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الر�ؤية :
الريادة في الدراسات االبتكارية املتعلقة بالنخيل والصناعات 

التحويلية والثانوية للنخيل والتمور.

الر�سالة :
اق��ت��راح وإج����راء ودع���م ال���دراس���ات واألب���ح���اث املتخصصة 

ومنتجاته  النخيل  من  االستفادة  لتفعيل  والتمور  بالنخيل 
األساسية واملشتقة. وتوطني التقنيات املرتبطة بها. 

الأهداف :
1 - إجراء الدراسات واألبحاث النوعية لصناعة التمور ومشتقاتها والتسويق، وتشجيع أبحاث الدراسات العليا ذات 

العالقة. 
2 - نشر الوعي بأهمية النخيل والتمور عبر إصدار مجلة متخصصة للنخيل والتمور والدوريات واملطويات 

اخلاصة بذلك. وعبر إقامة الورش والدورات والندوات واملعارض ذات العالقة بالنخيل والتمور.
3 - إيجاد قاعدة معلومات خاصة بأبحاث ودراسات التمور والنخيل والصناعات التحويلية املرتبطة 

بها، وإنشاء موقع خاص بذلك على شبكات املعلومات العنكبوتية )www( وتوفيرها.
4 - التنسيق مع املراكز البحثية واجلهات ذات العالقة للمساهمة في وضع إستراتيجية شاملة 

لتنمية زراعة وصناعة التمور ومنتجات النخلة األخرى. 
5 - تشجيع املبادرات واالختراعات لتطوير آليات اجلني وتطوير صناعة التمور ومشتقات النخلة، 

وتوطينها. 

كر�سي اأبـــــــــــحاث التمور
يطمح كر�شي اأبحاث التمور اإىل اال�شتفادة من التمور عرب الدرا�شات وامل�شاريع 

من  مثيالتها  على  تتفوق،  ب��ل  لتناف�س،  مبنتجاتها  للرقي  ال��رائ��دة  البحثية 

حما�شيل اأخرى. ويقدر اإنتاج اململكة بحوايل املليون طن �شنويًا ت�شكل حوايل 

18% من االإنتاج العاملي للتمور. وحري باأن تكون اململكة الدولة الرائدة يف جمال 

التقدم التقني واال�شتفادة من نخيل التمر ومنتجاتها املختلفة. ومن ثم توطني 

هذه التقنية عرب اإدارة ودعم �شل�شلة من الدرا�شات والبحوث املتميزة التي ت�شب يف 

هذا املجال، وذلك عرب التعاون مع املراكز واجلهات املحلية والدولية ذات العالقة.

مختبر قياس اخلواص الهندسية للمنتجات



كر�سي اأبـــــــــــحاث التمور
مبادرات للكر�سي ميكن تبنيها �دعمها..

باململكة  يليق  للتمور  وتقني  ح��ض��اري  مركز  إق��ام��ة   )1
وزواره�����ا ع��ل��ى امل��س��ت��وى اإلق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي ف��ي مدينة 

الرياض.
بالتدريج  اخل��اص��ة  وامل��ق��اي��ي��س  امل��واص��ف��ات  ت��ط��وي��ر   )2
التمور  أص��ن��اف  م��ن  ول��ع��دد   – وال��ت��ص��دي��ر  والتصنيف 

املختارة ذات الصفة التجارية، ولتكون منافسة عامليًا.
إلى  والنخلة  التمور  منتجات  حتويل  في  املساهمة   )3
صناعات ذات جودة عالية وجدوى اقتصادية. مثل اجلريد 

بالبالستيك وغيرها، من أجل زراعة مستدامة.
مدى  على  النخيل  لثمار  الوراثية  الصفات  حتسني   )4

العشرين سنة القادمة.
مع  ال���ري  م��ي��اه  توفير  ف��ي  ج��دي��دة  ط��رق  استنباط   )5

احلصول على أفضل منتج.

مكافحة  في  امليثيل  لبروميد  واقتصادية  فعالة  بدائل  إيجاد   )6
آفات النخيل والتمور.

7( تطوير آليات جني التمور وخدمة رأس النخلة )ميكنة، حتكم 
آلي، .. (.

إنتاج  حلصر  اجلوية  والصور  الصناعية  األقمار  استخدام    )8
التمور وتعداد النخيل واستكشاف تأثر الثمار بظروف اخلدمة.

والتمور—  النخيل  ألبحاث  محكمة  علمية  مجلة  تأسيس   )9
بالتعاون مع الفاو أو جمعيات علمية ذات العالقة.

مستوى  على  واألب��ح��اث  للمشاريع  تنسيقي  مجلس  إيجاد   )10
اململكة، وميكن أن يكون بالتنسيق مع اجلهات األخرى من خالل 

ورش عمل دورية ملراجعة اخلطط واملنجزات.

مشروع حفظ البرحي

أجهزة التحكم في خط اإلنتاج

خط جتريبي لتصنيع التمور

خط جتريبي لتجميد الرطب
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النخيل والتمور
جملة دورية متخ�ش�شة ت�شدر عن دار قي�س للن�شر والتوزيع - جمادى الثاين - �شعبان 1431هـ

مجلـة متخصصـة
تصدر كل 3 شهر
قـيــس دار  عــن 
للنشـر والتـوزيـع

41

12

68

48

ق�ص�ص طريفة

فعــاليات

دولة العدد

مصر األولى عامليا في إنتاج التمور

متور توجد   هل 
 قليلة ال�سكريات

املؤمتر الرابع لنخيل التمر باإلمارات

؟

عن النخيل والتمور



* املواد املنشورة تعبر عن رأي أصحابها، وال تعبر بالضرورة عن رأي املجلة.

األسعار
سعر النسخة  15 رياال سعوديا

اإلشتراكات
لألفراد 55 رياال سعوديا للسنة الواحدة )4 أعداد(

للشركات واملؤسسات واجلهات احلكومية 200 ريال سعودي في السنة الواحدة

إدارة المبيعات والتسويق
0509554466

المشرف

أ. محمد بن عبد اهلل الحمدان
رئيس التحرير

أ. د. عبد اهلل بن محمد الحمدان
المدير العام

أ. سلمان بن هادي العامري
مستشارو التحرير

أ. سلطان بن عبد العزيز المهنا
أ. يوسف بن محمد العمري

* الهيئة اإلستشارية *
د. محمد بن جابر اليماني

صيدلة إكلينيكية

د. عبد الرحمن بن سعد الداود
وقاية آفات النخيل

أ. د. بكري حسين حسن
الصناعات التحويلية للتمور

د. فهد بن يحيى الجهيمي
صحة وغذاء

د. راشد بن سلطان العبيد
خدمة أشجار النخيل

د. مهدي بن معيض آل سلطان
اقتصاد النخيل والتمور

أ. د. صبحي محمد إسماعيل
تسويق واقتصاد صناعات التمور

التصميم واإلخراج الفني

المهندس: نجيب بن محمد بلغيث

* إشراف كرسي أبحاث التمور بجامعة امللك سعود

وي�ستمر التحدي ..

 ما اأ�صرعها من اأيام.. فها نحن قد ودعنا ال�صنة الأوىل من �صدور العدد

 الأول من املجلة.. وها نحن قد انطلقنا للإبحار مع �صاطئ  ال�صنة الثانية

 وبجعبتنا العديد من التحديات ومثلها من العزم والإ�صرار..

فكان من حتديات ال�صنة الأوىل والتي اأ�صر الأ�صتاذ الأديب م�صرف املجلة على حتقيقها ت�صمني كل من: مقابلة علم 

وعلمة ورحالة هذا الع�صر وهو ال�صيخ حممد بن نا�صر العبودي، الذي يعكف على تاأليف معجم النخيل. وقد حتقق 

هذا يف العدد الثالث. 

اأما التحدي الآخر والذي وبف�صل اهلل اأوفينا به مع بداية ال�صنة الثانية فهو ملف �صكريات التمور.. فهو للإجابة 

عن ت�صاوؤل الكثريين عن ال�صكريات يف التمور.. ول يكاد يخلو جمل�س اإل وكل »يفتي« عن اأي هذه التمور اأقل �صكريات 

من تلك؟.. نقل يل الوالد الأديب اأن اأحد امل�صوؤولني كان معه جدول يذكر اأن حمتوى اأحد اأ�صناف التمور )اخلل�س( 

من ال�صكريات �صفر! فلما مت التدقيق يف هذا اجلدول تعجبنا اأن هذا ال�صنف اأكرث التمور احتواء على ال�صكريات! ولقد 

حادثني عدد من الإخوة وامل�صوؤولني اآخرهم معايل وزير املياه والكهرباء عن �صحة جدول مت تداوله يف جمل�س الوزراء 

عن فوائد واأ�صرار ال�صكريات يف التمور ح�صب نوع ال�صكريات بها. و�صجعنا كذلك على تقدمي هذا امللف يف هذا العدد.

ح�صنًا.. هل هناك مرجعية يف ذلك؟! نعم!! داخل هذا العدد من جملتكم الإجابة.. وناأمل اأن تكون جملة النخيل 

اأبحاثًا مكثفة لتوفري منتجات  والتمور م�صاهمًا يف التوعية العلمية بهذا املجال وغييريه..  وباملنا�صبة نحن جنري الآن 

بالذات من  ت�صاعد  بالفعل  لعلها  الغذائية.  والقيمة  الألياف  »عالية«  ال�صكريات  »قليلة«  باأنها  التمور متتاز  جديدة من 

»يع�صق« التمور ويخ�صى من الإكثار منها.. وحتى ل تتحول التمور من ميزة اإىل م�صكلة �صحية؟!!

بنف�س  املجلة  ا�صتمرار  اإمكانية  من  قلقني  كانوا  الأحبة  بع�س  الثانية..  ال�صنة  �صواطئ  من  املجلة  اإبحار  اإىل  نعود 

الكفاءة، وذلك ل�صببني بينوها:

1 -  ت�صور قلة املو�صوعات ذات العلقة بالنخيل والتمور: قد ل ت�صدقون اأننا نعاين فعًل ولكن من م�صكلة زحمة 

املو�صوعات اإىل درجة التخمة!!.. وهي مو�صوعات ثرية جدًا.. ت�صوروا لقد ا�صطررنا اإىل حذف ملف منطقة العدد بالرغم 

من تكامله! وقمنا بتاأجيل حوايل ثلث املو�صوعات حتى ل يتحول العدد اإىل كتاب! 

2 -  ت�صور ق�صر نف�س القائمني على املجلة: فل نخفيكم اأن بع�س الأحبة قد و�صعوا اأيديهم على قلوبهم على 

اإمكانية ا�صتمرار الأعداد بعد ملحظتهم اأن عددًا من املجلت الأخرى  قد توقفت بعد �صدور العدد الأول اأو الثاين 

منها! وبف�صل اهلل، بعد كل عدد من جملتكم ي�صدر نقوم بخطوة متميزة اأخرى اإىل الأمام، ومنها اأنه قد حتقق ا�صتقرار 

الأعداد  يف  نتائجها  تطالعون  وغريها  وخارجيًا،  داخليًا  املجلة  توزيع  �صبكة  واكتمال  للمجلة  الفني  اجلهاز  وتكامل 

القادمة باإذن اهلل.

للمجلة..  التقومي احلقيقي  واآرائييكييم.. فهي  بتفاعلكم  الأكيييرث..  تقدمي  اهلل عازمون على   وبف�صل  ونحن 

وثقتنا اأنكم لن ترتددوا يف التعبري عما لديكم عن جملتكم �صلبًا )فنعاجلها( اأو اإيجابًا )فنعززها(..

الكثري لكم.. فنرتككم لل�صتمتاع  املجلة  البداية ويف جعبة  املجلة.. فلزلنا يف  ترقبوا مفاجاآت  واأخيييريًا.. 

والفائدة مع هذا العدد..

نعم 

رقم اإليداع 5662 / 1429
ردمد 1658-4554

المراسالت
حي املروج طرق امللك عبد العزيز

الرياض 11663 ص.ب 92906 

01  /  4563377  : ه��ات��ف    

01  /  4564254  : فاك��س    

0509554466  : ج����وال 

Email: info@date-palm-j.com
www.date-palm-j.net

الناشر
دار قيس للنشر والتوزيع

التوزيع
الشركة الوطنية للتوزيع

الرياض

هاتف : 4871414

فاكس : 4871460

انتظروا يف العدد القادم : 

الدور التنموي ملدينة

امللك عبد العزيز للعلوم والتنقية 

يف دعم م�شاريع  واأبحاث 

 النخيل والتمور 
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عبدالعزيز  االأم��ر  امللكي  ال�شمو  فعالياته �شاحب  ود�شن  املهرجان  ورع��ى 

ابن ماجد بن عبدالعزيز اأمر منطقة املدينة املنورة، وقد انفرد املهرجان 

وتنوعها مما  الفعاليات  وتعدد  بال�شمولية  يت�شم  اإبداعي  وت�شميم  بروؤية 

جعله مق�شدا الأ�شهر منتجي وم�شنعي التمور باململكة، كما يعد املهرجان 

نافذة تعرف مبا�شينا وحا�شرنا وم�شتقبلنا وما حتققه اململكة من تنمية 

ثقافية  وفعاليات  ل��ربام��ج  ال��زائ��ري��ن  تطلعات  ويلبي  وزراع��ي��ة  اجتماعية 

وتعزز  ودواء  ك��غ��ذاء  التمور  باأهمية  ال��وع��ي  تنمية  على  تركز  واجتماعية 

خ�شائ�س متور املدينة املنورة.

ويف ت�شريح خا�س ملجلة النخيل والتمور ذكر رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

التعاونية الزراعية املهند�س حمود بن عليثة احلربي: لقد جتاوزت قيمة 

و�شغار  املنتجني  خلدمة  االجتماعي  وال��ع��ائ��د  املحققة  النقدية  االأرب����اح 

الكلية  املبيعات  ري��ال وجت��اوزت  املنتجة ح��وايل مليونني  واالأ�ش�ر  املزارعني 

للتمور حاجز ن�شف املليار ريال فيما ا�شتقبل املهرجان ما يزيد عن ن�شف 

مليون زائر.

و اجلدير بالذكر اأن املهرجان هدف اإىل: 

ت���ح��������ق���������ي�������������������ق  *

اقت�شادية  ع��وائ��د 

التمور  ل����ق����ط����اع 

وال�������������ش������ن������اع������ات 

ال�����������غ�����������ذائ�����������ي�����������ة 

وال����������ت����������ع����������ري����������ف 

ب�����������ال�����������ف�����������ر������������س 

اال������ش�����ت�����ث�����م�����اري�����ة 

باملنطقة. 

الثق��اف�������ة  ن���ش���ر   *

والوعي باأهمية النخلة وزراعتها ومنتجاتها. 

*  دعم وتعزيز ال�شورة الذهنية عن املدينة املنورة ومقوماتها ال�شياحية 

*  تعزيز دور اجلمعية التعاونية الزراعية باملدينة املنورة و�شركائها يف تنمية 

احلركة ال�شياحية من خالل تنظيم املهرجان والفعاليات امل�شاحبة 

*  توفر فر�س العمل الأبناء املجتمع يف تنفيذ فعاليات املهرجان. 

املهرجان الدويل الثاين للتمور وال�سنـــــــــــــــــــــــــــــــــاعات الغذائية باملدينة املنورة

اجلـــمـــعـــيـــة نظمت 
التعـــــــاونيـة 
الـــــزراعـــــيـــــة مبـــنـــطـــقـــة املـــديـــنـــة 
للتمور  الـــدولـــي  املــهــرجــان  املـــنـــورة 
في  الــثــانــي  الغذائية  والــصــنــاعــات 
الله  )صلى  الرسول  مدينة  طيبة 

عليه وسلم(ـ.

فـــــعـــــالـــــيـــــات
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الرابع العدد

املهرجان الدويل الثاين للتمور وال�سنـــــــــــــــــــــــــــــــــاعات الغذائية باملدينة املنورة

*  تنفيذ االأن�شطة والفعاليات املختلفة املتنوعة لكافة اأفراد االأ�شرة. 

وتعد خيمة ال�شرة النبوية امل�شاحبة للمهرجان عمال فريدا توافد احلجاج 

ع��ل��ي��ه��ا ك��م��ج��م��وع��ات م���ن ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات ق��دم��ت ل��ه��م خ���دم���ات ال�شيافة 

والرتجمة للتعرف على �شرة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم وف�شل املدينة 

لتمور  الذهنية  ال�����ش��ورة  وتعزيز  مت��وره��ا،  وخ�شو�شية  وخ�شائ�شها  امل��ن��ورة 

الثقافية  اجل��وان��ب  وتاأ�شيل  النبوية  بال�شرة  وارتباطها  املقد�شة  االأرا���ش��ي 

للفرد امل�شلم.

ومن فعاليات املهرجان كذلك اإقامة جائزة الأف�شل لوحة فنية، وفازت لوحة 

»النخلة يف حياتنا« باجلائزة، وهي من بني 70 عماًل فنيًا تناف�شت على جائزة 

املهرجان. 

ال��ذي يقام كل عام باخل�شو�شية من  املنورة للتمور  املدينة  ومتيز مهرجان 

النبوي  امل�شجد  وزوار  توافد احلجاج  مع  يتزامن  الزمان: حيث  بركة  حيث 

ال�شريف من �شتى اأ�شقاع املعمورة.. وبركة املكان : حيث حظي نخيل املدينة 

املنورة بدعوات ومبباركة امل�شطفى عليه اأف�شل ال�شالة والت�شليم.

!

ريــــــــــال! ـــــيـــــار  مـــــل ـــــصـــــف  ن املـــــــهـــــــرجـــــــان  خــــــــــال  ـــــعـــــات  ـــــي ـــــب امل وصــــــلــــــت   •
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــرجــــــــــــان! زائــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــون  نـــــــــــــــصـــــــــــــــف   •
النبوية السيرة  خيمة  منها  املهرجان  في  متنوعة  أنشطة  عشرة  تنفيذ   •

!

»النخلة يف حياتنا« اأف�شل لوحة فازت يف امل�شابقة
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�لأمري �شعود بن عبد �هلل بن ثنيان �آل �شعود يفتتح ور�شة

)�شو�شة �لنخيل �حلمر�ء : �لتحدي( �لتي تنظمها )�شابك(

�ساحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبد اهلل بن ثنيان اآل �سعود رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع رئي�س جمل�س اإدارة  افتتح 

)�سابك( الثالثاء 14 ربيع الآخر 1431هـــ )30 مار�س 2010م( ، ور�سة )�سو�سة النخيل احلمراء : التحدي( ، التي 

تنظمها )�سابك( يف مركزها الرئي�س بالريا�س ملدة يومني ، مب�ساركة ح�سد كبري من العلماء والباحثني واخلــراء من اململكة 

اأ�سبحت )م�سكلة  التي   ، ال�سو�سة  العملية يف جمال مكافحة هذه  والتجارب  العلمية  اأ�سحاب اخلــرات  العامل  وخمتلف دول 

عاملية( تهدد م�ستقبل زراعة النخيل وحم�سولها ال�سرتاتيجي .

