيسية

يشكل تحديد ومقارنة تكاليف اإلنتاج على 
املســـتوى الدولـــي املرجـــع األسا�ســـي لتقييـــم 
القـــدرة التنافســـية االقتصاديـــة ألي قطـــاع 
)Lachaal, 2001(. هدفـــت هـــذه التجربـــة 
املجهـــول  تمـــر  إنتـــاج  تكلفـــة  مقارنـــة  إلـــى 
بيـــن مناطـــق اإلنتـــاج الرئيســـية فـــي العالـــم. 
هـــذه املناطـــق هـــي وادي كواتشـــيا فـــي واليـــة 

كاليفورنيـــا بالواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة 
)Krueger 2015( ووادي األردن في الشرق 

.)Abu-Qaoud, 2015( األوســـط 

أظهـــرت نتائـــج دراســـتنا أن تكلفـــة إنتـــاج طـــن 
واحـــد مـــن تمـــر املجهـــول فـــي منطقـــة التوســـع 
»مســـكي بودنيـــب« باملغـــرب يقـــدر بــــ 634.5 
دوالر. تعتبـــر هـــذه التكلفـــة منخفضـــة نســـبًيا 
عنـــد مقارنتهـــا بتكاليـــف اإلنتـــاج فـــي مناطـــق 
اإلنتـــاج الرئيســـية. حيـــث تقـــدر تكلفـــة إنتـــاج 
طـــن واحـــد مـــن تمـــر املجهـــول فـــي وادي األردن 

 ،)Ibrahim et al., 2018( بــــ 1103.2 دوالر
وادي  فـــي  دوالًرا   2114 بــــ  ـــدرت 

ُ
ق بينمـــا 

.)Takele et al., 2006( كواتشـــيا

أن  يمكـــن  رئيســـية  عوامـــل  ثاثـــة  هنـــاك 
)أ(  التكاليـــف:  فـــي  االختـــاف  هـــذا  تفســـر 
تكلفـــة العمالـــة املؤقتـــة املعتمـــدة فـــي كل مـــن 
تمثـــان  والتـــي  األردن  ووادي  كاليفورنيـــا 
علـــى التوالـــي مـــا يقـــرب مـــن عشـــرة أضعـــاف 
وضعـــف تلـــك املقـــدرة فـــي منطقـــة الدراســـة 
تكلفـــة  )ب(   .)Ibrahim et al., 2018(
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خـــالل هـــذه الدراســـة تـــم تقييـــم أهميـــة الفطريـــات امليكوريزيـــة )AMF( فـــي مقاومـــة شـــجر نخيـــل التمـــر )Phoenix dactylifera L( لنـــدرة امليـــاه 
بحيـــث تـــم اختيـــار ثمانيـــة مواقـــع فـــي املجـــال الحضـــري )ثـــالث حدائـــق وثالثـــة شـــوارع وبســـتانين للنخيـــل( فـــي مراكـــش )املغـــرب(. وتمـــت دراســـة 
 )water deficit( إن تطبيـــق النظـــام املائـــي .)water deficit( قـــدرة الفطريـــات امليكوريزيـــة علـــى تحســـين تحمـــل نخيـــل التمـــر لنقـــص املـــاء
بنســـبة ٪25 مـــن الســـعة الحقليـــة )field capacity( يزيـــد مـــن نســـبة الفطريـــات امليكوريزيـــة )٪100( فـــي تربـــة جميـــع املواقـــع الثمانيـــة التـــي تمـــت 
دراســـتها مقارنـــة بالنظـــم 50، 75، و٪100. كمـــا بينـــت هـــذه الدراســـة أن شـــتالت النخيـــل املزروعـــة فـــي تربـــة الحدائـــق تمثـــل أعلـــى كثافـــة لنســـبة 
الفطريـــات امليكوريزيـــة بعـــد ثمانيـــة أشـــهر مـــن الزراعـــة، بغـــض النظـــر عـــن نظـــام امليـــاه املطبـــق. كمـــا بلغـــت نســـبة إصابـــة الجـــذور بالفطريـــات 
امليكوريزيـــة ٪85 فـــي الشـــتالت املزروعـــة فـــي التربـــة مـــن موقـــع الحديقـــة )J2( بعـــد تطبيـــق النظـــام املائـــي بنســـبة ٪50. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن 
تطبيـــق النظـــام املائـــي )water deficit( بنســـبة ٪25 و٪50 يقلـــل بشـــكل كبيـــر مـــن معامـــالت النمـــو لشـــجر نخيـــل التمـــر والـــذي يصاحبـــه زيـــادة 
كبيـــرة فـــي محتويـــات الفوســـفور والنيتروجيـــن والبوتاســـيوم والصوديـــوم. وباملثـــل، أظهـــرت نتائـــج التحاليـــل البيوكيميائيـــة املتعلقـــة بالبروليـــن، 
الفينـــوالت والســـكريات الذائبـــة مســـتويات أعلـــى بشـــكل ملحـــوظ فـــي الشـــتالت املزروعـــة فـــي تربـــة الحدائـــق وبســـاتين النخيـــل مقارنـــة بتلـــك 

املزروعـــة فـــي تربـــة الشـــوارع تحـــت ظـــروف محـــدودة. 

 Phoenix( التمـــر  نخيـــل  شـــجر  يتكيـــف 
التربـــة  أنـــواع  مـــع   )dactilyphera L
املتواجـــدة بأرا�ســـي املناطـــق القاحلـــة وشـــبه 
القاحلـــة. وخـــال الســـنوات املاضيـــة أدت 
الظـــروف الصعبـــة الحيويـــة وغيـــر الحيويـــة 
وكذلك انخفاض خصوبة التربة في بساتين 
النخيـــل إلـــى تدهـــور شـــديد ألشـــجار النخيـــل 
وتدهـــور النظـــم البيئيـــة، وبالتالـــي الحـــد مـــن 

اإلنتـــاج الزراعـــي فـــي هـــذه البيئـــات ]1[.

فـــي املناطـــق القاحلـــة املغربيـــة، تعتبـــر أشـــجار 
للنظـــام  العناصـــر األساســـية  مـــن  النخيـــل 
البيئـــي ألنهـــا تحمـــي الغطـــاء النباتـــي املحيـــط 
ا محلًيا 

ً
بهـــا مـــن تأثيـــر التصحـــر كمـــا توفـــر مناخ

مناســـًبا للمحاصيـــل املجـــاورة ]2[. ومـــع ذلـــك، 
واألمـــراض  التربـــة  وملوحـــة  الجفـــاف  فـــإن 
 Fusarium( ˝البيـــوض˝  مثـــل  الفطريـــة 
oxysporum sp. albedenis( تقلـــل بشـــكل 
كبيـــر مـــن غلـــة النخيـــل ]3[. كمـــا أن للجفـــاف 
الذي أصاب املغرب في العقود األخيرة تأثير 

مباشـــر علـــى تدهـــور معظـــم بســـاتين النخيـــل 
فـــي البـــاد، ال ســـيما تلـــك املوجـــودة فـــي منطقـــة 
مراكـــش، التـــي تعانـــي مـــن مشـــاكل التدهـــور 
نموهـــا  انخفـــاض  خـــال  مـــن  املســـتمر، 
وصحتهـــا.]4[. ويمكـــن أن يـــؤدي نقـــص امليـــاه 
إلى نقص اإلمداد ببعض العناصر الغذائية 

ويؤثـــر علـــى جميـــع وظائـــف النبـــات ]5[.

وملكافحـــة نقـــص العناصـــر املعدنيـــة، فـــإن 
تن�ســـئ   )AMF( امليكوريزيـــة  الفطريـــات 
النباتـــات  غالبيـــة  مـــع  تكافلًيـــا  ـــا 

ً
ارتباط

األرضيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك املوجـــودة فـــي 
املناطق القاحلة ]6[. كما تعيش في تكافل مع 
جـــذور النباتـــات مـــن أجـــل امتصـــاص أفضل 
الفوســـفور  وخاصـــة  املعدنيـــة،  للعناصـــر 
]7-9[، وعـــاوة علـــى ذلـــك تمكـــن AMF مـــن 
حمايـــة النباتـــات اتجـــاه ملوحـــة التربـــة ]10[ 
مثـــل  األمـــراض  ومســـببات   ]7[ والجفـــاف 

˝البيـــوض˝.

الهـــدف مـــن هـــذا العمـــل هـــو تســـليط الضـــوء 

علـــى الـــدور املفيـــد ل AMF، األصليـــة للتربـــة 
الحضريـــة، فـــي تحمـــل شـــجر نخيـــل التمـــر 
لنـــدرة املـــاء وتأثيرهـــا علـــى نمـــو وتطور النبات.

2 - املواد والطرق

2-1 - مواقع الدراسة وطريقة التجريب

أجريت الدراسة في بستانين للنخيل وبعض 
مـــع  )املغـــرب(،  مراكـــش  وحدائـــق  شـــوارع 
األخـــذ بعيـــن االعتبـــار حالـــة النخيـــل والنشـــاط 
البشـــري. اخترنـــا ثمانيـــة مواقـــع للدراســـة، 
حدائـــق  )ثـــاث  الحضـــري  املجـــال  داخـــل 
وثاثـــة شـــوارع وبســـتانين للنخيـــل( مـــع أخـــذ 
عينـــات مـــن التربـــة الجذريـــة مـــن أقـــدام شـــجر 
النخيـــل )الجـــدول 1(. وتـــم أخـــذ 15 عينـــة مـــن 
التربـــة وجـــذور النخيـــل لـــكل موقـــع )حوالـــي 
شـــجرة  لـــكل  والجـــذور  التربـــة  مـــن  كلـــغ   2
مـــن عمـــق 20 الـــى 40 ســـنتيميتر(. كمـــا قمنـــا 
بتحليـــل التركيـــب الفيزيائـــي الكيميائـــي لتربـــة 

هـــذه املواقـــع الثمانيـــة التـــي تمـــت دراســـتها.

د. محمد را�سي
مختبر البيوتكنولوجيا امليكروبية، والعلوم الزراعية، والبيئة

 كلية العلوم السمالية، جامعة القا�سي عياض، اململكة املغربية

radi066@gmail.com

د. عبداالله مديش
أستاذ بكلية العلوم السمالية

جامعة القا�سي عياض، اململكة املغربية

a.meddich@uca.ma
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جدول 1: مواقع الدراسة وخصائصها

الخاصيات املكان مواقع الدراسة

- أشجار النخيل في حالتها الطبيعية
- ال يوجد نشاط زراعي

- ال يوجد نظام ري أو صيانة
)P1( بستان العزوزية

 بساتين
للنخيل

 املجال
الحضري

- وجود نشاط زراعي
- وجود نظام الري )مياه الصرف الصحي( للمحاصيل املصاحبة

)P2( بستان الشمال-الغربي

- وجود نشاط زراعي
- وجود نظام الري وأعمال الصيانة

)J1( عرست موالي عبد السالم

)J2( املنارةالحدائق

)J3( الرويضات

- أشجار النخيل في حالتها الطبيعية
- ال يوجد نشاط زراعي

- ال يوجد نظام ري أو صيانة
- أعمال بشرية متنوعة للغاية )حركة املرور، إلقاء النفايات ...(

)BV1( عبد الكريم الخطابي

)BV2( االمير موالي عبد هللاالشوارع

)BV3( املزدلفة

قمنـــا باســـتخدام أوانـــي باســـتيكية )17 × 
8 ســـم( تحتـــوي علـــى 1 كيلوغـــرام مـــن التربـــة 
املأخوذة من كل موقع من املواقع الثمانية 
التـــي تمـــت دراســـتها، كمـــا قمنـــا بتطهيـــر بـــذور 
 »Boufeggous« نخيـــل التمـــر مـــن صنـــف
عـــن طريـــق الغمـــر فـــي محلـــول بيروكســـيد 
الهيدروجيـــن ٪15 ملـــدة 20 دقيقـــة متبوعـــة 
بثـــاث غســـات باملـــاء املقطـــر املعقـــم. تـــم 
نغـــرس هـــذه البـــذور فـــي األوانـــي الباســـتيكية 
املحضـــرة بمعـــدل شـــتلة واحـــدة فـــي وعـــاء. 
وبعـــد ذلـــك تـــم تحضيـــن الـــكل فـــي مشـــتل 
بلديـــة مراكـــش الحضريـــة تحـــت الظـــروف 
التاليـــة: متوســـط   درجـــة الحـــرارة القصـــوى: 

T 33.26 ° درجة مئوية؛ متوســـط    الحرارة 
مئويـــة؛  درجـــة   T °: 22.31 الصغـــرى 
القصـــوى:  النســـبية  الرطوبـــة  متوســـط   
النســـبية  الرطوبـــة  متوســـط    ٪48.2؛ 

.14.33٪ الصغـــرى: 

ـــزرع شـــتات النخيـــل فـــي ظـــروف مائيـــة 
ُ
 ت

ـــروى حتـــى 
ُ
عاديـــة ملـــدة عشـــرة أيـــام، ثـــم ت

تـــرك لتصريفهـــا ملـــدة 48 ســـاعة 
ُ
التشـــبع وت

قـــدرة  لتحديـــد  التربـــة  وزن  أجـــل  مـــن 
)الســـعة  القصـــوى  بامليـــاه  االحتفـــاظ 
املســـتخدمة  الطريقـــة  للتربـــة(.  الحقليـــة 
 )water deficit( املائـــي  النظـــام  لتطبيـــق 

 P1 بحيـــت .Tobar ]12[ هـــي التـــي وصفهـــا
يكـــون وزن القـــدر امللـــيء بالتربـــة الجافـــة. 
ـــروى التربـــة حتـــى تشـــبع، وبعدهـــا نتـــرك 

ُ
ثـــم ت

املـــاء ينـــزل مـــن االوانـــي الباســـتيكية تحـــت 
تأثيـــر الجاذبيـــة، حتـــى ثبـــات الـــوزن. وبالتالـــي 
 field( الحقليـــة  الســـعة  علـــى  نحصـــل 
بعـــد  الوعـــاء  وزن  هـــو   P2و  .)capacity
جريـــان املـــاء الزائـــد. والفـــرق )P2 - P1( هـــو 
حجـــم امليـــاه الازمـــة للحصـــول علـــى الســـعة 
 field( 100٪( الحقليـــة للتربـــة املســـتخدمة
تربـــة  علـــى رطوبـــة  للحصـــول   .)capacity
 field( مكافئة، عند ٪75، ٪50 و٪25 من
األوانـــي  إلـــى سلســـلة  capacity(، أضفنـــا 

الصورة )1( صور لثالثة مواقع من مواقع الدراسة
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أحجـــام  جافـــة،  تربـــة  علـــى  تحتـــوي  التـــي 
املـــاء املقابلـــة لــــ P2 - P1( × 0.75(؛ 0.50 
× )P2 - P1( و0.25 × )P2 - P1( علـــى 
 P5و P4و P3 التوالـــي. ثـــم ناحـــظ األوزان
لألوانـــي التـــي تتوافـــق علـــى التوالـــي مـــع 75٪ 
و٪50 و٪25 مـــن field capacity. وطـــوال 
هذه التجربة، تتم إضافة املاء إلى األوزان 
املقابلـــة املفروضـــة )٪75، ٪50 أو 25٪( 
مـــن )field capacity(. وذلـــك مرتيـــن يومًيـــا 
)مقيـــاس Ohaus DS4 بســـعة 44 × 02 
Ib( ويتـــم اســـتبدال املـــاء املفقـــود ]13[. كمـــا 
أجرينـــا 30 تكـــراًرا لـــكل معاملـــة مســـتخدمة.

 2.2 قياس املعامالت أثناء التجربة

قياســـات  إجـــراء  تـــم  التجربـــة،  خـــال 
املتغيـــرات املورفولوجيـــة لنمـــو نخيـــل التمـــر 
األشـــهر  خـــال  دوري  بشـــكل  ورصدهـــا 
الثمانيـــة للزراعـــة تحـــت قيـــود النظـــام املائي 
 .)field capacity 75، ٪50 أو ٪25 مـــن٪(
إلجـــراء  النباتـــات  مـــن  عينـــات  أخـــذ  تـــم 
بعـــد  البيوكيميائيـــة  املعامـــات  تحليـــات 

ثمانيـــة أشـــهر مـــن الزراعـــة.

النخيـــل  شـــتات  جـــذور  معالجـــة  تمـــت 
 Hayman و Phillips بالطريقة التي وصفها
حالـــة  فحـــص  إجـــراء  يتـــم  كمـــا   ))1970
الفطريـــات امليكوريزيـــة املرتبطـــة بالجـــذور 
 Trouvelot وصفهـــا  التـــي  للطريقـــة  وفًقـــا 
)15( وذلـــك لتحديـــد  واالخـــرون )1986( 
داخـــل  امليكوريزيـــة  الفطريـــات  تطـــور 
الجـــذور )شـــدة اســـتعمار قشـــرةالجذور( فـــي 
ظـــل ظـــروف النقـــص املائـــي. كمـــا يتـــم تقديـــر 
تأثيـــر AMF علـــى شـــتات النخيـــل مـــن خـــال 
تحديـــد عـــدد األوراق املتكونـــة، ومســـاحة 
مـــن  العلـــوي  الجـــزء  واســـتطالة  األوراق، 

النبـــات 

العناصـــر  علـــى   AMF تأثيـــر  ولتوضيـــح 

بقيـــاس  قمنـــا  التمـــر  نخيـــل  فـــي  املعدنيـــة 
نسبة N وP وK وNa وCa وMg في األجزاء 
الهوائيـــة مـــن النبـــات وفًقـــا للطريقـــة التـــي 

.)Fox )16 Harveyو  وصفهـــا 

كمـــا قمنـــا باســـتخراج االبـــواغ ))spores مـــن 
تربـــة جـــذور الشـــتات وفًقـــا للطريقـــة التـــي 
و   ]Nicolson ]18 Gerdmanو  وصفهـــا 
Brundrett )19(و تـــم جمعهـــا وتخزينهـــا فـــي 
polyvinylactoglycérol تحـــت 4 درجـــات 
مئويـــة حتـــى يتـــم اســـتخدامها ]20[. وقمنـــا 
بإجـــراء تحليـــات كيميائيـــة حيويـــة أخـــرى 
النخيـــل  شـــتات  مـــن  الهوائيـــة  لألجـــزاء 
املزروعـــة تحـــت ظـــروف مائيـــة مختلفـــة، 
بحيـــث تـــم إجـــراء تحليـــل مـــادة البروليـــن 
وفًقا لطريقة Singh وآخرون ]21[. كما تم 
تحديد نسبة تركيز السكريات الذائبة على 
 Dubois أوراق الشـــتات حســـب طريقـــة
22[[. أمـــا نســـبة الفينـــوالت الذائبـــة فقـــد 
Folin- تقنيـــة  باســـتخدام  تحديدهـــا  تـــم 

 )Ciocalteu )23

2-3 التحليل اإلحصائي للبيانات

 
ً
إحصائيـــا النتائـــج  جميـــع  تحليـــل  تـــم 

تتضمـــن   XLSTAT برنامـــج  باســـتخدام 
variance(  ( التبايـــن  تحليـــل  الدراســـة 

Keulsعنـــد  باختبـــار Newmanو  متبوًعـــا 
.5٪ عتبـــة 

3. النتائج واملناقشة

والكيميائيـــة  الفيزيائيـــة  الخصائـــص   1-3
والفطريـــة لتربـــة املواقـــع الثمانيـــة لنخيـــل 

لتمـــر  ا

يظهـــر الجـــدول رقـــم 2 التركيـــب الفيزيائـــي 
والكيميائي لتربة املواقع الثمانية التي تمت 
دراستها بحيث ناحظ ان تربة هذه املواقع 
كلهـــا قاعديـــة وأن نســـبة أغلـــب العناصـــر 
املعدنيـــة تكـــون مرتفعـــة فـــي تربـــة الشـــوارع 

مقارنـــة بتربـــة الحدائـــق وبســـاتين النخيـــل.

الصورة )2( تقنية زراعة النخيل وتطبيق النقص املائي
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الجدول 2: الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة املدروسة

املواقع P 1 P 2 BV1 BV 2 BV 3 J 1 J 2 J 3

ية
يائ

يم
لك

وا
ة 

ائي
يزي

لف
ص ا

صائ
لخ

ا pH eau 8,0 c 8,6 a 7,7 e 7,8 e 7,9 cd 7,9 c 8,3 b 8,3 b

CE )µs/cm( 753 ab 1126 ab 1127 ab 2420 a 1112 ab 1233 ab 518 ab 225 b

CaCO
3
 % 21,32 a 5,53 f 18,84 c 19,89 b 12,20 e 18,94 c 13,40 d 1,29 g 

COT % 1,92 b 1,86 cd 2,05 a 1,94 b 1,78 d 1,86 cd 1,82 d 1,66 e

MO % 3,4 2,24 3,94 3,04 2,01 2,35 2,47 0,68

NTK % 0,02 f 0,03 de 0,04 c 0,07 b 0,02 ef 0,03 d 0,03 de 0,16 a 

C/N 88,16 40,97 53,28 26,2 50,07 41,81 45,11 2,49

Phosphore assimilable 
)mg/g(

0,13 ef 0,27 cde 0,37 ab 0,40 a 0,24 de 0,33 abc 0,27 bcd 0,06 f 

Phosphore total )mg/g( 73,84 b 37,13 c 62,04 b 77,30 b 71,89 b 59,98 b 122,45 a 45,42 c

3-2 تأثير النقص املائي على استعمار 

جذور النخيل بواسطة الفطريات 

امليكوريزية

لــــلفطريات  التكافليـــة  العاقـــة  مكنـــت 
امليكوريزيـــة AMF داخـــل جـــذور شـــتات 
النخيـــل الصغيـــرة فـــي جميـــع مواقع الدراســـة 
مـــن التكاثـــر الفطـــري الطبيعـــي لهـــذا النبـــات. 
ــتها،  ففـــي املواقـــع الثمانيـــة التـــي تمـــت دراسـ
 )frequency( إصابـــة  نســـبة  أن  الحظنـــا 
 AMF بواســـطة  النخيـــل  شـــتات  جـــذور 
 .)1 )الشـــكل  التربـــة  ميـــاه  بنقـــص  يتأثـــر 
بحيـــث يـــؤدي تجفيـــف التربـــة إلـــى انخفـــاض 
نســـبة إصابـــة ) frequency(جـــذور شـــجرة 
النخيـــل بامليكوريـــز. أمـــا بالنســـبة لعاجـــات 
امليـــاه األربعـــة )٪25 و٪50 و٪75 و100٪ 
FC(، تكـــون معـــدل حـــدوث نســـبة اإلصابـــة 
) frequency( أعلـــى فـــي حالـــة النظـــام املائـــي 
CC 25٪ مقارنـــة باألنظمـــة املائيـــة 50 و 75 
و FC 100٪. وهكـــذا فـــإن تطبيـــق النظـــام 
املائـــي FC 100٪قلـــل مـــن شـــدة اســـتعمار 
الفطريـــات امليكوريزيـــة املوجـــودة فـــي التربـــة 
مقارنـــة  الشـــوارع(  )مواقـــع  الحضريـــة 

باملواقع األخرى التي تمت دراستها )الشكل 
1(. أما جذور شتات الحدائق فهي تمتلك 
بغـــض  امليكوريزيـــة  للشـــدة  كثافـــة  أعلـــى 

النظـــر عـــن نظـــام امليـــاه املفـــروض.

كمـــا يتضـــح مـــن تحليـــل الجـــدول3، فـــإن 
تطبيـــق النظـــام املائـــي بنســـبة 75 و 100٪ 
FC قلـــل مـــن تطـــور الفطريـــات امليكوريزيـــة 
في قشرة جذور النخيل في املواقع الثمانية 
االماكـــن  لتربـــة  وبالنســـبة  املدروســـة. 
 )BV3 و BV2 و BV1 :الحضريـــة )الشـــوارع

فتتميـــز بوجـــود أقـــل نســـبة مـــن اســـتعمار 
الجـــذور للميكوريـــز خصوصـــا عنـــد تطبيـــق 
وذلـــك   FC  100٪ و   75٪ املائـــي  النظـــام 
لكونهـــا األكثـــر حساســـية للجفـــاف، وباملثـــل 
فـــإن كثافـــات األبـــواغ امليكوريزيـــة املقاســـة 
فـــي التربـــة للحدائـــق وبســـاتين النخيـــل هـــي 
الشـــوارع  بمواقـــع  مقارنـــة  األعلـــى  عموًمـــا 
)الجـــدول 3(. بحيـــث تكـــون كثافـــات األبـــواغ 
أعلـــى بشـــكل ملحـــوظ بعـــد تطبيـــق النظـــام 

.FC 100٪املائـــي 75٪ و

الشكل )1( تأثير النقص املائي على ميكوريز جذور النخيل بعد ثمانية أشهر
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الجدول 3: تأثير النقص املائي على استعمار جذور النخيل بواسطة الفطريات امليكوريزية بعد ثمانية أشهر من الزراعة

 النظام املائي املطبق
) field capacity%(

J 1 J 2 J 3 P 1 P 2 BV1 BV 2 BV 3

ة 
زي

ري
كو

ملي
ة ا

شد
 ال

M
 25 89a 72,32a 63,5a 84,25a 93,62a 92,5a 86,37a 84a

50 38,25ab 62,25d 38,62bc 30,75ab 48,12c 48c 26,62a 34,12ab

75 23,75bc 46,75d 18,37abc 11,37ab 24,5c 4,75a 7,12a 8,12ab

100 15,75b 28,5c 7a 5,5a 13,87b 1,12a 1a 0,75a

ية
يز

ر و
يك

امل
غ 

وا
الب

د ا
عد 25 729,7a 631,11a 557,8a 466,6a 644,4a 293,33a 244,44a 246,6a

50 728,9a 608,9a 555,5a 488,9a 573,3a 264,4a 208,8a 206,6a

75 606,7d 480bcd 491,1bcd 422,2abcd 580cd 233,3abc 117,7a 155,5ab

100 980abc 675,6c 400abc 464,4bc 580c 173,3ab 84,44a 73,33a

M =  شدة امليكوريز 

3-3 تأثير النقص املائي

على نمو نخيل التمر

أظهـــرت النتائـــج التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا أن 
النقـــص املائـــي لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى معظـــم 
املتغيرات املورفولوجية املدروســـة في نخيل 
أوراق  مســـاحة  زيـــادة  تتـــم  بحيـــث  التمـــر 
تطبيـــق  طريـــق  عـــن  كبيـــر  بشـــكل  النخيـــل 
النظـــام املائـــي بنســـبة CC ٪ 75 فـــي مواقـــع 
الدراســـة الثمانيـــة )الجـــدول 4(. وباملثـــل فـــإن 
مســـاحة أوراق شـــتات النخيـــل املزروعـــة فـــي 
تربـــة الحدائـــق وبســـاتين النخيـــل أكبـــر بشـــكل 
عـــام مقارنـــة بتلـــك املزروعـــة بتربـــة الشـــوارع، 
بحيـــث تصـــل مســـاحتها 34.15 ســـم مربـــع فـــي 
شـــتات نخيـــل حديقـــة رويـــدات )J3( مقارنـــة 
شـــارع  نخيـــل  أوراق شـــتات  مـــع مســـاحة 
املزدلفة )BV3( التي تصل 26.61 سم مربع 
.FC فقـــط بالنســـبة للنظـــام املائـــي 75 ٪ مـــن

أمـــا بالنســـبة للنظـــام املائـــي املقابـــل لــــ 25٪ 
و٪50 مـــن FC، فقـــد لوحـــظ انخفـــاض جـــد 
مهـــم فـــي مســـاحة الورقـــة. وباملثـــل، يتناقـــص 
ينخفـــض    عندمـــا  املتكونـــة  األوراق  عـــدد 

النظـــام املائـــي املتـــاح للتربـــة بحيـــث أظهـــرت 
دراسة سرعة ظهور األوراق وفًقا لألنظمة 
بنســـبة  النظـــام  هـــدا  تطبيـــق  أن  املائيـــة 
٪75 مـــن FC يســـمح بتكويـــن عـــدد أكثـــر 
مـــن األوراق مقارنـــة مـــع تلـــك التـــي تنتجهـــا 

النباتـــات املزروعـــة تحـــت االنظمـــة املائيـــة 
األخـــرى فـــي كل املواقـــع التـــي تمـــت دراســـتها 
)الجـــدول 4(. كمـــا تظهـــر النتائـــج أيضـــا أن 
تطبيـــق النقـــص املائـــي لـــه تأثيـــر ســـلبي علـــى 
ارتفـــاع الجـــزء العلـــوي لشـــتات النخيـــل 
انطاقـــا مـــن األســـبوع الثامـــن مـــن النمـــو، 
تنخفـــض  املائـــي  النقـــص  يـــزداد  وعندمـــا 
شـــتات  مـــن  العلـــوي  الجـــزء  اســـتطالة 

النخيـــل )الجـــدول 4(.

