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بالعوائد املتوقعة،  التيقن فيما يتعلق  وعلى درجة عالية من عدم 
ومخلفات  التحويلية  الصناعة  في  االستثمار  أن  أرى  كنت  وإن 
ذلك  لكن  اقتصادية،  وحتى  بل  وصحية،  بيئية  فوائد  له  النخيل 
مرهون بتضافر اجلهود سواء املؤسساتية احلكومية أو اخلاصة، 
وأيضا تخصيص دعم وقروض مستقلة سواء للبحث والتطوير في 
هذا اجلانب أو االستثمار التجاري بعد استيفاء املتطلبات البحثية 
والفنية ودراسات اجلدوى لتلك املشاريع التي نحن بحاجة ماسة 

إلى مقاربتها.
االستثمار  وتكثيف  النخيل  بقايا  من  االستفادة  أن  رأيي  وفي 
في الصناعات التحويلية يجب أن ال يترك  للمبادرات الشخصية 
والفردية والبد أن تتبنى وزارة الزراعة أو أن تعهد بذلك إلى  جلنة 
متخصصة تعمل على إعداد خطة عمل ميكن من خاللها حتفيز 

املشاريع اخلاصة واملصانع لالستثمار في ذلك.

للتمور  مصنعًا  ينشئ  أن  يطمح  الــشــبــاب  مــن  الــعــديــد 
أبرز  ومـــا هــي  بــذلــك؟  الــشــبــاب  فــهــل تنصح  رزق،  كــمــصــدر 

توجيهاتك بذلك؟
إن اتخاذ القرار بإنشاء مصنع للتمور يتطلب الوفاء مبتطلبات 

عدة منها : 
•	أهمية االسترشاد بدراسات اجلدوى والدراسات السوقية. 

•	االستفادة من التجارب السابقة.
•	االستفادة مما تقدمه اجلهات ذات العالقة سيما التمويلية.

•	املتابعة واإلشراف الذاتي .
•	أن يكون ذلك منطلق من رؤية واضحة ورغبة أكيدة. 

واملالحظ ولله احلمد أن مهرجانات التمور ومواسمها تتزامن 
مع زي��ادة فرص العمل وف��رص الكسب احل��الل، خاصة للشباب، 
وهذا ما نالحظه وأدعو الشباب إلى االستفادة من تلك الفرص 
من  وهي  له،  املصاحبة  واملهرجانات  التمور  موسم  يوفرها  التي 
ورأس  اخلبرة  م��ح��دودي  للشباب  ميكن  التي  الناجحة  املشاريع 
املال استغاللها سواء بالبيع والشراء أو تقدمي اخلدمات املرتبطة 

مبوسم التمور .  

- هل تؤيد أن يكون ملصنع التمور مزرعة للنخيل متده 
بالتمور ؟

في رأيي املتواضع ومن خالل خبرتي أرى من املهم أن يتكامل 

املصنع مع مزرعة منوذجية تركز على إنتاج وانتخاب األنواع عالية 
اجلودة وعالية اإلنتاجية، على أن ذلك يرجع في تقديري إلى حجم 

اقتصاديات املصنع.  
1. فإن كان املصنع من االقتصاديات ذات احلجم الكبير التي 
عالية  كميات  إلى  الوصول  إلى  وحتتاج  عالية  اإلنتاجية  طاقتها 
بني  التكامل  حتقق  بأهمية  أج��زم  فإنني  التكاليف  أق��ل  لتحقيق 
املصنع ومزرعة تابعه له تعمل على تلبية حاجاته من التمور اخلام 

مرتفعة اجلودة.
أو متوسط  اقتصادي صغير  ذا حجم  املصنع  كان  إن  أما   .2
فليس من الضرورة أن يتوفر له ذلك وميكن للسوق أن تلبي حاجته 

وتصل به إلى كفالة التشغيل والربحية املنشودة.

حدثنا عن مزرعتكم من حيث أعداد النخيل وأنواعها 
واخلدمات املتوفرة بها ؟

القصيم  مبنطقة  املليداء  ف��ي  للمصنع  التابعة  امل��زرع��ة  تقع 
النخيل  وزراع���ة  إن��ت��اج  ف��ي  املتميزة  ال��زراع��ي��ة  املشاريع  وتتوسط 

وتتميز باآلتي :
•	عدد ) 6000 ( نخلة أغلبها    خالص �� سكري �� صقعي.

يتم غرس  للغرس، وس��وف  ع��دد )10000( فسلية ج��اه��زة  	•
)4000( فسيلة خالص وصقعي منها في مساحات متاحة إن شاء 

الله .
•	عدد ستة آبار عميقة .

•	آليات ومعدات متنوعة .
•	مستودعات مبساحات كبيرة ومواصفات فنية عالية.

•	بركة جتميع مياه كبيرة من  جميع اآلبار ومتصلة بشبكة ري 
النخيل .

•	بنية حتتية متكاملة منِ طرق مسفلته وأرصفه وإنارة وشبكات 
ري . 

•	أرض فضاء مبساحة كبيرة في مقدمة املزرعة، وعلى الشارع 
أو  وتبريد  تخزين  ثالجات  أو  متور  مصنع  إلقامة  معدة  الرئيس 

مستودعات جتارية .
•	مستودع فرز للتمور ويشتمل على ثالجات تبريد .

- ما هي في نظرك األنواع التي يوصى بغرسها ؟
من خالل جتربتي في زراعة النخيل، وكذلك تصنيع وتسويق 
إنتاجها أرى ضرورة التركيز على أصناف التمور عالية اجلودة ذات 
العوائد االقتصادية األكبر،التي تالئم طبيعة املنطقة التي يقع فيها 
املشروع ، والعمل على إحالل النوعيات عالية اجلودة، على أنني 
التي متثلها  القيمة  واكتشاف  استغالل  في  مقصرون  أننا  اعتقد 
التطبيق  في  ننصف  لم  وأننا  وغذائية  اقتصادية  كقيمة  النخلة، 
كما  اقتصاديا  نستثمرها  ولم  املباركة،  الشجرة  هذه  واالستثمار 
بالتمور  والعناية  تصنيع  وكذلك  زراع��ة  أن  مالحظة  مع  ينبغي، 
يكتنفها الكثير من املمارسات التي توارثها اآلباء عن األجداد، كثير 
ثقافة  لنشر  وتصحيح؛  نظر  إع��ادة  إلى  -بتقديري-  يحتاج  منها 

متفق عليها تنبني على رؤية علمية وجتارب أكيدة. 

-كيف كانت أسعار التمور خالل السنوات املاضية ؟ وما 
هي توقعاتكم للسنوات القادمة ؟ 

من خالل متابعتي في السنوات العشر املاضية ألسواق التمور 
الطلب  لكثرة  التمور في تزايد نظراً  وكاجتاه عام أرى أن أسعار 
مشتقات  على  الطلب  لزيادة  ونتيجة  اخل��ارج��ي،  أو  محلي  س��واء 
التمور  التمور،  وكذلك االهتمام امللحوظ بجانب عرض وتسويق 
الطلب، يضاف  زي��ادة  البارز في  له األثر  بشكل أفضل، مما كان 
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القدرة  ك��ان من أسبابه   ال��ذي  الطلب اخل��ارج��ي  زي��ادة  إليه 
كل   ، اخل��ارج��ي��ة  املتطلبات  يلبي  بشكل  املنتج  ع��رض  على 
تشجيع  على  بأنها ساعدت وستساعد  أعتقد  الظروف  هذه 
االستثمار في زراعة وإنتاج وتصنيع التمور، ونتوقع وفي ظل 
على  والتنافس  التمور  مهرجانات  بإقامة  املتزايد  االهتمام 
تقدمي أفضل اخلدمات أن تزداد احلاجة إلى مصانع جديدة، 
اجلودة  ذات  األصناف  أسعار  ترتفع  أن  لذلك  نتيجة  وأتوقع 

العالية.
ولو حتدثنا بشكل أكثر دقة آخذين في احلسبان متوسط 
أنه  القول  التمور، بصفة عامة فإنني أميل إلى  أسعار 
النخيل واملشاريع  بزيادة زراعة  وفي ظل االهتمام 
بصفة  التمور  أسعار  متوسط  أن  إال  الكبيرة 
ع���ام���ة س��ي��م��ي��ل ن��ح��و االس���ت���ق���رار خالل 

السنوات القادمة.
وجود  ض���رورة  أرى  املناسبة  وب��ه��ذه 
مؤشرات  تصمم  مرجعية  مؤسسية  جهة 
التمور،  أسعار  ملتوسط  موضوعية شاملة 
منتظم  دوري  ب��ش��ك��ل  ب��ن��ش��ره��ا  وت���ق���وم 
التمور  وصناعة  ل��زراع��ة  املهتمني  يساعد 
التخاذ القرارات االقتصادية ذات االرتباط 
قراراته   وترشيد  التمور  بقطاع  باالستثمار 
إليها مهمة  االستثمارية، كما ميكن أن يعهد 
اململكة  تقييم وتصنيف املصانع على مستوى 
ويتم  التمور  في صناعة  للمهتمني  نشرة  ليتم 

حتديثه دورياً.
 

وصندوق  الـــزراعـــة  وزارة  دعـــم  عــن  راض  أنـــت  هــل 
التمنية الزراعية “البنك الزراعي سابقًا” في 

رعاية زراعة النخيل وصناعة التمور ؟ 
فإن  وموضوعيا  منصفاً  أك���ون  لكي 
البنك الزراعي نشأ في فترة سابقة لها 
اخلاصة  والزراعية  االقتصادية  ظروفها 
تنموية  ب��ج��ه��ود  ق���ام  أن���ه  ب��ه��ا، وال ش���ك 
لتلك  وفقاً  الزراعي  القطاع  وخ��دم  جيدة 
ال��ظ��روف ال��زم��ن��ي��ة  امل��اض��ي��ة بصفة عامة 
وق��ط��اع إن��ت��اج وت��ص��ن��ي��ع ال��ت��م��ور ع��ل��ى وجه 
اخلصوص، والطموحات واآلمال خاصة في 
ظل  في  واملؤمل  أكبر،  التمور  صناعة  مجال 
تأسيس رؤية جديدة وصدور نظام ) صندوق 
شاملة  تنموية  رس��ال��ة  ذي   ) ال��زراع��ي  التنمية 
ومستدامة، فإنا نتطلع إلى أمور كثيرة في مجال الصناعات 
املتميزة  الصناعية  املشاريع  ومتويل  ودعم  خاصة  التحويلية 
ورفع القيمة املضافة للتمور سيما أنه  يأتي في ظل التركيز 
على االستراتيجيات التي تعزز قيمة املنتج احمللي وترفع درجة 
تنافسية ، ونحن متفائلون وآما لنا معقودة- بعد الله سبحانه 
وتعالى- ونعول الكثير على الصندوق لتحقيق رؤيته في التنمية 

الزراعية النوعية املستدامة .
مع اإلشارة إلى أهمية العمل على وجود املنتج السعودي 
رغبة  يلبي  كمنتج جت���اري  اخل���ارج  ف��ي  ال��س��ع��ودي��ة  وال��ت��م��ور 
املستهلك األجنبي، وليس فقط كهبات وهدايا وصدقات مع 
التمور  بها  تتميز  التي  النسبية  املزايا  واستثمار  ذلك  أهمية 

السعودية ،التي لم تستثمر بالشكل املطلوب حتى اآلن .

هل  ومصنع   كــمــزارع  التمور  مــع  تعاملك  خــالل  مــن 
تعتبر أن عرض التمور في األسواق مساوي للطلب ؟

كانت  وإن  باليسيرة  ليست  ال��س��ؤال  ه��ذا  على  اإلج��اب��ة 

أعتقد- وهذا مكمل إلجابة سابقة- أننا بحاجة إلى نشرات 
وإحصائيات علمية دورية تراقب سوق التمور، وحتدد العرض 
والطلب ومتوسطات أسعار التمور وتكون مخصصة فقط لهذا 

القطاع .
املجال،  ه��ذا  في  املتواضعة  وخبرتي  متابعتي  ظل  وف��ي 
أرى   ، املتخصصة  وال��دوري��ات  األبحاث  بعض  في  ينشر  وما 
التمور وأن هناك  في عرض  أن هناك -بشكل عام- فائضاً 
حاجة ماسة وقائمة لتشجيع تصديرها وإيجاد بيئة متطورة 
قادرة على مواكبة االهتمام باجلودة واملعلومة الغذائية والوفاء 

مبعايير ومتطلبات التصنيع التي تالئم األسواق اخلارجية .
بشكل الفت  معدالته  وتزايد  احمللي  اإلنتاج  على  وعطفا 
فإن األسواق احمللية أصغر من أن تستوعب هذا اإلنتاج الوفير 

وأن احلاجة للتصدير مطلب مهم .
ماهو تقييمكم ملهرجانات التمور بالنسبة للمزارع ، 

املصنع، املستهلك واجلوانب السياحية ؟
مهرجانات التمور في غاية األهمية وجتيء بعد طول ترقب 
وانتظار لتعزز مفهوم الشراكة في صناعة التمور بني اجلهات 
احلكومية واألهلية واملنتجني والتجار واملعنيني بتنشيط وحتفيز 
الداخلي وتبادل اخلبرات، من خالل إيجاد  العائد السياحي 
سوق آنية منظمة جتمع شتات األطراف املعنية بهذه الصناعة 
املناطق،  كافة  بني  املنافسة  وتشحذ  والتميز  اإلب��داع  وحتفز 
ونأمل أن يصاحبها فعاليات تكافئ املنتجني واملصانع املتميزة 
التي خدمت صناعة التمور، كما أود في هذا السياق اإلشادة 
بفكرة تخصيص أسواق خاصة للتمور دون غيرها من املنتجات 
الزراعية، وأبارك في هذا املناسبة باجلهود التي تكللت -ولله 
احلمد- بافتتاح وتدشني مدينة التمور في مدينة بريدة ممثلة 
بجهود سمو أمير املنطقة وسمو نائبه وأمني منطقة القصيم 
ومسؤولي البلدية املعنيني باالستثمار والتطوير حتى أضحت 

هذه املدينة مثاالً يحتذى.
وال يستغرب من سموهما ذلك كما أن املنطقة متثل أهم 
مشاريع  على  وتشتمل  اجل���ودة،  عالية  التمور  إن��ت��اج  مناطق 
ماليني  خمس  بها  النخيل  ع��دد  إجمالي  يبلغ  علميا  متميزة 

نخلة آخذه في الزيادة .
تنظيم  م��ن  الكثير  حققت  أن��ه��ا  أرى  امل��ه��رج��ان��ات  ه��ذه   
وحتقيق  املعايير  وتوحيد  املنافسة  وحتفيز  التمور  صناعة 

مصنع العدد
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ال��ت��واف��ق ال��زم��ن��ي بني 
ال��ع��رض وال��ط��ل��ب إلى 
ح����د ك��ب��ي��ر ف����ي زم����ان 
وهيأت  م��ح��دد  وم��ك��ان 
لتبادل  املناسبة  البيئة 
اخلبرات واالستفادة من 
وخلقت  اجلديدة  األفكار 
في  ساهمت  كما  ج��دي��دة،  عمل  ف��رص 
تدفع  أن  ميكن  نوعية  خ��دم��ات  تقدم  مكملة  قطاعات  إي��ج��اد 
على  واحل��ص��ول  ال��دق��ي��ق  التخصص  م��ن  م��زي��د  ن��ح��و  املستثمر 
اخلدمات الالزمة وفق مبدأ املناولة أو احلصول على اخلدمات 

من طرف خارجي.
هذه األمور ستقلل مستقبال تكاليف صناعة التمور وسترفع 
كفاءة توزيع العوائد املتوقعة، كما أنها ستفرز توجه نحو انتخاب 
وغير  مباشر  أث��ر  لها  أن  كما  اجل��ودة،  عالية  النوعيات  وانتقاء 

مباشر على القطاعات االقتصادية األخرى كالقطاع السياحي.
املهرجانات  من  أبعد  على  للتأكيد  مواتية  فرصة  وأج��ده��ا 
خارج  الدولية  املهرجانات  إقامة  على  اآلن  من  والعمل  احمللية 
اململكة، التي تهدف إلى تقدمي املنتج الوطني وتسليط الضوء على 

مزاياه النسبية.
 نطمح من هذه املهرجانات أن يكون لها رسالة ورؤية مستقبلية 
وتخصيص جوائز ألفضل املنتجني وأفضل املصانع، ملا في ذلك 
الفعاليات  إقامة  على  والعمل  واملنافسة،  التميز  روح  إذك��اء  من 
بالتمور  تعنى  التي  العمل  وورش  للمهرجانات  املصاحبة  العلمية 

من كافة الزوايا.

صناعة  تقدم  في  وآمالكم  القادمة  خطواتكم  هي  ما 
التمور والرقي بها خطوات لألمام ؟

تطوير  استمرار  في  واضحة  ورسالة  رؤي��ة  من  ننطلق  نحن 
منتجات جديدة ومواصلة ما انتهت إليه صناعة التمور، ونطمح 
النخلة  أج���زاء  ك��اف��ة  ف��ي  ال��ف��اق��د  نسبة  تقليل  إل��ى  كبير  بشكل 
أكبر  اهتمام  وإع��ط��اء  للتمور،  التحويلية  الصناعة  واستهداف 
الوضع  وتعزيز  جديدة  أس��واق  وفتح  للتصدير  املتعلقة  للجوانب 

التنافسي للتمور السعودية في اخلارج .
ك��ل تلك اآلم���ال حتتاج إل��ى احل��ض��ور وال��ت��واج��د ليس فقط 
ذلك  يتجاوز  أن  يجب  ب��ل  واإلقليمية،  احمللية  املهرجانات  ف��ي 

م����وض����ع قدم  إل������ى وض������ع 
ل����ل����ص����ن����اع����ات ال����غ����ذائ����ي����ة 

التمور  على  املعتمدة  السعودية 
ومشتقاتها في احملافل واملنتديات واملؤمترات الدولية التي تعنى 

بصناعة الغذاء.
بقضية  االهتمام  زي��ادة  لتحقيقها  نسعى  التي  اآلم��ال  وم��ن 
السعودة في صناعة التمور وجتارتها وتوظيف الشباب وتأهيلهم 
لالستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التمور، كما أننا نخطط 
إلقامة مركز أبحاث وتطوير خاص بنضيد يتم التعاون من خالله 
التمور  صناعة  بتطوير  املعنية  واجلهات  واملهتمني  الباحثني  مع 
محليا وخارجيا، فضال عن تفكيرنا الدائم في بحث كيفية تشجيع 
منطلق  من  التمور  صناعة  في  املنتجة  واألس��ر  امل��رأة  مساهمة 

املسؤولية االجتماعية للشركات واملؤسسات.

أمور لم نتطرق إليها وتود اإلشارة إليها ؟
من األمور التي أود اإلشارة إليها :

•	التفكير بآليات وطرق مساهمة املرأة في صناعة التمور.
•	التفكير في آليات وحلول عملية ممكنة لرفع كفاءة استخدام 

األيدي العاملة الوطنية والتقليل من البطالة.
•	كما أود اإلش��ارة إلى أن صناعة التمور ميكن أن متثل دور 

أساسياً في حل مشكلة الفقر عن طريق برامج األسر املنتجة.
•	أخ��ي��را ميكن اإلش����ارة ك��ذل��ك إل��ى ف��ك��رة إق��ام��ة حاضنات 
األعمال املتخصصة في صناعة التمور،التي ميكن أن توفر بيئة 
محفزة الستقطاب األيدي العاملة الوطنية، وكذلك ضرورة توفر 

رؤية استراتيجيه مخصصة لتشجيع تصدير التمور الوطنية.
اخلاصة  التقنية  وامل��ع��دات  اآلالت  صناعة  تقنية  توطني  	•

بتصنيع التمور.
كما يسرني أن أتقدم بالشكر الوافر واجلزيل ملجلة النخيل 
والتمور وأبارك لها ولنا جميعا هذه اإلطاللة اجلميلة التي طاملا 
والسداد خلدمة  التوفيق  عليها  للقائمني  الله  واسأل  انتظرناها 
املهتمني بصناعة وزراعة النخيل وان تكون سبباً في نشر ثقافة 
هذه  على  امل��ع��ق��ودة  واآلم���ال  امل��ب��ارك��ة،  الشجرة  بتلك  االه��ت��م��ام 
كما  العناية  تعنى بشجرة تستحق  وأنها  كبيرة خاصة،  الدورية 
الكثيرون  أبداها  التي  للتوصيات والرغبات  أنها تأتي ترجمة 
ممن يحملون هم تطوير صناعة وإنتاج التمور سائاًل املولى عز 

وجل أن يبارك في جهود القائمني عليها لتحقق تلك اآلمال.



شركة صالح بن عبد العزيز الراجحي وشركاه احملدودة

أكبر منتج خالص على مستوى العالم بأفضل جودة عاملية يباع )خالص القصيم الفاخر(
في جميع أنحاء اململكة، ودول اخلليج العربي

فاخر صــقــعــي 
فاخر ســــكــــري 

1000



خالص، سكري، شقرا، خضري، صقعي، رشودية، سباكة، نبتة علي

شركة صالح بن عبد العزيز الراجحي وشركاه احملدودة
أكثر من             ألف نخلة

80من أجود أنواع النخيل في اململكة

اإلدارة العامة - الرياض:11672 - ص.ب:88777 - هاتف:4551555 - فاكس:4552344
Riyadh11672- p.o.Box88777 - Tel.: 4551555 - Fax 4552344
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النخيل  زراع����������ة  واق��������ع 

العراق يف  التمور  واإنتاج 

د. عبد الباسط عودة إبراهيم

تعد نخلة التمر أعظم شجرة 
منتجة للغذاء في املناطق 
الصحراوية، حيث تسمى ثمارها 
فاكهة الصحراء، وهي تنتشر 
في الواحات العربية ومتثل 
العامل األساسي في التأقلم 
مع الظروف املناسبة لتوطني 
السكان واستدامة حياتهم، بل 
إن انتشار اجلنس البشري في 
املناطق اجلافة والقاحلة من 
العالم كان سيصبح محدودًا لوال 
هذه الشجرة فهي ال متثل مصدر 
الغذاء ذا الطاقة العالية الذي 
ميكن تخزينه ونقله إلى مسافات 
طويلة عبر الصحراء فقط، ال بل 
هي أيضًا مصدر الظل واحلماية 
من رياح الصحراء، وعامل التوازن 
البيئي واالقتصادي واالجتماعي 
لسكان الصحارى.

كما أن أشجار النخيل زرعت كمصدات للرياح على حواف املزارع املختلفة, وتعد إحدى وسائل مكافحة 
التصحر في العديد من األقطار العربية؛ لكونها توفر احلماية لألشجار والنباتات التي تزرع معها أو 
حتتها )Enter- cropping(, وتعطي هذه الشجرة منظرًا إذا نظر إليها من األسفل وكأنها مظلة 
)شمسية( حتمي كل ما هو حتتها. ونخلة التمر كانت وملا تزل أهم مكونات الواحات )Oases(, والعمود 
الفقري للنشاط الزراعي فيها, حيث تنمو حتت ظلها العديد من األنواع املختلفة من األشجار املثمرة 
ومحاصيل اخلضراوات واألعالف, وهي املصدر الرئيس ملعيشة أهل الواحات, فمن مترها يأكلون, ومن 
وأطباقهم  ساللهم  يصنعون  سعفها  ومن  بيوتهم,  يبنون  وجريدها  جذوعها  ومن  يشربون,  عصيرها 

ومعدات منازلهم, ومن التمور القدمية يعلفون حيواناتهم. 

العدد دولــــة 
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واقع زراعة النخيل في العراق
تعرض نخيل التمر في العراق إلى العديد من العوامل خالل الفترة من 1980، وحلد اآلن مثل 
احلروب واإلهمال وارتفاع امللوحة واإلصابة باآلفات. مما أدى إلى تناقص أعداد أشجار النخيل 
حتى وصل إلى ما يقارب )16( مليون شجرة، وبلغ اإلنتاج إلى ما يقارب 550 ألف طن حسب آخر 

اإلحصاءات الرسمية الصادرة في العراق عام 1998 وكما في اجلدول )1(.

تنتشر زراعة النخيل في 13 محافظة عراقية هي البصرة، وميسان، وواسط، وذي قار، واملثنى، 
والقادسية، والنجف، وكربالء، وبابل، واألنبار، وبغداد، وديالى، وصالح الدين، واحملافظات الرئيسة 
في زراعة النخيل هي: البصرة، وبابل، وبغداد، وديالى، وواسط، وذي قار. وفيما يلي أهم مناطق 

زراعة النخيل في احملافظات الرئيسة:

املناطق احملافظة 
الدير, شط العرب, الهارثة, املدينة, القرنة, أبي اخلصيب. البص��������رة  

الناصرية, سوق الشيوخ, الغراف, اجلبايش. ذي ق���������ار  
الكوت, الصويرة, العزيزية, بدرة واس�����������ط  

الكرادة, أبو غريب, اليوسفية, الكاظمية, األعظمية. بغ�������������داد  
بعقوبة, مندلي, اخلالص, خانقني. دي������������الى  

احللة, الهندية, االسكندرية. باب����������������ل  
هيت, راوه, عانة, الرمادي األنب��������ار  

أهم أصناف النخيل في العراق
وأهم األصناف التجارية في العراق والتي تصدر متورها إلى اخلارج، ومتثل ما نسبته 85 % من 
عدد أشجار النخيل في العراق هي الزهدي وهو األكثر انتشاراً وميثل ما نسبته 43 %، ويتركز 
في املنطقة الوسطى تليه أصناف الساير )23 %(، واحلالوي )13 %( ، واخلضراوي )6 %(، وهذه 
تتركز في منطقة البصرة على ضفاف شط العرب أما باقي األصناف األخرى احمللية والنادرة 
والتي يصل عددها إلى أكثر من 600 صنف فتبلغ نسبة انتشارها في جميع مناطق زراعة النخيل 
في العراق 15 %، ومن أهم األصناف العراقية احمللية والذي يتقدم على جميع األصناف من حيث 
األخ��رى عن  األقطار  العديد من  انتشر في  الذي  البرحي  املتميزة صنف  ونكهتها  الثمار،  جودة 
طريق اإلكثار بالزراعة النسيجية، وحتول من صنف محلي إلى صنف جتاري مهم. ومن األصناف 
البرمي، واخلستاوي، واملكتوم، واألشرسي، والكبكاب، والديري، وتوضع أصناف  احمللية األخرى 
األصناف  مجموعة  في  وقنطار  الدهن،  وأم  وأشقر،  وسكري،  وميرحاج،  واحلساوي،  التبرزل، 

النادرة واجلدول )2( يبني أهم أصناف النخيل ومناطق انتشارها في العراق.