وأشار سمـــــوه فـــي كلـــمته االفتتــاحية 
إلى أن حكومة خادم احلرمني الشريفني 
 – تكرمي  أميا   – وكرمتها  بالنخلة  عنيت 
السيفني،  مــع  للدولة  رمـــزاً  جعلتها  بــأن 
وأولت زراعتها أعلى درجات العناية حتى 
باململكة )23( مليون  النخيل  جتاوز عدد 
طن  مليون  حوالي  محصولها  يبلغ  نخلة 

من التمور.
في  النخيل  زراعــــة  أن  ســمــوه  وذكـــر 
والكثير  اخلليجية  املنطقة  بلدان  جميع 
من الدول الشقيقة والصديقة في قارات 
آسيا وأفريقيا وأوروبا لم تسلم من أضرار 
تلك السوسة، ما يجعلها )مشكلة عاملية( 
البناء  والتعاون  اجلهود  تضافر  تستلزم 

واملراكز  الرسمية  الــدوائــر  مختلف  بــني 
والباحثني  الــعــلــمــاء  وتشجيع  الــبــحــثــيــة، 
الستنفار  العــــــالم  أرجـــاء  مختلف  فــي 
احللول  واستنباط  اإلبداعية  ملكاتـــــــهم 
كبير،  الــتــحــدي  أن  مـــؤكـــداً  ــتــكــاريــة،  االب
حيث  خفي(،  )عــدو  السوسة  أن  السيما 
النخلة،  تقضي جل أطوارها داخل جذع 
املراحل  فــي  إال  اكــتــشــافــهــا  يــصــعــب  مــا 
املــتــأخــرة، ومـــن ثــم انــتــقــال الــعــدوى من 
يجعل  ما   ، جاراتها  إلى  املصابة  النخيل 
األساليب  إلى  التوصل  هو  امللح  اجلانب 

احلديثة للكشف املبكر.
وزير  معالي  الورشة  في  كما حتــدث 
الرحمن  عبد  بن  فهد  الدكتور  الــزراعــة 

اجلهود  على  األضــــواء  ملقياً   ، بالغنيم 
الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية 
الزراعية املنشودة ، مبا في ذلك تشجيع 
اإلعانات  تقدمي  عــــــبر   ، النخيل  زراعــة 
للفسائل املمـــــــتازة، وشراء جزء من إنتاج 
املناطق الرئيسة بسعر مجز، ثم تصنيعه 
والصـــــــديقة  الشقيقة  للدول  وتصديره 
حتقيق  فــي  اململكة  إســهــامــات  ضمــــن 
العاملي، كما تناول معاليه  الغذائي  األمن 
سوسة  مكافحة  في  الــزراعــة  وزارة  دور 
اآلفات  مــن  وغــيــرهــا  احلــمــراء،  النخيل 
الزراعية بالتعاون مع الشركات الزراعية 

الكبرى واملزارعني.
كــذلــك ألــقــى األســتــاذ فهد بــن سعد 

                        

بحضور معالي وزير الزراعة ، ومشاركة علماء بارزين من 
مختلف أنحاء العالم :

فـــــعـــــالـــــيـــــات
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الشعيبي نائب الرئيس التنفيذي لألسمدة 
أن خطر سوسة  فيها  ذكر  كلمة  بسابك 
النخيل احلمراء امتد ليشمل العديد من 
، ما  دول آسيا وأوروب��ا وشمال أفريقيا 
ميثل حتدياً كبيراً ملستقبل نخيل التمور 
في عالم اليوم، كما يشكل حتدياً أكبر أمام 
صفوة العلماء والباحثني واخلبراء الذين 
حلول  عن  للبحث  )سابك(  استقطبتهم 
اآلفة  ملجابهة هذه  وطرق حتكم جديدة 
اخلطيرة ، مشيراً إلى أن رعاية الشركة 
لهذه الورشة تأتي تعزيزاً إلسهاماتها في 
كونها  االجتماعية(،  )املسؤولية  مجال 

ليست فقط الشركة العاملية الرائدة في 
هي  بل   ، والتقنية  الصناعية   املجاالت 
مجال  في  ال��رائ��دة  الشركات  من  أيضاً 
تتبنى  حيث  االج��ت��م��اع��ي��ة(،  )امل��س��ؤول��ي��ة 
الصناعية  استراتيجياتها  جانب  إلى   –
تعزيز  إل��ى  ت��رم��ي  اجتماعية  رس��ال��ة   –
مجتمعها  خدمة  برامج  في  إسهاماتها 
احمللي واملجتمعات اخلارجية التي توجه 

إليها منتجاتها وخدماتها .
الورشة  أن  إل����ى  اإلش�������ارة  جت����در 
هي:  رئيسة،  محاور  أربعة  ح��ول  دارت 
لسوسة  ال���راه���ن  ال���وض���ع  اس���ت���ع���راض 

تقنيات  السوسة،  بيئة  احلمراء،  النخيل 
لآلفة..  املتكاملة  واملكافحة  اكتشافها، 
العلماء،  كبار  من  جمع  بعدها  وحت��دث 
مايكل  الدكتور  املثال:  سبيل  على  منهم 
ال��ع��ل��م��ي حمل��ط��ة أبحاث  ف��ي��ري امل���دي���ر 
النخي������ل ف�������ي إس�����ب���انيا، الب���روفي��س�ور 
ميشيل باريال رئيس قسم علم احلشرات 
الدكتور  ديفيز(،   – )كاليفورنيا  بجامعة 
ري��ت��ش��ارد م��ان��ك��ني ال��ب��اح��ث ف���ي وزارة 
باحثني  جانب  إل��ى  األمريكية،  ال��زراع��ة 
مميزين من اململكة والبحرين واإلمارات 

وكوستاريكا وإيطاليا ، وغيرها.
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 ميزانية مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء

ً
30 مليون ريال �سنويا

هل تكفي للقضاء عليها؟

باحث في علم احلشرات وزارة الزراعة باملزيد من الشفافية في بث معلومات دورية وتفصيلية عن »سوسة النخيل 
احلمراء« لطرح املعلومات للنقاشات واالستفادة منها في دعم األبحاث التي يقوم بها اخملتصون..وقال الدكتور 
عبدالرحمن بن سعد الداود رئيس اللجنة العلمية في ورشة )سوسة النخيل احلمراء: التحدي( والتي نظمتها شركة سابك في 
مركزها الرئيس بالرياض ملدة يومني ان وزارة الزراعة هي اجلهة الرسمية في اململكة الستقصاء املعلومات حول إصابات »سوسة 
النخيل احلمراء« لذا هي مطالبة في دعم الباحثني وتقدمي املعلومات الالزمة لطرحها للمناقشة والتفكير للمساعدة في القضاء 

على هذه اآلفة، وتتضمن هذه املعلومات عدد اإلصابات واملناطق املصابة والعينات التي جمعت منها.

    وأش����ار ال�����داود إل���ى أن األم����ر ال 
وإمنا  العلمي  البحث  على  فقط  يقتصر 
املعلن  فبحسب  والبشري،  امل��ادي  الدعم 
الدولة ميزانية تتراوح ما بني  عنه تدفع 
20-30 مليون ريال سنويا خلطة املكافحة، 

لكنها »قليلة جدا« بحسب تقييمه.
وش���دد ال����داود ال���ذي ش���ارك حشدا 
واخلبراء  والباحثني  العلماء  م��ن  كبيرا 
من اململكة ومختلف دول العالم أصحاب 
في  العملية  والتجارب  العلمية  اخلبرات 
مجال مكافحة هذه السوسة، على أهمية 
تكثيف الدعم احلكومي في خطة مدروسة 
على  للقضاء  القادمة  سنة   15-10 مل��دة 
»السوسة«، ألن التراخي ميكن أن يفاقم 

املشكلة.
وب��ح��س��ب رص���د ال�����داود ف���إن نسبة 
اإلصابات لم تتعد 0.3% إال أنها أخذت 
»تضخيم«  وشبه  كبيراً،  إعالميا  زخ��م��اً 
إنفلونزا  »أزم��ة  اب��ان  مبا حصل  املشكلة 
اخلنازير«، وعلل ذلك باملصالح التجارية 
وقال  الوطنية.  القيم  م��ع  تتنافى  ال��ت��ي 
ونصرف  املشكلة  نعرف حجم  أن  »يجب 
عليها بحسب حجمها، وهذا امر لن يعيق 

الدولة ألن األمر بسيط«.
الورشة  ه���ذه  ف���ي  س��اب��ك  إن  وق����ال 
تريد حلوال علمية معقولة، لذا ارتأت 
هذه  في  املهتمني  العالم  علماء  جمع 
السوسة، وبنهاية هذه الورشة سيكون 
العلماء،  ه����ؤالء  م��ع  اج��ت��م��اع  ه��ن��اك 
التي تشكر  مضيفا »ه��ذه من األم��ور 
عليها سابك ألنها مهمة وطنية بعيداً 
عن نشاط الشركة«، موصيا الشركات 

الكبرى بحذوها.
ع��ن��ه هذه  ت��س��ف��ر  ان  وع���م���ا مي��ك��ن 

»نريد  ق�����ال  ال����ورش����ة 
برنامج  إل��ى  ال��ت��وص��ل 
يحتوي على الطريقة 
الصحيحة للزراعة، 
زيارتنا  ف��ح��س��ب 
ه�������ذا األس�����ب�����وع 
ف�����ي  مل���������زارع 
ك���ان  األح��س��اء 
أخطاء  هناك 
عملية  ف����ي 
ال�������زراع�������ة، 
ان  ح���ي�����������ث 
امل������س������اف������ة 
تتجاوز  ل������م 
بني  م���ت���ري���ن 
ال�����ن�����خ�����ل�����ة 
واألخ�������������رى 
في حني م��ن 
ان  املفترض 
بنحو  ت��ك��ون 
ثمانية أمتار، 
ب����اإلض����اف����ة 
إل������ى طريقة 
والتي  ال���ري 

العمالة  على  واالعتماد  فيها،  يستخدم 
التعامل  طريقة  تعرف  ال  التي  األجنبية 

مع النخلة«.
نائب  الشعيبي  فهد  ق��ال  جانبه  م��ن 
ان  بسابك  لألسمدة  التنفيذي  الرئيس 
ال��ش��رك��ة س��ب��ق وأن ع��ق��دت ورش���ة عمل 
باحثني  لها  استقطبت  ثالث سنوات  من 
من الداخل والدول العربية، لكن لم تكن 
النتائج مرضية، وفي هذه الورشة وسعنا 
الدائرة باستقطاب باحثني دوليني، لنصل 

إلى نتائج مرضية في سبيل مكافحة هذه 
السوسة.

قد  »سابك«  أن  إل��ى  الشعيبي  ولفت 
أبحاث  ف��ي  إيجابية  نتائج  إل��ى  توصلت 
قامت بها سابقاً في املختبر، لكنها كانت 
أقل من املستوى حني تطبيقها على أرض 

الواقع.
وتسعى هذه الورشة إلى تفعيل الوقاية 
ومكافحة هذه السوسة على أسس علمية 

متكاملة.

طالب

فـــــعـــــالـــــيـــــات
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امل�ستويني  على  لي�س  والتقنية،  ال�سناعية  القالع  اأكرب  من  واحدة  اأنها  رغم 

املحلي واالإقليمي، واإمنا على امل�ستوى العاملي، اإاّل اأنها اآثرت اأن يكون لها دور 

اجتماعي  علمي ريادي، والأنها �رشكة عاملية ذات م�سداقية كربى، فقد حظيت 

فعالياتها بح�سور عاملي مكثف، ح�سدت له كل االإمكانات التي ت�سمن النجاح.

                  اال�سم العمالق من خالل ح�سها الوطني، وتعاي�سها ومعاي�ستها لرثوة 

الدولية،  الفعاليات  من  العديد  نظمت  والتمور،  النخيل  اال�سرتاتيجي  الوطن 

التي من �ساأنها احلفاظ على تراث هذه االأمة حا�رشها وم�ستقبلها.

لقد اآلت على نف�سها حتمل اأمانة وطن واأر�س واإن�سان، فح�سدت علماء وخرباء 

وكو�ستاريكا،  واإيطاليا  واأ�سبانيا  االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  وباحثني 

اململكة  وبالطبع  واالإم��ارات،  البحرين  من  العربية  الدول  خلرباء  باالإ�سافة 

– لي�س فقط نخيل  العربية ال�سعودية؛ ملناق�سة اخلطر الداهم الذي يتهدد 

فكانت  واأوروبا،  واآ�سيا  اأفريقيا  يف  العامل  دول  من  العديد  – نخيل  اململكة 

االأوىل  املرة  تكن  ومل   ، التحدي«  النخيل..  »�سو�سة  االأخرية  العمل  ور�سة 

التي ت�ستقطب فيها اخلرباء من كل دول العامل ملناق�سة هذا اخلطر اجللل الذي 

دمر ماليني االأ�سجار على م�ستوى العامل.

هذه  مثل  يخطو  من  كل  اأيدي  على  ن�سد  املتخ�س�س  املنرب  هذا  ومن  اإننا 

اال�سرتاتيجي  املح�سول  هذا  واقع  عن  ب�سدق  تعرب  فمجلة            اخلطوات، 

الوطني، ف�سالمة هذه الرثوة �سالمة لهذا الوطن، وهذه االأر�س الطاهرة..

فهذه الرثوة لي�ست جمرد نخيل وثمار، واإمنا اإن�سان ووطن..

مرة ثانية ولي�ست اأخرية ..�سكراً

ً سابك .. شكرا
مجلة النخيل والتمور
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برعاية الشيخ خليفة بن زايد

�نعقاد �ملوؤمتر �لر�بع لنخيل �لتمور يف �أبوظبي

الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة »امل���ؤمت��ر ال���دويل ال��راب��ع لنخيل ال��ت��م��ر« يف استضافت 

وال�سعادة  امل��ع��ايل  لأ���س��ح��اب  ن���ع��ي  و���س��ط ح�س�ر  اأب���ظ��ب��ي،  عا�سمتها 

وزراء الزراعة العرب والأجانب واخل��راء يف ال��دول املنتجة للتم�ر ليت�سنى لهم الط��اع على اأح��دث املعل�مات 

ال�سيخ  امل�ؤمتر  افتتح  وقد  والعامل.  املنطقة  التم�ر يف  واإنتاج  النخيل  بزراعة  العاقة  ذات  التقنية  والبتكارات 

نهيان مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي بالإمارات ومت خاله تقدمي عر�ض رائع خال حفل 

الفتتاح بالفيدي� عن النخيل واأهميتها يف املنطقة، ومن ثم تكرمي الفائزين بجائزة خليفة للنخيل والتم�ر. 

كما مت افتتاح معر�ض امل�ؤمتر ومعر�ض مل�سقات البح�ث املعرو�سة ومعر�ض ال�س�ر املتميزة.

في  املؤمتر  ه��ذا  ويأتي 
تتويجاً  ال���راب���ع���ة  ن��س��خ��ت��ه 
املبذولة  املتواصلة  للجهود 
كماً  التمور  إنتاجية  لزيادة 
أفضل  وحت��ق��ي��ق  ون����وع����اً، 
استفادة ممكنة من صناعة 
بهذه  للوصول  التمر،  نخيل 
يعزز  إلى مستوى  الصناعة 
له.   املنتجة  ال��دول  اقتصاد 
ويأتي املؤمتر الدولي الرابع 
لنخيل التمر ضمن السلسلة 
التي أطلقتها بنجاح جامعة 
املتحدة  العربية  اإلم����ارات 
ومن  قبل أح��د عشر ع��ام��اً 
وبحسب  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
شهادة من موسوعة جينيس 
تتصدر  القياسية  ل��أرق��ام 
اآلن دول��ة اإلم��ارات املرتبة 

أكبر عدد من أشجار  العالم بزراعة  األولى بني دول 
نخيل التمر )42 مليون نخلة( في العام 2009. 

العلمية في  وخالل املؤمتر مت تقدمي احملاضرات 
النخيل واجلوانب  إنتاج  عدة جلسات متوازية شملت 
أيام  ث��الث��ة  ف��ي  وامل��ك��اف��ح��ة  والتصنيعية  التسويقية 
وأعقبها في اليوم الرابع جوالت ميدانية لتفقد واحات 
النخيل في مدينة العني ضمن أجواء تراثية متميزة مع 
زيارة إلى مصنع متور شركة الفوعة في منطقة الساد 
بالعني ومختبر زراعة األنسجة التابع جلامعة اإلمارات 
ف��ي املؤمتر  ول��ق��د ش���ارك  ب��ال��ع��ني.  ال��ف��وع��ة  مبنطقة 
ومديرو  التنفيذيون،  واملديرون  التمر،  نخيل  مزارعو 
املتخصصون  والعلماء  ال��دول��ي��ون،  والتجار  التسويق 
التمر،  نخيل  وص��ن��اع��ة  زراع���ة  ج��وان��ب  مختلف  ف��ي 
املتخصصة،  البحوث  وم��راك��ز  والهيئات  واملنظمات 
وصناع منتجات التمور، وخبراء التغذية واملتخصصون 
في التقنيات احليوية. ولقد ركزت أوراق عمل املؤمتر

على مناقشة كل من احملاور الرئيسية التالية: 
- الوضع الراهن لزراعة نخيل التمر في العالم. 

- الهندسة الوراثية واجلزيئية والبنك اجليني للنخيل. 
- املمارسات الزراعية. 

- مكافحة اآلفات واألمراض. 
- تقنيات ما بعد احلصاد، والتصنيع. والتغذية. 

- االقتصاد والتسويق.
الدول املشاركة

بنغالديش،  البحرين،  استراليا،  اجلزائر،  ألبانيا، 
جورجيا،  فرنسا،  فنلندا،  مصر،  كوستاريكا،  كندا، 
العراق،  إي���ران،  اندونيسيا،  الهند،  اليونان،  أملانيا، 
ليبيا،  الكويت،  كينيا،  السعودية،  األردن،  ايطاليا، 
عمان،  سلطنة  نيجيريا،  ناميبيا،  امل��غ��رب،  ماليزيا، 
فلسطني، قطر، باكستان، الصومال، السودان، سورية، 

تونس، تركيا، أمريكا، بريطانيا، اليمن، واإلمارات. 

ات
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palm & dates
الرابع العدد

 من أوراق العمل العلمية :

العاملي  ال��وض��ع  الأوىل:  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��ل�����س��ة 

احلالي لزراعة النخيل
*  د. ك��اظ��م حممد اإب��راه��ي��م )ال���ع���راق(:  دور 

شجرة النخيل في حتسني البيئة
آثار  )ال�سعودية(:   *  حممد حممد حرح�ش 
التعبئة على أصناف التمور )سكري وخالص( 

ودراسة خصائصه الفيزيائية
*  اإ�ش اأ�ش مريتيا – الهند:  احتماالت توسعة 
)فينيكس  التمر  لنخيل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��زراع��ة 
Dactylifera L( في والية راجاستان بغرب 

الهند.

والتنمية  البحوث  الثانية:  العلمية  اجلل�سة 

في مجال النخيل
* الدكتور ت�سانغ �سياو وى )ال�سعودية(: تقدم 

مشروع اجلينات الوراثية لنخيل التمر. 
*  الدكتور ع�سام مولود )كندا(: دراسة مقارنة 
حول التلقيح من الناحية امليكانيكية على بعض 

أصناف النخيل العماني.
*  الدكتور عبد الإل��ه مدي�ش )امل��غ��رب(:  دور 
فطر امليكوريزا على اجلفاف والذبول الوعائي 

في النخيل.

اجلل�سة العلمية الثالثة: حماية النخيل

*  د. متويل- نبوي )ايطاليا(: طريقة جديدة 
النخيل  ع��ل��ى س��وس��ة  ل��ل��س��ي��ط��رة  ت��س��ت��خ��دم 

احلمراء.
)�سلطنة  ال�����س��ع��دي  حم��م��د  اهلل  ع��ب��د  د.    *
لألمراض  املسببة  العوامل  توصيف  ع��م��ان(: 

املرتبطة جذور النخيل في سلطنة عمان

املبيدات  )امل����غ����رب(:  ع��ي�����س��ري��وي  ع����ادل  د.    *
ملكافحة  التربة  وتبخير  تشميس  البيولوجية، 

فطر فيوزاريوم أوكسيسبورم. 

تصنيع  النخيل  ال���راب���ع���ة:  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل��ل�����س��ة 

وتسويق
*  الدكتورة الهام عبد الغني قا�سم )الإمارات(: 
بأسواق  النخيل  لثمار  ميكروبيولوجي  حتليل 

إمارة أبوظبي 
تعبئة  ج��و  تعديل  )اإي�������ران(:  م��رت�����س��وي  د.    *
وتغليف التمور مبرحلة  اخلالل وتأثيره على 

تاريخ اإلنتاج.
اإلنتاج  )ال�����س��ع��ودي��ة(:  وه���اب���ي  د.ع���ب���د اهلل    *
الدولي احلديث: اخلبرة املستفادة  والتسويق 

من بلدان تعتمد طرق الزراعة التقليدية.

زراعة  ب��ع��ن��وان:  اخل��ام�����س��ة  العلمية  اجلل�سة 

النخيل العضوية
ال�سلطان  حم��م��د  م���ه���دي  ال���دك���ت���ور    *

)ال�سعودية(: ورقة عمل بعنوان: األثر 

الزراعة  م��ف��ه��وم  لتطبيق  امل��ت��وق��ع 
إنتاج  اقتصاديات  على  العضوية 

التمور. 
م������روك������ة  اأو���������س��������ت��������اين    *

)اجلزائر(:  دراسة جتريبية 

لقياس استخدام نفايات 
،ليف،   النخيل )األوراق 
السماد    )Kurnav
املناطق  العضوي في 

الصحراوية.