الشكل )1( تأثير النقص املائي على ميكوريز جذور النخيل بعد ثمانية أشهر
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الجدول 4: تأثير النقص املائي على عوامل  نمو نخيل التمر بعد ثمانية أشهر من الزراعة )SF = مساحة االوراق، HT = علو النبتة، NF = عدد االوراق(

النظام املائي املطبق
)FC %(

J 1 J 2 J 3 P 1 P 2 BV1 BV 2 BV 3

SF )cm2(

25% 26,72a 25,79a 57,65b 18,03a 20,43a 12,89a 18,46a 17,92a

50% 29,22a 27,75a 30,43a 28,68a 27,86a 24,97a 26,17a 27,15a

75% 31,36ab 32,34ab 34,15b 32,45ab 30,98ab 30,38ab 29,12ab 26,61a

100% 39,61a 43,38a 46,17a 34,42a 36,55a 33a 35,46a 41,14a

HT

25% 37,33b 37,33b 34,83b 35,66b 35,83b 33,16b 29,66a 28a

50% 42,5b 38,33c 37bc 36,16bc 37,66bc 33,16ab 29,83a 31,5a

75% 44,83d 40,83bcd 38,5bc 38bc 41,83cd 37,83bc 30,5a 35,16b

100% 45,83d 40,5bc 39,33bc 38,5bc 42,83cd 57,5bc 31,66a 36,5b

NF

25% 4,66a 4,66a 4,66a 4,66a 4,66a 4,66a 4a 4a

50% 4,66a 4,66a 4,66a 5a 4,66a 5a 4,66a 4a

75% 5,66b 5,33ab 5,33ab 5ab 5,33ab 5ab 5ab 4a

100% 5,66a 5,66a 5,33ab 5,66a 5,66a 5,66a 5a 5,66a

3-4 تأثير النقص املائي على املعايير 

الكيميائية والبيوكيميائية لنخيل التمر

فـــي شـــتات الحدائـــق وبســـاتين النخيـــل، 

 P تـــم تســـجيل زيـــادة كبيـــرة فـــي محتويـــات
وN وK وNa لألجـــزاء العلويـــة للنباتـــات 
املائـــي  النظـــام  يكـــون  عندمـــا  خصوصـــا 
مـــع  مقارنـــة   )50٪FCو  25٪( املطبـــق 

االنظمـــة املائيـــة االخـــرى. أمـــا الكالســـيوم 
فإنـــه لـــم يتأثـــر بالنظـــام املائـــي املفـــروض 
املواقـــع  جميـــع  فـــي  مرتفعـــا  بقـــي  بحيـــث 

.)5 )الجـــدول 

الجدول 5: تأثير النقص املائي على املحتوى املعدني لنخيل التمر بعد ثمانية أشهر من الزراعة

 النظام املائي املطبق
)FC %(

J 1 J 2 J 3 P 1 P 2 BV1 BV 2 BV 3

phosphore 
mg/g

25% 6,15b 6,1b 6,11b 8,34c 5,35b 4,03a 4,27a 4,05a

50% 5,4c 5,77c 5,87c 8,12d 4,73b 3,59a 3,46a 3,72a

75% 4,5ab 5,35b 5,12b 7,68c 4,6ab 3,51a 3,32a 3,41a

100% 3,97ab 4,54ab 5,02b 6,88c 4,25ab 3,24a 3,40a 3,24a

azote%

25 12,6b 11,48b 11,49b 14,74b 11,77b 7,50a 5,80a 5,04a

50 11,7c 11,38c 10,86c 13,23c 10,6c 7,02b 5,04ab 4,21a

75 10,48bc 10,12bc 10,15ab 12,99c 9,18bc 6,90ab 3,92a 3,26a

100 9,34d 8,72d 10,07d 12,73e 9,13d 6,09c 4,22b 2,75a
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Na+ mg/l

25 106bc 111c 103,67bc 108,6c 91,67ab 93ab 85,66a 86,33a

50 102,3c 108,67d 100,33c 117,66e 88,67ab 92b 83,66a 85a

75 96,6bc 101,7c 91,33abc 111,33d 83,33a 88ab 81,33a 78a

100 95b 94,33b 86a 105c 79,67a 79,66a 78,66a 77,6a

K+ mg/l

25 124,67bc 133,33c 133,33c 125,33bc 128,33c 101bc 81,66a 98bc

50 115,7ab 135,33b 130ab 121ab 117,67ab 89,6a 89a 94ab

75 110ab 133,67b 119ab 111,67ab 110,33ab 94a 80,33a 88,66a

100 99,7a 119a 115,33a 104a 100,67a 84,33a 79,33a 85,66a

Ca2+ mg/l

25% 52,66a 58,66a 45a 62,33a 50,66a 43,33a 47,33a 43a

50% 49,33a 60,67a 43a 56a 46,67a 37,6a 40,33a 52a

75% 47,33a 53a 41,33a 57,67a 42,33a 36a 41,33a 41a

100% 41,67a 43,33a 37a 55a 39a 30,6a 36,66a 36a

ويوضـــح الجـــدول رقـــم6 أن نســـبة البروليـــن 

ترتفـــع بشـــكل ملحـــوظ فـــي شـــتات الحدائـــق 

شـــتات  عكـــس  علـــى  النخيـــل  وبســـاتين 

الشوارع التي تعرف نسب منخفضة وذلك 
رغـــم فـــرض جميـــع أنظمـــة امليـــاه باســـتثناء 

نظـــام FC 50٪. أمـــا فـــي النظـــام املائـــي 25 ٪ 

μg/فقـــد وصـــل مســـتوى البروليـــن إلـــى FC

 )P2( في شـــتات بســـتان النخيل gMF0.91

وμg/gMF 0.59 فقـــط فـــي شـــتات شـــارع 

.)BV3( املزدلفـــة

وباملثـــل، فـــإن نســـبة الفينـــول ترتفـــع بشـــكل 

وبســـاتين  الحدائـــق  شـــتات  فـــي  ملحـــوظ 

النخيـــل مقارنـــة بتلـــك املوجـــودة فـــي مواقـــع 

الشـــوارع. وياحـــظ هـــدا بشـــكل جيـــد مـــع 

.FC 25٪ تطبيـــق النظـــام املائـــي

كمـــا أن نســـبة الســـكريات الذائبـــة هـــي أيًضـــا 

أكتـــر تركيـــزا فـــي شـــتات الحدائـــق وبســـاتين 

النخيـــل مقارنـــة بتلـــك املوجـــودة فـــي موقـــع 

امليـــاه  نظـــام  كان  مهمـــا  وهـــذا  الشـــوارع 

هـــذه  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر  املفـــروض. 

املحتويات البيوكيميائية تكون أعلى بكثير 

.)FC 50٪ مـــع تطبيـــق النظـــام املائـــي )٪25 و

الجدول 6: تأثير النقص املائي على املعايير البيوكيميائية لنخيل التمر بعد ثمانية أشهر من الزراعة.

)FC %( النظام املائي املطبق J 1 J 2 J 3 P 1 P 2 BV1 BV 2 BV 3

/µgالبرولين 
gMF

25% 0,74ab 0,72ab 0,69ab 0,67ab 0,91b 0,67ab 0,62a 0,59a

50% 0,6a 0,75a 0,50a 0,64a 0,73a 0,61a 0,62a 0,53a

75% 0,60b 0,53ab 0,29a 0,45ab 0,52ab 0,49ab 0,44ab 0,33a

100% 0,55b 0,39ab 0,34a 0,26a 0,39ab 0,3a 0,27a 0,25a

/µgالفينول 
gMF

25% 0,45abc 0,51bc 0,46abc 0,41ab 0,57c 0,37ab 0,40ab 0,35a

50% 0,33a 0,33a 0,37a 0,33a 0,46a 0,33a 0,31a 0,31a

75% 0,31ab 0,28ab 0,34b 0,29ab 0,30ab 0,24a 0,25a 0,24a

100% 0,28a 0,25a 0,22a 0,24a 0,27a 0,21a 0,19a 0,15a

 السكريات
 mg/gالدائبة     

MF

25% 0,66c 0,67c 0,62c 0,44b 0,78d 0,33.a 0,43b 0,47b

50% 0,56cd 0,48abc 0,44abc 0,36ab 0,64d 0,27a 0,33ab 0,4abc

75% 0,44b 0,39b 0,33b 0,19a 0,43b 0,23a 0,25a 0,19a

100% 0,19a 0,2a 0,23a 0,12a 0,33b 0,143a 0,15a 0,13a
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ان لتطبيـــق النقـــص املائـــي تأثيـــر ســـلبي علـــى 
نمو نخيل التمر، وكلما زادت حدة النقص 
كلمـــا قلـــت الصفـــات املورفولوجيـــة للنبـــات 
Nemmar]24[ وMoursi وآخـــرون ]25[، 
وأظهـــرت دراســـتهم أن الجفـــاف يقلـــل مـــن 
الصفات املورفولوجية للقمح والفول على 
التوالي. كما أن للميكوريزات تأثير كبير على 
نمـــو وتطـــور النخيـــل ودور فعـــال فـــي مواجهـــة 
النقـــص املائـــي بحيـــث ينمـــو النبـــات الفطـــري 
أكثر، ويثمر بكثرة، وقبل كل �ســـيء يكتســـب 
مقاومـــة أفضـــل للضغوطـــات البيئية ]26[، 
وال ســـيما لنقـــص امليـــاه. ومـــع ذلـــك، عنـــد 
و   ٪25 بنســـب  املائيـــة  األنظمـــة  تطبيـــق 
FC 50٪، فـــإن شـــتات النخيـــل لديهـــا أعلـــى 
 )frequency ( قيـــم ملعـــدل نســـبة اإلصابـــة
بالنظـــام  بالفطريـــات امليكوريزيـــة مقارنـــة 
املائـــي اآلخـــر املطبـــق. كمـــا أظهـــرت دراســـات 
أخـــرى دور الفطريـــات امليكوريزيـــة وقدرتهـــا 
علـــى تحســـين تحمـــل نبـــات البرســـيم للنقـــص 
املائـــي فـــي املناطـــق القاحلـــة وشـــبه الحضريـــة 

باملغـــرب ]7[.

العوامـــل  لجميـــع  بالنســـبة  ذلـــك،  ومـــع 
نخيـــل  شـــتلة  كل  أن  الحظنـــا  املدروســـة 
التربـــة  لنـــوع  مختلـــف  بشـــكل  اســـتجابت 
الحضريـــة  املواقـــع  تربـــة  ففـــي  املختبـــرة. 
)مواقـــع الشـــوارع(، أظهـــرت النتائـــج تكافـــل 
مواقـــع  بتربـــة  مقارنـــة  ضعيـــف  فطـــري 
الحدائـــق وبســـاتين النخيـــل، وفـــي دراســـة 
 ]2[ واالخـــرون   .Ait El Mokhtar مماثلـــة 
ذكـــرت أن نســـبة إصابـــة قشـــرة الجـــذور 
جـــذور  فـــي  منخفضـــة  امليكوريـــز  وشـــدة 
نخيـــل  بســـتان  فـــي  الفطـــري  التمـــر  نخيـــل 
تافيالـــت وهـــذا يرجـــع إلـــى توفـــر هـــذه التربـــة 
القابـــل  والنيتروجيـــن  الفوســـفور  علـــى 

 . ب لاســـتيعا

التلـــوث  مـــن خـــال  ذلـــك  ويمكـــن تفســـير 

البيئي باملعادن الثقيلة والعناصر املعدنية 
الشـــوارع،  فـــي مواقـــع  وامللوثـــات الدقيقـــة 
بحيـــث يؤثـــر هـــذا التلـــوث بشـــكل مباشـــر 
امليكوريزيـــة  االبـــواغ  وكثافـــة  إنتـــاج  علـــى 
وعلى خصوبة التربة التي تضعف مع مرور 

.]29[ الوقـــت 

الفطريـــات  توزيـــع  حـــول  دراســـة  ففـــي 
فقـــد  القاحلـــة  البيئـــات  فـــي  امليكوريزيـــة 
التربـــة  أن رطوبـــة   ]Jacobson ]30 وجـــد
تؤثـــر بشـــكل كبيـــر علـــى تجمعـــات الفطريـــات 
امليكوريزية وعلى نسبةاستعمارها للجدور 
كمـــا أن وجـــود املـــادة العضويـــة فـــي التربـــة 
تزيـــد مـــن قدرتهـــا علـــى االحتفـــاظ باملـــاء ]31[ 
ممـــا يعـــزز مـــن توفـــر ظـــروف الرطوبـــة التـــي 
تســـاعد علـــى تجمـــع الفطريـــات امليكوريزيـــة. 
نســـبة  ارتفـــاع  مـــن تفســـير  يمكـــن  ال�ســـيء 
 P1 فـــي بســـتان النخيـــل  وشـــدة امليكوريـــز 
والحدائـــق الثاثـــة علـــى مســـتوى نظـــام املياه 
FC ٪ 100. وهـــدا مـــا أدى الـــى تحســـين نمـــو 
الشـــتات وازديـــاد مســـاحة األوراق والجـــزء 
تطبيـــق  فـــإن  وبالتالـــي  للنباتـــات.  العلـــوي 
النظـــام املائـــي بنســـب ٪25 و FC 50٪ يقلـــل 
بشـــكل كبيـــر مـــن نمـــو الشـــتات رغـــم ارتفـــاع 
لنســـب العناصـــر الكيميائيـــة )الفوســـفور 

والنيتروجيـــن والبوتاســـيوم والصوديـــوم(. 
كمـــا أظهـــرت دراســـات مماثلـــة أن تطبيـــق 
النقـــص املائـــي فـــي النباتـــات الفطريـــة هـــو 
نتيجـــة لزيـــادة محتـــوى العناصـــر املعدنيـــة 
وخاصـــة الفوســـفور ]33[. وبالتالـــي، فـــإن 
تراكيـــز الفوســـفور والنيتروجيـــن والبروليـــن 
فـــي  الذائبـــة  والســـكريات  والفينـــوالت 
الشتات التي تم اختبارها ناتج عن التأثير 

امليكوريزيـــة. للفطريـــات  املباشـــر 

 وعليـــه، فـــإن الفطريـــات املكوريزيـــة تســـاعد 
علـــى ارتفـــاع نســـب العناصـــر املعدنيـــة فـــي 
لجـــذور  اســـتعمارها  طريـــق  عـــن  النبتـــة 
النباتـــات املضيفـــة ]34[. كمـــا أن العديـــد 
نســـب  ارتفـــاع  الحظـــوا  الباحتيـــن  مـــن 
النيتروجيـــن بوجـــود الفطريـــات الداخليـــة 
]36[ ممـــا يفســـر ازديـــاد نســـب النيتروجيـــن 
النخيـــل  وبســـاتين  الحدائـــق  شـــتات  فـــي 
مقارنة بشـــتات االماكن الحضرية )مواقع 
الشوارع( )الجدول 5(. وهذا العمل مشابه 
ملـــا أنجـــز فـــي النباتـــات الفطريـــة املعرضـــة 

لظـــروف النقـــص املائـــي ]37[.

نســـب  ارتفـــاع  فـــإن  ذلـــك  الـــى  وباالضافـــة 
الفســـفور فـــي شـــتات الحدائـــق وبســـاتين 
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 ٪25 املائيـــة  لألنظمـــة  املعرضـــة  النخيـــل 
األخـــرى  باألنظمـــة  مقارنـــة   FC و50٪ 
شـــدة  ارتفـــاع  الـــى  راجـــع  املفروضـــة 
امليكوريـــز فـــي جـــدور هـــذه الشـــتات وهـــدا 
Rubio ]]38و و   Borie ألبحـــات  مطابـــق 
Duponnois. واخرون ] ]39بحيث أظهروا 
أن امتصاص الفوسفور يزداد في النباتات 
امليكوريزية ]40[. وبالتالي فإن هذه الزيادة 
 AMF ناتجـــة عـــن حقيقـــة أن االرتبـــاط مـــع
يزيـــد مـــن ســـطح االمتصـــاص لنظـــام جـــذر 
النبـــات بفضـــل شـــبكة امليسســـليوم ]42[. 
وتشـــير بعـــض الدراســـات التـــي أجريـــت علـــى 
 )osmorégulation( األســـموزي  النظـــام 
إلـــى أن األحمـــاض األمينيـــة الحـــرة قـــد تلعـــب 
دوًرا مهًما في تحمل النباتات لنقصان املاء 
]42[. فعندمـــا يـــزداد نقـــص ميـــاه التربـــة، 
يـــزداد تراكـــم البروليـــن فـــي األجـــزاء الهوائيـــة 
لنخيل التمر، خاصة في حالة أنظمة املياه 
الشـــديدة )٪50 و FC 25٪( )الجـــدول 6(
ويمثـــل البروليـــن أحـــد أبـــرز عناصـــر النقـــص 
إلـــى  باإلضافـــة   .]43[ واالســـموزي  املائـــي 
ذلـــك، فقـــد الحظنـــا أن البروليـــن يرتفـــع فـــي 
معظـــم الشـــتات االكتـــر ميكوريزيـــا )مواقـــع 
مقارنـــة  النخيـــل(  وبســـاتين  الحدائـــق 
)مواقـــع  ميكوريزيـــا  األقـــل  بالشـــتات 

الشـــوارع(. هـــذه النتائـــج تتفـــق مـــع تلـــك التـــي 
حصـــل عليهـــا Goicoechea وآخـــرون. ]44[ 
فـــي حالـــة الفطريـــات البرســـيمية بواســـطة 
ظـــروف  تحـــت   Glomus fasciculatu

النقـــص املائـــي.

وباملقارنـــة مـــع شـــتات النخيـــل املزروعـــة 
فـــي التربـــة املأخـــوذة مـــن مواقـــع الشـــوارع، 
فـــإن تلـــك املزروعـــة فـــي التربـــة مـــن مواقـــع 
الحدائـــق وبســـاتين النخيـــل تنتـــج املزيـــد مـــن 
الســـكريات فـــي أوراقهـــا التـــي تتراكـــم بشـــكل 
لضغـــط  املعرضـــة  النباتـــات  فـــي  ملحـــوظ 
مائي بنســـبة 25 ٪ مقارنة بمســـتويات املياه 
املفروضـــة األخـــرى )الجـــدول 6(. وبالتالـــي، 
ياحـــظ أن الفطريـــات كان لهـــا تأثيـــر مباشـــر 
علـــى ارتفـــاع تركيـــز الســـكرايات الدائبـــة فـــي 
شـــتات النخيـــل. عـــاوة علـــى ذلـــك، تكـــون 
هـــذه املســـتويات أقـــل فـــي النباتـــات الرطبـــة 
جيـــًدا )٪100 وFC 75٪( مقارنـــة بالنباتـــات 
دات النظام املائي )٪50 وFC 25٪(. وعليه 
فالسكريات تساهم في الحفاظ على توازن 

القـــوة االســـموزية ]45[. 

كما يؤدي تطبيق النقص املائي على نخيل 
التمر إلى تعديات في مستويات الفينول في 
األوراق )الجـــدول 6( بحيـــث أظهـــرت هـــذه 

الشـــتات االكثـــر ميكوريزيـــا  ان  الدراســـة 
)مواقـــع الحدائـــق( والتـــي خضعـــت لنظـــام 
مائـــي بنســـبة FC ٪ 25 تعـــرف تراكًمـــا كبيـــًرا 
باملواقـــع  مقارنـــة  الفينوليـــة  للمركبـــات 
األخـــرى التـــي تمـــت دراســـتها. وقـــد أشـــارت 
املركبـــات  هـــذه  أن  إلـــى  مماثلـــة  دراســـات 
الفينوليـــة يتـــم تصنيعهـــا اســـتجابة لنقـــص 
املـــاء أو فـــي حالـــة الضغوطـــات الحيويـــة وغيـــر 

الحيويـــة األخـــرى ]49[.

خاتمة

الفطريـــات  أهميـــة  العمـــل  هـــذا  أظهـــر 
امليكوريزيـــة فـــي نمـــو وتطـــور نخيـــل التمـــر 
وقدرتـــه   )Phoenix dactylifera L(
علـــى تحمـــل الجفـــاف. بحيـــث بينـــت هـــذه 
الدراســـة أن شـــتات نخيـــل التمـــر املـــزروع 
فـــي  ثمانيـــة مواقـــع  مـــن  تربـــة مأخـــوذة  فـــي 
وثاثـــة  حدائـــق  )ثـــاث  مراكـــش  مدينـــة 
شـــوارع وبســـتانان بالنخيـــل(، لهمـــا قـــدرات 
مختلفـــة علـــى التطـــور ومقاومـــة الضغـــوط 
نتائجنـــا  املائيـــة املختلفـــة املطبقـــة. تشـــير 
إلـــى أن الفطريـــات امليكوريزيـــة تحفـــز النمـــو 
العناصـــر  ومحتـــوى  املعدنيـــة  والتغذيـــة 
البيوكيميائيـــة لنباتـــات نخيـــل التمـــر مـــن 
املواقـــع الثمانيـــة التـــي خضعـــت للدراســـة 
والتـــي تعانـــي مـــن نفـــس ظـــروف النقـــص 
املائـــي. تـــم تســـجيل هـــذه املاحظـــات علـــى 
مســـتوى شـــتات النخيـــل فـــي تربـــة فطريـــة 
جيـــدة )مواقـــع الحدائـــق وبســـاتين النخيـــل( 
مقارنة باملواقع على الشـــوارع. لذلك، يبدو 
التكافـــل  بيـــن  إيجابيـــة  هنـــاك عاقـــة  أن 
ومحتـــوى  املعدنيـــة،  والتغذيـــة  الفطـــري، 
العناصـــر البيوكيميائيـــة والنمـــو فـــي نخيـــل 
التمـــر. تشـــير هـــذه النتائـــج إلـــى أن امليكوريـــز 
يعمـــل علـــى تحســـين قـــدرة هـــذا النبـــات علـــى 

الجفـــاف. وتحمـــل  تطويـــر 
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سلسلة انتاج نخيل التمر باململكة املغربية

تكت�ســـي سلســـلة نخيـــل التمـــر أهميـــة كبـــرى باململكـــة املغربيـــة اذ يناهـــز العـــدد اإلجمالـــي لنخيـــل التمـــر حوالـــي 6 مالييـــن نخلـــة بكثافـــة متوســـطة 
تقـــدر بمائـــة نخلـــة للهكتـــار الواحـــد. وتغطـــي سلســـلة نخيـــل التمـــر حوالـــي )59600( هكتـــار، أي %1 مـــن األرا�ســـي الصالحـــة للزراعـــة علـــى 
الصعيـــد الوطنـــي. وتتـــوزع هـــذه املســـاحة بيـــن جهـــات درعـــة تافياللـــت )77 %( وسوس-ماســـة )15 %( والجهـــة الشـــرقية )5 %( وكلميـــم - واد 

ــا يلـــي، أهـــم املؤشـــرات الرقميـــة لهاتـــه السلســـلة حســـب اخـــر احصائيـــات وزارة الفالحـــة املغربيـــة :  نـــون .)% 4( و فيمـ

املساحة
اإلنتاج

)معدل سنوي ما بين 2010 و2019(

التصدير
 )معدل سنوي ما

بين 2010 و2019(

 القيمة املضافة في
2019

التشغيل في 2019

مليون يوم عمل 3مليار درهم1 طن300 طن102.000هكتار 59.600

د. نوطفيا يونس
مهندس وباحث مختص في الصناعات الغذائية
املعهد الوطني للبحث الزراعي، اململكة املغربية

noutfiaa@yahoo.fr

خصائص التمور المغربية وقابليتها للتخزين
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وتتميـــز اململكـــة املغربيـــة بغنـــى واحاتهـــا إذ 
يقـــدر عـــدد األصنـــاف بحوالـــي 453 صنـــف 

أهمهـــا: لعـــل   )cultivar(

صنف املجهول  -  صنف بوفكوس

صنف أزيزا بوزيد   -   صنف الجيهل

صنف بويطوب  -  صنف بوسكري

بوســـتحمي  صنـــف    - النجـــدة    صنـــف 
الســـوداء.

أمـــا فيمـــا يخـــص الجهـــات املنتجـــة للتمـــور 
فهـــي كالتالـــي:

جهة درعة تافياللت 

يناهز العدد اإلجمالي لنخيل التمر بواحات 
جهـــة درعـــة تافيالـــت )000.853 .4( نخلـــة. 
وتمتـــد زراعـــة النخيـــل بهـــذه الجهـــة علـــى 
بمتوســـط  49( هكتـــار،   564( مســـاحة 
إنتـــاج يصـــل إلـــى 100 ألـــف طـــن فـــي الســـنة، 
وهـــو مـــا يمثـــل 84 % مـــن اإلنتـــاج الوطنـــي. 
توفـــر سلســـلة نخيـــل التمـــر نحـــو 3 ماييـــن 
يـــوم عمـــل فـــي الســـنة، وتســـاهم فـــي اســـتقرار 
مـــن خـــال  بالواحـــات  القرويـــة  الســـاكنة 
املســـاهمة بنســـبة تصل إلى 65 % في تكوين 

دخـــل الضيعـــات بالواحـــات.

وقـــد حققـــت سلســـلة نخيـــل التمـــر نتائـــج 

مـــهــــم، نـــــخـــــــص بالذكـــر غـــرس )752 438 2( 
فســــــــــــــــــــيلة نخيـــل، منهـــا )427 385 1( بـــم
ــــــنــــــــــــــــاطـــــــــق التــــــــــوســــــــــعــــــــات و )325 053 1( 
بالواحات التقليدية. كما عرفت السلسلــة 
مـــن   )1  021  500( تنقيـــة  اإلنتاجيـــة 
أعشـــاش النخيـــل وبنـــاء وتجهيـــز 37 وحـــدة 
تبريـــد بســـعة تخزيـــن وتوضيـــب ســـنوية تبلـــغ 
)000 26( طن. وتضم هذه السلسلة 196 
تعاونية و19 مجموعة ذات نفع اقتصادي 

و10 جمعيـــات مهنيـــة.

جهة الشرق

تتميـــز سلســـلة نخيـــل التمـــر باألهميـــة الكبرى 
التـــي تكتســـيها زراعتهـــا علـــى مســـتوى واحـــة 
التمـــر  ألصنـــاف  الكبيـــر  والتنـــوع  فكيـــك، 
نَتجـــة بهـــذه الواحـــة، والتـــي تحظـــى بإقبـــال 

ُ
امل

عزيـــزة  أصنـــاف  ســـيما  وال  املســـتهلكين، 
علـــى  الجهـــة  تتوفـــر  والعصيـــان.  وبوزيـــد 
بطاقـــة  التمـــور  وتخزيـــن  لتبريـــد  وحدتيـــن 

تناهـــز 110 أطنـــان فـــي ســـنة.

جهة سوس ماسة

تعتبـــر التمـــور مـــن أهـــم املنتوجـــات املحليـــة 
بوفقـــوس،  )بويطـــوب،  طاطـــا  لواحـــات 
جيهـــل(. ويصـــل إنتـــاج جهـــة ســـوس ماســـة 
مـــن التمـــور حوالـــي 053 8 طـــن فـــي الســـنة. 

وتم ترميز تمور سوس ماسة بعامة البيان 
الجغرافـــي املحمـــي منـــذ 2014. وتنتـــج هـــذه 
السلســـلة قيمـــة مضافـــة تناهـــز 71 مليـــون 
درهـــم، وتســـاهم فـــي التشـــغيل بنحـــو 303 

337 يـــوم عمـــل.

جهة كلميم واد نون

بهاته الجهة، تتمركز سلسلة نخيل التمر في 
واحـــات إقليـــم كلميـــم وآســـا-الزاك، وتحتـــل 
مكانـــة اجتماعيـــة واقتصاديـــة مهمـــة علـــى 
صعيـــد الجهـــة، كمـــا تلعـــب دورا أساســـيا 
هـــذه  تطويـــر  ويعتبـــر  البيئـــي.  التـــوازن  فـــي 
 لقدرتهـــا علـــى 

ً
 نظـــرا

ً
 حتميـــا

ً
السلســـلة أمـــرا

التكيـــف مـــع املنظومـــة البيئيـــة للواحـــات، 
إضافـــة إلـــى مـــا تتيحـــه مـــن إمكانـــات طموحـــة 
فـــي مجـــاالت اإلنتـــاج والتثميـــن. ولعـــل أهـــم 
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مؤشـــر لتطـــور القطـــاع بهاتـــه الجهـــة هـــو 

ارتفـــاع نســـبة اإلنتـــاج مـــن 1134 طـــن الـــى 

3589 طـــن مـــا بيـــن ســـنتي 2008 و2019.