صـــــالح الـــديـــن
ديــــــــــــــــــالــــــــــــــــــى
بـــــــــــــــــغـــــــــــــــــداد
األنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار
بــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــل
كــــــــــــــــربــــــــــــــــالء
الــــــــــنــــــــــجــــــــــف
الــــــقــــــادســــــيــــــة
املــــــــــــثــــــــــــنــــــــــــى
قـــــــــــــــــــــــــــار ذي 
واســــــــــــــــــــــــــــــــــط
مـــــــــــيـــــــــــســـــــــــان
الــــــــــبــــــــــصــــــــــرة
املـــــــــجـــــــــمـــــــــوع

22195                 42.1                          1527000                  6434000
76355                 45.4                          1682000   21594000
25800                 57.0                          453000    6516000
36665                 57.6                          637000    7984000

149340                 47.6                          3139000   37065000
103576                 54.8                          1889000   21183000
24890                 42.8            581000    6367000
36810                 47.1                         782000    8348000
9210                 55.7                         165000    2287000

21240                   28.4                         747000    8675000
18350                 39.0                         470000    6662000
4030                 26.6                         152000    2011000

16470                 12.6                         130700   27407000
544931                 43.5           12354700               162533000

جدول1. عدد أشجار النخيل الكلي, وعدد املثمر منها, ومتوسط إنتاجيتها في العراق.
متوسط إنتاجية عدد األشجار الكلياحملافظة

النخلة )كغ(
مجموع اإلنتاج

)طن(
عدد األشجار املثمرة
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- الزراعة في منطقة البصرة:

تعتبر طريقة الزراعة متميزة لعدة عوامل هي:
مرتني  ت��روى  العرب  على ضفاف شط  النخيل  بساتني  أن   .1
بفعل حركة املد واجلزر ))Tide، وهذه امليزة الطبيعية  يومياً 

غير موجودة في بلد آخر منتج للتمور.
ال��الزم��ة إلن��ض��اج جميع أصناف  ت��وف��ر درج����ات احل����رارة   .2

التمور.
3. عدم سقوط األمطار الصيفية خالل موسم النضج. 

الفاكهة )العنب،  4. متتاز بساتني النخيل فيها بزراعة أشجار 
النخيل، وزراعة  وال��س��در، وامل��اجن��و( حت��ت أش��ج��ار  وال��رم��ان، 

اخلضراوات املختلفة.

- الزراعة في املناطق األخرى:
أشجار  ت���زرع  ودائ��م��اً  املتسع  وال��ن��ظ��ام  املكثف  بالنظام  مت��ت��از 
احلمضيات والفاكهة احلجرية النواة حتت أشجار النخيل وهذا 
ما هو سائد في بغداد وديالى وكربالء وبابل، أما في املناطق 
األخرى فتزرع اخلضراوات ومحاصيل األعالف حتت أشجار 

النخيل.

الزراعات البينية:
ميكن استغالل أرض بستان النخيل، أي املسافة بني األشجار، 
واخلضراوات  احلقلية  كاحملاصيل  مختلفة،  بينية  ب��زراع��ات 
واألشجار املثمرة، وهذا يعتمد على طبيعة تربة البستان، وارتفاع 
الري،  ومياه  التربة  في  امللوحة  ونسبة  األرض��ي،  امل��اء  مستوى 
التربة ماحلة  الفسائل. فإذا كانت  أو  وطريقة زراعة األشجار 
ميكن زراعة الشعير والفصة )اجلت( في السنوات األولى كي 
تسهم في استصالح التربة، وبعد ذلك ميكن زراعة اخلضراوات 
والرمان،  العنب،  مثل  األوراق  متساقطة  الفاكهة  أش��ج��ار  أو 
مقارنة  عمرها  وقصر  إثمارها  لسرعة  واخل���وخ،  واألج���اص، 
والكمثرى،  التفاح  زراع��ة  وميكن  األخ��رى،  الفاكهة  أشجار  مع 
وال ينصح بزراعة أشجار املشمش لكبر حجم األشجار وكثرة 
تظليلها، وجميع األشجار التي ذكرت تزرع مع زراعة الفسائل 

مباشرة لالستفادة من مردودها االقتصادي.
بعد أن تصل أشجار النخيل إلى عمر 10 سنوات، ميكن 
إزالة أشجار الفاكهة متساقطة األوراق، وزراعة 

املختلفة  بأنواعها  احلمضيات  أشجار 

حتت أشجار النخيل، كما ميكن زراعة أشجار العنبة )املاجنو( 
واملوز، كما هو جار في مناطق زراعة النخيل في العراق، حيث 
توفر أشجار النخيل احلماية الالزمة لنمو وإثمار هذه األشجار 
إلى  اإلش��ارة  وميكن  وانتظامها،  الزراعة  مسافات  مراعاة  مع 
النخيل في محافظة  واقع  البينية من خالل دراس��ة  الزراعات 
إبراهيم وآخ��رون )2001(، حيث أشاروا  بها  التي قام  البصرة 
إلى زراعة عدد من أشجار الفاكهة بني أشجار النخيل تختلف 

أنواعها وأعدادها من منطقة إلى أخرى. 
فلقد لوحظ انتشار زراعة أشجار العنب والرمان والتني واملاجنو 
في بساتني منطقة أبي اخلصيب، بينما يهتم مزارعو منطقتي 
شط العرب والدير بزراعة أشجار السدر والعنب، وشكلت أشجار 
الفاكهة في احملافظة،  السدر نسبة 43 % من مجموع أشجار 
 ،  21.8 بنسب  األخ��رى  والفاكهة  والتني  والرمان  العنب  تليها 
20.6 ، 8.1 ، 6.4 على التوالي، أما زراعة اخلضراوات فقد 
شكلت احملاصيل الورقية نسبة 54.1 % من مجموع محاصيل 
اخلضراوات واحملاصيل احلقلية املزروعة، تليها البامياء بنسبة 
19.2%، واخليار 17.8 %، والطماطم 8.9 %. وميكن حتديد 

فوائد الزراعات البينية مبا يلي:
1. استغالل املسافات بني أشجار النخيل، خصوصاً في املراحل 
األولى من إنشاء البساتني بزراعة محاصيل أو أشجار سريعة 

النمو وذات مردود اقتصادي جيد.
بها ه��ذه احملاصيل  ت��روى  التي  ال��ري  م��ن مياه  2. االس��ت��ف��ادة 
الري  استعمال  عند  خاصة  النخيل  أشجار  ري  في  واألشجار 

السطحي.
3. إن مخلفات أو بقايا اخلضراوات واحملاصيل احلقلية ميكن 
االستفادة منها كمصدر للمادة العضوية لتحسني خواص تربة 

البستان.
العزق  4. إن رع��اي��ة وخ��دم��ة محاصيل اخل��ض��راوات وخ��اص��ة 

وإزالة احلشائش توفر بيئة جيدة لنمو جذور النخيل.
محاصيل  وكذلك  النخيل  مع  مستدامة  أشجار  زراع��ة  إن   .5
منها  تستفيد  التي  اخل��دم��ة  عمليات  م��ن  الكثير  يوفر  أخ��رى 

أشجار النخيل كالتسميد والري وحراثة التربة وغيرها.
األهمية البيئية:

أظهرت الرسوم األثرية القدمية أن أشجار نخيل التمر زرعت 
الهواء  ملقف  ق��رب  خ��اص  وبشكل  السكنية،  للمباني  م��ج��اورة 
حيث  وتلطيفه،  وتنقيته  الهواء  بتنظيف  لتقوم  للمنزل  العلوي 

تعمل األوراق كمصفاة تعلق بها األتربة وذرات 

الــــــــــبــــــــــصــــــــــرة

ديــــــــــــــــــالــــــــــــــــــى
بـــــــــــــــــغـــــــــــــــــداد
بــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــل
األنـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار
قــــــــــــــــــــــــــــار ذي 
واســــــــــــــــــــــــــــــــــط

البرحي, البرمي, احلالوي, اخلضراوي, الساير, الديري, أم الدهن, اخلصاب, الكبكاب, 
قنطار, عويد, حويز, حساوي, ليلوي.

األشرسي, خضراوي ديالى, السكري, ميرحاج, مكاوي, زهدي.
خضراوي بغداد, خستاوي, الساير, مكتوم, بربن, برحي, أشرسي, السكري, تبرزل, زهدي.

زهدي, سلطاني, عوينة أيوب, تبرزل.
خياره, زهدي, مكتوم, خستاوي, بربن.

البرحي, احلالوي, خضراوي, الساير, شويثي, قنطار.
أشرسي, مير حاج, زهدي, ساير.

أما األصناف املذكرة )األفحل( املعروفة فهي : غنامي أخضر, غنامي أحمر, غالمي, 
رصاصي, خسكري, خسكري وردي, خسكري كربطلي, سميسمي.

جدول 2. أهم أصناف النخيل ومناطق انتشارها في العراق.
أهم األصنافاملنطقة العدد دولــــة 
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الغبار، إضافة إلى أن أوراق الشجرة توفر غاز األوكسجني كأحد نواجت 
عملية التركيب الضوئي، وتعمل األشجار على تنظيم الرطوبة واحلرارة 

باجلو احمليط بها، ومتتص امللوثات من الهواء.
وفي ضوء ذلك فإن الهواء الذي مير على أشجار النخيل ويدخل امللقف 
ملطف  األشجار  دور  أن  أي  والرطوبة،  احل��رارة  ومعتدل  نظيفاً  يكون 

ومكيف للهواء.
وذكرت الدراسات أن الستائر التي كانت تستعمل في العصور القدمية 
على شبابيك املساكن كانت تصنع من سعف النخيل الذي يوضع على 
عليها  فيمر  باملاء،  وترطب  ترش  وكانت  والشبابيك،  والنوافذ  األب��واب 
الهواء ويدخل إلى املسكن بعد أن تلطفت درجة حرارته ورطوبته وتنقى 

من األتربة والغبار العالق به.
وفي بعض الدول زادوا على ذلك بوضع مروحة كهربائية خارج النافذة 
الهواء  لتدفع  باملاء  واملرطبة  النخيل  الستارة املصنوعة من سعف  ذات 
إلى الداخل، وهذه نفس فكرة مبردة الهواء )Air cooler( املستعملة 

في وقتنا احلاضر.
كميات  وج��ود عالقة موجبة بني  إلى  وآخ��رون )2001(  إبراهيم  أش��ار 
التمر صنف احلالوي في بساتني  املتساقط على أشجار نخيل  الغبار 
ثالثة مواقع في منطقة البصرة وسرعة الرياح ودرجة احلرارة حسب 

منطقة زراعة النخيل وكما في اجلدول )3(
ونستنتج من اجلدول أعاله:

1. أن أعلى كمية للغبار املتساقط كانت في شهر متوز/ يوليو، وأقلها 

في شهر أيلول/ سبتمبر.
2. أن كمية الغبار املتساقط تزداد مع زيادة سرعة الرياح.

أبي  الدراسة  مناطق  األشجار حسب  على  املتساقطة  الغبار  كمية  أما 
اخلصيب، والهارثة، وشط العرب وفي الشهور من أيار/ مايو إلى أيلول/ 

سبتمبر، كما في اجلدول )4(.

ولوحظ انخفاض إنتاجية األشجار في مواقع الدراسة، حيث بلغت 36 كغ 
في موقع أبي اخلصيب، يليه موقع الهارثة الذي بلغ معدل إنتاج النخلة 
الواحدة فيه 32 كغ، وكان أقل معدل إلنتاجية النخلة صنف احلالوي 
النخلة  إنتاجية  في  التباين  يعود  ورمبا  العرب.  موقع شط  في  كغ   24
الواحدة من التمور في مواقع الدراسة الثالثة إلى تأثير الغبار املتساقط 
على صفات الثمار، فضاًل عن أن الغبار املتساقط على األوراق يقلل من 
كفاءة األوراق في تزويد الثمار بحاجتها من الكربوهيدرات الضرورية 

لنموها وتطورها.

صناعة التمور في العراق
الدول  كإحدى  العراق  في  التصنيعية  األنشطة  بعض  استعرضنا  ول��و 
أربعة  على  تركز  االهتمام  أن  لوجدنا  سابقاً  املجال  ه��ذا  في  ال��رائ��دة 
مشروعات صناعية مهمة تعتمد على ثمار صنف الزهدي الذي ميثل 

أكثر من 60 % من إنتاج العراق وكما مبني في اجلدول 5.

يضاف إلى ذلك صناعات عصير التمر املركز )الدبس( وهي 
مصانع  عدد  ويبلغ  والتجاري  املنزلي  املستوى  على  سائدة 
أكثر من 100  إلى  العراق )5( إضافة  الرئيسية في  التمور 

مكبس أهلي صغير. 

الواقع احلالي للنخيل في العراق
إلى  تراجع  العراق  في  التمور  إنتاج  أن  إلى  الدراسات  آخر  تشير 
)404( ألف طن عام 2005 بعد أن كان 923 ألف طن عام 2000. 

وأن عائدات العراق من التمور بلغت 6 ماليني دوالر مقارنة بعائدات 
تونس واجلزائر التي بلغت 47 و 42 مليون دوالر على التوالي.

من  أكثر  منذ  مستمرة  عديدة  مشاكل  والتمور  النخيل  قطاع  ويواجه 
عشرين عاماً أهمها:

إج��راءات عمليات  من حيث  النخيل  بأشجار  العناية  وقلة  اإلهمال   .1
اخلدمة املختلفة وبشكٍل خاص عمليات احلراثة، ومكافحة األعشاب، 

والتسميد، والري املنتظم، وعمليات خدمة رأس النخلة.

أي������������ار/ م���اي���و 
حزيران/ يونيو
يوليو مت������وز/ 
أغسطس آب/ 
أيلول/ سبتمبر
العام امل����ع����دل 

27          34.1          3.1            5.99
24          38.1          3.8            7.36
23          38.5          4.4            6.90
26          38.0          3.4            6.46
24          34.8          3.9            5.26

24.8           36.7        3.72          6.196

جدول 3 . معدل كمية الغبار املتساقطة على  أشجار النخيل
في منطقة البصرة.

الغبار الشهر كمية 
املـــتـــســـاقـــطـــة
غ / م3 / شهر

سرعة 
الرياح
م / ثا

درجة 
احلرارة 

ْم

 )%(
للرطوبة 
النسبية

أي������������ار/ م���اي���و 
حزيران/ يونيو
يوليو مت������وز/ 
أغسطس آب/ 
أيلول/ سبتمبر

5.99          7.48       6.65     3.49
6.37          8.25         7.02     3.48
6.96          8.53         8.16           4.03
6.46          9.17         6.34           3.87
5.26          7.20         5.59           3.00

جدول 4. معدل كمية الغبار املتساقطة على أشجار النخيل في ثالثة 
مواقع في البصرة.

الشهر
كمية الغبار املتساقطة غ / م3 / شهر

أبي 
اخلصيب

شط 
العرب

املعدلالهارثة

السائل السكر 

خ����������م����������ي����������رة
املنتجات الكحولية

الطبيعي اخلل 

جدول 5. أهم مصانع التمور في العراق

اسم املشروع
كمية التمور 
الداخلة في 

التصنيع )طن(

املنتجات األخرى 
الناجتة عن التصنيع 

)طن(

كمية اإلنتاج 
الرئيسي من املادة 

املصنعة )طن(

10000 مواد علفية

5600 مواد علفية
0.300 كحول صناعي

2 مواد علفية
�����

30000
سكر سائل

5400 خميرة
2400 كحول 

اثيلي عالي النقاوة
5 ماليني لتر 

خل

41000

21000
8000
2000
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2. قلة األيدي العاملة املدربة في مجال خدمة النخيل، 
وارتفاع تكاليف عمليات اخلدمة.

املنتشرة  لآلفات  املستمرة  املكافحة  عمليات  انعدام   .3
منوها  ضعف  أو  النخيل  أش��ج��ار  م��وت  تسبب  وال��ت��ي 

وانخفاض إنتاجيتها.
ال  والتي  النخيل  من  املالية  العوائد  وانخفاض  السعرية  السياسة   .4

تتناسب مع اجلهد املبذول في عمليات اخلدمة.
5. قلة املياه وارتفاع ملوحة املياه والتربة في املناطق اجلنوبية.

6. آثار احلروب وتدمير العديد من البساتني.
7. الزحف العمراني على بساتني النخيل.

8. ضعف عمليات اخلزن والتعبئة والتسويق.

أهم املراكز البحثية والهيئات العاملة في مجال النخيل والتمور
 1994 عام  تأسس  البصرة  جامعة   – والتمور  النخيل  أبحاث  مركز   .1
وأصدر عام 2001 مجلة البصرة ألبحاث نخلة التمر وهي مجلة علمية 
مستمرة  وهي  فقط  التمر  بنخلة  اخلاصة  األبحاث  بنشر  تعنى  محكمة 

الصدور حلد اآلن.
2. قسم البستنة والنخيل – كلية الزراعة / جامعة البصرة تأسس هذا 
القسم مع تأسيس الكلية عام 1971 ويتميز بأن هناك 4 مقررات دراسية 
العليا  ال��دراس��ات  إلى  إضافة  التمر،  بنخلة  خاصة  الطالب  لها  يخضع 

)ماجستير، دكتوراه(.
3. وحدة أبحاث النخيل والتمور – كلية الزراعة / جامعة بغداد.

باسم  أوالً  بدأت  الهيئة  هذه  الزراعة،  وزارة  للنخيل/  العامة  الهيئة   .4
 2000 ع��ام  ف��ي  التمر  نخيل  زراع���ة  وحتسني  إلك��ث��ار  الوطني  البرنامج 
وبعدها حتولت نشاطاته إلى الهيئة العامة للنخيل وهي اجلهة الرسمية 

العراق  النخيل في  إعادة إعمار قطاع  التي أخذت على عاتقها  العلمية 
وذلك عام 2005.

5. الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور تأسست عام 1989 )قطاع 
متلط( وهي كبديل عن هيئة التمور العراقية ولكن عملها ليس باملستوى 

املطلوب بسبب مشاكل عديدة تواجهها الشركة.

مجلة نخلة التمر
أنشئ مشروع املركز اإلقليمي لبحوث النخيل والتمور في الشرق األوسط 
ويضم   1984 عام  حتى  واستمر   1978 عام  بغداد  في  إفريقيا  وشمال 
)اجلزائر، البحرين، العراق، الكويت، املغرب، موريتانيا، باكستان، قطر، 
السعودية، اليمن الدميقراطية، ليبيا، الصومال، السودان، سلطنة عمان، 
اليمن العربية، اإلمارات، تونس(. وكان هنالك تصور بأن يتحول إلى مركز 

دولي دائم.
ولكنه توقف بسبب عدم تقدمي الدعم املالي له وحتول إلى قسم النخيل 
والتمور في مركز البحوث الزراعية واملوارد املائية التابع ملجلس البحث 
 1990 عام  العراق  في  العلمي  البحث  مجلس  إلغاء  مع  وألغي  العلمي، 
على  توزعت  أن  بعد  ومكتبته  وأرشيفه  وممتلكاته  موجوداته  وضاعت 
مؤسسات وزارة الزراعة املختلفة واملركز أصدر – مجلة متخصصة في 
 The Date palm Journal مجال نخلة التمر هي مجلة نخلة التمر
التي بدأت منذ عام 1978 واستمر إصدارها بعددين سنوياً حتى توقفت 

عن الصدور عام 1988.

تطور مساحة وإنتاج النخيل في دولة العراق
مساحة  في  تذبذب  هناك  أن  2007م  إلى   1985 الفترة  من خالل  يتضح 
التمور بدولة العراق بني الزيادة والنقصان وثبات في بعض السنوات حيث يتضح 
من خالل البيانات أن املساحة كانت 105000 في سنة 1985 و 2007م. وكان 
متوسط نسبة العراق إلى إجمالي العالم 12.2 % خالل هذه الفترة. وبالنسبة 
لإلنتاج فقد تناقص إنتاج التمور من 596920 طن عام 1980م إلى 440000 
طن عام 2008م بانخفاض قدره 73.7% وكان متوسط نسبة اإلنتاج إلى العالم 
12.2% خالل هذه الفترة. وهذا االنخفاض راجع إلى عدة عوامل منها احلروب 
التي واجهها العراق خالل السنوات املاضية وكذلك تعرض املزارع إلى التدمير 

خالل احلروب وتعرض هذه املزارع لآلفات الزراعية بدون وجود وقاية. 

مالحظات على هذه الفترة:
وأقل  هكتار   176000 بلغت  حيث  1996م  سنة  في  كانت  مساحة  أكبر   -

مساحة كانت في سنة 2005م فبلغت 50000 هكتار.
- بلغت أعلى كمية إنتاج 932000 طن سنة 2000م وبلغت أقل كمية إنتاج 

251440 طن سنة 1984م.
حوالي  إلى  1985م  سنة  3.72 طن/هكتار  من  التمور  إنتاجية  ارتفعت   -

4.19 طن/هكتار سنة 2007م.
يتضح من خالل الفترة 1980 إلى 2007م أن هناك زيادة في املساحة املنزرعة 
إلى 1200961 هكتار  بالعالم من 357255 هكتار في عام 1980م  التمور  من 
عام 2007م، بزيادة قدرها 336% عن سنة 1980م. وبالنسبة لإلنتاج فقد تزايد 

إنتاج التمور من 
طن   2659406
عام 1980م إلى 
طن   6638774
2007م  ع�������ام 
قدرها  ب���زي���ادة 
 . %2 5 9 . 6
الزيادة  وه����ذه 
راجعة إلى عدة 
منها  ع�����وام�����ل 
مكافحة اآلفات 

واستخدام التقنيات احلديثة في الزراعة. 

مالحظات على هذه الفترة:
- أكبر مساحة كانت في سنة 2004 م حيث بلغت 7041628 هكتار وأقل 

مساحة كانت في سنة 1981م فبلغت 2372927 هكتار.
- بلغت أعلى كمية إنتاج 1221683 طن سنة 2006م وبلغت أقل كمية إنتاج 

357255 طن سنة 1980م.
- انخفضت إنتاجية التمور بحسب اإلحصاءات من 7.44طن/هكتار سنة 
1980م إلى حوالي 5.53 طن/هكتار سنة 2007م  وقد يرجع السبب إلى ارتفاع 

مساحة مزارع النخيل مع عدم استخدام املزرعة كاملة في إنتاج التمور.

العدد دولــــة 
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يشير هذا الرسم الى تذبذب سعر املنتج خالل الفترة )1991-
2006م( حيث يتضح انخفاض السعر من 657.41 دوالر/طن سنة 
1991م الى سنة 1994م ثم يبدأ بعد ذلك في التذبذب إلى أن يصل 
إلى سنة 2002م حيث يستمر في الزيادة إلى أن يصل إلى حوالي 
الفترة  لهذه  السعر  متوسط  وبلغ  دوالر/ط��ن سنة 2006م.   986.6
حوالي 732.4 دوالر/ط��ن وقد بلغ أعلى سعر 986.6 دوالر/ طن 

سنة 2006م وأدنى سعر بلغ 612.82 دوالر/طن سنة 1998م.
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وعرفانًا من املجلة لهذا العالم الفذ-رحمه الله وما قدمه 
لهذا املباركة فنقتطف هنا جزءًا من سيرته الذاتية والتي 
كذلك  الله.  حفظهم  ومنقذ(  )منذر  أبناؤه  بعضها  روى 
جتدون  املشهور  التمر  نخلة  كتابه  على  املجلة  سلطت 

استعراضًا له في هذا العدد من املجلة أيضاَ.
   

نشأته: 
املال محمد. حيث  بن  الشيخ جاسم  بن  اجلبار  هو عبد 
كانوا شيوخ قبيلة حوار في أبي اخلصيب, وهم خوالد من 
ربيعة. جاؤا من جند بعدما أجدبت األرض ويبس الضرع 

فقصدوا أبو اخلصيب بالبصرة وسكنوها. 
ولد عام 1903 م في بلد سلطان بالبصرة ودرس االبتدائية 
في  الثانوية  امل��درس��ة  في  والثانوية  البصرة  واملتوسطة 
بغداد حيث كانت الثانوية الوحيدة في العراق عام )1923- 
الكثيرة  البساتني  ب��وج��ود  تتميز  منطقة  وف��ي   .)1924
للنخيل يتم وقف بعضها صدقة جارية. مت منحه بعثة 
لدراسة النخيل ومت قبوله بالبعثات في جامعة بركلي في 
م.  األمريكية عام 1926  املتحدة  الواليات  كاليفورنيا في 
أكمل دراسة املاجستير في الفواكه والبستنة من جامعة 

بركلي في كاليفورنيا :1930-1931م.  
بعد عودته من العراق انشأ جمعية تعاونية بدأت ببقالة 
األهالي  لتلبي حاجة  والعمال  املوظفون  فيها  ثم ساهم 
فيها مسجدا.  وأنشأ  ريعها,  السنوية من  األرب��اح  وتوزيع 
فيها  زراع��ي��ة حيث مت  م��رك��زًا حملطة جت���ارب  أن��ش��أ  كما 
الفواكه  من  العديد  زراع��ة  على  التجارب  بإجراء  القيام 
العراق  في  معروفة  تكن  لم  التي  والنبات  واحلمضيات 
آنذاك ودراسة مدى جناحها بعد أن يتم التأكد من منوها 
ومالئمتها للمناخ ومن ثم إكثارها وبيعها بأسعار رمزية. 
ثم مت تعيينه رئيس قسم البستنة في مزرعة الزعفرانية 
النموذجية عام 1933م. وقد قام بجلب األصناف املختلفة 
ال��ع��راق وخ��اص��ة املعروفة  أن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن النخيل م��ن 
أطوال  بقياس  قام  وقد  عليها.  بجودتها إلج��راء جتاربه 
األسمدة  وتأثير  النخلة  ج��ذع  وق��ط��ر  وع��دده��ا  السعف 
خف  على   , النخيل  أب��ع��اد  على  وجت���ارب  النخلة  على 
دراس��ة صفات  الزراعة.  مواعيد   , الفسيلة  الثمار, غرس 
وخصائص كثير من أصناف التمور العراقية املزروعة في 
مزرعة الزعفرانية وفي أنحاء العراق ونشر نتائج أبحاثه 

واستفاد املزارعني منها. 
ال��زراع��ي ومن  املعهد  ع��ام 1950م عني محاضرًا في  وف��ي 
عام  وف��ي  والنخيل.  البستنة  قسم  ال��زراع��ة  كلية  في  ثم 
1953م عنب مدير البحوث واإلرشاد في مزرعة الزعفرانية 
الزراعة  وزارة  عام  مدير  تعيينه  ثم مت  ومن  النموذجية. 
عام 1954م في بغداد وفي عام 1956 م عني مدير عام ديوان 

الوزارة. 