توصيات املؤمتر :
1( إنشاء قاعدة بيانات علمية متخصصة 
واالنكليزية(  العربية  )باللغتني  التمر  بنخيل 
واملهتمني  املختصني  م��ن  ع��دد  ألكبر  متاحة 

والباحثني بنخيل التمر حول العالم.
بني  والتقني  العلمي  التعاون  تكثيف   )2
التمر،  نخيل  بتنمية  املعنية  اجلهات  مختلف 

وذلك بتشجيع تبادل املعلومات واخلبرات. 
الفنية  العمل  ورش  من  حملة  إط��الق   )3
والعالم،  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  ف��ي  املتخصصة 
ملناقشة القضايا واملشاكل احمللية ذات الصلة 
مشاركة  عبر  التمور،  وإنتاج  النخيل  بزراعة 
حسب  ك��ل  العاملية  النوعية  للخبرات  أوس��ع 

اختصاصه في نقل وتوطني املعرفة الفنية.
لدعم  العربي  النخيل  إطالق صندوق   )4
البشرية  امل�����وارد  وت��ن��م��ي��ة  ال��ت��دري��ب  ب���رام���ج 
وإنتاج  النخيل  زراع��ة  مجال  في  املتخصصة 

التمور في املنطقة العربية. 
تصدر  محكمة  علمية  مجلة  إص���دار   )5
مرتني بالسنة لنشر البحوث العلمية اخلاصة 

بتنمية التمر باللغتني العربية واالنكليزية.
املنظمة  اجل��ه��ات  م��ن  جل��ن��ة  تشكيل   )6

والراعية ملتابعة تنفيذ هذه التوصيات. 
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يساهم في إنتاج 150 ألف فسيلة سنوياً

اإن�ساء اأول خمترب جزيئات للب�سمة الوراثية 

بالإمارات 

وحدة درا�شات وبحوث تنمية النخيل والتمور يف جامعة االإم��ارات خمترب اجلزيئات دشنت 

لتحديد اأ�شناف نخيل التمر با�شتخدام تقنية الب�شمة الوراثية. 



الرابع العدد

ال����دك���ت���ور عبد  أك�����د ذل�����ك 
اخلبراء  ك��ب��ي��ر  زاي�����د  ال���وه���اب 
ال��ف��ن��ي��ن م���دي���ر امل����ش����روع في 
يجري  أن����ه  ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي 
النخيل  أصناف  حتديد  اعتماد 
بدرجة كبيرة على مالحظة عدد 
املورفولوجية  الصفات  من  قليل 
التي حتملها في الغالب صفات 
معقدة  الصفات  وه��ذه  الثمار، 
بواسطة  بسهولة  وت��ت��أث��ر  ج���داً 
البيئة والعوامل اجلوية احمليطة، 
م��ع ذل���ك ي��وف��ر ال��ع��ل��م احلديث 
في حتديد  وأدق  أس��رع  طريقة 

إنها  للنخيل  املختلفة  األن�����واع 
ال��ب��ص��م��ة ال���وراث���ي���ة، وأك����د بأن 
التي  ال��وراث��ي��ة  البصمة  طريقة 
النووي  احل��م��ض  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
تعتبر من أدق الطرق التي جتزم 
الثبات الوراثي كما أنها الطريقة 
في الوقت احلالي  املتبعة عاملياً 
في  الوراثية  القرابة  من  للتأكد 
الكلمة  ولها  احلية  الكائنات  كل 
القضاء  م��ح��اك��م  ف���ي  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
تقنية  األبوة، ومت تطبيق  إلثبات 
فسائل  على  ال��وراث��ي��ة  البصمة 
تنتجها  التي  النسيجية  النخيل 

وح���دة دراس����ات وبحوث 
والتمور  ال��ن��خ��ي��ل  تنمية 
وكانت  طويلة  م��دة  منذ 
ال��ن��ت��ائ��ج مم����ت����ازة، هذه 
اعتمدتها  ال��ت��ي  التقنية 
الوحدة تلقى اهتماماً في 
دولة اإلمارات ملا ميكن أن 
الدراسات  وح��دة  تقدمه 
من منافع وحلول ملشاكل 
عدة منها اإلكثار السريع 
التمر  ن��خ��ي��ل  ألص���ن���اف 
امل���م���ت���ازة واخل���ال���ي���ة من 
املسببات املرضية عالوة 
الوراثي  التحسن  ع��ل��ى 
وال���ه���ن���دس���ة ال����وراث����ي����ة 

للنبات.
وأض����اف ل��ق��د كان 
من الضروري أن ننشئ 
مختبر البصمة الوراثية 
ملراقبة  حلاجتنا  وذل��ك 
مطابقة  م���ن  وال���ت���أك���د 
املنتجة  النخيل  أشجار 
األم،  النخيل  شجرة  مع صفات 
من  املختبر  ه��ذا  سيمكننا  كما 
مساعدة العمالء وتوفير حتديد 
س��ري��ع ودق��ي��ق ألن���واع وأصناف 
لذلك،  احل���اج���ة  ع��ن��د  ال��ن��خ��ي��ل 
اجلديد  املختبر  ي��رك��ز  وس���وف 
عمله من خالل استخدام أسلوب 
البصمة الوراثية احملدد واملسمى 
بالتحديد )AFLP( وسيستخدم 
التقنيات  إليه  توصلت  م��ا  آخ��ر 
املتقدمة  واألج����ه����زة  احل��دي��ث��ة 

املطلوبة إلجراء التحليل.

حققت وحدة دراسات وبحوث تنمية 
اإلم���ارات  جامعة  ف��ي  وال��ت��م��ور  النخيل 
في  الذهبي  إل��ى سجلها  يضاف  إجن���ازًا 
شهادة  بنيلها  والتميز  النجاح  مسيرة 

اجلودة الدولية األيزو 9001:2008.
وه���ذه ال��ش��ه��ادة ه��ي ب��ال��ف��ع��ل إجناز 
ملحوظ قامت به الوحدة ونفتخر كثيرًا 

بهذا اإلجناز. 
حتصل  ال�������ذي  األول  ل���ي���س  ف���ه���و 

تنمية  وب��ح��وث  دراس���ات  وح��دة  علي��ه 
 2002 سنة  ففي  وال��ت��م��ور.  النخيل 

حصلت وح��دة دراس��ات وبحوث 
على  وال��ت��م��ور  النخيل  تنمية 

األيزو  اجل��ودة  إدارة  شهادة 
وح��ي�ن������ها   9001:2000
ب��أن��ه��ا وحدة  اع��ت��ب��رت 
إكثار النخيل الوحيدة 

في  التجاري  املستوى  على 
احلصول على شهادة تأكيد 
اجل�����ودة ف���ي ال��ع��ال��م، وقد 
شه����ادة  حت����دي�������ث  تق����رر 

مع���ي��ار  إل�����������������ى  األي��������������������������زو 
9001:2008 م����ن أج�����������ل  احلفاظ عل����ى 

املعايير رفيعة املستوى التي
تضعها شهادة إدارة اجلودة

 )األيزو(. 

وحدة اإلنتاج حتصل على 
شهادة اجلودة )أيزو(  
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بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمـــــــر الــــدورة الثانية 2010
       الفائزون واملكرمون 

الفئة األولى: فئة »البحوث والدراسات املتميزة« في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز االأول: الدكتور بن عي�شي ب�شر – اجلزائر

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للدكتور بن عيشي بشير من اجلزائر لفوزه باملركز األول عن فئة البحوث 
والدراسات املتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور عن بحث بعنوان )اقتصاديات إنتاج التمور في اجلزائر(، 
حيث تطرق في بحثه إلى أهم العقبات واملشاكل املرتبطة بإنتاج التمور، واألساليب املقترحة للنهوض مبحصول التمور 

في اجلزائر، إضافة إلى املقومات الدليلية )معوقات، تسويق، الطاقة اإلنتاجية، مقومات، تصدير( 

الفائز الثاين: الدكتور جويل مالك – قط�ر

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للدكتور جويل مالك من كورنيل كوليج في دولة قطر. لفوزه باملركز 
الثاني عن فئة البحوث والدراسات املتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور عن بحث بعنوان )تسلسل 

اجلينوم املقارن لشجرة النخيل وكيفية استخدامها بكثافة متسلسلة(. 

�شالح  اأوق��اف  اإدارة  االأول:  الفائز 

اململكة   – ال��راج��ح��ي  العزيز  عبد 

العربية ال�شعودية

الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  منحت 
لنخيل التمر إلدارة أوقاف صالح 

ال��راج��ح��ي من  ال��ع��زي��ز  عبد 
السعودية  العربية  اململكة 

لفوزه باملركز األول عن فئة املنتجني املتميزين 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، عن 

مشروع نخيل الباطن.   
أوقاف  إدارة  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  وم���ن 

ص��ال��ح ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��راج��ح��ي )وهي 
مؤسسة خيرية( تأسست في منتصف 
املؤسسة  م��ن  وي��ت��ف��رع   ،1997 ع���ام 
األوقاف  إلدارة  تابعة  زراعية  إدارة 

مشاريع  ث��الث��ة  ال��زراع��ي��ة  اإلدارة  ويتبع 
زراعية، أحدها هو مشروع نخيل الباطن ويحتوي 

على أكثر من 200000 نخلة متر واحلاصل على شهادة اعتماد كونها 
أكبر مزرعة نخيل متر على مستوى العالم بحسب موسوعة جينيس 

البريطانية لأرقام القياسية عام 2005 باإلضافة 
نخلة   50000 يضم  وال��ذي  مشروع ضرماء  إل��ى 
متر ومشروع احلائر والتوفيق والعفجة وتضم 2085 نخلة متر وكلها 

تقع في املنطقة الوسطى باململكة العربية السعودية.

الفئة الثانية: فئة »املنتجون املتميزون« في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
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معايل �شعيد حممد 

الرقباين – االإمارات

ُم��ن��ح م��ع��ال��ي س��ع��ي��د محمد 
ال���رق���ب���ان���ي وزي������ر ال����زراع����ة 
)سابقاً(  السمكية  وال���ث���روة 
درع اجلائزة التذكاري بصفته 
املؤثرة  ال��ش��خ��ص��ي��ات  إح���دى 
النخيل  زراع������ة  م���ج���ال  ف���ي 
وإنتاج التمور بدولة اإلمارات 
شكل  حيث  املتحدة.  العربية 
وج���وده مل��دة رب��ع ق��رن مضى 
2006( وهو يشغل   – 1974(
أعلى منصب وزاري ذو عالقة 
بزراعة النخيل وإنتاج التمور، 
عجلة  ل��دف��ع  اي��ج��اب��ي  عنصر 
الزراعي  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية 
على مختلف الصعد خصوصاً 

نخيل التمر. 

امل�شت�شار االأ�شتاذ 
زهر اأبو االأديب – االإمارات

ُم����ن����ح زه����ي����ر أب�����و األدي�����ب 
لصاحب  الزراعي  املستشار 
ال��س��م��و ال��ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زاي��د 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلم�����ارات 
اجلائزة  درع  ال��ل��ه(  )حفظه 
إحدى  ب��ص��ف��ت��ه  ال���ت���ذك���اري 
ال��ش��خ��ص��ي��ات امل����ؤث����رة في 
وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال 
ال���ت���م���ور ب���دول���ة اإلم������ارات 

العربية املتحدة.

الفئة اخلامسة: فئة الشخصية املتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الدكتور عبد الرحمن بن اإبراهيم احلميد من اململكة العربية ال�شعودية

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر للدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله احلميد من اململكة العربية 
الدكتور احلميد على  التمور. فقد حصل  وإنتاج  النخيل  زراعة  املتميزة في مجال  الشخصية  بلقب  لفوزه  السعودية، 
شهادة البكالوريوس من كلية الزراعة والطب البيطري واملاجستير من جامعة والية أيوا للعلوم والتكنولوجيا والدكتوراه 

من جامعة إلينوى في الواليات املتحدة األمريكية.

مشروع  أفضل  فــي  الــرابــعــة:  الفئة 
النخيل  زراعـــة  مجال  فــي  تنموي 

وإنتاج التمور.
 – ريلي  اأنيتا  و  ديفيد  ال�شادة  االأول:  الفائز 

ا�شرتاليا

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ُمنحت 
م��ن استراليا  ري��ل��ي  وأن��ي��ت��ا  دي��ف��ي��د  ل��ل��س��ادة 
لفوزهم باملركز األول عن فئة أفضل مشروع 
تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 

لدورهم في تطوير صناعة النخيل والتمور في استراليا. 
الفئة الرابعة: في أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

في  متميزة  تقنية  أفضل  فئة  الثالثة:  الفئة 
مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز الثاين: املهند�س قا�شم الطفيلي – اأمريكا

قاسم  للمهندس  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 
الطفيلي من الواليات املتحدة األمريكية لفوزه باملركز األول عن 
فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 
عن بحث بعنوان )االكتشاف املبكر لسوسة النخيل احلمراء(. 

في  متميزة  تقنية  أفــضــل  فــئــة  الــثــالــثــة:  الــفــئــة 
مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز االأول: الدكتور ر�شا اإبراهيم �شالح – االإمارات

إبراهيم  رض��ا  للدكتور  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 
فئة  األول عن  باملركز  لفوزه  املتحدة  العربية  اإلم��ارات  صالح/دولة 
أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور عن البحث 
املقدم بعنوان )تصنيع واستخدام ألياف سعف ومخلفات النخيل مع 

راتنجات بالستيكية Polymers النتاج مواد متعددة املركبات(. 

الشخصيات املكرمة من 
سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

لتأثيرها في مجال النخيل والتمور

الفائز الثاني: 
مت حجب اجلائزة

الفئة الثانية: فئة املنتجني املتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
الفائز الثاني: مزرعة الفوعة العضوية- اإلمارات

ُمنحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ملزرعة الفوعة العضوية في مدينة العني لفوزها 
باملركز الثاني عن فئة املنتجني املتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. وتعتبر مزرعة 
الفوعة العضوية أحد املرافق الرئيسية لشركة الفوعة ذ.م.م. والتابعة للشركة القابضة 

العامة أبوظبي والتي أسست في مايو 2005 كشركة متخصصة في تنمية وتطوير قطاع 
النخيل في دولة اإلمارات العربية املتحدة، تضم حتت مظلتها مصنعي متور اإلمارات 

بالساد والظفرة باملرفأ ومراكز استالم التمور ومزرعة الفوعة بالعني. 



مسـابقة » الـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلة في عيون العالم« 
  858 صـورة أظهــرت احلب الكبير فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  عيون 182 مشاركًا ميثلون 20 دولة حول العالم

,,نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتعاون مع رابطة اأبوظبي الدول�������������������������������������������������������������������������������������������ية لل������ت������شوير الفوتوغرايف
ضمن 

توجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي باإلمارات رئيس مجلس أمناء جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر في تعزيز عالقة اإلنسان بشجرة نخيل التمر ودعمه الال محدود للشجرة املباركة عبر 

توظيف فن التصوير الضوئي كوسيلة لتنمية وعي اجلمهور بأهمية شجرة نخيل التمر. 
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر أعلن فيه عن نتائج حتكيم 

املتسابقني في أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير شجرة نخيل التمر أطلقتها األمانة العامة للجائزة في شهر 
أغسطس املاضي بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي بعنوان )النخلة في عيون العالم( 

فقد شارك في املسابقة 858 صورة قدمها 182 مصور ميثلون 20 دولة حول العالم. 
أما األعمال الفائزة فكانت على النحو التالي:
املركز األول: فاز به الكسندر جون من الهند.

املركز الثاني: فاز به خالد بن علي املكتوم من اململكة العربية السعودية.
املركز الثالث: فازت به آيا عبد الباسط البطيح من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

املركز الرابع: عارف محمد حسني من قطر.

18

املركز األول املركز الثاني

املركز السابعاملركز السادس املركز اخلامس

فـــــعـــــالـــــيـــــات
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مسـابقة » الـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلة في عيون العالم« 
  858 صـورة أظهــرت احلب الكبير فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  عيون 182 مشاركًا ميثلون 20 دولة حول العالم

,,

املركز اخلامس: عباس عبد الله أحمد اخلميس من السعودية.
املركز السادس: أحمد سالم جمعة البيرق من اإلمارات.

املراكز السابع: ياسر بن علي الصيخان من اململكة العربية السعودية.
املركز الثامن: محمد حسن محمد املهنا من اململكة العربية السعودية.

املركز التاسع: محمد عبد رب احلسني الزاير من اململكة العربية السعودية.
املركز العاشر: خالد بن حمد الصايغ من اململكة العربية السعودية. 

املركز الرابعاملركز الثالث

املركز التاسعاملركز الثامن

املركز العاشر

نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتعاون مع رابطة اأبوظبي الدول�������������������������������������������������������������������������������������������ية لل������ت������شوير الفوتوغرايف



في اختتمت   األول  ال��ف��اخ��رة  ال��ت��م��ور  م��ع��رض  فعاليات 
اململكة والذي قام بافتتاحه سمو أمني منطقة 
مقرن  آل  عياف  بن  محمد  بن  عبدالعزيز  الدكتور  األمير  الرياض 
إمياناً من سموه بأهمية التمور كمنتج وطني رئيس ودعماً ملزارعي 
إنتاج  ومصانع  شركات  من  نخبة  فيه  وش��ارك��ت  التمور،  ومصنعي 
التمور ومشتقاتها، وقد القى استحسان الزوار من مواطنني ومقيمني 
وشاركت أمانة الرياض بجناح يهدف للتعريف بجهودها وأنشطتها 
املختلفة حيث تشارك وكالة األمانة للخدمات ممثلة باإلدارة العامة 

لألسواق والراحة والسالمة واإلدارة العامة لصحة البيئة. 

للخدمات  الرياض  أمانة منطقة  وكيل  وأضح 
املهندس عبدالرحمن الزنيدي أن فكرة املعرض للتمور الفاخرة 

نبعت عندما حضر سمو األمني عبدالعزيز الفتتاح مهرجان التمور 
التمور  معرض  إلنشاء  الوكالة  ووجه سموه  املاضي  العام  بالربوة 

الفاخرة حيث بدأت الوكالة بالدراسات واستطالع األراء ووجدت 
التمور وكذلك  الدراسة اإلقبال من قبل منتجي هذه  من خالل 
املستهلكني ورغبة منهم مبعرفة التمور الفاخرة وإنتاجها وكيفية 
الوصول إليها وقال الزنيدي أنه مت االتصال بأصحاب املؤسسات 
ويعتبر  الفاخرة  التمور  معرض  بإقامة  لها  وامل��ص��رح  املختصة 
مكمال ملهرجان التمور الذي تقيمه األمانة كل عام وأكد املهندس 
الزنيدي على إقامة معرض التمور الفاخرة كل عام والذي يعتبر 
املعرض،  على  العاملني  جهود  على  وأثنى  الواعدة  املعارض  من 
وقال الدكتور جمال البشري إن املعرض تعدى مرحلة العرض 
الشركات  ب��ني  صفقات  عقد  إل��ى  والطلب  والبيع 
له  ونطمح  نتمناه  ال��ذي  الشيء  وه��ذا 
ف��ي امل��ع��ارض ال��ق��ادم��ة أن 
ت�ت��خ������������������ط����ى 
ال���������م����ع����ارض 
البيع  م���راح���ل 
إى  وال������ع������رض 
عق���د صف���ق�������ات 
ب����������������ني ك��������ب��������ار 
ال��ش��رك�����������ات س����واًء 
أو  التصنيع  شركات 
ال���ب����ي����ع  ش�������رك���������ات 
أو شرك�������������ات العرض 
وق����������ال البش������ري إن��ن���ا 
ملسن��������ا رض���������ا ال���������زوار 
ما  خ��الل  م���ن  والعارضني 

يصلنا من ثناء.

صفقات وحرف شعبية وإقبال جماهيري ض
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صفقات وحرف شعبية وإقبال جماهيري

التي ضمن  ال���ن���ج���اح���ات  س��ل��س��ل��ة 
حققتها األمانة العامة جلائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر في 
عامها الثاني على التوالي، سواء على الصعيد احمللي أو اإلقليمي 
املعرفة  م��ص��ادر  أه��م  أح��د  النخلة  وال��دول��ي، فقد وف��رت حملبي 
في  التمور  وإنتاج  النخيل  زراع��ة  مجال  في  املتخصصة  العلمية 
املنطقة العربية من خالل إصدار مجلة علمية فصلية متخصصة 

واألكادمييني  للباحثني  ومحبي موجهة  وامل����زارع����ني 
الشجرة املباركة عبر العالم.