وبفضـــل برنامـــج غـــرس مســـاحات جديـــدة 

الواحـــات  تأهيـــل  وإعـــادة  التمـــر  لنخيـــل 

املغروســـة  املســـاحة  عرفـــت  التقليديـــة، 

. كمـــا تعـــرف 
ً
 مهمـــا

ً
وحجـــم اإلنتـــاج تطـــورا

 فـــي األصنـــاف 
ً
 كبيـــرا

ً
هـــذه السلســـلة تنوعـــا

)الجيهل، بوفقوس، بوسكري، تاغانيمت، 

أدمـــان، أحرضـــان( باإلضافـــة إلـــى صنـــف 

»نجـــدة« الـــذي تـــم إدخالـــه أخيـــرا بالنظـــر إلـــى 

»البيـــوض«. ملـــرض  مقاومتـــه 

أصنـــاف  ألهـــم  الجـــودة  خصائـــص  جـــرد 
املغربيـــة باململكـــة  التمـــور 

تتميـــز التمـــور بقيمتهـــا الغذائيـــة العاليـــة فهـــي 
تحتوي على العديد من املركبات الوظيفية 
الغذائيـــة  واألليـــاف  البوليفينـــول  مثـــل 
واألحمـــاض  والفيتامينـــات  والكاروتينـــات 
والعناصـــر  والكربوهيـــدرات  األمينيـــة 
أكثـــر  مـــن  واحـــدة  يجعلهـــا  ممـــا  املعدنيـــة 
األطعمـــة الطبيعيـــة تغذيـــة. وتحتـــوي التمور 
علـــى بروتينـــات، دهـــون، الســـليلوز، األمـــاح 

املعدنيـــة، الفيتامينـــات، اإلنزيمـــات... كمـــا 

تشـــتهر التمـــور بمحتواهـــا الســـكري العالـــي 

هـــذه  تمثـــل   .80% الـــى  يصـــل  قـــد  الـــذي 

الســـكريات أكثـــر مـــن نصـــف املـــادة الجافـــة 

مـــن  متفاوتـــة  بنســـب  وتتكـــون  التمـــر  مـــن 

الســـكروز والســـكريات املختزلـــة )الجلوكـــوز 

والفركتـــوز(. أمـــا املحتـــوى املائـــي فيتـــراوح 

40 % حســـب عـــدة عوامـــل  إلـــى   10 مـــن 

أهمهـــا صنـــف ونـــوع التمـــور وكذلـــك مناطـــق 

اإلنتـــاج. وفيمـــا يلـــي نـــورد خصائـــص الجـــودة 

ألهـــم أصنـــاف التمـــور باململكـــة املغربيـــة.

صنف املجهول

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة اإلنتاج

 واحات تافياللت، درعة،
الجهة الشرقية وباني

بني إلى بني داكننصف لين

 استهالك مباشر في الغالب بدون

 لقيمته التسويقية
ً
 أي تحويل نظرا

العالية

صنف بوفكوس

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة اإلنتاج

 واحات تافياللت،
درعة وتودغى

لين
ً
بني غالبا

 استهالك مباشر في الغالب بدون

 لقيمته التسويقية
ً
 أي تحويل نظرا

العالية

صنف املجهول
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صنف أزيزا بوزيد

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة اإلنتاج

بني فاتح إلى أصفر داكننصف لينواحات الجهة الشرقية
 استهالك مباشر في الغالب

 لقيمته
ً
 بدون أي تحويل نظرا

التسويقية العالية

صنف بوستحمي السوداء

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة اإلنتاج

نصف لين واحات درعة وباني
 بني جد داكن إلى

أسود

 استهالك مباشر إضافة الى
 استخدامه من أجل إنتاج دبس

التمر والعجينة

صنف بويطوب

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة اإلنتاج

 واحات منطقة طاطا
 وباني

بني فاتحجاف في الغالب
 استهالك مباشر إضافة إلى

 استخدامه من أجل تحويالت
صناعية أخرى
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صنف الجيهل

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة اإلنتاج

بني فاتحجاف واحات درعة
 استهالك مباشر إضافة إلى استخدامه

من أجل تحويالت صناعية أخرى

صنف النجدة

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة اإلنتاج

استهالك مباشر في الغالببني فاتح إلى بنينصف جاف واحات درعة
» LABEL 

AGRICOLE «

صنف بوسكري

ترميز استعمال/استهالكلون الثمرةقوام التمرةمنطقة االنتاج

 واحات باني ودرعة
 وتودغى

 جاف
ً
بني إلى بني داكنغالبا

 استهالك مباشر إضافة إلى استخدامه
 من أجل تحويالت صناعية أخرى

كطحينة التمر
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ظروف تخزين التمور باململكة املغربية

املغربيـــة  باململكـــة  التمـــور  تخزيـــن  يتـــم 
داخـــل وحـــدات للتبريـــد ســـعتها االجماليـــة 
حوالـــي 400 طـــن. وتتكـــون هاتـــه الوحـــدات 
فـــي الغالـــب مـــن أربـــع غـــرف للتبريـــد ســـعة كل 

منهـــا 100 طـــن إضافـــة إلـــى: 

غـــرف لاســـتقبال والتدريـــج والـــوزن   
والتبخيـــر.

فنـــاء مجهـــز للفـــرز اليـــدوي للتمـــور   
أســـفله(. )صـــورة 

وتشـــتمل    التمـــور،  ملعالجـــة  صالـــة 
علـــى آلـــة لغســـل التمـــور وأخـــرى للتلميـــع. 
إضافـــة إلـــى آلـــة للتجفيـــف ومثيلتهـــا من أجل 

ترطيـــب التمـــور.

تخزيـــن  يتـــم  الوحـــدات،  هاتـــه  وداخـــل 

فـــي  األصنـــاف مجتمعـــة،  التمـــور، جميـــع 
نفـــس الغرفـــة البـــاردة عنـــد درجـــة حـــرارة 
مـــن 0 إلـــى 4 درجـــات مئويـــة لفتـــرة تتـــراوح 
مـــن 1 إلـــى 10 أشـــهر حســـب طلـــب األســـواق 
والزبائن. وفي حال تخزين تمور ذات جودة 
متوســـطة والتـــي تكـــون فـــي غالـــب األحيـــان 
 جافـــة، يتـــم رفـــع حـــرارة التخزيـــن إلـــى 

ً
تمـــورا

حوالـــي 7-8 درجـــات مئويـــة. وبحســـب آخـــر 
االســـتقصاءات امليدانيـــة فقـــد لوحـــظ أن 
املغربيـــة  باململكـــة  التبريـــد  وحـــدات  جـــل 
تتجـــه إلـــى ضبـــط معاييـــر التخزيـــن املبـــرد 
التبريـــد  غـــرف  تجهيـــز  خـــال  مـــن  وذلـــك 
بأجهزة لترطيب التمور كتلك املوضحة في 

الصـــورة أســـفله.

صورة لجهاز ترطيب التمور داخل غرف التبريد
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املغربيـــة  التمـــور  تخضـــع  العمـــوم،  وعلـــى 
املوجهـــة للتخزيـــن إلـــى معالجـــة بدئيـــة داخـــل 
وحـــدات التبريـــد قبـــل أن يتـــم طرحهـــا فـــي 
أهـــم  أســـفله  الخطاطـــة  وتبيـــن  األســـواق. 

التمـــور: معالجـــة  مراحـــل 

تعتبـــر عمليـــة التعقيـــم )أو التبخيـــر(   
عمليـــة أساســـية تمكـــن مـــن القضـــاء علـــى 
وباململكـــة  وبيضهـــا.  التمـــور  حشـــرات 
املغربيـــة، تتـــم هاتـــه العمليـــة بطـــرق حديثـــة 
مخصصـــة  بآليـــات  مجهـــزة  غـــرف  داخـــل 
لهـــذا الغـــرض وذلـــك عـــن طريـــق اســـتعمال 
)للمزيـــد  فعالـــة  كمـــادة  الفوســـفين  مـــادة 
مـــن املعلومـــات حـــول هاتـــه العمليـــة، املرجـــو 
مطالعة كتيب »تخزين التمور بين تقنيات 

والتجميـــد«(. التبريـــد 

عمليـــة    أن  هنـــا  اإلشـــارة  تجـــدر 
للتمـــور  بالنســـبة  إال  تتـــم  ال  التجفيـــف 
كصنـــف  الرطبـــة  نصـــف  أو  الرطبـــة 
»بوفكـــوس« وذلـــك إمـــا بواســـطة تعريـــض 
هاتـــه التمـــور ألشـــعة الشـــمس غيـــر املباشـــرة 
وذلك بنشـــرها في أســـطح بها بيوت زجاجية 
أو باســـتيكية مغطـــاة. وتتـــم كذلـــك عمليـــة 
كهربائيـــة  مجففـــات  بواســـطة  التجفيـــف 

التخزيـــن. وحـــدات  داخـــل  تتواجـــد 

تتجـــه    التعبئـــة،  لعمليـــة  بالنســـبة 
غالبيـــة وحـــدات التخزيـــن إلـــى تعبئـــة أوليـــة 
للتمـــور داخـــل صناديـــق باســـتيكية مخرمـــة 
ســـعتها حوالـــي 10 الـــى 20 كيلوغـــرام )انظـــر 
الصـــورة أســـفله( وتخزينهـــا إلـــى حيـــن عرضهـــا 
فـــي األســـواق حيـــث يتـــم توضيبهـــا وتعبئتهـــا 
داخـــل علـــب كرتونيـــة ذات ســـعة تتـــراوح مـــا 

بيـــن كيلوغـــرام واحـــد إلـــى كيلوغراميـــن.

صورة توضح تعبئة أولية للتمور من أجل 
ظـــروف خـــزن مائمـــة )وحـــدة تخزيـــن مبـــرد 

بالجنـــوب الشـــرقي للمملكـــة املغربيـــة(

توصيات وإرشادات عامة من أجل 

تخزين فعال للتمور املغربية

تشـــتهر   ،
ً
ســـابقا إليـــه  اإلشـــارة  تمـــت  كمـــا 

اململكـــة املغربيـــة بعـــدة أصنـــاف مـــن التمـــور 

ذات قيمـــة تجاريـــة متوســـطة وعاليـــة حيـــث 

يتـــم توجيـــه التمـــور ذات الجـــودة املتوســـطة 

مربـــى،  )دبـــس،  الصناعـــي  التحويـــل  إلـــى 

عجينـــة...( أو إلـــى االســـتهاك املحلـــي داخـــل 

مناطق اإلنتاج. في حين، يتم توجيه التمور 

ذات الجـــودة التجاريـــة العاليـــة إلـــى تخزيـــن 

 حتـــى موســـم الطلـــب 
ً
مرحلـــي مبـــرد )غالبـــا

املرتفـــع والـــذي يصـــادف شـــهر رمضـــان أو 
بعـــض  فـــي  يتجـــاوز  قـــد  الصيـــف(  فصـــل 
املواســـم 10 أشـــهر. وتتســـم غالبيـــة التمـــور 
العاليـــة  التجاريـــة  الجـــودة  ذات  املغربيـــة 
بكونهـــا تمـــورا رطبـــة )كصنـــف »بوفكـــوس«( 
»املجهـــول«  )كصنفـــي  رطبـــة  نصـــف  أو 
و»أزيـــزا بوزيـــد«(، أي ذات محتـــوى مائـــي 
مهـــم يجعلهـــا حساســـة لظـــروف التخزيـــن 
الجـــودة  جوانـــب  فـــي  لتغيـــرات  وعرضـــة 

والحســـية.  الفيزيوكيميائيـــة 

صورة توضح تعبئة أولية للتمور من أجل ظروف خزن مالئمة )وحدة تخزين مبرد بالجنوب الشرقي للمملكة املغربية(
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للتمـــور  فعـــال  مبـــرد  تخزيـــن  أجـــل  ومـــن 
 منهـــا الرطبـــة، وجـــب 

ً
املغربيـــة وخصوصـــا

التركيز على أهمية بعض املعامات البدئية 
لهاتـــه التمـــور قبـــل خزنهـــا؛ ومـــن أهـــم هاتـــه 

والتلميـــع:  التجفيـــف  املعامـــات 

التجفيـــف: تهـــدف هاتـــه العمليـــة إلـــى خفض 
املحتـــوى الرطوبـــي للتمـــور إلـــى نســـبة مئويـــة 

دون 20 باملائة. ويتم هذا بواسطة تقنيات 
التجفيـــف الشم�ســـي الغيـــر مباشـــر واملباشـــر 
إضافـــة إلـــى التجفيـــف أو فـــي غـــرف تكـــون 
مـــزودة بمصـــدر حـــراري وبمـــرواح لســـحب 

الهـــواء الرطـــب. 

التلميـــع: تمكـــن هاتـــه العمليـــة مـــن وقـــف 
تفاعـــل التمـــور مـــع محيطهـــا الخارجـــي ممـــا 

يخفض معدل »التجفف التلقائي للتمور« 
)Spontaneous dehydratation(؛ 
ويمكـــن تلميـــع التمـــور بواســـطة اســـتعمال 
محاليـــل ســـكرية يتـــم وضـــع التمـــور داخلهـــا 

أو يتـــم رشـــها مباشـــرة.

 
ً
 مبســـطا

ً
وتوضـــح الخطاطـــة أســـفله مقترحـــا

لتخزيـــن التمـــور حســـب نوعيتهـــا أو صنفهـــا:

تمور جافةتمور نصف رطبةتمور رطبة

صنف »بوفكوس«
صنف »املجهول«

صنف »أزيزا بوزيد«
صنف »الجيهل« في بعض املواسم

وحسب فترة الجني

تجفيفتجفيف

Cتبريد حرارة0°-1 م
 رطوبة نسبية85 %

تبريد حرارة0°-3 م
 رطوبة نسبية70-80 %

تبريد حرارة7°-8 م
رطوبة نسبية )غير مهمة(

ترطيبترطيب

طرح في األسواق/تسويق

 رطبة )كصنف »بوفكوس«( أو نصف رطبة
ً
 مهم. تتسم غالبية التمور املغربية ذات الجودة التجارية العالية بكونها تمورا

 )كصنفي »املجهول« و »أزيزا بوزيد«(، أي ذات محتوى مائي مهم يجعلها حساسة لظروف التخزين وعرضة لتغيرات في جوانب
الجودة الفيزيوكيميائية والحسية.
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مطحون نواة التمر السوداني
كمكمل غذائي في أعالف الدواجن

مـــن أجـــل حمايـــة البيئـــة وإعـــادة تدويـــر املنتجـــات الثانويـــة لشـــجرة نخيـــل التمـــر واالســـتفادة مـــن 
كميـــات هائلـــة لنـــواة التمـــر املســـتخدم فـــي الصناعـــات املختلفـــة مـــن حلـــوى ومشـــروبات وتمـــر 

منـــزوع النـــواه وغيرهـــا، تعتبـــر النـــواة مـــن النفايـــات الصلبـــة التـــي يصعـــب التخلـــص 
مـــن  الكثيـــر  وتســـتهلك  الصـــرف  مجـــاري  فـــي  عائـــق  تمثـــل  فهـــي  بســـهولة  منهـــا 

. ونجـــد أن نخيـــل التمـــر هـــو 
ً
 بيئيـــا

ً
الوقـــود فـــي حالـــة الحـــرق ممـــا يســـبب تلوثـــا

واحـــد مـــن أقـــدم النباتـــات فـــي حيـــاة اإلنســـان منـــذ العصـــور القديمـــة حيـــث 
ويســـتهلك  الســـودان.  جمهوريـــة  ذلـــك  فـــي  بمـــا  األوســـط  الشـــرق  فـــي  ينتشـــر 

التمـــر بأخـــذ الجـــزء الخارجـــي الطـــري منـــه ويتـــم التخلـــص مـــن النـــواة كنفايـــات 
والتـــي هـــي غنيـــة بالعناصـــر واملركبـــات ذات القيمـــة الغذائيـــة العاليـــة.

كمكمل غذائي في أعالف الدواجن
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انطاقـــا مـــن مبـــدأ التطويـــر لعمليـــة التنميـــة 
علـــى  والحفـــاظ  واالقتصـــاد  املســـتدامة 
البئيـــة فـــي محاولـــة اســـتخدام نـــواة التمـــر 
بأنواعه املختلفة كمكمل غذائي في أعاف 
الدواجـــن الاحـــم كمـــادة مضافـــة علفيـــة فـــي 

صناعـــة الدواجـــن.

هـــذا وقـــد أثبتـــت التجـــارب املعمليـــة قيمـــة 
مطحـــون نـــواة التمـــر بمـــا يحتويـــه خـــواص 
فيزيائيـــة وكيميائيـــة ومـــن أحمـــاض أمينيـــة 
وفيتامينـــات  ومعـــادن  دهنيـــة  وأحمـــاض 
ذات تراكيـــز عاليـــة ممـــا أدى إلـــى تطبيقهـــا 
واســـتخدامها كمكمـــل غذائـــي فـــي أعـــاف 
عينـــات  جمـــع  تـــم  البـــدء  فـــي  الدواجـــن. 
نـــواة التمـــر مـــن الواليـــة الشـــمالية مصنـــع 
كريمـــة إلنتـــاج التمـــور وتعليـــب الفواكـــه؛ 
واليـــة الخرطـــوم؛ واليـــة نهـــر النيـــل وشـــملت 
صنـــف  مـــن  كل  التمـــر  نـــوى  األصنـــاف 
البـــركاوي، القنديـــا، تمـــودة، كلمـــة، مشـــرق 

ود الخطيـــب، مشـــرق ود لقـــاي.

الطريقة املستخدمة لطحن نواة التمر:

تـــم طحـــن النـــواة بطريقـــة ســـهلة بواســـطة 
إلـــى  النـــواة  وتحويـــل  طاحنـــة  ماكينـــة 
مســـحوق ناعـــم كالدقيـــق شـــبيه بالبـــاودر 
، تتـــم 

ً
 طويـــا

ً
 وال وقتـــا

ً
ولـــم تســـتهلك مجهـــودا

هـــذه العمليـــة فـــي بضـــع دقائـــق فقـــط ألي 
كميـــه يتـــم اســـتخدمها. مايجـــب فعلـــه قبـــل 
الطحـــن فقـــط غســـل النـــواة بمـــاء فاتـــر ثـــم 
تركه ليجف في الظل دون التعرض ألشعة 

لشـــمس. ا

نتائج تحليل نواة التمر:

مطحـــون نـــواة التمـــر: أليـــاف خـــام )3.55 
خـــام  بروتيـــن  )%9.50(؛  رطوبـــة  %(؛ 
مســـتخلص  )5.64 %(؛  رمـــاد  )11.9%(؛ 
مـــن  خالـــي  مســـتخلص  )%2.89(؛  االيثـــر 

.)71.02%( النيتروجيـــن 

كروماتوغرافيـــا  تقنيـــة  اســـتخدمت 
الغـــاز لقيـــاس تراكيـــز األحمـــاض الدهنيـــة 

املشـــبعة وغيـــر املشـــبعة فـــي مســـحوق نـــواة 
التمـــر بالنانومتـــر وكانـــت النتائـــج كمـــا يلـــي: 
حمـــض اللوريـــك أســـيد )11.765(، حمـــض 
امليثايـــل اســـتر )14.214(، حمـــض ميثيـــل 
)16.235(، حمـــض الباملتيـــك )16.431(، 
حمـــض   ،)17464( الهيبتنونـــك  حمـــض 
األوليـــك  حمـــض   ،)18.183( اللينوليـــك 
)18.236(، حامض دهني )18.449(، إستر 
الدينمونيـــك  )20.106(، حمـــض  امليثيـــل 

 .)20.308(

بالنســـبة لألحمـــاض األمينيـــة ونســـبتها فـــي 
مســـحوق نـــواة نخيـــل التمـــر، فقـــد أظهـــر 
التحليـــل وجـــود 18 حمـــض أمينـــي بالنســـب 
 ،)0.224( بروفايـــن  هيدروك�ســـي  اآلتيـــة: 
أسبارتيك أسيو )7.029(؛ سيرين )6350(، 
حمـــض الجلوتاميـــك )1،745(، جايســـين 
 ،  )Histicline( )0.705(  ،)3،183(
أرجينيـــن )7،262(، ثريونيـــن )ND(، أالنيـــن 
)I5،558(، البروليـــن )4،302(، سيســـتين 
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)34،326(، تيروســـين )2،070(، فوليـــن 
ليســـين   ،)2،989( ميثيونيـــن   ،)0.402(
)4،723(، آيسولوسين )2،203(، ليسين 

)4،485(، فينيـــل أالنيـــن )2،442(.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالفيتامينـــات فقـــد وجـــد 
كل مـــن فيتاميـــن )ب 1( )ب 2( )ب 6( 
وفيتاميـــن )�ســـي( وتـــم التعـــرف علـــى وجـــود 
هـــذه الفيتامينـــات عـــن طريـــق املحلـــول 

القيا�ســـي لـــكل مركـــب.

كمـــا تـــم إجـــراء قيـــاس العناصر الكيميائية 
املهمـــة بواســـطة جهـــاز االمتصـــاص الـــذري 
للكتلة وكانت النتائج كما يلي: املاغنيزيوم 
%(؛   5.29( الصوديـــوم  %(؛   846.9(
الســـيليكون )95. %(؛ الفســـفور )281.3 

%(؛ البوتاســـيوم )2469. %(؛ الكالســـيوم 
)402. %( والحديـــد )104. %(.

نتائج التطبيق العملي

بعـــد إجـــراء التحاليـــل الكيميائيـــة الســـابقة 
نجـــد أن اســـتخدام مطحـــون نـــواة التمـــر 
كمادة مضافة علفية في صناعة الدواجن، 

أظهـــرت النتائـــج نجـــاح التجربـــة وتـــم إجـــراء 
االختبـــار الح�ســـي ونجـــاح التجربـــة بنســـبة 
اســـتخدام  إمكانيـــة  يؤكـــد  ممـــا   97%
غذائـــي  كمكمـــل  التمـــر  نـــواة  مطحـــون 
فـــي أعـــاف الدواجـــن ممـــا ُيثمـــر عنـــه نمـــو 
أقـــل  فـــي  مثالـــي  بـــوزن  للدواجـــن  طبيعـــي 
زمـــن وقيمـــة غذائيـــة عاليـــة لإلنســـان بمـــا 
يحتويـــه هـــذا املكمـــل الغذائـــي مـــن معـــادن 
بنســـب  أمينيـــة  وأحمـــاض  وفيتامينـــات 

 .
ً
عاليـــة جـــدا

تـــم التطبيـــق العملـــي علـــى دواجـــن بمركـــز 
بالســـودان  الحيوانـــي  اإلنتـــاج  أبحـــاث 
الدواجـــن  علـــف  فـــي  غذائـــي  كمكمـــل 
العلـــف  ملكونـــات  إضافتـــه  تمـــت  حيـــث 

 )5%( )%3(؛  )%2(؛  بنســـبة  املســـتخدم 
وكل  الدواجـــن  مـــن  مجموعـــات   6 علـــى 
مجموعـــة تحتـــوي علـــى 10 كتاكيـــت عمـــر 
يـــوم واحـــد. أظهـــرت النتائـــج نجـــاح التجربـــة 
بوصول مجموعة الدواجن لعمر 7 أسابيع 
ملرحلـــة اكتمـــال النمـــو دون التعـــرض ألي 
الح�ســـي  االختبـــار  إجـــراء  تـــم  مضاعفـــات. 
)test Panel( مـــن قبـــل مركـــز تكنولوجيـــا 

نجـــاح  النتائـــج  أظهـــرت  للحـــوم  األغذيـــة 
التجربـــة بنســـبة %97 ممـــا يؤكـــد إمكانيـــة 
نـــوى التمـــر كمكمـــل  اســـتخدام مســـحوق 
غذائـــي فـــي علـــف الدواجـــن ممـــا يقلـــل مـــن 
تكلفـــة التربيـــة وفـــي ذات الوقـــت يقلـــل مـــن 
كميـــة النفايـــات الصلبـــة كمـــا أنـــه يمكـــن 
تجربتهـــا كمكمـــل غذائـــي علـــى األنواع األخرى 

مـــن الثـــروة الحيوانيـــة. 
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Table 15: Effect of Date Seed Powder on feed intake g/bird/ week (mean ± Std)

Treatment/ week W2 W3 W4 W5

0 DSP 196.47± 0.50 243.40 a± 6.04 438.00 b± 5.37 630.40± 1.22

1% DSP 196.60± 0.72 244.67 a ± 1.65 444.67 b ± 10.20 631.67± 2.89

2% DSP 196.33± 0.58 232.80 b ± 2.95 465.00 a± 13.23 630.73± 1.27

LS NS * * NS

LS = Level of Significance: NS =Not Significant: * =Significant ) p≤ 0.05(

 The weight

Effect of Date Seed Powder on the overall broiler performance (5-2 week) (mean±Std)

Parameters
Treatment

Initial body weight 
g/ bird

Final body weight 
g/ bird

Total feed 
intake g/bird

Total weight 
gain g/ bird

Total FCR
)T.feed/T.gain(

0 DSP 155.01± 4.33 1184.00 c± 17.7 1508.27± 1.7 1028.99 c± 15.8 1.47 c± 0.0

1% DSP 155.38± 0.98 1379.67 b± 19.6 1517.60± 9.0 1224.28 b± 20.2 1.24 b± 0.0

2% DSP 156.40± 4.2 1442.33 a± 8.7 1524.87± 13.6 1285.94 a± 12.8 1.19 a± 0.0

LS NS * NS * *

LS = Level of Significance: NS =Not Significant: * =Significant ) p≤ 0.05(
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د. مهدي عبد الرحمن أحمد
هيئة البحوث الزراعية – محطة بحوث شمبات

mahdiahmed564@yahoo.com

الوضع الراهن آلفات
النخيل والتمور بالسودانالنخيل والتمور بالسودان

تحتـــل العائلـــة النخيليـــة )Areacaceae( التـــي تنتمـــي لهـــا 
الثانيـــة  املرتبـــة   )Phoenix dactylifera L( التمـــر  نخلـــة 

الغـــذاء  إنتـــاج  حيـــث  مـــن   )Poaceae( النخيليـــة  العائلـــة  بعـــد 
النخلـــة  مالزمـــة  خـــالل  كامـــل.  شـــبه  غـــذاء  التمـــور  تعتبـــر  حيـــث 

لإنســـان فـــي املنطقـــة العربيـــة حيـــث نشـــأت منـــذ حوالـــي 6000 
ســـنة وأثرهـــا املباشـــر وغيـــر املباشـــر علـــى البيئـــة وعطائهـــا املتواصـــل 

اكتســـبت النخلـــة مكانـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة خاصـــة، تعـــززت 
الكريـــم  القـــرآن  وخاصـــة  املقدســـة  الســـماوية  الكتـــب  حوتـــه  بمـــا 

والســـنة النبويـــة وبذلـــك أصبحـــت تراثـــآ قوميـــآ وثـــروة يجـــب الحفـــاظ 
عليهـــا وبـــذل الجهـــد لوقايتهـــا مـــن األمـــراض والحشـــرات.

الوضع الراهن آلفاتالوضع الراهن آلفات
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يـــزرع نخيـــل البلـــح علـــى ضفتـــي نهـــر النيـــل 

بشـــمال الســـودان بطـــول حوالـــي 900 كلـــم 

حيـــث يعتقـــد أن شـــمال الســـودان ومصـــر 

العليـــا منشـــأ للتمـــور الجافـــة بالعالـــم وفـــي 

الســـنوات األخيـــرة امتـــدت زراعـــة النخيـــل 

وشـــمال  الخرطـــوم  واليـــة  حتـــى  جنوبـــا 

الجزيـــرة وذلـــك بعـــد نجـــاح األصنـــاف شـــبه 

الجافة واملستوردة )الرطبة( من األصناف 

العامليـــة املشـــهورة. تقـــدر أعـــداد النخيـــل 

بإنتاجيـــة  نخلـــة  مليـــون   13 بــــ  بالســـودان 

التمـــور بحوالـــي 500000 طـــن متـــري حيـــث 

 FAO( يحتـــل املرتبـــة الســـابعة فـــي العالـــم

 )2010

الخطيـــرة  النخيـــل  آفـــات  أن  مـــن  بالرغـــم 

 The date( الحمـــراء  النخيـــل  كسوســـة 

العربـــي.  باملشـــرق   )palm red weevil

الفطـــر  عـــن  املتســـبب  البيـــوض  ومـــرض 

 Fusarium oxysporum f. sp.(

يتـــم  لـــم  العربـــي  باملغـــرب   )Albedinis

حتـــى  بالســـودان  النخيـــل  علـــى  تســـجيلها 

تدهـــورت  النخيـــل  إنتاجيـــة  أن  إال  اآلن. 