قصته مع احلجر الزراعي: 
قد أوصى وزير اخلارجية آنذاك بصندوق من العنب من 
واتصل  أوقفها  املطار  في  الزراعي  املراقب  ولكن  بيروت, 
بالوزارة, فأعلمه عاملنا بإتالفها فاتصل به الوزير ليفسح 
لها وأعلمه أنه سيقوم بحرقها بواقيها, فاعلمه عبداجلبار 
أن العراق يعاني من أمراض اخلوخ املسكي األصفر وذلك 

ما  أم��راض وسرعان  إلدخ��ال أحدهم كمية حتتوي على 
ذبابة  فيه  لبنان  أن  وأعلمه  ال��ع��راق  ف��ي  امل���رض  انتشار 
الفاكهة وال يوجد منها في العراق ولذا ال يريد إن تكون 
هذه الكمية سببًا في انتشار املرض في العراق, وبالفعل 

مت له ما أراد ومت حرق الكمية قبل دخولها.

وكيل وزارة الزراعة وعرض الوزارة : 
في عام 1958 م طلب الرئيس عبد الكرمي قاسم مقابلته 
املناصب  في  أرغ��ب  ال  أنا  الوالد  له  فقال  وزي��را  لتعيينه 
وان الوكيل ميكن أن يسهم في حتسني الزراعة وتطويرها 
برأيه  املسئولني  ال��وزارة, فأقنع  أكثر من  وهذا هو هدفي 

ومت تعيينه وكيال للوزارة. 
وبعد فترة استقال من الوزارة للتفرغ لألبحاث واإلرشاد 
تأسيسها  منذ  ال��زراع��ة  مجلة  حترير  وت���رأس  احلقلي. 
وقدم  وخبراته  بدراساته  يرفدها  وك��ان  استقالته,  لغاية 
فيها عصارة رحالته في العراق والبالد املجاورة. فقد كان 
وبها  معها  عاش  ووقته  بدراسته  متميزة  مكانة  للنخلة 

وجتول معها في أقطار العالم وبذل الكثير من أجلها. 

سكر من التمر؟!
آنذاك  الدولة  لبنان وعرضوا على رئيس  حضر وفد من 
صناعة سكر من التمر إال أن عاملنا أخبره بأن سكر التمر 
أحادي التركيب وال ميكن أن يكون متبلورًا. فقال الرئيس 
لدينا  أن  فليعلموا  استغفالي  يريدون  كانوا  إذا  آن��ذاك: 
علماء ميكن أن يسدون إلينا النصح في هذا املجال فشكر 
التقنيات  وم��ع  طبعًا  )احمل���رر:  النصيحة.   لهذه  عاملنا 
بعد  التمور  السكر من  بودرة  احلديثة ميكن استخالص 
فصل اجللوكوز عن الفركتوز كما مت عمل ذلك في جامعة 

امللك فيصل(. 

كتاب النخلة:
وحيث لم تكن في املكتبة العربية كتابة علمية عن النخلة 
وأن ما كان موجودا عاماَ لم يتطرق إلى النواحي العلمية 
الدقيقة. وقد أصبحت الضرورة ملحة لوضع كتاب شامل 
حديث يجمع شتات املعلومات والنتائج التي ظهرت في 
مختلف األقطار التي تعني بزراعة النخيل عناية علمية 
ما  بجمع  استقالته  من  األول  اليوم  من  وباشر  عملية. 
لديه من كتابه املوسوم نخلة التمر وكان يصرف الساعات 
الضخم  لكتابه  ويكتب  ويقرأ  يجمع  وك��ان  مكتبته.  في 
إص��رارًا ومثابرة إلجنازه.  مرات بخط يده 1085 صفحة 
أربعني  من  أكثر  دام  بعد جهد  م   1972 عام  الكتاب  طبع 
عاما منذ كان طالبا 1928م في أمريكا وجمع له الدراسات 
والبحوث واملصادر ومن خالل الصحافة املكتوبة واملرئية 
ومدوناتها  وبحوثها  النخلة  يترك  ولم  يصدر.  ما  يتابع 
وما ينشر حولها وما هو اجلديد في زراعتها وصناعتها 
وجتارتها باإلضافة إلى ما تنشره جمعية التمور العراقية 
واملصرف الزراعي الصناعي. وبعد وفاته وفي عام 1984م 
مت ط��ب��ع ال��ك��ت��اب م��ن ق��ب��ل امل���ش���روع اإلق��ل��ي��م��ي لبحوث 
ال��ش��رق األدن���ى وش��م��ال أفريقيا / ف��ي  وال��ت��م��ور  النخيل 

منظمة األغذية والزراعة لهيئة األمم املتحدة في بيروت 
ب 4000 نسخة. وفي عام 1990م مت تسليم جريدة القبس 

عبد الجبار جاسم البكر

النخلة خ��دم��وا  اأف���ذاذ  علماء 

يعتبر العالم املتميز/
عبداجلبار البكر )توفي 
رحمه الله 1977م( من أشهر 
من خدموا النخلة والتمور 
في العالم. ألف كتابًا عن 
النخيل والتمور يعتبر 
موسوعة بحق، وبالرغم من 
أن الكتاب ألف منذ أكثر من 
40 سنة إال أنه ما زال من 
أشهر املراجع التي ينهل منها 
عن النخلة، تاريخها القدمي، 
وتراثها باإلضافة إلى الكم 
الهائل املؤصل علميًا عن 
خدمتها وإحيائيتها وأهم 
منتجاتها. ولقد بذل عاملنا 
جهده ووقته خلدمة هذه 
الشجرة املباركة. كما جاب 
الكثير من البلدان )ومنها 
مناطق اإلحساء والرياض 
واملدينة املنورة باململكة( 
زائرًا وخبيرًا وممثاًل ملنظمة 
األغذية والزراعة العاملية 
FAO ليقدم خبراته 
واستشاراته إلقامة مشاريع 
النخيل والعناية بها.  

شخصية العدد
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املكتوبة  النسخة  وكذلك  التمر,  نخلة  كتاب  ورس��وم  مانشيتات 
بخط يده وذلك لطبعه من قبل اجلريدة. ولكن األحداث املؤملة 
على الكويت أدت إلى فقد تلك النسخة من الكتاب. وإن كان قد 

مت طبعه الحقا من قبل أحد الدور العربية. 

وفاته:
قي يوم اجلمعة 16 / 12 / 1977 كتب آخر ساعات مذكراته وقد 
مرتني  تشّهد  حيث  قلبية  نوبة  نتيجة  اإلعياء  من  يعاني  ب��دأ 
قبيل صالة اجلمعة وتوفي رحمه الله في ذلك اليوم الفضيل. 

قبسات من حياته وإجنازاته..
• طلب معالي د. عبدالعزيز اخلويطر )مبعوث امللك فهد-رحمه 
التربية  وزي��ر  محجوب  محمد  من  للعراق  زي��ارت��ه  أثناء  الله( 

العراقي آنذاك كتاب »نخلة التمر« لطلبها امللح في اململكة. 
من  م��وف��دا  ال��ظ��ه��ران  إل��ى  عاملنا  وص��ل  /1951م   7/  25 ع��ام   •
في  كخبير  أشهر   6 ومل��دة  السعودية  العربية  للمملكة  املنظمة 
التمور لدراسة وضع نخل التمر فيها وتقدمي النصح واإلرشاد. 
واإلحساء  واخلبر  الظهران  ومنها  العديد من مدنها  زار  ولقد 
والقطيفة وبريده ومزرعة وزير املالية آنذاك, كما دعاه صاحب 
اجلاللة امللك عبد العزيز آل سعود إلى الغداء وأكل حلم القعود 
دواءها  فإن  فأخبرني  معدتك  آملتك  إذا  امللك:  جاللة  وأخبره 
إن أخبرته  أنك  ال��دواء؟ وأعلمه من كان معه  ل��دي, ولم يفهم 
بألم املعدة فانه سوف يزوجك ليزول األلم!. وأهداه ساعة ذهبية 

عليها صورته. 
• قدم حلقات ملجلة الزراعة العراقية “بني واحات نخيل اململكة 
العربية السعودية” عام 1953 م.  وهي تروي زيارته للمملكة عام 
1951 م وما شاهده في املدن الكبيرة وخالل زيارته للعديد منها 
ومقابلة املسئولني فيها. كما قدم تقريره إلى منظمة األغذية 
والزراعة باللغة االنكليزية في إبريل 1952م, وهي محفوظة في 

مكتبته.
إلى  نيكسون  روي  اخلبير  املنظمة  أوف��دت  1962م  ع��ام  وف��ي   •
املناطق  أن  املنظمة  إلى  تقريره  في  ذكر  وقد  كذلك  السعودية 
كافة  م��ن  واف��ي��ة  ك��ان��ت  البكر  زاره���ا اخلبير عبد اجل��ب��ار  ال��ت��ي 
الوجوه.أما املناطق التي لم يقم بزيارتها فهذا تقريري فأرسلت 

املنظمة لعاملنا شكر وتقدير ملا قام به من جهد لزيارته. 
روي.  اخلبير  م��ن  ك��ل  م��ع  املنظمة  أوف��دت��ه  1950م  ع��ام  ف��ي   •
نيكسن واخلبير داوسن لدراسة األمراض التي أصابت النخلة 
وخاصة األصناف اجليدة منها حيث تخصص كل واحد منهم 
بدراسة أعضاء معينه من النخلة قدم اخلبير عبد اجلبار البكر 
على  احلجر  املنظمة  وأعلنت  النخلة  على جذور  املرض  تأثير 
تصدير النخيل إلى خارج املغرب العربي لعدم انتشاره إلى بلدان 

أخرى.
أشهر   6 ومل��دة  املكسيك  إل��ى  املنظمة  أوفدته  1957م  ع��ام  في   •
النخيل في  روكفلر فاونديشن لزراعة  بناًء على طلب مؤسسة 
املكسيك وقد بني أن النخلة ال تصلح زراعتها في تربة املكسيك 
ألسباب بينها في تقريره.وكان منها على سبيل املثال ال احلصر 

عدم أسنقرار تربة املكسيك املستمرة بالنزول. 
والتمور  للنخيل  القومية  اللجنة  م��ن  قومية  ج��ائ��زة  منح   •
له  تكرميا  الغذائية  للصناعات  العربي  اإلحت���اد  ع��ن  املنبثقة 
كتابه  وعلى  والتمور  النخيل  موضوع  في  العرب  ال��رواد  كأبرز 
وستبقى  تكرميه:  في  اجلائزة  أوردت  كما  التمر.  نخلة  القيم 

ذكراه عطرة في نفوس علماء أمتنا العربية. 
األغذية  ملنظمة  التابع  ال��ع��راق  ف��ي  اإلقليمي  امل��رك��ز  ك��ّل��َف   •
بغداد  جامعة  من  خبراء  ثالثة  املتحدة  األمم  لهيئة  والزراعة 
من ذوي االختصاص في الزراعة والصناعة والتجارة لترجمة  

كتابه إلى اللغة االنكليزية ولكنها لم يكتب لها التحقيق لبدء 
احلصار على بغداد مما حرم الباحثني من التزود بخبراته. 

• زار مدير املشروع اإلقليمي لبحوث النخيل والتمور/ ملنظمة 
األغذية والزراعة لهيئة األمم املتحدة مكتبته بغية فتح خزانة 
له في مكتبة األمم املتحدة في نيويورك باسم عبد اجلبار البكر 
بخطه  وتراكيبها  للنخلة  العربية  باملصطلحات  فهرس  ومنها 
وتقاريره املقدمة ملنظمة األغذية والزراعة. إال أن احلصار حال 

دون ذلك.
• أوقف مكتبته في داره للدارسني والباحثني واملتتبعني في دراسة 
النخلة ورقم الكتب فيها مبوجب فهرست كتابه املوسوم. وقد مت 
االستفادة  وخارجه  العراق  داخ��ل  من  الباحثني  من  للدارسني 
منها في دراستهم وبحوثهم وأطروحاتهم وكان البعض يتصل 

من اخلارج حول بعض املصادر وبعض الدراسات. 
لكل  كتابا  ألبنائه  دّون  االجتماعية:  اهتماماته  من  بعض   •
واحد منهم ذكر فيه اختيار أسمه واملولدة ومن كان حاضر في 
وماهيتها  وتفاصيلها  والهدايا  اليوم  ذل��ك  في  واجل��و  ال��والدة 
وحتى األمراض واألدوية وأسماء األطباء وطريقة احلبو ومسك 
األشياء, واملشي, وأول كلمة نطقها, والعديد من مناحي احلياة. 
حتى أنه كان يأخذ الوزن والطول كل سنة في نفس اليوم وحلني 
السن الثامنة عشرة وأعطى كل واحد من أبناءه سجال حلياته. 

لقد كان بحق سابق زمانه. 
• احتضنت مزرعة الزعفرانية أخوانا من فلسطني عام 1948م 
بلدهم  بهم في  ورحب  فأكرمهم  حيث قدموا منهكني متعبني, 

وخفف من مصابهم بكرمه واهتمامه.
• كان رحمه الله هادئ الطبع , قليل الكالم, منظما في أعماله 

وفي حياته بشكل دقيق ويؤثر اإلسائة باإلحسان.
لتكليفه  املنظمة  من  أعتذر  سنه,  ولكبر  عمره  أواخ��ر  وف��ي   •
دراسة النخيل في أفريقيا, كما أعتذر من دول عربية أخرى عن 

زيارته وتقدمي االستشارات لها. 
رحم الله العالم عبداجلبار البكر وأسكنه اجلنان وجعل كتابه 

وأعماله صدقة جارية إلى يوم الدين. 
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في زراعتها وصناعتها وجتارتها« 
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5. كتاب »التمور العراقية وأنواعها« عام 1962 م. 
6. دراسة »تأثير ملوحة شط العرب على النخيل املزروعة على 
شواطئه, دراسة مقارنة مع دراسة لألمم املتحدة على نخيل 
والزراعة في مؤمتر  األغذية  إي��ران. قدمت من قبل منظمة 
اإلحتاد العربي لألغذية التابع للجامعة العربية املنعقد في 
ليبيا في عام 1992 م وقامت املنظمة بعرضه. وكانت الدراسة 

بخط يده بحدود ثمانني صفحة. 
7. دراسة غير منشورة عن »نخيل شط العرب وما يجب عمله 
حياته محفوظة  في  كتبه  ما  آخر  وهي  م.   1973 إلنقاذها«. 

بخط يده في مكتبته.

بعض من مؤلفاته ودراساته: 
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قسمت املوسوعة إلى أربعة أبواب رئيسة وستة عشر فصاًل لكل منها. 
املؤلف عن أصل  وبيئته. وفيه حتدث  النخل  تأريخ  األول  الباب  استعرض 
في  ووج��وده  النخل  منشأ  عن  فأسهب  فيه،  العرب  وأدب  وتاريخه  النخل 
الرافدين وفي  القدمية، كما في وادي  العصور  األحافير اجليولوجية منذ 

وادي النيل وفي البقاع األخرى من العالم. 
املقدسة، في  الكتب  في  النخل  املؤلف عن  أخ��رى حت��دث  ناحية  وم��ن 
التوراة والتلمود والقرآن الكرمي وكذلك في احلديث النبوي الشريف. كما 
تطرق إلى ما كتب في النخل من فضائل ومآثر وكذلك ما كتب عن النخل 
في الشعر العربي. ومما ذكره املؤلف في هذا الفصل أنه ال يزال األصل 
الذي انحدر منه النخل غير معروف وأن النخل في اللغة هي شجرة التمر 
واحدته نخلة، والنخيل اسم جمع ال جمع نخلة وهو يذّكر ويؤّنث فيقال هو 
)15-27( عند  أن في سفر اخل��روج  املؤلف  النخل. وقد ذكر  النخل وهي 
خروج اليهود من مصر وجدوا اثنتي عشرة عينا للماء وسبعني نخلة. كما 
كان اليهود يحملون سعف النخل في احتفاالتهم. وفي التوراة يعتبر التمر 
أن  اإلجنيل  في  وورد   .)8-8 )تنبيه  املمتازة  السبعة  الثمار  من  وعصارته 
القدس ألول  النخيل في طريقه عندما دخل  املسيح فرشوا سعف  أنصار 
مرة )يوحنا 014-13(. وفي القرآن الكرمي ذكر النخيل كأحد أشجار اجلنة 

في أكثر من آية. 
سواء  النخل  وصفت  التي  القصائد  من  بعضا  املؤلف  استعرض  وقد 
في الشعر  العربي القدمي أو احلديث ومن الشاعر امرؤ القيس إلى أمير 
وإلياس  ن��ؤاس  أب��و  ال��داخ��ل،  الرحمن  بعبد  م��رورا  أحمد شوقي  الشعراء 
عن  العربي  الشعر  في  ملا  استعراضه  نهاية  وف��ي  األم��ني.  فياض، حسن 
النخل ذكر قصيدة رائعة للدكتور مصطفى جواد سماها »دور النحور في 

وصف التمور«.
في الفصل الثاني استعرض املؤلف مدى انتشار النخل في العالم من 
خالل بيانات في عدة جداول وذكر بالتفصيل عدد من أهم األقطار التي 
املختلفة،  العراق مبحافظاته  النخيل في قارة آسيا مثل  بزراعة  تشتهر 
إيران، باكستان ومناطق اململكة العربية السعودية مفصلة ثم باقي دول 
اخلليج العربي فاليمن ثم اجته إلى إفريقيا فذكر مصر، السودان، ليبيا، 
اثنتي  إفريقيا فذكر  باقي مناطق  املغرب، واستعرض  تونس، اجلزائر، 
عشر منطقة بالتفصيل ثم عرج على أوروبا ثم أستراليا فاألمريكيتني. 
وما هذه البيانات واإلحصائيات قدمية نسبياً إال أنها تؤكد مدى اجلهد 

املبذول من املؤلف جلمع تلك املعلومات. 
في الفصل الثالث استعرض املؤلف وبطريقة علمية وشيقة تأثير 
املناخ على زراعة النخيل فاستخدم اجلداول اإلحصائية عن درجات 
احلرارة في زراعة النخيل في املناطق املختلفة من العالم. وانتقل بعد 
ذلك لتأثير األمطار ورطوبة اجلو. واستخدم أيضا اجلداول املوضحة 
ملتوسط كمية هطول املطر ومدته في مناطق الزراعة املختلفة من العالم 

وقد أوضح تأثير الرياح وأشعة الشمس على منو النخيل وجودة ثمارها .
في الفصل الرابع فّصل املؤلف تأثير التربة على منو النخلة بأنواعها 
املختلفة، وكذلك تأثير أمالح التربة ومدى حتمل النخل لألمالح مستعينا 
باجلداول ونتائج األبحاث املختلفة. من ناحية أخرى حدد كمية املاء الالزمة 

إلرواء النخل مستعينا باملراجع العلمية املختلفة.
وبعد، فهذا الكتاب يعتبر مرجعاً أساساً ملختلف جوانب خدمة النخلة 
إلى حتديث.  احلال  بطبيعة  اإلحصائية حتتاج  املعلومات  بعض  كانت  وإن 
إال أن كم املعلومات الهائل عن أصل النخلة وتاريخها في العصور القدمية 
وكذلك خدمتها يعتبر إجنازاً هائاًل في وقته. وتقديراً ملؤلف هذا الكتاب فقد 
استعرض جانب من سيرته احلافلة في هذا العدد من املجلة. وهذا يجب أن 
يكون حافزاً لعشاق النخلة إلى إصدار موسوعة شاملة عن النخيل والتمور 
وتقنيات  النخيل  علوم  في  املتخصصني  من  العديد  إعدادها  في  يشترك 
التمور باإلضافة إلى علماء اآلثار والتراث واألدب. وأذكر أن أوقاف الشيخ 
مرحلة  أي  في  نعلم  وال  املوسوعة.  هذه  عمل  في  فكروا  الراجحي  صالح 

قطعوا من هذا املشروع اجلبار.

هو موسوعة شاملة عن التمور 
بعنوان »نخلة التمر ماضيها وحاضرها 
واجلديد في زراعتها وصناعتها 
وجتارتها« تأليف عبد اجلبار البكر 
أستاذ البستنة من جامعة كاليفورنيا، 
ووكيل وزارة الزراعة العراقية سابقًا. 
صدرت الطبعة األولى عام 1392هـ - 
1973 م عن الدار العربية للموسوعات 
– لبنان وصدرت الطبعة  – بيروت 
الثانية عام 1422 هـ - 2002م. تقع 
املوسوعة في 1100 صفحة. حتتوي 
املوسوعة على 85 جدوال و115 شكال 
وصورة واستخدم املؤلف 79 مرجعا 
عربيا و 855 مرجعا أجنبيا.

كتاب العدد



ر ت خ و ا ا

67

1430هـ رمضان
palm & dates



68

pa
lm

 &
 d

at
es

�أول حمل لهذه �لنخلة )منذ 35 �صنة( بعذق ن�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفه �أحمر و �لآخر �أ�صفر

النخلة العجيبة..ذات اللونني
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عجائب
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�أول حمل لهذه �لنخلة )منذ 35 �صنة( بعذق ن�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفه �أحمر و �لآخر �أ�صفر

غـــريـــبـــة عــجــيــبــة حتـــــدث في ظاهرة 
تقع  )الــتــي  حــرميــالء  محافظة 
حيرت  الظاهرة  هــذه  الــريــاض(.  مدينة  شرقي  شمال 
محبي وعاشقي النخيل.. فمن املعروف أن النخيل تنتج 
بلحًا )بسرا أو خالل( إما باللون األصفر )مثل أصناف 
الصفري والسكري واخلالص واملنيفي( أو اللون األحمر 
نخل  في  أنــه   إال  والــعــجــوة(.  واخلضرية  احللوة  )مثل 
عبد  بن  األستاذ/سليمان  ملالكها  )الــرمــيــالن(  مزرعة 
تكن  لم  املنيفي  النوع  من  نخلة  هناك  الزهير(  العزيز 
مثل صويحباتها في حملها فقد جتاوزت اللون األصفر 
إلــى لــونــني!.  وحــيــث أنــه مــن املــعــروف أن ثــمــار النخلة 
املنيفية تكون ذات لون أصفر لكن بقدرة الله عز وجل 
فقد وجد التلوين في عذوق هذه النخلة ليكون بلونني 

هما األصفر واألحمر.
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وبزيارة مجلة النخيل والتمور لهذه املزرعة، فقد استقبلنا صاحبها 
سعادة األستاذ سليمان بن عبد العزيز الزهير )باملناسبة يشغل نائب 
مزرعته  في  الفترة(  ه��ذه  خ��الل  بأعمالها  والقائم  حرميالء  محافظ 
النخلة  غريبة عن هذه  املعروف عنه، وذكر قصصاً  والكرم  بالترحيب 
الغريبة منذ نشأتها من عدة عقود، وقد التقطت عدسة املجلة عدداً من 
الصور التوثيقية لثمار هذه النخلة العجيبة جتدونها في هذا التحقيق. 
كذلك ذكر لنا أن أعمار بعض النخيل في مزرعته وصل إلى 135 سنة 

كما ذكر ذلك جده رحمه الله.
العزيز  عبد  بن  سليمان  األس��ت��اذ  سعادة  أحتفنا  آخ��ر  جانب  وم��ن 
النخلة  ه��ذه  عن  املعلومات  من  مبزيد  ليتحفنا  حرميالء  من  الزهير 

الغريبة األطوار والنادرة الوجود ومنها التالي: 
النخلة )منذ 35 سنة( كان عذقاً نصفه أحمر  1( أول حمل لهذه 

واآلخر أصفر.
2( في السنوات التالية، تشكلت النخلة بتشكيل غريب آخر فقد كان 

ترتيب العذوق متسلسال أحمر ثم أصفر. 
3( في عام 1419 ه� تغيرت التشكيل بحيث أصبح العذوق الصفراء 
اجلهة  ف��ي  متوالية  احل��م��راء  وال��ع��ذوق  اجلنوبية  اجل��ه��ة  ف��ي  متوالية 

الشمالية.
التشكيل  السنة )1430ه���(  تكرر  النخلة لهذه  4( وفي حمل هذه 
األخ��ر صفراء  و  ثماره حمراء  العذوق نصف  أن أحد  لها حيث  األول 

بينما بقية العذوق أحدها أصفر والثالثة األخرى أحمر. 
5( من خالل املتابعة لفسائل هذه النخلة، فلم تشابه أي منهم األم 

من حيث التلوين!
6( بقي أن نقول أن عمر هذه النخلة بتتابع حملها الغريب استمرت 

حلوالي 35 سنة حتى اآلن.
 ويذكر الشيخ عبد العزيز اخلريف من أعيان مدينة حرميالء ذو 
التواضع اجلم والكرم واجلود واملوسوعة العجيبة أطال الله في عمره 
ثمارها  تشكلت  سنة  اثنتي عشرة  ومنذ  هذه  نخلتنا  أن  الطاعة،  على 
تشكاًل مرتباً: عذق أصفر ثم يليه عذق أحمر وهكذا البقية مرتبة ترتيباً 
جمياًل. وفي عام 1427ه� شوهد بها عذق ونصف عذق أحمر والبقية 
أصفر. وفي العام املاضي )1429ه���( تشكلت خالف األعوام السابقة 
أربعة من العذوق باللون األحمر القاني في اجلهة الشمالية منها وفي 
فسبحان  األصفر..  باللون  متوالية  خمسة  أو  أربعة  اجلنوبي  اجلانب 

اخلالق املبدع.
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تأمل في نبات األرض وانظر إلى في ما صنع املليك.. 
وتوجهت املجلة إلى سعادة د. راشد العبيد أستاذ الفاكهة في 
كلية علوم األغذية والزراعة مستفسرة عن هذه الظاهرة، فذكر أن 
هذه الظاهرة قد ترجع إلى طفرة تسمى »الكيميرا«. وقد تظهر مثل 
هذه الطفرات في بعض النباتات إما طبيعيا أو نتيجة استخدام أنواع 
من املركبات الكيميائية أو األشعة التي حتدث طفرة في النباتات 
تغير  بأنها أي  الطفرة  امل��واد املطفرة.  وتعرف  لتلك  تتعرض  التي 
فجائي في التركيب الوراثي إما لصفة واحدة أو أكثر بحيث يورث 
هذا التغير لألجيال املتعاقبة. وميكن تقسيم التغيرات الوراثية التي 

حتدث في النباتات إلى :
  Gene mutation 1- تغيرات أوطفرات جينية

2- تغيرات في التركيب الكروموسومي )االرتباك الكروموسومي( 
 Chromosomal aberration

Pol - )التضاعف(   الكروموسومات   أع��داد  في  التغير   -3
loidy

 )Chimera( ويطلق على الطفرة البرعمية مصطلح الكيميرا
تراكيب  ذات  انسجة  على عدة  الواحد  النبات  احتواء  بها  ويقصد 

من  بالرغم  اآلخ���ر  ع��ن  مستقال  نسيج  ك��ل  ي��ك��ون  مختلفة  وراث��ي��ة 
جتاورها في نفس العضو النباتي. وقد ظهرت الكيميرا في العديد 
من احملاصيل البستانية إما على هيئة تبرقش في األوراق  أو في 
الكيميرا  وتنشأ  التفاح واخل��وخ  وغيرها.  الفواكه مثل  ثمار بعض 
نتيجة حدوث طفرة  خللية من اخلاليا املريستيمية في حني تبقى 
إذن ميكن تفسير  تغيير.  املجاورة محتفظة بطبيعتها دون  اخلاليا 
يحتوي  التي  الكيميرا احمليطية  أنواع  من  نوع  بأنها  الظاهرة  هذه 
بحيث  الوراثي  تركيبهما  في  مختلفني  نسيجني  على  النبات  فيها 
يحيط أحدهما باآلخر إحاطة كاملة وهو من أكثر أنواع الكيميرا 
نادرا  وه��ذا  األصلية  طبيعتها  إلى  األنسجة  تعود  قد  أنه  إال  ثباتا 
للباحثني لدراسة  الله..ولعل ذلك يكون باعثاً  ما يحدث. فسبحان 
تقنيات  استخدام  ورمب��ا  بل  منها.  االستفادة  ورمب��ا  الظاهرة  هذه 
زراعة األنسجة إلكثار مثل هذه النخلة ليمكن أن تتخذ زينة أو رمبا 

الستكشافات علمية عن هذه النخلة العجيبة.. 
ونتركك عزيزنا القاريء مع الصور لهذه الثمار فهي تغني 

عن أي تعليق.. وتفكر في عجائب خلق الله سبحانه وتعالى 
القادر على كل شيء..
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1- تأهيل املزارعني بإقامة األيام احلقلية
ال ميكن لزراعة ما ان تتطور دون األخذ في االعتبار بنتائج البحث 
العلمي والتجارب احلقلية على املستوى الوطني والعاملي ورغم التجربة 
الذاتية احملترمة لكل مزارع يظل هذا األخير في حاجة ماسة للتأهيل 
إط��ار سعي مشروع  وف��ي  ال��زراع��ي��ة.  التقنيات  اح��دث  على  والتعرف 
تطوير املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء لتوعية وتأهيل 
املزارعني في مجال احدث تقنيات زراعة النخيل وإنتاج التمورمت تنفيذ 
اغلب  باململكة ومبشاركة  مختلفة  احلقلية مبناطق  األي��ام  من  العديد 
فئات املزارعني. واليوم احلقلي يتمثل في دعوة املزارعني حلقل احدهم 
وتقدمي عرض حول املوضوع مشفوعاً بنقاش عام يتبعه جزء تطبيقي 
داخل احلقل ويهدف املشروع من خالل هذه األنشطة الى املساهمة في 
متكني املزارعني من الوصول إلنتاج التمور ذات اجلودة العالية والتي 

تعتبر شرطا أساسيا في اقتحام األسواق الوطنية والعاملية.
من  بالعديد  والتحكم  اإلمل��ام  للتمور  اجل��ودة  ه��ذه  إنتاج  ويتطلب 
التقنيات الزراعية التي تساهم األيام احلقلية في إيصالها للمزارعني. 