ب��ارك سمو الشيخ  وقد 
نهيان مبارك آل نهيان وزير 
والبحث  ال��ع��ال��ي  التعليم 
رئ��ي��س مجلس  ال��ع��ل��م��ي 
خليفة  ج���ائ���زة  أم���ن���اء 
الدولية لنخيل التمر، 
املبذولة  اجل����ه����ود 

لصدور  »الشجرة 
املجلة  امل���ب���ارك���ة« 

العلمية املتخصصة 
حيث أن مواضيعها على درجة 

العربية  باللغتني  التمر  نخيل  بشجرة  صلة  ذات  عالية  علمية 
واالجنليزية، لتكون مرجعاً علمياً وفنياً لذوي االختصاص محلياً 

وعاملياً.  
 وفي قراءة حتليلية حملتوى املجالت األربع في السنة 
اللجنة  رئ��ي��س  سعد  ع��م��اد  املهندس  أش���ار  فقد  األول���ى 
بأن  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  في  اإلعالمية 
العربية ميثلون  باللغة  أبحاث   9 تضمن  قد  األول  العدد 
4 دول عربية و 5 أبحاث باللغة االنكليزية ميثلون 4 دول 
غربية. كما جند العدد الثاني قد احتوى على 16 بحثاً 
باللغة  و 5 بحوث  دول عربية  العربية ميثلون 10  باللغة 
فقد  الثالث  العدد  أما  دول غربية.   5 االنكليزية ميثلون 
احتوى على 12 بحثاً باللغة العربية ميثلون 7 دول عربية 
أما  غربية.  دول   7 ميثلون  االنكليزية  باللغة  بحوث  و7 
العربية  باللغة  بحثاً   15 على  احتوى  فقد  الرابع  العدد 
ميثلون 5 دول عربية و 6 بحوث باللغة االجنليزية ميثلون 

4 دول غربية.
ذات  العلمية  للبحوث  ال��ع��ام  امل��ج��م��وع  ي��ك��ون  ب��ذل��ك 
ضمها  التي  العربية  باللغة  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة 
املجلد األول قد وصل إلى 47 بحثاً ميثلون 14 دولة عربية 
و22 بحثاً باللغة االنكليزية ميثلون 14 دولة غربية. بذلك 
يكون املجموع العام ملا مت نشره في املجلد األول قد صول 
إلى 75 بحثاً باللغتني العربية واالنكليزية ميثلون 28 دولة 

حول العالم.
عليها  نبني  أن  نستطيع  حقيقة  وه��ن��اك 
بالقول أن اللجنة اإلعالمية قد حققت قفزة 
اإلعالم  عالم  ف��ي  متميزاً  واجن���ازاً  نوعية 
التمر  نخيل  بشجرة  املتخصص  العلمي 
وبالتالي  ال��ع��رب��ي.  ال��ع��ال��م  مستوى  على 
هذا  على  للمحافظة  أكبر  حتد  أمامها 
إيصال  ف��ي  أك��ث��ر  ل��ك��ي تسمو  ال��ن��ج��اح 
االختصاص  ل��ذوي  العلمية  رسائلها 
أصقاع  ف��ي  إليها  بحاجة  ه��م  وم��ن 
جائزة  أله�����داف  حت��ق��ي��ق��اً  األرض 
خليفة الدولية لنخيل التمر في دعم 
بالنخيل  اخل��اص  العلمي  البحث  وتنمية 
ونشر ثقافة االهتمام بنخيل التمر على املستوى احمللي 

واإلقليمي والدولي.
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)ثروة الوطن( .. وجهة نظر

أثرت أحيي  التي  الغراء  والنخيل«  التمور  »مجلة  مجلتكم 
في  ك��ان  نقص  وس��د  ه��ام,  بجانب  العربية  املكتبة 
مطبوعة تهم الباحث, وامل��زارع, واملهتم بالنخلة العظيمة, وأمتنى لكم 

مزيداً من التقدم والتوفيق.
يظن الكثيرون أن ثروة هذا البلد هي النفط, والذي هو من وجهة 
نظري ثروة عابرة, كما يقدر أكثر اخلبراء تفاؤالً أن مدة نضوبها لن تزيد 
على املائة سنة القادمة هذا إذا لم ينجح الباحثون في إيجاد مصادر 
بديلة للطاقة, أقول هذا وأنا متحيز للنخلة ومنتجاتها مصداقاً حلديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم 
فسيلة واستطاع أال تقوم الساعة حتى يزرعها فليزرعها(, ولقوله صلى 
الله عليه وسلم: )بيت ال متر فيه جياع أهله(, وهذه أحاديث حتتاج إلى 
وقفات سنقف معها في موقع آخر بإذن الله ألن رسولنا صلى الله عليه 

وسلم ال ينطق عن الهوى.
ونظراً إلى واقع النفط الذي ذكرنا وواقع النخيل في اململكة يؤكد 
صحة نظرية أن ثروة البالد ينبغي أن تكون التمور والنخيل وليس النفط, 
وهذا ما يجب التركيز عليه زراعًة وتسويقاً, وأرى ضرورة التوجه لدعم 

هذه الثروة الوطنية من خالل التركيز على األمور التالية:-
كافة  في  النخيل  زراع��ة  في  التوسع  ودع��م  تشجيع   )1

املناطق.
التمور  لتصنيع  املصانع  إن��ش��اء  ودع��م  تشجيع   )2

ومنتجاتها املختلفة, وكذلك الصناعات األخرى التي 
وصناعة   , الطبية  كالصناعات  النخيل  على  تقوم 

الورق واألعالف وغير ذلك من الصناعات.
التمور  منتجات  لتسويق  جمعيات  إنشاء  تشجيع   )3
والنخيل في مختلف املناطق, ملساعدة املزارعني وإيصال 
وتوعيتهم  منظمة,  بطرق  لهم  واإلع��الن��ات  اإلرش���ادات 

بأحدث وسائل الزراعة واإلنتاج بأفضل الطرق.
ترويج  الرسمية حلمالت  اجلهات  تبني  ض��رورة   )4

السفارات  العاملي عن طريق  املستوى  على  اململكة  في  املنتجة  للتمور 
واملمثليات الرسمية واملراكز التجارية.

5( دعم صادرات التمور لدول العالم املختلفة, وضرورة
ربط ذلك مبوازين التجارة والتبادل التجاري مع دول العالم.
وبعد فهذه نظرة آمل أن تتم مناقشتها وتفعيلها في

األعداد القادمة بإذن الله.
والله املوفق

* خبير زراعي ومحكم

* املهندس / محمد حمد اجلعافرة
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الدكتورة  ال�سعودية  املبتكرة 

ب���ن �صالح ب��ن��ت حم��م��د  م��ن��ى 

الأحياء  ق�سم  ورئي�سة  التدري�س  هيئة  ع�سو  الدو�سري 

امللك  بجامعة  العلمية  الأق�صام  الرتبية  بكلية 

���ص��ع��ود ب��اخل��رج ع��ل��ى ب����راءة اخ���رتاع 

للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  م��ن 

اختبار  جهاز  اخرتاعها  عن  والتقنية 

ال�����ص��م��ي��ة عند  م����دى ال���ص��ت��ج��اب��ة 

احل�����ص��رات ل��ل��م��ادة امل��خ��ت��رة، وهو 

�صو�صة  ع��ل��ى  طبقته  ال����ذي  اجل��ه��از 

كبريًا  ع��ددًا  وا�صتخدمت  احلمراء  النخيل 

ملعرفة  والرتبينية  العطرية  ال��زي��وت  م��ن 

مدى ا�صتجابة ال�صو�صة لرائحة هذه الزيوت، او 

نفورها منها وتو�صلت اىل 15نوعًا من الزيوت الطاردة 

يف  تطبيقة  حالة  يف  �صاأنه  من  ال��ذي  الم��ر  لل�صو�صة، 

املزرعة  عن  النخيل  �صو�صة  يبعد  ان  امل�صابة  امل��زارع 

اأما المر  بدون احلاجة ل�صتخدام املبيدات احل�صرية. 

اأبحاثها يف  الدكتورة املخرتعة عن  ال�صادم فهو توقف 

عماًل  تتطلب  التالية  اخلطوة  لأن  نظرا  امل�صمار  هذا 

ميدانيًا يف احلقل.

معلومات هامة
مليون   19 حوايل  منها  نخلة  مليون   23 اململكة  يف  يوجد 

نخلة يف  4 ماليني  ومزارع وحوايل  زراعية  نخلة يف م�صاريع 

البيوت واحلدائق العامة، ويبلغ اإنتاج اململكة من التمور ذات 

النخيل  ثروة  وتتعر�ض  مليون طن،  الأ�صناف اجليدة حوايل 

وزارة  تبذل  التي  الزراعية  الآفات  من  عدد  اىل  اململكة  يف 

الزراعة جهدًا كبريًا يف مكافحتها وعلى راأ�صها ح�صرة �صو�صة 

النخيل احلمراء التي تعتر من اأخطر واأهم الآفات احل�صرية 

التي ت�صيب اأ�صجار النخيل يف الوطن العربي، وقد �صجلت اوىل 

حالتها فى ال�صعودية عام 1987 وقد ت�صببت تلك الآفة فى عام 

ف�������ي  للنخيل  مزرعة  اآلف   10 على  يزيد  ما  اإ�صابة  1995فى 

الوط��������ن الع������ربي وق������در الفاقد الناجت فى املح�ص��������ول اآنذاك 

بحوال������ي 10 اأطنان لكل هكتار.

وصف عمل اجلهاز
عند  ال�صمية  ال�صتجابة  مدى  باختبار  الخرتاع  يتعلق 

اأمامها  الفر�صة  يتيح  حيث  املخترة  للمادة  احل�صرات 

اأو البتعاد عن م�صدر الرائحة وذلك من  اإما بالجتاه 

مربعة غرفة  من  يتكون  والذي  اجلهاز،  �صكل  خالل 

ال�صكل مف�صولة بحاجز اإىل ممرين، مع وجود فتحة يف 

اأعلى اجلهاز عن طريقها يتم اإدخال احل�صرات املخترة،.

حصلت

فـــــعـــــالـــــيـــــات

زيوت طاردة
ت�صميم  مت  اخرتاعها:  عن  منى  الدكتورة  وتقول 

للح�صرات  ال�صمية  اال�صتجابة  مدى  ليقي�س  اجلهاز 

اإعداد  اأثناء  احلمراء  النخيل  ل�صو�صة  املختربة  الكاملة 

 31 اختيار  الدكتوراه. حيث مت  بدرجة  اخلا�س  البحث 

)كحوالت،  كيميائية  مواد  و9  تربينًا  و18  عطريًا  زيتًا 

الدهيدات كيتونات( عن طريق هذا اجلهاز، ثم ر�صدت 

اال�صتجابة ال�صمية لهذه احل�صرات )الذكور واالإناث( كل 

على حدة واأ�صفرت نتائج البحث عن اجنذاب كل 

الزيوت  من  جمموعة  اإىل  واالإناث  الذكور  من 

زيوت   : وهي  والرتبينات  النباتية  العطرية 

اجلرجري، اخلروع، جوز الهند، وزيت العرر.. 

اأما الزيوت الطاردة لكال اجلن�صني فهي 15 

زيتا هي: الفجل، اللوز املر، الثوم، الب�صل، 

ال�صيح،  القرا�س،  الكافور،  النعناع، 

ال�صم�صم، الربتقال، الليمون، الربدقو�س، 

الزعفران، ال�صبار، اخلردل.

شهادة االختراع
- وتبني اأن زيت العرر هو اأكرث الزيوت العطرية النباتية 

جذبًا لكال اجلن�صني مبعدل جذب 80% وقد اأدت املعاملة 

الكامل  للطور  الرتبني  اأو  الزيت  من  لكل   Lc50 بقيم 

التغريات  بع�س  حدوث  اإىل  املعاملة  اأو  بالتدخني  �صواء 

الكيموحيوية يف اجل�صم.

توصيات املخترعة
�أو  �لعطرية  الزيوت  با�ستخدام  الدرا�سة  واأو�ست 

على  الطارد  اأو  اجلاذب  تاأثريها  ثبت  التي  الرتبينات 

جاذبة  كمواد  و�سعها  فر�سة  يتيح  ذلك  �أن  حيث  احل�سرة 

النخيل  يف  خا�سة  طاردة  كمواد  و�سعها  اأو  احل�سرة  جلذب 

وبالتايل ي�ساعد يف مكافحتها وا�ستخدامها كمواد موؤثرة على 

ا له اأثر ممتد على حيوية وحياة  حياة ومنو وتطور احل�سرة مممّ

وخ�سوبة احل�سرة واأجيالها كو�سيلة ملكافحتها اأو الإقالل من 

تواجدها.

علـــى  ح�سلت  اهلل  بحمد  منى:  د.  وتقول 

اختــــــــراع  بــــــــــــــراءة 

مـــــــــن مــــدينـــــة امللك 

للــعــلـــوم  عبــدالعزيــز 

 »2018« رقم  والتقنية 

1429/5/26هـ  بتاريخ 

جائزة  على  ح�سلت  كما 

يف  العلمي  لالإبداع  املراعي 

لعام  النخيل  اأمرا�ض  جمال 

املو�سوم  العمل  عن  1428هـ 

و�سلوك  احل�ض  م�ستقبالت  ب« 

مــع  احلمــراء  النخيل  �ســو�ســـة 

والطاردات  للجاذبات  الإ�سارة 

اجلهاز  هذا  اأن  واعتقد  املكافحة 

الزراعة  بوزارة  امل�ستغلني  يخدم 

من الباحثني واملزارعني، لأنهم با�ستخدام اجلهاز ي�ستطيعون 

اختبار العديد من املواد �سواء كمواد جاذبة اأو طاردة.

ومتنت الدكتورة الدو�سري ان تتبنى الدولة ابتكارها وتطوره 

وتطبقه على ار�ض الواقع لي�سبح منتجا فعاًل يخدم النتاج 

الزراعي يف اململكة والعامل ككل.

اختراع جديد للدكتورة منى الدوسري

زيوت عطرية تقاوم  سوسة النخيل احلمراء

تتمنى أن تتبنى الدولة اختراعها وتطوره
!



النخيل و التمور

23

palm & dates
الرابع العدد

مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية »سايتك« التابع أقام 
جلامعة امللك فهد للبترول واملعادن »مهرجان التمور والنخيل 
األول«, وشارك فيه العديد من اجلهات املتخصصة وهي مديرية الزراعة 
مبديرية  النخيل  سوسة  مكافحة  برنامج  الشرقية,  باملنطقة  وامل��ي��اه 
بجامعة  والتمور  النخيل  أب��ح��اث  مركز  األح��س��اء,  مبحافظة  ال��زراع��ة 
امللك فيصل, هيئة الري والصرف باألحساء, صندوق التنمية الزراعية

الغذاء, مجلة األحساء,  الشرقية فرع األحساء, مجلة عالم  باملنطقة 
إضافة إلى العديد من اجلهات املتخصصة في بيع وتسويق التمور.

الغذاء   دور  تعزيز  إل��ى  املهرجان  ه��ذا  إقامة  من  سايتك  ويهدف 
والتعريف بأصناف وأنواع التمور ومناطقها وتسويق منتجاتها وكذلك 
التعريف بالدور الذي تقوم به بعض اجلهات احلكومية واملراكز جتاه 
والتسويق  العامة  العالقات  مدير  بذلك  الغذائية, صرح  القيمة  هذه 
األستاذ وليد بن فهد الرشيد وأضاف قائاًل إننا نسعى من خالل إقامة 
هذه املهرجان إلى تعريف أفراد املجتمع عن أهمية النخيل واألهمية 
الغذائية للتمور وكذلك تعريفهم بتطوير الزراعة وإنتاج النخيل بشكل 
عام والتمور بشكل خاص والتي نرى أنها  تساهم في توعيتهم , وأضاف 
قائاًل أنه مت توجيه دعوة للعديد من اجلهات املتخصصة في بيع التمور 
من املنطقة الشرقية ومن خارجها بهدف تسويق منتجاتها من أصناف 
التمور املختلفة حتت سقف واحد, وأشار الرشيد إلى أن املهرجان  لم 
يقتصر على عرض التمور فقط وإمنا عرض مشتقات التمور األخرى 
وكذلك التقنيات احلديثة املستخدمة في عالج مشاكل النخيل, وكذلك 
تثقيف الزوار مبعلومات جديدة عن القيمة الغذائية التي تعد من أهم 

مصادر الغذاء األساسية في بلدنا احلبيب, كما صاحب املهرجان 
فعاليات ترفيهية كاملسابقات وتوزيع الهدايا.

مهرجان  يــقــيــم  ســايــتــك 
األول والــنــخــيــل  الــتــمــور 



في فلسطني بجامعة األقصىفـــــعـــــالـــــيـــــات
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لتطوير أقامت األهلية  اجلمعيـــــــة 
مؤمترها  والــتــمــور  الــنــخــيــل 
العلمي األول حول النخيل بفلسطني باملشاركة مع 
جامعة القاهرة مؤمترا بالفيديو بدعم ومتويل من 
النرويجية  الشعبية  املساعدات  ومكتب   UNDP
واملهتمني  والباحثني  اخلبراء  من  عــدد  وبحضور 
وممثلي  واخلــــارج  ــداخــل  ال فــي  النخيل  ــزراعــة  ب
العديد من املؤسسات األهلية واألكادمييني وحشد 
واملدعوين  واإلسالمية  الوطنية  الشخصيات  من 

وذلك في جامعة األقصى بغزة.
ــيــوم األول مــن املــؤمتــر الــعــديــد من  ــاول ال ــن ت
البنا  مفيد  للمهندس  محاضرة  منها  احملاضرات 
فلسطني  فــي  النخيل  وتــاريــخ شجرة  واقــع  حــول 
حول  حسيب  جــمــال  للدكتور  أخـــرى  ومــحــاضــرة 
املشاكل التي تعترض إنتاج نخيل البلح في مصر 

والعالم العربي.
امل��ؤمت��ر محاضرة  م��ن  الثاني  احمل���ور  وت��ن��اول 
التمر  نخيل  منو  بيئة  ح��ول  طبيل  خليل  للدكتور 

وتبعه محاضرة أخرى للدكتورة قطوش أحالم حول التحدي والنظرة املستقبلية لوضع قطاع النخيل في اجلزائر.
ودراسة أخرى قدمها د. رحاب صدقي حول بروتوكول مثالي ملرحلة التجذير لنباتات نخيل البلح صنف سماني وبحث آخر مقدم من د. ميادة 

الدوياطي تناولت فيه احلفظ بالتجميد للمنفصالت النباتية املجهزة للقمم النامية لنخيل البلح.
كما ألقى كل من د. يوسف الدريهم والدكتور عبد الله بن محمد احلمدان من السعودية محاضرتني عن النخيل 

والبيئة وتصنيع التمور في العالم العربي.

احتوى املؤمتر على أربعة  محاور وهي:
- العوامل املؤثرة على زراعة وإنتاج النخيل.

- الوراثة و زراعة األنسجة.
- املشاكل التي تواجه إنتاج النخيل من آفات و أمراض.

- صناعة النخيل. 
وقد ُقدمت لهذا اللقاء 30 ورقة عمل شملت عدة موضوعات املتعلقة بالنخيل

 والتمور مما يعكس اهتمام هذا اجلزء من وطننا الغالي بهذه الشجرة املباركة.
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جامعة امللك سعود كرسي أبحاث سوسة النخيل احلمراء بحضور معالي  دشنت
مدير اجلامعة الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن العثمان ووكيل وزارة 
الزراعة محمد بن عبدالله الشيحة ووكيل جامعة امللك سعود للدراسات العليا والبحث 
العلمي الدكتور علي بن سعيد الغامدي وعميد كلية األغذية والزراعة الدكتور حسن بن 

عبد الله.
وألقي معالي مدير اجلامعة كلمة شكر خاللها وزير الزراعة على دعمه ومساندته 
للجامعة وللكلية مؤكداً أن اجلامعة تسعى لتوثيق عالقتها باجلهات احلكومية واخلاصة 
وفق رؤيتها اجلديدة ” حتقيق الريادة العاملية من خالل الشراكة املجتمعية لبناء مجتمع 
مشيراً إلي أن هذا الكرسي يجسد هذه الرؤية من خالل شراكته مع املجتمع  املعرفة ” 
واستقطابه للمتميزين عاملياً في هذا املجال , مضيفاً أن قدر جامعة امللك سعود أن تكون 
الالعب الرئيسي واحملوري في تشييد االقتصاد املبني على املعرفة من أجل حفظ حقوق 
لدي  ويكون  استراتيجياً  نوعياً  انتقاالً  اجلامعة  تنتقل  أن  :يجب  وق��ال  القادمة  األجيال 
من  يستقطبوا  أن  والثاني  ولغيرهم  لهم  يخلقوا فرص عمل  أن  األول  خيارين  خريجيها 

أفضل اجلهات بأفضل الفرص.
وقال الدكتور العثمان افتخر بكوني أحد خريجي كلية األغذية والزراعة والتي تعد 
أحد وسائل اجلامعة لتحقيق الريادة العاملية , مشيراً إلى أن جامعة امللك سعود مثلها مثل 
نظيراتها العاملية ستركز علي أن تكون متميزة في كل شيء ومبدعة في التركيز علي بعض 
اجلامعي  الوقف  مثل  املبادرات اجلديدة  من  واحتضانها ملجموعة  النوعية  التخصصات 
وكذلك مشروع  العلمي,  البحث  لدعم مخصصات  للعمل اخليري  فلسفة جديدة  ووضع 
املضافة لالقتصاد  القيمة  ذات  العلمية  األبحاث  باالنتقال ملرحلة  للتقنية  الرياض  وادي 
الوطني , وسيكون لكلية األغذية والزراعة نصيب من هذا الوادي حتى تكون مركزاً رائداً 
إلى  بها  العليا  الدراسات  يزيد طالب  أن  ونأمل  املستدامة  الزراعية  التنمية  مجال  في 
40% من طالبها ويجب أن تسعي هذه الكلية إلى رضاء املجتمع ووزارة الزراعة فهذه من 

مؤشرات اجلودة لديها.
 من جانبه رحب وكيل وزارة الزراعة محمد بن عبدالله الشيحة بالتعاون املشترك 
مباركاً  املستدامة  الزراعية  التنمية  في حتقيق  استراتيجي  كشريك  والكلية  ال��وزارة  بني 
للجامعة تدشني هذا الكرسي النوعي وقال نعول على هذا الكرسي كثيراً في حتقيق نتائج 
جديدة في طرق مكافحة سوسة النخيل احلمراء ألننا عانينا منها منذ أكثر من 20 عاماً 
منذ اكتشافها في القطيف 1407ه� حيث اعتمدنا برنامجاً مستقاًل ملكافحتها , مضيفاً 
من  واالستفادة  احلشرة  تلك  عن  معلومات ممكنة  أكبر  جمع  على  حرصت  ال���وزارة  أن 
اخلبرات احمللية والعاملية في مكافحتها وقد أضفنا إلى طرق مكافحتها العلمية املكافحة 
والنشرات  واملطويات  الندوات  من خالل  توعوية  ال��وزارة جهوداً  قدمت  كما  التشريعية. 