بصـــورة واضحـــة وذلـــك بســـبب االجهـــادات 

واألمـــراض. الحشـــرية  كاآلفـــات  األحيائيـــة 

املســـجلة  والتمـــور  النخيـــل  آفـــات  أهـــم 

العربـــي والوطـــن  بالســـودان 

 
ً
: اآلفـــات الحشـــرية: وهـــي تقســـم وفقـــا

ً
أوال

ألماكـــن اإلصابـــة إلـــى:

آفات الثمارآفات الجذور والساقآفات السعف والعراجين

دودة التمر الصغرى )الحميرة(آفات الجذور حفار سعف النخيل

دودة التمر الكبرى )الطلع(النمل األبيض الحشرة القشرية البيضاء

 دودة الرمانالحفارحشرة النخيل القشرية الخضراء

الدبور األحمر )دبور البلح( آفات الساقحشرة النخيل القشرية )الرخو الحمراء(

 دودة البلح العامري أو دودة املخازن حفار عذوق النخيل القارض بق النخيل )الهسبسكي( الدقيقي

 خنفساء نواة التمرالحفار ذو القرون الطويلة * دوباس النخيل*

 فراشة الدقيق الهنديةسوسة النخيل الحمراء * الجراد الصحراوي

 الخنفساء ذات الصدر املنشاريخنفساء القلف

 خنفساء الثمار الجافة ذات البقعتين

*هذه اآلفات غير مسجلة بالسودان

145جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



حلـــم  مثـــل  األكاروســـية:  اآلفـــات   :
ً
ثانيـــا

اكاروس  البلـــح،  ثمـــار  أكاروس  الغبـــار، 
أوراق  تجعـــد  اكاروس  النخيـــل،  براعـــم 

األصفـــر. النخيـــل  اكاروس  النخيـــل، 

: اآلفـــات النيماتوديـــة: مثـــل نيماتـــودا 
ً
ثالثـــا

تعقـــد الجـــذور، نيماتـــودا تقـــرح الجـــذور، 
نيماتـــودا التقـــزم.

مـــرض  مثـــل  النخيـــل:  أمـــراض   :
ً
رابعـــا

البيـــوض )غيـــر موجـــود بالســـودان(، تبقـــع 
األوراق الجرافيولـــي، تعفـــن قواعـــد األوراق 
طلـــع  عفـــن  األوراق،  تبقـــع  الدبلـــودي، 
النخيـــل، مـــرض الـــرف، مـــرض عفـــن جـــذور 
الوجـــام، األمـــراض  مـــرض  التمـــر،  نخيـــل 
الفيســـيولوجية )ســـيف الرعـــد(، البيـــوض 
الـــكاذب، االصفـــرار املميـــت، األمـــراض الغير 
ــاء الـــرأس، العظـــم  معروفـــة املســـبب )انحنـ

الجـــاف، التدهـــور الســـريع(.

القواقـــع: مثـــل حلـــزون )قوقـــع(   :
ً
خامســـا

النخيـــل، حلـــزون الحقـــل.

 الطيـــور: مثـــل العصفـــور املنزلـــي، 
ً
سادســـا

ذو  الغـــراب  الذهبـــي،  العربـــي  العصفـــور 
الرقبـــة البنيـــة، الغـــراب ذو الذيـــل املروحـــي.  

: الخفافيش آكلة الثمار.
ً
سابعا

: القوارض: مثل الجرذ األســـود، الفار 
ً
ثامنا

املنزلـــي، الجـــرذ النيلـــي

الحشـــائش  مثـــل  الحشـــائش:   :
ً
تاســـعا

الحشـــائش  األوراق،  عريضـــة  الحوليـــة 

الحشـــائش  األوراق،  رفيعـــة  الحوليـــة 

الحشـــائش  األوراق،  عريضـــة  املعمـــرة 

األوراق. رفيعـــة  املعمـــرة 

أهم آفات النخيل

وأسس املكافحة املتكاملة:

تســـبب اآلفـــات خســـائر فادحـــة للمحاصيـــل 

الزراعيـــة بلغـــت فـــي مجملهـــا %30 مـــن جمـــل 

اإلنتاج )FAO,1980(. زيادة اإلنتاج النباتي 

والحيوانـــي وتوفيـــر األمـــن الغذائـــي لعالـــم 

 بعـــد عـــام يحتـــم مقاومـــة 
ً
يتزايـــد ســـكانه عامـــا

كانـــت  ســـواء  املختلفـــة  بالطـــرق  اآلفـــات 

طـــرق زراعيـــة أو ميكانيكيـــة أو بيولوجيـــة 

نركـــز  فإننـــا  اإلطـــار  هـــذا  فـــي  كيمائيـــة،  أو 

لآلفـــات  املتكاملـــة  اإلدارة  علـــى  اهتمامنـــا 
الـــذي  الســـليم  العلمـــي  املرتكـــز  بوصفـــة 
يجـــب أن تبنـــى عليـــه أســـس املكافحـــة ومـــن 
ثـــم نعـــرج علـــى أهـــم املبيـــدات املســـتخدمة فـــي 
مكافحـــة اآلفـــات فـــي املحاصيـــل البســـتانية 

بالســـودان.

بمجموعـــة  الفاكهـــة  أشـــجار  تصـــاب 
التـــي  الحشـــرية  واآلفـــات  االكروســـات 
تتبـــع رتـــب حشـــرية مختلفـــة، ومـــن هـــذه 
اآلفـــات الحشـــرية مـــا يتغـــذى علـــى األوراق 
بامتصـــاص العصـــارة النباتيـــة مثـــل املـــن 
الدقيقـــي  والبـــق  القشـــرية  والحشـــرات 
والذبـــاب األبيـــض ومنهـــا مـــا يتغـــذى علـــى 
األزهـــار والثمـــار مثـــل أبـــو دقيـــق املوالـــح دودة 
)ج(  الفاكهـــة  وذبابـــة  االمريكيـــة  اللـــوزة 
أوقـــد تهاجـــم بعـــض الحشـــرات كل األوراق 

والثمـــار. واألزهـــار 

آفات النخيل

تصـــاب نخيـــل التمـــور بكثيـــر مـــن اآلفـــات  الخفافيش آكلة الثمار

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ) سوسة النخيل الحمراء (
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النيماتـــودا  والعناكـــب  كالحشـــرات 
والحشائش والقوارض والطيور واألمراض 
الفطرية مســـببة خســـارة اقتصادية عالية. 
وتعتبـــر طـــرق الوقايـــة منهـــا ومكافحتهـــا مـــن 
النخيـــل  ملزارعـــي  األساســـية  العمليـــات 

التمـــور. وإنتـــاج 

1.3 آفات الجذور:

1.1.3 الحفار: 

والحوريـــات  الكاملـــة  الحشـــرات  تتواجـــد 
التربـــة، وتتغـــذى  إنفـــاق تحـــت ســـطح  فـــي 
الحشـــرة والحوريـــات علـــى جـــذور النباتـــات 

املختلفـــة ومـــن بينهـــا جـــذور النخيـــل. 

الوقاية واملكافحة:

هـــذه  يجبـــر  باملـــاء  وغمرهـــا  التربـــة  قلـــب 
الحشـــرة علـــى الظهـــور فـــوق ســـطح التربـــة 
وتعريضهـــا ملهاجمـــة املفترســـات. كمـــا تكافـــح 
الســـامة  الطعـــوم  باســـتخدام   

ً
كيميائيـــا

يستحســـن غمـــر االرض ثـــم نثـــر الطعـــم بعـــد 

وانجذابهـــا  املـــاء. وظهورالحشـــرة  انحســـار 

للضـــوء بشـــدة ممـــا يمكـــن معرفـــة وجودهـــا.

2.1.3 األرضة )النمل األبيض(:

الحقليـــة  املحاصيـــل  بمهاجمـــة  تقـــوم 

واألشـــجار املثمـــرة. تصـــاب الجـــذور والقســـم 

الســـفلي مـــن جـــذع أشـــجار النخيـــل بأفـــراد 

النمـــل األبيـــض دون وجـــود أي أثـــر إلصابـــة 

ضعـــف  إلـــى  اإلصابـــة  تـــودي  خارجيـــة. 

األشـــجار وســـقوطها النمـــل األبيـــض يفضـــل 

إصابـــة األشـــجار الضعيفـــة املهملـــة ويمكـــن 
أن تكـــون أســـباب الضعـــف راجعـــة إلـــى الـــري 

بميـــاه عاليـــة امللوحـــة أو لكثافـــة األشـــجار 

أو عـــدم التســـميد أو االهمـــال فـــي عمليـــات 

الفاحـــة.

الوقاية واملكافحة:

إمـــا بقلـــب التربـــة حـــول األشـــجار الـــي عمـــق 

أو   .
ً
التربـــة كيمائيـــا بمعاملـــة  أو  50 ســـم. 

. لتســـميد با

3.1.3 يرقات الجعاالت
)حفار عزق النخيل(:

تعتبـــر يرقـــات الجعـــاالت )بيضـــاء، رخـــوة، 
مختلفـــة الحجـــم، ذات شـــكل مقـــوس( مـــن 
اآلفـــات التـــي تصيـــب شـــتول النخيـــل بكثـــرة 
حيث تستخدم املواد العضوية في عمليات 
التســـميد. تعامـــل التربـــة بمبيـــد الفيـــرودان 
بمعـــدل 50 جرام/شـــتلة علـــى أن تخلـــط مـــع 

التربـــة مباشـــرة بنشـــرها علـــى الســـطح.

2.3 آفات الساق والقمم النامية

1.2.3 حفار سعف النخيل:

الحشـــرة الكاملـــة خنفســـاء محدبـــة الجســـم 
طولهـــا 5 ســـم ولونهـــا بنـــي داكـــن أمـــا اليرقـــة 
فيصـــل طولهـــا 6 ســـم وهـــي مقوســـة الشـــكل. 
تتواجـــد فـــي األماكـــن التـــي تتوفـــر فيهـــا نســـبة 

عاليـــة مـــن املـــواد العضويـــة املتحللـــة.

أعراض اإلصابة واالضرار:

قرض الحشرات الكاملة للجريد الغض أو 
القمـــم الناميـــة كمـــا تقـــرض الشـــمراخ عنـــد 
اتصاله بالساق مما ينتج عنه ذبول الثمار 
لانكســـار  الشـــمراخ  يعـــرض  قـــد  والـــذي 

الحفار

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ) الحفار  (
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بفعـــل الحمـــل أو الريـــاح. وجفـــاف الثمـــار 
نتيجـــة لتواجـــد قـــرص قـــرب أعناقهـــا. كمـــا 
تتغذ الحشرات الكاملة على األجزاء الحية 

غيـــر املتعفنـــة مـــن الجـــذع.

املكافحة الوقاية:

اإلصابـــة  الشـــديدة  األشـــجار  بإزالـــة  إمـــا 
 بالحـــرق. 

ً
أو امليتـــة والتخلـــص منهـــا تمامـــا

املزرعـــة  مخلفـــات  بجمـــع  إلـــى  باإلضافـــة 
بالحـــرق  والتخلـــص  والرطبـــة(  )العفنـــة 
أو تعفيرهـــا وتقليبهـــا لتوزيـــع املبيـــد الـــذي 
يســـاعد فـــي القضـــاء علـــى اليرقـــات. والعنايـــة 
الكاملـــة  الحشـــرات  وجمـــع  بالتســـميد. 

الضوئيـــة. املصائـــد  باســـتخدام 

اســـتخدام الطـــرق الكيمائيـــة: الـــرش بمـــواد 
كيمائيـــة )القمـــة الناميـــة وقواعـــد الجريـــد( 
التعفير )اكوام السماد الطبيعي والقمامة(.

2.2.3 حفار ساق النخيل
ذو القرون الطويلة:

الوقاية واملكافحة:

)جمـــع  الضوئيـــة  املصائـــد  باســـتخدام 
أكبـــر عـــدد+ تحديـــد موعـــد النشـــاط وبـــدء 
علـــى  للقضـــاء  الكـــرب  وإزالـــة  املعالجـــة(. 

قواعـــده.  فـــي  تتواجـــد  قـــد  التـــي  اليرقـــات 

مـــن  الجـــذع  الكـــرب  قواعـــد  وتنظيـــف 

املخلفـــات لتقليـــل أماكـــن وضـــع البيـــض. 

وتقويـــة األشـــجار بالتســـميد والـــري املنتظـــم.

العـــاج: رش جـــذع النخلـــة فقـــط والتركيـــز 

باملبيـــدات.  الكـــرب  وقواعـــد  قمتهـــا  علـــى 

ثـــم مـــلء قواعـــد الكـــرب بواســـطة خليـــط 

مـــن النشـــارة الخشـــبية أو الرمـــل املخلـــوط 

باملبيـــد )دايزنـــون محبـــب( مرتيـــن فـــي العـــام.

3.3 آفات العراجين والثمار 

1.3.3حفار خوص النخيل:

تهاجـــم الحشـــرة جريـــدة النخيـــل وتشـــاهد 

اإلصابـــة علـــى شـــكل ثقـــوب شـــبه مســـتديرة 

فـــي قواعـــد الجريـــد. ويشـــاهد عنـــد فحـــص 

الجـــزء املصـــاب أنفـــاق شـــبه اســـطوانية 

مليئة بنشارة خشبية ناعمة حيث تتواجد 

الحشـــرات  أمـــا  مقوســـة.  شـــبه  يرقـــات 

الكاملـــة فهـــي خنافـــس مطاولـــة بنيـــة اللـــون. 

الضعيفـــة  األشـــجار  الحشـــرة  وتهاجـــم 
للضـــوء. الكاملـــة  الحشـــرات  وتنجـــذب 

الوقايـــة واملعالجـــة: إزالـــة األوراق املصابـــة 
واتافهـــا بالحـــرق. العنايـــة بعمليـــات الـــري 

والتســـميد والتقليـــم.

  2.3.3 دودة البلح الصغرى )الحميرة(:

ولونهـــا  فراشـــة صغيـــرة  الكاملـــة  الحشـــرة 
بنـــي اليرقـــات بيضـــاء تعتبـــر مـــن أهـــم آفـــات 
 ويســـاعد الجفـــاف 

ً
النخيـــل وأشـــدها ضـــررا

علـــى زيـــادة اإلصابـــة. فراشـــات الجيـــل األول 
تنشـــط مـــع بدايـــة ظهـــور الطلـــع حيـــث تضـــع 
الشـــمراخ  علـــى  أو  األزهـــار  علـــى  البيـــض 
تتغـــذى اليرقـــات الصغيـــرة علـــى األزهـــار أو 
االقمـــاع بعـــد إحاطتهـــا بغـــزل مـــن خيـــوط 
 لألزهـــار اإلصابـــة 

ً
حريريـــة وتســـبب تســـاقطا

بالجيـــل األول %20. يرقـــات الجيـــل الثانـــي 
الثمـــار  محتويـــات  علـــى  تتغـــذى  والثالـــث 
فتجف وتتكرمش وقد تســـقط على األرض 

فـــي أخـــر املوســـم.

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي )حفار خوص النخيل (

حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة

�ملجلد �لر�بع ع�سر, �لعدد 03 , �أغ�سط�س  2022 148



بقايـــا  مـــن  التخلـــص  واملكافحـــة:  الوقايـــة 
الثمـــار املتســـاقطة. ورش العراجيـــن فقـــط 
مرتيـــن األول )بمجـــرد ظهـــور الطلـــع وقبـــل 
تفتحهـــا وبعـــد التلقيـــح مباشـــرة( والثانيـــة 
بعد اســـبوعين من الرشـــة األول. أما الجيل 
بيـــات داخـــل  فـــي  اليرقـــات تدخـــل  الثالـــث 
الشـــماريخ  أو  الليـــف  فـــي  شـــرانق حريريـــة 
الزهرية أو داخل الثمار املصابة الساقطة.

3.3.3 دودة البلح الكبري
)دودة طلع النخيل(: 

علـــى  فـــرادى  البيـــض  األنثـــى  تضـــع  حيـــث 
للحشـــرة  الغضـــة  الخضريـــة  األعضـــاء 
يرقـــة  هيئـــة  علـــى  شـــتوي  وبيـــات  جيـــان 
تامـــة النمـــو داخـــل شـــرنقة تحـــت قواعـــد 
األوراق. وتتغـــذى اليرقـــات علـــى قمـــة الطلـــع 
)الشـــمراخ( قبـــل تفتحـــه باإلضافـــة إلـــى قلـــب 
النخلـــة أو النمـــوات الحديثـــة. وبعـــد تفتـــح 
قبـــل  االزهـــار  اليرقـــات  تهاجـــم  الشـــماريخ 
التلقيح وفي أثنائه وكذلك الثمار الصغيرة. 

فـــي  تســـبب  للشـــماريخ  مهاجمتهـــا  وعنـــد 
اتـــاف االزهـــار إضافـــة إلـــى دخـــول الفطريـــات 
وحدوث التعفن تقوم يرقات الجيل الثاني 
التـــي تتواجـــد فـــي الحقـــل بعـــد عقـــد الثمـــار 
بمهاجمـــة عنـــق الثمـــرة مســـببة الجفـــاف 
العراجيـــن  وتذبـــل  والتجعـــد  والكرمشـــة 

 كمـــا تذبـــل الثمـــار.
ً
 أو كليـــا

ً
جزئيـــا

الوقايـــة واملكافحـــة: هـــي نفـــس الخطـــوات 
الـــواردة تحـــت دودة البلـــح الصغـــرى.

4.3.3 خنفساء طلع النخيل: 

صغيـــرة الحجـــم 5 ملـــم تظهـــر بأعـــداد كبيـــرة 
فـــي موســـم تفتـــح الطلـــع تق�ســـي اليرقـــات 
التـــي أصابـــت  النخلـــة  بيـــن جـــزور  حياتهـــا 
الحشـــرات الكاملـــة طلوعهـــا. يســـتمر الطـــور 
اليرقـــي 10 أشـــهر يتـــم التشـــرنق قبـــل أيـــام 
خـــروج  ليتزامـــن  الطلـــع  منظهـــور  قائـــل 
الحشـــرة الكاملـــة مـــع تفتـــح الطلـــع. تغـــزو 
الخنافـــس أغـــارض الطلـــح املتفتـــح وتتغـــذي 
علـــى مـــا بهـــا مـــن أزهـــار وتتلـــف كل إنتـــاج 

النخلة.

العناكب الحمراء )االكاروسات(

مظاهـــر  ومـــن  والثمـــار.  األوراق  تهاجـــم 
اإلصابـــة وجـــود خيـــوط عنكبوتيـــة تغلـــف 
وتظهـــر  الغبـــار.  تراكـــم  مســـببة  األوراق 
اإلصابـــة علـــى األوراق علـــى شـــكل نقـــاط 
صفـــراء. كمـــا يســـتخدم للمكافحـــة مبيـــدات 
التأثيـــر  ذو  الكبريـــت  أو  االكاروســـات 
املنخفـــض علـــى األعـــداء الطبيعـــة واألثـــر 

العناكـــب. علـــى  الجيـــد 

6.3.3 الزنابير أو الدبابير: 

تكميـــم  املكافحـــة  التمـــر(  ثمـــار  )تهاجـــم 
باكيـــاس. العـــروق 

7.3.3 الطيور: 

تهاجـــم الثمـــار قـــرب موعـــد النضـــج أو بعـــد 
 + املنفـــرة  االشـــرطة  )اســـتخدام  نضجهـــا 

االرضيـــة(. املصائـــد 

8.3.3 الجرزان: 

تهاجم ثمار النخيل وتبدأ عادة اإلصابة مع 
بداية العقد الوقاية واملكافحة باستخدام 

املصائد االرضية أو الطعوم السامة.

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ) الجرذ األسود(

العناكب الحمراء )االكاروسات(
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4.3 آفات السعف واألوراق

1.4.3حشرات النخيل القشرية: 

تنتشـــر فـــي معظـــم مناطـــق النخيـــل تـــزداد 
وتتميـــز  الجافـــة.  املناطـــق  فـــي  اإلصابـــة 
الحشـــرات بـــأن أجســـامها مغطيـــة بقشـــرة 
تتركـــز اإلصابـــة علـــى الفســـائل واألشـــجار 
القصيـــرة بينمـــا تقـــل فـــي النخيـــل املرتفـــع.

األشـــجار  تقويـــة  والوقايـــة:  املكافحـــة 
بالتســـميد الجيـــد والـــري املنتظـــم وتقليـــم 
األوراق وإزالـــة الفســـائل غيـــر املرغـــوب فيهـــا. 
فـــي حالـــة اإلصابـــة الشـــديدة إزالـــة األوراق 
لحمايـــة  املبيـــدات  وتســـتخدم  وحرقهـــا. 

الحديثـــة. األشـــجار 

2.4.3 الدوباس:

ســـميت بهـــذا االســـم الفرازهـــا مـــادة ســـكرية 
تغطـــي ســـعف النخيـــل فتبـــدو األشـــجار المعـــة 
تشجع تراكم الغبار. تفضل الظل والرطوبة 
العاليـــة وتصيـــب أشـــجار النخيـــل املزروعـــة 
علـــى مســـافات ضيقـــة. تمتـــص الحوريـــات 
مـــن  النباتيـــة  العصـــارة  الكاملـــة  والحشـــرة 
الخـــوص والجريـــد والشـــماريخ والثمـــار ممـــا 
يترتـــب عليـــه ضعـــف النخلـــة ورداءة نوعيـــة 

ثمـــار كليـــة. يســـاعد  إنتـــاج  عـــدم  أو  الثمـــار 
تراكـــم املـــادة العســـلية علـــى نمـــو الفطريـــات 

التمثيـــل الضوئـــي. ويقلـــل عمليـــة 

الكيمائيـــة  املكافحـــة  الوقايـــة:  املكافحـــة 
بواســـطة الـــرش بمبيـــد ماثيـــون.

3.4.3 البق الدقيق:

البـــق  النخيـــل:  يصيـــب  نوعـــان  يوجـــد 
الدقيقـــي  والبـــق  العمـــاق،  الدقيـــق 
األر�ســـي، يصيـــب البـــق الدقيقـــي األر�ســـي 
مســـافات ضيقـــة  املزروعةعلـــي  األشـــجار 
+كميـــات زايـــدة مـــن امليـــاه + إصابـــة الجـــزور 
وقواعـــد  العراجيـــن  تهاجـــم  الســـطحية. 
الثمـــار )تجمعـــات قطنيـــة تغطـــي حشـــرات 
اإلصابـــة صغـــر  تســـبب  الحركـــة(  بطيئـــة 
حجـــم الثمـــار إضافـــة الـــي تغطيتهـــا بنـــدوة 
عســـلية تســـاعد نمـــو الفطـــر األســـود. عنـــد 
اســـتفحال اإلصابـــة تتســـاقط الثمـــار قبـــل 
اتمـــام نضجهـــا. تمـــت ماحظتـــه ألول مـــرة 
بمشروع السليت الخرطوم )مهدي ونوال 

)2017

)الزيـــوت املعدنيـــة +  الوقايـــة:  املكافحـــة 

مبيـــدات فســـفورية( أثنـــاء االزهـــار.

5.3 آفات املخازن أو التمور:

الخنافس:

1 -خنفســـاء الثمـــار الجافـــة.. ذات اليرقتيـــن 

تنجـــذب إلـــى التمـــر املتســـاقط فـــي الحقـــل 

وتهاجـــم الثمـــار فـــي املخـــازن اثنـــاء التجفيـــف 

أو التخزيـــن.

2 -خنفســـاء الحبـــوب املنشـــارية.. تتغـــذى 

اليرقـــات والحشـــرات الكاملـــة علـــى التمـــر 

وثمـــار الفواكـــه املجففـــة األخـــرى والحبـــوب 

ومنتجاتهـــا.

3 -خنفســـاء الدقيـــق.. تتغـــذي الحشـــرات 
الكاملـــة واليرقـــات علـــى ثمـــار التمـــر فـــي املخزن 

تاركة فضاتها واضحة على الثمار املصابة 

ــا. وداخلهـ الدوباس

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي )حشرات النخيل القشرية (
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4 -خنفساء الكابرا. 

2.5.3 الفراشات:

املـــواد  مـــن  الجافـــة  التمـــور  عـــام  بشـــكل 

مـــن  أنـــواع  بعـــدة  تصـــاب  التـــي  الغذائيـــة 

الفراشـــات التـــي ال يســـهل علـــى الشـــخص 

العادي تميزها وتتشابه جميعها في االضرار 
وإمكانيـــة تكاثرهـــا بصـــورة دائمـــة في املخازن 

غيـــر املعتنـــي بهـــا، منهـــا: فراشـــة جريـــش الـــذرة 

)العتـــة الهنديـــة(، ودودة البلـــح، إلـــى جانـــب 

ذبابةالدروسوفيا تتواجد في األماكن التي 

تتخمـــر فيهـــا املـــواد.

مصادر اإلصابة: ترك الثمار الناضجة دون 

جمـــع ملـــدة طويلـــة. وخلـــط التمـــر املتســـاقط 

فـــي التمـــر الســـليم. وخـــزن التمـــر ملـــدة طويلـــة 

فـــي املزرعـــة تحـــت ظـــروف غيـــر جيـــدة أو فـــي 

مخـــازن ال تســـتوفي شـــروط التخزيـــن الجيـــد 

)االرتقـــاع + التهويـــة +درجـــات الحـــرارة + 

عمليـــة تنظيـــم عبـــواءت التعبئـــة(

الوقائيـــة: جنـــي التمـــر فـــي الوقـــت  الطـــرق 

مـــن  املتســـاقطة  التمـــور  املناســـب، جمـــع 

التمـــور وانـــواع الثمـــار األخـــرى، عـــدم خلـــط 
التمر املتساقط مع السليم، تنظيم املخزن 

مـــع تطهيـــر املخـــزن باملبيـــدات الكيميائيـــة 

والعبـــوات+رش  الجـــدران  )تبخيـــر+رش 

بـــي( ضبا

واملـــواد  التمـــر  تبخيـــر  العاجيـــة:  الطـــرق 

. ملخزنـــة ا

األمراض

1.4 مرض تعفن الطلع:
)الخامج( مرض فطري

ال يمكـــن تمييـــز النخيـــل املصـــاب مـــن الســـليم 

يهاجـــم  املـــرض  الطلـــع.  خـــروج  بعـــد  اال 

البراعـــم الزهريـــة حـــال تكوينهـــا وهـــي مـــا تـــزال 

تحـــت آبـــاط األوراق )الضـــرر يكـــون كبيـــر فـــي 

الســـنوات التـــي تكـــون فيهـــا الظـــروف الجويـــة 

مائمة النتشاره مثل استمرار برودة الجو(.

اإلصابـــة الخفيفـــة: بقـــع صغيـــرة علـــى الجـــزء 
مـــن  تمتـــد  ثـــم  الخارجـــي  للطلـــع  العلـــوي 
الغـــاف إلـــى الشـــماريخ واألزهـــار والعرجـــون.

بـــل  الطلـــع  يتفتـــح  الشـــديدة: ال  اإلصابـــة 
النـــوارت  جميـــع  بمـــوت  ويمـــوت  يجـــف 
الزهريـــة قبـــل اكتمـــال نموهـــا وإذا تفتـــح 
املصابـــة  االزهـــار  تظهـــر  املصـــاب  الطلـــع 

أبيـــض. بمســـحوق 

2.4 تعفن القمة النامية: مرض فطري 

ينتشـــر فـــي األرا�ســـي رديئـــة الصـــرف + املـــزارع 
املهملـــة تظهـــر اإلصابـــة عـــن شـــكل بثـــرات 

دائريـــة.

املكافحة:

العناية الصحية الجيدة والرعاية الفعالة 
ملـــزارع نخيـــل التمـــر. عـــدم تلقيـــح النخيـــل 
وجمـــع  قطـــع  املصـــاب.  الطلـــع  بواســـطة 
معحواملهـــا  املصابـــة  الزهريـــة  العناقيـــد 
وكذلـــك األوراق القديمـــة وقواعدهـــا مـــع 
املحيـــط  الســـعف  وازالـــة  قطـــع  الحـــرق. 
مواضـــع  ودهـــن  وحـــرق  الناميـــة  بالقمـــة 
تقليـــم  عـــدم  بـــوردو.  بعجينـــة  اإلصابـــة 
. املعاملـــة الكيمائيـــة.

ً
األشـــجار تقليمـــا جائـــرا

آفات النخيل والتمور املسجلة بالسودان والوطن العربي ) خنفساء الكابرا(

الحميره
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مفهوم اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات:

باختيـــار  عنـــى 
ُ
ت لآلفـــات  املتكاملـــة  اإلدارة 

وتطبيق حزم متكاملة إلدارة اآلفة بناًء على 

ومجتمعيـــة  وبيئيـــة  اقتصاديـــة  تقديـــرات 

وهـــي بالتالـــي تخاطـــب االســـتخدام األمثـــل 

مفترســـات،  )طقـــس،  البيئيـــة  للعوامـــل 

طفيليـــات، ممرضـــات( والعوامـــل الزراعيـــة 

الزراعيـــة(  والـــدورة  األرض  )تحضيـــر 
الطـــرق  واســـتخدام  الوراثيـــة  العوامـــل 

فـــي حـــدود أضيـــق. الكيميائيـــة 

1.5 أسس اإلدارة املتكاملة

ملكافحة اآلفات:

االهتمام بإدارة اآلفة دون إبادتها مما   

يعني السماح بوجود بعض أفراد اآلفة التي 

ليست بمقدورهاتسبب أضرار اقتصادية.