ومن اهم هذه األيام املنفذة خالل الفترة األخيرة ما يلي:

- األيــام  احلقلية  حــول  التلقيح  بواحة  األحساء  خالل 
شهر  ربيع األول 1429هـ  املوافق  لشهر مارس 2008 م )5 أيام(.

ألنها  النخلة  رأس  خدمة  عمليات  اه��م  من  التلقيح  عملية  تعتبر 
التلقيح  فترة  املزارعون خالل  ويواجه  اإلنتاج  اهم عناصر  متثل احد 

وجود  في  أساسا  وتتمثل  احللول  تستوجب  التي  اإلشكاليات  بعض 
فترات ندرة للقاح في األسواق أوعدم توفره خاصة عندما تكون بعض 
القدرة  له  ليست  امل��زارع  أن  العلم  مع  التلقيح  تتطلب  اإلن��اث  النخيل 
أهداف  إطار حتقيق  وفي  طويلة.  ملدة  الذكرية  الشماريخ  خزن  على 
زراعة  وتطوير  املشاكل  هذه  ملثل  احللول  إيجاد  في  املتمثلة  املشروع 
النخيل وإنتاج التمور باململكة قام املركز بتنظيم 5 أيام حقلية خالل 
شهر ربيع األول 1429ه� املوافق لشهر مارس 2008م وذلك مبنطقة 
الشقيق منطقة البطالية ومنطقة جليجلة ومنطقة الفضول مبشاركة 

حوالي 90 مزارعاً.
التلقيح  املتبعة في  الطرق  اهم  استعراض  األي��ام مت  وخ��الل هذه 
مع التركيز على إمكانية تخزين حبوب اللقاح املستخلصة واستعمالها 
حسب احلاجة وذلك للتلقيح بها باستخدام قطع من اإلسفنج مشبعة 
بخليط من اللقاح والدقيق توضع داخل العذق املؤنث بدل الشماريخ 

املذكرة املستعملة تقليدياً.

بالقطيف  العراجني  وتقويس  خف  حــول  احلقلي  اليوم   -
بتاريخ 6 جمادى األول 1429هـ املوافق 12 مايو 2008م

فرع  مع  وبالتنسيق  القطيف  مبنطقة  احلقلي  اليوم  ه��ذا  اج��ري 
املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور وساهم فيه حوالي 35 مشاركاً 
من  املركز  سعى  وقد  الزراعيني.  والفنيني  واملهندسني  املزارعني  من 
إل��ى اط��الع امل��زارع��ني على اح��دث التقنيات  خ��الل إقامة ه��ذا اليوم 

د. منير البالج

تطوير قطاع النخيل والتمور باململكة
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1430هـ رمضان
palm & dates

مشروع تطوير املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء
Al Hassa National Date Palm Research Center

 Project UTFN/SAU15/SAU

العراجني  وتقويس  اخلف  وخاصة  النخلة  رأس  خدمة  في  املستخدمة 
ومت تقدمي عرض ابرز من خالله أهمية اخلف والتقويس وطرق تطبيقها 
وكذلك تأثيرها املباشر على اإلنتاج املنتظم وحتسني جودة الثمار إضافة 
داخ��ل احلقل ومبشاركة  والتقويس  تطبيق عمليات اخلف  ذلك مت  إلى 

املزارعني.

- األيــام  احلقلية  بواحات  األحساء  والقطيف  بتاريخ  28 
املــوافــق 23 فبراير و22 مارس  ربــيــع  األول  1430هــــ   صفر و25  

2009م
النخيل  تلقيح  األي��ام احلقلية حول مختلف عمليات  تنظيم هذه  مت 
وواحة  القطيف  بواحة  النخيل  مزارعي  من  جلهم  مشاركاً   70 حلوالي 
التركيز خ��الل ه��ذه األيام  ي��وم لكل واح��ة ومت  األح��س��اء وذل��ك مبعدل 
على تقنيات التلقيح املختلفة اآللية منها واليدوية )بالشماريخ أو بقطع 
األي��ام على جانب نظري متثل في عرض مع  واحتوت هذه  اإلسفنج(. 

مناقشة عامة وجانب تطبيقي باحلقل.

- يــوم  حقلي  حــول  خــف  ثمار  وعــذوق  النخيل  باملدينة 
املنورة بتاريخ 26 ربيع  اآلخر 1430هـ املوافق 22 ابريل 2009م

تتداخل بعض العوامل والتقنيات الزراعية للحصول على جودة عالية 
للتمور املنتجة منها ما يخص نوعية اللقاح وعملية التلقيح وكذلك الري 
والتقنيات  العوامل  أهم  من  ولكن  الطبيعية  العوامل  وبعض  والتسميد 
الزراعية التي ميكن التحكم بها هي عملية خف الثمار والعذوق أو ما 

ميكن تسميته بإدارة العراجني.
على  التمور  إن��ت��اج  مناطق  واه��م  أق��دم  م��ن  املدينة  منطقة  وتعتبر 
النخيل  ألبحاث  الوطني  املركز  من  وحرصا  والعاملي  الوطني  املستوى 
والتمور باألحساء على املساهمة في احلفاظ على مكانتها مت تنظيم يوم 
حقلي في إطار برنامج إرشادي متواصل بالتنسيق مع مديرية الزراعة 
باملدينة حول تقنيات خف الثمار والعذوق للرفع من قدرات املزارعني في 
حتسني اجلودة وساهم في هذا اليوم الذي شمل جانب نظري وجانب 

تطبيقي ما يزيد عن 50 مزارعاً.

- األيام احلقلية ملكافحة  السوسة بواحتي األحساء )الطرف 
/ بني معن( خالل شهر شعبان املوافق )12 – 15 أغسطس 2009 

م( والقطيف )16 أغسطس 2009م(.
من  العديد  ف��ي  اآلف���ات  اخطر  م��ن  احل��م��راء  النخيل  تعتبر سوسة 
مناطق زراعة النخيل في العالم وتعد واحات األحساء والقطيف من أكثر 
ملكافحة  ضخماً  مجهوداً  الزراعة  وزارة  وتبذل  تضرراً.  اململكة  مناطق 
هذه احلشرة. ومتشيا مع هذا التوجه وفي إطار مشروع تطوير املركز 
أيام حقلية في منطقتي  ثالثة  والتمور عقدت  النخيل  الوطني ألبحاث 
تقدمي  األي��ام مت  هذه  وخ��الل  والقطيف  معن(  وبني  )الطرف  األحساء 
عروض حول تقنيات مكافحة السوسة مبا في ذلك طرق التعرف على 
أعراض اإلصابة للتمكن من الكشف املبكر وحتديد العوامل التي تساهم 
في زيادة اإلصابة وانتشار السوسة. وطيلة هذه األيام متكن املشاركون 
واملشاكل  تساؤالتهم  كل  م��زارع من طرح  يزيد عددهم عن 100  الذين 
التي يتعرضون لها ونوقشت مبشاركة خبراء مختصون في زراعة النخيل 

ومكافحة السوسة.

 2- تأهيل الكوادر الوطنية في مجال زراعة النخيل
من  والفنيني  واملرشدين  الباحثني  لتأهيل  العديد من اجلهود  تبذل 
لزارعة  احلديثة  بالتقنيات  اإلمل��ام  من  لتمكينهم  الزراعة  وزارة  موظفي 
وإنتاج التمور وتسويقها عبر الدورات التدريبية وورشات العمل والرحالت 
الدراسية التي ينفذها مشروع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

باملركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء.

وتهدف هذه الدورات التي تنفذ مبساهمة خبراء دوليون ووطنيون 
للمهندسني  األبحاث  ونتائج  النخيل  زراعة  تقنيات  نقل مستجدات  إلى 

باململكة.  واخل��اص  العام  بالقطاع  النخيل  زراع��ة  في  العاملني  والفنيني 
حيث  النخيل  زراع���ة  قطاع  تطوير  ف��ي  كبيره  أهمية  ال����دورات  ول��ه��ذه 
تستهدف إضافة الى الباحث املرشد الزراعي الذي ميثل حلقة رئيسيه 

في إيصال املعلومات من الباحث الى املزارع.
 وتشمل أنشطة التأهيل في إطار مشروع املركز أيضا تنظيم دورات 
العلمية  ال��ق��درات  تطوير  تستهدف  اململكة  خ��ارج  متخصصة  تدريبية 
للباحثني وفي هذا اإلطار مت تنفيذ العديد من الدورات التدريبية نذكر 

من أهمها:

- دورات حول معامالت مابعد احلصاد وتصنيع التمور:
)1( : 16 – 18 شوال 1428ه� املوافق 28 – 31 أكتوبر 200م.                                                   
30 يونيو  امل��واف��ق 14 –  )2( : 10 - 26  جمادى األخ��ر 1428ه���� 

2008م.
- دورات تدريبية حول إدارة مياه الري واالحتياجات املائية للنخيل: 

18 : )1( – 19 شوال 1428ه� املوافق 30 – 31 أكتوبر 2007م. 
مارس   25  – امل��واف��ق 22  1429ه�����  األول  رب��ي��ع   17  –  14  :  )2(  

2008م.
- دورات تدريبية حول املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل احلمراء: 
)1( :  17 – 18 محرم 1429ه� املوافق 26 – 27 يناير 2008م.           

)2( :   شعبان 1429ه� املوافق اغسطس 2008م.
- دورات تدريبية حول اإلكثار بزراعة األنسجة :

13 فبراير  5 صفر 1429ه����     املوافق 2 –  )1( :  24 محرم – 
2008م.                       

17 يونيو  23 ج��م��ادى األخ��ر 1430ه���� امل��واف��ق 13 –   – 19 : )2(
2009م.

- دورات تدريبية حول تقنيات إنتاج النخيل :
17 نوفمبر  19 ذو القعدة 1429ه����   امل��واف��ق 15 –   –  17 : )1(

2008م . 12
)2( : 14 جمادى األخر 1430ه� املوافق 6 – 8 يونيو 2009م.                                     
22 يونيو  28 جمادى األخ��ر 1430ه��� املوافق 21 –   – 27  : )3(

2009م.
اللغة  ف��ي  ال��ب��اح��ث��ني  ق����درات  ت��ط��وي��ر  ف��ي  ت��دري��ب��ي��ة  - دورات 

االجنليزية:
مايو  املوافق  األخر 1430ه���  وجمادى  أول  )1(: جمادى 

ويونيو 2009م.

3- املساهمة في تطوير قطاع النخيل
تعتبر ورشات العمل والرحالت الدراسية خارج اململكة واللقاءات 
العلمية حول زراعة النخيل وإنتاج التمور فضاء لتال قح اآلراء واألفكار 
واخلروج بتوصيات قيمة متكن من إيضاح الرؤية ألصحاب القرار 
كما  والطويل  القصير  املدى  على  الزراعة  استراتيجيات  ومنفذي 
ترجع بالفائدة العلمية والتطبيق على جميع املتدخلني في القطاع. 

و غالباً ما يساهم في تنفيذ هذه الو رشات واللقاءات العلمية  خبراء 
دوليون من اجل إثراء محتواها العلمي  واإلطالع على آخر املستجدات. 
وفي إطار أنشطة مشروع املركز مت تنظيم عدة ورشات ولقاءات علمية 

نذكر منها:

باململكة  التمور  وتسويق  تصنيع  آفـــاق  حــول  عمل  ورشـــة   -
 27 املوافق  1429هـــ  احلجة  ذو   29 )بتاريخ  السعودية:  العربية 

ديسمبر 2008م(
املاضية  السنوات  خالل  بالنخيل  املزروعة  املساحات  ازدي��اد  رغم   
وتطور إنتاج التمور الى ما يقارب املليون طن )حسب إحصائيات وزارة 

التطور  تواكب هذا  لم  املنتجة  التمور  فإن جودة  الزراعة( 
مما أدى الى ضعف في التسويق على املستوى الداخلي 

واخلارجي وارتفاع في نسبة الفاقد من التمور. 
مستوى  على  القائمة  اإلشكاليات  ت��دارس  وبهدف 
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التصنيع والتسويق مت تنظيم هذه الورشة بقاعة النخيل باملركز الوطني 
ألبحاث النخيل والتمور باألحساء وقد ساهم فيها أكثر من 40 مشاركاً 
ميثلون مختلف اجلهات املعنية بتصنيع وتسويق التمور من القطاعني 

احلكومي واخلاص.
وق����دم����ت خ�����الل ه�����ذه ال����ورش����ه ث���الث���ة م���ح���اض���رات متحورت 
ح������ول: امل����واص����ف����ات ال��ق��ي��اس��ي��ة ل��ل��ت��م��ور امل���ط���ل���وب���ة ل��ل��ت��ص��دي��ر ثم                                                        
دراسة حول العبوات املستعملة مبصانع وأسواق اململكة وأخيرا تطوير 

تسويق التمور السعودية.
والتسويق  والتعبئة  االنتاج  مستوى  على  التمور  قطاع  لتطوير   -1
يقترح إنشاء مؤسسة حتت إشراف وزارة الزراعة تضم منتجي ومصنعي 

وجتار التمور واجلهات احلكومية املعنية.
بالتوجه  تكلفتها يوصى  وارتفاع  املكائن املستوردة  لندرة  2- نظراً 
وتصنيع  بتعبئة  اخلاصة  امليكنة  لتطوير  الوطنية  وال���ورش  للمصانع 

التمور.
3- يقترح تنظيم مهنة تعبئة وتصنيع التمور وإيجاد شروط إلنشاء 
املصانع للحد من انتشار املصانع العشوائية الغير خاضعة لالشتراطات 

املطلوبة.
4- يوصى في املرحلة األولى من جمع التمور باستخدام الصناديق 

البالستيكية للنقل للمصانع وللسوق احمللي.
5- يقترح ان تكون إدارة أسواق التمور من قبل مؤسسات خاصة 
تكون  ان  على  البلديات  مع  بالتعاون  الزراعية  التعاونية  او اجلمعيات 

خاضعة لالشتراطات الالزمة عبر عقود واضحة.
6- التركيز على التدريب املستمر للعمالة والكوادر الوطنية العاملة 

في قطاع النخيل والتمور.
النخيل على االنضواء حتت منظومات  7- زيادة تشجيع مزارعي 
االنتاج العاملية مثل الزراعة العضوية وأساليب الزراعة السليمة وكذلك 

منظومات اجلودة العاملية قطاع تصدير وتسويق التمور باململكة.
8- التوجه لزراعة األصناف املالئمة واملقبولة للتصدير.

9- للتمكن من الدخول واملنافسة في األسواق العاملية يتوجب على 

مؤسسات وشركات صناعية التمور االرتقاء بكفاءة املؤسسة وتأهيلها.
البحث عن  ال��ص��ادرات متويل  تنمية  االق��ت��راح على صندوق   -10

األسواق اخلارجية والتعريف باملنتجات وغير ذلك.
في  بدورها  للقيام  باململكة  الصناعية  التجارية  الغرف  حث   -11
مع  ش��راك��ة  ف��ي  للدخول  الوطنية  التمور  تصدير  مؤسسات  تشجيع 
مصدري البلدان املنتجة األخرى التي لها جتربة كبيرة في هذا املجال 

)تونس.....(.
من  يكون  التمور  رابطة جتمع مصنعي ومصدري  إنشاء  يقترح   -
أهدافها املشاركة املوحدة في املعارض الدولية لألغذية لتوحيد اجلهود 
ملا  وذلك  التمور.  أمام جميع مصنعي  العقبات  وتذليل  املشاركة  وقوة 

للمعارض من أهمية للوصول لألسواق العاملية.

حصاد  مابعد  لعمليات  املثلى  الطرق  حول  العلمي  اللقاء   -
التمور )بتاريخ 29 رجب 1430هـ املوافق 22 يوليو 2009م.(

كبيراً في التقنيات  يالحظ في مجال مابعد حصاد التمور نقصاً 
العلمي  البحث  نتائج  وتعتبر  املتخصصة  لقلة األبحاث  احلديثة وذلك 
للتمور.  احلصاد  مابعد  عملية  تقنيات  تطوير  في  الرئيسي  احمل��رك 
وبهدف التعرف على املستجدات في هذا املجال مت تنظيم لقاء علمي 
قدمت من خالله محاضرات متحورت حول دور املوصفات في تصنيع 
وتسويق التمور وكذلك الطرق املثلى لعمليات مابعد احلصاد وقد مت 
في  باملركز  األبحاث  ودور  املطروحة  اإلشكاليات  إب��راز  على  التركيز 
باملواصفات  املتعلقة  األبحاث  على  التركيز  ووج��وب  لها  حلول  إيجاد 
التي متكن من التعريف باملنتج واحلد األدنى للجودة وتساهم في تنظيم 

السوق الداخلي واقتحام األسواق العاملية.
مت  فقد  احلصاد  مابعد  لعمليات  املثلى  الطرق  في خصوص  أما 
التطرق إلى تقنيات جمع التمور وتخزينها كمادة خام ثم فرزها وتعليبها 
إليصالها لألسواق كما وقع التركيز كذلك على عملية التبخير واستعمال 
مادة الفستوكسني كبديل ملثيل البرومايد. وساهم في هذا اللقاء الذي 
انعقد بقاعة النخيل ما يقارب عن 30 مشاركاً من داخل املركز الوطني 

إرشاد

ذكريات حول النخيل 

يف بوركينا فاآ�سو
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مشروع تطوير املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء
Al Hassa National Date Palm Research Center

 Project UTFN/SAU15/SAU

في إطار دراسة إمكانية إدخال زراعة 
اإلفريقية,  ال���دول  بعض  إل��ى  النخيل 
وخاصة دول الساحل اإلفريقي ملكافحة 
امل��واط��ن, مررت  دخ��ل  والرفع من  الفقر 
بالعديد  النخيل  ف��ي  مختص  كخبير 
منها  البعض  بقي  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  م��ن 
املسح  عمليات  وخ��الل  بالذاكرة,  عالقًا 
للتعرف على املناطق التي ميكن أن يزرع 
فيها نخيل التمر  مررنا مبنطقة السنو 
Seno قرب مدينة دوري )Dori( بدولة 

بوركينا فاسو على حدود النيجر, وتعتبر هذه املنطقة فقيرة جدًا, وفي 
هذه املنطقة مجرى وادي جاف ولكن يوجد به بعض النخيل املتأتي من 
البذور مع بعض الفحول وملا حتدثنا مع أهالي القرية املجاورة الذين 
يعيشون في حالة فقر مدقع هل إنهم يجنون مترًا من النخيل املجاور 
تبني أنهم ال يأكلون إال الشيص وليست لهم معرفة بتلقيح النخيل إذ 
كانوا يعتقدون انه مبجرد تعليق عذق الفحل على جذع النخلة األنثى 
من أسفل ميكن ان تلقح النخلة, ومكثنا يوما معهم فأجرينا لهم عملية 
التلقيح وكيف تتم وعندما رجعنا في العام القادم في موسم اجلني كان 
ألنهم  العارمة  الفرحة  وجوههم  تغمر  استقبالنا  في  القرية  أهالي  كل 
وألول مرة في حياتهم يأكلون مترًا حقيقيا, وكان جلهم من كبار السن 
النخيل دون معرفة كيفية احلصول  أكثر من خمسني سنة قرب  قضوا 
بأنه فعال يقدم عمال  اإلنسان  املواقف يشعر  التمر, في مثل هذه  على 

مفيدًا مباشرًا ألناس هم في اشد احلاجة إلى الغذاء.
وتعتبر نخلة التمر واحدة من األشجار القالئل القادرة على التواجد 
في مثل هذه املناطق ذات الطبيعة الصعبة والتي ميكن أن تؤمن الغذاء 

لكثير من الفقراء بإفريقيا.  

ذكريات حول النخيل 

يف بوركينا فاآ�سو

د. عبد اهلل بن عبد اهلل

كبير اخلبراء وخبير إنتاج النخيل  مبنظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة 
املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء
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أجرى املركز الوطني ألبحاث 
النخيل والتمور باألحساء، دراسة 
سقوط  نتيجة  الفقد  نسب  على 
املختلفة  نضجها  مبراحل  الثمار 

أثناء النمو وعند جنيها. 
الرئيسي  ال��ب��اح��ث  ب��ني  وق���د 
علي  ب��ن  نبيل  امل��ه��ن��دس  للبحث 
فقد  نسبة  أع��ل��ى  أن  الوصيبعي 
للتمور الساقطة على األرض من 
رزيز(  شيشي،  )خ��الص،  النخيل 
كانت لصنف الرزيز، إذ بلغ نسبة 
الفقد ثلث اإلنتاج للنخلة الواحدة 

خالل مراحل نضج الثمرة. 
النخلة،  ارتفاع  التالية:  القياسات  بعمل  ميدانياً  البحث  مت  وقد 
عدد أوراقها، عدد العذوق لكل نخلة، وزن الفاقد في مرحلة )الكمري 
للنخلة  الكلي  اإلنتاج  ( أسبوعيا، معدل  التمر   – الرطب   – )خ��الل( 
)وزن العذوق بعد القطع + وزن الثمار الساقطة الكلي(، وأخيراً معدل 

اخلسارة املادية للنخلة على أساس وحدة الوزن.
املختلفة  نضجه  مبراحل  الثمار  تساقط  أن  الدراسة  وأوضحت 
التمور على  امل��ادي من سقوط  الفقد  نسبة  بلغت  إذ  بالصنف  يتأثر 
في   32 الرزيز  لصنف  للنخلة  الكلي  اإلنتاج  لقيمة  منسوبا  األرض 
املائة، 10 في املائة لصنف اخلالص، 20 في املائة لصنف الشيشي.. 
الثمار تساقطا في  التمر أعلى مراحل  النتائج أن طور  كما أظهرت 
جميع األصناف حيث بلغت نسبة كمية الفقد للتمور الناضجة %96 

من إجمالي الثمار الساقطة لصنف الرزيز.  
عدة  إلى  األرض  على  التمور  سقوط  أسباب  الوصيبعي  وأرج��ع 
عوامل منها عدم انتظام عملية الري، التسميد، عمر النخلة، التلقيح، 

إال أن العامل الرئيس هو عملية اجلني أو احلصاد اليدوي للتمور. 
وفي هذا السياق، فقد بينت الدراسة ومن خالل املسح امليداني أن 
أفضل طرق اجلني اليدوية املمكن إتباعها هي عملية انزالق العذق 
على احلبل مدعومة باستخدام الكيس، احلماية من احلشرات، نظافة 

املوقع، االهتمام باجلودة، سهولة النقل، وسرعة الفرز. 
باألكياس  التغطية  باستخدام  امل��زارع��ني  الباحثون  يوصي  كما 
جلميع أصناف النخيل للحماية أيضاً من اإلصابة باحلشرات، حتسني 
اجلودة، واستخدام طريقة انزالق العذوق )مع التكييس( متزامنة مع 
نقل احملصول مباشرة ملوقع الفرز. ومن ضمن توصيات الباحثني عمل 
االقتصادية  األصناف  في  الثمار  لسقوط  تفصيلية  أخ��رى  دراس��ات 
األخرى، تطوير طريقة احلصاد ملا لها تأثير مباشر في جودة الثمار 
ومحاولة  لثمارها  تساقطاً  األق��ل  النخيل  ألن��واع  املناسب  واالختيار 
جتنب زراعة األصناف ذات الفقد العالي ما أمكن مثل صنف الرزيز. 
ومن الطبيعي أنه ميكن للمزارع االستفادة من أي ثمار متساقطة كعلف 
للحيوانات في مرحلة التمر وأيضاً في تغذية األحواض السمكية في 

حال وجودها باملزرعة.
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خ�ضائر اقت�ضادية كبرية من ت�ضاقط الثمار اأثناء وقبل اجلني

في دراسة ميدانية.. مركز أبحاث النخيل يحذر..