وورش العمل ومخاطبة املزارعني من خالل وسائل اإلعالم املختلفة.
فيما أوضح املشرف على كرسي سوسة النخيل احلمراء الدكتور صالح الدوسري أن 
فكرة إنشاء هذا الكرسي كانت بتوجيه من معالي مدير اجلامعة األستاذ الدكتور عبدالله 
بن عبد الرحمن العثمان , إمياناً منه ملا متثله النخلة من أهمية ومكانة في اململكة وضرورة 
احلفاظ عليها من هذه اآلفة اخلطيرة التي دمرت آالف النخيل على مستوى اململكة وعلى 

مستوى العالم .
ووزارة  الكرسي  وثيق بني  تعاون  إج��راء  لقد جنحنا في وقت قصير من   : وأض��اف 
الزراعة ممثلة في وكالتها لشؤون الزراعة ومديرياتها املنتشرة في احملافظات التي تعاني 
من هذه املشكلة , كما جنحنا أيضاً في توثيق التعاون العلمي بني الكرسي واملراكز البحثية 
املتخصصة, وفي وقت قصير مت إنهاء اخلطة اإلستراتيجية للكرسي وبدأنا في تنفيذها 

بشكل فوري بسبب الدعم الال محدود من اجلامعة .
عقد  ذل�����������ك  أع�������ق�������ب 
العمل,  ب��ورش��ة  م��ح��اض��رت��ني 
للدكتور  األول�����ى  احمل���اض���رة 
بعنوان  س���اق���ر  ف��ي��دي��ا  الون�����ا 
املستدامة  ”االستراتيجيات 
إلدارة سوسة النخيل احلم��راء 
للدكتور  ال��ث��ان��ي��ة  واحمل���اض���رة 
الدريهم  ن���اص���ر  ب���ن  ي���وس���ف 
وعنوان احملاضرة” »اعتبارات 
بيئية في مك���اف�ح����ة س����وس����ة 

النخيل احلمراء« !
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سعود امللك  جامعة 
تــــــــدشــــــــن كـــــرســـــي 
أبــــــــحــــــــاث ســــوســــة 
الــنــخــيــل احلـــمـــراء
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,,

مـــــتـــــابـــــعـــــات



النخيل و التمور
palm & dates

الرابع العدد

27

!

»م��رك��ز متيز استضاف  وال��ت��م��ور  النخيل  أب��ح��اث  م��رك��ز 
بحثي« فريق بحثي من جامعة والية  ميتشجان 
بالواليات املتحدة األمريكية، وذلك  لبحث سبل التعاون البحثي في مجال 
مكافحة سوسة النخيل احلمراء للسيطرة عليها مبزراع النخيل والتشعيع 
الغذائي اآلمن للتمور لتقليل احلمل امليكروبي واحلشري بها، صرح بذلك 
سعادة األستاذ الدكتور صالح بن محمد العيد مدير مركز أبحاث النخيل 
اجلندان    محمد  بن  يوسف  الدكتور  األستاذ  معالي  دعم  مثمناً  والتمور 

مدير جامعة امللك فيصل لهذه الزيارة. 
أستاذ   Prof. James Miller ميلر  جيمس  ال��ب��روف��س��ور  وأل��ق��ى 
ع��ل��م احل��ش��رات م��ح��اض��رة ب��امل��رك��ز وك��ذل��ك ال��ب��روف��وس��ي��ر ك��ي��رك دونال
Prof. Kirk Dolan خبير في مجال التشعيع الغذائي وقد قام الوفد 
الراشد  وم��زرع��ة  ب��األح��س��اء  الوطني  التمور  مصنع  خاللها  زار  بجولة 
قام  الثاني  اليوم  وف��ي  باململكة،  وإنتاجها  التمور  تصنيع  على  لإلطالع 
النخيل  بسوسة  اإلص��اب��ة  ملشاهدة  النخيل  مل��زارع  ميدانية  ب��زي��ارة  الوفد 
بالسوسة  املصابة  النخيل  أشجار  ف��رم  وآل��ة  مكافحتها  وط��رق  احل��م��راء 
مبصاحبة فريق من مديرية الزراعة، أيضا ألقى البروفسور كرمي مارديا
Prof. Karim Maredia خبير في احلشرات والتعاون الدولي محاضرة 
عن التعاون العلمي الدولي وما تقدمه جامعة والية ميتشجان في حضور 

!

لبحث �سبل التعاون البحثي يف جمال مكافحة �سو�سة النخيل

ن��خ��ب��ة م���ن أس���ات���ذة كلية 
العلوم الزراعية واألغذية، 
الوفد  زي���ارة  واختتمت 
أبحاث  مل��رك��ز  بجلسة 
ال���ن���خ���ي���ل وال���ت���م���ور 
ب�����وض�����ع ال���ت���ص���ور 
واخلطط  ال��ك��ام��ل 
للتعاون  املقترحة 
في  ال����ب����ح����ث����ي 
امل����������ج����������االت 
الذكر  سالفة 
وت����������ب����������ادل 
ال�����زي�����ارات 
وت�����دري�����ب 
ال����ف����ن����ن 
وإج��������راء 

ب������������ح������������وث 
مشتركة بن اجلانبن. 

جامعة امللك فيصل استقبلت وفد جامعة ميتشجان 

املهنا رئيسًا لتحرير مجلة املعرفة
والتمور  النخيل  مجلة  حت��ري��ر  مستشار  املهنا  عبدالعزيز  ب��ن  سلطان  األس��ت��اذ  تعيني  مت 

للدكتور  خلفًا  والتعليم  التربية  وزارة  ع��ن  ش��ه��ري��ًا  ت��ص��در  ال��ت��ي  امل��ع��رف��ة  مجلة  لتحرير  رئ��ي��س��ًا 
صاحب  أص���در   وق��د  العالي(  التعليم  ل���وزارة  عمله  انتقال  )بعد  اجل��ارال��ل��ه  جارالله  ب��ن  عبدالعزيز 

ال��س��م��و األم���ي���ر ف��ي��ص��ل ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ب���ن م��ح��م��د آل س��ع��ود وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ق�����رارًا بذلك. 
ويحمل األستاذ سلطان املهنا ماجستير في أصول التربية، وهو حائز على جائزة مصطفى أمني للصحافة. 

وقد التحق مبجلة املعرفة منذ إعادة إصدارها عام 1417ه� كمدير للتحرير قبل أن يعني نائبًا لرئيس التحرير 
عام 1424ه�.

وبهذه املناسبة يسر أسرة حترير مجلة النخيل والتمور تهنئة مستشار التحرير بهذه الثقة الغالية 
وتتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته اجلديدة .

�أ.  �سلطان بن عبد العزيز املهنا
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حتت رعاية م�شاعد مدير الإدارة العامة ل�ش�ؤون الزراعة بالريا�ض

ورشــــة إرشاديـــة عــــن آفات 
النخيل والتمور بــثـادق

أقيمت ن��دوة إرش��ادي��ة مبحافظة ث��ادق  )احمل��م��ل( عن أه��م آفات 
الزراعيني،  والفنيني  املهندسني  بإلقائها عدد من  والتمور، قام  النخيل 
أب��رز الفعاليات  وق��د حضرها ع��دد م��ن م��زارع��ي النخيل،  وك��ان م��ن 
محاضرة املهندس فيصل بن نزال الشمري عن أمراض وآفات أشجار 
املهندس  ألقى  كما  منها،  والوقاية  مكافحتها  وط��رق  والتمور  النخيل 
أشجار  وآف��ات  أم��راض  عن  محاضرة  الزامل  إبراهيم  بن  عبدالعزيز 
الفني  ألقى  وأخيراً  منها،  والوقاية  مكافحتها  وطرق  الفطرية  النخيل 
الزراعي عامر بن ضيف الله املطيري الضوء على سوسة النخيل وطرق 

مكافحتها والوقاية منها. 
املسعود  إبراهيم  ب��ن  محمد  املهندس  س��ع��ادة  ال��ن��دوة  ه��ذه  ورع��ى 

مساعد مدير عام اإلدارة العامة لشؤون الزراعة مبنطقة الرياض. 

مدير عام الزراعة مبنطقة كشف 
املهندس  امل���ن���ورة  امل��دي��ن��ة 
النخيل  زراع��ة  أن  اللحيدان  عبدالله  بن  صالح 
باململكة متثل 16 في املائة من إجمالي املساحة 
احملصولية في اململكة و67 في املائة من إجمالي 
أشجار  ع��دد  ويقدر  الدائمة  احملاصيل  مساحة 
بلغت  حيث  نخلة  مليون   23 م��ن  بأكثر  النخيل 
الكمية املنتجة من التمور في عام 2008 ما نسبته 
ريال  مليارات   6 ح��وال��ي  قيمتها  ط��ن  أل��ف   986

ومتثل 15 في املائة من الناجت احمللي الزراعي.
وق���ال ال��ل��ح��ي��دان ف��ي ت��ص��ري��ح ع��ل��ى هامش 
الذي  الثاني  السنوي  التمور  مهرجان  فعاليات 
أقيم في املدينة املنورة مؤخراً: إن زراعة النخيل 
باتباع  م��ح��دود  غير  ب��دع��م  حتظى  اململكة  ف��ي 
النظم  اح��دث  تراعي  تنموية  وخطط  سياسات 
املوارد  من  املثلى  االستفادة  لتحقيق  اإلنتاجية 
على  دل��ي��ل  إال  امل��ه��رج��ان��ات  ه��ذه  وم��ا  الطبيعية 
مدن  في  تقام  التي  التمور  ملزارعي  الدولة  دعم 

ومحافظات اململكة.
منطقة  أن  ال��ل��ح��ي��دان،  امل��ه��ن��دس  وأوض�����ح 
نخلة  ماليني   3 على  يربو  ما  بها  املنورة  املدينة 
عدد  و  م��زارع  آالف   7 من  أكثر  بزراعتها  يقوم 
النخيل املثمر جتاوز مليونا وسبعمائة ألف نخلة 
بلغت  حيث  كيلوجرام،  مليون   48 من  أكثر  تنتج 
للمزارعني  الزراعة  وزارة  من  املقدمة  اإلعانات 

عام 1428ه� أكثر من 4 ماليني ريال.
وأضاف أن الدولة تقوم بشراء 450 طنا من 
التابع  التمور باألحساء  تورد ملصنع  املدينة  متور 
للكيلوجرام  ريال  خمسة  وبسعر  الزراعة  ل��وزارة 
الذي يسقى عن  وأما  بالترشيد  يروى  الذي  من 
للكيلو  ري��االت  يتم ش��راؤه بسعر 3  الغمر  طريق 
ال��واح��د وه��ذا ي��دل على ح��رص ال��دول��ة لترشيد 

املياه واحملافظة على املوارد املائية.
مصنعا   16 املنورة  املدينة  منطقة  وحتتضن 
للتمور تشكل أكثر من 15 في املائة من إجمالي 
مصانع التمور في اململكة وتختلف أوجه االهتمام 
بالنخلة ومخرجاتها وينعكس ذلك في عدة صور 
واالحتفاالت  املناسبات  في  املشاركة  أهمها  من 
دعم  وهناك  والتمور.  بالنخيل  املتعلقة  املختلفة 
مستمر من قبل وزارة الزراعة ملهرجانات التمور 
التي تنظم في مناطق ومحافظات اململكة والتي 
أثبتت جناحا بالغا في تسويق التمور في الداخل 
بشكل  الوطني  االقتصاد  تدعم  حيث  واخل���ارج 
قوي مبا حتققه من عوائق اقتصادية مجزية على 
التمور والصناعات الغذائية املرتبطة بها وتسهم 
املهرجانات في التعريف بالفرص االستثمارية لكل 
فرص  وتعزز  التمور  مهرجان  فيها  يقام  منطقة 
العمل ألبنائها ومن ضمن هذه املهرجانات إقامة 
الذي  بطيبة  واألغ��ذي��ة  للتمور  الدولي  املهرجان 
تنظمه اجلمعية التعاونية الزراعية باملدينة املنورة 
يتواجد  حيث  احلج  موسم  وهو  الوقت  هذا  في 

املاليني من شتى أنحاء العالم اإلسالمي.
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                 هيئة اإلستثمار واإلمناء الزراعي
                           يبحث اإلستثمار في تصنيع التمور

وفد من هيئة اإلستثمار واإلمناء الزراعي )ومقرها زار 
يتقدمهم  والقصيم  ال��ري��اض  م��ن  ك��ًا  اخل��رط��وم( 
سعادة الدكتور شعان املشايخي بهدف التعرف على الفرص 
النخلة  ومنتجات  ال��ت��م��ور  تصنيع  م��ج��ال  ف��ي  اإلس��ت��ث��م��اري��ة 

باململكة.
ومن اجلدير بالذكر أن الهيئة قد قامت بالتعاون مع جهات 
حكومية وخاصة مبسح شامل ملزارع النخيل ومصانع التمور 
باململكة بهدف الشراكة مع مؤسسات ورجال أعمال محليني 
من  واإلستفادة  للتمور  التحويلية  الصناعات  في  لإلستثمار 
أجزاء النخلة األخرى، وذلك مببالغ استثمارية تصل إلى 300 

مليون دوالر.
وخاصة  ال��زراع��ي  القطاع  ت��ق��دم  فيه  مل��ا  التوفيق  ن��أم��ل 

صناعات التمور التحويلية وأجزاء النخلة األخرى. 

مـــــتـــــابـــــعـــــات

وفـد مـن
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شركة عقد  نظمته  صحفي  م��ؤمت��راً  طوكيو  اليابانية  العاصمة  ف��ي 
ماروبيني وحضور سفير اإلمارات لدى اليابان والرئيس التنفيذي 
لشركة الفوعة لتسويق منتجات التمور اإلماراتية التي من املمكن أن تدخل في 
سوق الغذاء اليابانية ، وقد حضر املؤمتر 70 شركة أغذية. وقد مت تنظيم هذا 
املؤمتر الصحفي من قبل كل من شركة الفوعة وشركة ماروبيني وبيت أبوظبي 

للتجارة. 
اليابانية  م��اروب��ي��ن��ي  أن ش��رك��ة  إل���ى  اإلش����ارة  جت���در 

الشركات  أكبر  م��ن  تعد  احل��دث  احتضنت  التي 
تسعة  السنوية  مبيعاتها  تبلغ  حيث  العاملية 

الغذائي،  املج����������ال  في  دوالر  مليارات 
وشركات  إلى جهات  باإلضافة  هذا 

أخ������رى ح���ض���رت امل����ؤمت����ر أول����ت  
التمور  مبنتجات  كبيرا  اهتماما 
وذل����ك م���ن خ���ال ال��ع��م��ل على 
إدخ���ال ال��ت��م��ور ف��ي ال��ع��دي��د من 
اليابانية،  الغذائية   الصناعات 
على سبيل املثال احللوى اليابانية 

املعروفة ب� namagashi وغيرها 
من الصناعات األخ��رى  التي ميكن 

م��ن��ت��ج��ات��ه ضمن  أو  ال��ت��م��ر  اس��ت��خ��دام 
املبني   للدافع  وليدة  ج��اءت  وه��ذه  مكوناتها، 

واألهمية  للتمور  الكبيرة  الغذائية  القيمة  على 
الصحية العامة والتي مت التوصل إليها عن طريق  األبحاث 

برئاسة  اليابانية   ANBAS شركة  بها  قامت  التي  املستفيضة  وال��دراس��ات 
 .Osaka رئيس قسم  الدراسات الغذائية بجامعةNagaiالبروفيسور

على  التمور  أثر  دراس��ة  بريطانيا  في  آخر  فريق  يجري  آخر  جانب  وعلى 
الصحة العامة والوقاية من بعض األمراض باإلضافة إلى دراسة القيمة الغذائية 
بالفواكه  م��ق��ارن��ة   رط���ب، مت��ر(  )ب��س��ر،  التمور  م��راح��ل نضج  م��ن  لكل مرحلة 

األخرى. 

مخازن تسع 50 ألف طن من التمور 
وعلى جانب آخر أوضح املهندس سعيد سالم مسري الهاملي املدير العام 

لشركة الفوعة أن تكلفة بناء 8 مخازن مبردة جديدة بسعة 14 ألف طن بلغت 
التسلم  ملراكز  التابعة  املخازن  سعة  إجمالي  ليتجاوز  دره��م،  مليون   45 حوالي 
شركة  تسلمتها  التي  التمور  كميات  بلغت  وقد  تقريباً.  طن  ألف   50 واملصانع 
التمور. ولفت  أل��ف طن من  امل��زارع��ن خ��ال املوسم احل��ال��ي  65  الفوعة من 
املهندس سعيد إلى أن أكثر األصناف املستلمة خال املوسم صنف »اخلاص« 
حيث بلغت الكميات املستلمة نحو 18 ألف طن مسجا مرتفعة 

بنسبة 17% مقارنة باملوسم املاضي.

الدعم احلكومي 
كرمي  ال����دك����ت����ور  وق�������ال 
سعيد،  ال�����دي�����ن  م���ح���ي���ي 
الرئيس التنفيذي لشركة 
مؤمتر  ف���ي  »ال���ف���وع���ة« 
صحافي »جتاوز إجمالي 
صرفت  ال���ت���ي  امل���ب���ال���غ 
مجموعه  ما  للمزارعن 
دره��م خال  مليون   418
استفاد  امل���اض���ي،  امل��وس��م 
منها أكثر من 15887 مزارعاً 

من مختلف مناطق الدولة«.
وأشار إلى أن الفوعة طورت البنية 
التحتية ملراكز االستام الستيعاب الكم الهائل 
من التمور املستلمة، وتخفيض فترة االستام إلى 30 دقيقة 
لكل مزارع وبنسبة تصل إلى 100%، بفارق واضح عن السنوات املاضية 

التي كانت تستغرق عمليات التسليم فترات انتظار قد تصل إلى أيام 
وفي بعض األحيان تتم على مراحل مختلفة.

ولفت إلى أن الشركة تشتري الكيلوجرام الواحد من 
نوع »اخلاص« بسعر 21 درهماً من صغار املزارعن، في 

حن تشتري جزءاً من إنتاج املزارع التي يزيد إنتاجها 
عن 10 آالف كيلوجرام، وتتيح لها تسويق الباقي.

الفــــوعـــة 
تسّوق التمور اخلليجية في اليابان

     10 اآلف �صندوق من اأجود الأنواع يف اململكة

                     »الندوة العاملية« توزع التمور على مراكز اإليواء في جازان
قامت الندوة العاملية للشباب اإلسالمي بجازان بتوزيع )10.000( آالف صندوق من التمور على النازحني، 

وحتدث األستاذ عبد ربه احمد حكمي مدير الندوة بجازان وقال: ان هذه األنواع من التمور تشتمل على الصفري 
بن  ناصر  للشيخ  املكتب اخليري  من  التمور قد وصلت دعماً  الكمية من  والبرحي، وهذه  والصقعي  والسكري 
سليمان الصقيل بالرياض لألسر املستضافة من محافظة احلرث وقراها ونحن بدورنا في الندوة العاملية قمنا 

بتكوين فريق في كل محافظة من محافظات جازان ليتولى التوزيع على األسر في مراكز اإليواء. 
وأوضح األستاذ عبد ربه احلكمي ان هناك دعماً آخر مت إرساله لنا من املكتب اخليري بالرياض سوف

 يغطي جميع األسر النازحة من قرى اخلوبة في جميع مراكز اإليواء بجميع احملافظات. 
وحتدث األستاذ إبراهيم خواجي مدير مكتب الندوة بصبيا قائاًل مت حصر النازحني من ضيوف صبيا وسوف نقوم بتوزيع هذه التمور وقد شكر 
جميع أهل اخلير في هذه البالد املباركة على ما قاموا به جتاه إخوانهم وأبنائهم املتضررين في جازان ودعمهم ومساعدتهم 

في هذه الظروف.