 إعتبـــار أن النظـــام البيئـــي هـــو املرتكـــز   

أو الوحـــدة التـــي يقـــوم عليهـــا مفهـــوم اإلدارة 

الوعـــي  يتطلـــب  ممـــا  لآلفـــات  املتكاملـــة 

وتداخاتهـــا. بمكوناتهـــا 

ملدخـــات    األق�ســـي  اإلســـتخدام 
الكيميائيـــة. غيـــر  املكافحـــة 

األنظمـــة    تناغـــم  ضـــرورة 
لتنزيـــل   )interdisciplinary approach(
أهداف االدراة املتكاملة لآلفات ألرض الواقع.

الرقابة الفعالة قبل الزراعة

مراكـــز    قيـــام  أهميـــة  علـــى  التأكيـــد 
الســـليمة  الشـــتول  إلنتـــاج  متخصصـــة 

. ليـــة لحا ا

اســـتخدام    أهميـــة  علـــى  التأكيـــد 
التعقيم الزراعة املحمية بالبخار الساخن 

الشم�ســـي. والتعقيـــم 

مناســـبة    زراعـــة  بكثافـــة  االلتـــزام 
واألمـــراض. اآلفـــات  انتشـــار  لتفـــادي 

املبيـــدات    الســـتخدام  اللجـــوء  عنـــد 
يراعـــى عـــدم اســـتخدام املبيـــدات الواســـعة 
املدي لتقليل أضرارها على األجزاء الحيوية.

رقابة فعالة للمشاتل:

ســـليمة    أمهـــات  وجـــود  مـــن  بـــدًء 

ومعروفـــة. وتقليـــل حركـــة وســـائل الحركـــة 

داخـــل املشـــتل عبـــر ممـــر يحتـــوي علـــى مطهـــر. 

عدم الســـماح لدخول أي مادة غريبة دون 

واآلليـــات  واملعـــدات  الازمـــة.  التحوطـــات 

يجـــب تعقيمهـــا مـــن وقـــت آلخـــر وفـــي بعـــض 

األحيـــان عقـــب اســـتعمالها بيـــن كل شـــجرة. 

بتصريـــف  يســـمح  بحيـــث  املشـــتل  بنـــاء 

امليـــاه وامليـــاه املســـتخدمة تكـــون خاليـــة مـــن 

مســـببات االمـــراض والديـــدان الثعبانيـــة.

التربـــة: التأكـــد مـــن الكبوســـت قبـــل   

التربـــة  تعقيـــم  مـــن  والتأكـــد  اســـتخدامه. 

ونفاذيتهـــا.

الشـــتول والبراعـــم والبـــذور: أن تكـــون   

خالية من اآلفات واألمراض. والبراعم قبل 

استعمالها تعامل بمبيد فطري واكارو�سي. 

الزراعـــة:    بعـــد  الفعالـــة  الرقابـــة 

التســـميد.  برنامـــج  مـــع  الـــري.  تنظيـــم 

ومقاومـــة اآلفـــات )األمـــراض، الحشـــرات، 

والتقليـــم. الحشـــائش(.، 
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لـــدى مجتمـــع  تشـــمل املعـــارف العمليـــة واملهـــارات واملمارســـات والتصـــورات التـــي تطـــورت 
ـــر عـــن طـــرق التفكيـــر هـــذه باللغـــة  منطقـــة مـــروي مـــن خـــالل تفاعلهـــا مـــع البيئـــة الطبيعيـــة. وُيَعبَّ
وتصـــور  الروحيـــة  والنزعـــة  والذكريـــات  باملـــكان  االرتبـــاط  ومشـــاعر  الشـــفاهية  والتقاليـــد 
ة علـــى القيـــم واملعتقـــدات، ويســـتند  اإلنســـان للطبيعـــة والكـــون مـــن حولـــه. وهـــي تؤثـــر بقـــوَّ
إليهـــا كثيـــر مـــن املمارســـات االجتماعيـــة والتقاليـــد الثقافيـــة. كمـــا أنهـــا تتأثـــر بالبيئـــة الطبيعيـــة 

.
ً
وبعالـــم املجموعـــة األوســـع نطاقـــا

لهـــذا املجـــال جوانبـــه الكثيـــرة املختلفـــة مـــن 

قبيل املعرفة البيئية التقليدية، أو معرفة 

الحيـــاة الحيوانيـــة والنباتيـــة أو نظـــم العـــاج 

املعتقـــدات  أو  الطقـــوس  أو  التقليديـــة 

أو التصـــورات عـــن الكـــون أو الســـحر أو 

االحتفـــاالت.  أو  االجتماعيـــة  التنظيمـــات 

املتعلقـــة  واملمارســـات  املعـــارف  وتعتبـــر 

بالطبيعـــة والكـــون مـــن مجـــاالت املـــوروث 

ثقافـــة  فيهـــا  وتتجســـد  املهمـــة،  الثقافـــي 

وهويتهـــا. املجموعـــة 

هنالـــك بعـــض العناصـــر التـــي تنـــدرج تحـــت 

املتعلقـــة  واملمارســـات  املعـــارف  مجـــال 

صلـــة  ذات  ونجدهـــا  والكـــون،  بالطبيعـــة 
ـــة، ومـــن أهـــم هـــذه العناصـــر 

َ
ل
ْ
خ لصيقـــة بالنَّ

املعـــارف املرتبطـــة بزراعـــة النخلـــة بالطـــرق 
ْصِفْيْح(،  التقليديـــة، ابتـــداًء مـــن عمليـــة )التَّ
ِخْيـــل، حيـــث  وهـــي عمليـــة إعـــداد شـــتول النَّ
لهـــذه الشـــتول  مـــاذا يفعـــل  املـــزارع  َيعلـــم 
ل مـــا تظهـــر فـــي مرحلـــة اإلنبـــات علـــى ســـاق  أوَّ
ـــة، ويعـــرف املـــزارع مقـــدار الزمـــن الذي 

َ
ل
ْ
خ النَّ

ـــى تصـــل  تســـتغرقه، وهـــو مـــدة شـــهرين حتَّ
الشـــتلة إلـــى املرحلـــة التـــي يجـــب فيهـــا القيـــام 
العمليـــة  هـــذه  وتتـــم  ْصِفْيـــْح،  التَّ بعمليـــة 
عتبـــر مـــن معـــارف املـــزارع 

ُ
بتقنيـــات محـــددة ت

نـــت لديـــه مـــن  وتجاربـــه الطويلـــة التـــي تكوَّ

المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة

المرتبـطة بالنخـلة
فـي الســــــودان

د. أسعد عبد الرحمن عوض هللا
األمين العام للمجلس القومي للتراث واللغات، السودان

asaadhajam@gmail.com

المرتبـطة بالنخـلة
فـي الســــــودان
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واملمارســـة  واملحـــاكاة  املاحظـــة  خـــال 
بالتجربـــة، وهنـــا يتعامـــل املـــزارع مـــع هـــذه 
ر فـــي ذهنـــه  الشـــتلة مثـــل البنـــت، ولـــه تصـــوُّ
 مثل املرأة، أي مثل 

ً
خلة تنجب بناتا بأنَّ النَّ

اإلنســـان، ويقـــوم بتصفيـــح هـــذه الشـــتلة، 
ة شهرين، ثمَّ يقوم بقطعها بعد  ويتركها ملدَّ
أن تظهـــر عامـــات محـــددة، وهـــي خـــروج مـــا 
ْضـــَراْس(، أي الجـــذور، ومـــن ثـــمَّ 

َ
يعـــرف بــــ )األ

دة، ويســـتخدم  يقـــوم بقطعهـــا بطريقـــة محدَّ
ة 

َ
ْتل ة(، ثمَّ يحفر لهذه الشَّ

َ
َعَتل

ْ
لذلك أداة )ال

حفـــرة بعمـــق محـــدد يتناســـب مـــع حجـــم 
ل  الشـــتلة، وال بـــد مـــن أن يغـــرس املـــزارع أوَّ
شـــتلة بنفســـه، ويـــردد عبـــارة )بســـم هللا لـــي 
ـــاْي(، وهـــذه  نَّ اد ُو لـــْي الدَّ ـــحَّ اق ُو لـــْي الشَّ ـــرَّ السَّ
ـــر عـــن املعتقد حول  العبـــارة التـــي ينطقهـــا تعّبِ
للمـــزارع  رزق  كمصـــدر  وأهميتهـــا  ـــة 

َ
ل
ْ
خ النَّ

ـــاس، وتعتبـــر لغـــة تلـــك العبـــارة  ولغيـــره مـــن النَّ
ر بها املزارع  ة التي ُيَعّبِ من التقاليد الشـــفاهيَّ
مرتبطـــة  كشـــجرة،  للنخلـــة  تصـــوره  عـــن 
باملعتقـــد الـــذي أصبـــح مـــن املمارســـات ذات 
الصلـــة بحديـــث املصطفـــى ملسو هيلع هللا ىلص، »مـــا مـــن 
 فيـــأكل 

ً
 أو يـــزرع زرعـــا

ً
مســـلم يغـــرس غرســـا

 كان له به صدقة«)1(،  
َّ

منه طير أو إنسان إال
وقولـــه ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قامـــت القيامـــة وفـــي يـــد 
أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حتى 

يغرســـها فليغرســـها«)2( . 

معـــارف  هنالـــك  الشـــتلة،  غـــرس  بعـــد   
ـــى  مرتبطـــة برعايـــة هـــذه الشـــتلة لنموهـــا حتَّ
فـــي  تتمثـــل  املعـــارف  وهـــذه  التمـــر،  تنتـــج 
تخصيـــب تربـــة هـــذه الشـــتلة باســـتخدام 
ـــارْوْق(، 

َ
روث الحيوانـــات الـــذي يعـــرف بــــ )املـــ

ـــات  باإلضافـــة إلـــى املعـــارف املرتبطـــة بعمليَّ
الـــري، وكميـــة املـــاء املناســـبة التـــي تســـقي 
هـــذه الشـــتلة دون أن تضـــر بهـــا، وبعـــد أن 
تصـــل الشـــتلة إلـــى مرحلـــة االنتـــاج، نجـــد أنَّ 
 معرفـــة بطريقـــة تلقيحهـــا، 

ً
املـــزارع لـــه أيضـــا

ولـــه أســـاليب معينـــة يتبعهـــا، ويضمـــن بهـــا 
ة من التمر، باإلضافة 

َ
ل
ْ
د للَنخ اإلنتاج الجّيِ

إلـــى معرفـــة املـــزارع بفصـــول الســـنة، التـــي 
تتعاقـــب علـــى مراحـــل نضـــوج التمـــر، مـــن 
وطـــرق  الحصـــاد،  مرحلـــة  حتـــى  التلقيـــح 
هـــذه  وكل  املحصـــول،  حفـــظ  ووســـائل 
ـــل  ـــات بينهـــا الباحـــث بالشـــرح املفصَّ العمليَّ
الحـــرف  وصـــف  فـــي  املختلفـــة  بمراحلهـــا 
التقليديـــة بمنطقـــة مـــروي، وجميعهـــا تمثـــل 
جملـــة مـــن معـــارف املـــزارع بتقنيـــات الزراعـــة 
التقليديـــة، وأســـاليبها التـــي تمثـــل عنصـــر 
 مـــن املعـــارف واملمارســـات املتعلقـــة 

ً
مهمـــا

التقليديـــة  البيئيـــة  وباملعرفـــة  بالطبيعـــة، 
والنباتيـــة. الحيوانيـــة  الحيـــاة  ومعرفـــة 

شـــمال  فـــي  مـــروي  منطقـــة  أهـــل  يعتقـــد 
ة مثلها مثل اإلنســـان، 

َ
ل
ْ
خ الســـودان، أنَّ النَّ

وربما يكون هذا االعتقاد متوارث ومستمر 
منـــذ قديـــم الزمـــان، حيـــث نجـــد فـــي تاريـــخ 
الســـودان القديـــم أنَّ النخلـــة تعتبـــر رمـــز 

للحيـــاة، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــال التصاويـــر 
الجداريـــة بمقابـــر امللـــوك املروييـــن، حيـــث 
جريـــد  يحملـــون  وهـــم  تصويرهـــم  يتـــم 
ِخْيـــل؛ وذلـــك للمعتقـــد الـــذي يـــدور حـــول  النَّ
خلـــة مـــن أنهـــا واهبـــة للحيـــاة، واســـتمر  النَّ
هـــذا االعتقـــاد فـــي الفتـــرة املســـيحية، الرتباط 
الســـام،  عليـــه  املســـيح  بميـــاد  ـــة 

َ
ل
ْ
خ النَّ

وانتشـــر هـــذا املعتقـــد خـــال وجـــود الثقافـــة 
فـــي  الســـودان،  فـــي  وانتشـــارها  املســـيحية 
بعـــد  ـــى  حتَّ واســـتمر  الشـــمالية،  املنطقـــة 
الســـودان،  فـــي  دخـــول اإلســـام وانتشـــاره 
مـــروي  بمنطقـــة  ـــاس  النَّ زال  مـــا  حيـــث 
ِخْيـــل بوضعـــه فـــي قبـــر  يســـتخدمون جريـــد النَّ
املتوفـــي، ولهـــذه األســـباب نجـــد أنَّ إنســـان 
االعتقـــاد،  هـــذا  يتـــداول  مـــروي  منطقـــة 
والـــذي اســـتمر كقيمـــة ثقافيـــة متوارثـــة بيـــن 
ونتيجـــة  ـــاس،  النَّ بيـــن  ومتداولـــة  األجيـــال 
بشـــجرة  البيئيـــة  اإلنســـان  هـــذا  ملعرفـــة 
ة نجده يشبهها باإلنسان، كأنها كائن 

َ
ل
ْ
خ النَّ

حـــي، فيقـــول الـــراوي محمـــد أحمـــد البخيـــت 
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ْر 
َ
َبِنْي آَدْم ِفْيو َضك

ْ
ل َدا َزْي ال

َ
خ الوهبي: »النَّ

َتاَيـــة« )3(.
ْ
ُوِفْيـــو ِإن

كذلـــك يقـــول الـــراوي حمدنـــا هللا فضـــل هللا 
فضـــل املولـــى:

ـــم ِتْســـَعه  ـــَره ُوِبّتِ
َ ْ
مـــرة ِدْي ِبَتَحَمـــل َزْي امل »التَّ

َحَصـــاْد ُو َمـــا 
ْ
ْي ال َحـــّدِ

َ
ِقّفْيـــْز ل

ْ
ـــُهْور ِمـــْن ال

ُ
ش

ْمـــَره 
َ
ـــْر ُو ِفـــْي ت

َ
ّقُحْوَهـــا بالَضك

َ
 ال

َّ
ِبَتَحَمـــْل اال

ـــَواة 
َ
ـــْو َجَدْعـــَت لْيـــْك ن

َ
ـــَواه َيْعِنـــْي ل ِبْتُقـــْوْم بالنَّ

ـــْوْن 
ُ
ُقـــْوْم لِكـــْن ِبْتك

َ
ـــا ُمْمِكـــْن ت

َ
َواط

ْ
َحـــه ِفـــْي ال

َ
َبل

ـــْو 
ُ
ِبُقْول ـــِدْي 

َ
ك ـــاْن 

َ
َعش َهـــا  مَّ

ُ
أ ِمـــْن  َفـــه 

ْ
َتل

ْ
ُمخ

اَها 
َ
َفة ِبَتلق

ْ
َتل

ْ
ْجَناَسا ُمخ

َ
َباِيْل أ

َ
ة ِدْي ق

َ
ل
ْ
خ نَّ

ْ
ال

ـــْر 
َ
َمـــاْن الَضك

َ
ـــْر َبْرُضـــْو ُوك

َ
ـــْع َضك

َ
ل
ْ
ط

َ
ُوُمْمِكـــْن ت

ِتْيـــْر ُوَجِرْيـــُدْو َدا 
َ
و ك

ُ
ـــْوك

ُ
اِجـــْل ش ـــاْو َزْي الرَّ

َ
ق

ْ
ل
َ
َدا ت

ـــْس 
ْ
ـــِدْي َعك

َ
ه ك

َ
ـــْون

ُ
ش

ُ
 ِفْيـــْو خ

ْ
ـــْوف

ُ
ش

َ
 ت

ْ
َواِقـــف

ـــْه 
َ
ْيق

َ
اِعـــْم ُوِرق

َ
ـــة َجِرْيـــَدا ن

َ
ل
َ
خ ـــا النَّ

َ
ق

ْ
ل
َ
ـــى ت

َ
ث
ْ
ن
ُ
اال

ِلَبـــا 
َ
ق ْعَتـــا 

َ
ط

َ
ق اْن 

َ
ك
َ
أ ِدْي  ـــه 

َ
ل
َ
خ نَّ

ْ
ال َمـــاْن 

َ
ُوك

ْعَتَهـــا 
َ
ط

َ
اْن ق

َ
ـــْت ِبْتُمـــْوْت ُوك

َ
اْن ِغْرق

َ
ك
َ
ِبْتُمـــْوْت ُوأ

َبِنـــْي 
ْ
ـــَت لْيـــْك َزْي ال

ْ
ل
ُ
ّيِ َمَحـــْل َمـــا ِبْتُقـــْوْم ق

َ
ِفـــْي أ

َعـــْت 
َ
ط

َ
ق

ْ
ْو ان اْن َيـــدُّ

َ
ك
َ
َبِنـــْي آَدْم َدا أ

ْ
ـــْي ال آَدْم َه�ّسِ

ـــه َزْي 
َ
َفـــا َعِدْيل

ْ
اَهـــا َواق

َ
ق

ْ
ل
َ
َمـــاْن ت

َ
ِبْتُقـــْوْم ُو ك

ـــِمْش َزْي  َبِنْي آَدْم ُو ِلْيَفا َدا ِبْحِمْيَها ِمْن الشَّ
ْ
ال

اْن 
َ
ِبُقـــْوْم لْيـــْو ِفـــْي ِجْســـُمْو ُوك

ْ
َبِنـــْي آَدْم ال

ْ
ـــَعْر ال

َ
ش

َحـــْم« )4(.
َ
ْل لـــْي ف ْتَحـــوَّ

َ
َتَهـــا َمـــا ْبت

ْ
َحَرق

 
ً
ـــن لنـــا قـــول الـــراوي أنَّ هنالـــك تشـــابها يبّيِ

 
ً
وفقـــا واإلنســـان  ـــة 

َ
ل
ْ
خ النَّ بيـــن  مـــا   

ً
كبيـــرا

ـــة، 
َ
ل
ْ
خ للنَّ مـــروي  منطقـــة  إنســـان  ر  لتصـــوُّ

نتيجـــة  عليـــه؛  يســـيطر  الـــذي  واملعتقـــد 
للمـــوروث الثقافـــي املتـــداول فـــي املنطقـــة منـــذ 
ه  قديـــم الزمـــان حـــول النخلـــة، وهنـــا يشـــّبِ
ـــة باإلنســـان ونجمـــل هـــذا 

َ
ل
ْ
خ لنـــا الـــراوي النَّ

التشابه في اآلتي:

ة مستقيمة ومعتدلة كاإلنسان.
َ
ل
ْ
خ 1 - النَّ

2 -  ليفهـــا الـــذي يغطيهـــا لحمايتهـــا مـــن حـــرارة 
الشـــمس، مثـــل الشـــعر الـــذي يغطـــي جســـم 

اإلنسان لحمايته من حرارة الشمس.

3 -  إذا قطع رأسها ماتت.

ـــى تلقـــح، ومنهـــا الذكـــر ومنهـــا  4 -  ال تثمـــر حتَّ
األنثـــى.

5 -  يستغرق حملها تسعة أشهر.

 أي )الشتول(.
ً
6 -  تلد بناتا

7 -  إذا قطعـــت أوراقهـــا أو أي جـــزء منهـــا ال 
ينمـــو ثانيـــة.

8 - إذا أحـــرق أي جـــزء منهـــا، أو أحرقـــت 
ل إلـــى  ل إلـــى رمـــاد وال تتحـــوَّ بكاملهـــا تتحـــوَّ

. فحـــم

ْت في املاء.
َ
ِرق

َ
ة إذا غ

َ
ل
ْ
خ 9 -  تموت النَّ

10 -  لها قبائل وأجناس مختلفة.

ربمـــا يعـــود هـــذا التشـــابه الـــذي يتصـــوره 
ـــة، 

َ
ل
ْ
خ اإلنســـان إلـــى االعتقـــاد الدينـــي فـــي النَّ

يقـــول:  الـــذي  ملسو هيلع هللا ىلص،  املصطفـــى  لحديـــث 
خلـــة فإنهـــا خلقـــت مـــن  »أكرمـــوا عمتكـــم النَّ
الطين الذي خلق منه آدم عليه السام)5(، 

وهنـــا يـــروى البخـــاري بســـنده إلـــى ابـــن عمـــر 
قـــال: قـــال رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إن مـــن الشـــجر 
شـــجرة ال يســـقط ورقهـــا، وأنهـــا مثـــل املســـلم 
فحدثونـــي مـــا هـــي؟« فوقـــع النـــاس فـــي شـــجر 
البـــوادي، قـــال عبـــد هللا: ووقـــع فـــي نف�ســـي 
خلـــة فاســـتحييت، ثـــم قالـــوا: حدثنـــا  أنهـــا النَّ
خلـــة«،  مـــا هـــي يـــا رســـول هللا؟ قـــال: »هـــي النَّ
أخرجه البخاري في كتاب العلم وفي البيوع 

مـــار وأكلـــه وفـــي األطعمـــة.
ُ
فـــي بـــاب بيـــع الخ

فهـــذان الحديثـــان عـــن رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لهمـــا 
أثرهمـــا البالـــغ فـــي نفـــوس أهـــل منطقة مروي 
لوضع تصوراتهم وتفكيرهم في وجه الشبه 
مـــا بيـــن اإلنســـان والنخلـــة، والتـــي ذهبـــت إلـــى 
أكثـــر ممـــا أورده الباحـــث، حيـــث يشـــبهون 

رائحـــة طلـــع النخلـــة برائحـــة منـــي الرجـــل.  

ترتبـــط  التـــي  املمارســـات  مـــن  كذلـــك 
)الَهّيـــْوْب(،  بــــ  يعـــرف  مـــا  باملعتقـــدات 
هـــذا  وفـــي  يـــوم عاشـــوراء،  بـــه  واملقصـــود 
اليوم تذبح الذبائح، وتوزع فيه الكرامات، 
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إلـــى النيـــل، وَيـــِردن املـــاء  وتذهـــب النســـاء 
 ، للشرب في ذلك اليوم، ويغسلن وجوههنَّ
بغـــرض التبـــرك بهـــذا املـــاء، حيـــث هنالـــك 
معتقـــد متـــوارث مفـــاده أنَّ مـــاء زمـــزم يصـــب 
فـــي النيـــل فـــي هـــذا اليـــوم. ويلعـــب الصبيـــة فـــي 
ـــع  هـــذا اليـــوم لعبـــة )الَهّيـــْوْب(، حيـــث يتجمَّ
أبناء كل قريتين متجاورتين في ذلك اليوم، 
فريـــق،  تمثـــل  قريـــة  مـــن  مجموعـــة  وكل 
ويحملـــون بأيديهـــم جريـــد النخيـــل الجـــاف، 
ويشـــعلون فيـــه النيـــران، ويحـــاول كل فريـــق 
حـــاق باآلخـــر لضـــرب أفـــراد ذلـــك الفريـــق  ِ

ّ
الل

بالجريـــد املشـــتعل، ويجـــرون صـــوب النيـــل، 
ثـــمَّ يلقـــون بالجريـــد املشـــتعل فـــي النيـــل. 

 االعتقـــاد فـــي األوليـــاء 
ً
مـــن املعتقـــدات أيضـــا

والصالحيـــن، ومـــن أشـــهر األوليـــاء بمنطقـــة 
مـــروي الشـــيخ ود إبراهيـــم بقريـــة األراك، 
خـــل علـــى امتـــداد  والـــذي لـــه مـــزارع مـــن النَّ
القريـــة بمحـــاذاة النيـــل، ويأتـــي إليـــه النـــاس 
مـــن جميـــع القـــرى بمنطقـــة مـــروي، بغـــرض 
عليهـــم  يســـيطر  حيـــث  حاجاتهـــم،  قضـــاء 
املعتقد الذي يجعلهم على قناعة تامة من 
أنَّ شـــيخ ود إبراهيـــم يق�ســـي لهـــم مطالبهـــم، 
وتـــمَّ التعبيـــر عـــن هـــذا املعتقـــد مـــن خـــال 
الشـــعبي  الشـــعر  فـــي  الشـــفاهية  التقاليـــد 
املتـــداول بيـــن النـــاس فـــي املنطقـــة، حيـــث 

املجهوليـــن: الشـــعراء  أحـــد  يقـــول 

َراْك)6(
َ
َماْن ِفْي األ

ْ
َياَبا ُعث

اْدَهْك ُوُمْنَجْر َوَراْك)7(
َ
ا ن

َ
ن
َ
أ

ْصِدْي َداْك)8(
َ
ّمْيْت ق

َ
ِإْن ِبِقْيْت ت

ْك)9(.
َ

اِنْي َما َبْنَده َبا
َ
ت

فـــي هـــذا النـــص الشـــعري املقصـــود الشـــيخ 
بقضـــاء  يقـــوم  الـــذي  وهـــو  ود.إبراهيـــم، 
احتياجـــات مريديـــه، وهنـــا يخاطب الشـــاعر 
املريـــد الشـــيخ، أي يندهـــه، بمعنـــى يناديـــه، 
وإذا اســـتجاب لـــه الشـــيخ وتـــمَّ لـــه طلبـــه، 

ـــه  أي حقـــق لـــه غرضـــه، ينـــذر هـــذا املريـــد بأنَّ

 خـــاف الشـــيخ ود 
ً
 آخـــرا

ً
ال ينـــادي شـــيخا

إبراهيـــم.

التـــي  النخيـــل  مـــزارع  فـــي  الباحـــث  الحـــظ 

يملكهـــا الشـــيخ ود إبراهيـــم، أنَّ أّيِ شـــخص 

يأتي إلى قرية األراك وله غرض محدد يريد 

مـــن الشـــيخ أن يحققـــه لـــه، يقـــوم بزيـــارة 

، ويمسك بإحدى خوص 
ً
ال نخيل الشيخ أوَّ

خـــل ويعقـــد هـــذه الخوصـــة، وفـــي  جريـــد النَّ

هـــذه األثنـــاء يخاطـــب الشـــيخ بمـــا يجيـــش 

ويقـــول:  طلبـــه،  عـــن   
ً
مفصحـــا بخاطـــره، 

َر�ِســـْي َدا 
َ
 غ

َّ
»َياَبـــا َمـــا َبِحـــْل الُعْقـــَدة ِدْي ِإال

�ِســـْي«)10(.
َ
ق

ْ
إن

ذكر محجوب محمد العاقب أسرة الشيخ ود 
إبراهيم في كتابه ديار الشايقية، حيث يقول:

إبراهيـــم  الفكـــي  ود  )نـــاس  بــــ  »يعرفـــون 
بـــاألراك(، وهـــو الشـــيخ محمـــد ود إبراهيـــم، 
وعثمـــان هـــذا ابنـــه، وإخوانـــه؛ )محجـــوب، 
وعثمـــان  الحســـن(،  ومحمـــد  وأحمـــد، 
أبنـــاءه؛ )إبراهيـــم امللقـــب الفكـــي، ومحمـــد 

.)11( والنـــور(«  وحســـن،  علـــي، 

كذلـــك مـــن املعتقـــدات التـــي يتـــم تداولهـــا 
املرتبطـــة  االجتماعيـــة  املمارســـات  ضمـــن 
ة 

َ
بموسم حصاد التمر، ما يعرف بـ )َسِبْيط

ة(، وهي من سبيط التمر الذي ينمو  الُقْمِريَّ
فـــي النخـــل حتـــى ينضـــج وتأخـــذ شـــكل يشـــبه 

خيل
َّ
ح أحد املريدين لشيخ ود إبراهيم، يقوم بعقد خوصة الن صورة  توّضِ
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القمريـــة لحـــد كبيـــر، والقمريـــة هـــي نـــوع مـــن 
الحرفـــي  الطيـــور، وهـــذه يكتشـــفها  أنـــواع 
الذي يقوم بحصاد التمر أي )َحْش الَتُمْر(، 
تصادفـــه  ـــِبْيط  السَّ بقطـــع  قيامـــه  فأثنـــاء 
ة أثنـــاء عملـــه ويعلـــن عنهـــا 

َ
ـــِبْيط هـــذه السَّ

للحضـــور، ويتركهـــا فـــي شـــجرتها وال يقطعهـــا؛ 
وذلـــك ألنَّ أهـــل املنطقـــة يتفاءلـــون بهـــا، فهـــي 
ْتــرك ليأكل 

ُ
د في املوسم، وت تبشر بإنتاج جّيِ

 
ً
منهـــا الطيـــر أو أّيِ عابـــر ســـبيل، هـــذا اســـتنادا

علـــى روايـــة الراويـــة زهـــراء مهـــدي يونـــس، 
 
ً
ـــة ِدْي َداْيَمـــا ة الُقْمِريَّ

َ
حيـــث تقـــول: »َســـِبْيط

ْل ِتِحـــْت 
َ
اِوي ِفـــْي الَبـــْرك

َ
ُمـــْر الَبـــَرك ِبْتُقـــْوْم ِفـــْي التَّ

 
َّ

ْيـــْر َوال
ّ
َهـــا لـــْي الط ِ

ّ
ل
َ
ـــا ِبخ

َ
ـــاْش َمـــا ِبَهِبش َحشَّ

ْ
َوال

َهـــا« )12(. ـــْو ِمنَّ
ُ
ل
ْ
ـــاْس لَياك للنَّ

الســـبيطة  هـــذه  أنَّ  الراويـــة  هنـــا تضيـــف 
ْل ِتِحـــْت 

َ
تنمـــو فـــي تمـــر البـــركاوي بمنطقـــة الَبـــْرك

بالقـــرب مـــن مدينـــة كريمـــة. 