م. نبيل بن علي الوصيبعي
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حدث في هذه السنة حالة نادرة 
ف��ي ت��اري��خ امل��م��ل��ك��ة ب���أن طلعت 
ذلك  وح��دث  ثانية.  م��رة  النخيل 
املناخية  ل��ل��ت��غ��ي��رات  اس��ت��ج��اب��ة 
عالقة  ب��امل��ن��اخ  النبتات  فعالقة 
ل��ه نباتات  وط���ي���دة، ف��ك��ل م��ن��اخ 
معينة تتواءم مع وضعيته والنخلة 
والتي  الصحراوية  النباتات  من 

تشتهر بها اجلزيرة العربية.
ومعروف أن النخيل في املنطقة 
نهاية  في  طلعه  يبتدئ  الوسطى 
موسم  وب��داي��ة  املربعانية  موسم 
الشبط وال تطلع النخلة إال مرة واحدة في السنة. وفي حالة نادرة 
جدا رمبا تطلع بعض النخيل مرتني في السنة ويسميها العامة حينئذ 
ب� )الدثا أو لتهريف( وهي كلمة مرادفة لعبارة التخريف والذي يصيب 
لم  للنخيل ما  السنة ح��دث  أن ه��ذه  إال  أواخ��ر عمره.  اإلن��س��ان في 
يكن باحلسبان وعلى مساحة واسعة وهو أن جل النخيل في املنطقة 
الدواسر  بوادي  وانتهاء  القصيم  بداية من  ثانية  مرة  أطلع  الوسطى 
مرورا بالرياض واخلرج  وبعضاً من املناطق الثانية. وهذا دليل قاطع 
على أن هناك تغيرات مناخية ملموسة استجابت لها بعض النباتات 

كالنخيل إذ أن إحساس املزروعات باملناخ إحساس مرهف.
إلى  السنة  ه��ذه  ف��ي  ثانية  م��رة  للتطليع  النخيل  استجابات  وت��رج��ع 
املنصرمة  الفترة  ف��ي  حصلت  وال��ت��ي  احل���ادة  املناخية  التخلخالت 

إل��ى معدالت  وخاصة درج��ة احل���رارة. فقد ارتفعت درج��ة احل���رارة 
صيفية في شهر ديسمبر وهو البداية الفعلية لفصل الشتاء املنصرم. 

بينما انخفضت درجة احلرارة إلى معدالت شتوية في شهر مايو 
وهو البداية الفعلية لفصل الصيف اجلاري. مبعنى أن درجة 
النخلة  ال��ذي جعل  احل���رارة حصل فيها تذبذب ح��اد األم��ر 
ف��ي ضخ  العوامل  وت���آزرت  الشتوية  الفترة  وه��م  ف��ي  تعيش 

الدماء في عروقها فأطلعت مرة ثانية.
وتشير الروايات التاريخية أن هذه الظاهرة حصلت قبل 100 سنة في 
مدينة الدلم وحصلت قبل 10 سنوات في مدينة احلريق. وال صحة 
للمرة  النخيل  تطليع  في  وغيره  الوسم  في  األمطار  هطول  لغزارة 
الثانية، والدليل أنها حصلت في اخلرج لهذه السنة وهي لم متطر 
في الوسم البتة! عالوة على أن اخلرج في عام 1424ه� هطلت عليها 

أمطار غزيرة جداً قبيل موسم الوسم ولم تطلع النخيل مرة ثانية.
وتشير التوقعات إلى أن هذا احلمل اجلديد لن يستفاد منه ألن موسم 
البرد سيدركه وهو في مرحلة التلوين وحينئذ ال ينضج لغياب العنصر 
التخلص  ولذا يستلزم  اللون(.  لتلوينه وهي احل��رارة )طباخ  األساس 
منه عاجاًل حتى ال يؤثر على الطلع األصلي ويحمل النخلة أعباًء فوق 
وتأخر  الناجتة  الثمار  نوعية  تدهور  يسبب  الزائد  فاحلمل  طاقتها. 
نضج الثمار وعدم جتانس النضج في داخل العذق الواحد مما يعرض 
الثمار ألضرار الطيور والتساقط كما يتسبب ذلك في صعوبة جمع 
يقل  عام  في  غزيرا  حمال  حملت  التي  النخلة  بأن  علماً  احملصول. 

حملها كثيرا أو قد ال حتمل على اإلطالق في العام الذي يليه.

ظواهر مناخية اأثرت على طلع النخيل مرة ثانية

الباحث الفلكي
د.خالد بن صالح الزعاق

عضو االحتاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
k055144022@hotmail.com

إحساس النخيل بالتغيرات البيئية »مرهف«
حدثت هذه الظواهر على فترات متباعدة من القرن املاضي في الدلم واحلريق

العالقة لغزارة هطول األمطار في الوسم وغيره في التطليع مرة ثانية

مشروع تطوير املركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء
Al Hassa National Date Palm Research Center

 Project UTFN/SAU15/SAU
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د. عبد الرحمن بن سعد الداود

اآفات التمور املخزونة وقرار ال�رشاء

العملية  هذه  متر  حيث  الشراء،  لعملية  والواعي  السليم  التخطيط  تتطلب  التي  املهمة  القرارات  من  التمور  شراء  مسألة  إن 
مبراحل على حسب توجه املستهلك، فردًا كان أو تاجرًا أو مصنع، فكال منهم له ظروفه اخلاصة واحتياجاته،  فالفرد )أنا وأنت 

للبيت واألهل( يشتري بكميات تتفاوت على حسب القدرة التخزينية والثقافة السائدة في مجتمعه. 
يالحظ أن التمور إما أن تكون طازجة، وهذه تخزن في مجمدات أو ثالجات، أو تكون على هيئة متر تام النضوج )جاف( وهذا 
إما يخزن فلة )سائب( أو منضودًا )كنيز، مكبوس(. في حالة التمور الطازجة، فإنها تشترى في بداية نضج البلح على النخيل، 
وهذه عادة ال مشاكل بها في التخزين من حيث اآلفات إذا روعيت طرق التجميد والتبريد املناسب، أما التمر املجفف، فإن كان 
في حالة الفلة وفي مخزن مفتوح عادي الظروف التخزينية )بدون جتميد أو تبريد( فإن إمكانية الفساد من قبل آفات التمور 

املخزونة وارد وكبير، أما إن كان التمر منضودا وعلى نفس الظروف، فنفس اإلصابة تكون أيضا متوقعة.
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أما من ناحية التاجر فاملسألة أشد إشكاال، حيث تكون الكميات 
املشتراة كبيرة، والتخزين ممكن أن يكون في ظروف متحكم بها أو 
غير ذلك. اإلصابة هنا ميكن أن تكون مضاعفة، خاصة إذا أخذنا 
للتمور.  التداول  وكثرة  األصناف  وتنوع  الكمية  قضية  االعتبار  في 
إذا  إال  التمور في مخازنهم،  يحدث ملصنعني  أن  األم��ر ميكن  نفس 
املنتجات  من  أي  أو  الدبس  أو  العجينة  إلنتاج  التخزين  كان غرض 
التحويلية األخرى، فمسألة اإلصابة تكون أقل حساسية ولكن ال زالت 
قائمة. يتضح من هذه املقدمة أهمية املعرفة التامة بظروف التمور 
في احلقل والسوق واملخزن. في هذه املقالة سأحاول التطرق ألهم 

هذه الظروف وسبل التعامل معها.

خلفية علمية:
حتظى السعودية بنسبة تزيد عن 13% من اإلنتاج العاملي للتمور. 
منطقة  يليها  ال��ري��اض  منطقة  ف��ي  باململكة  النخيل  زراع���ة  وتتركز 
اإلنتاج  كمية  أخ��ذ  عند  وذل��ك  الشرقية  املنطقة  ث��م  وم��ن  القصيم 
باالعتبار. النخلة باململكة متر مبراحل للعناية بها مثل النظافة بعد 
واللقاح واخلف،  التشويك  والري،  والسماد  جني احملصول، احلرث 
املخازن  جتهيز  اللقاح،  وبعد  قبل  اآلف���ات  إدارة  والتسميد،  ال��ري 
واملزرعة الستقبال التمور، وفي النهاية اجلني ونقل التمور للغرض 
املخطط لها. لضمان جودة وكمية التمور ينصح بإتباع برنامج دقيق 

ملتابعة مراحل إنتاج التمور في احلقل والسوق واملخزن واملصنع. 
من أهم مراحل البرنامج هنا التالي: اإلعداد اجليد للنخلة في 
أعداد  لتقليل  وذل��ك  التمر  آف��ات  وإدارة  البلح،  آف��ات  إدارة  احلقل، 
اآلفات عموماً وآفات التمور املخزونة واملصنعة خصوصا. يتضح لنا 
أن هناك العديد من األمور التي تؤثر على التمور وجودتها، فبالنظر 
ملرحلة ما قبل اجلني جند أن، مثال، الصنف ومنطقة 
تأثير  لها  الزراعة والتلقيح واخلف والتسميد 
على النوعية، ونوع وكمية الري، ومسافات 
باآلفات.  وطيدة  عالقة  لها  ال��زراع��ة 
تأثير  لها  اآلف���ات  مكافحة  أي��ض��ا، 

مباشر بكمية وجودة املنتج.

آفات النخل:
النخل هي  آف���ات  أه��م  إن 
ال��ب��ل��ح، وت��ش��م��ل دودة  آف�����ات 
البلح الصغرى )احلتات( وحلم 
القشرية؛  واحل��ش��رات  الغبير 
وآف�����ات ال��ت��م��ر، وت��ش��م��ل دودة 
التمر واخلنفساء املنشارية. هذه 
اآلفات حتتاج لوضع نظام متكامل 
ل��ل��وق��اي��ة وامل��ك��اف��ح��ة ل��ه��ا م��ن جني 
احمل��ص��ول ل��ل��ع��ام امل��اض��ي إل���ى اجلني 

والتخزين والتصنيع لهذا العام. 

الوقاية:
للتمور  املبكر  الصرام  ف��إن  اآلف��ات  ه��ذه  من  الوقاية  ناحية  من 
وتغطية التمور بحواجز ميكانيكية في املزرعة ريثما يتم النقل وشراء 
التمور شبه الرطبة وليس اجلافة من السوق باإلضافة للتوقف عن 

الشراء بعد 1 أكتوبر، تعتبر من األمور التي تقلل من هذه اآلفات. 
الغذائية على درجة أقل من 10 درج��ات مئوية  امل��واد  أيضا تخزين 
وعدم تخزين األصناف املختلفة للتمور في مكان واحد والتأكد من 
سالمة املخزن من اآلفات قبل إحضار املنتجات والتأكد من سالمة 
الصناديق املستعملة في النقل من آفات املخازن وتنظيم تنقل التمور 
في عمليات التخزين والتصنيع والتوزيع من األمور املهمة في إدارة 

آفات التمور املخزونة. 
من األمور التي تساعد على تقليل اآلفات في احلقل نظافة القمة 
املقبلة  السنة  اآلف��ات في  تقلل من  للنخلة )اجلمارة(، حيث  النامية 
واالهتمام بشكل عام من قبل املزارع بالعناية بالنخلة يجعل منتجه 

منافس في السوق.

املكافحة:
لعمل طرق املكافحة في احلقل والسوق واملخزن واملصنع، فيجب 
املخزونة. من هذه املصادر  امل��واد  بآفات  أوال فهم مصادر اإلصابة 
وجود ثمار مصابة في احلقل أو أن مواد التخزين )أكياس وصناديق( 
ملوثة بأطوار اآلف��ة، أو املخزن به إصابة قدمية واألط��وار املختلفة 
لآلفة موجودة في شقوق وزوايا املخزن، أو أن اإلصابة جديدة بسبب 
نقل التمور في مناطق بها احلشرات نشطة وباإلمكان وضع البيض 

في هذه التمور. 
من طرق املكافحة بعض اإلجراءات الكيميائية مثل استخدام مبيد 
بروميد امليثيل الغازي، حيث أن له مفعول تدخيني يكافح كل املواد 
احلية ويستخدم للتدخني الفراغي آلفات املواد املخزونة ومنها التمور 
الثاني أقراص فوسفيد األملونيوم،  )يستخدم بحذر شديد(. اخليار 
والتي عند تعرض األقراص للرطوبة اجلوية تتحلل ويتصاعد منها غاز 
الفوسفني فيقتل احلشرات في التمور املخزونة. من الطرق اآلخرى، 

التفريغ الفراغي مع استعمال الهواء احلار اجلاف، واملكافحة 
احليوية، واملصائد الفرمونية، والتشعيع، واملصائد الضوئية، 

الكاملة وصعقها  واستعمال مصائد جلذب احلشرات 
حالة  في  الفرمونية  املصائد  واستعمال  بالكهرباء، 
ال��ت��م��ر، وإق��ام��ة احل��واج��ز على األبواب  ف��راش��ات 
املؤدية للمخزن مثل الطاردات الهوائية، وغيرها. 

أيضا هناك طرق بديلة حتت التجارب اآلن 
أن  اآلف���ات متأمل  ه��ذه  ف��ي معاملنا ض��د 
التام  التحكم  واعد في  لها مستقبل  يكون 

في اآلفات للتمور املخزنة.

أسئلة ما قبل الشراء:
في  فأنت  الكثير،  يحير  س��ؤال  تشتري؟  كيف 
املراد  املنتج  ج��ودة  على  تعتمد  ل��ق��رارات  مواجهة 
ال��ت��س��اؤالت، هل  م��ن  الكثير  ش���راؤه. طبعا عندك 

املراد  )التركيبية(  والداخلية  اخلارجية  للمواصفات  مطابق  املنتج 
شراؤها ملقابلة الطلب من الزبون. الهم اآلخر والذي تزايد خطورته، 
أن  تخاف  طبعا  امل��خ��زون��ة؟  التمور  آف��ات  بأحد  مصاب  التمر  ه��ل 

يكون التمر الذي تشتريه مصاب )مسوس؟(؟ أو أن 
الشراء من  كان  إذا  يكون مر بظروف غير صحية، 
السوق؟ ولو أن األفضل أن تشتري التمور من املصدر 

الرئيسي مباشرة، أي احلقل.

اخلــــــــــــــــــــامتــــــــــــــــــــة

إن التواصل بني املشتري واملصدر األساسي للتمور )صاحب املزرعة( من األمور املهمة التي يجب 
أن يركز عليها من ناحية توجيه املزارع للقيام بالعمليات الزراعية التي من شأنها إنتاج متر مناسب 
نوعا وكما, وأن يكون غير مصاب بآفات التمور املختلفة مما يضمن املنتج املتميز للمشتري والسعر 

املناسب للمزارع.
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للنخيل دور كبير في معيشة أجدادنا, وحتى بعد مماتهم - رحمهم الله 
-. فقد حدثني أحد كبار السن في محافظة شقراء, عن الوصايا املتعلقة 

بالنخلة وثمارها فقال: 
»كان أغلب أهل جند إذا كتب وصيته أوصى بثلث ما ينتجه نخله من ثمر 

وكرب وسعف وليف وغيرها.
حيث  )الساقي(  املسماة  الرئيسة  القناة  على  النخيل  هذه  تكون  وع��ادة 
للنخلة  األح���واض.. وحلبهم  في  تلك  مثل  وسقيا  عناية  إلى  ال حتتاج 

جعلوها في وصاياهم«.
 - مثاًل   – املصب  الواقعة على  »النخلة  أن  الوصية تفصل بحيث  وكانت 
أو سراج  أو للصوام  إلمام املسجد واملقفزية للمؤذن واخلضرية للمطوع 
والدلو  واملسقاة  والقربة  للبئر  أو  املسجد  وصيانة  لنظافة  أو  املسجد 
تكون  وق��د  للمسجد«.  حصيرا  وسعفها  للرشا  ليفها  وي��ك��ون  واحمل��ال��ة. 
الوصية للضيف أو لأليتام أو كفن للموتى أو األرامل. كما أوصى أحدهم 
ُقرَبة  األضحية  بٍجلد  وأوص��ى  ولوالديه,  له  أضحية  لشراء  نخله  ببيع 
للمسجد, وشحم األضحية لسراج املسجد. فانظر إلى بركة هذه النخلة 

في ذلك الوقت. 
من هو اللعاي؟

من أغرب ما ُذكر من الوصايا في النخلة أن أحدهم أوصى بثمرة نخيله 
)للعاي(. وسألت أحد كبار السن عن )اللعاية( املذكورين في الوصية, فقال 
هم: »من مسهم اجلوع, ويلعون أي يتضجرون من اجلوع في الطرقات«, 

أدام الله علينا الرزق والنعمة.
وتاريخها  بالوشم  أشيقر  في  املشهورة  صبيح  وصية  وهي  وصية:  أول   �

747 ه�.
� ثاني وصية: لصقر بن قطام سنة 942 ه� في أشيقر.

� ثالث وصية: لرميثة بن القضيب سنة 986 ه�.
وفي اخلتام: أوصي إخواني وأحبائي أصحاب النخيل بأن يكتبوا وصاياهم 
يراه  واملواطن كل حسب ما  الوطن  التي يحتاجها  املتعددة  البر  ألعمال 
مناسبا في هذا الوقت. كما نحمد الله تعالى على النعم التي أسبغها الله 
علينا ونؤدي حقها ونحافظ على ثروتنا االستراتيجية - النخيل - فهي 

أخيرًا وصيتي للقراء األعزاء!..

محمد بن سليمان الهدلق

صندوق التنمية الزراعيةاملركز الرئيس بالرياض

النخلة يف الو�صايا

مـــــــــــــــقـــــــــــــــال
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وتعتبر اململكة من أوائل الدول املنتجة للتمور في العالم. إال أنه يالحظ أنه ومع الزيادة الكبيرة في إنتاج 
التمور باململكة حيث تضاعف اإلنتاج أكثر من ثالث مرات خالل ربع القرن املنصرم حتى وصل اإلنتاج إلى 

قريب من املليون طن. 
وتقدر بعض املصادر أن استهالك البلح والرطب يصل إلى %50 من اإلنتاج والباقي من التمور كاملة النضج 
)اجلافة( فيخزن )يكنز( ويستهلك طوال العام. في ذروة موسم البلح والرطب تهبط األسعار إلى مستوى 
للمزارعني لتوازن  متدن في ذروة املوسم مما يؤثر على دخول املزارعني. ولذلك فالتجميد يعتبر مفيداً 
السوق، وكذلك للمستهلكني بتناوله خارج املوسم. إال أنه يالحظ أن عمليات التجميد املتبعة لدى معظم 

كيف جتمد الرطب
د. عبداهلل بن محمد الحمدان
أستاذ هندسة التصنيع 
الغذائي املشارك

قسم الهندسة الزراعية - 
كلية علوم األغذية والزراعة
جامعة امللك سعود

لم تكن هناك لدى أجدادنا وسيلة 
حلفظ الرطب والبلح لفترة أطول 
من عدة أيام أو أسابيع؛ نظرًا 
حملدودية التقنات واإلمكانات 
املوجودة في ذلك الوقت. وكانت 
الطريقة الوحيدة حلفظ التمور 
هي بعد اكتمال نضجها وجفافه 
والذي يطلق عليه “كنز أو ضمد 
التمور”. ونظرًا الحتواء هذه 
التمور كاملة النضج على نسبة 
عالية من السكر ومنخفضة من 
املاء فقد أمكن احلفاظ عليها 
طوال السنة في مرحلة النضج 
هذه.
ومع توفر التقنات وكذلك 
اإلمكانات بدأ الكثير في اللجوء 
حلفظ البلح والرطب منزليًا عن 
طريق التبريد أو التجميد. ونظرًا 
لقصر موسم الرطب ولرغبة 
املواطنني واملقيمني تناوله طازجًا 
فقد درج بعض منتجي التمور 
وكذلك املواطنون إلى حفظ 
الرطب في مجمدات ليمكن 
استهالكها طازجة خالل العام 
وخاصة في شهر رمضان املبارك. 

تـــــــــقـــــــــريـــــــــر
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التي  للتجميد  الهامة  األس��س  لبعض  االفتقار  التمور  مجمدي 
يستحسن اتباعها للحصول على أعلى جودة ممكنة من الرطب 
املجمد. فعندما يلجأ املواطنون إلى التجميد املنزلي باجتهادات 
شخصية وأحياناً خاطئة فتؤثر بالتالي على جودة الرطب املجمد. 
لتجميد  الناجحة  الطرق  توضيح  إلى  املوضوع  هذا  فيعمد  لذا 

الرطب. 
من املعلوم أن درجة حرارة التجميد ألغلب الثالجات واملجمدات 
في السوق احمللية تصل فقط إلى –18 °م وهو ما يطلق عليه 
بالتبريد الفائق )Super cooling(. حيث تشير األبحاث التي 
الزراعية  الهندسة  بقسم  الغذائية  الهندسة  معامل  في  أجريت 
بجامعة امللك سعود إلى أنه من الناحية التقنية فإن درجة التجمد 
االبتدائية للرطب أقل من تلك املوجودة في هذه املجمدات، فهي 

تتراوح ما بني –20 إلى –35 °م. ودلت نتائج تلك األبحاث على 
بالرطب  مقارنة  املجمد  الرطب  ولون  بجودة  االحتفاظ  إمكانية 
أهمية  التجارب  ه��ذه  أثبتت  ولقد  يليه.  ال��ذي  للموسم  الطازج 
التجميد الفائق ومن ثم تخزينها حتت درجة حرارة ) 30- °م( 

في االحتفاظ بخصائص التمور الطازجة. 
قام فريق مشروع التجميد بدراسة مسحية على مستوى اململكة 
للتعرف على مرئيات كل من املستهلكني واملزارعني واحملالت عن 
جتميد بيع الرطب. بينت نتائج الدراسة أن %72.5 من األسر 
نسبة  احلقيقة  في  وه��ذه  منزلياً.  والرطب  البلح  بتجميد  تقوم 
عالية تطرح أهمية املوضوع واالهتمام به وتوضيح أفضل الطرق 
املتبعة للتجميد. كما أنها تشجع فرصاً استثمارية في هذا املجال 
حيث إن نسبة من يفضل شراء الرطب املجمد العالي اجلودة من 
السوق حوالي %52. كما بني أغلب املستهلكني تفضيلهم لرطب 
السكري بنسبة %43 يليه البرحي بنسبة %22. كما لوحظ أن 
الرطب في شهر رمضان  %95.8 من األسر يستهلكون  حوالي 
من  السنوي  االستهالك  من   40% على  يزيد  ومبعدل  الكرمي 
الرطب لهذه األسر. ولهذا جانب تسويقي هام يجدر االنتباه له 

سواء على مستوى اململكة أو املسلمني في شتى أنحاء املعمورة.

المنخفضة  الحرارة  ودرجة  التجميد  سرعة 
مهمان للمحافظة على جودة المنتج:

املنتجات  من  للعديد  احلفظ  ط��رق  أفضل  من  التجميد  يعتبر 
املشابهة  العالية  بجودته  املجمد  املنتج  يحتفظ  حيث  الغذائية، 
للمنتج الطازج. وأيضاً يعتبر من الطرق السهلة والنظيفة للحفظ. 
ومن اجلانب اآلخر فاملجمد )الفريزر( بالطبع أعلى سعراً وكذلك 
العوامل  أه��م  من  التجميد  سرعة  وتعتبر  للكهرباء.  استهالكاً 
قوامها  على  باحملافظة  ال��رط��ب  ج��ودة  على  امل��ؤث��رة  األس��اس��ي��ة 
تأثير  كذلك  التجميد  ح��رارة  ول��درج��ة  الطازجة.  وخصائصها 
واضح على فترة صالحية املنتج املجمد. فمثاًل الكرز ميكن أن 
تزيد فترة صالحيته من 4 شهور إلى 18 شهر عندما تكون درجة 

حرارة املجمد –18 °م مقارنة ب - °12م.
ُوجد من التجارب املعملية أن زمن جتميد ثمار الرطب )أي وصول 
املطلوبة(  التجميد  إلى درجة ح��رارة  الثمرة  درجة ح��رارة داخل 
تفاوت بشكل كبير جداً من عدة دقائق )التجميد بالنيتروجني( 
إلى عدة ساعات )التجميد الفردي بالهواء السريع( وإلى عدة أيام 
في حالة التجميد التقليدي. وهذا بالطبع يؤثر بشكل كبير على 
جودة املنتج ومدى تشابه خواصه مع املنتج الطازج. فكلما قلت 
فترة التجميد قلت أيضاً حجم البللورات املجمدة بينما التجميد 
البطيء تزيد حجم البللورات الثلجية بني اخلاليا فيالحظ في 
احلالة األخيرة زيادة تهتك نسيج البلح والرطب عند إذابة هذه 

الثمار.

إرشادات عامة لتجميد الرطب:
القطف  مــن  الــطــازجــة  الثمار  بــجــودة  العناية  أهمية   -1

وحتى بدء التجميد:
حيث إن عملية التجميد تعتبر مكلفة نسبياً فيجب اختيار الثمار 
األعلى جودة. ويراعى جتنب جتميد البلح )البسر( حيث إن النشاط 
احليوي واإلنزميي في أعلى مراحله والذي يسبب تسريع النضج. 
التجميد  عند  البلح فقط  الثمار في حالة  وميكن جناح جتميد 
ويستحسن  املنزلية.  املجمدات  في  يتوافر  ال  قد  ال��ذي  السريع 
وذلك  التجميد  بعد اجلني إلجراء عملية  مباشرة  الرطب  جلب 
اليوم.  تكون في نفس  أن  أي  أعلى جودة ممكنة  للحصول على 



84

pa
lm

 &
 d

at
es

وأن يتم النقل والتخزين مبرداً أو على األقل مظلاًل بعيداً عن 
الفترة  في  تأخير  فكل  وقت جتميدها.  حتى  الشمس  أشعة 
بني القطف والتجميد تقلل من جودة املنتج. ويجب فرز الثمار 
والشوائب. وكذلك يجب  الصغيرة واملشوهة  الثمار  باستبعاد 
تنظيفها من األتربة واألوساخ وذلك برشها )وليس نقعها( باملاء 
البارد ثم جتفيفها بالهواء. ويراعى عدم تبقي أي قطرات من 
من  نظيفة  بقطعة  تنظيفها  أو ميكن  الثمار  على سطح  امل��اء 
القماش املبلل. وميكن تنظيف أسطح الثمار من الغبار واألتربة 

بالهواء فقط. 