! 30
تونـ              ـس

                      أقوى  مصدر للتمور في العالم 

!

التمور أرتفع  م��ن  ت��ون��س  إن��ت��اج 
في  ط���ن  أل����ف   145 إل����ى 
في  ط��ن  أل���ف   124 م��ق��اب��ل   2009 م��وس��م 
 ،  %17 بنسبة  زيادة  2008 مسجال  موسم 
املدير  اجلندوبي  علي  محمد  السيد  وقال 
إن  للغالل  املشترك  املهني  للمجمع  العام 
يتم تصديره  اإلنتاج  من  و%85   80 بني  ما 
إلى األسواق اخلارجية، وأوضح أن تونس 
هي أول مصدر للتمور في العالم وأنه يتم 
ت��روي��ج ص��ادرات��ه��ا م��ن ه��ذا املنتج ف��ي 56 

دولة.
التمور  م��ن  ت��ون��س  ص���ادرات   وحققت 
إذ   2008 موسم  ف��ي  مسبوقة  غير  نتائج 
عائدات  وف��رت  ط��ن  أل��ف   61 تصدير  مت 
دينار)140 مليون  187 مليون  بقيمة  مالية 

دوالر(. 
وذك�����رت ج���ري���دة »أخ���ب���ار ت���ون���س« إن 

التمور التونسية واصلت بذلك ريادتها عامليا باحتاللها املرتبة 
حيث  من  األولى  واملرتبة  املصدرة  الكميات  حيث  من  الرابعة 
يتمتع  التي  الطيبة  السمعة  بفضل  الصعبة  بالعملة  العائدات 
بلدا  ستني  حوالي  في  رواج��ا  يلقى  ال��ذي  التونسي  املنتج  بها 

اخلمس. بالقارات 
ولكنها  ال��غ��رب��ي��ة  ب��أوروب��ا  ت���روج  التونسية  ال��ت��م��ور  وك��ان��ت 
األسيوية  ال��ب��ل��دان  دخ���ول  م��ن  األخ��ي��رة متكنت  ال��س��ن��وات  ف��ي 
األمريكية  املتحدة  الواليات  عن  واخلليجية، فضال  واإلفريقية 

الالتينية.  أمريكا  وبلدان  وكندا 

باحثون في قطر يكشفون النقاب عن أسرار وراثية للنخيل

 قام باحثون في كلية الطب وايل كورنيل في قطر بوضع صيغة أولية جلينوم النخيل، بذلك يكشفون النقاب 
عن الكثير من أسراره الوراثية .

ويقول جويل مالك، مدير مختبر علوم اجلينوم في كلية الطب وايل كورنيل في قطر«لقد ولدنا مخططاً متهيدياً 
للحمض النووي وتركيب وشرح أّولي للنخيل باستخدام أحدث التكنولوجيا« وأضاف: إن املعلومات الوراثية للنخيل قيمة 

جدا للباحثني الذين يعملون على حتسني نوعية احملاصيل و الفواكه والتوصل إلى فهم أفضل للتأثر باملرض و مقاومته .
إلنتاج   : األساسية  العلوم  أبحاث  لشؤون  مشارك  وعميد  احليوية  والفيزياء  الفسيولوجيا  أستاذ  مشاقة،  خالد  الدكتور  ويقول 
اخلريطة الوراثية التمهيدية، استخدم باحثون في كلية طب وايل كورنيل في قطر نهج تسلسل اجليل املقبل، حيث يقول جويل أنه يوفر 
جودة البيانات بني طريقة تنميط تعبير مورثي )Sequence Tag ES the Expressed ( وطريقة تقليدية لرسم خرائط اجلينوم 
الكاملة.«لقد متكنا من تطوير نظرية غير منحازة نسبيا ملساحة اجلينات في كامل شجرة النخيل بتكلفة اقل و فترة زمنية اقصر.
وباستخدام هذا النهج، الذي يستفيد من انخفاض تكرار احلمض النووي في مناطق اجلينات في النخيل، زدنا املعرفة 

املتاحة لعامة الناس عن جينات النخيل نحو 1000 مرة .
حصل جويل ومساعده في األبحاث على احلمض النووي من أوراق شجرة النخيل الذي قدمها مختبر زراعة 

أنسجة النباتات في إدارة البحوث الزراعية و املائية )وزارة الشؤون البلدية والزراعة في قطر(.

مــــتــــابــــعــــات  
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اإلرشاد الزراعي 
للنخيل والتحوالت 

االقتصادية
أ. فيصل بن مشاري الرحيلي
رئيس اللجنة الزراعية  بالغرفة التجارية الصناعية
 باملدينة املنورة 

شعبية لم  مهنة  أو  حرفة  الزراعة  تعد 
السن،  كبار  أوق��ات  لشغل  هواية  أو 
تتضاعف  استثمارية  وصناعة  علما  أصبحت  بل 
إيراداتها وفقا للمبادرات والرؤية اجلماعية لهذا 
القطاع. هذه املبادرات ترتبط بإستراتيجية التنمية 
االستفادة  على  تعتمد  والتي  باململكة  الزراعية 
العصر  ه���ذا  ف��ي  التقني  ال��ت��ق��دم  م��ن  ال��ق��ص��وى 
العلمية واملعرفية واستيعاب  ومن تراكم منجزاته 
بآمالنا  يفي  حتى  وتطويعه  معه  والتعامل  الواقع 
وتطلعاتنا. ومن املأمول بأن يكون القطاع اخلاص 
رأس احلربة في التنمية و تقدمي كل مأمن شأنه 
كما  املسئولية  بهذه  القطاع لالضطالع  دفع هذا 

هو احلال في الدول املتقدمة.
املستجدات  م��ع  التعامل  مقومات  أه��م  وم��ن 
والقدرات  ال��ط��اق��ات  ب��ن��اء  العاملية  وال��ت��ح��وي��الت 
احلديث  ال��زراع��ي  اإلرش���اد  ويكتسب  البشرية. 
وصياغة  املفهوم  ه��ذا  تعزيز  في  قصوى  أهمية 
وتطوير  الفكرية  اآلف���اق  بفتح  الكفيلة  ال��ب��رام��ج 
ال��ط��اق��ات ال��ف��ردي��ة الخ��ت��راق احل��واج��ز والعوائق 
أمام جتارة زراعية سعودية دولية تعتمد على كل 
وتوافر  وال��ذك��اء،  واإلب���داع،  التقنية،  املعرفة  م��ن: 
امل��ع��ل��وم��ات. وم���ن األه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق بني 
الزراعي  واإلرش���اد  الزراعية  البحوث  قطاعات 
ث��الث ج��وان��ب معرفية  امل��زارع��ني لتوفير  وع��م��وم 
عن  إج��اب��ة  مبثابة  وه��ي  ل��ل��م��زارع،  توفيرها  يلزم 
ثالثة أسئلة وهي: م��اذا؟ وكيف؟ ومل��اذا؟.. أي ما 
واألسباب  استعماله  وكيفية  اجلديد  الشيء  هو 

الداعية إليه. 
موروثاً  وال��ت��م��ور  النخلة  فتعتبر  اآلن  وح��ت��ى 
اجتماعياً وواقعاً زراعياً، لذا فإن النظرة املستقبلية 
ومخزون  كسلعة  ومتورها  النخيل  اعتماد  تفرض 
في  النظر  علينا  يحتم  مم��ا  وه��ذا  استراتيجي. 
بناء مراكز وطنية لتنمية زراعتها وتسويق إنتاجها 
والواعدة.  احلالية  اإلنتاجية  الكثافة  مناطق  في 
وهذه ستعمل على دعم ومساندة صغار املزارعني 
للنخيل  الزراعية  التنمية  برامج  في  وإدماجهم 

ومخرجاتها.



ش������رك������ة فازت 32

مب����ن����اق����ص����ة ع���امل���ي���ة، 
ل������ت������وري������د خ����ط����وط 
ت����ن����ظ����ي����ف وغ����س����ي����ل 
وجت����ف����ي����ف ال����ت����م����ور 
التمور  تعبئة  مبصنع 
باألحساء التابع لهيئة 
بوزارة  وال��ص��رف  ال���ري 

الزراعة.
وف�����������ي ت����ص����ري����ح 
للمدي���������ر التنف��ي�����ذي 
الفايد  م��ان��ع  للشركة 

قال فيه:  لقد كانت املنافسة قوية مع شركات عاملية من الصني والواليات املتحدة األمريكية 
وأملانيا و ايطاليا، وعن املناقصة يقول: تتكون املناقصة من 12 خطًا ويتكون كل خط من 7 قطع 
مع ناقل للسالل وخط غسيل الصناديق، وعن املعايير التي من أجلها ف��ازت               يقول 
الفايد: لقد حرصنا منذ البداية على تقدمي اجلديد وانتهاج مبدأ الصدق والشفافية، فلن 
تتاح لك الفرصة ملنافسة شركات عاملية إاّل إذا كنت متتلك األفضل، فرؤوس األموال ال تقبل 

إاّل اجلودة العالية، وال تتعامل بالعواطف، ومن ثم تأتي املنافسة الشريفة. 

سلمان تدشن شعارها اجلديد
»سلمان ملعدات التصنيع الغذائي« شعارها اجلديد                  ملعدات التصنيع، ويأتي إطالق الشعار دشنت 

اجلديد من منطلق التطوير الذي حترص عليه إدارة الشركة، ليتواكب مع توجهاتها العاملية في عالم 
الصناعات الغذائية، وتطوير فلسفة تصنيع التمور في اململكة، وفتح أسواق عاملية تصديرية جديدة.

عاملية شــركــات  مــع  قــويــة  منافسة  بــعــد 
الدولية بــاملــنــاقــصــة  تـــفـــوز   »             «

م/ مانع الفايد املدير التنفيذي 
بشركة- »ماريات«

تـــســـجـــيـــلـــي
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شركة                 ملعدات التصنيع فازت 
التمور  لتعقيم  غ��رف��ة  ب��ت��وري��د 
ملصنع الفوعة بدولة اإلمارات، حيث تستخدم 
البروميد،  بغاز  التمور  لتعقيم  الغرفة  ه��ذه 
وثاني أكسيد الكربون، والفوسفني، وذلك عن 
املطلوب  الغاز  وإضافة  الهواء،  سحب  طريق 
ال��ق��ض��اء على  ع��ال ج���دًا يضمن  م��ع ضغط 

ج��م��ي��ع اإلص���اب���ات احل��ش��ري��ة، وت��ع��د هذه 
في  احل��دي��ث��ة  التقنيات  م��ن  التقنية 

عالم تصنيع التمور واحلفاظ على 
جودتها وفق أعلى معايير السالمة 

واألمن العامليني، وتستخدم هذه 
وآليات  الكمبيوتر  التقنيات 
بطاقة  اإللكتروني  التحكم 
طنًا   25 ق���دره���ا  إن��ت��اج��ي��ة 

للدورة الواحدة..

منتج جديد تطلقه
شركة                   منتجًا جديدًا عبارة عن حاوية أطلقت 

تتكون من ثالث طاقات إنتاجية مختلفة
) 10 طن – 15 طن – 20 طن( ويستخدم ثالثة غازات رئيسة 

) البروميد والفوسفني وثاني أكسيد الكربون( وأهم مميزاته تعقيم 
املنتجات من خالل التحكم في وقت التفريغ ودرجة احلرارة الداخلية عبر حساسات 

عن  الوحدة  داخ��ل  الغاز  تدوير  استمرار  في  التحكم  إلى  باإلضافة  داخلية،  استشعار 
تعقيم  في  املنتج  ه��ذا  ويستخدم  مستمر،  بشكل  األعلى  إل��ى  األسفل  من  ضخها  طريق 

الفواكه املجففة والتمور واخلضروات واألعشاب، باإلضافة إلى البقول واحلبوب والبذور.

شركة »                 « ملعدات التصنيع بتوريد وتسليم مصنع كامل جلامعة امللك قامت 
سعود، يتكون من 12 ماكينة، منها عدد من النواقل ووحدات غسيل وجتفيف 

وأفران، باإلضافة إلى ماكينة للتغليف، وطابعة. 
لتدريبهم  في اجلامعة  الطالب  قبل  استخدامه من  يتم  أن هذا اخلط  بالذكر  واجلدير 
التنفيذي  املدير  الفايد  مانع  ويضيف  العالم،  في  التمور  تصنيع  طرق  أح��دث  على  عمليًا 
للشركة أن الطاقة اإلنتاجية للمصنع 700 كيلو جرام في الساعة، واملنتج عبارة عن قالب يزن 

كيلو جرام واحد مسحوب الهواء، باإلضافة إلى واحد كيلو جرام » فله« مع احلقن بالغازات.
وق���د ح���رص ال��ف��اي��د ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال��ش��ك��ر ع��ن��ه وع�����������ن                 جل��ام��ع��ة امل��ل��ك سعود 
الوطنية  الصناعة  الفاعل في تطوير  ودورهم  الشركة،  الغالية في  لثقتهم  وإداراتها  العريقة 
لهذا  التصدير  آفاق  لفتح  وطموحًا  اقتصاديًا  أماًل  تعد  التي  التمور  صناعة  االستراتيجية 

املنتج احليوي.

تسلم مصنع جامعة امللك سعود

                                        تسلم غرفة تعقيم متور
ــــفــــوعــــة بــــــاإلمــــــارات ملـــصـــنـــع ال
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1430هـ  شعبان   391 عددها  في  تنشر  العربية  املجلة  هي  ها   -1
مقاالت ألحمد بن عبدالله عبد رب النبي والذي كتب خطأ )العبد رب 

النبي( عنوان املقال جماليات النخلة وهذه صورة النخلة في املقال.
2- نشر فــي جــريــدة الــشــرق األوســـط يــوم األحــد 1430/8/25هـــــ 
إلى  التمور  إنتاج  )تراجع  عنوانه  جــاء  العراق  في  النخيل  عن  موضوع 
والعقوبات  احلــروب  على  بالالئمة  يلقون  البساتني  وأصحاب  النصف، 
والبيئة  الصحة  يهدد  الــعــراق  فــي  النخيل  بساتني  انــدثــار  املــيــاه،  وشــح 

والوضع األمني.
وهذا املوضوع ذكره الشيخ محمد بن ناصر العبودي في لقاء املجلة 

معه في العدد الثالث )ما شاء الله(.
3- في جريدة الرياض بعددها 15097 تاريخ 1430/11/5هـ حصل 
بحثان من اململكة على امليدالية الذهبية وجائزة اإلختراعات املتميزة في 
املعرض التاسع لإلختراعات البريطاني والذي عقد في لندن في الفترة 
14-17 اكتوبر 2009م أحد البحثني عن الرمال والثاني عن سعف النخيل 

واستخدامه لتقليل التبخر.
النخيل  بساتني  من   %70 على  ويأتي  العقيق  يضرب  اجلفاف   -4
في الباحة هذا ما نشر في جريدة احلياة يوم 1430/10/20هـ، والذي 

اعرفه أن منطقة الباحة باردة، والنخيل ال تنمو وتثمر في مناطق كهذه إال 
إذا كانت املنطقة املقصودة في السهول بني الباحة وبيشة والله أعلم.

ـــر الــبــلــح.. صــــورة نــشــرتــهــا جـــريـــدة الـــشـــرق األوســـــط يوم  5- دي
1430/10/25هـ في الصفحة األولى لفالح فلسطيني يحمل على كتفيه 
عذقا من التمر )البسر( في وسط غزة، وجاء في اخلبر أن دير البلح 

سميت بذلك لكثرة أشجار النخيل.
الوطن  بجريدة  )لكن(  زاويته  في  الشيحي  األستاذ صالح  كتب   -6
التمور  بعنوان مدينة  أيــام شهر شــوال 1430هــــ  أيــام أي في أحــد  قبل 
اإلعالمية، وقال إن كثرة املديح صفة غير جيدة، وتعرض للمبالغة في 
وصف مهرجانات التمور في بريدة وغيرها، ويهمني من مقاله قوله إن 
تقريرا عرضته قناة اجلزيرة يقول إن ماليني في شهر رمضان في الهند 
يقبلون على شراء التمور التي تستورد من بعض الدول ولم يرد بينها اسم 
اململكة.. وهذا هو بيت القصيد والشاهد وهذ اهو املؤسف، فتمورنا ال 
تغادر بالدنا وال تصل للمسلمني في العالم، ما عدى الدول العربية، وهذه 
هي املشكلة التي يجب أن حتل سريعا، فقد بحثت عن مترنا في ماليزيا 
واوربا وكازاخستان فلم أجد حبة متر واحدة ووجدت متورا غالية وليست 

جيدة من دول أخرى.

محمد بن عبداهلل الحمدان
صاحب مكتبة قيس 
وكتاب صبا جند

شذرات..
حول النخيل والتمور )1(

أيها السادة عشاق النخلة هذا هو العدد الرابع من مجلة                   النخيل والتمور، كتبت في العدد األول والثاني شيئا 
عن املوضوع وكتبت مقاال في العدد الثالث عن أسماء كتب                النخيل املوجودة في  مكتبتي ومكتبة قيس، وقد 
بلغت أكثر من ثالثني كتابا، اليوم أكتب لكم شذرات عبارة                   عن مختارات من ملفات كثيرة لدي في املوضوع.

خواطر وذكريات أدبــــــــــــيــــــــــــات

جماليات النخلة
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ســــا م عــــلــــى  هــــضــــبــــات   الــــعــــراق
الطوال النخل ذي السعفات  على 

وشّطيه واجلـرف واملنحنـــى
على   سيد  الشجر  املقتنى

وغير  املباح  الكالم  عن  فسكتت  الصباح  أدركني  وهنا 
املباح فإلى امللتقى في احللقة القادمة والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته
محمد بن عبدالله احلمدان

http://www.abu-gais.com : موقع الكاتب
abu-gais@abu-gais.com : بريــد الكتروني

7- في مدينة بقعاء مبنطقة حائل وضع مجسم لعذق كبير فوق 
أحد الشوارع وهذه صورته )يجلس( في صينية.

8- هذا عنوان مقال نشر في جريدة الرياض يوم 1430/11/4هـ 
يقدرون  املنورة(  املدينة  )منطقة  العيص  في  النخيل  مزارعو  يقول 

خسائرهم بـ 18 مليون ريال.
بتاريخ 1430/11/1هــــــ نشر خبر في  )الــيــوم(  9- فــي جــريــدة 

صفحة كاملة عن جمعية النخلة التعاونية باإلحساء.
في  خبر  نشر  1430/11/3هـــــ  بتاريخ  الوطن  جريدة  في   -10
الصفحة األولى عنوانه: )بتعاون 3 وزارات.. اجراءات لوقف استغالل 

اسرائيل لعالمات متور اململكة(.
يراع  أبدعه  من صفحة  أكثر  في  جــاء  وجميل  رائــع  مقال   -11
األستاذ محمد بن عمر بن عقيل )أبو عبدالرحمن( ونشر في جريدة 
وذلك  الصحفية  اجلزيرة  مؤسسة  عن  تصدر  كانت  التي  املسائية 
بتاريخ 1412/1/16هـ العدد 2184، عنوان املقال )النخلة وأدبياتها( 

لعلي أستعرض بعض ما جاء في املقال في عدد قادم إن شاء الله.
د.  تاريخ 1428/1/16هــــ مقابلة مع  الرياض  12- وفي جريدة 
عبدالرحمن الزامل عن صادرات اململكة ومنها التمور وصعوبة ذلك 

وعوائقه.
13- نشر في مجلة احلرس الوطني لعله العدد 297 ولعله بتاريخ 
التراث  فــي  )النخيل  عنوانه  النخلة  عــن  جيد  مقال  2007/1/1م 
العربي واإلسالمي بقلم صالح عبدالستار محمد الشهاوي في سبع 

صفحات.. من عناوينه:
- أسماء النخلة وصفاتها

- مميزات النخلة
- النخلة في القرآن الكرمي واحلديث الشريف

- النخل في التراث
14- وفي مجلة الصلة التي تصدرها إحدى عائالت اململكة العدد 
املعجزة التمر   .. النخل  )وادي  41 شــوال 1428هـــ نشر مقال عنوانه 

 يذهب الداء وال داء فيه( آسف لعدم وجود املجلة أمامي ألذكر اسم 
العائلة التي تصدر املجلة، أمامي فقط املقال الذي صورته منها.