 مـــن املعتقـــدات املرتبطـــة بالعـــادات 
ً
أيضـــا

والتقاليـــد فـــي موســـم حصـــاد التمـــر، تقديـــم 
املحصـــول،  ملباركـــة  املحصـــول؛  كرامـــة 
حيـــث ينتشـــر املتســـولون فـــي يـــوم الحصـــاد 
طالبيـــن كرامـــة املحصـــول، ويقـــوم النـــاس 

بتقديـــم هـــذه الكرامـــة لهـــم. 

من املعارف التقليدية التي تندرج في مجال 
املعـــارف واملمارســـات املتعلقـــة بالطبيعـــة 
والكـــون فـــي منطقـــة مـــروي، املعـــارف الطبيـــة 
واملمارســـات العاجيـــة، التـــي تســـتخدم فيهـــا 
ـــة، أو ثمارهـــا 

َ
ل
ْ
خ النَّ بعـــض أجـــزاء شـــجرة 

املتمثلـــة فـــي التمـــر بأنواعـــه املختلفـــة؛ وذلـــك 
منهـــا  والوقايـــة  األمـــراض  بعـــض  لعـــاج 
لخلـــق حالـــة مـــن التـــوازن البدنـــي والعقلـــي 
واالجتماعـــي. ويعـــّرِف أحمـــد الصافـــي الطـــب 

التقليـــدي بأنـــه:

»مجمـــوع كل املمارســـات واملعـــارف الطبيـــة 
التـــي  تفســـيرها  يمكـــن  لـــم  أو  أمكـــن  التـــي 

الوقايـــة  وفـــي  التشـــخيص  فـــي  تســـتخدم 
البدنـــي  التـــوازن  اختـــال  مـــن  والتخلـــص 
 
ً
 وأخيـــرا

ً
والعقلـــي واالجتماعـــي، ويعتمـــد أوال

على املاحظة والخبرة املتوارثة عبر األجيال 
.)13( شـــفاهه أو كتابـــة« 

من املمارســـات املتداولة في منطقة مروي، 
وتعتبـــر مـــن املعـــارف الطبيـــة، مـــا يعـــرف بــــ 
)الَتْحِنْيـــْك(، وهـــذه املمارســـة شـــرحها لنـــا 

:
ً
أحمـــد الصافـــي قائـــا

 قبـــل أن يتنـــاول 
ً
»بعـــد مولـــد الطفـــل وغالبـــا

أي طعـــام يطالـــب أهلـــه ممـــن يتوســـمون 
فيـــه )أو فيهـــا( هـــدوء الطبـــع وحســـن الخلـــق 
ـــْك(  ـــْق( أو )ُيَحّنِ والصـــاح والنجـــاح أن )ًيَرّيِ
ـــك  طفلهـــم وذلـــك بـــأن يمضـــغ الرجـــل املحّنِ
فـــم  فـــي  يدخلهـــا  ثـــمَّ   

ً
جيـــدا  

ً
مضغـــا تمـــرة 

الطفـــل ويضغطهـــا علـــى لثتـــه أو يدلكهـــا بهـــا 

ـــة الطفـــل بلســـانه أو 
َّ
وقـــد يكتفـــي بمـــس لث

بأصبعـــه الســـبابة بعـــد أن يضعهـــا فـــي فمـــه 
 
ً
 أو لبنـــا

ً
َرا

َّ
 ويســـتعمل البعـــض مـــاء ُمَســـك

ً
أوال

بعـــد أن يقـــرأ الرجـــل الفاضـــل عليـــه بعـــض 
التعاويـــذ والنـــاس يربطـــون أو يتوســـمون 
أن ُيربـــط مســـتقبل الطفـــل بالرجـــل الخيـــر 
ويؤملـــون أن ينتقـــل مـــا حبـــاه هللا بـــه مـــن 
خصال حميدة عن طريق الريق إلى املولود 

الجديـــد«)14(.

أهميـــة  مفيـــد  كطعـــام  التمـــر  اكتســـب 
خاصـــة ألنـــه ذكـــر فـــي القـــرآن الكريـــم، فـــي 
أكثـــر مـــن ســـورة وآيـــة، ويقـــول تعالـــى: »وهـــّزِي 
 
ً
إليـــك بجـــذع النخلـــة تســـاقط عليـــك رطبـــا

«)15(،  لذلـــك نجـــد فـــي منطقـــة مـــروي 
ً
ــا جنيـ

يتم صنع ما يعرف بـ )الَبْربْوْر(، وهو )َمِدْيَدة 
عقـــب  الوالـــدة  للمـــرأة  وتقـــدم  ْمـــْر(،  التَّ
، وتعـــرف بــــ 

ً
الـــوالدة طيلـــة فتـــرة األربعيـــن يومـــا

د الخوص على جريد النخيل التي قام بعقدها أشخاص عديدون لهم أغراض يريدون تحقيقها بواسطة الشيخ 
َ

مجموعة من ُعق
َراْك، 24/4/2014م. 

َ
ود إبراهيم. تصوير الكاتب، األ
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َفـــاْس(، والتركيـــز علـــى هـــذه الوجبـــة  )أيـــام النُّ
ل بعـــد الـــوالدة. يكـــون أكثـــر فـــي األســـبوع األوَّ

وذلـــك ألنَّ النـــاس علـــى قناعـــة تامـــة مـــن 
ـــه كان طعـــام مريم  ناحيـــة معتقديـــه دينيـــة أنَّ
عليهـــا الســـام حينمـــا ولـــدت عي�ســـى عليـــه 
الســـام، وأنَّ هللا ســـبحانه وتعالـــى إذا كان 
 أكثـــر مـــن 

ً
 مفيـــدا

ً
يعلـــم بـــأنَّ هنالـــك طعامـــا

التمـــر ألرشـــدها إيـــاه.

 ويقـــول املصطفـــى صلـــوات هللا وســـامه 
عليه: »أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر، 
فإنه من كان طعامها في نفاسها التمر خرج 
، فإنـــه كان طعـــام مريـــم حيـــن 

ً
ولدهـــا حليمـــا

 هـــو خيـــر 
ً
ولـــدت عي�ســـى، ولـــو علـــم هللا طعامـــا

لهـــا مـــن التمـــر ألطعمهـــا ايـــاه«)16(.

 لـــذا يقـــدم التمـــر كوجبـــة غذائيـــة للمـــرأة 
الوالـــدة، ليـــس فـــي منطقـــة مـــروي فحســـب 
بـــل فـــي كل مناطـــق الســـودان، واآلن أثبتـــت 
الدراســـات الحديثـــة فـــي مجـــال األغذيـــة أنَّ 
 
ً
للتمر فوائد غذائية عظيمة ويعتبر مصدرا

املعدنيـــة  واألمـــاح  للســـكريات   
ً
رئيســـيا

واملـــواد  واألليـــاف  الفيتامينـــات  وبعـــض 
.)17 البكتينيـــة)

كذلك من املمارسات املرتبطة باملعتقدات 
الدينيـــة تنـــاول النـــاس للتمـــر لحظـــة اإلفطار 
ـــْل  ِ

ّ
َحل

َ
»ن يقولـــون:  إذ  رمضـــان،  شـــهر  فـــي 

 بحديـــث 
ً
َحـــة«، تيمنـــا

َ
ـــْوْر ِبَبل

ُ
َيـــاْم ِفـــْي الَفط الّصِ

رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، الـــذي يقـــول: »إذا أفطـــر 
أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة«)18(. 

كمـــا كان رســـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتســـحر بالتمـــر 
فـــي شـــهر رمضـــان، ويقـــول: »نعـــم الســـحور 

التمـــر«)19(.

يعتقـــد أهـــل منطقـــة مـــروي بـــأن أكل التمـــر 
بشـــكل عـــام فـــي صبـــاح كل يـــوم ال يصيـــب 
آكلـــه ُســـْم وال ســـحر فـــي ذلـــك اليـــوم؛ لقـــول 

املصطفـــى ملسو هيلع هللا ىلص: »مـــن تصبـــح كل يـــوم بســـبع 
تمـــرات عجـــوة لـــم يضـــره فـــي ذلـــك اليـــوم ســـم 
 مـــا نجـــد النـــاس 

ً
وال ســـحر«)20(،  لـــذا دائمـــا

يتناولونـــه فـــي صبـــاح كل يـــوم، وكمـــا يقولون: 
ْيـــْق«، أي قبـــل تنـــاول أي �ســـيء فـــي  »َعلـــْي الّرِ
الصبـــاح الباكـــر، يبـــدؤون بـــه يومهـــم، وهـــذه 
املمارســـة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الصحـــة 

والوقايـــة مـــن املـــرض. 

التمـــر  مـــن  مـــروي  منطقـــة  أهـــل  صنـــع 
منهـــا  املشـــروبات،  مـــن  مجموعـــة 
ـــْربْوت(، وهـــو مشـــروب يصنـــع مـــن تمـــر 

ّ
)الش

البـــركاوي بعـــد تخميـــره، ويســـاعد علـــى هضـــم 
 فـــي مناســـبة عيـــد 

ً
الطعـــام، ويســـتخدم غالبـــا

األضحيـــة؛ لهضـــم طعـــام اللحـــم، أو يقـــدم 
الـــزواج. مناســـبات  فـــي  كمشـــروب 

ـــْح(، 
َ
اَصـــة الَبل رَّ

ُ
كذلـــك صنعـــوا مـــا يعـــرف بــــ )ق

كطعـــام يحملونـــه معهـــم فـــي األســـفار؛ ألنَّ 
اَصـــة حينمـــا ُيعمـــل معهـــا التمـــر تحافـــظ  الُقرَّ
علـــى محتوياتهـــا دون أن تتخمـــر ملـــدة زمنيـــة 

طويلة، ونجدها مفيدة من ناحية غذائية.

املمارســـات  فـــي  النخلـــة  أجـــزاء  اســـتخدام 
الطبيـــة: واملعـــارف 

خلـــة ألغـــراض  تســـتخدم أجـــزاء شـــجرة النَّ
املختلفـــة،  األمـــراض  مـــن  لعـــدد  عاجيـــة 

وللوقايـــة منهـــا ومـــن هـــذه األجـــزاء:

اِوْي بمـــاء 
َ
التمـــر: حيـــث يتـــم بـــل تمـــر الَبـــَرك

العطـــرون، ويقـــدم كشـــراب ملريـــض املاريـــا، 
ويســـاعد علـــى شـــفاءه.

نـــوى التمـــر: يســـتخدم بعـــد معالجتـــه بطـــرق 
مختلفـــة لعـــاج عـــدد مـــن األمـــراض منهـــا:

فـــي  النـــوى  تحميـــص  يتـــم  حيـــث  َمـــْد:  الرَّ
 مثـــل البـــن، 

ً
ـــى يصيـــر لونـــه أســـودا النـــار حتَّ

ـــل بـــه العيـــون املصابـــة،  ثـــمَّ يســـحق، وتكحَّ
شـــفاءها. علـــى  ذلـــك  ويســـاعد 

نـــواة  يتـــم حـــرق  ُسْوَســـة األســـنان: حيـــث 
مـــن التمـــر، ومـــن ثـــمَّ وضعهـــا فـــي الضـــرس 
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ـــه، ويـــؤدي ذلـــك إلـــى  وســـة لكّيِ املصـــاب بالسُّ
قتـــل سوســـة الضـــرس. 

ـــَران مـــن نـــوى التمـــر 
ْ
كذلـــك يصنـــع الُقط

ويســـتخدم ملـــداواة عـــدد مـــن األمـــراض التـــي 
تصيب اإلنسان والحيوان، منها البواسير، 
اإلنســـان،  تصيـــب  وهـــذه  و)الُقـــْوْب(، 
ومـــرض الَجـــَرْب الـــذي يصيـــب الحيوانـــات، 
 بمســـحه علـــى 

ً
ـــَران أيضـــا

ْ
ويســـتخدم الُقط

ـــْوط الـــذي يصنـــع  األدوات الجلديـــة كالسَّ
ـــِعن مـــن جلـــد املاعـــز  مـــن الجلـــد، أو الّسِ
أجـــل تطريتهـــا  مـــن  امليـــاه؛ وذلـــك  لحفـــظ 

عليهـــا. للمحافظـــة  وليونتهـــا 

كمـــا يتـــم َدْرس نـــوى التمـــر وخلطـــه بالـــذرة؛ 
ليقـــدم كطعـــام لألبقـــار واألغنـــام، ويمتـــاز 
بأنـــه مـــدر لأللبـــان، باإلضافـــة إلـــى فائدتـــه 
هـــذه  وزن  مـــن  يزيـــد  حيـــث  الغذائيـــة 

نـــات.  الحيوا

ْيـــف فـــي املـــاء ملـــدة  ِ
ّ
ليـــف النخيـــل: يتـــم بـــل الل

 ،
ً
ثـــاث أيـــام، حتـــى يصيـــر لـــون املـــاء أحمـــرا

مريـــض  لعـــاج  املـــاء  هـــذا  ويســـتخدم 
الحصبـــة بمســـحه علـــى البثـــور التـــي تصيـــب 
ِخْيـــل  النَّ ليـــف  يســـتخدم  كمـــا  الجســـم. 

االســـتحمام. عنـــد  الجســـم  لنظافـــة 

ـــّرْوْق، وهـــو قعـــور الجريـــد التـــي تتـــرك علـــى 
َ
الك

ســـاق النخلـــة بعـــد قطعـــه: حيـــث يتـــم قطـــع 
هـــذه األجـــزاء وحرقهـــا، ويســـتخدمها مر�ســـى 
مـــن  املصـــاب  الجـــزء  بتعريـــض  الرطوبـــة 
ـــّرْوْق، ويســـاعد 

َ
الجســـم لدخـــان وحـــرارة الك

ذلـــك علـــى شـــفاء املريـــض مـــن الرطوبـــة، كمـــا 
تســـتعمله النســـاء بالطريقـــة نفســـها بهـــدف 
تثبيـــت مـــادة الحنـــاء التـــي تســـتخدم للزينـــة، 
ـــّرْوْق( لـــون الحنـــاء 

َ
ـــان )الك

َ
حيـــث ُيِحْيـــل ُدخ

اكـــن.  إلـــى اللـــون األســـود الدَّ

ِخْيـــل: يســـتخدم لتجبيـــر الكســـور  جريـــد النَّ
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ـــاب(، وهـــو عبـــارة 
َّ
بعمـــل مـــا يعـــرف بــــ )الط

النخيـــل  مـــن قطـــع جريـــد  عـــن مجموعـــة 
ومقيـــاس القطعـــة قـــدم، حيـــث يتـــم طـــي 
الجزء املصاب بالكسر من جسم اإلنسان 
بقطعـــة مـــن القمـــاش، ورصـــف مجموعـــة 
قطع الجريد حول هذا الجزء بوضع طولي 
ربطهـــا،  ثـــمَّ  األســـطواني،  الشـــكل  لتأخـــذ 
والغـــرض منهـــا تثبيـــت الجـــزء املكســـور فـــي 
وضـــع مســـتقيم حتـــى يتـــم جبـــره وشـــفاءه.

ْك(، أي 
َ
ســـعف النخيـــل: يـــداوى بـــه )الَفـــك

مفاصـــل   
ً
دائمـــا يصيـــب  الـــذي  الفصـــل، 

فـــي بعـــض  أصابـــع القـــدم، حيـــث يحـــدث 
األحيـــان أن ينزلـــق شـــخص بقدمـــه، ويـــؤدي 
ذلـــك إلـــى حـــدوث فصـــل فـــي مفاصـــل أصابـــع 
ضفيـــرة  بعمـــل  مداواتـــه  وتتـــم  القـــدم، 
ووظيفتهـــا  القـــدم،  حـــول  الســـعف  مـــن 
شـــد الجـــزء املفصـــول وإرجاعـــه لوضعـــه 
ـــرك هـــذه 

ْ
ت
ُ
الطبيعـــي، بعـــد جفافهـــا، حيـــث ت

 
َّ

الضفيـــرة فـــي القـــدم ملـــدة يوميـــن، وكلما جف
ـــَتد، وبذلـــك يعـــود 

ْ
ش

َ
ت القـــدم  فـــي  ســـعفها 

الطبيعـــي. لوضعـــه  املفصـــول  الجـــزء 

الـــذي  األحمـــر  البـــرش  يســـتخدم  كذلـــك 
يصنـــع مـــن ســـعف النخيـــل كمفـــرش للمـــرأة 
لاعتقـــاد  املختـــون،  والطفـــل  النفســـاء، 
فـــي  يســـاعد  األحمـــر  اللـــون  بـــأن  الســـائد 
الـــذي  الـــدم  نـــزف  مـــن  والعـــاج  الوقايـــة 
يحـــدث نتيجـــة لعمليتـــي الـــوالدة والختـــان، 

الصافـــي: يقـــول  الخصـــوص  هـــذا  وفـــي 

 ضمـــن حـــروز 
ً
 كبيـــرا

ً
»تلعـــب األلـــوان دورا

الوقايـــة والعـــاج، ومـــن هـــذه األلـــوان اللـــون 
املصنـــوع  البـــرش  بـــه  ن  يلـــوَّ الـــذي  األحمـــر 
مـــن ســـعف النخيـــل، أو مـــا يعـــرف بــــ )الِبـــِرْش 
ْحَمـــْر(، ويرتبـــط باملمارســـات االجتماعيـــة 

َ
األ

فـــي دورة حيـــاة اإلنســـان منـــذ امليـــاد وحتـــى 
املمـــات، وذلـــك لاعتقـــاد أنَّ اللـــون األحمـــر 
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          املراجع        

)1( محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري،   
َزاَرَعـــِة، 

ُ ْ
صحيـــح البخـــاري، ج 2، ِكَتـــاب امل

تحقيـــق:  ـــْرِس، 
َ
غ

ْ
َوال ْرِع  الـــزَّ ْضـــِل 

َ
ف َبـــاب 

مصطفـــى ديـــب البغـــاء، ط3، دار ابـــن كثيـــر، 
1987م،  هــــ-   1407 بيـــروت،   – اليمامـــة 

 .817 ص، 

)2( أحمـــد بـــن حنبـــل أبـــو عبـــد هللا   
ج  حنبـــل،  بـــن  أحمـــد  مســـند  الشـــيباني، 
3، مؤسســـة قرطبـــة، القاهـــرة، 1419هــــ-

.183 ص،  1998م، 

اِوْي محمـــد أحمـــد البخيـــت    )3( الـــرَّ
الوهبي، شريط رقم: م دأأ/ 4537، محلية 
ســـبتمبر   22 الســـقاي،  منطقـــة  مـــروي، 

2013م.

اوي حمدنـــا هللا فضـــل هللا    )4( الـــرَّ
فضـــل املولـــى، شـــريط رقـــم: م دأأ/ 4534، 
منطقـــة نـــوري، محليـــة مـــروي، 21 ســـبتمبر 

2013م.

بـــن    الرحمـــن  عبـــد  الفـــرج  أبـــو   )5(
علـــي، املوضوعـــات، ج1، تحقيـــق: توفيـــق 
بيـــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار  حمـــدان، 

1995م. 1415ه- 

، ص، 129.  

َراْك،   
َ
)6( أبـــي عثمـــان فـــي منطقـــة األ

 الشـــيخ بــــ )أبـــي(.
ً
واملريديـــن ينـــادون دائمـــا

)7( أناديك وأنا أجري وراءك.  

)8( إذا قضيت لي حاجتي تلك.  

)9( ال أنادي شيخ غيرك مرة أخرى.  

ود    عثمـــان  الشـــيخ  الـــراوي   )10(

 ،4567 دأأ/  م  رقـــم:  شـــريط  إبراهيـــم، 

2014/4/24م. َراْك، 
َ
األ

)11( محجـــوب محمـــد العاقـــب، ديار   

الشـــايقية، الضفـــة الشـــرقية )جهـــة غـــروب 

ـــاْب 
َ
َرف

َ
الك مـــن  الثانـــي:  الجـــزء  الشـــمس(، 

للطباعـــة،  كـــرري  شـــرق،  ْمـــِرْي 
َ
أ وحتـــى 

.77 2014م، ص،  الخرطـــوم، 

)12( الراويـــة زهـــراء مهـــدي يونـــس،   

ـــع  ِرْيَمـــة )ُمَربَّ
َ
شـــريط رقـــم: م دأأ/ 4566، ك

2014/4/26م.  ،)5

)13( أحمـــد الصافـــي، الحكيـــم مـــن   

 ملهنتهـــم ولثقافـــات 
ً
أجـــل أطبـــاء أعمـــق فهمـــا

 ببيئتهـــم وأحـــوال 
ً
مجتمعاتهـــم وأكثـــر وعيـــا

أهلهـــم، شـــركة مطابـــع الســـودان للعملـــة 

املحـــدودة، الخرطـــوم، 2013م، ص، 64.

)14( أحمـــد الصافـــي، الحكيـــم مـــن   

 ملهنتهـــم ولثقافـــات 
ً
أجـــل أطبـــاء أعمـــق فهمـــا

 ببيئتهـــم وأحـــوال 
ً
مجتمعاتهـــم وأكثـــر وعيـــا

أهلهـــم، مرجـــع ســـابق، ص، 282ـ283. 

)15( سورة مريم، اآلية، 25.  

بـــن    )16( عـــاء الديـــن علـــي املتقـــي 

حسام الدين، كنز العمال في سنن األقوال 

الدمياطـــي،  محمـــود  تحقيـــق:  واألفعـــال، 

1419هــــ- بيـــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار 

 .154 ص  1998م، 

خلـــة،    )17( عـــادل مطـــر وآخـــرون، النَّ

دائـــرة جمـــارك دبـــي، دبـــي، 2001م، ص، 8.

بـــن أحمـــد    بـــن حبـــان  )18( محمـــد 

أبـــو حاتـــم التميمـــي البســـتي، صحيـــح ابـــن 

حبـــان، ج 8، تحقيـــق: شـــعيب األرنـــاؤوط، 

ط2، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، 1414هــــ 

،281 1993م، ص   -

)19( ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب   

أبو القاسم الطبراني، املعجم الكبير، ج7، 

تحقيـــق: حمـــدي بـــن عبـــد املجيـــد الســـلفي، 

ط2، مكتبـــة الزهـــراء، املوصـــل، 1404هــــ-

1983م، ص، 159.

)20( ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب   

أبو القاسم الطبراني، املعجم الكبير، ج7، 

مرجـــع ســـابق، ص 159.

)21( أحمـــد الصافـــي، الحكيـــم مـــن   

 ملهنتهـــم ولثقافـــات 
ً
أجـــل أطبـــاء أعمـــق فهمـــا

 ببيئتهـــم وأحـــوال 
ً
مجتمعاتهـــم وأكثـــر وعيـــا

أهلهـــم، مرجـــع ســـابق، ص، 250.

يســـاعد فـــي الشـــفاء ِمـــْن مـــا يعـــرف بــــ )دم 

يرتبـــط  الـــذي  الـــدم  وهـــو  التايـــر(«)21(، 

بطقـــوس العبـــور، مثـــل الـــوالدة أو الختـــان، 

حينمـــا  األحمـــر  البـــرش  أنَّ  يعتقـــد  حيـــث 
يفـــرش للمـــرأة النفســـاء، أو الطفـــل املختـــون 

يســـاعد علـــى إيقـــاف النـــزف.

عـــن  اإلضـــاءات  هـــذه  خـــال  مـــن   
ً
ختامـــا

املمارســـات واملعـــارف املتعلقـــة بالطبيعـــة 
خلة في الســـودان،  والكون، التي ترتبط بالنَّ
ابتـــداًء مـــن البيئـــة الطبيعيـــة التـــي أفـــرزت 
الكثيـــر مـــن املمارســـات ذات الصلـــة بزراعـــة 
النخلـــة  غـــرس  عمليـــات  مثـــل  خلـــة  النَّ
)الَتْصِفيح(، والحتمية البيئية التي شكلت 
خلـــة  النَّ شـــجرة  حـــول  الثقافـــي  املـــوروث 
فـــي مجـــال املعـــارف واملمارســـات املتعلقـــة 

بالطبيعـــة مثـــل املمارســـات التـــي تســـتخدم 
األمـــراض،  لعـــاج  النخلـــة  شـــجرة  أجـــزاء 
العـــادات والتقاليـــد  وفـــي املعتقـــدات وفـــي 
املرتبطـــة بـــدورة حيـــاة االنســـان، نجـــد أن 
جميع هذه العناصر تشمل مجاالت التراث 
املختلفـــة ونجدهـــا متداخلـــة مـــع بعضهـــا 
البعـــض، وســـاهمت فـــي تشـــكيل املـــوروث 

بالنخلـــة.  املرتبـــط  الثقافـــي 
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هـــذا املوضـــوع موجـــه إلـــى مزارعـــي نخيـــل التمـــر بالســـودان وخاصـــة الذيـــن بـــدأوا فـــي إنشـــاء بســـاتين النخيـــل فـــي مناطـــق غيـــر تقليديـــة فـــي زراعـــات 
ــاء بســـاتينه الجديـــدة وألهميـــة دور التمـــور كمحصـــول اســـتراتيجي غذائـــي لســـد الفجـــوات الغذائيـــة وكـــوارث املجاعـــات. فقـــد  النخيـــل وإنشـ

اهتـــم مركـــز بحـــوث املحاصيـــل البســـتانية بـــوزارة الزراعـــة بالســـودان بتســـليط الضـــوء علـــى إنشـــاء وتأســـيس بســـاتين التمـــر.

اإلكثار وتقاناته املختلفة

أ. اإلكثار بالنوى )الجن�سي(

وذلــــك عبر زراعــــة البــــذرة )النــــواة( املأخــــوذة 
مــــن الثمــــار، ويتــــم زراعتهــــا تحــــت ســــطح 
التربــــة بحــــوالي 3 – 2.5ســــم مــــع توفــــر درجــــة 

الحــــرارة العاليــــة، وأن تكــــون التربــــة جيــــدة 
التهويــــة لزيـــادة نســــبة اإلنبـــات فـــي ســــطور 
تبعــــد عــــن بعضهــــا 20ســــم. ويلجــــأ كثــــير 
مــــن املزارعــــين إلـــى هــــذه الطريقــــة لســــهولة 
الزراعـة وقـوة اإلنبـات، لكـن زراعـة البـذرة 
تعتبــــر طريقــــة خاطئــــة عنــــد اســــتخدامها فـــي 

اإلكثــــار ألنــــه ســــينتج عنهــــا مشــــاكل كثــــيرة وال 
ينصـــح بهـــا إال ملربـــي النخيـــل.  

ب - اإلكثار التقليدي بالفسائل:

 
ً
قبـــل التقـــدم فـــي إكثـــار الفســـائل نســـيجيا

الوحيـــدة  الطريقـــة  هـــي  الفســـائل  كانـــت 

أ.د. فاطمة عبد الرؤوف أحمد
 مدير مركز بحوث املحاصيل البستانية، وزارة الزراعة، السودان

 أ.د. َداُود ُحَسْين َداُود
املنسق القومي لبحوث الفاكهة، جمهورية السودان

dawoudhussien@gmail.com

كيفية إنشاء بستانكيفية إنشاء بستان
نخيل التمر بالسوداننخيل التمر بالسودان

كيفية إنشاء بستانكيفية إنشاء بستان
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تمكـــن  وحقيقـــة   
ً
النخيـــل خضريـــا إلكثـــار 

الباحثيـــن بمركـــز بحـــوث البســـاتين بهيئـــة 
البحـــوث الزراعيـــة بتطويـــر عـــدة تقانـــات 
 تنتـــج 

ً
اقتصاديـــة فـــي هـــذا الصـــدد وعمومـــا

الفسائل من املرستيمات املوجودة في إبط 
األوراق القريبة من سطح التربة وهي بذلك 
تكون جزء من األمTrue to type( ( وجميع 
أصنـــاف النخيـــل تنتـــج فســـائل فـــي الســـنوات 
عرف املنطقة 

ُ
األولى من عمر النخلة، كما ت

التـــي تربـــط بيـــن الفســـائل الصغيـــرة وبيـــن 
قواعـــد النخيـــل )بمنطقـــة الفطامـــة( وعـــن 
طريقهـــا تمـــد النخلـــة فســـائلها بالغـــذاء حتـــى 
تنمو جذورها ويمكنها االعتماد على نفسها 
عنـــد الفصـــل، وعنـــد هـــذه املنطقـــة دون 
غيرهـــا يجـــري فصـــل الفســـائل مـــن أمهاتهـــا 
ويجـــب املحافظـــة عليهـــا مـــن التلـــوث بقـــدر 

اإلمـــكان.