عند شراء المجمد )الفريزر(:
عند شراء املجمد يراعى عدد من العوامل منها السعة املناسبة 
تخزينها.  املتوقع  املنتجات  كمية  على  تعتمد  والتي  للمجمد 
عالية  ق��درة  ذا  يكون  أن  املجمد  اختيار  عند  ي��راع��ى  كذلك 
للتجميد إلى أخفض درجة حرارة ممكنة. وهناك العديد من 
املجمدات )الفريزرات( في األسواق احمللية والتي تتباين في 
أقل درجة جتميد ممكنة. فهناك مجمدات إلى –6 °م وأخرى 
الشائع خاصة في املجمدات املستقلة عن  °12-م ولكن  إلى 
°25-م.  إلى  تصل  مجمدات  ومؤخراً  °18-م،  إلى  الثالجة 
كما  ح��رارة ممكنة.  درج��ة  أخفض  مقارنة  يتم  الشراء  فعند 
ينصح بقراءة الكتيب اخلاص باملجمد لوجود إرشادات مهمة 
ملدى درجة احلرارة وكيفية جتميد العديد من املواد الغذائية. 
استهالكه  وكذلك  املجمد  ش��راء  تكلفة  مراعاة  يتم  وبالطبع 
فقط  للرطب  مستقاًل  املجمد  يكون  أن  ويفضل  للكهرباء. 

لتجنب الفتح املتكرر لالستخدامات األخرى.
التهوية  جيد  ج��اف  مكان  في  املنزل  في  املجمد  وض��ع  يجب 
معتدل احلرارة )ال كما قد يفعله البعض في غرف أو مالحق 
5 سم على األق��ل عن احلائط  غير مكيفة( مع ترك مسافة 
ليسمح بحركة الهواء حول مكثف املجمد. ويراعى أن ال تكون 
األجهزة  ه��ي  كما  املجمد  إن  حيث  مغلق  مكان  ف��ي  الغرفة 
العطل  وعند  الغرفة.  داخ��ل  تتراكم  ح���رارة  تصدر  األخ���رى 
ميكن  حيث   املجمد  فتح  ع��دم  فيراعى  الكهرباء  انقطاع  أو 
في  يومني  إلى  لفترة متتد  داخله  احل��رارة  بدرجة  االحتفاظ 

حال بقائه مغلقاً.

نوع العبوات وطريقة التعبئة:
لتجنب  وذل��ك  الغلق  محكمة  عبوات  في  الرطب  تعبئة  يجب 
التي تنتج عن فقد األغذية  ما يطلق عليه “حروق التجميد” 
سطح  على  باهتة  أو  بنية  بقع  وج��ود  تسبب  والتي  للرطوبة 
الثمار مما يؤثر على جودة املنتج. ولذلك فال ينصح باستخدام 
عبوات الورق املقوى )الكرتونية( إال إذا كانت مغلفة ببالستيك 
البالستيكية  بالعبوات  يستعان  بل  الرطوبة.  فقد  من  يحمي 
الصلبة واحملكمة الغلق لشيوعها ورخصها. وميكن استخدام 
العبوات املعدنية املطلية من الداخل لتميزها بسرعة توصيل 

عبوات  وه��ن��اك  التجميد.  أث��ن��اء  ل��ل��ح��رارة  أسطحها 
مخصصة للتجميد إال أنها مكلفة مقارنة باملستخدمة 

حالياً.
 وللحصول على أكبر سعة تخزين باملجمد يراعى جتنب 
)املستدير(  االسطواني  الشكل  ذات  العبوات  استخدام 
متوازية  أو  املكعبة  يفضل  ب��ل  الشكل  منتظمة  وغ��ي��ر 
املستطيالت. ويفضل في حالة تخزين عدة أصناف من 
الرطب كتابة صنف التمر ومرحلة نضجه وتاريخ جتميده 
على غالف العبوة قبل وضعها في املجمد. وهناك العديد 

من املواصفات القياسية املشترطة للعبوات والتي تشمل: أن 
طعم  ب��دون  يكون  وأن  وال��روائ��ح،  الرطوبة  لنفاذ  مانعاً  يكون 
ورائحة، متوافق مع الغذاء، متني ويتحمل التداول، ال يتقصف 
مع التجميد، سهل الفتح والغلق، والكتابة عليه، مصمم لسهولة 

الصف والرص، وأخيراً التكلفة املناسبة. 

التجميد  ب������دء  ع���ن���د  م����راع����ات����ه  ي���ج���ب  م�����ا 
والتخزين:

يراعى أوالً تشغيل درجة حرارة املجمد إلى أخفض درجة قبل 
يكون  وأن  األق��ل.  واح��د على  بيوم  املجمد  الرطب في  وض��ع 
التجميد عند أقل درجة حرارة ممكنة )يفضل–30 °م(. يفضل 
تبريد الرطب في ثالجة )°5م( فور وصولها للمنزل بدالً من 
انتظارها في درجة حرارة الغرفة وحتى بداية التجميد ولكي 

ليسرع من معدل التجميد.  
أي عدم جتميد  دفعات،  الرطب على  يكون جتميد  أن  يجب 
كمية كبيرة من التمور دفعة واحدة. فالكميات الكبيرة حتتاج 
أحمالها  تتوافر  ال  قد  محدد  وقت  في  عالية  لطاقة جتميد 
يوصى  عام،  بشكل  التقليدية.  التجميد  أجهزة  في  التبريدية 
امل��راد جتميدها عن عشر  الطازج  الرطب  تزيد كمية  بأن ال 
ميكن  ي��وم  بعد  ساعة.   24 خ��الل  للمجمد  اإلجمالية  السعة 
إضافة كمية أخرى من املنتج الطازج وهكذا وملدة عشرة أيام 
كبيرة  بكميات  الطازج  الرطب  وضع  جتنب  يعني  مما  مثاًل. 
في املجمد مرة واح��دة، وذلك للحصول على منتج ذي جودة 
املنتج.  ج��ودة  على  يؤثر  ال��ذي  التجميد  ب��طء  ولتجنب  أعلى 
ويراعى مسح وتنشيف العبوات قبل وضعها في املجمد لتجنب 
التصاق العبوات ببعضها. ومن ثم وضع العبوات في املنطقة 
األشد برودة باملجمد )عادة يوضح ذلك في كتيب اإلرشادات 
للمجمد(. كذلك يراعى ترك مسافات بسيطة بني العبوات في 
املجمد لتسريع التجميد ومن ثم ميكن رصها بجانب بعضها 

بعد اكتمال التجميد.
من الناحية العلمية، يفضل زيادة مساحة التمور املعرضة لهواء 
التجميد. وذلك بتجنب جتميد التمور في كتل، بل تكون مفردة 
أو في طبقة واحدة بقدر اإلمكان.  ويفضل أن يكون التجميد 
إلى الثمار مباشراً أي بدون عبوات حيث إن العبوات تبطيء 
عملية التجميد. بعد ذلك تعبأ في عبوات. وبعد اكتمال عملية 
التجميد  إلى درجة حرارة  الثمرة  التجميد )أي وصول كامل 
مناسبة  عبوات  في  املجمدة  التمور  تعبأ  أن  املطلوبة(، ميكن 
التمور  من  الرطوبي  الفقد  لتقليل  وكذلك  التخزين  لسهولة 
هذه  تتطلب  ق��د  التطبيقية  الناحية  م��ن  ول��ك��ن  )اجل��ف��اف(. 
مكلفة خاصة  وأجهزة  إمكانيات  املباشر(  )التجميد  الطريقة 
املنزلية  باملجمدات  عملها  أن  كما  التجارية.  باملشروعات 

كبيراً، لذلك يستعاض  ووقتاً  يتطلب جهداً 
بتصغير  ذل����ك  ع���ن 

تـــــــــقـــــــــريـــــــــر



النخيل و التمور

85

1430هـ رمضان
palm & dates

حجم العبوات وتكون هناك مسافات بني العبوات وجتنب ضغط 
الثمار داخل العبوة ما أمكن ذلك.

ويراعى جتنب تذبذب درجة حرارة املجمد باختيار املجمد اجليد 
مع الصيانة الدورية وكذلك تقليل فتح غطاء املجمد حتى ال يسبب 
ذلك تأثيراً سلبياً على جودة الرطب. فعند ارتفاع درجة حرارة 
النشاط  في  واإلنزميات  الدقيقة  الكائنات  تبدأ  املجمدة  الثمار 
وكذلك فقد يسبب بطء إعادة التجميد تكون بلورات ثلجية كبيرة 
تسبب تهتكاً خلاليا املنتج عند إذابته وبالتالي خفض جودة املنتج 

أو فساده.

توصيات عند إذابة )تسييح( الرطب المجمد:
املجمدة  العينات  أخذ  عند  املناسبة  القفازات  استخدام  يراعى 
أن  يراعى  التقدمي  في  الرغبة  وعند  التجميد”.  “حرق  لتجنب 
في  ال��رط��ب  ف��ك جتميد  يفضل  احل��اج��ة.  الكمية حسب  ت��ك��ون 
األصلية  التجميد  درج��ة  –حسب  ساعات  لعدة  )°5م(  الثالجة 
ونوع املنتج. والتبريد يفضل بدالً من ترك الثمار تذوب في درجة 
حرارة الغرفة حيث إن جودة املنتج الذي مت فك جتمده يكون أكثر 
الطازج. وميكن  باملنتج  مقارنة  التخزين  لدرجة حرارة  حساسية 
وملعدل  ال��ذوب��ان.  لتسريع  ب��ارد  ماء  في  الثمار  عبوة  وضع  أيضاً 
تسييح أسرع ميكن استخدام جهاز امليكرويف املنزلي باستخدام 
أو   )Cooking( الطبخ  من  ب��دالً   )Defrost( التسييح  وض��ع 
التسخني على أن توزع الثمار على طبق لضمان جتانس التسخني 
اكتمال تسييحه  تناول الرطب قبل  بكامل الطبق. ويراعى دائماً 

ألنه بعد التسييح الكامل تبدأ في فقد خواصها الطازجة.

بعض األخطاء الشائعة في تجميد الرطب: 
� تعبئة املجمد بالتمور مرة واحدة أو دفعات ولكن بكميات كبيرة 

أعلى من طاقة املجمد.
فقد  تسبب  م��ث��اًل(  )كرتونية  مناسبة  غير  ع��ب��وات  اس��ت��خ��دام   �

الرطوبة واكتساب الروائح.
� الفتح املتكرر للمجمد وعدم إحكام الغلق والتذبذب في درجة 

حرارة املجمد.
� عدم استخدام أخفض درجة جتمد خاصة عند بدء التجميد 

وبدء التجميد بعد التشغيل مباشرة.
� عدم مناسبة املجمد من ناحية انخفاض درجة احلرارة وكذلك 

كفاءته.
� وضع املجمد في غرف غير معزولة حرارياً وقليلة التهوية.

� عدم مراجعة الكتيبات اإلرشادية جلهاز التجميد.
� عدم اختيار ثمار من النوعية اجليدة.

� عدم ترقيم عبوات العينات وتصنيفها خاصة إذا كان هناك عدة 
أصناف من التمور أو مت فرزها على أحجام مختلفة.

كميات  وج��دول��ة  املناسب  التخطيط  ع��دم   �
الرطب املستهلكة 
السنة  خ��������الل 
شهر  ف��ي  خاصة 

رمضان املبارك.

أبحاث  وه����ن����اك 
مكثفة جترى حالياً 
ل�����دراس�����ة إط���ال���ة 
صالحية  ف�����ت�����رة 
مبراحل  ال����ت����م����ور 
املختلفة  ن��ض��ج��ه��ا 

واالستفادة املثلى منها. فهناك عدة مشاريع بحثية بعضها اكتمل 
عبدالعزيز  امللك  مدينة  قبل  من  ممولة  به  العمل  ج��ار  واآلخ��ر 
فائق اجلودة  “إنتاج رطب مجمد  بعنوان  والتقنية أحدها  للعلوم 
تشارك فيه مجموعة  من أصناف مختارة من التمور السعودية” 
وعلوم  الزراعية  الهندسة  أقسام  من  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
الغذاء والتغذية واالقتصاد الزراعي بجامعة امللك سعود إلجراء 
دراسات مكثفة للحصول على بلح ومنصف ورطب مجمد بجودة 
عالية يستمر تخزينه إلى عام كامل. اهتم هذا البحث باجلوانب 
وكذلك  للتمور  واحلرارية  الطبيعية  واخلواص  والفنية  الهندسية 
اجلوانب التغذوية واجلودة للرطب املجمد، باإلضافة إلى اجلدوى 
األبحاث  من  ع��دد  وهناك  جت��اري.  جتميد  ملشروع  االقتصادية 
الغذائي  التصنيع  معامل هندسة  في  التي جترى حالياً  األخ��رى 
بقسم الهندسة الزراعية لبحث تطوير تقنية تبريد البلح والرطب 
للمنتج. وهذا  بتقنيات خاصة للحصول على أعلى جودة ممكنة 
اإلنتاج  فائض  المتصاص  اململكة  ملزارعي  وه��ام  حيوي  املشروع 
عالي  وبلح  ومنصف  رط��ب  لتوفير  للمستهلكني  امل��وس��م،  خ��الل 
الوطني  السنة. كذلك حيوي وهام لالقتصاد  اجلودة على مدار 

كمحصول استراتيجي. 
االستراتيجية  الزراعية  احملاصيل  أن  إل��ى  اإلش��ارة  جت��در  وهنا 
لالقتصاد  هاماً  راف��داً  فتكون  دعمها  ومت  بها  واعتني  اهتم  إذا 
الوطني خاصة في األزمات -ال سمح الله-. ففي ماليزيا وخالل 
أزمة التمور االقتصادية منذ عدة سنوات ساهم في دعم اقتصاد 
ماليزيا وثباته أمام االنهيارات االقتصادية زراعتهم ودعمهم لزيت 
يتأثر  ول��م  هناك  القتصادهم  الثاني  ال��راف��د  ك��ان  حيث  النخيل 
املنتج  اآلن على هذا  التركيز  يتم  لذلك  آن��ذاك.  الكساد  بعوامل 
االستراتيجي حتى أصبحت ماليزيا أول دولة في العالم في إنتاج 
للحديث  ولعل كون هناك مناسبة أخرى  النخيل.  زيوت  وتصنيع 
عن جتربة ماليزيا في هذا املجال فهي جديرة بالتوقف عندها 
طوياًل واستفادة اململكة من هذه التجربة. ومن خالل مناقشتي مع 
املسئولني هناك فهم هناك يرحبون كثيراً بعرض جتربتهم ولبيان 
اخلطوات الطويلة التي قطعوها واجلهود الكبيرة التي عملت حتى 
وصلوا إلى هذا املستوى، واستفادة اململكة منها في مجال نخيل 

التمر. 
أما طرق احلفظ األخرى املمكنة للتمور في طور البلح  فيمكن 
احلفاظ على طور البلح بتخزينه فوق درجة حرارة التجمد وبأقل 
وناجحاً إلطالة  درجة تبريد ممكنة. ويعتبر التبريد عاماًل مهماً 
استخدام  أهمية مراعاة  أسابيع. مع  إلى عدة  البلح  فترة حفظ 
العبوات املناسبة لتقليل االكتساب الرطوبي )الذي يسبب الفساد 
والعفن( أو الفقد الرطوبي )الذي يسبب اجلفاف( من البلح وذلك 
باستخدام عبوات غير منفذة لبخار املاء. وهناك مشروع بحثي 
للعلوم  امللك عبدالعزيز  الوطنية ومدينة  البحوث  آخر من ضمن 
والتقنية تسعى لتطوير هذه التقنات. ونتمنى أن يستفيد القطاع 
اخلاص من هذا نتائج هذه املشروعات الضخمة واإلمكانيات التي 
مت توفيرها خلدمة هذا القطاع ملا فيه مصلحتهم والوطن ككل. 
وهناك جوانب وتفاصيل كثيرة عن هذا املوضوع ولكن نتوقف هنا 

خشية اإلطالة!!

وختاماً نأمل أن تتكلل هذه اجلهود باخلير ملا فيه مصلحة بلدنا 
“عمتنا”  يخدم  وأيضاً  املستهلكني  رغبات  يحقق  ومما  احلبيب 
الذي يسأل كثيراً  العزيز  املجلة  لقارئ  النخلة. والشكر موصول 

عن أجنع الطرق حلفظ الرطب املجمد وكذلك البرحي املبرد.
والله املوفق،،
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أول موقع لبورصة التمور
http://sauditmr.com

العربية  اململكة  في  ت��مور  بورصة  أول  يصدر  إلكتروني  موقع  أول  تدشني  مت 
السعودية )سعودي متر(. ميكن لبائعي ومشتري الرطب التواصل عبر املوقع.  
يحوي كذلك على منتديات عشاق النخلة والتمور يتواصلون فيما 
املتصفح على  وكذلك يطلع  بينهم عن همومهم وطموحهم. 
يحتوي  املتخصصة.  والفعاليات  األخبار  من  العديد 
امل��وق��ع ع��ل��ى ع���دة ش��اش��ات ألس��ع��ار وت����داول الرطب 
والتمور ويشمل نوع التمور وأعلى وأقل سعر. هنا 

عنوانان لشاشتي تداول الرطب والتمور. 
شاشة تداول الرطب     

شاشة تداول التمور 

dates net
متور  نت

والتمور النخيل  مجلة  موقع  تدشني 

ترقبوا.. أضخم سوق الكتروني 
للنخيل والتمور

املدارس  أن يطلع عليه طالب  والتمور. وميكن  النخيل  باملعلومات اجليدة والشاملة عن  موقع مفيد وغني 
وغيرهم. يحتوي املوقع على نبذة عن النخيل وأهم أصنافها وطرق تكاثرها. كذلك معلومات عامة عن التمور 
وأنواع الرطب والفوائد الصحية للتمور. ويحتاج إلى تصميم أفضل لواجهة املوقع. وهو موقع متميز عن 

النخيل والتمور مقدم بطريقة سهلة وسلسة باللغة العربية من دولة اإلمارات العربية املتحدة وعنوانه:

معلومات وفوائد عن النخيل والتمور

http://www.uaearab.com/nakheel/home.htm

متـــــــــــــــور نــــت

Date-palm-J.
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القنوات التسويقية داخل اململكة العربية السعودية:
القنوات التسويقية هي املعبر للتحول املباشر والغير مباشر مللكية السلع واخلدمات من املنتج 

إلى املستهلك. ومن خالل الرسمة يتضح أن هناك عدة أشكال لقنوات تسويق التمور فمثاًل:
رقم 1: يوضح أن مزارعي التمور يقومون بالبيع مباشرة للمستهلك وذلك من خالل مزرعته أو 

الوقوف على الطريق ولكن هذه القناة قليلة االنتشار.
رقم 2: قد يكون هناك قناة تسويقية طويلة متمثلة في إنتاج املنتج من املزرعة ودخول الوسيط 
لتصريف هذا املنتج من املزرعة إلى تاجر اجلملة ويقوم تاجر اجلملة ببيعها على جتار التجزئة 
القنوات  أط��ول  هي  القناة  وه��ذه  النهائي  للمستهلك  املنتج  ه��ذا  بيع  في  بدورهم  يقومون  الذين 

التسويقية.
رقم3: أما في هذه القناة فقد يقوم الوسيط ببيع املنتج إلى جتار التجزئة مباشرة دون املرور 

بتاجر اجلملة وبالتالي يستفيد من فرق السعر كإيراد له.
رقم4: قد يقوم املنتج باالتفاق مباشرة مع جتار اجلملة ويبيعونها عليهم مباشرة دون تدخل 
الوسيط في هذه العملية وبالتالي زيادة فرق السعر للمنتج أو قد يقوم املنتج بدور تاجر اجلملة 

مباشرة والبيع على جتار التجزئة وهذا يؤدي إلى زيادة في األرباح.
رقم5: قد ميلك املنتج محالت جتزئة وبالتالي البيع من هذه احملالت للحصول على إيرادات 

أعلى من القنوات السابقة.

الت�سويق الداخلي للتمور يف اململكة العربية ال�سعودية
تشجع حكومة اململكة العربية السعودية إلى النهوض بالقطاع الزراعي املنتجني على زيادة اإلنتاج مما يؤدي إلى زيادة 
األرباح إذا قابله زيادة في الطلب وارتفاع في األسعار. ولكن إذا كان هناك إنتاج وفير وعدم وجود خطط تسويقية 
لتسويق هذا املنتج فقد ينتج عنه انخفاض في األرباح إلى النصف بالتسويق التقليدي أو عدم وجود تصريف للمنتج 
مما يؤدي إلى زيادة املسترجع من اإلنتاج. وبالتالي على املنتج أن يعلم فائدة التسويق اجليد من خالل إنتاج ما يرغبه 
املستهلك وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة. ويوجد اآلن محالت متخصصة في بيع التمور فقط منتشرة في اململكة 
العاملية  التجارة  ملنظمة  اململكة  انضمام  بعد  وخاصة  البدائي  التسويق  ذا  املنتجني  لدى  التسويق  أهمية  يؤكد  مما 

ودخول املنافسني وهذه األسواق تزيد من أرباح املنتج من خالل زيادة الهامش التسويقي.
يوسف العمري
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أنــواع من  التمور داخليًا يتضح أن هناك ثالثة  ومن خالل تسويق 
التسويق:

دون  للمستهلك  مباشرة  بالبيع  وذلك  املزرعة:  من  البدائي  التسويق  أوال: 
إجراء أي عمليات تسويقية عليه )فرز أو تدريج أو تغليف أو غسيل أو حفظ...( 
هذا وميثل هذا النشاط ما يقارب 90% من جملة التسويق احمللي من خالل 
أن  أي  الطريق،  البيع على جانبي  أو  البسطات  أو  باململكة  املنتشرة  األس��واق 
هناك نسبة عالية قد تتعرض إلى اخلسارة اذا ما واجهت املنافسة ذا األصناف 
عالية اجلودة واملعلبة وقد متت عليه عمليات التسويق والتي تأتي من املنافسني 
اخلارجيني. ويرتفع سعر الرطب عنه بالنسبة للتمر احمللي وذلك لقصر مدة 

حفظه.
ثانياً: تسويق مصانع التمور: وهذا من أهم أنواع التسويق حيث يتم إضافة 
التعليب واحلفظ للتمور وهو ميثل 2% من تسويق التمور باململكة وأيضاً القيام 
ببعض العمليات التحويلية هذا وينتشر أكثر من 60 مصنع للتمور وهذه املصانع 
مت إنشائها من خالل الدعم املقدم من حكومة اململكة العربية السعودية واملتمثل 
في تقدمي القروض امليسرة واملقدم من صندوق التنمية الصناعي أو صندوق 
التنمية الزراعي. وحتتل منطقة الرياض املرتبة األولى من حيث عدد املصانع 

يليها املدينة املنورة. 
ثالثاً: تسويق للمصنع احلكومي للتمور التابع لهيئة الري والصرف باألحساء: 
وهذا التسويق عبارة عن التسويق احلكومي حيث بلغت كمية التمور املصنعة 
بها أكثر من 35 ألف طن متثل 46.1% من إجمالي كمية التمور املصنعة على 
مستوى اململكة وذلك عام 2004م ، حيث يقوم املصنع بشراء التمور النظيفة 
املصنع.  يفرضها  التي  املواصفات  وبحسب  احلشرية  اإلصابات  من  اخلالية 
ويقوم املصنع بشراء التمور بسعر تشيجعي حيث وضعت خمسة رياالت لكل 
كيلوجرام وذلك ملزارع التمور املستخدمة نظم الري احلديثة وثالثة رياالت لكل 

كيلوجرام لطرق الري التقليدية.
الفترة  خــالل  التمور  أصــنــاف  ألهــم  اجلملة  أســعــار  متوسط  تطور 

1999-2008م:
تعتبر أسعار التمور أحد األدوات التي تهم املنتجني حيث يتخذ املنتج بناءأً 

القطاع، وكذلك املستهلك  املهمة لالستثمار في هذا  القرارت  عليها عدد من 
فهو يتخذ القرار من خالل مناسبة السعر له، وتتأثر أسعار التمور بقوى الطلب 
ألهم  اجلملة  أسعار  متوسط  تطور  إل��ى   )1( اجل��دول  ويشير  عليه.  والعرض 
الفترة 1999-2008م حيث يتضح أن هناك عدم ثبات  التمور خالل  أصناف 
من زيادة أو تناقص في األسعار لهذه األصناف مما يؤكد على أن السوق يتمتع 
بالسوق املنافسة الكاملة وكذلك إلى قوى العرض والطلب. حيث يالحظ تذبذب 
في األسعار إلى سنة 2002م حيث بدأ في التزايد إلى سنة 2008م. ويالحظ 
أيضاً أن صنف اخلضري حقق أعلى زيادة في أسعار اجلملة وذلك لعام 2008م 
حيث بلغ 215.15% مقارنة بعام 1999م وحقق صنف السكري أعلى تناقص 
في األسعار حيث بلغ 86.26% لعام 2008م مقارنة بعام 1999م. ويالحظ أيضاً 
أن أعلى سعر جملة كان لصنف اخلالص حيث بلغ الكيلوجرام 11.5 ريال لعام 
2008م وأدنى سعر كان لصنف سلج حيث بلغ الكيلوجرام 5.6 ريال وذلك لعام 

2008م.
الفترة  خالل  التمور  أصناف  ألهم  التجزئة  أسعار  متوسط  تطور 

1999-2008م:
يشير اجلدول )2( إلى تطور متوسط أسعار التجزئة ألهم أصناف التمور 
خالل الفترة 1999-2008م حيث يتضح أن هناك عدم ثبات في األسعار من 
لهذه األصناف. حيث يالحظ أن هناك تذبذب في األسعار  تناقص  أو  زيادة 
أن  إلى سنة 2008م. ويالحظ أيضاً  التزايد  حتى سنة 2003م حيث بدأ في 
 %180.7 بلغ  حيث  التجزئة  أسعار  في  زي��ادة  أعلى  حقق  نبوت سيف  صنف 
وذلك لعام 2008م مقارنة بعام 1999م وحقق صنف السكري أعلى تناقص في 
األسعار حيث بلغ 76.8% لعام 2008م مقارنة بعام 1999م. ويالحظ أيضاً أن 
أعلى سعر جتزئة كان لصنف اخلالص حيث بلغ الكيلوجرام 14.1 ريال لعام 
2008م وأدنى سعر كان لصنف السلج حيث بلغ الكيلوجرام 7.1 ريال وذلك لعام 
2008م. ومن جدول )1 َو 2( يتضح أن أعلى هامش تسويقي )فرق السعر بني 
سعر التجزئة وسعر اجلملة( كان لصنف اخلالص حيث بلغ الهامش التسويقي 
حوالي 2.6 ريال وأقل هامش تسويقي كان لصنف رزيز حيث بلغ 1.4 ريال 

لعام 2008م.