15- حلوة اجلوف عنوان زاوية الكاتبة األستاذة فاطمة العتيبي 
وتكلمت  اجلزيرة  بجريدة  بتاريخ 1427/11/15هــــ  أخرى(  )نهارات 
ملا  تطرقت  كما  لها،  وعشقهم  اجلــوف حللوتهم  أهل  فيها عن حب 
أن  ذكــرت  كما  للدراسة،  لــأردن  السفر  من  هناك  السكان  يتكبده 
براءتها  وتعلن  عنوة،  واختطفوه  امييلها  على  )سطا(  الهاكرز سطى 

منه ومن كل ما يصدر عنه من 1427/11/1هـ
16- وكــتــب د. نــاصــر احلــجــيــالن فــي جــريــدة الــريــاض بتاريخ 
1429/4/18هــــ في زاويته )إيقاع احلــرف( موضوعا عنوانه )حلوة 
اجلوف( تكلم فيه كثيرا عن حلوة اجلوف )وظهر لي أنه لم يطلع على 
ما قالته فاطمة العتيبي( وسمى اجلذاذ بـ اجلداء بالدال املهلمة وهو 
والتسميات  اللهجات  العسب والختالف  العسبان:  )الصرام( وسمى 

دور في ذلك، وتطرق حللوة حائل وأثنى عليها.
وأضيف أن احللوة في بلدتي )البير( في محافظة احململ التي 

قاعدتها )ثادق( 120 كيال شمال غرب الرياض كان لها شأن، 
ملا كانت تخدم ويعتنى بها، فقد كنا نضع في )املخرف( غضارة 
متنع تسرب الدبس الذي يتسرب من الرطب )اخلراف( وكان 

النوى يبقى في الشمراخ لنعومة الرطب ولينه، وقد تغير 
عدم  لسبب  اللذيذ  الرطب  ذلــك  وفقدنا  اآلن  احلــال 

اهتمام الفالحني باحللوة.
حلوة  عــن  الطويلة  احلجيالن  ناصر  د.  لــزاويــة  أعــود 

اجلوف فقد أورد بيتني من قصيدة لشاعر العراق محمد اجلواهري 
هما:

دير البلح

مجسم عذق النخلة بحائل
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بصفات  التمر  نخيل  أش��ج��ار  تتميز 
فعاالً في عمليات  تلعب دوراً  تؤهلها ألن 
األخرى  للعناصر  مزاحمة  دون  التنسيق 
ال��ص��ف��ات جعلتها من  . ه��ذه  امل��وق��ع  ف��ي 
عمليات  فى  املستخدمة  األشجار  أفضل 
ويعود  املختلفة  واحلدائق  املواقع  تنسيق 
وانتظام  القائم  النخلة  منو  لطبيعة  ذلك 
لها  أف���رع جانبية  وج���ود  وع���دم  ج��ذع��ه��ا 
املباني  مع  تتداخل  أو  املرور  حركة  تعيق 
باإلضافة  باملوقع  امل��وج��ودة  املنشئات  أو 
حيث  م��ن  البيئية  للظروف  حتملها  إل��ى 
ارت��ف��اع ل��درج��ات احل�����رارة   وق��ل��ة املياه 

وزيادة امللوحة.
استخدامات  التمر  نخيل  وألش��ج��ار 

تنسيقية مختلفة حسب املوقع املراد تنسيقه والغرض من زراعته  
اجلو  وإضفاءه  البديع  ومنظره  املميزة  اجلمالية  لصفاته  وذلك 
الوظيفي  بها  باإلضافة لدوره  يزرع  التي  املواقع  الشرقي على 
تهدف  الدراسة   هذه  فإن  لذا  التصميم.  في  استخدامه  عند 
إلى إبراز االستخدامات التنسيقية املتعددة ألشجار نخيل التمر 
الشوارع  أو  واملنتزهات  املختلفة سواء في احلدائق  املواقع  في 

وامليادين العامة ومدى مالئمتها لها.

* االستخدامات التنسيقية املختلفة لنخيل التمر
تنسيق  ف��ي  واستخدمه  التمر  نخيل  أهمية  اإلن��س��ان  ع��رف 
املصريون  فقد عرفه  م.  ق.  من 4000 سنة  أكثر  منذ  احلدائق 
القدماء باسم ) بئر ( وتكتب باللغة الهيروغليفية    واستخدموه 
في تنسيق حدائق منازلهم وحول احلدائق املائية كما استخدموه 

في تنسيق حدائق املعابد.
في  واملميزة  الهامة  النباتية  العناصر  من  التمر  نخيل  ويعتبر 
نواحي التصميم والتنسيق لدوره الوظيفي واجلمالي، حيث ميكن 
استخدامه بطرق تنسيقية مختلفة حسب املواقع التي يزرع بها 
والغرض من زراعته ونوع التصميم وطراز احلديقة، وتشمل هذه 

الطرق التنسيقية ما يلي:

في احلدائق واملنتزهات والشوارع وامليادين العامة 

نخيل التمر.. واحة جمال يف تن�سيق املواقع

تعد 
�لأ�سجار من �أهم �لعنا�سر �لنباتية �لأ�سا�سية يف عمليات �لتن�سيق للمو�قع �ملختلفة �سو�ء يف �حلد�ئق �أو 

�ملنتزهات �أو�ل�سو�رع و�مليادين �لعامة، وذلك ملا ت�سفيه من جمال �لطبيعة عالوة على فو�ئدها يف حماية 

�لبيئة وتقليل تلوثها، ويوجد يف �لوقت �حلا�سر �جتاه يف دول �لعامل �ملختلفة ل�ستخد�م بع�ض �أنو�ع �أ�سجار 

�لفاكهة �ملتميزة باأ�سكالها �جلمالية »ملجموعها �خل�سري �أو �لزهري �أو �لثمري« �إىل جانب �لأنو�ع �ملختلفة من نباتات �لزينة، 

وذلك  يف عمليات �لتن�سيق، وقد ز�د موؤخرً� �لهتمام بعمليات ��ستخد�م نخيل �لتمر Dactylifera Phoenix يف �لنو�حي 

�أقدم  �لعربي وهو من  �لتمر هو منطقة �خلليج  لنخيل  �لأ�سلي  �ملوطن  �أن  ويعتقد  �ملختلفة  للمو�قع  و�لتن�سيقية  �لتجميلية 

�لنباتات �لتي عرفها �لإن�سان منذ �آلف �ل�سنني،  ونخيل �لتمر من �لرثو�ت �لهامة وميثل جزءً� هامًا يف �ل�سعار �لر�سمي للدولة. 

ويقدر عدد �أ�سجار نخيل �لتمر �ملزروعة باململكة بحو�يل 23 مليون نخلة. وتاأتى �ململكة يف �ملركز �لثاين على �لعامل من حيث 

�إنتاجها للتمور حيث تنتج �أكرث من مليون طن يف �لعام، وفى �ملركز �لثالث على �لعامل من حيث �مل�ساحة �ملزروعة باأ�سجار نخيل 

�لتمر، حيث  تبلغ �إجمايل �مل�ساحة 151 �ألف هكتار .

!

 استخدام نخيل التمر في تنسيق حدائق املعابد بشكل هندسي )1500ق.م.( 

*  زراعة النخيل بصورة مفردة
يزرع نخيل التمر بصورة مفردة  في املواقع املختلفة ,حيث 
وتأتى  بذاتها.  واملستقلة  القائمة  نخلة شخصيتها  لكل  يكون 
هذه الصورة  لشكل ولطبيعة النمو املميزة لنخيل التمر حيث 
يضفى بشخصيته السائدة وتكوينه الفريد على املوقع املراد 
تنسيقه العديد من القيم اجلمالية والتي تتمثل في بنية اجلذع 
الناجت عن  له  القائم واملتماثل في استدارته والقوام اخلشن 
والتضاد   عليه  بديع  بشكل  املرتبة   ) )الكرب  األوراق  قواعد 
املوجود بينه وبني القوام الناعم لألوراق, ويالحظ مدى تأثير 
خروجها  لشكل  تنجذب  حيث  األوراق  ه��ذه  على  العني  وق��ع 
قلب  من  تصاعد  في  تقوسها  ولدرجة  التاج  على  وتوزيعها 
التاج للخارج. هذا اإليقاع لألوراق نادرا ما جتده في العناصر 
الشكل  مع  جمالية  كقيمة  اللون  ويتنافس  األخ��رى,  النباتية 
واإليقاع والقوام في نخيل التمر وحيث يوجد نوع من التضاد 
القيم  ه��ذه  التمر,   و  واألوراق  اجل��ذع  ل��ون  ب��ني  التوافق  أو 
اجلمالية لنخيل التمر من األسباب األساسية التي جعلته من 
أهم العناصر النباتية املستخدمة كنموذج فردى و نقطة ارتكاز 
بصري في عملية التنسيق للمواقع املختلفة  وخاصة بزراعته 
كنموذج فردى على املسطحات اخلضراء وفى احلدائق بحيث 
يكون بعيداً عن بعضه وعن غيره من األشجار كما يزرع أيضا 

على جوانب املداخل والبوابات.

مـــــــــــــــقـــــــــــــــال

أ. د فهد بن عبد العزيز املانع
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في  ال���ن���خ���ي���ل  زراع��������ة    *
مجموعات

في  التمر  نخيل  ي���زرع    
امل����س����اح����ات ال���ك���ب���ي���رة في 
م��ج��م��وع��ات بهدف  ص���ورة 
إيجاد مركز بصري جلذب 

باالهتمام  خ��اص��ة  ملنطقة  النظر 
حجم  تناسب  م��راع��اة  مع  املوقع  تصميم  في 

مجموعة النخيل مع حجم التصميم وعدم متاثل االرتفاع 
من  نوع  إليجاد  الصورة   هذه  في  أيضا  النخيل  وي��زرع  للمجموعة 
كل  وتتكون  ب��ه,  احمليطة  والبيئة  املقترح  التصميم   بني  الترابط   
األخرى  عن  مجموعة  كل  وتبعد  نخالت,   5-3 من  نخيل  مجموعة 
مسافة ال تقل عن 5م وبحيث ال يقع ظاللها على بعضها وذلك إليجاد 
 . للنخيل في صورة  طبيعية  العالية  القيم اجلمالية  تبرز  تكوينات 
ويزرع النخيل في صورة مجموعات لتوفير الظل  على املسطحات 
اخلضراء مع مالحظة أنه ميكن االستخدام العشوائي لنخيل البلح 
لكنه من  يعبر عن فكرة خاصة  ذل��ك  أن  إال  في ص��ورة مجموعات 

الصعب أن يدمج مع مكونات  التصميم.
*  استخدام النخيل في تنسيق وجتميل الشوارع

الشوارع  وجتميل  تنسيق  ف��ي  كشجرة  التمر  نخيل  يستخدم   
وامليادين خاصة عند نقله في عمر وحجم كبير, وهذه ميزة هامة 
تنفيذها بصورة سريعة. ويتميز ساق  يتم  التي  التنسيق  في أعمال 
أهم  من  وه��ذه  متفرع,  وغير  ومرتفع  وع��م��ودي  قائم  بأنه  النخيل 
املرور  حركة  تعطل  ال  حيث  الشوارع  شجرة  في  املطلوبة  الصفات 

وال تتداخل أجزاؤها مع املباني أو املنشآت املوجودة في املوقع، عالوة 
على حتمل شجرة النخيل للظروف البيئية من قلة املياه وارتفاع درجات 
احلرارة وزيادة امللوح، لذا فإن النخيل من أفضل أنواع األشجار املالئم 

استخدامها في تنسيق وجتميل الشوارع وامليادين. 
*  استخدام النخيل في التنسيق املعماري

التنسيقية  اجلمالية  ال��ن��واح��ي  إلض��ف��اء  التمر  نخيل  يستخدم    
للمنشآت املعمارية والبنائية كما يلي :

أ -  زراعة األساس :
يستخدم في زراعة األساس نخيل التمر مبفرده أو مع مجموعة من 
النباتات األخرى مثل الشجيرات أو املتسلقات املميزة سواء 
في مجموعها اخلضري أو الزهري حيث تعمل 
هذه النباتات بزراعتها بالقرب من املبنى 
على إيجاد االتصال بني املبنى واحلديقة 
وذلك لزيادة املساحة الظاهرية للحديقة. 
ويعمل النخيل بوجوده في هذا املوقع على 

رفع القيم اجلمالية التنسيقية للمبنى.

ب -  إحاطة املبنى : 
التمر في إحاطة وعمل إطار  يستخدم نخيل 

احلديقة  في  منظره  وحتديد  للمبنى  جميل  طبيعي 
ويستخدم كذلك باستغالله كعنصر نباتي مميز إليجاد 

قالب وبرواز طبيعي للتصميم ولتحديد املوقع.
ج  - إصالح عيوب املباني وتوحيد العناصر  

       املعمارية:
يساهم نخيل التمر في إصالح عيوب املباني ذات الفارق 

الكبير بني العرض واالرتفاع وذلك بتقسيم عرض املبنى 
الكبير ألبعاد متناسبة مع االرتفاع باستخدام النخيل أو 
بزيادة عرض املبنى الصغير إليجاد تناسب مع االرتفاع 
املعمارية  والعناصر  املباني  بني  النخيل  يزرع  و  الكبير. 

في  املتناسقة  غير  أو  أطوالها  ف��ي  املتناسبة  غير 
أشكالها لتوحيد هذه العناصر املعمارية.

,,

,,

عرف اإلنسان أهمية نخيل التمر 
واستخدمه في تنسيق احلدائق 
م.  ق.  سنة   4000 مــن  أكــثــر  منذ 

!

!

!



!

ال��ع��رض واالرت��ف��اع وذلك  ال��ف��ارق الكبير ب��ن 
متناسبة  ألبعاد  الكبير  املبنى  عرض  بتقسيم 
مع االرتفاع باستخدام النخيل أو بزيادة عرض 
االرتفاع  م��ع  تناسب  إلي��ج��اد  الصغير  املبنى 
والعناصر  املباني  بن  النخيل  يزرع  و  الكبير. 
غير  أو  أطوالها  في  املتناسبة  غير  املعمارية 
العناصر  هذه  لتوحيد  أشكالها  في  املتناسقة 

املعمارية.

*  استخدام النخيل في توجيه احلركة وخط النظر
يستخدم نخيل التمر في توجيه احلركة وخط النظر بصريا عن 

طريق زراعته في صفوف مستقيمة أو منحنية أو تبعا لنوع اخلط 
املستخدم في التصميم وتأثيره وعلى أبعاد منتظمة وذلك ألسباب 

عديدة يراها املصمم منها رؤية منظر مرغوب فيه أو حتقيق عنصر 
املفاجأة في التصميم. 

!

والشرفات األف��ن��ي��ة  ف��ي  النخيل  اس��ت��خ��دام    *
    اخلارجية  

يستخدم نخيل التمر في تنسيق األفنية والشرفات 
اخلارجية )التراساتsecarreT( إليجاد حيز للراحة 
واالسترخاء وذلك بزراعته بطريقة منظمة في الفناء 
أو الشرفة اخلارجية للمبنى وبشكل ال يعيق احلركة أو 
تتوافق مع عناصر  املوجودة وبصورة  املنشآت  التداخل مع 

التصميم األخرى في املوقع. 

*  زراع�����ة ال��ن��خ��ي��ل ف���ي ح���دائ���ق امل��ج��م��ع��ات ال��س��ك��ن��ي��ة وعند
 مداخل املباني وعلى الطرقات

يستخدم نخيل التمر لتنسيق وجتميل حدائق املجمعات السكنية 
التجارية  واملجمعات  القصور  مثل  املختلفة  للمباني  املداخل  وعند 
وبعض املباني احلكومية . وذلك بزراعة النخيل املرتفع والكبير احلجم 
أبعاد  بزراعته على  وكذلك  منتظمة  أبعاد  املباني وعلى  عند مداخل 

!

ي����س����ت����خ����دم ن���خ���ي���ل 
النواحي  إلض��ف��اء  ال��ت��م��ر 
التنسيقية  اجل���م���ال���ي���ة 
ل���ل���م���ن���ش���آت امل����ع����م����اري����ة

,,

,,

!
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على  أو  املبنى  إلى  امل��ؤدى   الطريق  على جانبي  متساوية 
ويعمل  احلدائق.  في  الفرعية  واملمرات  الطرقات  جوانب 
النخيل بتكوينه املميز على إيجاد صور ظاللية على املباني 
والطرقات وهذه تنتج باستخدام النخيل مع أشعة الشمس 

أو اإلضاءة املستخدمة في احلديقة. 
*  اس����ت����خ����دام ال���ن���خ���ي���ل ف����ي ت��ن��س��ي��ق امل���ن���ت���زه���ات 

        واحلدائق
يستخدم نخيل التمر في تنسيق املنتزهات واالستراحات 
واحلدائق العامة واخلاصة سواء كانت ذات طراز هندسي 

وذلك بإيجاد نوع من التناظر والتماثل  في التصميم أو ذات طراز 
في  مختلفة  مجموعات  في شكل  النخيل  يستخدم  الطبيعي حيث 

احلدائق  الطبيعية .ويعمل كذلك النخيل على حتديد أبعاد هذه 
احلدائق، حيث ميكن حتديد احلديقة املنزلية عند زراعة النخيل 
خلف النباتات كمنظر خلفي طبيعي جميل إما في صورة منتظمة 

أو ذات توزيع طبيعي تبعا للمساحة املتاحة في املوقع.
*  زراعة النخيل على املسطحات اخلضراء

يزرع نخيل التمر على املسطحات اخلضراء ذات املساحات 
ال��واس��ع��ة ف��ي امل��ن��ت��زه��ات واحل��دائ��ق واالس��ت��راح��ات وامليادين 
النزهة  أماكن  في  املنظر  وجمال  الظل  لتوفير  وذل��ك  العامة 

واالستراحة.
*  استخدام النخيل في جتميل الشواطئ وأحواض   السباحة 
الشواطئ  بعض  وتنسيق  جتميل  في  التمر  نخيل  يستخدم 

في املناطق الساحلية وتكميل الصورة الطبيعية للشواطئ 
الطبيعي  النخلة  لشكل  وذل���ك 
املميزة  اجل��م��ال��ي��ة  وص��ف��ات��ه��ا 

البيئية  ل��ل��ظ��روف  وحت��م��ل��ه��ا 
من حيث امللوحة العالية 
ويستخدم  وال��رط��وب��ة. 
نخيل التمر في تنسيق 
وجت����م����ي����ل أح��������واض 

السبب  ل��ن��ف��س  ال���س���ب���اح���ة 
أشعة  ل��ت��خ��ل��ل  ب���اإلض���اف���ة 
والتي  النخلة  لتاج  الشمس 
األنواع  باستخدام  حتجب 

األخرى من األشجار.

!

!

قسم اإلنتاج النباتي - 
كلية علوم األغذية والزراعة 

- جامعة امللك سعود

!
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ما قبل التاريخ
 ومما ال شك فيه أن نخيل التمر كانت مغروسة مبصر في عصور ما قبل التاريخ فقد كان النخيل 
التاريخ، وذلك مبنطقة  ألف سنة قبل  القدمي، أي منذ 20  العصر احلجري  معروف في مصر منذ 
كاملة  صغيرة  نخلة  على  العثور  مت   انه  ويذكر  اآلن،  اجلديد  بالوادي  اخلارجة  الواحات 
بإحدى مقابر سقارة مبحافظة اجليزة من عصر االسرة االولى 3200 سنة قبل 
امليالد، مؤكدا ذلك وجود التمر كفاكهة خالل عهد االسرتني االولى والثانية 
)3200 ـ 2686 سنة قبل امليالد( ووجد سقفا منقوشا عليه رسم جذوع 
ـ   2494( اخلامية  االســرة  من  باجليزة  ور(  )رع  قبر  في  النخيل 
2345 سنة قبل امليالد(. هذا بخالف طرز االعمدة التي اطلق 
العمود  تــاج  فيها  يشاهد  والــتــي  النخيليه  االعــمــدة  عليها 
على هيئة جريدة متفرعة منها سعف وذلك في معبد 
امللك ساحورع من االسرة اخلامسة. اكتشف علماء 
»البلح«  اسم  ان  الفرعونية  واحلضارة  االثريات 
قد ورد ضمن قرابني الدول القدمية )2780 
ـ 2260 سنة قبل امليالد( كما ان االسم 
الهيروغليفي للتمر هو »بنر أوبنرت« 
ومعناها »احلالوة« مشيرا إلى أن 
تنفرد  قدمية  التسمية  هــذه 
الهيروغليفية  اللغة  بها 
وجود  على  يــدل  ممــا 
مصر  في  النخيل 
ـــــدمي  ـــــذ ق ـــــن م
الـــــزمـــــان. 