كيفية الحصول على فسائل جيدة:

فســـائل  علـــى  الحصـــول  املرغـــوب  مـــن 
هـــذا  تحقيـــق  ويمكـــن  وجيـــدة  متجانســـة 

باآلتـــي: الهـــدف 

تربيـــة عـــدد محـــدود مـــن الفســـائل   
حـــول األم )5 - 6 فســـائل( موزعـــة بانتظـــام 

حـــول جـــذوع النخلـــة.

العنايـــة بخدمـــة وتربيـــة الفســـائل فـــي   
قواعـــد أمهاتهـــا واملحافظـــة علـــى ســـعفها إلـــى 

حيـــن وقـــت فصلهـــا مـــن حـــول األم.

يقتصـــر التقليـــم خـــال مرحلـــة تربيـــة   
الصفـــراء  األوراق  إزالـــة  علـــى  الفســـائل 

والجافـــة مـــن الفســـائل املختـــارة.

يمكـــن تشـــجيع النخلـــة علـــى إنتـــاج فســـائل 
مـــن قاعدتهـــا بتكويـــم التربـــة حـــول الجـــذع 
وحتـــى ارتفـــاع نصـــف املتـــر علـــى أن تكـــون 
املرســـتيمات  نمـــو  لتشـــجيع   

ً
دائمـــا تريانـــة 

اإلبطية وتكوين الجذور.

صفات الفسائل الجيدة: 

األمـــراض    مـــن  خاليـــة  تكـــون  أن 

ت آلفـــا وا

  عمرهـــا ال يقـــل عـــن 5-3 ســـنوات   

األم بجانـــب 

جـــرام    15كيلـــو  عـــن  يقـــل  ال  وزنهـــا 

20ســـم عـــن  يقـــل  ال  وبقطـــر 

 أن يكـــون لهـــا مجمـــوع جـــذري جيـــد   

وقـــوي لزيـــادة فـــرص نجاحهـــا

فصـل الفسائـل

يختلـــف موعـــد فصـــل فســـائل األصنـــاف 

املختلفـــة فـــي الســـودان كمـــا أوضـــح )داود 

دراســـتهما  خـــال  مـــن   )2005 وفاطمـــة 
لســـلوك فســـائل املشـــرق ودلقـــاي واملشـــرق 

ود خطيب تحت ظروف الخرطوم والدامر 

بنهـــر النيـــل ملـــد ســـنة، حيـــث يعتمـــد الوقـــت 

املناســـب للفصل على محصلة عدة أشـــياء 

أهمهـــا التركيبـــة الوراثيـــة للصنـــف ولذلـــك 

فأهمية معرفة السلوك الوراثي لألصناف 

املختلفـــة وطبيعـــة نمـــو كل علـــى حـــدة وفـــق 

.
ً
املعطيـــات املناخيـــة املختلفـــة مهمـــة جـــدا

الفصل الكامل:

قبـــل ميعـــاد الفصـــل بشـــهرين ينظـــف حـــول 
الفســـيلة حيـــث تـــزال الفســـائل الصغيـــرة –

 بزراعتهـــا 
ً
الســـمبرتو- )ويســـتفاد منهـــا أيضـــا

بطريقـــة الدفـــن الكامـــل(. ثـــم ُيكـــوم حولهـــا 
مجمـــوع  تكويـــن  علـــى  ليســـاعدها  التـــراب 
جـــذري قـــوي ثـــم باتبـــاع الخطـــوات التاليـــة 

عنـــد الفصـــل:

يقلم ســـعف الفســـيلة بحيث ال يبقى   
منـــه ســـوى صفيـــن حـــول القلـــب لحمايـــة 
البرعـــم الطرفـــي )الجمـــارة( ويقـــرط الســـعف 
املتبقـــي إلـــى حوالـــي نصـــف طولـــه ثـــم يربـــط 
يعيـــق  ال  حتـــى  الطـــرف  قـــرب   

ً
هينـــا  

ً
ربطـــا

التقليـــع. عمليـــة 

يقلـــم الكرنـــاف الســـفلي بدقـــة بحيـــث   
 حـــول الســـاق.

ً
ال يتـــرك منـــه شـــيئا

الفســـيلة    حـــول  مـــن  التـــراب  يـــزاح 
املـــراد فصلهـــا حتـــى يظهـــر مـــكان اتصالهـــا 
بـــاألم )منطقـــة الفطامـــة( ثـــم يكشـــف عـــن 

الفســـيلة. قاعـــدة 

األم    بيـــن  وتوضـــع  بالعتلـــة  يؤتـــى 
والفســـيلة ثـــم ُيضـــرب عليهـــا بمطرقـــة ثقيلـــة 

فسائل مالئمة للفصل
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حتـــى تنفصـــل الفســـيلة عـــن األم مـــع جـــزء 

مـــن الجـــذور وقـــد يقـــوم العامـــل املـــدرب برفـــع 

العتلة بيديه ويهوي بها على منطقة االتصال 

ويكـــرر الضـــرب حتـــى يتـــم قطـــع الفطامـــة.

علـــى    الفســـيلة  تقـــارب  عندمـــا 

اإلنفصـــال فعلـــى أحـــد العامليـــن أن يتلقاهـــا 

برفـــق حتـــى التســـقط علـــى األرض فترتطـــم 

بهـــا والـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى حـــدوث شـــروخ أو 

بالجمـــارة. رضـــوض 

بعـــد    القديمـــة  الجـــذور  تنظـــف 

الجـــذور  تـــزال  كمـــا  الفســـيلة  انفصـــال 

الجـــذور  وتقصـــر  املهشـــمة  أو  املجروحـــة 

. قيـــة لبا ا

يجـــب أن يتـــم النقـــل برفـــق وحـــذر   
بشـــكل  تلـــف  وأن  الجمـــارة  علـــى   

ً
خوفـــا

مناســـب يحمـــي قمتهـــا مـــن الجفـــاف قبـــل أو 
الزراعـــة. بعـــد 

هناك عالقة وجدت بين قطر الفسيلة ووزنها في بعض أصناف الفسائل ويمكن 

االسترشاد بها عند عملية الفصل كما موضح في الجدول التالي: 

جدول )1( العالقة بين قطر ووزن الفسيلة لبعض األصناف*

القطر القاعدي للفسيلةالصنف
)سم( ± 2

الوزن التقريبي للفسيلة
)كجم( ± 2

املشرق ود
لقاي

1520 -914 -

2025- 14-24

2530 -2434 -

17-12- 1520القنديلة

2025- 1727 -

2530 -27-37

 -1015- 1520البرحي

2025- 15-25

2530 -25-35

*إحصائيات ومتوسط 7 سنوات متتالية

طريقة الفصل:

يتــــم إزالــــة التربــــة مــــن حــــول الفســــيلة   
حــــتى تظهــــر منطقــــة الفطامـــة )االنفصـــال( 

مــــكان اتصـــال الفســــيلة بــــاألم.

يتـــم إزالـــة قواعـــد األوراق )الكـــروق(   
مـــن حـــول الســـاق حــــتى تظهـــر مناطـــق خـــروج 

الجـــذور.

الفصـــــل    فـــي  العتلـــــة  تســـــتخدم 
بوضعهـــــا علـــــى منطقـــــة االتصـــال بـــــين األم 
والفســـــيلة ويطـــــرق عليهـــــا بمطرقـــــة حــــتى 

األم.  عـــــن  الفســـــيلة  تنفصـــــل 

الجافـــــة    الخارجيـــــة  األوراق  إزالـــــة 

وتتــــرك األوراق الداخليـــة لحمايـــــة قلـــــب 
النخلـــــة وتطويـــــش األوراق مـــــن أعلـــــى.

املحافظـــة علـــى الجـــذور القديمـــة مـــع   
إزالـــة الجـــذور العالقـــة واملهشـــمة.

علــــى    الفســــيلة  وقــــوع  مــــن  يحــــذر 
األرض أو الطــــرق علــــى قلــــب النخلــــة حــــتى ال 
يحــــدث شــــروخ فـــي القلــــب )الجمــــارة( تــــؤدي 

إلـــى موتهــــا.

يجــــب تطهيــــر مــــكان فصــــل الفســــيلة   
أو  الفطريــــة  باملطهــــرات  األم  علــــى  مــــن 
اســــتخدام الكبريــــت حــــتى ال تصــــاب األم 

الفطريــــة. األمــــراض  أو  بالحشــــرات 

بعــد ذلــك تنقــل الفســائل إلى أماكــن   
زراعتهـــــا مباشـــــرة أو االحتفـــاظ بهـــــا فـــي مـــــكان 
ـــاء أو وضــــع  ـــا باملـ ظليـــــل مـــــع ترطيــــب جذورهـ
خيــــش مبلــــل علــــى منطقــــة الجــــذور وذلــــك 
موعـــــد  حــــتى  الجفـــــاف  مــــن  لهــــا  حمايــــة 

الزراعـــــة. 

*يجـــــب أال تزيـــــد فتـــــرة البقـــــاء حــــتى   
الزراعـــــة أو النقـــــل عـــــن يومـــــين ألن اإلســـــراع 
نســـــبة  زيـــــادة  علـــــى  يســـــاعد  الزراعـــــة  فـــي 

النجـــــاح.

يجــــب تطهيــــر الفســــائل قبــــل نقلهــــا   
باملبيــــدات الحشــــرية أو الفطريــــة حــــتى ال 

تنقــــل العــــدوى إلـــى املــــكان الجديــــد.

التعامـــــل مـــــع الفســـــائل برفـــق أثنـــاء   
النقـــــل وتفـــادي تعـــــرضها للصدمـــــات.

التعامــل مــع الفســائل برفق أثناء النقــل وتفادي تعــرضها للصدمــات
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الفصل الجزئي

 
ً
فـــي حالـــة الفســـائل الكبيـــرة الحجـــم نســـبيا
)أطوال من 2 - 1 متر( من األفضل أن يتم 
فصلهـــا بطريقـــة تدريجيـــة )فصـــل جزئـــي( 
 فـــي الخريـــف ثـــم 

ً
حيـــث يتـــم فصلهـــا مبدئيـــا

اســـتكمال الفصـــل بعـــد شـــهرين إلـــى ثاثـــة 
وبذلـــك تكـــون الخلفـــة قـــد اســـتقلت عـــن 
 نصـــف كامـــل بمـــا انتجتـــه 

ً
األم اســـتقاال

مـــن جـــذور عرضيـــة عنـــد منطقـــة الفصـــل 
نجـــاح  نســـبة  رفـــع  علـــى  ذلـــك  ويســـاعد 
الفســـيلة بعـــد فصلهـــا عـــن األم وزراعتهـــا 

مســـتقلة فـــي املـــكان املســـتديم.

ويفضـــل تعقيـــم منطقـــة الجـــرح )الفطامـــة( 
تكـــون  ال  حتـــى  الفطريـــة  املبيـــدات  بأحـــد 
عرضـــة لإلصابـــة بالفطريـــات خاصـــة فطـــر 

الدبلوديـــا أو غيـــره.

طريقــه حديــثه لزراعــة الفسائل 

واالستفادة من الصغــيرة الــوزن - 

السمبرتو:

انتشـــرت طريقـــة لتكاثـــر الفســـائل الصغيـــرة 
األوزان وحتـــى )6 – 4 كجـــم( بعـــد إجازتهـــا 
مـــن قبـــل هيئـــة البحـــوث الزراعيـــة داود 
الفســـائل  هـــذه  تـــزال  مـــا   

ً
)1997( وغالبـــا

الكبيـــرة  الفســـائل  قلـــع  أثنـــاء  الصغيـــرة 
)الســـمبرتو(. عليهـــا  ويطلـــق  الحجـــم 

 ومن مميزات هذه الطريقة: سرعة اإلنبات 

وتكويـــن مجمـــوع جـــذري وخضـــري فـــي أقـــل 

مـــن شـــهر. وينصـــح باســـتعمالها لألصنـــاف 

الصعبـــة التجذيـــر مثـــل البـــركاوي والقنديلة. 

ويمكـــن تلخيـــص خطواتهـــا فـــي التالـــي:

الطريقـــة    بنفـــس  الفســـيلة  تفصـــل 

لتقليديـــة. ا

 مـــن املجمـــوع   
ً
تقلـــم الفســـيلة جيـــدا

الخضـــري و)الكـــرب والليـــف(. وحتـــى القلـــب 

يقلـــم علـــى ارتفـــاع 4 – 6 ســـم فـــوق ســـطح 

قاعـــدة الفســـيلة.

تحفـــر جـــورة بأبعـــاد مناســـبه وحجـــم   

وتـــزرع  خشـــنة  برملـــة  وتمـــأل  الفســـيلة 

 ب 4 – 5 
ً
الفسيلة تحت سطح التربة أيضا

 بالرملـــة الخشـــنة.
ً
ســـم وتغطـــي تمامـــا

ملـــدة     
ً
يوميـــا الـــري  عمليـــة  توالـــي 

مـــن  أيـــام  ثاثـــة  كل  األوائـــل  الشـــهرين 

الشـــهرين الثالـــث والرابـــع ثـــم كل أربعـــة أيـــام 

والســـادس.   الخامـــس  الشـــهرين  فـــي 

االستفادة من الراكوب )الفسائل 

الهوائية( في اإلكثار

هـــي عبـــــارة عـــــن براعـــــم خضريـــــة أعطـــــت 
فســـــيلة صغـيــــرة علـــــى ســـــاق )جــذع( النخلــة 
 
ً
أعلــى ســطح التربــة بحوالي 1 1-/2متــر وقليا

مـــا تســـتعمل فـــي اإلكثـــار وذلـــك لصعوبـــة 
جـــذري  مجمـــوع  وجـــود  لعـــدم  نجاحهـــا 
 ولاستفادة من هذا املنتج يتم عمل اآلتي:
يتـــــم  عمـــل حـــز بيـــن الراكـــوب وجـــزع النخلـــة 
األم أي إزالــــة الكرنـــاف الجـــاف وفتــــح مــــكان 
فـــي منطقــــة األتصــــال بــــاألم وثـــم يغطـــي بتربـــــة 
خفيفـــة داخـــل األنـــاء أو حاويـــة الصفيـــح أو 
كيـــس الباســـتيك أو الصنـــدوق الخشـــبي 
والذي يحيــط بقاعــدة الراكــوب   ومواصلة 
تتكــــون  حتــــى   

ً
اســــبوعيا باملــــاء  ترطيــــبه 

الجــــذور فـــي مـــدة 6-8 أشـــهر بعــــد ذلــــك يتــــم 
فصلهــــا مثــــل  بقيـــة الفســــائل.

االستفادة من النخيل املسن

املرتفع الجذع

يمكن إعادة فصل وزراعة بعض الساالت 
البذريـــة النـــادرة واملرغوبـــة ذات الصفـــات 
الجيـــدة والتـــي ال تعطـــي فســـائل نتيجـــة لكبـــر 
عمرهـــا عـــن طريـــق إزالـــة الكرنـــاف وعمـــل 
تجريـــح علـــى الجـــذع بطـــول )20 - 15 ســـم( 
ويكـــون ذلـــك أســـفل رأس النخلـــة بمتريـــن مـــع 
اســـتخدام بعض منظمات النمو املشـــجعة 

الجذور نامية على قاعدة الفسيلة

أهمية تغطية قواعد الفسائل بعد فصلها وقبل زراعتها
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تجذيرهـــا  تشـــجيع  بغـــرض  التجذيـــر  علـــى 
يثبـــت  ثـــم  املجروحـــة،  املنطقـــة  هـــذه  فـــي 
وتعامـــل  الجـــذع  حـــول  خشـــبي  صنـــدوق 
بنفـــس الطريقـــة التـــي ســـبق ذكرهـــا فـــي حالـــة 
الراكـــوب أو الفســـائل الهوائيـــة، ثـــم بعـــد 
نجـــاح خـــروج الجـــذور فـــي منطقـــة التجريـــح 
يتـــم فصـــل الجـــزء العلـــوي عـــن بقيـــة الجـــذع 
بعـــد تقليـــم الســـعف مـــع تـــرك صفيـــن منـــه 
حـــول )الجمـــارة( ويتـــم الفصـــل باالســـتعانة 
بونـــش كهربائـــي ذو شـــوكتين لقبـــض الجـــذع 
فصلهـــا  يتـــم  حتـــى  النخلـــة  رأس  أســـفل 
ويجـــب  الجـــذور  أســـفل منطقـــة  باملنشـــار 
املحافظـــة علـــى الشـــتول مـــن أثـــر ارتطـــام 
الجـــزء املفصـــول بـــاألرض وذلـــك للمحافظـــة 
على البرعم الطرفي )الجمارة( من املوت أو 

الكســـر.

العناية بالفسائل املفصولة

تعتبـــر العنايـــة بالفســـائل بعـــد فصلهـــا مـــن 
الهامـــة لضمـــان نجاحهـــا وينصـــح  األمـــور 

باتبـــاع اآلتـــي:

املفصولـــة    الفســـائل  تعـــرض  عـــدم 
لظـــروف تســـاعد علـــى الجفـــاف حيـــث يجـــب 
أن تحفـــظ فـــي مـــكان ظليـــل وترطـــب جذورها 
باملـــاء أو توضـــع قواعدهـــا فـــي مـــاء جـــاري حتـــى 

موعـــد زراعتهـــا.

فـــي حالـــة نقـــل الفســـائل لزراعتهـــا فـــي   
أماكن بعيدة أو تأخير زراعتها ألي سبب من 
األســـباب يجـــب أن يلـــف املجمـــوع الجـــذري 
وكذلـــك األوراق بالخيـــش مـــع ترطيبهـــا لحيـــن 

 عليهـــا مـــن الجفـــاف.
ً
زراعتهـــا خوفـــا

يفضل أن تعقم السطوح املجروحة   
باملطهـــرات الفطريـــة وقـــد تدهـــن الســـطوح 
املطهـــرة بمـــادة تمنـــع تبخـــر املـــاء ومهاجمـــة 

الكائنـــات الدقيقـــة مثـــل البيوتاميـــن.

 ينصح بتبخير الفســـائل بغاز بروميد   

املثيـــل لقتـــل الحشـــرات التـــي تكـــون موجـــودة 
عليهـــا.

يجب أن يتم تداول الفسائل بلطف   
حتى ال تتعرض للصدمات والتي قد تسبب 
شـــروخ أو تشـــققات في منطقة الجمارة مما 

يتسبب في موت الفسيلة.

يجـــب اإلســـراع فـــي زراعـــة الفســـائل   
زراعتهـــا  فـــي  التأخـــر  وعـــدم  فصلهـــا  بعـــد 
أســـرعنا  فكلمـــا   

ً
وعمومـــا طويلـــة  لفتـــرات 

فـــي زراعتهـــا كلمـــا أعطـــت نســـبة أعلـــى مـــن 
لنجـــاح. ا

ج -اإلكثار بزراعة األنسجة.

عمليـــة  النباتية هـــي  النســـج  زراعـــة 
استنســـاخ خايـــا أو أنســـجة أو أعضـــاء مـــن 
النبـــات االم وإكثارهـــا فـــي أوســـاط غذائيـــة 
تحـــت بيئـــة معقمـــة وُمتحكـــم بهـــا. هـــدف 
كميـــة  إنتـــاج  هـــو  النســـيجية  الزراعـــة 
 للنبـــات 

ً
كبيـــرة مـــن النباتـــات املماثلـــة جينيـــا

املصـــدر وفـــي فتـــرة قصيـــرة مقارنـــة مـــع الطـــرق 
االعتياديـــة.  الزراعيـــة 

تجهيز وغرس الفسائل باملشتل

بعـــد اختيـــار الفســـائل الجيـــدة لألصنـــاف 
املرغوبـــة يجـــب اإلســـراع فـــي غرســـها باملشـــتل 
علـــى أبعـــاد x 1 2 متـــر وتجهـــز جـــور الزراعـــة 
بقطـــر ال يقـــل عـــن 50 ســـم وبعمـــق 50 ســـم 
وتتـــرك معرضـــة للشـــمس والهـــواء للعمـــل 

على موت الكائنات الحية الدقيقة الضارة 
 أو 

ً
ويفضل تعقيم أرض املشتل إما شمسيا

باســـتخدام بعـــض الغـــازات التـــي تقتـــل بـــذور 
األخـــرى،  املرضيـــة  والكائنـــات  الحشـــائش 
الرمليـــة  أو  الثقيلـــة  األرا�ســـي  حالـــة  وفـــي 
يوضـــع بالجـــورة كميـــة مناســـبة مـــن التربـــة 
املتوسطة القوام ثم تزرع الفسائل بحيث 
 لســـطح 

ً
يكـــون أكبـــر قطـــر لقاعدتهـــا موازيـــا

 حـــول قاعدتهـــا 
ً
التربـــة وتثبـــت التربـــة جيـــدا

ويعتبـــر العمـــق الـــذي تـــزرع عليـــه الفســـائل 
ذات أهميـــة كبيـــرة فـــي نجاحهـــا فـــإذا زرعـــت 
الفســـيلة ســـطحية أدى ذلـــك إلـــى قلقلتهـــا 
بالهـــواء وموتهـــا وإذا زرعـــت عميقـــة عمـــا 
ينبغـــي فـــإن ذلـــك قـــد يعـــرض البرعـــم الطرفـــي 
)الجمـــارة( للرطوبـــة والتلـــوث بالفطريـــات 
والتعفـــن ويفضـــل أن تـــزرع الفســـيلة بميـــل 
قليـــل فـــي اتجـــاه عكـــس الريـــاح حتـــى تكـــون 
 لتأثيـــر الريـــاح وبعـــد 

ً
الفســـيلة أقـــل تعرضـــا

مدة تجعلها الرياح في اتجاه مستقيم وبعد 
الزراعـــة تلـــف األوراق بالخيـــش لحمايتهـــا 
مـــن حـــرارة الشـــمس أو البـــرد إلـــى أن تتكـــون 

األوراق الجديـــدة .

املعتـــدل  بالـــري  الفســـائل  مـــواالة  ويجـــب 
حيـــث تعتبـــر عمليـــة الـــري مـــن أهـــم العوامـــل 
املشـــتل  فـــي  الفســـائل  لنجـــاح  املحـــددة 
ويفضـــل أن يتـــم الـــري باملشـــتل باســـتخدام 
تقنيـــة الـــري بالتنقيـــط حيـــث أعطـــت نســـبة 
االهتمـــام  يجـــب  كمـــا   

ً
جـــدا عاليـــة  نجـــاح 

أهمية غمس قواعد الفسائل في مبيد فطري وحشري
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بالعزيـــق ومقاومـــة الحشـــائش وال تحتـــاج 
أســـمدة  أي  إضافـــة  إلـــى   

ً
غالبـــا الفســـائل 

كيماويـــة خـــال الثاثـــة شـــهور األولـــى علـــى 
كميـــة  إضافـــة  ذلـــك  بعـــد  ويمكـــن  األقـــل 
محـــدودة مـــن الســـماد اآلزوتـــي )حوالـــي 50 

جـــم يوريـــا( للفســـيلة الواحـــدة.

فـــي إخـــراج جـــذور  تبـــدأ الفســـائل   
ً
وغالبـــا

بعـــد حوالـــي أســـبوعين مـــن زراعتهـــا ومثـــل 
تلك الفســـائل تظل خضراء وتبدأ في النمو 
وقـــد ال تخـــرج جـــذور لبعـــض الفســـائل ممـــا 
يـــؤدي إلـــى جفافهـــا وموتهـــا وللتأكـــد مـــن وضع 
الفسيلة يفحص قلبها الجاف برفق فيشد 
 فإذا انخلع بسهولة فهذا يعني 

ً
 خفيفا

ً
شدا

أن الفســـيلة قـــد ماتـــت إال إذا كانـــت حـــول 
لتحـــل  فتتـــرك  صغيـــرة  خلفـــات  قاعدتهـــا 
محـــل الفســـيلة األصليـــة وقـــد تظـــل بعـــض 
تمـــوت  طويلـــة  لفتـــرة  خضـــراء  الفســـائل 
بعدهـــا لفشـــلها فـــي تكويـــن جـــذور، لذلـــك ال 
يمكـــن الحكـــم علـــى نجـــاح الفســـيلة بلونهـــا 
األخضر فقط ويجب مواالة هذه الفســـائل 
بعمليـــات الخدمـــة وعـــدم التســـرع بإزالتهـــا .

زراعة الفسائل في املشتل:

 فـــي 
ً
ال توجـــد ثقافـــة مشـــاتل نخيـــل حاليـــا

الســـودان فقـــد توقفـــت ألكثـــر مـــن ثاثـــة 
عقـــود فقـــد توقفـــت ألكثـــر مـــن عقديـــن ثاثـــة 
رغـــم أهميتهـــا والغـــرض مـــن إنشـــاء املشـــتل:

الحجـــم    صغيـــرة  الفســـائل  زراعـــة 
. وتربيتهـــا

العمـــل علـــي زيـــادة بعـــض األصنـــاف   
الصفـــات  ذات  النـــادرة  أو  املســـتوردة 

. لجيـــدة ا

الفســـائل ذات    نجـــاح  نســـبة  زيـــادة 
عليهـــا. واملحافظـــة  املمتـــازة   الصفـــات 
 زيـــادة العنايـــة والرعايـــة للفســـائل وتقويـــة 

مجموعهـــا الجـــذري.

 الظروف إلى يجب توافرها في املشتل:  
أن تكـــون أرض املشـــتل خفيفـــة أو خصبـــة 

تخلـــط بالرمـــل وجيـــدة الصـــرف.

أن تكـــون التربـــة خاليـــة مـــن األمـــاح   
والحشـــائش.

مـــــن    خاليـــــة  األرض  تكـــــون  أن 
األمـــــراض وبعيـــــدة عـــــن األماكـــــن املوبــوءة أو 

األمـــــراض. كثـــــرة 

دائـــم.    ري  مصـــدر  بهـــا  يتوفـــر  أن 
بشـــكل  ريـــاح  بمصـــدات  ومســـورة 
الرئيســـة. الطـــرق  مـــن  وقريبـــة   علمـــي 

.5أن تكـــون بعيـــدة عـــن أماكـــن مجـــاري   
وهبوبهـــا. الريـــاح 

ويمكن تلخيص أهم أسباب تدهور وموت 

الفسائل في املشتل لألسباب اآلتية:

مكتملـــة    غيـــر  فســـائل  اســـتخدام 
الحجـــم. وصغيـــرة  النضـــج 

عـــدم وجـــود مجمـــوع جـــذري بكميـــة   
كافيـــة للفســـيلة أو وجـــود تجويـــف بمنطقـــة 

القطـــع.

فـــي ري الفســـائل ووقايتهـــا    اإلهمـــال 
الزراعـــة. بعـــد 

عـــدم العنايـــة بتـــداول الفســـائل مـــن   
وقـــت فصلهـــا إلـــى زراعتهـــا باملشـــتل وتعرضهـــا 

للصدمـــات أو التأخـــر فـــي زراعتهـــا.

والكائنـــات    الفطريـــات  مهاجمـــة 

الدقيقـــة للمناطـــق املجروحـــة مـــن قاعـــدة 
الفســـيلة وعـــدم اختيـــار األرا�ســـي النظيفـــة 
قاعـــدة  لتطهيـــر  املطهـــرات  اســـتخدام  أو 

لفســـيلة. ا

اإلصابـــة الشـــديدة لقمـــة الفســـيلة   
بالحشـــرات القشـــرية أو البـــق الدقيقـــي أو 
أي إصابـــات مرضيـــة أو حشـــرية شـــديدة.

تعـــرض    التـــي  الســـطحية  الزراعـــة 
العميقـــة  الزراعـــة  أو  للجفـــاف  الفســـيلة 
التـــي تســـبب ابتـــال وتلـــوث ومـــوت القمـــة 

الناميـــة.

 علـــى   
ً
يتوقـــف درجـــة النجـــاح أيضـــا

الصنـــف نفســـه ففســـائل بعـــض األصنـــاف 
تكـــون جذورهـــا أســـهل مـــن فســـائل أصنـــاف 

أخـــرى. 

مـــن    املفصولـــة  الفســـائل  أن  وجـــد 
نخيـــل مخمـــل وال يـــروى بانتظـــام تكـــون أكثـــر 
 مـــن تلـــك املفصولـــة مـــن نخيل مروى 

ً
نجاحـــا

وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى قـــوة املجمـــوع الجـــذري 
في الحالة األولى. حيث كان تجذير الفسائل 
املهملة والبروس  للصنف املشرق ودلقاي 
الفســـائل  مـــن  التجذيـــر  فـــي  أكثـــر نجاحـــا  
الناميـــة فـــي الجـــزر أو البســـاتين املعتنـــي بهـــا 

بنســـبة 93%.