جدول)2(: متوسط أسعار التجزئة ألهم أصناف التمور باململكة خالل الفترة 2008-1999م

جدول)1(: متوسط أسعار اجلملة ألهم أصناف التمور باململكة خالل الفترة 1999-2008م
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مناطق  مختلف  في  التمور  حملصول  التسويقية  الهوامش 
اململكة )2005(. 

وقد تبني أن أعلى سعر ملزرعة كان لصنف السكري حيث بلغ 9.67 
سعر  أعلى  أما  ريال/كيلو.   3.62 بِ�  سيف  لنبوت  وأدناها  ريال/كيلو 
بِ�  لنبوت سيف  وأدناها  ريال/كيلو   10.5 فبلغ  للسكري  فكان  للجملة 
4.13 ريال/كيلو. وأعلى سعر للتجزئة فكان من نصيب السكري أيضاً 

فبلغ 23.8 ريال / كيلو وبلغ أدنها للمنيفي ب� 6 ريال/كيلو.
التمور  حملاصيل  التسويقي  الهامش  في  ارتفاعاً  هناك  أن  وتبني 
الهامش  بلغ  حيث  للسكري  أعالها  وك��ان  اململكة  مناطق  مختلف  في 
وبني  ري��ال   0.83 فبلغ  اجلملة  وسعر  امل��زرع��ة  سعر  ب��ني  التسويقي  
وسعر  املزرعة  سعر  وب��ني  ري��ال   13.3  �ِ التجزئة  وسعر  اجلملة  سعر 
التجزئة 14.3 ريال وكانت نسبة سعر التجزئة إلى سعر املزرعة حوالي 

.%40.6
وكان أدناها للسلج ونبوت سيف حيث بلغ الهامش التسويقي  بني 
سعر املزرعة وسعر اجلملة 0.51 ريال وصنف املنيفي  بني سعر اجلملة 
وسعر التجزئة ريال واحد وبني سعر املزرعة وسعر التجزئة 1.55 ريال 

وكانت نسبة سعر التجزئة إلى سعر املزرعة حوالي %74.2.

القنوات التسويقية للتمور: 
يتم تسويق منتج التمور في السوق احمللي مبا يعادل 95% من جملة 
النتاج منها 91.5 % للسوق التقليدي و 8.5 % ملصانع التمور. أما بالنسبة 

للصادرات فهي متثل 5% فقط من جملة إنتاج التمور باململكة.

اململكة  مستوى  على  التمور  أســواق  بني  التكامل  معامالت 
للفترة 2000-2004م: 

اململكة  مستوى  على  التمور  أس��واق  بني  التكامل  معامالت  كانت 
للفترة من 2000 إلى 2004م للتمر السكري بني الرياض وحائل %55 
معامالت  كانت  اخل��الص  لتمر  وبالنسبة   %74 والقصيم  عسير  وبني 
التكامل بني الرياض ومكة املكرمة 59% وبني املنطقة الشرقية واملدينة 
املنورة 29% وبالنسبة لتمر البرحي كانت معامالت التكامل بني أسواق 

املنطقة الشرقية وحائل 34% وبني حائل والقصيم %52.
 نسبة الفاقد والفاقد التسويقي واالحتياجات املوردية والفقد في 

املوارد االقتصادية لعام 2005م. 

بلغ متوسط الفاقد التسويقي 122 ألف/طن وبلغ متوسط الفقد في 
املوارد االقتصادية في عام 2005م ملورد املياه 534مليون م3، واألرض 

بع�س مظاهر الأن�ضطة الت�ضويقية للتمور

تتميز اململكة العربية السعودية بإنتاج وفير من التمور ذات املواصفات العالية. ولكن املشكلة تظهر عندما تكون 
جودة  بتحسني  االهتمام  وعــدم  عليه،  هو  ما  على  احلالي  التسويق  ثبات  مع  مستقباًل  اإلنتاج  في  زيــادة  هناك 
املنتج، وكذلك نوعيته من خالل توفير مصانع لالستفادة من هذا املنتج. وهذا بطبيعة احلال سيكون له أثر غير 

جيد من خالل وجود فائض في اإلنتاج مع تدٍن في األسعار.
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في  الفاقد  نسبة  متوسط  وبلغ  ألف/طن  واألسمدة 3.9  ألف/هكتار   20
أسواق اجلملة 13.8% وفي التجزئة %13.8.

أهم املتغيرات املتصلة بخدمة النقل ملنتجي التمور في مختلف 
مناطق املمكة لعام 2005م :

مختلف  في  التمور  ملنتجي  النقل  بخدمة  املتصلة  املتغيرات  أهم  من   
أن  لوحظ  وق��د  النقل.  وسائل  وج��ود  هو  ع��ام 2005م  في  اململكة  مناطق 
املنطقة الوسطى حصلت على أعلى نسبة وبلغت التكلفة إلى اإلنتاج حوالي 

 17.6 اإلن��ت��اج  طاقة  إل��ى  بالنسبة  النقل  تكلفة  وبلغت  2.63ري��ال/ك��ج��م، 
ريال/كجم وبلغت نسبة التالف أثناء النقل 9.5% وهي األعلى بني مناطق 

اململكة. 

نصيب املنتج من كل ريال يدفعه املستهلك ألهم أصناف التمور 
للفترة 1999-2004م: 

بلغ متوسط نصيب السكري من كل ريال يدفعه املستهلك ألهم أصناف 
التمور 77% ولنبوت سيف 75.6% واخلالص 74.2 % وأقلها السلج بنسبة 

.%67.4
املشكالت التسويقية من وجهة نظر مزارعي النخيل وأهميتها 

النسبية في اململكة عام 2005م. 
من  تبني  فقد  النخيل  مزارعي  تواجه  التي  التسويقية  املشكالت  أما 

خالل أهميتها النسبية مرتبة كما يلي: 
ارتفاع املخاطر السعرية.  -1

وجود فائض من اإلنتاج ومشكالت املزادات في احلراج وقصور   -2

في أداء املؤسسات التسويقية.
انعدام الرقابة على االلتزام باملواصفات وارتفاع املخاطر الطبيعية   -3

ومشكالت العمالة وقصور أداء اخلدمات التسويقية.
ارتفاع تكاليف اإلنتاج.  -4

منافسة املستورد وارتفاع التكاليف التسويقية ومشكالت تنظيم   -5

أسواق اجلملة وعدم القدرة املالية على تسويق املنتجات.
املشكالت التسويقية من وجهة نظر مزارعي النخيل وأهميتها 

النسبية في اململكة عام 2005م. 
ارتفاع  فهي  النخيل  م��زارع��ي  ت��واج��ه  ق��د  تسويقية  مشكلة  أعلى  أم��ا 
املخاطر السعرية، وبالنسبة لتجار اجلملة والتجزئة فهي مشكالت تنظيم 
أسواق اجلملة. وأدنى مشكلة تسويقية تواجه مزارعي النخيل هي مشكالت 
تنظيم أسواق اجلملة وارتفاع التكاليف التسويقية وعدم القدرة املالية على 
تواجه  تسويقية  مشكلة  أدن��ى  وأن  املستورد،  ومنافسة  املنتجات  تسويق 

املزادات  الطبيعية ومشكالت  املخاطر  ارتفاع  جتار اجلملة هي 
التجزئة هي  تواجه جتار  تسويقية  وأدن��ى مشكلة  احل��راج.  في 

منافسة املستورد.
 

تواجه  التي  التسويقية  املشكالت  حلــل  واملقترحات  احلــلــول 
مزارعي النخيل وأهميتها النسبية :

ومن احللول املقترحة حلل هذه املشكالت التي تواجه مزارعي 
العمالية  املشكالت  وحل  التصدير  ودعم  املنتج  حماية  النخيل: 
للمنتجات  مصانع  وإن��ش��اء  تسويقية  تعاونية  جمعيات  وإن��ش��اء 
الزراعية وخفض تكاليف اإلنتاج وتوفير قروض تسويقية وتوفير 

العبوات املناسبة.

قسم االقتصاد الزراعي - كلية علوم األغذية والزراعة - جامعة امللك سعود
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تعتبر دراسة اجلدوى لهذا املشروعات ذات أهمية على مستوى الدولة 
من خالل  االستثمارية  الفرص  أفضل  على  التعرف  من خالل  وذلك 
هذه املشاريع وبالتالي ترشيد استخدام القروض املقدمة من صندوق 
التنمية الزراعي لهذه املشاريع ألن هذه األم��وال تعد أم��واالً حكومية 
)املال العام( مما يؤدي في النهاية إلى نهضة الدولة وحتقيق التنمية 
االقتصادية. ويعد محصول التمور من أهم احملاصيل املنتجة باململكة 
باململكة  املزروعة  إلى إجمالي املساحة  النخيل  تبلغ نسبة مساحة  إذ 
33% وبلغت نسبة إنتاج التمور إلى إجمالي إنتاج اململكة 40% فيالحظ 
من هذه النتائج أهمية هذا احملصول. ومن آخر اإلحصائيات لوزارة 
الزراعة فقد تبني أن مساحة النخيل باململكة بلغت157074 هكتار وبلغ 
إنتاج التمور986409 طن وذلك في عام 2008م وبلغ عدد النخيل أكثر 

من 18مليون نخلة.
ومن خالل هذه النظرة فسوف نتطرق إلى بعض النقاط التي تؤثر في 

دراسة جدوى إنشاء مصنع للتمور. 
أوال: ما هو املشروع؟ يتم توضيع الفكرة من إنشاء هذا املصنع وما 
ملخص  وكذلك  الوطني  االقتصاد  وعلى  املجتمع  على  أه��داف��ه  هي 

لنتائج هذا املشروع.
أو  املنتج  ه��و  م��ا  يوضح  وهنا  دراســـة اجلـــدوى السوقية:  ثــانــيــًا: 
املنتجات التي سيتم إنتاجها من هذا املصنع؟ وكيفية تسويقها محلياً أو 
خارجياً وما هو عالقة املنتج باملشاريع األخرى )هل يوجد متضررين 
من هذا املشروع( وكذلك حتليل الطلب والعرض ملنتجات املشروع وما 
التسويق  إستراتيجية  وما هي  السلعة  لسوق هذه  املتوقع  هو احلجم 
والتوزيع؟ وفي األخير حتديد التكاليف التسويقية املتعلقة بتسويق هذه 

السلعة؟.
ثالثًا: اختيار موقع املشروع: وهو ما يتعلق مبعلومات عن الظروف 
الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية للمشروع، وما هي مساحة املشروع، 
وكذلك تقدير التكاليف االستثمارية، وهل هناك مشاكل بيئية من هذا 
حلماية  املشروع  في  توفرها  املمكن  االحتياطات  هو  ما  أو  املشروع 

البيئة. 
رابعًا: دراسة اجلدوى الفنية للمشروع: ما هي األساليب احلديثة 
هذا  يحتاجها  ال��ت��ي  وامل��ع��دات  اآلالت  وم��ا  امل��ش��روع  ف��ي  املستخدمة 
املشروع وحتديد الطاقة اإلنتاجية ومراحل اإلنتاج وتقدير تكاليف قبل 
اإلنتاج وتكاليف اإلنشاء والصيانة وما هي املباني واإلنشاءات املضافة 

للمشروع ؟
خامسًا: حصر التكاليف الكلية )املتغيرة + الثابتة( للمشروع: 
االحتياجات  تكلفة  وما  للمشروع  اإلنتاج  مستلزمات  تكاليف  هي  ما 
اخلاصة  االهالكات  حلساب  الطريقة  وما  املدخالت؟  لهذه  السنوية 
اإلدارية  التكاليف  وما  للمشروع؟  التنظيمي  املخطط  وما  باملشروع؟ 

والتمويلية؟ وكيفية تقدير تكاليف العمالة العاملة باملشروع؟ 
لكيفية  زمني  مخطط  وض��ع  للمشروع:  الزمنية  اخلطة  ســادســًا: 

توزيع مهام املشروع من األمور اإلدارية والتسويقية واإلنشائية.
سابعًا: دراسة اجلدوى املالية للمشروع: ما مصادر التمويل الالزم 
للمشروع وكيفية حتليل التكاليف االستثمارية واإلنتاجية وما اإليرادات 
واخلصوم  األص��ول  توضح  ميزانية  ووض��ع  املشروع  هذا  من  املتوقعة 
السيولة  حتليل  من  املالي  التقييم  معايير  استخدام  وكذلك  املتوقعة 

والنسب املالية واستخدام املعايير البسيطة واملعايير املخصومة.
اإليرادات  يتم حساب  وهنا  دراســة اجلــدوى االقتصادية:  ثامنًا: 
معايير  استخدام  يتم  وفيها  للمشروع  فقط  وليس  للمجتمع  بالنسبة 
التقييم  تتشابه مع  القيمة املضافة وهي  التقييم االقتصادي وصافي 
)سعر  السعر  االقتصادية حلساب  القيم  نستخدم  هنا  أننا  إال  املالي 

الظل بدال من استخدامنا ألسعار السوق( 
تاسعًا: حتليل احلساسية للمشروع: إذا كان هناك توقع في النتائج 
في  تغير  أو  اإلنتاج  في  انخفاض  أو  التكاليف  في  تغير  من  السابقة 
األسعار أو حصل تأخير في الفترة الزمنية للمشروع فإن التقييم املالي 
اختبارات  خالل  من  التغير  هذا  حساب  في  يساعدون  واالقتصادي 

حتليل احلساسية.

فكرة مبدئية مل�رشوع اإن�صاء م�صنع التمور
تقدم حكومة اململكة العربية السعودية الدعم ملشاريع الزراعية بشتى مجاالتها وخاصة مشاريع النخيل 
والتمور ملا متثله من أهمية وطنية ومصدر لألمن الغذائي في اململكة. ولقد متثل هذا لدعم في إنشاء صندوق 
الصفحة  إنشاء هذه  للمجلة فكرة في  كانت  اإلطــار  املشاريع، ومن خالل هذا  الزراعي لدعم هذه  التنمية 
املتعلقة بدراسة اجلدوى ملشاريع النخيل والتمور باململكة وذلك لطرحها بشكل موسع في األعداد القادمة.
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قسم مصانع التمور
مكائن التعبئة والتغليف للتمور.

خطوط التنظيف والفرز والغسيل والتجفيف.
اخلطوط التحويلية للتمور.

الكمبروسرات )3 في 1( )مولد هواء + مجفف + فلتر(.
آالت تبريد املياه للمكائن وآلة إضافة املياه.

روالت مكائن التعبئة والتغليف.
التدريب.
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التي ميكن  الغذائية  امل��واد  أس��رع  أن   املعروف  وم��ن 
السكرية,  امل���واد  ه��ي  ال���دم  إل��ى  وانتقالها  امتصاصها 
أو  )جلوكوز  أح��ادي  سكر  على  احملتوية  تلك  وبخاصة 
فركتوز( أو ثنائي )سكروز(, ألن املواد السكرية في صورة 
محلول مائي ميكن امتصاصها في صورة ميسرة باملعدة 
والرطب  دق��ائ��ق(.   10-5( م��دة قصيرة  واألم��ع��اء خ��الل 
 %38 ح��وال��ي  أن��ه يحتوي على  إذ  ال��ف��ائ��دة  ه��ذه  يحقق 
من وزنه مواد سكرية و55% من وزنه ماء, و2,2%من وزنه 
أنس  فعن  ده��ون.  و%0,6  ألياف   %3 وح��وال��ي  بروتينات, 
-رضي الله عنه- قال: ) كان رسول الله -صلى الله عليه 
تكن  لم  فإن  أن يصلي,  قبل  رطبات  وسلم- يفطر على 
من  مت��رات حسا حسوات  تكن  لم  فإن  فتمرات,  رطبات 

ماء(.
ومعنى هذا أن تناول الرطب أو التمر يزود اجلسم 
مبادة سكرية بكمية كبيرة فضاًل عن السرعة في ذلك؛ 
للعمل  ومستعدتان  األمعاء  وكذلك  خالية  املعدة  ألن 
املاء  نسبة  وج��ود  ف��ي  وبخاصة  السريع,  واالم��ت��ص��اص 
املاء.  في  منقوعا  التمر  وج��ود  أو  ال��رط��ب,  في  العالية 
وهذه املادة السكرية في صورة كيميائية تخطت مرحلة 
الهضم األولي مما يساعد على رفع مستوى السكر في 
رحمه  املفتي  أنور  الدكتور  ويقول  وجيز.  وقت  في  الدم 
الله: إن األمعاء متتص املاء احمللى بالسكر في أقل من 
نقص  أع���راض  وت���زول  اجلسم  فيرتوي  دق��ائ��ق,  خمس 

السكر فيه.
 

أهمية وجبة السحور وشرب الماء
حيث إن في وجبة السحور بركة لقوله -صلى الله 
علية وسلم- في احلديث الذي رواه أنس بن مالك -رضي 
إن  حيث  بركة”  السحور  في  فإن  “تسحروا  عنه-:  الله 
فترة  خالل  اجلسم  طاقة  على  حتافظ  السحور  وجبة 
لسكر  مرتفع  مستوى  على  باحملافظة  وذل��ك  الصيام 
واألهم  املفضل  الطاقة  وهو مصدر  الدم,  في  اجللوكوز 
ملغم   90-80( االع��ت��ي��ادي��ة  مستوياته  ضمن  للجسم 
/100مللتر( دون اللجوء إلى االعتماد كليًا على أكسدة 
األحماض الدهنية أو حتلل البروتينات إلى األحماض 
األمينية الالزمة لتصنيع سكر اجللوكوز من مصادر غير 

سكرية.
واملاء في حالة اتزان في جسم الكائن احلي. فاملالحظ 
يتجرعون  قد  الصائمني  بعض  أن  رمضان  شهر  خالل 
املاء قبل اإلمساك )قبل الفجر( ظنا  زائدة من  كميات 
منهم أن ذلك قد يختزن لهم بأجسامهم فيصرفون منه 
طوال ساعات النهار فال يعطشون. ولكن ذلك ظن غير 
اجلسم,  أنسجة  في  يخزن  أن  ميكن  ال  فاملاء  صحيح, 
بالساعات األولى في  رائق  ولهذا ينطلق معظمه كبول 
ما  بأسرع  منه  اجلسم  يتخلص  أن  البد  الصباح حيث 
ميكن حتى ال يحدث ضرر وتفقد خاليا اجلسم توازنها 

فهي ال تستطيع أن تعيش في بيئة غير موزونة. 
اإلنسان  صحة  على  احملافظة  الصيام  حكم  وم��ن 

على الرغم من كل املمارسات اخلاطئة الغذائية وغ
الغذائية خالل الصيام مثل اإلكثار من تناول الطعام 

الإف���ط���ار يف رم�����ض��ان على 

ال��ت��م��ر وامل������اء غ�����ذاء �ضحي

في هذه املقالة سنتحدث 
عن مركبني مهمني ال 
يستغني اجلسم عنهما 
خاصة في شهر رمضان 
املبارك..
الثابت طبيا أن السكر 
)املوجود بنسبة عالية 
في التمر( واملاء هما أول 
ما يحتاج إليهما جسم 
اإلنسان الصائم بعد 
فترة الصوم؛ ألن نقص 
السكر في اجلسم يسبب 
اضطراب األعصاب، 
ونقص املاء في اجلسم 
يسبب قلة مقاومته 
وضعفه. وحيث إن 
الصائم عند نهاية صومه 
يكون في أشد احلاجة 
لشيئني مهمني أولهما 
مصدر غذائي لتوليد 
الطاقة بصورة سريعة 
جدًا والثاني تأمني مصدر 
مائي لتعويض النقص، 
وهذا العامالن متوفران 
في الرطب واملاء.

صحة وغذاء
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والشراب وكثرة النوم وقلة احلركة وعدم تناول وجبة السحور. ومع 
املسلم وصحة جسمه,  اآلث��ار اإليجابية كثيرة على خلق  ذلك فإن 
فسبحان القائل في صيام شهر رمضان: “وأن تصوموا خير لكم إن 

كنتم تعلمون”  � اآلية 184 سورة البقرة.

التمور وبعض فوائدها الغذائية
التمور في  اإلف��ط��ار على  املسلمني  ل��دى  ال��ع��ادات احملببة  وم��ن 
من  تخفف  الغذاء  من  مركزة  الصائم جرعة  يعطى  رمضان حيث 
شعوره باجلوع وشراهته لألكل, كما ينشط التمر العصارات الهضمية 
ويقي من اإلمساك ويعدل احلموضة في املعدة وفي الدم. وفي ذلك 
يقول احلديث الشريف: )إذا فطر أحدكم فليفطر على رطبات فإن 

لم يجد فعلى مترات فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور(. 
غذاء  التمر  ويعد  وش���راب.  ودواء  وغ���ذاء  فاكهة  ه��و  التمر  إن 
مثاليًا  لإلنسان الحتوائه على املواد الغذائية الرئيسية مثل السكر 
والفيتامينات  والبروتينات  والدهون  واملعادن  الدهنية  واألحماض 
واملاء حيث إن املاء يشكل 20% من التمر اجلاف وأكثر من  37% في 
الرطب. وحتتوي التمور على نسبة عالية من السكريات والتي قد 
التمر من  اعتبار  ومن هنا ميكن  اجل��اف,  وزنها  72% من  تزيد عن 
ثمار  فمحتوى  احل��راري��ة,  الطاقة  من  محتواها  في  الفواكه  أغنى 
التفاح  أربعة أضعاف ما حتتويه ثمار  يزيد عن  الطاقة  التمر من 
ما  وثالثة عشرة ضعف  البرتقال  ثمار  ما حتتويه  أضعاف  وسبعة 
التمر ميد اجلسم  كيلوجرام  أن  البطيخ, حيث جند  ثمار  حتتويه 
مبا يزيد عن 3000 كيلو سعرة حرارية والتي تعادل 10 كيلو جرام 
من اللحم. وقد مت إيراد الفوائد الغذائية مفصلة في العدد الثاني 
من مجلة النخيل والتمور.  اجلدول التالي يبني متوسط احتياج 

اإلنسان اليومي من الغذاء ومكونات التمور.. 

     الماء وفوائده..
والطعم  اللون  العجيب عدمي  العنصر  ذلك  احلياة,  أصل  املاء 
والرائحة الذي يكمن فيه سر احلياة وألهميته فقد ورد في 59 آية 
قرآنية في القرآن الكرمي. وتناولت اآليات القرآنية )املاء( من جوانب 
شتى وبعبارات مختلفة, وهي تشير إلى طهارته, وأهميته, وفائدته 
باعتباره نعمة كبرى أنعم الله بها على مخلوقاته من األحياء, بل 

باعتبار أصل كل شيء حي, وأصل كل حياة. 
ويحتوي املاء على العديد من العناصر الغذائية منها البوتاسيوم 
والكالسيوم واملاغنسيوم والفسفور وتلك العناصر موجودة بالفعل 
أدوارا مهمة في العمليات احليوية  في جسم اإلنسان حيث إن لها 
العناصر  على  حتتوي  التربة  ف��إن  أخ���رى,  ناحية  وم��ن  باجلسم. 
التربة  وفى  امل��اء  في  أي هناك عناصر  اإلنسان  املوجودة في جسم 
وكلهم في جسم اإلنسان وهذا املعنى في آيات القرآن الكرمي )ولقد 

خلقنا اإلنسان من ساللة من طني( وهل الطني إال ماء وتراب.
أيضا املاء ضروري لقيام معظم النشاطات احلية. إذ يعتبر الوسط 
الفعلي الذي تتواجد فيه املادة في اخلاليا احلية. وجميع الكائنات 
احلية حتتاج إلى املاء حتى تستمر في احلياة. قال تعالى: “وجعلنا 
من املاء كل شي حي” )األنبياء: 30(. ويكون املاء 73% من وزن خاليا 
اجلسم, ولكل عضو أو نسيج في اجلسم مقنناته املائية التي تبقى 
ثابتة. فاملخ مثاًل يحتفظ بنسبة 74% من وزنه ماء, وللقلب %79,3 
وللكبد   ,%76 وللعضالت  م���اء,  وزن���ه  م��ن 

وللهيكل   ,%70

العظمي 22% ولألسنان 10% من وزنها ماء.
العمليات  ج��م��ي��ع  ف���ي  ح��ي��وي��ًا,  دورًا  امل����اء  ي��ل��ع��ب  ك��م��ا 
إذا  العمليات  الفسيولوجية في جسم اإلنسان. وتختل هذه 
فقد اجلسم 10% من مائه, أّما إذا زادت هذه النسبة إلى %20, 
فإنها قد تؤدي إلى الوفاة. فاملاء عنصر ال ميكن االستغناء 
عنه. فاإلنسان ميكن أن يبقى على قيد احلياة محروما من 
الطعام شهرا كامال, ولكنه قد ال يستطيع البقاء إذ هو حرم 
أي��ام. وامل��اء يؤدي دورا كبيرا في  من املاء ملدة ثالثة أو أربعة 
معظم أنشطة اجلسم فهو في الدم, يحمل العناصر الغذائية 
إلى سائر األعضاء في اجلسم, ويعمل على طرد  األساسية 
درج���ة ح��رارت��ه ويشكل وسطا  وينظم  م��ن اجل��س��م  ال��س��م��وم 

جلميع التفاعالت اخللوية.
ومن الفوائد الغذائية والعالجية للماء ما يلي:

1- يحفظ املاء للجسم انسجامه. 
2- يساعد املاء على تنشيط وظائف الكليتني باجلسم. 

3- يساعد املاء على تنظيم درجة حرارة اجلسم. 
4- يعمل املاء على تخليص الدم من السموم. 

الكيمائية  العمليات  م��ن  كثير  ف��ي  ال��وس��ي��ط  ب���دور  ي��ق��وم   -5
واحليوية داخل اجلسم. 

اجلسم  ومي��ن��ح  للجسم,  الكيميائي  االت���زان  على  يساعد   -6
الرطوبة الالزمة. 