 يف اإنتاج التمور!
ً
الأوىل عامليا

بدأت 
واعترب   ، �سنة  األ��ف  مائة  بنحو  التاريخ  قبل  ما  ع�سور  منذ  م�سر  يف  احل�سارة 

امل�سريون القدماء منذ اأواخر الع�سر احلجرى القدمي 10 اآالف عام قبل امليالد 

باأنهم اأمة قائمة بذاتها واأطلقوا على اأنف�سهم اأهل م�سر اأو نا�ض االأر�ض،  وقد كان 

املتقّدمة على  العامل، وقامت هذه احل�سارة  اأوىل ح�سارات  القدمية  النيل �سريان احلياة مل�سر  نهر 

�سفاف وادي النيل يف �سمال �سرقي اإفريقيا، وقد عا�ست هذه احل�سارة الأكرث من األفي �سنة، وبهذا 

رة يف التاريخ. . اأ�سبحت اأطول ح�سارة ُمعِمّ

للتمر  الــهــيــروغــلــيــفــي  االســـــم 
هـــو »بـــنـــر« ومــعــنــاه »احلـــــاوة«
للتمر  الــهــيــروغــلــيــفــي  االســـــم 
هـــو »بـــنـــر« ومــعــنــاه »احلـــــاوة«

,,

,,
م�رص

أعده للنشر :
مــــحــــمــــد إبــــــراهــــــيــــــم مـــــطـــــاوع
مــهــنــدس زراعــــي / مــحــمــد نصر



ك����م����ا ك�����ث�����رت زراع�������ة 
منطقة  ف����ي  ال���ن���خ���ي���ل 
اآلن(  )األق���ص���ر  ط��ي��ب��ة 
ح�������ول������������ها  وم����ا 
الواحات  وف��ي  وجنوبها 
وس��ي��ن��اء ب��اإلض��اف��ة إلى 
حيث  الدلتا  شرق  منطقة 
»بر رمسيس« وهي  مدينة 
احلالية  احل����ج����ر  ص������ان 

»أون«  وهي منطق��ة املطرية وعني وح�������ول 
شمس وعزبة النخل واملرج حاليا. . 

وتأتي  ح��ض��ارات  وتفنى  العصور  توالت 
حضارات والنخلة رفيق لإلنسان املصري في 
األحداث  كل  معه  مشاركة  التاريخية  رحلته 
اإلنسان  مشاهدة  بعد  وأخيرا  والصراعات. 
املصري من حقبة تاريخية طويلة األمد فقد 
وجد أن النخلة كانت من االشجار التي حتتاج 
منه الى الرعاية والتقدير لذلك زادات رقعة 
إلى  لتصل  النخيل  م��ن  امل��ن��زروع��ة  املساحة 
ألف   1329 بنحو  واإلن��ت��اج  ف���دان  أل��ف   58
اهتمام  إلى  باإلضافة  هذا   .2006 عام  طن 
وزاره الزراعة املصرية بإنشاء معمل مركزي 
لتطوير النخيل لكي يساعد على زيادة اإلنتاج 

واالهتمام بتحسني أصناف النخيل. 
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وازده����رت في  النخيل  زراع���ة  ان��ت��ش��رت 
 1300 ام���ت���داد  ع��ل��ى  م��ص��ر  أن��ح��اء  مختلف 
األبيض  البحر  ساحل  م��ن  اب��ت��داء  متر  كيلو 
العالي،  السد  جنوب  حتى  شماال  املتوسط 
الغربية  مصر  بواحة  انتشاره  مناطق  وكانت 
والداخله  والفرافره  والبحرية  سيوه  وتشمل 
واخلارجه والفيوم وكذلك في جنوب وشمال 
س��ي��ن��اء وش���واط���ئ ال��ب��ح��ر األح���م���ر. وتشير 
في  املثمر  النخيل  أش��ج��ار  أن  اإلح��ص��اءات 
مصر من األصناف الشائعة تزيد على سبعة 

عشر صنفا. 

ال��ق��دمي��ة أن أعداد  م��ن اإلح��ص��ائ��ي��ات 
أشجار النخيل في مصر عام 1907 كانت 
31 مليون نخلة إال أن أعداداً كبيرة هلكت 
خالل40 سنة نتيجة إقامة خزان أسوان ثم 

السد العالي. 
وحت��ت��ل أس����وان امل��رت��ب��ة األول����ى للعدد 
الشرقية   محافظة  ث��م  النخيل  م��ن  الكلي 
ث��م ال��ب��ح��ي��رة وي��ت��م تسلسل ب��ع��د ذل���ك من 
اجليزة إلى الفيوم وأسيوط واملنيا وسوهاج 
وبني سويف  الشيخ  وكفر  قنا  ثم  فدمياط 
ثم  واإلسكندرية  والقاهرة  فاإلسماعيلية 

املنوفية والغربية وأخيرا السويس. 

أهم األصناف
أه��م األص��ن��اف م��ن ال��ت��م��ور ف��ي مصر 

تنقسم الي مجموعتني:
أو  الرطبة  الثمار  ذات  )مجموعه   - أ 
اللينة(: وتشمل أصنافاً كثيرة ألوان ثمارها 
الطازجة من األحمر إلى األصفر واألصفر 

عــــرفــــت الـــنـــخـــيـــل مـــنـــذ 20 
يزيد  وإنتاجها  ســنــة..  ألــف 
عـــلـــى مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــًا

,,

,,

بلد العدد
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في  طازجة  وتؤكل  خفيفة  بحمره  املشوب 
طور اخلالل أو الرطب وتبلغ نسبة الرطوبة 
ف��ى ث��م��ار ه���ذه امل��ج��م��وع��ة أك��ث��ر م��ن ٪30 
وأهم أصنافها الزغلول والسماني، وينتشر 
مبناطق إدكو ورشيد بالوجه البحرى ، بنت 
عيشة واحليانى ويكثر مبحافظة األسكندرية 
ودمياط واملرج بالقليوبية ، وصنف األْمَهات 
وأه���م م��ن��اط��ق ان��ت��ش��اره م��ح��اف��ظ��ة اجليزة 

والفيوم ويؤكل فى طور الرطب.

 

املساحة  وت��ق��در  احل��ي��ان��ي  صن��ف    )1
جملة  تبلغ  ف���دان   18834 م��ن��ه  امل���زروع���ة 
إنتاجه السنوي  91853 طن وهو من أكثر 
الوجه  وخاصة  مبصر،  انتشارا  األص��ن��اف 
البحري، والنخلة ضخمة والسعف متوسط 
االنحناء، واجلريد رفيع، واألش��واك طويلة 
ومغطى  متدل  واخل���وص  منفردة،  ورفيعة 
احلجم  متوسطة  وال��ث��م��رة  شمعية.  بغبرة 
 2.5  –  3 وقطرها  5 سم   -4 طولها  يبلغ 
النمو،  اكتمال  عند  داك��ن  أحمر  لونها  سم 
وقوام  وقمتها مخروطية،  شكلها أسطوانى 
عند  س��وداء  وهى  األلياف  قليل  لني  اللحم 
تنفصل  الطور  ه��ذا  وف��ى  )رط���ب(.  النضج 
القشرة بسهولة عن اللحم، ويبدأ ظهوره في 
األسواق حوالى منتصف أغسطس )مبكر ( 
ويبلغ متوسط إنتاج النخلة حوالى 90 كجم 

فى العام وقد يصل إلى حوالي 200 كجم.

2(  صــــــنـــــــــــف 
الزغـــلــــــول وتنتشر 
إدكو  فـــي  زراعـــتـــه 
مبحافظة  ورشــيــد 
وكذلك  الـــبـــحـــيـــرة 

في القناطر اخليرية 
وتقدر املساحة املثمرة 
بحوالــــــــــي 1424 فدان 

السنوي   إنــتــاجــه  وجملة 
النخلة  وإنتاج  18239طـــن 

حوالي 75 كيلو جرام تنتشر 
زراعته في شمال الدلتا، وخاصة 

مبحافظة  ورشيد  ادكــو  مبنطقتي 
احلياني  تــشــبــه  والــنــخــلــة  ــبــحــيــرة،  ال
وتختلف عنه فى كون األشواك خالية 

من األعناق كما أنها أقصر وأقل 
احلجم  كبيرة  الثمرة   ، عــددا 

والبحرية  سيوة  في  ينتشر 
والـــــــفـــــــرافـــــــرة والـــــداخـــــلـــــة 
وسيناء والفيوم  واخلــارجــة 

,,

,,
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حوالى  ط��ول��ه��ا 
6 سم وقطرها 
سم،   2.5  –  3
وزنها  وي����ص����ل 
إل��ى ح��وال��ى 25 
والثمرة   ، ج���م 
أس�����ط�����وان�����ي�����ة 
الشكل مستطيلة 
ق���������م�������������ة  ذات 

وقاعدة  مسحوبة 
يعلوها  م��س��ت��دي��رة 

اللون  أص����ف����ر  ق���م���ع 
لونها  ب��ش��دة.  بها  ملتصق 
اكتمال  عند  زاه���ى  أح��م��ر 

من��وه��ا، ال��ل��ح��م م��ت��وس��ط ال��س��م��ك ل��ن قليل 
األل��ي��اف وخ��ال��ى م��ن امل����واد ال��ق��اب��ض��ة، حلو 
)البسر(.  م��رح��ل��ة  ف���ى  وي��س��ت��ه��ل��ك  ال��ط��ع��م  
وحتتوى الثمرة على بذرة ذات تعاريج واضحة 
ميكن بسهولة من التعرف عليها، ويجمع عادة

وينضج   ، يرطب بسرعة  بشماريخه حتى ال 
يبلغ  سبتمبر.  ش��ه��ر  منتصف  ف��ي  وي��س��وق 
متوسط إنتاج النخلة 75 كجم في العام وقد 
املعتنى  األش��ج��ار  ف��ى  كجم   130 إل��ى  يصل 

بها.

السماني  ص���ن���ف   )3  
وي��ن��ت��ش��ر ف����ي إدك����و 
واملساحة  ورش���ي���د 
حوالي  امل���ث���م���رة 
2487ف������������������دان 
واإلن������������ت������������اج 
ال��������س��������ن��������وي 
15808ط�������������ن 
قوية  ال���ن���خ���ل���ة 
قواعد  ال����ن����م����و، 
عريضة  ال��س��ع��ف 
خ���ض���راء األش����واك 
حت��ت��ل ح��وال��ي 25 ٪ 
السعفة  ط�����ول  م����ن 
مزدوجة،  واألش���واك 
متوسط  ال�����ش�����ج�����رة 
كجم،   85 إن���ت���اج���ه���ا 
حوالي  إل�����ى  ت�������زداد 
ما  إذا  ك���ج���م   300
بخدمتها،  اع���ت���ن���ى 
بيضاوية  ال����ث����م����رة 
قمة  ذات  ق��ص��ي��رة  ال��ش��ك��ل 
مسحوبة وقاعدة مفلطحة، القمع 
غائر، يبلغ طولها من 5.3 - 5.8 
سم وقطرها من 2.8 – 3.5 سم 
لون الثمرة أصفر مشوب ببقع أو خطوط 
حمراء عند اكتمال النمو يتحول إلى اللون 
الزيتي في مرحلة الرطب اللحم ذو قوام 
الطعم  حلو  األل��ي��اف،  وقليل  سميك  ل��ن 
وكثير العصارة ، تستهلك الثمار في مرحلة 
منتصف  ف��ي  األس����واق  ف��ي  يظهر  البسر 
سبتمبر ومن الناحية االقتصادية يفضل هذا 
الصنف عن الصنف الزغلول وذلك إلمكانية 
أو  البسر  )مرحلة  ط��ازج��ة  ث��م��اره  استهالك 

الرطب ( كما يصنع منه املربى،

فــــي  الـــــــنـــــــخـــــــيـــــــل  عـــــــــــــــدد  كـــــــــــــــان   1907 عـــــــــــــــام 
نـــــخـــــلـــــة مـــــــــلـــــــــيـــــــــون   31 مـــــــــــــن  أكـــــــــــثـــــــــــر  مـــــــــصـــــــــر 

ـــعـــدد ـــد ال بـــل

رسم ألشجار نخيل التمر من عهد أخناتون سنة 1090ق.م 
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4(  صنف األمهات وتنتشر زراعته في 
املثمرة  املساحة  وتقدر  اجليزة  محافظه 
بحوالي 3392 فدان يبلغ إنتاجها 19855 
كيلو   60 النخلة  إنتاج  ويصل  سنويا  طن 
لونه اصفر فاحت ويظهر  العام  ج��رام في 
في األسواق خالل شهر أغسطس، جذع 
غير  ال��رأس  الضخامة،  متوسط  النخلة 

اإلنحناء  قليل  م��زرق  أخضر  السعف  متدل، 
متوسطة  األش���واك  غليظ،  السعف  ق��واع��د 
اخلوص  ومنفردة،  كثيرة   ، والسمك  الطول 
إنتاج  يصل  قليال،  يتدلى  ومتقارب  عريض 
النخلة إلى 70 كجم يزداد أحيانا ليبلغ 200 
كجم باخلدمة اجليدة ، والثمرة صغيرة احلجم 
نسبيا ذات شكل اسطوانى قصير يبلغ طولها 
ذات  سم   2  –  2.5 وقطرها  سم   3 حوالى 
الثمرة  لون  وقمة مسحوبة،  قاعدة مسطحة 
النمو يتحول  اكتمال  أصفر فاحت فى مرحلة 
الرطب  ال��داك��ن فى ط��ور  اللون اإلسمر  إل��ى 
الطعم  حلو  العصارة  قليل  القوام  لني  اللحم 
العذوق  من  رطبا  يلقط  األل��ي��اف،  من  خالى 
أيام وتستمر عملية النضج حوالى  كل ثالثة 

25 – 20 يوما ويعمل منه عجوة أحيانا. 
زراعته  تنتشر  عيشة  بنت  صنف   )5
محافظه  مناطق  وبعض  ورش��ي��د  إدك��و  ف��ي 
املثمرة  املساحة  وت��ق��در  ودم��ي��اط  الشرقية 
السنوي  واإلن����ت����اج  ف�����دان   4942 ح���وال���ي 
النخلة  إنتاج  ومتوسط  23981 طن سنويا، 
إل��ى 105 كجم  حوالي 80 كجم وق��د يصل 
 3.5  -  4 طولها  احلجم  متوسطة  الثمرة 
سم قطرها حوالى 2.5  سم ، ذات شكل 
داكن  أحمر  لونها  الثمرة  قصير  اسطوانى 
إلى  يتحول  أن  يلبث  ال  النمو  اكتمال  عند 
األس����ود ف��ى ط���ور ال��رط��ب م��غ��ط��اه بطبقة 
داكن،  أحمر  لونه  القمع  متيزها،  شمعية 
قليل  الطعم  حلو  مكتنز،  القوام  لني  اللحم 
العصارة واأللياف في مرحلة الرطب، تؤكل 

وقد  وال��رط��ب،  البسر  مرحلتى  ف��ي  ث��م��اره 
يعمل منه بلح كبيس بعد جتفيف الثمار فى 
الشمس وهو من األصناف متأخرة النضج 
ويظهر فى األسواق فى أوائل شهر نوفمبر.

6( صنف البرح�ي وهو صنف ممتاز من 
العراق له ميزات طيبة، والتوسع في زراعته 
مناذج  وتوجد  مصر،  في  التزايد  في  آخ��ذة 
النخل،  ت��زرع  التي  املناطق  مختلف  فى  منه 
واجلذع ضخم والسعف طويل غليظ اجلريد 
ق��ل��ي��ل اإلن��ح��ن��اء واخل�����وص ط��وي��ل وعريض 
وبعضه متدلى كعب السعف عريضة خضراء 
احلواف؛منطقة  كستنائية  منها  وال��ق��دمي 
السعفة ومعظم  األش��واك حوالي 1/5 طول 
وغليظة  طويلة  العراجني   ، م��زدوج  الشوك 
طور  ف��ي  ال��ث��م��رة  مقوسة  برتقالية  ص��ف��راء 
اخل���ال ص��ف��راء ف��اق��ع��ة مي��ي��ل إح���دى خدى 
الثمرة للون البرتقالى طعمه حلو يكاد يخلو 
من املادة العصفية القابضة ولهذا يؤكل فى 
رطبه  ويفضل  والتمر  والرطب  اخلال  طور 
أصفر  والتمر  التمور،  أصناف  معظم  على 
محدب  بيضاوي  الثمرة  وشكل  ل��ني  مسمر 
والقشرة رقيقة منفصلة عن اللحم عادة في 
بعض أجزاء الثمرة، واللحم سميك خالي من 
األلياف ذي نكهة لذيذة وموعد النضج أواخر 
أكتوبر ونوفمبر متوسط محصول النخلة أكثر 

من 150 كجم . 
7( صنف أم الفروخ ويزرع بأعداد قليلة 
داك��ن ويتحول  لونه احمر  ادك��و ورشيد   في 

إلى األسود وينضج في منتصف املوسم .
العالية  اجل����ودة  ذات  األن�����واع  وم���ن   )8
ادك��و ورشيد  ي��زرع في  العريبي   أو  العرابي 
فدان   3300 حوالي  املثمرة  املساحة  وتبلغ 
ويقدر إنتاجه السنوي 4146 طن لونه احمر 
داكن يظهر في األسواق في منتصف املوسم، 
أيضا صنف حاشي أو حواشي يزرع بأعداد 
منتصف  في  ويظهر  فاحت  أصفر  لونه  قليلة 
املوسم ومثله نوع الكبي الذي يزرع في شمال 
نوع  وأيضا  أحمر  لونه  قليلة  بأعداد  الدلتا 
الكبوشي في شمال الدلتا تتم زراعته ولونه 

أصفر محمر وهو متوسط النضج.
ثمار  ذات  األخ���رى  املجموعة  أم��ا   - ب 
نصف اجلافة تتجاوز ثمارها مرحلة اإلرطاب 
إلى مرحلة اجلفاف النسبى ولكن التتصلب 
وتظل محتفظة بصفات جودتها وصالحيتها 
لالستهالك مدة طويلة وتبلغ نسبة الرطوبة 
ومن   ٪20  -  30 م��اب��ن  ال��ث��م��ار  ه���ذه  ف���ى 
وأهم   ) الصعيدى   ( السيوى  أصنافها  أه��م 
والواحات،  اجليزة  محافظة  انتشاره  مناطق 
بهما  وتشتهر  والعجالنى  العمرى  وصنفى 
محافظة الشرقية،  ومن أهمها نوع السيوي 

أو ال��ص��ع��ي��دي وه���و أه���م أص��ن��اف تصنيع 
ال����وادي  ف��ي  وي��ن��ت��ش��ر  ال��ت��م��ر،  عجينة 

واجليزة  والفيوم  والواحات  اجلديد 
بأنه  وهو شديد احل��الوة وميتاز 

ي��ج��ف��ف ع��ل��ى ال��ن��خ��ل��ة وذل���ك 
ملالءمة الطقس.

ــــيــــهــــا  ــــــــــــــــــــــى تــــل مـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة أســــــــــــــــــــــوان األول
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فاقوس  في  وينتشر  العمري  نوع  وهناك 
وأبو كبير والصاحلية مبحافظة الشرقية وهو 
إنتاج  صنف جتاري يصدر للخارج ومتوسط 
النخلة بني 70 إلى 100 كيلو جرام وهناك نوع 
يسمي باإلسكندرية األسيوطي ويحتوي علي 

سكريات عالية لونه بني فاحت.
جـ - وأخيراً هناك مجموعة أصناف ذات 
ثمار جافة وهى األصناف التي يحدث جفاف 
لثمارها عند النضج حيث تقل نسبة الرطوبة 
بها عن 20٪ وميكن تخزينها لفترات طويلة، 
وهى تستهلك كثمرة جافة حلوة املذاق وتتركز 
زراعة أصنافها في مصر العليا خاصة أسوان 

وتنضج في شهر سبتمبر فتترك على النخلة 
حتى جتف، ومن أصنافها: 

أو  ال��س��ك��وت��ي  وي��س��م��ي  ال���ب���رك���اوي   )1
األبرميي: تكثر زراعته في أسوان ومساحته 
وإنتاجه  ف�����دان   2149 امل��ث��م��رة  امل���ن���زرع���ة 

4066طن سنويا.
2( ال��ب��رمت��ودا: وه��و من أج��ود األصناف 
في أس��وان، لكن محصول النخلة قليل لعدم 
املثمرة  ومساحته  والتسميد  بالري  االهتمام 
117 فدان وإنتاجه 240 طن سنويا، ومحصول 
النخلة من 30 إلي 50 كيلو جرام في العام، 
اجلندلية  منها  األن���واع  م��ن  لعدد  باإلضافة 
حلمه هش سكري مساحته املثمرة 294 فدان 
القرقودة  أو  واجل��رج��ودا  طن   359 وإنتاجه 
املثمرة  مساحته  فاخر  صنف  وهو  وامللكابي 
وك��ذل��ك صنف  ط��ن  وإنتاجه 116  ف��دان   60
املكاوي ويطلق عليه األهالي الكومله،  وأيضا 
هناك نوعي الدجنة والشامية والغزالي الذي 

ينتشر زراعته بواحة سيوه وهو حلو الطعم.
وهناك جوانب عديدة أيضا في صناعات 
عمل  مثل  الشائعة  األخ���رى  النخلة  أج���زاء 
األقفاص واملصنوعات املنزلية والبناء والعديد 

من اإلستخدامات األخرى.
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أهـــــم األصـــــنـــــاف: احلــيــانــي 
والــــــزغــــــلــــــول والــــســــمــــانــــي 
وامللكابي والعمري  والبرحي 
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