 تمكـــث الفســـائل فـــي املشـــتل لفتـــرة 
ً
وعمومـــا

 تظـــل ملـــدة عاميـــن 
ً
ال تقـــل عـــن عـــام وغالبـــا

ثـــم تقلـــع لزراعتهـــا فـــي البســـتان وتســـمى عنـــد 

فسائل جاهزة للزراعة
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ويشـــترط  درابـــة«  بـــأم  أو  »باملـــدورة  ذلـــك 
فيهـــا أن تحتـــوي علـــى مجمـــوع جـــذري غزيـــر 
وأن تكـــون جيـــدة النمـــو خضـــراء خاليـــة مـــن 
اإلصابة املرضية والحشرية وأال يقل وزنها 
عـــن 12 - 10 كجـــم وال يقـــل أكبـــر قطـــر لهـــا 
عـــن 30 ســـم وأن يكـــون طـــول جذعهـــا متـــر 

واحـــد علـــى األقـــل.

تقانة نقل نخيل التمر املثمر

أجريـــت هـــذه الدراســـة بغـــرض إنقـــاذ نخيـــل 
مأســـاة  تكـــرار  وتفـــادي  املناصيـــر  منطقـــة 
نخيـــل وادي حلفـــا حيـــث فقـــدت تحـــت ميـــاه 
الســـد العالـــي أكثـــر مـــن مليـــون وخمســـمائة 
الجافـــة  التمـــور  أجـــود  مـــن  نخلـــة مثمـــرة 
والعجـــوة وذخيـــرة مـــن التمـــور الغيـــر مصنفـــة 
 بــــ أســـكتن فنتـــي. اعتمـــدت 

ً
وتعـــرف محليـــا

الدراســـة فـــي أساســـها النظـــري علـــى فكـــرة 
افتتـــاح جامعـــة بغـــداد فـــي عـــام 1965 حيـــن 
إنشـــاء الجامعـــة واقتـــرح الخبيـــر )نوكتـــون 
1965( نقـــل وزراعـــة أشـــجار نخيـــل باســـقة 
على جانبي مدخل الجامعة الرئي�سي بطول 
 وبذلـــك التجربـــة 

ً
20 متـــر وعمـــر 30 عامـــا

 فـــي نقـــل النخيـــل املثمـــر ومـــن ثـــم 
ً
الولـــي عامليـــا

انتشـــرت فكـــرة نقـــل أشـــجار النخيـــل املثمـــر 
مـــع ازدهـــار مـــدن الخليـــج العربـــي، وبذلـــك 
للموقـــع  النخيـــل  نقـــل  عمليـــة  اصبحـــت 
الجديـــد عامـــل هـــام واســـتراتيجي وأسا�ســـي 
فـــي االرتبـــاط النف�ســـي واالجتماعـــي للمواطـــن 

فـــي بيئتـــه الجديـــدة، كمـــا يتضـــح فـــي اآلتـــي:

تحسين البيئة ومكافحة التصحر.  

تقويـــة االرتبـــاط النف�ســـي واالجتماعـــي   
للمواطـــن فـــي بيئتـــه الجديـــدة.

نقـــل النخيـــل املثمـــر والـــذي ســـيثمر فـــي   
نفس العام ويشكل دخل اقتصادي للمهجر.

مـــن    أرخـــص  النقـــل  تكلفـــة 
التعويضـــات املطلوبـــة مـــن املواطنيـــن بنـــاًء 

.)1993( دراســـة  علـــى 

وزراعتهـــا    النخيـــل  نقـــل  عمليـــة   
والحفـــاظ علـــى البيئـــة تتما�ســـى مـــع املعاييـــر 

للتهجيـــر. الدوليـــة 

خطوات عملية النقل

* حفـــر خنـــدق دائـــري حـــول ســـاق النخلـــة 
املـــراد نقلهـــا يبعـــد عـــن الســـاق حوالـــي )-75 
ســـم   160  –  150 بقطـــر  أي  ســـم   )80
وبعمـــق 120 ســـم وعـــرض 40 ســـم قبـــل )4 
5-( أســـابيع مـــن عمليـــة النقـــل مـــع إعـــادة 
ردمـــه )الخنـــدق( برملـــة خشـــنة ومواصلـــة 
الجـــذور  بهـــدف تقليـــم   وذلـــك 

ً
ريهـــا يوميـــا

الكبيـــرة وتنشـــيط تكويـــن شـــعيرات جذريـــة 
حديثـــة تقليـــم كل الســـعف مـــا عـــدا صـــف 
أو صفيـــن حـــول القلـــب ويلـــف هـــذا الصـــف 
 بالخيش مع 

ً
أو الصفين من الســـعف جيدا

دعامات خشبية لحماية القلب أو الجمارة 
عمليـــات  لتقليـــل   

ً
وأيضـــا الترحيـــل  أثنـــاء 

البخـــر والنتـــح وأثـــر هبـــوب الريـــاح الســـاخنة.

خطوات عملية عند قلع

النخلة من موقعها:

قبل يوم من عملية النقل يعاد فتح أو حفر 
الخنـــدق الدائـــري حـــول النخلـــة املـــراد نقلهـــا 
الترابيـــة بالخيـــش والحبـــال  ولـــف الكتلـــة 
 لنقلهـــا.

ً
وتدعيمهـــا بألـــواح الخشـــب تمهيـــدا

تستخدم الرافعة أو الكرين في عملية القلع 
الترابيـــة  الكتلـــة  حـــول  الساســـل  وتربـــط 
الدعامـــات  تســـتخدم  ولذلـــك  والســـاق 
الخشـــبية حتـــى ال يؤثـــر ضغـــط الساســـل 

علـــى الكتلـــة الترابيـــة ويـــؤدي لكســـرها.

*تســـتخدم الرافعـــة أو الكريـــن فـــي عمليـــة 
الكتلـــة  حـــول  الساســـل  وتربـــط  القلـــع 
تســـتخدم  ولذلـــك  والســـاق  الترابيـــة 
الدعامـــات الخشـــبية حتـــى ال يؤثـــر ضغـــط 
ويـــؤدي  الترابيـــة  الكتلـــة  علـــى  الساســـل 

تقانة نقل نخيل التمر املثمر

إعادة غرس النخلة
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لكسرها.

خطوات إعادة غرس النخلة:

 من الكتلة   
ً
تكـــون الجـــورة أكبـــر حجمـــا

 بأبعـــاد 
ً
الترابيـــة ذات شـــكل دائـــري غالبـــا

حوالـــي 1.5 × 2.5 متـــر بحيـــث يكـــون حجـــم 
 إلضافة رملة خشـــنة تحت 

ً
الجورة مناســـبا

وحـــول الجـــذور – الكتلـــة الترابيـــة.

  أهميـــة وضـــع طبقـــة رملـــة خشـــنة فـــي   
قـــاع الجـــورة وبارتفـــاع ال يقـــل عـــن 20 ســـم.

  يفضـــل أن تكـــون الجـــورة رطبـــة –   
يفضـــل حفرهـــا قبـــل فتـــره أســـبوع أو عشـــره 

.
ً
أيـــام مـــن الزراعـــة وتـــروى جيـــدا

بمبيـــدات     
ً
أيضـــا الجـــورة  تعقـــم 

حشـــرية وفطريـــة. )40 جـــرام فـــوردان و6 
ســـم مكعب / لتر-تلتTILT( وذلك للجورة 

للنخلـــة. الترابيـــة  والكتلـــة 

يجب زراعة النخلة بنفس اتجاهاتها   
الــــ )Orientation( الســـابقة وذلـــك بوضـــع 
عامـــة بالطـــاء لتحديـــد اتجاهـــات املوقـــع 
الجديـــد – وقـــد تاحـــظ مـــوت نســـبة مـــن 

النخيـــل الـــذي غيـــرت اتجاهاتـــه.

 بنفـــس   
ً
يجـــب زراعـــة النخلـــة أيضـــا

العمـــق الســـابق أي بنفـــس عمـــق الســـاق مـــع 
ســـطح التربـــة الســـابق – وقـــد تاحـــظ مـــوت 
نســـبة مـــن النخيـــل الـــذي زرع بأكثـــر أو أقـــل 

.
ً
عمقـــا

بعـــد وضـــع الكتلـــة الترابيـــة فـــي الجـــورة   
جيـــد  وتمنـــدل  الخشـــنة  بالرملـــة  تـــردم 

القفـــل الجيـــوب الهوائيـــة والفراغـــات حـــول 
الجـــذور.

يجـــب أن تظـــل جـــورة النخلـــة حديثـــة   
النقـــل رطبـــة )تريانـــة( أو غيـــر جافـــة وغيـــر 

مشـــبعة باملـــاء.

حـــول    والدعامـــات  الخيـــش  يتـــرك 
.
ً
تقريبـــا شـــهر  ملـــدة  الخضـــري  املجمـــوع 

كيفية إنشاء بستان نخيل

يجـــب االهتمـــام فـــي اختيـــار األرض الصالحـــة 
للزراعـــة حيـــث  تجـــود زراعـــة التمـــور فـــي 
مـــدي واســـع مـــن األرا�ســـي  ورغـــم أنـــه يفضـــل 
األرا�سي الطميية العميقة وضرورة التأكد 

مـــن توفـــر مـــاء الـــري الصالـــح حيـــث تتحمـــل 
أشـــجار النخيـــل ملوحـــة التربـــة بدرجـــة تفوق 
الكثيـــر مـــن أشـــجار الفواكـــه األخـــرى ولـــو أن 
إنتاجيتهـــا تقـــل مـــع زيـــادة ملوحـــة منطقـــة 
انتشـــار الجـــذور وال ينصـــح بزراعـــة النخيـــل 
فـــي األرا�ســـي التـــي تتعـــدى نســـبة ملوحتهـــا 
7000 جـــزء فـــي املليـــون فـــي منطقـــة انتشـــار 
املجمـــوع الجـــذري إال أن نســـبة امللوحـــة فـــي 
الطبقة السطحية قد تزيد عن ذلك ولكن 
العبـــرة فـــي املنطقـــة التـــي تنمـــو بهـــا الجـــذور. 
ولكـــن للحصـــول علـــى إنتاجيـــة عاليـــة مـــن 
زراعـــة النخيـــل يمكـــن أن نشـــير إلـــى حـــدود 
التربـــة املناســـبة لزراعتهـــا كمـــا هـــو موضـــح 

بالجـــدول اآلتـــي:

جدول )2( التربة املناسبة لزراعة النخيل

حالة الصرفعمق املاء األر�سيكربونات الكالسيومامللوحة الكليةنوع التربة

 األرا�سي الطينية الخفيفة التي بها
% نسبة الطين تتراوح ما بين 25 – 45

1500 – 6000 
جزء في املليون

جيدةأكثر من 3 متر%  20 – 15
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مدى تحمل أشجار النخيل مللوحة التربة

وكمـــا ســـبق ذكـــره تجـــود زراعـــة النخيـــل 
ولكـــن  األرا�ســـي  مـــن  واســـع  مـــدي  فـــي 

منهـــا  عاليـــة  إنتاجيـــة  علـــى  للحصـــول 

يجـــب تفهـــم بعـــض النقـــاط الهامـــة فـــي 

قوام األرا�سي املختلفة وكيفية عاجها 

لتحســـين خـــواص التربـــة للحصـــول علـــى 

إنتاجيـــة عاليـــة منهـــا. كمـــا فـــي الجـــدول 

املرفـــق:

جدول )3( وصف ألنواع األرا�سي املختلفة ومتطلبات تحسين كل نوع

عالجهاقوامهانوع التربة

 األرا�سي الطينية
الثقيلة السوداء

 ذات محتوى عالي من الطين 50 – 60 % وهذا يجعلها بطيئة
 النفاذية رديئة التهوية. ارتفاع مستوى املاء األر�سي وقربه

 من سطح التربة مما يؤدي إلى تكوين أرا�سي ملحية أو قلوية.
 وجود طبقات صماء متكونة يعيق نمو الجذور ونفاذية املاء

.تؤدى إلى ظهور مستوى مرتفع من املاء األر�سي فوقها

 تتطلب إضافة رمل ناعم خالي من امللوحة أو سماد
 بلدي قديم متحلل يعمالن على تخفيف شدة

 التماسك وتحسين تهويتها ونفاذيتها للماء. إنشاء
 شبكة مصارف مغطاة أو مكشوفة لخفض مستوى

 املاء األر�سي إلى الحد املطلوب لتحسين التهوية
والنفاذية. يمكن كسرها بمحراث تحت التربة

األرا�سي امللحية
 يمكن التعرف عليها بوجود أمالح بيضاء مزهرة على السطح

وتقزم النباتات واألوراق يكون لونها أخضر

 يمكن عمل غسيل لهذه التربة إما سطحي إذا كانت
 الطبقات العليا هي املسئولة عن ملوحة التربة أو

 غسيل جوفي إذا كانت الطبقات السفلى هي التي بها
.ملوحة عالية

األرا�سي القلوية
 بوجود أمالح سوداء مزهرة من

ً
 يمكن التعرف عليها ظاهريا

.أمالح هيبومات الصوديوم

 تحديد كمية الجبس الزراعي الالزم لخفض
 ( والجبس يفيد في PHدرجة حموضة التربة )الـ

 إحالل الكالسيوم محل الصوديوم فيحسن البناء
.والنفاذية والتهوية الضرورية لألشجار املزروعة

.تتميز بالقوام الرملي الناعم والخشن جيدة التهوية والنفاذيةاألرا�سي الرملية

 يشترط عدم ارتفاع ملوحتها وإضافة السماد
 البلدي املتحلل لتعويض نقص العناصر وتحسين
 بناء التربة كذلك إضافة الطمى الخالي من األمالح
 يساعدان على النمو الحيد ألشجار النخيل في مثل

هذه األرا�سي

األرا�سي الجيرية

 يشترط عدم ارتفاع الكالسيوم بها عن %25 حيث زيادتها
 تؤدى إلى تعجن التربة عند زيادة ماء الري أو شدة تماسكها
 وضغطها على الجذور وتمزقها عند الجفاف وهذا يجعل

إنتاجية النخلة ضعيفة

 إضافة السماد البلدي القديم املتحلل الذي
 يحسن بناء التربة ونفاذيتها والتهوية الجيدة عالوة
 مما يسهل )PH( على خفض درجة حموضة التربة

.امتصاص العناصر الغذائية بالنبات

املسافـات بـين نخــيل التمــر:

من أهم العوامل التي تحدد املسافات 

بين النخيل هي:

البينيـــة  والزراعـــات  الفاحيـــة  العمليـــات 

ونوعيـــة النباتـــات أو األشـــجار املزروعـــة بيـــن 

النخيـــل.

طـــول الســـعف الخـــاص بالصنـــف املعيـــن 

البرحـــي  الصنـــف  مثـــل  أصنـــاف  وهنالـــك 

ســـعفه طويـــل مقارنـــة باألصنـــاف األخـــرى. 

ولذلـــك تحـــدد املســـافات ابتـــداًء مـــن 6 × 6 
متـــر وحتـــى 9 × 9 متـــر.

تجهــيز الجــورة وزراعــة الفسائــل: 

يفضـــل عنـــد زراعـــة فســـائل النخيـــل وذلـــك 
مـــن  مختلفـــة  أنـــواع  فـــي  ماحظاتنـــا  مـــن 
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األرا�ســـي أهميـــة حفـــر الجـــورة بحجـــم 75 
ســـم3 أو متـــر مكعـــب فـــي األرا�ســـي الثقيلـــة 
السوداء ويقل في األرا�سي الخفيفة القوام 
وفي كل أنواع األرا�سي يفضل ملئها بالرملة 

الخشـــنة وذلـــك لعـــدة أســـباب:

مائمـــة نمـــو جـــذور النخيـــل فـــي األرض   
الرمليـــة عنـــه فـــي األرض الثقيلـــة مـــع مميـــزات 

الرمليـــة فـــي ســـهولة نمـــو الجـــذور.

عـــدم تشـــقق األرا�ســـي الرمليـــة عنـــد   
التعـــرض للعطـــش أو جفـــاف ســـطح التربـــة 
وبالتالـــي تمـــزق الجـــذور ودخـــول عـــدد مـــن 
جـــروح  طريـــق  عـــن  الفطريـــة  األمـــراض 

الجـــذور.

ينصـــح بـــري الجـــورة 3 – 4 مـــرات   
 
ً
قبل زراعة الفســـيلة لترطيب التربة وأيضا
ينصـــح بإضافـــة 40 جـــرام مبيـــد فيـــوردان 
حـــول جـــذور الفســـيلة مباشـــرة مـــع الزراعـــة 
– كمـــا يفضـــل إضافـــة ½ كيلوجـــرام كبريـــت 
زراعـــي وخاصـــة فـــي األرا�ســـي ذات القلويـــة 

املرتفعـــة وذلـــك لعـــدة أســـباب – أهمهـــا:

يساعد في تقليل قلوية التربة.  

وبكتيـــري    فطـــري  كمضـــاد  يعمـــل 

لألمراض التي يمكن أن تنقل مع الفسيلة.

يعمـــل علـــى زيـــادة امتصـــاص بقيـــة   
للفســـيلة. الهامـــة  الغذائيـــة  العناصـــر 

الكائنـــات    كل  تنشـــيط  علـــى  يعمـــل 
التربـــة. فـــي  واملفيـــدة  الدقيقـــة 

 يفضـــل أن تكـــون الحفـــرة أو   
ً
عمومـــا

الجورة املعدة للزراعة جاهزة قبل إحضار 
الفســـيلة ومرويـــة قبـــل أيـــام مـــن الزراعـــة 
لتتـــم الزراعـــة فـــي تربـــة رطبـــة لســـهولة عملية 
 حـــول الفســـيلة 

ً
مندلـــة التربـــة أو دكهـــا جيـــدا

للتخلـــص مـــن الفراغـــات الهوائيـــة وأهميـــة 
متابعـــة هـــذه العمليـــة عنـــد الريـــة الثانيـــة 
للتأكـــد مـــن عـــدم وجـــود هـــذه الفراغـــات أو 

الشـــقوق حـــول ســـاق النخلـــة.

املزروعـــة    الفســـائل  حمايـــة  أهميـــة 
 مـــن الحـــر الشـــديد ولفهـــا بالخيـــش.  

ً
حديثـــا

حماية الفسائل من حرارة الجو  

فـــي مناطـــق الزحـــف  والجديـــر بذكـــره أنـــه 
الكثبـــان  حركـــة  مناطـــق  أو  الصحـــراوي 
لزراعـــة  النخيـــل  مزارعـــي  يلجـــأ  الرمليـــة 
الرمـــال  ســـطح  مســـتوى  تحـــت  الفســـائل 

الرســـوبية  النيـــل  أرا�ســـي  علـــى  املتحركـــة 
أو األجـــر  بالطيـــن  بنـــاء ســـور  بعـــد  وذلـــك 
)جالـــوص( وكلمـــا تراكمـــت الرمـــال حـــول 
ســـطح الفوهـــة أو ارتفـــع املجمـــوع الخضـــري 
للنخلـــة يضـــاف طـــوف أو )ســـريقة( أخـــرى 
ســـطح  فـــوق  وتظهـــر  تنمـــو  حتـــى  وهكـــذا 
الرمـــال كمـــا فـــي الشـــكل املرفـــق مـــن شـــمال 
دنقـــا )واحـــة ســـليمة وواحـــة القعـــب( وتعـــد 

حماية الفسائل من حرارة الجو

خطوات زراعة الفسائل

تجهيز الجورة

173جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي



عمليـــة فاحيـــة متبعـــة فـــي شـــمال الســـودان.

خطوات زراعة الفسائل:

قبـــل زراعـــة الفســـائل الناتجـــة مـــن الزراعـــة 
النســـيجية يجـــب القيـــام بمـــا يلـــي:

إجـــراء فحـــص للتربـــة والتأكـــد مـــن عـــدم 
وجـــود طبقـــة صمـــاء أو حجـــارة كبيـــرة تحـــت 
حراثـــة يجـــب  حيـــث  الســـطحية   الطبقـــة 
وتهيئة التربة وإزالة كافة العوائق الحجرية 

املوجودة فيها.

التأكـــد مـــن توافـــر امليـــاه الازمـــة للـــري مـــع 
مراعـــاة تحليلهـــا مـــن حيـــث محتواهـــا مـــن 

امللوحـــة.

وحســـب  املناســـبة  الـــري  شـــبكة  تجهيـــز 
الزراعـــة. مســـافة 

تخطيـــط أرض البســـتان وتحديـــد مواقـــع 
املناســـبة،  املســـافة  حســـب  الفســـائل 
ويفضـــل اتبـــاع النظـــام الرباعـــي للزراعـــة.   
7X7أو 8X8 حسب الصنف ونوعية التربة 
الرطوبـــة،  وخاصـــة  الجويـــة  والظـــروف 

وهنـــاك عوامـــل عـــدة يعتمـــد عليهـــا.

تحديد مسافات زراعتها:

املســـافة املناســـبة إلجـــراء عمليـــات الخدمـــة 
بشـــكل ســـهل وخاصـــة املكننـــة.

ونمـــو  النتشـــار  املناســـبة  املســـافة  توفيـــر 
لجـــذور. ا

الســـماح لتعـــرض األشـــجار لقـــدر مناســـب 
التظليـــل. حصـــول  وعـــدم  اإلضـــاءة   مـــن 
.1تجهيـــز الحفـــرة الازمـــة للزراعـــة بأبعـــاد 
X 75 75أو75ســـم3 أو متـــر مكعـــب ويفضـــل 
تركهـــا معرضـــة للشـــمس والهـــواء لعـــدة أيـــام 
للتخلـــص مـــن الكائنـــات الحيـــة الضـــارة، 
وتخلـــط تربـــة الحفـــرة مـــع الســـماد العضـــوي 
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املتحلـــل، ويوضـــع فـــي داخـــل الحفـــرة خلطـــة 
والطمـــي  والبتمـــوس  الحفـــرة  تـــراب  مـــن 
 
ً
بنســـبة، 1 :1 :1ويمكـــن وضـــع الرمـــل بـــدال

البتمـــوس. مـــن 

ليتجانـــس  الزراعـــة  قبـــل  الحفـــرة  تـــروى 
الخليـــط، كمـــا أن ميـــاه الـــري تســـاعد فـــي 
فـــي عمليـــة تخمـــر  غســـل األمـــاح وتســـهم 

الزراعـــة. قبـــل  مـــرات   4-3 والـــري 

 زراعة فسائل النخيل في األرض املستديمة
يمكـــن زراعـــة الفســـائل فـــي أي وقـــت مـــن 
عنـــد  األمـــور  بعـــض  مـــع ماحظـــة  الســـنة 
الحـــارة،  أو  البـــاردة  الشـــهور  فـــي  الزراعـــة 
ويفضـــل أن تتـــم الزراعـــة فـــي نهايـــة فصـــل 
فـــي  الزراعـــة  تتـــم  أن  ويجـــب  الخريـــف، 
الفســـائل  تكـــون  وأن  الباكـــر،  الصبـــاح 
بطـــول 40 – 35ســـم، وتحتـــوي علـــى 5 – 4 
سعفات ثاث منها أوراق حقيقية )كاملة(. 
وأن تكـــون قاعـــدة الفســـيلة تشـــبه البصلـــة 

وذات مجمـــوع جـــذري جيـــد. 

وتتم عملية الزراعة وفق الخطوات اآلتية:

مـــن    الباســـتيكي  الكيـــس  قطـــع   
املجمـــوع  ســـامة  مراعـــاة  مـــع  القاعـــدة 

لجـــذري. ا

توضـــع الفســـيلة فـــي الحفـــرة بعنايـــة   

باتجـــاه   
ً
ومائـــا  

ً
عموديـــا وضعهـــا  ويكـــون 

الريـــاح، ثـــم يـــردم التـــراب حولهـــا ويســـحب 
. ويـــدك 

ً
الكيـــس الباســـتيكي لألعلـــى قليـــا

 حـــول الفســـيلة لتفـــادي تكـــون 
ً
التـــراب جيـــدا

جيـــوب هوائيـــة حـــول املجمـــوع الجـــذري ممـــا 
يســـبب تعفـــن الجـــذور، ويجـــب أن يكـــون 
القطر األكبر لقاعدة الغرسة عند مستوى 
التربـــة، مـــع ضمـــان عـــدم تســـرب ميـــاه الـــري 

إلـــى قلـــب )القمـــة الناميـــة( النخلـــة.

لـــكل فســـيلة،    مـــزدوج  يعـــد حـــوض 
إلـــى قلـــب  مـــن الوصـــول  الـــري  األول ملنـــع 
1متـــر  الثانـــي بقطـــر  الفســـيلة، والحـــوض 
الســـتقبال ميـــاه الـــري ويفضـــل أن يكـــون 

عمـــق الحـــوض مـــا بيـــن 30 – 20ســـم.

 بشـــكل منتظـــم   
ً
تـــروى الشـــتات يوميـــا

 حســـب نـــوع التربة 
ً
وملـــدة ال تقـــل عـــن 40يومـــا

والظـــروف الجويـــة مـــع مراعـــاة تجنـــب غمـــر 
قلـــب الفســـيلة باملـــاء، ثـــم يتـــم تقليـــل الـــري 
 ملـــدة 

ً
لتـــروى مرتيـــن أو ثـــاث مـــرات أســـبوعيا

شـــهرين.

 بعـــد الســـنة الثالثـــة مـــن الزراعـــة يتـــم   
يماثـــل  النخلـــة وبمحيـــط  توســـيع حـــوض 

محيـــط الســـعف.

وتتـــرك    املتكونـــة  الفســـائل  تـــزال 
4 – 3 فســـائل فقـــط إلعطائهـــا الفرصـــة 

الكافيـــة للنمـــو الجيـــد ودفعهـــا نحـــو اإلزهـــار، 

ويجـــب تعفيـــر أماكـــن فصـــل الفســـائل بأحـــد 

املبيـــدات لوقايتهـــا مـــن اإلصابـــات املرضيـــة 

والحشـــرية.

 فـــي حـــال ظهـــور الطلـــع فـــي الســـنوات   

األولـــى مـــن الزراعـــة يجـــب إزالتـــه للســـماح 

لهـــا بتكويـــن جـــذع جيـــد النمـــو وقـــوي، حيـــث 

إن النخلـــة كأي نبـــات آخـــر لهـــا قـــدرة وســـعة 

إنتاجيـــة محـــدودة، واملحصـــول الثمـــري فيها 

ارتبـــاط بمجمـــوع املســـاحة الخضـــراء  لـــه 

املعرضـــة لضـــوء الشـــمس، وهنـــاك عـــدد 

مـــن الســـعف األخضـــر الضـــروري لتغذيـــة 

حتـــى   )Fruit cluster( الثمريـــة  العـــذوق 

الســـعفات  عـــدد  ويتـــراوح  الثمـــار،  نضـــج 

لـــكل عـــذق مـــا بيـــن 10 – 8ســـعفة للعـــذق 

عنـــد  مراعاتـــه  يجـــب  مـــا  وهـــذا  الواحـــد، 

عمليـــة التقليـــم وإزالـــة الســـعف لتحقيـــق 

املوازنـــة بيـــن املجمـــوع الخضـــري واملجمـــوع 

 للحصـــول علـــى ثمـــار جيـــدة 
ً
الثمـــري ســـنويا

النوعيـــة.    

املراجع:  

التقاريـــر الســـنوية ومضابـــط لجـــان   

إجـــازة  لجنـــة  الزراعيـــة(  البحـــوث  هيئـــة 

اآلفـــات  ولجنـــة  الفاحيـــة  العمليـــات 

إلجـــازة  القوميـــة  واللجنـــة  واألمـــراض 

.2020  –  1995 للفتـــرة،  األصنـــاف 

داؤود حســـين داؤود وفاطمـــة عبـــد   

النخيـــل  زراعـــة  كتـــاب  احمـــد.  الـــرؤوف 

الســـودان.  جمهوريـــة  فـــي  التمـــور  وإنتـــاج 

التمـــر  لنخيـــل  الدوليـــة  خليفـــة  جائـــزة 

2021 ظبـــي،  أبـــو  الزراعـــي.  واالبتـــكار 

   Transplanting mature date

 palm in lrag By B.H. Nocton 1965
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تحت رعاية
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التسامح والتعايش
رئيس مجلس أمناء

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

UNDER THE PATRONAGE OF H.E. SHEIKH 

MINISTER OF TOLERANCE AND COEXISTENCE
PRESIDENT OF KHALIFA INTERNATIONAL AWARD

BOARD OF TRUSTEES

82872 00971 3 7832434

فئة الدراسات المتميزة
والتكنولوجيا الحديثة

فئة المشاريع التنموية
وا�نتاجية الرائدة

المنتجون والمصنعون 
والمسوقون المتميزون

فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة
لخدمة القطاع الزراعي

فئة الشخصية المتميزة في
مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي

قيمة الجائزةقيمة الجائزةقيمة الجائزةقيمة الجائزةقيمة الجائزة