7-يعمل على تنشيط اجلهاز الهضمي وأعضاء اإلخراج. 
8- يعمل على تشحيم املفاصل باجلسم وترطيبها.

9- يقوم بنقل العناصر الغذائية إلى أنسجة اجلسم املختلفة.
10- يساعد على التنفس ألنه يرطب الهواء عند الشهيق.

)احلموضة  للدم  الهيدروجيني  الرقم  توازن  على  يحافظ   -11
والقلوية(. 

املاء على تنظيم درجة ح��رارة اجلسم, وحفظها في  كما يعمل 
م��دى ث��اب��ت. فعند ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة, يزيد إف���راز اجلسم من 
درج��ة ح���رارة اجل��س��م, وخفضها  تلطيف  وب��ذا يعمل على  ال��ع��رق, 
عند تبخره. أّما عند انخفاض درجة حرارة اجلو, فإن الطاقة التي 
ينتجها اجلسم توزع على جميع أعضائه عن طريق الدم والسائل 
الليمفاوي, حيث ميثل املاء القاعدة األساسية لهذه السوائل. فاملاء 
ضروري جدًا إلعادة احلياة إلى األنسجة اجلافة كذلك فهو يعادل 
الدم املركز ومينع بإذن الله حدوث التخثر كما أنه يفيد من لديه 

قابلية لتكون حصوات الكلى بإذابة األمالح ومنع ترسبها. 

الشيخ  العالمة  لفضيلة  واك��ت��ش��اف..  تجربة 
األلباني: 

األلباني«  ال��دي��ن  »ن��اص��ر  العالمة  العصر,  محدث  الشيخ  ذك��ر 
رحمة الله تعالى وغفر له - حادثة قام بتجربتها. وهذه احلادثة قد 
يستغربها الناس ولكنها تريد همة عالية؛ حيث إنه قرأ أن العالمة 
)ماء  يوما   40 مل��دة  امل��اء  استخدم  فقد  باملاء,  تعالج  قد  القيم  اب��ن 
زم��زم(. فقام بهذه التجربة وصام عن الطعام ملدة 40 يوما إال من 
املاء, وأشار الشيخ إلى أن جزءا كبيرا جدا نقص من وزنه حوالي 20 
كيلو جراما أو أكثر؛ ولكنه قد شفي من كثير من األمراض التي كان 
أن  اإلنسان ميكن  إن  فيها:  قال  بنظرية  الشيخ  وقد خرج  يعانيها, 

يعيش في حالة شربه للماء ملدة 40 يوما دون طعام.
احلاجة  أشد  في  يكون  صومه  نهاية  عند  الصائم  بأن  ونختم 
ملصدر مائي وسكري سريع لتعويض النقص الشديد وهذا ما أوصى 
به النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف:  )إذا أفطر 

أحدكم فليفطر على متر فإنه بركة, فإن لم يجد مترًا فاملاء 
فإنه َطهور( »رواه أبو داود«. وكذلك التمر فكان رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أن يصلي على رطبات 
تكن مت��رات حسا  لم  ف��إن  فتميرات  رطبات  تكن  لم  ف��إن 

حسوات من املاء.
وتقبل الله صيامكم..

م.د. خالد بن ناصر الرضيمان

رئيس قسم إنتاج 
النبات ووقايته
كلية الزراعة والطب 
البيطري- جامعة القصيم

E-mail: khalid1963@hotmail.com
www.sacorganic.org
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ر�ضوم 

اأ�ضبال 

لنخيل

ع�س ع�ضافري وعجوة بالريا�س

جاء في املعجم البن املقريء )86( )270( عن الشعبي قال : 
كتب قيصر إلى عمر: أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة 
ليست بخليقة لشيء من اخلير تخرج مثل آذان احلمير ثم تشقق عن مثل 
كالياقوت  فتكون  حتمر  ثم  األخضر  الزمرد  مثل  فتكون  تخضر  ثم  اللؤلؤ 
األحمر ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذخ أكل ثم تتشقق فتيبس فتكون 
عصمة للمقيم وزادا للمسافر فإن تكن رسلي صدقتني فال أرى هذه الشجرة 

إال من شجر اجلنة !
فكتب إليه عمر : من عبد الله عمر أمير املؤمنني إلى 
الشجرة  ه��ذه  قد صدقتك  رسلك  إن  ال��روم  ملك  قيصر 
عندنا هي الشجرة التي أنبتها الله تعالى على مرمي عليها 
السالم حني نفست بعيسى ابنها فاتق الله وال تتخذ عيسى 
إلها من دون الله فإن: }مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 

تراب ثم قال له كن فيكون * احلق من ربك فال تكن من املمترين{.
»وفي إسنادها يونس الطائي وهو ضعيف .. والشعبي عن عمر مرسل«

رسالة قيصر لعمر عن النخيل

اســـــتـــــراحـــــة
الــــــــــــــعــــــــــــــدد

لعرض رسومات األطفال الرجاء إرسالها على بريد املجلة
Email: date-palm-j.net



قصة التميرات وسؤال،،

هذه قصة كرم منقطعة النظير تضاهي كرم حامت الطائي ولكنها حدثت في حدود عام 1200 ه�. فقد كان الشيخ/
فيصل بن دخيل الله آل غليظ القبابنة كرميًا. ومن كرمه قصتنا هذه.. فقد نفد ما عنده من طعام عندما قدم عليه 
ضيوف. ولم يجد ما يقدمه لهم وكانت نخلة عنده أغلى من الناقة. إال أنه أمر اخلادم بإحضار ليف النخلة.. وكل 
ما أمره قال زد, إلى أن قال اخلادم: ظهر قلبها يا عم! فقام غفر الله له بقصه وتقدمي شحمه )اجلمارة( للضيوف. 
ونالحظ أنه لم يخبر اخلادم بنيته قطع النخلة وكان يخشى أنه يعصاه أو يرده  عن الوصول إلى شحم تلك النخلة. 

والشحم هنا يقع في رأس النخلة وهو من ألذ أجزائها..

قصة حامت الطائي تتكرر.. ولكن مع النخلة

نخلهأكـــــرم ضــيــوفــه مـــن شحم 

فعلها   تصرفات خاطئة     3 استخراج  هل ميكنك  القصة,   قراءتك  أثناء 
احمد.؟؟   

كان أحمد يعيش في مدينة كبيرة مع أبويه.. وكان يذهب كل يوم إلى املدرسة 
وأقربهم  كثيرون  وكان عنده أصدقاء  ويلتقي بأصحابه هناك..  العلوم  فيتعلم 

إليه هو خالد ..   
وفي يوم من األيام كانا هو وخالد يتمشيان في ساحة املدرسة أثناء وقت 

الفسحة. 
أحمد : خالد خالد انظر هناك..

خالد : أين؟
أحمد وهو يسخر من بعض زمالؤه : انظر إلى حمد واآلخرون .. إن فطورهم 

شهي جدا..
خالد وهو يضحك : إنهم يفطرون على متر .. مساكني يبدو أنهم ال ميلكون 

املال الكافي ليشتروا به الفطور 
أحمد : نعم يبدو هذا..  

وفي املنزل :
أحمد : أبي أريد ماال .. 

أبو احمد: باألمس أعطيتك نقودا أين صرفتها ؟ 
أحمد: لقد صرفتها على أصدقائي في املدرسة أتريد أن يقولوا عني باني ال 

املك املال؟ ثم صرخ قائال : هل تريد أن اظهر مبظهر الفقير أمام زمالئي ؟
أبوه بانزعاج: ما هذا يا أحمد أترفع صوتك علي ؟ هل تهمك املظاهر إلى 

درجة أن ترفع صوتك علي..
قبل أحمد رأس أبيه وهو يقول : آسف لم أكن اقصد يا أبي ..

أبوه: ال بأس .. ال تكررها مرة أخرى ..
أحمد : حسنا يا أبي 

أبوه: ما أخبار املدرسة؟
أب��ي مبوقف مضحك حدث  يا  ذكرتني  لقد  نعم  آه   : أحمد 

اليوم
أبوه : وما هو؟

أحمد : رأيت زمالئي يأكلون مترا في وقت الفطور 
باملدرسة, ثم قال بتكبر : مساكني ال ميلكون ماال ..

أبوه : انه بالفعل شيء رائع
أحمد – باستنكار- : ما1ذا تقول يا أبي رائع؟

“الشوكالتات”  أك��ل  وه��ل   .. بالتأكيد   : أب���وه 
و”الشبسات” هو التحضر برأيك ؟ هل أني اضر 

جسمي بهذه املأكوالت يعني أني متحضرا 
؟؟ أجاري الناس على حساب صحتي ..؟؟  

أك��ن اقصد ه��ذا ولكن هل  آآ لم   : أحمد 
تعني أن التمر مفيد جدا..؟؟ 

أبوه : بالتأكيد ياولدي .. مفيد جدا ويقي من أمراض كثيرة بإذن الله
ثم قال : يكفيك شرفا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس 
كان طعامه األسودان التمر واملاء  وهو كما تعلم قدوتنا في كل شيء .. ثم أكمل 
األب قائال : اجلميع اآلن يا ولدي يستطيع أن  يأكل هذه املأكوالت الضارة من 
الوجبات السريعة وغيره سواء كان فقيرا أو غنيا ألنه اآلن أصبح رخيصا وغير 
مكلف  أما التمر فال يأكله إال الذي يحب الرسول ويقتدي به وكذلك  املثقف 
الله ) بيت ال متر فيه جياع  الذي يعرف فوائد التمر انظر إلى حديث رسول 

أهله( فالتمر فيه من اخلير والبركة  الكثير ألهل البيت  ..  
أحمد- وهو متردد- : لكن يا أبي إنها ليست لذيذة مثل املأكوالت األخرى..

أبو أحمد – وهو يبتسم-: أتدري يا ولدي لم تظنها ليست لذيذه .. ألنك في 
احلقيقة لم تأكلها برغبتك بل نحن دائما نطلب منك أكلها فتأكلها مرغما ولم 
حتاول أن تأكلها باقتناع  .. واإلنسان املرغم على شيء ال يتلذذ به ويظنه غير 

لذيذ بالرغم من أن هذا الشيء رمبا يكون لذيذا..
أحمد – بحماس - : هذا صحيح فأنا دائما آكل التمر ألني مرغما وليس 
ألني أريد أن أتذوقه .. أريد أن أتذوقه اآلن يا أبي.. أرجوك لقد حتمست كثيرا 

ضحك األب وهو يقول : رويدك يا ولدي روي��دك.. ثم أعطاه ثالث مترات 
قائال : السنة أن تأكل ثالث مترات خذها وسم الله قبل أن تأكلها وتذكر أثناء 

أكلك لها انك تقتدي بالرسول عليه السالم .. 
اخذ أحمد التمرات واكلها باستمتاع وملا انتهى نظر إلى أبيه وهو يبتسم

أبوه : ما رأيك ؟؟
أحمد : أبي إنها لذيذة .. لذيذة جدا جدا.. ثم قال بسعادة : أنا أحب التمر 
كثيرا .. ومن الغد سوف آخذه ألصدقائي واجعلهم يجربونه بنفس الطريقة .. 
ثم نظر إلى أبيه وقال : شكرا لك يا أبي ..ونظر إلى التمر قائال: وآسف أيتها 

التمرات إلساءتي الظن بكن ,, فانا احبكن كثيرا ..

بقلم.. سلوى بنت عبدالله احلمدان
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مــــــــــــــــــقــــــــــــــــــال

د. محمد المبارك

والله السفينة قد ابتعدت عن الساحل وصارت تضرب البحر وتفرق أمواجه بجؤجها ها هي 
رأيناها تنشر  صلبا قويا متحديا أعتى األم��واج, فال ُيخشى عليها, خصوصا وقد 
شراعها عاليا في عنان السماء بإصدارها عددها األول )النخيل والتمور(. ثم هاهي تعزز هذه القوة واملتانة 
بالضرب في أعالي البحار مطمئنًة كل من شدوا أنفاسهم وهم يرونها تدخل رحلة التحدي العلمي هذه خشية 
هامات  فوق  الثاني  قلعها  فرفعت  اجلميع  طمأنة  أرادت  لقد  نعم  القاهرة..  وعراقيلها  صعوباتها  من  عليها 

الصواري والقالع شامخا يتهادى مائاًل بني طيات األمواج العاتية.. غير هياب وال وجل.
وقد جاء العدد الثاني وهو يبشر باخلير ويعد بالبقاء واالستمرار ورفع قلع جديد, و نشر شراع آخر ناصع 
البياض مع صدور كل عدد جديد على صواري شامخة قوية وعمد ثابتة مرئية من العلم واملعرفة والبحوث 

النافعة والتوعية الهادفة والروح املبدعة اخلالقة..
الله سبحانه  بإذن  وهمة التبيد  بعطاء الينضب  األمة  بناء  في  املجتمعة  املشاركات  وهنيئا على هذه  فشكرا 
وتعالى. وشكرا وهنيئا لتلك األسرة املتكاتفة املتماسكة )ملجلة اخليل والتمور( التي بدونها قدتكون الرحلة 
شاقة وقد يصبح اإلبحار مستحيال. وشكرا وهنيئا) ملجلة النخيل والتمور ( التي حظيت بصدور حانية وأيدي بارعة 
قومية... فإلى األمام في ظل تشجيع اجلميع أفرادًا ومسئولني.. حلقوا في اآلفاق مبتهجني بصيدكم بذبحكم السمني...

والسالم..

هـــاهـــي الــســفــيــنــة قــــد أبــــحــــرت..

ب�����أّن�����ا ق����ي����س����ا  م����ب����ل����غ  َم����������ن  أال 
َف��������ُح��������ُبّ أب��������ي ق�������ي�������س�.. ل���دي���ن���ا
ك������رام������ة ع�����ال�����م مي����ض����ي ال���ه���وي���ن���ا
ف��������ذي ل����ف����ظ مب�����ع�����ن�����اه�����ا.. أت����ان����ا
تقانا وأح���������������داث..  ُط����������َرف  وذي 
ح���ب���ان���ا  .. َم����������������ِنّ وال  ط����ل����ب  ب������ال 
رض�����ان�����ا ه���������ذا  ف�������ي  ي����ك����ف����ي����ه  وال 
)ت�����ل�����ي�����د( رب��������ه وف��������ي رف��������ق أت����ان����ا
وه��������ذا ال���ن���خ���ل ي����زه����و ف�����ي ق���ران���ا
منانا ب����ه����ا  وال������ت������م������ور(  )ن����خ����ي����ل 
)رحمانا( ذي  ي���ا  ن��خ��ل��ة  ف��ص��اح��ت 
وض������ج ال���ن���خ���ل ج�����ذالن�����ًا )ح���ب���ان���ا(

أب����������������اه ن������ح������ب������ه ح�������ب�������ا ي����ق����ي����ن����ا 
م�����ح�����ب�����ة م�����خ�����ل�����ص ل����ألك����رم����ي����ن����ا  
ل����ن����ش����ر ث�����ق�����اف�����ة ف�������ي ال���ع���امل���ي���ن���ا 
السنينا  ق���������ِدَم  دارٍس  رس������م  وذا 
أمينا  وإح����ك����ام  ب���إت���ق���ان  ل��ي��وص��ل��ه��ا 
ل���ي���ح���ي���ي أن����ف����س����ا ع����ل����م����ا ودي����ن����ا 
سخينا  غ�����دق�����ا  ن���ف���ح���ه  ف���ي���ب���ع���ث 
غ����������الم ب�����اس�����م�����ا ل�����ط�����ف�����ا ول����ي����ن����ا 
اسمعينا  ه���ي���ا   : ألخ���ت���ه���ا  ت����ق����ول 
وف���ي���ن���ا ِم������ّن������ا  ُم���������ٌص���������َدٍر(  و)أول 
أب����������و ق�����ي�����س ت����ع����ه����د وال�����ب�����ن�����ون�����ا 
حصينا حت���ص���ي���ن���ا  ال����ب����ي����ت  ورّب 
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املجلة العام على  املشرف   �
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)1( آيسكرمي التمر باملكسرات
املقادير:

نصف كأس متر منزوع النوى ومفروم إلى قطع صغيرة  .1
كأسا لنب زبادي قليل الدسم  .2

نصف كأس عسل نحل أو دبس )وميكن التقليل من الكمية   .3
حسب الرغبة(.

نصف كأس مكسرات مفرومة فرماً خشناً  .4

الطريقة:
يخفق اللنب الزبادي جيداً، ثم يضاف التمر واملكسرات والعسل أو 
الدبس ويحّرك املزيج حتى اخللط اجليد. يصب اخلليط في صينّية 
زجاجية  مسطحة ويغطى بورق القصدير ويوضع في املجمد )الفريزر( 
حتى يجمد جزئياً. تُخرج الصينية من الفريزر ويُقلّب اآليسكرمي بالشوكة 
جيداً. تُعاد الصينية إلى الفريزر وتترك حتى يتجّمد اآليسكرمي مّرة 
أخرى. وقبل التقدمي بحوالي خمس دقائق تُخرج الصينية من الفريزر 
ويُغرف اآليسكرمي بامللعقة اخلاصة به على شكل كرات ويجّمل بقليل 

من املكسرات املفرومة.

)2( آيسكرمي التمر بنكهة القهوة
املقادير:

كأسا حليب )ميكن استخدام قليل الدسم(  �
كأس متر منزوع النوى واألقماع  �

كأس ماء حار أو مغلي  �
كأس قشطة )كرمية خفق(  �

ملعقتني صغيرتني من مسحوق القهوة سريعة التحضير  �
كيس جيالتني  )بدون نكهة(  �

الطريقة:
يوضع التمر في كأس اخلالط الكهربائي ويضاف إليه كأس املاء 
احلار إن كان ليناً او كأس املاء املغلي إن كان مييل إلى اجلفاف، ويخلط 
حتى يذوب التمر ويصبح  كاملوز املهروس. يوضع احلليب في قدر ويرش 
عليه اجليالتني ويقلب معه، ثم يضاف التمر ويوضع القدر على النار 
النار ويضاف  القدر من على  ويحرك املزيج حتى يغلي ويغلظ. يرفع 
إليه مسحوق القهوة ويّقلب. يترك املزيج ليبرد قلياًل، ثم تضاف إليه 
القشطة املخفوقة ويصب املزيج في صينية زجاجية قليلة العمق ويغطى 
بورق القصدير ويوضع في الفريزر. بعد أن يجمد اآليسكرمي جزئياً 
يقلّب بالشوكة ويعاد إلى الفريزر بعد تغطيته. تكرر عملية التقليب مّرة 
أخرى ويعاد اآليسكرمي إلى الفريزر حتى احلاجة إليه. وقبل التقدمي 
يلني  لكي  ويترك  الفريزر  اآليسكرمي من  يُخرج  دقائق  بحوالي خمس 

قلياًل ثم يُغرف مبلعقة اآليسكرمي على شكل كرات ويقّدم. 

آيسكريم التمر

يشكل تناول اآليسكرمي )البوظة( في اجلو احلار متعة للصغار والكبار, ولكن املشكلة أن األنواع املوجودة في السوق منه مليئة بالدهون 
والسكريات املكررة التي تسبب السمنة دون أن تضيف قيمة تغذوية عدا السعرات احلرارية. وهنا, محاولة تطبيق عملّية الستخدام التمر وهو 
السكر الطبيعي الغني باملعادن التي يحتاجها اجلسم بدياًل عن السكر األبيض املكرر في وصفتني تناسب األولى البالغني الذين ال ميانعون 

وجود قطع التمر في اآليسكرمي. وتناسب الثانية الصغار الذين قد ينفع معهم عدم إظهار شكل التمر في الوصفة.

أطـــــــــــــبـــــــــــــاق

م. شريفة بنت محمد العبودي
ماجستير في التغذية
shalaboudi@hotmail.com
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ما هو سموذي التمر؟! وما مميزاته؟
طريق  عن  يحّضر  ثخني  مشروب  هو  )املخفوق(  السموذي 
باخلالط  ثلج  الفواكه مع مكعبات  أكثر من  أو  نوعني  خلط 
التحضير  سريع  منعش  صحي  م��ش��روب  وه��و  الكهربائي. 
يصلح لألطفال في الصباح خاصة في فصل الصيف، ومن 

ميزاته:
- ميكن التنويع فيه حسب املتوفر من الفواكه الطازجة مثل 
املوز أو التمر أو التفاح أو املاجنو أو الفراولة أو البرتقال أو 
الشمام، واخليار األفضل هو التمر أو ميكن استخدام الفواكه 
املجمدة مثل التوت أو الفراولة أو املاجنو أو غيرها )وعند 
استعمال الفواكه املجمدة يستغنى عن إضافة مكعبات الثلج( 

أو الفواكه املعلبة، مثل: األناناس أو اخلوخ أو الكمثرى.
- ميكن إضافة فواكه قد ال يرغب بعض الصغار في أكلها 
مثل التمر، أو مواد أخرى مغذية مثل البيض أو اجلوز دون 

أن يالحظوا وجودها.
- بالنسبة للكبار ميكن إضافة بعض اخلضراوات إلى الفواكه 
كاجلزر أو حتى اخلضراوات الورقية كاجلرجير أو البقدونس 

أو السلق للكبار أو إضافة بذر الكتان أو اجلوز الخ.
- ميكن إضافة أنواع من النكهة تساعد على إخفاء نكهات 
الفواكه املستخدمة مثل نكهة الفانيليا أو الكاكاو للصغار أو 

نكهة الدارسني أو الهيل أو غيرها للكبار.

املقادير:
ال��ن��وى واألق��م��اع )يستحسن  م��ن��زوع  التمر  م��ن  ك��أس  نصف 
قليل  إليه  يضاف  ليناً  يكن  لم  وإن  ال��لّ��ني،  التمر  استخدام 
من املاء املغلي قبل بدء إعداد الوصفة ويترك حتى يلني ثم 

يبرد(.
� موزة واحدة. 

عصير برتقالة أو عصير جريب فروت. 
من  ك��أس  نصف  أو  ال��ب��ذور،  وم��زال��ة  مقّشرة  تفاحة  نصف 
أو  الطازجة  الفراولة  من  كأس  نصف  أو  املعلّب،  األناناس 

املجّمدة أو التوت الطازج أو املجّمد.
� عدد من مكعبات الثلج )يعتمد عددها على حجمها وكمية 

الفواكه املستخدمة(.
� كمية من املاء البارد )إن تطلب األمر(.

الطريقة:
حتى  ويخلط  الكهربائي  اخل��الط  كأس  في  املكونات  توضع 
التقدمي  ك��ؤوس  ف��ي  يُصب  الثلج،  مكعبات  وتختفي  متتزج 

وميكن تناوله باملصاص.

التمر س���م���وذي  ش�����راب 
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وللحديث بقية

األمر مجرد فكرة عابرة جمعتنا الدكتور عبد الله بن محمد كان 
خيوط  خاللها  تتبلور  لم  قهوة,  فنجان  على  وأن��ا  احل��م��دان 
وعكفنا  اإلعالمية,  ورسالته  اإلص��دار  ماهية  أو  ننشده,  الذي  اإلعالمي  العمل 
التي متاثل- بال مبالغة -  على حتقيق احللم بصمت وصبر, أعددنا اخلطط 
الفكرة حللم غال سعينا لتحقيقه,  أكثر من خمسني عدد, هنا فقط حتولت 
كي نالمس واقعه احلسي, وقد يختلف معي الكثيرون عندما يقولون أن احللم 

يسبق الفكرة, ولكن ما حدث معنا كان على النقيض من ذلك.
ع��دد سنني, حتى  احللم  استمر  فقد  ال��واق��ع,  عن  تختلف  األح��الم  وألن 
صدوره  ورغ��م  والتمور«  »النخيل  مجلة  من  األول  للعدد  التجهيز  بداية  مع 
أيضًا, لم نشعر غير إحساس احللم فقط, وصدر العدد الثاني ومازلنا نعيش 
نفس اإلحساس, وتبعاته النفسية والعصبية واملادية.. فمن رحم املعاناة تولد 

اإلجنازات.
وها هو العدد الثالث الذي بني أيدينا اآلن أشعر معه بإفاقة على أرض 
الواقع, وبأن أحالمنا عانقت سماء اإلجناز, فهذا اإلصدار الفتي الذي يعد 
صناعة  في  فارقة  عالمة  كان  وتفردًا,  وتخصصًا  وكيفًا  كمًا  نوعه  من  األول 
اإلعالم املتخصص, من حيث الرؤية واملنهجية, التي يخاطب بها أهل املهنة, 
لها  شهد  راقية  صحفية  لغة  خ��الل  من  واملثقفني,  الباحثني..  املفكرين.. 
العربية بوجه  البيئة  أعماق  العدد تغوص في  أراها في هذا  املتخصصون, 
انصهر فريق  وربوعها بوجه خاص, فلقد  السعودية  العربية  واململكة  عام, 
التحرير في بوتقة العمل اجلماعي املبدع, لتقدمي خدمة صحفية متميزة 

تضارع متيز قراء العزيزة علينا مجلة »النخيل والتمور«.
أعترف وأقر أن السماء ال متطر جناحات, ولكنه العمل املخلص لوجه 
اإلصدار  لهذا  واملتابع  القارئ  قلب  إلى  مباشرة  يصل  الذي  تعالى,  الله 
الفتي, الذي ساهم في جناحه أبناء هذا الوطن املخلصني, ال أقصد هنا 
فقط فريق العمل, وإمنا أقصد الذين حملوا في أعناقهم أمانة هذه الشجرة 

يقوم عليها من صناعات تصب في مصلحة الوطن واملواطن على السواء.امل����ب����ارك����ة, وم���ا 
لقد سعينا أن تصبح مجلة »النخيل والتمور« نبض املزارع واملستثمر, بل ولسان حالهم, تشاركهم 
أفراحهم, واملعوقات التي تعترض خطاهم, تفجر املشكالت وتطرح احللول العملية, وتقدم الدراسات 
العلمية واألكادميية مبنهجية على أرض الواقع, حتاول جاهدة أن تتخطى حدود احمللية إلى آفاق 
العاملية, تطرق كل األبواب, تلمس عن قرب واقع صناعة التمور في كل األقطار العربية بحيادية شهد 
لها اجلميع, وشفافية يلمسها القارئ العزيز الذي نحترم عقله وفكره, ورؤاه التحليلية, نعم مازلنا 
في البداية, ولكن عجلة اإلجناز انطلقت حتلق معكم إلى آفاق النجاح معكم وبكم, ومازال لدينا 

الكثير الذي نقدمه بإخالص, ألنكم - بحق - تستحقون املزيد.

الواقع.. وطفرة الإجناز
سلمان بن هادي العامري
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